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  مقدمـــــةال
  

 بها تهتم التي,  االجتماعیة المواضیع أهم بین من تطورها و التربویة بالمنظومة االهتمام یعد     
 القاعدة تعد إذ,  المجتمعات تطور في كبیر دور التربویة للمنظومة وأن خاصة,  المتقدمة المجتمعات

 و بباحثین التربویة المنظومة المتطورة الدول  تدعم حیث,  أنظمته بمختلف المجتمع بناء في األساسیة
 یسعى أین,  المتعددة فروعه بمختلف االجتماع علم خاصة و,  االجتماعیة العلوم مجال في,  دارسین
 تواجه التي التحدیات و,  المشكالت مختلف  دراسة و التعرف على,  التربیة اجتماع علم في الباحثین

 أمثال من السابقین اهتمامات تمثلت أین,  التاریخ بینه ما وهذا,  التربوي مسارها في التربویة المنظومة
 مختلف على و,  المفكرین من غیرهم و, " دیوي جون", " دوركایم"  "كونت", " أرسطو",  " أفالطون"

 بمدى مشروط التطور تحقیق أن أكدوا أین,   التربوي بالمجال المهتمین من كانوا  فكلهم تخصصاتهم
  المجتمع أفراد من الجمیع مسؤولیة التربویة بالمنظومة االهتمام یعتبر حیث,  التربویة ومةالمنظ االهتمام

 المدني المجتمع مؤسسات و,  الدولة في مسئولین بین من التربیة حول الخطاب جهات تتعدد أین, 
 مختلف في الدارسین و الباحثین  كذا و,  أحزاب و جمعیات و مؤسسات من أشكالها بمختلف

 األمر هو و,  لمجتمعاتهم التطور و التنمیة تحقیق  في  األولى اهتمامهم یتمثل حیث,  خصصاتالت
 التربویة بالمنظومة فاالهتمام,  اثنان فیه یختلف ال الذي األمر,  التربویة بالمنظومة باالهتمام یتحقق الذي
 الجهات و النواحي مختلف  على یكون االهتمام حیث,  األصعدة مختلف على و التطورات كل مفتاح یعد
 في االستثمار أجل من,  المرجوة الغایات تحدید و األهداف تسطیر و,  التربویة للسیاسة بالتخطیط بدأ

  .   لمجتمعاتهم التطور و التقدم شعار یحملون المتعلمین من جیل تكوین و,  اإلنسان

 االهتمام في نقص تشهد الساعة دح إلى فالزالت  التقدم و التطور إلى تسعى التي الدول في أما    
 و االجتماعیة المشكالت في والتعدد,  التقدم بدل التخلف  إلى أدى الذي الوضع,  التربویة بمنظوماتها

  المجتمعات تدهور وراء الحقیقي السبب أن االجتماعین الدارسین و الباحثین اغلب أكد أین,   التربویة
 كل طرف من,  االهتمام من الكافي الحجم منحها عدم و,  تربویةال بالمنظومة االهتمام نقص  وراء یكمن
 الدول مختلف بها تقوم التي اإلصالحات أن حیث,  القرار أصحاب و المسئولین خاصة و المجتمع أفراد

 ال  المتبعة التربویة السیاسة أن و,  فلسفته و  مجتمعها واقع عن تعبر ال  العربي العالم خاصة و النامیة
 الذي الوضع,  دقة و جدیة بكل المسطرة األهداف لتحقیق تسعى أو المعالم  واضحة ستراتیجیةإل  تخضع
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 وهو,  األخرى المجاالت مختلف و التربوي للمجال بالنسبة القرار اتخاذ في الحاكمة األنظمة إنفراد یوضح
 للسیاسة لتخطیطا حیث من,  المجال في المختصین الدارسین و الباحثین على االعتماد قلة یوضح ما

 العربي الوطن في التربویة المنظومات تدهور في المتسببة المشكالت لمختلف  الحلول اقتراح و  التربویة
  . الثالث العالم و

 عنه تعبر ما هذا و,  التربویة منظومتها تطویر و تحسین إلى تسعى التي الدول بین من الجزائر و    
 1976 أفریل 16 أمریة أبرزها كان التي و الیوم غایة إلى ستقاللاال منذ,   التربویة اإلصالحات مختلف

 ألسباب علیه منصوص كان مثلما تطبق لم أنها إال التغیرات و التعدیالت من الكثیر على نصت التي و
 تغیرات بعدة جاءت التي و,  2003  سنة في كانت التي و األخیرة التربویة اإلصالحات كذلك و,   عدة
 و المؤیدة بین من المتباینة الخطابات و الجدل من الكثیر خلفت التي و,  التربویة منظومةال مستوى على

,  الرفض أو التأید من أسبابه  و موقفه لكل و,  بعضها عن أو اإلصالحات هذه كل عن إما,  المعارضة
 البسیط نالمواط حتى المدني المجتمع مؤسسات و تربویة مؤسسات من المجتمع أفراد من الكل أن إال

  .  األنسب یراها التي إیدیولوجیته و طریقته على كل التربویة للمنظومة التطور و النوعیة لتحقیق یسعى

 األول التكوین خاصة و,  التربویة المنظومة عن السیاسیة األحزاب خطاب سنتناول هذه دراستنا في و   
 التربویة المنظومة بناء في األساسیة لمراحلا تعد التي الثانوي و المتوسط و االبتدائي مرحلة في المتمثل

 االهتمامات على التعرف نحاول حیث,  القیم و المعارف مختلف المتعلم فیها یتعلم و یكتسب التي و
 أن فبعد,  المجتمع شهدها التي التربویة و السیاسیة التحوالت بعد خاصة,  السیاسیة لألحزاب التربویة
 في المتمثل و 1962 سنة الوطنیة السیادة استرجاع بعد الواحد الحزب لنظام تابعة الجزائریة الدولة كانت
 و,  االشتراكي للتوجه تابعة الدولة كانت حیث,  الوطني التیار في الممثل و الوطني التحریر جبهة حزب
 المجتمع في التربویة و السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة المجاالت مختلف في سائد كان الذي
 إلى التحول و 1990 سنة الحزبیة التعددیة مرحلة الجزائر دخول و 1988 أحداث بعد حیث,  زائريالج

 بقیت التي التربویة المنظومة عكس على,  القطاعات مختلف على تعدیالت بعدة القیام و,  السوق نظام
 دستور في لتربویةا المنظومة في الجوانب بعض مست التي التعدیالت من بالرغم االشتراكي للنظام تابعة

 و االقتصادیة المجاالت مختلف على تحوالت بعدة القیام و الثالثة األلفیة دخول عند و,  1996
 المنظومة على إصالحات بعدة القیام تم,  العالمیة للمستجدات مواكبة تربویة و السیاسیة و االجتماعیة

 تمت سنوات ثالث مرور بعد و مهوریةالج لرئیس قدم مشروع عن عبارة كانت والتي 2000 سنة التربویة



 

 
15 

 بدایة 2003 سنة  التدریجي و الفعلي التطبیق تم و,   الجمهوریة رئیس طرف من اإلصالح على الموافقة
  . متوسط األولى السنة و ابتدائي األولى السنة من األولى المراحل مع

 من العدید هناك كانت أین الجمهوریة رئیس برنامج الوطني التحریر جبهة حزب تبنى أن فبعد   
 ما هو و,  التحدیات و للمستجدات مواكبته إلى باإلضافة للحزب العام البرنامج مستوى على التعدیالت

 في الجوانب بعض على الحزب فیها ركز التي التربویة بالمنظومة المتعلق التربوي الجانب في اتضح
 حجم مدى على للتعرف الدراسة هذه لخال من إلیه التطرق تم ما هو و اآلخر البعض أهمل و خطابه

  .تواجهها التي التحدیات مختلف و التربویة للمنظومة الوطني التحریر جبهة حزب یعطیه الذي االهتمام

 الرابع الفصل و النظري للجانب فصول ثالث خصصت,  فصول أربعة الدراسة تضمنت علیه و   
 األهداف و أهمیتها و الدراسة اختیار أسباب تحدید مع الدراسة إشكالیة بطرح مسبوقة,  التحلیلي للجانب

  . بها االستعانة تمت التي الدراسة تقدیم و,  إلیها تسعى التي

 على الفصل هذا ویحتوي,  الجزائر في التربویة المنظومة بإستراتیجیة األول الفصل عنونة تم حیث    
 تم ثم,    التربویة المنظومة ومكونات یةالجزائر  التربویة المنظومة تطور و التربویة للمنظومة تعریف
 و األساسیة والمنطلقات الغایات و المبادئ على التعرف خالل من الجزائریة التربویة السیاسة إلى التطرق

 تعد التي الخاصة المدرسة على التعرف و التربویة المنظومة سیاسة مستوى على تمت التي اإلصالحات
  . التربویة المنظومة تواجه التي العوائق لمختلف التطرق ثم,  2003 إصالحات أهداف من هدف

 الخطاب و بالخطاب التعریف إلى فیه التطرق تم الذي السیاسي التربوي بالخطاب الثاني الفصل وعنون  
 التناول تم الذي السلطة و الخطاب إلى التطرق تم ثم,  التربوي الخطاب أنواع ألهم التطرق كذا و التربوي

 ضمن التربویة بالمنظومة المهتمین السیاسیین عن نماذج ثم,  التربویة للمنظومة المنظرین ینالسیاسی فیه
  . التربویة المنظومة تواجه التي التحدیات أخیرا االیدولوجیا و التربوي الخطاب و خطاباتهم

 من المدني المجتمع إلى التطرق خالله تم حیث السیاسیة لألحزاب التربوي بالدور الثالث الفصل عنون و
 و تعریف تناولنا ثم المجتمع في المدني المجتمع أدوار و السیاسیة باألحزاب عالقته و تعریفه خالل
 و التربویة المنظومة و السیاسیة األحزاب و الجزائر في السیاسیة األحزاب كذا و السیاسیة األحزاب نشأت
  . التربویة األحزاب مهام
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 و یتناسب الذي الخطاب تحلیل منهج في المتمثل و,  المستخدم لمنهجا تحدید فیه فتم الرابع الفصل أما 
,  التحلیل فئات تناول وتم,  الوطني التحریر جبهة حزب برنامج مضمون تحلیل إلى تهدف التي,  الدراسة

 و,  برنامجه ضمن الحزب لها یشر لم التي النقاط بعض على للتعرف الحرة المقابلة بأداة االستعانة كذا و
  .             الدراسة نتائج إلى التوصل تم التحلیل بعد

   


