
وهران جامعة
- - السانيا

قسم                         الجتماعية العلوم كلية
التربية علوم و النفس علم

في الجتماعية الدأوار

المدرسي الكتاب
ماجستير في التكوين لبرنامج مكملة مذكرة

التربية علوم
- المناهج  وتقويم بناء في-

اللجنةإعدادأ:
المناقشة:

- أ.د/ إبراهيمكريمة مرزوقي الطالبة-
- أ.د/رئيسا      ماحي
مشرفاومقررا        وينيتل حبيب

مناقشا        عريبة - أ.د/ محمود
منصوري الحق - أ.د/ عبد

مناقشا

2005/2006 الجامعية السنة



- - إهـــداء
حدود لدينا تكون ل أن على حرص من إلى

الله- -رحمه والدي روح إلى …العلم طلب في

… العمل هذا أهدي

تحت الجنة جعل بأن الله كرمها من إلى

إلى …عمرها في الله أطال أمـي إلى …قدميها

.وأبنائهم وأزواجهم وأخوتي أخواتي

. وجميعوأصدقائي صديقاتي جميع إلي

ببشار. المعلمين تكوين بمعهد وزملئي زميلتي
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- شـــكــر كلمة-
عبارات بأسمى أتوجه الكلمة هذه خلل من

لتمام بجانبي وقف من كل إلى والمتنان الشكر

أو والرشادات بالتوجيهات سواء البحث هذا

بالدعوات أو المثابرة على والحث بالتشجيع

الطيبة.

تيلوين حبيب الدكتور الستاذ بالذكر أخص

توجيهاته على بحثي على الرئيسي المشرف

المستمر.  وتشجيعه القيمة

عبو حاج الستاذ الخاص الشكر من أستثني ول

العمل هذا على المساعد المشرف شرفاوي

……الوجيهة بإرشاداته علي يبخل لم والذي

شكـر. ألـف
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملحق

:الملحق
الساسي     كتب     في     المهنية     وار  د  بال     تفصيلي     - جدول1

1980

المرأة/تكرارات الرجل/تكرارت المهنة الرق
م

11 22 معلم(ة) 01
01 04 مدير(ة) مدرسة 02
00 20 (ة) طبيب 03
09 02 (ة) ممرض 04
00 03 (ة) صيدلي 05
00 01 طبيب(ة) أسنان 06
02 09 يييي (ة) ي(ة) دركي شرط 07
01 00 (ة) مذيع 08
00 01 (ة) مكتبي 09
04 02 (ة) حلفا 10
00 03 (ة) بريد موزع 11
00 02 (ة) بائغ 12
00 02 بائع(ة) خضر 13
00 05 بقال 14
00 02 خباز 15
00 01 جزار 16
00 01 حداد 17
00 02 نجار 18
00 03 (ة) ميكانيكي 19
00 01 كهربائي 20
00 07 (ة) فلحا 21
00 01 بناء 22
00 03 صياد 23
00 01 صباغ 24
00 02 حارس 25
00 01 إسكافي 26
00 03 حافلة سائق 27
01 01 (ة) عامل 28
29 105 التكرارات مجموع

العربية     اللغة     كتابي     في     المهنية     وار  د  بال     تفصيلي     - جدول2
)2004  /  2003  (     ابتدائي     والثانية     الولى     للسنة

المرأة/تكرارات تاالرجل/تكرار المهنة الرق
م
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملحق

16 05 (ة) (ة)/أستاذ معلم 01
01 06 (ة) مدرسة مدير 02
00 03 (ة) مدرسة حارس 03
02 06 (ة)  طبيب 04
00 01 (ة) أسنان طبيب 05
02 00 (ة) ممرض 06
00 01 (ة) مهندس 07
00 02 (ة) طيار 08
01 00 09 (ة) طائرة مضيف
01 03 (ة) موظف 10
00 01 صحفي(ة) 11
00 01 (ة) مذيع 12
00 07 (ة) شرطي 13
00 01 إطفاء رجل 14
00 02 (ة) بريد موزع 15
00 02 (ة) أجرة سائق 16
00 02 (ة) تاجر 17
00 02 (ة) بائع 18
00 01 طباخ(ة) 19
00 01 (ة) خضر بائع 20
00 02 خباز 21
00 04 فاكهاني 22
00 03 فلحا(ة) 23

00 01 صياد 24
00 01 نحال 25
00 03 ميكانيكي 26
00 01 (ة) حرفي 27
00 01 مدير(ة) مخيم

صيفي
28

00 01 (ة) مخيم منشط
صيفي

29

22 64 التكرارات مجموع
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحث ملخص

البحث ملخص
الجاتماعية أدوارال هي ما معرفة إلى الحالي البحث يهدف
نوعية هي وما القراءة لمادة المدرسي الكتاب في المعروضة

. وقد نمطية غير أو -تقليدية نمطية كونها حيث من الدوار هذه
هي السئلة من مجموعة تضمنتها عامة إشكالية من انطلقنا
: كالتي
القراءة كتب تسندها التي الجاتماعية الدوار هي -ما1

؟ فيها الممثلة للشخصيات
تعرضها التي الجاتماعية الدوار نوعية في تطور هناك -هل2

(منذ الجديدة التربوية الصإلحات إطار في المقررة القراءة كتب
)؟1980 (منذ    الساسية المدرسة بكتب  ) مقارنة2003
-تقليدية نمطية أدوار هي هل الدوار، هذه نوعية هي -ما3

؟ نمطية غير أدوار هي أم
إلى المسندة المهنية الدوار نوعية في تطور هناك -هل4

كتب مع مقارنة الصإلحا كتب في والنساء الرجاال من كل
؟ الساسي
 ثالثاة.كتب خمسة في تمثلت ،كتب عينة البحث شمل وقد

منذ الساسية المدرسة إطار في معتمدة كانت كتب هي منها
إلى بالضافة عربية لغة الثانية و الولى (السنة  م1980 عام

(السنة  م2003 عام من ابتداء التربوية المنظومة تشهدها
البحث بهذا القيام أجال ).ومن عربية لغة ابتدائي الثانية و الولى
محتوى تحليل شبكات المحتوى" وبناء "تحليل تقنية منااستخد
لشخصية بالنسبة الكتب عينة في الواردة الجاتماعية الدوار
. والولد والبنت والرجال المرأة

هذا خلل من إليها توصإلنا التي النتائج أبرز خيصلت ويمكن
التالية: النقاط في البحث
إطار في المعتمدة المدرسية الكتب حافظت  -لقد1

الشخصيات لدوار التقليدية النماذج على التربوية الصإلحات
المبينة النماذج . تلك والمرأة الرجال أدوار ،وخاصإة فيها الممثلة

دور ابرز أن فنجد للمهام يمكانوال الجنسي التقسيم على
بشؤون تقوم التي البيت وربة الم دور هو المرأة فيه جاسدت
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحث ملخص

الدور بينما المنزلية، والعمال الطعام وتحضير البناء رعاية
من بجد يعمل الذي الب دور هو الرجال به يقوم الذي الساسي

أسرته. ةأعال أجال
والجديدة القديمة المدرسية الكتب محتويات عملت -لقد2

ومختلف ،للمرأة بالنسبة خاصإة منقوص واقع تكريس على
"الم" وربة تلك فقط  هي.المجتمع في بها تقوم التي الدوار
 .أسرتها شؤون رعاية في المتفانية البيت

القوالب من مجموعة بتقديم المدرسية الكتب -اكتفت3
وفي الجاتماعية الممارسات في المستمرة التقليدية النمطية
تقترحا ولم والمرأة، الرجال من كل أدوار نحو الفراد اتجاهات

تلك تغيير على العمل شأنها من بديلة أو مختلفة نماذج
المناهج دور أن من انطلقا . هذا والتجاهات الممارسات

ومستقبل. حاضرا للنشئ الجاتماعية بالتنشئة القيام هو التعليمية
على أيضا الجديدة المدرسية الكتب حافظت -لقد4

كل إلى المسندة المهن خلل من للعمل الجنسي التقسيم
هي النساء إلى المسندة المهن أن جدنف ،النثوية الشخصيات

تنوعا أكثر مهن مقابل في والتمريض التدريس الغالب في
. للرجاال بالنسبة

. وختم السابقة الدراسات ضوء في النتائج هذه نوقشت وقد
   القتراجاات. و التوصإيات من بمجموعة البحث
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة

الدأوار تطور مدى معرفة إلى أساسا الدراسة هذه تهدف
المعتمدة الجديدة المدرسية الكتب في المعروضة الجاتماعية

مقارنة ،التربوية المنظومة تشهدها التي الصإلحاات إطار في
في المؤلفة الساسية المدرسية كتب في المعروضة تلك مع

.1980 عام
محاولة أنها في الدراسات هذه إجاراء أهمية وتبرز

.المدرسية كتبلل الجاتماعي المحتوى على الضوء لتسليط
1985( تقول كما المدرسي الكتاب تحليل أهمية وتكمن
S.Mollo، الكتاب لةاء«مس السؤال حاول لها إجاابة ) في71 ص

عدة لها لةاءالمس أي العملية هذه ؟» بكون المدرسي:لماذا
دأيداكتيكي بعد أجال من تكون اهتمامات.فقد وعدة مواضيع
أو )،Contenu explicite( المعلن المحتوى تحليل بهدف أو محض
الهتمام ) حايثDimension implicite( معلن غير بعد تحليل بهدف
القوالب بعض حاتى وأحايانا والقيم، والدأوار يريالمعا ببعض

الدراسات تجمع تكادأ الصددأ هذا ). وفيStéréotypes( النمطية
الكتاب في الجاتماعية الدأوار محتوى أن على السابقة

خلل من وذلك النمطية، من نوعا يكرس ما غالبا المدرسي
على ومبنية سلفا ةمحددأ ةتقليدي مهام في الشخصيات حاصر

للمهام. والجنسي المكاني التقسيم
العامة الفرضية محور هو النمطية البوقلا موضوع إن

في الجاتماعية الدأوار محتوى أن من انطلقنا حايث البحث لهذا
من وتقليدية نمطية أقل  هو)2003( لبتدائيةا المدرسية كتب

( الساسية المدرسة كتب في الجاتماعية الدأوار محتوى
تحليل تقنية باعتمادأ قمنا ذلك من التحقق أجال . ومن)1980

خمسة. وعددأها الكتب عينة لدراسة المحتوى
للدأوار جاردأ عملية إجاراء طريق عن ناتاالبي جامع تم لقد

والصور الموجازة والنصوص الجمل تضمنتها التي الجاتماعية
دأور كل لتكرار المئوية النسبة واستخراج تهااتكرار حاساب ثم

المحتوى. في تقاربها وفق محاور في تجميعها تم أن بعد
الفصول فصول. خصصت ستة على البحث اشتمل لقد

الخران الفصلن وخصص النظري للجانب الولى الربعة
تقديم بعنوان وهو الول الفصل تضمن التطبيقي للجانب
الكتاب بعنوان الثاني الفصل وفرضياته. أما وأهدافه البحث
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة
حاول نظرية معلومات تقديم خلله من أردأنا فقد المدرسي

تقويمه. وكيفية تهأهمي وإبراز لتعريفه التعليمية الوسيلة هذه

عنوان الثالث الفصل حامل أكثر الموضوع حاصر وبهدف
التربوية ومةظالمن في المدرسي الكتاب

الكتاب مكانة إبراز هو الفصل هذا هدف .كانالجزائرية
المدرسة في التعليمية الجاراءات سياق في المدرسي
الستقلل ذمن التاريخي مساره على التعرف وكذا الجزائرية

واعتمادأه تأليفه مسار ). وكذا2003( الخيرة الصإلحاات إلى
والمعلم. التلميذ يدي بين يصل أن إلى

فقد الجاتماعية الدأوار وعنوانه الرابع الفصل أما
التنشئة أهمية وإبراز المفاهيم بعض لتعريف خصص

لبعض تلخيصا أيضا الفصل  تضمن.للطفل الجاتماعية
في الجاتماعية الدأوار بواقع المتعلقة السابقة الدراسات

الكتاب في الجاتماعية الدأوار حاول ودأراسات الجزائر
المدرسي.

للجانب فخصصا والسادأس الخامس الفصلين أما
عرض . وأخيراله المنهجية الجاراءات وشمل للبحث التطبيقي
الخير هذا البحث. وختم فرضيتي ضوء على النتائج ومناقشة
والقتراحاات. التوصإيات من بمجموعة
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:تمهيد

من النسقية المقاربة منظور من المدرسي الكتاب يعتبر
تأثير له وأحتما المنهاج، مدخلتا تشكل التي الساسية العناصر

الخير. هذا مخرجاتا مستوى على
الطباعة اختراع منذ المطبوع المدرسي الكتاب ظل وألقد
لم أنه رغم المعرفية، الوساطة دوأر ) يلعب1450 (غوتنبرغ

للمعرفة. فهذا كمصدر استعماله حول بالجماع دائما ضيخ
 أوأO.DECROLY كروأليد أوأفيد  أوأJ.J.ROUSSEAU روأسو جاك جون

استعمال على كثيرا اعترضوا C.FRENET فرينيه سلستين
الميدانية وأالممارسة الطبيعة أن معتبرين المدرسي، الكتاب

ص ،1984 الضمير، الدهماني (عن للدارس كتاب أحسن هي
45.(

قابل غير فهو المدرسي، الكتاب من الموقف كان مهما
التربوية النظمة في أساسية مكانة يحتل وأيبقى للتجاهل،

وأحديثها. قديمها
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:الموضوع     اختيار     : دواعي     أول
يلي: ما الموضوع هذا اختيار إلى دفعتنا التي العوامل بين من

الجزائري. المدرسي بالكتاب المتعلقة البحوث - قلة1
التربوية المنظومة في المدرسي الكتاب - أهمية2

.يالتعليم الفعل في وأضروأرته الجزائرية
مدرسيا  كتابا42 من أكثر الجزائري التلميذ - يستعمل3

أساسي السادسة السنة إلى الوألى السنة من المواد لمختلف
المدرسي الكتاب يجعل سنة. وأهذا كل في  كتب07 بمعدل أي

أوأ للكتاب المادي بالجانب المر تعلق سواء للبحث خصبا مجال
من يعكس مجال يعتبر الذي المحتوى أي الخير بمحتواه. هذا

يعكس قد كما الرسمية، التربوية السياسة مضامينه خلل
وأما القراءة بكتب مرأال تعلق إذا وأخاصة مؤلفيه نظر وأجهاتا
اجتماعية. وأأدوأار قيموأ سلوكية أنماط من تحتويه

:  البحث     : أهداف     ثانيا

يلي: فيما أساسا تتمثل البحث هذا أهداف فإن وأعليه
في ةضالمعروأ الجتماعية الدوأار هي ما - معرفة1

البحث. موضوع القراءة كتب
كونها حيث من الدوأار هذه نوعية هي ما - معرفة2

نمطية.       غير -تقليدية- أوأ نمطية
المعروأضة الجتماعية الدوأار كانت إذا ما - معرفة3

الواقع مع متماشية البحث موضوع القراءة كتب في
الجتماعي.

الصورة الجتماعية الدوأار خلل من - معرفة4
المدرسي. الكتاب في الممثلة للشخصياتا المعطاة

الكتاب في الممثلة المهنية الدوأار هي ما - معرفة5
الذكورية الشخصياتا إلى وأالمسندة المدرسي

النثوية. وأالشخصياتا
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البحث:     : إشكالية     ثالثا

تحقيق على يعمل تعليمية، كأداة المدرسي الكتاب نإ
وأيقدم البرنامج وأيوضح المعارف ينقل فهو وأظائف عدة

وأالرسوماتا وأالصور الدروأس على التطبيقاتا
بالضافة له. لكن البيداغوجية الوظيفية هي التوضيحية..وأهذه

سياق إطار في يؤلف المدرسي الكتاب محتوى فإن ذلك إلى
اجتماعية وأظيفة أيضا له أن يعني معين. وأهذا ثقافي اجتماعي

الجتماعي. محيطه في التلميذ إدماج منها الهدف ثقافية
الطابع عليه يغلب زال ل الجزائر في التربوي النظام إن
أداة المدرسي الكتاب ييبق وأهذا التدريس، في التقليدي
المناهج إنجاز في عليها يعتمد أساسية مكانة ذاتا تعليمية

: منها السباب من لعدد وأذلك المقررة
بدائل على اعتمادها وأعدم المدارس إمكانياتا * ضعف
البصرية السمعية وأالوسائل المكتباتا مثل أخرى

…وأالنترنت
وأسيلة المدرسي الكتاب من يجعل القسام اكتظاظ * إن

فرديا. ما وعان التعليم لجعل مناسبة
التقليدي بالطابع يتسم الذي المعلمين تكوين * نقص
وأاستعمال الحديثة وأالطرائق التكوين مناهج عن البعيد

الحديثة. التكنولوجياتا
الذي المعلم دليل على التدريس في المعلمين * اعتماد

المدرسية الكتب عن هذا التلميذ لكتاب مكمل يعتبر
النسجام تحقيق مهمة إليها تعهد وأالتي دواالم لمختلف

وأ القراءة كتب للمجتمع. لكن الجتماعي المشروأع مع
عرض خصوصية لها وأصورها، نصوصها خلل من

شخصية تشكيل في تساهم اجتماعية وأنماذج مواقف
وأتقمص اتجاهاتهم وأتكوين الكتب تلك مستعملي

مسؤوألية المدرسي للكتاب أن يعني أدوأارهم. وأهذا
ة.يالمعرف مسئوليته إلى بالضافة اجتماعية
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البحث:     : أسئلة     رابعا

التالية: السئلة في البحث إشكالية حصر يمكن وأعليه
القراءة كتب تسندها التي الجتماعية الدوأار هي - ما1

فيها؟ الممثلة للشخصياتا
التي الجتماعية الدوأار نوعية في تطور هناك - هل2

الصلحاتا إطار في المقررة القراءة كتب تعرضها
( الساسي بكتب ) مقارنةم2003( الجديدة التربوية
).م1980

نمطية- أدوأار هي هل الدوأار، هذه نوعية هي - ما3
نمطية؟ غير دوأارأ هي تقليدية- أم

إلى المسندة المهنية الدوأار نوعية في تطور هناك - هل4
كتب في النثوية وأالشخصياتا الذكورية الشخصياتا

الساسي؟ بكتب مقارنة التربوي الصلحا
خلل من للشخصياتا المستخلصة صورةال هي - ما5

؟الدوأار محتوى تحليل

   البحث:     : فرضيات     خامسا
كالتي: تكون البحث فرضياتا فإن السئلة هذه ضوء على

في الجتماعية الدوأار محتوى إن: الولى     - الفرضية1
م1980 عام من الفترة في تطورا عرف المدرسي الكتاب
التعليم (كتب م2003 عام الساسي) إلى التعليم (كتب

الدوأار. هذه تقليدية أوأ نمطية حيث البتدائي) من
 جزئية:     فرضية- 
كتب عن مختلفة اجتماعية أدوأارا الفرنسية اللغة كتاب يعرض
العربية. اللغة

المهام أي المهنية الدوأار  إن:الثانية     - الفرضية2
الذكورية الشخصياتا من كل إلى المسندة المأجورة

كتب في تنوعا وأأكثر نمطية أقل هي النثوية وأالشخصياتا
).م1980( الساسي كتب في ) عنهام2003( الصلحا
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:وحدوده     البحث     : زمن     سادسا
البحث فيها أجري التي الزمنية وأالفترة الظروأف إن
في التربوية المنظومة تشهدها التي الصلحاتا مع تزامنت

المناهج تغيير في الصلحاتا هذه من جزء الجزائر. وأيتمثل
تحدث الصلحاتا أن  وأبما.المدرسية الكتب وأكذلك الدراسية

عامي (بين البحث جراءإ زمن في هفإن تدريجي، بشكل
لل الميدان في يتوفر مل) م2005 وأ م2003 القراءة كتابي إ

اقتصر وألهذا ،القراءة لمادة ابتدائي وأالثانية الوألى للسنتين
بكتابي وأمقارنتهما الجديدين الكتابين هذين تحليل على البحث
أساسي الرابعة السنة كتابوأ عربية لغة وأالثانية الوألى السنة

إصدار الصلحاتا نتيجة جاء أخرى جهة . وأمنفرنسية لغة
المواد من عدد في البعض بعضها عن مختلفة مدرسية كتب
موحدة ليست المدرسية الكتب أن أي أخرى، إلى منطقة من

التي المدرسية الكتب فإن البلد. وأعليه مناطق لكل بالنسبة
ربي.الغ جنوبوأال الغرب منطقة كتب هي للبحث أخضعت

الجرائية:      : التعريفات     سابعا

تعريفها من لبد المفاهيم من مجموعة البحث تضمن لقد
وأهي:

بها يقوم التي المهام  هيالجتماعية: - الدوار1
ذكورا وأصغارا، كبارا المدرسي الكتاب شخصياتا أي الفاعلون،

وأالصور. وأالنصوص الجمل خلل من عنها وأالمعبر وأإناثا
انغلق مدى بالنمطية  المقصودالنمطية: - الدوار2
قوالب في المدرسي الكتاب شخصياتا إلى المسندة المهام
محددة. تقليدية
تقوم التي المأجورة المهام  هيالمهنية: - الدوار3

وأنساء. رجال المدرسي الكتاب شخصياتا بها
لتدريس المقرر الكتاب  هوالمدرسي: - الكتاب4

مبتكرة، أوأ منقولة وأنصوص جمل من يحتويه بما القراءة مادة
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وأنصوص التعليماتا أي موجزة نصوص من أيضا يحتويه ما وأ
الصور. وأكذا التمارين

القراءة كتب  هي):م1980( الساسي - كتب5
لغة الرابعة السنة وأكتاب ،عربية لغة وأالثانية الوألى للسنة

).م1980( الساسية المدرسة إطار في المقررة فرنسية
كتابي ما ه):م2003( التربوي الصإلحا - كتابي6

ابتدائي وأالثانية الوألى للسنة عربية لغة القراءة مادة
عام من ابتداء التربوي النظام إصلحاتا إطار في المقررين

.م2003
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:تمهيد
يد على مرة لوأل المدرسي الكتاب استعمال ظهر لقد

كتابا ألف ) حيثم1670-مCOMENIUS) 1592 كومنيوس
(باب عنوان تحت وأالتلميذ المعلم من لكل موجها مدرسيا
) عامPORTES OUVERTES DES LANGUES للغات مفتوح
لكيفية بيداغوجيا اباب فتح العمل، لهذا .وأبإنجازه)1(م1633
الجذابة الصور ببعض الكتاب هذا زين للصغار. وأقد اللغة تعليم

الكتاب فتئ ما التاريخ هذا من الكلمات. وأابتداء لمعاني الموضحة
قديمها التربوية النظمة في الهمية وأ المكانة يحتل المدرسي

.وأحديثها
الوصية، الجهات طرف من المدرسية الكتب إنشاء إن

الكتب أن أساس على التعلم لطلب استجابة بالطبع يكون
التعلم هذا يدرج الوقت نفس في تعليمية. لكن أداة المدرسية

يريوأمعا قيم اختيار يعني اجتماعي.وأهذا نفسي سياق في
المشروأع مع النسجام تحقيق في المال عليها تعقد وأتصورات

الجتماعي.
،تعليمية كأداة المدرسي الكتاب فإن أخرى جهة وأمن

الباحث يخضعها قد التي الجوانب تتعدد وأظائفه، تعدد وأبقدر
المادي الجانب في إجمالها يمكن الجوانب هذللدراسة. وأه

بالمحتوى. المتعلق البيداغوجي وأالجانب للكتاب

:  المدرسي     الكتاب     أول: تعريف
تعليمي مؤلف": بأنه PETIT  ROBERT  Le قاموس - يعرفه1

ما، لتقنية أوأ لعلم الجوهرية المفاهيم ميسر شكل في يقدم
أن على التعريف هذا . يركز"المدرسية البرامج تتطلبها وأالتي

مفاهيم وأتبسيط تقديم وأظيفتها تعليمية أداة المدرسي الكتاب
بالبرامج المدرسي الكتاب علقة إلى يشير كما المادة،

المدرسية.
الكتاب ) فيعرف09ص1970( لوفريدج - أما2

تعرض وأالذي ،القسم داخل للستعمال كتاب"بأنه: المدرسي
من عدد التلميذ طرف من تمثلها وأبهدف منهجية ةبصور فيه

النترنت) التربية. (موقع على )- نافذة1(1
  Http  // www.meducction.edu. dz. / cndp/nafidq/ nafida52/ 6.htm consulté le 13 juillit 2005 
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وأضعية مع متوافق مكتوب، بشكل ما، بمادة المتعلقة العناصر

  بالنسبة".محددة بيداغوجية

إلى موجهة مكتوبة وأثيقة المدرسي الكتاب فإن للوفريدج
لتساعدهم الدراسية المادة هجيمن شكلب وأتعرض التلميذ

تمثلها. على
) (عن188ص1994الفرابي( اللطيف عبد -وأيعرفه3
المادة يحتوي الذي الوعاء") بأنه1988ناوأرضو اللقاني

تجعل أن تستطيع التي الداة أنها يفترض التي التعليمية
."سلفا المحدد المنهج أهداف بلوغ على قادرين التلميذ

المدرسي، للكتاب الوألى الوظيفة ةالثلث التعاريف تبرز
محتوى علقة إلى بالضافة تعليمية كوسيلة استعماله وأهي

.الدراسي بالبرنامج المدرسي الكتاب
إذا صغير حجم ذوأ كتاب هو" :Alain CHOPPIN (1998) -تعريف4

 وأتعنيManusهو Manuelلكلمة اللتيني الصل العتبار بعين ناذأخ
المعارف من المهمة الجوانب الكتاب هذا اليد.وأيتضمن

Dictionnaire encyclopédique de l éducation et في«(  معين بميدان المتعلقة

de la formation p666 1998( 1.من سبقه عما التعريف هذا  وأيتميز
المدرسي. الكتاب حجم إلى يشير بأنه تعاريف
Pascale GOSSIN (2004)-تعريف5

المدرسي الكتاب إن" :2
مادة في اكتسابها الواجب المعارف يطور كتاب الورقي
بوثائق مكملة دروأسا يقترح معين.وأهو مستوى في تعليمية
يتضمن منقولة.كما أوأ )،مبتكرة…مراجع رسومات، (صور،

الكتاب ىيتبنوأ المكتسبات، بتقويم تسمح التي التمرينات
."خاصا تعليميا مسعى المدرسي

الكثر بأنه السابقة التعاريف عن التعريف هذا يختلف
وأهي المدرسي الكتاب محتويات كل إلى يشير حيث تفصيل،

وأالمراجع. وأالخرائط وأالرسومات وأالصور وأنوعيتها الدروأس
معين. تعليمي مسعى الكتاب اعتماد ضروأرة إلي يشير كما

1  Manuel numérique, EducNet (site internet)
http://www.educnet. éducation.fr/dossier/manuel/notion1.htm        consulté le 13/08/2005 

1 ص المرجع نفس 2
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:  المدرسي     الكتاب     تأليف     ثانيا: أسس
التلميذ، إلى الوألى بالدرجة موجه المدرسي الكتاب إن
سهلة عمل أداة يديه بين يضعوا أن أجل من المؤلفون وأيعمل

الكتب مؤلفي فان ذلك إلى بالضافة وأفعالة.لكن الستعمال
عليهم تفرض اجتماعية- سياسة مسؤوألية لهم المدرسية

تلقى وأالذي للمجتمع السياسي الجتماعي المشروأع مراعاة
القواعد هي تحقيقه. فما التربوية المنظومة عاتق على

؟المدرسية الكتب لتأليف الساسية

:  الجاتماعي-السياسي     النسجام     -مراعاة1   
السياسي الجتماعي ) النسجام76  صSPRING 1998( يحدد

وأهي: مراعاتها المؤلف على قواعد ثلثا في
يعيش الذي المجتمع مشروأع احترام المؤلف - على1-1

تكوين في عامة بصفة تحديده يمكن الذي المشروأع هذا فيه،
فيه المساهمة وأفي الغد مجتمع في العيش باستطاعتهم أفراد

بحيوية.
أفراد يدي بين سيوضع المدرسي الكتاب - إن1-2
نإذ المؤلف وأعلى مختلفة اجتماعية أوأساط في يعيشون
المشروأع. الجتماعي الشكل هذا احترام

على التلميذ حصول في المدرسي الكتاب - يساهم1-3
اختيار في الفكرية المانة المؤلف من يتطلب وأهذا المعرفة،
علمية. أم كانت أدبية الكتاب مضامين

:  العامة     الهأداف      مراعاة-2
الكتاب على ) بأن77 ص المرجع  نفس)SPRING يضيف

التالية: العامة الهداف مراعاة المدرسي
بالمتلقين: متعلقة - أهداف2-1
وأإناثا، ذكورا المتمدرسين جميع إلى المؤلف يتوجه -أن

…وأحضريين مدنين
العتبار بعين بالخذ وأذلك مباشرة ينيمعن التلميذ -جعل

محيطهم. في تجري التي وأالحوادثا الشخصية تجاربهم
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حول المعلومات على بالحصول للتلميذ - السماح
.فيه يتجر التي المختلفة وأالنشاطات الجتماعي محيطهم

حياة من مشاهد على بإطلعهم التلميذ تجربة -توسيع
 .الخرى المجتمعات
مداركهم. لتوسيع للتلميذ تقدم التي المعارف -تنويع

: العقبات     بعض     تجنب- 3
للتربية الوطني المعهد إصدار من وأثيقة في جاء

 غير2000( "وليةأ مفاهأيم المدرسي الكتاب"عنوانها
خالية تكون أن يجب المدرسية الكتب محتويات أنمرقمة) 

من:
.المقولبات) (أوأ stéréotypes النمطية: - القوالب3-1

.W 1922 ليبمان وأليام المريكي الصحفي إلى المر يعود

LIPPMANإلى النمطية القوالب أوأ باتلالمقو مفهوم إدخال  في
في صور"عبارة عن تحدثا عندما وأذلك الجتماعية العلوم

.Des image dans nos têtes"هأانناذأ
"  وأتعنيStéréos الغريقية  منStéréotype كلمة تشق وألغويا

«حرف ،«اثر" «بصمة"،  وأتعنيTupos وأ"صلب" ،"ثابت
; (عن المقلوبات نفسه ليبمان فيعرفه اصطلحها .أما"منقوش

M.P CAZALS 1998الوصفية الفئات تلك هي":  بأنها) ص
.أما"الفراد من مجموعة أوأ الخر فيها نصنف التي المبسطة
) فيعرفصN .SILAMY 1980( الموسوعي القاموس
طريق عن المكتسبة غير المسبقة، الفكرة": بأنه المقولب
أوأ خاصة أحداثا على دقيق،معتمدة أساس وأبدوأن التجربة،
مع ،ما مجموعة أعضاء على تفرض وأالتي ثانوية مظاهر
 وأL.WRIGHSMANتعريف  وأليختلف".التغير دوأن التكرار إمكانية

DEAUX.Kالمقولب يعرفان ص) عندما1996الله، عبد سيد  (عن
جماعة عن المفرط طيوأالتبس بالتصلب يتسم تصور" بأنه

هذه إلى ينتمون الذين الشخاص وأصف ضوئه في معينة،يتم
." لها المميزة الخصائص من مجموعة على بناء الجماعة

مجموعة للمقولبات أن نستخلص أن يمكن سبق وأمما
وأالثبات وأالتعميم البساطة وأهي المميزة الخصائص من

وأالتشويه. الموضوعية وأعدم وأالتحيز
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( فإن المدرسية الكتب في اتقولبمبال يتعلق فيما أما
SPRINGالكتب في نادرة أنها ) يرى 79 ص السابق المرجع

وأالعموميات همالتإال لبعض نظرا لكن المعاصرة، المدرسية
التلميذ في تحيى قد فإنها المستعملة اللفاظ لبعض وأنظرا

الثقافي.حيث الوسط بواسطة توصيله سبق قد لباومق
وأوأسائل السرة من المقولبات اكتساب التلميذ يستطيع
وأالتقاليد. العادات بعض في هاخرسو خلل وأمن العلم

،للشخاص الجتماعية بالدوأار تتعلق قد اتقولبمال إن
القراءة كتب وأخاصة المدرسية الكتب أن نجد الصدد هذا وأفي

أن ذلك على تغادرها.وأكمثال ل أدوأار في الشخصيات لقغت قد
الرجل يحصر وأأن البيت ربة دوأر أوأ الم دوأر في المرأة تحصر

فقط. السرة معيل دوأر في
ص M F.CUSTOS.2001  وأD-L CHAPLINيقول(  الصدد هذا وأفي

الخير هذا أن يبين للمهام الجنسي التقسيم تاريخ ) أن53
 النثوية النشاطات بين تكاملية علقة على مبنيا ليس

متضادة علقة على مبني هو وأإنما الذكرية، وأالنشاطات
هي التقسيم لهذا الطبيعية النتيجة عادلة. إن وأغير ةيسلموأ

 المرأة"فكرة على مبني أنثوي اجتماعي دوأر تأسيس
فكرة على مبني ذكوري دوأر ذلك من العكس وأعلى ،"/الطبيعة

."الرجل/الثقافة"
يزية:  يالتم النمطية - القوالب2.3

يستصغر أوأ يقصي عندما زيايتمي النمطي القالب يصير
دحي نفسية.فحينئذ أوأ جسدية مميزات بسبب الفراد من فئة

ممارسة أوأ التعبير أوأ ومالن من التمييزي النمطي القالب
أن قولنا التمييزية القوالب الشخاص. وأمثل حقوق

."البيض من ذكاء أقل  السود" أوأ"ضعفاء العاطفيون"
في للبحث الوطني المعهد عن الصادرة الوثيقة وأتصنف

النمطية  القوالبمرقمة) سابقا(غير المذكورة التربية
:يلي كما التمييزية
نسق"بأنه الجنسي الميز يعرفالجنسي:  - الميز3-2-1
متصلبة، تعفسية، صفة الجنس ذاك أوأ هذا مع بواسطته تقترن

.وأهذا"منفصلة اجتماعية وأأدوأار شخصية مميزات أوأ قصرية
الذي ذلك فهو الجنسي للميز الضيق المعني عامة.أما بصورة
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لاالرج موقف لتعين المرأة تحرير أجل من الحركات تستعمله

في يحتلونها التي المسيطرة وأالمكانة النساء، تجاه الستبدادي
المجتمع.

يجتنبوا أن المدرسية الكتب مؤلفي على فإن يكن وأمهما
لجنس تحيز أنه على يفسر قد فيما وأمقصودة وأاعية وأبصورة

خر.آال الجنس حساب على
الكتاب يكون ل حتى بأنه أعله المذكورة الوثيقة وأتقترح

فئة الشخصيات  من%50 تمثل أن فيجب تمييزيا المدرسي
الفارق أما ،الناثا فئة الشخصيات من%50وأ الذكور

.%45  إلى%55نسبة  أي%5فهو به المسموح

تصنيف في العنصرية تمثلتالعنصري: -الميز3-2-2
تفوق فكرة يثبت سلميا ترتيبا ترتيبهم ثم عنصر إلى الناس
أوأ التسلط ماإ بالتالي وأتبرز أخرى، على الجماعات بعض

أوأ الجسدية المميزات أساس على التمييز يكون القصاء. وأقد
غيرها. أوأ العرقية

القوالب بتجنب المعنية الوألى المدرسية الكتب وألعل
الجتماعية. المواد وأكتب القراءة كتب هي العنصرية التمييزية
الحمر الهنود أن"يقال أن العنصرية القوالب على وأكمثال

."الجناس من غيرهم من ذكاء أكثر البيض"أوأ"متوحشون

فئات  تتميزالجاتماعية: الفئات بعض -تهميش3-2-3
بأنواعها العاقة مثل بخصائص المجتمعات كل في الفراد من

أن وأينبغي …مهنية أوأ اجتماعية أوأ عرقية ميزة أوأ المختلفة
مركبات لكل وأوأفيا موضوعيا تمثيل المدرسية الكتب تظهر

ياعوأوأاق حقيقيا إدراكا الطفل عند ذلك ينمي حتى المجتمع،
التسامح مفهوم لديه تكوين في ذلك وأيساهم لمجتمعه
الخر. وأاحترام
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المدرسي     الكتاب     : مواصفات     ثالثا

                                     

ملحاظة:
المدرسي الكتاب تقويم شبكة على بناءا الشكل هذا وأضع

مستوى على المدرسية الكتب اعتماد لجنة إعداد من وأهي
.(الجزائر) التربية في للبحث الوطني المعهد

:  المدرسي     الكتاب     تقويم     رابعا: أسس
تعليمية أداة باعتباره المدرسي للكتاب تحليل أي يتطلب

وأهي: منها النطلق ينبغي التي المستلزمات من مجموعة
الشروأط وأدفتر المستهدف وأالجمهور الرسمي البرنامج

الجوانب تشمل التحليل عملية فإن أخرى جهة وأالسياق.وأمن
في: الجوانب الخيرة هذه وأتتمثل المدرسي للكتاب المختلفة

المادية وأالجوانب بالمحتوى يتعلق ما كل وأهي البيداغوجية
المدرسي. للكتاب وأالتقنية

:المدرسي     الكتاب     تقويم     - مستلزمات1
 -17- 

الشكل 
الخارجاي
 الغلف، نوع 
الورق، شكل 

الكتاب، حاجمه، 
سهولة التناول.

الوسائل 
التعليمية 

 تنوعها، 
اتصالها بالمادة، 
دقتها، مناسبتها 

لمستوى 
التلميذ.

النشطة 
أنشطة تقويم 

التعلم متنوعة، 
ملئمة للبرنامج 
وأهأدافه، مثيرة 

للتلميذ

الطباعة
ط بنمناسبة ال

لمستوى التلميذ، 
المسافة بين الكلمات 
والسطور، العناوين، 

حة، فتنظيم الص
ملءامة اللوان، 

السلمة من الخأطاءا 
المطبعية

المادة العلمية
صحيحة، دقيقة، 

موضوعية حاديثة، كافية، 
مناسبة لهأداف 

المنهاج، مناسبة 
لمستوى التلميذ 
وبيئتهم، مرتبطة 
بمقررات المواد 

الخأرى، سلمة التحرير 
للغوي. ال

التقويم
صياغة السئلة، 

مدى تحقيقها 
لهأداف المنهاج، 

ملءا متها لمستوى 
التلميذ، مدى 

أثارتها للتفكير 
لديهم. 
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) ( التربية في للبحث الوطني المعهد أصدر لقد

INRE(الكتاب"بعنوان ) وأثيقةم2000 الجزائر
الجراءات أوأ الخطوات  ضمنها"أولية المدرسي:مفاهأيم

القيام أجل من اتباعها المدرسي للكتاب مقيم لي يمكن التي
يلي: فيما تلخيصها العملية. وأيمكن بهذه

أن من التحقق المقيم فعلىالرسمي: -البرنامج1-1
المنظومة من المرتقبة التوجيهات يترجم المدرسي الكتاب

أهداف مع الكتاب محتوى تطابق مدى من التحقق أي التربوية
أي التعلم وأتنظيم بها الموصى وأالطريقة وأمحتوياته البرنامج

…للمادة الممنوح الزمني الحجم
هذا في التحليل  يتعلقالمستهدف: -الجمهور1-2
وأالثقافية.للمتعلم،سنه الجتماعية بالخصائص المستوى
الكتاب بمحتوى مقارنتها قصد وأذلك الدراسي وأمستواه
بينهما. فيما التطابق وأمدى المدرسي
يترعرع الذي سياق،المحيطالب يقصد-السـيــاق: 1-3

يتحقق حتى وأثقافية، اجتماعية نماذج من يحملهماوأ التلميذ فيه
السياق. هذا عن بوفاء يعبر المدرسي الكتاب أن من المقيم

الشروأط دفتر تحديد يسبقالشروط:  -دفتر1-4
الخير هذا يحتوي أن يجب المدرسي. إذ الكتاب إعداد عملية

عليه يعتمد مرجع بمثابة المدرسي. وأهو الكتاب خصائص كل
العناصر يتضمن أنه بما ،المدرسي الكتاب تحليل في المقيم

من المقاييس تحديد في العتبار بعين يأخذها أن يجب التي
التقويم أهداف حسب المدرسي الكتاب مع مقابلتها أجل

القرار اتخاذ تحدد المقارنة هذه نتائج نإالقرار.  وأاتخاذ
المدرسي. الكتاب برفض أوأ بالموافقة

عبارة بأنها الملحظة وأيمكن التحليل مستلزمات عن هذا
معها. المدرسي الكتاب توافق مدى يقارن خارجية محكات عن

لتحليل المقيم يأخذها التي المقاييس نستعرض يلي وأفيما
المضمون. حيث من تعليمية كأداة ذاته الكتاب

:  المدرسي     الكتاب     تقويم     -جاوانب2
البيداغوجاية: - الجوانب2-1
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الكتاب محتويات المقيم :يدرس المحتوى- 2-1-1

من: ليتحقق المدرسي
.البرنامج أهداف مع المحتوى -تطابق1
.المتعلمين مستوى مع المحتوى -تطابق2
وأالثقافي. الجتماعي السياق مع المحتوى -تطابق3
المدرسي الكتاب في الطريقة نإالطريقة: - 2-1-2

وأإثارة التلميذ فضول لحث وأأساليب بتقنيات حتما تستعين
التعليمي. نسقه ينطلق حتى وأتحفيزه اهتمامه
التي البيداغوجية بةارالمق عن الكشف على المقيم وأيعمل
كل في المستعملة الطرائق وأمختلف الكتاب حولها يتمحور

في المفضلة المقاربة فإن التعليمية. وأعموما الوحدة من جزء
غير المرجع، (نفسالتالية: الخطوات تتضمن المدرسي الكتاب
مرقم)

اهتمام يثير المسعى أن من المقيم  يتحققأ-التمهيد:
الحصة.  نهاية في سيكتسبه ما شفكيست وأيجعله التلميذ

خطوات. ثلثا يتضمن  وأالذيب- الكتساب:
لتقديم المستعملة الساليب المقيم  وأيدرس* التقديم:

جديدة وأضعية في البرامج في المقررة المفاهيم
وأتمكنه النشاط في وأتشركه التلميذ اهتمام تجلب

وأمكتسباته الجديدة المفاهيم بين الربط من
القبلية.

المسعى سماح مدى من المقيم  يتحقق* الدماج:
تنمية من تمكنه وأالتي النشيطة التلميذ بمساهمة

وأروأح البحث في وأالرغبة الدقة إلى الميل قيم
...طلعستال وأحب النقد

أن من المقيم يتحقق المرحلة هذه  في* التعميم:
يميز أن من للتلميذ تسمح المقترحة النشاطات

سيوظفه ما يستقي وأأن الثانوي من الهم بين
حياته. في
المقترحة النشاطات أن من المقيم  يتحقق:* التعزيز

مفاهيمه. تعزيز من التلميذ تمكن
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هي اللغوية المقروأئية  إناللغوية: - المقروئية2-1-3

نسخه عن النظر بغض خاص جهد دوأن يقرأ نأل النص قابلية
1986مرضية.( بكيفية وأيستذكر يفهم أن وأعلى الطباعي

F.RICHAUDEAU ( )بدوأن التربية، في للبجث الوطني المعهد عن
.)ترقيم

اعتبار المدرسي الكتاب مقروأئية درجة تقويم وأيتطلب
التالية: الجوانب

التلميذ. مستوى مع النصوص تطابق أ-مدى
لميذ.للت المباشر المحيط مع النصوص تطابق ب-مدى
التلميذ. مستوى مع المفردات تطابق ج-مدى
التلميذ. وأمستوى سن مع الجمل تطابق د-مدى

شخصياته. وأبروأز وأضوح وأمدى هـ-الحوار
الوقف. وأ-علمات

قد التي لليضاح المختلفة النماط  إن-اليضاح:2-1-4
لتجسيد ضروأرية وأسيلة المدرسي الكتاب مؤلف إليها يلجا

في اليضاحية الوسائل وأتتمثل وأتوضيحها المجردة النصوص
وأالخرائط وأالرسومات الصور في المدرسي الكتاب

الجانب هذا تحليل عليه الذي المقيم أما…البيانية وأالمنحنيات
يلي: مما التحقق فعليه المدرسي الكتاب من

كثرأ التحريرية المادة لعج على اليضاحات عمل أ-مدى
مقروأئية.

يخص فيما المحددة للمقاييس اليضاحات ملئمة ب-مدى
وأأهميتها. يفتهاظوأ

وأمستواهم التلميذ لسن اليضاحات ملئمة ج- مدى
الدراسي.

الجتماعي. للسياق اليضاحات ملئمة د-مدى
وأالدرس.  التعليمية للمادة اليضاحات ملئمة هـ-مدى

التقنية: و المادية - الجوانب2-2
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الجوانب تحليل على المدرسي الكتاب تقويم يقتصر ل

تحليل إلى ذلك يتعدى بل فقط محتواه أي منه البيداغوجية
مادي. شيء بصفته الكتاب

 يحللالمدرسي: للكتاب المادي - الجانب2-2-1
للكتاب المادي الجانب منها يتركب التي العناصر المقيم

ضمن الكتاب لهذا كخصائص المحددة المقاييس مع بمقارنتها
في: الخصائص هذه تتمثل وأ الشروأط، دفتر
نن من المقيم  يتحقق- المقاس: أ الكتاب مقاس أ

سهولة حيث من المستعملين لحاجيات يستجيب
. سنهم مع تلؤامه وأ استعماله

طرازه وأ الغلف طبيعة المقيم  يتفحص- الغلف: ب
وأ اليضاحية رسومه جاذبية صلب) وأ أوأ (مرن

وأ المادة وأ المؤلف اسم وأ العنوان على التعرف
. الناشر
مخيط هو هل التجليد طراز المقيم  يتفحصج- التجليد:

. ملصق أوأ
سن إلى بالنظر الصفحات عدد  مراعاة- الحجم: د

. الدراسي مستواه وأ التلميذ
(يجب الورق كثافة درجة من المقيم  يتحقق- الورق: هأـ

شفافا) وأنوعيته. يكون ل أن
هذا في المدرسي: للكتاب التقني - الجانب2-2-2

نل على المقيم يقف أن يجب التحليل من المستوى العناصر ك
للكتاب حسنة مقروأئية وأ وأظيفيا استعمال تضمن التي

 المدرسي،
من: الجانب هذا وأيتكون
هذه وأجود المقيم  يتفحصالتقنية: - الميسرات أ

استعمال على مساعدتها مدى وأ سراتيالم
المقدمة مثل عملي، وأ ناجح بشكل الكتاب

…الفهرس وأ
المستوى هذا في التقويم  يتمثلالصفحات: - تركيب ب

العناوأين وأ العناوأين وأضوح مدى من التحقق في
السطور بين الفراغ احترام وأ الفرعية

التنسيق حيث من الصفحة كثافة وأ وأالفقرات
اليضاحية. وأالصور النصوص بين
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التحليل، من المستوى هذا : فيةيالطباع - المقروئية ج

مدى وأ الطباعة عناصر بعض على المقيم يقف
وأ الخط ذلك يتضمن وأ التلميذ لسن ملءمتها

 بنط
اللوان وأاختيار الصفحات ترقيموأ الحرف
الجمهور لخصوصيات مطابقتها وأمدى

المستهدف.
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   تمهيد:
المة وطموحات غايات تعكس التربوية المنظومة إن      

والجاتماعية. وهي والثقافية السياسية اختياراتها وتكرس
الصيغ إيجاد أجال من المختلفة المجالت في التطورات تواكب

المقومات لهم تحقق اجاتماعية تنشئة الجايال لتنشئة الملئمة
المجتمع. في فاعلين مواطنين منهم تجعل التي الضرورية

ليعمل مناسبة أداة يعتبر المدرسي الكتاب أن ولشاك     
الوقت. ولعل نفس في اجاتماعي وثقافي علمي كوعاء

مند الجزائرية التربوية المنظومة هادتشه التي الصإلحات
السياق. هذا في نيتأ م 2003

دواعي إلى بالتطرق الفصل هذا نبدأ يجعلنا ما وهذا
الجديدة.  التربوية المنظومة وأهداف الصإلحا

:  التربوية     المناهج     إصلحا     أول: دواعي
مناهجها بتجديد مطالبة ةالجزائري المدرسة إن"     

المقدمة ". هذهإدارتها سقنو عملها طرق وبتغيير
السنة "مناهج وثيقة تهتضمن الذي العام المدخل في وردت
عن م 2003 أفريل في البتدائي" الصادر التعليم من الولى
الجاابة وثيقةال ت) وتضمن3( ص الساسي التعليم مديرية

؟" كالتي: جاديدة مناهج "لماذا السؤال على
تصميم يعود تناامؤسس في المطبقة البرامج - إن1
تواكب ل بذلك وهي خلت، عقود إلى محتوياتها وتجديد أهدافها
في الحديثة التقنيات أحدثته الذي والمعرفي لعلميا التقدم
والتصال.     العلم
واجاتماعية سياسية تغيرات الجزائري المجتمع - عرف2
فلسفته غيرت عميقة، وثقافية

ظل في والرقي للتقدم مشروعة طموحات أمامه وفتحت       
والمواطنة الجاتماعية العدالة

عن الدائم والبحث المبادرة روحا فيه وتكون المسؤولة       
للتغير. الساسي المحرك النجاعة
( والجاتماعي القتصادي الوطني المجلس تقرير - أما3

CNES 2002البرامج بأن فيضيف المدرسي الكتاب ) حول09 ص
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الجزائرية
للوطن الجاتماعي الواقع مع التكيف إلى مدعوة التعليمية
القتصادي التقدم نتيجة المطلوبة الكفاءات باكتساب والسماحا

 توالتكنولوجايا العلوم وتطور

البرامج وتكيف تحديث يكون أن يجب هنا من الجديدة،
الكتاب محتوى في تنعكس مستمرة، عملية التعليمية

المدرسي.

القاعيييدي     للتعلييييم     التربويييية     ثانييييا: الغاييييات
(الساسي):

الثانية السنة " مناهج وثيقة في الغايات هذه وردت لقد
لمديرية  م2003 ديسمبر في " الصادر البتدائي التعليم من

للمطبوعات الوطني الديوان إصإدار ومن الساسي التعليم
.)ONPS( المدرسية
يلي:  ما6 و5 ص المرجاع لهذا العام المدخل في ونجد

التعليمية المناهج خلل من التربوية المنظومة تسعى
وادمال وحقول المعارف مجالت خصوصإيات عن النظر وبقطع

الخرى الترتيبات مع متكاملة وبصفة بها، تتكفل التي
بالختيارات المتعلقة القيم وإدماج إيصال إلى للمنظومة،

الوطنية:
معنى تنمية: والديمقراطية     الجمهورية     قيم- 1
خرآلل الستماع على والقدرة الغير واحترام واحترامه، القانون
.القليات حقوق واحترام الغلبية سلطة واحترام
الوطنية اللغات في التحكم ضمان: الهوية     - قيم2
معرفة خلل من خاصإة تحمله، الذي الحضاري الرث وتثمين

بالهوية، والوعي برموزه والرتباط وجاغرافيته، الوطن تاريخ
التي والثقافية، والروحية والتاريخية الجغرافية المعالم وتعزيز

للمة والحضاري الثقافي للتراث بالنسبة وكذا السلم بها جااء
الجزائرية.

الجاتماعية، العدالة معنى  تنمية:الجاتماعية     القيم- 3
الجاتماعي النسجام مواقف بتدعيم وذلك والتعاون التضامن

والمبادرة اللتزام روحا تنمية وذلك المجتمع لخدمة والستعداد
واحد. آن في العمل وتذوق
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المنتج والعمل العمل حب  تنمية:القتصادية     القيم- 4
النتاج عوامل أهم البشري المال رأس واعتبار للثروة المكون
والتدريب بالتكوين فيه والستثمار ترقيته إلى والسعي
والتأهيل.

على والقدرة العلمي الفكر  تنمية:العالمية     القيم- 5
العصرنة وسائل في والتحكم النقدي، والتفكير الستدلل

والدفاع أشاكالها بمختلف النسان حقوق لحماية والستعداد
الثقافات على التفتح وكذا المحيط على والحفاظ عنها

العالمية. والحضارات
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:التعليق
(الساسي) في القاعدي التعليم غايات استعراض بعد

هذه أن هو ملحظته يمكن فما الجديدة التربوية المنظومة
التي والقتصادية السياسية التغيرات اتجاه في تسير الغايات
المبادئ تحقيق على التركيز خلل من الجزائر شاهدتها

الشعبية. الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الدستورية
واحترام الوطنية والهوية الديمقراطية قيم في والمتمثلة

على والتفتح الجاتماعية والعدالة والقليات النسان حقوق
العالمية. الثقافات

أو يلغى تشريعي نص هناك ليس أنه إلى الشاارة وتجدر
التصورات المتضمنة م1976  أفريل16 أمرية يعوض

ومبادئ الجزائرية والتكوين التربية لمنظومة الرئيسية
للمدرسة الساسية والغايات مبادئال أن يعني تنظيمها. وهذا

التشريعي النص أن المفعول. حيث سارية لزالت الساسية
-76 رقم المر ويتمم يعدل الذي الجمهورية رئيس عن الصادر

لل يتضمن  لم1976  أفريل16 في  المؤرخ35 التعديلت إ
:التالية
لهوية الساسية المكونات إلى المازيغي البعد - إضافة1

بالنظام المنوطة الرسالة في الجزائري الشعب
التربوي.

العلوم تعليم برامج في المازيغي الثقافي البعد - إدراج2
النظام مستويات كل في والنسانية الجاتماعية
التربوي.   

الدولة اختصاص من التربوية المنظومة أن على - التأكيد3
أن مؤهل، معنوي أو طبيعي شاخص لكل يمكن نهأ غير

تعليمية.      مؤسسة ينشىء
المستويات كل في مجاني التعليم أن على - التأكيد4 

العام. للقطاع التابعة
اليقاظ نشاطات في وطنية لغة تمازيغت تعليم - يدرج5 

التربوي.   النظام في كمادة و/ أو
في  المؤرخ03/09 رقم المر التعديلت هذه ويتضمن

عام  أوت13 لـ الموافق هـ 1424 عام الثانية  جامادى14
 ربيع16 في  المؤرخ76/35 رقم المر ويتمم يعدل ، م2003
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الجزائرية

م 1976  أفريل16لـ الموافق  هـ1396 عام الثاني
سبتمبر الرسمية والتكوين. (الجريدة التربية تنظيم والمتضمن

2003.(
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الجزائرية

والوسائل     البرامج     إعداد     عن     تاريخية     :لمحة     ثالثا
:  1  الجزائر     في     التعليمية

70- 1962: الولى     - المرحلة1
هلوعم تنظيمه في التربوي النظام كان المرحلة هذه في     

لتعديلت ضرتع ذلك الستقلل. مع قبل عليه كان لما مماثل
في المتمثلة للمة، المختلفة الساسية للنصوص تطبيقا نوعية

العلمي. والتوجاه التعليم وديمقراطية التعريب
المرحلة هذه تفتميز المدرسي بالكتاب يتعلق وفيما   

الوسائل إنتاج لنقص للتصدي وهذا مختلفة دول من باستيراده
الوطنية. التعليمية

80-1970: الثانية     المرحلة- 2
المنظومة لصإلحا التحضيرية عمالالب المرحلة هذه تميزت   

تغيير في والمتمثلة التنمية مخططات إطار في التربوية
والتنظيم. البرامج ومحتويات الهياكل

يلي: ما المرحلة هذه أهداف بين ومن   
التعميم مع التدريس وطرائق المحتويات أ- تجديد

التقنيات.   المتعدد للتعليم التدريجي
الهتمام ذات التربية ومحتويات التعليم دعائم ب- تبني

المحيطة. بالبيئة
بعض طبع استمر فقد المدرسي بالكتاب يتعلق وفيما

التأليف حقوق على الحصول بعد محليا المدرسة الكتب
على المدرسية الكتب إعداد الخر. وعرف البعض واستيراد
كبيرة. قفزة الوطني التربوي المعهد مستوى
نصوص صإدور إلى للصإلحا التحضير أعمال أدت وقد
والمراسيم م 1976  أفريل16 أمرية مثل وتنظيمية تشريعية

لصإلحا العام الطار النصوص هذه التنظيمية... ووضعت
مثل للتدخل المختلفة الميادين وكذلك التربوية المنظومة

وإطارات التعليمية والوسائل البرامج وإعداد التربوي البحث
التربوي. والتفتيش والمراقبة والتنظيم التربية

90-1980: الثالثة     المرحلة- 3

( النترنت (موقع م2002 ديسمير دورة والجاتماعي القتصادي الوطني المدرسي:  المجلس الكتاب 1
http://www.cnes.dz/cnes doc/plein%2021/livre v.f.html#   consulté le 13/08/05 
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الساسية، المدرسة نظام بتطبيق المرحلة هذه تميزت
للجان السماحا أجال من تدريجي بشكل هامتعمي تم التي

بكل الخاصإة التعليمية والوسائل البرامج بتحضير المختلفة
مستوى.

السنة من المدرسية الكتب فان الفترة هذه من وابتداء
فطر من وضعها تم أساسي التاسعة السنة إلى الولى

التوزيع مرحلة إلى العداد مرحلة من ابتداء وطنية كفاءات
التلميذ. على

الثانوي التعليم برامج بتحديث المرحلة هذه تميزت كما
محتوياته. وتعريب والتقني العام

2003-1990: الرابعة     المرحلة- 4
المطبقة البرامج وتقويم تحليل المرحلة هذه في تم لقد 

للتقويم. أدوات وضع ذلك . وتطلب80/81 الدراسي العام منذ
البرامج كثافة من التخفيف ضرورة إقرار إلى ذلك وأدى

التغيرات عن الناتجة الجديدة الوضعية حسب يفهايوتك
الجزائر. عرفتها التي والقتصادية السياسية

كتابة إعادة خلل  من1993/94 عام البرامج تخفيف إذن تم 
كتب بإعداد العملية هذه تتبع لم بينما الساسي التعليم برامج

جاديدة. مدرسية
200 هذا يومنا  إلى2003 من ابتداء حاليةال المرحلة أما

تغيير في يتمثل التربوية للمنظومة شاامل صإلحاا تشهد ف6
أي التعليم مراحل لجميع المدرسية والكتب التعليمية البرامج
والثانوية. والمتوسطة البتدائية المرحلة
هو: الصإلحات هذه حول ملحظته يمكن ما

الصإلحا بين الفاصإلة الزمنية المدة انتظام - عدم1
.والخر

طابع عليها يغلب الصإلحات من الكثير - إن2
البرامج تخفيف تم فتارة ،هاتجازئي "الترقيع" بحكم

البرامج من أجازاء كتابة إعادة تمت أخرى وتارة
بعض كتب من الدروس من عدد إلغاء أحيانا وتم

.المواد
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:1  الرسمية     النصوص     في     المدرسي     :الكتاب     رابعا
في أساسا مكرسة التربوي للنظام التاريخية السس إن

م1956الصومام برنامج وفي م 1954نوفمبر أول نداء روحا
التي الجزائرية الدولة ودساتير مواثيق مختلف في وأيضا

الستقلل. منذ صإدرت
البلد طموحات قدر على وطنية تربوية سياسة تحديد إن

طبقا والغايات الساسية والبرامج المبادئ قرارإ تعني
النصوص لمختلف عرض يلي . وفيماالحاصإلة للتغيرات
بالنظام يتعلق فيما السياسية المرجاعية تشكل التي الرسمية
المدرسي: والكتاب عامة التربوي

م 1976  أفريل16 في  المؤرخة35-76 رقم لمريةا- 1
المبادئ حددت والتكوين، التربية قطاع بتنظيم المتعلقة
بذلك مسجلة الجزائري، التربوي للنظام الرئيسية

فان ذلك يذكر أن ودون السابق، لنظاما مع قطيعة
المرية أحكام عن نتجت المدرسي الكتاب سياسة
.مالتعلي بمجانية المتعلقة تلك وخاصإة

1976 أفريل 16 في  المؤرخ67-76 رقم - المرسوم2 
06 المادة في يحدد والتكوين التربية بمجانية المتعلق م
يلي: ما

التعليمية والوسائل الفردية المدرسية الدوات  إن"
الوزير مرسوم يقرها التي المدونة في المحددة
وبواسطة التلميذ تصرف تحت توضع بالتربية، المكلف
للوسائل بالنسبة الغرض لهذا وضعت مدرسية تعاونيات

."الثمن اهضةب
المدرسية الكتب توزيع عنه ترتب التعليم مجانية مبدأ إن

مجانا. أخرى وأحيانا رمزية أحيانا معقولة، بأسعار
( النترنت (موقع م2002 ديسمير دورة والجاتماعي القتصادي الوطني المدرسي:  المجلس الكتاب 1
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م1976أفريل16 أمرية نإف التربوي البحث مجال - في3
يلي:  ما70 و58 المادتين في حتوض

المستمر التحسين إلى التربوي البحث : يهدف58     المادة
محتويات تجديد تشجيع مع والتكوين التعليم لمستوى

والوسائل التعليمية رائقطوال المدرسية، الكتب
التربوي. البحث مجال في التكوين وإدماج التعليمية

بالمحتويات المتعلقة المسائل الولى: إن : الفقرة70     المادة
من هي لتعليميةا والوسائل الدراسية والمخططات

التربية. وزارة اختصاص
ئ بالممباد53 المادة في م1996 دستور - احتفظ4

أي: والتكوين التربية لمنظومة المنظمة الساسية
التعليم. في الحق أ- ضمان 

يحددها التي الشروط وفق التعليم ب- مجانية
القانون.

الساسي. للتعليم الجاباري ج- الطابع
التعليم. لقطاع الدولة د- تنظيم

في المساواة ضمان في الدولة هـ- مسؤولية
المهني. وبالتكوين بالتعليم اللتحاق

المنظومييية     فيييي     المدرسيييي     خامسيييا: الكتييياب
:  الجديدة     التربوية

التعليم من الولى السنة "مناهج وثيقة في ورد لقد
التعليم مديرية عن م 2003 أفريل في البتدائي" الصادر

التعليمية الوسائل إلى إشاارة العام المدخل في الساسي
الكتب بينها ومن الجديدة للمناهج المرافقة والوثائق

الكتب أن ) إلى08(ص المذكور المرجاع المدرسية. ويشير
تتميز الجديدة المناهج لتطبيق إعدادها تم التي المدرسية

من تقترحه بما المعتمدة الكفاءات مقاربة تترجام بكونها
المرجاع التربوية. ويضيف والسندات التعليمية تالوضعيا
بالنسبة ضرورية عمل أداة المدرسية الكتب أن السابق
للتعليم. الساسي المصدر للمتعلم بالنسبة وهي للمعلم،
التربوية العتبارات من جاملة إعدادها في روعي ولذلك

31



التربوية المنظومة في المدرسي الكتاب ــــــــــــــــــ الثالث الفصل
الجزائرية

مستوى في تكون حتى والجمالية والعلمية والبيداغوجاية
المتعلمين. يدي بين فعالة وأداة الجديدة المناهج

السابق المرجاع مؤلفو أو مؤلف يشير الخير وفي
التالية: الملحظة

فمن الكتب، هذه فيه أعدت الذي القياسي للوقت  نظرا"
تداركها يمكن الخطاء أو النقائص بعض تظهر أن لمحتمل

."الميدانية الممارسة محك إلى هاعاخضا بعد وتصويبها
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 التعليق:
الملحظات نورد أعله الفقرة في ورد ما على بناء

التالية:
للتعليم كأداة المدرسي الكتاب أهمية إلى إشاارة  هناك-1

بها يحظى زال ل التي المركزية المكانة يكرس وهذا والتعلم
.الجديدة الجزائرية التربوية المنظومة في المدرسي الكتاب

اعتمادها هو  المدرسية الكتب في بيداغوجايا الجديد - إن2
للتعلم. جاديد كمسعى الكفاءات ةبمقار على

الفقرة تضمنته "الخطاب" الذي على خدأي قد ما - أما3
أعدت الجديدة المدرسية الكتب بأن العتراف فهو السابقة

إطار في مدرسية كتب تعد أن بعقل ".فهلقياسي" وقت في
 إصإلحات

الذي الوقت في قياسي وقت في التربوية للمنظومة شااملة
المدرسية، الكتب إعداد أي العملية هذه تأخذ أن المفروض من

؟ذلك في العلمية أساليبال استعمال مع الكافي وقتها
المدرسية الكتب تتضمنها قد التي والخطاء النقائص - إن4

مشاريع (أو الجديدة الكتب إخضاع بعد وتصويبها تداركها ينبغي
مراحل تتطلبه كما محدود مستوى على التجربة كتب) إلىال

استعمالها. يعمم أن قبل المدرسية، الكتب إعداد
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بالكتيييياب     المكلفيييية     : المؤسسييييات     سادسييييا
1     المدرسي

)01  (     رقم     الجدول
مهامها القانوني إطارها المؤسسة

واختيار وتجريب - دراسة
التعليمية الوسائل وإنتاج

والتكوينية.
البيداغوجاي - التوثيق
والعلمي.
البحوث وتنشيط - تنسيق
التربوية.

المرسوم بمقتضى تأسس
 لـ62/166 رقم

. وأعيد م31/12/1962
المرسوم بمقتضى تنظيمه

 لـ68/428 رقم
 م.09/07/1968

التربوي المعهد
الوطني

)IPN(

الكتب وتوزيع ونشر - طبع 
والمجلت المدرسية
المكتوبة. والوثائق
الكتب ونشر - نسخ

الجانبية والوثائق
والمقتبسة المترجامة

الستعمال (ذات
المدرسي).

النشرة وتوزيع - طبع
للتربية. الرسمية

المرسوم بمقتضى تأسس
 لـ90/11 رقم

م. 01/01/1990

الوطني الديوان
المدرسية للمطبوعات

)ONPS(

المناسبة الليات - وضع
وثائقية. قاعدة لتكوين
الوثائق وتنظيم - إنجاز

باستمرار. وتحديثها
والرشايف الوثائق - حفظ
واستغلله. التربوي

رقم التنفيذي المرسوم
09/06/1992 لـ92/243

عام الفعلي نشاطه بدأ م
 م.1996

الوطني المركز
التربوي للتوثيق

)CNDP(

البيداغوجاي - البحث
والتربوي.
المستمر - التقويم

التربوية. للمنظومة
الوسائل وتجريب - إنتاج

التعليمية.
بتطوير المتعلق - ابحث

والمحتويات الهداف
والوسائل.

رقم التنفيذي المرسوم
27/01/1996  لـ96/72

هيكلة إعادة . المتضمنم
)طنيوال ربويتال عهدمال(

المعهد الى تسميته وتغيير
التربية. في للبحث الوطني

للبحث الوطني المعهد
التربية في
)INRE(

.2002ديسمبر  دورة)cnes( والجاتماعي القتصادي الوطني : المجلس المدرسي الكتاب 1
http://www.cnes.dz/cnes doc/plein%2021/livre v.f.html#     Consulté le 13/08/05.
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فييي     المدرسييي     الكتيياب     إعييداد     : مراحييل     سييابعا
:الجزائر
جاديدة إجاراءات تطبيق في العمومية السلطات بدأت

عام من ابتداء وذلك المدرسية وشابه المدرسية الكتب لصإدار
لنشر الخاص للقطاع الجزائرية السوق فتحت  حيث1996
الجاراءات خاصإة. وتمثلت المدرسية والكتب عامة الكتب

بإجاراءات المتعلقة التنظيمية التدابير تطبيق في المذكورة
والمصادقة. العتماد

على والمصادقة العتماد لجنة إنشاء تم الطار هذا وفي
في للبحث الوطني المعهد مستوى على المدرسية الكتب
من وتتشكل الختصاصإات متعددة اللجنة هذه )،)INREالتربية

المجلس تقرير عنيلي:( فيما مهامها وتتمثل وتربويين جاامعين
2002 المدرسي الكتاب حول والجاتماعي القتصادي الوطني

).20،19ص ص
المرتبطة المشاريع على الخبرة بإجاراءات - القيام1

لدفتر طبقا التعليمية والوسائل المدرسية بالكتب
الشروط.

المواصإفات صلمف بشكل اللجنة هذه - تحدد2
وسيلة لكل والفنية والتقنية والعلمية البيداغوجاية

اعتماد لىإ ماإ تؤدي تقويمية دراسة على بناءا تعليمية
المبرر. رفضها أو الوسيلة

عمل أدوات اللجنة تدعأ سبق، بما القيام أجال - من3
يلي: فيما تمثلت

الخاصإة والتقنية البيداغوجاية الشروط أ- دفاتر
لمن مرجاعيا إطارا تشكل والتي المدرسية بالكتب

المدرسية. الكتب مونلويقي ونليعد
توفرها الواجاب المواصإفات يتضمن عام ب- دليل

إطارا تشكل التي المدرسية شابه الوسائل في
والتقويم. للعداد مرجاعيا

الخارجايين. مينللمقو الموجاهة التقويم ج- شابكات
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المعهد مستوى على المدرسية الكتب اعتماد لجنة تحدد
للعتماد القابلة الوسائل شاروط التربية في للبحث الوطني

التالي:  النحو على
فيها تتوفر تعليمية وسيلة كل على ويصادق تعتمد

التالية: الشروط
الوطنية. والقيم المبادئ وروحا نص أ- احترام

التربوية. المنظومة وأهداف بغايات ب- اللتزام

التي التصرف وحسن المعرفة أهداف ج- تجسيد
الرسمية. البرامج إليها تشير

التكوين. أو للتعليم المحدد بالمستوى د- اللتزام
وحديثة. ودقيقة صإحيحة معارف على هـ- الحتواء

متنوعة. وأنشطة والتمرينات التطبيقات و- اقتراحا
المتعلقة والتقنية العلمية المعايير ز- احترام

الستعمال. وسهولة والصلبة بالجمال

:  الجزائر     في     المدرسية     الكتب     تنشر     كيف  ثامنا: 
في المدرسية الكتب بها تنشر التي الكيفية - نورد

الوطني المجلس تقرير في ورد لما وفقا وذلك الجزائر
الكتاب ) حول23  ص2002( والقتصادي الجاتماعي
المدرسي.

المدونة في تسجيله يتم المدرسي الكتاب اعتماد بعد
التربوية المؤسسات في المستعملة للوسائل الرسمية

الوطنية. ويخضع التربية وزارة لوصإاية الخاضعة والتكوينية،
التالية: الطرق إحدى لىإ المدرسي الكتاب وتوزيع نشر

التأليف حقوق على المعتمد الكتاب مؤلف - يتنازل1
على وتوزيعه نشره من المعهد يتمكن حتى والملكية
حسابه.

على التعليمية الوسيلة وتوزيع بنشر المؤلف - يتعهد2
وفقا التلميذ متناول في تكون أن شاريطة حسابه،

الوطني المعهد مع باتفاق وذلك المحددة للمواعيد
تكون الطريقتين من ). وكلINRE( التربية في لبحثل

والمعهد. المؤلف بين عقد بموجاب
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على المدرسي الكتاب باعتماد المكلفة اللجنة وتعطي
والدعائم الوسائل حول رأيها التربية في البحث معهد مستوى

مهمتها فرعية لجان هناك أن المستوردة. كما البيداغوجاية
إدخال أجال من المعتمدة المدرسية الكتب مؤلفي لدى التدخل

 وشاكلها.    محتوياتها على التحسينات

القراءة:     كتاب     : أهمية     تاسعا
للطفال الموجاهة الكتابات أهمية في أحد شكيل قد

الطفل شاخصية تكوين في الكتابات هذه خطورة حتى أحياناو
بالكتب المر تعلق سواء المستعمل الوسيط كان مهما وهذا

 المدرسية

…لهم الموجاهة القصص أو للطفال المخصصة المجلت أو
لتعلم أداة فهو دوره، ازدواجاية في القراءة كتاب أهمية نموتك

جاهة ومن الول الطور في وخاصإة جاهة من القراءة مهارة
يتضمنها التي والصور والنصوص الجمل خلل من فهو أخرى

على النصوص. وهذا تلك ألفوا من وأفكار وآراء مواقف حملي
عالمية. معارف تحمل التي العلمية داالمو كتب خلف

التالية: النقاط في القراءة كتاب أهمية حصر يمكن وعليه
آليات أهم من آلية لترسيخ أداة القراءة كتاب - إن1

التي الخيرة "القراءة" هذه وهي أل المعرفة
والحصول تعلمه تدعيم من الطفل يتمكن بفضلها

أوجاهها. بمختلف المعرفة على
وجادان بمخاطبة مطالبة القراءة نصوص - إن2

مداركه يوسع أن شاانه من وهذا وعقله الطفل
الجاتماعي. الحس فيه ويربي

التي الولى المصادر من القراءة كتاب - يعتبر3
الكتب وعالم بالمطالعة هطوترب الطفل تقرب

للثقافة. الولى المصادر من فهو وبالتالي
وهذا المدرسية بكتبه كبيرة بدرجاة يثق التلميذ - إن4

لديه. المصداقية من بنوع تتمتع يجعلها
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بعمليات القيام للطفل يسمح القراءة كتاب - إن5
يتضمنها. التي للنماذج وتقمص إسقاط

يشكل القراءة كتاب فان الجاتماعي الصعيد - على6
على والثقافة القيم نظام ينشر لنه قوية أداة

واسع. نطاق
التلميذ على تعرض الكتب نأول الهمية لهذه ونظرا

ولتلميذ والناث للذكور مقدمة اجاتماعية ونماذج مواقف
أن فلنا السواء، على والحضريين وللريفيين والشمال الجنوب
القراءة كتب محتويات تقدمه ما عن جادية وبكل نتساءل
هذا لهم. إن تقدم أن يجب "الحقيقة" التي هي وما لتلميذنا

تجربته عن ينفصل أن القراءة كتاب مؤلف من يتطلب الوضع
 القارئ. محل نفسه ويضع الخاصإة
ابتدائي، الولى للسنة الجديد القراءة بكتاب يتعلق فيماو

عن الصادر) 31ابتدائي" (ص الولى السنة "مناهج وثيقة نإف
 القراءة كتاب ضمنكالتي: يت عرفهت الساسي التعليم مديرية

وتستجيب المتعلم سن تراعي قصيرة نصوصإا الولى للسنة
التي بالجملة تسبق وحاجااته، اهتماماته ضمن وتندرج لفضوله،

الساسية. التعلمات مرحلة في الحروف خللها من تدرس
يلي:  كما المدرسي الكتاب نصوص وتكون

حقيقية. وضعيات عن أ- تعبر
متنوعة. وضعيات على ب- تشتمل

الصعوبة. في ج- تتدرج
قصيرة. نصوص على د- تحتوي

والرسومات الصور من الكافي العدد هـ- تتضمن
التوضيحية.

المتعلمين لمستوى المناسبة اللوان و- استعمال
وإدراكهم.

المقررة الكفاءات حيث من المناهج توجايهات ز- تطابق
المحددة. والهداف

الشكل. في حا- القتصاد

تعليق:
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القراءة كتاب لنصوص التعريف هذا خلل من نستنتج
عن يعبر "أنه أي والثانية، الولى النقطة وخاصإة الجديد،

الواقع يعكس الخير هذا ومتنوعة" بأن حقيقية وضعيات
حد أي اليومية. فإلى حياتهم في التلميذ يعيشه الذي اجاتماعي

الحقيقة الوضعيات هذه تجسيد في الكتاب هذا مؤلفا نجح
فيه؟

القراءة:     ومادة     المدرسية     الكتب     :   مكانة  عاشرا
القراءة ومادة المدرسية الكتب مكانة بينن أن ناارتأي لقد

الكتب لعدد إحصاء خلل من للتلميذ السبوعي البرنامج في
وهذا ،القراءة لمادة السبوعي التوقيت وكذا ،يستعملها التي

بعدد جادول يلي  وفيما.والفرنسية العربية للغتين بالنسبة
البتدائية. المرحلة في التلميذ يستعملها التي المدرسية الكتب
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)02( رقم جادول
 الكتب المدرسية التي يستعملها التلميذ في

البتدائية  المرحلة 

اللغة كتب
الفرنسية

اللغة كتب
العربية

الدراسية السنة

/ 06 الولى السنة
ابتدائي

05 (جازئين)02 الثانية السنة
ابتدائي

01 04 الثالثة السنة
أساسي

01 07 الرابعة السنة
أساسي

01 07 الخامسة السنة
أساسي

01 07 السادسة السنة
أساسي

06 36 المجموع
يستعملها التي الكتب عدد أن أعله الجدول من يتبين

في كتب 07بمعدل أي  كتابا42 هو سنوات ست خلل التلميذ
المكانة يبرز هذا المختلفة. ولعل للمواد بالنسبة السنة

الكتاب به يحظى لزال الذي الواسع والستعمال الجوهرية
الجزائرية. التربوية المنظومة في المدرسي
:ملحظة
في الوطنية التربية وزير السيد تدخل في ورد لقد
السبت " بتاريخالتلفزيون منتدى" التلفزيوني البرنامج

في الفرنسية اللغة مادة تدريس إلغاء تقرر  أنه2006 ماي13
وهذا ابتدائي، الثالثة السنة إلى وتأخيره ابتدائي الثانية السنة
.2007-2006 الدراسي العام من بداية
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)03( رقم الجدول
والنشاطات     القراءة     لمادة     الساعي     الحجم

بها     المرتبطة

المجم
وع

فرن
سية

دراسة
نص

محفو
ظات

مطال
عة

قراءة

 سا05
سا06
 سا08
سا06
سا06
سا06

/
سا2
سا2
سا2
سا2
سا2

/
/
/
 د45
 سا01
 سا01

 سا01
د30
/
 سا01

د30
د30

د30
د30
سا01

د45
د45
د45

و سا03
د30
 سا03
 سا05
و  سا01

د30
و  سا01

د45
 ساو01

 د45

الولى السنة
ابتدائي
الثانية السنة

ابتدائي
الثالثة السنة

أساسي
الرابعة السنة

أساسي
الخامسة السنة

 أساسي
السادسة السنة

أساسي

الكتاب يستعمل التلميذ ) أن03( رقم الجدول من يتبين
عدد خلل من أو القراءة مادة خلل من سواء يوميا المدرسي

هذا لها. و سندا القراءة كتاب يعتبر التي الخرى المواد من
يحمله وما المدرسي الكتاب بمحتوى التلميذ احتكاك مدى يبرز
اجاتماعية. وأنماط نماذج من
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:تمهيد
الجماعات من عددأ من الجاتماعي النسق يتكون
أية تستمر وحين الفرعية الجماعات من وعددأ الساسية،

بمهام يقومون أعضاءها فان الزمن، من معينة لفترة جاماعة
نوع حسب وكذلك وبنيتها الجماعة نوع حسب تختلف مختلفة،
بها يقوم التي المهام هذه نإأعضائها.  بين الموجاودأ التفاعل

الخآرين العضاء مهام مع تفاعله وفي الجماعة في عضو كل
أو الجماعة دأاخآل هأدأوار مجموعة أو هدأور يمثله ما هي

إليها. ينتمي التي الجماعات
دأاخآل لدوره تعلمه مسؤولية نإف بالطفل يتعلق وفيما
القائمين عاتق على تقع إليها ينتمي التي المختلفة الجماعات

بصورة والكبار والمدرسين)، ( الباء خآاصة بصورة تربيته على
إغفال يجب ل المختلفة). كما الجاتماعية (المؤسسات عامة
والنماذج للدأوار الطفل اكتساب في القأران جاماعة دأور

الجاتماعية. التنشئة وظيفة هي السلوكية... وهذه
الدأوار الطفل يتعلم كيف الجاتماعي؟ الدور معنى ما

ما هي وغيرها السئلة هذه على الجاابة نإالجاتماعية؟... 
الفصل. هذا محتوى مثلي
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:  الدور     تعريف  - 1
لغة: الدور - تعريف1-1

Larousse Etymologique 1964, p( الشاتقائي القاموس إلى رجاعنا إذا

Rotulus اللتيني السم من  مشتقةRôle«دأور»  كلمة أن  نجد)654

من بدورها المشتقة المطوي، المخطوط أي ،Rouleau وتعني
م.1190 عام من ابتداء  وهذاla roue العجلة  وتعنيRota كلمة
عشر الثامن القرن من ابتداء دأور كلمة استعملت ذلك وبعد
المسرح، خآشبة على الممثل يعرضه ما على ) للدللة18(ق
المسرحي». «الدور بمعنى استعملت أي

"الوظيفة على "دأور" للدللة لفظ يستعمل دأب وأخآيرا
"المهنة" الجاتماعية" أو

 )SILLAMY, 1980 p1041.(
اصطلحاا: الدور - تعريف1-2 

ملوالع من ثلثا ميادأين بين الدور مفهوم يتأرجاح
النفس وعلم الجاتماع موعل النفس معل وهي ؛الجاتماعية

،المختلفة التعاريف خآلل ومن الواقأع في الجاتماعي. لكن
الثلثا، المجالت في مفهومه بين فاصلة حدودأ وضع يصعب

بعض يلي  وفيما.تعارضها من أكثر وتكاملها لتداخآلها نظرا
الدور:  تعاريف
وضعا أو مكانة يحتل كان مجتمع أي في فردأ كل إن"أ- 

اوعددأ الواجابات من عددأا عليه يفرض الوضع ما. وهذا
الحقوق من عددأا وكذا تأدأيتها عليه التي الوظائف من

من المعقد النسق اهذ بها. إن التمتع يستطيع التي
أو الجاتماعي الدور هو والواجابات الحقوق منو المهام
 وآخآرون) CAZENEUVE (".فقط الدور

).DELANSHEER,1979 p239 (في
،( Pichot et Delay, 1975p 403 ) (فيSTOETZEL( ب- أما

بأنه: الدور فيعرف
طرف من الفردأ من المنتظرة التصرفات "مجموع  

.الخآرين"
هو  ) "الدور404ص المرجاع نفس ( LINTON تعريفجاـ- 

يجب  ما:الجماعة في الفردأ لمركز الدينامي الجانب
المركز". لذلك حقيتهأ ليثبت الفردأ يفعله أن
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دأاخآل لفردأل ما بوضع مرتبط للسلوك، منظم نموذج دأ- هو
وينطوي الجماعة، أعضاء بإجاماع ددأمحو الجماعة،

).SILLAMY 1980, p1041( لها بالنسبة وظيفية قأيمة على
"الدور" مفهوم فإن الجاتماعي النفس علم مجال هـ- في

الوضعية  أو Statut الوضع بمفهوم يرتبط ما لبااغ
في الفردأ يحتلها  التي Position Socialeالجاتماعية
.)1041ص المرجاع ( نفسالجاتماعية المنظومة

سلوكية نماذج اجاتماعية وضعية أو وضع بكل ويرتبط
ايتصرفو أن يجب كيف يحتلونها الذين للفرادأ تصف

مثل لوضعهم المكمل الوضع يحتلون الذين الفرادأ نحو
) الوضعLINTON( وابنه. ويعرف والب ورئيسه الموظف

)Statut ("معين نظام في الفردأ يحتلها التي المكانة بأنه
). Pichot et Delay p 403 (في    

وظيفة بأنه الجاتماعي الدور يعرف ،أدأق مستوى و- وفي
1982 مختار الجاتماعي. ( في الموقأف أو الجماعة في الفردأ

 ).202 ص

التعليق:  
محتوى عن عبارة الدور أن سبق مما استخلص يمكن       

مجموعة أي ،الدور بهذا المتعلقة المهام مجموعة في يتمثل
هذا طرؤي افتراضية. و أم كانت حقيقية السلوكية القواعد

هذا ،الجاتماعي اقسيال دأاخآل مركزه أو الفردأ وضع المحتوى
من عددأ له فان وبهذا ،مراكز عدة الفردأ فيه يشغل الذي الخآير
والمتكاملة. المتقابلة الدأوار

:بالدور     المرتبطة     المفاهيم  - 2
من عددأا هناك أن السابقة التعاريف خآلل من يلحظ

يكون ما النهاية في تمثل بينها فيما المتداخآلة الخآرى المفاهيم
هذا بدوره. وفي المرتبطة للسلوكات الفردأ أدأاء هعلي

الوثيقة المفاهيم أن) 142  ص1996 نا(رضو يرى الموضوع
:يه الدور بمفهوم الرتباط
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يفرضه ما بها  والمقصودأالدور:  - توقعات2-1

هذه سلوكية، قأواعد من الفرادأ على الجاتماعي السياق
عضو أي من المجتمع أفرادأ يتوقأعه ما تمثل التي الخآيرة
الجاتماعي. النظام في معينا موضعا يشغل

يكونها التي الصورة به  والمقصودأالدور: - تصور2-2
تتطابق ذلك...وقأد غير أو مدرسا أو كان أبا ،دأوره عن الفردأ
معها. تتطابق ل أو الدور توقأعات مع الصورة هذه

بتوقأعات الفرادأ أدأوار تحددأت  سواءالدور: - قبول2-3
ل وقأد يكرهونها، أو يحبونها فقد الخاصة، بتصوراتهم أو الخآرين
لدأوارهم. الخآر البعض يكترثا

يقوم التي الحقيقية السلوكات  وهوالدور: - أداء2-4
بدوره. والمرتبطة الفردأ بها

CAZALS-FERREتصفه(  ما مع للمفاهيم التحديد هذا ويتفق

المحددأ الدور تشمل والتي الدور ) بأبعادأ41  صROSSI ،1998 و
مركزه على بناء الفردأ من المنتظر والدور الجماعة طرف من

في المتمثل الحقيقي الدور  وأخآيرا.يةنال والوضعية الجاتماعي
للفردأ. الحقيقية السلوكات
بالدور: أيضا المرتبطة الخآرى المفاهيم ومن
Pichot  (في LINTON يعرفه( المركز):     أو     - الوضع5.2

يحتله الذي "المركز ) بأنه403 ص السابق المرجاع ، Delay و
معين". نظام في الفردأ

ووضع دأور أن في والوضع الدور بين العلقأة وتتمثل
ومتقابلن. فكل متكاملن هما المجتمع نفس في شاخصين

الدور) الذي (أي السلوك الخآر إلى بالنظر سيتبنى منهما واحد
الخآر. منه ينتظره

:  الدوار     تعلم   - 3
هذا يكون فقد الجاتماعي، التعلم لقوانين الدأوار تخضع

أو التقمص طريق عن يكون وقأد عرضيا أو مقصودأا التعلم
والمحاكاة. التقليد

هي ما؟ الجاتماعية أدأواره ويكتسب الطفل يتعلم كيف
؟التعلم هذا أساليب

الدوار: عابأل- 3-1
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مجال في  يعني Jeux de Rôlesالدأوار"  عابأل" مفهوم إن

،خآاصة تقنية الكبار تكوين ميدان وفي الكلينيكي النفس علم
بالعلقأات متعلقة مشاهد المشاركين على تقترح حيث

هو هنا يهمنا ما  لكن.معينة اجاتماعية وضعيات في النسانية
تلقائية. سياقأات في الطفال ألعاب

) أن101  صCartron et Winnykamen 1995  (في GARVEY يرى
معرفتهم عن لنا تكشف للطفال العفوية اللعاب ملحظة
الشاخاص تخص المعرفة الجاتماعية. هذه بالدأوار النسبية

تلك تحقيق إلى المؤدأية والفعال وأهدافهم بينهم والعلقأات
عند ملحظتها تتوقأع التي والمواقأف النفعالت وكذا الهداف

المواقأف، تلك في أنفسهم يجدون عندما الشاخاص ئكاأول
السن.   في الطفل تقدم مع المعرفة هذه وتتطور

الدوار: ألعاب - تطور3-1-1 
توافق أدأوارا الطفال يتبنى ،الثانية سن من أ- ابتداء

يمثل كأن ،الرمزية اللعاب خآلل من الواقأعية تجربتهم
نائم. كأنه الطفل
الطفال توظيف نلحظ ،الثالثة سن من ب- ابتداء

بدقأة. محددأة الدأوار فيها تكون اجاتماعية لوضعيات
لديهم معتادأة أدأوارا الطفال يلعب ،الرابعة سن جاـ- في
لعب مثل العمرية حقيقتهم من جازء أبدا ليست لكنها
والممرضة. الطبيب دأور أو البوين دأور
ما وكل دأوارأبال معرفتهم السن هذه في الطفال ويظهر

أو غائبة- الب أم كانت (حاضرة الشخصيات أي بها، يتعلق
للدور المرجاعي السياق فعله) وكذا يجب مثل-) ( ما الطبيب

المرجاع نفسوأماكن....) ( ووضعيات أدأوات من يلزمه ما ( أي
).102ص

عامة الطفال يلعبها التي الدأوار بعض أن نجد الواقأع في
،الثقافية بالعوامل تتأثر عنها التعبير أساليب أن عالمية. إل أو

ممثلوه عالميا- يكون مشهدا يشكل للسرة الكل تحضير فمثل
تبقى ذلك عن التعبير طرق - لكنإناثا دأائما وليس الغالب في

للعاب محددأا عامل يشكل مما المجتمعات، بثقافة مرتبطة
والجنس. السن إلى بالضافة الدأوار
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الجاتماعية:     - التنشئة3-2

الجاتماعية: التنشئة - مفهوم3-2-1
 ) "أنها28  ص2003 مصباح ( في م. ميد أ- تعريف      

طفل كل بها يتحول التي والطريقة الثقافية، العملية
معين". بشري مجتمع في كامل عضو إلى الولدأة حديث

يعرفها ) 59  ص1981 ياسين  ( فيNEWCOMB ب- أما     
لمعاييرل الجاتماعي التفاعل خآلل من الفردأ تعلم" بأنها

."والتجاهات والدأوار

تعلم عملية" بأنها زهران السلم عبد حامد جاـ- ويعرفها    
وتهدف الجاتماعي، التفاعل على تقوم وتربية وتعليم

لدأوار مناسبة واتجاهات سلوكات الفردأ اكتساب إلى
والتوافق جاماعته مسايرة من تمكنه معينة، اجاتماعية

له وتيسر الجاتماعي، الطابع وتكسبه معها، الجاتماعي
المرجاع ،مصباح  ( في"الجاتماعية الحياة في الندماج
). 29 ص السابق

التعليق:
يلي: ما السابقة التعاريف من استخلص يمكن

اجاتماعي. تعلم عملية الجاتماعية التنشئة - أن
الجاتماعية.  التنشئة في الجاتماعي التفاعل - أهمية

والندماج التوافق هو الجاتماعية التنشئة هدف نإ- 
الجاتماعية. الحياة في

يريومعا قأيم هو الجاتماعية التنشئة محتوى نإ- 
الدأوار طارإ      تشكل والتي المجتمع، واتجاهات

الجاتماعية.
الفردأ بناء عملية بأنها الجاتماعية التنشئة تعريف ويمكن

مكانة له كائنا يصير أن إلى الولدأة منذ تدريجيا به والنتقال
المجتمع. في ودأور

: الجاتماعية التنشئة - نظريات3-2-2
وأهداف محتويات أحد الجاتماعية الدأوار تعلم يعتبر

التي النظريات بعض يلي  وفيما.الجاتماعية التنشئة عملية
التعلم. هذا تفسر
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J.DOLLARD et وميلر دأولر لـ التعلم نظرية -3-2-2-1

MILLER (1950) العالمان يفسر )65 ص ،1981 ياسين عن (نقل
 الجاتماعية التنشئة عملية حدوثا

وـهــي: الـمــثيرات للتعـلــم، أربـعــة شـاــروط ـتــوفر بـضــرورة
والمكافآت. والستجابات الرموز أو والموجاهات

هو النظرية لهذه طبقا الجاتماعية السلوك وأساس
عليه ويترتب ،مباشار غير أو امباشار يكون قأد الذي التقليد

مثل فالطفل ،ىتذالمح والنموذج المتعلم سلوك بين التطابق
يحب أباه فيرى (مثير)، والده انتباه على الحصول في يرغب

 اللعبة إتقان فيحاول (موجاه)، الشطرنج لعبة
(مكافأة). ويكافئه أبوه عنه فيرضى ( استجابة)،

:التعلم     نظرية     * نقد
والستجابة الثارة مبدأ على النظرية هذه ارتكزت لقد
أنواع كل ليست لكن ،الجاتماعي والتدعيم والعقاب والثواب

النظرية هذه نإف ذلك إلى بالضافة المبدأ، لهذا تخضع التعلم
بينما دأيناميكية علقأات إلى وسلوكه النسان علقأات حولت قأد

إثارة. وجاودأ دأون يحدثا قأد الجاتماعي التعلم من كثير
ميد جاورج لـ الجاتماعي الدور نظرية-3-2-2-2

Georges Mead  (1863-1931)اجاتماعية مكانة فردأ لكل نأ ميد  يرى
مكانة الطفل بأدأائه. ويكتسب يقوم الذي الدور مع تتناسب
اللذين البوين وخآاصة الخآرين مع تفاعله خآلل أدأواره ويتعلم
عن كذلك أدأواره الطفل عاطفيا. ويتعلم ارتباطا امبه يرتبط
طريق عن أو فعله، يجب ما يلقن نأك المباشار التعلم طريق

أمام صالحة قأدوة أنفسهم الخآرون يضع كأن مباشار غير
الطفل.

الجاتماعي ودأوره الفردأ لنمو مراحل ثلثا ميد ويحددأ
وهي:

يراه. ما كل فلطال هافي العدادأ: ويقلد أ- مرحلة
معينة بأدأوار الطفل فيها اللعب: يقوم ب- مرحلة

اللعب. خآلل من
اللعب يتضمن المنظمة: وفيها اللعب جاـ- مرحلة
مع الجاتماعي التفاعل خآلل من يريالمعا بعض

).65 ص المرجاع نفس( مثل القأران جاماعة
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- وهيت"الذا" دأور يتوضح الثالثة المرحلة خآلل ومن
الدور ميومفه إلى بالضافة ميد نظرية في الثالث المفهوم

 مع بنجاح يتفاعل أن الطفل على كان إذا أنه ذلك – والمكافأة
منه المتوقأع السلوك هو ما يعرف أن فعليه مجتمعه، في غيره

ذلك كان إذا المختلفة. وما الجاتماعية اتللمكان بحوالمصا
).32  ص1996 وصادأق الشريني في(  ل أم مايسل السلوك

:  الدورالجاتماعي     نظرية      نقد  *
التقليد ودأور الجاتماعية العوامل أهمية النظرية - أبرزت   

الجاتماعي. السلوك تعلم في المباشار وغير المباشار والتعلم
على أي اجاتماعيا الطفل نمو في الذات دأور على - ركزت  

.إيجابيته

 A.BANDURAأ.بندورا لـ الجاتماعي التعلم نظرية-3-2-2-3

الجاتماعي، التعلم فكرة إنشاء في الفضل إليه  يعودأ(    -1924
لكنها المدرسي الطار في مؤكدة ليست التي العملية هذه

بمفهوم اليومية. ويرتبط الحياة من مختلفة بوضعيات تتعلق
إلى مصدرها يعودأ للكتساب إجاراءات ثلثا الجاتماعي التعلم
وهي: الفردأ محيط

راشاد شاخص ملحظة عن الناتج التقليد طريق عن أ- التعلم   
تعلمه. المرادأ السلوك يمارس وهو

تحت الفردأ أدأاء تحسين في الجاتماعي: ويتمثل ب- التسهيل 
أكثر.    أو ملحظ وجاودأ تأثير

عن ما لستجابة استدخآال عملية المعرفي: وهي ج- التوقأع  
مماثلة. وضعيات من انطلقأا الدأراك، طريق

الجاتماعي:     التعلم     نظرية      نقد  *
عنصر هو بل التلقي، عملية في سلبيا ليس الطفل إن
يعرض امل هتقمص خآلل من ويحفظ ويقلد ويلحظ يتأثر ايجابي

وقأيم. سلوكية مضامين من تحمله وما أدأوار من عليه يقترح أو
التنشسسسسئة     عمليسسسسة     فسسسسي     السأسسسسرة     -دور3-2-3

الجاتماعية:
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عن المسؤولة الولى الجاتماعية المؤسسة السرة تعتبر      

بقاء تحفظ شايء كل قأبل الجاتماعية. فهي تنشئةال عملية
الستقرار أفرادأها وتمنح التكاثر، بضمان البشري الجنس

بالثقافة كبيرا تأثيرا السرة مهام وتتأثر والمادأي، المعنوي
المجتمع. في السائدة العامة

الجاتماعية والوحدة المجتمع مركز هي السرة دأامت ما
التنشئة إطار في السرة وظائف هي فما فيه، الساسية

؟أبنائهال ةاجاتماعيال
يلي: فيما السرة ) دأور68 ص المرجاع نفس ن،(ياسي يحددأ  

يكررها يجعله مما الطفل لفعال أ- الستجابة
سلوكيا. نمطا فتصبح

غير السلوك وعقاب المطلوب السلوك ابةثب- ا
وفق الطفل سلوك تعديل في يسهم مما المقبول

معينة. قأيم

المواقأف في المشاركة إلى الطفل جاـ- دأعوة
والتجاهات القيم منها ليتعلم المختلفة الجاتماعية
المرجاع (مصباح، الوجاداني. ويضيف والتقمص

السرة. بها تضطلع أخآرى ) وظائف84 السابق
طريق عن للطفال، الجاتماعية المكانة دأ- منح

وعدم الطفل، لشخصية والحترام التقدير
تهميشه.
والذي البناء، على الجاتماعي الضبط هـ- ممارسة

والعلقأات للفردأ الخآلقأي بالسلوك يتعلق
المحيط. في الجاتماعية

في وخآاصة الخآرين، مع للتعامل الطفل و- توجايه
مبادأئ يتعلم حتى الجاتماعية، المناسبات

الجاتماعي.  التعامل
نماذج شاكل في الطفل إلى الثقافي التراثا ز- نقل

محببة.      سلوكية
التنشسسسئة     عمليسسسة     فسسسي     المدرسأسسسة     - دور3-2-4

:     الجاتماعية
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أساسا المجتمع كلفها التي المؤسسة هي المدرسة إن

تنمي التي المعارف وتبليغهم أبنائه، تربية في عنه وبنلت
والتجاهات والمواقأف القيم وكذا العقلية ومهاراتهم قأدراتهم

العالم. على والتفتح مجتمعهم في الندماج من تمكنهم التي
إليها أوكل ما لتحقيق مختلفة وطرق أساليب المدرسة وتتخذ

ص ص السابق دأق،المرجاعوصا الشربيني(مهام. ويلخص من
الجاتماعية التنشئة عملية في المدرسة ) أساليب120- 119

كالتي: 
المقررات : تمثلالمدرسأية المقررات طريق أ- عن

ومعايير قأيم لبث مباشارة ووسيلة أسلوبا المدرسية
ومن المدرسية الكتب في القيم هذه وتأتي المجتمع،

الموادأ دأروس ومحتويات المدرس شارح خآلل
المختلفة.

أنشطة : هناكالمدرسأية النشطة طريق ب- عن
قأيم خآللها من الطفل يتعلم وموجاهة منظمة مدرسية
والتربية المسرحي النشاط مثل المجتمع ومعايير
البدنية.
الجزاء خآلل : منوالعقاب الثواب طريق جاس- عن
وتصرفات قأيم تعزيزو تشجيع على المدرسة تعمل
فيما العكس والحوافر... ويحدثا المدح خآلل من معينة
الصحيحة. المواقأف مع تتفق ل التي بالسلوكات يتصل

ما منها سواءسألوكية:  نماذج تقديم طريق د- عن
سلوكات خآلل من أو المدرسية المقررات تعرضه
والدأاريين. المدرسين أي المدرسة في الكبار  مجتمع
إلى بالضرورة يجرنا المدرسة دأور عن الحديث إن

باعتباره المدرس دأور إلى خآاص بشكل التطرق
يمكن بالتلميذ.ل مباشارة علقأة له الذي الشخص

فقط ليس التلميذ على وتأثيره سالمدر ردأو إهمال
الوجادانية الجوانب في كذلك بل المعرفي المجال في

في المدرس دأور استعراض ويمكن والجاتماعية،
التالية: النقاط

تتطلبه لما : وفقاسياسأيةل كمنفذ هس- المدرس
التلميذ إكساب على المدرس يعمل المجتمع، سياسة
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سياسة تعكس التي السلوك وأنماط والمعايير القيم

التربوية. السلطة
أن المدرس من  يتوقأعسألوك: نموذجك و- المدرس

لصورة وفقا يسلك نأو ،ىيحتذ ومثال نموذجاا يكون
محددأة.

خآلل ومن المدرس  إنقيم: كممثل ز- المدرس
رغم العامة القيم من العديد يعكس الجاتماعي مركزه
والنظام العمل قأيمة المدرسين: مثل اخآتلف

المدرس سلوك عبر التلميذ والمعرفة... ويتأثر
خآارجاه. أو القسم في سواء القيم، بهذه ومواقأفه

الجاتماعية:     للتنشئة     العامة     -الهداف2-6  -  3
التنشئة عملية عن المسؤولية المؤسسات اخآتلفت مهما    

اخآتلف نتيجة لذلك المتخذة الساليب أو للطفال الجاتماعية
القيم وانساق الثقافات واخآتلف الجاتماعية الوساط

اعتبارها يمكن أهداف الجاتماعية للتنشئة فان والتجاهات،
PARSON حددأ ولقد مشتركة.

)56 ص السابق المرجاع ،صادأق و الشربيني ( في وآخآرون 
يلي: يماف الجاتماعية التنشئة أهداف

التزامات وإقأامة الم، و الطفل بين الحب رابطة أ- إعلء
الغير. نحو النجذاب إمكانيات حول

وبما تعليم، عمليات من به تقوم بما التنشئة ب- ترتبط
مجتمعه، مع يتوافق حتى الشخص يعرفه أن يحتاج
حاجااته. وإشاباع قأدراته تنمية من يتمكن وحتى

فيه، يعيشون الذي المجتمع نظم الطفال جاـ- تلقين
هذاب الخاصة العادأات على التدريب من منتقلين
المجتمع. هذا لثقافة المتثال إلى المجتمع

وسط للعيش اللزم الطموح مستوى الطفال دأ- تلقين
الثقافة. هذه

الجاتماعية. الدأوار الطفال هـ- تعليم
أفرادأ مع للتوافق المطلوبة المهارات الطفال و- إكساب

على تساعدهم التي الدأوات على وحصولهم المجتمع،
اللغة. مثل الجماعات مع الندماج
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والتي الطفل إليها ينتمي التي الجماعة أهداف ح- غرس
لتحقيق فيه، يعيش الذي المجتمع ثقافة تشكل

ما. يوما يواجاهها سوف التي الدأوار توقأعات
تنظم التي الخآلقأية المعايير من نسقا الفردأ ط- إكساب
الجماعة.  وأعضاء الفردأ بين العلقأات
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ة:  السابق     - الدراسأات4
أو العربية سواء الدراسات من العديد هناك أن شاك ل

تم ما تلخيص يمكنوالحالي. بحثنا بموضوع الصلة ذات الجانبية
التالي: النحو على منها عليه العثور

:  )  1  (  الولى      - الدراسأات1
البتدائي للتعليم القراءة :كتب الدراسأة *عنوان

.المهنية والنماط
نهاية( معاوية.تونس الله : عبد بالدراسأة *قام
).السبعينيات

وصفت التي الكيفية هي ما : معرفة الدراسأة *هدف
الكتب في الواردأة المختلفة المهن بها

والمهن ةذالمحب المهن هي ما المدرسية،أي
 .المستهجنة

.البتدائية للمرحلة قأراءة كتب : ثمانية *العسيسنسة
تحليل تقنية الباحث : استعمل الدراسأة *منهج

.المحتوى
التالية. النتائج إلى الباحث : توصل الدراسأة *نتائج

التوالي: على هي محبذة بصفة وردأت التي المهن إن
أستاذ، مدرسة، مدير تاجار، عامل، جاندي، طبيب،فلح، معلم،
شااعر.

هي: محبذة غير بصفة وردأت التي المهن أما
بائع، وزير، خآادأم، تاجار، حلق، جاندي، طبيب، صيادأ، فلح،

رئيس.

تعليق:
يعكس ل هذا أن رغم محبذة التعليم مهنة وردأت لقد
واقأتصادأيا، اجاتماعيا المجتمع في للمعلمين الحقيقية الوضعية

كما الكتب تلك واّفأل الذين المعلمين نرجاسية تعكس ما بقدر
المهن بعض وردأت لماذا يفسر لم الخآير هذا الباحث. لكن يرى

. واحد آن في ومستهجنة محبذة

المهنية» في والنماط البتدائي للتعليم القراءة «كتب معاوية الله - عبد 1
1986تونس1 التربية علوم سلسلة

51



الجاتماعية الدأوار ــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع الفصل

:  )  1  (  الثانية      - الدراسأة2
خآلل من الفتاة لدى التربوي  التصورالدراسأة: *عنوان

الجاتماعية. والمكانة الدور
.1996 حسنية.وهران  لصقعبالدراسأة: *قام

في فصل الباحثة صصتخآ  لقدالدراسأة: *هدف
في المرأة صورة لموضوع دأراستها
هو منه الهدف . وكانالتعليمية البرامج
في المرأة إلى المسندة الدأوار استخراج

المعطاة الصورة هاخآلل ومن المدرسي الكتاب
لها.

الدأوار لكل مسح بعملية الباحثة  قأامت*العسسيسنسة:
المدرسية الكتب في المعروضة الجاتماعية

ة.النهائي السنة إلى ابتدائي الولى السنة من
المسندة الدأوار أن إلى الباحثة توصلت  لقد*السنستائسج:

والتي والحنان، المن توفر التي الم دأور في تتمثل المرأة إلى
بإعدادأ وتشتغل ونشاط همة بكل البيت أعمال بكل تقوم

الحمقاء صورة في المرأة بدت  كما.بالطفال والعتناء الطعام
عاملة الجانبية المرأة بدت بينما المور، عواقأب تدرك ل التي

والبنت. الرجال أدأوار بعض الباحثة استخرجات البيت.كما خآارج

تعليق:
على حافظت المدرسية الكتب أن الدراسة تنبي لقد
على الشاراف مسؤولية للعمل،فللمرأة الجنسي التقسيم

خآارجاه. العمل وللرجال البيت
كتبها خآضعت التي الموادأ هي ما الباحثة تحددأ لم

تحليلية دأراسة على بناء تكن لم النتائج أن للدراسة. كما
52"بالطلع" قأامت أنها نفسها الباحثة ذكرت حيث ،معمقة

المدروسة. الكتب على فقط

والمكانة الدور خآلل من الفتاة لدى التربوي التصور: حسنية - لصقع 1
 النفس علم ماجاستير)،معهد الجاتماعية(رسالة

.1996 وهران جاامعة التربية، وعلوم
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:     )  1  (  الثالثة      - الدراسأة3
المدرسية. الكتب في المرأة  صورةالدراسأة: *عنوان

Simone  RIGNAULT و Philippe  RICHERTبالدراسأة: *قام

1997 فرنسا
الدراسة هذه خآلل من البحثان أرادأالدراسأة: *هدف

تمثيل هو هما:كيف سؤالين على الجاابة
هناك وهل ؟المدرسية الكتب في النساء

الكتب في جانسية تميزية نمطية بالقأو
؟المدرسية

التاريخ موادأ كتب بتحليل الباحثان قأام*العسسيسنسة: 
وكذا واللمانية والفرنسية والرياضيات

الطفال. قأاموس
بشكل ممثلت النساء أن إلى البحثان  خآلص*النستسائسج:

لاالرجا عن تتحدثا التي والصور فالنصوص عددأيا، ناقأص
والبنات. النساء عن تتحدثا التي تلك من كثرأ والولدأ

البطلت صورة أن استخلص إلى الباحثان توصل كما
كرس المدرسي. لقد الكتاب من غائبة والفنانات والكاتبات

المهام عن المسؤولة للمرأة التقليدي النموذج الخآير هذا
مارست إذا أما. هاتابن طرف من والمرفوقأة والعائلية المنزلية

الرجال. فقد عمل من ومسؤولية تنوعا أقأل فإنه مأجاورا عمل
معلمة أو عمارة حارسة أو عاملة مهن بلالغا في إليها أسندت

…فزيائي أو فضاء معال أو مهندس مهنة مقابل ممرضة، أو
للرجال. بالنسبة
تعليق:
المعتمدة المدرسية الكتب بأن الدراسات هذه أبرزت لقد

وهي والبنت للمرأة نمطيا تقليديا نموذجاا تقدم فرنسا في
للرجال المقدمة تلك مع متنوعة.مقارنة وغير مثمنة غير صورة

عدم هناك بأن يستخلصان الباحثان جاعل الذي والولد.المر
من أكثر المدرسي،بل الكتاب في والنساء الرجاال بين مساواة

جانسية. تمييزية قأوالب تتضمن الكتب فإن ذلك

1 - la représentation Des femmes dans les manuels scalaire; Ph. RICHERT et S. RIGNAULT (site intrnet
 htlp : //www.mix-cité.org / exposé /documents/ exposé -Manuel        Consulté le 29/06/05
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:  )  1  (  الرابعة     الدراسأة
التربية منهاج في المرأة  صورة: الدراسأة *عنوان

.المدنية
.2003يحي.فلسطين عسالي  علياء: بالدراسأة *قام

السرة في المرأة صورة  تحديد: الدراسأة *هدف
التربية منهاج في تمثيلها ودأرجاة وضوحها ومدى

الفلسطيني. المدنية
التربية كتب محتوى بتحليل الباحثة : قأامت *العسيسنسة

البتدائية. للمرحلة الستة للصفوف المدنية
بالدرجاة بيت وربة كأم المرأة  ظهرت*النستسائسج:

وتعتني سلوكهم وتوجاه البناء الولى،تراعي
صورة الكتب عكست وتطبخ. لكن بالبيت
بين والمشاركة التعاون إلى تشير إيجابية

السرة. في الزوجاين
وتحضير الطعام إعدادأ في الم يساعد وهو الب ظهر كما
فقد للمهن بالنسبة البيت. أما أعمال في ويساعد المائدة

والزراعة والتمريض التدريس في للمرأة بالنسبة انحصرت
بالنسبة المهن من بكثير كبرأ عددأ مقابل والصحافة، والطب
للرجال.

تعليق:
المدنية التربية كتب بأن الدراسة هذه أبرزت لقد
مهام بين التوازن من نوع تحقق أن استطاعت ةالمعتمد
صورة في الخآير هذا إظهار خآلل من الرجال ومهام المرأة

أعمالها. في للمرأة والمشارك ساعدمال

النترنت) (موقأعالمدنية التربية مناهج في المرأة - صورة1
Http://www.rchrs .org/ journal/ journal 5/515.htm-513 k      Consulté le 06/02/2005.  
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:  )  1  (  الخامسة      - الدراسأة5
اللغة منهاج في المرأة  صورة: الدراسأة *عنوان

والنجليزية العربية
2003 نايف.فلسطين عمر  مي: بالدراسأة *قام

اللغة كتابي في المرأة صورة  مقارنة: الدراسأة *هدف
والنجليزية العربية

النجليزية واللغة العربية اللغة كتابي: *السعسيسنسة
والتاسع. الرابع للصفين

العربية اللغة كتابي في المرأة  ظهرت: *النستسائسج
والتي الولى بالدرجاة الم صورة وعرضت التقليدي، بلباسها

المرأة صورة من الكتابين خآلى كما ،المنزل بخدمات تقوم
في الرجال ظهر والتدريس. بينما التمريض باستثناء العاملة

المستهلكة. دأور في المرأة بدت المنتج، دأور
عن معبرة المرأة فظهرت النجليزية اللغة كتابي في أما

وتقوم المهن من له حصر ل عددأ تمارس وهي وردأت كما رأيها
وترفيهية. ثقافية بنشاطات

تعليق:
كتاب بين المقارنة خآلل من الدراسة هذه أفادأته ما

في معتمد إنجليزي  وكتاب2003عام مؤلف فلسطيني
والمتناقأصتان المتباعدتان الصورتان هو الفلسطينية المدرسة

الكتب. مستعملي الطفال يتلقاهما التي

:  )  2  (  السادسأة      - الدراسأة6
التعليمية. المناهج في المرأة  صورةالدراسأة: *عنوان

النترنت) (موقأعوالنجليزية العربية اللغة منهاج في المرأة - صورة1
http://www.rchrs.org/journal/journal5/502.htm-157k     Consulté le 06/02/2005

النترنت) (موقأع التعليمية المناهج في العربية المرأة ، أمان الدراسات - مركز2
http://www.amanjordan.org/aman-studies/wmview. php?art id=632     Consulté le 21/12/2004
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.مصر-الحميد عبد إلهام  الدكتورةبالدراسأة: *قام

وأدأوارها المرأة صورة  تحديدالدراسأة: *هدف
.المدرسي الكتاب في الجاتماعية

عشرة ثماني محتوى بتحليل الباحثة  قأامت*العسيسنسسة:
لمرحلة الجاتماعية والعلوم العربية للغة كتابا

بمصر. الساسي التعليم
تعكس التعليمية المناهج بأن الباحثة  ترى*النستسائسج:

عن المسؤولة النمطي، شاكلها في المرأة دأور
البيت خآارج عملت وان ،البناء ورعاية الطبخ
المناهج أن ممرضة.كما أو معلمة فهي

الحنونة العظيمة الم صورة كرست التعليمية
الجوانب عليها تغلب التي الرقأيقة والبنت

العاطفية.

:  )  1  (  السابعة      - الدراسأة7
مركز نحو الجزائري الفردأ اتجاهات يرغ ت: الدراسأة * عنوان

المجتمع. في المرأة دأور و
1992 الجزائر الله، بوعبد لحسن  الدكتور: بالدراسأة * قام

.
مــدى أي إلى تقييم هو الدراسة هدف  إن: الدراسأة * هدف

وتعرضها للمرأة القانوني المركز من كل تطور أدأى
ـبرات ـم لـخ ـى التعـل ـر إـل ـي تغـي ـي حقيـق ـة ـف العقلـي

.الجزائر في الجنسية الدأوار لدراسة مقترح : مقياس الله عبد بو - دأ/ لحسن1
.1994 الجامعية المطبوعات : دأيوان الجزائر
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لـهـذا ـهـل ـثـم الـمـرأة، ومرـكـز دأور تـجـاه الجزائرـيـة

ـالجنس ارتباط العقلية تغير في تراضفال والـسـن ـب
ـم. و ودأرجاــة ّـل ـأثير هــو فمــا كــذلك كــان ذاإالتع ـت

ـرات ـذكر الســابقة المتغـي ـا فــي اـل للدأوار ترجامتـه
الجنسية.

اخآتـيـارهم ـتـم  شاخـصـا540 البـحـث عينة  شاملت: * العسيسنسة
و التربويــة و الصــناعية القطاعــات مختلــف مــن

العاـصـمة ـبـالجزائر الموجـاـودأة الجاتماعية و الصحية
وضواحيها.

ــاحث  اـســتخدم: البحسسث أدوات ــار الـب م"PAC" اخآتـي  لتقيي
عـمـل نـحـو التجاـهـات لقـيـاس واـسـتبيان الشخصية

التقليدـيــة التجاـهــات لقـيــاس واـســتبيان الـمــرأة
علقـأـة لـهـا اـلـتي الـسـلمية المـبـادأئ نـحـو واستبيان

المرأة. مركز و بدور
: التالية النتائج إلى الباحث  توصل: النستسائسج

ـان ـر الجـنـس لعاـمـل أ- ـك ـدى حـيـث واـضـح أـث الرجـاـال أـب
ـالي المتيازي، بدورهم الشديد تمسكهم ـهم وبالـت رفـض

اـلـتي الجاتماعـيـة الدأوار نـفـس الـمـرأة تؤدأي لن التام
الرجاال. يؤدأيها
تـشـجع ذواتهم عن صورة لديهم لزال الرجاال أن ب- تبين

الحيوـيـة و النـشـاط و الرجاولة مثل الذكورية الخصائص
التقليدية الصورة تحمل المرأة مازالت بينما اليجابية و

المبادأرة. عدم و والرقأة السلبية في المتمثلة للنثى
-35( المتوـسـطة الفـئـة ـفـإن السن بمتغير يتعلق ج- فيما
أثـنـاء وتعليمـهـا الجاتماعـيـة تنـشـئتها تلـقـت التي ) و59

نـحـو تـحـررا أـكـثر اتجاـهـات ـلـديها الفرنـسـي الستعمار
والصغر. الكبر الفئتين مع مقارنة الجنسية الدأوار

للتجاهات بان النتائج بينت السن، بمتغير يتعلق دأ- فيما
بدرجاة دأللة ذو ارتباط الجنسية الدأوار نحو المتحررة

الجانبية. الثقافية بالنماذج الشاخاص اتصال
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التعليق: 

يلي:  ما المذكورة الدراسات خآلل من ملحظته يمكن ما
الساسي وهدفها موضوعها جاعلت الدراسات غالبية -إن1

الكتب أو المناهج في المرأة صورة معرفة هو
الجاتماعية الدأوار معرفة ذلك خآلل المدرسية. ومن

باب من الرجال أدأوار إلى تعرضت إليها.بينما المسندة
المرأة. أدأوار وبين بينها المقارنة

الـمـرأة إـلـى المـسـندة الدأوار أن ـفـي الدراـسـات -تتفق2
الكـتـب وأن بالنمطـيـة تتـسـم فيـمـا وردأت التي والصورة

ـية ـافظت المدرـس ـى ـح ـوذج عـل ـدي النـم ـرأة التقلـي للـم
نأ ـهـو ذـلـك خآلل من إليه الشاارة تجدر ما والبنت.لكن

ـا تتسم أيضا هي الرجال صورة حتى ـد بالنمطية. وـم يؤـك
معـظـم في تكرر الذي للمهام الجنسي التقسيم هو ذلك

الدراسات.
(الجزاـئـر) الـلـه بوعـبـد لحـسـن اـلـدكتور دأراسة - تختلف3

الكـتـاب ـفـي الجاتماعـيـة الدأوار إـلـى تتعرض لم أنها في
الجنـسـية الدأوار ـعـن فكرة إعطاء إلى إنما و المدرسي

وـضـع محاوـلـة خآلل ـمـن الجزاـئـري المجتـمـع واقـأـع في
معرفة في الحالي بحثنا يفيد الدأوار. وهذا لهذه مقياس

الكـتـاب ـفـي المعروـضـة الجاتماعية الدأوار تطابق مدى
الجاتماعي. الواقأع مع المدرسي

في السابقة الدراسات عن يختلف الحالي البحث -إن- 4
شاخصيات من ةشاخصي كل أدأوار تحليل إلى يتطرق انه

.ةحد على المدرسي الكتاب
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:تمهيد
هي منهجية بإجإراءات قمنا ،البحث بهذا القيام أجإل من

التوالي: على
:  المدروسة     الكتب     عينة  احتيار  أول:

كموضوع اختيارها تم التي المدرسية الكتب عينة إن
خللا من عليها القراءة.نتعرف لمادة كتب خمسة هي للبحث

التالي.  الجدولا
)04  رقم(     الجدول
الكتب     عينة

الكتاب محتويات ملخص
وأهدافه

سنة
التأليف

المؤلف الكتاب/عن
وانه

الر
قم

قسمين.يضم من الكتاب يتكون
 ملفا.الهدف32الولا القسم

القسم أما الحروف تعلم منها
 ملفا. الهدف22 فيضم الثاني

القراءة على التلميذ تدريب منها
المطالعة. ويشرح في ترغيبهم و

الكتاب مقدمة في المؤلف
داخل استعماله كيفية للمعلمين

القسم.

1980
طبعة

1998 

القادر عبد
(صفة فضيل

غير المؤلف
) مذكورة

السنة
الولى

لغة أساسي
عربية«اقرأ

«

01

116على الكتاب يحتوى
لتامج يتناولا موضوعا

على المشرف مختلفة.ويشير
الموضوعات أن إلى التأليف
ونشاطاته الطفل ببيئة متصلة

التي الحياة ومظاهر المختلفة
.فيها يعيش

1980
طبعة

2000

القادر عبد
بن فضيل
عليان يوسف

الجليل عبد
الجلصي(صف

المؤلفين ة
مذكورة) غير

السنة
الثانية

لغة أساسي
عربية

«اقرأ»

02

مقدمة. على الكتاب يحتوي ل
التربوي المعهد إصدار من وهو

الكتاب ).ويتضمنIPN( الوطني
جإمل عن عبارة  موضوعا118

منها الهدف قصيرة، وفقرات
.وأصواتها الحروف تعلم

1980
طبعة

2003 
مذكور غير

السنة
الرابعة

لغة أساسي
فرنسية
premier
livre de
français

03
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تتناولا  وحدة30الكتاب يتضمن
هو الخير وهذا معينا مجال

03 الكتاب النص.ويضم موضوع
التمهيدية( المرحلة أقسام.قسم

التعلمات  وحدات) وقسم4
قسم  وحدة) ثم16الساسية(
10( الفعلية التعلمات

إلى الكتاب وحدات).ويهدف
في التحكم على التلميذ تدريب

ضمن المستهدفة الكفاءات
وتنمية معين، ثقافي سياق

التلميذ. شخصية

2003
الطبعة
الولى

-سعيد
بوثسينة
(مفتش
التعليم

البتدائي
والمتوسط

سابقا)
-الخضر
أوصيف
(مفتش
التربية

والتعليم
الساسي)

السنة
الولى

ابتدائي/لغة
عربية

«كتابي
اللغة

العربية»

04

14هبجزئي الكتاب يتضمن
الحياة مجلت تغطي محورا

86 على المختلفة،موزعة
سعى الذي الهدف نصا. أما

التلميذ جإعل فهو المؤلفان إليه
والبداع التفكير على قادرا
العربية. بلغته

2004
الطبعة
 الولى

-سيدي
دباغ محمد
بوعياد
(أستاذ

جإامعي)
-حفيظة

يتتازرو
(أستاذة
جإامعية)

السنة
الثانية

ابتدائي/لغة
عربية.«لغت

ي
الوظيفية»

05

هي للبحث كعينة اختيرت التي المدرسية الكتب نإ
التلميذ على انقررم اكان منها اثنان ،القراءة لمادة كتب ةخمس

الولى لسنتين القراءة (كتابي السابقة التربوية المنظومة في
للسنة القراءة كتاب فهو الثالث الكتاب أساسي)أما والثانية
يشمل أن إلى معتمدا مازالا وهو فرنسية لغة أساسي الرابعة
الدراسي العام في أي الرابعة السنة الصلح

والثانية الولى للسنة القراءة كتابي .بينما2006/2007
إصلح إطار في معتمدان جإديدان كتابان فهما ابتدائي

 .التربوية المنظومة

الكتب:     اختيار     ثانيا: أسباب
الكتاب في الجإتماعية هو«الدوار البحث موضوع إن

كان إذا ما على التعرف هو أساسا منه المدرسي» والهدف
في الممثلة للشخصيات الجإتماعية الدوار في تطور هناك
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تم القديمة. وقد القراءة كتب مع مقارنة الجديدة القراءة كتب

التالية: للسباب الثانية والسنة الولى السنة مستوى اختيار
و2003 عامي بين الفترة في بالبحث القيام -أثناء1

والسنة الولى السنة كتابي إل صدر قد يكن  لم2005
…2004 و2003 عام التوالي على المعتمدين الثانية،

السنة كتابي توازيالب الختيار تم الساس هذا وعلى
عام المعتمدين أساسي الثانية والسنة الولى
من متكافئة المقارنة تكون أن أجإل من وذلك،1980

الدراسي. المستوى حيث
الرابعة للسنة القراءة كتاب باختبار يتعلق فيما -أما2

أولا  فلنه1980 عام المعتمد فرنسية لغة أساسي
جإهة. أما من الطفل معه يتعامل الفرنسية للغة كتاب

قد يكن لم بالبحث القيام زمن في فإنه أخرى جإهة من
الجديد. الفرنسية اللغة كتاب صدر

البتدائية المرحلة من الولى المستويات اختيار تم -لقد3
أن على يؤكد الطفل نمو النفس علم أن منطلق من

سلسلة من الطفولة منذ تنشأ بمجتمعه الفرد علقة
وأنساق أدواره الطفل يتعلم بفضلها التي التمثلت من
سعىت التي الدوار هي والتجاهات. فما القيم من

 ؟عليها الطفل تنشئة إلى القراءة كتاب

البحث     بتقنية     ثالثا: التعريف
هو البحث في المستخدم الساسي المنهجي الجإراء إن

الدراسة على يقوم للستقراء منهج نهإ المحتوى، تحليل تقنية
( ويعرف للمحتوى، معينة سمات لتحديد المنتظمة الموضوعية

DELANSHEER1979، تقنية بأنه المحتوى تحليل  ) فيعرف07ص
الكميو والمنظم الموضوعي الوصف موضوعها بحث

للتصالا. الظاهر للمحتوى
ملحظات عند يقف أن يجب المحتوى تحليل إن

عملية أساسا هو تأويل،إذ عملية إلى تحولا وإل موضوعية،
(في BERELSON يحدد الصدد هذا وترميز. وفي تصنيف

DELANSHEERأساسية وحدات ) خمس 07ص المرجإع نفس
هي: الوحدات التصالا. وهذه محتوى تحليل أجإل من
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للبحث المنهجية الجإراءات ـــــــــــــــــــــــــ الخامس الفصل
والمكان الزمن -قياس4 -الشخصيات3 -الموضوع2 -اللفظ1

لخ)إ…ما لموضوع المخصصة السطور عدد التدخل، مدة (أي
أو كتاب نصوص أو تلفزيونية حصة (مثل، المنتجة -الوحدة5

الفرنسية). اللغة اختبار
إجإراء حالة في المحتوى تحليل تقنية إلى يعمد إذن،

خصائص بعض عن للكشف ونوعية كمية مسحية دراسة
سواء وموضوعية، علمية بطريقة وذلك المدروسة، الوثيقة

 هذه كانت

تحديد الباحث على بصرية. ويبقى سمعية أم مطبوعة قةوثيال
التحليل. عملية ضمن إدخالها يريد الذي المحتوى خصائص
تستخدم المحتوى تحليل تقنية نإف التربية مجالا في أما

مقروئية ودراسة التلميذ وكتابات المدرسية الكتب تحليل في
 وسأعمد.وغيرها الدراسية المناهج وموضوعات قراءة كتب
القراءة كتب لدراسة المحتوى تحليل تقنية استخدام إلى إذن

أدوار من الكتب هذه تحتويه ما حيث العينة،من في المحددة
.هنا النسب التقنية لنها ومهنية اجإتماعية

المعطيات:     وتحليل     جإمع     رابعا: كيفية
قمناللتحليل، ستخضع التي المعطيات جإمع أجإل من

التالية: إجإراءاتبال
والمعبر المدرسية، الكتب في الجإتماعية لدوارل -جإرد1

الموجإزة، والنصوص والنصوص الجمل خللا من عنها
الصور. بواسطة عنها المعبر تلك وكذلك

في الجإتماعية الدوار تجميع تم الجرد عملية -بعد2
المجالا. بنفس ارتباطها أو تشابهها وفق محاور

من مجموعة على بناء التحليل شبكات تصميم تم-3
من ومتغيراته البحث لهداف وفقا حددت المؤشرات،

أخرى. جإهة من الجرد عملية من استخلص وما جإهة،
الخطوات بإتباع التحليل شبكات تصميم تم لقد 

التالية:
التوالي: على وهي المتغيرات : تحديدالولى     ة  الخطو*

المدرسية الكتب شخصيات في  ويتمثل:الجنسأ-
النثوية. والشخصيات الذكورية الشخصيات أي
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للبحث المنهجية الجإراءات ـــــــــــــــــــــــــ الخامس الفصل
هما عمريتين فئتين المتغير هذا  يمثل:السنب-

الكبار. وفئة الطفالا فئة
نشاط أو مهنة كل  وهي:الجاتماعية     الدأوارج-

الشخصيات. به تقوم
مستويات: ثلثا هناك: الدراسي     المستوىدأ-
ابتدائي الثانية والسنة ،ابتدائيالولى السنة مستوى
.ابتدائي الرابعة والسنة
في  وتتمثل:المدرسية     الكتب     تأليف     لغة-هـ

.الفرنسية واللغة العربية اللغة

التحليل. شبكة مؤشرات  تحديدالثانية:     الخطوة*
الدوار تحليل شبكة وضع تقرر سبق ما على اعتمادا

الصغار. بأدوار خاصة وأخرى الكبار، أدوارب خاصة الجإتماعية
 تضمنت:الكبار     أدأوار     تحليل     شبكة     -مؤشراتأ

:التالية المؤشرات الشبكة هذه
الحيز به  والمقصودالدور»: «فضاء *مؤشر

الدور فيه يحدثا الذي المكاني
داخلي(المنزلا) فضاء إلى وقسم
خارجإي. وفضاء

التي المهام  يمثلالدور»: «محتوى *مؤشر
تجميع تم الشخصية. ولقد بها تقوم
وهي: أصناف خمسة في المهام هذه

المنزلية والمهام ،ةالسري المهام
الجإتماعية والمهام الثقافية والمهام
القتصادية. والمهام

عملية بعد التصنيف هذا وضع تم ولقد
بها تقوم التي المهام لكل الجرد

المدرسي. الكتاب شخصيات

تفصيليا توضيحا  ويمثلالدور»: *مؤشر«محور
يفها.صنت التي للمهام

كل اتتكرار مجموع  وهوالدور»: *مؤشر«تكرار
دور.
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للبحث المنهجية الجإراءات ـــــــــــــــــــــــــ الخامس الفصل
حساب  ويمثلالدور»: تكرار *مؤشر«نسبة
مجموع إلى دور كل لتكرار المؤوية النسبة
عنها. المعبر الدوار

:الصغار     أدأوار     تحليل     شبكة     مؤشراتب-
أدوار تحليل شبكة تضمنتها التي المؤشرات إلى بالضافة

شبكة الثقافية- احتوت المهام مؤشر -باستثناءاركبال
هو: آخر مؤشرا الصغار أدوار تحليل

إلى  للشارةالمستقبلية»: *مؤشر«الدأوار
من توقعي التي الدوار نوع

مستقبل. بها القيام الطفل
المتعلقة المهام تصنيف في يريالتغ إلى الشارة تجدر كما

أدوار تحليل شبكة في التصنيف الدور».وهذا بمؤشر«محور
مدرسية ومهام منزلية ومهام أسرية هوكالتي: مهام الصغار
هية.يترف ومهام اقتصادية ومهام اجإتماعية ومهام

الجإتماعية الدوار محتوى تحليل شبكة تصميم تم  لقد-4
من طلب أن بعد المختارة المدرسية الكتب في

مكلفين جإامعيان أستاذان ) وهما02( اثنين محكمين
 العملية. وكان بنفس القيام بالدروس

الجرد عملية طريق عن المجمعة المعطيات تفريغ -تم5
اعتمادا النتائج تكميم ثمة ومن التحليل، شبكات في

الحيز لمعرفة المئوية والنسب اتالتكرار حساب على
للدور. المعطى

حدد لترتيب وفقا النتائج ومناقشة تحليل عملية تمت-6
التالي: النحو على وذلك البحث فرضيتي على بناء
التعليم كتب في الجإتماعية الدوار مقارنةو  عرضأول:

).2003( التربوي الصلح ) وكتابي1980( الساسي
التعليم كتب في المهنية الدوار ومقارنة  عرضثانيا:

 .)2003( التربوي الصلح ) وكتابي1980( الساسي
الولى. للفرضية وفقا النتائج  مناقشةثالثا:
.الثانية للفرضية وفقا النتائج : مناقشة رابعا
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:تمهيد
إليها خلص التي النتائج الفصل هذا في سنستعرض

الفصل في تحديده تم الذي للترتيب وفقا البحث. وذلك
الفرضيات. ترتيب أي السابق،

:  النتائج     أول: عرض    
.الكتب عينة في الجاتماعية الدأوار - عرض1

للمرأة: شخصية أدوار - عرض1-1
)05( رقم الجدول

للمرأة     الجاتماعية     وار  د  ال

)2003( الصإلحا كتابي ) 1980( الساسي كتب
الدور محتوى الدور محور

فضاء
الدور

% اتالتكرار % اتالتكرار

28.57 08 44.15 34 بالبناء العتناء أسرية مهام

داخل
البيت

14.28

10.71

04

03

25.97

09.09

20

07

الطعام/ اعدادأ
. الحلوى

البيت بأشغال القيام

منزلية مهام

/ / 07.79 06
الجريدة/ قراءة

كتاب ثقافية مهام

17.85
10.71
07.14

/
07.14

05
03
02
/

02

10.38
/
/

02.59
/

08
/
/

02
/

السوق/ إلى الذهاب
التسوق.
مرافقة

 البناء/المدرسة
البريد- الوراقة.

المستوصف- التنزه.
القارب. زيارة

اجاتماعية مهام خارج
البيت

03.57 01 / / العمل إلى الذهاب اقتصادأية مهام

كرارات28 المجمو تكرارا77
ع
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أن المرأة دأوارأل ) الممثل05( رقم الجدول من يتبين
فيها بما الساسية المدرسة كتب في فيها ظهرت التي المهام
البيت وربة الم دأور في مثلتها )،1980( الفرنسية اللغة كتاب

)34( بأبنائها تعتني التي الم دأور تكرر حيث ،الولى بالدرجاة
) تكرارات08( % ) مقابل44.15( تكرارات نسبة بأعلى مرة

أعلى كذلك ) وهي2003( الصلحا كتابي في الدور لنفس
مهام في الدور هذا تجسد  ولقد.% )28.57( تكرارات نسب

وتوجايه البناء وإرشادأ والرضاعة النجاب بين تراوحت مختلفة
عند عليهم والسهر عليهم والقلق ومداواتهم لهم النصح

المدرسة. وجااء من دأتهموع عند استقبالهم المرض... وكذا
الطعام لعدادأ بالمطبخ المتواجادة الم دأور الثانية المرتبة في

% )25.97( بنسبة ) مرة20( الدور هذا تكرر حيث ،والحلوى
كتابي في ) تكرارات04( مقابل الساسية المدرسة كتب في

تنظيف في المتمثلة المنزلية المهام جاانب إلى . هذاإصلحاال
) مرات07( الدور هذا  تكرروالملبس. الواني وغسل البيت

. أماإصلحاال كتابي في مرات) 03( مقابل أساسيال كتب في
" فيالجريدة أتقر المأ" جاملة "ثقافية" فتكررت كممارسة

أية انعدام مقابل ) مرات،05( أساسي الولى السنة كتاب
الكتب.  بقية في ثقافية مهام

الفضاء تحتل المرأة أن الجدول نفس من يلحظ
المدرسة كتب في إليها المسندة المهام خلل المنزلي. من

خارج بها تقوم التي الوحيدة المهمة أن حيث ،الساسية
واللحم. وهذا الخضر لشراء السوق إلى الذهاب هي المنزل
البيت خارج المرأة بها تقوم التي المهام في كبرأ تنوع مقابل

إن الملحظة مع ). لكن2003( البتدائية المدرسة كتابي في
لهم الحاجايات كاقتناء بالبناء بالهتمام كذلك طمرتب أغلبها

...والمستوصف والوراقة البريد إلى ومرافقتهم
في واحدة مرة وردأ الدور هذا نإف العمل إلى الذهاب أما

 ابتدائي الثانية السنة كتاب
الخرى. الربعة الكتب في بالبيت ماكثة الم بينما ،)81ص(

التالية: النقاط تشمله سبق مما استخلصه يمكن ما    
إلى المسندة الدأوار تكرارات أن العددأ حيث من أ-يلحظ

في إليها المسندة تلك من أكثر أساسيال كتب في المرأة
ذلك تفسير ). ويمكن28( مقابل ) تكرارا77( إصلحاال كتابي
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كتابي نصوص نإف ،أساسيال كتب محتوى عكس على بأنه
المحيط بالعالم مرتبط إخباري، محتوى ذات إصلحاال

البيت دأاخل يدور ما تجسيد في كثيرا نحصرت ولم بالطفل،
أسرية. حياة من

الدأوار محتوى في طفيف تنوع هناك العددأ خلفا ب- على
هذه . لكنإصلحاال كتابي في الم بها تقوم التي الجاتماعية

كتب في الم كانت والبناء. فإذا بالسرة دأائما مرتبطة الدأوار
لمرافقة استثناء أو السوق إلى إل تخرج ) ل1980( الساسي

( إصلحاال كتابي في فإنها غائب، الب لن الطبيب إلى ابنها
إلى أبناءها وترافق السوق، إلى وليس للتسوق ) تخرج2003
والمدرسة...  البريد

يتعلق فيما الصدارة تحتل والمنزلية السرية المهام ج- تبقى
هذه أن أي ة،الخمس الكتب في المرأة إلى المسندة بالدأوار
البيت. وربة الم صورة في المرأة جاسدت الكتب

تخرج التي المهام فحتى ،المنزلي الفضاء المرأة دأ- تحتل
والبناء. السرة باهتمامات أساسا مرتبطة اجالها من

وهي ةالخمس الكتب من كتاب أي في المرأة تردأ هـ- لم
"ثقافية" كمهمة الجريدة لذاتها. فقراءة يخصها بنشاط تقوم

كتابي في غابت ) قد1980( الساسي كتب في وحيدة
حرفا دأراسة أن هل ،هو يطرحا الذي السؤال لتجعل ،الصلحا

أرادأ الكتاب مؤلف أن أم الدور، هذا فرضت التي "الجيم" هي
في وقتها جال تقضي الم كانت وان حتى أنه إلى يشير أن

لقراءة الوقت تجد فهي الطعام، وتحضير بالسرة العتناء
الجريدة؟.

قرار. اتخاذ موقف أي في المرأة تردأ و- لم
،للمرأة الجسدية الصورة تطور الصلحا كتابي في ز- يلحظ

والهندام، المظهر حسنة القديمة الكتب خلفا على فهي
الكتابين مؤلفي طور نإف ،الرأس مغطاة وغير قصير لباسها

لها احتفظا بالمقابل فإنهما ،للمرأة الخارجاية الصورة الجديدين
الدأوار.       من بالتقليدي
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للرجال:  شخصية أدوار - عرض1-2
)06( رقم الجدول

للرجال     الجاتماعية     وار  د  ال

)2003( الصإلحا كتابي )1980( الساسي كتب الدور محتوى الدور محور فضاء
الدور

% االتكرار
ت

% االتكرار
ت

20 03 11.11 05 بالبناء العتناء أسرية مهام

داخل
البيت

/
/

01
/

/
08.88

/
04

أعمال في يساعد
البيت.
بأعمال يقوم

التصليح.

منزلية مهام

/ / 08.88 04
الجريدة/ قراءة

كتاب ثقافية مهام

/
06.66
06.66

/
01
01

11.11
08.88
13.33

05
04
06

إلى الذهاب
السوق.
إلى الذهاب

المسجد. 
البناء.  مع التنزه

اجاتماعية مهام خارج
البيت

60 09 37.77 17 العمل إلى الذهاب اقتصادأية مهام

المجمو تكرارا45 تكرارا15
ع

المعبر للرجال الجاتماعية ) الدأوار06( رقم الجدول يمثل
في تشتمل الدأوار هذه أن منه تبينيالكتب. و عينة في عنها
فيلحظ الدأوار بمحتوى يتعلق فيما الخارجاي. أما الفضاء ثلثيها

يلي: ما
المدرسة كتب في الرجال إلى سندأ دأور برزأ أ- إن
هو )،2003( التربوي الصلحا كتابي ) وكذا1980( الساسية

أسرته. إعالة أجال من النهار طوال ويكد يعمل الذي الب دأور
37.7( تكرارات نسبة بأعلى ) مرة16( الدور هذا تكرر فقد

 %60 بنسبة ) مرات09و( الساسية المدرسة كتب % ) في7
الكتاب تأكيد تبين النسب هذه الصلحا. إن كتابي في

فللرجال الجاتماعية، للدأوار التقليدي التقسيم على المدرسي
والسرية. المنزلية المهام وللمرأة البيت، خارج العمل

اللغة كتاب فيها بما يالساس كتب بين الفرق إن
مهنة أن هو الجانب، هذا في التربوي الصلحا وكتابي الفرنسية

فلحا. فهو )،1980الساسية( المدرسة كتب في محددأة الب
 بينما
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واقع يعكس قد هذا . إنإصلحاال كتابي في محددأة غير تهمهن
فترة وهي الساسية المدرسة فيها طبقت التي الزمنية الفترة
مهنة تحديد عدم شعارات. أما من صاحبها وما الزراعية الثورة
القيام طفل لكل يسمح قد هذا نإف ،إصلحاال كتابي في الب

أبيه. لمهنة إسقاط بعملية
في السرية المهام بعض الرجال إلى أسندت ب- لقد

و( الساسي كتب في ) مرات05( معتدلة تكرارات شكل
المعتني الب دأور في ظهر الصلحا. فقد كتابي في مرات)03

المستشفى أو الطبيب إلى البن اصطحاب خلل من بأبنائه
عندما إل يكون ل بأبنائه الب اهتمام نأوك الدواء وشراء

في معنوية صورة في البناءب العتناء تمثل بينما ،يمرضون
.لهم والرشادأ والتوجايه النصح تقديم مثل الجديدين الكتابين

تكرار في وردأت فقد منعدمة، شبه المنزلية المهام ج- إن
في )،19  (ص1 ج البتدائي الثانية السنة كتاب في منفردأ
فيها ظهر "،السرية الحياة" لمحور تمهيدية صورة شكل
تتضمن لم بينما ،الطعام مائدة إعدادأ في يساعد وهو الب

.الدور هذا عن تعبر جامل أي النصوص
بالضافة المنزلي الفضاء خارج الرجال مهام دأ- تمثلت

إلى والذهاب البناء مع التنزه في العمل إلى الذهاب إلى
المهام هذه أن إلى الشارة السوق. وتجدر لىإو المسجد

خلل من ، مرات)04( متكررة واحدة جاملة شكل في وردأت
منفردأ تكرار مقابل الساسي كتب في والتمارين. وهذا النص
الجديدين. الكتابين في المهام لنفس

ذكورا البناء مسؤولية فان ،الصلحا كتابي عكس هـ- على
معهم يخرج الذي الب. فهو عاتق على هي البيت خارج وإناثا

الصيد إلى جاميعا ويصطحبهم المدينة وفي الغابة في زهنللت
المهام هذه بعض أسندت العيد. بينما ملبس لشراء وكذلك

تعد لم الم مهام أن يبين الجديدين. هذا الكتابين في للم
يمثل أخرى جاهة من فقط. لكن المنزلي الفضاء على مقتصرة

العمل وهو أسرته، أفرادأ تجاه الب لدور اكبرأ انحصارا ذلك
إعالتها.   أجال من
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البنت: شخصية أدوار - عرض1-3
)07( رقم الجدول

للبنت     الجاتماعية     وار  د  ال

)2003( الصإلحا كتابي )1980( الساسي كتب

الدور محتوى الدور محور
فضاء
%الدور تالتكرار % اتالتكرار

/ / 04.10 03 الصغير الخأ رعاية أسرية مهام

داخل
البيت

04.16

/

01

/

17.80

02.73

13

02

في الم مساعدة
أشغال  في/المطبخ
البيت.

تعلم
.الحياكة/الخياطة

منزلية مهام

08.33 02 05.47 04 بالواجابات القيام
المدرسية مدرسية مهام

33.33 08 12.32 09 المدرسة إلى الذهاب مدرسية مهام خارج
البيت

08.33
/

02
/

04.10
04.10

03
03

البيت حاجايات شراء
القارب زيارة

مهام
اجاتماعية

41.66
04.16

10
01

49.31
/

36
/

اللعب.
النترنت. إلى الذهاب

ترفيهية مهام داخل/خ
ارج

البيت

/ / / / يوجاد ل أدأوار
مستقبلية

/

المجمو تكرارا73 تكرارا24
ع

الكتب. عينة في البنت ) أدأوار07( رقم الجدول يتضمن
كتب بين التكرارات في الكبير العددأي الفرق منه ويتبين

).2003( التربوي الصلحا ) وكتابي1980( الساسية المدرسة
إخبارية. نصوص الصلحا كتب نصوص أن يؤكد وهذا

فتتضمنه عنها المعبر الدأوار بمحتوى يتعلق فيما أما
يلي: ما الجدول من يلحظ حيث التالية النقاط

( الفرنسية اللغة كتاب فيها بما الساسي كتب أ- إن
في وردأت الم. حيث خليفة دأور في البنت ت) جاسد1980
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( بنسبة  مرة)13( المنزلية العمال في مألل المساعدة دأور
هذه أن إلى الشارة مع الصغير الخأ رعاية وكذا % )،17.80
إلى تذهب ل التي الكبرى البنت شخصية إلى أسندت المهام

في الم مساعدة بين المهام هذه تراوحت المدرسة. ولقد
في الملبس. أما وخياطة البيت تنظيف وفي العشاء تحضير
باستثناء المهام هذه كل غابت ) فقد2003( إصلحاال كتابي
واحدة. مرة

في ( الصغيرة البنت شخصيات لباقي بالنسبة ب- أما
كتب في فتكرر اللعب هو فيه وردأت دأور أبرز فان السن)،

%)49.31بنسبة( التوالي على إصلحاال وكتابي الساسي
في الفرق هو يلحظ ما نسبتين. لكن أعلى %) وهما41.66و(

والدمية بالكرة التقليدية اللعاب غابت فقد الدور هذا محتوى
مقابل الساسي، كتب في المذكورة والدراجاة والقطار والحبل
لممارسة الحاسوب استعمال وكذا النترنت إلى الذهاب
اهتمامات في التطور يعكس اللكترونية. وهذا اللعاب
ا.وموضوعاته ألعابهم وأدأوات الطفال

ذهاب هو إصلحاال كتابي في الوحيد المختلف الدور ج- إن
منفردأ تكرار في وردأ والذي النترنت مقهى إلى أخيها مع البنت

فهي الدأوار باقي ). أما61(ص ابتدائي الولى السنة كتاب في
المدرسية بالواجابات والقيام المدرسة إلى كالذهاب مألوفة
في أعلى فهي النسب، في الفرق البيت. مع حاجايات وشراء
).2003( كتابي

المستقبلية الدأوار غياب أعله، الجدول من أيضا دأ- يتبن
عن التلميذ المعلمة تسأل عندما فحتى ،الخمسة الكتب في

المجيبون يكون يكبرون، عندما ممارستها دأونوي التي المهن
المدرسة من (موضوع ستة وعددأهم فقط الذكور من كلهم
ابتدائي). مع الثانية للسنة القراءة كتاب ،56 ص المهنة إلى

ثلثا فيها تظهر النص لهذا المرافقة الصورة أن الشارة
واحد. وتلميذ تلميذات

ومتناقض مهيكل غير بشكل الدأوار بعض وردأت هـ- لقد
بها تقوم التي والمهمة ،جاهة من البنت سن يخص فيما أحيانا

وتلعب تارة البقرة (نورة) تحلب البنت فنفس ،أخرى جاهة من
الولى السنة (كتاب أخرى تارة وبالدمية الكهربائي بالقطار
أساسي
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تخيط النخلة تحت خديجة" ). و26و14و07 ص ص
الحرفا  ) لن63ص الكتاب " (نفسأختها ملبس

التي الصغيرة الطفلة سعادأ " أوالخاء" حرفا هو المدروس
ص الكتاب  (نفس"الجريدة تقرأ الدار باب أمامأ تجلس"

46  .(
في ملحظ غير الدأوار في الوضوحا وعدم التناقض هذا إن

يحمل نصي سياق في أساسا ) الواردأة2003( إصلحاال كتابي
منفردأة جامل شكل في وقيم. وليس ومعلومات وفكرة معنى

).  1980(الساسي كتب في الحال هو كما الغالب في
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الولد: شخصية أدوار - عرض1-4

)08( رقم الجدول
للولد     الجاتماعية     وار  د  ال

)2003( الصإلحا كتابي )1980( الساسي كتب

الدور محتوى الدور محور
فضاء
%الدور اتالتكرار % اتالتكرار

/ / 01.12 01 الصغير الخأ رعاية أسرية مهام

داخل
البيت

04 01 01.12 01 في الم مساعدة
البيت.

منزلية مهام

/ / 11.23 10 بالواجابات القيام
المدرسية

مدرسية مهام

32 08 14.60 13 المدرسة. إلى الذهاب مدرسية مهام خارج
البيت

08
/
/
/

02
/
/
/

05.61
06.74
02.24
25.84

05
06
02
23

البيت. حاجايات شراء
الصدقاء/ زيارة

القارب.
المسجد. إلى الذهاب
في الب يساعد

البستان

مهام
اجاتماعية

28
04

07
01

25.84
/

23
/

اللعب.
النترنت. إلى الذهاب

ترفيهية مهام داخل/خ
ارج

البيت

/ / 05.61 05
كهربائي- جاراحا- نجار-

حارس- ميكانيكي.

دأوارأ
مستقبلية

/

24 06 / /

طبيب- مهندس-
مزارع- جاندي- معلم-

طيار
المجمو تكرارا89 تكرارا25

ع

مرة الولد أدأوار ) المتضمن08( رقم الجدول من يلحظ
كتب في المعروضة الدأوار لتكرارات العددأي التفوق أخرى

) تكرارا25( مقابل ) تكرارا89( وعددأها)1980( الساسي
75



المذكور بالسبب هذا ). ويفسر2003( الصلحا كتابي في فقط
سابقا.
فتتضمنه العينة كتب في الدأوار محتوى يخص فيما أما 

التالية: النقاط
كتب في تكرارات نسبة أكبر أخذ الذي الدور أ- إن

حيث البستان في أبيه مع البن عمل ) هو1980( يالساسي
يرثا لن يأمه البن نكأ%). و25.84( بنسبة مرة)23( تكرر
أبيه.   مهنة

الدأوار تنوعت فقد الولدأ، شخصيات لباقي بالنسبة أما
القيام %) و14.60( المدرسة إلى الذهاب بين المعروضة
البيت. حاجايات %) وشراء11.23( المدرسية بالواجابات

المسجد إلى والذهاب القارب زيارة مثل أخرى ومهام
اقتصرت  حيث)2003( الصلحا كتابي خلفا واللعب... على

الدراسة سن في الطفال به يقوم مما الهم على الولدأ أدأوار
%)32( بنسبة المدرسة إلى الذهاب دأور تكرر البتدائية. فقد

نجد جاديدة  وكمهمة.%)28( اللعب نسبة. يليها أعلى وهي
منفردأ. تكرار في وردأت الذي النترنت إلى الذهاب

تكرار في وأسرية منزلية مهام الولد إلى أسندت ب- لقد
بصورة بها يقوم أدأوار الخمسة. وهي الكتب في منفردأ

أجال من إناثا) التعاون و (ذكورا البناء كلريقر عندما استثنائية
يمثلوغائبة.  الم لن أخاه يرعى أو ،المتعبة أمهم مساعدة

الخمسة. الكتب في للدأوار الجنسي يمسللتق تكريسا هذا
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الكتب     عينة     في     المهنية     الدوار      - عرض2
) 09( رقم الجدول

المهنية     وار  د  ال

)2003( الصإلحا كتابي )1980( الساسي كتب

المرأة الرجال المرأة الرجال وتكراراتها المهن

% اتكرار
ت

% تكرار
ات

% اتكرار
ت

% اتكرار
ت

73.91

17.39

/

/

/

/

04.34

/

/

/

04.34

/

17

04

/

/

/

/

01

/

/

/
01

/

17.18

10.93

10.93

10.93

18.75

07.81

04.68

04.68

03.12

01.56

/

09.37

11

07

07

07

12

05

03

03

02

01

/

06

41.37

20.68

06.89

13.79

/

/

/

/

/

03.44

/

03.44

12

09

02

04

/

/

/

/

/

01

/

01

24.76

24.76

08.57

14.28

12.38

06.66

/

/

02.57

/

/

05.71

26

26

09

15

13

07

/

/

03

/

/

06

التعليم
الطب/

 التمريض
الجيش/
الشرطة
الحرف
المهن

الحرة/التجارة
 الفلحاة
الدارة

الهندسة/الطير
ان

البريد موزع
الصحافة/

الذإاعة
مضيف(ة)

طائرة
أخرى

تكرارا23 ات تكرار 105 تكرارا29 تكرارا64 المجموع

في المعروضة المهنية ) الدأوار09( رقم الجدول يمثل
وفقا وتجميعها تصنيفها تم المدرسية. ولقد الكتب عينة

في مفصل بشكل تعرض أن على المجال، بنفس لرتباطها
يلي: ما المذكور الجدول من استخلصه يمكن ملحق. وماال

لكن المهن، من متنوعا عددأا ةالخمس الكتب أ- عرضت
للمهن العددأ حيث من المتوازن غير التمثيل هو يلحظ ما

فقط ) مهن06(  مهنة) مقابل29( الرجاال إلى المسندة
للنساء. بالنسبة

الكـتـب، عيـنـة في الممثلة المهن صدارة التعليم ب- احتل
% ـمــن24.76 أـخــذت حـيــث بالرجـاــال الـمــر تعـلــق ـســواء
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%17.37 ) و1980( الساـسـية المدرـسـة كتب في التكرارات
 في

)%41.37 (بنسبة بالنساء المر تعلق ) أو2003الصلحا( كتابي
 في)%73.17 (نسبة ) مقابل1980(الساسي كتب في

مؤلفي أن إلى ذلك سبب يعودأ ). قد2003(الصلحا كتابي
كلهم، نقل لم إن التعليم رجاال من غالبا هم المدرسية الكتب

هؤلء رغبة ذلك يعكس قد أخرى جاهة جاهة. ومن من هذا
مهمتهم. تثمين في المؤلفين

المدرسة لكتب بالنسبة الثانية المرتبة في ج- أتت
والتمريض السنان وطب والصيدلية الطب مهن الساسية

في  للرجاال. أما) %24.76(و  للنساء) %20.68(بنسبة
فكانت للرجاال بالنسبة الثانية المرتبة فان الصلحا كتابي
انه الشارة . وتجدر) %18.75( بنسبة والتجارة الحرة المهن

في الممرضة دأور في حصرت المرأة نإف الطب لمهن بالنسبة
عبارة امإحداه في مرتين. وردأت باستثناء ةالخمس الكتب

.33 ص ابتدائي الولى السنة كتاب الماهرة" في "الطبيبة
أو الحرفا عددأ تراجاع أيضا ذكورمال الجدول من دأ- يلحظ

( الصلحا يباكت في  حرفا)03(  بعددأ فهي اليدوية، المهن
).1980(الساسي كتب في حرفا)10( ) مقابل2003

محدودأ بشكل المرأة إلى المسندة المهن وردأت هـ- لقد
بذلك نسبتين. لنجد أعلى والتمريض التعليم مهنتي وأخذت اجاد
المتعلقة النمطية القوالب أحد كرست قد ةالخمس الكتب أن

المرأة لطبيعة مهنال نسبأ أن إلى يشير والذي المرأة بعمل
إلى أسندت التي الخرى المهن والصحة. أما التعليم هي

ومضيفة واحد) ومذيعة (تكرار مدرسة مديرة فهي المرأة
منفردأة. تكرارات في كلها وردأت وعاملة، طائرة

أكثر مهن امفيه وردأت التربوي الصلحا كتابي و- إن
ل.االرجا إلى المسندة المهن فقط يخص التنوع هذا لكن تنوعا،
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النتائج     ثانيا: مناقشة
توصلنا التي النتائج معاني تناول لىع يلي فيما عملنس

على الوقوفا خلل من ذلك البحث. وسيتم هذا خلل من إليها
ما مع النتائج تعارض أو التقاء ومدى ه،يفرضيت تحقق مدى

السابقة.  الدراسات إليه توصلت
الولى:     للفرضية     وفقا     النتائج     - مناقشة1  

الولى الفرضية رفض إلى إليها توصلنا التي النتائج تشير
الدوار محتوى في تطور وجاود إلى تذهب والتي

كتابي في الشخصيات إلى المسندة الجاتماعية
( التربوي الصإلحا إطار في المعتمدين القراءة

).1980( الساسية المدرسة كتب مع مقارنة )،2003
هذه محتوى في جاوهري اختلفا يظهر لم النتائج، خلل فمن

المهام تنوعت الربعة. فإن للشخصيات بالنسبة الدأوار
لل الصلحا، كتابي في الشخصيات لبعض بالنسبة بقيت أنها إ

مناقشة بالتفصيل سنتاول يلي فيما المحور. و نفس حول تدور
حدة. ىعل شخصية كل نتائج
المرأة: لشخصية -بالنسبة1-1

التي والكيفية المرأة إلى المسندة الدأوار خلل من
تمثلت التجاه، أحادأية مهام في حصرت أنها تظهر بها، وصفت
السرية الحياة تدور التي البيت وربة الم مهام في أساسا
الراحة وتوفير بالخرين العتناء حول حياتها وتدور حولها،

ها،ئأبنا خدمة في المتفانية الم صورة لهم. إنها والرفاهية
ودائما ،مشغولة دائما بأنها لسانهم على والموصوفة

ول ،عليهم قلقة وهي ،النهار طوال وتعمل ،تعمل
أن الدأوار محتوى خلل من يبرز . كماينامون حاتى تنامأ

تام شبه غياب "الم" في شخصية حول تتمركز السرية الحياة
من كل لدأوار المنفصل التمثيل يعكس "الب". وهذا لشخصية

الكتب تضمنتها التي المواقف أغلب في والم الب
متعددأة مواقف في هائأبنا مع الم توجاد جاهة المدرسية.فمن

المنزلي الفضاء عن الغائب الب الخرى الجهة من و ومتنوعة،
مجسدة السرية للحياة الصورة هذه مسافرا. إن أو للعمل إما

فإن الصلحا كتابي في أما الساسية، المدرسة كتب في خاصة
معظمها ويحدثا متنوعة مجتمعين السرة أفرادأ نشاطات
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و السفر في النشاطات هذه تمثلت و المنزلي الفضاء خارج
صورة إذن المتحف... هي وزيارة القارب زيارة و التنزه

للمهام. الجنسي بالتقسيم الكتابين احتفاظ مع للسرة مختلفة

الخمسة القراءة كتب أن نجد ةالصور هذه خلل من
المرتبطة النمطية القوالب من مجموعة محتواها في كرست
المطبخ في دأائما المتواجادة البيت ربة قالب أبرزها بالمرأة،
الم قالب و البناء شؤون رعاية عن المسؤولة الم وقالب

…أبنائها أجال من المضحية
البحث خلل من -علينا الواقع تمثل الصورة هذه كانت إن

ليست حتما فإنها متفاوتة، حدودأ التمثيل- في هذا دأرجاة تحديد
الكتب هذه مستعملي الطفال يواجاهه الذي الوحيد النموذج

المتواجادة و بالبيت الماكثة الم نموذج أي ،اليومية حياتهم في
تفسير يمكن لبنائها. كيف الحصرية الخدمة أجال من

الدور هذا في المنغلقة للمرأة الصورة هذه إستمرارية
تقليدي؟ال

) أن38 ص ،2004 (بوتفنوشت يرى الصددأ هذا في
تغير من بالرغم التقاليد، باطل أو حق عن تمثل تبقى المرأة

التي الوضعية هذه ،الشغل عالم وولوجاها الحالية وضعيتها
التي العاملة المرأة دأور المجتمع، في مزدأوج بدور تقوم تجعلها

هذا و أخرى جاهة من البيت ربة ودأور جاهة من أجارا تتقاضى
متلزمة. بصورة

مزدأوجاة أسرية ثقافة بوجاودأ "بوتفنوشت" ذلك ويفسر
دأائما تعتبر المرأة أن مزدأوجاة. وهي اجاتماعية ثقافة وبالتالي

التلزم هذا خارجاه. و مأجاورا عمل تمارس عندما حتى بيت ربة
حتى الممارسات في التقليدية المعايير استمرارية على دأليل
المعاصر. والثقافي القتصادأي السياق في

إلى المهام في التقسيم هذا "بوتفنوشت" ارجاع كان إن
كانت والتي الجزائري، المجتمع في التقليدية المعايير سيطرة

مهام و المرأة مهام بين تكاملي تقسيم على مبنية ما وقت في
وCUSTOS ( يرى ذلك خلفا على فإنه السرة في الرجال

CHAPLIN 2001يبين للمهام، الجنسي التقسيم تاريخ نإ) 53  ص
النشاطات بين تكاملية علقة على مبنيا ليس الخير هذا أن
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علقة على مبني هو وإنما الذكرية، النشاطاتو ويةثنأال
هو التقسيم هذا نتيجة وكانت متعادألة. غير و ميةلوسل متضادأة
المرأة/طبيعة، فكرة على مبني أنثوي اجاتماعي دأور تأسيس

فكرة على مبني ذكري دأور ذلك من العكس على
بل الول الرأي ينفي ل الثاني الرأي أن نرى الرجال/ثقافة. و

يدعمه.
إليه توصلت ما مع قفتت بحثنا، إليها خلص التي النتائج إن

دأراسة إلى تطرقت التي تلك وخاصة السابقة الدراسات بعض
 الهام الدكتورة التعليمية. فدراسة المناهج في المرأة صورة

نايف" (فلسطين عمر "مي دأراسة وكذا (مصر)، الحميد عبد
)،2003 العسالي" (فلسطين "علياء دأراسة ) وأيضا2003
النموذج عكست المدروسة الكتب أن إلى كلها خلصت
الممثل النموذج  الولى. هذا بالدرجاة للمرأة التقليدي النمطي

حيث من العربي المجتمع في المرأة واقع يعكس ل الكتب في
التنمية مشروع في بفعالية المساهمة المواطنة المرأة أنها

المجالت. شتى في الجاتماعية
دأراسة إليه توصلت ما مع أيضا بحثنا نتائج تتوافق كما
الكتاب أن أكدت ) حيث1996 لصقع" (الجزائر "حسنية

والم البيت ربة طارإ من المرأة يخرج لم الجزائري المدرسي
للكتاب بالنسبة الحال هو هذا كان والحنان. وإن المن مصدر

بالنسبة يختلف ل المر فإن العربية، الدول في المدرسي
) حيث1997 " (فرنساRIGNAULT  و"RICHERT دأراسة لنتائج
عن المسؤولة للمرأة التقليدي النموذج شيوع إلى أيضا اأشار

 المنزلية، والعمال السرية المهام
على القلقة و القرار اتخاذ على القادأرة غير المرأة وصورة
جاسدها. صورة

)،1992 الله" (الجزائر بوعبد "لحسن الدكتور دأراسة أما
لدأوارل تتطرق لم وإن فإنها الخرى الدراسات خلفا وعلى

على الجاابة من تمكننا أنها إل المدرسي الكتاب في الجاتماعية
الدأوار محتوى تطابق مدى  ما:وهو نفسه طرحا مهم سؤال

واقع مع الجزائري المدرسي الكتاب في المعروضة الجاتماعية
الفردأ "اتجاهات موضوعها كان التي الدراسة فتؤكد ؟المجتمع

فكرة رسوخأ بل استمرار المرأة"، ومكانة دأور حول الجزائري
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المتيازي بدورهم الرجاال تمسك و للمهام، الجنسي التقسيم
الدأوار نفس المرأة تمارس لن رفضهم وكذا المجتمع في

يمارسونها. التي
الرجال: لشخصية  بالنسبة1-2

القراءة كتب في الرجال فيها جاسد التي الصورة إن
كتابي في أكبر بشكلو متنوعة وغير فقيرة صورة هي الخمسة
الخر البعض وقلص المهام بعض غابت ). فقد2003( الصلحا
دأور وهو الرجال شخصية حوله تمحورت رئيسي دأور لحساب

النموذج تكرار مدى النتائج السرة. تبين إعالة أجال من العمل
عكست قدف الرجال، بها يقوم التي للدأوار التقليدي النمطي

في السرة" المتفاني "رب الرجال صورة الخمسة الكتب
من كثير في وصف وقد أسرته، أفرادأ أجال من والكد العمل
ويستيقظ ،المساء إلى الصباحا من يعمل بأنه الجمل
 باكرا

الراحاة يوفر أن أجال من ويتعب ،العمل إلى للذهاب
صورة تكررت . كمايعمل دائما وانه لبنائه والسعادة

كتب في وخاصة السرية الحياة عن الغائب شبه الب
النصوص خلل من الم ظهرت ما ). فكثيرا1980الساسي(

معهم، وتسهر البناء، مع العشاء أو الغذاء تتناول وهي والصور
الب. مشاركة أو حضور دأون المنزلية واجاباتهم معهم وتنجز
دأاخل السرية الحياة عن غائبا الب ظل وإن أخرى جاهة ومن

في فانه )،2003( الصلحا كتابي في حتى المنزلي الفضاء
ثقافية نشاطات في أسرته أفرادأ كل يشارك ذلك مقابل

الحياة من لجانب تقليدي غير نموذج . وهذاهخارجا وترفيهية
تقسيم فكرة على يؤكد أخرى جاهة من لكنه السرية،

الفضاء دأاخل البناء مسؤولية الم المسؤوليات. فتتحمل
خارجاه.  السرة مسؤولية الب يتحمل بينما المنزلي،
وإنما فقط بالمرأة مرتبطة ليست النمطية القوالب إن

أدأوار أن نجد للمهام مكانيوال الجنسي التقسيم خلل من
شبه بصورة يتكرر سلفا معد إطار في منغلقة أيضا الرجال

الكتاب في وردأت التي النمطية القوالب أبرز لعل تلقائية. و
نجد السرة"، "معيل الرجال قالب إلى بالضافة المدرسي

الب وقالب للعمل مسافرا الغياب دأائم الب قالب كذلك
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يقرأ بمفردأه الصالون في يجلس والذي العمل من العائد
 …القهوة ويشرب الجريدة
أدأوار موضوع تتناول لم السابقة الدراسات من أي إن
تم مفصل. بل و مباشر بشكل المدرسي الكتاب في الرجال

و المناهج في المرأة "صورة دأراسة خلل من استخلصها
حسنية استطلع نتائج فإن الصددأ هذا في المدرسية". و الكتب
حيث الحالي بحثنا نتائج مع ) تتفق1996 (الجزائر لصقع

هو اهبحث عينة في الرجال إلى مسند دأور أبرز أن إلى خلصت
النتيجة نفس العمل. إن في والمتفاني السرة عائل الب دأور

)1997  (فرنساRIGNAULTوRICHERT دأراسة إليها توصلت
خلل من الخارجاي الفضاء يحتل الرجال أن إلى إضافةالفب

ومثمنة مسؤولية ذات مهنا يمارس فإنه العمل إلى الذهاب
موصوفا أنه المرأة. كما تمارسها التي تلك عكس على

جاعل ما هذاو والشجاعة، والذكاء الحركة مثل إيجابية بصفات
القوالب كرست كتب بأنها المدرسية الكتب يصفان الباحثين
إليه وصل الذي القرار أما الجنسية، التمييزية النمطية

بوضعية يتعلق ) فيما39 ص السابق المرجاع ، (بوتفنوشت
الرجال أن إلى أيضا يخلص جاعله ،الجزائري المجتمع في المرأة
الذي الوقت نفس معيلها،في و السرة رب بدور يحتفظ يبقى

 أيضا المرأة فيه تمارس

أو بطريقة كامنة التقاليد بقاء يؤكد ما مهنيا.وهذا نشاطا
في() COLLIERE 1996( عمل التي التقاليد هذه …أخرى

CHAPLINوCUSTOS، تفسير على) 13 ص السابق المرجاع
والنساء للطفال الرعاية تقديم عملية أن يقول حيث جاذورها

ويضيف نسائية، مهمة دأائما كانت والمرضى والشيوخأ الحوامل
COLLIERE'' "ضمان هدفها كان الممارسات هذه  أن "

الذين الرجاال ممارسات هدفا كان بينما ،" الحياة استمرارية
." الموت دأفع" هو القبيلة يحمون

البنت: لشخصية  بالنسبة1-3
فيما البنت لشخصية بالنسبة جازئيا المر اختلف لقد

زوال في الختلفا هذا إليها. وتمثل المسندة بالمهام يتعلق
البنت تلك )،2003( الصلحا كتابي من الم خليفة البنت نموذج
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الدأوار تحتوي مل . إنمامنزلال أعباء كل أمها مع تتقاسم التي
( الساسي كتب تضمنته عما مختلفة مواضيع على المتبقية
خلل أخيها. ومن مع النترنيت إلى الذهاب ) ماعدا1980
كذلك وردأت البنت لشخصية ةوبالنسب انه نجد الكتب محتوى

(الساسي كتب في وخاصة بها المتعلقة النمطية الصور بعض
لتفه تبكي والتي والخائفة الضعيفة البنت فهي ،)1980

أنها القول أخيها. ويمكن طرفا من للضرب وتتعرض السباب
فان المستقبلية بالدأوار المر تعلق فعندما الطموحا، عديمة
دأورها نأوك ،الخمسة الكتب في منها أسقطت البنت

سلفا. معد المستقبلي
و البنات أدأوار لموضوع تتعرض لم السابقة الدراسات إن

من الدأوار هذه إلى إشارات هي وإنما مفصلة، بصورة الولدأ
الكتاب في وصورتها المرأة أدأوار إلى أساسا التطرق خلل

أن ) أشارت1996 (الجزائر لصقع حسنيه المدرسي. فدراسة
و RICHERT الم. أما خلفة دأور هو البنت فيه وردأت دأور أبرز

RIGNAULTالولد عكس على نهأ ) فأشارا1997 (فرنسا  في
في ظهرت البنت فان والرياضي المغامر صورة في ظهر الذي

في ظهرت اللوازم. كما وشراء البيت بأعمال المكلفة صورة
جاسمها. على القلقة البنت صورة

للبنات، المستقبلية المهنية بالطموحات يتعلق فيما أما
وتشغيل تمدرس نحو التجاهات واقع يعكس قد ذلك فان

المال رأس( ذلك أوردأ كما الثمانيات بداية فترة في الفتيات
في الجاتماعي للحراك دأراسته خلل ) من154  ص1980

،دأرسها التي العينة أفرادأ من كبيرة نسبة أن الجزائر. حيث
مستقبل أن وانعلأ لبناتهم المختارة المهن عن سئلوا عندما
 يخرج ل البنت

التجاهات هذه مثل انعكاسات المنزلي. لكن العمل دأائرة عن
اللفية مطلع في المدرسي الكتاب في لوجاودأها مبرر ل

الثالثة.

الولد: لشخصية  بالنسبة1-4
الكتب نإف الولد إلى المسندة الدأوار خلل من

دأاخل خاصة للمهام النمطي التقسيم على أكدت المدروسة
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إل النزل دأاخل المهام في يساهم ل البن المنزلي. فان الفضاء
( الساسي كتب فان ذلك إلى استثنائي. وبالضافة بشكل
الفضاء خارج حتى التقسيم هذا على تأكيدا أكثر ) كانت1980

مع أو أخيها مع أو وحدها إل غالبا تلعب ل المنزلي. فالبنت
نجد الذكور. بينما أصدقائه مع إل يلعب فل الولد صديقاتها. أما

) أشركت2003( التربوي الصلحا كتابي نصوص أغلب أن
والترفيهية. التربوية النشاطات معظم في والبنات الولدأ

محتوى تحليل خلل من المستخلصة الولد صورة عن أما
البن صورة ) جاسدت1980( الساسي كتب نإف النصوص،

في يتحكم الذي الخأ لخدمته. وصورة وأخته أمه على المعتمد
تلعب يجدها عندما الدار إلى بالدخول ويأمرها يضربها أخته،

كتابي من جازئيا الصورة هذه غابت حين الخارج... في في
).2003( التربوي الصلحا

الولدأ أدأوار إلى تعرضت السابقة الدراسات بعض إن
و RICHERT أوضح الصددأ هذا جادا. وفي سطحي بشكل

RIGNAULTالكتب في الولد صورة نأ) ب1997  (فرنسا
بانفرادأ يتعلق فيما البنت. أما صورة من أكثر مثمنة المدرسية

المستقبلية، المهنية بالطموحات المدرسي الكتاب في الولدأ
بأنه ) تؤكد1980 (الجزائر المال رأس العزيز عبد دأراسة نإف

البنت من أحق الولد نإف المستجوبة العينة أفكار مستوى على
يحتلها التي المكانة إلى يرجاع مستقبله. وهذا في التفكير في

الجزائري.    الفردأ ذهن "الرجال" في
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:الثانية     الفرضية     نتائج     - مناقشة2
المسندة المهنية الدوار نأب الثانية الفرضية تفيد

( التربوي الصلحا كتابي في والمرأة الرجال إلى
المسندة تلك من نمطية وأقل تنوعا أكثر ) هي2003
نتائج . إن)1980( الساسي التعليم كتب في إليها

المسندة للمهن بالنسبة ةالفرضي تحقق إلى تفضي الدراسة
المرأة. إلى المسندة لمهنل بالنسبة تحققها وعدم الرجال، إلى
جادا محدودأ عددأ في المرأة إلى المسندة المهن انحصرت لقد

التقسيم ذلك وعكس للرجال،  مهنة)29( مقابل مهن) 06(
ارتباط خلل من الجنس، على القائم للمهن النمطي التقليدي

والتمريض. التعليم مثل النسانية بالمهام المرأة لدى العمل
متعددأة الرجال إلى المسندة المهن نإف ذلك من العكس وعلى

المهني بالفصل يدعى ما هذاوالمجالت.  كل وتمس ومتنوعة،
مختلفة. ومهن وظائف نحو والنساء الرجاال توجايه أي الفقي،

يف )1((جانيف) لعمل الدولي المكتب إليها أشار ظاهرة وهي
.2000 لعام السنوي تقريره

والحلقة، والممرضة المعلمة صورة في المرأة تمثيل إن
( الصلحا كتابي يعكس لها. ولم المهني الواقع تماما يعكس ل

التعليم، بمهنة المر يتعلق عندما حتى إذ الواقع، ) هذا2003
تشير الطار هذا فيها. وفي الغلبية يمثلن ل النساء نإف

)2()2003(  العربية المرأة ملتقى في الواردأة الحصائيات

التعليم سلك في النساء نسبة أن العربية، المرأة عمل حول
 %.47.20 هي الجامعة إلى البتدائية المرحلة من الجزائر في

النساء أن فتشير  3للحصائيات الوطني الديوان أرقام أمام
يشير البتدائي. كما التعليم مرحلة  %في48.62 نسبة يمثلن
34 نسبة يمثلن الجزائر في النساء أن السابق المصدر نفس
 %في54و ةيدلالص قطاع  %في73و القضاء سلك %في
سلك  في%63و ،الشرطة سلك  في%07و الطب، قطاع

المؤسسات قروض على الحاصلين  من%30 وأن الصحافة

النترنت) الزجااجاي(موقع المرأة: السقف عمل -11
B I T : http:// www.ilo.org/public/arabic/ région/arpo/beirut/infoservices/report/report 02. html

http://www. Awarab.org/page/jaz/2004/de. htm consulté le 15                                    العربية المرأة - ملتقى2
fev 2006.
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التلفزيون الثامنة، نساء.(المصدر: ملف هن المصغرة
).2006  ماي28 بتاريخ الجزائري

الدراسات إليه توصلت ما اتجاه في تسير النتائج هذه إن
المهن إسنادأ خلل من تعمل التعليمية المناهج أن في السابقة

التقليدي التقسيم عمر تمديد على والنساء الرجاال إلى
 النمطي

في المتمثل التقسيم الجنس. هذا أساس على القائم للمهن،
سمات إلى بالنظر أخرى مهن من للمرأة انسب مهن هناك أن

واللطافة الشفقة مثل نمطية قوالب من بها يرتبط وما النوثة
أشار كما والصبر الجاتماعية والمشاركة الخرين ومساعدة

) في288 ص Moscovici، 1994  (في،)EAGLY 1987( ذلك إلى
جاولةرال بسمات المتعلقة النمطية القوالب حول له استطلع
.النوثة وسمات
الدأوار ) حول1984 (تونس معاوية الله عبد دأراسة أما
الكتب مؤلفي ميل رزبت المدرسي الكتاب في المهنية

أعلى في التعليم مهنة جاعل إلى معلمون بصفتهم المدرسية
الباحث فسره ما والنساء. وهذا للرجاال بالنسبة المهن قائمة

المهن ضمن المعلم مهنة وصفت المؤلفين. حيث بنرجاسية
بالرغم فانه الحالي، البحث كتب لعينة بالنسبة المحبذة. لكن

ل صورة في قدمته أنها إل المجتمع في المعلم أهمية من
في المعلمين مهام وردأت الهمية. فقد هذه مع تتناسب
( الساسي التعليم كتب في حيادأية وجامل متفردأة كلمات
في وردأت المدروس. وأحيانا الحرفا غالبا ) فرضها1980
يمسك المعلم" مثل معنى أي إلى تفضي ل جامل

مقابل ". قيبورةسال أمامأ المعلم يقف" " والمسطرة
) قي2003( الصلحا كتابي في المعلمين أدأوار وردأت ذلك

المهن. باقي شأن وهذا أهميتها، ويبرز هافيص نصي سياق
) فأفضت1997  (فرنساRIGNAULTو RICHERT دأراسة أما

الكتاب في المرأة نصيب من كانت التي المهن أن إلى
مهن مقابل عمارة، وحارسة وممرضة معلمة فهي المدرسي

المر يختلف للرجال. ول بالنسبة مسؤولية وذات متنوعة
أشارت ) التي2003 (فلسطين عسالي علياء لدراسة بالنسبة
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تلك من تنوعا أكثر هي الرجال إلى المسندة المهن أن إلى
والتمريض التدريس في انحصرت والتي المرأة إلى المسندة

والصحافة. والطب الزراعة ثم ،أساسا
نتساءل: أن لنا يحق النتائج هذه بعد

هذه تعمل هل ؟المدرسية والكتب المناهج دأور - ما1
على والعمل خصائصه بكل الواقع تكريس على الخيرة

المناهج تغيير إن الواقع؟ هذا تغيير هو دأورها أم،أن ترسيخها
في يحدثا ما يعكس أن ينبغي المدرسية الكتب ومحتويات

اجاتماعية ونماذج صورا بالتالي وتقدم تحولت، من المجتمع
اجاتماعيا إدأماجاه ضمان بغرض تهوتنشئ النشء إعدادأ نهاأش من

.ومستقبل حاضرا

النمطية لقوالبل الستمرار هذا تفسير يمكن - كيف2
التي المدرسية الكتب نصوص إن المدرسية؟ الكتب في

كتب في القصائد باستثناء إنشائية نصوص البحث، عينة شكلت
المدرسية الكتب مؤلفي مسؤولية يبرز هذاو ،التربوي الصلحا
ذات نصوص إنشاء أو اختيار في القراءة كتب مؤلفي وخاصة
التلميذ، يعيشه الذي الجاتماعي الواقع مع يتوافق محتوى

والجاتماعية. الجغرافية انتماءاتهم بمختلف

والولدأ للبنات المقدمة والرجال المرأة نماذج هي - ما3
ذلك ينعكس وكيف معها؟ للتماثل الكتب هذه يستعملون الذين
في ومستقبل؟ حاضرا الطفال هؤلء شخصية تشكيل على

على اقتصرت بل متنوعة نماذج الكتب تقدم لم الحقيقة
ذلك على المبني النموذج سلفا. وهو المعد التقليدي النموذج
كرست الجنس. لقد على القائم للدأوار التاريخي التقسيم

بشؤون المكلفة الحنون والم البيت ربة الم نموذج الكتب
.فقط السرة إعالة عن المسؤول الب والولدأ. ونموذج البيت

العاملة الم نموذج المدرسي الكتاب من غاب - لماذا4
جاهة من وأولدأها بيتها شؤون رعاية بين التوفيق في المجتهدة
في العاملة المرأة نموذج وكذا ؟أخرى جاهة من عملها وشؤون

الميادأين. شتى
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والقتراحاات     التوصإيات
النقص مدى الحالي البحث خلل من تبين - لقد1

الجزائري. المدرسي بالكتاب المتعلقة الدراسات في الموجاودأ
بجانبه المر تعلق سواء لبحث،ل خصبا مجال يشكل بهذا فهو

الكتاب حول الدراسات مضاعفة فان بمحتواه. لذا أو المادأي
مع تطابقه مدى لمعرفة ومطلوب ضروري أمر المدرسي
المجال. هذا في بها المعمول المقاييس

المرحلي للتقويم المدرسي الكتاب - إخضاع2
أو تناقضات أو نقائص من يحتويه قد ما وتصحيح تواصلموال

النهائي. التجريب إلى للحاجاات الولي التحليل من بدء أخطاء،

ل حتى المجتمع بواقع المدرسي الكتاب محتوى - ربط3
ما وبين المدرسة في يدرسه ما بين التناقض في التلميذ يقع

على أثر من المحتوى لهذا لما وهذا ،خارجاها الحياة في يواجاهه
الذي المر ومواقفهم، النشء واتجاهات شخصية تكوين

حاضرا المجتمع دأاخل سلوكاتهم على بالضرورة ينعكس
ومستقبل.

التنشئة عملية في أساسيا دأورا المدرسة - تلعب4
باعتبارهم المعلمات، و المعلمون خاصة وبصورة الجاتماعية،

جاهة ومن جاهة، من والتلميذ التعليمية المناهج بين الواسطة
واتجاهات. ولهذا قيم من فيه بما المجتمع في أعضاء أخرى
خلل من أدأاة يكونوا ل حتى بدورهم هؤلء توعية ينبغي

ذهنية في النمطية القوالب لترسيخ التعليمية ممارستهم
والتلميذات. التلميذ

للتعامل أفضل مستوى في ليكونوا المدرسين - تكوين5
الجديد. المدرسي الكتاب مع

والكتب التعليمية المناهج تغيير يكون أن ينبغي - ل6
هذه تنبني أن يجب بل التغيير، أجال من فقط المدرسية

مضبوطة. لمنهجية ووفقا وتربوية علمية أسس على العملية
الخلل. وسد الخطاء تصحيح منها الهدفا
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الخاتمة
من عدد على الجإابة من البحث هذا خللا من تمكنا لقد
النتائج خللا من اشكاليته. وتبين خللا من صغناها التي السأئلة

في النتائج هذه تلخيص تتحققا. ويمكن لم البحث فرضيتي أن
التالية: السأتنتاجإات

للدوار مختلف محتوى الجديدة الكتب عرضت - لم1
واضح ميل لوحظ حيث والرجإل للمرأة بالنسبة خاصة الجإتماعية

منها. والتقليدي المألوف نحو والكيف الكم في
التقسيم عل الجديدة المدرسأية الكتب - حافظت2

الولد، شؤون ورعاية البيت مهام للدوار. فللمرأة التقليدي
للسأرة.  القاتصادية العالة وتوفير خارجإه العمل وللبأ
الواقاع تكريس على المدرسأية الكتب محتوى - عمل3

تعمل ولم ،ومواقافهم الفراد اتجاهات مستوى على الموجإود
المرأة. بأدوار يتعلق فيما خاصة بتحولته الواقاع عكس على
لمهام متنوعة أو جإديدة نماذج المدرسأية الكتب تقدم لم حيث

والرجإل.  المرأة
الدوار محتوى في فرق أي يظهر لم التحليل خللا - من4

أن إذ ،الفرنسية اللغة وكتابأ العربية اللغة كتب بين الجإتماعية
الربعة الشخصيات من لي مختلفة صورة يقدم لم الخير هذا
كان ذلك من أكثر العربية.بل اللغة كتب في المعروضة تلك عن

إلى المسندة الدوار في نمطية أكثر الفرنسية اللغة كتابأ
التي والمنزلية السأرية المهام فبعض والرجإل، المرأة شخصية
في تماما غابت منفردة، بتكرارات ولو الخير هذا إلى أسأندت

الفرنسية.  اللغة كتابأ
على السأاسأي كتب مثل التربوي الصلحا كتابي - حافظ5

حصرت إذ ،المسندة المهن خللا من للعمل الجنسي التقسيم
أسأاسأا المرتبطة المهن، من جإدا محدود عدد إطار في المرأة

والتدريس. التمريض مثل كأنثى بخصوصياتها
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لجإراء وخصبا مفتوحا مجال المدرسأي الكتابأ ويبقى
أبعاد من إليه التطرق يمكن الذي محتواه حولا سأواء البحوث

والتعليمي. المادي بعده حولا أو مختلفة ومواضيع
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