مـــقدمـــة:
يسعى التعميم إلى دراسة الظروف المحيطة بعممية التعمم والشروط المساعدة عمى تسييل اكتساب المتعمم

لمختمف الميارات والخبرات ،وذلك بأن اإلنسان يتميز باستم اررية حاجتو لمتعمم ،إذ ال يكتفي باالعتماد عمى

الفطرة ،بل يطمح دائما إلى تحقيق أحسن تالؤم مع محيطو الخارجي وتمبية حاجاتو المختمفة والمتنامية بشكل

متواصل ،وعميو فإن"التعمم باعتباره اكتسابا مستم ار لخبرات جديدة من قبل الكائن الحي وتطوير متواصل لقدراتو

وإمكانياتو ال يمكن أن يتم بصورة تمقائية وبمعزل عن أي تدخل عممي يحدد أسسو ويرسم أىدافو ويرسي قواعده
ومناىجو .فقد يتعمم اإلنسان بمفرده وبصورة تمقائية بعض االستجابات أو الميارات المحدودة وقد يكتسب نتيجة
لذلك بعض الخبرات ولكن ما يتوصل إليو باإلضافة إلى طابعو الشاق والمحدود قد ال

يكون مطابقا أو محققا لكثير من حاجاتو وحاجات مجتمعو"

(1).

ومن ىنا ندرك كيف أن التعميم ه و عممية معقدة ،يعتمد عمى شروط وآليات مختمفة و يقتضي االىتمام بكل

أن
العناصر األساسية المرتبطة به وبتعالقاته ،دون االىتمام بعنصر عمى حساب آخر ،وجدير باإلشارة إلى َ
االىتمام في الماضي كان منصبا عمى المادة الدراسية في حد ذاتيا ،وضرورة التحكم فييا ،ومع مرور الزمن
تبين لممختصين َّ
أن نجاح العممية التعميمية مرىون باالىتمام بكل العناصر الضرورية لتحقيقيا،

والتي ترتبط

"بالمدرس والتمميذ والطريقة واألىداف المتوخاة والمحيط الذي تجري فيو العممية التعميمية بكافة مكوناتيا

االجتماعية والسياسية والثقافية " .(2).ومن ىنا انصب اىتمام ىا عمى العناصر األساسية التي تمثل المعمم-المتعمم-
المعرفة ،وىي العناصر التي يمكن توضيحيا بالخطاطة التي وضعيا الباحث عمي آيت أوشان):(3
"القطب البيداغوجي"

الم ــــدرس

(التخطيط – التنفيذ  -التقويم)
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المحتوى

المتعلم

تكشف ىذه الخطاطة مختمف العالقات القائمة بين العناصر األساسية في العممية التعميمية مما يعني َّ
أن

التفاعل الحاصل بينيا ىو الذي تتجسد من خاللو الوضعيات التعميمية .

ومن ثمة َّ
فإن العممية التعميمية بوصفيا عمال بيداغوجيا تىدف إلى تأىيل المتعمم الكتساب مختمف الميارات

والخبرات ،تتطمب وجود مرتكزات عممية تحدد ىا من الناحية االبستيمولجية والناحية المنيجية ،وىو األمر الذي

يقتضي منيا أن تستمد خمفياتيا المعرفية من الحقول العممية المختمفة ،وفي مقدمتيا المسانيات والبيداغوجيا وعمم

النفس وعمم االجتماع ،ومنـو"تصبح التعميمية ،بناء عمى ىذا التصور ،ىمزة وصل تجمع بين اىتمامات مختمفة
وتخصصات متنوعة ،ألن الميدان التطبيقي يقتضي المشاركة الفعالة لنفر غير قميل من الباحثين الذين ليم

اختصاصات متباينة" .(4).

وليس يخفى أن أىم وسيمة يعتمدىا العمل البيداغوجي في القيام بالميمة المنوطة بو ىي الكتاب المدرسي

الذي يالزم العممية التعميمية في كل أطوار التعميم العام أي التعميم ما قبل الجامعي.

 /1تعريف الكتاب المدرسي:

تعود عبارة الكتاب المدرسي

Manuel scolaire

في المغات األجنبية إلى األصل الالتيني

Manus

بمعنى

اليد.وتشير المفظة إلى الكتاب الذي يحتوي المعارف األساسية المرتبطة بمجال محدد ،ثم أصبحت مع القرن

التاسع عشر الميالدي تدل بشكل خاص عمى الكتب التي تفرضيا البرامج الدراسية  .(5).يمثل الكتاب المدرسي إذن
األداة التعميمية التي تعرض المادة العممية الموجية لفئة عمرية معينة ،وىو يسعى إلى تنمية القدرات والميارات

المختمفة لدى المتعممين .وىو في حقيقتو يمثل العالقة بين المعمم والمتعمم حيث يشكل بالنسبة لممعمم الوسيمة
المساعدة عمى تنمية أدائو البيداغوجي ،ويمثل لممتعمم وسيمة لمحصول عمى المعرفة كما أنو يساىم من جية
أخرى في متابعة األولياء ألبنائيم إذ يمنحيم فرصة االطالع عمى محتوى تعمم أوالدىم ومتابعة تطور

معارفيم.ومن ىنا يتبين كيف أن الكتاب المدرسي يشكل مساحة ميمة لمحوار بين األطراف المختمفة .وليس

يخفى أن الكتاب المدرسي يمثل الفمسفة التربوية التي يرتضييا المجتمع ،ويراىا ضرورية في سيرورة تعمم األفراد.

ومن الطبيعي أن يعرف الكتاب المدرسي بشكل عام سمسمة من التحوالت من حيث الشكل والمضمون والطبع

ونوعية الورق مع تطور وسائل الطباعة والنشر.

 / 2تحوالت الكتاب المدرسي الجزائري :

من المعموم أنو تواصل العمل بالكتاب المدرسـ ــي الفرنسي في الجزائر في السنوات األولى التي تمت

االســتقالل.والبد من اإلشارة أن الكتب المدرسية الخاصة بالجزائر لم تظير إال مع بداية القرن العشرين،وىي
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كتب خاصة بالقراءة لتالميذ المدارس،
وطبعت بدار أرمون كوالن

(6).

Colin

اشترك في تأليفيا كل من

برنار و فيالر

M.M.P-Bernard–A.Veller

 .Armandوقد" وجدت الجزائر نفسيا غداة استرجاع السيادة الوطنية في

مواجية التخمف االجتماعي وتحدياتو من أمية وجيل وفقر ومرض وغيرىا .وأمام منظومة تربوية أجنبية بعيدة كل

البعد عن واقعيا من حيث الغايات والمبادئ والمضامين ،كان لزاما عمى الدولة الجزائرية الفتية بمورة طموحات

الشعب الجزائري في التنمية وابراز مكونات ىويتو وبعده الثقافي الوطني وتجسيد حقو في التربية والتعميم وىكذا

.(7).

وضعت المنظومة التربوية في اعتبارىا منذ االستقالل :البعد الوطني ـ ـ ـ البعد الديمقراطي ـ ـ ـ البعد العصري"

وسرعان ما ظيرت ضرورة ج ـ ـ أزرتيا لتتالءم مـع قيـ ــم المجتمع وتطمعاتو إذ قررت "أمرية  16أفريل  1976ج أزرة

المنظومة التربوية تدريجيا من حيث المحتوى ومن حيث التأطير وكان ىذا من أىدافيا السامية التي تعتبر من

أولويات النظام التربوي في الجزائر ،وليذا فإن أىم التدابير األولى التي قامت بيا الجزائر تعزيز مكانة المغة
العربية تدريجيا وج أزرة المضامين والسيما المواد الحساسة مثل العموم االجتماعية كالتاريخ والجغرافيا والفمسفة

والتربية الدينية واألخالقية والوطنية ،ومن مرحمة ثانية وعند بناء المناىج المدرسة األساسية ابتداء من سنة

 1989فإنو من الجدير بالمالحظة واالعتزاز أن كل البرامج والكتب المدرسية من السنة األولى إلى السنة
أساسي تم إعداده من طرف جزائريين وذلك من مرحمة التصميم إلى مرحمة التوزيع عمى مؤسسات التعميم
وى ـ ــو األمر الذي تطمب إعداد كتاب مدرسي جديد،

يتماشى مع األىداف المسطرة من جية،

9
)، (8

ومع المقاييس

الدولية من جية أخرى.

وقد شيد العالم في الربع األخير من القرن العشرين سرعة مدىشة في حجم التغييرات التي انتشرت في

المجال العممي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي ،وعرفت وسائل االتصال ونقل المعارف تطو ار مذىال رافقو
انفجار في تكنولوجيا الكمبيوتر والمعمومات أدى إلى تغيير في كيفية الحصول عمى المعرفة ،والى تصور جديد

لمكتابة ولمنص حيث أصبحت الكتابة تتفاعل في المحظة ذاتيا مع الصورة والصوت ،وتضع أمام القارئ إمكانية

التفاعل معيا ،والحصول عمى الموضوعات والمعاجم المختمفة في أقراص مدمجة،وأصبحت المعرفة بذلك قابمة
لمتبادل بين الناس دون رقابة ودون االلتزام بحدود سمطة أو حدود دولة مما

فرض إعادة التفكير في طرق

ومناىج التعميم .وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر عرفت بعد استقالليا تحوالت ميمة كان ليا األثر الكبير عمى

التعميم بشكل خاص .وقد كان تغيير برامج ومقررات الدراسة الدافع األول إلنتاج كتاب مدرسي جديد إذ إن تغيير
البرامج ال يفرض تغيير المضامين فقط بل يتطمب إعداد كتب جديدة أيضا.

 /3الصورة في الكتاب المدرسي الجزائري :

تعد الصورة بشكل عام وسيمة ميمة في مساعدة المعمم في شرح الدرس وتوضيحو،ذلك بأنيا ترتبط بمجموعة

من المضامين التي يمكن لممتعمم تبينيا في أثناء حصة الدرس ،من خالل الدالالت التي تتضمنيا وتوحي بيا

"ولعل المثيرات البصرية واإليحاءات الداللية المتوافرة في خطاب الصورة أكثر تأثي ار من المثيرات الداللية التي

يحوييا الخطاب المقروء أو المسموع ( )...والتمقي بوساطة العين التي تشاىد التجسيم لفكرة أو حدث أكثر تأثي ار
في الوعي واإلدراك ،وأكثر رسوخا في الالوعي من تمقي النص المقروء أو المسموع،كما أن صورة واحدة تستطيع

أن تختزل قضية كبرى يحتاج التعبير عنيا مقاال مطوال أو كتابا،ومن خصائص تمقي الصورة قدرتيا عمى إضاءة
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فكرة بزمن قياسي ،إذ إن نظرة واحدة لمصورة تخمق فضاءات داللية وايحاءات رمزية ،وترسم من اآلفاق الفكرية
والمعرفية ما يعجز عنو الخطاب المكتوب أو المسموع".

(9).

وليس يخفى" بأن المتعمم بصفة عامة ،والطفل بصفة

خاصة ،ينجذب كثي ار إلى الصورة المثيرة ،ويتعمم من خالليا الكثير الكثير ،خاصة إذا كان ىذا المتعمم طفال في

المراحل األولى من التعميم األولي أو الدراسي؛ ألنو ال يتعمم إال بالمحسوس والممموس والمشخص حسب التصور

النفسي والمعرفي لجان بياجيو (  )Jean Piagetالذي حصر أربع مراحل رئيسة لمتطور الذىني ،وىي:(10).
الذكاء الحسي الحركي (من الوالدة 2 -سنة)
الذكاء الحدسي( من 7- 2سنوات)
الذكاء المحسوس (من )12-8

الذكاء المجرد ( من  12وما فوق).
وأكثر من ىذا ،فالطفل المتعمم يقبل كثي ار عمى الكتب والمجالت والوسائل البصرية التي تستخدم الصورة،

فينساق مع جمالياتيا الفنية ويتأثر بأشكاليا البصرية ،ويندىش أللوانيا الزاىية المثيرة ،ويتيو مع عوالميا التخيمية

سواء أكانت واقعية أم احتمالية أم مستحيمة .كما يتمذذ بظالليا الجذابة ،ويتمثل رسائميا اليادفة .ومن ثم ،فالطفل
المتعمم يرتاح إلى الصورة المرئية أكثر مما يرتاح إلى درس جاف مقرف يستخدم فيو المدرس المغة البيانية من

بداية الحصة حتى نيايتيا .ومن ىنا فالصورة وسيمة ميمة في المجال التربوي والتعميمي نظ ار لفوائدىا الكثيرة
وأدوارىا اليامة".(11).

وتجدر اإلشارة إلى أن اعتماد الكتاب المدرسي في مواده المختمفة عمى الصورة كان في بداي ــة أمره اعتمادا

عــمى الصورة الممونة باألبيض واألسود فقط ثم تـم االنتقال إلى الصورة الممونة التي يفترض فييا أن تكون ذات

ألوان زاىية ومثيرة لتشد انتباه المتعمم ،ذلك بأنيا"

وسيمة توضيحية ،وأداة بيداغوجية ىامة ،تساعد المتعمم

والمدرس معا عمى التبميغ واإلفيام والتوضيح ،وتفسير ما غمض من الدرس ،وتبيان جزئياتو وتفاصيمو المعقدة

بشكل محسوس ومشخص ،خاصة أن المتعمم ال يمكن فيم المجردات كثي ار .لذا ،تقوم الصورة التربوية بدور ىام
في تبسيط الدرس ،وتسييمو ،وتمخيصو ،وتبيان خطواتو المقطعية بطريقة ديداكتيكية ميسرة راسخة في العقل أو

الذىن  ...عالوة عمى ىذا فالصورة التربوية ىي صورة إدراكية ذىنية من جية أولى ،وصورة انفعالية ووجدانية
من جية ثانية ،وصورة حركية توحي بالفعل واألداء واإلنجاز من جية ثالثة .ويمكن أن تكون لمصورة

البيداغوجية مجموعة من الوظائف غير الوظيفتين :التربوية والديداكتيكية كالوظيفة التعبيرية ،والوظيفة الجمالية،
والوظيفة التأثيرية ،والوظيفة الحفاظية ،والوظيفة المرجعية ،والوظيفة األيقونية ،والوظيفة الثقافية ،والوظيفية
السيميائية ،وغيرىا من الوظائف األخرى التي تتحدد من خالل السياق النصي والذىني ".(12).

وان نحن نظرنا في الكتاب المدرسي الخاص بالمرحمة االبتدائية – وىي مدار دراستنا -فإننا نجد أن كل مادة

تعميمية قد أفرد ليا كتاب خاص يعرض لممادة في شكل تسمسمي ،والتي تتوزع عمى مجموعة م ــن المحاور التي

تتوزع بدورىا إلى وحدات تَعمُمية .وكل وحدة تتفرع إلى مـجموعة من النشاطات التـي مـن شـأنيا أن تسـاعد
المتـعمم عـمى اكـتساب المـعــارف وتوظيـ ــفيا بصورة صحيــحة.
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وقد زينت كل كتب ىذه المرحمة بالصور بداية من الغالف .وتتوزع الصورة عمى فضاءات فنية مختمفة حيث
نجد الرسوم التوضيحية لممضامين المختمفة إلى جانب الصور التشكيمية والصور الفوتوغرافية ،وىي كميا مرتبطة
بواقع المتعمم وموظفة بطبيعة الحال ألغراض تعميمية قصد توجيو المتعمم،

وغرس القيم النبيمة في نفسو مثل

الصور التي تحث عمى النظافة واحترام اآلخرين ،والصور الخاصة بأبطال الثورة من أجل ربط المتعمم بتاريخ

وطنو.

ومما يمكن مالحظتو من النظرة األولى إلى ىذه الصور ىي صغر حجميا،وعدم وضوح تفاصيميا باإلضافة

إلى األلوان غير الزاىية كما تشير إلى ذلك الصورة رقم  ،1والصورة رقم  2من كتاب القراءة لمسنة األولى من
التعميم االبتدائي .تنتمي الصورة وفق البرنامج الدراسي إلى المجال التعميمي الثاني الخاص بالمدرسة ،وىي تمثل

الوحدة األولى ،ويحمل النص المرفق عنوان رضا يدخل المدرسة  ،وىي صورة يفترض من وضعيا دفع التمميذ
إلى محبة المدرسة.وليس يخفى أن نجاح العممية التعميمية في ىذه المرحمة مرتبط بتحقيق انسجام الطفل مع

مرحمة التعمم وقابميتو لالنفصال عن وسطو األسري ،وال يكون ذلك إال بتوفير اإلمكانيات المادية الخاصة بعالم

الطفل.وال تحمل الصورة في نظرنا ما من شأنو أن يساعد عمى التأثير في الطفل ليتقبل التعميم بالمرحمة

االبتدائية مع العمم أن بعض األولياء يعانون في الشيور األولى من التحاق أبنائيم بالمدرسة من عدم تأقمم

أطفاليم مع جو المدرسة والدراسة .وبالتالي فإن التمميذ ال يمكنو أن يحب ىذه الصورة

– المفترض أنيا تمثل

القسم -بسبب عدم اكتماليا ،فال وجدود ال لمسبورة وال لمكتب المعمم أي أن الصورة لم تنجح في توضيح

مضمون النص عمى الرغم من اعتمدت المون األصفر الذي من شأنو أن يبعث عمال االبتياج وعمى الثقة

بالنفس.
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المغة العربية ،السنة األولى من التعميم االبتدائي ،كتاب التمميذ ،الجزائر ،الديوان الوطني لممطبوعات الجزائرية،
 ،2008- 2004ص.30

المغة العربية ،السنة األولى من التعميم االبتدائي،كتاب التمميذ،الجزائر،الديوان الوطني لممطبوعات الجزائرية ،2008-2004 ،ص66

واذا انتقمنا إلى المجال التعميمي الثالث الخاص بالرياضة والتسمية فإننا نجد نصا ميما معنونا بـ

في حديقة

الحيوانات ،وأىمية النص في نظرنا تعود إلى شغف جميع األطفال بالحيوانات غير أن الصورة المرفقة ليس فييا
ما قد يدفع فضول الطفل لزيارة حديقة الحيوانات إذ ال تظير نقطة التركيز المتمثمة في تنوع الحيوانات حسب

النص .وتشير الصورة رقم  3إلى مدينة الجزائر،وىي صورة مرتبطة ببرنامج مادة التربية المدنية لمسنة األولى،
والمرتبطة بالمجال التعميمي الخاص بالبيئة والمحافظة عمييا ،ويفترض في الصورة أن تساعد التمميذ عمى أن
يتعرف عمى الحياة في المدينة،وىو ما ال يمكن أن يتحقق مع صور باىتة األلوان حيث تفتقد الصورة إلى

الحيوية أي أنيا ال توحي بالحركة والضوضاء التي ىي من أخص خصائص المدينة بشكل يجعل التمميذ يفرق
بسيولة بين الحياة في الريف والحياة في المدينة وىو ىدف النص الذي رافقتو الصورة.
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كتابي في التربية المدنية ،السنة األولى من التعميم االبتدائي ،إشراف طيب نايت سميمان ،الجزائر ،2014-2013 ،ص.46

وينطبق األمر نفسو عمى كتاب السنة الثالثة ،مثمما نجد ذلك في كتاب التربية المدنية حيث ترتبط الصورة
رقم  4بالوحدة الرابعة في البرنامج والخاصة بالتغذية والصحة،

غير أنيا ال تؤدي اليدف األساسي الذي

استحضرت من أجمو ،وال يمكن في نظرنا التأثير عمى الطفل بيذه الصورة الضعيفة ،وتوجيو سموكو إلى التغذية
الصحية النافعة لو في ظل ارتباط األطفال بشتى أنواع المأكوالت الضارة بالصحة.

وتقدم الصورة طفال يجمس

إلى مائدة الطعام ،ويتناول الغذاء بمفرده ،وأمامو مجموعة من األطباق الممموءة ،ونظراتو توحي باندىاشو لرؤية
شيء مثير ،ويقدم القسم الثاني من الصورة طاولة وفوقيا مختمف أنواع مصادر التغذية إلى جانب أن الصورة

تظير دلوا من الزيت وكأن الزيت ضروري لصحة جيدة،باإلضافة إلى وضع إرسالية لغوية فوق الصورة تمثمت

في ذكر أنواع التغذية وىي :أغذية النمو -أغذية الحماية

– أغذية الطاقة .وعمى الرغم من وضوح اإلرسالية

المغوية تبقى أنواع التغذية الصحية والضرورية لمغذاء غير واضحة بسبب األلوان الباىت ة التي ال تساعد الطفل
عمى معرفة أنواع التغذية

.

مما ال يؤثر في المتعمم بمو في سموكو الغذائي.

176

 الجديد في التربية المدنية ،السنة الثالثة من التعميم االبتدائي،إشراف محمد الشريف عميروش ،الجزائر، ،2014-2013ص.87

وال يكفي أن ترافق الصورة النص بل ينبغي أن يتحقق االتفاق بينيما في الكشف عن مضمون الدرس .وأما

الصورة رقم  5وفي المادة نفسيا،فإنيا ترتبط بوحدة وطني الجزائر ،وتحمل عنوان" مناظر من وطني" وىي كما
جاءت في الصورة تمثل ما يمي :جامعة األمير عبد القادر -منظر جامع عتيق من تممسان -الجزائر العاصمة

–سياحة صحراوية -عمى شاطئ البحر – في جبل الشريعة .وىذه المناظر عمى اختالفيا وتنوعيا ال يمكن أن

تساعد الطفل عمى التعرف عمى بعض مناطق وطنو كما ال يمكنيا أن تدفعو إلى حبيا والتعمق بيا ومرد ىذا إلى

ألوان الصورة غير الناصعة وغير المتناسقة والى التفاصيل غير الواضحة.وال ينبغي أن يغيب عن أذىاننا أن
الكتاب المدرسي موجو إلى كل المتعممين في الجزائر،

الطفل الكثير من مرافق الحياة األساسية.

في المدن الكبرى وفي المناطق النائية التي يفتقد فييا

 الجديد في التربية المدنية ،السنة الثالثة من التعميم االبتدائي ،إشراف محمد الشريف عميروش ،الجزائر، ،2014-2013ص.09
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واذا انتقمنا إلى كتاب السنة الخامسة  ،وىي المرحمة التي تتوج بامتحان شيادة التعميم االبتدائي،فإن
األمر سيان.ولو أخذنا عمى سبيل المثال كتاب التاريخ  ،والمجال التعميمي األول الخاص بـ  :االستعمار
الفرنسي وسياستو في الجزائر،فإننا نجد أن صوره غير مقنعة بمعنى غير مؤثرة فكيف يمكن لمصورة رقم 6

أن تجسد دوافع فرنسا الحتالل الجزائر ،وىو أىم موضوع في دراسة تاريخ الجزائر الحديث إذ ال يمكن
لمتمميذ أن يتبين األسباب المتعددة والحقيقة الحتالل الجزائر،

وذلك بسبب عدم وضوح مكونات الصورة

التي ىي في األصل تجميع لمجموعة من الصور الصغيرة الحجم والتي وضعت داخل إطار واحد ،وكان

اليدف بطبيعة الحال ىو تحقيق تفاعل بين الخطاب النصي والخطاب البصري لتوثيق معطيات تاريخية
مع العمم أن انعدام وضوح التفاصيل ال يساعد الصورة عمى توجيو عين المتعمم إلى ما ينبغي التركيز

عميو ،ودفعو إلى تذكر تفاصيل محتوى الدرس،

ومن ثم يصعب إدراكيا ألن الطفل يتجو إلى الصورة

البسيطة والواضحة والمنظمة.

 كتاب التاريخ ،السنة الخامسة من التعميم االبتدائي ،إشراف بشير سعدوني ،الجزائر ،الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية ،ط1 ،2008- 2007،ص.19

وىذا المستوى الذي تقدم بو الصور ينطبق أيضا عمى كتاب المغة الفرنسية كما توضح ذلك الصورة
رقم .7يعالج النص موضوعا يتمتع بدرجة كبيرة من األىمية في كل بالد العالم ،وىو موضوع تموث البحار
والمحيطات ،والصورة يفترض أن تسيم في توعية التمميذ بضرورة المحافظة عمى البيئة،

وتبني السموك

السميم من أجل سالمة المحيط الذي يعيش فيو إال أن حجم الصورة،وصغر التفاصيل ووضعيتيا غير
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المناسبة وألوانيا الباىتة ال تساعد في نظرنا عمى امتالك التمميذ لمفيوم البيئة السميمة وضرورة احتراميا
ألن الصورة عمى العكس من المغة اإلنسانية التي تشتغل وفق التمفصل المزدوج حيث يقوم اشتغاليا

بوصفيا كمية واحدة تتأسس عمى العالقة الرابطة بين البعد األيقوني والبعد التشكيمي .وتجدر اإلشارة إلى

أننا نجد تركي از كبي ار في مقررات المرحمة االبتدائية عمى التربية البيئية،

ويظير ذلك من أنيا تمثل

موضوعا لدروس القراءة والتربية التكنولوجية والتربية اإلسالمية دون أن يكون لذلك أدنى تأثير عمى سموك

األطفال.

Mon livre de Français,5eme AP, Algérie, ONPS, 2012-2013,p.79.

الخاتمة:
من المفيد القول إن الكتاب المدرسي الجزائري الخاص بالمرحمة االبتدائية اعتمد النصوص المتصمة
ببيئة الطفل الجزائري ومختمف مظاىر الحياة التي تحيط بو غير أن الصور المرافقة لمنصوص في

مختمف المواد ىي صور غير مشوقة وغير مثيرة مما ال يساعد عمى التحصيل الجيد

لدى المتعمم إذ إن اإلخراج الفني الضعيف لمكتاب يقمل من جاذبيتو وتأثيره في نفوس الناشئين مما يدعو

إلى إعادة النظر فيو فيما يرتبط بالصور المصاحبة لمنصوص ،والتي ال يمكنيا أن تكون غير عناصرىا

المؤثثة ليا من أشكال وألوان وخطوط واضاءة وظالل .وتجدر اإلشارة إلى أنو "خالل سنة 1963/1962
قدر الدعم الممنوح لمبحث التربوي وتطور الوسائل التعميمية وانجازىا بحوالي دينار واحد لكل تمميذ.أما في
 1998/1997فقد قدر الغالف المالي المخصص ليذا األمر الجوىري
لمديوان الوطني

 89مميون من بينيا  60مميون

لممطبوعات المدرسية مما يمثل  12دينا ار لمتمميذ الواحد.في حين تقدر اإلعانة الممنوحة لمبحث العممي
التربوي ما يقل الكافية عن

 4دنانير لمتمميذ  60مميون دينار جزائري تخصص لدعم إنتاج الكتاب
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المدرسي وىكذا نستنتج أن البحث التربوي ال يحظى بالعناية الكافية".

( )13

وال ينبغي أن يغيب عن وعينا

أن " كل شعب عظيم وراءه مدرسة.ذلك بأنو من المستحيل أن يتطور شعب من الشعوب خارج إطار
المدرسة التي تمثل العمم واإلبداع والتربية جميعا" (.)14
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