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  ـةاتمخ
  

و في ختام موضوعنا نشیر إلى أن اهتمامات األحزاب السیاسیة عدیدة و متنوعة منها     

مثل الجانب , ومنها الخارجیة المتعلقة بقضایا المجتمع , الداخلیة المتعلقة بشؤون الحزب  

 حیث تعالج في الجانب التربوي كل ما یتعلق, االجتماعي و االقتصادي و التربوي و الثقافي 

  .بالمنظومة التربویة 

تم التوصل من خالل تحلیل الخطاب التربوي ضمن برنامج حزب جبهة التحریر الوطني حیث    

و هو الوضع الذي یعكس توجه , إلى أن الحزب أولى عنایة و اهتمام  بالمنظومة التربویة , 

, لهویة الوطنیة مثل ترسیخ قیم ا, حیث ركز الحزب على عدة اهتمامات ,الحزب و إیدیولوجیته  

و التأكید على ضرورة االنفتاح على العالم للتعرف , لتكوین شخصیة وطنیة متمسكة باألصالة 

كما , و ضرورة إتقان اللغات األجنبیة المساعدة على ذلك , على مختلف الثقافات و الشعوب 

و , نظومة التربویة داخل الم, بمختلف وسائلها التقنیة و الحدیثة , أكد على استخدام التكنولوجیا 

كما تطرق كذلك إلى ضرورة فتح المجال إلى  المدارس الخاصة , ذلك لمواكبة التحدیات الراهنة 

  .و التي تكون متواكبة مع برنامج التعلیم العام , 

إال أن تطور المنظومة التربویة مشروط بإتباع إستراتیجیة تربویة تعبر عن ثقافة المجتمع و   

و , بمعرفة كیفیة الحفاظ على الموروث الثقافي للمجتمع  , ته نحو األحسن و طموحا, فلسفته 

برفع ,مع ضرورة توفیر كل المتطلبات و الوسائل التقنیة الحدیثة الكفیلة , عدم الذوبان في األخر 

و كذا االهتمام بالهیاكل و المنشآت التربویة الستیعاب الحجم المرتفع في عدد , المردود التربوي 

و كذا مراجعة العوائق التي تواجه , بذلك تعالج مسألة االكتظاظ في الصف الواحد و , لمین للمتع

حتى تستطیع , المنظومة التربویة و عالجها بحذر مثل العنف المدرسي و التسرب المدرسي 
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كما ینبغي تخصیص میزانیة تربویة مناسبة  تساعد في تطور , المنظومة التربویة تجاوزها  

  . و مواجهتها لمختلف التحدیات الراهنة ,المنظومة التربویة 

وعلیه فمسألة المنظومة التربویة و تطورها تعتبر من المواضیع المهمة التي تتطلب تضافر    

فهي تعد بأنها مسؤولیة جمیع أفراد المجتمع بدأ , الجهود من مختلف الجهات للنهوض بها 

ومختلف , منضمات و أحزاب و مختلف مؤسسات المجتمع المدني من جمعیات و , بالدولة 

المؤسسات التربویة التي یجب أن تأخذ على عاتقها مسؤولیة االهتمام بالمنظومة التربویة و 

,  و مؤسسات المجتمع , و أن تخصص حوار لدراسة المسألة التربویة مع كل الجهات , تطورها 

المجتمع و فلسفته و تعبر و باالهتمام بالسیاسة التربویة المتبعة و التي تكون معبرة عن ثقافة 

و أن یتم االهتمام بالمتعلم و كل ما یتعلمه بتخصیص ملتقیات و ندوات تعالج , عن تطلعاته 

فیها مختلف القضایا التي تواجه المنظومة التربویة و مختلف المشكالت التي یعاني منها المتعلم 

كالت التي یعاني  منها التأخر الدراسي و غیرها من المش, التسرب المدرسي , مثل العنف 

و هنا یجب أن نكثر من , المتعلم و التي یكون لها تأثیر سلبي على مردود المنظومة التربویة 

و إبراز الدور الذي تؤدیه هذه الجهات ـ مؤسسات ,الدراسات االجتماعیة المتعلقة بهذه المواضیع 

المشكالت التربویة التي  المجتمع المدني ـ في تفعیل المنظومة التربویة و عالجها لمختلف

  .      تواجهها

    
     


