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بل تحتاج إلى الجانب ,  ال تكتمل أهمیة الدراسات االجتماعیة و اإلنسانیة عند الجانب النظري فقط    
 " میشیل بوو "حیث یوضح  ,التطبیقي و التحلیلي كي ال تبق مجرد نظریات لم یتم التأكد من صحتها 

و لقد بین أهم  ,تماعیة في كتابه فن األطروحة على ضرورة استخدام الجانب التطبیقي في الدراسات االج
و التي نوجزها في حسن اختیار المنهج و كذا  ,الباحث أن یتبعها خالل دراسته  ىالخطوات التي یجب عل

  .1و كذا استخدام األسالیب اإلحصائیة المدعمة للدراسة, االختیار السلیم للعینة الممثلة 
  منهجیة الدراسة : أوال 

    :المنهج /1
نه الطریق التي یسلكها الباحث من الوصول إلى معالجة مشكلة بأ"  Méthode" یعتبر المنهج      

فموضوع الدراسة یفرض نوع المنهج الذي یستعین به . 2و التوصل إلى األهداف المنشودة , الدراسة 
و بمأن الدراسة تسعى إلى التعرف على الخطاب التربوي في برامج , الباحث في الوصول إلى أهدافه 

و أهم القضایا التي تمنحها , من خالل التعرف على حجم االهتمام , یاسیة في الجزائراألحزاب الس
حیث تم االعتماد على منهج تحلیل المحتوى , األحزاب السیاسیة إلى المنظومة التربویة الجزائریة 

سلوب أو أ, هذا المنهج الذي الزال إلى حد الساعة یوجد فیه اختالف فهناك من یعده منهج ) . الخطاب(
  .لكن كما وضحنا سابقا فان موضوع الدراسة هو الذي یفرض المنهج المتبع , أو أداة , 

تناول العدید من الباحثین و الكتاب في كتاباتهم تعریفات عدیدة و متعددة و كل تعریف یتناسب مع     
یة التي تستخدم بهدف و علیه فتحلیل المحتوى یعد بأنه احد األسالیب البحث, الدراسة التي یدرسها الباحث 

بان تحلیل الخطاب "  F. Normanیرى نورمان فیركال " و. 3التوصل إلى استنتاجات للنص بعد تفكیكه
,  و البنیة االجتماعیة و الثقافیة, یهدف إلى الكشف المنضم عن العالقات القائمة بین الممارسة الخطابیة 

ففیركالو . 4قة القوة و الهیمنة السائدة في المجتمع عن التأثیر المتبادل  بین الخطاب و عال كذا الكشف و
, و أن اللغة تمثل نمط من أنماط الفعل االجتماعي , یرى بأن الممارسة الخطابیة هي لغة الخطاب 

  .كما ترتبط بغیرها من األفعال و الممارسات , تتشكل اجتماعیا و تاریخیا 
الذي یتضح من ) النص ( معنى مضمون المتن  یعتبر تحلیل الخطاب بأنه محاولة للتعرف على      

و المصادر التي كما له المرجعیة , حیث یضمر المتن بداخله أكثر من هدف و معنى ,خالل السیاق 
كما یتطلب تحلیل الخطاب استرجاع الظروف التي أدت إلى إنتاجه  ,و توجهاته  ,یشتق منها مواقفه 

بغرض التوصل إلى تحلیل ما هو مبهم و البحث خلف فبذلك یطبق التحلیل على كل أنواع الخطاب ,

                                                
1 Michel Beaud, L'art de la thèse, Casbah éditions, Alger, 2005, p .g , p. g 60,61.    
 .27,ص,2004,الجزائر ,دار الهدى للنشر,هجیة العلوم االجتماعیةمن,حسان الجیاللي ,بلقاسم سالطنیة  2
 .6,ص,2007,الجزائر,طاكسیج كوم للدراسات و النشر ,تحلیل المحتوى للباحثین و الطلبة الجامعین ,یوسف تمار  3
, مركز دراسات الوحدة العربیة,ریة حالة علم االجتماع في الجامعات المص,األبعاد االجتماعیة إلنتاج و اكتساب المعرفة,أحمد موسى بدوي  4

 . 91,ص , 2009,لبنان



 الدراسة التحلیلیة                                                  الفصل الرابع                          
 

 
92 

و عملیة تحدید المعنى ال تتكون من القراءة األولى و المباشرة ) المتن ( السطور في الخطاب المكتوب 
  .1للخطاب بل بالقراءات المتعددة للمتن

د الوحدات تتم عملیة التحلیل بتحدی, و بعد عملیة االطالع و القراءة المتمعنة لمتن الدراسة    
وهي تعد من أهم المراحل ألنها تمكن من التعرف على المعنى ,والفئات التي تسهل القیام بتحلیل الخطاب

و بعد ذلك  یتم اللجوء إلى عملیة الترمیز  و الجدولة و منها , و یكون اختیار الفئات بحسب الدراسة , 
   .و استخالص النتائج  2إلى التحلیل

  : أدوات جمع البیانات/ 2
  : المقابلة الحرة 
معلوماته من المصدر بطریقة مباشرة مع  تعد المقابلة من التقنیات التي یستقي منها الباحث 

، و تعرف المقابلة بأنها نوع  البحوث، أین یتمكن من محادثته و الحصول على إجابات لتساؤالته المختلفة
و تدور . دیهم هذه المعلوماتلذین لمن الحدیث الهادف بغرض الحصول على المعلومات من األشخاص ا

وتم االستعانة بتقنیة المقابلة . 3عن مواضیع معینةهؤالء األشخاص المقابلة حول موقف و نضرت 
  .لتسهیل عملیة التحلیل 

لحزب جبهة التحریر الوطني , یتمثل في التعرف على الخطاب التربوي  و بما أن موضوع الدراسة
روري القیام بمقابالت مع بعض من أعضاء حزب جبهة التحریر لضكان من ا, ضمن برنامجه العام 

و ,  مختلف االهتمامات التي یقدمونها للمنظومة التربویة معلومات عنالغرض الحصول على ب, الوطني 
حیث تمت . ة الراهن مواكبتها للتحدیات و كذا, و موقفهم من اإلصالحات التربویة الجدیدة آرائهم كذا 

 2010جانفي  3یوم " قسوم بوبكر"ن حزب جبهة التحریر الوطني بقسمة سیدي عمران مقابلة مع عضو م
  .و تم التعرف على مختلف اهتمامات الحزب عن المنظومة التربویة , 
  : العینة/ 3
و في دراستنا هذه المعنونة بالخطاب التربوي في برامج , تعتبر العینة بانها جزء من  المجتمع ككل   

و , یتضح بان مجتمع الدراسة یتمثل في كل األحزاب السیاسیة بالجزائر , ة في الجزائر األحزاب السیاسی
م بعد أن كانت تابعة للنظام 1990منذ سنة , خضعت الدولة الجزائریة إلى نظام التعددیة الحزبیة لقد 

طن و حالیا یوجد أكثر من عشرین حزب عبر مختلف مناطق الو , م 1962الواحد منذ االستقالل سنة 
و في دراستنا هذه , و تمیزه عن غیره من األحزاب , و المبادئ التي ینطلق منها , لكل حزب اإلیدیولوجیة 

فتحلیل , المدة الزمنیة المخصصة للدراسة , ال یمكننا دراسة كل األحزاب و ذلك لعدة اعتبارات من بینها 
التنوع في اإلیدیولوجیات لكل   كل األحزاب یتطلب الوقت الكافي للتعرف على كل حزب لحدا و وكذا

                                                
  .14,ص,1993,المغرب ,الشركة المغربیة للطباعة و النشر,تحلیل المضمون و منهجیة البحث ,احمد أوزي  1
 .  277,ص,2004,الجزائر ,دار القصبة للنشر, بوزید صحراوي و آخرون:ترجمة,منهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة ,موریس أنجرس  2
 .193، ص، 2،2007ط   التوزیع والطباعة،األردن، دار المسیرة للنشر و طرق البحث النوعي، و آخرون، مناهج البحث العلمي أبو زینة و فرید 3
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مثل حزب , و رغم ذلك تم االطالع على  بعض برامج األحزاب , حزب یستغرق مدة لتعرف علیها 
و كذا حزب  التجمع الوطني , العمال و الذي یركز على الجانب االقتصادي و السیاسي بالدرجة األولى 

ظام الداخلي للحزب و عدم إمكانیة التحصل الدیمقراطي الذي تم  التحصل على قانونه السیاسي و الن
وكذلك برنامج  حركة مجتمع السلم الذي یوجد ضمن البرنامج الئحة السیاسة , على البرنامج العام للحزب 

و حزب جبهة , التربیة داخل الحركة و خارجها , التربویة و هذا العنصر یحتوي على التربیة بصفة عامة 
  .التحریر الوطني 

و التي تمثل هذه العینة المیول المقصودة التي  , العینة القصدیةه الدراسة تم االعتماد على و في هذ    
و وحداتها دون غیرها و العینة القصدیة لیست بالضرورة ممثلة لكل , ینتهجها الباحث في اختیار عینتها 

و ذلك لعدة اعتبارات , و الحزب الذي تم اعتماده في الدراسة هو حزب جبهة التحریر الوطني . 1المجتمع
كما عنده مواقف من قضیة المنظومة التربویة باعتباره , من بینها أنه الحزب الرئیسي في التیار الوطني 

الحزب الذي كان مسئول  في فترة األحادیة عن مسرى التعریب و وضع إستراتیجیة السیاسة التربویة  
و بالتالي لدیه مواقف من المنظومة , لحكم و اآلن هو یشكل جزء من منظومة ا, للمنظومة التربویة 

 2009و كذلك هو الحزب الذي تم الحصول على برنامجه منذ الدراسة االستطالعیة في صیف , التربویة 
إال أن هذه الدراسة ال یمكن أن تعمم على كل . و بذالك كانت فترة قراءته أطول من األحزاب األخرى , 

فهي تعبر عن برنامج حزب جبهة التحریر , ادئه التي ینطلق منها الن لكل حزب تصوره و مب, األحزاب 
  .فقط 

مبني على أسس و مبادئ أول , هو تنظیم سیاسي وطني دیمقراطي  : حزب جبهة التحریر الوطني
تعود أصوله إلى اللجنة الثوریة للوحدة و العمل التي , نوفمبر و ثورته الخالدة شعاره بالشعب و للشعب 

المنبثقة عن مناضلي حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وأعضاء اللجنة  1954ظهرت في مارس 
و جناحها المسلح جیش , تقرر تشكیل جبهة التحریر الوطني ,  1954جوان  22فبع اجتماع , المركزیة 

ویعتبر برنامج الحزب المشروع الفكري الذي .  21954التحریر الوطني و انطالقة ثورة الفاتح نوفمبر 
حیث یمثل رؤیة و إیدیولوجیة الحزب و كذا إستراتیجیته و أهدافه و مواقفه تجاه , ه أعضاء الحزب یصدر 

حیث یمثل میثاق أول , و الذي یعبر عنه في مختلف خطاباته الشفویة و الكتابیة , مختلف القضایا 
اف و الذي حددت فیه مختلف األهد, أول برنامج سیاسي لجبهة التحریر الوطني  1954نوفمبر 

و مع التطورات و التغیرات الحادثة على مختلف األصعدة تمت عدة تغیرات على مستوى , االهتمامات 
وتمثل في مختلف خطابات الحزب التي كانت تعبر على برنامج الحزب الذي حدثت به عدة , الحزب 

بقیة مبادئ  و التي تمت خالل مختلف المؤتمرات التسعة المنعقدة في تطورات الحزب وقد, إصالحات 
  .  هي  الموجه األساسي لحزب جبهة التحریر الوطني  1954میثاق أول نوفمبر 

                                                
 .21,ص,مرجع سابق ,یوسف تمار   1
 .ومابعدها71,ص,2004,الجزائر,الجامعیةدیوان المطبوعات ,2004-1954حزب جبهة التحریر عنوان ثورة و دلیل دولة نوفمبر ,إدریس فاضلي  2
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حزب جبهة -كما أكد تفوق الحزب الواحد) الوظیفة التشریعیة(سلطة البرلمان   1976وأقر دستور سنة   
  . 1التحریر الوطني وتبعیة مؤسسات النظام السیاسي الجزائري له

لكن جل هذه االنتخابات كانت  , انتخابات تشریعیة  ل هذا الدستور ثالثةعرفت الجزائر خالحیث    
  : مقتصرة على مشاركة حزب جبهة التحریر الوطني

عضو  261، ضم  1982جانفي25إلى  1977فیفري  25كان في الفترة الممتدة من  :البرلمان األول  -
  . اءــنس )10(منهم 

 . نساء) 4(عضو منهم280وضم  1987يفیفر 11الى 1982فیفري8من  :البرلمان الثاني  -

) 7(عضو منهم ) 295( ضم 1991رـر دیسمبــإلى شه 1987فیفري 27استمـر مـن :البرلمان الثالث  -
   2.اءـنس

، بلغ عدد  1991دیسمبر 26 شارك حزب جبهة التحریر الوطني في أول انتخابات تشریعیة تعددیة یوم
  .افة إلى المرشحین األحرارحزبا إض) 49(األحزاب المشاركة تسعة وأربعون

وقد تمیزت  1997شارك حزب جبهة التحریر الوطني في االنتخابات التشریعیة التعددیة الثانیة لسنة  ثم   
التي فاز بها ,  1995هذه االنتخابات أنها جاءت بعد االنتخابات الرئاسیة التعددیة األولى في ابریل 

حیث أفرزت النتائج على  ,مشاركة حزبیة قویة ه االنتخابات زروال ولقد عرفت هذالرئیس المنتخب الیمین 
  .3مقعد 155ـ التجمع الدیمقراطي ببة الثانیة بعد حزب مقعد لحزب جبهة التحریر الوطني أي المرت 34

حیث تحصل على 2002خالل االنتخابات التشریعیة لسنة  ب جبهة التحریر الوطني فوزا كبیرالیحقق حز 
   4. مقعد 389مقعد مناضل  199 البرلمانیة أيأكثر من نصف المقاعد 

إضافة إلى االنتخابات التشریعیة فقد شارك حزب جبهة التحریر الوطني في االنتخابات المحلیة التعددیة 
  . 1997أكتوبر 

و التجمع الوطني , تحالف رئاسي مع حركة مجتمع السلم , و قد وقع حزب جبهة التحریر الوطني     
  :الذي من أهدافه ,  2004فیفري  16 یوم, الدیمقراطي 
  ترقیة العمل المشترك من اجل تعزیز استقرار البالد. 

  الممارسة الدیمقراطیة. 

  و كذا الهویة الوطنیة بأبعادها الثالثة المحددة في , أرضا و شعبا , الدفاع عن الوحدة الوطنیة
 .الدستور 

                                                
 .  179, ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص 1
 .180-179,ص-، ص  مرجعال نفس 2

 .182,ص,المرجع نفس  3 
 .185, ، صالمرجع  نفس  4
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  ردیة و الجماعیة طبقا للدستورو الحریات الفالدفاع عن القیم و األخالق اإلسالمیة. 

  في إطار القیم الوطنیة , تعمیق اإلصالحات السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة. 

  العمل على تطبیق قانون تعمیم استعمال اللغة العربیة. 

  1العمل على ترقیة اللغة االمازیغیة طبقا للدستور.   

كل هذه النتائج التي  2007ماي  17االنتخابات التشریعیة على نسبة مرتفعة في  بعد هذا لیتحصل 
تحصل علیها حزب جبهة التحریر الوطني جعلته على رأس الهرم في الدولة ومن أهم األحزاب السیاسیة 

  .الجزائریة 
  : برنامج حزب جبهة التحریر الوطني

األحزاب حول خطة  یعرف برنامج الحزب في الموسوعة السیاسیة بأنه بیان علني یصدره حزب من  
أو , و الوسائل التي یتوخى استخدامها لتحقیقها في حالة تسلمه زمام الحكم , الحزب و سیاسته و أهدافه 

و یصدر برنامج الحزب عادة عن , و خارج الحكم , إبان تسلمه الحكومة من خالل وجوده في المعارضة 
و یكون لفترة زمنیة , تحدیات المطروحة و بعد دراسة الوضع و المشاكل و ال, اجتماع تمثیلي موسع 

و , محدودة نسبیا الن برنامج الحزب یختلف من مرحلة إلى أخرى یحدده في ضوء أهدافه العامة 
  .   2الظروف المتغیرة معا

یعتبر البرنامج بأنه جملة المشاریع و الوعود و األهداف التي تسعى األحزاب إلى تحقیقها حتى تتولى 
أو جزئیة و الذي نتعرف علیه من خالل الخطابات التي تبین التوجه العام للحزب الذي  الحكم بصورة كلیة

  .  تكشف عنه الوثائق و الالئحات 
لكن مع التطورات و جملة , كما ذكرنا فان برنامج الحزب یستنبط من المیثاق األول للحزب   

حدیات و هذا ما یتضح عقب اإلصالحات في كل المجاالت كان لزاما على كل برنامج أن یسایر الت
  .أین یتم المحافظة على األساسیات و المبادئ و إضفاء تغیرات و تعدیالت , انعقاد المؤتمرات 

یحتوي البرنامج على عدة أشكال من المطبوعات فهناك الحجم الصغیر والحجم المتوسط وكذالك الحجم 
خل و خمسة جوانب لكل جانب قسم حیث یحتوي البرنامج على مد, إال أن المضمون واحد , الكبیر 

محدد متمثلة في الجانب السیاسي و الجانب االقتصادي و الجانب االجتماعي و الجانب الثقافي و جانب 
  .السیاسة الخارجیة و الدفاع الوطني یتم طبعه على تكالیف الحزب 

  
  : فئات التحلیل/ 4

لیل خطاب حزب جبهة التحریر المتجسد في  بمأن الدراسة تندرج ضمن الدراسات التحلیلیة سنحاول تح    
بغرض ,برنامج الحزب حیث تمت قراءة البرنامج عدة مرات و خاصة الجزء المتعلق بالمنظومة التربویة 

                                                
 .17, ص ,   2004, الجزائر , األمانة العامة للشؤون الوطنیة و السیاسیة , التحالف الرئاسي قوة البناء الوطني ,  احمد الدان 1
 .526, ص , 1985,لبنان ,المؤسسة العربیة للدراسات , الجزء األول ,موسوعة السیاسة ,الوهاب ألكیالي  عبد 2
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و , التعرف على مختلف المعاني و االنطباعات الموجودة ضمن الخطاب و من خالل هذه القراءات 
و ,لتي تیسر عملیة التحلیل للوصول إلى األهداف المنشودةخلصنا إلى اختیار الفئات ا, أسئلة الدراسة  

علیه تم اعتماد وحدة السیاق التي من خاللها نتمكن من فهم المعنى باستخراج العبارات التي تندرج ضمن 
و بذلك نتمكن من التوصل إلى أهم ,  الفئات التي سیتم تحدیدها و إدراج تكرار العبارات األكثر تكرار 

و كذا المكانة المخصصة لها , مة التربویة  التي یمنحها الحزب األهمیة ضمن خطابه مواضیع المنظو 
  :حیث تم اختیار عدة فئات تتمثل في , ضمن البرنامج 

و هي للتعرف على حجم المكانة ) العنوان , الموقع , المساحة (  :فئة المكانة و تتعلق بمعرفة    
  .زب جبهة التحریر الوطنيداخل برنامج ح المخصصة للمنظومة التربویة

و العمل على تحلیلها  بتحلیل , أما فبما یتعلق بمعرفة مختلف المواضیع التي تطرق إلیها الحزب   
األفكار التي وردت في السیاق و تعین المواضیع التي كانت تحتوي على أكثر تكرار لتوضیح مدى 

  :ي فلقد كانت الفئات المختارة ه,  االهتمام بفكرة دون غیرها 
 فئة الهویة,  فئة الفاعلین .  
  فئة البیداغوجیة  ,فئة الشخصیة.  
  فئة التجهیزات  , فئة المبادئ.  
 فئة التحدیات ,  فئة العوائق .  
  فئة نوع التعلیم. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جدول یوضح الفئات و المؤشرات  

  

 المؤشر الفئة رقم الفئة
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1  

 

  
 الهویة

 الدین اإلسالمي_

 اللغة العربیة_

 ة االمازیغیةاللغ_

 التاریخ_

  
2 

  
 المبادئ

  التعمیم_
 المجانیة_

 الدیمقراطیة_

 اإللزامیة_
  

3 
  

  وطنیة_ الشخصیة
 عالمیة_

  
  

4 

  

  
 الفاعلین

  المعلم_
  المتعلم_
  السلك اإلداري_
 األسرة_

  
5 

  

 البیداغوجیة
 األسالیب التربویة_

  البرنامج التربوي و المنهاج_
 الكتاب المدرسي_

  

6 
  

  التعلیم العام  علیمنوعیة الت
 التعلیم الخاص

  
7 

  
 التجهیزات

 الوسائل التربویة_

 المنشآت _

 التمویل_
  

8 
  

 العوائق 
  تربویة_
 اجتماعیة_

  
9 

  

 التحدیات
  اللغات األجنبیة_
  التكنولوجیا_
 العولمة_

  عرض و تحلیل البیانات: ثانیا 
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المنظومة التربویة من منظور حزب جبهة  تعریف التربیة و:قبل البدء بعملیة تحلیل الفئات نتناول   
  .التحریر الوطني 

بأنها الوسیلة الناجحة في تحقیق النهضة الكاملة  : " یعرف  حزب جبهة التحریر الوطني التربیة*   
وهي , حیث یرى حزب جبهة التحریر الوطني التربیة بأنها أداة لتحقیق التطور و الرقي ,  1"لألي مجتمع 

فالحزب یرى بأن لیس المقصود من التربیة ,التي نتائجها تكون دائما إیجابیة و مستمرة ,  الوسیلة الناجحة
بل تأخذ عدة أشكال لتحقیق التطور و مواكبة , في زمن التحدیات هو محو أمیة أفراد من أفراد المجتمع 

تعد تأخذ نفس فحزب جبهة التحریر الوطني یرى بأن التربیة في عصر التحدیات لم  ,التحدیات الراهنة 
باتخاذ  ,  أین كان یطمح الحزب للقضاء على األمیة,  1962الطابع الذي كانت علیه منذ االستقالل سنة 

و كان یعد  ,سیاسة تربویة تمكن من توفیر التربیة لكل فرد من أفراد المجتمع عبر كامل التراب الوطني 
الیوم ومع تعمیم التربیة فبالرغم من العدید من لكن  .في تلك الفترة , مطلب من مطالب المنظومة التربویة 

العوائق التي تواجه المنظومة التربویة الجزائریة فالحزب یوضح  بأن التربیة هي السبیل األساسي و الوحید 
وهذه غایة كل البلدان و خاصة البلدان العربیة التي خضعت ألنواع  .لكل تطور و تغیر إیجابي 
الدول المتطورة بعد تسعى إلى مواكبة  فهي, األمیة  و عاشت أنواع الجهل واالستعمار و لمدة من الزمن 

كما تسعى لتعدیل سیاستها التربویة كلما  .2أن لجأت مختلف هذه البلدان إلى تعمیم التعلیم ومجانیته 
فأعضاء الحزب یرون بأنه من الضروري أن یكون هناك , سمحت الفرصة لإلصالح المنظومة التربویة 

ي السیاسة التربویة لمواكبة التحدیات الراهنة خاصة في األلفیة الثالثة التي تفرض التعامل مع  تغیر ف
و التأكید  على الحفاظ على المبادئ األساسیة في السیاسة الوطنیة المتبعة حتى یتم , العالم المتقدم 

ان بعد إجراء التغیرات و ویرون ب, تكوین مواطن متشبع بالقیم األخالقیة و الوطنیة للمجتمع الجزائري 
ـ والتزم  كل فرد من  2003التعدیالت على السیاسة التربویة ـ و هو ما تم في اإلصالحات التربویة لسنة  

أفراد المجتمع بأدواره و مسؤولیته فإلصالح كفیل بتحقیق التطور و التغییر للمنظومة التربویة  و المجتمع 
          .   3ككل
الخط األساسي لحمایة عناصر " بأنها  :التحریر الوطني المنظومة التربویة یعرف حزب جبهة*     

و احترام , و الحضن الحقیقي إلشاعة ثقافة الدیمقراطیة و المواطنة و حقوق اإلنسان , الهویة الوطنیة 
یؤكد على أهمیة الدور الذي , یتضح من خالل التعریف أن حزب جبهة التحریر الوطني " . القانون 

فللمنظومة التربویة , ه المنظومة التربویة في إكساب و تربیة المتعلمین على القیم الوطنیة للمجتمع تؤدی
فالدولة الجزائریة و بعد حصولها على االستقالل اهتمت بالمنظومة التربویة , دور مهم في تطور المجتمع 

الذي عایشوه زمن االستعمار  بعد, و حاولت تحسین الناحیة االجتماعیة و التربویة ألفراد المجتمع , 

                                                
 . 2009الجزائر ,  البرنامج العام للحزب ,حزب جبهة التحریر الوطني  1
 . 205,ص ,  1976,لبنان ,منشورات عویدات ,مستقبل التربیة في العالم العربي ,جمیل صلیبیا  2
 .مرجع سابق , مقابلة مع قسوم بوبكر  3
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فالمنظومة التربویة تكفلت بتكوین ما یناسب من مهارات و قدرات للمتعلمین حتى یتمكنوا من مواجهة 
و هذا ما أكده حزب جبهة التحریر الوطني في , مختلف المشاكل التي تواجههم في حیاتهم االجتماعیة 

  . 1ذلك الوقت باعتبار انه الحزب الحاكم و الوحید
, و ضرورة إشاعتها بین المتعلمین , كما یالحظ من خالل التعریف هناك تأكید على الدیمقراطیة   

حیث یرى الحزب أن المنظومة , خاصة و نحن نعیش عصر الحریات و احترام األفراد بعضهم لبعض 
التي تعبر , اطنة كما تركز على قیم المو , هي المكان الذي یستقي منه األفراد مختلف هذه القیم , التربویة 

و , و التي تعبر عن هویة الفرد , من حیث المحیط الجغرافي أو العقدي أو العرقي , عن انتماء الفرد 
و دور المنظومة التربویة أن تعلم المتعلم حقیقة هذه المعاني حتى یعي محتواها و , انتمائه إلى وطنه 

تستدعي , نظومة التربویة تقوم بمسؤولیة كبیرة وعلیه فالم, مضمونها و ال تكون عبارة عن معاني جوفاء 
و هو تنشئة األجیال على حب , تكاتف الجهود من مختلف المؤسسات حتى تؤدي دورها المنوط بها 

التي تساعدهم على تخطي , و تعلیمهم مختلف العلوم و المعارف , الوطن و التمسك بالهویة الوطنیة 
  . التحدیات 

  اهتمام حزب جبهة التحریر الوطني بالمنظومة التربویةتحدید مكانة و حجم : أوال 
  :العنوان / 1
و , تندرج المنظومة التربویة في برنامج حزب جبهة التحریر في الجانب الثقافي بعنوان التربیة و التعلیم   

هو عنوان فرعي و لیس عنوان مستقل أو جانب من الجوانب التي حددها الحزب مثل الجانب السیاسي و 
فبالرغم من األهمیة التي تحتلها , أو تم وضع عنوان متعلق بالجانب التربوي , تصادي و االجتماعي االق

, المنظومة التربویة في كل المجتمعات المتطورة و التي تخصص لها عناوین و لیس عنوان واحد أو فرع 
الدور المهم " لیلین"  ولقد وضح, و یعود هذا االهتمام للدور الذي تؤدیه التربیة في تطور المجتمعات 

كما یرى  , للتربیة و التعلیم كما ربط تجدید جهاز الدولة بالتربیة و یؤكد على دور المنظومة التربویة 
فهنا على مجتمعات العالم الثالث أن تضع ,  2ضرورة إسباقیة الجانب التربوي على االقتصادي" غرامتشي"

فحزب جبهة التحریر الوطني یضعها ضمن , الدراسات  المنظومة التربویة في عناوین مستقلة في مختلف
فكان من الضروري تخصیص جانب , و كأنها تابعة لجانب ثاني و هو الجانب الثقافي , عنوان فرعي 

أو تخصیص الجانب التربوي مثل بقیة الجوانب االقتصادیة و السیاسیة بعنوان , یتعلق بالمنظومة التربویة 
فالعنوان المستقل یوضح أهمیة الجانب عند , منظومة التربویة بمختلف مراحلها و یتم به تناول ال, مستقل 

فالمنظومة .الحزب السیاسي مقارنة بالعنوان الفرعي الذي تكون به األهمیة بالموضوع أقل من غیرها 
عد التربویة اندرجت في الجانب الثقافي إلى جانب اإلعالم و الریاضة بالرغم من أن المنظومة التربویة ت

  . أساس تطور المجتمعات كما تم ذكره في تعریف حزب جبهة التحریر الوطني للمنظومة التربویة 
                                                

 . 344, ص ,  1984, المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ,مواقف جزائریة , محمد ألمیلي   1
 . 48,49,ص, ص, 1999,الجزائر, 2ط,دیوان المطبوعات الجامعیة ,كیف یتحرك المجتمع,عبد العزیز رأس المال 2
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منذ , أن المتتبع لبرنامج الحزب یجد أن المنظومة التربویة كانت ضمن الجانب االجتماعي      
  و هذا یدل على تغیر الرؤیة عند الحزب ,و إلى نهایة التسعینیات  1962االستقالل سنة 

أین تم إدراج الجانب الثقافي و هو یعبر عن إعطاء جانب من األهمیة للثقافة الوطنیة للمجتمع الجزائري 
  .  ومختلف الجوانب األخرى  , بدأ بالجانب التربوي متمثل في المنظومة التربویة 

   :الموقع / 2
, ل في الجانب السیاسي تتمث, مثلما أشرنا بأن برنامج حزب جبهة التحریر یحتوي على عدة جوانب      

, و السیاسة الخارجیة و الدفاع الوطني, و الجانب الثقافي , و الجانب االجتماعي , الجانب االقتصادي 
ضمن الجانب ,یقع ضمن الجانب ما قبل األخیر قبل السیاسة الخارجیة , فان جانب المنظومة التربویة  

في برنامج , التي كانت المنظومة التربویة في البدایة و هو عكس ما توصلت له الدراسة السابقة , الثقافي 
  .المترشح عبد العزیز بوتفلیقة الذي یمثل برنامجه الیوم حزب جبهة التحریر الوطني 

یوضـح الحجـم المخصـص لكـل جانـب فـي برنامـج حـزب جبهـة التحریـر ) 1(جـدول رقـم  :ة ـالمساح/ 3
  .الوطنـي 

        
  %النسبة اتعدد الصفح الجانب

 5,45 6 المدخل

 16,36 18 الجانب السیاسي

 36,36 40 الجانب االقتصادي

 18,18 20 الجانب االجتماعي

  20 22 الجانب الثقافي
 

 2,72 3 المنظومة التربویة

 3,63 4 الدفاع الوطني و الخارجیة السیاسة

 99,98 110 المجموع

  
     

وهي اكبر )  % 36,36( انت للجانب االقتصادي بنسبة یتضح من خالل الجدول أن أكبر مساحة ك
و هي تمثل الجانب )  %18,18(ثم نسبة , و هي تمثل الجانب الثقافي )  %20( ثم تأتي نسبة , نسبة 

ثم السیاسة الخارجیة بنسبة , و هي تمثل الجانب السیاسي )  %16,36(ثم تأتي نسبة , االجتماعي 
)3,63%. (  
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وهذا ما یدل على التوجه  الذي , یخصص اكبر مساحة للجانب االقتصادي فحزب جبهة التحریر   
یمنحه الحزب اكبر اهتمام و یتعلق ذالك بالمورد ألفالحي  وغیره من الجوانب االقتصادیة التي یعطیها 

تناول فیها الحزب عدة   %20أما بخصوص الجانب التربوي فلقد كانت مساحته , الحزب االهتمام 
ثم اإلعالم ثم الریاضة حیث , ثم الثقافة الوطنیة , التربیة و التكوین ثم التعلیم العالي جوانب بدایة ب

اختلف حجم المساحة بین هذه الجوانب إال أن المالحظ یجد أن المساحة المخصصة للمنظومة التربویة 
بهة وهي نسبة صغیرة  تخصص لجانب مثل المنظومة التربویة التي یرى حزب ج) %2,72(كانت بنسبة

فالمساحة المخصصة مقارنة مع أهمیة المنظومة التربویة , التحریر الوطني أنها أساس كل تطور و تنمیة 
  .تعبر على أنه حجم صغیر 

  
  

  
  الكلیة لبرنامج حزب جبهة التحریر الوطني شكل توضیحي للمساحة

  
  
  
  
  
  

  ضمن برنامج حزب جبهة التحریر الوطن مواضیع االهتمام بالمنظومة التربویة: ثانیا 
  .اهتمامات حزب جبهة التحریر الوطني بالهویة الوطنیة/1
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  %النسبة التكرار الفكرة المؤشر

الدین 
 اإلسالمي

  التأكید على العقیدة في التكوین
 التمسك بالقیم العقائدیة

  
2 

  
16.67 

  االهتمام باللغة العربیة اللغة العربیة
  لعربیة في كل المجاالتاستعمال اللغة ا

  التأكید عل دور اللغة في التكوین
 تكثیف اللغة العربیة للجالیة بالمهجر

  
4 

  
33,33 

اللغة 
 االمازیغیة

  ترقیة اللغة االمازیغیة بمختلف ألسنتها
 حمایة اللغة االمازیغیة من الذوبان

  
2 

16,67 

  التأكید على السجل التاریخي الحافل التاریخ
  خ الوطنيالتمسك بالتاری

  ضرورة تحصین الذات التاریخیة
 التأكید على دور التاریخ في التكوین

4 33,33 

 100 12 المجموع
     

یتضح من الجدول أن القیم األكثر تكرارا و التي كانت متساویة هي اللغة العربیة و التاریخ و كانت النسبة 
بر للغة العربیة و التاریخ باعتبار فحزب جبهة التحریر الوطني یولي اهتمام اك, ) %33,33(تقدر ب

ثم یتساوى في النسبة  الدین اإلسالمي و اللغة االمازیغیة , أنهما من المبادئ التي ینادي بها الحزب 
و یعد الدین اإلسالمي من القیم األولى التي نادى بها حزب جبهة التحریر الوطني , ) %16,67(بنسبة 

و كذلك اللغة االمازیغیة التي تعبر عن االنتماء الجغرافي و ,  1954في مختلف المواثیق منذ میثاق 
  .الحضاري 

یمثل الدین اإلسالمي  و اللغة العربیة و اللغة االمازیغیة و التاریخ مقومات الهویة الوطنیة التي یركز   
ركز فحزب جبهة التحریر الوطني ی, 1علیها الدستور و تنص علیها مختلف القوانین ضمن الجریدة الرسمیة

على الهویة الوطنیة التي تعبر عن وجود , في خطابه التربوي و ضمن برنامجه المتعلق بالسیاسة التربویة 
فالهویة الوطنیة تعد من المبادئ األساسیة التي یركز علیها الحزب و التي تسجل من , و كیان المجتمع 

  .األساسیات في البرنامج العام للحزب 
یتضح بان الحزب یؤكد في اهتماماته على التاریخ و , ة التحریر الوطني و بقراءة لبرنامج حزب جبه  

و ذلك كي , و یرى ضرورة تكثیف اللغة العربیة على مختلف المراحل التربویة و المجاالت , اللغة العربیة 
الستقالل فبعد ا, ترسخ في أذهان المتعلمین و أفراد المجتمع و ینتشر استعمالها ألنها اللغة الرسمیة للبالد 

                                                
 .1979جویلیة 7, 79/06رقم,1976دستور ,الجریدة الرسمیة  1
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أو أن لم نقل طغیان اللغة الفرنسیة على مختلف , كان المجتمع یعاني من ازدواجیة اللغة  1962سنة 
و الیوم اللغة , و خاصة المنظومة التربویة التي كانت هناك مراحل و مواد تدرس بالفرنسیة , المجاالت 

ائل الكفیلة بترقیتها داخل المنظومة العربیة تحظى بمكانة و اهتمام كبیرین و تخصص لها الكثیر من الوس
  .التربویة و من ثم داخل المجتمع 

لكن تشاركها في ذلك , لكن المتمعن في مختلف المواد الدراسیة یجد أن اللغة العربیة حقیقة موجودة   
اللغة الفرنسیة فحزب جبهة التحریر الوطني یشیر إلى أن اللغة العربیة تكون لغة تدریس لكل المواد 

یجد أن مادة ,  2003فمثال بعد السیاسة التربویة المتبعة منذ سنة , راسیة و لمختلف المراحل التربویة الد
و في تصریح لألمین العام لحزب جبهة , الریاضیات تدرس بالعربیة لكن برموز تنطق و تكتب بالفرنسیة 

وهذا یدل على , 1للمصطلحات التحریر في حصة تلفیزیونیه أشار إلى أن هذا اإلجراء یعطي البعد العالمي
و لیست اللغة الفرنسیة بل , التناقض فمن المعلوم أن اللغة العالمیة األولى تتمثل في اللغة االنجلیزیة 

ترید إدماج اللغة الفرنسیة و , الوضع یدل على أمر أخر یتمثل في مخلفات استعماریة و فوركفونیة 
نتصف التسعینات عبد العزیز بالخادم األمین العام لحزب فلقد صرح فمنذ م, إشراكها مع اللغة العربیة 

و التي یؤمن بها , بأن اللغة العربیة تعد ثابت من ثوابت الدولة الجزائریة , جبهة التحریر الوطني حالیا 
فالمالحظ بعد ,   2كل مواطن جزائري و التي كان على أساسها الدعم شامال لجبهة التحریر الوطني

منها استخدام , یجد هناك عدة قضایا تغیرت , و اإلصالحات عبر مختلف الجوانب  التحوالت السیاسیة
و , الرموز الفرنسیة و القراءة من الیسار بدل الیمین في مواد الریاضیات و العلوم الفیزیائیة و التكنولوجیة 

رورة استعمال فبعد التصریح بض, التي یعاني منها الكثیر من المتعلمین خاصة في المرحلة االبتدائیة 
و عندما تكون تسایر العالمیة فتكون , اللغة العربیة كان من المفترض أن تستخدم بالمصطلحات العربیة 

و یؤكد , باللغة االنجلیزیة بدل الفرنسیة و كان على حزب جبهة التحریر الوطني أخذ الموضوع بكل جدیة 
و إن بقاء الهویة . نجلیزیة عوض الفرنسیة في خطابه أهمیة اللغة العربیة عالمیا و استخدام اللغة اال

الوطنیة مرتبط بلسان المجتمع فمثال كل مجتمع هو أب لغته فالمجتمع یصوغ لغته حسب تفكیره و عاداته 
  .  3و تقالیده

إما بخصوص المؤشر الثاني و الذي یتمثل في التاریخ فنج أن حزب جبهة التحریر یؤكد على التعرف   
خاصة بطوالت ثورة التحریر الوطني و , و التمسك بمختلف القیم التاریخیة , للبالد  على التاریخ الوطني

و استرجاع السیادة الوطنیة سنة  1954ما قام به حزب جبهة التحریر و جیش التحریر أثناء الثورة سنة 
, اري و الجغرافي و تعلیم المتعلم منذ المرحلة االبتدائیة بتاریخ الدولة الجزائریة و انتمائها الحض,  1962

, و الجزائر دولة لها تاریخ عریق , فمثلما یقول المثل األمة التي ال تعرف تاریخها ال مستقبل لها 

                                                
 .2007,الجزائر,حصة خاصة مع عبد العزیز بالخادم ,التلفیزیون الجزائري القناة الثالثة  1
 . 88,ص, 1996,الجزائر ,شركة دار األمة ,عبد العزیز بالخادم مواقف و ثوابت  2
 .23,ص,1975,جامعة الجزائر , كلیة اآلداب,3العدد, مجلة المجتمع,اللغة ولیدة المجتمع,محمد الصالح بكوش  3



 الدراسة التحلیلیة                                                  الفصل الرابع                          
 

 
104 

فیجب التخطیط لسیاسة تربویة , 1یستوجب علیها تعلیمه لكل المتعلمین و على مختلف المراحل التربویة
ن نجد الحزب یركز على دور التاریخ و أی, عبر مختلف المراحل و العصور ,تركز فیها على التاریخ 

و أن ال ینحصر االهتمام به في , الذي یندرج ضمن كتاب التاریخ عبر مختلف مراحل المنظومة التربویة 
مرحلة تعلیمیة دون سواها كي یكون في أذهان كل أفراد المجتمع و أن ال یكون التعرف على التاریخ إال 

  .ذلك في فترة االمتحانات ألنهم مطالبین ب
حیث تعد . و انه دین الدولة الجزائریة , كما یؤكد حزب جبهة التحریر الوطني على الدین اإلسالمي   

و یعتمد , و مختلف هیاكله التنظیمیة , العقیدة اإلسالمیة األساس الذي یبنى علیه النظام االجتماعي 
فحزب جبهة , 2ي مجتمع مسلمعلیها في تربیة  األفراد و الجماعات و هي األساس الذي یقوم علیه أ
و هذا ما تنص علیه مختلف , التحریر الوطني یرى بأن الدین اإلسالمي یمثل البعد الروحي للوطنیة

كما یرى بأن الدین اإلسالمي المقوم , النصوص األساسیة و التي تعطي مكانة هامة للدین اإلسالمي 
و هو المقوم , و الصرامة و العدل و المساواة  فاإلسالم دین النضال. األول للهویة الوطنیة الجزائریة 

الروحي الذي استمدت منه حركة حزب التحریر في الثورة التحریریة قوة التحمل و أسباب النصر على 
فحزب جبهة التحریر الوطني أن القیم الروحیة تقود أفراد المجتمع نحو الوجهة , المستعمر الغاشم 

و عبر مختلف المراحل و التغیرات التي طرأت على , ین عام و أنه على مدى خمس و خمس, الصحیحة 
و یعد بأنه عامل من عوامل , فهي تؤكد على أن الدین اإلسالمي هو المقوم األساسي للمجتمع , المجتمع 

فحزب جبهة التحریر یؤكد خالل مختلف خطبه و ضمن برنامجه على ,   3التفاهم و التضامن و التماسك
كما یعبر عن اإلرث , إلسالمي في المنظومة التربویة ألنه من مقومات الهویة الوطنیة أهمیة تعلیم الدین ا

و المتتبع لتطور السیاسة التربویة یجد هناك تغییرات على مادة , الحضاري و التاریخي للمجتمع الجزائري 
بن بوزید إلى  أین أشار وزیر التربیة بوبكر,  2002/ 2001التربیة اإلسالمیة و خاصة السنة الدراسیة 

و ذالك حسب وجهة نضره من أجل ترسیخ المبادئ , إدخال تحسینات على مادة التربیة اإلسالمیة 
و ضرورة , الجهاد , األخوة , الكرم , التسامح : المطابقة للقیم اإلنسانیة التي یدعو إلیها اإلسالم مثل 

تسعى الن تحتل التربیة اإلسالمیة مكانتها ,حیث یوضح بأن وزارة التربیة الوطنیة , تكیفها مع سن المتعلم 
و تدریسها دون انقطاع طوال المسار الدراسي , من حیث النشاط التربوي , في المنظومة التربویة 

إال أن . 4للمتعلمین مع أخذ األبعاد االجتماعیة و األخالقیة  و مستوى نمو المتعلمین في االعتبار
مما , میة في االمتحانات الرسمیة مثل شهادة التعلیم االبتدائي المالحظ یجد غیاب مادة التربیة اإلسال

  .یجعلها ال تأخذ نفس حجم االهتمام عند الممتحنین في تلك السنة 

                                                
 . 60,ص,مرجع سابق , الشیخ عبد الحمید بن بادیس ,تركي رابح  1
 .189,ص,1998,مصر, دار الفكر العربي ,االتجاهات الحدیثة في تخطیط المناهج الدراسیة في ضوء التوجهات اإلسالمیة ,محمود أحمد شوق  2
 .42, 41,ص , ص,2009,حزب جبهة التحریر و رسالة نوفمبر:یة تقریر اللجنة الفرع,حزب جبهة التحریر الوطني  3
4 Boubekeur Ben bouzid , La reforme de l'éducation en Alegria , Editions Casbah ,Alegria 2009 ,p  ,62.  
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ولقد ركز الحزب في برنامجه وفي الجانب المتعلق بالتربیة و التعلیم على ذكر و تكرار العقیدة و الدین    
حیث ركز الحزب اهتمامه بضرورة , تم ذكره في جانب الثقافة  بدال من تحدید الدین اإلسالمي مثل ما

فهنا كان من الضروري اإلشارة إلى الدین , و كذا الدور الذي تقوم به العقیدة , التمسك بالقیم العقائدیة 
ونحن , وهو الدین الرسمي خاصة في جانب التربیة و التعلیم و دوره في المنظومة التربویة , اإلسالمي 
و جعل الدین اإلسالمي بعید عن مختلف , ن التحدیات و العولمة التي سعت لعولمة كل شيء نعیش زم

فبالرغم من أن حزب جبهة الوطني یؤكد منذ المیثاق الوطني األول على الدین , القضایا و االهتمامات 
ال یمكن و التي , التي تخضع لمعطیات تاریخیة و حضاریة , و تبني المبادئ اإلسالمیة , اإلسالمي 

أو أن یوظفها أو یوجهه في غیر اتجاهها , لألي فرد من أفراد المجتمع أو العالم أجمعه أن یتنكر لها 
فهو , و أن المجتمع الجزائري مسلم رغم كل محاوالت طمس شخصیته و هویته  , األصلي و الطبیعي 

لى مختلف األشكال و هذا ما مسلم في اعتقاده و ممارسته و وجدانه مما یجعله یرفض تحویله أو تغیره ع
, وان تأكید حزب جبهة التحریر الوطني على المبادئ اإلسالمیة یندرج , تدعوا إلیه العولمة الیوم  

 1954فبیان أول نوفمبر .كتصدي لإلدعاء القائل بان المعضلة الدینیة عویصة بحكم تواجد المعمرین
وضح البیان أن المبادئ اإلسالمیة ال تستثني روح و كما ی, یؤكد على أن الدواة الجزائریة دولة مسلمة 

أال انه كما وضحنا كان على الحزب التأكید على الدین اإلسالمي بدل . 1التسامح و التعایش مع األخر
كما , كلمة العقیدة لوحدها دون إتباعها بكلمة اإلسالمیة بالرغم من أن الكل یعلم بان الدین هو اإلسالم 

  .  كأن یكون في مختلف المراحل أو أي مرحلة تكون األنسب , هذا الجانب كثیرا أن الحزب لم یفصل في 
كما یؤكد حزب جبهة التحریر الوطني على اللغة االمازیغیة و التي تعد من بین مقومات الهویة    

عن  فاللغة االمازیغیة تعبر, و حمایتها من الذوبان , و یرى ضرورة ترقیتها و منحها االهتمام , الوطنیة 
و بذلك نجد حزب جبهة التحریر یرى ضرورة تعلیمها , االنتماء الحضاري و الجغرافي للمجتمع الجزائري 

و في إحصائیات , فالیوم اللغة االمازیغیة تدرس عبر مختلف مدارس التراب الوطني , للنشء منذ الصغر 
, الجزائر : (الوالیات التالیة  والیة تتمثل في) 12(وجد أنها تدرس في :  22009/  2008السنة الدراسیة 

تیزي وزو , تمنراست , سطیف , غردایة , خنشلة , بومرداس , البویرة , أم البواقي , بجایة , بسكرة , باتنة 
. (  
:  كما یلي, على مستوى الوالیة , و تطور عدد المؤسسات التربویة التي تدرس اللغة االمازیغیة   

  .مدرسة ابتدائیة 768
  .ؤسسة إكمالیة م 282      
  . مؤسسة تعلیم ثانوي  64      

                                                
 . 62, 61,ص , ص , مرجع سابق , محمد جغابة  1

2Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci p,65.    .   
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  . مؤسسة تربویة 1114أي بمجموع    
  رسم توضیحي لعدد المؤسسات التي تدرس اللغة االمازیغیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .وزارة التربیة الوطنیة  :المصدر 
من التعرف على إلى تمكین المتعلمین , و تهدف السیاسة التربویة الجدیدة حسب وزارة التربیة الوطنیة   

فحزب جبهة التحریر الوطني , باعتبار عالقته المتینة بمسألة الهویة الوطنیة , التراث الثقافي األمازیغي 
  .تؤكد على اللغة االمازیغیة و التعرف على الثقافة االمازیغیة حفاظا على الهویة الوطنیة 

, لثقافة االمازیغیة و اللغة االمازیغیة و یوضح في ذالك فضلي إدریس أن المالحظ یجد أن االهتمام با   
أدت , و تراثها الثقافي , أین كثر الجدل بین اللغة العربیة و اللغة االمازیغیة , و خاصة في األلفیة الثالثة 

ووضح فاضلي إدریس أن كال من اللغة , و التي لها دعم من فرنسا , إلیه األكادیمیة البربریة في باریس 
عان من االضطهاد و التحقیر الكولیاني و أن المجتمع الجزائري ال اعتراض , مازیغیة العربیة و اللغة اال

و لذالك نجد في ,   1في إسالمه الراسخ  منذ الفتوحات اإلسالمیة, له على مكونات هویته الوطنیة 
االمازیغیة  و على مختلف أبعادها اإلسالم العربیة, مختلف المواثیق الرسمیة التأكید على الهویة الوطنیة 

و التي تكرس أصالة األمة الجزائریة  كما تؤكد على دور المنظومة التربویة في عملیة ترسیخ هذه القیم , 
و تدعو إلى التطلع , و المحافظة على الشخصیة الجزائریة , وكذا النهوض بها لضمان الوحدة الوطنیة , 

فحزب جبهة التحریر ,  2ذه القیم األصیلةإلى المستقبل و أن تعمل على إحكام التالحم العضوي بین ه
التي تمثل رمز أصالة , وهو صاحب التیار الوطني یؤكد على ضرورة االهتمام بالهویة الوطنیة ,الوطني 

     .   المجتمع و انتمائه
  اهتمامات حزب جبهة التحریر الوطني بالمبادئ الوطنیة  /2

                                                
 .نفس ص,مرجع سابق,یس فاضلي إدر  1
 . 6, 5,ص,ص , 1994,الجزائر ,وحدة النظام التربوي ,المعھد الوطني للتربیة   2
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  %النسبة التكرار الفكرة المؤشر

  لتعلیم یعد ركیزة أساسیةتعمیم ا التعمیم
 ضرورة التمسك بتعمیم التعلیم

  
2 

  
22,22 

  اعتبار المجانیة وسیلة لتحقیق النوعیة المجانیة
  ضرورة مجانیة التعلیم

 

  
2 

  
22,22 

 11,11 1 تطبیق اإلجباریة  اإللزامیة

  الدیمقراطیة ثابتا أساسیا الدیمقراطیة
  ضرورة التمسك بدیمقراطیة التعلیة

  إشاعة الدیمقراطیة العمل على
 المساواة بین الجنسین في حق التعلیم

  
  
4 

  
  

44,44 

 99,99 9 المجموع

    
و تمثله في الدیمقراطیة حیث أن الحزب ) %44,44(یتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة قدرت ب 

تعمیم و و كانت بالتساوي بین مبدئي ال) %22,22(یعطي حجما من االهتمام للدیمقراطیة ثم تأتي نسبة 
و هي نسبة ضعیفة مقارنة بالنسب ") %11,11(اإلجباریة التي أعطهما الحزب اهتمام اقل ثم تأتي نسبة 

  .األخرى 
و یرى بأنها ثابت من الثوابت , فحزب جبهة التحریر الوطني یركز على مبدأ دیمقراطیة التعلیم    

و في , في تنظیم حیاتهم , د المجتمع فالحزب یرى بأن الدیمقراطیة تمثل حریة جمیع أفرا, األساسیة 
فالحزب یسعى ,  1تصرفاتهم وكذا ضمان تكافؤ الفرص و المساواة بین األفراد في تحقیق رغبتهم في التعلم

  .لتحقیق فرص تعلیمیة متساویة لكافة أفراد المجتمع 
ت الخاصة و العامة  في غیاب الحریا, إذ ال یمكن أن نتحدث في األلفیة الثالثة عن منظومة تربویة      

و التكافؤ في الفرص المبنیة على العدالة , أو انعدام للدیمقراطیة  الحقیقیة القائمة على المساواة , 
فالدیمقراطیة داخل المنظومة التربویة تمثل قضیة ,  2و اإلیمان باالختالف و شرعیة التعددیة, االجتماعیة 

لجانب التربوي كانت في األلفیة السابقة تمثل جبهة متقدمة وهي  في ا. اجتماعیة بالغة األهمیة و الدقة 
و ذلك الن الدیمقراطیة التربویة تشكل , و العدالة االجتماعیة , لصراع المجتمعات من اجل المساواة 

وهو ما تسعى .  3التي تتمثل في مبدأ العدالة االجتماعیة, مضمون و محتوى الدیمقراطیة االجتماعیة 

                                                
 .60,ص , مرجع سابق , محمد جغابة  1
 .37, ص, 2005,المغرب , دار المقدم للنشر ,الكفایات و الجودة التربویة , جمیل حمداوي  2
3 Girod Roger ,les réalités sociales , P U F , franc, 1984 ,p 3.   
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طني إلى تحقیقه من خالل مختلف الخطب التي تأكد فیها على الدیمقراطیة التي بها جبهة التحریر الو 
من خالل , تكون العدالة االجتماعیة و المساواة في مختلف الجوانب  و التي من بینها الجانب التربوي 

شاعة كما یسعى الحزب إل, تحقیق التكافؤ في الفرص و المساواة  بین كل أفراد المجتمع في حق التعلم 
, وهنا یتطلب  أن یكون المتعلمین على وعي لمعاني الدیمقراطیة  ,ثقافة الدیمقراطیة بین المتعلمین 

لیعي المتعلم ما هي الطیمقراطیة و , ثم تتعلم في المدرسة  , یتعلمنها أوال في المجتمع من خالل األسرة 
ستوجب فیها تكوین أفراد المجتمع على ی, فالدیمقراطیة تتطلب بنیة تحتیة ,مختلف المصطلحات المشابهة 

و غیرها , و أن یحترم أفراد المجتمع بعضهم البعض , قیم و معاني مثل أن یعرف الفرد ما له و ما علیه 
عن الدیمقراطیة بصفة عامة , فبالرغم من الخطب التي یلقیها الحزب , من األمور التي تنقل للنشء تلقائیا

أو في , فالدیمقراطیة ال تكمن في توفیر مقعد دراسي  . اقع یوضح غیر ذلك فالو , أو دیمقراطیة التربیة , 
أن الذین یرفعون شعار دیمقراطیة " بییر بوردیو"إذ یشیر في ذلك , المساواة بین الجنسین في حق التعلم 

, وفاء و یرى بأنهم یرفعون شعارات كاذبة ج, یرى بأنهم یتجاهلون أو یجهلون بالفعل , التربیة و التعلیم 
حیث یرى بان نضرتهم للدیمقراطیة تتلخص في اتساع , تستند إلى فهم ضیق لمعنى دیمقراطیة التربیة 

و علیه فالمساواة بین األفراد ضروریة لحظوظ كل , 1الفرص التعلیمیة حتى تشمل كل أفراد المجتمع
  " .بوردیو"لونها مثلما أشار أو یتجاه, مع تعلیم مبادئ الدیمقراطیة و التي یجهلها الكثیر , المتعلمین 

حیث أن الوضع یختلف من منطقة ألخرى , و تكافؤ الفرص , فحزب جبهة التحریر ینادي بالمساواة     
فعلى الدیمقراطیة أن , من حیث المدن و األریاف إذ الزال هناك من یمنع أبنائه من مواصلة الدراسة , 

و تبقى , في الخطب التي تلقى وال في البرامج التي تسطر یتم تجسیدها في األفعال و الواقع االجتماعي ال
  .مجرد عبارات جوفاء بعیدة عن مطالب المجتمع 

فلما ینشى ء األفراد على قیم الدیمقراطیة االجتماعیة  من األسرة مرورا بالمدرسة أین توفر المنظومة    
, لف المؤسسات التربویة و االجتماعیة و مخت,من حیث التعامالت و القیم , التربویة دیمقراطیة التربویة  

  .  و یتعلمها النشء و یكون على وعي بمختلف معانیها, یكون هناك حقیقة دیمقراطیة اجتماعیة و تربویة 
فالحزب , كما یعطي حزب جبهة التحریر الوطني اهتمام لمجانیة و عمومیته و كذا إلزامیة التعلیم    

و عند , و هذا ما نصت علیه مختلف المواثیق السابقة , متاح للجمیع یجدد تأكیده على  أن یكون التعلیم 
لدراسة مختلف القضایا  1988جوان  11تم تخصیص یوم ,  1988عقدت  اللجنة المركزیة للحزب سنة 

  :و التي خرجت بالتوصیات  التالیة , المتعلقة بالمنظومة التربویة 
ائص و السلبیات في أوانها و إیجاد االنسجام الكامل في من خالل تدارك النق, إصالح المنظومة التربویة 

و التأكید على عمومیة التعلیم و ضمان مجانیته لكل أفراد المجتمع و , مختلف فروع المنظومة التربویة 
و أن یكون إلزامي على كل النشء البالغ السن المحدد , أن ال تكون الحالة االجتماعیة عائق أمام التعلم 

                                                
 .152, ص ,  1997,مصر , دار المعرفة الجامعیة ,علم اجتماع التربیة المعاصر ,حسن البیالوي , شبل بدران 1
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و بذالك الحزب یؤكد على هذه المبادئ الثالثة حتى یكون كل أفراد المجتمع ,  1تمع متعلمللرقي نحو مج
فهو یسعى لتحقیق كل متطلبات , خاصة و أن حزب جبهة التحریر یمثل التیار الوطني , متعلمین 
و الیوم . اء و التربیة و التعلیم تعد أول المطالب التي یحتاج إلیها كل أفراد المجتمع دون استثن, المجتمع 

إال أن هناك غیاب للتنسیق من حیث المطالب و , تعد هذه المطالب الثالثة بأنها بنسبة كبیرة محققة 
إال أن هناك اكتظاظ في , اإلمكانیات فبالرغم من إتاحة التعلم لكل األطفال الذین وصلوا سن التمدرس 

فهنا استوجب الوضع ,المنظومة التربویة  و التي تصبح عائق أمام التعلم و تقدم, حجم الصفوف الدراسیة 
إعادة النضر في حجم الصفوف الدراسیة لكي ال تعتبر بان العمومیة و المجانیة و اإللزامیة في  التعلیم 

  .  2سبب في أزمة التعلیم
حیث ,فبذالك حزب جبهة التحریر الوطني یوجه اهتمامه للمبادئ التي تقوم علیها المنظومة التربویة     
فالحزب یؤكد على دیمقراطیة التربیة و ضرورة تعلیمها , ي االهتمام بالدرجة األولى إلى الدیمقراطیة یعط

و العدالة االجتماعیة و غیرها , و یعي مختلف المعاني المتعلقة بالدیمقراطیة مثل احترام الحقوق , للنشء 
ى یتسنى للمتعلمین معرفتها دون وهنا یستوجب أن تكون الدیمقراطیة عامة في المجتمع حت, من المعاني 

و یسهل تجسیدها في المنظومة , عندما تكون متجسدة في الواقع االجتماعي الذي یعیشونه , عناء 
ثم ركز الحزب اهتمامه على المطالب الثالثة المتمثلة في عمومیة و إجباریة و إلزامیة التعلیم و . التربویة 

هدف الحزب إلى دیمومتها و استمراریتها لیصبح التعلیم متاح التي یرى الحزب بأنها من المساعي التي ی
  .لكل أفراد المجتمع دون تمیز 

  
  
  
  
  
  .اهتمام حزب جبهة التحریر الوطني بالشخصیة المرجوة /3
  

  %النسبة التكرار الفكرة المؤشر

  بناء شخصیة وطنیة وطنیة
  شخصیة تعتز بالقیم الوطنیة

  شخصیة تعتز باالنتماء الحضاري
  یة متمسكة باألصالة شخص

  
  
5 

  
  

55,56 

                                                
 . 179, ص ,  1993, الجزائر , موفم للنشر , التعلیم في الجزائر قبل و بعد االستقالل , الطاهر زرهوني  1
 .  189,ص ,  1985, لبنان , منشورات عویدات ,نسیم نصر : ترجمة ,  مدخل إلى التربیة,غاستون میالریة  2
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 شخصیة رافضة للجمود

  شخصیة متفتحة على قیم الحداثة عالمیة
  شخصیة متفتحة على تقنیات العصر 

  شخصیة متفتحة على لغات العالم 
 شخصیة متفتحة على ثقافات العالم

  
4 

  
44,44 

 100 9 المجموع

  
و في نفس , شخصیة وطنیة تتمتع باألصالة  یسعى لتكوین ,  یتضح من الجدول أن حزب جبهة التحریر

ثم نسبة الشخصیة المتفتحة )  %55,56( إذ كانت نسبة الشخصیة الوطنیة , الوقت متفتحة على العالم 
  ) .%44,44(على العالم بنسبة 

یكون متفتح على  و أن , فحزب جبهة التحریر یسعى بان یكون المتعلم متمسك بقیم وطنه و مجتمعه  
أصبح لزاما , و مختلف التحدیات , فالواقع الیوم و ما فرضته األلفیة  من عولمة , فات العالم مختلف ثقا

حتى ال یذوب في , أن یتمسك بمبادئه و قیمه الوطنیة و االجتماعیة , على كل فرد من أفراد المجتمع 
, ة الواعیة و اإلرادة القویة فعلى الفرد أن یتمیز باالستقاللی. ثقافة الغیر نتیجة لموجة االنفتاح و العصرنة 

فدور المنظومة ,  1تمیز الفرد عن غیره من األفراد , حتى یتمكن النشء من تكوین شخصیة متمیزة 
, التربویة أن تكرس و تأصل القیم الوطنیة للمتعلمین من خالل التخطیط لذلك في السیاسة التربویة  

و یسهل بعد ذلك تكوین شخصیة متفتحة , جتماعیة وحتى تكون لدینا شخصیة وطنیة مزودة بكل القیم اال
الذي , فتكوین الشخصیة الوطنیة یعد المطلب األول , على مختلف الثقافات العالمیة دون الذوبان فیها 

في تنشئة النشء على مقومات , تتحمل مسؤولیته المنظومة التربویة و كل مؤسسات المجتمع بدا باألسرة 
فهذه المقومات تشكل المقومات األساسیة في , لة في الدین و اللغة و التاریخ و المتمث, الهویة الوطنیة 

فللمقومات الشخصیة , تشكیل الشخصیة الجزائریة و التي تسمح له بالتمسك و االعتزاز بوطنه ومجتمعه 
د في و یستوجب على الفر , و األهمیة في االنفتاح على مجتمعات و ثقافات العالم , الوطنیة الدور البالغ 

إذا كان یملك ما یكفیه من , و أن  ینفتح على المجتمعات األخرى , هذا العصر عدم التقوقع على الذات 
و لذلك یسعى حزب جبهة التحریر الوطني إلى تكوین ,  2رصید التمسك باالنتماء و األصالة الوطنیة

ه مختلف النصوص و و هذا ما تنص علی, شخصیة وطنیة متمسكة بقیم األصالة و الثوابت الوطنیة 
وان تتسم الشخصیة الوطنیة باالنفتاح على ,  1954المواثیق  منذ المیثاق الوطني للفاتح من نوفمبر 

                                                
 . 20,ص ,  1999, الجزائر , دار األمة , الهویة الوطنیة حقائق و غایات , أحمد بن نعمان  1
, الجزائر , نتوري قسنطینة منشورات جامعة م,دور اإلدارة الجزائریة في بعث قیم الشخصیة الوطنیة و أثره على التنمیة الشاملة , نذیر زریبي  2

 . 86, ص ,  1999
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فعندما یكون الفرد مزود منذ الصغر من , حتى الثقافات , فالعولمة الیوم تسعى لعولمة كل  شيء , العالم 
  .بقیمه  و مبادئه یعي ما یأخذ و ما یترك , بویة خالل مختلف المؤسسات التربویة و أولها المنظومة التر 

و لهذا حزب جبهة التحریر الوطني یهتم بمسألة الشخصیة الوطنیة المتمسكة بقیمها المتفتحة على   
  .العالم و مختلف ثقافاته 

  .اهتمام حزب جبهة التحریر الوطني بالفاعلین في المنظومة التربویة /4
 % النسبة التكرار الفكرة المؤشر

  ضرورة االهتمام بالمعلم المعلم
  تمكین المعلم من التكوین 

 )2(تحسین أوضاع المعلم المهنیة

  
4 

  
40 

  مراعاة الجوانب النفسیة للمتعلم المتعلم
  تثمین الكفاءات من المتعلمین 

  استیعاب قدر ممكن من التالمیذ
 ضرورة تعلیم البنات 

  
4 

  
40  
 

 0 0 / السلك اإلداري

  ك األسرة في التحصین الحضاري إشرا المجتمع
تعد األسرة خلیة أساسیة في حمایة الهویة 

 الوطنیة للمجتمع 

  
2  
 

  
20 

 100 10 المجموع

     
  
  

, ) %40(یتضح من الجدول أن هناك تساوي في عدد األفكار بین المعلم و المتعلم و التي كانت بنسبة 
باعتبار أنهما الركیزتین األساسیتین في , علم فحزب جبهة التحریر الوطني یولي اهتمام للمعلم والمت

( ثم تأتي فئة أفراد المجتمع بنسبة , فال وجود ألي تعلیم بدون وجود المعلم و المتعلم , المنظومة التربویة 
حیث ركز ت جبهة التحریر الوطني على دور األسرة باعتبار , و التي انحصرت في األسرة , )  20%

ساسیة ضمن مختلف المؤسسات التربویة التي یستمد منها األفراد مختلف القیم أنها الخلیة األولى و األ
حیث لم یشیر حزب , ) %0( ثم تأتي كذلك فئة السلك اإلداري بنسبة , الوطنیة و االجتماعیة و التربویة 

ییر إال أنها تعد فئة مهمة في المنظومة التربویة من حیث تس, جبهة التحریر ضمن برنامجه لهذه الفئة 
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إلى جانب مختلف الفئات )  المنظومة التربویة (وكذا العمل على تطورها و نجاحها , المنظومة التربویة 
  .الفاعلین في المنظومة التربویة 

, فبهذا یتضح أن حزب جبهة التحریر الوطني تمنح اهتمام متفاوت للفاعلین في المنظومة التربویة    
كما یحرص على ضرورة االعتناء بهم , بر یعود إلى المعلم و المتعلم فكما الحظنا فإن حجم االهتمام األك

, في حین ال یتقدم بذكر أي اهتمام للسلك اإلداري , من كل النواحي االجتماعیة و النفسیة و التربویة 
مثل مدراء أو مراقبین أو المسیرین أو مفتشي التربیة و الدور الذي یقومون به في المنظومة التربویة  

و , كما یشید حزب جبهة التحریر الوطني باألسرة , ة في مرحلة المتوسط و مرحلة التعلیم الثانوي خاص
كما لم یشر الحزب إلى مختلف المؤسسات , في تربیة النشء و تعلیمه , دورها المتمم للمنظومة التربویة 

في نقل القیم و التعلیم و التربویة األخرى مثل المساجد و األندیة و دورها المكمل للمنظومة التربویة 
  .مختلف المهام التي تقوم بها 

فهو الذي , فالحزب یركز في خطابه على المعلم ألنه وسیلة المجتمع و أداته لبلوغ األهداف التربویة   
وان مستوى , كما یعد الركیزة األساسیة في المنظومة التربویة , یأخذ على عاتقه زمام التعلیم و التربیة 

فضرورة ,  1و مدى تحقیقها ألهدافها المسطرة في السیاسة التربویة متوقف علیه, التربویة المنظومة 
ولذلك نجد , ألنه أساس العملیة التربویة , االهتمام بالمعلم تعد عامل أساسي و مهم في أي خطاب تربوي 

, ومة التربویة  یعطي األولویة للمعلم ضمن اهتمامه بالفاعلین في المنظ, حزب جبهة التحریر الوطني 
وهو األمر الذي تسعى إلیه السیاسة التربویة المتبعة , حیث یركز في خطابه على ضرورة تكوین المعلم 

هذا , حتى یسایر التحدیات الراهنة , إعادة تكوین و رسكلة المعلم , و التي ترى من الضروري  , حالیا 
, في خطابه بمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة , قة ما أشار ألیه  رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلی

, حیث صرح بان المعلم یحتل مكانة مركزیة في صلب المنظومة التربویة  كما ال یمكن االستغناء عنه 
حیث أن مستوى التكوین , ویرى ضرورة إعادة تكوین المعلم حتى یواجه التحدیات , في العملیة التعلیمیة 

ولقد أوضحت الدراسات أن عدم .   2یداغوجیة و كفائتة و ضمیره المهنيیتوقف على مدى مؤهالته الب
خاصة في األلفیة , یحدث خلل في المنظومة التربویة , التوازن بین مستوى المعلمین المعرفي و العلمي 

, لتحسین مستواهم  العلمي و المعرفي , و بذلك لجأت الدولة إلى سیاسة إعادة تكوین المعلمین , الثالثة 
أین یتلقى المعلم تكوین یتناسب و المرحلة التي , ي مختلف األطوار بدأ بالطور االبتدائي  و  المتوسط ف

  .  32004في إحصائیات , یعلم بها و األشكال التالیة توضح حجم االختالف من حیث المستوى 

                                                
 . 181, ص , مرجع سابق ,  العلم و التعلیم من  منظور علم االجتماع, حسین رشوان  1
, الجزائر , قصر األمم  , بمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة لإلصالح المنظومة التربویة , خطاب رئیس الجمهوریة الجزائریة  عبد العزیز بوتفلیقة  2

 . 2000ماي  ,  13
3Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci ,p-p, 172 -176 . 
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و أن النسب ,  %65ن على شهادة اللیسانس بنسبة یوضح الجدول أن أغلبیة المعلمین هم من الحائزی
مما یدل على أن أغلب , القلیلة األخرى كانت للحائزین على شهادة البكالوریا و غیر الحائزین علیها 

هل أنهم تابعوا , لكن السؤال یبقى مطروح , المعلمین في هذه الفترة هم من الذین تلقوا تعلیم جامعي 
  خریجي الجامعات فقط ؟ التكوین ألتأهیلي أم أنهم 

  

  
       

ونالحظ أن النسبة الكبیرة تعود لغیر , فمن خالل الشكلین یتضح أن نسب مستوى المعلمین یختلف 
وهذا , الحائزین على البكالوریا أي أن أغلبیة األساتذة من الذین لدیهم شهادة الكفاءة المستعملة سابقا 
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فكان من الضروري إعادة , و نحن نعیش التحدیات الراهنة , ور المنظومة التربویة الوضع فد یعیق تط
  . العلمیة و التكنولوجیة , تكوین المعلمین و األساتذة مواكبة لكل التطورات 

كما یولي  الحزب في خطابه , و اللحاق بالركب , فالهدف من تكوین المعلمین هو مواكبة التحدیات 
إذ تعكس الوضعیة , و یدعوا إلى تحسینها , جتماعیة التي یعیشها المعلم للوضعیة اال, اهتمام 

كان , فكلما كانت أوضاع المعلم االجتماعیة حسنة , االجتماعیة المردود التربوي الذي یقدمه المعلم 
أین كثرت اإلضرابات و التي , و الواقع االجتماعي الیوم یوضح ذلك . عطائه أكثر و العكس كذلك 

 1210و آخرها كان في فیفري , یها  المعلم بتحسین الوضعیة االجتماعیة و غیرها من المطالب یطالب ف
یحثون فیه  المعلم على  ضرورة الرجوع إلى , في بیان لهم , و التي دعا فیها أحزاب التحالف الرئاسي 

ولم یعالج , ة إال أن المالحظ یجد أن البیان جاء على صیغة فوقی, مواصلة الدراسة و قطع اإلضراب 
  .المشكل أین لم یطرح أحزاب التحالف الحلول أو البدائل الممكن استخدامها 

, على إعادة تكوین المعلم مواكبة للتحدیات , وعلیه فحزب جبهة التحریر الوطني یؤكد في اهتماماته     
  .و كذا العنایة به ألنه أساس العملیة التربویة 

" دوركایم "الذي یرى , ریر الوطني یقدم جانب من االهتمام للمتعلم و من جانب أخر فحزب جبهة التح  
كما یرى بان المجتمع هو الذي یتكفل بتربیته من خالل , ینتظر أن یملئها المجتمع , بأنه صفحة بیضاء 

ومن مؤسسات المجتمع , مختلف القیم االجتماعیة و التربویة , التنشئة التي یكتسب و یتلقى منها 
و لذلك كان , فالمتعلم الیوم  هو رجل الغد ,  1لتربویة التي تزود المتعلم بقیم وطنه و مجتمعهالمنظومة ا

, وان یتم توفیر كل المتطلبات والمستلزمات , من الضروري منحه االهتمام و العنایة و الرعایة التامة 
على  مختلف القیم  و ذلك بتنشئته, و تساعده في الوقوف أمام  التحدیات الراهنة , التي و تحمیه 

  .و تعریفه على مختلف العلوم و التطورات , االجتماعیة و التربویة 
و یرى , فحزب جبهة التحریر الوطني یركز على االهتمام  بالمتعلم المتفاعل  و صاحب الكفاءات     

ا على ألنه بذلك یكون قادر ,من طرف جمیع أفراد المجتمع , ضرورة منحه اهتمام أكثر و عنایة أكثر 
في , من أهم العوامل التي تدفع به , كما تعد  إثارة اهتمام المعلم بما یتعلمه , صنع التطور و التغییر 

وخاصة التي تركز على المقومات الوطنیة مثل مادة التربیة , نشاطه التربوي و مختلف المواد التعلیمیة 
من طرف , ما یمنح لهذه المواد االهتمام  فعند, اإلسالمیة و التاریخ و اللغة و كدا التربیة المدنیة  

لها و لمختلف المواد , یمنحها المتعلم كذلك االهتمام , المجتمع بمختلف مؤسساته بدأ بالمنظومة التربویة 
إذ كل متعلم له ممیزاته التي تمیزه عن غیره من , و كفاءته , أین یبرز نشاط المتعلم , العلمیة كذلك 

و كذلك للبیئة دور في حیویة و , الفهم أو االستیعاب أو التركیز أو الحركیة  سواء من حیث, المتعلمین 
كما یؤكد الحزب , 2فكل هذه تعد عوامل مساعدة أو مثبطة الهتمام المتعلم بما یتعلمه, حركیة المتعلم 

                                                
 . 205, ص ,  1997, مصر ,مركز اإلسكندریة للكتاب , علم االجتماع التربوي , فادیھ عمر الجوالني  1
 .200, ص , مرجع سابق , حسین رشوان   2
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ساعدة حیث یعد الجانب النفسي من بین أهم الجوانب الم, كذلك على االهتمام بالرعایة النفسیة للمتعلم 
, فكلما كان المتعلم مرتاحا نفسیا كلما كان ذلك دافعا للتعلیم , على التركیز و التحصیل العلمي و التربوي 
أین یكون , و على العكس من ذلك إدا كانت نفسیته محبطة , وكان استعداده  و قابلیته للتعلم كبیرة جدا 

ركز على الجانب , ك حزب جبهة التحریر الوطني لذل, و تؤثر علیه بالسلب , تعلمه قلیل و قابلیته قلیلة 
و ما , ویعود هذا لما عایشه المجتمع الجزائري فترة التسعینات , النفسي للمتعلم و ضرورة االهتمام به 

و الیوم أصبح وجود المرشد النفسي في المدارس یعد من , كان لها من وقع على نفسیة المتعلمین 
كما یرى الحزب . ها المنظومة التربویة في مختلف المؤسسات التربویة الضروریات التي توفرها و تهتم ب
یكون هناك تطویر للمخرجات من حیث الكیف و یكون المتعلمین , عند اخذ هذه الجوانب باالهتمام 

خاصة و الیوم یالحظ عدم التوازن بین المطلب النوعي و , متمكنین من مختلف المواد التي یتعلمونها 
  .المطلب الكمي 

حیث تعتبر , على األسرة و دورها التربوي , ولقد  ركز حزب جبهة التحریر الوطني  ضمن اهتماماته    
فمن األسرة یتلقى الفرد مبادئ و , التي یتلقى فیها النشء تنشئته األولى , األسرة الخلیة األساسیة األولى 

نظومة التربویة في نقل مختلف القیم و لذلك یرى الحزب ضرورة مساعدة األسرة للم, قیم مجتمعه و وطنه 
  .  الوطنیة للنشء 

عدة اهتمامات لفئة الفاعلین في المنظومة , فبالرغم من أن الحزب وضع ضمن خطابه التربوي    
إال انه لم , و التي یعطي االهتمام بها دفع للمنظومة التربویة , التي یرى بانها الفئات الفاعلة , التربویة 

, و مراقبین , المدیر و مختلف العاملین  من مفتشي التربیة , ختلف الفئات األخرى مثل یقدم اهتمامه بم
  .فهم من الفئات التي یعطي االهتمام بها  الدفع و التطور للمنظومة التربویة 

  اهتمامات حزب جبهة التحریر الوطني بالبیداغوجیة / 5
  

 %النسبة  التكرار الفكرة المؤشر

  لیب التربویةتطویر األسا التنظیم
  العمل على تقویة المردود التربوي

 تقیم المخرجات التربویة

  
3 

  
30 

  مراجعة مضمون البرنامج البرنامج و المنهاج
 تحدیث المنهاج الدراسي

2 20 

  مراجعة شكل الكتاب الكتاب المدرسي
 مراجعة شكل الكتاب

2 20 

  جیهضرورة مراعاة المیول و الكفاءات في التو  التوجیه المدرسي
  عدم االستخفاف من أهمیة التوجیه

  
3 

  
30 
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 إعادة النضر في التوجیه المدرسي

 100 10 المجموع
     

حیث تباین حجم , خالل الجدول أن حزب جبهة التحریر الوطني یقدم اهتمامه بالبیداغوجیة یتضح من 
و التي ) %20(ثم نسبة , ) %30(و التوجیه المدرسي نسبة , إذ كانت نسبة التنظیم التربوي , االهتمام 

  .كانت مخصصة لالهتمام بالمنهاج الدراسي و الكتاب المدرسي 
اهتم حزب جبهة التحریر بالجانب البیدغوجي باعتبار انه الجانب التسییر و التنظیم و هو الجانب الذي   

بالجانب  فحزب جبهة التحریر الوطني بدایة اهتم, یعبر عن اهتمامات المنظومة التربویة و توجهاتها 
و یرى ضرورة االهتمام بتحسین المردود , التنظیمي الذي یرى انه األساسي ضمن االهتمامات التربویة 

و كلما كان جید فهو یعبر عن مدى فاعلیة , فكلما كان الناتج التربوي مواكب للتحدیات , التربوي 
رورة االهتمام باألسالیب مرتبط بض, و یرى الحزب أن هذا األخیر , المنظومة التربویة و تطورها 

حیث أن األسالیب البیداغوجیة كل ما كانت متطورة كل ما أعطت نتائج و مردود , البیداغوجیة الحدیثة  
و التي تجعل , خاصة بعد إتباع سیاسة المقاربة البیداغوجیة  في اإلصالحات التربویة الجدیدة , أحسن 

  .كون المعلم هو الموجه و المرشد له و ی, من المتعلم عنصر نشط في التفاعل التربوي 
باعتبار أن  للتوجیه المدرسي دور , كما أعطى حزب جبهة التحریر الوطني اهتمام للتوجیه المدرسي     

التي یقدم المتعلم , بدا من المرحلة األولى وهي مرحلة التعلیم المتوسط , في تطویر المنظومة التربویة 
فالتوجیه , ثم التعلیم الجامعي و منها إلى عالم الشغل , لة التعلیم الثانوي رغبته فیها لیتوجه إلیها في مرح

على ضرورة  , حیث یركز حزب جبهة التحریر الوطني , األولي له دور كبیر في التنمیة وتطور المجتمع  
فكلما , إذ تؤدي الرغبة دور مهم في نجاح المتعلم , مراعاة  میول و رغبة المتعلمین في التوجیه المدرسي 

فینبغي على , كلما كانت النتائج المقدمة  أحسن , كانت لدى المعلم الرغبة في التخصص الذي یوجه إلیه 
أو مساعدته في عملیة , المعلم و كل المسئولین على  عملیة  التوجیه منح المتعلم الرغبة التي یریدها 

, الكثیر في المجال الذي یتوجه إلیه حتى یتمكن من تقدیم , و إقناعه بالتوجیه األحسن  , االختیار 
و التي تركز على الجانب , وخاصة بعد انتهاج السیاسة التربویة الجدیدة , فحزب جبهة التحریر الوطني 

یركز على الجانب , خاصة و نحن نعیش زمن التحدیات العلمیة و التكنولوجیة , العلمي و التكنولوجي 
فبالرغم من أن ,حدیات و الذي یعطي الدفع نحو التطور و التغییر التكنولوجي و الذي یرى فیه مواكبة للت

و عدد , مثل المعدل , السیاسة الجدیدة تمنح حریة االختیار إال أن حجم االختیار محدد بشروط 
أین تكون في بعض األحیان مخالفة ,  التي على أساسها تتم عملیة التوجیه , التخصصات المفتوحة 

  .لرغبة المتعلم 
من حیث الشكل و , االهتمام لمراجعة الكتاب المدرسي , قد أعطى حزب جبهة التحریر الوطني ول   

فالكتاب المدرسي هو , و الشارح و المفسر للمتعلم , فالكتاب المدرسي یعد المساعد للمعلم , المضمون 
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فمن , لمواد الدراسیة و البرنامج المحدد لمختلف ا, الذي یلخص ما یتم التخطیط له في المنهاج الدراسي 
و من بینها تاریخ وثقافة المجتمع , خالل الكتاب المدرسي یتعرف المتعلم على مختلف المعارف و العلوم 

فلذالك یهتم حزب جبهة التحریر الوطني بالكتاب ,   1الذي یعیش فیه و ثقافات المجتمعات األخرى
لجاذبیة للمتعلمین و خاصة في الطور األول فالشكل یمنح ا, المدرسي من الناحیتین الشكل و المضمون 

و , فكل ما كان الشكل ممیز و به رسومات , من اجل تصفحه , أین یلعب الشكل الدافع األول للمتعلم , 
و كان مدعم بالصور المبسطة لفهم الدرس و , كلما كان ذلك محفز لالطالع , ألوان محببة عند المتعلم 

فهو الذي یعرف المتعلم على مختلف المجاالت و المیادین , زة األساسیة إما الموضوع فهو الركی, محتواه 
و یستوجب أن یكون المحتوى مناسب للمرحلة العمریة , و هو الذي یتناوله المعلم بالشرح للمتعلم , 

من حیث التعرف على المعارف و , و أن یكون شامال لمختلف المواضیع التي تساعد و المتعلم , للمتعلم 
من , عبر مختلف األطوار التعلیمیة , و الكتاب المدرسي یعرف الیوم تغییر ملحوظ  .العلوم مختلف 

فمواكبة التحدیات تعد , و یعود هذا للتحوالت التي یشهدها العالم , حیث الجانبي الشكل و المضمون 
یتطلب و فالوضع , ضرورة من الضروریات التي یجب على المنظومة التربویة أن تأخذها في الحسبان 

حیث أن عملیة إعداد , و مستوى المتعلم التربوي , مناسبة و مواكبة لروح العصر , جود كتاب مدرسي 
  .الكتب تتطلب الخبرة و الدراسة المسبقة لهذه العملیة حتى یكون الكتاب المدرسي یناسب المتعلم 

ه على مراجعة   الكتاب یؤكد اهتمام, فحزب جبهة التحریر الوطني و مواكبة للتحدیات الراهنة    
و هو یعتبر أمر مهم  خاصة في هذه األلفیة التي نعیش فیها , المدرسي من حیث الشكل و المضمون 

  .كثرة التغیرات 
فهو أیضا یركز في خطابه اهتمامه , و كما اهتم حزب جبهة التحریر الوطني بالكتاب المدرسي    

و الذي به , عن البعد االستراتیجي في العملیة التربویة  حیث یعبر المنهاج المدرسي, بالمنهاج الدراسي 
التعلیم النوعي , في عدة جوانب من بینها  شخصیة المتعلم , تسعى المنظومة التربویة إلى إحداث التغییر 

من جمیع النواحي , فالمنهاج الدراسي هو الذي یساهم في نمو المتعلمین .  2و غیرها من الجوانب, 
فهو ركیزة أساسیة في المنظومة , ویة و الثقافیة و االجتماعیة و الجسمیة و النفسیة الخلقیة و الترب

إال أن المتمعن  في خطاب ,و یعلم المتعلم من خالل الكتاب المدرسي , فهو الموجه للمعلم , التربویة  
أكید على إال في الت,حزب جبهة التحریر الوطني یجد أن الحزب لم یركز كثیرا على المنهاج الدراسي 

فالمنهاج الدراسي یؤدي دورا مهم في الجانب البیدغوجي  فبدون المنهاج , مراجعة المنهاج الدراسي 
وهنا كنا على الحزب منح المنهاج الدراسي القدر الكافي , ال وجود لمنظومة تربویة متطورة , المدرسي 

لم یعد له الدور , ؤكد على أن الحزب و هذا ما ی, و ال یتكلم عنه في إطار العمومیات فقط, من االهتمام 
فبعد أن كان من المسئولین على المنظومة التربویة فهو الیوم , الفاعل في المنظومة التربویة مثل السابق

                                                
 .  126, ص ,  1999, ئر الجزا, دار الهدى , نموذج التدریس الهادف , محمد الصالح حثروبي  1
 .  197, ص ,  2000, لیبیا , دار الكتاب الوطنیة , علم النفس التربوي للمعلمین , عبد الرحمان صالح األزرق  2
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و یترك المسالة عبارة عن , التركیز على مختلف الجوانب من حیث الجانب البیدغوجي , " یتحاشى "
  .     التربویة  عمومیات دون التخصیص في مختلف الجوانب

  اهتمام حزب جبهة التحریر باألطوار التربویة/ 6
  

 %النسبة  التكرار الفكرة المؤشر

  تشجیع التمدرس التحضیري التعلیم العام
  مراقبة التعلیم االبتدائي

 هیكلة المدارس تماشیا مع المستجدات

  
3 

  
60 

  تشجیع المدارس الخاصة التعلیم الخاص
 ارس الخاصةتشدید الرقابة على المد

2 40 

 100 5 المجموع

    
یركز على التعلیم العام خاصة و هو صاحب التیار , یتضح من الجدول أن حزب جبهة التحریر الوطني 

أما التعلیم الخاص فكانت نسبت االهتمام به ) %60(إذ كان اهتمامه  بالتعلیم العام بنسبة , الوطني 
)40%. (  

على التعلیم العام بمختلف أطواره و التي یركز فیها على تشجیع ركز حزب جبهة التحریر الوطني    
فبعد أن تم تعمیم التعلیم التحضیري على مختلف المؤسسات التربویة في المجتمع و , التعلیم التحضیري 

أین وضعت وزارة التربیة الوطنیة  2003الذي یعد هدف من أهداف السیاسة التربویة الجدیدة المتبعة منذ 
و , یة محددة لتفعیل التربیة التحضیریة تضمنت ثالثة أجهزة تمثلت في الجانب البیدغوجي إستراتیج

فرع , حیث تسمح هذه الجوانب الثالثة بجعل التربیة التحضیریة , و الجانب اإلجرائي , الجانب القانوني 
,  2002ي أفریل على جمیع الفئات وهذا ما تم تأكیده في بیان مجلس الوزراء ف, دائم و قابل للتعمیم 

 2008إلى غایة  2002حیث یالحظ ارتفاع في عدد المتعلمین المسجلین في التربیة التحضیریة منذ سنة 
  1یوضح تطور نسبة المتعلمین بالقسم التحضیري: والشكل التالي

  نسبة المتعلمین اقل من خمس سنوات المسجلین بالقسم التحضیريشكل توضیحي 
    

                                                
1 Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci ,p-p,207- 215 
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خاصة عندما أصبح إجباري , یتضح من الشكل أن تعداد المتعلمین في القسم التحضیري هو في تزاید 
و هناك العدید من المناطق التي لزالت , فهو تطور ملحوظ , على كل األطفال البالغین خمس سنوات  

االنتشار غیر المؤسس  وهو, مما سبب مشكل أخر یتطلب دراسة و متابعة , األقسام التحضیریة قلیلة  
أین وضحت  دراسة أن األطفال الذین لم یحضوا , لدوور األطفال و التي ال تخضع للرقابة و المتابعة 

یأخذهم أولیائهم إلى دوور ریاض األطفال و التي شهدت انتشار كبیر في , بمقعد في القسم التحضیري 
و بدون ترخیص أین حولت العدید من , دولة حیث تعمل و تنشط بعیدا عن رقابة ال, المجتمع الجزائري 

فبالرغم ,   1حیث أثارة هذه الظاهرة تساؤالت عدیدة  في األواسط التربویة, األسر منازلها إلى دور أطفال 
و في , إال أن الحجم المتزاید من األطفال , من تعمیم القسم التحضیري من طرف وزارة التربیة الوطنیة 

وهو عدد مناسب و أمر –مثل أن الصف یضم خمس و عشرین متعلم فقط  إطار الشروط المعمول بها
و یوجهون من طرف أسرهم إلى , حیث لم یسمح للعدید من األطفال االلتحاق بالقسم التحضیري  –جید 

  .وهنا تطرح مسالة أخرى , دوور األطفال 
و , التعلیم التحضیري فمواكبة لإلصالحات الجدیدة یركز حزب جبهة التحریر الوطني على تشجیع     

و دوره , على الدور الذي یقوم به التعلیم التحضیري في زیادة تعلم و التعرف على قدرات المتعلمین مبكرا 
  .في تحضیر المتعلم للمرحلة التالیة وهي الطور االبتدائي

تتطلب الرعایة  حیث یرى بان هذه المرحلة, كما أكد الحزب على تشدید الرقابة على المرحلة االبتدائیة    
و بها تحدد إمكانیات , فهي المرحلة األساسیة التي یبني و یكون فیها المتعلم ذاته , واالهتمام أكثر 

مراقبة التعلیم ,فالحزب یرى ضرورة , المتعلم التي یستخرجها المعلم أن أدى دوره على أكمل وجه 
أین تم تعین العدید من مفتشي التربیة  ,وهو ما تم االعتماد علیه في اإلصالحات الجدیدة , التحضیري 

                                                
 . 8, ص , الجزائر ,  2009بر دیسم 11, جریدة الخبر الیومي, مئات األطفال في سجون عائلیة ال تخضع للرقابة, ش زقادة  1
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, حسب المقاطعات و وهو وضع ایجابي أین یتمكن الكل من طرح انشغاله و توجیهه في اغلب األحیان 
كلما كانت النتائج المتحصل علیها اكبر و تساهم كذلك في , فكلما كانت هناك رقابة و كان هناك عمل 

على اعتبار أن مرحلة التعلیم االبتدائي تعد , تلف المجاالت تطور المجتمع في المجال التربوي و في  مخ
  .األساس في كل مرحلة تعلیمیة 

حتى یكون , مع التأكید على ضرورة مراقبته , كما یشجع حزب جبهة التحریر الوطني التعلیم الخاص 
ارس الخاصة في فالیوم تزاید نشاط المد, و یبقى متماشیا مع التعلیم العام , خاضع للشروط المسموح بها

, ارتفاع حاالت التسرب , والتي من بینها , حیث یعود هذا الوضع إلى عدة أسباب , المجتمع الجزائري 
أین یلجا الكثیر من األولیاء إلى هذه المدارس بالرغم من , اكتظاظ الحجرات الدراسیة , العنف المدرسي 

الذي یتلقونه في المدارس العمومیة بحسب وجهة لیتعلم أبنائهم تعلیم یكون أحسن من , التكالیف الباهظة 
فحزب جبهة , بالرغم من التساؤل عن اإلصالحات التربویة و دورها في تحسین نوعیة التعلیم , نضرهم  

و دعوته لتعمیم التعلیم وجعله متاح لكل المتعلمین فهو الیوم أمام , التحریر بالرغم من توجهه الوطني 
و دعوة الكثیر من أفراد , و كثرة العوائق التربویة , تي تتساءل عن مستقبل أبنائها ارتفاع األعداد الكثیرة ال

فهو بذلك یشجع , المجتمع إلى إنشاء المدارس الخاصة لعلها تكون البدیل أو الحل لمختلف العوائق 
درسة المدرسة الخاصة العتبار النتائج التي یتحصل علیها المتعلم نتیجة للصالحیات التي تقدمها الم

وكذلك تسعى السیاسة التربویة الجدیدة إلى تشجیع المدارس الخاصة لتخفیف الضغط عن , الخاصة 
و جاء هذا مواكبة للتحوالت التي شهدها المجتمع الجزائري في كل المجاالت  و , المدرسة العمومیة 

  . مواكبة القتصاد السوق الذي تنتهجه الدولة الجزائریة نظاما في التعامالت 
و التي , و تعد سیطرة اقتصاد السوق على الفكر و الممارسات التربویة ممثلة في المدارس الخاصة   

أي أصبح في الوقت الراهن الدعوة إلى خصخصة كل شيء بما في ذلك , یعتبرها البعض دواء لكل داء 
لكافة اإلمكانات  أین أصبح ینضر إلیه على انه غیر شامل, حیث تم تشویه صورة التعلیم العام , التعلیم 

التي یسعى إلیها أفراد , وال یعبر عن المتطلبات و االحتیاجات التعلیمیة , التعلیمیة التي یجب توفرها 
یرى البعض أن , و نضرا للصعوبات التي تواجه تسیر التعلیم العام , و أولهم أولیاء المتعلمین , المجتمع 

لذي یؤدي إلى تقلص مسؤولیات  الدولة تجاه التعلیم الحل یتمثل في فتح المدارس الخاصة وهو الوضع ا
إال أن السیاسة التربویة الجدیدة تأكد على تشدید الرقابة .  1و مختلف  العوائق الناتجة عنه, العام 

حتى ال یحدث مثل ما , وهو الوضع الذي أشار إلیه حزب جبهة التحریر الوطني , للمدارس الخاصة 
  .و ما نتج عنها من عوائق نتیجة التعلیم المغایر للتعلیم العام, وحدث في السابق و مدرسة قریف

لیتمكن كل , فحزب جبهة التحریر من مبادئه التأكید الدعوة لتعمیم التعلیم العام على كل أفراد المجتمع    
من  و تكون لهم الحظوظ في الجانب التربوي مثلما لكل أطفال العالم, أطفال المجتمع الجزائري من التعلم 

                                                
دفاتر المخبر ، المسألة التربویة في الجزائر ،العولمة والنظام , ثقافة العولمة و عالقتها بالتربیة من خالل التعلیم و المعرفة , سیف اإلسالم شویة  1

  98, ص, 2005 التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة ، العدد األول ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر،
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و نتیجة التحوالت التي , لكن مع تزاید العوائق التي تعاني منها المنظومة التربویة , المجتمعات المتطورة 
ومواكبة للتحدیات الراهنة یشجع حزب جبهة التحریر الوطني , شملت مختلف الجوانب في المجتمع 

خاصة  و أنها , دارس الخاصة حیث یتمكن من لهم القدرات و اإلمكانیات للتعلیم بالم, التعلیم الخاص 
و یشدد حزب جبهة التحریر الوطني في ذلك بان تكون هذه المدارس خاضعة , تكون بأسعار مرتفعة 

و أن تكون بالشروط التي تحددها الدولة و التي نص علیها القانون حتى , للمراقبة  من طرف الدولة 
  : 1المدارس الخاصة و الشكل التالي یوضح تطور عدد. تتمكن من مزاولة نشاطها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  

  : تطور عدد المدارس الخاصة
هناك تطور ملحوظ )2003( فالمالحظ من الجدول یجد أن بعد سنتین من اإلصالحات التربویة لسنة 

  :  2إما فیما یخص عدد المتعلمین بالمدارس الخاصة فیوضحه الشكل التالي, لعدد المدارس الخاصة 
  
  

                                                
1  .227 Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci , p, 
13125 . 228, المرجع السابق ص  2
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  عدد المسجلین بالمدارس الخاصةتطور 
فالمالحظ للشكل یجد تطور أعداد المسجلین بالمدارس الخاصة و هو وضع یعبر عن واقع المجتمع   

حتى من , بخصخصة كل شيء لتي سمحت او عن نظام الدولة و إیدیولوجیته  , الذي یعیشه المجتمع 
جم المسؤولیة عن األعداد المتزایدة من من حیث ح عن الدولة العبءوهو ما یخفف , الجانب التربوي  

كل  و عوائق للمنظومة التربویة و هو ما یعیشه  عدة انشغاالتفي نفس الوقت لكنه یطرح  ,المتعلمین 
و األمر الذي یخلق نوع , فرد من المجتمع الجزائري في عدم التوافق في المعطیات و المتطلبات التربویة 

  .و تكون هناك سلبیات و عوائق اجتماعیة أخرى , المجتمع  من عدم التوافق بین األفراد داخل
  اهتمامات حزب جبهة التحریر الوطني بالتجهیزات التربویة / 7

 %النسبة  التكرار الفكرة المؤشر

  ضرورة توفیر الوسائل الحدیثة الوسائل
  توفیر اإلمكانیات المادیة

 توفیر التقنیات الحدیثة

  
3 

  
60 

  لثانويفتح مدارس و ا المنشات
 تعزیز الهیاكل و المنشاءات 

2 40 

 0 0 / التمویل

 100 5 المجموع

الكفیلة , دول أن حزب جبهة التحریر الوطني یركز على توفیر الوسائل و اإلمكانیات یتضح من الج   
و التي كانت بضرورة توفیر ) %40(ثم تأتي نسبة , ) %60(بمواكبة التطورات و التي كانت نسبتها 

بمسالة تمویل , في حین لم یوضح حزب جبهة التحریر الوطني اهتمام , و الهیاكل التربویة  المنشأة
  .أو تحدید المیزانیة الواجب تخصیصها للمنظومة التربویة , المنظومة التربویة  

على االهتمام بتوفیر الوسائل التربویة , لقد ركز حزب جبهة التحریر الوطني في خطابه التربوي      
أصبح وضع تجدید الوسائل ضرورة , التربویة   2003فبعد إصالحات , ریة لمواكبة التحدیات الضرو 
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وسیلة القرن , فالسبورة و الطباشیر بالرغم من األضرار التي یشتكي منها المعلم فهي لم تعد , حتمیة 
شهد تطورات علمیة فالیوم أغلبیة الدول المتطورة و التي ت, الواحد و العشرین في عملیة التفاعل  الصفي 

الذي أصبح وجوده بالمؤسسات التربویة  , تستخدم التجهیزات المتطورة من تقنیات علمیة مثل الحاسوب  , 
و أن یكون متوفر في المؤسسات , و من الضروري كذالك وجوده عند كل معلم , یعد وضع ضروري 

مكانیة مشاهدة الكثیر من المواضیع حتى یتمكن كل المتعلمین من استخدامه و أن تتوفر لهم إ,التربویة 
على الحاسوب مثل حركة البروتونات و غیرها من المواضیع الكیمیائیة التي یسهل , العلمیة و الفیزیائیة 

و مواكبة للتحدیات یرى حزب جبهة التحریر الوطني ,  1الحاسوب عملیة مشاهدتها و التعرف علیها أكثر
حتى یتمكن مختلف المتعلمین و المعلمین من , وسائل الحدیثة ضرورة تجهیز المنظومة التربویة بال, 

فبذلك الحزب یؤكد حتمیة استخدام الوسائل من تقنیات و مختلف اإلمكانیات التي , مواكبة المستجدات 
تم طرح صفقة بین قطاع , فخالل انعقاد مجلس الوزراء . تساعد في تطور المنظومة التربویة  و تغییرها 

ة و المؤسسة العمومیة التصاالت الجزائر و التي تتعلق بإقامة مركز حساب لتسیر التربیة الوطنی
المستخدمین  و نظام اإللقاء الغرض منه تعمیم استعمال اإلعالم اآللي في مختلف المؤسسات التربویة 

مدرسة  18000, متوسط  5000و حوالي , ثانویة  2000حیث یتم ربط هذا النظام بحوالي , الوطنیة 
و هو ما یدل على أن الدولة تسعى لتزوید المنظومة التربویة ,   2عبر كامل التراب الوطني, دائیة ابت

  .بمختلف الوسائل الحدیثة لتمكین أفراد المجتمع من التطور و التغییر مواكبة للتحدیات 
ة لیتوفر لكل و الهیاكل المدرسی, كما ركز حزب جبهة التحریر الوطني على االهتمام بتوفیر المنشآت     

أین أصبحت الحاجة إلى زیادة المنشآت , خاصة مع تزاید نسبة المتعلمین , متعلم مقعد تربوي 
خاصة و أن المقاربة , حتى یتمكن كل إعداد المتعلمین المتزایدة من متابعة الدراسة , البیداغوجیة الجدیدة 

لكنى الواقع االجتماعي , بالصف الواحد  ال تتطلب عدد كبیر من المتعلمین, البیداغوجیة المتبعة حالیا 
بان عدد المتعلمین بالصف الواحد في , حیث و ضحت اغلب الدراسات التربویة , یظهر عكس من ذلك 

و هذا یعد وضع , متعلم بالصف الواحد  50إذ وصل في بعض المناطق النائیة في الجزائر إلى , تزاید 
و توفیر المنشآت و الهیاكل التربویة أصبح ضرورة ملحة , یتطلب الدراسة للتعرف على أسبابه و عالجه 

و أخذها بعین , حیث تعد مسالة عدد أفراد المتعلمین بالصف في مقدمة االعتبارات الواجب توفرها , 
فجماعة المدرسة یجب أن تكون أكثر اهتماما من الجماعة , و المسئولین , االعتبار من  كافة النواحي 

و أن تجاوز هذا , متعلم ) 25(علمین بالصف الواحد یتحدد تقریبا بخمس و عشرین فعدد المت, األسریة 
فبالرغم من العدد الكبیر الذي دعمت به المنظومة التربویة إل .  3)30(الرقم فال یجوز أن یتعدى الثالثین 

                                                
1     Ahmad tessa, la Restructuration du cycle secondaire , la réforme& l'école, revue 
trimestrielle du ministère de l'éducation nationale ,N:00 avril 2009 , Alegria , p ,p 6,7.  

 
 .  2001ماي  11, الجزائر , بقصر األمم , مجلس الوزراء  2
 . نفس الصفحة , غاستون میالریة مرجع سابق  3
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ن بان تبی 2008فإحصائیات , انه یبقى هناك النقص و الحاجة إلى المزید من عدد المنشآت التربویة 
قاعة تدریس جدیدة موزعة على كل األطوار االبتدائي و المتوسط و  3670: المنظومة التربویة زودت ب

من طرف حزب جبهة التحریر الوطني یعد , فاالهتمام بتوفیر المنشآت و الهیاكل البیداغوجیة ,   1الثانوي
یوفر االهتمام المناسب لها و ضرورة من الضروریات التي یجب على الحزب أخذها بعین االعتبار و أن 

  .یأخذ المسألة بعین االعتبار 
و حجم  المیزانیة , اهتمامه بتمویل المنظومة التربویة , كما لم یخصص حزب جبهة التحریر الوطني     

حیث أن المیزانیة التي تخصص للمنظومة , التي من یمكن أن تخصص إلیها من وجهة نظر الحزب 
حیث أشارة الدراسات إلى أن مستوى التعلیم , ا و فعاال في تطورها و تغییرها  التربویة تلعب دورا مهم

تعد من أهم المؤشرات , یتناسب ایجابیا مع اإلیرادات إذ أن حجم المخصصات المالیة في المجال التربوي 
, مع فالمیزانیة  المخصصة للمنظومة التربویة تلعب دور في تطور المجت,   2الدالة على تقدم المجتمع

یجد أنها تخصص للجانب , فالمالحظ لمختلف المجتمعات التي تشهد نوع من التطور العلمي و المعرفي 
و هذا ما یوضحه التطور الذي وصلت إلیه مالیزیا و التي , میزانیات خاصة من الدخل العام , التربوي  

لقطاع التعلیم سنویا من حجم الدخل القومي الخام  %30و التي خصصت أكثر من , هي متجهة نحوه  
حیث ركز في نظریته رأس المال البشري أهمیة " شولتز"إلى الجانب التربوي و هو األمر الذي وضحه ,  

فكلما كبر و .  3كنوع من االستثمار اإلنتاجي الذي یعود عائده على المجتمع ككل, اإلنفاق على التعلیم 
االهتمام بالمنظومة , ج أحسن على مختلف الجوانب تزاید االهتمام بالمنظومة التربویة كلما كان النات

و خاصة في المرحلة االبتدائیة , یتطلب إشراك و دعم مختلف الجهات , التربویة غیما یتعلق بالتمویل 
إال أن حزب جبهة التحریر الوطني و بالرغم من أهمیة التمویل بالنسبة , للنهوض بالجانب التربوي 

لكن في , لى ضرورة توفیر التقنیات و الوسائل الحدیثة المواكبة للتطورات فهو یركز ع, للجانب التربوي 
و یأتي بالنتیجة االیجابیة , غیاب حجم المورد الذي یرى انه من الممكن أن یخصص للجانب التربوي 

  .مواكبة للتطورات الراهنة
  ةالتحدیات التي برى حزب جبهة التحریر الوطني أنها تواجه المنظومة التربوی/ 8

 %النسبة  التكرار الفكرة المؤشر

  تبني العولمة في لغة العلم العولمة
  العولمة تهدد الكینونة الثقافیة و الحضاریة

 التعامل مع الصعید العالمي

  
3 

  
37,5 

                                                
 . 2008سبتمبر  10, الجزائر , قصر األمم , مخصص لقطاع التربیة , اجتماع مصغر , بیان مجلس الوزراء  1
جامعة عبد الحمید بن , الوظیفة المعرفیة و التغیر االجتماعي , ملتقى وطني , میة اإلصالح التربوي و التن, سعاد بن ققة , زمام نور الدین   2

 . 2005الجزائر , مستغانم , بادیس 
 . 195, ص , مرجع سابق , عبد اهللا عبد الرحمن   3
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  التحكم في لغة االتصال الحدیثة التكنولوجیا
  التحكم في تقنیات العصر
 توفیر التقنیات الحدیثة  

  
3 

  
37.5 

  تكثیف الجهود لتعلیم اللغات األجنبیة جنبیةاللغات األ
 ضرورة التفتح على لغة العصر 

2 25 

 100 8 المجموع

یعطي اهتماما كبیر للتحدیات التي تواجه ,  یتضح من الجدول أن حزب جبهة التحریر الوطني    
ها حزب جبهة و من بین التحدیات التي اهتم ب, المنظومة التربویة بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة 

ثم تأتي , و هي نفس النسبة التي كانت لتحدي التكنولوجیا , ) %37,5(التحریر الوطني العولمة بنسبة 
  .و التي كانت متعلقة باللغة األجنبیة ) %25(نسبة 
خاصة , فحزب جبهة التحریر الوطني یخص التحدیات التي تواجه المنظومة التربویة باالهتمام الكبیر     

یحاول أن یؤسس لوضع ثقافة كونیة , الذي یدعو إلى إطار كوني جدید , نعیش الواقع العالمي و الیوم 
و المنافسة و التفاهم و , و كذا االنفتاح و التحاور , مكرسة لقیم و مفاهیم العولمة و الشراكة , موحدة 

هذا الخطاب , رات و االختالف بین الثقافات و األجناس و الحضا, التفهم و احتضان التمایز اللغوي 
بمختلف خلفیاتة و رهاناته الفكریة , الكوني الجدید الذي یدعو إلى ضرورة التعامل معه بكل حذر و وعي 

فهي تعد بانها استعمار من , فالدول المتقدمة تدعوا إلى عولمة كل شيء ,  1و السیاسیة و اإلیدیولوجیة
قوة فالیوم هو غزو للفكر و الثقافات و الشخصیات  فبعد أن كان االستعمار غزو بالمدفع و ال, نوع ثاني 

فالعولمة , بغرض السیطرة على كل شيء , هذه السمة التي تسعى إلیها الدول المتقدمة , بحجة العالمیة 
من طرف مختلف , بمختلف المصطلحات و التسمیات التي تندرج ضمن مختلف الخطابات التربویة 

  .لحد اآلن لم یحددوا مصطلح واحد للعولمةالباحثین  االجتماعین و التربویین 
أیـن تباینـت المواقـف , لقد قدم البـاحثون كـال حسـب تخصصـه و توجهـه اإلیـدیولوجي موقفـه مـن العولمـة    

و هناك من یرى بان العولمة هـي الجحـیم المهـدد لإلنسـانیة  , بین من یرى بأن العولمة هي الفردوس الواعد 
فمصــطفى حســن الكاتــب المغربــي یــرى بــأن العولمــة , بــر عنــه فــي خطاباتــه فكــل فــرد یراهــا بمنظــوره و یع, 

وضــع لــه , و تفــاعالت سوســیو حضــاریة معینــة , هـي وضــع كــوني بشــري جدیــد أفرزتــه شــروط و معطیـات 
ویرى بأن هذا الوضع یدفعنا إلى البحـث عـن أنجـع السـبل لتحقیـق األفضـل مـن خـالل , ایجابیاته و سلبیاته 

فالوضــع إذا یتطلــب ,                                                 2ابیــات و الســلبیاتالتوافــق بــین االیج

                                                
ص ,  1999, المغرب , عربي المركز الثقافي ال, الخطاب اإلصالحي التربوي بین أسئلة األزمة و تحدیات التحول الحضاري , مصطفى محسن  1
,10  . 
, ص ,  2001المغرب , المركز الثقافي العربي ,  >األصول و االمتدادات  <أسئلة التحدیث في الخطاب التربوي بالمغرب , مصطفى محسن 2

123 . 
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و الشروط المساعدة على تخطـي هـذا الوضـع الـذي أنتجتـه العولمـة , الرؤیة المؤسسة على المنهج السلیم , 
ة التحریـــر حیـــث أن حـــزب جبهـــ, و هـــي مســـؤولیة جمیـــع أفـــراد المجتمـــع و مـــن بیـــنهم األحـــزاب السیاســـیة , 

و , یجــب تجــاوزه و االســتعداد لــه , و ضــح بــان العولمــة تعــد تحــدي ي واجــه المنظومــة التربویــة , الــوطني 
داعیـة , تعـي كیـف تكـون ثقافـة مؤصـلة للقـیم الوطنیـة , هنا یستوجب على الدولـة أن تأسـس لسیاسـة تربویـة 

  .فتحة على الجدید للتمسك باألصالة مت, ثقافة تصبح نموذج موجه المتعلمین , للتفتح 
و ضرورة استخدام الوسائل الحدیثة المواكبة , كما اهتم حزب جبهة التحریر الوطني بالتكنولوجیا    

في مختلف المجاالت , حیث یرى الحزب أنه من خالل االعتماد على التقنیات الحدیثة , لتطورات العصر 
و خاصة في مجال العلوم , ؤسسات التربویة ضرورة توفیر هذه الوسائل على مختلف الم, التربویة حالیا 

أین أصبحت التكنولوجیا الیوم تمثل تحدي یواجه , الفیزیائیة و العلمیة التي تحتاج إلى التكنولوجیا 
حیث یعتبر توفیر أمر توفیر مختلف , المجتمعات التي تسعى إلى التطور و التقدم العلمي و المعرفي 

ي مختلف المنظومة التربویة و على مختلف المراحل التربویة من األمور الوسائل و التقنیات التكنولوجیا ف
و كذلك تمكن المعلم من توصیل , المتعلمین من التواصل مع المستجدات , االیجابیة التي تساعد 
, فمثال لما یكون الدرس عن حركة االلكترونات , و تسهل عملیة التفاعل الصفي , المعلومة إلى المتعلم 

و الواقع الیوم یشیر إلى , مهما یستخدم الخیال لن یتمكن من رسم الصورة مثلما یشاهدها مباشرة فالمتعلم 
فمع التطورات المجتمعیة أصبحت الحاجة إلى , تزاید استعمال التكنولوجیا في كل المجاالت و المیادین 

و بدورها , ولوجیا و الذي كان نتیجة لتطور التعلیم الذي أدى إلى تطور التكن, التكنولوجیا ملحة 
أین أصبح العالم الیوم , فهي عبارة عن حلقة دائریة , التكنولوجیا تؤدي إلى تطور المنظومة التربویة  

و تعد المنظومة التربویة من بین أكثر المیادین استخداما و استفادة , یقوم على مختلف العلوم و المعارف 
حیث أصبح , الذي أصبح یعد من المنافسین للكتاب  ,مثل الحاسوب , للتقنیات و الوسائل الحدیثة , 

بین المتعلم , االعتماد على الحاسوب و االنترنت من  أكثر التقنیات الحدیثة المحفزة على التفاعل الصفي 
  .األمر الذي یخلق حركیة داخل الصف , و بین المتعلمین فیما بینهم , و المعلم 

على ضرورة توفیر و استخدام التكنولوجیا داخل المؤسسات و لذلك نجد أن حزب جبهة التحریر یركز   
  .باعتبار أنها تحدي یواجه المنظومة التربویة و المجتمع ككل , التربویة 

على اللغات األجنبیة و التي تعد ضرورة , ضمن اهتماماته حزب جبهة التحریر الوطني  و لق ركز   
  }من تعلم لغة قوم أمن شرهم { وسلم یجب تعلمها مصداقا لقوله صلى اهللا علیه , حتمیة 

و , حتى یتمكن المتعلم من مواكبة المستجدات , فالحزب یرى ضرورة تكثیف تعلیم اللغات و تعلمها 
یجد   2003و بعد إصالحات سنة , المالحظ للواقع اللغات األجنبیة الیوم في المنظومة التربویة الجزائریة 

و أدرجة اللغة , نة الثانیة ابتدائي ثم أجلت للسنة الثالثة ابتدائي انه تم إدراج اللغة الفرنسیة منذ الس
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حیث ترى وزارة التربیة الوطنیة أن إدراج اللغة الفرنسیة منذ , االنجلیزیة  منذ السنة األولى متوسط  
  : و 1ه منهالمرحلة االبتدائیة الهدف 

 نسانیة أداة للتواصل تمكن المتعلم من التعامل مع الفكر و المعارف اإل. 

  أداة الكتساب المعارف و الكفاءات ذات العالقة بمختلف التخصصات العلمیة. 

  :  إما فیما یتعلق باللغة االنجلیزیة منذ السنة األولى متوسط الهدف منه هو 
  تزوید التالمیذ بلغة واسعة االنتشار. 

  تمكین التالمیذ من التفتح على ثقافات العالم. 

 مصادر المعرفة و التوثیق العلمي و التقني تسهیل عملیة التوصل إلى. 

بل یعبر عن إیدیولوجیة  , من خالل هذا الوضع ال یدل على الموضوعیة في اختیار اللغات و یتضح 
و كل المجتمعات التي , و هو الوضع الذي دار حوله الجدل و النقاش في المجتمع الجزائري , معینة 

أین اقر البرلمان الموریتاني في جلسة , ن بینها موریتانیا و التي م, كانت مستعمرة من طرف فرنسا 
التي أدرجة اللغة الفرنسیة اللغة األجنبیة األولى , قانونا ناقدا لإلصالحات التربویة , 1999استثنائیة سنة 

حیث اعتبرت الحركة القومیة عموما هذا القانون هو نكوص , و اللغة االنجلیزیة لغة ثانویة  , و أساسیة 
و اصدر حزب التحالف الشعبي التقدمي الموریتاني بیانا تحلیلیا ركز فیه على هذا القانون و اعتبر بأنه , 

في إطار التخبط الذي یعاني منه النظام الموریتاني في مختلف , هذا القانون یعبر عن سلطة خارجیة 
رین خاضعة لالستعمار و هو حال مختلف المجتمعات التي كانت في القرن العش.  2المجاالت األساسیة

و من , فكل دولة تجدها تجعل لغة المستعمر هي اللغة الثانیة بعد اللغة الرسمیة للمجتمع , أو االحتالل 
المفترض أن تكون اللغة المستعملة منذ المرحلة االبتدائیة هي اللغة االنجلیزیة باعتبار أنها اللغة األولى 

ة هي انه بالرغم من إدراج اللغة األجنبیة منذ المرحلة االبتدائیة و هنا تبقى اإلشكالیة المطروح, عالمیا  
مما یستدعي إعادة النضر في , إال أن هناك عوائق في عملیة استخدامها و التعامل معها عند المتعلمین 

و أن تكون بأكثر تعامل و حتى یتمكن المتعلمین من التعامل , السیاسة المتبعة في جانب اللغة األجنبیة 
فبالرغم من أن حزب جبهة التحریر الوطني یعطي اهتمام للغات , ا في مختلف المجاالت مستقبال معه

وبعدها یجد المتعلم صعوبة في التعامل معها , إال أنها تبقى محصورة داخل المنظومة التربویة , األجنبیة 
جتمع أن تعطي و مختلف األحزاب و كل أفراد الم, أین استوجب من حزب جبهة التحریر الوطني , 

و , حتى تتمكن من التواصل مع العالم الخارجي , االهتمام للغات األجنبیة األخرى باختالفها و تعددها 
  .تواكب كل التحدیات الراهنة التي تواجه المجتمع 

أین یجب على  السیاسة , فالواقع الیوم یفرض على جمیع المجتمعات االنخراط في سیاق العصر     
و ال یمكن أن تكون اإلصالحات  التي تقوم بها , أن تواكب تحدیات العصر , تتبعها الدولة  التربویة التي

                                                
1  .99 , 96 Boubekeur Ben bouzid ,Op ,Ci , p, p , 
 . 320,ص , د س ,  لبنان , المركز العربي للدراسات اإلستراتیجیة , كات القومیة العربیة األحزاب و الحر , خلیل احمد , محمد جمال باروت  2
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في تخطیط السیاسة التربویة , في المجال التربوي ایجابیة إال إذ توفرت لها شروط الوضوح و العقالنیة 
تعلمین على التفاعل و تمنح بذلك القدرة للم, التي تكون معبرة عن واقع المجتمع , بدآ باألهداف المحددة 

كذا مختلف , وهذا الدور تؤدیه المنظومة التربویة , التواصل مع مجتمعهم و مختلف المجتمعات 
, و أن ال یقتصر دورها على الجانب السیاسي فقط , مؤسسات المجتمع و من بینهم األحزاب السیاسیة 

و كیفیة التعامل معها حتى یتمكنوا , بل تحاول أن تعرف المتعلمین على مختلف التحدیات التي تواجههم 
  .   من مواكبتها

  
           

  العوائق التي یراها حزب جبهة التحریر الوطني بأنها تعوق المنظومة التربویة/ 9
  

  %النسبة التكرار الفكرة المؤشر

تنظیمیة و 
 تربویة

  هشاشة المرحلة األساسیة
  قصور الرؤیا في معالجة القضایا التربویة

  ي إعداد البرامج التعلیمیةالقصور ف
  القصور في تنظیم االمتحانات 
  طغیان الكم على حساب الكیف
 اإلهمال الذي یعاني منه المعلم

  
  
6  
 

  
  

75 

  آفة األمیة اجتماعیة
 المدرسة الموازیة  

2 25 

 100 8 المجموع
  

تي تعاني منها قدم في خطابه العوائق ال, من خالل الجدول أن حزب جبهة التحریر الوطني  یتضح  
و التي أرجعها إلى عدة عوامل منها التي تعد بانها تربویة و التي , المنظومة التربویة حسب وجهة نضره 

  ).%25(إما العوامل االجتماعیة فكانت نسبتها , ) %75(كانت بنسبة 
امل یرى حزب جبهة التحریر الوطني أن السبب في عدم تطور المنظومة التربویة یعود إلى عدة عو   

و التي من بینها , و قصور الرؤیة في معالجة مختلف القضایا التربویة , أهمها هشاشة المرحلة األساسیة 
ضع  فیها المتعلم یالتي , حیث یرى الحزب ضرورة إصالح المرحلة األولى , إعداد البرامج التعلیمیة 

عانت  2003صالحات سنةو قبل إ, فالحزب بذلك یؤكد على أن المرحلة السابقة , مختلف معارفه 
أثر بعد ذلك على المردود التربوي , المنظومة التربویة من نقص الخبرة في التخطیط للسیاسة التربویة 

ألن التقدم  في الجانب , تكون بنضرة مؤسسة , فالحزب بذلك یؤكد على إتباع إصالحات تربویة 
و خاصة المراحل األولى التي , تربویة مرهون بتقدم المنظومة ال, االقتصادي و االجتماعي و السیاسي 
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عندما ارجع األزمة التي تعاني , و هذا ما أكد علیه قاسي محمد الطاهر , تعد أساس تكوین المتعلمین 
أین تركز , منه المنظومة التربویة تعود إلى  ضعف التكوین في المراحل األولى من التعلیم االبتدائي 

و , وكذا األسئلة المتبعة في االمتحانات , وین النظري بدل التطبیقي السیاسة التربویة المتبعة على التك
فاالهتمام بالمرحلة األولى و التي یؤكد علیها ,   1التي یرى أنها تخاطب الذاكرة ال العقول و المهارات

, و مختلف الدارسین و الباحثین في هذا المجال التربوي و االجتماعي , حزب جبهة التحریر الوطني 
یرون بان أي نهضة أو أي تطور ال یكون إال إذا خصص االهتمام لألساس الذي سیتم علیه البناء حیث 

.  
من ناحیة ثانیة أسباب عوائق المنظومة التربویة تعود إلى , كما یرجع حزب جبهة التحریر الوطني     

 –عیشها المعلم حیث یرى الحزب أن الضر وف التي ی, األوضاع االجتماعیة التي یعاني منها المعلم 
و ,    خاصة و أن المعلم في مختلف اإلضرابات التي یقوم بها فهو یطالب بتحسین الخدمات االجتماعیة

و بالرغم من أن . خاصة مع تزاید المتطلبات االجتماعیة , تعد بأنها في اغلبها صعبة  -  رفع األجور
خاصة بعد إصدار بیان التحالف , ل و الحلول إال انه لم یقدم البدائ, الحزب یصف حالة المعلم بالمعاناة 
كل المعلمین المضربین إلى الرجوع إلى , أین دعا أعضاء التحالف , الرئاسي المتعلق بإضرابات المعلم 

و , في حین لم یقدموا العالج المناسب لهذه المشكلة و بقیت على حالها  ,  و قطع اإلضراب , التدریس 
ر أن یدرس القضیة مع األحزاب األخرى و یجدوا الحل المناسب لكل هنا كان على حزب جبهة التحری

حیث یرى , أین أصبح المعلم الیوم یلجأ إلى القیام بعدة أعمال أخرى  غیر التعلیم لزیادة دخله . األطراف 
وهو الوضع الذي اثر بالسلب , أن هذا العمل أو ذاك یعد مساعد لقضاء مختلف المتطلبات االجتماعیة 

وهو األمر الذي أشار إلیه حزب جبهة التحریر الوطني , أین طغى الكم على الكیف , عیة التعلیم على نو 
الوضع , أین یرى إعادة االعتبار للتعلیم النوعي و ال یقتصر األمر على الكم الهائل من المخرجات , 

  .الذي یعطي نتائجه مستقبال 
و وضح الحزب إلى , لتي یستغل فیها المعلم المتعلم ا, كما أشار الحزب إلى انتشار المدرسة الموازیة   

أین أصبح یلجأ بعض المعلمین إلى تقدیم دروس , أنها ظاهرة جدیدة و مسیئة لقداسة و نبل مهنة التعلیم 
مثل حل بعض التمارین و غیرها , یقوم فیها بتعریف المتعلم بأمور لم یقدمها في القسم , إضافیة للمتعلم 

و التي یجد فیها المعلم الفائدة من , تساعد المتعلم على زیادة الفهم و االستیعاب  التي, من الدروس 
حیث بینت , و هي ظاهرة تحتاج إلى دراسة  و متابعة للقضاء علیها , خالل جمع األموال من المتعلمین 

لذین یكلفون من المتعلمین ا, دراسة أن المعلم یتقاضى خمسة أالف دینار جزائري شهریا  للمادة الواحدة 
و أوضحت الدراسة بأن المعلم یفرض على المتعلم هذه الدروس و إال , أبائهم دفع هذه المبالغ المرتفعة 

أین , أن  تكون النتیجة و خیمة مثل تهدیده لهم بإعادة السنة لو لم یلتحقوا بالتدریس عنده خارج المدرسة 

                                                
1 Kaci Tahar ,quelle problématique pour une reforme de l'enseignement secondaire ,dafatir el majliss , colloque 

sur  l'enseignement et la formation dans le post –fondamental –conférences  - , N  6 Alger , 1998.       
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وهي وضعیة حقا ال ترقى لمهنة التعلیم ,   1دائیةأصبحت هذه الظاهرة حتى عند المتعلمین بالمرحلة االبت
حتى , ولق دعمت الوزارة بالمقابل المتعلمین بدروس لدعمهم تخصص كل أسبوع , هذه المهنة المقدسة , 

و هي بذلك تدعوا إلى , و بالرغم من ذلك بقیة هذه الظاهرة منتشرة , یتمكنوا من زیادة الفهم و االستیعاب 
و بما فیهم األحزاب ,  من أفراد المجتمع , ألنها تمثل  مسؤولیة الجمیع , تها تكافل الجهود لمعالج

  .و مختلف مؤسسات المجتمع المدني , السیاسیة 
و التي بالرغم من , ضمن خطابه إلى ظاهرة األمیة , ولقد أشار كذلك حزب جبهة التحریر الوطني    

الحقیقي , حیث یرى جمیل صیلبیا أن السبب , ا اإلصالحات المتبعة إال أن المجتمع ال زال یعاني منه
فهو یرى بأنهم ال , یعود إلى األمین في حد ذاتهم و إلى تفكیرهم , وراء عدم المعالجة الكلیة هذه الظاهرة 

بل , و لیست لدیهم الرغبة في تعلیم أبنائهم حتى یتوصلوا إلى مستویات عالیة , یقدرون قیمة العلم 
و غیرها من األعمال , مثل الزراعة الرعي الصید التجارة , في شتى المیادین یفضلون توجیههم للعمل 

إال أن هناك مناطق حقیقة , فبالرغم من التطور الذي وصلت إلیه المجتمعات .  2التي تناسب كل منطقة
سم و و تكتفي بتعلیمهم كیفیة كتابة اال, ال زالت تفكر بهذا األسلوب و تمنع أبنائها من مواصلة تعلیمهم 

و نتیجة لهده , و تسبب تخلف للمجتمع بهذه الطریقة , أین یضیع مستقبل الطفل من جهة , اللقب فقط 
فهم یغادرون , و حتى مع تفوقهم الدراسي , نجد الكثیر من المتعلمین یتركون الدراسة , النضرة السلبیة 

, یترك الدراسة ألسباب أخرى   وهناك من, لمزاولة عدة أنشطة أخرى غیر الدراسة , مقاعدهم الدراسیة 
األمر الذي یحفز المتعلم على ترك ,أو لطریقة المعلم في التدریس , مثل دعوى صعوبة المنهاج الدراسي  

سنة أنهم  13و هو الوضع الذي نالحظه الیوم في أواسط  المتعلمین الذین تفوق أعمارهم عن ,  التعلیم 
ال یجد عمل بالشهادة , وان بعد طوال سنوات الدراسة , قبل تكوین المست, یفضلون ترك الدراسة بحجة  

و معرفة أسبابه و , حیث یدعوا هذا الوضع إلى الدراسة , و یعاني كغیره من البطالة , المتحصل علیها 
  .مرتبطة مع بعضها البعض , أین یصبح المجتمع یعاني من عدة مشكالت , حلوله 

طني یركز على معالجة مشكل األمیة و یقوم بعدة إجراءات بالرغم من أن حزب جبهة التحریر الو    
و المشكل الیوم هو أمیة الصغار الذین یتسرون من المدارس منذ السنوات , لمعالجتها بین أواسط الكبار 

فهنا كان على الحزب االلتفاف حول هذه الفئة و محاولة تقدیم العالج المناسب , األولى لسبب أو ألخر
  . لها 

  تائج الدراسة ن: ثالثا 
  :نتائج الدراسة حسب تسلسل تحلیل الفئات  
  : من خالل تحلیل النتائج تم التوصل إلى النتائج التالیة   

                                                
  20, ص , الجزائر ,  2008أكتوبر  20, جریدة الخبر الیومي , أالف دینار شهریا للمادة الواحدة  5دروس خاصة تصل إلى , بورویلة  1
 . 205, ص , مرجع سابق , جمیل صیلبیا  2
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  أن تحقیق التطور و التقدم في المجتمع مرهون بتطور التربیة , یؤكد حزب جبهة التحریر الوطني
ألنها , احل األولى من التعلیم و مدى االعتناء و االهتمام بالمنظومة التربویة و خاصة المر , 

األرضیة األساسیة لالستثمار في اإلنسان و مدى أهمیة اإلصالحات التربویة التي تساعد في 
تطور المنظومة التربویة إذا تضافرت جهود مختلف أفراد المجتمع من المسئولین بدأ بالدولة و 

الوطنیة و المعلمین و المتعلمین و  األعضاء الفاعلین في المنظومة التربویة بدأ من وزیر التربیة
 .و كذا السیاسیین و مختلف مؤسسات المجتمع المدني  , أولیائهم 

  تابع للجانب الثقافي , المنظومة التربویة ضمن عنوان فرعي , أدرج حزب جبهة التحریر الوطني
 .بعنوان التربیة و التكوین , 

 كان ما , ج حزب جبهة التحریر الوطني موقع المنظومة التربویة من حیث اإلدراج ضمن برنام
 .أین احتل الجانب السیاسي بدایة البرنامج , قبل األخیر قبل السیاسة الخارجیة 

  ضمن البرنامج العام , خصص حزب جبهة التحریر الوطني ثالث صفحات للمنظومة التربویة
جم و موقع و یعد حجم صغیر مقارنة بح, من البرنامج العام  %2,72للحزب أي ما یعادل 

فالمنظومة التربویة تحتاج إلى أن یخصص لها برنامج لوحدها , المنظومة التربویة في المجتمع 
 .حتى یتم التمكن من طرح مختلف القضایا التربویة التي تحتاج إلى دراسة 

  عدة اهتمامات تتعلق بمختلف المواضیع المتعلقة بالمنظومة , طرح حزب جبهة التحریر الوطني
 :ندرجها في التالي ,  التربویة

  44,44على مبدأ الدیمقراطیة و التي كانت بنسبة , ركز حزب جبهة التحریر الوطني% 
, و تأكیده  ضرورة احترام المتعلمین بعضهم البعض , والتي تكون من خالل التعامل , 

فالحزب یعطي , و المساواة بین المتعلمین في التعلم , و تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص 
و یرید تعمیمها , ام للدیمقراطیة بصفة عامة من خالل اإلیدیولوجیة التي یتبناها اهتم

إال أن الوضع یتطلب سیاسة , و من بینها المنظومة التربویة , على مختلف المجاالت 
ستراتیجیة  واضحة المعالم , محكمة بدقة  حتى نتمكن من إشاعة الدیمقراطیة بین , وإ

 .و یعي المتعلم معانیها, تمع بصفة عامة المتعلمین بصفة خاصة و المج

  بالهویة الوطنیة و مختلف القیم الوطنیة و االجتماعیة , اهتم حزب جبهة التحریر الوطني
حیث ركز الحزب على التاریخ الوطني و , التي تعبر عن انتماء المجتمع الجزائري , 

و , لى تاریخه و أكد على ضرورة أن یتعرف المتعلم ع,   %33,33الذي كان بنسبة 
و المثل یقول أن األمة التي ال , مختلف المجتمعات , یكون خلفیة عن مجتمعه و وطنه 

و ضرورة استعمالها في مختلف , و اهتم باللغة العربیة .تعرف ماضیها ال مستقبل لها
فاللغة العربیة هي اللغة الرسمیة و األولى , و عبر مختلف المراحل العمریة , المجاالت 

, و إلى جانب اللغة العربیة یهتم كذلك الحزب , و هو األمر الذي یقره الدستور ,  للوطن
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التي تعبر عن , و ضرورة تعریف المتعلم على الثقافة االمازیغیة , بالغة االمازیغیة 
اهتمام غیر الذي كان في السابق , و یعد هذا االهتمام بالثقافة االمازیغیة , االنتماء 

و مختلف اإلصالحات في مختلف المجاالت , تحوالت السیاسیة فالحزب خاصة بعد ال
و لقد ابد كذلك حزب جبهة التحریر الوطني . قدم اهتمام ملحوظ بالثقافة االمازیغیة 

و أشار إلى ضرورة تمسك المتعلم بعقیدته حیث أن الدین , اهتمامه بالدین اإلسالمي  
 . الدستوراإلسالمي من مبادئ الهویة الوطنیة التي یقر بها 

  على , و في إطار الهویة الوطنیة وضرورة التمسك بها أكد حزب جبهة التحریر الوطني
و المتفتحة في نفس الوقت , المتمسكة باألصالة الوطنیة , تكوین الشخصیة الوطنیة 

, و على مختلف الثقافات كما اهتم الحزب بأن یكون للمتعلم شخصیة قویة , على العالم 
خاصة و أن العولمة الیوم تسعى لعالمیة كل أمر , خضم الثقافات  حتى ال یضیع في
ما هي الطریقة , وهذا وضع ضروري لكن السؤال الذي یطرح نفسه , حتى من الثقافات 

 .أو األسلوب المتبع لتحقیق ذلك 

   أكد حزب جبهة التحریر الوطني , و بخصوص الفاعلین في المنظومة التربویة ,
فهما یمثالن الركیزة األساسیة في المنظومة ,  %40لمتعلم بنسبة اهتمامه بالمعلم و ا

إذ ركز الحزب ضمن اهتمامه بالمعلم على ضرورة إعادة تكوینها وفق , التربویة 
التي تفرض على المعلم أن یتابع كل المستجدات و یقدم كل جدید , متطلبات العصر 

لیقدم المزید , م االجتماعیة و یرى الحزب كذلك ضرورة تحسین وضعیة المعل, للمتعلم 
أما فیما یتعلق باهتمام . و ال ینشغل بأعمال أخرى غیر التعلیم , في المجال التربوي 

فلقد ركز الحزب على مراعاة مختلف الجوانب , الحزب  بالمتعلم الذي یعد رجل المستقبل 
و أن یتم , لم و االجتماعیة للمتعلم حتى ال تكون عائق أمامه عن مواصلة التع, النفسیة 

و إلى جانب الفاعلین .لیقدموا أحسن ما لدیهم , التكفل بأصحاب الكفاءات من المتعلمین 
’ أبدا الحزب اهتمامه باألسرة باعتبار أنها الخلیة األساسیة األولى , بالمنظومة التربویة 

كمل حیث أكد الحزب على أن تقوم األسرة بدورها على أ, التي یتلقى بها النشء تنشئته 
في , بإكساب الفرد مختلف  القیم الوطنیة و االجتماعیة و العقائدیة , وجه فیما یتعلق 

بالرغم من الدور المهم , حین لم یبدي الحزب أي اهتمام للسلك اإلداري ضمن برنامجه 
 .    كل حسب عمله , الذي یقومون به المساعد في تطور المنظومة التربویة 

  فقد ركز حزب جبهة التحریر الوطني على عدة , غوجي إما من حیث الجانب البید
حتى , تتمثل في ضرورة تطویر األسالیب المستعملة في المنظومة التربویة , قضایا 

حیث یرى أن شكل الكتاب , و اعتم كذلك بالكتاب المدرسي , تواكب التحدیات الراهنة 
, ون  و محتوى الكتاب و أكد على مراجعة المضم, یعد دافع للمتعلم من اجل المطالعة 
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و أن یكون , حیث یرى الحزب ضرورة أن یكون المضمون مناسب لكل مرحلة تعلیمیة 
وهنا یجب التأكید على وضع سیاسة , یواكب المستجدات حسب مختلف المواد الدراسیة 

حیث انه بالرغم , تربویة تأخذ هذه النقاط بعین االعتبار عند التخطیط للمنهاج الدراسي 
, إال أنه ال یزال المنهاج الدراسي یواجه االنتقادات  2003صالحات التي تمت في من اإل

كما اهتم كذلك الحزب بمسألة التوجیه , ألنه لم ینطلق من فلسفة مؤسسة للمجتمع 
حیث أكد على ضرورة , في المنظومة التربویة , و اعتبرها موضوع مهم , المدرسي 

ألن الفرد یبدع و یتقن في , لمسموح بها حسب الشروط ا, احترام رغبة المتعلم 
 .التخصص الذي یرغب فیه 

  كما اهتم الحزب بالتعلیم العام وتأكیده على المبادئ الثالثة التي اقر علیها المیثاق
و أكد على ضرورة مسایرة , المتمثلة في مجانیة وتعمیم و إجباریة التعلیم  1954الوطني 

و أكد في ذلك , ت التي تقوم بها المنظومة التربویة التعلیم للتطورات من خالل اإلصالحا
و خاصة المراحل األولى , على تكثیف الجهود من اجل النهوض بالمنظومة التربویة 

كما شجع تعمیم التعلیم , و ترسیخ القیم عند المتعلم , التي تمثل مراحل التكوین 
و لقد شجع , حلة األولى التي تعطي للمتعلم قفزة نوعیة عند دخوله في المر , التحضیري 

حیث یرى الحزب أن المدرسة , الحزب التعلیم الخاص مع ضرورة تشدید الرقابة علیها 
الخاصة عندما تتبع المنهاج الدراسي العام تساعد على تطور المنظومة التربویة و تخفف 

 .من العوائق التربویة 

 یاكل و المنشآت التربویة واهتما حزب جبهة التحریر الوطني بضرورة تجدید و زیادة اله ,
و ضرورة توفیر الوسائل البیداغوجیة التي , حتى تناسب العدد المتزاید من المتعلمین 

و لم یشر الحزب إلى المیزانیة التي , تمكن المتعلم من تطبیق مختلف الدروس التطبیقیة 
, ویة بالرغم من دورها في تطور المنظومة الترب, تخصص لتمویل المنظومة التربویة 

مقارنة مع , حیث یعد الحجم المالي المخصص للمنظومة التربویة بأنه حجم قلیل 
مثل الجانب السیاسي و , المجاالت األخرى التي یكون حجم اإلنفاق علیها مرتفع 

 .االقتصادي 

  و , و ضرورة استعمال الوسائل التربویة العصریة , اهتم حزب جبهة التحریر بالتكنولوجیا
و الحزب یرى بأن التكنولوجیا تعد , حدیثة لتسهیل عملیة التفاعل الصفي التقنیات ال

و یؤكد على  االهتمام بها و توفیرها في , تحدي یواجه المنظومة التربویة و المجتمع ككل
بالتمسك بالقیم الوطنیة التي , كما یدعوا إلى مواجهة العولمة , كل المؤسسات التربویة 

ویرى الحزب أن یأخذا , التي انتشرت في كل جانب ,  تعد حصن منیع أمام العولمة
وان یدعم المتعلم معارفه بالتمكن , المجتمع منها ما هو إیجابي و یترك كل ما هو سلبي 
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فالحزب یرى أن التمكن من لغة , تحدي یجب مواكبته , من اللغات األجنبیة التي تعتبر 
و التعرف على , ل مع العالم األخر كفیل للمتعلم من إمكانیة التواص, واحدة على األقل 

التي تؤدي بدورها إلى إعطاء دفع للمنظومة , مختلف الثقافات و العلوم و المعارف 
 .التربویة نحو التطور

   حیث یرى أن , وقد تطرق الحزب إلى العوائق التي تعاني منها المنظومة التربویة
و یرى بان السبب في ذلك , م السبب األول یعود إلى هشاشة المراحل األولى من التعلی

إذ أكد في ذلك على ضرورة إصالح , هو قصور الرؤیة في معالجة القضایا التربویة 
و أن یتبع في ذلك سیاسة تربویة تقوم على , المراحل التعلیمیة وفق متطلبات العصر 

وارجع كذلك الضعف الذي یواجه المنظومة .إستراتیجیة مدروسة تخطط للمستقبل البعید 
أین أكد الحزب على ضرورة , هو نتیجة للوضعیة التي یعاني منها المعلم , لتربویة ا

و , تحسین أوضاع المعلم االجتماعیة حتى یصب كل اهتماماته في المجال التربوي 
ولقد استنكر الحزب من انتشار ظاهرة . تقدیم مردود أحسن في نهایة كل سنة دراسیة 

نتیجة لما , ها مسیئة لنبل و قدسیة مهنة التعلیم والتي یرى بأن, الدروس الخصوصیة 
 .  تحمله من استغالل للمتعلمین و ألولیائهم 

یعبر في خطابه التربوي عن مدى اهتمام الحزب , وعلیه توصلنا إلى أن حزب جبهة التحریر الوطني 
التي یراها حسب في حین تطرق لبعض المواضیع , و مختلف القضایا التي تواجهها , بالمنظومة التربویة 
وكانت أهم , و لم یتطرق لمواضیع أخرى تعد مهمة في تطور المنظومة التربویة , منظوره أنها مهمة 

  :المواضیع التي اهتم بها هي 
  ومبادئها المتمثلة في الدین اإلسالمي التاریخ و اللغتین العربیة و , االهتمام بالهویة الوطنیة

حتى یتمكن , و االنتماء للوطن , التمسك بالقیم الوطنیة  و التشدید على ضرورة, االمازیغیة 
التي تحمیها من الذوبان في , المجتمع من اكتساب شخصیة وطنیة متمسكة باألصالة الوطنیة 

ونحن نعیش زمن األلفیة الثالثة , نتیجة االنفتاح على العالم الذي یعد ضرورة خاصة , هویة الغیر
 .و ما أفرزته من تحدیات 

 و ضرورة إشاعتها بین المتعلمین حتى یتمكنوا من التعرف على , ام بدیمقراطیة التربیة االهتم
و هو ما یتعلمه المتعلم في مادة التربیة , و على مختلف المصطلحات القریبة منها , معانیها 
وهنا نركز على نوعیة الطیمقراطیة التي , التي یركز الحزب على المضمون الذي تحمله, المدنیة  

 .عى الحزب إلى إرساء دعائمها  یس

  مثل , اهتم الحزب بضرورة االعتماد على التقنیات و الوسائل الحدیثة التي تعتمد على التكنولوجیا
و كذا توفیر , بغرض تطویر األسالیب التربویة و مواكبة للتحدیات الراهنة, الحاسوب و االنترنت 
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خاصة في المراحل األولى  , لمتزاید للمتعلمین بالمنشآت  و الهیاكل التربویة  حتى تتسع للعدد ا
. 

  و , الذي یرى ضرورة تعمیمه على كل المؤسسات التربویة , شجع الحزب التعلیم التحضیري
و شجع التعلیم الخاص الذي یرى أن یكون , تأكید مبدأ إجباریة و تعمیم ومجانیة التعلیم العام 

 .مع برنامج  التعلیم العام و أن تتم مراقبته حتى یتماشى , بشروط محددة 

  باعتبار أنهم , مركزا اهتمامه على المعلم و المتعلم , اهتم الحزب بالفاعلین في المنظومة التربویة
و أشار إلى دور األسرة في تدعیم دور المنظومة التربویة , الركیزة األساسیة  في العملیة التربویة 

 .م ألنها الخلیة األولى التي ینشا بها المتعل, 

و المتعلقة بالمنظومة التربویة نلخصها في , إما  المواضیع التي لم یعطها الحزب اهتمام ضمن برنامجه 
  :النقاط التالیة 

  إال , بالنسبة للجانب البیدغوجي لم یركز الحزب كثیرا على المنهاج الدراسي و البرنامج  الدراسي
 .  في اإلشارة إلى تحدیثهم 

  المنظومة التربویة لم یتطرق الحزب إلى حجم اإلنفاق الذي یناسب إما فیما یتعلق بتمویل
في ظل اإلنفاق الضئیل و المتفاوت بین , و یكون  مساعد في تطورها , المنظومة التربویة 

 .المناطق  

  و غیرهم من , لم یتطرق الحزب إلى دور اإلدارة المدرسیة من مدیر و مراقبین و مفتشي التربیة
وكذلك دور , في تفعیل دور المنظومة التربویة , ري و التربوي  المساهمین عمال السلك اإلدا

 .المؤسسات التربویة األخرى 

  المساعدة في تفعیل التفاعل الصفي بین المتعلم و المعلم , لم یشر الحزب إلى الطرق المناسبة ,
 . و بین المتعلمین 

 
 : خالصـة 

, شهدها العالم في األلفیة الثالثة , قتصادیة و االجتماعیة التي بعد التحوالت السیاسیة والتربویة و اال    
, ركز حزب جبهة التحریر الوطني ضمن خطابه التربوي , و التي كان لها التأثیر على المجتمع الجزائري 

  : و التي تمثلت في , و التي وضحها في برنامجه العام , على اهتمامه بالمنظومة التربویة 
 إلى التخطیط لسیاسة تربویة تضمن التطور للمنظومة , الوطني تحریر یسعى حزب جبهة ال

التي ینظر إلیها الحزب و , من خالل التأكید على المبادئ و المنطلقات و الغایات , التربویة  
 : التي تتمثل في 

  األساسیة و المبادئ المنطلقات 
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المرجعیة األساسیة التي ینطلق منها  , 1954الذي تمثل في بیان أول نوفمبر , یعتبر المیثاق الوطني  
  :إذ یركز الحزب على , الحزب 

المتمثلة في , متمسكة الهویة الوطنیة , من خالل التأكید على تكوین  شخصیة وطنیة :  البعد الوطني 
و التاریخ الذي یعبر عن االنتماء الحضاري والعریق , الدین اإلسالمي  و اللغة العربیة و االمازیغیة 

  .و التعرف على تاریخ المجتمعات األخرى , مع الجزائري للمجت
, و یؤكد على ضرورة شیوع ثقافة الدیمقراطیة بین المتعلمین و یعي كل فرد منهم :  البعد الدیمقراطي 

  .و احترام حقوق األفراد, مع تحقیق تكافؤ الفرص بین المتعلمین , مدى أهمیتها في المجتمع 
, تطویر المنهاج الدراسي , و األسالیب البیداغوجیة ,ل تحدیث التقنیات من خال: التفتح على العالم 

  .واالنفتاح على اللغات العالمیة و مختلف الثقافات , مواكبة للمستجدات و التحدیات الراهنة 
و على مختلف , یعتبر الحزب استخدام التكنولوجیا داخل المنظومة التربویة  :استخدام التكنولوجیا 

و , خاصة اإلعالم اآللي و االنترنت , من بین أهم العوامل المساعدة على التطور , تعلیمیة المراحل ال
  . األجهزة العلمیة التي تساعد المتعلم على استیعاب المواد التعلیمیة 

  : إصالح المنظومة التربویة موقف الحزب من 
ورة متابعة اإلصالحات من خالل خطابه التربوي على ضر , جبهة التحریر الوطني أكد حزب      

و االنفتاح على , حیث یؤكد على التمسك بالقیم الوطنیة , التي تتماشى مع التحدیات الراهنة , التربویة 
, و تحدیث  الكتاب المدرسي من حیث الشكل و المضمون , وتحدیث المنهاج الدراسي , العالم و الحداثة 

وكذا اإلشارة , واالعتماد على التكنولوجیا , ب البیداغوجیة و تحدیث التقنیات و الوسائل التربویة و األسالی
و كذا التقلیل من العوائق التربویة , إلى دور المدرسة الخاصة في المساهمة في تطور المنظومة التربویة 

حیث یؤكد على المراحل األولى و خاصة التعلیم االبتدائي و المتوسط فهما یعدان القاعدة األساسیة في , 
أما فیما یتعلق بمسالة دور الحزب في صنع السیاسة ,  لمنظومة التربویة المواكبة للمستجدات بناء ا

, التربویة و اتخاذ القرار فهو یرى بأن مناقشة السیاسة التربویة المتبعة أمر ضروري حیث یمنح المرونة 
ني من نوع و یتضح أن خطاب حزب جبهة التحریر الوط, و یساعد في تدارك النقائص و األخطاء 

الرامي إلصالح المنظومة , فهو  یعبر عن  خطاب رئیس الجمهوریة التربوي , الخطاب الرسمي المجدد 
  . 2003التربویة وفق التعدیالت الحالیة التي تمت سنة 

كما یرى الحزب بأن سبب العوائق التي تعاني منها المنظومة التربویة یعود إلى عدة عوامل تتعلق   
ى من المنظومة التربویة أولها التخطیط غیر المناسب لهذه المراحل من حیث البرامج و بالمراحل األول

و ثانیا وضعیة المعلم التي تحتاج حسب الحزب إلى , المنهاج التي یرى ضرورة مواكبتها للمستجدات 
ح یلجأ أین أصب, حتى یتمكن المعلم من تقدیم أحسن  ما یجب أن تكون علیه التربیة و التعلیم , تحسین 

إلى المدرسة الموازیة التي تتمیز باالستغالل و التأثیر على المتعلمین في مختلف الجوانب التربویة و 
  . النفسیة و االجتماعیة 
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كما أن الحزب في خطابه التربوي اعتمد على األلفاظ و العبارات المختصرة  و العمومیة و التي ال تفهم   
قق كثیر في برنامجه على أغلب المواضیع التي تشغل اهتمام إال من وراء  السطور فالحزب لم ید

, أو التعبیر عن متطلباته , المنظومة التربیة مثل التأكید على مسایرة المنهاج الدراسي للواقع االجتماعي 
فهو یؤكد على المبادئ األساسیة التي ینطلق منها الحزب و التي تعبر عن إیدیولوجیته و التي تعمل بها 

حیث التمسك باألصالة الوطنیة یستدعي لذالك , ة التربویة المتمثلة  في الهویة الوطنیة المنظوم
  .إستراتیجیة واضحة للسیاسة التربویة المتبعة 

     
  
  
  
  


