
  : ملخص الدراسة
یعتبر االھتمام بالمنظومة التربویة من بین أھم المواضیع االجتماعیة التي تھتم بھا كل  •

 .وذلك لألھمیة التي تتضمنھا  , و الجزائر من بینھا,المجتمعات 
و في األلفیة الثالثة تزاید االھتمام بالمنظومة التربویة  من عدة  جھات أھمھا مؤسسات المجتمع  •

  .التي من بینھا األحزاب السیاسیةالمدني  
بعنوان , وفي إطار إعداد ھذه الدراسة المكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع التربیة  •

حزب جبھة التحریر الوطني   -الخطاب التربوي في برامج األحزاب السیاسیة في الجزائر 
  .أنموذجا 

و تحدید أھداف الدراسة  كالیة تم التطرق فیھ إلى طرح اإلش حیث تضمنت الدراسة فصل •
الخطاب  ما ھو: الدراسة حول تساؤل رئیسي و المتمثل في تتمحورو لقد  وأسبابھا وأھمیتھا

  التربوي في برامج األحزاب السیاسیة في الجزائر ؟ 
أین تھدف الدراسة إلى التعرف على واقع الخطاب التربوي في الجزائر من خالل  التعرف  •

و المكانة و اإلستراتیجیة التي یخصصھا األحزاب , تي یتناولھا الحزب على أھم القضایا ال
تواجھ المنظومة  إليو كذا التعرف على مختلف العوائق و التحدیات , للمنظومة التربویة 

  .التربویة  2003التربویة  من خالل موقف األحزاب السیاسیة  و موقفھم من إصالحات 
   :الفصول •

  ریف بالمنظومة التربویة الفصل األول فقد خصص للتع
  أما الفصل الثاني فخصص للتعریف بالخطاب التربوي 

  .والفصل الثالث خصص للدور التربوي لألحزاب السیاسیة 
 منھج تحلیلعلى اعتماد الدراسة التحلیلیة حیث تم  إلىطرق في الفصل الرابع تو لقد تم ال •

م تحلیل برنامج حزب جبھة تإذ , الذي یتناسب و موضوع الدراسة  )الخطاب(المضمون 
وكذا تحدید فئات االستعانة بالمقابلة الحرة  كما تم , الذي مثل عینة قصدیھ التحریر الوطني 

  .  التحلیل التي تساعد في الوصول إلى أھداف الدراسة
  نتائجال •
  : تم التوصل إلى النتائج التالیة من خالل تحلیل الخطاب  التربوي للحزب  •
وكذا االعتناء , ب على أن تحقیق التطور في المجتمع مرھون بتطور التربیة الحزكد یؤ •

  بالمنظومة التربویة 
بعد  ةو الذي كان في المرتبة الرابع ثقافيوضع الحزب المنظومة التربویة ضمن الجانب ال •

للحجم المخصص للمنظومة التربویة بالنسبة ما أ, الجانب السیاسي و االقتصادي و االجتماعي 
وھي تعد نسبة صغیرة % 2,72حیث كانت بنسبة في المجتمع  تھاو أھمی تھاعن مكانم یعبر فل

  .مقارنة بالجوانب األخرى
  : و ھيركز الحزب اھتمامھ  على عدد من النقاط ولقد  •
  و ضرورة التمسك بالقیم الوطنیة من أجل إعداد ,الثالثة  ومبادئھااالھتمام بالھویة الوطنیة

  .باألصالة شخصیة وطنیة متمسكة
 االھتمام بدیمقراطیة التربیة وإشاعتھا بین المتعلمین.  



  ضرورة االعتماد على التقنیات و الوسائل الحدیثة التي تعتمد على التكنولوجیا بغرض تطویر
  .األسالیب التربویة

  تشجیع التعلیم التحضیري.  
  تشجیع التعلیم الخاص مع ضرورة مراقبتھ.  
 ظومة التربویة و التأكید على دور األسرةاالھتمام بالفاعلین في المن.  
  التأكید على اإلصالحات التربویة التي تسایر المستجدات و التحدیات  مع ضرورة التمسك

  .بالقیم و األصالة و االنفتاح على العالم و المعاصرة دون الذوبان في ھویة الغیر
 بویةیحث الحزب على مشاركة  جمیع أطرف المجتمع في صنع السیاسة التر.  
 أعتمد الحزب في خطابھ التربوي على األلفاظ و العبارات المختصرة والعمومیة  •


