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 :الملخص        
ذه املدرسة اليوم كأهم مؤسسة للتنشئة االجتماعية يف تربية وتعليم النشء على عدة ركائز من أمهها األساتذة واملناهج والكتب املدرسية، هتعتمد 

تدائية خاصة، السيما للتعليم والرتبية وترويج القيم نظرا ملا تتمتع به من وزن  ومصداقية لدى الطفل التلميذ يف املرحلة االب اممتاز  ااألخرية اليت تعد جهاز 
جعلت اجملتمعات وخاصة الطفل كشرحية حساسة تتفتح على خمتلف األفكار واالتصال والوسائط اجلديدة اليت  اإلعالمبعد انتشار  تكنولوجيات 

ها لدى النشء خاصة القيم مهمة أكثر من أي وقت مضى لرتوجي مسألة واملضامني والثقافات واليت أصبح تأثريها ملموسا يف أي جمتمع،مما جعل من
مع، وعليه جاءت عرب خمتلف وسائل الرتبية والتعليم ومن بينها الكتاب املدرسي املوجه للطفل، باعتبارها أساس السلوكات االجيابية واحلضارية يف أي جمت

، وذلك ملعرفة خمتلف القيم املروج هلا األوىلسنة هذه الدراسة لتعىن بنصوص الكتب املدرسية للجيل الثاين الصادرة باجلزائر واملوجهة للطفل التلميذ يف ال
 .عرب هذه الكتب املدرسية عينة الدراسة

 كتاب مدرسي، تربية، تعليم، قيم،طفل  :مفتاحيةال الكلمات
Summary: 

The school, as the most important institution for social upbringing of young generations, relies on textbooks 

as the main pillar to reinforce values among pupils for it has a great weight  &credibility among this 

category yatthis primarygrade, morespecially with the widespread of new technologies & media whichena 

bledthem, as sensitive groups, to open up to different contents & cultures whichhad a significant impact in 

all societies.Andthis made this issue of reinforcing values more important thanever, especially 

throughvariousmeans of education, mainlytextbook saimedatteachingchildren.The main concern of 

thisstudyis the Algerian textbook stargetingpupils of the first grade in order to find out the various values 

promoted throughthese books, the sample of the study. 

Key words:Textbook , Education , Teaching Values , Children . 
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:مقدمة  
أدى االنفتاح على الثقافات العاملية عرب خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال وتكنولوجياته، إىل اخللط يف مفهوم القيم ال سيما لدى 

حيث أصبح  يعيش مضطربا بني أصالة قيمه وهشاشة القيم الدخيلة واملستوردة واليت يتلقاها باستمرار عرب  -رجل لغد–الطفل 
أصبح اجملتمع يعاين من ف ،الناجتة عن غياب القيمانتشار السلوكات اخلاطئة  إىلواالتصال مما أدى  اإلعالمخمتلف تكنولوجيات 

االبتدائي، أهم جهاز ميكن أن يعول عليه لرتبية يف  لذلك أصبح الكتاب املدرسي باألخص.ذلك الكثري من املشكالت النامجة عن
مة ترتجم يف سلوكات اجيابية وحضارية نظرا ملا يتمتع به الكتاب املدرسي الطفل منذ الصغر على القيم حىت ينشأ تنشئة صحيحة سلي

 .من هيبة ومصداقية لدى الطفل التلميذ
فماهي مختلف القيم المروج لها للطفل التلميذ عبر نصوص الكتب المدرسية للسنة األولى ابتدائي؟والخاصة بالجيل الثاني 

 التكنولوجية والتربية العلمية؟   التربيةوالتربية المدنية و  اإلسالميةالعربية والتربية الصادرة بالجزائر والمتمثلة في كتابي اللغة 
البحث يف النصوص عن خمتلف القيم اليت تناولتها الكتب املدرسية  إلجابة على هذا التساؤل اجلوهري للدراسة سنتناولول

والرتبية املدنية وكذا كتاب الرتبية  اإلسالمية،عينة الدراسة، واملتمثلة يف كتاب اللغة العربية والرتبية (اجليل الثاين)للسنة األوىل ابتدائي 
باالعتماد على األسلوب املنهجي  ل دراسة حتليلية كيفية للمضمونوذلك من خال الصادرة باجلزائر، التكنولوجية والرتبية العلمية 

تقنية حبث للوصف املوضوعي،  منّظم ملضمون واضح ملادة من مواد االتصال، : "أنه  لتحليل املضمون الكيفي والذي عرفه برلسون
يشخصها الباحثون يف جماالت حبثية متنوعة أداة للبحث العلمي ميكن أن :" أما مسري حممد حسني فيعرفها على أهنا.(1) هدفه التفسري

وعلى األخص يف علوم اإلعالم، لوصف احملتوى واملضمون الصريح للمادة اإلعالمية املراد حتليلها،  تلبية لالحتياجات البحثية 
خللفية الفكرية املصاغة يف تساؤالت البحث، وذلك هبدف استخدام هذه البيانات، إما يف وصف هذه املواد اإلعالمية اليت تعكس ا

أو الثقافية أو السياسية أو العقائدية اليت تنبع منها الرسالة اإلعالمية أو التّعرف على مقاصد القائمني باالتصال من خالل الكلمات 
واليت يعرب هبا القائمون باالتصال عن أفكارهم وعن  -شكال ومضمونا  -واجلمل والرموز والصور وكافة األساليب التعبريية 

 .وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منظمة. يمهممفاه
) ئي تحليل املضمون يف هذه الدراسة كيفي اعتمد على حتليل  مضمون نصوص الكتب املدرسية عينة الدراسة واملتمثلة يف كتب السنة األوىل ابتداف 

 :باالعتماد على حلصر القيم الواردة يف هذه الكتب ومعرفة إن كانت نابعة من ثقافة وقيم اجملتمع اجلزائري حصرا نوعيا (. اجليل الثاين
 مت اختيار فئات التحليل بعد القراءة املكثّفة واملتكررة للمضمون حمل التحليل :فئات التحليل 
 ويتمثل يف تقسيم املضمون املراد حتليله إىل أجزاء ذات مسات وصفات مشرتكة وهي حتاول اإلجابة على سؤال ماذا قيل؟:ئات المحتوىف 
 هل املواضيع البارزة يف احملتوى املدروس واملقصود هبا:ة طبيعة الموضوعاتئف 

                                                           

(
1
 .422ص، 4002،اجلزائر، قسنطينة جامعة منتوري.منهجية عناصر،البحث في االتصال،يوفايل الرام(
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 واملقصود هبا معرفة هل أن املوضوعات يف الصفحة حمل التحليل يف املادة املدروسة مواكبة أو ال :فئة مواكبة الموضوعات للتطورات العلمية
 .للتطورات العلمية

 يف الصفحة حمل التحليل مرتبطة ببيئة الطفل وتبحث هذه الفئة فيما إذا كانت املوضوعات :فئة عالقة المواضيع ببيئة الطفل
 .أم ال

 املدرجةويقصد هبذه التعرف على أهم الفاعلني يف املوضوعات :فئة أهم الفاعلين. 
 يف مضمون الكتبواملقصود هبا ما هي املهارات واألساليب املوجودة : فئة األساليب والمهارات    . 
 األساليب البالغية املستخدمة يف الصفحة حمل التحليلوتتمثل يف نوع :فئة األساليب البالغية. 
 واملقصود هبا الطريقة املعتمدة يف بنية النصوص يف الصفحة حمل التحليل:فئة التحليل األسلوبي.. 
 وتعين نوع القيم املتضمنة يف الصفحة حمل التحليل من املادة املدروسة:فئة طبيعة القيم 
 يف مدى قدرة خمتلف األنشطة التعليمية  يف جتسيد القيمة  وتتمثل:تجسيد القيمة فئة مدى قدرة األنشطة التعليمية عل

 (1) .للطفل
 واملقصود هبا خمتلف األهداف اليت حتملها الصفحة حمل التحليل من املادة املدروسة:فئة األهداف. 
من حيث :الكتاب المدرسي الخاص باللغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية المدنية لمحتويات نصوص الكيفي  المضمون تحليل *

 ماذا قيل ؟                 : دالالت المحتوى 

طغت املوضوعات التعليمية بشكل ملفت وتداخلت أحيانا مع موضوعات تربوية حيث شكلت  :طبيعة الموضوعات -
نصف املواضيع ويرجع ذلك إىل طغيان مواضيع تعليم اللغة خاصة  وبعض املواضيع اخلاصة املواضيع التعليمية الرتبوية أكثر من 

 . بالرتبية اإلسالمية  كالسور القرآنية 
، اخلال االقارب حتديدا خيص وليمة ومائدة  أعدت من عدة أغذية غنية مبناسبة زيارة ،عن موضوع اجتماعي الرئيسي النص يعرب

ألن النص والصورة يركزان أكثر على مناسبة الوليمة كما اشار اليها العنوان    ميكن إدراجها  ضمن املواضيع الصحية فقط لذلك ال
 . وغالبا ما جاءت عناوين الدروس غري متطابقة مع املوضوع فتكون جزء من املوضوع عوض أن تعكس طبيعته. وسببها

واضيع مواكبة للعصر احلايل للطفل عدا موضوعني فقط مستهلكني جاءت معظم امل :مواكبة الموضوعات للتطورات -
" القرية واملدينة"منذ فرتة السبعينات وأعيد استهالكهما بنفس الطريقة واخلطاب وكأن التلميذ املتلقي من جيل الستينات ومها موضوع 

ء العطل فقط واملدنية خارجها بالرغم من أن التلميذ حيث  أن القرية للزراعة واألقرباء املقيمون فيها مزارعون فقط  وأهنا صاحلة لقضا
أصبحت  فيها حىت القرى متمدنة واملشتغلون هبا ليسوا املزارعني  املتلقي هلذه املواضيع يعيش عصر التكنولوجيا العابرة للقارات اليت

                                                           

 (
1
 23ص،9111،الرياض،للنشر املريخ ،داروالتربية القيم،بركات لطفي أمحد (
  واالتصال وبعد التعديالت املطلوبة اعتمدت اإلعالمكلية علوم بعرضت استمارة حتليل املضمون جملموعة من دكاترة 
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إىل جانب حمفوظات . ةفقط بل هناك املهندسون واملعلمون وتصلح للحياة أيضا إذا توفرت فيها اإلمكانيات الضروري
وكأن املدرسة القريبة يف عصر التكنولوجيا إجناز عظيم  بالرغم من " أبواهبا مرتفعة ... مدرسيت من منزيل قريبة"حيث ...مدرسيت

 وجود مواضيع أهم كان ميكن أن تكون موضوع حمفوظات ترسخ القيم والرتبية واملدنية والتحضر عوض أن حتفظ الطفل أمورا بديهية
 .بل أكثر من ذلك تستهني بقدرات الطفل العقلية عندما تكون احملفوظات هبذه السذاجة فارغة من احملتوى وغري هادفة(1)
جاءت كل املواضيع متوافقة مع البيئة اليت ينتمي إليها التلميذ ألن :  عالقة المواضيع بالبيئة التي ينتمي إليها الطفل - 

نت تستمد األمثلة والصور واملواضيع من بيئة التلميذ املألوفة لديه لتسهيل عملية التعّلم معظم الدروس جاءت تعليمية بالتايل كا
 (2) .والتعليم

كل الفاعلني يف الكتاب عينة الدراسة كانوا أفرادا نظرا إلشراك التلميذ يف معظم : أهم الفاعلين في محتويات الكتب -
"  أطيع والدي" "تعرف على عائليت" "أمحد يرحب بكم"مثل (9)التعليم الدروس واعتباره واحدا من الفاعلني من أجل فعالية 

فكل  الدروس باختالف مواضيعها جاء فاعلوها أفرادا وبالدرجة األوىل أطفاال وتالميذ لرتسيخ الفكرة "...أحب عائليت" "أستأذن"
 . التعليمية الرتبوية اليت جاءت يف األولوية 

معظم األساليب واملهارات الواردة :  تتضمنها الكتب المدرسية عينة الدراسةاألساليب والمهارات التي  -
يف الكتاب عينة الدراسة جاءت متعلقة برتسيخ الفكرة خاصة فيما خيص ماديت الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية حيث اهلدف منهما 

ية فقد استخدمت يف مادة اللغة العربية إلكساب التلميذ ترسيخ بعض األفكار والقيم الرتبوية يف هذا اجملال أما األساليب اللغو 
 .املهارات اللغوية املطلوبة يف مثل هذه املرحلة الدراسية

جاءت كل عينة الدراسة دون استثناء بأسلوب عريب فصيح وهذا هو املطلوب واألنسب يف  :األساليب البالغية في الكتاب -
 .ة هي وعاء الفكرمثل هذه الكتب التعليمية الرتبوية حيث اللغ

استخدمت البنية الرتاتبية يف  نصوص عينة الدراسة بشكل أكثر خاصة يف كتاب  (:بنية النصوص) التحليل األسلوبي-
اللغة العربية باعتبارها األنسب يف هذه املادة حيث يتدرج يف تعليم اللغة باستخدام  احلروف مث الكلمات فاجلمل وصوال إىل الفقرات  

ميذ يف هذه املراحل األوىل من الدراسة أحوج إىل استخدام مثل هذه األساليب ليستوعب الدروس اللغوية خاصة  أما خاصة أن التل
بنية التعبري فقد خصت مادة الرتبية املدنية خاصة باعتبار ترسيخ الفكرة واالهتمام هبا أكثر من املهارة اللغوية، يف حني جند التناص 

يث االستدالل بسور قرآنية أو أحاديث نبوية  شريفة وهو األسلوب األنسب يف مثل هذه املواطن  إىل يف مادة الرتبية اإلسالمية ح
جانب استخدام األسلوبني اآلخرين يف الرتبية اإلسالمية كذلك حيث استخدمت األساليب الثالث يف الكتاب لرتسيخ املهارة 

 .بوية يف ماديت الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنيةاللغوية يف مادة اللغة العربية وترسيخ الفكرة والقيمة الرت 
                                                           

  20ص،4092،املغرب،العريب الثقايف االستشراف،املركز و للنقد ،مداخلالعولمة عصر وتحوالت التربية، حمسن مصطفى (1) 

Janine Beaudichon.La communication sociale chez l’enfantpresse universitaire de France ,Paris,1999 p56.(
 2

) 
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جاءت القيم املتضمنة يف الكتاب عينة الدراسة  نصفها تقريبا تعليمية تربوية وطغت التعليمية أكثر : طبيعة القيم في الكتاب -
بالتساوي بني ماديت الرتبية املدنية والرتبية خاصة تلك املتعلقة  مبادة اللغة العربية بينما انقسمت القيم االجتماعية واألخالقية الدينية 

احلي "  "املدرسة" "عائليت"اإلسالمية  باعتبار أن الرتبية املدنية اهتمت بالقيم االجتماعية اليت برزت يف املواضيع املنبثقة من حماور 
تماعية خاصة، أما الرتبية اإلسالمية فقد حيث ركزت هذه احملاور على ترسيخ القيم االج...  "التواصل" "الرياضة والتسلية"  "والقرية

كما .ركزت على القيم األخالقية الدينية باالستناد إىل آيات وأحاديث نبوية مثل قيمة السالم، النظافة، الصدق، التعاون، واالحرتام
دينية يف الوقت نفسه كقيمة أن املادة الواحدة محلت أكثر من قيمة وتداخلت القيم يف أحيان كثرية بني اجتماعية وتربوية وأخالقية 

 (1) الرتبوية دوااملاملندرجة يف " االحرتام"
 "...  التحية"و" األدب" "التعاون"و"االستئذان"و" احلب"وقيمة " الطهارة"و" النظافة"وكذلك األمر بالنسبة لقيم أخرى مثل قيمة 

جاءت األنشطة التعليمية يف معظمها مقربة للقيم عرب :  األنشطة التعليمية وقدرتها على تجسيد أو تقريب القيم -
بعض املصطلحات أو النصوص هبدف تقريب القيمة باحلديث عنها وشرحها وجاءت أغلب املضامني اليت حاولت تقريب القيمة 

د القيمة عرب تعليمية تلقينية مست على وجه اخلصوص مادة اللغة العربية يف حني جاءت بعض النصوص واملضامني حماولة جتسي
أطهر " "أطهر مكاين "  "أرفق باحليوان" "علم وطين" "أنا أحب الشجرة "إشراك التلميذ بضمري املتكلم خاصة عرب العناوين  مثل 

وقد جاءت معظمها يف ماديت الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية حيث أهنما املادتان اللتان " أحب عائليت" " أحرتم الكبري" "جسمي 
يمية ا فيهما القيم الرتبوية واألخالقية الدينية  بأبعادها البيئية واالجتماعية مقارنة مبادة اللغة العربية اليت طغت عليها القيم التعلبرزت

 .اللغوية على حساب القيم الرتبوية واألخالقية
تلقينية نظرا لطغيان جاءت نصف األهداف اخلاصة بعينة الدراسة أهدافا تعليمية  :األهداف المتضمنة في الكتاب-

دروس اللغة العربية وتعليم احلروف والكلمات واجلمل مما جعل نصف األهداف تعليمية  والنصف اآلخر انقسم  بالرتتيب بني 
األهداف الدينية اإلسالمية واألهداف االجتماعية واألهداف السياسية املدنية بل إن بعض األهداف جاءت متداخلة فيما بينها 

فاهلدف تعليمي لغوي ويف نفس الوقت حيمل هدف اجتماعي أيضا  " أحب عائليت"هداف تعليمية اجتماعية مثل فنجد بعض األ
كما جاءت بعض الدروس حتت حمور  . هدفه ديين إسالمي واجتماعي مدين يف نفس الوقت" أطهر مكاين"كذلك جند درس 

أعطف : "سالمي واجتماعي أيضا مثل حمور أحب وطينأحب وطين  مشرية للهدف السياسي املدين لكن املضمون هدفه ديين إ
والذي حث على ضرورة العطف على الصغار ألهنا من األخالق احلميدة اليت ينتج عنها حب اهلل  وحب والناس "  على الصغار

املواد يف  أيضا واستدل على ذلك حبديث نبوي شريف يف النهاية فهذا املثال يبني تداخل األهداف يف الدرس الواحد بل تداخل
الدرس الواحد وهو ما يفسر وضع هذه املواد الثالثة يف كتاب واحد ألن الدرس الواحد قد حيمل هدفا تعليميا دينيا إسالميا 

                                                           

 (
1
 30ص،4000،القاهرة ،الفنية اإلشعاع ومطبعة ،مكتبةالتربوي االجتماع علم،الشتا علي السيد (



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                         

 4242: السنة      24: عدد    42: مجلد

 
 

828 
 

اجتماعيا مدنيا يف الوقت نفسه وألن الدين اإلسالمي يشمل احلياة كلها أي جنده يف اجملال االجتماعي املدين والسياسي والرتبوي ال 
 (1). القيم واألهداف الرتبوية املختلفة وهو ما يفسر هذا التداخليتناقض مع 

تنفع الفرد واجملتمع وال تضر بل ترقى بصاحبها ومن حوله وفيها جزاء وتلك هي عمارة األرض اليت ُكلف هبا اإلنسان ألن كل  فهي  
سلوك صاحل متحضر  عبادة والعبادة ترتقي باإلنسان يف جمتمعه وحترك احلياة يف اجملتمع فهي ترتجم القيم األخالقية إىل سلوكيات 

ك والعمل فهو احنراف يف العبادة واحنراف أخالقي ألن العبادة ترتبط باألخالق وبالعمل وتنعكس على حضارية فإذا احنرف السلو 
 .السلوك اإلنساين

من حيث   -الكتاب المدرسي الخاص بالرياضيات والتربية العلمية والتكنولوجية نصوص التحليل الكيفي لمحتويات*
 ماذا قيل ؟        : دالالت المحتوى

غالبية مواضيع الكتاب عينة الدراسة جاءت تعليمية وهو ما يتوافق مع طبيعة املادتني العلمية :طبيعة الموضوعات -
والتكنولوجية اليت أساسها تعليم التلميذ املبادئ العلمية والتكنولوجية األوىل وتعريفه مبا حييط به من مادة ومجاد وكائنات وأهم 

غريها من املعلومات امللقنة للتلميذ عرب هذا الكتاب مما يفسر طغيان املواضيع التعليمية أكثر من وظائف أعضاء اإلنسان احليوية  و 
أي مواضيع أخرى، مع ذلك أقحمت يف الكتاب بعض املواضيع  الرتبوية والصحية واالجتماعية املتعلقة باحمليط االجتماعي للتلميذ 

لقة باألغذية الصحية ومواد التطهري والنظافة وكيفية االستفادة منها والوقاية حيث جاء كأول درس وكذا بعض املواضيع الصحية املتع
من أخطارها وهي إضافة لكوهنا تعليمية جاءت تربوية اجتماعية وصحية حيث التداخل بني هذه املواضيع برز بسبب أمهية الرسالة 

مكونات املادة مثال ووظيفتها بل البد من إدراكه وتربيته الرتبوية االجتماعية الصحية كذلك بالنسبة للتلميذ، إذ ال يكفي تعليمه 
 (2) .على حسن االستغالل والوقاية من املخاطر وتلك هي غاية الرتبية والتعليم

معظم املواضيع جاءت مواكبة للتطورات إال القليل الذي كان ميكن االستغناء عنه  :مواكبة موضوعات الكتاب للتطورات -
نسبة للتلميذ يف هذه املرحلة العمرية واستبدال املواضيع البديهية مبواضيع أهم واليت تستدعي فضول التلميذ باعتبار أنه بديهي بال

ومل تعلمه علما  -التلميذ–مل تضفي اجلديد على مدارك الطفل " احلاسبة"و" أدوات الرسم"و" حيوانات تعيش معنا"فمواضيع مثل 
 يوجد الكثري مما يستوجب تعليمه للتلميذ يف هذه املرحلة وتدرجييا،فهناك فرق بني أو تكنولوجية أو مهارة أو قيمة جديدة يف حني

التدرج يف التعليم والرتبية وبني التبسيط املبالغ فيه وكأن التلميذ غريب عن حميطه وينتمي لكوكب آخر،فهو عند التحاقه باملدرسة 
 .يكون قد جتاوز يف معارفه وإدراكه أدوات الرسم واحلاسبة 

ماعدا موضوعني اثنني ال  -التلميذ-أغلب املواضيع جاءت ذات عالقة ببيئة الطفل :ببيئة الطفل عالقة الموضوعات -
وال بالتاريخ والثقافة املنتمي إليها واملشكلة هلويته كطفل مسلم ينتمي لبيئة  -التلميذ-عالقة هلما بالبيئة االجتماعية  القيمية للطفل

                                                           

 19، ص 4094،غزة،اإلنسان وحقوق االجتماعية و اإلسالمية التربية كتب في المتضمنة للقيم تحليلية دراسة،عثمان سلمان مسية العجرمي (1) 
(

2
 .12ص، 4092،األردن،دار بداية ،الطفلاالتصال االجتماعي وكتاب  ،آمال عمريات(



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                         

 4242: السنة      24: عدد    42: مجلد

 
 

829 
 

وما تضمنه من أفكار غريبة على اإلطار االجتماعي القيمي " أحتفل بعيد ميالدي"وضوع مثل مسلمة حيث ال معىن إلدراج م
للطفل ومظاهر االحتفال الدخيلة عوض العديد من االحتفاالت الدينية والوطنية املنتمية لبيئة الطفل وهويته باإلضافة إىل احتفال 

والثقافية حيث يعترب االحتفاالن غربيان وغريبان عن بيئة التلميذ ،وما وطقوس غريبة على بيئة الطفل االجتماعية " بعيد األم"آخر 
وجودمها يف كتاب الرتبية العلمية  والتكنولوجية إال تضمني لرسالة مفادها أن هذه االحتفاالت مؤشر مواكبة لعصر العلم 

ر مركز الكتاب وبصفحتني كاملتني يف والتكنولوجيا وهي رسالة ضمنية خطرية ال أساس هلا خاصة أن  موضوع عيد امليالد يتصد
حني كان من األجدر ختصيصها الحتفال أوىل متعلق هبوية الطفل وثقافته وبيئته كعيد الفطر أو عيد الثورة ومظاهرمها، خاصة 

ويته عوض الكتاب املدرسي ذو وقع على نفسية الطفل ملا يكتسبه من مصداقية فمن باب أوىل تعليمه وتربيته على قيم تنتمي إليه وهل
ممارسة التغريب بالكتاب حىت ولو كان األمر بعفوية وغري مقصود وهو ما يستدعي استشارة جلنة علمية متكونة من خرباء من عدة  
ختصصات ينتمون لبيئة الطفل ويشرتكون معه يف التاريخ والثقافة واهلوية،  تراجع مضامني ومواضيع الكتب قبل نشرها ألن الكتاب 

ومدخالتنا اليوم عرب الكتب هي خمرجاتنا غدا عرب سلوكيات وقيم  : ي خناطب به ونعد به رجل الغد وجيل املستقبلجهاز اسرتاتيج
 (1) أجيال الغد

كل الفاعلني يف الكتاب عينة الدراسة أفراد حيث التلميذ هو املخاطب واملستهدف  من الدرس واملشرك أيضا : أهم الفاعلين -
أصنف "  "أحافظ على صحيت"  "كيف أحترك"يف الكتاب عينة الدراسة ويبدأ اإلشراك من العنوان مثل  يف غالبية الدروس املتضمنة

حيث إشراك " ... يف منزلنا مواد للتنظيف والطهارة"  "نباتات تعيش معنا"  "قليب ينبض"  "أغذييت صحية"  "أنا أتنفس"  "أغذييت
  (2) عل عملية التعليم والرتبية فعالة أكثرالتلميذ من أجنع الطرق التعليمية الرتبوية اليت جت

مبا أن الكتاب متعلق بالرتبية العلمية والتكنولوجية فإن األساليب  املستخدمة جاءت معظمها متعلقة  :األساليب والمهارات -
 برتسيخ الفكرة وهو أمر منطقي باعتبار األولوية لرتسيخ فكرة الدرس العلمي

"  املرصوفة: "أو التكنولوجي مع ذلك ختللت الدروس بعض املهارات اللغوية املتعلقة بتعليم املصطلحات العلمية والتكنولوجية  مثل 
ولو بشكل غري مباشر حيث اللغة العربية هي الوعاء الذي محل هذه "... التنفس"  " القلب"  "احلواس" "اجلدول"  "العمود"

 ة عندما يعتمد على النصوص يف التعليم وليس على الرسم واألشكال حيث كانت هذه األخرية هيالدروس العلمية التكنولوجي
 .الطاغية

جاءت كل نصوص الكتاب عينة الدراسة دون استثناء بأسلوب فصيح خال من أي عبارة عامية أو  :األساليب البالغية  -
بوية السيما وإن كانت مدرسية باعتبار أن اللغة وعاء الفكر وأن أجنبية أو هجينة وهو املطلوب يف مثل هذه الكتب التعليمية الرت 

                                                           

 22ص.4092،عمان، أسامة، دار االتصال العمومي وأسسه في الدعوة المحمدية ،آمال عمريات(1)
20ص،4090،غزة،الثاني الصف طلبة لدى االجتماعية القيم بعض تنمية في المعلم دورألمحد ، اهلنديسهي  (2)  
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التعلم يف الصغر كالنقش على احلجر مما يتطلب احلرص دوما على خماطبة التلميذ وتعليمه بلغة فصيحة حىت يشب على إتقان اللغة 
.بشكل صحيح وأكادميي مستقبال  

استخدام البنية الرتاتبية جاء بشكل أكرب يف كتاب الرتبية العلمية كما هو الشأن يف كتاب اللغة فإن :  التحليل األسلوبي -
والتكنولوجية أيضا ألهنا األنسب يف التدرج يف الشرح والتعليم واإلفهام ، فغالبا ما يبدأ الدرس بأنشطة وأسئلة تدخل التلميذ يف جو 

حوصلة للدرس ويكون التلميذ قد تدرج يف عملية اليت هي عبارة عن " تعلمت"الدرس وسياقه مث جتربة أو مترين وصوال ملرحلة 
إىل جانب .االستيعاب ببنية لغوية تراتبية مراعاة لسنه وقدراته اإلدراكية وحداثته  يف استخدام  الكتاب للتعلم واكتساب املعارف

دها غالبا يف مادة الرتبية استخدام بعض األساليب اخلاصة ببنية التعبري اليت خصت االستنتاجات واحلوصلة لرتسيخ الفكرة واليت جن
 .العلمية باعتبار أن الرتبية التكنولوجية تستخدم األشكال أكثر

غالبية قيم هذا الكتاب عينة الدراسة جاءت تعليمية نظرا لطبيعة املادتني التلقينية التعليمية واليت تستهدف تعليم : طبيعة القيم -
ة وخصائصها مما جعل من القيم الواردة تعليمية حبتة عدا بعض املواضيع اليت التلميذ كل ما حييط به من مادة ومجاد وكائنات حي

املتجر "كمؤسسة اجتماعية نتاج تطور علمي وتكنولوجي وكذلك " املدرسة"تضمنت قيم اجتماعية لربط التلميذ مبحيطه وباعتبار 
اجتماعية أكثر إذ ركز على رفقة التلميذ يف هو نتيجة التطور االقتصادي والتكنولوجي مع ذلك محل املوضوعان قيم " العمالق

وهي قيم اجتماعية تضمنت بعض الدروس فقط اخلاصة بالرتبية " يف حديقة التجارب" املدرسة ورفقة األم يف املتجر ورفقة األطفال
واألخالقية الدينية متاما عن هذا العلمية والرتبية التكنولوجية اليت سادهتا القيم التعليمية بالدرجة األوىل يف حني غابت القيم الرتبوية 

على سبيل املثال ال احلصر، كان من املمكن " يف حديقة التجارب"الكتاب مع أنه كان من املمكن إدراجها ولو ضمنيا مثل درس 
ومحاية البيئة  تضمني  قيم تربوية بيئية أخالقية تتعلق باحلفاظ على البيئة واألشجار والتعامل بلطف مع احليوانات واملسامهة يف رعاية

وحىت االجتماعية –لكن القائم باالتصال أصر على جتريد الكتاب من أي قيم أخرى عدا التعليمية ...وإعطاء أمثلة على ذلك
معتربا أن هذه املواد  جيب أن تكون جافة وال مكان للقيم األخالقية الرتبوية فيها مع أن غالبية الدروس حتتوي  -جاءت غري مباشرة

لقيم فيها فاحلاسوب مثال كان من املمكن تضمني قيمة الوقت فيه وقيم  األخالق باالستخدام النافع له كذلك السوق على مكان ل
إال أن ما ميكن استخالصه هو أن القائم .الكبري كان ميكن تضمني رسالة تربوية خاصة برتشيد االستهالك بتفادي التبذير وهكذا

كتاب الرتبية اإلسالمية واملدنية أما العلمية والتكنولوجية فلم جيد للقيم الرتبوية واألخالقية   باالتصال يعترب جدوى القيم ومكاهنا يف
 .  مكانا هلا

جاءت معظم األنشطة التعليمية مقربة للقيمة نظرا  :األنشطة التعليمية وقدرتها على تجسيد أو تقريب القيم -
قيما تعليمية مما يستدعي تقريبها للتلميذ لفهمها يف حني جاء بعضها جمسدا لطبيعة املواضيع العلمية والتكنولوجية اليت كانت تضم 

للقيمة املتعلمة كأن يطلب من التلميذ تطبيق ما تعلمه برسم مرصوفة أو جدول مثال أو عمود أو  تشكيل وقت معني بعقارب 
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ة لتجسيد القيمة وترسيخها مع ذلك كانت أقل وهي أنشطة متعلقة بتجسيد القيمة التعليمية واليت تعترب أكثر فعالي...  الساعة  
 .مقارنة بتلك اليت جاءت مقربة للقيمة فقط 

معظم األهداف املتضمنة يف هذا الكتاب اخلاص بالرتبية العلمية والتكنولوجية جاءت :  في الكتاب األهداف المتضمنة-
أهداف تعليمية حبتة حيث فضل القائم باالتصال أن جيعلها مقتصرة  على تعليم وتلقني التلميذ مواد جافة فقط، بإستثناء بعض 

يف "و" يف حديقة التجارب"ا ظهرت يف سياق الدرس مثل املواضيع اليت تضمنت بعض األهداف االجتماعية واملدنية والقليلة جد
حيث كانت األولوية للهدف التعليمي مث جاء اهلدف االجتماعي واملدين يف السياق وهو ما يؤكد إصرار القائم "...املتجر الكبري

درس أو خيل به مع أن باالتصال على جعل هاتني املادتني تعليميتني دون ترك اجملال ألي هدف أخر وكأنه سينقص من قيمة ال
األهداف األخرى ال تنقص من قيمة الدرس وال من فعاليته بالعكس قد تضفي عليه نوع من الليونة  واملرونة وتنقص من رتابة  

اجلانب اجلاف فيه وهو أمر مطلوب يف هذه املرحلة العمرية من عمر التلميذ وما استعانة القائم باالتصال ببعض النصوص املتضمنة 
ف اجتماعية ومدنية مرفوقة برسومات كبرية وبارزة  إال دليل على إدراكه هلذه األمهية لفك الرتابة مع ذلك مل يوفها حقها ألهدا

.مقارنة باألهداف التعليمية الطاغية بشكل ملفت على حساب األهداف الرتبوية   
 
 
 
 

 :نتائج وخالصة الدراسة
طغت القيم التعليمية عموما على عينة الدراسة املتمثلة يف كتايب اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية وكتاب الرتبية  -

التكنولوجية والرتبية العلمية، حيث ركز الكتاب األول على تعليم التلميذ اللغة بداية من احلروف والكلمات مع تضمني دروس اللغة 
الرتبوية واالجتماعية وحىت الدينية األخالقية اإلسالمية أحيانا،يف حني جاءت معظم قيم الرتبية اإلسالمية قيما تربوية و  بعض القيم

القيم  دينية أخالقية وحىت اجتماعية وختللتها بعض القيم التعليمية املتمثلة يف السور القرآنية البحتة، أما الرتبية املدنية فقد طغت عليها
ىل جانب بعض القيم  األخالقية الدينية اليت تداخلت مع القيم االجتماعية حيث حدث تداخل يف القيم بني  مادة الرتبية الوطنية إ

اإلسالمية  والرتبية املدنية هذه األخرية اليت محلت يف أكثر من موضوع قيما دينية إسالمية مدنية وهو ما يؤكد رحابة الفكر املتضمن 
هو منهج حياة،  حيث مل يتم إدراج أي قيمة أخالقية  تربوية وحىت اجتماعية  أو وطنية أو اقتصادية أو  يف الدين اإلسالمي الذي

صحية أو حىت بيئية إال ووجدت مكانا هلا يف القيم الدينية الرتبوية األخالقية لإلسالم ، وبالرغم من حرص القائم باالتصال على 
يا تعليميا حبتا بعيدا عن القيم باعتباره ركز على املادة وعناصرها واحمليط و موارده وجسم جعل كتاب الرتبية العلمية والتكنولوجية علم

اإلنسان وأعضائه إال أننا ملسنا قيما تربوية أخالقية متضمنة مل يقصدها القائم باالتصال بصفة صرحية وإمنا وردت كمحصلة إذ ال 
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اد على صحة اإلنسان أو ضرورة احلرص على نظافة احمليط مثال يف القيم ميكن  حصر احلديث عن ضرورة الوقاية من خماطر بعض املو 
التعليمية الواردة يف مادة الرتبية العلمية ألهنا تتضمن قيما تربوية صحية بيئية اجتماعية ومدنية وحىت أخالقية دينية تتمثل يف 

 .                        خذ األسباب الوقائية حييط هبا من األذى بل ورعايتها وأ الضرورات املتعلقة حبماية النفس وكل ما
ال أن الدراسة إبالرغم من طغيان القيم التعليمية اليت حرصت على تعليم التلميذ وتعريفه بأسس املادة املدرسة عرب النصوص   -

خلصت لوجود قيم أخرى ولو أهنا ليست بنفس احلجم والدرجة مقارنة بالقيم التعليمية سواء عرب النصوص حيث رصدت الدراسة 
نب قيما تربوية وأخالقية واجتماعية ووطنية سياسية خاصة يف الكتاب املتعلق باللغة العربية والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية إىل جا

القيم الصحية واالقتصادية والبيئية اليت وردت حىت يف كتاب الرتبية العلمية والتكنولوجية بشكل أقل حيث جاء هذا الكتاب بعض 
جافا يغلب عليه األسلوب التلقيين املعتمد على القيم التعليمية التعريفية بالنصوص والصور وبالرغم من وجوب شد التلميذ يف هذه 

هذه املواد بعناصر التشويق بفك الرتابة واجلفاف إال أن هذا الكتاب مل يراعي خصوصية الطفل املتلقي املرحلة العمرية إىل مثل 
وحرص على جعل مضامينه علمية حبتة  فاقدة للروح وللقيم بل أكثر من ذلك جاءت مادة الرتبية التكنولوجية بعيدة عن مهمتها 

للطفل واليت تدخل يف صلب املوضوع واملادة املفروض تعليمها خاصة أهنا  وقاصرة جدا من حيث القيم واختيار املواضيع املالئمة
 .                   تسمى تربية تكنولوجية واحلقيقة أهنا مل تؤدي إطالقا مهمة الرتبية يف جمال التكنولوجيا 

ماعدا القيم التعليمية التعريفية اليت قدمت أغلب القيم الواردة  يف عينة الدراسة بشكل تضميين سواء عن طريق النص أو الصورة   - 
جاءت بشكل مباشر وصريح وأخذت األولوية يف مضامني ودروس الكتب عينة الدراسة، وغالبا ما قدمت بشكل مل يراع خلصوصية 

هية اليت يف هذه املرحلة العمرية فأحيانا تستهني به وبقدراته يف هذا السن فتبالغ يف تبسيط بعض األمور البدي -الطفل–التلميذ 
يعرفها الطفل وتعلمها يف حميطه األسري قبل املدرسي وأحيانا أخرى ختاطبه على أنه راشد ومدرك لبعض األمور اليت يصعب 
استيعاهبا يف مرحلته العمرية الصغرية وهو راجع لعدم استعانة املؤلفني بأخصائيني نفسيني وتربويني واجتماعيني ينتمون لبيئة الطفل 

ثقافية والدينية من أجل تأليف هذه الكتب املهمة ليس للطفل فقط بل للمجتمع ككل ألهنا ختطط للمستقبل بل االجتماعية وال
هو كتاب الطفل إذ مل يراعى سنه وخصوصيته يف اختيار و  -حسب املضامني–لكن  يبدو أن أسهل ما ميكن تأليفه . تُنشئه

يت خصوصية هذا الطفل الثقافية والدينية رغم أنه رجل الغد املعول عليه تسلسل املواضيع وال يف تدرج وتضمني القيم وال حىت روع
والذي ال جيب أن نفصله عن سياقه التارخيي والثقايف والديين فنمارس التغريب عليه بالكتب املدرسية اليت هي جهاز خطري إذا مل 

نص والصورة وبشكل بارز وكبري ومثري ملفت لالنتباه حنسن استخدامها وإال كيف نفسر إقحام مواضيع مثل عيد األم وعيد امليالد بال
أكثر وأشد من أي موضوع آخر  بالرغم من أهنا ال تنتمي لبيئة الطفل الثقافية واالجتماعية والدينية وال حىت التارخيية سوى  أهنا 

عياد واملناسبات املختلفة سواء كانت تغريب صارخ بواسطة الكتاب املدرسي وابتداءا من السنة األوىل وكأن اجلزائر فقرية من حيث األ
قزمت يف  طقوس  متعلقة  -اليت ذكرت واقتصرت على عيد األضحى ومناسبة رمضان -دينية أو وطنية حيث قزمت األعياد الدينية

س عيد بالوالئم واألكل فقط دون مراعاة القيمة الروحية الدينية الراقية واألخالقية واالجتماعية وحىت الصحية كما حدث يف در 
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األضحى الذي مل يتضمن يف نصه وصوره سوى املائدة والوليمة  وهو العيد الوحيد املتعلق باملسلمني الذي ذكر بالرغم من أن عيد 
مثله مثل عيد األضحى الذي قزم إىل جمرد وليمة ... الفطر مهم كذلك نظرا ملا  يتضمنه من قيم احلب والتسامح  والتآزر والتآلف

ضان مع أهنا مناسبات لبث وترسيخ قيم غاية يف السمو األخالقي  كما اختزل حب الوطن يف العلم والعملة وأكل مثله مثل رم
جدر وأنفع وأفضل وأقرب للطفل اجلزائري املسلم من عيد األم وعيد امليالد أالوطنية مغيبني بذلك عيد الثورة وعيد النصر اللذان كان 

تساؤل مهم من خيتار هذه املوضوعات وهبذا الشكل البارز ومن قرر أهنا تكون مركز الكتاب وهنا يطرح :املتعلقة بالثقافة املسيحية 
إن هذه الدراسة . رغم أهنا دخيلة على قيم اجلزائري رغم أولوية قيم أخرى أفضل للتلميذ اجلزائري وأنفع له  ملستقبله ومستقبل وطنه 

ال املتمثلني يف مؤلفي هذه الكتب وختصصاهتم حىت جنيب على بعض حتتاج لدراسة أخرى استطالعية متعلقة بالقائمني باالتص
 .مميزات هذا القائم باالتصال من خالل مضامينه و التساؤالت ولو أن التحلياللكيفي قد أعطانا بعضا من مالمح 

يف كتاب اللغة العربية جاءت القيم املتضمنة يف الكتب املدرسية عينة الدراسة قيم تعليمية تربوية اجتماعية خاصة، السيما   - 
جه والرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية إىل جانب بعض القيم األخالقية الدينية اإلسالمية واليت وردت يف مادة الرتبية اإلسالمية على و 

القيم األخالقية  اخلصوص وكذلك مادة الرتبية املدنية رغم أن العناوين كانت مركزة على الرتبية املدنية  الوطنية والسياسية إال أن
الدينية اإلسالمية تضمنت فيها بقصد وبغري قصد نظرا لشساعة الفكر الرتبوي القيمي الديين اإلسالمي الذي حيتوي ويضم مجيع 
جماالت احلياة، وهي قيم مهمة يف تنشئة الطفل حيث  تنعكس إجيابا على شخصيته حاضرا ومستقبال، وحىت مادة اللغة العربية ورغم 

على تعليم احلروف والعبارات واللغة إمجاال إال أهنا تضمنت قيما تربوية واجتماعية  أخالقية ودينية إسالمية كثرية مابني تركيزها 
سطورها إىل جانب بعض القيم األخرى اليت تضمنت يف كتاب اللغة والرتبية اإلسالمية واملدنية مثل القيم االقتصادية بدرجة أقل 

إال أنه  -عدا التعليمية منها-وحىت كتاب الرتبية العلمية والتكنولوجية ورغم فقره من ناحية القيم . ماليةوالقيم الصحية والبيئية اجل
تضمن بدوره بعض القيم االجتماعية  والصحية والبيئية اليت تعترب مهمة أيضا يف تكوين شخصية الطفل،باعتبار أن ترسيخ هذه القيم 

سلوك أفراد اجملتمع مستقبال إذ أن غاية القيم هي ترمجتها يف سلوكات صحيحة وحضارية  املهمة يف احلياة منذ الصغر ينعكس على
وهو ما يبني أمهية تقريب وترسيخ القيم املختلفة يف شخصية الطفل السيما ان كان احلامل هلذه القيم الكتاب املدرسي ذو املصداقية 

سينعكس على سلوكه يف احلاضر واملستقبل خاصة، فالتعلم يف الصغر   والوزن املعترب لدى التلميذ الصغري،فكل ما يتلقاه يف صغره
كالنقش على احلجر لذلك كان  لزاما على القائمني عليه أن يولوا أمهية أكرب  حملتويات هذه الكتب والقيم املتضمنة فيها وإبعاد كل 

–املسلم وذلك جبعل القائمني على مثل هذا املشروع مضمون ال عالقة له ببيئة وهوية وثقافة وتاريخ وعقيدة وديانة الطفل اجلزائري 
من خمتلف التخصصات الالزمة واألهم من ذلك أن يكونوا من بيئة الطفل وثقافته أي ينتمون إليه وينتمي إليهم حىت  -الكتاب

ة دخيلة على يدركوا خصوصيته كطفل وخصوصيته كمسلم جزائري له خصوصية ثقافية وهوية يعتز هبا وحىت ال تقحم رسائل ضمني
 .جمتمعه وثقافته وعقيدته هدفها التغريب والتعقيد وليس تكوين شخصية النشء السوية والقوية املعتزة هبويتها ومقوماهتا احلضارية
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