


 شكر وتقدير 

الحمد والشكر لّمو كما ينبغي لجاللو وعظيم سمطانو الذي وفقنا إلى إنجاز 
ىذا العمل والشكر لمن أخرج البشرية من ظممات الجيل إلى نور العمم محمد 

 .صمى الّمو عميو وسمم

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمل عقدة من '' :وانطالقا من قولو تعالى
 '' لساني يفقو قولي

نتوجو بجزيل الشكر والتقدير وعظيم االمتنان إلى جميع أساتذة عمم االجتماع 
التي لم تبخل عمينا بجيدىا ووقتيا  '' حيرش أمال'' وخاصة األستاذة المشرفة 

، ''سيدي موسى'' وكذلك بتوجيياتيا ونصائحيا القّيمة وال ننسى كل من األستاذة 
لى كل طمبة دفعة ''وكرابية أمينة'' ، عمى ما قدموه من جيد كبير ودعم متواصل وا 

 .  خاصة طمبة ماستر عمم االجتماع التربوي2018/ 2017

ونوجو بالشكر إلى مديرية التربية ومدراء المؤسسات االبتدائية عمى حسن استقباليم 
 .لنا وتعاونيم معنا وخاصة أساتذة السنة الثانية لمساعدتيم لنا إلتمام ىذا البحث

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى من ساعدني وأرشدني من الزميالت وخاصة 
 . غالي نصيرة التي لم تبخل عميا بالمساعدة ومرزوق مميكة، بن صالح بمقاسم 

وختام شكري وتقديري إلى المجنة الموقرة التي ستناقش بحثنا ىذا سائمة المولى عز 
 .    وجل التوفيق والسداد

 



 إىداء

إن الحمد هلل نحمده ونستعينو، والصالة والسالم عمى أكرم رسمو وأشرف خمقو أجمعين، أىدي 
 ''وقضى ربك إال إياه وبالوالدين إحسانا'' ىذا العمل إلى من قال فييما جل وعمى

كنت أول شخص قبمني بدفء وحنان، كنت أول إنسان زرع في قمبي األمل واإليمان وعممني 
 كيف أخطو الخطوة األولى وكيف أحمم، كنت الشخص الوحيد الذي آمن بي

 .أمي الغالية أنتي فرحتي وسروري إليك كل الثناء لوقوفك جانبي يامصدر الحب واألمان

حفظو الرب ورعاه وأطال لي في عمره أىدي ثمرة جيدي إلى الوالدين، أختي الكبرى،وىي 
أمي الثانية أشكر كي عمى دعمك لي منذ صغري حتى في كبري وال يفوتني أن أشكر 

 .خيرة، حفيظة، سيمية، حسين، بن ذىيبة، عبد القادر: إخواتي وأخواتي 

لى الكتاكيت  زينب ، خمود، سمسبيل، بيمسان، إيمان، فيداح،عبد الرزاق، محمد :  وا 
 .األمين،محمد

إلى األخوات المواتي لم تمدىن أمي ،وسعدت برفقتيم وكانوا سندا لي في الحموة والحزينة في 
كريمة ، عربية ، جميمة ، سامية، نصيرة، خيرة،وأخيرا : مشواري الدراسي وكانوا عونا لي 

 .إلى من ساندتني في عممي المتواضع وصبرت عميا أختي الكريمة بختي سميرة 

إلى كل من يحمميم قمبي ولم يذكرىم قممي إلى من ساندنا في ىذا البحث المتواضع من 
 .قريب أو من بعيد 

 .  عمم االجتماع التربوي2وأخيرا نتوجو بالشكر والتقدير إلى الزمالء طمبة ماستر

  



 إهداء

إن الحمد اهلل نحمده ونستعينو، والصالة والسالم عمى أكرم رسمو وأشرف خمقو أجمعين، 
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين '' أىدي ىذا العمل إلى من قال فييما جل وعمى 

 '' إحسانًا 

إلى من كممو الّمو بالييبة والوقار، إلى من عممني العطاء بدون انتظار،إلى من أحمل لقبو 
بكل افتخار في الحياة  والذي تعب من أجل تربيتي، إلى من غرس فيا القيم واألخالق إلى 
من كان قدوتي ومساندتي في مشواري الدراسي، وكان ال يتعب وال يمل من مساعدتي، كان 

 .أممو الوحيد أن أنيي دراستي وأنجح أبي الغالي حفظو اهلل ورعاه

إلى التي حممتني وىنًا عمى وىنًا وسقتني من نبع حنانيا وكان دعاؤىا ورضاىا عني سر 
نجاحي ،إلى من زرعت في نفسي التفاؤل والمثابرة إلى مدرسة الحياة إلى من ال يكفي الكالم 

في مدحيا وكانت عونا لي طيمة حياتي ومشواري الدراسي بالنصيحة والدعاء أمي الغالية 
 .حفظيا اهلل

إلى رفيقة دربي في ىذه الحياة إلى من كانت مساندة لي في كل كبيرة وصغيرة أختي غالية 
عتزار، إلى كتاكيت  : أمينة، إلى جداتي وجدي إلى كل من يحمل لقب بختي بكل فخر وا 

 . وأية -  محمد ياسر–صونيا -  ريتاج–محمد ياسين -  ابتسام–جييان 

 .إلى من كان مساندًا لي في دراستي وكان مساعد في كل كبيرة وصغير  خطيبي حفظو اهلل 

إلى األخوات المواتي التي لم تمدىن أمي، وسعدت برفقتيم في الحياة الحموة والحزينة، 
ميمونة، منيرة، فاطمة، عائشة، خديجة، نصيرة، ميمي، : وعمموني أن ال أضيع صديقاتي

 .وخيرة ،سامية، زىرة ،وباألخص رفيقتي عتو زىيرة

لى من ساىم في إنجاز ىذا  إلى كل زمالئي وزميالتي تخصص عمم االجتماع التربوي وا 
 العمل سواء من قريب أو من بعيد        
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 :ملخص الدراسة
 

 ممخص الدراسة

يعد القطاع التربوي من القطاعات الميمة في الحياة االجتماعية حيث يندرج ضمن ىذا 
األخير المؤسسات التربوية، ومن ضمنيا المدرسة فيي بمثابة البيت الثاني لممتعمم إذ تعتبر 
ثاني مؤسسات التنشئة االجتماعية فيي تكمل دور األسرة، حيث تسعى بدورىا إلى غرس 

عدادىم لمحياة، ونتيجة لمتغير الحاصل في جميع  التربية والتعميم في نفوس الناشئة وا 
المجاالت قد مس ىذا التغيير المجال التربوي وخاصة المناىج التربوية وكتاب المدرسي 

بالخصوص وأىم مقرراتو الدراسية إذ تم إدراج مناىج الجيل الثاني ضمن ىذا التغيير وذلك 
لسّد ثغرات مناىج الجيل األول، ومن المتعارف عميو أن األستاذ ىو الركيزة األساسية 

الستمرار العممية التربوية وخاصة أنو القائد التربوي في صفو الدراسي، ومما الشك فيو أنو 
يحمل معو عدة تمثالت اجتماعية حول ىذا التغير الذي مّس المناىج التربوية إذ يتمثل 

وهو تمثالت أساتذة الطور االبتدائي لمكتب موضوعنا في تقصي حول ىذه األخيرة 
 فيما تتجمى  من السؤال التاليالمدرسية الخاصة بمناهج الجيل الثاني، حيث انطمقنا

 تمثالت أساتذة الكتب المدرسية الخاصة بمناهج الجيل الثاني؟

وىنا نحاول معرفة طبيعة تمثالت أساتذة السنة الثانية ابتدائي نحو مناىج الجيل الثاني وما 
تحممو معيا من تعديالت تربوية ومعرفة أىم ما تحتويو من  مقاربات نظرية والتعرف عمى 
دور المتعمم باألخص في ىذا الجيل، حيث ىدفت الدراسة إلى استطالع تمثالتيم عن مدى 
تجاوب المتعمم واألستاذ مع ىذا اإلدماج الحاصل في الكتب المدرسية وتعامل كال الطرفين 

مع المواد التعميمية، ومحاولة الكشف عن أىم ما تحتويو من كفاءات وقيم ومعايير اجتماعية 
وكذا التعرف عمى أىمية ومكانة الكتاب المدرسي في مناىج الجيل الثاني إضافة إلى 

التقصي حول طبيعة ىذه مناىج الجيل الثاني وأىم المقاربات النظرية والمتمثمة في المقاربة 
 .بالكفاءات حيث تسعى إلى تنمية كفاءات التمميذ المعرفية



 :ملخص الدراسة
 

حيث اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الكيفي باستخدام تقنية المقابمة حيث كانت العينة 
 أستاذ لمسنة الثانية من الطور االبتدائي، حيث فصمنا في اإلطار 15قصدية وتمثمت في 

ضافة في البحث عن  المنيجي لمدراسة وذكرنا فيو الدوافع وأىمية اختيار الموضوع وأىدافو ،وا 
ماىية التمثالت االجتماعية من أبعاد وخصائص إضافة إلى طبيعة الكتاب المدرسي والبحث 
عن أىميتو في الوسط التربوي ومعرفة أىم خصائصو وأنواعو ومميزاتو وشروطو وأىم معاييره 
التي يمتاز بيا وأنو يساىم بدرجة كبيرة في دمج المتعمم  في شبكة العالقات االجتماعية نظرًا 
لما يحتويو من مقررات دراسية، وضف إلى ذلك الفصل الرابع حيث تمثل في التعرف عمى 

مكانة مناىج الجيل الثاني في المنظومة التربوية والذي تضمن مفيوم المنياج التربوي إضافة 
 .إلى أسباب وشروط وضع مناىج الجيل الثاني، وثم ترجمة المنياج إلى كتاب المدرسي

وصوال إلى الدراسة الميدانية والتي أسفرت عدة نتائج من خالل المرور بعدة نقاط وىي 
عرض المقابالت وتحميل النتائج ومناقشة الفرضيات حيث استنتجنا نتائجيا المتمثمة في أن 
مناىج الجيل الثاني قد أعطت أولوية وأىمية بالغة لدور المتعمم وذلك في إعطائو الحرية 

التامة في التعبير الشفوي داخل الدرس إضافة أنو ينسجم ويتفاعل مع األستاذ خالل الحصة 
من خالل برامج الجيل الثاني فيو الرصيد المعرفي والفكري وكانت ىذه النتائج ضمن 

مالحظتنا ألقسام السنة الثانية وضمن الفرضيات المقترحة قد خفف الجيل الثاني من وزن 
الحقيبة المدرسية والتغيير في المصطمحات واألىم فيو أنو يحمل مقاربة بالكفاءات فيي 

 .             مقاربة تدريسية تنمي كفاءات المتعمم المعرفية وقدراتو الفكرية
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 : مقدمة-1

يعد اإلصالح التربوي ضرورة ممحة ومطمب اجتماعي بسبب التغيرات االقتصادية الحاصمة 
وما ترتب عنيا عمى الصعدين المحمي والعالمي، وباألخص المجال التربوي ومخرجاتو فيذه 

التغيرات الجزئية أو الكمية دفعت بالمنظومة التربوية الجزائرية إلى التغيير في المناىج 
التربوية، فالمنياج ىو أحد المكونات الرئيسية لمنظام التربوي وأكثر الوسائل الفاعمية في 

 .تحقيق األغراض التربوية داخل المجتمع 

 ودخل حيز التطبيق 2016وقد تجسد ىذا التغيير في إدراج مناىج الجيل الثاني خالل سنة 
المؤسسات التربوية إذ تيدف حسب ماورد عن المجنة الوطنية لممناىج وعن وزارة التربية 

الوطنية إلى معالجة الثغرات وأوجو القصور التي تم تحديده في مناىج الجيل األول، فيي 
تتضمن تنمية فكر المتعممين والقيم االجتماعية وكذا البناء التدريجي لممفاىيم باإلضافة إلى 

تنمية كفاءات األفراد من أجل توظيف المعارف العممية في الحياة االجتماعية والمدرسية 
والمينية، وتحقيق كفاءات تخدم الفرد و تواكبو مع التطورات التكنولوجية الراىنة وذلك وفقا 

المقاربة النسقية والمنيجية من حيث التدريس وفقا المقاربة بالكفاءات وتدعيميا بالقيم 
 .اإلسالمية واالجتماعية التي تتضمنيا ثقافة المجتمع المحمية 

ولقد تمثل ىذا اإلدماج الموّحد لمكتاب المدرسي لمناىج الجيل الثاني في األطوار االبتدائية 
وقد حممت المقررات الدراسية لمناىج الجيل الثاني عدة مزايا إذ أن الكتب المدرسية تمثمت 

في توحيد مادتين في كتاب واحد، وأما كتاب آخر فتمثل في ثالث مواد وفي ىذا الصدد قد 
قمنا بتسميط الضوء عمى تمثالت األساتذة ليذه الكتب ومدى نجا عتيا في مجال التربوي 

وعمى ىذا األساس يمكن االعتبار أن ىذا الجيل يركز عمى كفاءات المتعمم المعرفية، 
فالعممية التربوية تتوقف بدرجة األولى عمى تضافر الجيود األستاذ والمتعمم باإلضافة إلى 
المنياج التربوي، ولقد ساىمت المناىج الحديثة في تحقيق المالمح الشاممة وكذا الكفاءات 

العرضية والختامية لكل مادة تعميمية تربوية وذلك قصد االنسجام وتكامل في اإلستراتجيات 
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التربوية وىذا يتحقق بالدرجة األولى عمى ميارات وكفاءات األستاذ المنفذ الفعمي لممنياج 
التربوي فيو يساىم في تحقيق ىذه المالمح  ومدى إيصالو لممعارف التعميمية التربوية 

 .لممتعممين

وفي ىذا الصدد نجد أن األستاذ لو دور تربوي في مناىج الجيل الثاني الموجو والمرشد في 
العممية التربوية،إضافة إلى ذلك دراسة دور المتعمم وأىميتو في ىذا الجيل، وعمى ىذا 

األساس قمنا بدراسة تمثالتيم حول كتب المدرسية لمناىج الجيل الثاني ومعرفة فعاليتيا في 
 .سير العممية التربوية

كما سنعرض أىم الفصول المقترحة في ىذه الدراسة والمتضمنة تمثالت أستاذة الطور 
االبتدائي لمكتب المدرسية الخاصة بمناىج الجيل الثاني، ولقد قسمنا موضوع الدراسة إلى 

 :خمسة فصول إضافة إلى مقدمة عامة ونوجز ىذه الفصول فيما يمي

يتضمن اإلطار المنيجي لمدراسة، وقد احتوى عمى دراسات سابقة ويمييا : الفصل األول 
إشكالية الدراسة  إضافة إلى فرضيات البحث كما قمنا بذكر دواعي أسباب اختيار الموضوع 

كما تضمنت أسباب ذاتية وموضوعية، وتحديد أىداف الدراسة وأىميتيا، وتحديد مفاىيم 
الدراسة، وضف إلى ذلك منيجية البحث والتي تضمنت الدراسة االستطالعية، المجال 

الزمني والمكاني، وعينة البحث، وكذا تقنية البحث ، النظرية المعتمدة في الدراسة،وأخيرا 
 .صعوبات البحث

ويتناول التمثالت حيث تم اإلشارة فيو إلى مفيوم التمثالت االجتماعية، : الفصل الثاني
وتحديد نظرية التمثالت االجتماعية، كما تطرقنا إلى تحديد أبعاد التمثالت االجتماعية، 

وأنواعيا، مميزاتيا ووظائفيا، وخصائص التمثالت االجتماعية، والتمثل االجتماعي محتوى 
 .وعممية، وأخيرًا تناولنا العناصر المحيطة بنواة التمثل
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فيو إلى مفيوم الكتاب المدرسي، وذكر لمحة تاريخية عنو، ثم تحديد  وتطرقنا: الفصل الثالث
مواصفات الكتاب المدرسي، وتعيين خصائصو وأنواعو، كما ذكرنا شروط ومعايير الكتاب 

المدرسي، وظائفو، وأىدافو ، أىميتو، كما قمنا بذكر الكتاب المدرسي في مناىج الجيل 
 .الثاني، وبالتالي المبادئ المعتمدة في تأليف الكتاب المدرسي

ونعرض فيو مكانة مناىج الجيل الثاني في المنظومة التربوية ، حيث تم فيو : الفصل الرابع
تعريف المنياج  لغة واصطالحا مع ذكر مفيوم مناىج الجيل الثاني، كما تطرقنا إلى 

التوجييات التربوية التي تتعمق بالمنياج حيز التطبيق، إضافة إلى مبادئ المؤسسة لتطوير 
المنياج ، مزايا وعوامل المنياج، وصوال إلى أسباب وكيفية بناء مناىج الجيل الثاني، 

خصائصو، أسسو وشروطو، أىداف ومكونات مناىج الجيل الثاني، وأخيرًا ترجمة المنياج 
 .إلى كتاب مدرسي 

ولقد إشتمل الجانب الميداني وتمثل في عرض وتحميل المقابالت :  الفصل الخامس
المبحوثين، كما تطرقنا فيو إلى عرض أسئمة دليل المقابمة وتحميل السوسيولوجي إلجاباتيم، 
لمعرفة مدى تحقق فرضيات البحث وبالتالي عرض ومناقشة فرضيات الدراسة إضافة إلى 

 . الخاتمة العامة لمدراسة، وأخيرا قائمة المراجع ثم مالحق الدراسة
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: الدراسات السابقة- 2

وفي ىذا الصدد سوف نعرض بعض الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة أو دراسات مشابية 
: ليا، أقيمت بعضيا بجامعة عبد الحميد بن باديس بستغانم نذكرىا فيما يمي

دراسة حول اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحو كتاب القراءة الجديد، وىي مذكرة  -1
ماستر بجامعة مستغانم تحت إشراف األستاذ ىني الحاج أحمد ومن إعداد الطالبين بطاىر 

 40حيث تم القيام بالدارسة عمى عينة تتكون من (2007)الحاج ونياطي الحاجة عمي 
سؤال موزعة 32معمم مكمفين بتدريس السنة الثالثة والرابعة ابتدائي تتكون االستمارة من 

والنتيجة التي توصموا إلييا في الدراسة (الخيال- اإلبداع– الذكاء – الكتاب )أربعة محاور 
أن اتجاىات المعممين إيجابية نحو الكتاب المدرسي، وأن الكتاب يتناسب شكال ومضمونا 

مع  القدرات العقمية لمتمميذ وأن الكتاب المدرسي يعد من أولويات اإلصالح فيو البنية 
األولى واألساسية في المرحمة االبتدائية لما يحققو من أىداف ونمو في الجوانب الفكرية 

 .واالجتماعية والنفسية
تحت عنوان كثافة المناىج وتأثيرىا عمى بناء التعممات  (2014) دراسة شاشو عبد القادر  -2

لدى التالميذ من وجية نظر أساتذة التعميم االبتدائي تحت إشراف مقدم أمال حيث تم القيام 
 أستاذ ابتدائي لمختمف األطوار، وتوصمت الدراسة إلى أن المنياج 80بالدراسة عمى

 .الدراسي المكثف يؤثر سمبا عمى اكتساب التمميذ ويؤثر عمى نمو القدرات المعرفية لديو
 دراسة عبير عميمات حول تحميل وتقويم الكتب المدرسية وفق منيجية حديثة تستند  -3

لممعايير ومواصفات العالمية لمكتب المدرسية التي ستشتقيا الباحثة من الدراسات واألبحاث 
السابقة واألدوات والقوائم والكتب التي تناولت تقويم وتحميل الكتب المدرسية إذ اعتمدت 
عمى فقرات التحميل والتي تترجم ىذه المعايير والمواصفات العالمية في مجاالت إعداد 
الكتب وأىدافيا ومقدماتيا ومحتواىا المعرفي والوجداني والمياري،وأنشطتيا التعممية كما 

تشتمل ىذه الدراسة عمى استطالع أراء المعممين الذين يدرسون مباحث التربية االجتماعية 
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والوطنية في المرحمة األساسية لمعرفة مدى مراعاتيا ليذه المعايير والمواصفات، حيث  
معمم 853معمما ومعممة ومنيم(1101) بمغ عددىم2003/2004كانت في العام الدراسي

ومعممة وذلك من خالل تطبيق تقنية اإلستبانة حيث انطمقت من السؤال العام المتمثل في 
مامدى مراعاة الكتب المدرسية لممواصفات والمعايير لمباحث التربية االجتماعية والوطنية؟      
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  :اإلشكالية-3

إن المجال التربوي كغيره من المجاالت قطاع حيوي و فعال شيد عدة إصالحات وذلك إثر 
التغيرات، االقتصادية واالجتماعية التي تعرفيا المجتمعات عامة والمنظومة التربوية خاصة 
وتمثمت التعديالت المختمفة في  المناىج والمضامين الكتب المدرسية في مختمف األطوار 

الدراسية، حيث تقوم المدرسة بتنشأت التمميذ والسعي إلدماجو اجتماعيا بيدف تكوين مواطن سوي 
يتمتع بروح المواطنة وذلك في نطاق العممية التربوية و التي يتشكل أساسيا المعمم و التمميذ 

والعالقة المبنية بينيما فيشكالن العناصر األساسية لضمان استمرارية نجاحيا، ونجد أن الكتاب 
المدرسي ىو بمثابة صمة الوصل بين المعمم والمتعممين إذ يساىم ىذا األخير في استزادة من 

تحصيل التمميذ ويشكل  الدعامة ألساسية التي يعتمد عمييا كل من المعمم والمتعممين عمى حد 
سواء داخل الصف فيو من أىم مصادر تعمم الطالب  الذي يعتمد في تشكميو عمى المناىج كأحد 
الوسائل والتقنيات  التي يرتكز عمييا،  الكتاب المدرسي ومن النطق يمكننا تجسيد منيج الدراسي 
موحد، إذ يعتمد ىذا األخير الراسم لمطريقة الفعالة لتحقيق األىداف العامة كما يسعى أيضا إلى 

إمداد المتعممين بالمادة التعميمية الالزمة و ذلك من حيث المفاىيم و المعمومات المختمفة، ويراعي 
. التسمسل والترابط في المادة الواحدة  والسعي لتكامميا  معا بقية المواد األخرى

وبما أن الكتاب المدرسي ومضمونو يشكل في حد ذاتو أحد األدوات الرئيسية التي يستخدميا 
المنيج المدرسي في سبيل تحقيق األىداف التربوية فمقد طرأت عميو مختمف اإلصالحات وباعتباره 
وسيمة تعميمية يرتكز عمييا المتعمم أثناء تعممو فيو يمعب دورا ىام في العممية التعميمية، من خالل 

عرضو األفكار التي بني عمييا المنياج بإضافة إلى احتوائو عمى العديد من القيم و المبادئ 
. التربوية التي يستعين بيا  المتعمم في المدرسة ومحيطو االجتماعي عمى حد سواء

يقوم بإمداد المتعممين بمختمف األىداف التعميمية ,وكان الكتاب المدرسي الخاص بالجيل األول 
من خالل احتوائو عمى مواد عديدة حيث كان لكل مادة كتاب خاص بيا مستقل بذاتو ولكن   

بظيور الجيل الثاني تغيرت صيغة الكتب وانتقمت من كونيا كتب مستقمة، إلى كتب مدمجة معا 
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بعضيا البعض مثال، كتاب المغة العربية يضم معو أيضا مادة التربية اإلسالمية و التربية المدنية 
، كما أن كتاب الرياضيات، فيضم معو التربية العممية  والتكنولوجية و عمى ىذا ألساس فإن ىذا 

اإلدماج كان الغرض منو تحقيق أىداف تعميمية واضحة من خالل المواد اليامة والمتمثمة في 
النصوص و األنشطة المختمفة في المناىج الجيل الثاني رغبة، في اكتساب المتعمم قاعدة عممية 

. متينة واالعتماد عمى كفاءات المواد المختمفة

وىي حديثة النشأةإذتخضع دوريا إلى ,إن فكرة الكتاب الموحد إنما ىي فكرة بيداغوجية خالصة 
الضبط والتصحيح وذلك إثر التغير والتقدم الحاصل الستجابة المتطمبات المجتمع وتيدف مناىج 

الجيل الثاني إلى القدرة عمى التبميغ والكفاءات المتعددة فمن خالل ىذه األخيرة تسعى مقاربة الجيل 
الثاني،  إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بين المتعممين والتي تندرج ضمن المبادئ  

التعميمية  والتي تبرز في إمداد المتعممين لمختمف النشاطات التعممية التربوية كما تسعى المناىج 
التعميمية في نظام  التربوي إلى تحقيق مالح شاممة وتعتمد عمى تكوين شخصية المتعمم وتحقيق 
الكفاءات العرضية وتستمد مواضيعيا وقضاياىا من الواقع االجتماعي وعمى ىذا األساس يتضح 
ىدفيا الرئيسي في تشكيل الفرد و تطبيعو اجتماعيا انطالقا من المدرسية، تسعى ىذه األخيرة إلى 
التركيز عمى المتعمم لما لو من أىمية في المجتمع ألنو يمثل جيل المستقبل فترتكز عمى إكسابو 
المبادئ المتكاممة، وىي التوازن التكيف والتكامل وذلك إلدماجو في المحيطة االجتماعي، وأما 
الجيل الثاني فيعمل عمى تنسيق المعاني ويراعي التسمسل المنطقي األفكار والمعمومات العممية 

حيث يدرك موضوعات اجتماعية واقعية ومتفق  عمييا اجتماعيا وكمثال عمى ذلك المعايير 
ابتدائي من التكوين حول مناىج الجيل الثاني  االجتماعية، منو قد استفاد أستاذة السنة الثانية

باعتبارىم أحد العناصر األساسية في العممية التعميمية التربوية فممعمم يعد المسؤول عن تناول مادة 
الدراسية وتوفير الجو المناسب، استغالليا لتحقيق نمو المتعممين واالستفادة منيا عمى أفضل 

صورة طبقا ألىداف المنظومة التربوية وفي ىذا الصدد حول التغير الحاصل الذي طرأ عمى الجيل 
الثاني أثر تمثالت اجتماعية مختمفة بين أساتذة  السنة الثانية من التعميم االبتدائي والمتمثمة 
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بالبحث الذي بينا أيدينا ومحاولة التقصي حول تمثالنيم  لكتب الجيل الثاني كماليا أىمية في 
: النظام التربوي الخاص بالطور االبتدائي ومن ىنا نطرح التساؤالت التالية

 فيما تتجمى تمثالت أساتذة الطور االبتدائي لمكتب المدرسية الخاصة بمناىج الجيل الثاني؟ 

: األسئمة الفرعية

؟ ىل إستطاع الكتاب المدرسي الموحد  تحقيق المقاربة بالكفاءات كتقنية تدريسية -1
 فيما تكمن أىمية الكتاب المدرسي في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية ؟  -2
ىل يراعي الكتاب المدرسي الموحد لمناىج الجيل الثاني طبيعة القيم الموجودة في  -3

المجتمع؟ 
   فيما تكمن تمثالت أساتذة لكتب الجيل الثاني في مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ؟ -4

: فرضيات الدراسة - 4

يتمثل دور الفرضية في مراحل البحث باعتبارىا األداة الرئيسية التي تجعل البحث يأخذ وجية 
عممية فعال، إذ بواسطتيا يبدأ مسعى البحث عن األسباب التي تؤدي إلى حدوث الظواىر وىذا ىو 
ىدف البحث العممي الذي يقوم عمى استكشاف األسباب الكامنة وراء حدوث الظواىر حتى يعطي 

  (1).تفسير لمظاىرة

وعمى ىذا األساس .(2) كما تعرف عمى أنيا مقترح أو تفسير غير مثبت عمميا أوخمل معين لمشكمة
 :جاءت صياغة فرضيات الدراسة عمى النحو اآلتي

اعتبار تمثالت أساتذة الطور االبتدائي أن  كتب الجيل الثاني حممت معيا عدة امتيازات  -1
. أىميا تخفيف العبء عمى التالميذ من حيث الحقيبة المدرسية وتكامل الدروس فيما بينيا

 .عدم قدرة التالميذ عمى التميز بين المواد بسب التداخل في المعمومات واألفكار -2
                                                           

 .102ص، 2010ر، الجزائ، 2ط ، دار القصبة لمنشر، الدليل المنهجي، سعيد سبعون- 1
 . 87ص، 2008، عمان، األردن، دار حامد لمنشر والتوزيع، منهجية وأساليب البحث العممي، دالل القاضي ومحمود البياتي - 2
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 : دواعي أسباب اختيار الموضوع - 5

لكل باحث الرغبة في اختيار الموضوع يشد انتباىو والبدأن يكون لديو أسباب تدفعو الختيار ىذا 
الموضوع دون غيره في حين يكون اقتناعو بيذا الموضوع محفزا ليممك القدرة والرغبة في مواصمة 

 : البحث، و األسباب التي تدفعنا الختيار ىذا الموضوع وىي 

: أسباب ذاتية :5-1

محاولة التعمق لمعرفة أىمية الكتاب المدرسي الموحدبإعتباره وثيقة تربوية تعممية : 1-1 -5
 .ووسيمة إرشادية توجييية

 .الميل إلى دراسة مناىج الجيل الثاني وما تحتويو من مبادئ وميارات تعميمية: 1-2 -5

. الفضول نحو المعرفة مكانة المتعمم في المقاربة بالكفاءات لمناىج الجيل الثاني : 5-1-3

. محاولة التعرف عمى مدى قدرة أستاذ عمى مسايرة مناىج الجيل الثاني: 5-1-4

 أسباب الموضوعية:5-2

ماتوصمت إليو بعض الدراسات السابقة حول تمثالت المعممين نحو الكتب : 5-2-1
. المدرسية والتي تضاربت بين االستحسان واالستيجان 

قمة الدراسات التي تناولت المتغيرات المتعمقة بالدراسة الحالية خاصة في مرحمة  : 5-2-2
. التعميم ابتدائي المتعمقة بمناىج الجيل الثاني بحكم أنيا جديدة

. حداثة الموضوع وما دار حولو من الجدل في الوسط التربوي و االجتماعي: 5-2-3
 

: هداف الدراسةأ-6

من المنطقي أن يكون كل عمل ىدف نسعى لتحقيقو والوصول إليو حتى نستطيع من أن نتخطى 
: كل الصعوبات من أجل الوصول إليو واألىداف التي نسعى إلى تحقيقيا ىي 
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التعرف عمى طبيعة تمثالت أساتذة السنة الثانية ابتدائي نحو كفاءات الكتاب : 6-1
. الجديد الموحد

. التعرف عمى أىمية ومكانة الكتاب المدرسي في مناىج الجيل الثاني : 6-2
التعرف عمى طبيعة مناىج الجيل الثاني وما يحتويو من مقاربات عممية تربوية إذا :6-3

. ما كان يراعي متطمبات التالميذ العممية ويراعي الفر وقات الفردية
 :أهمية الدراسة  -7

تتجمى أىمية البحث الذي ننجزه  والمتمثل في تمثالت أساتذة لكتب المدرسية لمجيل الثاني 
، باعتباره يعطينا صورة واضحة عن مدى تجارب المعمم مع محتوى الكتاب المدرسي 

وتعاممو مع مادتو العممية ومناىجو وبرامجو، الخاصة بكل المواد الدراسية ، و أن المعمم 
ىو محور العممية التربوية فيو عمى معرفة كاممة بالتعديالت المختمفة، أىم مرتكزات الجيل 
الثاني ضمن المعروف لدييم تمثالت عديدة حول إصالحات المضامين الكتب المدرسية 
واعتبار أن المقاربة بالكفاءات ىي تقنية تدريسية ونجاحيا مرىون بكفاءات وقدرات التمميذ 

. المعرفية داخل المدرسة ابتدائية لكونيا رصيد معرفي وفكري
 :  تحديد المفاهيم الدراسة -8

إن تحديد المفاىيم والمصطمحات ألي دراسة عممية يكتسي أىمية بالغة في مسار البحث فيي 
  (1).النبراس الذي يرسم المعالم األساسية لمسار وأىداف الدراسة فيي مطمبا ضروريا

ويرى سعيد (2).كما يعتبر تحديد المفاىيم والمصطمحات العممية أمرا ضروريا في البحث االجتماعي
العنصر األساسي الذي تتكون منو المعرفة العقمية بأشكاليا ''ناصف في أىمية المفيوم بأنو

كما ''ومستوياتيا المختمفة فاألحكام والفروض والقضايا والنظريات عمى عبارة عن المفاىيم 

                                                           

 .175ص، 1996ىرة، القا، 11ط، مكتبة الواىبة، صول البحث االجتماعيأ، عبد الباسط محمد الحسن - 1
 .23ص، 1997،القاىرة، ب ط، مكتبة زىراء، محاضرات في تصميم البحوث الإلجتماعية وتنفيذها، سعيد ناصف  -2
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وعمى ىذا األساس تم تحديد المفاىيم  (1).االستغناء عن المفاىيم يعتبر تقصيرا منيجيا يجب تفاديو 
 . ىذه الدراسة

 :التمثالت.8-1

التمثل في المغة العربية مشتق من مثل، مثوال ومثل التماثيل أي صورىا ومثل الشيء :  لغة 
وكذلك من تمثل تمثيال وتمثل الشيء لو  بمعنى تصوره وتشخصو، وكقولو ,بالشيء أي شبيو بو

أي ضرب :ويمثل بالشيء(2)(.17)''سورة مريم"فأرسمنا ليا روحنا فتمثل ليا بشرًا سويًا '' :تعالى
مثال،وتمثل بو تشبو، فالتمثيل التمثل متقاربين وىما يشتركان في أمرين، حضور صورة الشيء في 
الذىن واألخر قيام الشيء مقام الشيء ومثولو أمام العين أوفي الذىن إما بواسطة الرسم أو النحت 

 (3).أو المغة، أي سيرورة  التمثل في الذىن تستدعي لزوما حضور متمثل

يدل مصطمح التمثالت االجتماعية عمى رسوخ بنية الوعي الجماعي وطابعو : اصطالحا
 (4).االستعالئي، أوألة تصيف األشخاص أوىيئة وسيطة بين اإليديولوجيات و الممارسة

ىو التصور أو الصورة التي  تنطبق لدى كل فرد من خالل مايراه مجتمعو أي : تعرف اإلجرائي
ىي مرآة تعكس لدى األفراد أفكار المجتمع، كما أنيا ىي التصورات التي تتجسد داخل المجتمع  

. وتتضح في إقباليم وردود أفعاليم، كما أنيا صورة لممجتمع وتفكيره 

: الكتاب المدرسي .8-2
 (مصدر كتب )ك، ت ،ب .ىو وثيقة تأذن بأنيا ميمة مبعوث سياسي، كتاب جمع كتب :لغة

 (5).وكتب كتابا في األدب، أي مؤلف يتضمن صفحات
                                                           

 .23ص، 1990، قسنطينة، ب ط، منشورات جامعة منثوري، أسس المنهجية في العموم االجتماعية، فضيل دليو وأخرون  -1
 (.17)، يم اآليةسورة مر- 2
 رسالة  والهاتف النقال التمثل واإلستخدمات دراسة عمى عينة من المراهقين في والية العاصمة، المراهقىالس جنيفرد -  3

 .23ص، 2010- 2009ر،لجزائ، ا3جامعة الجرائر ، ماجيستر
 .9ص، 1997، ط.ب، عمان، دار التربية الحديثة، تقيم الكتاب المدرسي، محمد زيدان حمدان - 4
 .236،ص، الجزائر1، ط ،دراسة في قضايا التعمم والثقافة المدرسيةرهانات البيداغوجية المعاصرةعبد الحق منصف،  -  5
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ىو وثيقة تربوية مكتوبة لعمميات التعمم المقروءة يشمل بطريقة منظمة عمى الجانب  :اصطالحا
المعرفي قصد إكسابو لمتعمم،  وعمى جوانب مساندة ومساعدة عمى اكتساب المتعمم ليذا الجانب 

. بأقل جيد ووقت  وتكمفة وبأعمى إنتاجية

ىو وسيمة تعميمية ميمة بالنسبة إلى المعمم والتمميذ عمى حد سواء فيو من أىم :تعريف اإلجرائي 
مصادر تعمم الطالب  وتقويمو فيو مرادف الكممة منياج إذ سيل  التحكم بعناصر األربعة 

األىداف المحتوى التقويم واألنشطة والطرق وذلك في إثرائو بالرسوم والصورة المساعدة عمى التعمم 
. والتعميم

 :مناهج الجيل الثاني . 8-3

 يشتق المنياج في المغة من المنياج فالمنيج ىو الوسيمة محددة مثال ىو الخطة منظمة لعدة :لغة
عمميات حقيقة والتحقق من افتراضات، وفي مجال المناىج ال يختمف معو من حيث كونو وسيمة 

 (1).منظمة وليا غايات محددة

ىومجموع الخبرات التربوية واألنشطة التعميمية التي توفرىا المدرسة ليتفاعل معيا : اصطالحا
التالميذ داخميا وخارجيا تحت إشرافيا بقصد تغيير سموك التالميذ نحو ألفضل في جميع المواقف 

 إن  (2).الحياتية، كما أنو الدستور الذي تسير عميو الخطة التعميمية

بمشاركة التربويين من مدرسي المغات (1987-1984)من ومناىج الجيل الثاني من البرامج 
والمختصين بكتابة المواد التعممية في تصميم وكتابة برامجو لتعمم المغات بواسطة الحاسب، كما أن 
لو أثر كبير في زيادة كفاءتيا ووضعيا عمى أسس تربوية وتعمميو جيدة، وتقترح في ىذا البحث أن 

تكون برامج الجيل الثالث قادرة عمى حل المسائل واإلجابات عمى األسئمة التي نوجييا إلى 

                                                           
 .09بدوي محمد، المنيجية في البحوث والدراسات األدبية ،مدينة سوسة تونس،دار الطباعة لممعارف والنشر ،ص - 1
 .22-21، ص1970 ،،العراق1 ،ط، العراق بغداد، مطبعة العانيمنهج البحث األدبيالطاىر جواد،  - 2



 هجي للدراسةاإلطار المن                                                                        :ولالفصل األ 
 

13 

الدارس، ويتطمب ىذا أن تكون ليذه البرامج قدرة عمى المنطقة حتى تستطيع محاورة الدارس 
  (1).بذكائو

ىي المناىج التي جاءت لمعالجة ثغرات أوجو القصور التي تم تحديدىا في :تعريف اإلجرائي 
مناىج الجيل األول وامتثال المناىج المدرسية لمضوابط المحددة في القانون التوجييي لمتربية 

وتعزيز المقاربة بالكفاءات كمنيج بديل عن المقاربة باألىداف إلعداد البرامج وتنظيم التعميمات 
.  بصفة عامةمتعممالتي تخدم ال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 العممي ،جامعة ر،تصدر عن مجمس النش25،العددالمجمة العربية لمعموم اإلنسانيةعبد اهلل العتيبي ،عبد السيد أحمد ، - 1
 .89، 1997،الكويت
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: منهجية البحث9-

: تمهيد

إن أي دراسة تتطمب إتباع مجموعة من الخطوات المنيجية لمحصول عمى البيانات والمعمومات 
الالزمة لمعالجة ظاىرة ما، والدراسة الميدانية ال تقل أىمية من الدراسة النظرية،ألنيا تيدف إلى 

. اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة ومدى تحقيق الفرضيات المقترحة

ومن خالل ىذه الدراسة سنحاول التطرق إلى اإلجراءات المنيجية الميدانية موضحتًا بذلك مختمف 
. األساليب التي اعتمدت فييا عمى جمع البيانات من أجل إعطاء البحث صيغة الدقة والمصداقية

: الدراسة االستطالعية 9-1

سئمة المقابمة وتؤدي أإن الدراسة االستطالعية ليا أىمية كبيرة حيث تساعد الباحث عمى صياغة 
 إضافة إلى أننا قمنا بتعديل وتحكيم دليل مقابمة بدورىا إلى ضبط إشكاليات وفرضيات البحث، 

ضافة ستة أسئمة أخرى انطالقا من الدراسة االستطالعية التي قمنا باكتشاف واستطالع ميدان  وا 
 .حيث ساعدتنا ىذه الدراسة األولية لمموضوع باستكمال العمل الميداني ومواصمة العمل فيو

فيم أفراد العينة، و فيي بمثابة الدراسة األولية لمعمل الميداني تيدف إلى معرفة  وىذه األخيرة  
ومدى التوافق فرضيات البحث مع ماىو موجود في الميدان وعمى ىذا األساس قمنا بيذه الدراسة 
عن طريق االلتحاق بالمدارس االبتدائية وقررنا فييا القيام بالعمل الميداني، حيث قمنا باالتصال 

مع مدراء المدارس الذين قاموا بمساعدتنا، حيث ذىبنا إلى مديرية التربية الستخراج ترخيص 
إلجراء التربص الميداني، وذلك بإجراء مقابالت مع أستاذة السنة الثانية ابتدائي حيث قمنا بيذه 
الدراسة في األقسام وذلك قصد مالحظة ىذه الظاىرة وكشف عن أىم التطورات والتعديالت التي 
حدثت في المناىج التربوية الحديثة في المجال التربوي ، حيث أقيمت  ىذه الدراسة بمنطقتين حي 

.  مسكن بخروبة بوالية مستغانم600السالم وحي 

. 2017 ديسمبر15إلى 01ودامت ىذه الدراسة مدة أسبوعين من 



 هجي للدراسةاإلطار المن                                                                        :ولالفصل األ 
 

15 

:  مجاالت البحث 9-2

قمنا بإجراء ىذه الدراسة بالمدارس االبتدائية بمنطقتين ماسرى : المجال المكاني 9-2-1
.    وسيدي لخضر لوالية مستغانم 

  أفريل 25 جانفي إلى 18 دامت مدة الدراسة، ثالثة أشير من :المجال الزماني 9-2-2
 . وقد كانت مدة المقابمة ساعة ونصف2018

 :عينة البحث 9-3

عند دراسة موضوع ما يجب تحديد مجتمع البحث الذي يعتبر أىم العناصر إلقامة أي بحث ومن 
ىذا المجتمع يتم تحديد جزء صغير منو الذي يعبر عنو ويمثمو، والمتمثل في عينة الدراسة، وىذه 

 مجموعة من  ''األخيرة ىي مجموعة فرعية من عناصر البحث وكما تعرف أيضا  العينة عمى أنيا
األفراد المختارة من مجتمع البحث عمى أسس عممية واضحة تأكد أشكااًل مختمفة بناءا عمى نوعية 

 (1).''وظروف البحث وقد استخدمت لتسييل عممية البحث العممية

ستيدفنا أساتذة الطور االبتدائي حتى تتضح معالم البحث  فقد اعتمدنا عمى العينة القصدية، وا 
 .أكثر، باعتبار أن ىذه الفئة ىي التي تحدد الطريقة المناسبة لتحقيق أىداف تربوية ناجحة

في مرحمة الطور  [ ذكور 2 إناث و13]ومن بينيم ِ   (ة) أستاذ15وقد اشتممت عينة الدراسة عمى 
 بإعتبارأن غالبيتيم نساء االبتدائي وذلك بأقسام السنة الثانية ابتدائي المقيمين بوالية مستغانم

 .  يدرسون في المرحمة االبتدائية  وخاصة السنة الثانية، فإن جميم يمتحقون بسمك التعميم

وىذه الفئة تمثل المجتمع األصمي لمدراسة، إذ يتم بيا التأكد من فرضيات البحث المطروحة ومدى 
 .تم طرحو أثناء البحث  مطابقة تمك األقوال واألفعال التي تم مالحظتيا وتدوينيا مع ما

 
                                                           

 (األردن)، عمان 1، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، طاإلحصائيةأدواته و، أساليب البحث العممي مفاهيمه جودت عزت عطوي - 1
 .93، ص 2007،
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 : تقنية البحث4-9  

تعد تقنية البحث تقنية ضرورية في البحث االجتماعي والتي من خالليا يتمكن الباحث من جمع 
المعطيات المراد الحصول عمييا كما تمعب دورًا وسيطا يعمل عمى إنتاج عالقة تفاعمو بين مجتمع 
المبحوث والباحث من جية أخرى ليصبح ىذا األخير عمى تفاعل معو، وقد استخدمنا في بحثنا 

 عبارة عن حوار مع شخص معين يطرح خاللو الباحث أسئمة ''ىذا عمى تقنية المقابمة والتي ىي 
محددة لمحصول عمى إجابات دقيقة بشأنيا، وتتميز المقابمة في كونيا أحسن وسيمة الختيار وتقييم 
الصفات الشخصية بطريقة مباشرة كما أنيا تزودنا بمعمومات مفيدة عن الموضوع الذي ىو محل 

  (1)'''.الدراسة والتحميل

ولقد اعتمدنا في بحثنا عمى المقابمة كتقنية فيي تعتبر من األدوات أكثر استعماال في البحوث 
االجتماعية وتتجسد في حوار الشفيي منظم وىادف، وقد تم إستخدام في ىذه الدراسة عمى المقابمة 

الموجية وىذا بإستعمال دليل المقابمة والتي يتضمن أسئمة موجية في أستاذة الطور االبتدائي، 
وتعتبر ىذه األخير المجتمع األصمي لمدراسة وقد تضمن محتوى المقابمة عمى مجموعة من 

.      األسئمة باإلضافة إلى البيانات الشخصية 

: منهج البحث 9-5

إن المنيج في العمم مسألة جوىرية كما أن اإلجراءات المستخدمة أثناء إعداد البحث وتنفيذه ىي 
التي تحدد النتائج، والمناىج الكيفية تيدف في األساس إلى فيم الظاىرة أو موضوع الدراسة وعميو 

ينصب االىتمام ىنا أكثر عمى حصر معنى األقوال التي جمعيا أو السموكيات التي تمت 
مالحظتيا، وكذلك إخضاع الظواىر اإلنسانية دائما لذا فييا ممزمة أيضا باستخدام المناىج الكيفية 

 (2) .''التي تستعين أكثر بإحكام ودقة ومرونة المالحظة أو بفيم التجارب التي يعينيا األفراد 

                                                           

، 1 المكتب الجامعي الحديث، مصر، طالبحث العممي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية،محمد شفيق،   -1
 .113، ص2008

 .36، ص 2006، 2 دار القصبة  لمنشر والتوزيع، الجزائر، طمنهجية البحث العممي في العموم اإلنسانية،موريس أنجرس،  - 2
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أنّ المناىج الكيفية تيدف في األساس إلى فيم ظاىرة موضوع الدراسة '' ويؤكد موريس أنجرس 
وعميو ينسب االىتمام من أكثر عمى حسر معنى األقوال التي تجمعيا أو السموكات التي تمت 

 ( 1 ) ''.مالحظتيا

وعميو اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الكيفي ألننا نحاول معرفة السموكات واألقوال التي يبدييا 
. أفراد العيينة من خالل المالحظة

 : النظرية المعتمدة في الدراسة9-6

ولقد وجدنا بأن النظرية التفاعمية الرمزية تخدم طبيعة موضوع بحثنا، وىي مقاربة سسيولوجية 
باعتبارىا النظرية التي تعتمد عمى المعاني والصور وكذا الدالالت باإلضافة أنيا تتعامل مع 

الرموز إلحداث التفاعل االجتماعي واالنسجام المتبادل بين األطراف الفاعمة في العممية التربوية، 
ونجد أن موضوعنا المتمثل في تمثالت األساتذة لكتب الجيل الثاني التي يتطابق مع محتوى 

النظرية لدراسة تصوراتيم تمثالتيم حول مناىج الجيل الثاني وأىم المواد الدراسية المعتمدة بصفة 
أن الكتاب المدرسي الموحد يعتمد بدرجة كبيرة عمى الدالالت المعرفية، واألفكار والمعاني وكذلك 

الصور المتضمنة في ىذا األخير وبالتالي فإن الكتاب المدرسي يساىم في توثيق العالقة بين 
 .  المتعممين واألساتذة ويجعمو يتفاعل وينسجم أكثر معو في حجرة التدريس

 : صعوبات الدراسة 7-9

 . قمة المراجع حول مناىج الجيل الثاني وذلك لحداثتو في المجال التربوي -1
 . قمة الدراسات السابقة حول مناىج الجيل الثاني وخاصة مستوى السنة الثانية  -2
 .تيرب المبحوثين من األسئمة والتخوف منيا -3
 .حتى يمقي درسو (ة)االنتظار الدائم لألستاذ -4
 . مما يجعل عدم التركيز مستحيل خالل المقابمة متعممين خالل الحصةفوضى ال  -5

                                                           

 . 65، ص 2005، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، طمناهج البحث العممي وطرق إعداد البحوثعمار بوخوش وأخرون ،  - 1
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:  تمييد

إن الفرد ال يستطيع أن يعيش بمفرده إذا ال بدا أن يتواصل ويتفاعل مع اآلخرين، ليذا فمكل 
فرد منا مجموعة من األفكار اآلراء والمعتقدات التي يكتسبيا من خبل التنشئة االجتماعية في 
وسط جماعتو، حول موضوع ما فيتحدد من خبلليا مختمف استجاباتو، فباالتمثبلت يتمكن 

الفرد من اإللمام باألوضاع التي يعيشيا حيث يستوعب مكوناتيا ويتفيميا ويحدد اتصاالتو با 
ألخر واستجاباتو فيعيد تشكيل حقائق األشياء و تنظيم الفيم الذاتي واالجتماعي لمواقع، 

ويعود ىذا التمثل في جوىرة إلى مرجعية تستند في أصوليا ومبادئيا إلى الواقع االجتماعي 
فيكون الشخص نماذج تفسرية يحاول أن يفيم عبرىا كل مايصادفو في الحياة إذن أن ىذه 

النماذج با لنسبة لمستعممييا معقولة وغير خاطئ  

 :مفيوم التمثل االجتماعي2-1

التمثل في المغة ىو التصور الشيء وتخيمو أي صارت لديو صورة، وىو جعل الشيء الغائب 
حسي، أو مفيوم بواسطة صورة بشكل عبلمة من خبلل الوسائل الخارجية مثل المخطط 
والمنحنى وىو فعل ذىني أساسو التخيل والحكم واإلدراك وىو يرتبط بالظواىر النفسية 

 (1).المقابمة لمظواىر االنفعالية ، أي تصور في الذىن صورة أو واقعة 

التمثل بأنو نشاط عقمي، وبناء لمواقع عن طريق جياز النفسي إنساني انطبلقا : ويعرف أيضا
من المعمومات التي يتمقاىا الفرد من حواسو ومن تمك التي جمعيا من تاريخو الشخصي 

والتي تظل محفوظة في ذاكرتو مع تمك التي تحصل عمييا من خبلل العبلقات التي يقيميا 
معا الؤلخرين سواء أفراد أوجماعات، وىذه المعمومات كميا تدخل في إطار نظام معرفي 

                                                           

 .84، ص2007الجزائر، ، 1 ط،دار القرطبة لمنشر والتوزيع،، مقدمة في عمم النفس االجتماعيمسمم محمد- 1
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شامل ومنسجم بدرجات مختمفة، يسمح لو أن يصنع من الكون أومن مظير منو منظمة 
    (1).تسمح بفيم الآلخير والتأثير عميو

ماثل الشيء، أي شابيو والمثال ىو :ولقد ورد مصطمح التمثل عمى لسان العرب بمعنى 
( 2).الصورة ومثل لو الشيء أي صوره ، ومثمت لو تمثيبل صورت لو مثالو بكتابة أو غيرىا

بأنيا شكل من أشكال المعرفة الفردية : القاموس عمم االجتماعوتعرف التمثبلت في 
والجماعية تختمف عن المعرفة العممية، وتحتوي عمى معالم معرفية، ونفسية واجتماعية 

( 3).المعاش متفاعمة فيما بينيا ، والتمثبلت تيدف إلى إعادة إنتاج الواقع االجتماع

إذ يعتبر التمثل االجتماعي بأنو مفيوم '' E.durkeim"إيمل دوركايمتعريف التمثبلت حسب 
مشترك بين أفراد الجماعة، ويوجد فيو سيرورة انتساب ومشاركة، التمثل االجتماعي وىو 

متجانس ودائم يقرب أعضاء الجماعة ويحافظ عمى الروابط فيما بينيم ، وىو مشترك ومدرك 
بطريقة جماعية األمر الذي يمنحو حق الدوام وقوة االعتبار، ويعتبر دوركايم التمثل 

االجتماعي محصوال جماعيا إذ يقول إذ كان التمثل االجتماعي مشتركا بين الجميع، فؤلنو 
مؤلف جماعيا كما أنو اليحمل بصمة أي ذكاء خاص، فيذا يعني أنو منجز من طرف ذكاء 

  (  4).فريد فيو يمتقي كل األشخاص اآلخرون ومنو يتحدون 

                                                           

قسم العموم االجتماعية ، تخصص عمم النفس العقابي,رسالة ماجيستر، التصورات االجتماعية لمسجين، سميرة ىامل - 1
 .44ص، 2012-2011 ،باتنة الجزائر، جامعة حاج لخضر،
 . 437 ص، 1988، بيروت،  1، طدار المعرفة ،لسان العرب، ابن المنظور- 2
 .38ص، 1986، 2ط، بيروت،  معجم عمم االجتماع، حسان محمد الحسن - 3
ة كمي،'رسالة دكتوراه''تمثل صورة الذات وصورة األخر في العالقات العالجية ،  شاوي مميكةرقويد - 4

-2013،لجزائر، اجامعة السانيا، قسم عمم النفس وعمم التربية واالرطفونيا ،االجتماعيةالعموم 
 .15-14ص، 2014
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إذنستنتج مما سبق أن التمثبلت االجتماعية بالنسبة لدوركايم ىي منتج جماعي يشارك في 
إنتاجو وبنائو الجماعة، وىي مجموعة من التراكمات المقياسية والمعرفية القيمية والمنتجة من 

. طرف المجتمع 

بأنو كان يسمييا الجماعات من خبلل دراستو لمديانات '' durkeim''دوركايمويعرفيا أيضا 
واألساطير وىي عبارة عن مجموعة من األفكار والتصورات والمعتقدات التي أصبحت 

تسيطر عمى قيم ومبادئ وسموكات األفراد ولذلك عبر عنيا دوركايم عمى أنيا أسموب من 
أساليب التفكير والشعور والسموكات التي تبدو في تصرف الفرد عمى أنيا تعبير عن سيطرة 
الجماعة، كما حاول دوركايم معالجة ىذا المفيوم انطبلقا بربطو بالوعي الجمعي باعتباره 

مجموعة من المعتقدات ومشاعر العامة لدى أعضاء المجتمع الواحد وتسود ىذه المعتقدات 
   (1).ميما اختمفت القطاع الجغرافي وتعدد أشكالو لذا يعتبر رابط بين جيل وآخر

 بأنيا معنى تقميدي مأخوذ من الفمسفة، وكممة تمثل '':Max weberفيبر''ماكس ويعرفيا 
في معناىا األصمي ىي مجموعة أفكار وصور وآراء وتنظيم لممعارف وىي حاضرة نوعا ما 

 ( 2). في الضمير اإلنساني 

ىي مجموعة من التصورات لعدة مواضيع '': Denis jodlete''دينيس جودالتويعرفيا 
أوظواىر معينة لمجتمع معروف، وىي عرض اآلراء والصور وأفكار حاضرة في فكر 

. اإلنساني يسيرىا اإلدراك الفكري لمواقع االجتماعي

                                                           

مذكرة ، غير منشورة ،سنطينة قتمثالت الطمبة لواقع التكوين الجامعي المتدرج في الجامعة الجزائرية، أحمد بومعزة - 1
، 2011-2010، قسنطينة، جامعة منثوري، عمم االجتماع التنمية وتسير الموارد البشرية، ماجيستر في عمم االجتماع

 .17ص
مجمة الدراسات والبحوث ، 6العدد، مدخل نظري ،التصورات االجتماعية، مومن بكوش ألجموعي، جمول أحمد  - 2

. 171 ص،2014جزائر، ال، جامعة الوادي، االجتماعية
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 بأنيا نسق لتفسير الواقع ، حيث يدير عبلقات األفراد في محيطيم '':ABRIK1987 أبريك ويعرفيا
 '' الفيزيائي االجتماعي كما يحدد سموكاتيم،  وممارساتيم ويوجو األفعال والعبلقات الجتماعية

 أن دراسة التمثل تيدف اإلعادة دراسة الكيفيات التي '':1969HIRIZITCH ىرزليشتعريف
تتم من خبلليا المعرفة والسيرورات الرمزية في عبلقتيا مع السموكات، أي أن التمثل فعل 
رمزي وتركيب لمفكر ونشاط مرتبط بموضوع ،فالتصورات تجاه موضوع ماتحدد مختمف 

إن التمثبلت '' : S.Moscovici سراج موسكوفيسيالسموكات التي يتبناىا الفرد تعريف
االجتماعية ىي سياق من القيم و المفاىيم والممارسات المرتبطة بمواضيع، مظاىر أو 
األبعاد المحيط االجتماعي، تؤسس المرجع وأداة التوجيو اإلدراك الوضعيات وتصميم 

 )1(.''االستجابات

بأن التمثبلت ىي استبصار أثر ذاكري، واستثمار : S.freudسيغموند فريدويعرفيا أيضا 
:  التمثبلت إلى Freud تسجيل معين لمحقيقة ثم إدراكو في النظام النفسي وقد ميز

( 2).'' ىذا الموضوع ، كما تعدل الممارسات في المقابل تمثبلت الموضوعاالتجاهتمثل _ 

'' بصري''شيء يكون مرئي 

'' السمع'' تمثل الكممة يكون سمعي عن طرق_ 

بأنيا عممية فكرية صعبة بالنسبة لممتعمم والتي تتوقف : 1983ASTOLFI أصطولفي ويعرفيا
خصائصيا عمى تنظيم المعارف في الذىن، وعمى العوائق الخاصة بكل حقل معرفي لمترميز 

. الذي يكتسبو المتعمم انطبلقا من الوضعية والتفاعبلت الفردية

                                                           

1- MOSCAVICI SERGE, les concepts  fondamentaux de la psychologie sociale, 1987, 
P 125.  

 

2 -J0deLet Denis’ les représentation saciales.p. paris 1989. P40  . 



 ماهية التمثالت االجتماعية:                                                               الثانيالفصل 
 

24 

 التمثبلت ىي الكيفية التي يوظف بيا الفرد بصور  :1985DEVELAY دوفاليتعريف
. شخصية ومعموماتو السابقة لمواجية مشكل معين خبلل وضعية معينة 

لتمثبلت عبارة عن بنية ضمنية و نموذج تفسيري ا: DEVICCHI 1985دوفيكي يعرفيا 
بسيط ومنظم وكذلك مرتبط بالمستوى المعرفي والتاريخي وكذلك االجتماعي والثقافي لمفرد 

. وشخصية وقابمة لمتطور

 التمثل ىوكل مايعبر عنو الفرد شفويا أوبواسطة إنجاز : 1991CLEMENTPكميمان تعريف 

 (  1).، سواء كان طفبل أو بالغا قبل التعمم أو بعده إلزاء وضعية معينة

ومن خبلل ىذه  التعريفات  نستنتج أن التمثل االجتماعي،  ىو بناء اجتماعي لمعرفة بسيطة 
أشخاص )مكونة عبر القيم و القناعات المشتركة من طرف جماعة متعمقة بمختمف المواضيع 

، و بالتالي تعطي رؤية مشتركة لؤلشياء التي تظير خبلل التفاعبلت (وضعيات -أحدا– 
االجتماعية، حيث تعمل عمى تزويد الجماعة أو المجتمع بإطار معرفي يستطيع معو أعضاء 
تمك الجماعة أوذلك المجتمع بتشكيل رؤية مشتركة لمعالم وتناقميا والتفكير فييا، وبذلك  فإن 

التمثبلت االجتماعية تشكل جوىرة المعرفة االجتماعية ، ألنيا تساعد عمى التمكن  المعرفي من 
. العالم ، وفيمو كما أنيا تعزز القدرة عمى التواصل مع اآلخرين

 : نظرية التمثالت االجتماعية2-2

 إن مفيوم التمثبلت االجتماعية قديم في نفس الوقت حديث النشأة تم تجديده في العديد من 
سراج ''الدراسات الحديثة وارتباطو في الدراسات الحديثة بأعمال عمم النفس االجتماعي 

الذي يرى أن التمثبلت تقوم أساسا عمى التفاعل بين األفراد S .MOSCOVICHموسكوفيتشي
والجماعات داخل المجتمع، ويرتكز عمى الديناميكية االجتماعية وتطورىا وىي عبارة عن 

                                                           

 .153ص ، 2011 بيروت 1ط، اليبلل لمنشر، دار المكتبة،   معجم مصطمحات عمم االجتماع، جيل فير يول - 1
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اندماج مجموعة من المعالم الجماعية والفردية وفي نفس االتجاه يصرح بأن التمثبلت تتشكل 
عندما تتفاعل مع اآلخرين، وعن طريق االتصال بالواقع  نتيجة لنشاط ما وبالتالي التمثبلت 

يديولوجية  . ىي نشاط سيرورة فردية وجماعية وا 

عمى أنيا شكل من أشكال المعرفة المبمورة ، والمشتركة اجتماعيا ''jodler'' جودالتويذكرىا
.  وليا ىدف ممموس في بناء الواقع المشترك لجماعة ما 

ويضيف إلى ىذا أن التمثبلت تعرف كمنتوج وكصيرورة ، ومن جية منتوج لمفكر البشري الذي 
يصنع صورة لنفسو ولمحيطو ، وذلك من أجل التفكير والتصرف وبالتالي التمثل ىو الوجو 

 عن طريق التمثبلت يعطي الفرد نماذج ''موسكوفيتشي ''الرمزي بين الفرد ومحيطو  يقول 
عطاء داللة لمعالم الذي يحيط بو ويؤكد '' jodler''تفسيرية ، ورموز تمكنو من إيجاد معنى وا 

أن التمثبلت االجتماعية يجب أن تدرس كعنصر عاطفي وذىني واجتماعي ، ومن جية أخرى 
سيرورة فيي عبارة عن نسق تفسيري عن طرقة الفرد يتفاعل مع محيطو، فيي تتدخل في عدة 
نشاطات معرفية وليذا تمعب دورا ىام في سموك الفاعمين، كما يرى أن التمثبلت الفردية ىي 

     (1).عبارة عن سيرورة بواسطتيا يتحكم الفكر البشري  في محيطو واستعماليا لتصحيح مساره 

إذا نحن دائما بحاجة إلى معرفة ما الذي يربطنا بالعالم المحيط بنا فيجب أن ندركو ماديا وفكريا 
من أجل حل المشاكل التي يطرحيا، ومن أجل ذلك تشكل التمثبلت ، أمام العالم المنقسم إلى 

أشياء وأشخاص وأحداث وأفكار فنحن النعيش منعزلين في فراغ اجتماعي وبالتالي نتقاسم العالم 
مع اآلخرين، ونتبادل معيم المعارف ونتعاون معيم من أجل فيم  التمثبلت وتسيرىا أو 

. مواجيتيا

 

                                                           

لمراىق والياتف النقال والتمثل االستخدامات دراسة عمى عينة من المراىقين في والية الجزائر اجنيفر، دىبلس - 1
 . 29 ص، 2010 -2009ئرالجزا، جامعة الجزائر، رسالة ماجيستر،  العاصمة



 ماهية التمثالت االجتماعية:                                                               الثانيالفصل 
 

26 

:  أبعاد التمثالت االجتماعية 2-3

إن ألي مفيوم من المفاىيم باختبلف انتمائو الحقمي إال ولديو العديد من األبعاد تختمف دروبو 
واتجاىاتيا من مفكر إلى آخر، ونفس الحال ينطبق عمى مفيوم التمثبلت االجتماعية ىذا 

المفيوم المركب والمعقد بذات الوقت يضم العديد من األبعاد سوف نوجز البعض منيا انطبلقا 
فإن لمتمثل االجتماعي ثبلث ''  Moscovici'' موسكوفيتشيمما اطمعنا عميو في اآلتي وفقا 

( 1).المعمومات، والمواقف، وحقل التمثل :أبعاد ىي 

 ىي مجموعة من المعارف المكتسبة حول موضوع معين، والتي يكتسبيا : المعمومات 2-3-1
الفرد من تجاربو الشخصية ومن المحيط الذي يتواجد فيو ، ىو مركب لو بعد كمي وكيفي 

 .يختمف من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى

 الجانب المعياري لمتمثل في شكل استجابة انفعالية وجدانية اتجاه ىو:  الموقف 2-3-2
نما استجابة وجدانية  موضوع معين  بمعنى أن الفرد ال يتعامل مع المواضيع بطريقة حيادية، وا 

 .اتجاه المواضيع

 ىو الواقع النفسي المعقد في شكل موحد ومنظم عمى حسب المعايير : حقل التمثل 2-3-3
وىي مجموعة ,الموجودة، ويعني محتويات التمثل التي تتألف من العناصر المعرفية والعاطفية 

  ( 2).تنظيم وىيكمة المعمومات حول الجسم 

إن أبعاد التمثبلت تختمف من بعد إلى آخر، وليذا تتضح لنا العبلقة التي تربط المجتمع 
كما يمكن رصد تحديد التمثبلت ,باألفراد من خبلل التمثبلت االجتماعية التي يحمميا  المجتمع 

                                                           

عدد ، مجمة الحوار الثقافي،  لتمثالت االجتماعية من اإلبعاد النظرية إلى نظرية النواة المركزية، شييناز بن مموكة - 1
 .173ص، 2013، ربيع صيف 

أطروحة دكتوراه في عمم االجتماع ، التمثل االجتماعي لظاىرة الفقر لدى األسر الجزائرية، ىرندي كريمة - 2
 .173ص، 2016ماي ، قسم عمم االجتماع، جامعة مستغانم، واالنثروبولوجيا
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فيثل مختمف الصور،  والمواقف، والمعمومات وكل بعد لو الميزة خاصة التي يشكميا كل من  
  . الفرد والمجتمع

 : أنواع التمثالت حسب العممية التعميمية التعممية2-4

: إلى نوعان ىما  وتنقسم التمثبلت االجتماعية

ىذا النوع يساعد ويدعم عممية تعمم المعرفة والعمم فإذا تسمح : التمثالت االيجابية 2-4-1
المتعمم بتمثبلت إيجابية سميمة يسيل عميو التعمم واكتساب معارف جديدة كما يدعم بنائو 

. لممعرفة  الموضوعية وىي دائما نسبية 

أو الخاطئة وىي المعيقة لمتعمم وامتبلك المعرفة و غالبا ما يبنييا :  التمثالت السمبية2-4-2
 (1).اإلنسان انطبلقا من تكيفو مع  المحيط الذي يعيش فيو 

 :مميزات التمثالت االجتماعية 2-5

 :نيا مايميإن لتمثبلت االجتماعية ثبلث ميزات وكل واحدة منيا تختمف عن األخرى ونذكر م

 عرف ''موسكوفيتشي '' من طرف1961  منذ إلقاء الضوء عميو في سنة :الحيوية 2-5-1
مصطمح التمثبلت االجتماعية جممة تجنيد واسعة التيارات، ومن خبلل المؤلفات العديدة وفي 

 .العديد من الدول والكثير من الميادين وبمقاربات منيجية ونظرية مختمفة 

أقتحم مصطمح التمثبلت تقريبا كل العموم اإلنسانية،  إذ نجد عدة مؤلفات  : توسعال2-5-2
 .في عمم االجتماع واالنثروبولوجيا والتاريخ تدرس العبلقات باأليديولوجيات االتجاىات

                                                           

. 145ص, 1991,بيروت ، ط ب، دار النيضة العربية ، عمم النفس االجتماعي، السيد أبو النيل محمد - 1
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 تحمل التمثبلت معيا مشكل تعقيدىا في تعريف وفي معالجتيا نظرا لمواقعيا :التعقيد 2-5-3
يقربانيا سيرورة ليا '' موسكوفيتشي'''المتصل بمجموعة من المفاىيم السوسيولوجيا السيكولوجيا
 )1(.ديناميكية اجتماعية ونفسية تشكل كذلك نسق نظري معقد

من ىنا يمكن القول بأنو يجب من جية فيم الوظيفة  المعرفية لمبناء النفسي، ومن جية 
أخرى فيم وظيفة النسق االجتماعي، من أجل فيم بنية وتطور التمثبلت االجتماعية  وىذه 
األخير يجب أن تدرس بإعتبارعناصرىا العاطفية، لذىنية االجتماعية وبإدماج عنصر المغة 
واالتصال واألخذ بعين االعتبار العبلقات االجتماعية التي تصنع التمثبلت والواقع المادي 

 واالجتماعي الفكري زيادة عمى ذلك أن ىذه التمثبلت التتميز بالثبات فيي أساسا متنقمة
. وتولد تمثبلت أخرى,وديناميكية تعيش في تجاذب وتباعد 

: وظائف التمثالت االجتماعية 2-6

المعمومات   تعمل التمثبلت االجتماعية عمى إدماج:(العقمي )عمى المستوى المعرفي 2-6-1
الجديدة في إطار نموذج لمتفكير موجود مسبقا، أي إدماج ىذه المعمومات في إطار االستيعاب 
منسجم مع القيم و األفكار واآلراء التي يعتقدونيا، فيي تشمل التواصل االجتماعي بتحديدىا 
لئلطار المرجعي المعرفي المشترك بين األفراد والجماعات وىذاماأراد إثباتو موسكوفيتشي في 

 .دراسة حول التحميل النفسي، حيث حاول معرفة كيفية استشار نظرية جديدة في المجتمع 

 تساىم التمثبلت االجتماعية في التعريف :(اليوية)عمى مستوى االنتماء االجتماعي2-6-2
بيوية الجماعة وتعمل عمى الحفاظ عمى الخصوصيات، كما أنيا تساىم في عممية المقارنة 

والتصنيف إن توافق التمثبلت االجتماعية وتبلئميا مع النظام ألقيمي لممجتمع الذي يعيش فيو 
الفرد يؤدي إلى تأكيد االنتماء االجتماعي، فيي تنتج بشكل جزئي نتيجة الحاجة اإلحساس 

                                                           

المركز العربي لألبحاث والدراسة السياسات ، المتخيالت االجتماعية الحديثة،  الحارث النبيان: ترجمة، تشارلز تايمر- 1
. 45ص، 2015، بيروت ، 1ط
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أن األفكار والمغة ىي عوامل لتدعيم الروابط االجتماعية '' Jodleteجودلت''لبلنتماء، ويرى 
. وتأكيد اليوية واالنتماء االجتماعي 

كما أن التمثبلت االجتماعية تحدد موضع األفراد والجماعات في الحقل االجتماعي، حيث 
تسمح ببمورة ىوية اجتماعية وشخصية إيجابية، بمعنى متطابقة مع النسق المعايير والقيم 

.  المحددة اجتماعيا وتاريخيا 

التمثبلت االجتماعية شكل من أشكال المعرفة :  عمى مستوى بناء وتفسير الواقع 2-6-3
الخ باالعتماد عمى نظام القيم ......المكونة اجتماعيا حول موضوع أو شخص أو ظاىرة 

والمعايير السائدة في ذلك الواقع، تيدف إلى تفسير وتأويل مايحدث والتحكم في المحيط، إن 
إدراج الموضوع الجديد داخل اإلطار التفكيري المسبق يمر ببعض التعديبلت عمى مستوى 
العناصر المكونة لو، لتتقارب مع التصنيفات الموجودة سابقا مما يسيل فيم الموضوع إذا 
التمثبلت  االجتماعية تعمل عمى تفسير إعادة بناء وتنظيم الواقع بطريقة مبلئمة لممرجعية 

  .اليومية الثقافية واالديولوجية، فالتمثبلت إذا تعتبر طرق تفكير وتفسير العالم والحياة

إن القيم والسياق الذين تصاغ فييما ليما تأثير وانعكاس عمى بناء الواقع ويوجد دائما جانب من 
ن تتطوت ببطء . اإلبداع الفردي  في التمثبلت، ليذا السبب فيي ليست جامد لؤلبد حتى وا 

  ينجم عن التمثبلت االجتماعية :عمى مستوى توجيو التصرفات والسموكات  2-6-4

مجموعة من اآلراء والمواقف واالتجاىات حول الموضوع من خبلل ماتحممو من دالالت 
ومعاني فيتحدد بذلك نمط العبلقات المناسبة كما ينتج عن ذلك نظام لمتوقعات يسيل عممية 

 أن التمثبلت االجتماعية '' ABRIKأبريك''وتبنى السموكات والتصرفات المناسبة ويوضح 
ن التمثبلت االجتماعية  تعرف لنا ماىو مسموح وما ىو ممنوع داخل المحيط اجتماعي معين، وا 

حاممة لممعنى وتخمق الروابط ومن ىذا الجانب ليا وظيفة اجتماعية فيي تساعد الناس عمى 
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االتصال لمتوجو في المحيطيم والتصرف وىي تولد بذلك اتجاىات وآراء وسموكات حيث أن ليا 
 .أيضا مظير وصفي ألنيا تعرف ماىو شرعي ومقبول ومسموح بو في سياق اجتماعي معين 

   تمتمك التمثبلت االجتماعية مرجعية لذلك:عمى مستوى تبرير الممارسات 2-6-5

تسمح بتبرير التصرفات والمواقف داخل جماعة االنتماء فيي تمعب دورًا في تحديد السموكات  
قبل القيام بو وتبرره بعد ذلك وىي وظيفة في غاية األىميةالنيا تضمن وتقوي  التمايز  

 أن التمثبلت االجتماعية دور جديد أال وىو دور التدعيم ''أبريك ''االجتماعي وتبرره، ويرى 
والمحافظة عمى المواقف االجتماعية لمجماعة االجتماعية ويبدو أن ىذه الوظيفة مرتبطة 

بالوظائف السابقة فيي تيتم خصوصا بالعبلقات بين الجماعات والتمثبلت التي تكونيا كل 
 (1).جماعة أخرى بالتبرير المسبق لممواقف المتخذة لمسموكيات 

نستنج مما سبق  أن لتمثبلت االجتماعية عدة وظائف وكل وظيفة ليا سمة مخصصة  تمتاز 
بيا، فالتمثبلت عمى مستوى المعرفة فيي مرتبطة بالمعمومات التي ينتجيا الفرد من أفكار وقيم 

وآراء مختمفة، أما عمى مستوى االنتماء اليوية  فيي تمعب دورا أساسيا في النظام ألقيمي 
لممجتمع الذي يعيش فيو، وكل ذلك من أجل بناء وتفسير الواقع المعاش بتوجيو األفراد 

بالتصرفاتيم والسموكاتيم الناجمة عن التمثبلت االجتماعية لتبرير الممارسات مما يعطي ليا 
. معنى ويدمجيا في نسق أكبر من العبلقات

:   خصائص التمثالت االجتماعية 2-7

إن التمثبلت االجتماعية كمفيوم حديث لو بعض الخصائص التي تميزه عن باقي المفاىيم 
: توجد خمسة خصائص وىي'' Jodlete''جودلياألخرى في العموم اإلنسانية، حسب 

                                                           

قسم عمم االجتماع ، كمية العموم االجتماعية ،رسالة ماجيستر، تمثالت وممارسات عالجية: الصراع ، بغالية ىاجر - 1
 .34-33ص، 2015-2014، الجزائر، جامعة السانيا وىران، واالنثروبولوجيا
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 ألن من أولى شروط وجود التمثل وجود معمومات : خاصية ارتباط التمثل بالموضوع 2-7-1
حول الموضوع، واليمكن وجود موضوع، ويمكن أن يكون الموضوع عبارة عن شخص، ظاىرة 

 .الخ كما يمكن ذو صبغة مادية ومعنوية .......

يتأثر التمثل بخصائص كل من موضوع المتصور والشخص المتصور، فيما في عبلقة 
تفاعمية، حيث يمجأ الفرد إلى إعادة بناء الموضوع المتصور وفقا لخصائصو وترى نظرية 

التمثبلت االجتماعية أن كل حقيقة ىي حقيقة متصورة أي أن الشخص يضفي عمييا طابعو 
يديولوجياتو لتصبح حقيقة ال يمتمكيا إال ىو . الخاص وفق ثقافتو وا 

 يستعمل الفرد أثناء بناء تمثبلتو االجتماعية مجموعة من :خاصية الرمزية الداللية  2-7-2
اإلشارات والصور، أو الرموز التي ينسبيا الموضوع التمثل بيدف تفسير وتأويل الموضوع 
المتصور ويرمز لو ويدل عميو،  وبالتالي يعطيو معنى معين يمكنو من التحكم فيو والتفاعل 
 معو،  ويسيل عممية االتصال بإشراك كل أفراد الجماعة في نسبة ىذا المعنى لذلك الموضوع

  ومن خبلل الصورة التي تحتوييا تساعد التمثبلت االجتماعية  :اصية الصورية خ2-7-3

عمى فيم العالم المجرد، وتحويل األفكار والمفاىيم واإلدراكات الصور، ولكن ال يمكن تبسيط 
ىذا الجانب من التمثبلت االجتماعية مجردة إعادة الواقع عمى شكل صورة ولكن ينبغي استخدام 

 .الخيال االجتماعي والفردي في إعادة بنائو 

  التمثبلت االجتماعية ليست مجرد استرجاع لصور حول الواقع :خاصية البنائية  2-7-4

بل ىي عممية إعادة صياغة ليذا الواقع وبنائو من خبلل عمميات عقمية بالرجوع إلى تاريخ الفرد 
 .ومعاشو، ومرجعيتو القيمية والثقافية واالجتماعية

         إن عممية بناء التمثبلت االجتماعية ال تقتصر عمى إعادة إنتاج:خاصية اإلبداع 2-7-5
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الواقع بل عممية إعادة تنظيم لعناصر ىذا الواقع بطريقة مغايرة، كأنيا عممية بناء واقع جديد 
أكثر تكميفا ومبلئمة المحيط الفرد وجماعتو وحسب مرجعيتيم والقيم والمعايير سائدة بيدف 

  (1).توجيو سموكات وتصرفات الفرد والجماعة وتسييل التواصل  بينيم 

من خبلل ما ذكرناه حول الخصائص التي تعرضنا ليا في بحثنا نجد أن التمثبلت االجتماعية 
يمكن أن تكون ذات طبيعة مجردة لدى األفراد المجتمع،  كما أن التوجد أشياء بدون تمثل وال 
يود تمثل بدون أشياء فالشيء والفاعل في التمثبلت االجتماعية ليما عبلقة  التأثر والتأثير، 
وفي الطبيعة الصورية التصور ىو عبارة عن الخيال االجتماعي والفردي، كما أن الطبيعة 

. االجتماعية تساعد التمثل فيم  المفاىيم المجردة في الواقع المعاش

:   التمثل االجتماعي محتوى وعممية 2-8

من ميزات التمثل االجتماعي، ىو أنو يفرض دائما من خبلل شكمين اثنين ىو في نفس الوقت 
. لمنشاط الذىني '' وعممية '' ''نتاج ''

  إن مصطمح نتاج يرمي بمحتوى التمثل ىذا األخير :التمثل االجتماعي كمحتوى2-8-1

يبلحظ من خبلل عدة ركائز كالخطابات الجماعية والفردية اآلراء وسموكات ومختمف 
الممارسات، ويناقل في مجتمع عن طريق مجموعة من القنوات كاألحاديث ووسائل اإلعبلم ىذا 
المحتوى يمكن أن يأخذ أشكاال ومستويات متفاوتة التركيب الكممة أوالصورة التي تجمع أفكار 

 .الفن:ومعاني متعددة محددة بتأثير القيم كقولنا مثبلً 

ذا أردنا سيرورة ىو :التمثل كعممية  2-8-2  إن التأكيد عمى أن التمثل ىو أيضاً عممية وا 
اإلدراك أن األمر يتعمق بيمكانيزمات نفسي واالجتماعي الذي يدير من جية عممية تشكل 

وتنظيم وتحول المحتوى، ويأخذ بعين االعتبار من جية أخرى وظيفتيا وفعاليتيا االجتماعية من 
                                                           

قسم عمم ، كمية العموم االجتماعية واإلنسانية، التصورات االجتماعية ألطفال الشوارع رسالة ماجيستر، لشطر ربيعة - 1
 .41-40ص، 2009-2008ر، الجزائ، جامعة سكيكدة، النفس وعموم التربية واالرطفونيا



 ماهية التمثالت االجتماعية:                                                               الثانيالفصل 
 

33 

ىذا المنطمق فيي بنية نفسية تخضع لمقواعد التي تسير وتدير العمميات الذىنية، وىذه األخيرة 
ىي محددة مباشرة بالظروف االجتماعية التي يبنى عمييا التمثل وىذا البعد االجتماعي الذي 
سيخمق قواعد خاصة التي ىي جد مختمفة، عن قواعد المنطق المعرفي الذىني وبيذا الطرح 

 )1(.منطق معرفي ومنطق اجتماعي :فإن التمثبلت االجتماعية المعرفة لمنطقين 

أو (المحتوى )وعميو فإن التمثل االجتماعي ىو عبارة عن ماذا يفكرا ألفراد في موضوع ما
المكانيزمات النفسية االجتماعية، التي تؤدي إلى ىذا المحتوى فيو بذلك عبارة عن عممية ونتاج 

اجتماعي لجممة معينة وفي مجتمع معين حيث يعتبران، المحتوى والعممية شكمية لمتمثل 
. االجتماعي

 :   محددات التمثل االجتماعي 2-9

تتكون التمثبلت االجتماعية من سياقين متكاممين وىما السياق المركزي والسياق الثانوي أي 
ىناك عوامل داخمية وعوامل خارجية ىي التي تحدد التمثل وتوجيو، وىذه العوامل تتفاعل فيما 

. بينيا مع احتفاظ كل عام بخصائصو ومميزاتو 

 التي تشير إلى مجموع الشروط االجتماعية و ''المحدد المركزي '' إن العوامل الخارجية ىي 
 لمتمثل وتشير ''المحدد الثانوي''التاريخية التي تشكل التمثل في حين العوامل السيكولوجيا فيي 

إلى أن العناصر تعمل وفقا لصيرورات وقوانين ال تستقل في بعض جوانبيا لمحددين أساسين 
يعمبلن عمى تشكيميا وتوجيييا، ويرتبط المحدد المركزي بمجموع الظروف االجتماعية المؤثرة 
بدورىا عمى المعمومات التي تروج حول موضوع التمثل وحول مدى إنتشارىذا الموضوع داخل 
. المجتمع، أما المحدد الثانوي فيتعمق بالوجيات والخصائص الفردية ذات الطابع السيكولوجي 

                                                           

1   - Jodlait (D), représentation sociale. Pheuemenes, eoncept et théorie in Moscovici(s), 
opct, p165. 
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فبا لنسبة ليذين المحددين فإنيما يفسران عناصر النواة المركزية التي يكون لدييا الوظيفة 
التفسيرية لمتمثل، أي أنيا تحدد المعنى العام المسند لموضوع متكافل منظم حول النواة المركزية 
وتتضمن النواة المركزية الثبات واالستقرار والتماسك لمتمثل، فتقاوم التغير تضمن استمرارية أي 

( 1).يسمح السياق الثانوي بتكيف التمثل في سياقات مختمفة

من خبلل التمثبلت االجتماعية نستنتج أن لكل دور وظيفة يقوم بيا وكل وظيفة ليا محدد 
تتماشى عمى محتواه، ليذا نصل أن التمثبلت لديو ساقين أساسين ىما السياق المركزي 

،والسياق الثانوي وكل منيما يكمل اآلخر ويؤثر فيو ويتفاعل معو وىذان المحددين يفسران النواة 
المركزية التي تفسر األشياء وتحدد معناىا العام، وترتكز عمى صفة الثبات واالستقرار والتماسك 

 .       االجتماعي 

 : العناصر المحيطة بنواة التمثل2-10

ن قيمة وحضور  أن العناصر المحيطة حول النواة المركزية تكون في عبلقة مباشرة معيا، وا 
 ىذه العناصر تحدد من قبل النواة المركزية، حيث تشكل العناصر المحيطة بالعنصر األكثر

ديناميكية ومادية في التمثل، إن ىذه العناصر ىي التي تعطي المعمومات حول موضوع التمثل 
ومحيطو، وما يتضمن من قوانين واعتقادات اجتماعية وتمتاز ىذه العناصر بكونيا ذات النمط 

. تسمسمي 

حيث تكون العناصر المحيطة أكثر أوأقل قربا من العناصر المركزية القريبة من النواة وليذا فإن 
ليذه العناصر الدور الميم في إعطاء الجانب لمعنى التمثل كما ليا دور في توضيح ىذا 
المعنى، فالعناصر المحيطة التقل أىمية عن العناصر المركزية، فيي ليا دور في تكوين 

                                                           

 في عمم النفس رسالة ماجيستر، العنف الرياضي والتمثالت االجتماعية لدى العبي كرة القدم،  صبرينة بن يحي - 1
 .44 ص،2010 -2009 ، 2جامعة الجزائر ، العيادي
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الروابط بين النواة المركزية في الوضعية المادية حيث يبنى فييا التمثل وذلك من خبلل ثبلث 
: وظائف 

 تنتج من خبلل تماسك وانسجام التمثل مع الواقع ويصبح التمثل :الوظيفة المادية2-10-1
يحمل معاني مادية مفيومة وبالتالي تقوم بدمج عناصر الوصفية الماضية والحاضرة التي ينشأ 

 .فييا التمثل 

  إن العناصر المحيطة تعطي أكثر مرونة في التمثل فمن خبلليا :الوظيفة التقميمية2-10-2

يمكن إدماج معمومات جديدة، وذلك إلعادتيا وترجمتيا وتحميميا في اتجاه المعنى المركزية 
لمتمثل، وليذا يمكننا القول أن دور العناصر المحيطة والمساىمة في ديناميكية التمثل مادامت 

 .النواة في ثبات واستقرار

  إن النواة المركزية تعتبر كمركز إستقرار وثبات لبنية التمثل :الوظيفة الدفاعية  2-10-3

 وكل تحول يحدث تغير شامل ليذه البنية، وليذا فالعناصر المحيطة تعتبر كجياز 

دفاعي حيث أن كل تحول شيده التمثل يرجع إلى ظيور بعض التناقضات والتحوالت في 
 (1).العناصر المحيطة

من خبلل ما تعرضنا لو فإننا نجد أن ىذا األخير يتكون أوال من النواة المركزية، التي تعد 
العنصر األىم واألساسي في التمثل فمن خبلل ىذه النواة يمكننا الوصول أو التعرف عمى 

. تمثبلت الفرد  والعناصر المحيطة بو

 

 

                                                           

1 - ABRIC, J, Pratique saciale représentation, paris, ed. pdf, 19994, p 23.  
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 :خالصة الفصل 

نستنتج في األخير أن مصطمح التمثبلت االجتماعية من بين المفاىيم الرئيسة في العموم 
االجتماعية، فيي تعبر عن مجموع التصورات التي يحمميا الفرد عمى آفاق المستقبمية، كما أن   

ليا دور كبير في تحقيق ىذه األفاق وذو أىمية كبيرة في قيام الكثير من البحوث االجتماعية 
المتميزة في حقل عمم االجتماع وخاصة في الدول الغربية ليذا فيي عبارة عن مجموعة من 
الصور ذىنية يشكميا الفرد لتفسير بعض الظواىر والقضايا االجتماعية إذ تحمل في طياتيا 
الكثير من المعاني والرموز والدالالت المعرفية،فيي تعبر عن شخصية ومواقف األفراد اتجاه 

.      موضوع معين خاص بالحياة االجتماعية الخاصة بالمجتمعات في مختمف الدول
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: تمييد

تمقى الكتب المدرسية اىتمام الباحثين والمربين باعتبارىا دعامة أساسي لمتعميم،إذ يعتمد عميو كل 
من المعمم والمتعمم داخل الصف الدراسي،حيث يتمتع الكتاب المدرسي بمكانة مرموقة ،ولما ليا 

من أىمية بالغة في المنظومة التربوية، فاألمر يستدعي الوقوف من حيث األخر لمنظر إلييا نظرة 
خاصة لتقويم نتائجيا المتفاوتة ولذلك البد من اإلصالح والتعديل في برامجو لمواكبة التطورات 
الراىنة، فيو بذلك يساىم في إثراء ثقافة المتعممين عمى حد سواء وفي ىذا الفصل سنستعرض 

بعض العناصر حول الكتب المدرسية والمتمثمة في خمفية التاريخية التي مرت بيا، ونعرض بعض 
التعريف ليا ومحاولة التعرف عمى مواصفاتيا وأىميتيا أىم الوظائفيا التي تمعبيا  بالنسبة لممعمم 

. والمتعمم عمى حد سواء

:  مفيوم الكتاب المدرسي 3-1

 يجسد منياجا دراسيا لعرض محتويات مييكمة ومكيفة ومعدة ''يعرف الكتاب المدرسي بأنو الذي 
    ( 1).''خصيصا لالستعمال ضمن المسار التعميمي 

 أن الكتاب المدرسي وسيمة متوفرة مع كل التمميذ ويمكن استثمارىا بشكل جيد '': ويعرف أيضا 
خاصة الكتب الحديثة لممرحمة االبتدائية المزودة بالصور الممونة وذات داللة عمى الموضوع 

الدرس،  حيث جميعيا صور تقوده ثم تسير بو بشكل تدريجي لمعرفة الحروف والكممات والجمل 
  (2).''ابتداء من الجممة 

                                                           

 .46،ص2004، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 1ط، عمان، أسس بناء المناىج التربوية، دخوالدة محمد محمو - 1
،  3ط، مؤسسة الشرق األوسط لمطاعة، العممية التطبيقية في المدارس االبتدائية والتكميمية التربية ،أحمد مختار عضاضة- 2

 .25ص، 1962
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 مجموعة من الوحدات المعرفية التي تم استخداميا بشكل يناسب ''عمى أنو  :عبير عميماتوتعرفو 
مستوى كل صف من الصفوف المدرسية وفقا األعمار الزمنية لممتعممين حيث يسيم في تحقيق 

( 1).''نموىم المتكامل من الناحية الجسمية و العقمية والنفسية 

 عمى أنو تقنية تربوية أساسية تحمل بين جنباتيا المعرفة '' :مجرى عزيز إبراىيم ويعرفو 
والمعمومات المطموبة وأن يقوم المدرس بتعميميا وأن يتعمميا التمميذ، في الوقت نفسو وبدونيا 

(  2) .''يصعب تأكيد إمكانية نجاح العممية التعممية 

 أن الكتاب المدرسي ىو وثيقة تربوية رسمية موجية، ومكتوبة ''فيرى  :محمد عبد الحميدأما 
ومنظمة كمدخل لممادة الدراسية، ومصممة لالستخدام في الصف الدراسي حيث تتضمن 

مصطمحات ونصوصا وأشكاال وتمارين مناسبة ومعينات لممتعمم عمى عممية التعمم،  ومعينات 
  ( 3).''لممعمم عمى عممية التدريس 

أن الكتاب المدرسي ىو مطبوع منظم موجو لالستعمال داخل عمميات '' : فرانسوا ريشودووحسب 
. ''التعمم والتكوين المتفق عمييا 

 الكتاب المدرسي ىو مجموع الوثائق المطبوعة المستعممة في التدريس '': ويعرف أيضا 
. ''وخصوصا كتب التمارين والتطبيقات، وكتب القراءة وكتب التعميم المبرمج وغيرىا 

عبارة عن مؤلف ديداكتيكي يتصور، أصال ألجل تعمم وميارات مبرمجة ''  ىو:دوالنتيروحسب 
       (4). ''داخل مقرر خاص بمادة دراسية أو مجموع مواد متقاربة فيما بينيا 

                                                           

، 1، طدار المكتبة الحامد لمنشر والتوزيع، تقويم وتطوير الكتب المدرسية لممرحمة األساسية، عبير راشد عميمات - 1
 .17ص، 2006عمان،

 . 258ص ، 2006، القاىرة،1، طعالم الكتب، معجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمم، مجرى عزيز إبراىيم- 2
ص ، 2008،(األردن)، عمان 1ع،طدار البداية لمنشر والتوزي، معجم مصطمحات التربية وعمم النفس، محمد عبد الحميد - 3

184 . 
، 2007،، الجزائر1ط دراسة في قضايا التعمم والثقافة المدرسية، رىانات البيداغوجيا المعاصرة، عبد الحق منصف - 4

 .237-236ص
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  (1).ىو استخدام الطالب أواًل ثم المعمم ثانيًا فيو يعبر عن المنياج : ويعرف الكتاب المدرسي أيضا

بأنو مصدر من مصادر التعمم المقروءة، ويشتمل بطريقة منظمة عمى الجانب المعرفي : كما يعرف
إلكسابو لممتعمم، وعمى جوانب مساعدة ومساندة في إكساب المتعمم ليذا الجانب، بأقل جيد وقت 

 (2).وتكمفة وبأعمى إنتاجية 

من خالل التعريفات نستنتج بأن الكتاب المدرسي، ىو المتضمن المواد التعميمية الرسمية المترجمة 
لممنياج، وىي موجية لممدرسين ليقوموا بتعميم وتدريس محتواه كما تتوافق الخصائص النمائية 

لممتعممين ومستواىم وتكون معينة ليم في العممية التعممية، كما يمكن القول بأن الكتاب المدرسي 
رشادية باعتبارىا الوعاء التطبيقي لممنيج وأىدافو  ىو مصدر رئيسي لمتعمم وىو وسيمة توجييية وا 

حيث يعتبر الوسيمة األساسية والميمة بالنسبة لممعمم والمتعمم فيو العنصر الغنى عنو في العممية 
.  التربوية التعممية 

:   لمحة تاريخية عن الكتاب المدرسي3-2

كان الكتاب المدرسي قبل عقد الخمسينيات في الوطن العربي اليختمف عن أي كتاب أدبي أو 
عممي يوجد في المكتبات العامة،  و بعد الخمسينات بدأت الكتب التعممية تتميز عن غيرىا تتميز 
عن الكتب بفضل التقدم التربوي،  الذي نتج عن عمم النفس التربوي والنظريات التربوية ونظريات 
المنياج التربوي، والفمسفات التربوية تكنولوجيات التعميم فأعطيت الكتب المدرسية عناية خاصة لم 

  ( 3).تكن تحظى بيا من قبل من حيث تحديد مناىجيا وتأليفيا في ضوء ىذه المناىج 

                                                           

دار المسيرة ، المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا، محمد محمود الحيمة، توفيق أحمد مرعي - 1
 .251ص، 2016، 8ط، لمنشر والتوزيع

الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات التعاون جامعة  مع جامعة ، المنياج التربوي، توفيق مرعي، إسحاق الفرحان - 2
 .316ص ، 2008، القاىرة، القدس المفتوحة

 .52ص، 2004، (األردن)،عمان 1،طدار المسيرة لمنشر والتوزيع، أسس بناء المناىج التربوية، خوالدة محمد محمود - 3
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وال تتغير منظومتنا التربوية عن المنظومات العربية األخرى، حيث بدورىا تتخمميا وال تتغير 
مجموعة من اإلصالحات في المناىج وباألخص في الكتب المدرسية،  في الجزائر بعدة مراحل 
بدء من الترجمة والتكيف إلى مرحمة البروز والحضور ككتاب مستقل في مضمونو ومنيجو عن 

( 1).الكتاب الفرنسي 

وكتاب المدرسي ىو نظام كمي يتناول عنصر المحتوى، في المناىج ويشتمل عمى عدة عناصر 
ىي األىداف والمحتوى واألنشطة والتقويم،  وييدف إلى مساعدة المعممين لممتعممين في صف وما 

( 2).في المادة الدراسية ماعميو إلى  تحقيق األىداف المتوخات كما حددىا المنياج 

من خالل التعاريف يمكن القول بأن الكتاب الجزائري، ىو وثيقة التعممية المطبوعة التي تجسد 
البرنامج الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجميورية الجزائرية، من أجل نقل المعارف لممتعممين 

كسابيم بعض الميارات ومساعدة كل من المعمم والمتعمم عمى تفعيل سيرورة التعمم  .  وا 

:  مواصفات الكتاب المدرسي3-3

 : ويتضمن الكتاب مواصفات وىي كالتالي

 . يكون محتوى الكتاب مسايرًا لممتحدث في مجال العمم أي أن يواكب كل جديد-1
 تكون العالقة واضحة بين الكتاب وتنظيمو من ناحية، بين أىداف المنياج من ناحية -2

 أخرى
 تكون المادة التعممية مالئمة لمستوى التالميذ من حيث المفاىيم والمعمومات والمصطمحات -3

 .التي يحتوييا الكتاب 
 . يراعي التنوع والوضوح في محتوياتو-4
 . يراعي الترابط والتسمسل في المادة الواحدة وتكامميا مع المواد األحرى -5

                                                           

 . 01ص، 2001ر،الجزائ، كتاب الرياضيات الدراسي من التأليف إلى التقويم، رمقتد زروقي- 1
، 2012،عمان، 1ع، طدار المسيرة لمنشر والتوزي، البيداغوجي لمرحمة  التعميم االبتدائي الدليل، حثروبي محمد صالح - 2

 .126ص
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 يراعي االىتمام بأساليب التقويم، حيث أن التقويم عممية تشخيصية عالجية وتعاونية -6
 .مستمرة

 توجو العناية الكافية إلى إخراجو، فالكتاب الذي يبتسم بحسن اإلخراج يدفع التالميذ إلى -7
 .  اإلقبال عميو، ومطالعتو ومحافظة عميو 

 يتضمن قائمة المصطمحات غير مألوفة، والتواريخ وأسماء األعالم وفقرات من المصادر -8
 .الرئيسية 

  توجو العناية الكافية إلى المقدمة والفيرس، حيث أن ىذا يعطي التالميذ فكرة عامة -9
عن األىداف والمادة الدراسية وموضوعاتيا التي يتضمنيا الكتاب ويحتوي عمى عناوين 

المراجع والمصادر التي إسّتقى منيا المؤلف مادتو حتى يتمكن التمميذ من الرجوع إلييا إذا 
  (1). ما اقتضت الحاجة لذلك 

وعميو يمكن اعتبار الكتاب المدرسي ىو وسيمة تعميمية تعممية وميمة في الحياة المدرسية ، 
إذيعتمد عميو المتعمم بالدرجة األولى في اكتساب المعمومات واألفكار الميمة الخاصة بكل 
مجال من مجاالت الحياة االجتماعية، وعمى ىذا األساس فإنو يمتمك مواصفات عديدة إذ 

أنو يواكب المستحدث في مجال العمم والتطورات المختمفة، وأنو يحتوي عمى التنوع 
والوضوح في محتواه العممي ويراعي التسمسل والترابط في المادة الواحدة وتكامميا معا المواد 

األخرى وبالتالي فيو مرجع ومصدر ىام يمكن الرجوع إليو في أي وقت فال يمكن 
.     االستغناء عنو من طرف المعمم والمتعمم عمى حد سواء 

:  خصائص وأنواع الكتاب المدرسي 3-4
 :  خصائص الكتاب المدرسي3-4-1

ميما تحدثنا عن البدائل الكتاب المدرسي، يظل ىذا األخير ممتعًا بمكانة مرموقة فيو أىم مصدر 
: من المصادر تعمم المتعمم، من خصائصو كتاب المدرسي فسوف نذكر مايمي 

                                                           

دار التربية لمنشر ، سمسمة التربية الحديثة تقيم الكتاب المدرسي نحو اإلطار عممي لمتقويم في التربية، محمد زيدان حمدان- 1
 . 67ص، 1997،والتوزيع
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 . سيل االستعمال -1
 . قميل التكاليف مقارنة بالبدائل التكنولوجية األخرى -2
 . يمكن التحكم بعناصر األربعة وىي األىداف والمحتوى واألنشطة والتقويم  -3
ثرائو بالرسوم والصور وجعمو ممتعا ومثيرا  -4  من السيل تطوير وتحديثو والتحكم بإخراجو وا 

 (1).ومشوقا
 .أن تكون ىناك عالقة بين مادة الكتاب وتنظيمو وبين مفردات المنيج الدراسي وأىدافو  -5
 أن يكون الكتاب موفقا في اختيار محتوياتو من الموضوعات واألمثمة والنصوص والحقائق  -6

 .العممية والمفاىيم والمصطمحات والتعريف والقيم والميارات 
 أن تكون الوسائل اإليضاحية كالصور والخرائط والنماذج المختمفة والمتنوعة وأن يكون  -7

اليدف المتوخى فييا تبسيط محتويات الكتاب وترجمة المعمومات والمفاىيم المجردة فيو إلى 
 .الواقع الحسي لمتمميذ وتحقيق لمفيم وتثبيت المعمومات

 . يقدم لممعمم عدة تسييالت مثل تحديد األىداف الوحدة الدراسية المتوخاة -8
 يبرز المفاىيم األساسية ويقدم قدرًامن الحقائق والمعمومات التي تعين الطالب عمى جميع  -9

 (2).المعمومات والخبرات التي تخدم موضوعات المنيج 

 إن الكتاب المدرسي يتمتع بخصائص ميمة تجعمو،  ذو مكانة ميمة في المجال التربوي فيو 
من أىم مصادر التعمم وقميل التكمفة بالنسبة لبدائل التكنولوجية األخرى، كما يمكن التحكم 

بعناصره المختمفة، مما يجعمو أداة ووسيمة ىامة سيمة التطور  من حيث المحتوى وذلك في 
احتوائو عمى العديد من الصور المختمفة فيو الدعامة األساسية بالنسبة لألستاذ والمتعممين 

داخل الصف الدراسي، كما أنو ينمي التفاعل المتبادل بين الطرفين فيو يشتمل عمى مقررات 
. دراسية، ومصدر أساسي لممعارف المختمفة وبالتالي يساعد عمى تحقيق األىداف التربوية 

 
                                                           

 .766ص، 2016ر، مص، مركز اإلسكندرية، تاريخ المنيج المدرسي أصولو ومبادئو وقضاياه، عبد البارئ، عصر حسني - 1

 .237ص، 2012 ،1ط، (األردن) عمان، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، المنيج التربوي أسسو وتحميمو ,منى يونس بحري - 2
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:   أنواع الكتاب المدرسي3-4-2

: لمكتاب المدرسي أربعة أنواع وىي 

ستعمالنو ي يحرر المبادرة الذاتية لكل من المتعمم والمعمم المذين :الكتاب المفتوح3-4-2-1
نجاز مشاريعو ,حسب األوضاع التعميمية التعممية المختمفة ويتيح لكل منيما فرصة إدماج أوا 

. ويشجع عمى اكتشاف الحقائق وبناء المعرفة واختيار النشاط المناسب,الخاصة بالبحث 

 ىو منوال مبرمج أي يتضمن المعمومات والطريقة والتمارين والتقيم :الكتاب المغمق3-4-2-2
ويقدم لممتعمم معارف متينة وفق تدرج منظم من البسيط إلى المركب ومن السيل إلى الصعب ومن 
المحسوس إلى المجرد ولكنو يقيد الفرد في ممارسة نشاطاتو الفردية والجماعية لكونو يقدم لممتعمم 

 .كل المعمومات الجاىزة والكافية التي قد تكون اصطناعية وال صمة ليا بخبرتو وال بواقعو

 يقدم المعارف وكيفية الممارسة وىو مييكل في حدود مضمون :الكتاب اإلجرائي 3-4-2-3
البرنامج إال أنو اليتيح تدرجا صارما من البسيط إلى المركب ومن السيل إلى الصعب ومن 

 .المحسوس إلى المجرد يفرض عمى المعمم إتباعو حرفيا

 أنو موضوعي ويصرح بكل شيء،  لكنو ال يقدم لممتعمم كيفية :الكتاب الصريح3-4-2-4
  (1).الممارسة وال يترجم برنامج محدودا كما يتيح تدرجا صارما، إنو أقرب إلى الكتاب المغمق 

: كما أن ىناك ثالثة أنواع من الكتب ظيرت في تاريخ التربية فيي

 ويشمل الحقائق األساسية والمعالم العامة لممادة وترتب ترتيبا منطقيا كما :المتن3-4-2-5
. وردت في المقرر الدراسي وكان التعميم مقصودا بأولويات العمم والتحفيظ لمتالميذ

                                                           

      1979، القاىرة، 3، طعالم الكتب لمنشر والتوزيع، تدريس المواد االجتماعية، ورضوان برنس أحمد، المقاني أحمد حسين - 1
 .78ص، 
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 ويتناول المعالم العامة والحقائق األساسية لممادة بشيء التبسيط بحيث :المحمل3-4-2-6
 .يصبح قصة أو موضوع يقرأ ويتمم بالشرح والتوضيح 

 وىو كتاب يكفي بمفرده لحسن استيعاب المادة ألنو يعالج بدرجة كافية من : المفصل3-4-2-7
  ( 1).التوسع وىو أكبر األنواع حجما

نستخمص أن الكتاب المدرسي فيو أنواع عديدة وتتمثل في الكتاب المفتوح ، والكتاب المغمق 
واإلجرائي والصريح، وكل واحد منيم يفيد كل من األستاذ والمتعمم حسب الوضع التعميمي ألتعممي 
فيو يتيح لممتعمم المعرف والمكتسبات المنظمة وينقمو، من البسيط إلى المركب ومن السيل إلى 

.   الصعب فيساىم بذلك في نشاطات التربوية التعميمية، فيو موضوعي وصريح بكل مواضيعو
:  شروط ومعايير الكتاب المدرسي3-5

: شروط الكتاب المدرسي3-5-1

:  ىناك مجموعة من الشروط إعداد الكتاب المدرسي وتتمثل فيما يمي

 . أن تكون أىداف الكتاب محددة بدقة  -1
 . أن يكون مساىما في فيم العالم من حولو ويعده لمحياة العممية -2
 . أن يكون مساىما في تربية التمميذ وتعميمو  -3
 . أن تكون لغتو سميمة وتتالءم مع مستوى التمميذ  -4
 أن تكون المادة العممية صحيحة وحديثة مشروحة بإيفاء وتتضمن التدليل باألمثمة وأن  -5

 .تكون مربوطة بباقي المواد الدراسية والحياة االجتماعية
 . أن يكون الكتاب غنيا بالوسائل التوضيحية بالصور والخرائط والصور التوضيحية البيانية -6
 أن يحترم التدرج في عرض الموضوع أي االنتقال من اإلطار العام إلى التفاصيل ثم  -7

 .االنتياء

                                                           

 .230 ص،مرجع سابق، منى يونس بحري - 1
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الحجم، نوع الخط ، حجم الخط والكتابة ) أن يكون محترما لممواصفات المتعارف عمييا  -8
 (1).(والخمو من األخطاء المطبعية، وجمال األلوان

إن الكتاب المدرسي يتمتع، بشروط مختمفة ومتنوعة وأنو ذو أىداف محددة بدق ويعد لمحياة 
العممية ويساىم في تربية المتعمم، وتنمية لغتو االجتماعية فيو بذلك يحتوي عمى مادة العممية 

 . تتضمن الوسائل التوضيحية، والصور والخرائط واألشكال البيانية المختمفة

: معايير الكتاب المدرسي2 -3-5

 .وضوح العالقة بين المحتواه وأىداف المادة -1
 .مواكبة الحداثة العممية في إعداد الكتاب وتطويره -2
 . مالئمة مادة الكتاب لمستوى نمو الطالب -3
 . مراعاة األمانة العممية والدقة في إعداد مادتو-4
 .  عرض مادة بطريقة تنمي التفكير والقدرة عمى حل المشكيالت -5
 مراعاة التسمسل والترابط في مادتو، وتكامميا مع المواد الدراسية األخرى وكذا المستوى -6

 (2).المغوي لمطالب 
ومن خالل ماسبق نستنج أن الكتاب المدرسي، ىو الدعامة األساسية لتعميم التالميذ -7

المعارف المختمفة فيو بمثابة مرشد وموجو لمعممية التربوية، وذلك ىناك شروط نمتزم بيا 
ومعايير نحكم عمييا وتتمثل في المواد العممية والمواد المختمفة لتنمية التفكير العممي لدى 

 .المتعممين

                                                           

، 2007، مذكرة ليسانس في عمم النفس المدرسي، جامعة مستغانم، فعالية الكتاب المدرسي محمد عرابي وعبد اهلل كيحل،-  1
 .109ص
،الطبعة العربية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، األساليب التربوية الخاطئة وأثرىا في التنشئة الطفل،  نبيان محمديحي - 2

 .112ص ، 2008، عمان
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:  وظائف الكتاب المدرسي3-6

: ويوجد مجموعة من الوظائف الكتاب المدرسي وتتمثل فيما يمي

  وتتطمب اختيار المعمومات في مادة الدراسية معينة وفي موضوع محدد :وظيفة تبميغية3-6-1

حيث يكون اكتسابيا تدريجياعبرسنوات متتالية لممسار الدراسي، كما ينبغي أيضا غربمة ىذه 
المعمومات وتبسيطيا لجعميا في متناول تالميذ مستوى الدراسي معين، إضافة إلى ذلك فإن الكتاب 
يطار تاريخي محدد ومقاييس لغوية معينة وىذا  المدرسي يقدم معارف وفق فمسفة معرفية معينة، وا 

ما يجعمو صالح لفترة معينة دون غيرىا، نظرًا لممتغيرات االجتماعية والثقافية والسياسية 
. واالقتصادية الحاصمة 

 يقترح الكتاب المدرسي نوعا من التوزيع والتسمسل لموحدات التعممية :وظيفة ىيكمية3-6-2
الكتساب المعارف، وىو بذلك يييكل التعميم وينظمو تنظيما بيداغوجيا وفق المستوى المعرفي 
والعقمي لمتالميذ بعدة طرق ومنيا التجربة العممية لمتمميذ إلى النظرية العممية ومن النظرية إلى 

 .التمارين التطبيقية واختبار المكتسبات وغيرىا

 الكتاب المدرسي لو دور في التوجيو تعمم التمميذ في عممية التمقي :وظيفة توجييية3-6-3
والتحصيل، وكذا في تدبر المعارف المكتسبة بطرق مختمفة قصد التحكم في الخبرات الخاصة 

بالتالميذ وذلك بإحدى الطريقتين فاألولى تكون بالتكرار والحفظ وتقميد األمثمة والثانية تكون 
. بالنشاط األكثر تفتحا ابتكارا لمتمميذ، مما يمكنو من إستخدام خبراتو ومالحظاتو الخاصة

  يعتبر الكتاب المدرسي أداة يمكن أن يرجع إلييا المتعمم لكي يجد :وظيفة مرجعية3-6-4
 .معمومات محددة، ودقيقة مثل قانون الرياضي أو قاعدة نحوية أو كيميائية 
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  ىذه الوظيفة رئيسية في التعميم فيتوجب عمى كل :وظيفة مساعدة عمى إدماج المكتبات3-6-5
مؤلف وعمى كل معمم أن يراعي األىداف المتعمقة بإدماج مكتسبات المتعممين وذلك بإستثمار 

مكتسباتيم في مسيرة ثنائية االتجاه وىي إدماج عمودي الذي بربط المعارف والميارات لمدة معينة 
 ( 1).من بدايتيا إلى نيايتيا، إدماج أفقي أي التوفيق بين الميارات والقدرات المكتسبة بين عدة مواد 

من خالل ماسبق ذكره يتضح لنا أن لمكتاب المدرسي، وظائف متعددة وتشمل التبميغ والتوجيو وأن 
لدييا وظيفة مرجعية حيث يستند المتعمم ويرجع إلييا وذلك لضبط وتحديد مفاىيميا، وبالنسبة 
لممعمم فيو بمثابة وسيط بين الكتاب والمتعمم وكل ىذا ىو تقديم خبرات متنوعة وأىداف عامة 

 .خاصة في العممية التربوية

 : أىداف الكتاب المدرسي3-7

يعد الكتاب المدرسي بصفتو عامة مصدرا ومرجعا أساسيا في العممية التعميمية، فيو متوفر في كل 
وقت، بحيث يستطيع المتعمم الرجوع إليو لالستعداد لالختبارات واالستذكار، كما يساعد المعمم عمى 
التخطيط لعممية التدريس، وعمى تحديد األساليب التي يجب أن يتبعيا ضمن استتراتيجية معينة بما 
يحقق أىداف المنياج، فيو يزيد من اعتماد الطالب عمى نفسو، فوجود الكتاب يقمل من االعتماد 

عمى المعمم كمصدر وحيد إلكساب المعمومات، وينمي رغبة القراءة والدراسة لدى المتعمم، وبالتالي 
يكسبو ميارات التفكير والتحميل واإلستنتاج ويساىم في تعريفو بالثقافة المجتمعية والبيئية وبالتالي 
مساعدتو في تكوين االتجاىات والقيم التي تساىم في إعداد عناصر فعالة في المجتمع لممحافظة 

عميو والنيوض بو، كما أن الكتاب المدرسي يساىم في إثراء تعمم المتعمم وتعزيز وتنمية قدرتو عمى 
التفكير بكل أنواعو ومستوياتو، والتحكم في كفاءات االستماع والحديث والقراءة والكتابة، وتنمية 

الكفاءات المغوية وميارات التواصل والتفاعل مع الغير واليدف األسمى لمعممية التعميمية التعممية 
برمتيا يسعى إلى إعداد المتعمم لالندماج في النسيج االجتماعي والمشاركة في حياتو االجتماعية 

                                                           

 . 112، مرجع سبق ذكره، صفعالية الكتاب المدرسي، عبد اهلل كيحل، محمد عرابي - 1
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نسانية واألخالقية والوطنية ويتيح  واقتصادية وسياسية، كما أنو ييدف إلى غرس قيم دينية وا 
 )1).الفرص لممتعمم من أجل تحقيق كفاءات عرضية من خالل االنسجام بين مختمف المواد

نستخمص مما سبق ذكره أن الكتاب المدرسي يتمتع بأىداف تربوية، وذلك في كونو مصدر أساسي 
في العممية التربوية فيو بذلك يعزز العالقة التربوية بين األستاذ ومتعمم فيشكل المرجع الرئيسي 

لممتعمم ويساعده  في االمتحانات باإلضافة في كونو أنو السند الرئيسي لألستاذ ويساعده في عممية 
التخطيط لعممية التدريس وذلك بتوفره عمى إستراتجيات معينة، فيو يقمل من االعتماد عمى أستاذ 

كمصدر وحيد إلكتساب المعمومات فيو يساىم في إعداد عناصر فعالة في المجتمع وذلك 
الحتوائو عمى القيم والمعايير االجتماعية وأساليب الضبط االجتماعي، كما يمكن التحكم في 

مختمف الكفاءات التي يحتوييا باإلضافة إلى أنو يسيم في تنمية كفاءات المتعمم ومياراتو من 
خالل التواصل والتفاعل مع الغير وىذا ىو اليدف المرجو من العممية التعميمية التربوية حيث 
تسعى برمتيا إلى اندماج المتعممين وغرس اليوية الوطنية في نفوسيم بيدف انضماميم داخل 

.    النسيج االجتماعي

 :أىمية الكتاب المدرسي3-8

إن الكتاب المدرسي لو جانب من جوانب المنياج المؤثرة في حياة الطالب، فينظرون إليو بنظرة 
مقدسة، ليذا فالتعميم يعتمد في غرفة الصف بدرجة كبيرة عمى الكتاب المدرسي وحيث ال يتمتع 

المعمم بما يؤىمو لمتدريس بكفاية ويصبح الكتاب المدرسي، دليل المعمم وسنده الوحيد، أما بالنسبة 
إلى الطالب فإن الكتاب المدرسي يؤدي دوره بصورة أساسية لعممية التعميم وبطريقة منيجية، 

      (2).وبوصفو من المقومات التربوية لممراجعة واالستزادة من التحصيل الدراسي لمطالب 

:  كما أن الكتاب المدرسي يتضمن أىمية بالغة ونذكرىا فيما يمي 

                                                           

 .07ص، 2018، السنة الثالثة من التعميم االبتدائي، دليل إستخدام كتاب المغة العربية، وزارة التربية الوطنيةمقرر  - 1
، 2006، عمان، 1، طدار الحامد لمنشر والتوزيع، تقويم وتطوير الكتب المدرسية لممرحمة األساسية، عبير راشد عميمات - 2

 .30ص
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ينقل المعمومات والحقائق المختارة عمى أساس عممي ومنظم بأسموب يسمح لممعمم بإعداد  -1
 .الدروس وانتقاء الطرق والوسائل التعميمية 

 يمنح لممعممين إطار عام لممقررات الدراسية كما تصوره ووضعوا لمنياج حتى تتحقق  -2
 .األىداف المسطرة 

 .يحدد المعمومات التي تدرس التمميذ من حيث الكم والكيف  -3
 .يقدم القدر الكافي من المعمومات والحقائق التي تحقق أىداف المنياج  -4
إتاحة فرص االعتماد عمى العديد من طرق التدريس خصوصا تمك التي تربط بإستعمال  -5

 .الكتاب المدرسي والتي تتطمب توفره لدى جميع المتعممين 
 .توثيق الصمة بين التمميذ وتدريبو عمى ميارات القراءة  -6
 (1).يعتبر الكتاب المدرسي وسيمة تعمم فردية بالنسبة لممتعمم خارج المدرسة -7

إن الكتاب التعميمي المدرسي، ىو مصدر رئيسي في العممية التربوية وذو أىمية بالغة في الحياة 
المدرسية وبتالي فيو بمثابة دليل المعمم، ويشكل أحد المقومات الرئيسية لممراجعة ولالستزادة من 

التحصيل العممي ، فيو يشتمل عمى أساليب منظمة من الطرق والوسائل التعميمية فيو يشكل بذلك 
إطار العام لممقرر الدراسي، ويساىم في توثيق الصمة بين المتعممين واألساتذة فيو ينمي ميارات 

القراءة الكتابة، كما يمكن التحكم بعناصره األربعة من محتوى وأىداف وأنشطة فيو سيل 
 .  االستعمال والتحديث من ناحية معموماتو العممية والتربوية

 :       الكتاب المدرسي في مناىج الجيل الثاني 3-9

إن فكرة الكتاب الموحد إنما ىي فكرة بيداغوجية خالصة، ألن ليا ما يسندىا ويدعميا ويبين 
: جدواىا في مناىج الجيل الثاني ويبرز ذلك من خالل ما يمي 

 . إن التعمم عممية بنائية، إذ تسعى إلى  مختمف األنشطة التعميمية إلى تحقيق مممح واحد -1

                                                           

 .188مصر، ب س،ص، 1 ط مكتبة أنجمو المصرية،الكتاب المدرسي،عبد اهلل، عبد الحميد السيد،  -  1
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 إن اىتمام مناىج الجيل الثاني بالكفاءات العرضية يجد ليا مجاال واضحا لمتفعيل في  -2
يجسد من خالل الكفاءات العرضية ,إطار الكتاب الموحد عمما أن تفاعل المواد فيما بينيا

 .ومدى إسيام المادة الواحدة  في تحقيق الكفاءات والمالمح بشكل متجانس 
ذا عممنا أن المغة  -3   تصنيف والتربية اإلسالمية والتربية المدنية في مجال المواد اإلجتماعيةوا 

العربية من المغات األساسية اتضحت لنا بدييية أن تكون المغة العربية المحور األساسي 
الذي تنضوي حولو مادتان اجتماعيتان، دون أن نغفل الجانب االجتماعي لمغة وضحتو 

 (1).بحوث عمم االجتماع المغوي

يعتبر الكتاب الموحد لمناىج الجيل الثاني فكرة بيداغوجية خالصة، تبرز العديد من النقاط اليامة 
وىي أن التعمم ىو عممية بنائية من خالل مايحتويو من أنشطة تربوية، فإن مناىج الجيل الثاني 

تتضمن الكفاءات العرضية، فيي بذلك تشكل مجال واضحا لمتفعيل في إطار الكتاب الموحد فيذه 
األخيرة تساىم في التوحيد وتكامل كفاءات المواد الثالث إذ تعتمد ىذه المناىج الحديثة عمى 

الشمولية كمبدأ رئيسي فتحقق االنسجام في المواد التعميمية التعممية بغرض تنمية القيم االجتماعية  
 .والثقافية والمتمثمة في العادات والتقاليد الخاصة لمجتمعاتنا العربية

 :المبادئ المعتمدة في تأليف الكتاب الواحد3-10

: ىناك مجموعة من المبادئ التي اعتمدت في تأليف الكتاب الموحد، وتتمثل  فيما يمي 

 من حيث(المغة العربية، التربية اإلسالمية، التربية المدنية) ترجمة الكتاب لمناىج المواد الثالث  -1

توحي مختمف المالمح والكفاءات الشاممة والكفاءات الختامية المنبثقة عنيا، والعمل عمى تجسيدىا 
. من خالل الميادين التي تييكميا وتنظميا

 .  شمولية الكتاب المدرسي لممخططات السنوية لمتعميمات، ذلك باقتراح وضعيات تعممية -2

                                                           

 ،2016ة، لتربية المدني، لتربية اإلسالمية، دليل الكتاب المدرسي لسنة الثانية من التعميم االبتدائي لممواد الثالث  المغة العربية - 1
 .08ص 
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 .إلرساء كل المحتويات وربطيا بكفاءات المادة والكفاءات العرضية والقيم  -3
 تقديم محتويات المواد الثالثة بشكل منسجم وذلك لمراعاة التقاطعات بين مضامين المناىج  -4

 .وذلك حتى اليصبح الكتاب جمعا لثالث كتب في كتاب واحد
 توحي اإلستراتيجية المنصوص عمييا في الوثيقة المرافقة والمتمثمة في تناول المواد عمى شكل  -5

 .مقاطع تعميمية
 اقتراح وضعيات لتعمم اإلدماج تتخمل المقطع التعميمي، وضعيات إدماجية تقويمية تكون في  -6

 .نياية المقطع في إطار التقويم النيائي الذي يستيدف تقويم الكفاءة الختامية
 اعتماد مبدأ التدرج في تنمية الكفاءات، ويظير ذلك خاصة في تنمية ميارة اإلنتاج الشفوي  -7

والكتابي بشكل تدريجي يأخذ بعين االعتبار النصوص المقترحة لفيم  حجم وطبيعة الموارد 
 .التعميمية 

 إن النصوص المقترحة لفيم المنطوق وفيم المكتوب والتي تتمحور حوليا جل األنشطة المغة  -8
العربية ولياإمتداد في مادتي التربية اإلسالمية والتربية المدنية، إنما ىي نصوص ذات صبغة 

 (1).جزائرية من حيث المضمون والقيم  ومبادئ اليوية الجزائرية

إن الكتاب الموحد يعتمد عمى مجموعة من المبادئ التربوية، فيو يحتو عمى الكفاءات الشاممة 
لممواد الثالث حيث تجسد ىذه المناىج العمل المشترك من  خالل المقاطع التعميمية حيث يكون 

ليذه األخيرة نفس اليدف والموضوع التعميمي، وبالتالي فيو يشمل عمى المخططات السنوية 
لمتعميمات التربوية المتضمنة وضعيات تعممية ىدفيا إرساء الكفاءات والقيم باإلضافة إلى أنو 

يتالءم مع المناىج التربوية الحديثة بسعيو إلى اإلدماج التربوي باعتماده عمى مبدأ التدرج والمتمثل 
في تنمية كفاءات المتعممين ومنيا ميارات اإلنتاج الشفوي والكتابي معتمدة في ذلك عمى نصوص 

 . المغة العربية، باعتبارىا أنيا ترتكز عمى لغة المجتمع فيي أحد مقومات المجتمع العربي

 

                                                           

 .08ص، 2016، لمواد المغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية المدنية،دليل الكتاب السنة الثانية من التعميم االبتدائي - 1
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 :خالصة الفصل 

يعد الكتاب المدرسي وثيقة رسمية تصدر من وزارة التربية الوطنية،  ويجسد ماورد عن المنياج، إذ 
يعتبر الكتاب المدرسي أىم وسيمة يستخدميا كل من المعمم والمتعمم في العممية التعميمية قصد 

تحقيق األىداف التربوية المنشودة، والربط بين المعارف والميارات والمكتسبات بين عدة مواد كما 
يتجمى في الكتاب الموحد في مناىج الجيل الثاني، ولذلك من أجل تحسين جودة المخرجات 

 .العممية التعميمية التعممية
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 .مكانة مناهج الجيل الثاني في المنظومة التربوية- 4

 :تمهيد

. تعريف مناىج الجيل الثاني 4-1

 .توجييات التربوية التي تتعمق بوضع المنياج حيز التطبيق  4-2
 . المبادئ المؤسسة لتطوير المنياج  4-3
 . مزايا وعوامل المنياج  4-4
 . أسباب وكيفية بناء منياج الجيل الثاني  4-5
 . خصائص مناىج الجيل الثاني 4-6
 .  أسس وشروط مناىج الجيل الثاني 4-7
 . أىداف مناىج الجيل الثاني 4-8
 . مكونات مناىج الجيل الثاني 4-9
.   ترجمة المنياج إلى كتاب مدرسي 4-10

. خالصة الفصل
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:   تمهيد

عرفت المدرسة الجزائرية الكثير من النظريات التربوية والطرائق البيداغوجية، عن طريق 
األىداف اإلجرائية إلى التدريس باألىداف وصوال إلى التدريس بالكفاءات والتي قد تناولتيا 

مناىج الجيل األول لتأتي مناىج الجيل الثاني مكممة لنقائص ىذه األخيرة والتي تعني 
التدريس بواسطة الوضعيات لبناء وتنمية الكفاءات وقد جاءت بقصد معالجة نقائص تمك 

. المناىج التي وضعتيا في ظروف إستعجالية ودون إضفاء االنسجام المطموب عمييا

 :  تعريف المنهاج 4-1

  : لغة4-1-1

 فالمنياج بمعنى الطريق الواضح ويقال، إنتيج الرجل بمعنى Currereأصل الكممة التيني 
 (1).سمك

( 2). '' لكل جعمنا منكم شرعة ومنياجًا '' وقد ورد في القرآن الكريم قولو تعالى 

:  اصطالحا4-1-2

المناىج ىو بنية منسجمة لمجموعة من العناصر المنظمة في نسق ترابط العالقات وتكامل 
عداد أي منياج يقتضي بالضرورة االعتماد عمى منطق يربط األىداف  المحدد بوضوح وا 

  (3).المقصودة بالوضعيات والمضامين واألساليب المعتمدة لتجسيدىا 

   

                                                           

 .  24ص ، 1995ر، مص ،1ط،مكتبة أنجمو المصرية، ألسس والمكونات التنظيماتا، المقاني أحمد حسين- 1
 (.48) آلية، اسورة المائدة - 2
 . 49ص، 2004، عمان2، طدار المسيرة لمنشر والتوزيع، أسس بناء المناهج التربوية، خوالدة محمد محمود - 3



 مكانة  مناىج الجيل الثاني في المنظومة التربوية:                           الفصل الرابع 

 

56 

ن مفيوم المنيج واسع يمثل نظام الفرعي ضمن النظام التربوي في المجتمع ، وىذا النظام   وا 
( 1).ىو كل مركب مجموعة عناصر تتمثل في األىداف التربوية والمحتوى واألنشطة والتقييم 

بأنو جميع الخبرات التي يمر بيا المتعممون في  : ''HASEهاسويعرف المنياج حسب 
 .'' ىدف تحقيق أىداف عامة عريضة وأىداف تدريسية خاصة مرتبطة بيا برنامج التربوي،

بأنيا الخبرات التربوية والمعرفية التي تتيحيا  '':DELANCHIREدوالندشيركما يعرفيا 
المدرسة لمتالميذ داخل حدودىا وخارجيا بغية مساعدتيم عمى نمو شخصيتيم في جوانبيا 

(  2).''المتعددة نموا بانسجام األىداف المسطرة 

بأنو كل التجارب التعممية المنظمة وكافة التأثيرات التي يمكن أن يتعرض '': وتعرف أيضا 
ليا التمميذ تحت مسؤولية المدرسة، خالل الفترة تكوينية ويشمل ىذا المفيوم نشاطات التعميم 

(  3).''التي يشارك فييا التمميذ والطرائق والوسائل المستعممة وكذا كيفيات التقويم المعتمدة

عمى أنو جميع النشاطات التي يقوم الطمبة بيا، أو جميع الخبرات التي ''ويعرف كذلك 
يمرون بيا تحت إشراف المدرسة وبتوجيو منيا سواء داخل أبنية المدرسة أو خارجيا وكذالك 
ىو كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبيا أو يقوم بيا المتعمم تحت إشراف المدرسة وتوجيييا 

( 4).''سواء داخل الصف أوخارجو

                                                           

 .18ص ، 2012، عمان،1، طنشر والتوزيعلدار صفاء ل، لمنهج التربوي أسسه وتحميمه،امنى يونس بحري - 1
مجمة العموم اإلنسانية ، دور المدرسة في تنمية قيم المواطنة لدى المتعممين، بوطبال سعد الدين وياحي سامية - 2

 .    96ص، 23العدد ، لجزائر، واالجتماعية
، 1999، لجزائر ، ا1ط ،دار اليدى لمنشر والتوزيع، نموج التدريس الهادف أسسه وتطبيقه، حثروبي محمد صالح  - 3

 .18ص
دار ، لمناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعاصرها وأسسها وعممياتهاا، محمد محمود الحيمة، توفيق أحمد مرعي - 4

 .21، صعمان،8، ط المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة
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بأن المنيج ىو الطريق، وضح استبيان، وصار نيجا واضحا بينًا  ''إبن المنظورويعرفو 
  (1).''والمنيج عنده بفتح الميم وكسرىا وىو النيج والمنياج أي الطريق الواضح والمستقيم

ىو الذي يرى بأنو مركب من مجموعة من العناصر ترتبط مع بعضيا  ''سعادةوتعرفو 
البعض، بشكل وظيفي ومتكامل، وحددىا تايمر في أربعة عناصر ىي األىداف والمحتوى 

( 2).''والتدريس والتقويم

بأنو تخطيط لمعمل البيداغوجي وأكثر اتساعا من المقرر التعميمي، ''  HAINAUTويعرفو 
فيوال يتضمن فقط مقررات المواد، بل أيضا غايات التربية وأنشطة التعميم والتعمم، وكذلك 

 (3).''الكيفية التي سيتم بيا تقويم التعميم والتعمم 

فيو منياج جديد انتيجتو وزارة التربية الوطنية لمعمل بو في : أما منياج الجيل الثاني
 يعتمد عمى منياج الجيل الثاني عمى المقاربة 2016المدرسة الجزائرية بداية من سنة 

بالكفاءات، التي تعتمد عمى نظرة شمولية أو نسقية في بناء المناىج من مممح الخروج 
الشامل لممرحمة ثم الطور ثم السنة، والتكامل بين المواد مع توحيد شكل المنياج 

( 4).والمصطمحات والتركيز عمى المركبات الكفاءات العرضية والقيم 

مناىج تعتمد أيضا عمى المقاربة بالكفاءات ولكن بشكل '' وىي: ومناىج الجيل الثاني 
( 5).''2015/2017متطور،والتي دخمت حيزا لتطبيق ابتداء من الموسم الدراسي 

                                                           

 .22،ص1994، دار صادر،الطبعة الثالثة ، بيروت،لسان العرب ابن المنظور، - 1
 .55، ص2004 ،(األردن )عمان،1ط، دار الفكر، الطبعة الثانية، المنهج المدرسي المعاصرسعادة جودت أحمد،  - 2

3-  HAINAUT ,LOUIS, Des fins aux objectifs de leducation,Labor Bruxelles et  femand, 
paris, 1983.  

 .23،ص2009،الجزائر،، اإلطار المرجعي إلعادة كتابة المناهجالمجنة الوطنية لممناىج - 4
 .6، ص2015، الجزائر،مقياس تكوين المكونين عمى مناهج الجيل الثانيالمجنة الوطنية لممناىج،  - 5
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من خالل التعاريف السابقة الذكر نستنتج أن المنياج ىو وثيقة بيداغوجية رسمية، تصدر 
عن وزارة التربية الوطنية من أجل تقديم نشاطات وخبرات لممتعممين، متضمنة األىداف 
والوسائل وطرائق التدريس والمقررات الدراسية مختمفة، وذلك عن طريق توفير الفاعمية 

التالميذ والمشاركة اإليجابية لممتعممين باإلضافة إلى تقدير قدراتيم المعرفية والفكرية في 
.  مجال الحياة المدرسية

  : توجيهات تربوية تتعمق بوضع المنهاج حيز التطبيق4-2

ورد عن المجنة الوطنية لممناىج، أن االنطالق من منطمق التعميم إلى منطمق التعمم الذي 
تتبناه المقاربة بالكفاءات، يستدعي تغيرًا جذريا في الممارسة البيداغوجية داخل القسم لذا 
فالمدرس ىو الفاعل الرئيسي في كل عممية تربوية والذي ينبغي أن يكون واعيا بالتغيرات 
التي يحمميا اإلصالح في مختمف جوانبو المنيجية البيداغوجية واالستتراتجية والبد من 

: تكوينو لتغير إبستمولوجي حقيقي ونذكر منيا

 . أن يكون مرشدا لتعميمات التمميذ، ويجعميم في وضعيات تعميمية التعممية تقنية-1
 . يعد مخططا لمتعميمات المبرمجة، مراعيا في ذلك التدرج والمستوى العقمي لتالميذه-2
 . يوفر لدراسة الوسائل الممموسة الضرورية،السيما في الطور األول من المرحمة التعميمية-3
 . يستغل المناسبات التاريخية والدينية كسياق لغرس القيم الوطنية والعالمية-4
 . يغير نمط التقويم بتقييم الكفاءات إلى جانب تقييم المعارف -5
 . يحدد معايير التقيم ومؤشراتو وفق ماتقتضيو الوضعية-6
 إعطاء األولوية لمنشاطات التعبيرية من خالل طرق عممية منيجية مؤسسة عمى الوعي -7

 .المباشر لممتعمم بالعمميات المستيدفة
  (1). إثارة الخبرات والمكتسبات القبمية لممتعمم-8

                                                           

 . ، وزارة التربية الوطنية2015، تطور المناهج الدراسيةمميكة عباد، - 1
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تعتبر التوجييات التربوية بمثابة الركيزة األساسية في المناىج التربوية الحديثة والتي تتبنى 
المقاربة بالكفاءات فيي تقنية تدريسية تستدعي التعديالت المختمفة في مجال البيداغوجية 
المعرفية، إذ تركز عمى التفاعل المتبادل بين األستاذ والمتعمم خالل العممية التربوية فيذا 

اإلصالح التربوي قد مّس األدوار التعميمية الخاصة بالمتعممين واألساتذة عمى حد سواء فمقد 
كسابيم مختمف  جاءت ىذه التغيرات مناىج الجيل الثاني لتنمية كفاءات التالميذ المعرفية وا 

 .القيم االجتماعية

 

:  المبادئ المؤسسة لتطوير المنهاج4-3

إن المناىج التعميمية بنية منسجمة لمجموعة من العناصر المنظمة في نسق تربط عالقات 
التكامل المحددة بوضوح، وجاءت المبادئ المؤسسة لممنياج حسب ممخص مناىج الطور 

األول من مرحمة التعميم االبتدائي الصادرة عن وزارة التربية وىي ثالث مجاالت نذكرىا فيما 
: يمي

يشكل اختيار القيم ووضعيا حيز التطبيق، أول : (القيمي) في المجال األخالقي 4-3-1
مصدر لتوجيو المنظومة التربوية وغاياتيا، وطرائق التعمم وطبيعة المناىج واختيار مضامينيا 
عمى أساسيا يمكن من إكساب كل متعمم قاعدة عن اآلداب واألخالق المتعمقة بالقيم اليوية 

وتكون '' الجزائرية''التي تشكل بانصيارىا (اإلسالم ، العروبة، واألمازيغية)الوطنية المرجعية 
. ذات بعد عالمي، وذلك بتناول التراث بكل مكوناتو في سياقو الوطني الجزائري

عمى المناىج التعميمة أن تتجنب تكديس : (المعرفي) في المجال اإلبستيمولوجي4-3-2
المعارف الحفظ واالسترجاع فقط بل ينبغي أن تفضل المفاىيم والمبادئ والطرائق المييكمة 
لممادة والتي تتشكل أسس التعممات وتسير االنسجام العمودي لممودي لممواد المالئمة ليذه 
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المقاربة، إذ ينبغي أن تكون المعمومات عامال يساىم في تنمية الكفاءات وربط المواد ببعضيا 
. لفك عزلة بعضيا عن بعض أوجعميا في خدمة مشروع تربوي واحد

 ترتكز المناىج الجديدة عمى المقاربة بالكفاءات : في المجال المنهجي البيداغوجي4-3-3
المستوحاة من البنيوية االجتماعية، والتي تعتمد عمى منطق التعمم والمقاربة النسقية، قصد 
ضبط تعممات تالميذه داخل القسم، فالمعمم حرية إستعمال مختمف المقاربات واألساليب 

  (1).البيداغوجية

إن المناىج التربوية الحديثة قد سعت إلى تنمية مكتسبات المتعممين المعرفية، عمى أساس 
التكامل في المعمومات واألفكار من خالل إمدادىم  بالمواضيع االجتماعية المختمفة الخاصة 
باألطوار التعميمية،باإلضافة إلى تزويدىم بالمجاالت المختمفة كالمجال األخالقي وذلك من 

خالل إكسابيم العديد من القيم والتي تعتبر أداة لمضبط االجتماعي داخل المنظومة التربوية، 
والمتضمنة مبادئ مجتمع اإلسالمي، وقد ساعدىا المجال المعرفي في إضفاء التعميمات 

الخاصة بالمواد المنسجمة، المتضمنة لمختمف المقاربات النظرية فيي تشكل عامال ميما في 
نما تتعدى إلى الجانب  تنمية كفاءات المواد الثالث، وال تقتصر عمى ىذين المجالين وا 
البيداغوجي بصفة ىذا الخير يحتوي عمى المقاربة بالكفاءات وذلك لتزويدىم بمختمف 

.  المقاربات النسقية، معتمدة آلية الضبط االجتماعي داخل الفصل الدراسي

إن عممية التطوير ميمة  في مجال التربية والتعميم، إذ مست المنياج التربوي بصفة خاصة 
وذلك إثر التغيرات الحاصمة في المجتمع وتكون عممية التطوير ىادفة لخدمت المتعمم 

بالدرجة األولى وتشمل الطرق العممية كما أنيا تمتاز باالستمرارية وأنو يوازي بين الكم والنوع 
. في مجال التطوير ويكون ذو فعالية في مبادئ تطوير المنياج 

                                                           
المغة :،دليل كتاب السنة األولى من التعميم االبتدائي المواد(2016)ة التعميم األساسيريوزارة التربية الوطنية، مدي - 1

 .03، الجزائر ص2016العربية،التربيةاالسالمية، التربية المدنية ، مطابق لمناىج 
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:  مزايا والعوامل المنهاج4- 4

:  مزايا المنهاج4-4-1

 يساعد الطمبة عمى تقبل التغيرات التي تحدث والمجتمع وعمى تكييف أنفسيم مع  -1
 .متطمباتيا

 ينوع المعمم في طرق التدريس ويختار أكثرىا مالئمة لطبيعة المتعممين وما بينيم من  -2
 .فروق فردية 

 . يستخدم المعمم الوسائل التعميمية المتنوعة والمناسبة -3
 تمثل المادة الدراسية جزءا من المنياج وينظر إلييا عمى أنيا وسائل لتعديل سموك  -4

 .المتعمم وتقويمو من خالل الخبرات التي تتضمنيا
 يقوم دور المعمم في المنياج التربوي عمى تنظيم تعمم وليس عمى التمقين أو التعميم  -5

 .المباشر
 ييتم المنياج التربوي بتنسيق العالقة بين المدرسة واألسرة من خالل مجالس اآلباء  -6

 (1).والمعممين والزيارات المتبادلة
  انسجامو مع القانون التوجييي لمتربية وبالتالي مع الغايات المحددة لمنظام التربوي -7
اعتماد البنيوية االجتماعية التي تضع في الصدارة االستراتيجيات التي تمكن المتعمم من  -8

  (2).بناء معارفو ضمن العمل التشاركي
 العمل عمى تكامل موضوع أو مفيوم من المفاىيم في عدة مواد قصد إحداث االنسجام  -9

   (3).األفقي والعمودي بين المواد، وتناول المشاريع المتعددة المواد

                                                           

، محمد محمود الحيمة، المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعناصر وعناصرها وأسسها توفيق أحمد مرعي- 1
 . 23- 22 ص1،8 ط، دار المسيرة لمنشر والتوزيع،وعممياتها

 .2015 أفريل باتنة، 05، ممتقىتقديم هيكمة وثيقة مناهج الجيل الثانيبراح عبد العزيز،  - 2
 .2009، وزارة التربية الوطنية، الجزائر،الدليل المنهجي إلعداد المناهجالمجنة الوطنية لممناىج،  - 3
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:  عوامل المنهاج4-4-2

إنا المنياج التربوي لديو عدة عوامل وكل عامل لو دور مخصص يقوم بو ونذكر منيا فيما 
: يمي 

 التقدم العنصر السيكولوجي حيث نظر إلى الشخصية اإلنسانية باعتبارىا وحدة  -1
 .ديناميكية ليا جوانب معرفية

 تقدم الفكر التربوي حيث أصبحت الوظيفة األساسية لمتربية ىي تعديل السموك حسب  -2
 .نمو ميول المتعمم

 ظيور المنيج العممي وما قدمو فرانسيس بيكون في ىذا الميدان، حيث استخدم من  -3
المدارس مجانية التعميم النظري وسائط تكنولوجية مما جعل المتعمم إيجابيا ومشاركا في 

 (1).العممية التربوية
التغير الذي طرأ عمى أىداف التربية، وعمى النظرة إلى وظيفة المدرسية، بسب بالتغيرات   -4

 .التي طرأت عمى احتياجات المجتمع في العصر الحديث
 طبيعة المنياج التربوي نفسو، فيو يتأثر بالمتعمم والبيئة والمجتمع والثقافة والنظريات  -5

ن غاية التربية ىو استشارة  التربوية فيذه العوامل تخضع لقوانين التغير المتالحقة، وا 
 .نموىم الذاتي وتوجييو

الدراسات الشاممة التي جرت في عمم النفس ومجال التربية، والتي غيرت الكثير مما كان  -6
سائدا عن طبيعة المتعمم وسيكولوجيتو، إذن المنياج العممي قد أكد عمى إيجابية المتعمم 

  (2).العمى سمبيتو

                                                           

، دار الفكر ناشرون وموزعون لمنشر  التطوير والتنظيمات والمكونات واألسسوالمناهج فتحي يونس وآخرون، - 1
 .17-16، ص2004 عمان، ،1طوالتوزيع،

 الطبعة ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،األساليب التربوية الخاطئة وأثرها في تنشئة الطفليحي نبيان،  - 2
 .63، ص2008 عمان ، العربية،
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إن المنياج التربوي الحديث يتميز بعدة ميزات  وعوامل في كونو أنو يساعد الطمبة عمى تقبل 
مختمف التغيرات الموجودة في المجتمع وذلك لالندماج والتكيف االجتماعي فيو بذلك يسعى 

إلى تنويع طرق التدريس الخاصة باألساتذة ، فيو يراعي مختمف الفروق الموجودة بين 
المتعممين وذلك باستخدامو مختمف الوسائل التعميمية وكذا احتوائو عل المواد التعميمية 

بصفتيا جزء منو سعيا إلى تعديل المتعممين فيو يساعد عمى توثيق العالقة بين المدرسة 
 واألسرة بصفتيم أحد المؤسسات االجتماعية

:   وكيفية وأسباب بناء مناهج الجيل الثاني5- 4

:  كيفية بناء مناهج الجيل الثاني4-5-1

 :ويتم بناء مناىج الجيل الثاني عمى النحو التالي

لقد أعدت المناىج عمى صعيدين، باعتبار المواد :  المقاربة النسقية والمنهجية4-5-1-1
 :منفصمة وباعتبار التشارك بين المواد وذلك وفق التنظيم اآلتي

 .من الغايات إلى مالح التخرج من المرحمة والطور-1
  .من األطوار إلى كفاءات الشاممة-2
 .لشاممة إلى الكفاءات الختامية من الكفاءات-3
 .من الكفاءات الختامية إلى المناىج انطالقا من تحميل الكفاءات الختامية المركب-4
  .يةانسجام بين المالمح والكفاءات الشاممة والكفاءات الختام-5

 تعتبر القيم أول مصدر لممناىج، واعتبار في محمو: تدعيم القيم2-1-5-4 

لو ألنيا أصل كل الفمسفات والعقائد،واألخالق والثقافات التي تصاغ عنيا السياسات 
التربوية، ولذلك ينبغي أن تتكفل بيا المناىج الدراسية بإعطاء األولوية، كما توصي بذلك 
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المرجعية العامة لممنياج والقيم المشكمة لميوية الوطنية، والضامنة لالنسجام الوطني وممارسة 
. المواطنة والتضامن الوطني، كالزمة وطنية

قصد سد الثغرات التي خمقتيا المقاربة باألىداف، تعبر :   من حيث المنهجية4-5-1-3
 :المقاربة بالكفاءات المبنية عمى أسس بنيوية اجتماعية لممحور الرئيسي ليذا المنياج وىي 

توفر لممعمم إمكانية التجنيد بشكل ضمني لعدد من المواد المندمجة في حل وضعيات    -1
 .مشكمة

تفضل منطق التعمم الذي يركز عمى التمميذ وردود أفعالو في مواجية الوضعيات المشكمة  -2
 .عن منطق التعميم الذي يركز عمى إكساب المعارف

  (1). تجنب تجزئة المعارف-3
:  أسباب وضع مناهج الجيل الثاني4-5-2

من األمور المسمم بيا عالميا أن المناىج المدرسية التتصف بالجيود وىي تخضع دوريا 
دراج معارف مواد جديدة التي  إلى، تعديالت ظرفية في إطار التطبيق العادي لممناىج، وا 
يفرضيا التقدم العممي والتكنولوجي، وتعديالت التي تقتضييا أحكام القانون التوجييي، 

بإدخال تحسينات عن طريق، التطبيق العادي لممناىج وتعزيز االختبارات المنيجية وتعميميا 
عن طريق مقاربة نسقية شاممة بعد التمكن من تحديد مالمح التخرج من المرحمة والطور، 
وذلك قصد معالجة سمبيات تمك المناىج المعدة في عجالة من األمر كل سنة عمى حدى، 
وبمواقيت غير مستقرة، ومن أسباب وضع المنياج الجديد، التزايد الدائم لممعارف والتطور 

                                                           
، ممخص مناىج الطور األول من مرحمة التعميم االبتدائي، المجنة الوطنية (2016)مقرر من وزارة التربية الوطنية، -  1

 .  لممناىج
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التكنولوجي المتسارع وما تفرضو العولمة في المجال االقتصادي، وكذا بروز حاجات جديدة 
  ( 1).في مجال التربية

إن مناىج الجيل الثاني تعتمد بكونيا عمى الجانب األكسيولوجي بتضمنو عدة نقاط معرفية، 
وذلك في اعتمادىا عل الكفاءة الشاممة والختامية كما أنيا تحمل في طياتيا االنسجام 
الداخمي لممناىج والوثائق التربوية الرسمية معتمدة عمى القيم واالستدالل بيا كمصدر 
تدعيمي ليا تحمل العديد من الثقافات واألخالق التربوية من خالل اعتماد عمى تقنية 

. المقاربة بالكفاءات لتنمية شخصية المتعممين

:   خصائص مناهج الجيل الثاني4-6

 :إن مناىج الجيل الثاني لدييا عدة خصائص وندرجيا فيما يمي

 . يتمحور المنياج حول التمميذ ويجسد خبراتو كمشروع لمحياة أو إعداد لو -1
 ينمي شخصية المتعمم في جميع جوانبيا الوجدانية والعقمية والبدنية في شمول وتكامل  -2

 .واتزان
 يؤكد عمى ضرورة توظيف المعمومات والميارات والخبرات التي يكتسبيا التمميذ في  -3

 .حياتو اليومية
 يييئ الفرص لتنمية روح اإلقدام واإلكتشاف واالستقصار واالبتكار والقدرة عمى حسن  -4

 .االختيار واتخاذ المواقف وحل المشكالت الحياتية
 اعتماد مقاربة مبنية عمى تطبيق أنساق التحميل والتمخيص وحل المشكالت وبناء  -5

 .المعارف المييكمة منذ السنوات األول لممدرسة

                                                           

، دليل استخدام كتاب المدرسي المغة العربية، السنة الثالثة من التعميم االبتدائيمقرر من وزارة التربية الوطنية،  -  1
 . 07، ص2017-2018
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 يعتمد المتعمم عمى أساليب وخطوات منيجية ونماذج يبنى عمى منواليا، نشاطو لتحقيق  -6
 .األىداف الموجودة

 (1). توفر سندات تساعد عمى التحصيل العممي والبناء الذاتي لممعرفة -7
 .يتمحور المنياج حول التمميذ ويجسد خبراتو كمشروع الحياة أو إلعدادليا  -8
 ينمي شخصية المتعمم في جميع جوانبيا الوجدانية والعقمية والبدنية في شمول وتكامل  -9

 .واتزان
يؤكد عمى ضرورة توظيف المعمومات والميارات والخبرات التي يكتسبيا التمميذ في -10

 .حياتو اليومية الحاضرة والمستقبمية

اعتماد مقاربة مبنية عمى تطبيق أنساق التحميل والتمخيص، وحل المشكالت وبناء -11
 .المعارف المييكمة  منذ السنوات األولى لممدرسة، والتي ستتواصل وتعزز عمى مدى الحياة

 .تنمية كفاءات التعميم الذاتي-12

تنمية كفاءات التي تسمح لألفراد باالستعماالت المتنوعة لممعارف العممية في حياتيم -13
 .المدرسية واالجتماعية والمينية

  (2).تنمية الفكر والقيم العممية التي تنشئ ذىنية جديدة لدى مواطن العالم الحالي-14

إن مناىج الجيل الثاني تعتمد عمى خصائص مختمفة، وذلك في اعتماد المنيج الحديث عمى 
المتعمم وخبراتو، في كونيا إلعداده لمحياة االجتماعية فتسعى إلى تكامل واتزان شخصيتو 

لتزويده مختمف الميارات الحياة اليومية إلقدامو عمى واإلكتشاف وتجديد معتمدة عمى وسائل 
االتصال المختمفة،بإضافة إلى توفير السندات التعميمية لتحصيل عممي جيد من خالل 

 . الكفاءات الختامية 
                                                           

 .2009 المؤرخ في يناير04-08القانون التوجييي لمتربية  الوطنية رقم  - 1
 .2009المرجعية العامة لممناىج، المجنة الوطنية لممناىج مارس  - 2
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:   أسس وشروط بناء مناهج الجيل الثاني4-7 

 :وتتمثل ىذه األسس فيما يمي :  أسس بناء مناهج الجيل الثاني4-7-1

.  استعادة التمميذ لمكانتو في مسار التعميم والتعممضرورة -1
 ضرورة تغير النموذج البيداغوجي الحالي الذي تسود فيو المعرف الموسوعية المبنية  -2

عمى الحفظ واالسترجاع لممعمومات، إلى نموذج يفضل قدرات التمميذ عمى البرىنة 
 .وكفاءاتو عمى إستعمال عقمو الناقد

 تحضير التمميذ إلى التنمية المستمرة لكفاءاتو تعميمية كيف يتعمم، ويتكيف ويتصرف  -3
 (1).بكل استقاللية في مختمف وضعيات الحياة اليومية

:  شروط بناء مناهج الجيل الثاني4-7-2

ىناك مجموعة من الشروط لبناء المناىج ووردت في المرجعية العامة لممناىج نوردىا فيما 
: يمي

 يقتضي بناء المناىج حسب المراحل التعميمية ثم حسب األطوار : الشمولية4-7-2-1
 .والسنوات قصد ضمان االنسجام العمودي، أي بناء مناىج لممرحمة التعميمية

 ييدف إلى وضوح العالقة بين مختمف مكونات المنياج وتكوين : االنسجام4-7-2-2
 .وتنظيم المؤسسات التربوية عمى وجو الخصوص

 أي قابمة لمتكيف مع ظروف االنجاز والتكفل وعمى الخصوص :قابمية االنجاز 4-7-2-3
 .ظروف التالميذ النفسية البيداغوجية

                                                           

المغة :دليل كتاب السنة  الثانية من التعميم االبتدائي الموادرية التعميم األساسي، يمقرر من وزارة التربية الوطنية، مد - 1
 .03، الجزائر ،ص2016مطابق لمنياج  ،العربية ، التربية اإلسالمية، التربية المدنية
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 أي البساطة ووضوح اليدف ودقة التعبير في الصياغة البرنامج : المقروئية4-7-2-4
 .لجعمو أداة سيمة االستعمال

 أي السعي إلى تحقيق التنسيق بين األىداف التكوينية لممناىج : الوجاهة4-7-2-5
. والحاجات التربوية

 أي احتواء معايير قابمة لمقياس ولمتمكن من إجراء تقويم تسير : قابمية التقويم4-7-2-6
 (1).يحدث مالئمة بين أىداف تكوين المنياج والحاجات التربوية المقصودة

نستنتج أن المناىج التربوية الحديثة ليا ضروريات مختمفة، ولقد ساعدت عمى تغير النموذج 
البيداغوجي عمى الحفظ واالسترجاع لممعمومات ولقد أعطت أولوية لقدرات المتعممين وذلك 

في القدرة عمى النقد وتنمية الشروط بإضافة إلى أنيا تحتوي عمى قابمية االنجاز وىي التكيف 
مع ظروف المتعممين النفسية والبيداغوجيةوتكمل في أنيا واضحة اليدف والبرنامج وتسعى 

 . إلى التنسيق بين األىداف التكوينية لممناىج والحاجات التربوية لممتعممين 

:     أهداف مناهج الجيل الثاني4-8

: وتتمثل فيما يمي

 .معالجة الثغرات وأوجو القصور التي تم تحديدىا في مناىج األول -1
 امتثال المناىج المدرسية لمضوابط المحددة في القانون التوجييي لمتربية والمرجعية -2

 .العامة لممناىج والدليل المنيجي إلعداد المناىج
 . تعزيز المقاربة بالكفاءات كمنيج إلعداد البرامج وتنظيم التعممات-3
 . تنمية كفاءات التعمم الذاتي-4

                                                           

، 2008، المؤرخ في04-08، معدلة وفق القانون التوجييي لمتربية رقم (2009مارس)المرجعية العامة لممناىج  - 1
 .25ص
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 تنمية الكفاءات التي تسمح لألفراد باالستعماالت المتنوعة لممعارف العممية في -5
 .حياتيم المدرسية واالجتماعية والمينية

 . تنمية الفكر والقيم العممية التي تنشئ ذىنية جديدة لدى مواطن العالم الحالي-6
 تنمية قدرات المتعممين وذلك من خالل أىداف تعميمية تعتمد عمى سندات متنوعة -7

من نصوص ورسومات وصور يستقر أو يستخمص منيا ما يمكن المتعمم من البناء 
 .الذاتي لممعرفة

 البناء التدريجي لممفاىيم فالصورة ذىنية يمثميا الشيء ما أو حدث أو عالقة مشتقة -8
من الخبرة من الخبرة تمكن من التصنيف والتحميل والتركيب والربط والدمج 

 .واإلستنتاج
 يتم االنطالق من مجاالت معرفية ومفاىيم بسيطة لموصول إلى مفاىيم معقدة بشكل -9

تدريجي، من مفاىيم أولية إلى تصنيفية إرتباطية والتدرج لموصول الحقا إلى مفاىيم 
   (1).نظرية مع الربط بين المفيوم والقيمة الجتماعية

لقد جاءت ىذه المناىج الحديثة كامتداد لممناىج القديمة وذلك لسد ثغراتيا وتنمية 
كفاءات التعمم إذ تسمح بتوظيف المعارف العممية في الحياة المدرسية، واالجتماعية كما 
تسعى إلى البناء التدريجي لممفاىيم والصور الذىنية وتمثل لمختمف العالقات والمجاالت 

.  المعرفية

 :مكونات مناهج الجيل الثاني 4-9

: وتتمثل مكونات مناىج الجيل الثاني فيما يمي

  ترجمة بيداغوجية لمغايات الواردة في القانون التوجييي :مممح التخرج4-9-1

                                                           

، المجنة الوطنية لممناىج، وزارة مناهج الجيل الثاني من التصميم إلى التنفيذ، (2016)لوصيف عبد اهلل - 1
 .03التربية،الجزائر،ص
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لمتربية وىو مجموع الكفاءات الشاممة لممواد إذا كان متعمقا بالتخرج من المرحمة، ومجموع 
 .الكفاءات الختامية إذا كان متعمق بالمادة الواردة

  ىو التعممات السنوية المبرمجة، لكنو اليقتصر : البرنامج السنوي4-9-2

عمى تحديد المحتويات بل يربطيا برباط متينا بصفتيا موارد ضرورية لبناء القيم والكفاءات 
العرضية وكفاءات المواد ويقدم أنماط الوضعيات تعميمية ومعايير التقويم ومؤشراتو 

 . ومقترحاتو لتوزيع الحجم الساعي

 ىدفيا السعي إلى تحقيق في نياية فترة دراسية محددة، وفق نظام :الكفاءة الشاممة  4-9-3
المسار الدراسي، لذا نجد كفاءة شاممة في نياية المرحمة كل طور وكفاءة شاممة في نياية 

 .كل سنة
 ىو جزء مييكل ومنظم لممادة قصد التعمم وعدد الميادين في المادة يحدد :الميدان  4-9-4

 .عدد الكفاءات الختامية التي ندرجيا في مممح التخرج
 وىي مرتبطة بكل ميدان من الميادين المييكمة لممادة وتعبر : الكفاءة الختامية 4-9-5

 .بصيغة التصرف عما ىو منتظر من التمميذ في نياية فترة دراسية لميدان مييكل
 وتجزئة لمكفاءة الختامية وتتناول مستوى واحد من المضامين :مركبات الكفاءة  4-9-6

 . المعرفية وتوظيفيا وتنمية القيم والكفاءات العرضية المناسبة ليذه المادة
  ىي مضامين المراد إرساؤىا لتحقيق الكفاءة والمستنبطة من :المواد المعرفية  4-9-7

 .المصفوفة المفاىيمية

  ىي أنماط مقترحة من الوضعيات التعميمية، تمكن من :الوضعيات التعميمية  4-9-8
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 التحكم في المعارف واستعماليا،وتشكل كل مركبات الكفاءة وأنماط الوضعيات 4-9-9
 (1).اإلدماجية

إن ىذه المناىج تعتمد عمى عدة مكونات ، وىي مممح التخرج بإضافة إلى البرنامج السنوي 
والذي يحتوي عمى مختمف التعممات السنوية المبرمجة باحتوائيا عمى موارد ضرورية لبناء 
القيم والكفاءات العرضية بإضافة إلى الكفاءة الختامية كما أنو يحتوي معيار فيو بمثابة 

حجر الزواية لتقويم الكفاءات والمؤشر  التعميمي وىو الوجو العممي فيو رمز قابل لممالحظة 
 .والقياس

 :  ترجمة المنهاج إلى كتاب مدرسي4-10

يستدعي ترجمة المنياج التعميمي إلى كتاب موحد لإلطالع بضرورة تقديم مواد المنياج 
الثالثة من حيث خصائصيا، ومدى مساىمتيا في تحقيق المممح الشامل، وكذا ما يتعمق 

بصعوبات تدريس تمك المواد وأساليب ومنيجيات التناول، ويترجم الكتاب الموحد في مناىج 
المواد الثالث والتي تتمثل في المغة العربية التربية اإلسالمية والتربية المدنية، بشكل منسجم 
ومدمج ويشكل ىذا المسعى اإلدماجي إستراتيجية متناسقة ومتناغمة لتحقيق المممح الشامل 

لمسنة ولقد راعت مناىج الجيل الثاني مبدأ التدرج واالنسجام العمودي لمكفاءات الشاممة 
وتحقيق المممح التخرج مع إدراج القيم والمواقف والكفاءات العرضية ويتجمى االنسجام 

العمودي في مناىج المادة الواحدة من خالل التصور التنازلي في صياغة الكفاءات انطالقا 
من الكفاءة الشاممة لممرحمة ثم الطور والسنة، كما تنبثق عن الكفاءة الشاممة لمسنة الواحدة 
كفاءات ختامية متناسقة لميادين معرفية محددة وتكون محل ترجمة إلى وضعيات تعميمية 

                                                           

 .09-08، ص 2016، منهج مرحمة التعميم االبتدائيمقرر من وزارة التربية،  - 1
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إلرساء المواد المعرفية واألدائية وتوظيفيا ثم إدماج مركباتيا في وضعيات اإلدماج، وصوال 
     (   1). إلى الوضعية اإلدماجية التقويمية في مرحمة تعميمية مثل المقطع ، فصل، سنة، طور

إن كفاءات المواد الثالث في منياج الجيل الثاني في تحقيق المممح الشامل وذلك بترجمة 
المواد الثالث بشكل يتالءم معا المسعى اإلدماجي وقد راعت في ذلك مبدأ التدرج واالنسجام 

العمودي لمكفاءات الشاممة بإعطاء أىمية كبيرة لموضعية اإلدماجية في نياية كل مرحمة 
 .تعميمية

 :خالصة الفصل

إن مناىج التربوية الجزائرية والمقررات المعمول بيا سابقا اعتمدت عمى المقاربة باألىداف ثم 
المقاربة بالكفاءات في الجيل األول مع اإلبقاء عمييا والتجديد فييا في مناىج الجيل الثاني 
لى اندماج المواد مع بعضيا، وذلك ألن مادة المغة العربية ىي  إلى البنيوية االجتماعية، وا 

.   لغة المدرسة الجزائرية وتعد، أىم مركبات اليوية الجزائرية

 

 

                                                           

، دليل الكتاب المدرسي السنة الثانية من التعميم 2016مقرر من وزارة التربية الوطنية، مدرية التعميم األساسي، - 1
 .09، الجزائر، ص2016،مطابق لمنياج المغة العربية، التربية اإلسالمية،التربية المدنية: االبتدائي لمواد الثالث
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 :تمييد

تعد مرحمة عرض وتحميل نتائج الدراسة مرحمة ميمة في البحث العممي إذ يتم فييا عرض مختمف 
النتائج المتحصل عمييا من مجتمع البحث وكونيا تمثل الخالصة أو االستنتاجات من خالل 
المجيودات المبذولة أثناء البحث الميداني انطالقا من تصور أولي وعام يتحول إلى إشكالية 

سؤاال طرح عمى 21لقد تم االستعانة بالمقابمة في ىذا البحث والذي تضمنت  وأىداف الدراسة
 .أستاذ من كال الجنسين15

  :01 رقم لسؤالا

 منذ متى وأنت تدرس مستوى السنة الثانية؟(ة)بصفتك كأستاذ 

أستاذ من 15سؤاال طرح عمى 21 لقد تم االستعانة بالمقابمة في ىذا البحث والذي تضمنت  
كال الجنسين وبعد التفريغ اتضحت لنا جممة من الحقائق االجتماعية ومن خالل طرحنا لمسؤال 

منذ متى وأنت تدرس مستوى السنة الثانية ؟ واتضح أن جل اإلجابات (ة)الخاص بصفتك كأستاذ
اعتبرت عمى أن مستوى السنة الثانية ىو بمثابة القاعدة األساسية والمستوى الرئيسي، في اكتساب 

المعمومات واألفكار المختمفة والخاصة ببيئة المتعمم أالوىي الواقع االجتماعي وىذه المواضيع 
المستمدة من المجتمع تنمي شخصية المتعمم وتجعمو أكثر فاعمية في أسرتو وبيئتو عمى حد سواء 

،كما جاء في المقابالت وصرحوا لنا أن ىذا المستوى تم دراستو من قبل لكن بصيغة مختمفة، 
وتمثل في المزج بين الجيل األول والجيل الثاني كما صرحوا في المقابالت التالية بأنيم درسوا ىذا 

 مرات والجيل الثاني مرة 5 سنوات إذا تمحورت في أنيم درسوا في الجيل األول 6المستوى منذ
 6 درستوا ىذا المستوى منذ  ''حيث صرحت المبحوثة قائمة (2)واحدة، وكما جاء في المقابمة رقم 

 ويتضح بأن المبحوثة ذات ''سنوات لمجيل األول ومرة السادسة لمجيل الثاني 5سنوات وكانت 
أنيا درست ىذا (1)كفاءة مينية في تدريس وىذا المستوى ، ويتضح لنا كذلك في المقابمة رقم 

 نستنتج أن '' سنوات 6 أنا درست ىذا المستوى منذ ''سنوات كما قالت المبحوثة 6المستوى 
المبحوثة تممك قدرات عالية في التدريس وذات خبرة وعمم بطرائق التدريس المختمفة، إذ أن لألستاذ 
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مكانة اجتماعية يحتميا ضمن المجتمع والمؤسسة التربوية وتظير أىميتو في كونو الشخص الذي 
يقوم بعممية التعميم فيو يسيم في تنميتيا لتحقيق أىداف المجتمع وطموحاتو وتبرز مكانة األستاذ 

قول ''باإلضافة إلى '' إّنما بعثت معمما: الرسول صمى اهلل عميو وسمم عن نفسو'' في قول 
    .(1)''قم لممعّمم وّفو التبجيال    كاد المعّمم أن يكون رسوال: الشاعر

 سنوات وأن أدرس السنة 6منذ  '' حيث صرحت المبحوثة قائمة  (9)كما جاء في المقابمة رقم
 حيث يتضح لنا من خالل اإلجابة أنيا ذات خبرة معرفيةالبأس بيا، ''الثانية من التعميم االبتدائي 

تضح في مقابالت التالية حيث  وىناك بعض أساتذة الذين درسوا ىذا المستوى لثالث مرات،  وا 
سنوات مرتين 3 أنا أدرس مستوى السنة الثانية لمدة ''مايمي  (7)صرحت المبحوثة في المقابمة رقم

بمعنى أن الجيل القديم ىو الجيل األول أما ''في الجيل القديم والمرحمة الثالثة في الجيل الثاني 
الجيل الثاني فيو امتداد لمجيل األول فكال من الجميين عبارة عن مناىج تربوية تخدم العممية 

التربوية ،وىناك من درسوا ىذا المستوى السنة الثانية لمدة عامين، وىذا ما جاء في المقابمة رقم 
 أن بصفتي كأستاذة في المدرسة ابتدائية درستوا السنة الثانية ''حيث صرحت المبحوثة قائمة (4)

بمعنى أنيا درست ىذا المستوى مرتين ويظير جميا أنيا متمكنة من طرق التدريس '' لمدة عامين
سنوات، وىناك من درسوا ىذا المستوى لسنة واحدة ، ويتضح ذلك في المقابمة 7نظر لخبرتيا لمدة 

''  أنا درست السنة الثانية ألول مرة خاصة أنا أستاذ جديد''حيث صرح المبحوث بأنو  (15)رقم 
 أن أدرس ىذا الطور لممرة األولى ''حيث صرحت المبحوثة  (8)كما جاء في المقابمة رقم 

 .ونستنتج بأنيا لممرة األول تدرس السنة الثانية ''

ونستخمص من خالل طرحنا لمسؤال األول والمتمحور حول تدريس مستوى السنة الثانية يتضح لنا 
بأن ىذا المستوى قد درس عديد من المرات باعتباره القاعدة األساسية في اكتساب المعمومات 
واألفكار العممية وأىم النماذج التربوية التعميمية فيسيم بذلك في إكساب الخبرات التربوية وأىم 

 . الميارات االجتماعية
                                                           

، 2007مصر،  ، 2ط ، دار الجامعة الجديدة، أساسيات التدريس والتطوير الميني لممعممعبد السالم مصطفى عبد السالم،  - 1
 .395ص
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 :      02السؤال رقم 
 ماىي مميزات الكتاب المدرسي؟وكيف تنظر إلى محتواه؟ -

 :من خالل دراستنا إلجابات المبحوثين اتضحت لنا حقائق يمكن ذكرىا كالتالي 
حيث تبين لنا أن جل اإلجابات اعتبرت أن الكتاب المدرسي ىو وثيقة تربوية تخدم المتعمم 

وتساعده عمى بناء تعميماتو باعتباره أنو يحمل مجموعة من القيم التربوية والمعايير االجتماعية 
التي تساعد المتعممين عمى ضبط سموكاتيم باإلضافة أنو يساعد عمى تطبيع التالميذ اجتماعيا 
لمتكيف مع المتطمبات الحياة االجتماعية الراىنة باعتبار أن السنة الثانية ىي القاعدة الصمبة 

إلكساب المتعممين لمختمف الضوابط االجتماعية، وىذا مايدل عمى أن الكتاب المدرسي ذو قيمة 
تربوية واجتماعية وأنو يحتوي عمى مميزات جديدة وذلك في أن مضمونة يحتوي عمى عبارات 

وصور ومصطمحات متنوعة، إذ أن جل المقابالت أكدت أن كتاب المدرسي لمجيل الثاني يفوق 
حيث صرحت  (2)مستوى التمميذ من الناحية مصطالحاتو وعباراتو وىذا ما جاء في المقابمة رقم 

 ىو فوق مستوى التمميذ من ناحية مصطمحاتو وعباراتو ولكنو ليس في المستوى ''المبحوثة قائمة 
 وكذلك ما يظير جميا بأنيا متمكنة في مجال التعميم وأنيا عمى إطالع واسع ''المطموب 

بالمستجدات التربوية، وأنيا ذات خبرة مينية في مجال الكتاب المدرسي وتعميمية وتمقين دروسو 
فيو نقائص بالنسبة '' وخاصة أنيا درست عدة مستويات في الجيل األول وذلك في قوليا كذلك 

لألعداد ومحتواه معقد ومرات فيو تبسيط لممعمومات الكاين تمارين تسبق الدروس وذلك ىو بروحو 
 أن بعض ''حيث صرحت المبحوثة كتالي  (11) وكذلك نجد في المقابمة رقم ''معقد نوعاما 

 بمعنى أنيا المبحوثة عمى دراية بمفيوم الضمني لمكتاب ''دروس فوق المستوى الذىني لممتعمم 
المدرسي وما يحتويو من برامج وأنشطة تربوية مختمفة وبعض المعمومات ليس مثبة وغير متعمقة 
في معناىا يدل عمى أن المبحوثة صرحت بما فيو الكفاية عن الكتاب المدرسي وما يتضمنو من 
نقائص حيث أن المبحوثة تفاعمت أكثر مع الكتاب المدرسي وما يحتويو من معمومات وأفكار 

مختمفة فيي صرحت بأنو ينمي غباء المتعممين، وىناك من أكد العكس بأنو يحمل مواضيع ذات 
 بأنو يتميز ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (6)فائدة المتعمم وىذا ماظير جاليا في المقابمة رقم 
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بنشاطات مكثفة ومحتواه يصب في فائدة المتعمم ويتميز بمصطمحات العممية الحديثة والتي تواكب 
ولقد عرف الكتاب المدرسي تحوالت عميقة سواء من حيث الشكل أو المضمون    ''روح العصر 

وكذا من ناحية المساعي التعممية التي يقترحيا عمى المتعمم فمقد عرف مصطمح آخر وىو السند 
التعميمي  حيث يحتوي عمى تغيرات مختمفة في المعارف العممية وذلك إلفادة المتعممين بصفتيم 
مستعممين ليذه األداة التعممية ،فيتميز الكتاب المدمج الحديث بصورة الرقمية االفتراضية متالئمة 

مع روح العصر لتزويد المتعممين بمختمف األفكار والمعمومات عن الحياة الواقعية وأىم 
 ىذا إن دل عمى شيء فإنو (1)''.التكنولوجيات الحديثة، المتخطية بذلك المون األسود واألبيض 

يدل عميو حيث أن المبحوثة ذات دراية لما يحتويو الكتاب المدرسي، إذ يساعد ىذا األخير في 
نسجام مع  توثيق الصمة بين أستاذ والتمميذ وجعميم أكثر تفاعال مع عباراتو مصطمحاتو وأكثرا 

 .مواضيعو
أن الكتاب المدرسي يحمل '' حيث أقرت المبحوثة كتالي  (10) باإلضافة إلى المقابمة رقم 

مواضيع دقيقة وفي مستوى التعمم وال تخرج عن نطاق  فيمو المحدود وأنو ذات مواضيع متميزة 
 وىذا يدل عمى أن المبحوثة أكدت أن الكتاب  المدرسي في متناول المتعمم ''ومتناسقة وبسيطة 

ويجعمو أكثر انسجام وتفاعال معا الصف الدراسي من منطمق أن الكتاب يحتوي عمى رموز 
ومعاني متعددة من خالل مواضيعو المقترحة وتشمل مجاالت مختمفة، كما أن بعض اإلجابات  

حيث صرحت  (13)المبحوثين كانت استثنائية في مضمونيا وىذا ماإتضح في المقابمة رقم
 باإلضافة إلى المقابمة '' أن الكتاب المدرسي فيو عدم التسمسل في الدروس وكثافتيا ''المبحوثة 

 '' يحتاج إلى تخفيف وفيو إختالالت طفيفة ''ويظير جميا حيث صرحت المبحوثة قائمة  (1)رقم 
وتبين لنا من خالل اإلجابات االستثنائية أن مناىج الجيل الثاني بقيت في مضمونيا ، ولكن 

طرأت عمييا بعض التعديالت المختمفة وخاصة في مصطالحاتو، وذلك بأنيا تسعى إلى تحقيق  
الكفاءات  المستيدفة بالنسبة إلى المتعممين، وأما بالنسبة إلى محتواه إذ أكدت األغمبية اإلجابات 

                                                           

نجازاتأبو بكر بن بوزيد، -  1 ، 2009، دار القصبة لمنشر، حي سعيد حمدين الجزائر، إصالح التربية في الجزائر رىانات وا 
 .101ص
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حيث صرحت  (5)أنيا اتفقت عمى أنو فيو أخطاء ومعقد وغامض وىذا ما  اتضح في المقابمة رقم
حيث أكدت عمى ذلك  (8) بإضافة إلى المقابمة رقم ''المحتوى فيو أخطاء كثيرة '' المبحوثة قائمة 

 محتواه فيو أخطاء مثل االحتفاظ والطرح قبل أن نتطرق إليو ''في قوليا حيث صرحت بما يمي 
 وىذا ما يدل عمى أن جل األساتذة اتفقوا عمى ''ويصح تالزم مع البرنامج الزم يكون ىناك تمارين 

أن برامج الجيل الثاني ومحتواىا وأخطاء معرفية وخاصة المغوية منيا مثل الرياضيات وبعض 
الدروس يوجد بيا تمييد بصفتيم أنيم يتفاعمون مع دالالت ورموز المغوية لمكتاب المدرسي وىناك 

 ''وكمثال عمى ذلك حيث صرحت المبحوثة قائمة  (14)من أقروا عكس ذلك في المقابمة رقم 
 وىذا يدل عمى أن عممية التربوية التتوقف ''المحتوى ىذا يراعي فئة عمرية ولي باباه واقف  معاه

في تفاعميا وسيرىا فقط في الصف الدراسي أو المدرسة عمى حد سواء بل تتعدى  ذلك لممؤسسات 
 فاألسرة باعتبارىا مؤسسة اجتماعية ألنيا تقوم بالوظائف الجوىرية لمفرد ''التنشئة األخرى وىي 

فاألسرة ىي البيت األول لمطفل حيث تتشكل فيو شخصيتو المختمفة ويستمد منيا ( 1)''والمجتمع
الوظائف التربوية المختمفة وتساىم في تفاعمو واندماجو مع مجتمعو بمختمف مؤسساتو، فيناك  من 

عرف األسرة بأنيا الخمية األولى في المجتمع وىو العالم االجتماع الفرنسي أوغيست كونت إذ 
أنيا الخمية األولى في جسم المجتمع وأنيا النقطة األولى التي يبدأ منيا التطور  ''عرفيا كالتالي

 ( 2) ''.االجتماعي والذي يترعرع فيو الفرد
 أنيا جماعة ''قول بيرجيس ولوكوزيادة عمى ذلك تعتبر جماعة من األشخاص وىذا ما تجسد في 

من األشخاص يرتبطون معا برباط الزواج ويكونون مسكن واحد  ومتفاعمين كًل معا األخر وفقا 
 وىذا يعني كمو الرباط (3)''لألدوار االجتماعية لمزوج والزوجة واألبناء مكونين بذلك ثقافة مشتركة 

 ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (11)االجتماعي ألي وحدة اجتماعية باإلضافة إلى المقابمة رقم
مكانش تمييد لمدرس، والمحتوى مقارنة بالقديم فيو، الجيل الثاني ينمي غباء المتعممين خاصة في 

                                                           

 . 12،ص1999، عمان ،1ط،  ،دار الشروقعمم االجتماع األسرة،  العمر لمعن خمي- 1
 . 20،ص2003القاىرة ،، 1 طدار المعرفة الجامعية ، ،عمم االجتماع العائميمحمد أحمد بيومي، عفاف عبد المنعم ناظر ،- 2
 ،2012مصر ،، 1 طالمكتبة الجامعية الحديثة،، بناء األسرة والمشكالت األسرية المعاصرة عبد الخالق محمد عفيفي، - 3

 .60ص
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 ''حصة الخط ومرات يدخل ديركت في الصالة وىو ماقراش أصال أركان اإليمان واإلسالم 
ويتضح لنا من خالل ماتقره المبحوثة بأن كتب الجيل الثاني من ناحية محتواىا ذات نقائص كثيرة 

وخاصة أنيا تفتقر إلى اإلستراتجيات ومختمف الطرائق التربوية، باعتبار أن التمميذ من خالل 
الكتاب أنو يتفاعل مع المعاني والصور المختمفة لو، فيذا النقص لم يقتصر عمى المغة العربية 

وفقط بل تعدى ذلك إلى التربية اإلسالمية وبين أن ىذا المنطمق أن ىذا األخير تسعى إلى غرس 
القيم اإلسالمية واألخالقية في نفوس التالميذ فيذه القيم تيدف في محتواىا إلى الضبط االجتماعي 
في مجال المؤسسة التربوية وىي المدرسة باعتبارىا أحد مؤسسات  التنشئة االجتماعية التي ترمي 

 .إلى اندماج الفرد في مجتمعو
يتضح لنا من خالل السؤال الثاني بأن الكتاب المدرسي لو أىمية بالغة في المجال التربوي باعتباره 

الدعامة األساسية في مجال الحياة المدرسية فيو نقطة تواصل بين األستاذ والمتعمم ويساىم في 
توثيق العالقة بينيما من خالل احتوائو عمى العديد من المعارف واألفكار التربوية وأنو يحتوي عمى 

 .                                   أىم المستجدات التعميمية بغية التطوير كفاءات المتعمم المعرفية
 :03السؤال رقم

ماىي أىم المواد المّدرسة في الطور الثاني ؟وىل ىناك توازن وتكامل بين المواد التعميمية 
 التعممية؟

من خالل تفريغنا ألجوبة المبحوثين اتضحت لنا مجموعة من الحقائق االجتماعية نوجزىا في 
النقاط التالية من خالل طرحنا لمسؤال الثالث الخاص بأىم المواد المدرسية في طور الثاني 

والتوازن بين المواد التعميمية التعممية واتضحت أن جل اإلجابات أكدت عمى أن الطور الثاني 
يضم العديد من المواد التعميمية وتمثمت في الكتاب المدمج في تعميمية المواد الثالث لمجيل الثاني 

ويحتوي عمى مادة المغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية المدنية بإضافة إلى الكتاب المدمج 
لبرامج الجيل الثاني ويتمثل في المواد العممية وىي الرياضيات والتربية العممية والتكنولوجية بإضافة 

إلى دفاتر األنشطة الخاصة بمادتين العمميتين المذكورة سابقا والكتاب األول يحتوي عمى مواد 
أدبية وتظير لنا أن مناىج الجيل الثاني أضافت لمعممية التربوية مصطمحات جديدة، وىي مواد 
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اإليقاظ وتتمثل في التربية التشكيمة، والتربية الفنية والمحفوظات، وىي عبارة عن أناشيد تحتوي 
عمى قيم تربوية واجتماعية وبعض المرات فييا قيم خمقية بإضافة المادة تربية البدنية، فاحصة 

حيث  (11)الرياضيات فييا ستة حصص بالنسبة لمتوقيت الزمني ويظير ىذا في المقابمة رقم
 المواد التي تدرس في ىذا المستوى السنة الثانية وىي المغة العربية ''صرحت المبحوثة في قوليا 

والتربية اإلسالمية والتربية المدنية والدروس عندىا معنى بالنسبة إلى المواد اإليقاظ والمتمثمة في 
حيث صرحت نفس القول  (13) وبإضافة إلى المقابمة رقم ''التربية التشكيمة، والموسيقى والشكمية 

بالنسبة إلى المواد التعميمية وىذا يدل عمى أن ىذا اليعني بأن المتعمم يقف جامدا أمام ىذه المواد 
نما عمى عكس ذلك تجعمو أكثر اندماجا وتفتحا عمى الثقافة المحمية لممجتمع ومختمف المعايير  وا 
والضوابط االجتماعية التي يحتوييا، إذا تساىم برامج الجيل الثاني في عممية التطبيع االجتماعي 
لممتعمم وذلك في احتوائيا عمى المواضيع مثل النظافة،عممية التشجير، التغذية وكميا تخدم أستاذ 
والمتعمم عمى حد سواء بإضافة إلى األسرة والكيان تربوي والمحيط االجتماعي كذلك فيي محاور 

تعميمية تربوية،فأغمبية اإلجابات اتفقت عمى ىذه المواد المدرسية في السنة الثانية من التعميم 
االبتدائي، وبالنسبة لمسؤال حول التوازن في المواد التعميمية فكانت معظم اإلجابات بأنو يوجد 

حيث صرحت  (2)التوازن وتناسق وتكامل بين المواد التعميمية وىذا ما اتضح في المقابمة رقم 
 أن مناىج الجيل الثاني كاين فييا توازن بين المواد التعميمية ،وتكامميا حتى تممي ''المبحوثة قائمة 

وىذا يدل عمى أن ىذه الكتب المدرسية المدمجة '' وأنتي تيدري عمييا مثل التناظر في الرسوم 
صممت لتخدم المتعمم وأستاذ خالل السنة الدراسية بإعتبارأن السنة الثانية ىي بمثابة الركيزة 

كساب مختمف الميارات االجتماعية والقواعد العامة التي تضبط الحياة  األساسية لمتعمم وا 
اعتبار التكامل بأنو تقديم المعرفة في نمط وظيفي '' االجتماعية، واستنادا عمى ىذا القول يمكن 

عمى صورة مفاىيم متدرجة ومترابطة تغطي الموضوعات المختمفة بدون أن تكون ىناك تجزئة 
أوتقسيم لممعرفة إلى ميادين منفصمة، أو إلى األساليب والمداخل التي تعرض فييا المفاىيم 
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وأساسيات العموم، بيدف إظياروحدة التفكير وتجنب التمييز والفصل غير المنطقي بين مجاالت 
    (1).''العموم المختمفة 

المواد التعميمية فييا توازن  ''حيث صرحت المبحوثة بما يمي  (3) كما تجمى في المقابمة رقم 
وتناسق وتكامل في المعمومات فيذه المواد ليا عالقة مع بعضيا البعض مثل الرياضيات، تربية 

برنامج الجيل ''حيث أكدت المبحوثة قائمة  (12) وكذلك المقابمة رقم ''عممية فييا توازن أيضا 
األول ال يوجد بو توازن أما برنامج الجيل ىذا ذروك فيو توازن وتكامل وتناسق مثل الصحة 

وىذا يدل عمى أن المعمومات متناسقة في مناىج ''كمحور تعميمي ونفس العالقة بين المواد الثالث 
الجيل الثاني وكذلك المحاور التعميمية التربوية متعمقة مع بعضيا البعض بمعنى فيو توازن 

وانسجام وتكامل في المقاطع التعميمية وىناك عالقة تفاعل وترابط بين المصطمحات والمعاني 
والرموز التربوية التي يحمميا الكتاب المدرسي المدمج الخاص بمناىج وبرامج الجيل الثاني، وفي 

 التكامل عمى أنو مدخل تقدم فيو المفاىيم والمبادئ ''  1972عرفت اليونسكو عام ىذا السياق 
زالة الفواصل بين مجاالت العموم المختمفة . العممية عمى نحو يؤكد الوحدة األساسية لمفكرة العممية وا 

'' (2 )  

وأن ىذه المناىج التربوية تواكب التطورات الراىنة في عصرنا ىذا والدليل عمى ذلك، تضمن 
الكتاب الوسائل التكنولوجية وكذا محور التواصل ومحاولة التعرف المتعممين خالل المرحمة بأىمية 
ىذه التكنولوجيات الحديثة كالحاسوب مثال وىذا يساعد المتعممين عمى تحقيق العالقة االجتماعية، 

داخل المجتمع وذلك ييدف إلى تحقيق التماسك االجتماعي وفق الروابط االجتماعية وتعزيزىا، 
وىناك من أكد عكس ذلك في أن المواد التعممية لبرامج الجيل الثاني ال يوجد بيا توازن وانسجام 

كاين المي  ''حيث صرح المبحوث قائال  (14)وتكامل فيما بينيا وىذا ما تجمى في المقابمة رقم 
مافيو انسجام بالنسبة لمتمميذ، وبرنامج الجيل الثاني ال يوجد بو انسجام وال تناسق في األفكار 

                                                           

 .83ص ،1993القاىرة، ، 1ط، مكتبة األنجمو المصرية، قضايا في مناىج التعميمرشدي لبيب، وفايز مراد مينا،  - 1
 أثر طريقة التدريس بالتكامل بين العموم والرياضيات عمى التحصيل في العموم والرياضيات أمل رشيد عبد الرحمن المومني، - 2

 .02ص، 2004، رسالة ماجيستر غير منشورة، جامعة اليرموك،عمان ،لطمبة الصف الثامن األساسي
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 بمعنى أن ىذه أستاذة ترى أن برامج الجيل الثاني ''والمقاطع التعميمية وىو غير خالوطة وبرك
والمواضيع ال تخدم بعضيا والبعض، وأنو التالعب في المصطمحات وفقط وال تحتوي عمى الرابط 
بين الدالالت المعرفية التي يحتوييا والرمزية المواد الثالث، وىو كذلك بالنسبة لممتعمم فيو ييممو 

نما فيو تفكك في المعمومات وأفكار  في فكرة وال ينمي قدراتو المعرفية من خالل مناىجو التربوية، وا 
فيي تشتت معرفتو وثقافة المتعممين داخل المجتمع والمدرسة، بالنسبة ليذه المبحوثة أن كتب 
الجيل الثاني التراعي المواضيع االجتماعية والوقائع واألحداث االجتماعية عمى حد سواء فيي 
ن جل اإلجابات اتفقت أنو يوجد توازن  تيمل القيم والمعايير االجتماعية الخاصة بالمجتمع، وا 
وانسجام وتكامل بين المواد التعميمية، وذلك يعني بأن الفرض تحقق من ناحية المضمون من 

منطمق أن مناىج الجيل الثاني تسعى من خالل مضامينيا إلى إرساء التربية في النفوس األفراد، 
وتطبيقيا في الواقع وذلك من خالل بناء كفاءات المتعممين المعتمدة من المقاربة بالكفاءات كتقنية 

تدريسية معتمدة في المناىج التربوية الحديثة البيداغوجية المعرفية، فيذه التقنية مستوحاة من 
 .النظرية المعرفية والبنائية االجتماعية، وىذا ىو الفرض المعتمد لدرستنا

نستنتج من خالل طرحنا لمسؤال الثالث حول أىم المواد المدرسة في الطور الثاني تبين لنا بأن 
المواد التعميمية ، قد دمجت ىذه األخيرة في الكتاب المدرسي لمناىج الجيل الثاني الكتاب األول 
يضم ثالث مواد والكتاب الثاني مادتين باإلضافة إلى مواد اإليقاظ إذ وجدنا ىناك تكامل وانسجام 

 .وتوافق بين المواد التعميمية فيي في األخير تصب في فائدة المتعمم وتنمي خبراتو التربوية

 : 04السؤال قم

 ماىو المنيج المستعمل في الجيل األول ؟ -
 : من خالل داستنا إلجابة المبحوثين اتضحت لنا الحقائق يمكن ذكرىا كالتالي

وتمحورت حول السؤال الخاص بالمنيج المستعمل في الجيل األول، حيث أقرت غالبية اإلجابات 
أن الجيل األول يحتوي عمى مناىج تربوية تعميمية، وتمثمت في تحميل المعمومات وىو المنيج 

تفسيري وصفي تحميمي لصور المتضمنة داخل الكتاب المدرسي لمجيل األول وذلك تمثل في معظم 
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اإلجابات المقترحة سابقا ضمن المقابالت المصرح بيا والوصف المشاىد وتحميل المعمومات 
المحتواة داخل الكتاب المدرسي وذلك في أن المبحوثين ذات كفاءة وميارات متعددة في مجال 
التدريس باعتبار أن مناىج التربوية ترمي إلى عدة أىداف وىي تمقي المتعمم أكبر المعمومات 

لالستفادة منيا الحقا خاصة في فترة االمتحانات وغيرىا وأما المقابالت المتضمنة لممنيج التحميمي 
 المنيج المستعمل في ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (2)الوصفي، يتضح ذلك في المقابمة رقم 

وىذا مايدل عمى أنيا ذات كفاءة وخبرة ''الجيل األول ىو المنيج وصفي تحميمي ويساعد بزاف 
عالية في مينة التعميم وذلك باعتبارىا أنيا ذات مرونة وقابمية في تدريس الجميين وأن ليا أسبقية 

منيج الجيل ''حيث أكدت المبحوثة قائمة  (5)طويمة في ىذه المينة، باإلضافة إلى المقابمة رقم 
 إذن ''األول ىو وصفي تحميمي بصح الجيل الثاني توعوي وكل نص عنده مغزى إرشادات ووصايا

 سنوات تعميم في الميدان التربوي فالنصوص 8أن المبحوثة ذات خبرة وميارة، كما أن لدييا 
الكتاب المدرسي لمجيل الثاني ذات محتوى إرشادي توعوي إذ أنو يساىم بشكل كبير في تقديم 

النصائح واإلرشادات لممتعمم قصد االستفادة منيا والتعامل بيا في الحياة االجتماعية، إذ يعتبر أن 
ىو لّب التربية وأساسيا وىو النقطة الحيوية التي تصل الطفل بالعالم الخارجي '' المنياج 

فوضعوىا مرتبط بتعين الثقافة السائدة وتحديد مداىا ألبناء األمة، فيو وسيمة تربوية يتعامل بو في 
المنظومة التربوية ويكون األستاذ ممزم بالتدريس المعايير والتي ينظم عمى أساسيا المنياج فيو 

  (1) ''.يترجم األىداف إلى خبرات سموكية لمتفاعل مع المتعممين
وذلك ما  (14( )6) وىناك من أكد عكس ذلك أنو منيج تفسيري وىذا ما تجمى في المقابالت رقم

المنيج المستعمل ىو تفسيري وىو عمى أساس '' قائال  (14)صرح بو المبحوث في المقابمة 
، كما يمكن  (12)و(1) وىناك من صرح عكس ذلك وتمحورت في المقابمة رقم ''المقاربة النصية 

القول بأن ىذه المناىج التربوية ذات أىداف تعميمية تعممية وذلك في مشاركة المتعمم وىذا ما نجده 
يعتمد ىذا المنيج عمى مشاركة المتعمم في ''حيث صرحت المبحوثة بما يمي  (1)في المقابمة رقم
كما عرفو العديد من   وعمى ىذا األساس يعتبر المنيج بمثابة الوسيمة التربوية،'' بناء تعميماتو 

                                                           

 .15، ص2008، (األردن) عمان ،1،ط، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، تخطيط المناىج المعاصرةعادل أبو العز سالمة -  1
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 ىو وثيقة صممت لالستفادة منيا في التخطيط التدريس ومنو من عرفو ''التربويين،عمى أن المنيج 
عمى أنو برنامج الدراسي يتشكل من مجموعة من المواضيع والمواد الدراسية التي تتطمب من 
الدارسين أخذىا وتعمميا والبعض األخر عرفو عمى أنو خبرات تربوية متنوعة المجاالت وىذا 

 (1) ''. المفيوم أقرب إلى المفيوم الحديث لممنيج، لكونو مبني عمى أساس خبرات اإلنسانية

مناىج صعبة والنص فيو غير ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (12) بإضافة إلى المقابمة رقم
وفي األخير ىناك  '' مفيوم واكتظاظ الدروس ومنيج متنوع فيو تعبير كتابي أكثر من الشفوي

إجابة استثنائية وتمثمت في أن مناىج الجيل األول فييا نقائص من حيث مضامينيا وفعاليتيا 
التربوية، وفيو إختالالت في المعمومات، وىذا ما جعل الجيل الثاني يظير لمأل ثغرات مناىج 

أن  (9)الجيل األول باعتبار أن نصوصيا غير مفيومة وغير واضحة، ويظير في المقابمة رقم 
 المنيج الجيل األول ينفع وال منيج الجيل الثاني فا المنيج لي كان ''المبحوثة صرحت بما يمي 

 وىذا يدل عمى رفضيا تماما ليذه المناىج التي جاءت في اآلونة ''في األساسي ىو خير منيم 
 . األخيرة واعتبارىا أن منيج المستخدم في األساسي ىو األفضل

يتبين لنا من خالل إجابات المقابالت حول المنيج المتبع في الجيل األول،أنو منيج تفسيري وكذا 
وصفي تحميمي إذ أنو يعتمد عمى الوصف الصور الكتاب المدرسي وتحميل أىم نصوصو فيو 

يفسر مصطمحات ومفاىيم النص المعتمدة فالمنيج يضم خبرات تربوية ووسائل تعميمية تساىم في 
 .عممية التربية والتعميم

 

 

 :05السؤال رقم 

 ماىي المقاربة باألىداف في رأيك؟ -

                                                           

 .15، ص2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الجزء الثاني، المعجم الوسيط في المغة العربيةإبراىيم أنيس، وأخرون،  - 1
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 :من خالل تفحصنا إلجابة المبحوثين اتضحت لنا مجموع من الحقائق نذكرىا في النقاط اآلتية 

أن جل اإلجابات اتفقت حول السؤال الخاص بالمقاربة باألىداف ؟وعمى أن المتعمم داخل المدرسة 
يتمقى األىداف التعميمية التربوية داخل الصف الدراسي، وذلك من منطمق عمى أن األستاذ ىو 
المسؤول داخل القسم الدراسي فيو الذي يقوم بإمداد المتعممين بالمعمومات واألفكار القيمية وىذا 

حيث صرحت المبحوثة قائمة  (2)ماتجمى في معظم أجوبة المبحوثين وىذا ما كان في المقابمة رقم
 المقاربة باألىداف في رأي أستاذ ىو عميو التمقين والتمميذ يتمقى فقط، واألستاذ يمقي الدرس ''

وىذا مايدل عمى أن الجيل األول من خالل المقاربة باألىداف كان يركز عمى '' ويبقى غير ييدر
األىداف التربوية والتعميمية لمدرس حيث كان الضبط األكبر عمى األستاذ نفسو، وذلك من خالل 

تحضيره لمدروس وشرح المطول لممفاىيم التربوية التعميمية وبالتالي فالميمة الكبرى تقف عمى 
عائق األستاذ فيو يعتبر المسؤول األكبر داخل  المؤسسة التربوية والمنظومة التربوية، وكان أستاذ 

 فاليدف التربوي ىو تخطيط لمنوايا البيداغوجية يتم ''مقيد وقف ما تقدمو المدرسة عمى حد سواء 
من خالليا وصف الدقيق السموكات واإلنجازات المراد مالحظتيا في الفكرة أو سموك المتعمم، 
عندما ينيي عممية التعمم، واليدف عمى أساس أن يجعل المتعمم يفيم شيء محددا، فإن عممية 

نجازات ممموسة تعبر عنيا في صورة أىداف  الفيم تبقى غامضة إذ لم تترجم إلى أفعال سموكية وا 
   ( 1).''إجرائية 

 اليدف التعميمي ألتعممي بالنسبة ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (13)باإلضافة إلى المقابمة رقم
 وىذا مايدل عمى أن الجيل األول كان ''لممعمم وىو غادي يوصل فكرتو باش يستوعبيا المتعمم

يركز عمى األستاذ بصفتو ىو القاعدة في القسم وفي ضبط سموكاتو فيو الذي يقدم الدروس التي 
تتعمق بالمواضيع الحياة االجتماعية، ويكون مفيد بفكرة الدرس وال يخرج عن نطاقيا وما عمى 

المتعمم إاّل استقبال فكرة لمدرس والمغزى التربوي لو من استنتاج أوخالصة وغيرىا واألمر اليام في 
ذلك بأن المقاربة باألىداف ىي عبارة عن نشاطات تعميمية ليا غايات وأىداف معرفية، وىذا 

                                                           

، الجنادرية لمنشر وتطبيقاتو العممية المنياج بناؤه تنظيمو نظرياتو أبو الييجاء، ضراتب قاسم عاشور،عبد الرحيم عو - 1
 . 31، ص2009 ،(األردن) عمان ،1طوالتوزيع،
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 المقاربة باألىداف ىي بناء النشاطات ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (1)ماتجمى في المقابمة 
التعميمية عمى مجموعة من الغايات المعرفية وقدرات التي يتم تحصيميا في الذاكرة ويطغى عمييا 

 وىذا مايدل عمى أن المبحوثة ليا معرفة شاممة فيما يتعمق بمعطيات ''الطابع المعرفي التحصيمي
ومفاىيم الجيل األول باعتبار أن ىذه المقاربة ترتكز عمى نشاطات التعميمية والغايات المعرفية 

وذلك في إمداد المتعممين باألىداف المعرفية المختمفة وذلك انطالقا من المدرسة بإضافة إلى أنيا 
تعتبر نوع من طرائق التدريس وتجعل المتعمم في صمب العممية التربوية، وىذا ما تجمى في 

 المقاربة باألىداف ىي نوع من طرائق التدريس ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (12)المقابمة رقم 
بمعنى أن ىذه المقاربة '' تجعل التمميذ محور العممية التربوية ومشاركاً بيا ولكن بالنسبة قميمة 

تعتمد عمى نظريات متعددة ومناىج تربوية في إكساب التمميذ مختمف المعارف والميارات المعرفية 
بإعتبارأن الجيل األول وكتبو المدرسية تحتوي عمى صور المختمفة وىي عبارة عن صور 

المحادثة، وىي التي تستنطق التمميذ وتجعمو مشاركًا بالعممية التربوية وعمى ىذا األساس فيي 
مقاربة سيمة من خالل ماتقدمو من دروس متنوعة تصب في نواحي المجاالت المختمفة، كما أن 

، (4)ىناك إجابات استثنائية تمثمت في عدم اإلجابة عن ىذا سؤال وىذا ما ظير في مقابمة رقم
 .، وىذا راجع إلى عدم فيم متطمبات ىذا الجيل(9)، (8)

يظير لنا من خالل تصورات األساتذة حول المقاربة باألىداف في أنيا مقاربة تدريسية معتمدة في 
مناىج الجيل األول فيي طريقة من طرق التدريس فمن خالل محتواىا تركز عمى إبراز اليدف 
التعميمي التعممي، ويتم توصيمو من طرف األستاذ إلى المتعمم في حجرة التدريس قصد إعداد 

 .النشء وتربيتو

 :06السؤال رقم 

 ىل تمكن الجيل األول من توصيل فكرة المقاربة باألىداف ؟

من خالل تفريغنا لإلجابات المبحوثين اتضحت لنا مجموعة من الحقائق االجتماعية نوجزىا في 
لمسؤال الخاص بفكرة المقاربة باألىداف لمجيل األول، ولقد برزت لنا أن معظم : النقاط التالية
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اإلجابات تمثمت في الموافقة عمى أن الجيل األول وصل فكرة المقاربة باألىداف وىذا ما ظير في 
نعم تمكن الجيل األول من توصيل المقاربة '' حيث صرحت المبحوثة قائمة  (2)المقابمة رقم 

 وىذا يدل عمى أن الجيل األول ذو ''باألىداف عمباه حنا رآنا  أستاذة فيو امتداد لمجيل الثاني 
مضامين واسعة ومتعمقة من خالل ما تقدمو من مقررات ومناىج تربوية، التي تساعد تماسك بين 

 '' األعضاء الفاعمين في العممية التربوية عمى حّد سواء وذلك إلحداث التوازن االجتماعي، 
فاليدف عامة ىو النتيجة الفعمية التي تظير عند الطالب في شكل  قدرات وميارات وخبرات 

 (.1)''جديدة وفيما يكتسبو من مواقف وقيم وسموكات إيجابية بعد انتياء مرحمة معينة من التعميم

 نعم وصمت فكرة المقاربة خاطر حنا ''حيث أقرت المبحوثة قائمة  (7)بإضافة إلى المقابمة رقم 
 وىذا يدل عمى أن المبحوثة عمى دراية كاممة ''أوالد الجيل األول ورنّا ناجحين بالنسبة ىذا الوقت 

بالمفاىيم الجيل األول ومعطياتو المعرفية وأنو ذو فاعمية في المنظومة التربوية من منطمق أنو 
مواضيع ذات طابع اجتماعي متفاعل من خالل معانييا ورموزىا ودالالتيا المعرفية بإضافة إلى 

حيث صرحت  (4)أن بعض اإلجابات تراوحت بين الرفض والقبول وىذا ما اتضح في المقابمة رقم 
 وىذا يدل أن ىناك تفاعل متبادل '' فكرة المقاربة باألىداف وصمت إلى جّد ما ''المبحوثة قائمة 

بين المعمم والمتعمم في المقاربة النظرية ولكن بدرجة متوسطة، كما اتضحت في أيضا في المقابمة 
 نوعا ما الجيل األول ساعده الجيل الثاني وذلك لمأل ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (9)رقم 

 وىذا ما يدل عمى أن المبحوثة تنظر إلى أن مناىج الجيل األول ذات ''ثغرات الجيل األول 
نقائص لغوية ومعرفية وجاء الجيل الثاني كإمتداد لمنقائص الجيل األول وسّد مختمف ثغراتو 

المعرفية باعتبار الجيل الثاني يعطي أىمية لمكفاءات المعرفية، ويعتبرىا ذات فاعمية تربوية بمثابة 
( 12)مشاركة فعالة في العممية التعميمية وىناك من أكد عكس ذلك وىذا ما اتضح في المقابمة رقم

 فيو نقائص الجيل األول ولم تصل فكرة المقاربة باألىداف لكثرة ''حيث صرحت المبحوثة قائمة 
 وىذا يدل عمى أن المبحوثة منافية ''الدروس ولضيق الوقت وفيو أخطاء في الكتب المدرسية 

لمبادئ التربوية التي يتضمنيا الجيل األول، وذلك لكثرة دروسو وكثافة برامجو التربوية ومضامينو 
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تحتوي عمى عدة أخطاء بالنسبة لمكتاب المدرسي وىذا ما جعل المنظومة التربوية تعيد النظر في 
قرار بمختمف التعديالت ومناىج التربوية الحديثة لمسايرة مستجدات  محتوى الكتب المدرسية، وا 

 . العصر ومتطمبات ومتطمباتو

تستنج أن فكرة المقاربة باألىداف قد وصمت إلى المتعممين وذلك من خالل ما أقرتو معظم إجابات 
المقابالت باعتبارىا فكرة رئيسية لدعم عممية التعميم واالنسجام بين المتعممين، فيي تركز عمى أىم 

 .    المبادئ التربوية التعميمية وتسيم في تفاعل داخل الصف الدراسي

 :07السؤال رقم 

 فيما يتمثل دور المتعمم في الجيل األول؟

عند استطالعنا لألجوبة المبحوثين تبين لنا مجموعة من الحقائق نوجزىا في النقاط اآلتية لمسؤال 
الخاص بدور المتعمم في الجيل األول، إذ تمحورت معظم المقابالت عمى أن المتعمم ىو بمثابة 

مستقبل لممعمومات وىو متمقي ليا فيو يتمقى األفكار في المدرسة، وكذا ىو مستمع ومخطط فيو 
محور العممية التربوية التعميمية، فيو الذي يبني معارفو بنفسو والمتعمم يتمقى أكثر وىذا ماتجمى 

 كان المتعمم في الجيل األول ىو محور العممية ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (3)في المقابمة رقم
 وىذا مايدل عمى أن المتعمم كان ''التعميمة التعممية وكان يعتمد عمى التمقين والمتعمم مستمع وفقط 

 فالمتعمم ىو ذلك المتمدرس الذي يسعى ''مستمع لمدرس وىدفو التعميمي داخل الصف الدراسي،  
  (1)''.إلى تنمية قدراتو ومياراتو وتوظيف إستعدداتو ولو دوافع توجيو نحو عممية التعمم 

 يتمقى أكثر وما نقارعوش نجيبو من عندوا ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (5)باإلضافة المقابمة رقم
بصح الجيل الثاني فيو وسائل االتصال يتفاعل أكثرمعاىا وذلك من خالل البحوث الميم أنو يخدم 

 وىذا ما يدل عمى أن المتعمم داخل مناىج الجيل األول كان مرتبط بالسمع وتمقي المعمومات ''
وفقط، وىذا ما جعل من أن ىذا الدور التربوي يأخذ الشكل السمبي وعمى ىذا األساس قامت مناىج 
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الجيل الثاني لتفعيل دوره في المنظومة التربوية فيو أساس استمرارىا ونجاحيا العممية التربوية 
عمى حد سواء، وذلك من خالل تفاعمو مع وسائل االتصال واإلعالم باعتبارىا أنو تحتوي عمى 

التطبيقات حديثة في مجال التكنولوجيات، وذلك من خالل التفاعل والبحث واالستطالع 
واالستكشاف عن طريق البحوث العممية في مجال التربية وذلك من خالل تفاعمو مع الدالالت 

والمعارف التربوية لمناىج الجيل الثاني،وبذلك يصبح دوره إيجابي وفعال في الصف الدراسي فيو 
 إن ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (10)الذي يبني أفكاره ومعموماتو باإلضافة إلى المقابمة رقم

 وىذا مايدل عمى أن المتعمم ''دور المتعمم يكمن في مواصمة وتكممة األفكارالموثوقة بشكل صحيح 
ودوره فعال في الجيل األول ومناىجو التربوية فيو يكمل دور المعمم في اإلرشاد والتوجيو التربوي، 
من خالل المقررات الدراسية الخاصة بمناىج الجيل األول، وىذا مايجعمو يتفاعل ويتبادل األفكار 

 ''والمصطمحات لمدرس مع المعمم وبذلك يكونون أطراف فاعمة في العممية التربوية التعميمية، 
فالمتعمم ىو الفاعل األساسي في الصف الدراسي وركيزة ، نجاح العممية التربوية إذ تعتبر ىذه 

األخيرة عالقة تفاعمية بين أستاذ والمتعمم في محيط معين وبذلك يتفاعل مع األنشطة التربوية من 
  (1)''.خالل ماتقره المناىج الدراسية إذ تمقنو مختمف طرائق التدريس المتنوعة 

كما أنو يساىم في معرفة اليدف التعميمي التعممي لمدرس وىناك من أكد عكس ذلك في المقابمة 
والتي تمثمت في عدم اإلجابة عمى ىذا السؤال وىذا يدل عمى أن المبحوثة لم تدرس مناىج  (8)رقم

الجيل األول، ولم تكن عمى دراية شاممة بدراسات وبمقررات الدراسية، فالمعمم لو شخصية سيطبع 
التفاعل مع متطمبات مناىج الجيل األول انطالقا من أنو كائن حيوي يتفاعل مع محيطو 

االجتماعي، وأسرتو ومدرستو وجماعة الرفاق وكافة مؤسسات التنشئة االجتماعية، واإلدارة 
 .المدرسية
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يتبين لنا من خالل دور المتعمم في الجيل األول بأنو ذو دور تربوي ىام يتمثل في تمقي المعمومات 
واستحضارىا في أوقات االمتحانات، فيو يعتمد بشكل كبير في ىذا الجيل عمى المعرفة الكاممة 

كتساب اليدف التعميمي التربوي من الحصة التعميمية  .    من طرف األستاذوا 

 :08السؤال رقم

 ىل يساعدك ىذا اإلدماج المّوحد لمكتاب المدرسي الخاص بمناىج الجيل الثاني؟

من خالل تفرغنا ألجوبة المبحوثين لمسؤال الخاص بإدماج الكتاب المدرسي لمناىج الجيل الثاني 
وتبينت لنا حقائق اجتماعية وذلك في أنيا تمحورت في معظم المقابالت، إذ أن ىذا الدمج الخاص 
بالكتب المدرسية قد تم من خالل تطبيق مناىج الجيل الثاني باعتبار ىذا األخير ىو بمثابة امتداد 
لمجيل األول حيث كان كل كتاب ومواضيعو االجتماعية عمى حدى وكل يصب في محتوى أخرى 
ولكن مع ظيور ىذا الجيل الثاني تغيرت وتعادلت معظم المفاىيم والمصطمحات التربوية وتوحدت 
واندمجت في محور تعميمي تعممي، واحد ونفس الموضوع ونفس اليدف وكذلك فيو ميم وقد خفف 

من وزن الحقيبة المدرسية واألولياء عمى حدسواء حيث أن كل كتاب يحتوي عمى ثالث مواد 
تعميمية تعممية وكتاب أخر يحتوي عمى مادتين تعميميتين، حيث أن الجيل الثاني يتضمن مقاطع 

تعميمية فييا الميدان والوحدة وعنوان النص والكفاءة الختامية وىذه الكفاءة خاصة بالمتعمم 
باإلضافة إلى مركب الكفاءة فيجيب المتعمم عمى أسئمة النص، وبذلك يدخل في عالقة تبادلية 

وتفاعل وتجاوب مع المعمم وزمالئو عمى حد سواء،والسندات ليا دور تربوي في ذلك إلحتوائياعمى 
نصوص بيا قيم اجتماعية وثقافية ودينية تنمي شخصية المتعمم وتجعمو أكثر تفاعال مع محيطو 

االجتماعي ويضيف إلى ذلك الوضعية االنطالقية من خالل أسئمتيا، وتوثيق الصمة  مع الجماعة 
التربوية ببين المعمم والمتعممين في الصف الدراسي، إذن أن ىذا اإلدماج ساعد الكثير من األساتذة 

 نعم ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (2)في التدريس الجيل الثاني، وىذا ما تجمى في المقابمة رقم 
يساعد ىذا اإلدماج الموحد لمكتاب المدرسي الخاص بمناىج الجيل الثاني، وذلك في أنو  يخفف 
من عدد الكتب المدرسية وفي نفس الوقت يخفف عمى التمميذ من ناحية وزن الحقيبة المدرسية 
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وىذا يدل عمى أن المبحوثة '' والدروس فيو متسمسمة  وسيرىا عادي باإلضافة فييا خبرات متصمة 
ذات كفاءة مينية وخبرة في مناىج الجيل الثاني باإلضافة إلى أنيا عايشت الجيل األول فيذا 
اإلدماج يساعد أستاذ والمتعمم عمى حد سواء من ناحية إلقاء الدروس ووزن الحقيبة من جية 

أخرى، وكذا في أن السير العادي لمدروس ومتصمة في خبراتيا ومتسمسمة في محتواىا فيناك من 
عمى أنيا عبارة عن مجموعة من األجيزة واألدوات والمواد والوسائل ''ذكر الحقيبة المدرسية 

التعميمية التي تخدم مجموعة متماثمة من األنشطة المنيجية والالمنيجية فييا سيمة الحمل وكذا في 
  (1).''أنيا وسيمة تعميمية تخدم المنياج الدراسي وتساىم في تطوير العممية التربوية 

  نعم يساعد ىذا اإلدماج الموحد ''حيث أكدت المبحوثة قائمة  (6) باإلضافة إلى المقابمة رقم 
لمكتاب المدرسي الخاص بالجيل الثاني ألن المحور التعميمي كاين فيو ترابط فكري وترسخ مثل 

 وكما أنو يخفف العبء Au mêmeالنظافة وترابط قتمك يخدم أستاذ المتعمم ويستوعب ويركز  
 وخالل ىذا يتضح لنا ''عمى التمميذ من ناحية وزن الحقيبة المدرسية والترابط والتكامل بين المواد 

بأن ىذا اإلدماج راجع إلى ثقل الحقيبة المدرسية وكثرة المواد واكتظاظ الدروس المعرفية في مناىج 
الجيل األول مما نتج عن ذلك عدم القدرة عمى التمييز بين المواد واألفكار واختالطيا فيما بينيا 

وأن ىذا اإلدماج المّوحد لمكتاب المدرسي يصب في فائدة المتعمم وذلك من خالل نفس المواضيع 
والمقاطع التعميمية، وكذا تنوع مواضيعو التي ليا أثر كبير عمى المتعمم وخاصة أنيا تمس البيئة 
االجتماعية لو باإلضافة إلى أنو يحتوي عمى وسائل االتصال المختمفة، والتي تمكنو من اإلطالع 
الواسع عمى ثقافات المتنوعة في البمد الواحد فبفضل الترابط األفكار والمعمومات خالل المقطع 

التعميمي الواحد والذي يكون في شير واحد، ترسخ المعمومات واألفكار في ذىنية كل فرد أو متعمم 
في المدرسة، وىذا الكتاب الموحد الحتوائو عمى الصور المتنوعة  والنصوص وكذلك يجعمو يركز 

وستعيب بسرعة كبيرة، ونظرا لثقل الحقيبة المدرسية في الجيل األول فيي تثقل كاىل المتعمم 
وتجعمو يفرمن الدراسة، ليذا جاء ىذا اإلدماج وساعد من تخفيفيا عمى المتعمم، وبالتالي مساعدتو 
عمى المشاركة الفعالة وخاصة في مجال مؤشرات ومركبات الكفاءة لكل مادة تعميمة تعممية، وأما 
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ىناك من أكد عمى أن ىذا اإلدماج ىو عادي بالنسبة لمكتب المدرسية الخاصة بمناىج الجيل 
إذ  (11)الثاني ويعتبرا لكتاب الموحد فعال قد خفف من وزنيا وىذا ما ظير في المقابمة رقم

 يساعد ىذا اإلدماج بصح ينقص من وزن الحقيبة،و اإلدماج ىذا بالنسبة ''صرحت المبحوثة قائمة 
وىذا ما يؤكد لنا  ''  TOPلمكتب المدرسية عادي يقموا وال يخمو كل كتاب عمى حدى مشي حاجة

أن التدريس باألىداف لمناىج الجيل األول الخاص بالكتاب المدرسي أو التدريس بالكفاءات 
لمناىج الجيل الثاني بالكتاب المدرسي الموحد نفس الشيء فال يؤثر عمييا بالنسبة لطريقة 

ن لكل  التدريس، فيذا نجد أن المبحوثة غير مبالية بيذه التحديثات الجديدة في مجال التربية وا 
كتاب مضمونو المعرفي والمغوي والرموز وأىم الصور التي تتعامل معيا كل من األستاذ والمتعمم 

ال يساعد ىذا '' حيث أقرت المبحوثة قائمة  (13)عمى حد سواء، باإلضافة إلى المقابمة رقم 
اإلدماج المّوحد لمكتاب المدرسي الخاص بالجيل الثاني بالنسبة لمصفحة عمى خاطر التمميذ ما 
يعرفياش،بصح خفف من ناحية وزن الحقيبة المدرسية ويخفف من العبء عمى التمميذ ومشكل 

لنا من خالل ما صرحت بو المبحوثة بأن ىذا اإلدماج المّوحد لمكتاب  اتضح'' الصفحة كما قتمك 
المدرسي ال يساعدىا في إلقاء الدروس البرنامج ومفاىيمو التربوية باعتبار أنو يحتوي عمى كفاءات 

الشاممة لثالث مواد تعميمية، وكذا بصفتو يحمل مقاطع تعممية تربوية تحمل في مضمونيا قيم 
ومعايير اجتماعية باإلضافة إلى إسالمية وأنو يحمل في طياتو مواضيع ذات أبعاد اجتماعية، 

فالمتعمم يستوعب الدروس ولكنو ال يفرق بين صفحات المواد الثالث وىذا ما يظير لنا بأن ىذه 
أستاذة  ليا قابمية في فيم المشاكل المتعمم من خالل الصف الدراسي وىذا دليل عمى المراقبة 

المستمرة في القسم الدراسي، يمكننا أن نستنتج بأن المبحوثة مؤيدة ومعارضة في نفس الوقت ليذا 
فإنيا تؤكد عكس ذلك بأن ىذا  (10)اإلدماج المّوحد لمكتب المدرسية، باإلضافة إلى المقابمة رقم 

ال لم ''اإلدماج لمكتاب المدرسي لمناىج الجيل الثاني ال يساعد إطالقا إذ صرحت المبحوثة قائمة 
يساعدني ىذا اإلدماج المّوحد لمكتاب المدرسي الخاص بمناىج الجيل الثاني ألنو يحمل كفاءات 

 وىذا يدل عمى أن مناىج الجيل ''المواد الثالث وال يساعدني في إلقاء الدروس بالنسبة لممتعمم 
الثاني وما تحممو من المواد التعميمية ولكفاءاتيا المتداخمة في مضامينيا التربوية باإلضافة إلى أنو 
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مكثف من ناحية دروسو وأنيا متشابكة مع برنامجو التعميمي وأنو متشابك من ناحية المفاىيم 
 أنيا تنمي كفاءاتو التمميذ المعرفية ''والمعمومات لممواد الثالث، فمن مميزات مناىج الجيل الثاني 

وقدراتو العقمية وتساعده عمى االندماج االجتماعي والتنشئة االجتماعي لمفرد وذلك من خالل 
المؤسسة التربوية، وىي المدرسة والجماعة التربوية، باإلضافة إلى جماعة الرفاق فيي تكسب الفرد 

مختمف المعايير والعادات االجتماعية، وأنيا تقوم عمى أساس التجانس، كما أنيا تتواجد كذلك 
 (1).''بالمدرسة جزء رئيسي من ناحية التمميذ 

وكذلك المدرسة فيي مؤسسة تربوية تيدف إلى تطبيع األفراد اجتماعيا،وبذلك تعتبر المدرسة  
 فالمدرسة ىي ''مؤسسة تربوية تيدف إلى تطبيع األفراد اجتماعيا من خالل الطاقم التربوي 

المؤسسة التي أنشأىا المجتمع لتقابل حاجة من حاجتو األساسية وىي تطبيع أفراده تطبيعا 
 ( 2).''اجتماعيا لتجعل منيم أعضاء صالحين

حيث صرحت المبحوث قائال بأن ىذا اإلدماج المّوحد لمكتاب  (14)وبإضافة إلى المقابمة رقم 
 ال يساعدني ىذا اإلدماج المّوحد لمكتاب ''المدرسي ال يساعدىا إطالقا ونذكر قولو كالتالي

المدرسي واألساسي ىو خير من الجيل األول والثاني وبالنسبة لعدد الكتب رافدىم وثقال عميو أربع 
  وكتاب كون قمعو الدروس المحذوفة ينقص البرنامج وبالتالي AJOURكتب دائما ويرفدىم  

ينقص من قدراتيم عمبييا الزم يكون عندىم كتيبات صغيرة باش تخفف من وزن الحقيبة 
 واتضح من قول المبحوث بأنو رافض لفكرة اإلدماج وكذا أن برامج الجيل الثاني ال '' المدرسية

تساعده فيذه الكتب المدرسية المدمجة لمسنة الثانية تكون معو يوميا الحقيبة المدرسية فالبرنامج 
التعميمي يحمل الدروس المحذوفة وعمى ىذااالساس فإنو  مكثف من ناحية محتواه التربوي والجيل 
الثاني وما يتضمنو  من المناىج الحديثة يتصوره عمى أساس برنامج بو ضغط كبير عمى أستاذ 

والمتعمم عمى حّدسواء من أنشطة وتمارين مكثفة مما يعيق التفاعل واالنسجام داخل الصف 
                                                           

، (األردن)، عمان 1، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، طالتربية األسرية ومؤسسات التنشئة االجتماعيةأحمد محمد أحمد،  - 1
 .43، ص2013

 .72، ص2004 الجزائر، ،1 ط، دار العموم لمنشر والتوزيع،عمم االجتماع التربويصالح الدين شروخ،  - 2
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الدراسي، إضافة إلى أن المبحوث قد عوض ردود أفعالو من ناحية الكتب المدمجة واقترح عمينا 
حمول وىي الكتيبات الصغيرة، وأنيا تخفف من وزن الحقيبة المدرسية وتساعده في تنمية قدرات 

مكانيات المتعمم   إذ تعرف عمى أنيا جممة من اإلمكانات التي تمكن الفرد من بموغ درجة من ''وا 
  (1)''.نجاح أو أداء ميمة مختمفة 

برامج تربوية و أنيا تزوده بالعديد من القدرات المعرفية   فمناىج الجيل  الثاني وما تحتويو من
'' فالكتب المدرسية المدمجة ليذه المناىج تخفف من وزن الحقيبة المدرسية، إذ تعتبر ىذه األخيرة 

بأنيا عبارة عن نظام تعميمي فردي يحتوي عمى عدد من الوحدات الدراسية التي تيدف إلى تطوير 
مفاىيم وميارات متعددة ومترابطة، وكل وحدة تستخدم نشاطات ووسائط تعميمية متنوعة موجية 

نحو تحقيق األىداف السموكية المحددة، فيستطيع المتعمم أن يتفاعل معيا معتمدا عمى سرعتو في 
 (2)''.التعمم

 وىذا ىو الفرض األساسي المعتمد لدراستنا في أن مناىج الجيل الثاني من خالل الكتب المدرسية 
 .الموحدة قد خففت من وزن الحقيبة المدرسية، كما أنيا ساعدت المتعمم  في ذلك

نستخمص مما سبق ذكره أن ىذا اإلدماج الموّحد لمكتاب المدرسي قد ساىم بدرجة كبيرة في تنمية 
كفاءات المتعمم المعرفية وأىم قدراتو إذ ساىم بدوره في تخفيف من وزن الحقيبة المدرسية وتكامل 

 .      الدروس فيما بينيا، إذ ساعد كال الطرفين األستاذ والمتعمم داخل الصف الدراسي 

 :09السؤال رقم 

 في نظرك أي المضمونين أسيل في طريقة التدريس بالنسبة لك كأستاذ لمطور االبتدائي؟ولماذا؟

عند استطالعنا ألجوبة المبحوثين تبين لنا مجموعة من الحقائق ونذكرىا كالتالي وبذلك في السؤال 
الخاص بمضامين التربوية ومناىج الجيل األول والثاني بالنسبة لطريقة التدريس واتضحت أن جل 

                                                           

 .36، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء، ص10-9 ، العددين معجم عموم التربيةعبد المطيف الفارابي،  - 1
اإلمارات ، 1 ط، دار الكتاب الجامعي،تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الحادي والعشرينإبراىيم عبد الوكيل،  - 2

 . 16، ص2003العربية المتحدة، 
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اإلجابات تمحورت بأن الجيل الثاني أسيل في طريقة التدريس ألنو يحتوي عمى نظريات المقاربة 
حيث  (3)بالكفاءات فيي تجعل من المعمم محور العممية التعميمية، وىذا ما تجمى في المقابمة رقم 

 الجيل الثاني ساىل ألنو فيو المقاربة بالكفاءات وىي تجعل المتعمم ''صرحت المبحوثة قائمة 
 وىذا ما يدل عمى أن مناىج الجيل الثاني ومضامينيا التربوية ذات ''محور العممية التعميمية 

مبادئ  تربوية تخدم المتعمم، وذلك إلحتوائياعمى نظرية المقاربة بالكفاءات فيي تنمي كفاءات 
بيير  ، ويعرفياالمتعمم وتجعمو أكثر فاعمية واندماج في مجتمعو وأسرتو ومدرستو عمى حد سّواء

الكفاءة بأنيا نظام من المعارف المفاىيمية واإلجرائية العممية التي تمكن في إطار فئة من ''  جيمي
 (1)'' . الوضعيات والمواقف لمتعرف عمى الميمة واإلشكالية وحميا بنشاط وفاعمية

 إذ أن مناىج الجيل الثاني فقد قممت من دور المعمم وتجاوزت دوره التقميدي والمتمثل في المعمم 
لغاء الدروس لساعات طويمة، وىذه المناىج التربوية الحديثة جعمت دور المعمم  الذي يقوم بالشرح وا 
في االكتشاف وذلك لتنمية كفاءاتو المعرفية وقدراتو في إطار مجال التدريس فيو من وجية نظر 

إذ  (11)الحديثة ،ولكن بالوضعيات اإلدماجية تساعد المتعمم عمى التعمم باإلضافة إلى المقابمة رقم
 بعض الدروس سيمة وفيو صعبة أحيانا وتستحق خطة لموصول إلى ''صرحت المبحوثة قائمة 

اليدف والمي ىو الدرس وكل أستاذ وطريقتو، في الكتاب القديم والمعمم ىو المي يتقبل بكري بصح 
جيل الثاني كاين فيو كمش واجد وىو يساعد باإلضافة إلى التكامل في المنزل كما أنو يساعد 

وىذا مايدل عمى أن المناىج التربوية الحديثة تحتوي عمى مضامين '' خاصة المدن المتطورة كذلك 
ذات دوس سيمة في مصطمحاتيا وصعبة في محتواىا تارة أخرى، إذ أن لكل درس ىدف تعميمي 

تعممي من خالل سنداتو المعرفية، فكل معمم ولديو طريقة خاصة في شرح درسو وتفاعمو مع 
المتعممين، وأما الكتاب الجيل األول كان يعتمد عمى نصوص ذات محتوى واحد وىدف تعميمي 

واحد ونفس الموضوع ونفس اليدف، وأما أستاذ في الجيل األول فكان الضغط األكبر عميو خالل 
جانييو الحصة أو الصف الدراسي عمى حّدسواء، فالتدريس ميمة صعبة بالنسبة لممعمم ويعرف 

 بأنو دعم العممية التعمم ، وذلك لضمان أحداث التدريس وفق عالقة مناسبة '' التدريس ويرجز
                                                           

 .57، الرباط، ص33، مجمة عموم التربية، العددالكفاءات والوضعيات في مجال التربية والتعميمجميل حمداوي،  - 1
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ووثيقة عما يحدث داخل الصف وذلك لحدوث التعمم وتوضع في عينة االعتبار الخصائص 
 (1) .''المرغوبة لممتعممين 

 الجيل الثاني المتعمم يخدم فيو ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (13)باإلضافة إلى المقابمة رقم
 وىذا يدل عمى أن ''ويجاوب أكثر وىو يتقمص من دور أستاذ ودور األستاذ ىو الّموجو وفقط 

الجيل الثاني مساعد ويكتسب ميارتو التربوية والتدريسية باإلضافة إلى أنو يساعد المتعمم، ويكون 
أكثر تفاعمية مع أستاذ من خالل الصف الدراسي، وبالتالي يكون الدور األكبر عمى المتعمم 
ويقمص من دور المعمم خالل الحصة التعميمية وينحصر دوره في التوجيو وتصحيح أخطاء  

المتعممين وىناك من أكد عمى أن الجيل األول والجيل الثاني أسيل في طريقة التدريس بالنسبة إلى 
'' حيث صرحت المبحوثة قائمة   (7)المرحمة االبتدائية لمسنة الثانية، وىذا ماتجمى في المقابمة رقم 

في نظري الجيل األول بالنسبة لمرياضيات أحسن ومميح بصح الجيل الثاني فيو المغة العربية 
 وىذا مايدل عمى أن مناىج الجيل األول كانت مفيومة  ''أحسن وخاصة من ناحية التعبير الشفوي

من ناحية مصطمحاتو العممية بالنسبة إلى المتعمم، وكانت المغة العربية عكس ذلك أما في مناىج 
التربوية الحديثة في الجيل الثاني فكانت المغة العربية أحسن مادة تعميمة تربوية وخاصة أنيا تحمل 

حصة التعبير الشفوي مما تجعل المتعمم أكثر حرية وطالقة في التعبير ويصبح وبذلك لو دور 
إذ صرحت لنا  (12)تربوي وتعممي كبير في مجال المنظومة التربوية، كما نجد في المقابمة رقم 

الجيل الثاني أحسن في التدريس بالنسبة لمسنة الثانية  بصح السنة الثالثة والرابعة '' المبحوثة قائمة 
لمجيل األول أحسن عمى خاطر نقصوا من الدروس، والصور فيو واضحة، ونفس المحور 

 وىذا مايؤكد ''الموضوع والبرنامج بالنسبة لمجيل الثاني وأما الجيل األول طويل من ناحية النص 
بأن الجيل الثاني ذات فعالية في سير العممية التربوية، ولكن بالسنة لمسنوات الرابعة والثالثة لمجيل 
األول أحسن، وأما المبحوثة تفضل المناىج الجيل الثاني عمى الجيل األول بالنسبة لمسنة الثاني 
ابتدائي رغم أنو مّس جميع األطوار التعممية وىذا ما يدل عمى أن مجال دراستنا قد حقق بالنسبة 

                                                           

، (األردن )عمان ، 1ط، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، التكامل في التعميم المدرسيي، صعبد الّمو بن حميد بن سالم الخرو-  1
 . 226ص ،2010
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ليذه السنة الدراسية مما يؤكد عمى أنيا طرأ عمييا التعديالت أكثر من السنوات األخرى وخاصة 
في مجاالت الدراسة، فالدروس والصور فيو جالية ومفيومة وكذلك بالنسبة لمبرنامج فيي تمثمت 

 بأن المناىج القديمة ذات نصوص طويمة ''عمى أنو أحسن برنامج تعميمي، قد أقرت المبحوثة 
وتجعل المتعمم في ممل دائم، كما أن الوضعيات اإلدماجية والمواقف التعميمية متمركزة حول 
المتعمم بصفتو عضو فعال في ىذه المقاربة التكاممية فيو يراعي طبيعة المتعممين إذ يتم فييا 

 كما نجد أن ىناك إجابات استثنائية بالنسبة لطرائق التدريس ''توظيف وسائل االتصال الحديثة 
المختمفة، فيما يخص الجميين األول والثاني فيناك من فضل مناىج أخرى غير ىذه المناىج، وىذا 

 المضامين تتطمب الوسائل والظروف ''إذ أقرت المبحوثة قائمة  (1)ماتجمى في المقابمة رقم 
وىذا يدل عمى أن مناىج الجيل '' المالئمة من الوسائل البيداغوجية وبالنسبة لالكتظاظ فييا كبير

الثاني ناقصة من حيث مضامينيا التربوية ومحتواىا العممي وخاصة أن الكتاب المدرسي الموحد 
إذ  (14)باإلضافة إلى المقابمة رقم لمجيل الثاني ذو نقائص من حيث الوسائل التعميمية التربوية

 األساسي أحسن برنامج لمتعميم وىو أحسن أدب مترجم بصح الجيل ''صرحت المبحوث قائاًل 
 وىذا ما يدل عمى ''الثاني ال يخدم المغة العربية جافة وجامدة بالنسبة لمتمميذ وما يتفاعمش معيا 

أن البرنامج القديم األساسي وبرنامج تعميمي، ناجح بالنسبة إلى أدبيات المختمفة ولكن المناىج 
الجيل الثاني بو مواضيع جامد فيو اليخدم طبيعة المتعمم وال يساعد في تنمية قدراتو المعرفية مما 
جعل منو يقف أمام ىذه المصطمحات العممية الحديثة وينقص من درجة تفاعمو مع المعمم وزمالئو 

 .وذلك من خالل الحصة التعميمية 

يبرز لنا من المضامين التربوية المعتمدة في مجال التدريس بأن المضمون الجيل الثاني أسيل في 
طريقة التدريس المعتمدة، وذلك في احتوائو عمى الكتب المدرسية الموحدة وضف إلى ذلك المقاربة 

 . بالكفاءات كتقنية تدريسية في مجال التعميم

 

 :10السؤال رقم 
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كساب ميارات جديدة لممتعمم من خالل برامجو التعميمية؟  ىل تمكن الجيل الثاني من تحقيق وا 
 وما ىي أىم ىذه الميارات؟

من خالل تفريغنا لإلجابات المبحوثين اتضحت لنا مجموعة من الحقائق االجتماعية نوجزىا في 
التقاط اآلتية، والمتمحور حول السؤال الخاص بالميارات التي يكتسبيا مناىج الجيل الثاني إلى 

المتعممين وذلك من خالل البرامج التعميمية واتضحت أن جل اإلجابات تمحورت حول أن المناىج 
التربوية الحديثة قد أكسبت ميارات وقدرات لممتعممين بالنسبة لمناىج الجيل الثاني، إذ ارتكزت 

لتساىم في تنمية شخصية المتعممين وذلك لخدمة المجتمع في المستقبل وتنمية قدراتيم المعرفية، 
وكما نجد في معظم المقابالت وأن تصورات األساتذة تتجمى في أن مناىج الجيل الثاني ليا دور 

كبير في إكساب المتعممين مختمف الميارات االجتماعية لمتفاعل والتفتح عمى ثقافة المجتمع 
المحمية، إذ أن ىذه الميارات متضمنة الكتب المدرسية المدمجة باعتبار أن ىذه األخيرة تحتوي 

عمى العديد من المعايير والقيم االجتماعية ومختمف الضوابط االجتماعية وذلك في أن ىذه 
المبادئ مستمدة من ثقافة المجتمع ومحيطو والواقع االجتماعي عمى حد سواء وجاء في المقابمة 

 نعم تم الجيل الثاني من إكساب ميارات المتعمم من خالل ''إذ صرحت المبحوثة قائمة   (7)رقم 
 يخميو يعبر  وفصاحة المسان  برامجو التعميمية وىي إكساب المغة في التعبير الشفوي وأن المتعمم

وحرية الكالم بكل شفافية والتمميذ بكري كان يحشم فيما يخص التعبير باإلضافة أنو يوظف وسائل 
التكنولوجية والبحث كذلك خارج المؤسسة كميارة ويكتشف ويطالع ويجيب منيا ويوظف مياراتو 
في البيئة المدرسية ويستوعب منيا، فالبيئة الخارجية عندىا عالقة مع الواقع االجتماعي وأوالد 
الدوار مايتفاعموش مع ىذه الكتب المدمجة بصح أوالد المدينة يتفاعموا معيا عمى خاطر البيئة 

 وىذا يدل ''تمعب دور كبير وىي تخدم أبناء البيئة المتطورة والتكنولوجيات وذلك لتنمية مياراتو 
عمى أن مضامين الجيل الثاني حسب ماتقره المبحوثة ذات مقررات دراسية تحمل في طياتيا 

الكثير من المصطمحات والمعارف الحديثة، والتي تصب في فائدة المتعمم باعتبار ىذا األخير ىو 
محور العممية التعميمية التعممية، ومركز التفاعل في الصف الدراسي باإلضافة إلى ذلك فالكتاب 
المدرسي لمناىج الجيل الثاني تساىم في توثيق التفاعل  المتبادل  بين التمميذ والمعمم من خالل 
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مايحتويو من معاني ورموز ودالالت معرفية والتي تشير بصفتيا إلى المعايير التربوية والخمقية، 
وذلك قصد اندماج الفرد مع بيئتو المحمية، كما أنو يساىم في تنمية الرصيد المغوي والفكري عن 

طريق نسق من معرفي والذي يتضمن الكممات المعاني واألفكار التي تفيد في التواصل مع الغير، 
فكتب الجيل الثاني تتميز بمواصفات ذات أبعاد تكنولوجية وذلك في تفتحو عمى إيجابيات العممية 

ويعرف أىم مزاياه من خالل إلكساب ميارة االكتشاف والبحث وتجعمو أكثر صمة معا الواقع 
ىي '' االجتماعي فالمناطق النائية ال تخدميم ىذه الكتب باعتبار أن اإلنسان إبن بيئتو، فالميارة

عبارة عن تنظيم معقد لمسموك الفيزيقي والمفظي وتتطور من خالل عممية التعمم وتتجو، نحو ىدف 
معين فييا تركز عمى نشاط محدد ويستخدم المصطمح أحيانا لإلشارة إلى الميارات االجتماعية أو 

 ( 1)''.الميارة في تقييم المواقف 

 الجيل الثاني أكسب المتعمم ميارات ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (10) باإلضافة إلى المقابمة رقم 
مختمفة ومنيا العمل الفردي والقراءة وأنا أعمل مع المتعمم لتنمية قدراتو المعرفية باش يحسن أدائو 

 ومن بين ىذه ''وىذا عمى حساب ذكائو وىذا عمى حسب دور أستاذ في إيصال الفكرة المستيدفة 
الميارات حسب ما أقرتو المبحوثة ىي إستعمال تكنولوجيات االتصال لتعبير عن أفكاره، معتمدا 

عمى آداب الحوار باإلضافة إلى أن ىذه المقررات الدراسية ساعدت الفرد في التحمي بروح اإلبداع 
والمبادرة وجعمتو اجتماعي في شخصيتو ومتفتح عمى آراء اآلخرين، وجعمتو يستخمص أىم 

أنيا القدرة عمى أداء عمل ببراعة إذ ''المعايير والقيم الدنية والتربوية ، إذ تعرف الميارة عمى 
  (2) ''.تكتسب بواسطة التدريس والتمرين والتدريب المتواصل،لتحقيق اإلجادة في األداء

 فبرامج الجيل الثاني ىي مناىج تربوية قامت عمى تنمية فكر المتعمم من خالل تزويده بمختمف 
 عمى أنيا نشاطات ''الميارات، وأىم الخبرات التعميمية، وكذا النشاطات المختمفة إذ تعرف الميارة 
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مختمفة يتمتع بيا الفرد لبناء شخصيتو بكل مقوماتيا، وضف إلى ذلك أنيا تظير في الفروق بين 
 (1)''. األداء الماىر الخبير والمبتدأ في ممارسة خبرة ما

نما ىي مناىج   وىناك من أكد عكس ذلك بأن مناىج الجيل الثاني مازالت لم تحقق أي ميارة وا 
مازال لم يحقق أية ميارة '' حيث صرحت بما يمي (2)جامدة وىذا ماتقره المبحوثة في المقابمة رقم 

والتعبير فيو جامد وحامض مزال مانحكم عميو من ناحية الميارة والتعبير مازال مايعبر ىما 
وىذا مايدل عمى أن الجيل الثاني وما  ''   مشا رجي بزاف ميخميكش تتنفس  l’empleiبرواحيم 

يتضمنو من مفاىيم تربوية جامدة في محتواىا ولم تحقق بالنسبة لتصورىا أي ميارة ولم يصل إلى 
'' إذ صرحت المبحوثة قائمة  (10)درجة التعبير عن أفكاره ومعموماتو باإلضافة إلى المقابمة رقم 

مازال ما يحقق ميارة استنادا المغة العربية بالنسبة لموضعية االنطالقية يستخمص المتعمم القيم 
 وىذا مايدل ''االجتماعية بنفسو المتعمقة بالمغة العربية والتربية اإلسالمية والمدنية في كل مقطع 

عمى أن المبحوثة محايدة بين القبول والرفض، حيث أقرت لنا بأن مناىج الجيل الثاني جاءت 
لتنمية شخصية المتعمم من خالل غرس مختمف القيم االجتماعية، وليذا تعتبر ىذه القيم 

المستوى أو المعيار لالنتقاء من بين بدائل أو ممكنات اجتماعية متاحة أمام '' االجتماعية 
  (2)''.الشخص االجتماعي في موقف اجتماعي 

ال لم يتمكن ىذا الجيل '' حيث صرح المبحوث بما يمي  (14)باإلضافة إلى اإلجابة االستثنائية رقم
 وىذا مايدل عمى أن مناىج الجيل الثاني، أكدت ''من إكساب أية ميارة والمجال مفتوح لممعمم برك 

عمى دور أساتذة ونفت الميارات الجيل الثاني إلى يقدميا لممتعمم، وذلك من خالل البرامج 
 .التعميمية 

نستخمص مما سبق ذكره أن الجيل الثاني من خالل برامجو التعميمية قد ساىم بشكل كبيرة في 
تزويد المتعممين بمختمف الميارات والقدرات المعرفية،وأتاح المتمدرسين فرص لممشاركة داخل 
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 . 39ص



 عرض وتحليل المقابالت:                                                                      الفصل الخامس
 

102 

الصف الدراسي وذلك لمتعبير عن أىم أفكاره، باإلضافة إلى أنو أكسبو ميارات اجتماعية قصد 
التفاعل واالنسجام المتبادل داخل المؤسسة التربوية وبالتالي االندماج مع قيم وثقافة المجتمع 

 .           المحمية ومواكبة التطورات الراىنة

 :11السؤال رقم 

 كيف تنظر إلى برنامج الجيل الثاني بما أنك تدرس مستوى السنة الثانية لمطور االبتدائي ؟ 

من خالل تصفحنا لإلجابات المبحوثين اتضحت لنا حقائق اجتماعية تمحورت حول السؤال 
الخاص ببرنامج الجيل الثاني من وجية نظر األساتذة لمستوى السنة الثانية لمطور االبتدائي 

واتضحت أن جل اإلجابات قد برزت في أن برامج الجيل الثاني مكثفة ومكتظة من ناحية الدروس 
 ىو بمثابة أول  ''ومحتواىا المعرفي وما تتضمنو من مواضيع اجتماعية وتربوية  فالطور االبتدائي

مرحمة من مراحل التعمم تدوم خمسة سنوات و مقسمة إلى طورين فالطور األول يكون من السنة 
 فيو يمثل (1) ''األولى إلى السنة الثانية والطور الثاني من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة ابتدائي 

القاعدة األساسية إلكتساب المتعمم مختمف القواعد والميارات االجتماعية والمعايير التي تضبط 
 .سموكاتو داخل أسرتو ومجتمعو محيطو المدرسي

 فبرامج الجيل الثاني يحتوي عمى مناىج حديثة جاءت لتنمية فكر المتعمم في مختمف جوانبو 
المعرفية وتأكيد العالقة التفاعمية بين المتعمم واألستاذ داخل المنظومة التربوية، إذ أن برنامج 
التربوي يحمل في طياتو دالالت معرفية ترمز إلى أىمية المتعمم ودوره التربوي داخل الصف  

البرنامج بتنوع من حيث '' حيث صرحت المبحوثة قائمة  (2)الدراسي وتجمى في المقابمة رقم 
المضامين  المغة العربية والرياضيات ولكنو مكثف  بالنسبة لمسنة الثانية بصح  فيو معارف جديدة 
وأعطى فرصة لمتمميذ باش يعبر، ويظير ناجح ونعطييم الفرص باش يقبضوا رواحيم ألنو تكممة 
لمسنة األولى ويبان مميح بالنسبة لممتعمم بصح مكثف بالنسبة لألستاذ وحاجة المي مميحة فيو أنو 
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فيو اإلدماج وىي فرصة لممراجعة والمعالجة والتربوية ويحتوي عمى وضعية انطالقية عال باه راني 
نقمك مميح  في ىذي داروىا لممتعمم وىذا يدل عمى أن برامج الجيل الثاني بيا اكتظاظ بالدروس 
وأنو مكثف من ناحية مناىجو التربوية، لكنو يحمل في محتواه معارف ومعمومات جديدة ومتنوعة 
تصب في فائدة المتعمم وحسب ما تتصوره المبحوثة أنو ناجح وذلك في أنو أعطى لممتعمم فرصة 

 بأنو عبارة عن عممية الربط بين ''لمتعبير عن أفكاره وميولو واتجاىاتو المعرفية ويعتبرا إلدماج 
وذلك لتوثيق الصمة بين األستاذ ( 1)''مجموعة من التعممات المييكمة من أجل حل مشكالت معقدة 

والمتعمم داخل الصف الدراسي، وكذا المراجعة الدروس والمقاطع التعميمية لمكتاب المدرسي 
والوضعية االنطالقية حيث تكمن بيا أىمية المتعمم لمقسم الدراسي وذلك في أنيا عبارة عن أسئمة 
يجد ليا حل في نياية كل مقطع تعميمي حيث يستنتج بيا أىم القيم األخالقية الموجودة في المواد 

 .الثالث لمكتاب المدرسي المّوحد  والمستنبطة من الثقافة المحمية لممجتمع

 45 برنامج مكثف وفيو معمومات و''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (7) باإلضافة إلى المقابمة رقم 
دقيقة ال تكفي وىو مقيد بالنسبة لألستاذ وفيو السرعة والحصة فيو الدرس والنشاط وال تكفي كما 

قتمك ومكتظ من ناحية الدروس  وفيو ثمانية محاور تعميمية وزيد أسابيع اإلدماج المغة العربية فييا 
 الدروس ونقدميا والمي عندىا أىمية  Décaleدروس ميمة بصح يخموىا مع التالي ومرات 

 وىذا مايبرز أن ىذه البرامج الحديثة ما يؤخذ ''يقولونا مروا عمييا مرورا الكرام بالنسبة لمدروس 
عمييا أنيا مكثفة ومكتظة وبالنسبة لمتوقيت الحصة ال يكفي حسب تمثالت جل األساتذة إذ أن 

الحصة التعميمية بيا نشاطين درس ونشاط إذ أن المغة العربية بيا دروس الصيغ وتراكيب 
والحروف، تساعد المتعمم عمى إكساب مختمف الضوابط االجتماعية مستمدة من الواقع االجتماعي 
ومن ىنا تظير أىمية أستاذ وطريقتو في التدريس ومدى فاعميتو ودوره التربوي، داخل القسم وأثناء 
الحصة التعميمية إذ أنيا تقوم بإعطاء أىمية لمدروس والتعمق في معمومات ولكن ىذه المعمومات 

 ىو ''حيث المبحوثة قائمة  (9)متراكمة و لدييا ضغط كبير عمى فكر المتعمم وأما في المقابمة رقم
صعب نوعا ما خصوصا لممتعممين الذين يقومون بالتحضيري ال يجدون صعوبة في السنة األولى 
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 وىذا ما يدل عمى أن المبحوثة تقر ''أما المتعمم الذي ال يقوم بالتحضيري يجد صعوبة كبيرة جدًا 
بأىمية المرحمة التحضيرية كقاعدة أساسية لمناىج الجيل الثاني، أما المتعمم الذي يقوم بيذه 

المرحمة ولم يدرس بيا يجد نفسو في مشكمة كبيرة تواجيو في التعامل مع ىذه البرامج التربوية، كما 
أن ىناك إجابات االستثنائية أكدت عكس ذلك في أن برنامج يساعد ويخدم المتعمم من خالل 

برنامج ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (12)مناىجو وبرامجو التعميمية وىذا ما تجمى في المقابمة رقم 
مساعد ويخدم المتعمم وىو مميح بالنسبة لمسنة الثانية وأحسن من السنة الثالثة والرابعة كأقسام 

الطور االبتدائي وفيو تخفيف من ناحية الدروس وبو تعديل لمكتب، مواضيع ىادف بصح الجيل 
األول فيو النصوص طويمة وىي عمى شكل قصص أكثر بصح ضروك فيو دروس اجتماعية وىي 
البيئة و المعمم والمدرسة، وغيرىا والتمميذ يتجاوب معيا ويتفاعل كذلك والبرنامج خفيف في نظري 

وىذا مايدل بأن ىذه المبحوثة تؤكد عمى أىمية البرنامج الجيل '' بصح الجيل األول مكثف ومكتظ 
الثاني ومدى فعاليتو في المنظومة التربوية، وذلك في أنو مساعد ويعطي أىمية كبيرة لممتعمم وأنو 
أحسن برنامج بالنسبة لمسنة الثانية من التعميم االبتدائي والدروس ليست مكثفة بل متعمقة بالبيئة 

عمى أنيا كل مايحيط بإنسان وبكائنات وموجودات حية كانت أو جامدة وىي '' المعاشة، وتعرف 
  .(1)''إطار الذي يعيش فيو إنسان ويمارس فيو نشاطاتو وحياتو 

كما أن محتوى الكتاب المدرسي المّوحد فيو مواضيع ىادفة يتفاعل معيا المتعمم باعتباره أنيا 
موجودة في محيطو االجتماعي ويتعايش معيا يوميا، وقد أكدت عمى برنامج الجيل األول بأنيم 
مكثف ومكتظ من ناحية دروسو ومحتواه المعرفي وبو دروس ال تخدم المتعمم، كما أن المدرسة 

وتعرف في معجم مصطمحات عمم تعتبر عنصر ميم وىي تعتبر الركيزة األساسية بالنسبة لممتعمم 
 بأنيا مؤسسة اجتماعية يقيدىا المجتمع لتكوين الناشئة، إدراكيا وفكريا ووجدانيا ''االجتماع 

 .(2)''واجتماعيا بالصيغ الفعالة من أجل إعدادىم لمحياة االجتماعية 
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ونستخمص مما سبق ذكره أن برنامج الجيل الثاني من خالل  مضمونو ،  قد ساعد المتعممين  
عمى تنمية أفكارىم ومعارفيم وذلك في أنو يحمل في طياتو مواضيع اجتماعية ىادفة تبمغو الرسالة 
براز  اجتماعية تبنى عمى قيم إسالمية وأخالقية، وبالتالي تساىم في نمو وتكامل شخصية المتعمم وا 

فاعميتو داخل مدرستو وأسرتو وحتى مجتمعو، ونستنتج بأن الفرضية الدراسة حول القسم السنة 
الثانية قد حققت مضمونيا من ناحية برنامج الجيل الثاني ومضامينو التربوية كما يعتبر ىذا القسم 

األساسي والقاعدة الصمبة إلكتساب مختمف القيم والمعايير والعادات والتقاليد االجتماعية وكميا 
تساىم بدورىا في غرس الموروث الحضاري والثقافي في نفوس المتعممين وأنو برنامج ىادف 
ويصب في فائدة المتعممين، وكذا أن البرنامج قد قام بعدة إصالحات وتعديالت تربوية تخدم 

 .المتعممين داخل الصف الدراسي

 :                                                                               12السؤال رقم  

 ىل يتضمن الجيل الثاني األنشطة التربوية ؟حدد ىذه األنشطة ؟

من خالل تفريغنا ألجوبة المبحوثين وجدنا أن معظم الحقائق االجتماعية والمتمحور حول السؤال 
ىي  الخاص  ومتمثل  في، ىل يحتوي الجيل الثاني في محتواه المعرفي عمى أنشطة التربوية ؟وما
ىذه األنشطة ؟ واتضحت بأن معظم اإلجابات أكدت عمى أن برامج الجيل الثاني تحتوي عمى 

أنشطة تربوية تعميمية تتمثل في مختمف المشاريع المنجزة في كل المقاطع التعميمية، باإلضافة إلى 
نشاطات حصة الرياضيات والمغة العربية والواجبات المنزلية وكذا األشغال اليدوية التي تتمثل في 
المزىرية والممعب وغيرىا من األشغال، وكذلك العمل في أفواج وىذه في أن المتعمم يعتمد عمى 

 نعم يتضمن الجيل الثاني  ''إذ صرحت المبحوثة قائمة (2)المدرسة ويتجمى ذلك في المقابمة رقم 
أنشطة تربوية والمتمثمة في المغة العربية ومدنية والموسيقية وفييا أنشاطات التعبير الشفوي 

  programmeوالكتابي واستخراج المعطيات والحسابات ومرات ندروا غوتا غد با اإلضافة 
 وىذا مايدل عمى أن مناىج الجيل الثاني تساعد المتعمم في تنمية مياراتو وخبراتو ''مشاغجي 

التربوية داخل المدرسة باعتبارىا مؤسسة تربوية اجتماعية ومحتوى التفاعالت االجتماعية بين 
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أعضائيا، وكذا القيام المتعممين بالتعبير الكتابي والشفوي وىذا دليل عمى أنيا تعطي أىمية ودور 
كساب آداب الحوار المختمفة والسعي لتفاعل مع  لممتعمم من أجل االندماج  في المجتمع وا 

 نعم فيو ''حيث صرحت المبحوثة قائمة   (6)الجماعات االجتماعية، باإلضافة إلى المقابمة رقم 
أنشطة وىو معمر بييا ويديروىا مرات في أفواج، وأنشطة الرياضيات تغبني والمغة العربية ما 
تغبنيش عمى خاطر فييا الحساب والطرح والتعبير الشفوي واإلمالء وأن المتعمم يعتمد عمى 

المدرسة في النشاطات المغوية والمشاريع المنجزة في كل مقطع ولمكتاب المدرسي والعممية التربوية 
 وىذا يدل عمى أىمية األنشطة التربوية من تمارين ''تكمل بالتعاون مع الفريق التربوي واألسرة 

ومشاريع والضرب في الرياضيات وذلك لإلفادة المتعمم في الحياة االجتماعية من الحسابات 
وغيرىا، و أما المغة العربية فتكسبو لغة المجتمع لمتعامل مع مستجدات وأىم الوظائف االجتماعية 
وبالتالي فالمدرسة واألسرة  تساىم بشكل كبير في غرس القيم واليوية الوطنية في أفرادىا، فاألسرة 

 بأنو جماعة االجتماعية تتكون من األفراد ''  تعرف سسيولوجياليا دور كبير في إفادة المتعمم، إذ 
تربطيم روابط الدم والزواج، ويعشون معيشة اجتماعية واقتصادية واحدة مما يترتب عميو حقوق 

إذ تعتبر األسرة الركيزة األساسية لبناء أي مجتمع يسوده التماسك ( 1)''.وواجبات بين أفرادىا 
والتضامن االجتماعي، فيي خمية األساسية في المجتمع تسوده العالقات االجتماعية ومختمف 

 .األنماط التفاعل االجتماعي إذ تتميز بوظائف وأدوار اجتماعية وبالتالي فيي بناء اجتماعي

 نعم تتضمن برامج الجيل الثاني ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (1) باإلضافة إلى المقابمة رقم 
 وىذا يدل بأن ''أنشطة تربوية مختمفة ومتنوعة تساعد المتعمم عمى اكتساب الخبرات المتنوعة 

مناىج التربوية الحديثة قد أولت دور كبير لممتعمم وفكره، وذلك في إكسابو الخبرات المتنوعة 
إذ  (11)لإلفادة منيا في مناحي الحياة االجتماعية وىناك إجابة استثنائية وتتمثل في المقابمة رقم 

 بأن األنشطة فيو بصح ال تتناسق مع الدرس وسطحية ولمي عندىا ''صرحت المبحوثة قائمة 
 وىذا ما يدل عمى أن مناىج الجيل الثاني حسب ما ''أىمية الدروس ال يوجد بيا حصص أكثر

تتصوره المبحوثة بأن األنشطة التعميمية التربوية ال تساعدىا وىذا في أنيا التوجد تكامل وال 
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انسجام وىي ال تتناسق مع دروس ومحتوى ىذا البرنامج، وأما الدروس الميمة ال يوجد بيا 
 بأن النشاط التربوي شأنو  ''1998وقد أشار محمود حصص أكثر من ناحية األنشطة التربوية، 

شأن المواد الدراسية حيث يحقق أىداف التربوية عالوة عمى أنو مجال لمخبرات المنتقاة، وذلك في 
أنو يفوق أحيانا أثر التعميم في بيئة الفصل نظر لما ليا من خصائص تؤدي إلى تحقيق األىداف 

وىذا يدل عمى أن األنشطة التربوية تساىم في تربية الناشئ وذلك ( 1). ''المرجوة بجيد ووقت أقل
من خالل نشاط وشجرة العائمة، قصد التعرف المتعممين عمى أىم الروابط االجتماعية السائدة في 
األسرة، وكذا التعرف بما يحيط في البيئة واإلنسان عمى حّد  سواء فيو من أىم مقومات العممية 

 .التربوية

 فاألستاذ لو دور في ذلك وىو يمثل الجانب التقدمي في التربية المعاصرة إذ تعرف األنشطة 
 عمى أنيا برامج تربوية والالمنيجية والتي تعتبر روح العممية التربوية، والميدان الخصب ''التربوية 

ىتماتيم ، وىي تنمي معارفيم ومياراتيم وتكثف  التي تيتم بالجوانب الوجدانية لمطمبة وميوليم وا 
عن مواىبيم وتخرج لممجتمع قيادة شابة واحدة تبني وتعمر وتجمع  الشمل وتطور وتساىم في 

 ( 2)''.زيادة الكفاءة العممية لمطمبة 
و يبرز لنا جميا أن  النشاطات التربوية المدرسية ىي من أىم النشاطات داخل الكتب المدرسية  

تيتم بدورىا اىتمام كبيرا بالجوانب العممية والحياتية اليومية لممتعممين في مختمف مراحل نموىم 
وليا أثر فعال في توافر إيجابية المتعمم ومشاركة في األعمال التطوعية األخرى لمحياة االجتماعية 

 .ككل

 : 13السؤال رقم 
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 ما ىي نسبة مشاركة المتعمم من خالل مناىج الجيل الثاني؟ وعمى أي أساس قررت ىذه 
 النسبة؟

 من خالل تفريغنا إلجابات المبحوثين فقد ظيرت لنا حقائق اجتماعية تجمت في معظم مقابالتيم، 
حول السؤال الخاص بنسبة مشاركة المتعمم من خالل مناىج الجيل الثاني إذ اعتبرت جل 

اإلجابات في أن ىذه المناىج قد أعطت أىمية لممتعمم وساعدتو عمى االرتقاء بدوره التربوي في 
مجال الصف الدراسي، وكذا تنمية جوانبو الوجدانية واالجتماعية المختمفة واتضحت بأن جل 

 وىي عمى أساس التفاعل داخل الدرس أو الحصة %70المقابالت المبحوثين أكدت عمى نسبة 
التعميمية، وكذا نتائج التقويمات والممارسة اليومية واالختبارات الفصمية وعمى أساس المشاركة في 
النشاطات التعميمية في القسم واالستجوابات داخل الحصة أو الصف الدراسي وتتجمى في المقابمة 

وىي عمى أساس 70% نسبة مشاركة المتعمم ىي ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (6)رقم 
 وىذا مايدل عمى أىمية ودور المتعمم ''المشاركة في القسم من خالل التحضير لمدروس والتمارين 

من خالل مناىج الجيل الثاني قد تجاوزت دوره التقميدي بالنسبة لممناىج الجيل األول والذي كان 
مجرد متسع وفقط، وأما مناىج الجيل الثاني قد ساىمت في تفعيل دوره في العممية التربوية وجعمتو 

مشاركا فييا وفاعال  بيا مما يؤدي إلى توثيق صمتو بأستاذتو ومدرستو وذلك بتحضير لمدروس 
 وتكمن ىذه %50ومعرفة أىم مصطمحاتيا وفقراتيا التعميمية، وىناك من أقر نسبة المشاركة 

النسبة في محيطو الدراسي ومشاركة في الواجبات واالختبارات والمشاركة اليومية  في القسم 
 نسبة مشاركة المتعمم من ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (5)الدراسي وىذا ما تجمى في المقابمة رقم

 عمى أساس المشاركة في القسم والنشاطات والتمرينات والقراءة %50خالل ىذا الجيل متوسطة 
 وىذا يعني بأن ىذه النسبة ''وأن الكتابة والحفظ في نشاط التربية اإلسالمية من آيات قرآنية 

متوسطة وتكون عمى أساس مشاركة المتعمم في القسم في التمارين واألنشطة والكتابة والحفظ 
'' ويعرفيا إبن خمدون باعتبار أن الكتابة ىي ميارة تمكن المتعمم من ترسيخ أفكاره في الذىن، 

بأن الكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية وىي رسوم وأشكال حرفية تدل عمى الكممات المسموعة 
الدالة عمى ما في النفس وىي صناعة شريفة، فيي خواص اإلنسان وتجعمنا نطمع عمى ما في 
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الضمائر، باإلضافة إلى العموم والمعارف وصحف األولين ومن كتبوه وعموم وأخبارىم فيي تكون 
خالل قول العالمة إبن فمن ( 1)''في مجال التعميم إحدى ميارات المغة العربية وتوضع عمى ورق 

 نستنتج بأن الكتابة ىي ميارة أساسية تساعد المتعممين عمى توثيق المعمومات واألفكار خمدون
 .فيي خاصية إنسانية محظى إذ تجعل اإلنسان متميزا عن باقي الكائنات األخرى

 وتجمت في المقابمة %80كما أنا ىناك من أقر بأن نسبة المشاركة في الجيل الثاني  وتمثمت في 
نسبة مشاركة المتعمم عمى أساس مشاركة في القسم '' حيث صرحت المبحوثة قائمة   (12)رقم 

والواجبات المنزلية واالختبارات وتجاوب في القسم وعناصر نفسيم ليشاركوا ىما نفس الفئة بالنسبة 
  فيذا يدل عمى أن '' %80لالختبارات باإلضافة إلى الحساب الذىني ونسبة بالنسبة ليا ىي 

مناىج الجيل الثاني ترتكز عمى دور المتعمم في الصف الدراسي ومدى تفاعمو وتجاوبو مع 
مصطالحاتو التربوية واألفكار العممية واالختبارات ىي أساس التي تعبر عمى نسبة المشاركة 

حيث صرحت المبحوثة قائمة  (10)المتعمم، كما أن ىناك استثنائية وتمثمت في المقابمة رقم 
 '' عمى أساس إرشاد والتعميم من طرف أستاذ ومشاركة في تمرينات  والواجبات المنزلية 60%''

يتبين لنا أن المتعمم في مناىج الجيل الثاني لو دور تربوي بارز وذلك في أنو يعطي أولوية كبيرة 
المتمدرس بغية المشاركة في األنشطة الصفية، وكذا الواجبات المنزلية وقد اتضحت أن نسبة 

 وكانت عمى أساس األنشطة التربوية وتمارين ونتائج التقويمات واالمتحانات 70%مشاركتو  
باإلضافة إلى عمل األفواج وىذا يجعمو يتفاعل أكثر مع الكممات والدالالت التربوية داخل 

 .جماعات القسم الدراسي

 :14السؤال رقم 

 ماىي المقاربة بالكفاءات في نظرك؟
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من خالل تطمعنا ألجوبة المبحوثين اتضحت لنا مجموعة من الحقائق االجتماعية نوجزىا في 
النقاط اآلتية، وذلك من خالل طرحنا لمسؤال الخاص بما ىي المقاربة بالكفاءات في نظرك؟ حيث 
تمحورت جل اإلجابات بأن المقاربة بالكفاءات ىي تقنية تدريسية، ومقاربة نظرية أساسية معتمدة 
في مناىج الجيل الثاني حيث تساىم بدورىا في تنمية كفاءات التمميذ المعرفية والعممية من حساب 

وكتابة وقراءة ورسم وغيرىا، باإلضافة إلى أنيا تساعد المتعممين عمى تنمية مياراتيم وقدراتيم 
المعرفية في مختمف مجاالت الحياة المختمفة وخاصة مجال البيئة المدرسية وكذلك في أنيا تبني 

ىي التي '' حيث صرحت المبحوثة قائمة  (1)نشاطات التعميمية، وىذا ماتجمى في المقابمة رقم
تبني النشاطات التعميمية عمى مجموعة من الغايات العممية وكفاءات وقدرات عممية ويمكن قياسيا 

وىذا '' ومالحظتيا في شكل ميارات تجمع بين المعرفة والعمل وطابعيا عممي أكثر من سموكي  
يدل عمى أن ىذه التقنية التدريسية ىي أكثر عممية وأنيا تركز عمى نشاطات تعميمية لبناء 

كفاءات، المتعمم داخل المدرسة فيي تمعب دورًا كبيرا في المنظومة التربوية والقسم الدراسي عمى 
حّد سواء كما أنيا تزوده بالمعرفة العممية والتقنية واجتماعية، وىناك من أكد عمى أنيا تركز عمى 

المتعمم بصفتو العنصر الفعال في العممية التربوية ومحور التفاعل داخل الحصة التعممية، إذ 
 عبارة عن إمكانية توظيف المتعمم وتجنيده لمختمف المعارف الممكنة ''تعرف الكفاءة بأنيا 

والميارات بشكل ناجح وبيدف حل وضعيات تعميمية، تشتمل عمى مناىج الجيل الثاني عمى 
ويمكن القول  (1)''.الكفاءات الشاممة  والكفاءات الختامية والكفاءات المعرفية ومركبات الكفاءات 

 .بأن الكفاءات كميا تساىم في تنمية فكر المتعمم وخبراتو ومياراتو

 المتعمم ىو محور العممية التعممية ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (3) باإلضافة في المقابمة رقم  
وأستاذ ىو الموجو والمرشد والمحفز في العممية التربوية والتحفيز ىذا ىو عبارة عن بطاقة 

االستحسان والتشجيعات  المختمفة، فيي بذلك تركز أساسا عمى الميارات والقدرات تعمم مندمج من 
وىذا يدل عمى أن '' المعرف وميارات والمواقف والتعمم بمرجعية عمم النفس المعرفي التكويني 

المقاربة بالكفاءات لمناىج الجيل الثاني تعطي اىتماما كبيرا لممتعمم ودوره الفعال في العممية 
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التعميمية، وذلك الندماجو في محيطو المدرسي والصف الدراسي وأسرتو وذلك من خالل تنمية 
كفاءاتو التفاعمية لمتكيف مع األوضاع االجتماعية السائدة وأن األستاذ يمعب دورًا أساسيا في توجيو 

وتصحيح سموكاتو داخل العممية التربوية والصف الدراسي ويحفز لمعطاء أكثر، فيي تيتم بفكر 
المتعمم وبقدراتو اإلبداعية وكذا تنمية مياراتو االتصالية داخل المجتمع في تشمل حصص معالجة 
التربوية وذلك لمتوافق مع المستوى المطموب ولمواكبة المتعمم مع زمالئو داخل القسم فيي عكس 

المقاربة باألىداف وأن المتعمم يعتمد عمى إجراءاتو الشخصية وعمى نفسو وىذه من إيجابيات 
المقاربة بالكفاءات إذ تجعل المتعمم يعتمد عمى المكتبات الحديثة من أجل اكتساب المعمومات 
والمعارف وأىم القواعد التعميمية والتنظيمية التي تسعى بدورىا إلى ضبط سموكات األفراد، كما 

  بأنيا نظرية المعرفية إذ تنظر إلى المتعمم عمى أنو مسارات معرفية  ''تعرف المقاربة بالكفاءات
متداخمة، تمكن المتعمم من بناء معارفو في وضعيات متفاعمة وذات دالالت معرفية، فيي إمكانية 
أن يجيد المتعمم مجموعة من المواد المندمجة لحل مجموعة من الوضعيات المشكمة المنتمية إلى 

عائمة واحدة، ويدرب المتعمم في ىذه المقاربة عمى البحث عن المعمومات وتنظيميا وتحميميا 
يجاد الحمول المقترحة  (1)''. وا 

وىناك أيضا من أكد عمى أن ىذه المقاربة تعتمد عمى الوضعية االنطالقية وىذا ما تجمى في 
 الوضعية االنطالقية لممتعمم بأنو يعتمد عمى ''بحيث صرحت المبحوثة قائمة  (11)المقابمة رقم 

نفسو والمي يكون فييا محور العممية التعميمية واألستاذ ىو موجو ومرشد فييا، وىذه الوضعية ىي 
التي تخرج المتعمم منيا بالمعمومة وكذا ىي طريقة من طرق التدريس وىذه المقاربة بالكفاءات 

وىذا يعني بأن المقاربة بالكفاءات لمناىج الجيل الثاني ىي مقاربة '' تساعد المنطقة الحضرية 
تدريسية يعتمد عمى الوضعية االنطالقية لتنمية كفاءات المتعمم أي داخل العممية التربوية، 

باعتبارىا أحد طرائق التدريس واألساس في مناىج التربوية الحديثة إذ تساىم بدورىا في تفعيل 
العممية التربوية وسير الفعل التربوي عمى أكمل وجو بخصوص أنو تعتمد عمى ىذه الوضعية 

كنقطة بداية أساسية وميمة لتنمية كفاءات وميارات المتعمم المعرفية وتجعمو يخرج بمعمومات  لم 
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يكن يعرفيا من قبل مما تجعمو أكثر انفتاح عمى العالم والمجتمع، وأكثر تفاعال واندماجا وتكيف 
مع المستجدات الراىنة في الحقل التربوي أو في مناحي الحياة المختمف وىي باألخص تساعد 
المناطق الحضرية واألكثر تطورا ألنيا تعتمد عمى الوسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وذلك 
لتحقيق نجاح العممية التربوية التعميمية من خالل االعتماد عمى ميارات التمميذ وكفاءات في 

البحث واإلطالع واإلكتشاف مواضيع جديدة في المجاالت المختمفة، وىناك من أكد عكس ذلك 
حيث صرحت  (13)بأن المقاربة بالكفاءات ىي سموكات ومعارف وىذا ما تجمى في المقابمة رقم

ىي سموكات وميارات ومعارف يكتسبيا المتعمم من المدرسة والمحيط االجتماعي '' المبحوثة قائمة 
وىذا يدل عمى أنيا طريقة ''  وتعطي أىمية ودور لممتعمم من خالل نشاطو في القسم كذلك 

تدريسو تعتمد عمى تمقين سموكاتو ومياراتو وتسعى إلى تعديل سموكات المتعمم وتنمية مياراتو 
وكفاءاتو العممية والتربوية فكميا تكتسب في المدرسة والمجتمع، وىذا ما تجعمو أكثر فاعمية وأكثر 

حيث صرح  (14)نشاط في الصف الدراسي، وىناك إجابة استثنائية وتمثمت في المقابمة رقم 
 وىذا يدل عمى ''إنيا مقاربة تدريسية ونظرية في مجال التدريس وتنمي كفاءاتو '' المبحوث قائاًل 

أن المقاربة بالكفاءات حسب تمثالت المبحوث ىي من أىم المقاربات التدريسية وأحد نظريات 
التدريس المعتمدة في المنظومة التربوية وتسعى إلى إصالح العممية التربوية وتعديميا في مختمف 

جوانبيا المعرفية واالجتماعية، باإلضافة إلى أنيا تيدف إلى غرس القيم والمعايير االجتماعية 
 .وضبط سموكات المتعممين وتنمية كفاءاتيم العممية والمعرفية عمى حّدسواء

يظير لنا أن الجيل الثاني يحمل مقاربة ميمة وىي المقاربة بالكفاءات فيي طريقة من طرق 
التدريس الميمة، وليا أثر وأىمية كبيرة داخل القسم الدراسي والمؤسسات التربوية فيي تجعل من 
المتعمم محور العممية التربوية وأساس استمرارىا، وتجعل من األستاذ يمعب دور تربوي ميم وىو 

 . الموجو والمرشد المتمدرس داخل الصف الدراسي

 :15السؤال رقم 

  ىل استطاع الجيل الثاني من خالل مناىجو تحقيق مبدأ المقاربة بالكفاءات؟
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من خالل تصفحنا إلجابات المبحوثين اتضحت لنا حقائق اجتماعية يمكن أن نوجزىا في النقاط 
اآلتية والمتمحور حول السؤال الخاص بمناىج الجيل الثاني إذ تم تحقيق مبدأ المقاربة بالكفاءات 

حيث تمحورت أن جل اإلجابات لمناىج الجيل الثاني قد حققت مبدأ المقاربة بالكفاءات، من خالل 
مناىجو التربوية باعتبار أن ىذه التقنية التدريسية تعتمد عمى تنمية كفاءات المعرفية والشاممة وكذا 
شباعيم بثقافة المجتمع المحمية، وذلك من  كسابيم القاعدة العممية وا  الميارات والمعارف المختمفة وا 

خالل عرض الموروث الحضاري من عادات والتقاليد وغيرىا وبطبيعتيا مستمدة من األسرة 
ودعميا بالمدرسة، وليذا يتمتع الكتاب المدرسي بمختمف الصور والرسوم لترسيخ األفكار 

  ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (8)والمعمومات في أذىان المتعممين ونجد ذلك في المقابمة رقم 
تحقيق مبدأ المقاربة بالكفاءات من ناحية الرياضيات والتربية العممية ويتميز الجيل الثاني من 
ناحية الكتب المدرسية الموّحدة ينقص الوسائل التعميمية قصدي اإلمكانيات، ويخدم ىذا الجيل 

 وىذا يدل عمى أن مبدأ ''الفئة المرفية مثل درس الصحراء الوصف مشي كيما يشوف أمامو  
المقاربة بالكفاءات من خالل مناىج الجيل الثاني قد تحققت ذلك من خالل الرياضيات والتربية 

العممية وىي مواد عممية لتنمية كفاءات المتعممين العممية، فالكتب المدرسية المّوحدة تيدف بذلك 
إلى إكسابيم الركيزة األساسية من المعارف والميارات االجتماعية والعممية كذلك، ورغم ذلك أنيا 
تحتوي عمى نقائص إختالالت في مضامينيا في الوسائل التعميمية ليست كافية إلشباع حاجات 
المتعممين نحو المعرفة، والجيل الثاني يخدم أبناء الطبقة الغنية التي تتوفر عمى مختمف الوسائل 

إن بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات ىي الروح النابضة التي تزيل ذلك '' التقنية كالحاسوب مثال 
التقسيم القائم حاليًا بين األقسام العممية واألدبية قصد تحقيق وحدة المعرفة لدى المتعمم بغية التأكيد 

    (.1)''عمى مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية لدى الجميع وىذه ىي غاية المنظومة التربوية الجزائرية
 نعم الدرس ينقسم إلى مجموعة ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (9)وضف إلى ذلك في المقابمة رقم 

 وىذا يعني أن المقاطع التعميمية تحتوي ''من الكفاءات وىذه الكفاءات تحقق المقطع أو المبادئ 
عمى عدة كفاءات عرضية في مجال الدروس والحصص التربوية فكل درس يحمل في مضمونو 

                                                           

 .106، المرجع السابق، صالتدريس العممي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألىدافخالد لبصيص،  - 1
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كفاءة شاممة ترتكز عمى تنمية قدرات التمميذ المعرفية واستخالص أىم القيم والمعايير والمبادئ 
التربوية، وىناك من أكد عكس ذلك بأن مناىج الجيل الثاني قد حققت في جانب ولم تحقق في 

حيث صرحت المبحوثة  (7)جوانب أخرى بمعنى تحيدين في إجاباتيم ويظير ذلك في المقابمة رقم
ال يستطيع مناىج الجيل الثاني من خالل مناىجو تحقيق مبدأ المقاربة بالكفاءات عمى حّد '' قائمة 

وىذا يدل عمى أن المقاربة بالكفاءات في مناىج الجيل الثاني '' ما وحقق عموما وبنسبة قميمة 
تحققت نوعا ما، وتكون الغالبية بالموافقة أما النسبة المتبقية لم تحقق في الجيل الثاني في مقاربة 

بالكفاءات في األقسام الدراسية وذلك راجع إلى كثافة البرنامج الدراسي واكتظاظ المعمومات، 
باإلضافة إلى التوقيت الزمني ال يساعد في تنمية الكفاءات ويكون ىناك ضبط أكثر عمى فكرة 

وأنيا تساعد عمى تنمية المناىج الجيل الثاني، ويمكن القول بأنو تقنية نظرية تساعد المتعمم وضف 
 مناىج الجيل الثاني نوعا ''حيث صرح بمايمي  (14)إلى ذلك ما أقره المبحوث في المقابمة رقم 

 وىذا يدل عمى أن المبحوث متحيز في إجابتو نحو مناىج ''ماحققت مبدأ المقاربة بالكفاءات 
الجيل الثاني، فتميزت بالقبول والرفض نوعا ما وىذا الجيل حقق ذلك ولم يحقق نسبة قميمة أي 
كفاءة المتعمم نظرا لالكتظاظ وكثافة البرنامج الدراسي لمناىج الجيل الثاني، فيناك اإلجابات 

 لم ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (13)االستثنائية تميزت بالرفض وىذا ماتجمى في المقابمة رقم 
نما ساىم في تنمية غبائو والمقاربة بالكفاءات لم تعطي  يحقق الجيل الثاني أية كفاءات لممتعمم وا 

 وىذا يدل عمى أن مناىج الجيل الثاني بالنسبة لتصور المبحوثة أنيا مجرد نظرية ''شيئا ممموس 
ولم تمّد أي كفاءة أو خبرة أو ميارة إلى المتعمم بصفة أن المنياج يقوم بإمداد المتعممين باألنشطة 

  بأنو ''التعميمية قصد االستفادة منيا في العممية التربوية والحياة العممية، إذ يعتبر ىذا األخير
عبارة عن جمع الخبرات والنشاطات المخططة التي توفرىا المدرسة لمطمبة عمى تحقيق التعميمية 

      (1) ''.المنشودة إلى أفضل ما تستطيع قدراتيم 

                                                           

، (األردن)، عمان 1، دار الفكر لمنشر والتوزيع، طتخطيط  المناىج وفق منيج والتعمم الذاتي كايد إبراىيم عبد الحق، - 1
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ويعتبر الجيل الثاني من خالل مناىجو التربوية بأنو ينمي ميارات المتعممين التعميمية التربوية، 
والتفاعل معيا من أجل سير العممية التربوية، وظير لنا بأن الجيل الثاني قد حقق مبدأ المقاربة 

 .بالكفاءات بين المتعممين من خالل برامجو التربوية والمساىمة في دعم عممية التربية والتعميم

 :16السؤال رقم

من خالل المقررات الدراسية الخاصة بالجيل الثاني ىل تم تحقيق مبدأ تكافئ الفرص التعميمية ؟ 
 وكيف ذلك؟ 

من خالل تفريغنا ألجوبة المبحوثين اتضحت لنا مجموعة من الحقائق االجتماعية نوجزىا في 
النقاط اآلتية والمتمحور حول السؤال الخاص بالمقررات الدراسية لمجيل الثاني إن تم تحقيق مبدأ 
تكافئ الفرص التعميمية ؟وكيف ذلك ؟ إذإتفقت غالبية اإلجابات عمى أن الجيل الثاني من خالل 
مقرراتو الدراسية قد تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية وذلك في إطار التفاعل المتبادل داخل 
الحصة التعميمية، باإلضافة إلى التعامل والتفاعل مع مصطمحات الحديثة لمناىج الجيل الثاني 

وأىم أفكاره ومعارفو العممية وذلك في أنو حقق مبدأ تكافئ الفرص التعميمية وذلك من خالل عمل 
األفواج فيو نشاط مدرسي يتفاعل فيو ويتناقش المتمدرسين وكذا األلواح المدرسية فيي عمل 

جماعي باإلضافة إلى البحث واستطالع المعمومات فركيزة الجيل المتابعة من طرف المدرسة في 
سير العممية التربوية وتحقيق الفرص التعممية المتاحة أمام المتعممين إذ يكون المتعمم أكثر فاعمية، 
والمشاركة في الصف الدراسي فمناىج الجيل الثاني تعطي أىمية كبيرة لممتعممين، فمكل منيم الحق 

في المشاركة فالطريقة المثمى لالستيعاب ىي أن يعيد كالم زميمو وذلك لمفيم ولترسيخ الفكرة في 
 نعم تم تحقيق الفرص التعميمية بين ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (2)الذىن ونجد في المقابمة رقم 

المتعممين وذلك في المشاركة من خالل بناء التعممات بصح كاين فيو مشكمة ضيق الوقت وممنوع 
تقاطعي المتعمم وخميو يعبر وىكذا تنمي قدراتو التعممية من خالل فيم المنطوق ونقولو اسمع 

وسكت بصح عندوا الحق في التعبير من بعد ومنقو ليش سكت لبغاة خطأ الميم يعبر من حصة 
وىذا يدل عمى أن الجيل '' فيم المنطوق والتعبير الشفوي ومرات يعبر لبغاة يعاود ىدرت صاحبو 



 عرض وتحليل المقابالت:                                                                      الفصل الخامس
 

116 

الثاني ومقرراتو الدراسية أعطى أىمية كبر ى لممتعمم داخل العممية التربوية ودور فعال فييا من 
خالل إعطائو الحرية التامة في إبراز رأيو من دون تخوف، فمرحمة بناء التعممات ساعدتو عمى 
التفاعل مع أقرانو واألستاذ لو دور في ذلك في أنو يسمع لممتعمم من دون مقاطعتو، وذلك لتنمية 
قدراتو التعميمية والتعبيرية فاحصة فيم المنطوق تساىم بشكل أكبر في ذلك بإضافة إلى تزويده 

 نعم من خالل ''حيث أقرت المبحوثة قائمة  (6)بميارة التعبير الشفوي باإلضافة إلى المقابمة رقم 
المقررات الدراسية الخاصة بمناىج الجيل الثاني تم تحقيق مبدأ تكافئ الفرص التعميمية وذلك عن 

طريق البحث في وسائل االتصال واإلعالم بغية قصد االكتشاف وأنو يعتمد عمييا وىذا عمى 
حساب قدرة المتعمم وكفاءاتو و كاين لي عنده تأخر ما ميفيمشي واالكتظاظ يخمي المعمومة 

 وىذا يدل عمى أن المبحوثة ''متوصمشي فيو السبب لي ما يحققشي مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية 
تتمثل بأن المقررات الدراسية لمناىج الجيل الثاني قد حققت مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية لممتعممين 
وذلك لتزويدىم بأىم األفكار والمعمومات من ناحية المواضيع وأىم الدروس التعميمية التي يقرىا 
األساتذة من خالل الواجبات المنزلية لممتعممين والنشاطات التربوية، وىذا ينمي قدرات المتعممين 

المعرفية والفكرية إذ تؤكد المبحوثة بأن االكتظاظ داخل الصف الدراسي ىو العائق األول أمام عدم 
تحقق مبدأ تكافئ الفرص وبالتالي يعيق سير العممية التعميمية، فمناىج الجيل الثاني ىي برامج 

حديثة تتماشى مع تطورات الراىنة لمحياة االجتماعية، إذ تستند مناىج الجيل الثاني عمى مقررات 
عمى أنو بنية معرفية يتفاعل فييا كل من المعمم والمتعمم والمعينات ''دراسية إذ يعرف المقرر

التعميمية، فيو كيان من عدة كيانات لممنيج فيو يمثل الجانب المواد التعميمية وىو شديد االرتباط 
بأماكن الدراسة فيو نظام تفاعمي من خالل المواد التعميمية وىو منظومة من عدة وحدات تعميمية 

 (1)'' محددة اليدف والمحتوى ويكون ضمن برنامج تعميمي 

 فيو فروق فردية حسب إمكانياتو ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (8) باإلضافة إلى المقابمة رقم 
 يحقق فرص تعميمية باش %50في ورقة االمتحان ويكون المتعمم أكثر فاعمية من ناحية أخرى و

يكون في السنة الثالثة فيتمكن من التفصيل بين المستوى األول والثاني وركيزة الجيل الثاني 
                                                           

 . 2010محمد أحمد إسماعيل أحمد نبيل فرحات، المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، مصر، - 1
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المتابعة عندىا دور في ذلك وخاصة درس الساعة فيي فرصة لممشاركة وكميم يفيموا وبالتالي 
وىذا يعني بأن المناىج التربوية '' يحقق فرص تعميمية وخاصة في ما بعد حصة المعالجة التربوية 

الحديثة بيا فروق فردية انطالقا من أنيا موجودة في الطبيعة اإلنسانية وذلك يظير في إجاباتيم 
من خالل أوراق الوجبات المنزلية واالمتحانات وبالتالي يكون المتعمم أكثر فاعمية في العممية 
التربوية والصف الدراسي عمى حّد سواء ومن ناحية أخرى فيو يتمتع بكل المقومات األساسية 
والميارات التربوية وخبرات لمتفاعل واالنسجام مع ىذه المناىج وأىم مصطمحاتيا ومفاىيميا 

التربوية فحسب ما تأكده المبحوثة بأن نسبة متوسطة قد حققت تكافؤ الفرص داخل الحصة وكذا 
األنشطة التربوية، فالجيل الثاني يستند أساسا عمى المتابعة لتنمية ميارات المتعمم وقدراتو المعرفية 
فالمتابعة تكون من طرف األسرة وأستاذ بنفسو داخل الصف الدراسي  فتكمل ىذه األخيرة الدور 
التربوي فحصة المعالجة التربوية لتدراك األخطاء ويصحح المتعمم ما اكتسبو من قبل ولترتيب 
أفكاره ومعطياتو التعميمية، وىناك من أكد عكس ذلك بأنو لم يحقق تكافؤ الفرص التعميمية بين 

حيث صرحت المبحوثة  (11)المتمدرسين في المؤسسة التربوية وىذا ما تجمى في المقابمة رقم 
  لم يحقق الجيل الثاني أي تكافؤ الفرص التعميمية وذلك لقمة اإلمكانيات في المناطق ''قائمة 

النائية فاألفضمية لممدن وعمينا تطبيق القوانين في الميدان التربوي وتمبية رغبة المتعمم قبل كل 
  وىذا يدل عمى أن ''شيء والجيل الثاني ألوالد الجزائر ولي والدييم يقروىم وخاصة الممتازين 

نما صممت لمممتازين  مناىج الجيل الثاني اليخدم فئات وشرائح المجتمع من المتعممين ككل، وا 
والمتعممين النجباء إضافة أنو يخدم الفئة المرفية لممجتمع وذلك بتوفره عمى وسائل االتصال 

الحديثة قصد االكتشاف والبحث وكيفية استعماليا وبالتالي فتكون متوفرة ليذه الفئة، فالجيل الثاني 
صمم لممدن المتطورة وىذا حسب تمثالت المبحوثين ولكن رغم ذلك فاألستاذ يبذل كل جيده في 
المؤسسة التربوية وذلك الستيعاب المتعممين داخل الصف الدراسي فالقوانين التربوية المفروض 

تمبيتيا و تقيد بيا ألنيا القانون الداخمي الذي ينظم ويسير المؤسسة التربوية، فمناىج الجيل الثاني 
حسب ما أقرتو المبحوثة بأنيا تؤكد عمى أىمية الدور التربوي لألسرة في التكامل مع دور المدرسة 
كمؤسسات التنشئة االجتماعية والسعي لتكامل شخصية المتعمم من كل نواحي وكذا التفاعل مع 
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المواضيع التربوية والتي ىي تشكل جزء في مضمونيا العادات والتقاليد االجتماعية قصد ترسيخيا 
إحسان في ذىنية المتعمم، وعمى ىذا األساس تعرف األسرة كمفيوم تربوي في عمم االجتماع حسب 

كسابو مجموعة من ''محمد الحسن   ىي المؤسسة األولى ذات التأثير القوي في تعميم النشء وا 
القيم والعادات والتقاليد واألعراف من خالل عممية التنشئة االجتماعية فيي بذلك منظمة اجتماعية 

 ومن ىذا المنطمق فاألسرة ىي مؤسسة تربوية تسعى إلى ( 1) ''وتسودىا روابط اجتماعية وأخالقية 
غرس القيم التربوية ومختمف الضوابط االجتماعية كأسس لمتنشئة االجتماعية في نفوس المتعممين 

 .ولتكامل شخصيتو 

باإلضافة إلى أن ىناك إجابات استثنائية متحيزة في ذلك بأن مناىج الجيل الثاني حققت مبدأ 
حيث صرح المبحوث  (14)تكافؤ الفرص ولم تحقق في آن واحد، وىذا ما تجمى في المقابمة رقم 

 وىذا مايدل عمى أن مناىج الجيل الثاني '' نوعا ما حقق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية ''قائال 
حققت بالنسبة متوسطة تكافؤ الفرص التعميمية فيذا يستند إلى األنشطة التربوية والمتمثمة في عمل 

األفواج وكذا األلواح المدرسية، فتدعم بذلك عممية التعمم وترسيخ األفكار في ذىن المتعمم فيي 
وسيمة تعميمية تساىم في تكافؤ الفرص التعميمية ومشاركتيم خالل الحصة وأحيانا أخرى يستعمل 

المتعمم حديثا زميمو إلكتساب المعرفة، وىي فرصة لتكافئو مع مستوى زميمو في األفكار فيي 
 .طريقة لالستيعاب فمكل متعمم الحق في المشاركة

نستخمص مما سبق بأن المقررات الدراسية لمناىج الجيل الثاني قد ساىمت بشكل كبير في تحقيق 
مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بين المتعممين و خاصة من خالل المشاركة الصفية وعمل األفواج 

وكذا األلواح المدرسية، فيي أحسن طريقة لتكافؤ الفرص بين المتمدرسين كما اتضحت في غالبية 
 .     اإلجابات حسب تمثالت بعض األساتذة

 :  17السؤال رقم 

 ىل لديك قابمية ومرونة كبيرتين في التعامل مع متطمبات في مناىج الجيل الثاني؟ ولماذا؟
                                                           

 .233، ص1988 بيروت، ،1 ط، دار النشر لمطباعة،مدخل إلى عمم االجتماعإحسان محمد الحسن،  - 1
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من خالل تطمعنا ألجوبة المبحوثين تبين لنا مجموعة من الحقائق االجتماعية نوضحيا في النقاط 
ىل لديك مرونة وقابمية كبيرتين في التعامل مع مناىج :اآلتية، والمتمحور حول السؤال الخاص ب

الجيل الثاني وأىم متطمباتو العممية؟ ولماذا؟ إذ اتفقت معظم اإلجابات عمى أن ىناك قابمية ومرونة 
في التدريس مناىج الجيل الثاني باعتباره أنو امتداد لمجيل األول فمو دور كبير في سير العممية 
التربوية، وذلك عن طريق الممارسة والبحث واإلطالع وكذا التكوين البيداغوجي باإلضافة إلى 
االعتماد عمى الوسائل التكنولوجية، فالتعامل يكون عمى أساس تحقيق الدروس وكما أنا مناىج 

الجيل الثاني تحتوي عمى تفسير المعمومات والمصطمحات التربوية وىذا ما تجمى في المقابمة رقم 
 كاين قابمية باش ندرسوا الجيل الثاني بصح مرات معمومة ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (5)

 des foisنتأكد من صحتيا باش نعطييا لممتعمم وال سألوني عمى أي نطيق نجاوبيم ونسأل  
 وىذا يدل عمى أن ''ومشي صعبة المصطمحات وأنا متمكنا منيا عمى خاطر نديروا عمييا تكوين 

األستاذة لدييا قابمية ومرونة في التدريس مناىج الجيل الثاني باعتبار أنيم يتعاممون مع مناىج 
ذات أبعاد تربوية حديثة والجيل الثاني كبرنامج تعميمي يسعى بدوره إلى تفعيل دور المتعمم خالل 
كسابو مختمف المصطمحات والمبادئ التربوية الحديثة لتفاعل مع ثقافة المجتمع  الميدان التربوي وا 

المحمية، ورغم ذلك فيناك دروس بيا معمومات ومفاىيم متعمقة وتحتاج إلى الشرح أكثر خالل 
التدريس وبالتالي تستحق البحث عنيا واكتشافيا ومعرفة مفادىا ومعناىا الحقيقي فالتكوين 

البيداغوجي يساىم في تزويد األساتذة بمختمف المصطمحات الحديثة كالشمولية والوضعيات 
االنطالقية وقابمية اإلنجاز عمى الميدان التربوي، وأىم ما يحتويو من مقاربة تدريسية وىي المقاربة 

إذ  (7)بالكفاءات والتي تسعى إلى تنمية ميارات المعرفية لممتعمم، باإلضافة إلى المقابمة رقم
 أتعامل مع الجيل الثاني و نديروا لي عمينا و نديروا مجيود وتوازنو مع ''صرحت المبحوثة قائمة 

المتعممين النجباء ومرات الطريقة القديمة نتبعيا باش نوصمو الفكرة والجيل الثاني نطبقوا حرفيا وما 
توصميش الفكرة في الرياضيات األكثرية فييا مجيود ألن كتاب المغة العربية مميح ألن كتاب 

الجيل الثاني وفي متناول الجميع ومرات نرسم أشكال في السبورة باش نبسط المعمومة واألفكار 
 وىذا يعني أن األساتذة لديو قابمية ''الميمة وبالوسيمة توصل الفكرة والمتعمم يبغي حاجة ممموسة 
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ومرونة لمتعامل مع المتطمبات العممية لمناىج الجيل الثاني، وأن األستاذة تبذل مجيود أكثر في 
التعميم خالل الحصة الدراسية، وذلك لمتفاعل األستاذة مع المتعممين قصد سير العممية التربوية 

بدون أي عوائق وأنو يتبع عّدة طرق الستيعاب المتعممين وأىم الدروس والمعمومات فبرنامج 
الرياضيات ىو برنامج مكثف وبو أنشطة متعمقة يصعب عمى المتعمم استيعابيا، وأما كتاب المغة 
العربية من خالل دروس والتراكيب والتعبير الكتابي يطغى فرصة لممتعمم خالل الحصة لتفاعل 
واالندماج أكثر مع األستاذ، فيناك وسائل تربوية تساعد المتعمم كالسبورة مثال وذلك لفيم المتعمم 
الدرس ورغم عممية التدريس فيذا األخير يريد شيء ممموس واقعي لتعميمو بالوسائل التعميمية إذ 

 عمى أنيا أجيزة وأدوات ومواد تعميمية التي يستخدمو األستاذ داخل غرفة '' تعرف ىذه الوسائل 
    (1)'' .الصنف لتسير لو الخبرات التعميمية إلى المتعمم بكل سيولة ووضوح 

 نوعا ما ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (9)كما أن ىنا إجابة استثنائية وتمثمت في المقابمة رقم 
 وىذا يدل عمى أن مناىج الجيل الثاني بالنسبة لما ''خاصة ىذا الجيل الثاني ألن فيو وسائل قميمة 

تتصوره المبحوثة بأن متطمباتو العممية وذلك لصعوبة في التعامل معيا نظرا إلى أنيا مصطمحاتو 
بالحديثة بالبيئة في مجال التربوي، إذ أن الوسائل التعميمية تساىم في دعم عممية التعمم وتعرف 

 (2.)''بأنيا وسائل تربوية ليشعان بيا أحداث عممية التعميم '' ىذه األخيرة 

نستنتج من خالل ما تم عرضو حول تعامل األساتذة مع المتطمبات العممية لمناىج الجيل الثاني 
بأنو يوجد قابمية ومرونة في التعامل مع مصطالحاتو الحديثة واألفكار العممية، ألن طبيعة المينة 

تفرض عمييم التكيف مع التعديالت الحديثة في مجال التدريس بحكم أنو يقوم عمى التفاعل 
     . واالنسجام داخل الحصة التعميمية

 :18السؤال رقم 

                                                           

نتاج الوسائل التعميميةمحمد محمود الحيمة،  -  1  .90، ص2009، (األردن) عمان ،1ط، دار المسيرة لمنشر والتوزيع،تصميم وا 
نتاج الوسائل التعميمية في تربية الطفلعبد الحافظ سالمة،  - 2 ، (األردن) عمان ،1 ط، دار الفكر لمنشر والتوزيع،تصميم وا 

 .31 ص2001
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ىل تعتقد أن كتب الجيل الثاني تراعي مختمف الفروق الفردية الموجودة بين  (ة)بصفتك كأستاذ
 المتعممين؟ ولماذا؟

من خالل تفريغنا اإلجابات المبحوثين اتضحت لنا حقائق اجتماعية نوجزىا في النقاط اآلتية 
ىل تعتقد أن كتب الجيل الثاني تراعي  (ة)والمتمحور حول السؤال المتمثل في ىل بصفتك كأستاذ

مختمف الفروق الموجودة بين المتعممين ؟ولماذا؟واتضحت أن جل اإلجابات أكدت عمى أن مناىج 
الجيل الثاني التراعي مختمف الفروق الموجودة بين المتعممين وأن ىذه الكتب المدرسية المدمجة 
تراعي الفئة المرفية وأصحاب الطبقة الحضرية والمدن المتطورة، ويحتاج إلى الوسائل المتطورة 
والتكنولوجيات الحديثة لتكامل العممية التربوية وأن مناىج الجيل الثاني حسب تصورات األساتذة 

إذ صرحت المبحوثة  (2)التراعي الفروق الموجودة بين المتعممين وىذا ما تجمى في المقابمة رقم
 كتب الجيل الثاني التراعي مختمف الفروق الفردية بين المتعممين وتخدم الطبقة الحضرية ''قائمة 

 وىذا يدل عمى أن الجيل الثاني من خالل محتواه ''ألن فييا وسائل متطورة يتعمم منيا المتعمم 
التربوي ال يراعي مختمف الفروق لموجودة بين المتعممين وخاصة أن المدرسة كمؤسسة تربوية 

تحتوي عمى مختمف شرائح المجتمع، كما توضح المبحوثة عمى أن مناىج الحديثة تخدم المناطق 
الحضرية لكونيا تحتوي عمى وسائل المتطورة وحديثة وتساىم بشكل كبير تزويد المتعممين بمختمف 

المبادئ والقيم التربوية والمفاىيم والمصطمحات التي تخدم مجال المدرسة ونواحي الحياة 
 التراعي الفروق ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (5)االجتماعية األخرى، باإلضافة إلى المقابمة رقم

الفردية بالنسبة لمجيل الثاني وندرات لفئة معينة عمى أساس أوالد الجزائر كمنطقة متطورة وتراعييا 
وىذا يدل عمى أن الجيل ''بزاف ومرات نبسط المعمومة باش يفيم فيما يخص الطبقة المرفية 

الثاني اليراعي الفروق الموجود بين المتعممين إذ خصصت لفئة معينة في لممجتمع وىي فئة 
األغنياء وتراعييا بشكل أكبر، فالدرس يصمم من طرف األستاذ ليتعامل ويتفاعل مع جميع 

المتعممين داخل الصف الدراسي، إذ أن المعارف التي يحتوييا ىي معقدة في مضمونيا وتستحق 
 المربي المسؤول ''الجيد األكبر من األستاذ بصفتو الموجو في العممية التربوية، إذ يعرف عمى أنو 
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كسابيم الميارات وتزويدىم  عداد رجال الغد كما يقوم بتمقين المتعمم المعمومات وا  عن تربية وا 
 (1.)''بالخبرات التربوية داخل المدرسة 

وىناك من أكد عمى الكتب المدرسية لمناىج الجيل الثاني تراعي الفروق الفردية بين المتعممين 
 تراعي ىذه الكتب المدمجة الفروق ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (7)وىذا ما تجمى في المقابمة رقم 

الفردية وذلك ألن فييا حصة المعالجة التربوية والمي مافيمش مشكل الحرف نفيمو في المعالجة 
لكن أغمبيتيم يفيموا وخطرات نزيدوا من عندي والمي مايفيشي درس والسنة الثانية أكبر برنامج 

وىذا '' درس يمحي درس والدروس مشي مترابطة بالنسبة لمرياضيات بصح المغة العربية مترابطة 
يدل عمى أن الجيل الثاني وبرامجو التعميمية من خالل الكتب المدرسية المّوحدة بأنو يراعي فئات 

المتمدرسين من خالل مواضيعو ومحتواه التربوي ويساىم في تفاعميم وانسجاميم من خالل الصف 
الدراسي والمدرسة عمى حّدسواء، إذ أن مناىج الجيل الثاني تراعي الفروق من خالل حصة 

المعالجة لتدارك األخطاء واكتساب أكثر المعمومات والمعارف وذلك لموازنتو مع مستوى زمالئو 
تعرف بأنيا اختالف ''خالل الفصل الدراسي وانسجامو معيم وتفاعمو، كما أن الفروق الفردية  

المتعممين في مستوياتيم العقمية والمزاجية والبيئية، وىي تمثل االنحرافات الفردية عن المتوسط 
الجماعي في صفات المختمفة فيي السمة التي يتمايز عن بعضيم فالناس يختمفون في 

 (2.)''خصائصيم الجسمية وفي تكوينيم بيولوجي وفي قدراتيم العقمية 

 تراعي مختمف الفروق الموجودة ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (12) باإلضافة إلى المقابمة رقم
بين المتعممين ىذه الكتب المدمجة عمى خاطر المتعمم المي مافيمش نخموه لمحصة المعالجة 
'' األولى بيا دروس والحصة الثانية والثالثة لممعالجة التربوية وبالتالي ىو يراعي الفروق الفردية 

وىذا يعني بأن برامج الجيل الثاني تراعي مختمف الفروق الفردية لممتعممين خالل الحصة التعميمية 
ولسير العممية التعميمية التعممية، ونظر لمبرنامج الدراسي الذي بصفتو يحتوي عمى كفاءات المواد 

                                                           

 . 124، ص1998،مصر، 1، ط، دار النشر الحديثة، المدرسة والتمدرسمحمد منير موسى- 1
، 2008،(األردن)عمان ،1 ط، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،الفروق الفردية وصعوبات التعمميحي محمد نبيان،  - 2

 .140ص



 عرض وتحليل المقابالت:                                                                      الفصل الخامس
 

123 

الثالث فيساىم بشكل كبير في دعم عممية التدريس وتنمية كفاءات المعرفية والذىنية، وىناك إجابة 
 كتب الجيل الثاني تراعي إلى ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (1)استثنائية وتمثمت في المقابمة رقم

 وىذا ''حد ما مختمف الفروق الموجودة بين المتعممين إذ أنيا تحتاج إلى رفع اإلختالالت الموجودة 
يدل حسب ما تمثمو المبحوثة بأن المقررات الدراسية ومناىج الجيل الثاني تراعي إلى حّد ما 
مختمف الفروق الموجودة كأحد المبادئ الشخصية اإلنسانية فيي متحيزة في إجابتيا، فالمعمم 

تراعيو في جانب وتيممو في جوانب أخرى كالرياضيات مثاًل وذلك لكثافة برنامجو من ناحية الطرح 
 .باالستعارة والجمع وغيرىا

يتبين لنا من خالل ما تم عرضو أن كتب الجيل الثاني ال تراعي مبدأ الفروق الفردية بين 
المتعممين وذلك في أنيا كتب مدرسية مدمجة تحمل كفاءات المواد الثالث باعتبارىا أنيا تراعي 
طبقة المدن المتطورة وأصحاب الطبقة المثقفة، اعتبار أن األسرة ليا دور تكاممي مع المؤسسات 

 .   التربوية في تربية األجيال الصاعدة وتساىم بشكل كبير في دعم عممية تعميم المتمدرس

 : 19السؤال رقم 

 ؟ىل يساعدك التوقيت الزمني في إلقاء مواد الدراسية بالنسبة لمسنة الثانية من الطور االبتدائي

من خالل تطمعنا ألجوبة المبحوثين تبين لنا حقائق اجتماعية من خالل طرحنا لمسؤال الخاص ىل 
يساعدك التوقيت الزمني في إلقاء مواد الدراسية بالنسبة لمسن الثانية من الطور االبتدائي ؟إذ 

تمحورت اإلجابات عمى أن التوقيت الزمني لممواد الدراسية بالنسبة لمسنة الثانية لمطور االبتدائي 
عمى أنو ال يساعد األساتذة في تمقينيم لمدروس باعتبار أن السنة الثانية تتميز ببرنامج مكثف من 
خالل محتواه التربوي، فالتوقيت الزمني يضم عدة مواد دراسية مّوحدة والمتمثمة في المغة العربية 
والتربية اإلسالمية والمدنية، وكذا التربية عممية التي الرياضيات فتساىم بدورىا في دعم قدرات 

كسابو مختمف الميارات  التمميذ المعرفية وتنمية كفاءاتو في مختمف المواد منيا األدبية والعممية وا 
حيث  (3)االجتماعية والتي تساىم في تفاعمو مع أفراد المجتمع وىذا ما تجمى في مقابمة رقم

 اليساعد التوقيت الزمني في إلقاء المواد الدراسية خصوصًا في ''صرحت المبحوثة قائمة 
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 وىذا يدل عمى أن المبحوثة ''الرياضيات درس يشتمل عمى العديد من المعارف في درس واحد 
يظير ليا جاليًا بأن التوقيت الزمني اليساعدىا إطالقا وىذا راجع إلى كثافة البرنامج الدراسي وىو 
مكتظ من ناحية مواد التعميمية وباألخص برنامج الرياضيات، فيو يحتوي عمى العديد من المعارف 

والمعمومات العممية مما يعيق عممية االنسجام والتفاعل داخل الحصة التعميمية باإلضافة إلى 
 البرنامج والتوقيت الزمني ال يساعدني من ناحية ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (8)المقابمة رقم

 حصة وما يدخموش األنشطة فييا 15األنشطة التربوية والتربية الفنية ماندرىاش والحكم الساعي 
 وىذا يعني بأن الجيل الثاني ذو توقيت زمني ال يساعد ''بصح ىذا ال يساعد األساتذة معظميم 

عبد معظم األساتذة إلحتواءه عمى نشاطات مكثفة وىذا راجع إلى ضيق الوقت الزمني، إذ يقول 
 بأن المناىج الجافة البعيدة عن '' حول أىمية النشاطات التربوية والمدرسية وفوائدىا الحقيقة الجواد

حاجات الطفل وطريقة التدريس التي أساسيا الحفظ والتمقين، كل ىذه العوامل ليا عوامل بظاىرة 
الرسوب المدرسي واألمر واضح تماما فإذا شعر المتعمم أن المدرسة بمناىجيا ونشاطاتيا وطرقيا 

تقدم إليو ما يتناسب مع حاجاتو تجيب عمى استفساراتو فإنو سيكون حريصًا كل الحرص عمى 
 (1)''.الذىاب إلى المدرسة 

ونستنتج من خالل ىذا القول بأن النشاط التربوي المدرسي يعبر عن احتياجات وميول المتعممين 
داخل المدرسة  فيو يترجم واقعو االجتماعي لمعاش، فالمناىج التي ال تحتوي عمى أنشطة تربوية 

ىي مناىج جافة في محتواىا ال تعبر عن رغبات المتعممين وىناك من أكد عمى أن التوقيت 
الزمني يساعدني في بعض المرات وال يساعدني تارة أخرى بمعنى أنيا إجابة متحيزة وىذا ما تجمى 

 دقيقة ال تكفي في الرياضيات وبالنسبة 45 ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (7)في المقابمة رقم
وىذا يدل عمى أن برنامج المغة العربية مساعد بالنسبة '' لمقراءة والدروس العممية واألناشيد تكفي 

 دقيقة إلحتواءه عمى حساب الذىني لممتعمم 45لألستاذ أما المواد العممية مثل الرياضيات ال تكفي 
 ''حيث صرح المبحوث قائال  (14) بإضافة إلى مقابمة رقم'' ومكتظ من ناحية معموماتو العممية 

                                                           

، دار مجد الالوي لمنشر (السموكية التعميمية لمتالميذ أسبابيا وعالجيا)المعمم والمشكالت الصفية عبد المطيف فرج،  - 1
 . 162، ص2005، (األردن )عمان ، 1طوالتوزيع، 
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 دقيقة تساعد 45 وعدد الحصص بزاف وىذا من ناحية المواد التعميمية بصح chargerال يساعد 
 وىذا يدل عمى أن المواد التعميمية كثيرا ''وتكفي في إلقاء الدروس الخاصة بالحصص التعميمية 

بالنسبة لممستوى السنة الثانية وأما من ناحية الوقت يكفييا بالنسبة لمحصة التعميمية ويساىم في 
إمداد المتعممين بمختمف الخبرات التربوية النسجاميم وتفاعميم مع الحياة المدرسية، ومن خالل 

حيث صرحت المبحوثة  (13)برنامج الجيل الثاني وىناك إجابة استثنائية وتمثمت في مقابمة رقم 
 وىذا يدل '' التوقيت الزمني يساعد بالنسبة لممواد التعميمية وباألخص التربية اإلسالمية ''قائمة 

عمى أن المناىج الجيل الثاني تساعد األساتذة من خالل عوضيا لمدروس  وخاصة في مادة 
التربية اإلسالمية لمسنة الثانية باعتبارىا أنيا مادة تربوية تساىم في غرس القيم األخالقية والتربوية 

 .في نفوس المتعممين من خالل الكتاب المدرسي وتماشيا مع ثقافة المجتمع المحمية

يظير لنا من خالل ما تم عرضو أن التوقيت الزمني لمبرنامج الدراسي، لمناىج الجيل الثاني 
اليساعد في إلقاء الدروس المبرمجة وىذا حسب تصورات معظم األساتذة عمى أنو برنامج مكثف 
من حيث المواد الدراسية فالسنة الثانية تحتوي عمى العديد من المعارف والمعمومات العممية التي 

 . تساىم في دعم عممية التعمم والتدريس خالل الحصة التعميمية

 : 20السؤال رقم 

 من يحدد التوقيت الزمني لمبرنامج البيداغوجي الخاص بالسنة الثانية ابتدائي؟

من خالل تفريغنا ألجوبة المبحوثين تبينت لنا حقائق اجتماعية ونذكرىا في النقاط اآلتية وىي 
كالتالي والمتمثمة في طرح السؤال الخاص بمن يحدد التوقيت الزمني لمبرنامج البيداغوجي الخاص 

بالسنة الثانية ابتدائي وظيرت أن جل اإلجابات تمثمت في أن التوقيت الزمني تحدده الوزارة 
ويصادق عميو المفتشين، باإلضافة إلى أساتذة والمدير بالتنسيق مع المفتشين وأن توزيع المواد 
( 3)بالنسبة لأليام تأخذه الوزارة وتطبقو ميدانيا أي في مجال التربوي وىذا ماتجمى في المقابمة رقم 

 يحدد التوقيت الزمني المفتشين وىو اقتراح ترتيب المواد بصح كاش ''إذ صرحت المبحوثة قائمة 
تغيير بالنسبة لمساعات المواد أساتذة يديروه ويغيروه كما يغيروا التوقيت الزمني من الوزارة بالنسبة 
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 وىذا يدل ''لأليام وتقسيم المواد فييا والتوقيت فيتماشى مع دليل األستاذ بكل مادة وىو من الوزارة 
عمى أن التوقيت الزمني لمبرنامج البيداغوجي الخاص بالنسبة لمسنة الثانية ابتدائي يحدده المفتشين 

بالتنسيق الجيود التربوية مع الطاقم التربوي باقتراح ترتيب المواد من المفتشين لكن باستطاعة 
األساتذة التغير بالنسبة لساعات المواد التعميمية وىذا عمى حسب قدرات معرفتيم بأىم مواد في 

مناىج الجيل الثاني فالوزارة ما عمييا غير تقسيم المواد التعميمية خالل األيام األسبوع فيساعد ذلك 
لسير العممية التربوية ودليمو األستاذ بكل مادة تعميمية وىذا تفرضو الوزارة فيما يتماشى مع كل 

 ''أستاذ بالطور االبتدائي ودليمو وىو بمثابة موجو لو ومرشد في العممية التربوية التعميمية، 
فالبرنامج التربوي ىو عبارة عن خطة أو وثيقة مكتوبة تخدم المتمدرسين و تمثل حاجاتيم التعميمية 
بغية تحقيق الخدمات التربوية وتساىم في تعميميم وتدريبيم، فالبرنامج التربوي لو جوانب تنفيذية 

 نضف إلى ذلك (1).''وأىداف محددة  إذ تفرضو وزارة التربية الوطنية لخدمة المؤسسات التربوية 
 يحدده األساتذة مع المدير ويضرب طال عميو ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (5)في المقابمة رقم 

 دقيقة بالنسبة لمغة العربية   وخاطرات 45والمفتش يصادق عميو بصح ىذا جاي من الوزارة  و
نديرو ندوة عميو في بداية السنة الدراسية وذلك لممصادقة عمية عمى مستوى المقاطعة وبتوزيع عمى 

 وىذا يدل عمى أن التوقيت الزمني لمناىج الجيل ''المعممين عمى حساب المستويات التعميمية 
الثاني لمسنة الثانية يتناقش عميو المعممين من خالل االجتماع وذلك من خالل المشاركة بين 

وجيات نظرىم والتفاعل المتبادل بينيم، فالمفتش يصادق عميو أما توزيع المواد من الوزارة  التربية 
 دقيقة لكل مادة تعميمية واجتماعية ويكون في بداية السنة 45الوطنية وكذا بالنسبة لساعات وىي 
 الوزارة ىي التي تحدده ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (12)الدراسية، باإلضافة إلى المقابمة رقم 

 وىذا دليل عمى التعاون واالنسجام والتفاعل  ''بالتعاون مع المدير والمفتش ومرات يغيره المعممين 
البيداغوجي لمطاقم التربوي داخل المؤسسات التربوية قصد سير العممية التربوية عمى أكمل وجو 

حيث صرحت  (1)ولدعم عممية التعميم خالل المستويات التعميمية، باإلضافة إلى المقابمة رقم 

                                                           

، 2001، ندوة التشخيص الطبي و التقييم النفسي والتربوي، السعودية، تقييم البرامج التربوية الفرديةسحر الخشرمي، - 1
 . 183ص
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 التوقيت الزمني لمبرنامج البيداغوجي الخاص بالسنة الثانية ىو مشروع تربوي ''المبحوثة قائمة 
 وىذا يدل عمى أن البرنامج البيداغوجي وما يحممو من توقيت زمني، ىو بمثابة مشروع ''تعميمي 

تربوي قائم بذاتية يساىم في توطيد العالقة التفاعمية بين األستاذ والمتعممين من خالل المواد 
الدراسية ومواضيعيا التربوية والتي تساىم بدورىا في ضبط سموكات األفراد داخل المجتمع وذلك 
من خالل ضمير االجتماعي، باإلضافة إلى دور المتعمم وأنو محور العممية التربوية فيو ينمي 
ويكتسب خبراتو في المجال دراستو وتأقممو مع البرنامج الدراسي، وضف إلى ذلك المقابمة رقم 

 ال يوجد بو غموض البرنامج يعطي أىمية لممراقبة المنزلة من ''إذ صرحت المبحوثة قائمة  (12)
طرف الوالدين والمدرسة في الجيل الثاني ويكون في الكتاب المدرسي فقرة تعممو من تمك الفقرة 

ويعرفوا خالصة الدرس ويعمموىا ألوالدىم وىذا المي يخمي الجيل الثاني والبيت يكمل المدرسة وفيو 
الوسائل التكنولوجية وىي التي تساعد المتعمم باإلضافة الصور تمفت انتباه المتعمم والمعمم عمى حّد 

سواء ويخفف عمييم وكون يغيروا مستوى السنة الثانية تتغير الدراسة بالنسبة لمجيل األول وفي 
السنة الثالثة والرابعة مميح لييم والتعديالت واإلدماج لمكتاب المدرسي لمجيل الثاني خدم المتعمم 

 وىذا يدل عمى أن المقررات ''وأستاذ في السنة الثانية ابتدائي وجعمتو متفاعال مع أسرتو ومجتمعو 
الدراسية لبرنامج الجيل الثاني تعطي أولوية لممراقبة المنزلية وىذا يدل حسب تصور المبحوثة، 
وكما أنا التكامل البنائي والتكافل الوظيفي من طرف المدرسة واألسرة باعتبارىا مؤسسة التنشئة 
االجتماعية فالكتاب المدرسي لمناىج الجيل الثاني يضم فقرات وىي فقرة تعممت والتي تساىم 

بدورىا في توثيق العالقة التفاعمية والزيارات بين األسرة والمدرسة عمى أن المتعمم يعيش في ىذين 
نما بالتكامل واالنسجام والتفاعل مع  المحيطين االجتماعيين، فالمتعمم اليقتصر عمى المدرسة وا 
األسرة فيذا كمو بشكل طاقم تربوي وىذا ماجعل مناىج الجيل الثاني ذو فعالية في سير العممية 

التربوية، فالوسائل التكنولوجية تساعد وتدعم المتعمم عمى إكساب المعارف العممية المختمفة 
فالكتاب يحتوي عمى الصور إذ تحمل دالالت معرفية فيي تمفت انتباه المتعممين وكذا األستاذ 

خالل الحصة التعميمية، وأما ىذا المستوى السنة الثانية فيو طور ميم باألطوار االبتدائية لما فيو 
دماج لألفكار التربوية فمقد خدم الجيل الثاني بالنسبة لمسنة الثانية وىو مفيد بالنسبة  من تعديالت وا 
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لألستاذ والمتعمم عمى حّد سواء كما أنو جعل المتعمم متفاعال مع أسرتو ومجتمعو، وىناك أكّد 
عكس ذلك بأن مناىج الجيل الثاني ليا دور في سير العممية التربوية وىذا ماتجمى في المقابمة 

 ال يوجد بيا فعالية وحتى النصوص فييا ركيكة ألن ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (11)رقم
 وىذا  حسب ما تقره '' دقيقة وحصص القراءة المي عمييا الشيء ناقصة 90الوقت ال يكفي 

المبحوثة أن مناىج الجيل الثاني ليس ليا فعالية في سير العممية التربوية مما أنو ال يوجد بو 
تفاعل وانسجام داخل الحصة التعميمية وأن الوقت ال يكفي وحصص القراءة ناقصة و النصوص 
فيو ركيكة وغير معبرة بالنسبة لمناىج الجيل الثاني والكتب الموّحدة المدمجة، فيناك اإلجابات 

 نعم ولكنيا تركز عمى ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (1)االستثنائية والتي تمثمت في المقابمة رقم 
 وىذا يدل عمى أن الجيل الثاني يولي أىمية كبيرة لممتعمم داخل المجال ''اىتمامات عمى المتمقي 

حيث صرح المبحوث  (14)التربوي فيو يتمقى أكثر المعمومات من األستاذ وكذا المقابمة رقم 
نوعا ما من ناحية الدروس والحصص بالنسبة لممعمم والمتعممين وعندىا دور من ناحية ''كالتالي 

  وىذا يدل عمى أن الجيل الثاني لديو دور في سير العممية ''مصطمحاتيا الجديدة المي جابتيا 
التربوية بالنسبة لألستاذ والمتعممين، وكذا من ناحية المصطمحات الجديدة فيي تساىم بدورىا في 
دعم عممية التعميم وىي تنمي كفاءات وميارات المتمدرسين العممية واالجتماعية باإلضافة أنو 

 .يكسب قيم المجتمع وتقاليده االجتماعية 

نستخمص أن التوقيت الزمني لبرنامج الجيل الثاني تحدده وزارة التربية الوطنية وذلك بالتنسيق مع 
جيود المفتشين التربويين وكذا استشارة مدراء المؤسسات التربوية وذلك باجتماع مع أساتذة في 
بداية السنة لتوزيع المواد الدراسية، وىذا ضمن البرنامج البيداغوجي لمناىج الجيل الثاني لسنة 

 .   الثانية من الطور االبتدائي

  :21السؤال رقم 

 ىل ترى أن مناىج الجيل الثاني ذات فعالية في سير العممية التربوية ؟ ولماذا حسب رأيك؟
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من خالل تطمعنا ألجوبة المبحوثين اتضحت لنا حقائق اجتماعية نوجزىا في النقاط اآلتية 
ىل ترى أن مناىج الجيل الثاني ذات فعالية في سير العممية : والمتمثمة في طرح السؤال الخاص

التربوية ؟ولماذا حسب رأيك؟ واتضحت أن جل اإلجابات تمثمت في أن األساتذة يعتبرون أن 
مناىج الجيل الثاني لدييا دور في العممية التربوية والتي تتوقف بدورىا عمى العالقة التفاعمية بين 

المتعمم واألستاذ، خالل الصف الدراسي أو بالمواد األخرى لمسنة الدراسية فبرامج الجيل الثاني 
ساعدت كل من األستاذ والمتعمم عمى حّد سواء، و البيداغوجيا التربوية و التعميمية تقتضي وجود 
المادة التعميمية من خالل وحداتيا التعميمية فيي تفرض مواضيع اجتماعية معاصرة وىادفة فيي 

تجمع بين الجانب المعرفي والجانب االجتماعي، كما أنيا تراعي كل فئات المجتمع وثقافتيم 
فالمعارف ىي متعمقة في مناىج الجيل الثاني إذ تعتمد عمى التركيز والبحث بالدرجة األولى 

باإلضافة إلى أنو يعتمد عمى التحضير وذلك من خالل إبراز دور المتعمم وأىميتو وفاعميتو داخل 
المنظومة التربوية فاستيعاب الدرس يكون عمى حساب األستاذ وطريقتو في التدريس وشرح الدرس 

التعميمي ويعطي أىمية كبرى لممسابقات المنزلية، فالكتاب المدرسي يساىم بالدرجة األولى في 
توثيق العالقة التفاعمية بين المتعمم واألستاذ من خالل ما يحتويو من دالالت معرفية ورموز 

ومواضيع تربوية مختمفة والتي يتضمنيا فمقد برزت مصطمحات جديدة في مجال التربية والتعميم، 
وذلك من خالل مناىج الجيل الثاني كالمقاطع التعميمية مثال إذ ليا دور تربوي كبيركما  نجد في 

 نعم مناىج الجيل الثاني ذات فعالية في سير ''حيث صرحت المبحوثة قائمة  (3)المقابمة رقم
العممية التربوية بصح ىي كبيرة عمى مستوى التمميذ وتستحق  التركيز أكثر لكنيا ساعدت كل من 

المعمم والمتعمم فيي تتوقف بالدرجة األولى عمى البيداغوجيا المعتمدة من طرف المعمم وعميو 
وىذا يدل عمى ''الجمع بين معرفتو لممادة وكذا البيداغوجيا إلى جانب معرفة خصائص المتعممين 

أن المناىج التربوية الحديثة لمجيل الثاني ساىمت بشكل كبير في استمرارية العممية التربوية ولكن 
من ناحية محتواىا المعرفي فيي أكبر عمى ذىن المتعمم من ناحية دروسو والتركيز كعنصر 

أساسي الستيعابو من ناحية المواضيع الجتماعية، فالتفاعل يكون بين األستاذ والمتعمم من خالل 
الدالالت والرموز المعرفية وكذا الصور الذىنية لكي يستطيع المتمدرس االندماج والتفاعل 
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االجتماعي مع كافة أفراد ومؤسسات التنشئة االجتماعية داخل المجتمع وذلك من خالل تشبعو 
لمختمف المعايير والقيم االجتماعية، إذ أن مؤسسات التنشئة االجتماعية تفرض آليات الضبط 
االجتماعي و البيداغوجيا التربوية داخل الصف الدراسي والمعتمدة من طرف األستاذ وتجعمو 

 فالعممية التربوية عبارة عن عممية '' يعرف خصائص المتعممين والمعرفة التامة بالمادة التعميمية 
تعممية ترتبط أسًا بالمواد الدراسية من حيث المضمون والتخطيط ليا وفقا الحاجات واألىداف وكذا 
الوسائل وطرق التبميغ والتقويم وتستند أساسًا عمى عممية التعمم داخل حجرة التدريس، وتعتمد عمى 

 (1).''التفاعل بين األستاذ والمتعمم لسير العممية التعميمية 

 مناىج الجيل الثاني عندىا فعالية في ''حيث صرحت المبحوثة قائمة   (5)وضف إلى المقابمة رقم 
العممية التربوية والمتعمم فييا يبحث واألستاذ من ناحية الدروس يتطمب التحضير لكي يفيم الدرس 

المتعمم والعممية التربوية عمى حساب األستاذ من يقدم درس وكذلك التعميم أصعب مينة وفيو 
 وىذا يدل عمى ''البحث مستمر وكل خطرا حاجة جديدة نحن معممين وفي نفس الوقت متعممين 

أن الجيل الثاني من خالل برامجو التعميمية يستدعي البحث أكثر من كال الطرفين المعمم والمتعمم 
وكذا التحضير أكثر وذلك من أجل استيعاب األفكار والمعمومات العممية المتضمنة داخل الدروس 

من طرف المتعمم ويستوجب عمى المتمدرس فيم صور ومعارف الكتاب المدرسي وأىم رموزه 
ودالالتو التربوية بغية التفاعل مع أىم مستجدات فعمميات الفيم و االستيعاب من طرف المتعممين 

ميمة صعبة تتطمب التعمق أكثر في المصطمحات الحديثة داخل حجرة التدريس وعمى ىذا 
األساس يمكن اعتبار التدريس أصعب مينة في مجال التربية والتعميم حسب ما أقرتو المبحوثة 

وتتجمى في ذلك أن التعميم يولي اىتمام كبير لدور المتعمم واألستاذ داخل الصف الدراسي 
باعتبارىما أىم عناصر التفاعل االجتماعي داخل المؤسسة التربوية والمنظومة التربوية عمى 

 .حّدسواء 

                                                           

 . 95، ص1972ر، مص، 2 ط، دار النيضة لمنشر والتوزيع،عمم النفس التربويأحمد زكي صالح،  - 1
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 تستخمص في األخير مما سبق عرضو حول برنامج الجيل الثاني وأىم مناىجو أنو مساعد في 
سير العممية التربوية،وذلك باحتوائو عمى مواضيع اجتماعية تصب في فائدة المتعممين وتساىم 
بدورىا في توثيق العالقة التفاعمية المتبادلة بين األستاذ والمتعممين وكذا في أنو يتضمن مبدأ 

المقاربة بالكفاءات كتقنية تدريسو لتنمية كفاءات ومعارف وخبرات المتعممين باإلضافة إلى ميارات 
 .  االجتماعية قصد التكيف مع التطورات الراىنة لممجتمع المحمي
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 :عرض ومناقشة فرضيات الدراسة

من خالل تحميمنا لمقابالت المبحوثين اتضح لنا بأن موضوعنا حول تمثالت أساتذة الطور 
االبتدائي لمكتب المدرسية الخاصة بمناىج الجيل الثاني بأنو موضوع حديث في المجال 
التربوي وذلك استنادا عمى أن المناىج التربوية السابقة كانت ذات نقائص مما أدى إلى 

ظيور المناىج التربوية الحديثة وذلك لتطوير العممية التربوية، بإضافة إلى إعطاء أىمية 
ودور كبير لممتعمم في المنظومة التربوية بصفو أن المؤسسات التربوية تعتمد عمى التفاعل 

االجتماعي القائم بين أستاذ والمتعمم، حيث اعتمدنا عمى فرضيات البحث وذلك لتقصي حول 
طبيعة الموضوع وأىميتو ومعرفة مدى االنسجام المتبادل في الصف الدراسي، وتمثمت 

حول اعتبار أساتذة الطور االبتدائي أن كتب الجيل الثاني حممت معيا عدة :  فرضية األولى
امتيازات أىميا تخفيف العبء عمى المتعممين من حيث الحقيبة المدرسية وتكامل الدروس 

 .فيما بينيا

 والمتمثمة حول عدم قدرة المتعممين عمى التمييز بين المواد بسبب التداخل :الفرضية الثانية  
في المعمومات واألفكار، حيث وجدنا غالبية اإلجابات أن ىناك تخفيف العبء عمى 

المتعممين من ناحية الحقيبة المدرسية باإلضافة إلى تكامل الدروس فيما بينيا حيث تجمت 
 بأن كتب المدرسية الخاصة بالجيل الثاني قد خففت من وزن الحقيبة %80النسبة في 

المدرسية باإلضافة إلى أن ىناك تكامل وانسجام وتداخل في المعمومات واألفكار في المواد 
األدبية مثل المغة العربية والتربية اإلسالمية والتربية المدنية الخاصة بالمقاطع التعميمية وكذا 
المحاور التي تضّم مواضيع تربوية اجتماعية، أما البعض األخر فتمحورت تمثالتيم إلى أن 

ىناك من أكد عكس ذلك وفيما يخص المواد العممية  والمتمثمة في الرياضيات والتربية 
  وفيما %20العممية التكنولوجية وىناك تكامل وانسجام لكن بنسبة قميمة حيث قدرت النسبة 

يخص الفرض الثاني والمتمحور في عدم قدرة المتعممين عمى التمييز بين المواد بسبب 
  عمى ألن ىذا %30التداخل في المعمومات واألفكار حيث وجدنا بأن النسبة قدرت ب
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اإلدماج الموحد لممواد التعميمية قد شتت فكر المتعمم وجعمو ال يميز بين األفكار والمعمومات 
الكتاب المدرسي في المواد التعميمية، ومن ىذا المنطمق نستنتج بأن كأل الفرضيتين 

المتمثمتين في أن كتب الجيل الثاني قد خففت من وزن الحقيبة المدرسية وكذا تكامل الدروس 
من خالل الكتاب الموحّد باإلضافة إلى أن المتعمم ال يستطيع التمييز بين المعمومات 

واألفكار وبالتالي يتضح لنا الفرضيتين قد تحققت من خالل الدراسة الميدانية ، وذلك من 
خالل المؤسسات التربوية إذ تعد مناىج الجيل الثاني بمثابة الركيزة األساسية في سير 

العممية التربوية انطالقا من أنيا ترتكز عمى المقاربة بالكفاءات كتقنية تدريسية تساىم في 
تنمية كفاءات ومعارف وخبرات المتعمم داخل الصف الدراسي وىذا ما لحظناه واستخمصناه 

حسب تمثالت األستاذة السنة الثانية لمطور االبتدائي فيما يخص الكتب المدمجة لمناىج 
 .الجيل الثاني 
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 : خاتمة

إن المجال التربوي كغيره من المجاالت يطرأ عميو تغيرات وتحديثات في المناىج التربوية 
وىي من المساعي الرامية لوزارة التربية الوطنية، فالمناىج الدراسية التتصف بالجمود وأنيا 
تخضع دوريا إلى تعديالت حيث يتم تطبيقيا لتحسين مضامينيا وذلك بما يفرضو التقدم 
العممي والتكنولوجي قصد إدراج معارف أو مواد جديدة ألي منياج تربوي، إن المؤسسات 

التربوية وخاصة المدارس االبتدائية تعتمد عمى التربية والتعميم بالدرجة األولى في كل 
المستويات التعميمية لكونيا تعمل عمى ضمان تعميم ذو نوعية جيدة، ويحقق العدالة والمساواة 

وىذا ضمن مبدأ تحقيق الفرص التعميمية بين المتعممين إضافة إلى إكسابيم مختمف 
 .الميارات والمعارف إلدماجيم في مجتمع المعمومات والمعرفة

وليذا الغرض جاءت مناىج الجيل الثاني معتمدة عمى المقاربة النسقية الشاممة، حيث تيدف 
إلى التمكن من تحديد مالمح التخرج الكفاءات الشاممة في مرحمة الطور االبتدائي وخاصة 
قسم السنة الثانية، وذلك قصد معالجة نقائص الجيل األول اعتمادا في ذلك عمى المقاربة 

بالكفاءات كتقنية تدريسية لتنمية كفاءات المتعمم، فالجيل الثاني اعتمد عمى الكتب المدرسية 
الموحدة إلضفاء االنسجام والتكامل قصد التعمق أكثر في المعمومات واألفكار العممية 

 .وتطبيقيا في المؤسسات التربوية لخدمة الفرد والمجتمع

وقد ركزت مناىج الجيل الثاني عمى إطار المعرفي الشامل يتضمن أىداف مسطرة، قصد 
تفاعل المتعمم مع الوضعيات المتضمنة في الكتاب المدرسي المّوحد والذي شممو التجديد و 
التعديل من حيث المضمون والشكل، والكتاب المدرسي يعتبر الوسيمة األقرب إلى األستاذ 

والمتعمم داخل الصف الدراسي وذلك من حيث المفاىيم والمواد التعممية التي يحتوييا 
فالتجديد في الكتاب المدرسي الخاص بمناىج الجيل الثاني وربط المواد ببعضيا البعض 
وجعميا مشروع تربوي واحد، فالمقررات الدراسية لمجيل الثاني تعتمد عمى المتعمم بالدرجة 

األولى وتجعمو يتفاعل أكثر مع البرنامج باالعتماد عمى المقاربة بالكفاءات وأىم ما يميزىا 
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ىو إمكانية أن يجند المتعمم مجموعة من الموارد المندمجة فالتعمم أىم ما تركز عميو إضافة  
إلى ردود أفعالو، إذ تدرب المتعمم عمى البحث واإلكتشاف والتقصي عن المعمومات العممية 
ويحمل الكتاب كفاءات المواد وأىم القيم وكذا الترابط والتكامل بين الكفاءات المواد الثالث 

ويساىم في تدعيم نشاط اإلدماج بينو، فيذه الكفاءات يكتسبيا المتعمم من خالل المواد 
كساب القيم لممتعمم والذي يسعى بدوره  التعميمية إذ تيدف إلى التحكم في المعارف والموارد وا 

 .إلى تنميتيا وكذا المعارف والميارات في مختمف مراحل نموىم 

فاألستاذ في مناىج الجيل الثاني لو دور تربوي بصفتو القائد في إدارة صفو الدراسي 
والمتمكن من المواد التعميمية، فالتربية والتعميم ىي الغاية األسمى التي ييدف أستاذ توصيميا 
إلى طمبتو، فتمثالتو حول مناىج الجيل الثاني ىي األساس حيث أردنا دراسة تصوراتو وأىم 

 .         أفكاره التي يحمميا الجيل الثاني و المتضمنة اإلصالح التربوي 
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 المعهد
تخرج من   سنوات7

 معهد أساتذة
تخرج من  27 أنثى 07

 المعهد
تخرج من   سنوات 8

معهد 
التكنولوجي 

 لألساتذة 
عمم النفس   سنوات4 ليسانس 34 أنثى 08

 المدرسي
 بكالوريا  سنة25 بكالوريا 42 أنثى 09
 أدب عربي  سنوات 6 ليسانس 30 أنثى 10
 2ماستر  سنوات3 ماستر 38 أنثى 11

 عموم تجارية
تخرج من   سنوات10 ليسانس 30 أنثى 12

معهد 
 األساتذة



 مالحق الدراسة
 

 أدب عربي  سنوات4 ليسانس 35 أنثى 13
فيزياء   سنة 17 ليسانس 40 ذكر 14

 وكيمياء
عمم االجتماع   سنوات 9 ليسانس 35 ذكر 15

 االتصال
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