تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى صورة المرأة وتحديد سماتىا وكيفية تناوليا في محتوى الكتاب المدرسي

الخاص بالمغة العربية في المرحمة االبتدائية  ،وىو كتاب القراءة لمسنة األولى ابتدائي  ،ومدى تواترىا مف خالؿ
الصور والرسوـ والعبارات الواردة في النصوص والتماريف حيث انطمقنا مف التساؤؿ التالي:
يقدمها محتوى كتاب المغة العربية لمسنة األولى من التعميم االبتدائي للمرأة ؟".

ولتحديد ذلؾ استخدمنا منيج تحميؿ المحتوى سواء الكمي والكيفي حيث قمنا بإعداد

لكتاب المغة العربية المقرر في المرحمة المذكورة سابقا

"ما الصورة التي

أداة تحميؿ المحتوى

والمتضمنة ألنواع الصور التي ظيرت بيا المرأة ،مف

الصور اإليجابية والصور السمبية والصور النمطية واألدوار الممنوحة ليا ،والمواضيع التي وضعت ضمنيا وىذا
عف طريؽ تصميـ جداوؿ لجمع المعمومات المتعمقة بصور المرأة التي يتضمنيا كتاب القراءة لمسنة األولى

ابتدائي وحساب تك اررات الصور والعبارات وتبويبيا حسب المحاور التي تعالج مواضيع تواجدىا واليدؼ منيا

'مع تحميؿ لمصور والكممات والعبارات والوظائؼ الموكمة إلييا وتقويـ دالالتيا تحميال كميا وكيفيا ،وتحميؿ األدوار
التي تحمميا الصور والرسوـ التوضيحية ،ليذا الكتاب الموجو ليذه الفئة مف األطفاؿ.

 .1إشكالية البحث:

يؤكد الباحثوف باختالؼ تخصصاتيـ عمى احتالؿ الصورة موقع الصدارة في حياتنا في عصرنا الحالي ،بؿ

تعد إحدى الركائز األساسية لمغة غير المفظية،

والمطمع عمى الحقؿ الداللي لمصورة يجد أف معظـ

المعاجـ

المغوية الفرنسية تتفؽ عمى أف كممة الصورة  Imageمشتقة مف الكممة الالتينية " Imagoوىي عبارة عف تمثيؿ
لمفرد أو لشيء بواسطة النحت أو الرسـ أو التصوير

()1

.
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عمى العكس مف ذلؾ فإف المغة اإلنجميزية تميز مفيوـ

الصورة  imageالتي تعني " ما يشبو" أو ما ينتمي

لحقؿ التمثيؿ أو التمثل  La Représentationعموما سواء كاف حقيقيا أو ىواميا وبيف مفيوـ ا لصورة Picture

والتي ليا المقصد نفسو سواء بالمغة العربية أو بالفرنسية ( .)2وىي تدؿ عمى أحد االبتكارات التي توصؿ إلييا

ماديا أو أحد األشخاص (شخص) (.)3
جسما ً
اإلنساف ليحصؿ بيا عمى شكؿ متماثؿ لشيء معيف عادة ما يكوف ً
وذىب ابن منظور إلى أف الصورة ىي الظاىر أو الييئة أو الصفة ،مبنيا ذلؾ بقوؿ ؿ ابن األثير "الصورة ترد
في كالـ العرب عمى ظاىرىا ،وعمى معنى حقيقة الشيء وىيئتو ،وعمى معنى صفتو يقاؿ :صورة الفعؿ كذا

وكذا ،أي ىيئتو وصورة األمر كذا وكذا ،أي صفتو" .

()4

وىكذا فإف كممة صورة  Imageتصب كميا في قالب المحاكاة والتشابو والتمثيؿ ،والتمثؿ ،كما يشير

سوليفان " T.O.Sullivanإلى أف الصورة في المقاـ األوؿ تعني التمثيؿ المرئي لمواقع ،فيي إما أف تكوف شيئا
ماديا مف الصورة المرسومة أو الصورة الفوتوغرافية أو أف تكوف في الذىف مثؿ االنطباع العاـ الذي تـ خمقو

لجذب انتباه اآلخر ،أكثر مف تقديمو لمحقيقة نفسيا"

()5

.

ويشير مفيوـ الصورة في المجاؿ السيكولوجي إلى أنيا "نشاط أو فاعمية ذىنية تعمؿ عمى إحضار جممة مف

الخصائص وصفات موضوع ما في الذىف ،بكيفية يدركو بيا وينظمو ويتصوره جياز عقمي بشري" (.)6

وذىب معظـ العامميف في حقوؿ التربية والتعميـ إلى البرىنة عمى أف أكثر المعمومات التي يتـ استيعابيا مف

المحيط مف قبؿ الفرد تمر عبر القناة البصرية  ،فالتمفزيوف والكمبيوتر والجواؿ ولوحات اإلشيار تحيط بو مف كؿ
الجوانب ،بؿ أصبح مف السيؿ التقاطيا وحفظيا وتوزيعيا واسترجاعيا عند المزوـ ،وتعدت مساحتيا الحروؼ

والكممات ،مما استدعى استخداميا كمعينات عمى التعمـ أو ما يعرؼ بالصور التوضيحية "التي تدخؿ ضمف ما

يعرؼ بالوسائؿ التعميمية ،فيي صور توضح وتضفي نوعا مف التشويؽ إلى الجزء المكتوب مف عمؿ لمطبوع
مثؿ الكتاب ،فقد تكوف الصور التوضيحية صورة فوتوغرافية أو رسما أو عمال مف أعماؿ الفنوف التصويرية،

كصورة محفورة مثال ،وقد تصنع مف المونيف األبيض واألسود أو بمجموعة مف األلواف.كما يمكف استخداميا

لمجرد التزييف أو لجذب األنظار إلى قصة أو نص ما" ،ولكنيا ال بد أف تساعد القارئ عمى فيـ الكتابة أو

إليجاد خمفية حتى يفسح لو الربط بيف الكممات والصورة()7؛ لتصبح في المجاؿ التعميمي "وسيمة تعميمية مساعدة
كوسيط يتـ مف خاللو تحقيؽ وظيفة تعميمية معينة ،كالعرض والوصؼ والشرح والتحميؿ والبرىنة ...وتنقسـ إلى

صورة ثابتة مف مثؿ الشفاؼ والموحة الفنية ،والصورة الفوتوغرافية.وأخرى متحركة مف مثؿ الشريط السينمائي

والرسوـ المتحركة"(.)8

فالصورة ىي إذف مادة اتصاؿ تقيـ العالقة بيف المرسؿ والمتمقي ،فمرسؿ الصورة ال يقترح رؤية محايدة

لألشياء ،والمتمقي " يقرأىا" انطالقا مما يسميو

دافينيو  J.Duvignaudبالتجربة الجمالية لممخياؿ االجتماعي،

وذلؾ ألف الصورة ال تخاطب حاسة البصر لدى المتمقي فقط ،بؿ تحرؾ أحاسيسو ،وميراثو العاطفي

واالجتماعي( .)9ليذا يشترط فييا "أف تكوف واضحة المعالـ ،محدودة المعمومات ،مرتبطة بمادة الدرس ،ذات
جمالية ،مساحتيا مناسبة لممشاىدة "(.)10
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ولقد أسيمت الصورة وتقنياتيا في عمميات التربية والتعميـ مف خالؿ الصور التوضيحية ،والرسوـ المصاحبة

لمكممات( ،)11بما في ذلؾ الكتاب المدرسي الذي يعد أحد األدوات الميمة لبموغ أىداؼ المنياج التربوي باعتباره

الوعاء الذي يحوي المادة التعميمية ،ىذه األخيرة بما تحممو مف محتوى ومضموف تقدـ في شكؿ معارؼ ومفاىيـ

يراد إيصاليا لمتمميذ ،فيكوف أكثر تشويقا لممتعمـ وأبقى أث ار لمتعمـ ،وعميو انصب اىتماـ التربوييف عمى عممية بناء

وتصميـ الكتاب المدرسي واعتماد أسس تربوية تخدـ أىداؼ المنياج.

كما يعتبر كتاب المغة العربية المصدر األساسي الذي ييدؼ إلى تمقيف المغة المنطوقة والمكتوبة ،واتقانيا مف

طرؼ التمميذ فيو مؤلؼ تعميمي يقدـ المفاىيـ األساسية التي يتطمبيا البرنامج في شكؿ ميسر ،ولبموغ ذلؾ يتـ

استخداـ الصور والرسومات والمشاىد التوضيحية ،باعتبارىا معينات تربوية تساىـ في تبميغ المضاميف الدراسية،
فال يخمو كتاب موجو لمطفؿ مف صور ألىميتيا في توصيؿ المادة المعرفية ،إذ تعددت الدراسات الموجية إلى

أىمية الصورة في الكتاب المدرسي ،كدراسة الباحث

فرج (  )2006حوؿ صورة الوطف المقدمة في الكتاب

المدرسي ،والتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى مالمح وأبعاد صورة الوطف في المجتمع مف خالؿ الكتاب المدرسي،

ودراسة لمباحث عباس حمد السوداني (  )2012حوؿ تقويـ صورة المرأة والرجؿ في كتب القراءة لممرحمة
االبتدائية ،والذي ييدؼ مف خالليا إلى التعرؼ عمى الصور التي تتضمنيا موضوعات كتب القراءة لمرجؿ

والمرأة.

ونظ ار ألىمية المرحمة األولى مف التعميـ االبتدائي في تعمـ المغة ومفاتيحيا األولية ،تعاقبت اإلصالحات

التربوية في إطار تطوير البرامج واعدادىا لتحقيؽ األىداؼ التربوية المسطرة مف قبؿ الو ازرة الوصية ،مما

استدعي عمى غرارىا تطوير برنامج المرحمة األولى واعادة النظر فيو ،حيث أصبح يحوي محاور دراسية وفؽ
وحدات تعميمية تمثميا نصوص ومشاىد وصور متعددة ،فالمتصفح لكتاب المغة العربية لممرحمة األولى مف

التعميـ االبتدائي يالحظ نماذج مختمفة لصور تتنوع حسب محتوى وأىداؼ النص المقدـ لممتعمـ تكوف انطالقتيا
مف أفراد المجتمع الذي تعود المتعمـ عمى تواجدىـ معو وتقديميـ بالصورة والنص انطالقا مف العائمة وأفرادىا ،ثـ

االنتقاؿ إلى صور ألشخاص آخريف حسب أىداؼ النص المسطر ،كما يمكف مالحظة أف ىناؾ تواجد متكرر

لصورة المرأة بكؿ أنواعيا :األـ والبنت والجدة والمعممة والمرأة الريفية والمتمدنة ،والعاممة والماكثة بالبيت ،وىي
صور ييدؼ اختالؼ تنوعيا إلى توصيؿ المادة المعرفية .مما يدؿ عمى أف استخداـ الصورة عموما وصورة

المرأة خصوصا في كتاب القراءة ،يعد وسيطا تعميميا إليصاؿ الرسالة المعرفية ،مما يجعؿ المتعمـ يربط تعميماتو

األولية بالصور الذىنية المرتبطة بياتو الصور الموظفة في الكتاب المدرسي والتي تعكس ما

لممرأة مف دور

ىي التي تتولى الطفؿ بالرعاية  ،وىي التي
كبير في حياة اإلنساف عموما  ،وحياة الطفؿ عمى وجو الخصوص  ،ؼ

تعممو المغة ورموزىا  ،وىي التي تنقؿ لو العادات والتقاليد والقيـ وتبني شخصيتو السوية مف كؿ النواحي :جسميا

كتب المغة العربية الخاص با لسنة األولى مف التعميـ االبتدائي  ،يعيد
الكتب المدرسية والسيما ا
واجتماعيا وفكريا.ؼ

لمطفؿ صورة المرأة مف خالؿ النصوص القرائية والنصوص األدبية واألناشيد ،

"وتتفؽ جميع الدراسات العربية التي وقعت عمييا أيدينا عمى الدور التقميدي

والنمطي لممرأة ،بمعنى آخر" صورة المرأة داخؿ الكتاب المدرسي لمقراءة عموما
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خمصت إليو دراسة أنجزتيا الوكالة

وبعض الكتب المدرسية األخرى ،مرتبطة أساسا بالبيت والمطبخ" ،ىذا ما
زرة التربية الوطنية .
األمريكية لمتنمية الدولية بشراكة مع و ا

في صو ار

المغرب ،وـ ف خالؿ تحميؿ لصور الكتاب المدرسي المغربي ،توصؿ الخبراء إلى أنو "يتضمف

لمفتياف أكثر مف الفتيات" .وفوؽ كؿ ذلؾ ،فإف الكتاب المدرسي يقوـ عمى التمقيف أكثر مف غيره ،بينما المطموب
أف يوازف بيف التمقيف مف جية وبيف التحميؿ والتركيب .كما ال يتضمف الكتاب المدرسي آليات لمتقييـ .ففي
التربويات الحديثة ،تفترض أف التمميذ خالؿ السنوات الثالث األولى يجب أف يتعمـ القراءة بيسر وسيولة
الكتاب المدرسي المغربي ال يضع مثؿ ىذه األىداؼ ،وبالتالي ال يتدرج في تحقيقيا ،كما ال

الحصيمة.

()12

 ،لكف

يعتمد آليات لتقييـ

وفي بيروت ،في دراسة أجراىا الباحث فوزي أيوب  ،بتكميؼ مف المجنة االستشارية حوؿ صورة المرأة في

المناىج التربوية والكتب الدراسية ،تناولت دراستو صورة المرأة في كتب التربية الوطنية والتنشئة االجتماعية في

الحمقة التعميمية األولى األساسية مف التعميـ العاـ في لبناف ،حيث خمصت الدراسة إلى أف ىناؾ ضيقا شديدا في

إطار العالقات االجتماعية في إعطاء العالقات البناتية حقيا مف الدروس ،مقابؿ اتساع كبير لمذكور،

"حيث

يستأثروف بحوالي  %97مف المساحة التي يدور فييا حديث عف عالقات الصغار مف الجنسيف ،مقابؿ  %3فقط
تخص البنات مف تمؾ المساحة  ،مما يعتبره الباحث خمال كبيرا في التوازف التربوي بيف دائرة عالقات الصبي

ودائرة عالقات البنت ،إذ يشكؿ مفارقة تتعمؽ بالتوجو العاـ لكتب التربية ،ومف حيث مضموف العالقات تقتصر

عالقات البنت في كتب التربية الوطنية عمى التنشئة الخمقية والرعاية العامة ،بينما تتسع مضاميف الصبي لتشمؿ

عمى التنشئة الخمقية والرعاية العامة والتعميـ ،والتعاوف والمساعدة ،والمعب والتسمية ،وصوالً إلى النشاط

البيئي"(.)13

وتطرؽ كؿ مف الناجي حسف والرفاعي طالؿ (  )2011في دراستيما

العربية والمواد االجتماعية في مرحمتي التعميـ االبتدائي والمتوسط في

()14

حوؿ صورة المرأة في كتاب المغة

المممكة العربية السعودية إلى مجموعة

مف الدراسات العربية التي تطرؽ فييا باحثوىا إلى صورة المرأة في الكتب والمقررات والمناىج المدرسية ،اتفقت

كميا عمى أف الصورة المقدمة عف المرأة ىي الصورة التقميدية التي تقوـ فييا المرأة بأعماؿ الطبخ والتنظيؼ.

مما يعني أف األدوار التي وكمت لممرأة ال تتعدى أف تكوف ربة البيت والزوجة نذكر مف بينيا حص ار دراسة

سميمان (  )1987في سوريا أو دراسة كؿ مف

ديجاني( )1982و كالب ( )1983في لبنان ،والتي لـ تبتعد

نتائجيما عف سابقتيما في إظيار الكتب المدرسية المبنانية لمصورة التقميدية لممرأة داخؿ البيت ،فيي األـ والجدة

والبنت ،وىي ربة البيت والزوجة ،كما حددت أدوا ار ليا خارج البيت لـ تتعد أف تكوف المعممة والممرضة؛ أو

دراسة بحري ( )1985التي قامت فييا بمقارنة تحميمية بيف كتب القراءة في المرحمة االبتدائية لدولتي

والعراق ،والتي لـ تبتعد نتائجيا ىي أيضا عف سابقاتيا ،وىي إظيار الجانب التقميدي والمحدود لممرأة مقارنة
بالرجؿ الذي ركزت الكتب عمى إظيار صفاتو وسموكاتو اإليجابية حيث جاءت أدواره تسع أضعاؼ األدوار

المنوطة بالمرأة في قطر ،غير أنيا أحسف تقديما في أدوارىا المينية مقارنة بتمؾ المنوطة ليا في
جاءت محدودة جدا.
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قطر

العراق التي

وىي النتيجة نفسيا التي توصؿ إلييا

السادة ( )1993في البحرين عند تحميمو

لكتب المقررات الدراسية لمتربية األسرية والتربية الوطنية والتدبير المنزلي والتاريخ

والجغرافيا في مراحؿ التعميـ العاـ في دولة البحرين ،والتي خمت مف المضاميف التي
تعالج قضايا المرأة ونشاطاتيا المينية ،وأعطيت ليا الصورة التقميدية مع اإلىماؿ التاـ ألدوارىا العصرية األخرى

أي االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتمثمت صورىا في األـ وربة البيت والبنت مما يدؿ عمى محدودية
أدوارىا.

فيي دراسات أجمعت جميع نتائجو ا عمى الدور التقميدي المنوط لممرأة والذي ال يتعدى أف تكوف فيو األـ وربة

البيت ،الذي يقتصر عمى الطيي والرعاية والحضانة والنظافة أو في المعممة أو الممرضة ،لكف الفارؽ الذي

وجده الناجي و الرفاعي في األدوار التي أوكمت لممرأة بيف الدراسات العربية والدراسة السعودية ىي األدوار
األخرى التي لـ تمثؿ في الصور ،بؿ جاء تمثيميا بالعبارات والنصوص في كونيا تقوـ بقراءة القرآف ،والواجبات

الدينية والعقدية ،وبالصياـ والصالة ،والدعاء ،لكف معظـ النتائج ركزت عمى الدور التقميدي المنوط لممرأة ،الذي

يقتصر عمى الطيي والرعاية والحضانة والنظافة .كما أف صورة البنت أدرجت خاصة لتحفيزىا عمى التعمـ .كما
أف جميع ىذه الدراسات اتفقت عمى منيج تحميؿ المضموف لكتب القراءة والمقررات الدراسية لممرحمة االبتدائية.
وفي ضوء ما سبؽ مف دراسات ونتائج يتبادر إلى ذىننا التساؤؿ التالي:

"إذا كانت صور المرأة المقدمة في الكتب الدراسية المقررة في الدوؿ العربية صورة تقميدية فأي

يقدميا كتاب المغة العربية لمسنة األولى مف التعميـ االبتدائي في الجزائر ؟".

صورة لممرأة

وعميو تكوف فرضيات دراستنا كالتالي:

 .2فرضيات البحث:

 .1يقدـ كتاب المغة العربية لممرحمة األولى مف التعميـ االبتدائي صورة نمطية لممرأة.
 .2ال يوجد أي تطابؽ لصورة المرأة الموجودة بكتاب المغة العربية مع الصورة الحقيقية لممرأة التي يعايشيا
المتعمـ.

 .3دواعي اختيار الموضوع :مف دواعي اختيارنا لمموضوع نجد النقاط التالية:
 .1إلقاء الضوء عمى أىمية الصورة في الكتاب المدرسي بالدرجة األولى ومنو صورة المرأة في كتاب المغة
العربية وأىميتيا في توصيؿ المعارؼ والخبرات المراد إكسابيا لممتعمـ.

 .2دراسة إلى أي حد يمكف لصورة المرأة التي يقدميا كتاب المغة العربية لممرحمة األولى في تبميغ الرسالة
المعرفية.

 .3تحديد أنواع صور المرأة المعروضة في كتاب المغة العربية ومعرفة جوانب اإليجاب أو النقص في كيفية
استخداميا في النصوص القرائية.

 .4أهداف البحث:

أ .الكشؼ عف مدى خدمة صور المرأة المرافقة لمنصوص القرائية في تبميغ الرسالة المعرفية.

ب .الكشؼ عف حقيقة الصور المقدمة في الكتاب ومدى تطابقيا مع واقع التمميذ.
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ج .مدى خدمة الصور التي يتضمنيا الكتاب المدرسي عموما وكتاب المغة العربية خصوصا لألىداؼ المحددة
في المناىج التعميمية والتعممية.

د .الكشؼ عف فعالية الصورة (صورة المرأة) في التعميمات األولية لممتعمـ ومدى مساعدتيا لو عمى الربط والفيـ
واالستيعاب وبالتالي تأسيس البناء المعرفي عنده إذا أحسف استخداميا.

 .5التعاريــف اإلجرائيـــة:

أ .صورة المرأة :ىي كؿ صورة أو نص وضع في الكتاب المدرسي يمثؿ أو يدور حوؿ النوع األنثوي أو دوره
أو أدائو أو حالتو االجتماعية ،وتكوف ممثمة إما في األـ أو الجدة أو المعممة أو أية امرأة أخرى (

المرأة

المتزوج ة  ،البنت أو األخت ،المرأة الريفية أو المتمدنة ،والمرأة العاممة أو الماكثة بالبيت ) ويمكننا الكشؼ عنيا
مف خالؿ الصور المعروضة عف طريؽ الرسـ أو في النص والتي يحتوييا كتاب المغة العربية لممرحمة األولى

مف التعميـ االبتدائي.

ب .الكتاب المدرسي :ىو أداة تعميمية وجزء أساسي مف المنياج ،وىو عبارة عف وحدات دراسية مقررة في
مختمؼ المواد الدراسية ،والمتمثمة في كتاب المغة العربية لممرحمة األولى مف التعميـ االبتدائي.

ج .كتاب المغة العربية :كتاب مدرسي موجو لتالميذ المرحمة األولى مف التعميـ االبتدائي،أقرت و ازرة التربية
الوطنية في الجزائر تدريسو ،ويتمثؿ في كتاب القراءة لمسنة أولى ابتدائي،

وىو عبارة عف وحدات دراسية تدور

حوؿ محاور تيدؼ إلى الربط بيف األنساؽ المرئية والمكتوبة والمنطوقة ،والتحفيز عمى تعمـ المغة العربية والنطؽ

السميـ لحروفيا واسترجاع صور الحروؼ عند كتابتيا.

د .تحميل المحتوى :أسموب مف أساليب البحث العممي ،وىو إحدى طرائؽ المنيج الوصفي الذي ييدؼ إلى
جمع األوصاؼ والمعطيات الدقيقة لمظاىرة حوؿ موضوع البحث ،ويمكف الكشؼ عنو مف خالؿ تحميؿ موضوع
صورة العائمة في الكتاب المدرسي وتحميميا مف حيث نوعية الصورة ومدى تطابقيا مع واقع المتعمـ وخدمتيا

ألىداؼ المناىج.

 .6حدود الدراسة :يقتصر تحميؿ المضموف لكتاب المغة العربية لمسنة األولى مف التعميـ االبتدائي.

 .7مجتمع الدراسة :يتكوف مف كتاب المغة العربية لمسنة األولى مف التعميـ االبتدائي في الجزائر ،حيث اعتمدنا
فيو عمى التحميؿ الكمي والكيفي لجميع الصور والنصوص الموجودة فيو والتي تدور حوؿ المرأة و صورىا.

 .8منهج الدراسة  :اعتمد البحث الحالي منيج البحث الوصفي وأداتو تحميؿ المضموف ،وذلؾ لموصوؿ إلى
البيانات والمعمومات المطموبة .تتوافر المادة األساسية ليذا البحث في كتابي المغة العربية لمسنة األولى والثانية
المقرريف مف و ازرة التربية والتعميـ في المرحمة االبتدائية.

 .9أداة الدراسة:

أ .تقنية تحميل المحتوى :اعتمدنا تحميؿ المحتوى لتحميؿ الصورة (صورة المرأة) في الكتاب المدرسي ،فيو " أداة
لمبحث عف المعمومات الموجودة داخؿ وعاء ما ،والتفسير الدقيؽ لممفيوـ أو المفاىيـ التي جاءت في النص أو

الحديث أو الصورة ،والتعبير عنيا بوضوح وموضوعية وشمولية ودقة "(.)15
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ب .وحدة التحميل :اعتمدت الدراسة كؿ صور المرأة التي تضمنتيا محاور كتاب المغة العربية لمسنة األولى
ابتدائي ،بما في ذلؾ الصور المرسومة أو الصور النصية.
ج .فئات التحميل :تـ التركيز عمى ما يمي:

• أنواع النساء التي تـ تحديدىـ بشكؿ واضح سواء في الصور المرسومة أو الصور النصية المصاحبة ليا
• أدوار المرأة اؿظاىرة أو المتخفية في في الصور المرسومة أو الصور النصية.

• المجاالت التي تـ إدماج المرأة فييا :االجتماعي ،التربوي والتعميمي ،الديني ،الثقافي ،التاريخي ،العممي.

 .10المعالجة اإلحصائية:
تـ حساب التك اررات لصور المرأة التي وردت في المحاور التي تضمنيا كتاب المغة العربية ،سواء لمصور
المرسومة أو لمصور النصية المصاحبة ليا

 .11نتائج الدراسة:

)1صورة المرأة المقدمة في كتاب المغة العربية لمسنة األولى ابتدائي:
احتوى كتاب المغة العربية لمسنة األولى ابتدائي عمى مجموعة مف صور المرأة كما يمي:

صورة األـ ،الزوجة ،الجدة ،المعممة ،نساء مواطنات بزي عصري وأخريات بزي محافظ ،طبيبة ،موظفات،

حيث وزعت ىذه الصور عمى مجموعة مف المحاور وىي :

محور العائمة  ،محور المدرسة ،محور الرياضة والتسمية ،محور الحي ،محور المحافظة عمى المحيط ،محور

الحفالت واألعياد ،محور المواصالت واالتصاؿ ،محور التضامف والمواطنة ،نعرضيا في الجدوؿ التالي:
شخصيات

نوعية الصور

الصور

المجموع

الصور

نصفية

كاممة

النصية

صورة األم

14

39

51

104

المعممة

00

27

38

65

صورة الجدة

8

4

14

26

2

11

00

13

4

13

00

17

صورة

المرأة
المحافظة
المرأة
العصرية

جدول رقم ( )1يمثل صور المرأة المقدمة في كتاب المغة العربية لمسنة األولى ابتدائي
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استنتاج :أظيرت صور المرأة التي عرضيا كتاب المغة العربية لمسنة األولى ابتدائي شخصيات بارزة سواء مف
حيث الظيور في الصور المرسومة أو النصية وأخرى ثانوية ،منيا شخصيتيف بارزتيف سواء مف حيث الظيور

عمى الصور أو في محتويات النصوص وىما:

أ) شخصية األم التي حصمت عمى مجموع  104ظيو ار في الصور أو النصوص.

ب) شخصية المعممة التي جاءت في الترتيب الثاني بػ  65تك ار ار سواء مف حيث النصوص أو الصور

ج) شخصية التي جاء ذكرىا سواء صورة أو نصا بػ  26مرة،
د) شخصيات أخرى لممرأة حيث جاءت صورىف حشوا فقط ،أي وجودىف عمى الصور دوف النصوص ،يمثمف

صو ار إما لنساء بزي عصري أو محافظ.
ونبدأ بتفصيؿ ىذه الصور كما يمي:

 )2صورة المرأة األم :تكررت صورة األـ في ىذا الكتاب ثالث وخمسيف (  )53مرة ،وجاء ذكر اسميا أي (األـ)
في النص خطيا واحدا وخمسيف (  )51مرة ،وبمجموع  104مرة ،حيث اختمفت المحاور التي عرضت فييا

الصور المرسومة لألـ كما اختمفت نوعية تقديميا فيي تارة تعرض بشكؿ مكتمؿ  ،Plan américainوتارة أخرى

بشكؿ نصفي  .Plan poitrineأما عف كيفية تمثيميا فكانت حسب األدوار التالية :

أ -صورة الزوجة  :فأوؿ عرض لشخص األـ في كتاب المغة العربية لمسنة األولى مف
التعميـ االبتدائي (الصفحة  ،)12-8حيث مثمت صورة لمزوجيف ،بدت فييا الزوجة في
أما جميمة وسيمة
أحسف زينتيا وجماليا ،فيي صور تحمؿ طابع التمدف والتحضر تمثؿ ً
وأنيقة ،ذات قواـ ،معتنية بمظيرىا ،مسرحة شعرىا بطريقتيا الخاصة واضعة بعض مواد

التجميؿ منيا أحمر الشفاه ومتقمدة حميا في أذنييا وعنقيا ،تنظر باتجاه األب ،وكميا غبطة

وسعادة.

ب-صورة الزوجة واألم :وتكرر ذلؾ في الصورة الموالية التي ظيرت فييا األـ والزوجة وىي تدير وجييا نحو

الزوج ،بشكؿ يوحي عمى التفاىـ والتحاور ويحمالف بعض لوازـ البيت

وبعض اليدايا لطفمييما ،ويتضح مف

خالؿ ىذه الصورة نموذج الزوجيف المتفاىميف والذي تقاسـ الزوجة زوجيا كؿ شيء حتى في الخروج لشراء

الموازـ وقضاء الحوائج (وىي الصور التي عرضت في الصفحات .)15-13

ج -صورة األم :التي ترعى أبنائيا سواء داخؿ أو خارج البيت ،حيث تعرض فييا اىتماميا بالتسوؽ وجمب
حاجيات البيت مف السوؽ رفقة بنتيا ،وىي التي تأخذ ابنتيا إلى الحديقة لمتنزه ،وىي التي تعمـ ابنتيا قواعد

المحافظة عمى البيئة والطبيعة ،وىي التي ترعى ابنيا وتحضر حفؿ نجاحو بالمدرسة.

د -صورة ربة البيت  :وىي الصور التي يعرض فييا وجو آخر لنفس المرأة ،لكف ىذه المرة يصبح دورىا
نمطيا تقميديا أي ربة البيت التي تعد طعاـ الغداء ،وىو الدور التي حازت بو األـ عمى أكبر عدد مف الصور

المرسومة أو النصية ،وتدور كميا حوؿ مائدة الطعاـ ،واجتماع العائمة ،وما يمفت االنتباه ىو التمثيؿ العصري
لمائدة الطعاـ وتوزيع األطباؽ عميو ،أما القيمة التربوية التي تناولتيا األـ في الصورة فيي حث االبف بانتظار

والده بقوليا اصبر لف تأكؿ قبؿ أف يحضر أبوؾ وىذا إف دؿ عمى شيء ّإنما يدؿ عمى لـ األـ لشمؿ األسرة
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(ص .)23.فال وجود لشيء جديد بخصوص دور األـ في ىذا الكتاب المدرسي ،فقد أنيطت ليا أدوار تقميدية
وىي إعداد الطعاـ وتقديمو ،والخروج لمسوؽ أو النزىة ،ولـ تظير قيـ أخرى إما أخالقية أو تربوية حيث كاف

محور العائمة ىو المحور األساسي ضمف محاور ىذا الكتاب الذي حظيت فيو صور المرأة األـ والزوجة وربة

البيت عمى أعمى نسب التك اررات.

هـ-صورة األم المعممة :وىي صورة خيالية ال وجود ليا إال في أوؿ صفحتيف مف الكتاب ،حيف يقوـ فييا رضا
بطؿ الكتاب بتقديـ عائمتو مشي ار بيده إلى صورتيا بقولو" ىذه أمي وىي معممة" بينما ال نجد ليا أث ار في باقي

الصفحات ،ال وىي تساعد أطفاليا عمى المراجعة وال ىي تذىب إلى العمؿ .

استنتاج :يتضح مف العرض السابؽ أف صورة المرأة األـ في كتاب المغة العربية لمسنة األولى ابتدائي أظيرت
أدوا ار نمطية لألـ ،التي انحصر دورىا عمى إعداد الطعاـ والتسوؽ ،والتنزه ،وحضور حفؿ نجاح االبف ،حيث
تبدو ىذه األـ أكثر مثالية مما نجدىا في الواقع  :فيي المنظمة لمنسؿ (لدييا بنت وولد فقط ) ،وىي الزوجة

المتفيمة المتحاورة المبتسمة دوما في وجو زوجيا وتراعي شؤونو وال يقدـ الطعاـ دونو ،وىي المعممة أيضا كما

ىو مبيف في (ص" ) 8.وأمي معممة" و (ص" )13 .ألف أمي معممة" في تقديـ رضا بطؿ الكتاب ألمو ،والتي
لـ يظير دورىا كمعممة بتاتا
العصرية المتحضرة بدليؿ
وردت في

صور الكتاب

وتحضير السفرة.

وىي النشيطة دوما و ترعى

تمقى زوجيا وىي معتنية

رضا ىي النموذج الذي يمثؿ

 )3صورة المرأة المعممة :

ال مف خالؿ الصور وال مف خالؿ النصوص  .وىي األـ

لباسيا داخؿ وخارج البيت ،مقارنة بصور النساء التي

األخرى .وىي نموذج لمعائمة العصرية بدليؿ نظاـ األكؿ
شؤوف بيتيا وزوجيا  ،وىي المنظمة في بيتيا  ،وىي التي

بينداميا ،والسؤاؿ الذي يتبادر إلى الذىف ىنا ،ىؿ أم

كؿ أميات المتمدرسيف الجزائرييف ؟

تكرر عرض صورة المعممة في كتاب المغة العربية لمسنة األولى مف التعميـ االبتدائي حسب المحاور

المخصصة ليا في الكتاب ،حيث مثمت بالصور في محور المدرسة تسع ( )9مرات وذكر اسميا في نصوص
القراءة ست عشرة (  )16مرة ،ولـ تمثؿ في محور الرياضة والتسمية إال أربع مرات فقط إثناف (  )2عمى شكؿ
صورة وأثنيف ( )2في صورة نصية ،بينما جاءت أكثر تمثيال في محور التضامن والمواطنة بػست عشرة صورة

( )16وعشريف صورة نصية (  ،)20عرضت صورىا بالشكؿ الكامؿ (  )Plan américainفقط ،وجاء ظيورىا
متزامنا مع أوؿ دخوؿ مدرسي ؿ رضا ،وىو البطؿ الذي تدور حولو معظـ نصوص الكتاب

 ،حيث جسدت

صورة المرأة المعممة ،واقفة أماـ باب القاعة المفتوح ،فيي تبدو مرحبة مضيافة لتالميذىا ،فخورة وسعيدة

بوجودىـ ولقائيـ ،ومف مميزاتيا أنيا :الصورة التي أخذت أكبر التك اررات بعد صورة األـ ،ؼالعدد الكمي لصورة

المعممة في ىذا الكتاب المدرسي ىو سبع وعشريف ( )27مرة وجاء وذكر اسميا في النص ثماف وثالثيف ( )38

مرة.
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تظير صورة المعممة في أغمب الصور واقفة ،بصورة كاممة

 ،تمبس المعممة مئز ار أبيضا

طويال يظير منو فستانيا األحمر وكعبيا العالي األحمر كذلؾ وتضع نظارات حتى في حصة

الرياضة ،بؿ وتمبس لباسا رياضيا في ىذه المادة بينما التالميذ ال يمبسوف زيا خاصا بالرياضة.
تسريحة شعر المعممة مميزة كما يظير ىذا جميا في الصورة (ص.)35.

استنتاج :ما يالحظ عف ىذه الصور أنيا تمثؿ أيضا صورة المعممة النموذج ،حيث تظير في

جميع المحاور وفي جميع الصور وعمى محياىا ابتسامة  ،ماعدا في محور التضامف والمواطنة التي ظيرت فيو

غاضبة ومستاءة جامعة يدييا  ،المالحظ أيضا ىو استخداـ ىا المكرر ألصبع السبابة سواء عند شرحيا لمدروس

أو في التعامؿ مع تالميذىا وىي صورة تعكس أسموب التيديد والتسمط.

والسؤاؿ الذي يتبادر إلى الذىف ىنا ،ىؿ الصورة التي عرضت عف المعممة في ىذا الكتاب ىو نموذج حي
وممثؿ لكؿ المدرسات الجزائريات وفي كؿ المدف الجزائرية ؟

 )4صورة المرأة الجدة :ذكرت الجدة في ىذا الكتاب نصيا  14مرة وظيرت صورتيا  12مرة ،عرضت بمباس
طويؿ واضعة خما ار عمى رأسيا بو عصابة حمراء وىي ترتكز عمى عصى  ،تبدو امرأة

كبيرة طاعنة في السف  ،كما بدت مف خالؿ النصوص إما نعسانة أو تمعب مع األوالد .
لكف األمر المؤسؼ أف دورىا في ىذا الكتاب غير مثير لالىتماـ إف لـ نقؿ أنو منعدـ
تماما ،حيث غيبت أدوارىا التربوية والحكائية والعاطفية وجاء دورىا حشوا سواء في
نصوص القراءة أو عمى الصور المرسومة.

 )5صورة المرأة المحافظة :تكررت صورة المرأة في محور الحي ست (  )6مرات ،وال
وجود ليا ال إشارة وال توضيحا في النصوص ،فوجودىا جاء حشوا فقط وتميز ظيورىا كما
يمي:

ارتبط تواجدىا رفقة ابنتيا بالسوؽ وىي تحمؿ قفتيا ،ظيور المرأة بالزي التقميدي أو

المحافظ وىي تمبس الحايؾ و"العجار" أو النقاب (كما في ص ،)79 .وىو المباس الذي لـ
يعد يتداوؿ إال في بعض المناطؽ مف الوطف خصوصا منيا الصحراوية كما

غرداية مثال .فمـ تستغؿ ىذه

الصور ال لمتوضيح وال في التعقيب.
 )6صورة المرأة العصرية :تكررت صورة المرأة ذات الطابع ا لعصري في ىذا الكتاب المدرسي  17مرة إال أنيا
مرة موظفة عاممة في أحد مكاتب البريد ودار
لـ يعبر عنيا في نصوص القراءة  ،إذ تنوعت ىذه الصور ما بيف ا أ
البمدية وبيف امرأة مواطنة تقضي حوائجيا وتستخرج وثائقيا مف كمتي المصمحتيف

 ،أو طبيبة تعالج مريضيا،

والمالحظ عف ىذه الصور أنو لـ يأت ذكرىا في أي نص مف نصوص ىذا الكتاب المدرسي  ،مما ينبئ أف

وجودىا كاف مجرد حشو فقط.
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خالصة :جاء العدد اإلجمالي لكؿ صور المرأة التي عرضيا كتاب المغة العربية بػ
العرض بيف نصفية وكاممة،

 122صورة ،تنوعت في

كما جاء العدد اإلجمالي لذكر اسـ المرأة في نصوص القراءة

يعني أف تواجدىا ىو إعطاءىا قيمة واضحة ليا.

غير أف واقع األمر يظير أنيا لـ تختمؼ عف تمؾ

بػ  103مرة ،مما

المذكورة في كتب القراءة لمدوؿ العربية والتي خمت مف

المضاميف التي تعالج قضايا المرأة ونشاطاتيا المينية ،وأعطيت ليا الصورة النمطية التقميدية ،إذ تـ حصرىا في
الزوجة واألـ وربة البيت ،والمعممة والموظفة بالبريد أو البمدية

مع اإلىماؿ التاـ ألدوارىا العصرية األخرى أي

االقتصادية الجتماعية والثقافية ،كما أظير مف خالليا نمطية العائمة المصغرة التي تحافظ فيو المرأة عمى توازف
عدد األوالد وحصرىا في البنت والولد فقط.

والسؤاؿ الذي يمكف البحث فيو بعد ىذا العرض المتواضع ،ىؿ تتطابؽ ىذه الصور لممرأة عند كؿ أطفاؿ

الجزائر مف شرقيا إلى غربيا ومف جنوبيا إلى شماليا؟

وىؿ تتطابؽ صور األـ والمعممة المعروضة في ىذا

الكتاب مع صور أميات ومعممات كؿ المتعمميف الجزائرييف؟
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