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� : إشكالية البحث:أو

تتجلCCى وطCCادة تلCCك , ع,قCCة وطيCCدةمCCن خCC,ل اسCCتنطاق الواقCCع تبCCدو الع,قCCة بCCين التعلCCيم والتنميCCة      

, صCCناعية, وميCCادين التنميCCة المختلفCCة, العمليCCة التعليميCCة مخرجCCات الع,قCCة فCCي الصCCلة المباشCCرة بCCين

  ..  خدماتية, ثقافية, زراعية

التعلCCيم يسCCھل  نفسCCنجد أ, وإذا مCCا أردنCCا تفكيCCك ھCCذه الع,قCCة لنقCCف علCCى كيفيCCة مشCCروعية قيامھCCا     

وھCو مCا يعنCي , يزيCد قCابليتھم نحCو التطCور والتغييCر, يرفع قدراتھم ا8بداعية, داكتشاف قدرات ا<فرا

إ� أن الحقيقCة التCي � تحتCاج إلCى تCدليل مراميھCا  وتلك وسيلة التنمية لبلوغ. موارد بشرية أكثر كفاءة

والتنميCة , يةوالمستوى الكبير الذي عرفته التقن, ھي أن القدر العالي من التقدم الذي يشھده العالم اليوم

.                                               كCCCCCCCCل ذلCCCCCCCCك كانCCCCCCCCت قاعدتCCCCCCCCه اسCCCCCCCCتراتيجية محكمCCCCCCCCة, التCCCCCCCCي تعرفھCCCCCCCCا الCCCCCCCCدول المتقدمCCCCCCCCة

بقCدر مCا أصCبح اسCتثمارا مخططCا ومبرمجCا , ولم يعد التعليم اليوم عملية روتينية الھCدف منھCا التلقCين

                                                                       .ان الذي يضطلع بمھام العملية التنمويةبدقة يھدف بالدرجة ا<ولى إلى تكوين ا8نس

فزيCCادة علCCى , والمدرسCCة كمؤسسCCة إجتماعيCCة تمثCCل إحCCدى أھCCم القنCCوات التعليميCCة إن لCCم تكCCن أھمھCCا   

فھCي تسCاھم بقCدر كبيCر فCي , ا<سCرة دورھا كمؤسسة للتنشئة ا8جتماعية تأتي فCي المرتبCة الثانيCة بعCد

كCCل ذلCCك مCCن خCC,ل ممارسCCة الفعCCل , تشCCكيل شخصCCية الطفCCل وبالتCCالي تحديCCد معCCالم إنسCCان المسCCتقبل

التعليمي بما يحتويه من طرائق وأساليب ومضامين تربوية ھCي فCي الحقيقCة انعكCاس لتطCور المجتمCع 

     .عن ا8نسان المثالي الذي ينشده

يج##ب أن نجع##ل ف##ي ك##ل مدرس##ة م##ن مدارس##نا حي##اة << : قCCول جCCون ديCCويوفCCي ھCCذا السCCياق ي    

فعندما تقدم المدرسة كل طفل إل#ى عض#وية المجتم#ع ...تعكس حياة مجتمع أكبر...مصغرة اجتماعية

وتجھ#زه ب#أدوات التوجي#ه , وتدربه داخل مجتمع صغير من ھذا النوع فتجعل#ه يتش#رب روح الخدم#ة

  أعمق وأحسن ضمان لمجتمع أكبر ذي قيمة يكون لنا حين ذاك, الذاتي الفعال

  (1)>>وحسن وانسجام
بمعنCى ضCرورة مواكبCة , وفي ھذا القول إشارة من ديوي إلCى ضCرورة ارتبCاط المدرسCة بCالمجتمع   

فCإذا مCا نجحCت المدرسCة فCي خلCق , فعماد التنمية ھو ا8نسCان, المدرسة لروح التغيير والتقدم والتنمية

                                                 
.50ص . ت.د, بيروت, منشورات دار مكتبة الحياة, ترجمة أحمد حسن الرحيم, المدرسة والمجتمع, جون ديوي  (1)  



ومعنCى ذلCك أن المدرسCة تCؤثر فCي التنميCة تCأثيرا , تكون قد أدت مھمتھCا, مويةا8نسان ذي العقلية التن

وقبCل ذلCك عبCر تثبيCت ...) العامCل, المCدرس, المھنCدس, الطبيCب( الفنCي  عبر خلق ا8نسCان , مباشرا

  .العقلية التنموية لديه

اعية المتفق على قبولھCا ومما � شك فيه أن من الوظائف ا<ساسية للتعليم نقل القيم الثقافية وا8جتم   

فCCالقيم شCCيء أساسCCي لضCCمان اسCCتقرار المجتمCCع والنظCCام , مCCن طCCرف المجتمCCع إلCCى ا<جيCCال ال,حقCCة

فالمدرسCCة قنCCاة لنقCCل فلسCCفة المجتمCCع وأيديولوجيتCCه وقيمCCه إلCCى ,والمدرسCCة ھCCي وسCCيلتھا, ا8جتمCCاعي

, أتي الكتCاب المدرسCي علCى رأسCھاي, وھي تقوم بھذه العملية عبر العديد من الوسائل, ا<جيال القادمة

فعلCCى الCCرغم مCCن تطCCور الوسCCائل التعليميCCة وتعCCددھا واكتسCCاح التقنيCCات المتطCCورة وخاصCCة السCCمعية 

إلى جانب تنوع الطرائق التعليميCة وخروجھCا عCن نطCاق النشCاط الصCفي إلCى النشCاط غيCر , البصرية

ن كما في نظر غيرھم الوسيلة ا<ھCم رغم كل ذلك � يزال الكتاب المدرسي في نظر التربويي, الصفي

فھCو يمثCل ركيCزة أساسCية مCن خC,ل تفسCير الخطCوط العريضCة للمCادة الدراسCية , في العملية التعليمية

, المعلومCات وا<فكCار والمفCاھيم ا<ساسCية فCي مقCرر معCين-وھو ا<ھم-كما يتضمن , وطرق تدريسھا

                               .لمراد توصيلھا إلى جميع الت,ميذويتضمن كذلك القيم والمھارات وا�تجاھات الھامة ا

واسCتثمارية علCى المسCتوى البعيCد تأخCذ , إن الحديث عن الكتاب المدرسي كأداة تنموية اسCتراتيجية   

مCن شCأنه أن يCدعونا إلCى , دور الممھد ل@رضية الخصبة التي تتحقق عبرھا اMفاق التنموية المنشCودة

وبCا<خص فCCي دولCة تعCCيش , ل عCCن موقCع ھCCذه ا<داة بCين اسCCتراتيجيات التنميCة وأدواتھCCاطCرح التسCاؤ

  . مرحلة حاسمة على المسار التنموي مثل الجزائر

 .                                 الكتاب المدرسي في عملية التنمية ؟ إقحامھل تم -

  ھل القيم التنموية حاضرة في الكتاب المدرسي؟ - 

 - CCادية أو علCCة ا�قتصCCية المرحلCCاير خصوصCCيم يسCCن قCCي مCCاب المدرسCCه الكتCCا يحتويCCل مCCل ھCCى ا<ق

  وا8جتماعية التي تعيشھا الب,د؟ 

  وھل ما يحتويه الكتاب المدرسي من قيم يرقى إلى مستوى التطلعات التنموية المنشودة؟ -

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تساؤ�ت البحث:ثانيا

  :تساؤ�ت البحث الرئيس-

لCCى أي حCCد تتCCوافر القCCيم التنمويCCة فCCي كتCCب القCCراءة للطCCور الثCCاني مCCن التعلCCيم ا<ساسCCي بالمدرسCCة إ-

  الجزائرية؟

  :ويتفرع عن ھذا التساؤل جملة من التساؤ�ت الفرعية اMتية

  :التساؤل الفرعي ا�ول* 

  .ھل يحتوي كتاب القراءة للسنة الرابعة من التعليم ا<ساسي قيما تنموية؟ -

  : ؤل الفرعي الثانيالتسا* 

  .ھل يحتوي كتاب القراءة للسنة الخامسة من التعليم ا<ساسي قيما تنموية؟  -



  :التساؤل الفرعي الثالث* 

  .ھل يحتوي كتاب القراءة للسنة السادسة من التعليم ا<ساسي قيما تنموية؟ -

  :التساؤل الفرعي الرابع* 

  لقراءة للطور الثاني من التعليم ا<ساسي؟ماھي القيم التنموية ا<كثر بروزا في كتب ا - 

  :التساؤل الفرعي الخامس* 

  .ھل تتجه القيم التنموية في كتب القراءة للطور الثاني نحو التعزيز من سنة إلى أخرى؟ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أھمية البحث وأسباب اختياره: ثالثا

قيقCة فCي ا<مCر دواع والتCي ھCي فCي ح, كأي دراسة فإن ھCذه الدراسCة تنطCوي علCى قCدر مCن ا<ھميCة

ولوقوع ا8ختيار عليھCا دون غيرھCا ولولوجھCا وتناولھCا بالبحCث , وأسباب لوقوعھا في دائرة ا�ھتمام

  .والتحليل

  : ولنا أن نقف على بعض نقاط ا<ھمية تلك

ويCرتبط بحيCاتھم , على اعتبار أنه أمرا يعني كCل أفCراد المجتمCع, أھمية موضوع القيم في حد ذاته -1

حتCى يتسCنى ا<فCراد المجتمCع , فيھم وفي سلوكھم فھCو بحاجCة إلCى البحCث والدراسCة باسCتمرارويؤثر 

  .القيام بأدوارھم بصورة تضمن بقاء المجتمع وتقدمه

كما تكمن أھمية الّدراسة في بحثھCا فCي بنCاء جCد ھCام وحّسCاس فCي المجتمCع وھCو المدرسCة بصCفة  -2

وفCي , المدرسCة فCي بنCاء القCيم ا8يجابيCة وتعزيزھCا وكCذا دور, والنظام التربCوي بصCفة عامCة, خاصة

مCCن خCC,ل الوسCCائل التعليميCCة الفعالCCة وعلCCى رأسCCھا الكتCCاب , نفCCس الوقCCت القضCCاء علCCى القCCيم السCCلبية

  .المدرسي



أنه وعلى الرغم مCن أھميCة موضCوع القCيم إ� أن الدراسCات التCي تناولتCه فCي المجتمCع الجزائCري  -3

محاولة متواضCعة للخCوض فCي  1فكانت ھذه الدراسة -اط,عنا المتواضععلى حد  -تبقى محدودة جدا

  .ھذا الموضوع

تنCCاول الدراسCCة لمحتCCوى مCCادة تعليميCCة موجھCCة لفئCCة عريضCCة مCCن الفئCCة المتمدرسCCة تمثCCل نصCCف  -4

علCى اعتبCار أنھCا تشCمل ثC,ث سCنوات مCن السCنوات السCت , المتمدرسين في المرحلة ا�بتدائية تقريبا

CCة لھCCةالمبرمجCCة التعليميCCغ .ذه المرحلCCد بلCCة قCCذه المرحلCCذ ھCCدد ت,ميCCى أن عCCاءات إلCCير ا8حصCCإذ تش

  (1).1999/2000حسب إحصاءات موسم  4.843.313

نجCد انCه لCيس ھنCاك بCّدا مCن إبCراز , وزيادة علCى مCا تCم عرضCه مCن نقCاط ا<ھميCة ودواعCي ا8ختيCار

وتدلي, , ماعية والمضمون القيمي الذي تبّثهأو بين المدرسة كمؤسسة إجت, الع,قة بين المدرسة والقيم

  : على ذلك نتأمل ھذه المقتطفات

روح الكتاب ولّيه الذي ينبغي أن يشتمل على جملة , بينما يشكل المضمون بدون أي مبالغة ... <<

م##ن المع##ارف والعل##وم والق##يم الت##ي تطب##ع ف##ي ذھ##ن التلمي##ذ ال##ذي يتمثلھ##ا ويبن##ي عل##ى أساس##ھا 

   (1)>>المستقبل

إن الكت##اب المدرس##ي يعك##س البرن##امج ال##ذي يتض##من مجم##وع المق##ررات الدراس##ية والمعلوم##ات << 

العلمي###ة المرتب###ة ف###ي ش###كل مح###اور ھادف###ة تحت###وي مجموع###ة م###ن المع###ارف والمعلوم###ات العلمي###ة 

وعلي#ه فإن#ه يس#توجب عناي#ة فائق#ة م#ن ب#احثين ومتخصص#ين , الخ....والبيانات والصور والخرائط 

ية وعل#م ال#نفس وعل#م اEجتم#اع وغيرھ#ا م#ن التخصص#ات الت#ي تس#اعد عل#ى تك#وين في علوم الترب

  (2).>>إنسان متشبع بقيم العلم والمعرفة النابعة من صميم احتياجات مجتمعه

وأن يك##ون الھ##دف ال##ذي يس##عى إلي##ه الكت##اب المدرس##ي ھ##و غ##رس ا�فك##ار والق##يم اEنس##انية ... «

  (3).»والعلمية في الناشئة

, بقCدر مCا يتوغCل إلCى روح المعنCى, القيم في ھذه المقتطفات � ينتھي عنCد حCدود اللفCظإن حضور    

ويعكس ع,قة شرعية وطيدة بين الكتاب المدرسي ومن خ,له المدرسة وبين القيم كمعطCى اجتمCاعي 

                                                 
,       2000مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية,نق, عن المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي,وزارة التربية الوطنية )1( 

  101,ص
          

الدورة  الواحدة , الجانب ا�قتصادي وا�جتماعي,مشروع التقرير حول الكتاب المدرسي,المجلس الوطني ا�قتصادي وا�جتماعي  (1)
  . 62ص , 2002ديسمبر , والعشرون

.62ص , المرجع نفسه  (2)  
.63ص , المرجع نفسه  (3)  



CCافي لCCرا هوثقCCع حاضCCكيل المجتمCCي تشCCح فCCره الواضCCي , أثCCتقبلي فCCع المسCCور المجتمCCبط تصCCي ضCCوف

  . تمعي ككلالمخيال المج

  

  

  

  

  :أھداف الدراسة:رابعا  
  :يمكن تحديد أھداف الدراسة في التالي

  .الوقوف على واقع القيم الحاثة على التنمية والمشجعة على الفعل التنموي في المدرسة الجزائرية -1

2- Cرة فCذه ا<خيCة ھCى أھميCه إلCة التنبيCي بنّيCاب المدرسCي الكتCة فCيم التنمويCن القCي محاولة الكشف ع

  .والذي ھو في ا<خير رجل المستقبل , إعداد الطفل ذو الوعي التنموي

  .والمدرسة بصفة خاصة في التنمية , إبراز أھمية التعليم بصفة عامة -3

كمحCCدد مCCن محCCددات السCCلوك , تسCCليط الضCCوء علCCى الCCدور الCCذي تظطلCCع بCCه القCCيم بصCCفة عامCCة  -4

  .ا8نساني

اجتمCCاعي متمCCث, فCCي القCCيم والجانCCب -مCCن الجانCCب السCCيكو محاولCCة الكشCCف عCCن ا8رتبCCاط بCCين كCCل -5

ومدى توظيف الجCانبين معCا فCي خدمCة التنميCة كفايCة قصCوى , التربوي متجسدا في المدرسة من جھة

  .من جھة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :المفـاھيم المحوريــة:خامسا

   :التـنميـة -

   Cبة عاليCهيعتبر مفھوم التنمية من المفاھيم التي تحرز نسCول أھميتCاق حCداقية وا�تفCن المصCإ� , ة م

وھذا ما أضفى علCى , أنه يسجل نسبة معادلة من عدم ا�تفاق حول التحديد الدقيق لمعناه ا�صط,حي

ولنا أن نستدل على ھCذا الCرأي بCاخت,ف مفھCوم التنميCة , عبر الزمان والمكان, المفھوم صيغة النسبية

ففCي حCين تCدل التنميCة فCي الCدول المتقدمCة علCى اسCتغ,ل , اميCةفي الدول المتقدمCة عنCه فCي الCدول الن

نجدھا في الCدول , الموارد المادية والبشرية للوصول إلى مستويات اقتصادية واجتماعية أكثر ارتفاعا

وتقCدم    (1).تتمركز حول محاولة اللحاق بالمسCتويات ا�قتصCادية وا8جتماعيCة للCدول المتقدمCة, النامية

تعريفCCا للتنميCCة فتCCرى بأنھCCا عمليCCة تصCCميم لتھيئCCة الظCCروف الم,ئمCCة للتقCCدم ا8قتصCCادي  ا<مCCم المتحCCدة

وتتضCCمن  (2),وھCCي تعتمCCد علCCى مشCCاركة المجتمCCع إلCCى أقصCCى حCCد ممكCCن, وا�جتمCCاعي للمجتمCCع ككCCل

  (3).معا اللذان يجب أن يشم, المجا�ت ا�قتصادية وا8جتماعية والثقافية كما وكيفا رالنمو والتغيي

انبثاق ونمو كل اEمكاني#ات والطاق#ات الكامن#ة ف#ي كي#ان << :ويعرف سعد إبراھيم التنمية كما يلي   

  (4).>>معين بشكل كامل وشامل ومتوازن سواء أكان ھذا الكيان فردا أو جماعة أو مجتمعا

 عنCدما يعتبرھCا عمليCة تغيCر". الCوعي" أما محمد الجوھري فيركز في تعريفه للتنميCة علCى عنصCر   

ويCرھن كCل ذلCك , كما يركز في الوقت نفسCه علCى ا8طCار ا8جتمCاعي الCذي تCتم ضCمنه,ثقافي دينامية

  كان العائد أكبر وا�نتفاع أشمل, والذي كلما كان أكبر, بعدد المشاركين في ھذه العملية

   (1).حيث يمس قطاعات وفئات إجتماعية واسعة  

تعريفCCا لتنميCCة عنCCدما يقCCر بأنھCCا ھCCدف عCCام " يمحمCCود الكCCرد"وغيCCر بعيCCد عCCن ھCCذا التصCCور يضCCع    

تتبدى مظاھرھCا مCن خC,ل التغيCرات فCي بنCاءات المجتمCع , وشامل لعملية دينامية تحدث في المجتمع

و� تتCأّتى ھCCذه التغيCرات إ� بCالتحكم فCCي حجCم ونوعيCة المCCوارد الماديCة والبشCرية المتاحCCة , ومكوناتCه

لتحقيCCق أكبCCر قCCدر مCCن الرفاھيCCة ا�قتصCCادية , وقCCت ممكCCنواسCCتغ,لھا ا8سCCتغ,ل ا<مثCCل فCCي أقCCل 

                                                 
.136ص , ت.د.ا<ردن,عمان,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,مدخل إلى الخدمة ا�جتماعية, خليل المعايطة وآخرون   (1)  

.137ص , المرجع نفسه   (2)  

. 91, ص 1995,القاھرة, الجامعية ةدار المعرف, التخطيط لتنمية المجتمع, عبد العزيز عبد S مختار  (3)  
.53, 52ص , ت.د, ا�سكندرية, منشأة المعارف, التنمية في خدمة ا<من القرمي, جامعمحمد نبيل   (4)  
.145, 144ص , 1978, القاھرة, دار المعارف,علم ا�جتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث, محمد الجوھري  (1)  



  (2).وا8جتماعية لغالبية أفراد المجتمع

كCان , والمتتبع للتراث المتعلق بتحديد مفھوم التنمية أن التغير الجCوھري الCذي أدخCل علCى المفھCوم   

, تصCCاديةعنCCدما أصCCبح يتضCCمن إلCCى جانCCب العمليCCات ذات الطبيعCCة ا�ق, فCCي سCCتينات القCCرن العشCCرين

حتCى , مثل تطCوير نسCق القCيم والتقاليCد, عمليات أخرى ذات طبيعة إجتماعية وثقافية وسياسية ونفسية

  (3).يت,ءم مع التغيرات ا�قتصادية

وھكذا فلقد حاول العديد مCن البCاحثين والمھمCين بالمجCال التنمCوي بصCفة عامCة وضCع أطCر نظريCة    

بطه بالعCالم الثالCث علCى اعتبCار أن التنميCة فلسCفة وأيديولوجيCة وإن كان العديد منھم ر, لمفھوم التنمية

مركزين علCى الحالCة السياسCية وا8جتماعيCة وتفاع,تھCا مCع مCا ھCو سCائد , للتغيير في ھذه المجتمعات

وتأسيسCCا علCCى مCCا سCCبق يمكCCن أن نعCCرف التنميCCة علCCى أنھCCا عمليCCة تغييريCCة  (4).علCCى المسCCتوى الCCدولي

وا�نتقCCال بھCCا مCCن الوضCCع الحCCالي إلCCى وضCCع , ا�قتصCCادية وا8جتماعيCCة تھCCدف إلCCى تغييCCر الظCCروف

مCCع التركيCCز علCCى المCCورد البشCCري باعتبCCاره أسCCاس , أحسCCن مCCن خCC,ل اسCCتغ,ل كCCل المCCوارد المتاحCCة

  .العملية التنموية

  

  

 

  :القـيــم -        
علCم , علCم ا8جتمCاع, لCنفسعلCم ا, كالفلسCفة, يشكل مفھوم القيم نقطCة تقCاطع حقيقيCة للعديCد مCن العلCوم

فلقد أفلح المفھوم في استقطاب اھتمام العلماء والباحثين على , الخ...ا<نتربولوجيا, ا�قتصاد, السياسة

  .اخت,ف انتماءاتھم العلمية وا8يديولوجية

 ويشير أصل الكلمة إلى أنھا �تينية ا<صل   

أن#ا ف#ي   Je suis fort .:ن#اه أن#ا ق#ويالذي مع, )   Valeo( فھي مأخوذة من الفعل المصرف  <<

وھ###و معن###ى يتض###من فك###رة الفعالي###ة والت###أثير  Je suis en bonne santé, ص###حة جي###دة

  (1).>>والمHءمة

                                                 
.72ص. ت.د.القاھرة,دار المعارف.مي في أسواندراسة لتجربة التخطيط ا8قلي, التخطيط للتنمية ا�جتماعية, محمود الكردي  (2)  

.217ص , 1999, ا<ردن, عمان,دار مجد�وي,1الموضوع والمنھج ط, علم ا�جتماع, مجد الدين خيري خمش   (3)  
, ب القاھرةعالم الكت,2ط,دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني - التراث الشعبي وع,قته بالتنمية في الب,د النامية, حمود العودي  (4)

  . 88ص , 1981
28ص.1980.الجزائر.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية, الربيع ميمون  (1)  



وعرف قاموس مصCطلحات علCم ا8جتمCاع بأنھCا حقCائق أساسCية ھامCة فCي البنCاء ا8جتمCاعي لCذلك    

صCCر بنائيCCة تشCCتق أساسCCا مCCن التفاعCCل فھCCي تعCCالج مCCن وجھCCة النظCCر السوسCCيولوجية علCCى أنھCCا عنا

فقCد تعCددت التعCاريف , ويعد علم النفس من العلوم التي حظيت فيھا القCيم باھتمCام كبيCر (2),ا8جتماعي

بينمCا تCدل القCيم , يختار الفرد على أساسه القرار أو السCلوك, فتعتبر أحيانا معيار التحكم, وتنّوعت فيه

CCى طاقCCين علCCنفس التحليليCCاء الCCد علمCCة عنCCة وأخ,قيCCيم روحيCCورة قCCي صCCدى فCCرد تتبCCي الفCCة فCCة كامن

الق##يم ھ##ي مجموع##ة م##ن ا�حك##ام الت##ي يص##درھا << :كمCCا عرفCCت بوصCCفھا أحكامCCا كCCاMتي (3).ودينيCCة

ا�فراد متضمنة اختيارات وتفضيHت لھا ما يبررھا سواء كانت ھذه ا�حك#ام عل#ى أش#ياء أو أخ#Hق 

  (4).>>أو سلوك أو أعمال

  

كCCاد يجمCCع علمCCاء الCCنفس علCCى أن القCCيم مCCا ھCCي إ� تجمCCع لمجموعCCة مCCن ا8تجاھCCات تسCCم وعمومCCا ي   

  (1).با8تساق مع بعضھا البعض

ففCي حCين ينظCر علمCاء , وتختلف نظرة علماء ا8جتمCاع لمفھCوم القCيم عCن نظCرة علمCاء الCنفس لھCا   

فإن علماء , ته مع اMخرينالنفس للقيم في إطار خصائص الفرد واستعداده واستجاباته المتصلة بع,قا

ا8جتماع يوجھون عنايتھم ببناء النظم ا8جتماعية ووظيفتھا ويھتمون بأنواع السلوك التي تصCدر عCن 

  (2).جماعات أو فئات من ا<شخاص في ع,قتھا فقط بنظم إجتماعية أخرى

" مCاع يعCود إلCى ويرى الكثير من علماء ا8جتماع أن الفضل في إدخال ھذا المفھوم إلCى علCم ا8جت   

حيCث أصCبح بعCدھا , 1918" الفC,ح البولنCدي " فCي مؤلفھمCا " فلوريCان زتCانيكي " و" وليام توماس 

علمCCاء ا8جتمCCاع يسCCتخدمون مفھCCوم القCCيم اسCCتخداما متزايCCدا ولتصCCبح القCCيم بعCCد ذلCCك واحCCدة مCCن أھCCم 

ھ#ي أي <<: كCاMتي وقد عّرّ◌ف كل من توماس و زتCانيكي القCيم, الموضوعات في العلم ا8جتماعي

شيء يحمل معنى �عضاء جماعة ما بحيث يصبح ھ#ذا المعن#ى موض#وعا ودافع#ا قوّي#ا يوّج#ه نش#اط 

     (3).>>ھؤ�ء ا�عضاء

                                                 
. 2000. الجزائر, دار مدني, قاموس مصطلحات علم ا�جتماع, فاروق مداس   (2   
تعرض لتأثير المدينة الحديثة وقيم التسامح والتسلط لدى ت,ميذ التعليم الثانوي في الريف دراسة الع,قة بين مدى ال, بلقاسم يخلف (3) 

  . 11ص ,  1996جامعة الجزائر , معھد علم النفس وعلوم التربية)غير منشورة رماجستي(, والمدينة
,  2002, ا�سكندرية,ب الجامعي الحديثالمكت, علم النفس أسس السلوك ا8نساني بين النظرية والتطبيق,شعبان علي حسين السيسي (4)

  .193 ص
.194, 193ص , المرجع السابق  (1)   
(2) S ص ,  2001, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاھرة, علم النفس ا�جتماعي, عبد اللطيف محمد خليفة, معتز سيد عبد

353 ,354  .  
.20ص , 1985, القاھرة, دار المعارف, 1التنمية طا�تجاھات المعاصرة في دراسة القيم و, كمال التابعي  (3)  



وقد تناول بعض علماء ا8جتماع القيم بوصCفھا ظCاھرة كغيرھCا مCن الظCواھر ا8جتماعيCة يصCنعھا    

دور كCايم «تباعھCا وعCدم الخCروج عنھCا ،كمCا يCرى المجتمع ،تتميز بقوة ا8لCزام أي أن الفCرد ملCزم با

ولCيس فCي الموضCوعات بحCد ذاتھCا ، وأن الCذات  رأن قيمة ا<شياء تكمن فيما تحققه من نتائج أو آثا»

الجمعية ھي المتحكم في كل ذلك ،فما نطلق عليه شCيء ذو قيمCة ھCو فCي الحقيقCة الشCيء المقبCول مCن 

  (4).طرف الذات الجمعية 

  

إلCCى أن القCCيم تمثCCل تصCCورا صCCريحا أو ضCCمنيا تميCCز الفCCرد أو » كلCCود ك,كھCCون«فCCي حCCين يCCذھب 

  .الجماعة ويحدد ماھومرغوب فيه 

ويCرى ك,كھCون أن المرغCوب فيCه .دويؤثر في اختيار الطCرق وا<سCاليب وا<ھCداف الخاصCة بالفعCل

  (1).فكرة جوھرية في مفھوم القيمة 

CCا نفسCCيرا اجتماعيCCفى تفسCCد أضCCون قCCذلك يكCCو بCCي وھCCير النفسCCتص التفسCCين يخCCي حCCيم ،ففCCى القCCيا عل

بالجانCCب الCCدافعي للشخصCCية ،يخCCتص التفسCCير ا�جتمCCاعي بالمعCCايير ا�جتماعيCCة التCCي تنبCCع مCCن البنCCاء 

  (2).والثقافة

ويCCرى بعCCض العلمCCاء أن القCCيم أداة تنبئيCCة يتنبCCؤ الفCCرد بواسCCطتھا شCCكل نظCCام التفاعCCل مCCع اMخCCرين        

  (3).نتاج طبيعي للمتطلبات ا�جتماعية المتداخلة والمشتركةوھي في الوقت نفسه 

ومن خ,ل ماتم عرضه من تعاريف عن مفھوم القيم يمكن القول أنھا أشبه ماتكون  بشCكل ھندسCي    

متعدد ا<ض,ع يمكن رؤيته من زوايCا مختلفCة وفCي أشCكال مختلفCة ،فالمتخصCص فCي علCم الCنفس لCه 

                                                                           (4). له رؤية أخرى  وھكذا  رؤية والمتخصص في علم ا�جتماع

آلية يتوقف عليه تحديد الفعل فCي الموقCف :أما عن استخدامنا للقيم في ھذا البحث فنصوره كما يلي    

Cع بأكملCراد أو مجتمCن ا<فCة مCا مجموعCي اعتناقھCترك فCادر ا�جتماعي ،يشCن مصCتقاؤھا مCتم اسCه ،ي

متعددة ،وتلعب كل من ا<سرة والمدرسCة دورا أساسCيا فCي إكسCابھا وتثبيتھCا وتغطCي القCيم كCل أفعCال 

  ...ا<فراد ،وقد تتجلى في رسم أو كلمة أوسلوك

  

                                                 
.365, 364ص. ت.د.ا�سكندرية, دار المعرفة الجامعية. البناء ا�جتماعي والشخصية, محمد سعيد فرج   (4)  

. 37ص , مرجع سابق, كمال التابعي  (1)  

.367ص , مرجع سابق, محمد سعيد فرج  (2)  
.54ص ,1993.بيروت,دار المبتدأ للطباعة والنشر,1عند طفل ما قبل المدرسة طنمو القيم وا�تجاھات ,زھير غزاوي   (3)  

.47ص. 1999.القاھرة,دار الفكر العربي.رؤية معاصرة, علم النفس ا�جتماعي, مسعد عبد الرحمن, فؤاد البھي السيد  (4)  



  

  

  

  

واعتبCCارا لكCCون ھCCذا المصCCطلح مسCCتحدث مCCن قبCCل صCCاحب البحCCث , أمCCا عCCن مفھCCوم القCCيم التنمويCCة   

  .مباشرة على ضبطه إجرائيافسوف نأتي 

نقصCCد بCCالقيم التنمويCCة مجمCCوع القCCيم التCCي تسCCاھم وتعمCCل علCCى تكCCوين وبCCث وتنميCCة روح الشخصCCية  -

والتCCي تعنCCي بCCدورھا القابليCCة للتنميCCة وممارسCCة الفعCCل التنمCCوي والمسCCاھمة فCCي إعCCداد الفCCرد , التنمويCCة

  .بمفھوم أو سع وأشمل ليكون عنصرا فعا� في العمل التنموي أو العملية التنموية

  :ومن مجموع القيم التنموية سنقتصر في بحثنا ھذا على الست اMتية -

  .العمل والمثابرة -1

 .تحمل المسؤولية  -2

 .المشاركة والروح الجماعية -3

 .تقدير الوقت -4

 .ا�ستق,لية -5

  .التغيير والتطور -6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :المـدرســة

فحاولCCت ضCCبط ھCCذا , <حرى مفھCCوم المدرسCCةكثيCCرة ھCCي التعCCاريف التCCي تناولCCت المدرسCCة أو بCCا   

, تكCCاد تعجCCزه الCCوفرة حولCCه, والمتصCCفح للتراثيCCات المتعلقCCة بCCالمفھوم, المفھCCوم الضCCبط العلمCCي الCCدقيق

ومرد ذلك إلCى أھميCة المدرسCة كمؤسسCة اجتماعيCة قبCل أن تكCون مفھCوم علمCي وإلCى الCدور المتميCز 

  .الذي تضطلع به في المجتمع

   CCة التشCCن الناحيCCتيمMاCCة كCCرف المدرسCCمؤسس##ة عمومي##ة اجتماعي##ة ذات ط##ابع إداري «:ريعية تع

وتخضع لقواعد المحاسبة والقواعد اEداري#ة المعم#ول , تتمتع بالشخصية المدنية وا�ستقHل المالي

تحدث بموج#ب مرس#وم وتق#وم ف#ي ح#دود التش#ريعات المدرس#ية . بھا في مؤسسات التعليم العمومية

  (1).»بالتربية والتعليم

وح#دة اجتماعي#ة طبيعي#ة تش#بع حاج#ات الطف#ل وتس#اعد «:ويعرف جCون ديCوي المدرسCة كمCا يلCي   

Hمتكام Hكتساب خبرات جدي#دة وإع#ادة تنظ#يم , على نموه نموا شام�فھي تھيئ المجال أمام الطفل 

  (2).»خبراته السابقة للقيام بدوره ا�جتماعي المتوقع منه في ضوء أھداف التربية المجتمعية

وما يسCتقى مCن ھCذا التعريCف تركيCزه علCى المحCيط ا8جتمCاعي كإطCار عCام تتوافCق معCه ا<ھCداف    

  .زيادة عن كونه يعرف المدرسة عبر وظيفتھا وھي التنشئة المعرفية والعملية, المسطرة للمدرسة

ظCرھم فھCي فCي ن, وغير بعيد عن ھذا التعريف يمكن أن نعثر على تعريف علماء التربية للمدرسCة   

  .أكثر من موقع فيزيقي للتلقين المعلوماتي 

  

بل ھي فوق ذلك عبارة عن نموذج مصغر عن الحياة ا8جتماعية يتلقى فيھCا المتمCدرس ميكانيزمCات  

  (1).أو آليات التعامل في الجماعة وكذا المجتمع الكبير الذي ينتمي إليه

وتعمCل علCى تحقيقھCا مCن , اصCة بھCامؤسسCة إجتماعيCة لھCا رسCالة خ«:وتعرف المدرسة كذلك أنھCا   

كCي تعCد الت,ميCذ إعCدادا يCت,ءم , والنظام المعمول به, خ,ل القائمين عليھا والبرامج التي وضعت لھا

  (2).»مع ذكائھم وقدراتھم وشخصيتھم

لھCCا قCCوانين , ھCCي معھCCد للتربيCCة والتعلCCيم«:أمCCا عطيCCة ا<برشCCي فيصCCوغ تعريفCCه للمدرسCCة كمCCا يلCCي   

والغCرض منھCا تحقيCق , ھو أن تقود المجتمCع لكCل رقCي, أنشئت لغرض حيوي, معينةخاصة وأنظمة 
                                                 

.44ص , 1994, العربية للعلوم الدار, 1ط, علم النفس وتطبيقاته ا�جتماعية والتربوية, عبد العالي الجسماني  (1)  

.11ص , 1993, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, 2ط,تنظيم وتسيير مؤسسة التربية والتعليم, الطاھر زرھوني  (2)  
.20ص, 1988, القاھرة, دار الفكر العربي, 3ط, علم اجتماع التربية, سميرة أحمد السيد  (1)  
  .44ص , بقمرجع سا, عبد العالي جسماني  (2)



, تلك الفكرة ھي تربية كل طفل تربية حقة تجعلCه عضCوا نافعCا فCي المجتمCع, مبدأ عظيم وفكرة سامية

  (3).»بما تقدمه من إرشاد منظم وتعليم مستمر

مؤسسة 8نتCاج الفCرد الصCالح لغايCة ويتضح من خ,ل ھذا التعريف تركيزه على المدرسة بوصفھا    

  .قصوى ھي التقدم والرقي

وبنوع من التقصي الدقيق لما تم عرضه من تعاريف يمكن أن نرصد عددا من نقاط ا�لتقاء الضCمنية 

  :بينھا نوجزھا في اMتي

  .المدرسة مؤسسة اجتماعية -1

  .المدرسة مؤسسة تربوية -2

  .المدرسة مؤسسة تعليمية -3

  )تعمل على نقل تراث وثقافة المجتمع إلى جيل الصغار(ؤسسة تواصليةالمدرسة م -4

  

  

  

تضCCطلع بمھCCام تربويCCة بالدرجCCة ا<ولCCى ثCCم , إذن فالمدرسCCة مؤسسCCة اجتماعيCCة تنشCCيئية اجتماعيCCة* 

  .التعليمية

  .وكذا تقدمه ونموه, وتھدف إلى الحفاظ على ثقافة المجتمع وتراثه 

  .تثمار مؤھ,ته الجسمية والعقليةمن خ,ل التكوين السليم للطفل واس 

وذلCك مCا يؤكCده بييCر , عن البيئCة ا8جتماعيCة وع,قتھCا بھCا وطيCدة جCدا لوعليه فالمدرسة � تنفص   

  (1).»وسط اجتماعي ثقافي وإن الوسط المدرسي ھ« :بورديو بقوله

  :الدراسات السابقة:سادسا
  :الدراسة ا�ولى

  (∗).تربوية في مسرح الطفل القيم ال. دراسة إيمان العربي النقيب

الطفCل فCي إكسCاب طفCل مCا قبCل المدرسCة القCيم  حھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على دور مسCر    

في العروض المسCرحية مCن ,وكھدف خاص التعرف على القيم المتضمنة, وذلك كھدف عام, التربوية

                                                 
.86ص , 1993, القاھرة, دار الفكر العربي, روح التربية والتعليم, محمد عطية ا<برشي   (3)  

.133ص , 1997, ا�سكندرية, دار المعرفة الجامعية, علم اجتماع التربية المعاصرة, حسن البب,وي, شبل بدران  (1)  
.2002, ا�سكندرية, دار المعرفة الجامعية, 1ط, القيم التربوية في مسرح الطفل, إيمان العربي النقيب   (∗)  



المحتCوى القيمCي المقCدم  ومدى إسھام كل ذلك في تكوين تصCور واقعCي عCن, تكرارھا, حيث طبيعتھا

, فاتخCذت مCن القCيم فئCة للتحليCل, واتبعCت الدراسCة جملCة مCن ا8جCراءات المنھجيCة, في مسرح الطفCل

  .واعتمدت على منھج أو أسلوب تحليل المحتوى أسلوبا للدراسة, وتكرارات القيم أداة للقياس

أمCا العينCة فقCد اشCتملت , ئيسCيأما عن ا<ساليب ا8حصائية فقCد اسCتخدمت النسCبة المئويCة بشCكل ر   

ممCCا يقدمCCه مسCCرح القCCاھرة للعCCرائس %) 77.08(عCCروض مسCCرحية تمثCCل فCCي مجموعھCCا )07(علCCى 

  ).1998-1997) (1997-1996(خ,ل موسمي

تحديCد : وقCد سCمي ا�سCتبيان بCـ, وعن أدوات جمع البيانات فقCد صCممت الباحثCة اسCتبيانا واسCتمارة   

وھCCدف إلCى تحديCCد معCCالم ا8طCCار القيمCCي لطفCCل مCCا قبCCل . قبCCل الدراسCCة معCالم ا8طCCار القيمCCي لطفCCل مCCا

اسCتمارة تحليCل المحتCوى القيمCي للعCروض : بينما أطلقت على ا8ستمارة اسم, سنوات) 6-5(المدرسة

, التحليCCل علCCى مسCCتوى الCCنص المسCCرحي, وتضCCمنت ا8سCCتمارة محCCورين, المقدمCCة فCCي مسCCرح الطفCCل

  .ستوى العرض المسرحيوالمحور الثاني التحليل على م

بحسCCب الCCوزن النسCCبي لكCCل . وخلصCCت الدراسCCة إلCCى جملCCة مCCن النتCCائج استعرضCCتھا الباحثCCة مرتبCCة   

فأشCارت النتCائج إلCى , وعلى مسCتوى العCرض المسCرحي, ومدى حضورھا على مستوى النص, قيمة

ى التركيCز عليھCا الحضور القوي للقيم ا8جتماعية وعلى رأسھا قيم آداب الحCديث والتعCاون التCي جCر

أما على صعيد القيم ا<خ,قية فقد جاءت قيمتي الصCدق والطاعCة فCي الصCدارة بينمCا تCم , بشكل ملفت

  .إھمال بعض القيم نسبيا قياسا إلى القيمتين السابقتين فلم يجر التركيز على قيم التسامح وا<مانة

وكانت قيمCة حCب , رحية مليئة بھاوفي جانب القيم الجمالية خلصت الدراسة إلى أن العروض المس   

كمCCا , ثCCم تلتھCCا قCCيم جماليCCة أخCCرى كالتCCذوق الجمCCالي والتفCCاؤل والسCCعادة, البيئCCة القيمCCة ا<كثCCر تركيCCزا

والحوار وبالمقابل أھملت قيما , اھتمت العروض المسرحية بالقيم السياسية وأبرزت بعضھا كا�نتماء

  .سياسية ھامة أھمھا احترام الملكية

إلى جانب قيم أخCرى , وعلى رأسھا ا8يمان, عروض المسرحية في إبراز بعض القيم الدينيةووفقت ال

  .مھمة كالرفق بالحيوان والنبات بينما أھملت قيم مثل النظافة وا�ستئذان

فقCCد جCCرى التركيCCز فCCي العCCروض المسCCرحية علCCى قيمCCة العمCCل , أمCCا علCCى صCCعيد القCCيم ا�قتصCCادية   

ورأت الباحثCة أن القيمتCCين , مCة العلCCم وھمCا قيمتCان مھمتCCان فCي حيCاة الطفCCلبصCفة أساسCية ثCCم تلتھCا قي

فللقيمتCCين ارتبCCاط وثيCCق بخصCCائص المرحلCCة , خطCCوة ناجحCCة مCCن القCCائمين علCCى العCCروض المسCCرحية

ا�قتصادية وا8جتماعية التي يعيشھا العالم أجمع وأھمھا الثCورة التكنولوجيCة الثالثCة التCي ترتCب عنھCا 



ممCCا , شCCملت قCCيم ومعCCايير المجتمCCع وحتCCى الع,قCCات ا8جتماعيCCة فيCCه, اعيCCة متسCCارعةتغيCCرات إجتم

, ويكCون ذلCك بالعمCل والعلCم, يستدعي تكCوين الفCرد القCادر علCى التكيCف مCع خصCائص ھCذه المرحلCة

  .وبالمقابل أھملت قيم مھمة جدا مثل قيم ا�بتكار وا8بداع وقيمة ا�دخار

ح ل,رتقاء بمسرح الطفCل تCم إعCداده علCى ضCوء النتCائج المتوصCل واختتمت الدراسة بتصور مقتر   

ومن أھم مرتكزات ھذا التصور وضع سياسة عامة لتنمية وبث القيم المجتمعية وتعميCق الھويCة , إليھا

الثقافية العربية في نفوس ا<طفال في مختلف المراحل العمريCة وذلCك عبCر تحقيCق التCوازن بCين القCيم 

والتأكيد على القيم التربوية ال,زمة للتعامل مع مسCتجدات العصCر لضCمان التكيCف . الروحية والمادية

, والعمCل علCى وضCع سياسCة إع,ميCة متكاملCة موجھCة بعنايCة للتعامCل مCع الطفCل, مع برامج المجتمع

وفCCي نفCCس الوقCCت إيجCCاد نCCوع مCCن التنسCCيق بCCين مختلCCف وسCCائل ا8عCC,م وبينھCCا وبCCين وسCCائل التربيCCة 

  .   ا<خرى

  :الدراسة الثانية

القيم الموجبة نحو البيئة في كتب الجغرافيا بالمرحلCة الثانويCة العامCة .محمد عبد المجيد حزين: دراسة

  (∗).بجمھورية مصر العربية

معل&م وتبي&ان دور ال, تلخصت أھداف ھذه الدراسة في محاولة الكشف عن القيم الموجبة نحو البيئة في كتب الجغرافيا للمرحل&ة الثانوي&ة   
  .في إبراز تلك القيم عبر تسييره للدروس اليومية

فCCتم توظيCCف , إلCCى جانCCب اسCCتخدام المCCنھج التجريبCCي, اسCCتخدمت الدراسCCة أسCCلوب تحليCCل المحتCCوى   

بينما استخدم المنھج التجريبي للوقوف , ا<ول للكشف عن القيم الموجبة نحو البيئة في كتب الجغرافيا

والمدى الذي يصCل إليCه المعلCم فCي , الموجبة كما ھي في كتب الجغرافياعلى مدى ا8رتباط بين القيم 

  .تناوله لتلك القيم أثناء التدريس

ولجمع البيانات اعتمد الباحث على أداتين ا<ولى إعداد قائمة بCالقيم الموجبCة نحCو البيئCة والتCي ينبغCي 

  :على ست محاور جاءت كاMتي وقد توزعت تلك القيم, توافرھا في كتب الجغرافيا بالمرحلة الثانوية

  

, المCCوارد الطبيعيCCة صCCيانتھا واسCCتغ,لھا: المح##ور الث##اني, الموقCCع الجغرافCCي والمنCCاخ: المح##ور ا�ول

المح##ور , التعCCدين الصCCناعة, النشCCاط البشCCري والزراعCCة والرعCCي والثCCروة الحيوانيCCة: المح##ور الثال##ث

  .السكان والبيئة: المحور السادس ,قيم جمالية: المحور الخامس, التلوث البيئي: الرابع

                                                 
مجلة , بجمھورية مصر العربية, القيم الموجبة نحو البيئة في كتب الجغرافيا بالمرحلة الثانوية العامة,<< محمد عبد المجيد حزين  (∗)

   .66, العدد, القاھرة, رابطة التربية الحديثة>>, دراسات تربوية



, موزعCة بطريقCة غيCر متسCاوية علCى المحCاور, وضمت المحCاور السCتة مجمCوع تسCعة عشCرة قيمCة 

  .لكل قيمة منھا فعل أو اكثر يستدل به على وجودھاوحدد 

داخCل الصCف تتمحCور بنودھCا حCول ) الجغرافيCا(أما ا<داة الثانية فھCي بطاقCة م,حظCة <داء المعلCم   

  .مكنه من حيث القيم أثناء الدرست

وضمت بطاقCة الم,حظCة مCا مجموعCه خمCس وعشCرون بنCدا موزعCة بCدورھا بطريقCة غيCر متسCاوية 

  .وطبقت على عشر مدارس ثانوية, على المحاور الست السالفة الذكر

أمCا عCن وحCدات التحليCCل فقCد اتخCذ الباحCCث كCل مCن الفكCرة والصCCورة والشCكل أو الرسCم أو الخريطCCة 

  .دات للتحليلوح

أن القيم الموجبة نحو البيئة في كتCب الجغرافيCا لCم : وانتھت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا   

وأن ھناك عCدم توافCق بCين عنCاوين الكتCب , تكن متساوية الحضور بين صفوف التعليم الثانوي الث,ث

راسCة الغيCاب التCام لCبعض القCيم كمCا سCجلت الد, وبين ما ينبغCي أن تحويCه مCن قCيم موجبCة نحCو البيئCة

كمCا ھCو الحCCال فCي كتCابي الصCCف , والتCي يفتCرض أن تكCون أساسCCية فCي كتCب أو مقCCررات الجغرافيCا

حيCCث خCC, الكتCCابين تمامCCا مCCن قيمCCة المحافظCCة علCCى نظافCCة البيئCCة وا8حسCCاس , الثCCاني والثالCCث ثCCانوي

  .اءة ا8نسان للبيئةوقيمة تقدير المخاطر التي تترتب على إس, بالمسؤولية اتجاھھا

فقد رصدت فرقا كبيرا بCين مCا تحتويCه الكتCب المدرسCية , أما بطاقة الم,حظة <داء معلم الجغرافيا   

وھCو مCا عCزى بالباحCث أن , من قيم موجبة نحو البيئة وبين ما يظھر أثناء التدريس من طرف المعلCم

  .يقترح إعادة النظر في برامج إعداد وتدريب معلم الجغرافيا

لCCيخلص فCCي ا<خيCCر إلCCى نتيجCCة صCCاغھا فCCي شCCكل م,حظCCة رأى أنھCCا تنطبCCق علCCى محتCCوى كتCCب    

وھCCي ا8ھتمCCام والتركيCCز علCCى الجانCCب المعرفCCي , وعلCCى أداء المعلCCم أيضCCا, الجغرافيCCا فCCي حCCد ذاتھCCا

إلCCى جانCCب النتيجCCة العامCCة للبحCCث ككCCل وھCCي أن ا8ھتمCCام بCCالقيم , وإھمCCال البعCCد القيمCCي, التحصCCيلي

  .موجبة نحو البيئة � يزال دون المستوى المأمولال

  

  :الدراسة الثالثة

  (∗)).العراق.( القيم السائدة في صحافة ا<طفال العراقية. خلف نصار الھيتي: دراسة

                                                 
.ت.د, العراق, منشورات وزارة الثقافة والفنون, السائدة في صحافة ا<طفال العراقية القيم, خلف نصار الھيتي   (∗)  



وبالتحديCد نحCو صCحافة , فقCد كانCت الدراسCة موجھCة نحCو المCادة الصCحفية, كما يتضح من العنوان   

وترتيCب تلCك القCيم ,صCد القCيم التCي تبثھCا صCحافة ا<طفCال فCي العCراقھدفت الدراسCة إلCى ر, ا<طفال

  .والوقوف على التغييرات القيمية التي حصلت عليھا خ,ل سنوات إصدارھا

, وبدايCة بعينCة البحCث, وفي سCبيل تحقيCق ھCذا الھCدف اتبCع الباحCث جملCة مCن ا8جCراءات المنھجيCة   

اللتCين تصCدران عCن رئاسCة تحريCر , )المزمCار( دة وجري) مجلتي( حيث حددت العينة بكل من مجلة 

بCأن المجلتCين , التابعة لوزارة الثقافة والفنCون العراقيCة وبCرر الباحCث ھCذا ا8ختيCار, مجلتي والمزمار

فCا<ولى شCھرية والثانيCة , وكCذا صCدورھما بصCورة منتظمCة, أوسع واجھة لصحافة ا<طفCال بCالعراق

, وسCنة أخيCرة, سCنة صCدور وسCطى, بدايCة الصCدور, ت صCدورواختار الباحث ث,ث سنوا, أسبوعية

  .صفحة ھي عينة البحث النھائية) 809(تشتمل العينة 

  .أما على صعيد المنھج فقد استخدم الباحث منھج تحليل المضمون   

  

مCCن  -أي الفكCCرة -مبCCررا ذلCCك باقترابھCCا, ThemeأمCCا وحCCدة التحليCCل المعتمCCدة فقCCد كانCCت الفكCCرة     

زيادة على توافقھا مع الدراسات التي تبحث في القيم واعتمد في ذات الوقCت , تابة ومحتواهأسلوب الك

ا8شCCارة إلCCى أن الباحCCث قCCد اسCCتخدم  ركمCCا تجCCد, علCCى التكCCرار كوحCCدة لتعCCداد ظھCCور أصCCناف القCCيم

الخCاص باختبCار  ×22من بينھا اختبار مربع كاي , مجموعة من الطرق ا8حصائية على مدار البحث

مCن أجCل التعCرف علCى د�لCة الفCروق بCين تكCرار قيمCة مCن القCيم فCي سCنة , ة الفروق بين التكرارد�ل

  .وتكرارھا في أخرى

واستخدم معامل ارتباط سبيرمان للرتب لغرض إيجاد الع,قة بين مCا بCّث مCن قCيم بشCكل صCريح ومCا 

  .بّث بشكل ضمني

   .   لة قيمة معامل ارتباط سبيرمان للرتبلمعرف د�  Kendel كما استخدم النسبة التائية لكاندل    

, جCCرى التركيCز عليھCCا, قيمCة) 16(فقCد أظھCCرت أن ھنCاك سCCتة عشCرة , أمCا النتCائج المتوصCCل إليھCا   

حCّب , المعرفCة: ھذه القيم ھCي , خلص الباحث إلى تسميتھا بالقيم السائدة في صحافة ا<طفال العراقية

, الCذكاء, ا�نCدماج بالجماعCة, الوحCدة العربيCة, العمل, ة الوطنحري, الخبرات الجديدة, الجمال, الناس

  .الصحة, الحرص وا�نتباه, الملكية ا8شتراكية, التعبير الذاتي المبدع, النشاط , الوطنية, ‘ا8رادة

القومية ھCي المجموعCة الوحيCدة التCي كانCت  –كما أظھرت النتائج كذلك أن مجموعة القيم الوطنية    

بينما كانت مجموعة القيم ا<خ,قية ھCي المجموعCة الوحيCدة التCي , ن ضمن القيم السائدةجميع قيمھا م



أمCCا عCCن التغيCCرات القيميCCة الحاصCCلة علCCى مسCCتوى . لCCم تظھCCر أي قيمCCة مCCن قيمھCCا ضCCمن القCCيم السCCائدة

). زيادة ونقصانا( ,الصحف فقد أظھرت النتائج أن ث,ثة عشرة قيمة قد تغير التأكيد عليھا عبر الزمن

, المعرفCCة, الملكيCCة ا8شCCتراكية, الضCCمان ا8قتصCCادي, فCCالقيم التCCي زاد التأكيCCد عليھCCا الوحCCدة العربيCCة

, قواعCد السCلوك, الCدين, الطعCام, العطCاء, الكرم,النشاط , بينما قل التأكيد على قيم حب الناس, ا8ثارة

ع,قة مباشرة بما يجابCه المجتمCع وعزى الباحث تقليل التأكيد على ھذه القيم بأنھا ليست ذات , التقدير

  .من مشك,ت سياسية واقتصادية واجتماعية ملّحة

  أما السلم القيمي فلم يحصل فيه تغيير جذري خ,ل سنوات صدور الصحف <نه       

لCيس مCن المتوقCع أن يحصCل تغييCر كبيCر الحجCم فCي مثCل ھCذه الفتCرة القصCيرة مCن  -حسب الباحCث -

  .الزمن

   ,CCن خCCا ومCCن عمومCCدد مCCى عCCوف علCCا الوقCCھا يمكننCCم عرضCCي تCCث,ث التCCات الCCتنطاق الدراسCCل اس

  : الم,حظات

, أن ا<سلوب ا8حصائي ضرورة ملحة وآلية � يمكن ا�ستغناء عنھا في بحوث تحليل المضCمون -1

  .إذ لم تخل دراسة من الث,ث من أسلوب إحصائي أو أكثر

ا8قتصCCCادية السCCCائدة وبCCCين النسCCCق القيمCCCي سCCCواءا ا8رتبCCCاط الوثيCCCق بCCCين الظCCCروف ا8جتماعيCCCة و -2

  .المتصور منه أو الواقعي

وھCو مCا يعكCس أھميتھCا كمعطCى ھCام , أن القيم حاضرة على كل المستويات وتشمل كل المجا�ت -3

كتب , صحافة مكتوبة( وذلك ما يفسر تناول الموضوع في الدراسات الث,ث, في التركيب ا8جتماعي

  ).مسرح, مدرسية
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 ماھية القيم:أو�

 . تمھيد



 1- مصادر القيم 

 2- أھمية القيـم 

 3- تغيير القيـم 

 4- صراع القيم 

 5- تصنيف القيم 

 6- قياس القيـم 

 .الع,قة: القيم والتنمية: ثانيا 

   .تمھيد

 1-  .لعوامل غير ا�قتصاديةالتنمية وا

 2- .طبيعة الع,قة: القيم والتنمية 

 3-  .أھمية القيم في العملية التنموية
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�  ماھية القيم:  أو

  :تمھيد  

ا<ولCى عبCارة عCن مCدخل , وذاتا إرتباط وثيCق بCه, يتناول ھذا الفصل نقطتين رئيسيتين في البحث    

وربCCط ضCCمني لCCبعض , والثانيCCة تCCدور فCCي فلCCك التأصCCيل لموضCCوع البحCCث, بماھيCCة القCCيم تعريفCCي

  .وبحث في كنف الع,قة بينھما, وأھمھا القيم والتنمية, متغيراته

إذ � يمكCن أن نخCوض فCي متغيCر مCا , إن تناول ماھية القيم تمليه الدراسة العلميCة والمنھجيCة السCليمة

 وفي ھذا ا8طار قد رأينا أن مسار البحث لن يستقيم ولن يبلغ مرامه ما, وتداعياته قبل ا8لمام بماھيته

الجCزء ا<ول مCن  لمCا يحCاووذلCك , لم تتوفر بين يدي الباحث رؤية واضحة عCن القCيم وميكانيزماتھCا

  .الفصل أن يتصدى له 

 : مصادر القيم -  1

م التCCي يتبناھCCا ا<فCCراد يمكCCن للباحCCث فCCي القCCيم أن يطCCرح سCCؤا� جوھريCCا ومنطقيCCا عCCن أصCCل القCCي

  .؟ ومن أين ؟ اكتسابھامصدرھا ؟ وكيف يتم  وما ھ, والمجتمع

وفي ھذا الشCأن ينCزع أغلبيCة العلمCاء إلCى أن الفCرد يتشCرب قيمCه مCن مصCادر متعCددة � مCن مصCدر 

ت الخبCرات اليوميCة الجماعCا, التنشCئة ا8جتماعيCة, ويذھبون في ذلك إلCى تعCداد التعCاليم الدينيCة, واحد

 الخ..., وسائل ا8ع,م, المؤسسات التربوية ,الفلسفات الفكرية, المرجعية

والقوانين وا<فكار المنبثقCة , وھم في ذلك يتشبعون بالقيم من ھذه المصادر عن طريق القدوة وا8قناع

القCيم  اكتسCابوھCي طCرق تمثCل فCي مجموعھCا آليCات .  (1)من ا<صول الثقافية والدينية وضCمير الفCرد

 . نيھاوتب

إ� أننCا سCنحاول التركيCز , وعلى الرغم من تعدد المصادر التCي يمكCن للشCخص أن يسCتقي منھCا قيمCه

  .على بعضھا أو با<حرى على تلك التي قدرنا على أنھا ا<كثر أھمية

  

  

  

 : ا<سرة- أ 

ك وخC,ل ذلC. تعتبر ا<سرة المحضن الذي يتCولى رعايCة الطفCل قبCل أن ينCدمج فCي المحCيط الخCارجي

                                                 
   (1).196ص , مرجع سابق, شعبان علي حسين السيسي 



فتتشCCكل بCCذلك معCCالم ھويتCCه وعقلCCه , تقCCوم ا<سCCرة بإكسCCاب مبادئھCCا وقيمھCCا وأخ,قھCCا وعاداتھCCا للطفCCل

ففي ھذا ا8طار دلت ا<بحاث أن ھناك ع,قة بCين أسCاليب التنشCئة ا8جتماعيCة , (1)ووجدانه ومشاعره

ر إلCى أن مقCدار ويبقCى أن نشCي, ل@بناء وع,قتھا ببعض سCمات الشخصCية ومCا يتبنCاه ا<فCراد مCن قCيم

وفCي ھCذا يقCول , تشرب ا<بناء لقيم ا<سرة يتوقف على مقدار الرعايCة التCي توفرھCا ھCذه ا<سCرة لھCم

, فتبني الطفل لقيم ومعايير الوالدين يعتم#د عل#ى مق#دار ال#دفء والرعاي#ة واEھتم#ام<< : فؤاد حيدر

كم#ا ھ#و الص#بي م#ع ا�ب وكم#ا يتضمن عملية توحد  الطف#ل م#ع والدي#ه (  )ا�نا ا�على() فالضمير 

  .(2)>> ھي البنت مع ا�م 

التCCي  ه الدراسCةفقCCد كشCفت ھCذ, أجريCت فCي الو�يCCات المتحCدة ا<مريكيCة نفCس الفكCرة وتؤكCد درا سCة

أن اليھCود أكثCر , أجريت على جماعتين مختلفتين تقطنان بأمريكا وھما ا8يطاليون الجنوبيون واليھCود

ففCCي حCCين تركCCز , ين والسCCبب فCCي ذلCCك يعCCود إلCCى النسCCق القيمCCي العCCائليلYنجCCاز مCCن ا8يطCCالي دافعيCCه

تجنح العائ,ت اليھودية إلى التركيز علCى , العائ,ت ا8يطالية على الثروة والملكية والتضامن العائلي

وكانCت نتيجCة , خارج العائلة وتنمية الذات والقCدرة علCى معالجCة المواقCف الخارجيCة وا�متدادالتعليم 

  .(3)في الوسط اليھودي وتقوقع في الوسط ا8يطالي اجتماعياك ذلك حر

 المدرسة -ب :

تعد المدرسة المزرعة ا<ولى التي يتعلم فيھا الطفل القواعد ويدركھا ويتفھم معانيھا وأھميتھا في بنCاء 

  (4).فالمدرسة تساھم في تشكيل لغة وخلق ودين ونمط سلوك الطفل, المجتمع

  

  

  

 CCأثير المدرسCCمل تCCيةويشCCرھا ا<ساسCCع عناصCCل جميCCي الطفCCده, ة فCCم وحCCى المعلCCر علCCيقتص ,CCأو , ف

ا8دارة وحCCدھا إ� أن الدراسCCات بينCCت أن محتCCوى البCCرامج والمقCCررات تعCCد أكثCCر العوامCCل المدرسCCية 

إذ وجCد كCذلك أن . وإلCى جانCب ذلCك نجCد تCأثير المدرسCين, أھمية في إكساب الت,ميذ الخبCرات والقCيم

ذ يلتقط قيم المدرس من خ,ل تعبيره الصريح عنھا قو� وفع, داخل حجرات الدراسCة الطفل أو التلمي

                                                 
.29ص , 1994, مصر, مكتبة وھبة, أصول الفكر ا8داري في ا8س,م, أحمد عبد العظيم محمد  (1)  

.100ص , ت.د, ا�سكندرية, دار الفكر العربي, نظرية وتطبيقيةدراسات , علم النفس ا�جتماعي, فؤاد حيدر   (2)  
  . 65ص  ,1986 ,السعودية, مؤسسة الخليج العربي ,2ط, القيم في العملية التربوية, ضياء زاھر )3(
    (4).29ص , مرجع سابق, أحمد عبد العظيم محمد )4(
 



  (1).وخارجھا

لمجموعة من الطالبات الجامعيات عن دور الجامعة في خلق أو توجيه تلCك  تتبعيهكما كشفت درا سة 

العامCة قCيم  سة وممارستھن للحيCاةرابعد إنھائھن الد اكتسبنحيث , معينة قيميهالطالبات نحو توجھات 

  (2).بالجامعة التحاقھنالتحرر وا8يجابية وھي قيم لم تكن موجودة لديھن عند 

 . التعليم الدينية -ج

والتتبع التCاريخي للحضCارات العالميCة القديمCة يكشCف عCن , يمثل الدين مصدرا أساسيا لكثير من القيم

كمCا كشCفت , والمCنظم لشCعوبھاأن تلك الحضارات قامت على قيم دينية معينة كانت محورھا المحرك 

وأن تخليھا عن قيمھا تلCك كCان سCببا فCي , استمرارھابروح تلك القيم ھو الذي ضمن  ا�لتزامأن مدى 

  .واندثارھا انھيارھا

فنجCCد مCCث, قCCيم العمCCل فCCي حCCديث رسCCول S         , ولنCCا أن نضCCرب مCCث, بالCCدين ا8سCC,مي كمصCCدر للقCCيم

كمCا أن ھنCاك أحاديCث >> ن L يحب إذا عمل أح#دكم عم#H أن يتقن#ه إ<<:  -صلى S عليه وسلم  

 أعط#وا<< :  زرع القيم النبيلة بين ا<فراد ولنا أن نورد قولCه صCلى S عليCه وسCلم إلىكثيرة تھدف 

  >>ا�جير حقه قبل أن يجف عرقه 

   (3).قوصالعامل وتقديره وإيفائه حقه كام, غير من احترامفھذه القيمة مث, تحث على  

  

  

  

  

  :وسائل ا8ع,م  -د  

فقCCد خلقCCت ثCCورة , لقCCد أصCCبحت وسCCائل ا8عCC,م اليCCوم شCCريكا أساسCCيا فCCي عمليCCة التنشCCئة ا8جتماعيCCة

وأضافت إلى الساحة الثقافية معطيات مسCتحدثة لعCل أبرزھCا العولمCة ومCا , المعلوماتية خارطة جديدة

تقCدم مضCامين  وھي في خضم كCل ذلCك, التأثيرات وإلى غير ذلك من, للقيم المحلية اختراقتمثله من 

ولعCل التلفزيCون أحCد أكثCر وسCائل ا8عC,م , وبالتالي فھي تسھم في خلCق أو غCرس القCيم, معينة قيميه

إلCى جانCب  .(1)" الثال#ث ا�ب" فيه تلك <ھمية عندما أطلق عليCه إ سCم " فولر " ويختزل رأي .تأثيرا 

                                                 
.71ص , مرجع سابق, ضياء زاھر   (1) 

.72ص , المرجع نفسه    (2) 
.112ص , ت.د, ا<ردن, دار وائل للنشر, 1ط, السلوك التنظيمي في منظمات ا<عمال, د سلمان العميانمحم  (3) 

  .73ص , مرجع سابق, ضياء زاھر  (1) 



  لYنترنتالدور المتنامي 

 يشير إلى أن ھذه العملية تخضع لمراحل عمر الفرد" روكيتش " اكتساب القيم فإن أما عن 

مجCال  اتسCاعثCم , حيث يتبنى الفرد قيمة معينة يلي ذلك إعادة توزيع ھذه القيمة وإعطاؤھا وزنا معينCا

 معCايير ھCذه القيمCة فCي ظCل وجCود أھCداف ارتفCاعثCم , العCام للقCيم  ا�جتمCاعيالعمل بھا ضمن البناء 

وھCي , إ� أن الثابت ھو أن القيم تأخذ شكل التلقين في مرحلة مCا, (2)معينة وما تحققه من فائدة لمتبنيھا

ثم يأخذ في التعبير عنھا من خ,ل أحاديثCه , مرحلة الطفولة فتلقن القيم لYنسان أثناء تعامله مع والديه

  .وتصرفاته 

  

أي مCCع بدايCCة تعلمCCه نطCCق , ن حيCCاة ا8نسCCانالقCCيم يبCCدأ فCCي طCCور متقدمCCة جCCدا مCC اكتسCCابوعليCCه فCCإن 

 (3)وفي ھذه المرحلة تقع على الوالدين مسؤولية تلقينه قيم المجتمCع الCذي ينتمCي إليCه وأھدافCه, الكلمات

ممCا ينسCحب علCى شCكل , إلCى التأكيCد بCأن عCدد القCيم يCزداد مCع امتCداد العمCر"  روكيتش" كما يذھب.

  .(4)لعملية با�نتظام في النسق القيمي وتسمى ھذه ا, تجمعات القيم لدى الفرد

  

  

  

ومCن ثCم فإنھCا تكCون . وعلى العموم فإن القيم تتولد في إطCار السCياق المجتمعCي الCذي تحيCاه الجماعCة 

  . (1)مقبولة ومعترفا بھا

   :أھمية القيم2- 

مCل علCى فتع. للقيم أھمية كبيرة في حياة المجتمCع فھCي تمتCد لCتمس الع,قCات ا8نسCانية بكافCة صCورھا

وھي معCايير وأھCداف �بCد مCن وجودھCا فCي كCل مجتمCع , تحديد طبيعة ع,قات الناس بعضھم ببعض

  .في أداء وظيفتھا لتحقيق أھداف الجماعة ا�ستمراريريد لتنظيماته ا8جتماعية 

                                                                                                                                                                       
(2)   S 375ص , مرجع سابق, عبد اللطيف محمد خليفة, معتز سيد عبد.  
  .380, 379ص , مرجع سابق, محمد سعيد فرج   (3)
  .375ص , مرجع سابق, عبد اللطيف محمد خليفة, بد Sمعتز سيد ع    4)

 
.211ص , مرجع سابق, إيمان العربي النقيب   (1) 

  .07ص , مرجع سابق, خلف نصار حسين الھيثي (2)
  .21ص , مرجع سابق, إيمان العربي النقيب (3)
,        مجلة دراسات تربوية.>>ة المنھج بھاالقيم الضرورية لمرحلة ما بعد تحرير الكويت ومدى إحاط,<< محمد العبد الغفور (4)

 .79ص , 1994, 67عدد , القاھرة, رابطة التربية الحديثة



ويعتمد المجتمع في تكامل بنيته ا8جتماعية على القيم المشتركة بين أعضCائه والتCي كلمCا اتسCع مCداھا 

في حين تضCعف تلCك القCوة والوحCدة كلمCا انحصCر مCدى , ازدادت وحدة مجتمعھم قوة وتماسكا, بينھم

فCي القCيم إلCى  صCراع بCين أعضCاء ذلCك المجتمCع  وا�خCت,فبينمCا قCد يCؤدي التنCافر , تلك القيم بينھم

  (2).إلى اتفاق في ا<مور المھمة وإلى صعوبة الوصول هإلى تفككغالبا ما يقود 

وحمايCCة البنCCاء ا8جتمCCاعي مCCن , وحراسCCة ا<نظمCCة, ھCCي ا<سCCاس فCCي تشCCكيل حيCCاة المجتمCCع إن القCCيم

  (3).وتمثل الحلقة الوسطى التي تربط بين العقيدة والنظم ا8جتماعية والسياسية, التدھور وا�نھيار

وتمثCل ھمCزة الوصCل بCين عقيCدة وإيديولوجيCة , كما تلعب دورا حاسما فCي تنظCيم السCلوك ا�جتمCاعي

ھذا وتساعد القيم على احتفاظ المجتمع بذاتيته من خC,ل توجيCه أفعCال  ,(4)المجتمع ومؤسساته المختلفة

وھنا تعمل القيمة كمتغير مسCتقل يحCاول أن يسCيطر علCى الحCس , الفرد نحو غايات ومصالح المجتمع

فسCي فCالقيم تCزود أما على المسCتوى الن ,(5)ا<خ,قي في أفراد المجتمع وتوجيھه إلى ما يجب أن يكون

وھي توجد لدى الفCرد , وتساعد في توجيھه للوصول نحو ذلك الغرض,الفرد بالغرض لكل ما يقوم به

وتساعد على تحمل المسؤولية تجاه حياتCه ليكCون قCادرا علCى ,القدرة على ا8حساس بالصواب والخطأ

كمCا تتخCذ كأسCاس , رضCاوتCؤدي إلCى ا8حسCاس بال,والCتمعن فCي قضCايا الحيCاة التCي تھمCه, نفھم كيانه

  للحكم 

  

  

  (1).وتھيئ ا<ساس للعمل الفردي والجماعي الموحد, على سلوك اMخرين

  

وآخCرون أن ا<شCخاص الCذين تسCود لCديھم القيمCة " بوتسمان"فقد وجد , وتؤثر كذلك القيم في ا8دراك

مCن الكلمCات ويمكCن ويعترفCون عليھCا بسCھولة أكثCر مCن غيرھCا , الدينية مث, يدركون الكلمات الدينية

م,حظة تأثير القيم في السلوك في الحياة العمليCة فCإذا أراد شCخص تسCود عنCده القيمCة ا�قتصCادية أن 

... وربمCا � يلتفCت إلCى جمالھCا أو ثقافتھCا, يتزوج فإنه يسأل أو� عن المركز المالي لمن يبحCث عنھCا

                                                 
.43ص , ت. د, سوريا, المكتبة الثقافية, دراسة إس,مية في العمل والعمال, لبيب سعيد  (5) 

 
 
 

  .129ص , مرجع سابق, عبد الرحمن خليل المعايطة (1) 
.127ص , 1984, القاھرة, عالم الكتب, 5ط, م النفس ا�جتماعيعل, حامد عبد الس,م زھران  (2)     



  (2).ويبحث عن الصديق الذي يستفيد من وراء صداقته

  

... سياس&ية, اقتص&ادية, فإن القيم تشكل جزءا كبيرا في اJطار المرجعي للسلوك في الحياة العامة ف&ي مجاFتھ&ا المختلف&ة اجتماعي&ةوعليه 
عن�دما نن�اقش الق�يم فإنن�ا نن�اقش ا)بع�اد الحض�ارية العام�ة الت�ي تك�ون ھيك�ل البن�اء ا�جتم�اعي <<وفي ھذا السياق يقول أحد الباحثين 

 (3).>>ل0نسانية

  

لما لھا من خصائص نفسية واجتماعية فھي حال#ة <<وعلى العموم فإن القيم أو القيمة تستمد أھميتھا

متوق#ع ومرغ#وب  وى أنھا تحدد ما ھـا علـمكتسبة يتعلمھا اEنسان من بيئته ا�جتماعية وينظر إليھ

<<(4)  

اس ـي أس##ـوھ## ةـاعي##ـان ا�جتمـن اEنس##ـات بي##ـاء والعHق##ـم البن##ـعنص##ر ض##روري لتنظي##<< إنھCCا

  الـرابـطـة  قـات وتحقيـاعـن الجمـى تكويـراد إلـفع ا�فاوك ودـازات السلـإنج

  

  

  

  

   (1)>>بيـن الجمـاعـات

  :تغير القيــــم  -3

 (2),لما كانت القيم ليست سوى انعكاس للتجربة التاريخية للمجتمع وللظروف ا�جتماعيCة وا�قتصCادية

نون التبCدل والتغيCر فإنھCا تسCلم بCدورھا مCن التغيCر والتبCدل ولCن ولما كانت ھCذه الظCروف تخضCع لقCا

تتسCCم بالثبCCات والديمومCCة والنسCCبية ويؤكCCد  -القCCيم -حتCCى وإن كانCCت .تكCCون منزھCCة عنCCه تمCCام التنزيCCه

يمكن أن تكون على شكل تغيرات طفيفCة فCي  )والقيم جزء منھا(أن عملية التغير الثقافي " موردوخ"

ھذه التغيرات تبدأ محدودة الحجم لكن مCع تراكماتھCا عبCر الCزمن تأخCذ . )قليديةالت( ةالعادات الموجود

القديمCة إلCى  تثم تبدأ ثمار ھCذا ا�تسCاع بCالظھور مCن خC,ل تحويCل السCلوكيا, في ا�تساع شيئا فشيئا

  .شكل جديد

                                                 
.47ص , مرجع سابق, سعد عبد الرحمن, فؤاد البھي السيد  (3) 
.474ص , 1998, بيروت, مكتبة الرسالة, 9ط, علم النفس التربوي, عبد المجيد نشواني  (4) 

  
  .383ص , مرجع سابق, محمد سعيد فرج (1)  

  .262ص , 1999, ا�سكندرية, المكتب العلمي للنشر والتوزيع, علم ا�جتماع الريفي, حمدغريب سيد أ  (2)
, دار النھضة العربية للطباعة   والنشر,2ط, مع بحث ميداني لبعض العادات ا�جتماعية, القيم والعادات ا�جتماعية, فوزية دياب (3) 

  .28ص , 1980, بيروت
 



الCداخلي إن القيم مثلھا مثل كل ظCواھر المجتمCع تخضCع لتCأثير ھCذا التغيCر يحCدث نتيجCة تغيCر التغيCر 

فالتغير في القيم عملية أساسية تصاحب التغير فCي بنCاء , للبناء ا�جتماعي أو ضغوط القوى الخارجية

كCCذلك تغيCCر مضCCمون القيمCCة ومعناھCCا , وتعنCCي تغيCCرا فCCي تسلسCCل القCCيم داخCCل نسCCق القCCيم, المجتمCCع

م ترتفCع وتCنخفض وتعلCو فأننCا نجCد أن القCي, فالنسبية تغير تسلسل القيم داخل النسق القيمي, وتوجھاتھا

إ� أنھا تختلCف فCي سCرعة التغيCر فبعضCھا يتغيCر بCبطء , وتتبادل المراتب والدرجات فيما بينھا, تھبط

الق##يم (وبعضCCھا يتغيCCر بسCCرعة كCCالقيم المرتبطCCة بالمCCال و الملCCبس ... مثCCل القCCيم الخلقيCCة والروحيCCة

  (3).)المادية

القCCيم دوامCCا مطلقCCا <صCCبح التغيCCر علCCى المسCCتويين إذ لCCو كانCCت , إذن فCCالقيم غيCCر ثابتCCة بCCل متغيCCرة

  .ا�جتماعي و الشخصي مستحي,

وإنمCCا ھCCي نسCCبية تختلCCف بCCاخت,ف , والقCCيم ليسCCت عامCCة أو واحCCدة فCCي جميCCع المجتمعCCات البشCCرية

  الجماعات 

  

افCCات والقCCول بنسCCبية القCCيم � يعنCCي أنھCCا تختلCCف بCCاخت,ف الثق, ا8نسCCانية ومحCCدداتھا الثقافيCCة والدينيCCة

وفCي المجتمCع الواحCد بCاخت,ف ثقافاتCه . بل يعني أيضا أنھCا تختلCف بCاخت,ف الثقافCة الواحCدة, فحسب

وھCCذه النسCCبية المكانيCCة تتبعھCCا نسCCبية , الطبقCCات ا�جتماعيCCة والجماعCCات المھنيCCة فوبCCاخت,, الفرعيCCة

Cور وتغيCن تطCع مCم المجتمCى نظCالقيم زمانية أيضا أي أنھا تتغير وتتبدل بما يطرأ علCزمن فCر الCر عب

لCذلك �بCد مCن النظCر إليھCا مCن خC,ل الوسCط الCذي تنشCأ فيCه و الحكCم عليھCا , ظاھرة دينامية متطورة

وبإرجاعھCCا إلCCى , التCCي يضCCعھا المجتمCCع فCCي زمCCن معCCين روذلCCك بنسCCبيتھا إلCCى المعCCايي, حكمCCا موقفيCCا

   (1).الظروف المحيطة بثقافة المجتمع

 ف#ي(فبالنسCبة للزمCان مCث, فقCد كCان فCي الماضCي , الزمCان والمكCان  فإن النظرة للقCيم تتغيCر بCاخت,

في حين تغيCر اMن فأصCبح , خروج المرأة سواء للتعليم أو العمل سلوكا غير مقبول) المجتمع العربي

خCCروج المCCرأة للحيCCاة ومشCCاركتھا الرجCCل فCCي شCCتى المجCCا�ت قيمCCا مقبولCCة فCCي المجتمCCع ا<مريكCCي أو 

ونفس فكرة خضوع القيم النسCبية للزمCان والمكCان , (2)ن مقبو� في المجتمع العربيالفرنسي قد � يكو

                                                 
  , قراءات في علم النفس,في القيم بين المواطنين والوافدين من الجنسين في دولة ا8مارات الفروق, يوسف عبد الفتح محمد(1)  

58ص , 1990,المجلد الخامس  
.244ص , 2000, ا�سكندرية, دار الفكر الجامعي, علم النفس ا�جتماعي, خليل ميخائيل معوض  (2) 

  ,1985,بيروت,مركز دراسات الوحدة العربية,2ط,بحث استط,عي اجتماعي,المجتمع العربي المعاصر,حليم بركات (3)
    .325 ص



ويقصCد بCه , بصورة غير مباشرة عنCدما يقCول بارتبCاط القCيم بCنمط المعيشCة" حليم بركات"يعبر عنھا 

, ففي حين تسود في البدو قيم العصبية والحرية الفردية والضيافة, أو الحضري, النمط الريفي البدوي

  (3).سود في المدينة قيم الربح والكسب المادي والرفاھية وا�ستھ,كت

  

 :صراع القيـــم -4

يصCCاحب عمليCCة التغييCCر فCCي القCCيم التCCي سCCبق الحCCديث عنھCCا حالCCة مCCن الصCCراع بCCين القCCيم نتيجCCة عCCدم 

  .التنظيم الكامل للقيم السائدة والمتغيرة

  

  

  

  (1).مما يؤدي إلى إحساس المرء بالصراعوكذلك عدم التجانس بين مكونات القيمة الواحدة  

  

ويCCدل مفھCCوم الصCCراع القيمCCي علCCى وجCCود عCCدم اتسCCاق وانسCCجام داخCCل نسCCق القCCيم ينCCتج عCCن تباينھCCا 

فقCCد تتعCCارض .(2)وھCCو يعنCCي كCCذلك حالCCة تكCCون فيھCCا القCCيم متعارضCCة ومتضCCاربة فCCي نسCCقھا, وتضCCادھا

كمCا قCد يعتنCق اMبCاء قيمCا , غيCر جيCل اMبCاء حيCث أن جيCل ا<بنCاء, وتتصارع قيم ا<بنCاء وقCيم اMبCاء

كمCا قCد يحCدث صCراع فCي المجتمCع بCين القCيم , قديمة قد � تتفق مع القيم الجديدة التCي يعتنقھCا ا<بنCاء

   (3).الدينية السائدة وقيم دينية جديدة تظھر تدعو إلى التحرر المفرط أو ا�نح,ل

  

ھرة طبيعيCة قلمCا يخلCو منھCا مجتمCع مCا فCي فتCرات وإحساس أعضاء المجتمع بالصراع بCين القCيم ظCا

ويCCؤثر صCCراع القCCيم فCCي سCCلوك الشCCخص فCCي , التغيCCر نتيجCCة عCCدم توحCCد ا<فCCراد بCCالقيم توحCCدا كCCام,

بل إن ھذا الصراع بين القيم أمر � مفر منه فCي , الموقف وعدم استقراره على نمط ثابت من السلوك

  (4).جديدة محكمة يتوحد بھا المرء توحدا كام, المجتمع المتغير وخطوة 8عادة تكوين قيم

  

                                                 
. 378ص , مرجع سابق, محمد سعيد فرج   (1)         

, القاھرة, دار الفكر العربي, الصراع القيمي لدى الشباب ومواجھته من منظور التربية ا8س,مية, السيد الشحات أحمد حسن (2)  
 .82, 81ص , 1987

.244ص , سابق مرجع, خليل ميخائيل معوض  (3)    
.378ص , مرجع سابق, محمد سعيد فرج   (4 )                   

.78ص , مرجع سابق, محمد العبد الغفور   (5)       



وھناك عدة عوامل تؤدي إلى صراعات قيمية داخل نسق القيم بعضھا مCن تخطCيط ا8نسCان كعمليCات 

  (5).التنشئة ا�جتماعية وبعضھا يأتي تلقائيا كالتحو�ت ا�جتماعية وا<يديولوجية داخل المجتمع 

  

الثCورات : ,ل عديد المظCاھر فCي المجتمCع لعCل أبرزھCا تجليCاويمكن أن يتجلى الصراع القيمي من خ

يتصCل اتصCا� , فالثورة عبارة عن تجسيد واقعي لصراع القيم يأخCذ طCابع العنCف,وحركات ا8ص,ح

ھCازا "فقCد ذھCب , ويعبر عCن رفضCه لنسCق قيمCي داخليCا أو خارجيCا, مباشرا بالوضع القيمي للمجتمع

عCCن " سCCوروكين"وعنCCدما تحCCدث , فجCCائي للقCCيم ا<ساسCCية للمجتمCCعإلCCى أن الثCCورة ھCCي التغييCCر ال" در

  التغيرات 

  

  (1).ذھب إلى أن التغيرات تأتي في فترات انتقالية بالنسبة للقيم الثقافية الھامة

  

إن التباين والتضاد والتدافع بين أنساق القيم من السنن ا�جتماعيCة وثيقCة ا�تصCال بحركCة أي مجتمCع 

, لك الظواھر تختلف في درجتھا وحCدتھا كمCا تختلCف فCي مجا�تھCا ومضCامينھالكن ت, من المجتمعات

وحCCين يمCCس التضCCاد والتنCCاقض ا<سCCس والCCدعائم التCCي تشCCد المجتمCCع إلCCى الحCCد ا<دنCCى مCCن التواصCCل 

وحين تصل درجة حرارة ذلك التنافر والتعارض إلى ما يتجاوز درجة العاقبة ا�جتماعيCة , والتماسك

  .تبدأ نذر ا<زمة

بCل تغCدو معضCلة , وفي ھذا المنCاخ � تصCبح المسCألة مجCرد مشCك,ت يمكCن التوصCل إلCى حلCول لھCا

  (2).يصعب تناولھا وتتعقد سبل معالجتھا

أما الحركات ا8ص,حية فتعبر عن صراع القيم من خ,ل إحساس أفرادھCا بعCدم الرضCى عCن النسCق 

,ل بCين مCا ھCو كCائن ومCا ينبغCي أن يكCون مCن وبالتالي حدوث نوع من ا�حت, القيمي القائم أو الحالي

كمCا يمكCن أن يظھCر , (3)وبناءا عليه تسعى الجماعات من ھذا النوع إلCى محاولCة تغييCر الوضCع, القيم

ففCي الھجCرة يبCدو صCراع , الصراع القيمي أيضا في عملية الھجرة أيا كان نوعھا داخليCة أو خارجيCة

وإصCCابة المھCCاجر بمCCا يسCCمى , ن الريCCف إلCCى المدينCCةوبصCCورة جليCCة عنCCد ا�تصCCال مCC, القCCيم واضCCحا

فCيمكن أن نلمCس صCراع القCيم عنCد انتقCال الفCرد إلCى , أمCا فCي الھجCرة الخارجيCة, بالصدمة الحضرية
                                                 

 
  .104ص ,  1993,مؤسسة شباب الجامعة, مدخل لنظرية الوظيفة لتحليل التغير, التغير ا�جتماعي,فادية عمر الجو�ني (1)

. 12ص ,1996,ا<ردن,مكتبة الدار العربية للكتاب,الجامعة بين الرسالة والمؤسسة, تربية والثقافةدراسات في ال,حامد عمار  (2)     
.104ص , مرجع سابق, فادية عمر الجو�ني  (3) 
.104ص , مرجع سابق, السيد الشحات أحمد حسن  (4) 



وكلما كان المكان المھCاجر إليCه أكثCر اخت,فCا , مجتمع أجنبي يخالفه العادات والتقاليد وطرائق التفكير

  (4).حدة عن البلد ا<م زاد صراع القيم

إذ أن محاولتھCا تعCويض , ويصاحب كذلك صراع القيم عملية التحديث بخاصة في المجتمعات الناميCة

فالفرد في ھذه المجتمعات الناميCة , واتجاھاتھم ونظرتھم للحياة, التخلف يعني التغيير المادي لظروفھا

  يربى عليھا وقيم تحل الشيء الذي يعجل بحدوث صراع بين قيم , يعيش موجھا بالتقاليد وا<عراف

  

  (1).فجأة عليه

بينمCCا يبCCرر الCCبعض نشCCوء الصCCراع القيمCCي بتمCCايز القواعCCد الثقافيCCة كمCCا فعCCل نCCور الCCدين طCCوالبي فCCي 

إذ رأى أن القواعد الثقافية في ھذه البلدان تختلف , تفسيره لتكون الصراع القيمي في البلدان المغاربية

عCا مغريCا ومشCوقا فCي الوقCت الCذي يجCري فيCه الحCط مCن القCيم عن مثي,تھا ا<جنبية التي تكتسCي طاب

وھCCو وضCCع يخلCCق حالCCة مCCن , والثقافCCة ا<صCCلية التCCي تكCCاد تختCCزل فCCي خاصCCية الفلكلCCور والتعصCCب

ويفضي في ا<خير إلCى دخCول ا<فCراد فCي ع,قCات , التعارض و الصراع بين قيم التقليد و العصرنة

( فCCي المحصCCلة النھائيCCة إلCCى تشCCكل اضCCطرابات اجتماعيCCة  ويCCؤدي, � شCCعورية مCCع ثقافCCاتھم وقCCيمھم

  (2)).مثل ا<عمال المتطرفة تالعزلة والھامشية في الثقافة والتي تتخذ لنفسھا سلوكيا

  :تصنيف القيـــم -5

فق#د ف#رق ج#وليتلي , ونحن حتى اOن لم نستطع أن نكتشف تص#نيفا ش#امH للق#يم<<:كتب ك,كھون 

ة والخارجية يالغائ: لويس عن أربعة نماذج للقيم.ل.وتحدث بين, يم العلميةبين القيم الرئيسية و الق

" بي#ري"ووص#ف , ع#ن الق#يم الثابت#ة والق#يم العملي#ة" لجماعة كور ن"وكتبت , والكامنة والوسيلية

  (3)>>...اEيجابية والسلبية: القيم في ضوء ا�ھتمامات مثل

مؤداھا أن ما قيل عن صعوبة التحديد العلمي الدقيق إن مثل ھذا القول من شأنه أن يقودنا إلى حقيقة 

 فقد تعددت التصانيف واختلفت فنجد تصنيف. لمفھوم القيمة يكاد ينطبق على تصنيفھا

    Morris تصنيف ,تصنيف ذلك dahlkتصنيف دود , تصنيف ك,كھون   dood تصنيف 
 ...وايت  Whiteتصنيف...تصنيف سبرنجر, موريس

وأكثرھCا تصCديا لمعالجCة مفھCوم , ھذه الدراسة على إيراد أكثر التصانيف شCيوعا إ� أننا سنقتصر في

                                                 
 

.104ص , المرجع السابق  (1)      
, ديوان المطبوعات الجامعية, 01حوليات الجزائر رقم >>,حالة التغير ا�جتماعي السريع صراع القيم في,<< نور الدين طوالبي  (2)

   10, 8ص /ص, 1987, الجزائر
.140ت ص .د,ا�سكندرية, دار المعرفة الجامعية, دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية, علي عبد الرزاق جلبي  (3)  



  .القيمة وتصنيفھا

  :تصنيف ســبرنجر  -

  :قدم سبرنجر تصنيفا للقيم على أساس المحتوى ھي

  

  .الدينية, الجمالية, ا�قتصادية , ا�جتماعية, السياسية, القيمة النظرية

  :القيمة النظرية أو العملية  -1

معرفيCCا مCن العCCالم "تجسCد فCي ميCCل الفCرد إلCى اكتشCCاف الحقيقCة وفCCي سCبيل ذلCك الھCCدف ينحCو منحCى ت

  .المحيط به 

  :القيمة اFقتصادية أو اFستقOلية  -2

و اFس&تھOك و اس&تثمار اSم&وال و يتمي&ز اSش&خاص , وتتجسد في وسيلة للحصول على الث&روة وزيادتھ&ا ع&ن طري&ق اJنت&اج والتس&ويق
وحتى وإن لم يكونوا كذلك فإنھم أفراد عملي&ين . (1)ويكونون عادة من رجال المال و اSعمال, سود عندھم ھذه القيمة بنظره عمليةالذين ت

  .يتسمون بحيوية التفكير في اSمور اFقتصادية والمالية, على الصعيد المھني

  :القيمة السياسية أو التسلطية  -3

<فCCراد الCCذين تسCCودھم ھCCذه القيمCCة بالقيCCادة فCCي نCCواحي الحيCCاة ويتميCCز ا, يتعلCCق بالحصCCول علCCى القCCوة

  .المختلفة سواء كانت سياسية أو عسكرية أو إدارية أو اقتصادية أو غيرھا

  :القيمة ا�جتماعية أو ا8نسانية  -4

وينظCر إلCى غيCره علCى أنھCم غايCات فCي حCد , يعبر عنھا ميل الفرد إلى غيره من النCاس و مسCاعدتھم

  .وا وسائل لغايات أخرىذاتھم وليس

  :القيمة الجمالية أو الفنية  -5

ويترجمھا ميل الفرد إلى ما ھCو جميCل مCن ناحيCة الكCل والتوافCق والتنسCيق فينظCر إلCى العCالم المحCيط 

  .ويتميز المؤمن بھذه القيم بالميل إلى الفن وا�بتكار وتذوق الجمال و ا8بداع الفني, نظرة تقديرية

  :أو الروحية القيمة الدينية  -6

ويتجلى من خ,ل ميل الفرد معرفة ما وراء العالم الظاھري فيرغب فCي معرفCة تعCاليم الCدين فCي كCل 

  .نواحي الحياة

  

  

                                                 
   14, 13ص , 2001ن جوا, 15عدد .جامعة قسنطينة. ا�نسانية  (1) 



مشCيرا إلCى " ألبورت"وعلى الرغم من شھرة ھذا التصنيف إ� أنه قوبل بعدة اعتراضات حيث انتقده 

يسCمح بوجCود أفCراد � قCيم لھCم كCالنفعيين و  فض, عن أنCه �. أن ھذا التصنيف قد أھمل القيم الحسية

كمCا أن , وفي ذات الوقت � يمكنه تطبيقه إ� على أفراد نالوا قسطا من التعليم و التجربCة. نالبوھيميي

التصCCنيف � يعنCCي أن ا<فCCراد يتوزعCCون عليCCه ولكCCن يعنCCي أن القCCيم موجCCودة لCCدى كCCل فCCرد غيCCر أنھCCا 

  (1).قوة أو ضعفا سواءا لدى الفرد أو الجماعة تختلف في نظام ترتيبھا من فرد <خر

  

  :تصنيف ريتشــــــر 
  :قام ريتشر بتصنيف القيم وفق عدة منظورات 

  :مجال القيمة : المنظور ا<ول  -أ

  thing value *1:القيم الشيئية 

 ... القوة , وتشمل القيم الخاصة با<شياء وتدور حول الموجودات الطبيعية كالحركة

  : البيئية  القيم*  2

  . القيم التي تدور حول مستقبل البيئة وتطويرھا والحفاظ عليھا 

  : القيم الذاتية *  3

  ... الذكاء ,وتشير إلى ذوات ا<فراد من حيث السمات والقدرات والمواھب مثل الشجاعة

  : القيم الجماعية *  4

  . حترام والثقة المتبادلةتلك التي تعبر عن الع,قات والتفاع,ت بين أفراد المجتمع مثل ا�

  : القيم المجتمعية *  5

  . تلك التي تمس مستقبل المجتمع وحياة أفراده مثل المساواة في الحقوق والواجبات   

  : موضوع القيمة : ب المنظور الثاني 

  

  

1  

  (1). تلك التي تفرضھا معايير الصواب والخطأ داخل المجتمع: قيم أخ,قية  - 

   :قيم اقتصادية  - 2

                                                 
.13ص , المرجع السابق  (1)  
.29ص , مرجع سابق, إيمان العربي النقيب  (1)  



  . المتعلقة بالنواحي ا�قتصادية كقيم ا8ستثمار والمنفعة

  : قيم جمالية  - 3

  .التي تحددھا طبيعة الع,قات بين العناصر المادية أو المعنوية على أساس ا8تساق

  : قيم سياسية  - 4

  ... الحرية , تلك التي تحدد النواحي السياسية كالسلطة

  : قيم دينية  - 5

  . ير والحق والجمالوتتعلق بطبيعة الخ

  : قيم عقلية  - 6

  . تلك التي تنشأ نتيجة الحاجة للمعرفة

  : قيم عاطفية  - 7

  . تلك التي تدور حول الحب والمودة والع,قات بين ا<شخاص

  : قيم بدنية  - 8

  . وتتضمن كل ماله ع,قة بالنواحي الجسمية والبدنية

  : قيم مھنية  - 9

  . ل والمھنةتتضمن كل مل يتعلق بقيم العم

  : قيم اجتماعية  - 10

  . تتضمن كل ما يمس مستقبل المجتمع والحياة ا8جتماعية <فراده

  :  التصنيف وفق مجموعة من المعايير:المنظور الثالث  -ج 

  : الموضوعية  -معيار الذاتية  - 1

  . النظر إلى القيم باعتبارھا غاية فضلى: الذاتية  -

  

  . س ھذه القيم لدى ا<فراد اعتمادا على وزن القيمة النسبيإمكانية قيا: الموضوعية  -

  : الخصوصية  -العمومية  - 2  

  . شيوع القيمة على مستوى المجتمع: العمومية  -   

  (1).مدى تعلق القيمة بفئة معينة من المجتمع : الخصوصية  -   

                                                 
.23, 22ص , المرجع السابق   (1)  



  : الوسيطية -النھائية  - 3

  .ا غاية نھائية أو كونھا وسيلة تؤدي إلى غاية أخرىالتفريق بين النظر إلى القيمة باعتبارھ 

  :معيار الع,قة بين مختص القيمة و المستفيد منھا -4

  .النظر للقيمة من حيث اتجاھھا نحو استفادة الفرد أو المجتمع أو ك,ھما 

  : معيار المضمون  -5

  .النظر إلى القيمة من حيث كونھا اجتماعية دينية

  .قيم ترتكز على أكثر من أساسوھناك محاولة لتصنيف ال

  :على أساس الشدة * 1

, والتCي تحCدد مCا يفضCل أن يكCون, و القCيم التفضCيلية, نجد القيم المثالية التي تحدد ما يجCب أن يكCون 

ومCCا ھCCو خطCCأ فCCي ضCCوء العCCادات و , وتحCCدد مCCا ھCCو صCCحيح, والقCCيم الملزمCCة وھCCي اMمCCرة الناھيCCة

  .ا<عراف والمعايير السائدة

  : أساس مدى الشيوع على * 2

  . القيم العامة التي يتسم بھا أفراد مجتمع ما 

  .القيم الخاصة <فراد فئة عمرية معينة

  : على أساس المضمون أو المحتوى* 3

  : القيمة النظرية  -   

  .تتجسد في ميل الفرد للكشف عن الحقيقة والنظرة المعرفية التقدمية ل@شياء

  : القيمة ا�قتصادية  -   

  .تمام الفرد بما ھو نافع والحصول على الثروة و المادةاھ

  : القيمة الجمالية  -   

  .اھتمام الفرد بالجوانب الجمالية من حيث الشكل والتناسق والتذوق

  : القيمة ا�جتماعية  -   



  مساعدة اMخرين وتكوين الع,قات ا�جتماعية

  :القيمة السياسية  -   

 .ل مشك,ت اMخرين وح يا�ھتمام بالنشاط السياس

  :على أساس المقصد * 4 

والقCيم الغائيCة أو النھائيCة والتCي . وھنا نجد القيمة الوسيلية أو الوسيطية والتي تعد وسائل لغايات أبعCد

  (1).تعد غاية في حد ذاتھا 

  :تصنيـف وايت  -

  لتي طالتھاوھي حسب بعض التعدي,ت ا, يتضمن ھذا التصنيف ثماني مجموعات متجانسة من القيم 

  :  مجموعة القيم ا�جتماعية  -1 

  ...الصداقة, التعاون , حب ا<سرة , حب الناس , التسامح, التواضع , مثل وحدة الجماعة  

  : مجموعة القيم اSخOقية  -2

  ....كالصدق والعدالة والدين والطاعة

  :الوطنية  -مجموعة القيم القومية  -3

  ....الوحدة , حرية الوطن واستق,له

  :مجموعة القيم الجسمانية  -4

  ...,الرفاھية, الصحة, النشاط, الراحة, الطعام

  : مجموعة القيم الترويجية  -5

  ....المرح, الجمال, ا8ثارة, التسلية واللعب

  :مجموعة قيم تكامل الشخصية  -6

  

  .التصميم, لقوةا, السيطرة, اعتبارات الذات, التحصيل والنجاح, السعادة, التكيف وا<من ا�نفعالي

  : الثقافية  -مجموعة القيم المعرفية -7

  .الثقافة , الذكاء, المعرفة

  : ا�قتصادية  -مجموعة القيم العملية -8

  (1)...الضمان ا�قتصادي, العمل

                                                 
 S 371, 370ص , مرجع سابق, عبد اللطيف محمد خليفة, معتز سيد عبد. (1)  



  

  :قيــاس القيم  -6

  
  :يذھب البعض إلى أنه يمكن تصنيف اSدوات المستخدمة في قياس القيم إلى مجموعتين 

, أدوات جمع البيانات المألوفة والمتاحة فCي البحCوث ا�جتماعيCة كا8سCتبيان وا�سCتخبارمجموعة . 1

  ...وتحليل المضمون 

  

  و" ألبورت"و " فرنون" عدد من المقاييس التي صممت خصيصا لقياس القيم كاختبار . 2

وھCو مCن . يفقد أعد ھذا ا�ختبار جوردن ألبCورت و فيليCب فرنCون و جCاد نرلنCدز .(2)"جاندرلندزي" 

وميCز فيCه بCين " سCبرانجر"ويستند ا�ختبCار إلCى إطCار نظCري وضCعه , أشھر ا�ختبارات لقياس القيم

  , القيمة ا�قتصادية, القيمة النظرية: ويقيس ا�ختيار ھذه ا<نماط الستة وھي , أنماط ستة من القيم

  

  

  

  (1).القيمة الدينيةالقيمة ا�جتماعية و القيمة السياسية و أخيرا , القيمة الجمالية

وكل فقرة تتضمن نشاطين تفصCيليين , فقرة) 30(القسم ا<ول به ث,ثين : من قسمين  سويتكون المقيا

وعلCCى المفحCCوص أن يختCCار واحCCدا مCCن النشCCاطين , يشCCير كCCل نشCCاط إلCCى قيمCCة معينCCة مCCن القCCيم السCCتة

ة تحتCCوي علCCى أربعCCة فقCCر) 15(أمCCا القسCCم الثCCاني فيتضCCمن خمسCCة عشCCر , يفضCCله نسCCبيا عCCن اMخCCر

  .اختيارات يقوم المفحوص بترتيبھا حسب تفضيله ھو

وتصCحح ا8جابCات التCي يCدلي بھCا المفحCوص حسCب , وكل فقرة تشير إلى قيمة معينة من القCيم السCتة

  (2).مفتاح تصحيح معد لذلك بحيث يحصل على درجة لكل قيمة من القيم الستة

                                                                                                                                                                       
  .160. 159ص . 1990, المغرب, ءالدار البيضا,دار الفكر,أھداف التربية ومنظومة القيم, محمد الدريج  (1)
  260, 259ص ,1997, دار المعرفة ا�جتماعية, محاولة رؤية نقدية لمنھجه وأبعاده,البحث ا�جتماعي,عبد الباسط عبد المعطي (2) 

  
.63ص , ت.د,مصر, الھيئة المصرية للكتاب, قراءات في علم النفس ا�جتماعي في الوطن العربي, لويس كامل مليكة  (1) 

.22ص , مرجع سابق, بشير معمرية  (2) 
 



Cيمو إضافة إلى المجموعتين السابقتين في قيCاتھا أن , اس القCيم وقياسCال القCين بمجCض المھتمCرى بعCي

  : ھناك وسائل وطرق أخرى يمكن أن نقيس بھا القيم أھمھا

  : المقابلة الشخصية = 1

حسCب خطCة محCددة للحصCول , ويكون ذلك عبر مجموعCة مCن ا<سCئلة أو وحCدات الحCديث الموجھCة 

  : يقة بصور مختلفة منھاويمكن استخدام ھذه الطر, على معلومات من الطرف اMخر

 :  the open ended story القصص ذات النھاية المفتوحة . أ:  

ويط&رح تحتھ&ا مجموع&ة م&ن , وفيھا يقدم للمبحوثين قصصا تعالج مشكOت اجتماعية في حياتھم ويطلب منھم استكمالھا ووضع نھاية لھا
  .التساؤFت ويطلب منھم اJجابة عليھا

the problem picture   الصورة المشكلة . ب:   

توضCح الصCCورة مشCCكلة اجتماعيCة ويطCCرح تحتھCCا مجموعCة مCCن أسCCئلة يطلCب مCCن المبحCCوثين ا8جابCCة 

  .عنھا

  : الم,حظة المنظمة = 2

وتسCجيل وتحليCل ھCذه النشCاطات واسCCتنتاج , م,حظCة ا<نشCطة السCلوكية للفCرد فCي المواقCCف المختلفCة

  .وم,حظة السلوك تتم بواسطة م,حظ خارجي, القيم التي وجھت سلوكه في ھذه المواقف

  : تحليل المضمون= 3

  

ويعد تحليل المضمون من ا<سCاليب التCي تسCتخدم فCي البحCوث ا�جتماعيCة بصCفة عامCة وفCي معرفCة 

ويسCتخدم ھCذا ا<سCلوب فCي الكشCف عCن القCيم مCن خC,ل , ا�تجاھات والقيم وا<نماط الثقافيCة ل@فCراد

  (1).ء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئيةتحليل مضمون الرسالة سوا

إن تعCدد طCرق وأسCاليب قيCاس القCيم يكشCف فCي حقيقCة ا<مCر عCن صCعوبة ھCذه العمليCة وتعقCدھا إلCCى 

إن القيم##ة كال##ذوق مس##ألة شخص##ية � <<: أوجبCCرون و نمكCCوف إلCCى القCCول: الدرجCCة التCCي أخCCذت ب

  (2).>>تخضع للقياس

  .في الحكموإن كان ھذا القول يحمل بعض المبالغة 

ثبCCات المقيCCاس : و� يكتمCCل قيCCاس القCCيم إ� بخطCCوتين ضCCروريتين تسCCبقان عمليCCة القيCCاس الفعليCCة وھمCCا

  .وصدق المقياس

                                                 
189, 187: ص /ص, 1996, القاھرة, عالم الكتب, القيم ومناھج التاريخ ا8س,مي, علي أحمد الجمل   (1) 
.25ص , مرجع سابق, فوزية دياب  (2 )   

 



فلCو طبCق المقيCاس , ويقصد بثبات المقياس التطابق بCين نتائجCه فCي المCرات المتعCددة التCي تطبCق فيھCا

  : وھناك عدة طرق لقياس الثبات, ا<ولى اليوم أو ا<سبوع القادم فسوف يقترب في نتائجه في المرة

  :طريقة التجزئة النصفية  -1

  .قسمة المقاييس إلى جزئين متناظرين ثم حساب معامل ا�رتباط بين ھذين القسمين

  : طريقة إعادة ا�ختيار -2

اعCCادة تطبيCCق المقCCاييس علCCى نفCCس مجموعCCة ا<فCCراد بعCCد فتCCرة � تقCCل عCCن أسCCبوعين ة � تزيCCد عCCن 

  .ثم مقارنة إجابات المرتين ومعرفة معامل الثبات من خ,ل حساب نسبة ا�تفاق, شھرين

  :طريقة المقاييس المتكافئة -3

وضع صورتين متكافئين من المقياس ثم يحسب معامCل إرتبCاط الصCورتين بعCد تطبيقھمCا علCى نفCس  

  .ا<فراد

  :طريقة تحليل التباين  -4

  .سئلتهوأ ستعتمد على تحليل تباين بنود المقيا 

  

  .أما صدق المقياس فيعني أن يقيس المقياس ما وضع لقياسه

الصCدق , الصCدق الت,زمCي, الصCدق التنبئCي, الصدق الظاھري و الصدق المضمون, وھو عدة أنواع

  (1).الصدق العاملي, صدق التطابقي, صدف المفھوم, التجريبي

التCCي أعCCد لقياسCCھا وعCCدم تCCأثره ويكCCون ا8ختيCCار صCCادقا إلCCى الحCCد الCCذي يقCCيس السCCمة أو الخاصCCية 

  : فالصدق ھو.بالمتغيرات ا<خرى

  .مدى تأدية اJختيار للغرض الذي وضع من أجله* 

  .الدقة التي يقيس بھا اFختيار ما وضع لقياسه* 

  (2).قياس اFختيار فعO ما وضع لقياسه* 

ن التفسCيرات السCيكولوجية لقد حاولنا على مدار ھذه المحطة من البحث أن ننأى قدر ا8مكان بالقيم ع

حيCث أن , إ� في مواضع التقاطع الضرورية بھCذين المجCالين, و الفلسفية و النحو بھا منحى اجتماعيا

  .مفھوم القيم يبقى مفھوما موسوعيا يجتمع عنده أكثر من تخصص علمي

                                                 
.250, 248ص /ص, مرجع سابق, عبد الباسط عبد المعطي  (1)   
ص , 2000, ا<ردن, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1ط, القياس والتقويم في التربية ,محمد العمش محمد البواليز وآخرون  (2)
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نفسCCية وتأسيسCCا علCCى مCCا تCCم عرضCCه يمكCCن القCCول أن القCCيم معطCCى تلتقCCي عنCCده العوامCCل والمحCCددات ال

وفCي كCل المراحCل والمواقCف يتموقCع كCل مCن , با�جتماعية انط,قا من مصCدرھا وإنتھCاءا بصCراعھا

والمحيط بمعناه الواسع عوامل أساسCية فCي تشCكيل القCيم واكتسCابھا وتغيرھCا بCل و , ا<سرة والمدرسة

  .صراعھا

وھCي عCدم . سCابقةھذا ويمكن الوقوف على نقطCة أساسCية تضCمنتھا أكثCر مCن محطCة مCن المحطCات ال

ولنCا أن ن,حCظ عCدم ا�تفCاق علCى سCبيل المثCال فCي , ا�تفاق الذي شاب تنCاول ماھيCة القCيم وعملياتھCا

ومCCرد ذلCCك قابليتھCCا للتمCCدد وفقCCا لCCرؤى باحثيھCCا وزوايCCا ...وفCCي مصCCادرھا و اكتسCCابھا, تصCCنيف القCCيم 

  .واخت,ف المشارب والمدارس والتخصصات العلمية, نظرتھم

  

  

  

  :العHقة : القيم والتنمية   :ثانيا

  : تمھيد

, ويCCأتي علCCى رأس تلCCك الCCدواعي جميعCCا, لقCCد اجتمCCع أكثCCر مCCن داع لتنCCاول ھCCذا العنصCCر فCCي الدراسCCة

وعليCه فCإن تقصCي , وبين التنمية تCأثر مCادي قابCل للمعاينCة, ضرورة الربط بين القيم كمعطى � مادي

رج على نقاط عدة تبدو عملية م,مستھا بالتحليل أكثCر مCن الع,قة بين القيم و التنمية سيقودنا إلى التع

, فCي التنميCة) ا�جتماعية و الثقافيCة(ومن بين تلك النقاط نجد أثر العوامل غير ا�قتصادية , الضرورة

وكذا بعض الدراسات ا<مبريقية التي تحث ھذه الع,قCة وأخيCرا وھCو ا<ھCم عCرض <ھميCة القCيم فCي 

  .التنمية

   :العوامل غير ا�قتصادية التنمية و -1

رغ#م أن الش#اطئ , ما ھو التفسير العقHني لعملية إقامة السكك الحديدي#ة عب#ر الق#ارة ا�مريكي#ة<< 

الغربي يكاد يكون خاليا من السكان؟ وق#د تجل#ت الجماع#ة ا�قتص#ادية لھ#ذه المغ#امرة بوض#وح عن#د 

  (1).>>آ�ف المستثمرين من حاملي أسھم السكك الحديدية

وھCو " .مجتمCع ا8نجCاز" ھذا الCذي طرحCه دفيCد ماك,نCد فCي مؤلفCه الشCھير , ل يبدو جد مشروع سؤا

إلCCى اسCCتقراء مCCا وراء الفعCCل أو بCCا<حرى محCCرك , سCCؤال يتعCCدى حCCدود الحCCدث ا�قتصCCادي فCCي حينCCه
                                                 

المكتب , 1ط, ترجمة عبد الھادي الجوھري ومحمد سعيد فرج, الدوافع ا�نسانية للتنمية ا�قتصادية, مجتمع ا8نجاز, دافيد ماك,ند  (1)
   27ص , 1998, ا�سكندرية,الجامعي الحديث



م لم#اذا ل#<<وذلCك حينمCا تسCاءل , وقبله كان قد طرح سؤا� كان سببا في كتابته لمؤلفه السابق, الفعل

أروع  حي##ث كان##ت تمرك##ز مرك##زا للحض##ارة م##ن, تع##د فلورنس##ا كم##ا كان##ت ف##ي الق##رن الخ##امس عش##ر

على من الرغم من أن ا<رض ھCي ا<رض  (2)>>الحضارات التي عرفھا التاريخ كيف حدث ھذا ؟ 

  .و المناخ ھو المناخ

وھCو مCا أسCماه , لقد أوحى ماك,ن بسؤاله ھذا إلCى أن شCيئا مCا بCداخل سCكان فلورنسCا ھCو الCذي تغيCر

وتأخCذ ھCذه النظريCة فCي , و الذي صاغه في شكل نظرية اتخذت لھا نفس ا�سCم, الدافعية إلى ا8نجاز

  بحيث , مع التركيز على الجانب المعرفي, ا�عتبار الجانب ا�نفعالي في تفسير الدافعية إلى العمل 

  

ام بعمCل مCا وفCي نفCس الوقCت تكCون انط,قا من التوقعات التي يضعھا الشخص نحو القيC عيتحدد الداف

  (1).تلك التوقعات نتيجة للتجارب ا�نفعالية السابقة

  

, إن التنمي#ة ليس#ت ظ#اھرة اقتص#ادية ص#رفة<<وفي ھذا يقول عالم ا�جتماع الفرنسي جاب] لCوبرا

  (2).>>وإنما ھي مجموعة من الظواھر من نوع مختلف ذات طبيعة سوسيولوجية وسيكولوجية

نزلنCCا بالتنميCCة إلCCى أبسCCط جزيئاتھCCا سCCنجدھا تCCدل علCCى العمCCل الCCذي ھCCو فCCي الحقيقCCة يشCCكل إننCCا وإذا 

. إذ العمل في المحصلة فعل ثقافي يصنفه السوسCيولوجيون وكCذا ا<نثروبولوجيCون فCي خانCة, أساسھا

ا<مCCان , الراحCCة الجسCCمانية , كا8نجCCاب , فھنCCاك الحاجCCات ا<ساسCCية , الضCCرورات المشCCتقة للثقافCCة 

تقنCين السCلوك ا8نسCاني تبعCا , وھناك الضرورات المشتقة كضCرورة القيCام بعمليCات ا8نتCاج , الخ ...

وھذه إشارة توحي بأن التنمية تخرج في أساسCھا عCن ا�نحصCار فCي  (3)الخ...لقواعد عرفية وقانونية 

  . العامل ا�قتصادي 

  

ة ترجمت في شكل إنتCاج فكCري غزيCر لقد تمخض عن ما تقدم حالة من الوعي بتعدد عوامل التنمي   

ركCز كCل منھCا علCى جانCب معCين رأى أن لCه الCدور الحاسCم فCي , تجسد في صورة اتجاھCات نظريCة 

ويمكCCن أن نرصCCد علCCى سCCبيل المثCCال ا�تجCCاه ا8نتشCCاري الCCذي ركCCز علCCى ا�نتشCCار ,العمليCCة التنمويCCة 

                                                 
.15ص , لمرجع السابقا  (2)  

.153ص ,2002جوان,17عدد , جامعة قسنطينة, مجلة العلوم ا�نسانية>>,ا<بعاد المعرفية وا�نفعالية للعمل,<< أحمد دوقة  (1)  
.38ص , 2003, ا�سكندرية,المكتب الجامعي الحديث, دراسات في علم اجتماع التنمية, عبد الرحيم تمام أبو كريشة  (2)  
.146ص , 1996, ا�سكندرية, دار المعرفة الجامعية, علم ا�جتماع المعاصر, حمد جابرسامية م  (3)  



يجCCاد الحCCل لCCدول العCCالم الثالCCث لتلحCCق فھCCو وإن كCCان يحCCاول إ, الثقCCافي واعتبCCره الطريCCق إلCCى التنميCCة 

  .بركب الدول المتقدمة 

  

  

  

  

  

إ� أنه كان يؤسس لرؤية خاصة في تفسير التنميCة تنCأى عCن الركCون إلCى العامCل ا�قتصCادي فيCرى  

التنمي#ة يمك#ن تحقيقھ##ا م#ن خ#Hل انتق##ال العناص#ر الثقافي##ة الس#ائدة ف#ي ال##دول المتقدم#ة إل##ى << أن 

عن##ى آخ##ر أن ھ##ذه ا�خي##رة ستش##ھد عملي##ة تثقي##ف إذا أرادت تحقي##ق التنمي##ة بم, ال##دول المتخلف##ة

<<.(1)      

بينما يذھب ا�تجاه السيكولوجي إلى ربط التنمية بالخصCائص السCيكولوجية عبCر التأكيCد علCى أھميCة  

ر وعبر الشخصية النمطية وا8بداع عند ھCيجن وعبC, كما ھو الشأن عند ماك,ند, الدافعية إلى ا8نجاز

ومCا إلCى ذلCك مCن عوامCل سCيكولوجية تتصCل اتصCا� مباشCرا , (2)التقمص العCاطفي عنCد دانيCل ليرنCر

ي##ذھب ھيج##ي إل##ى ا�عتق##اد ب##أن << :فمCCث,. ا8نسCCان وتفاع,تCCه فCCي المواقCCف ا�جتماعيCCة تبسCCلوكيا

شخص#ية غي#ر  الشخصية النمطية التي توجد ف#ي المجتمع#ات التقليدي#ة تتمي#ز ف#ي كونھ#ا عب#ارة ع#ن

   .(3)>>خHقة ويغلب عليھا الطابع التسلطي

وھCCو لCCم يشCCر إلCCى نقCCص رؤوس ا<مCCوال أو المCCوارد الطبيعيCCة أو المCCواد ا<وليCCة أو حتCCى أسCCاليب 

بCCل جعCCل تركيCCزه منصCCبا حCCول نمCCط  -وإن كCCان لكCCل منھCCا دوره الحاسCCم فCCي التنميCCة -التكنولوجيCCا

وتلCك فCي , الجمود والروتينيCة وعCدم ا8بCداعالذي يتسم ب -إن صح التعبير -الشخصية أو نوع ا8نسان

أو الCCدول المتخلفCCة وھCCي فCCي جوھرھCCا  -العCCالم الثالCCث -بCC,د -نظCCره أسCCباب ال,تنميCCة أو التخلCCف فCCي

  .أسباب � اقتصادية

                                                 
.105ص , 2003, القاھرة, دار الفجر للنشر والتوزيع, تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة, علي غربي وآخرون  (1)  
.40, 39ص , 1993, القاھرة, دار المعارف.1ط, نميةدراسة نقدية في علم اجتماع الت, تغريب العالم الثالث, كمال التابعي  (2)  
.107ص , مرجع سابق, علي غربي وآخرون  (3)  



قد أشار إلCى أھميCة العامCل الCديني فCي التنميCة أو فCي  Max Veberوقبل كل ھؤ�ء كان ماكس فيبر 

وذلك عندما رأى أن المCذھب البروتسCتانتي والكCالفيني علCى وجCه , ان يسميهالنشاط ا�قتصادي كما ك

  .التحديد يشجع على العطاء والفاعلية والعق,نية والتطور

  

  

  

  

  

وھCو نفCس الحكCم , على عكس المذھب الكاثوليكي الذي يتسCم أتباعCه بCالتحجر والجمCود وال,عق,نيCة 

الكبCCرى الصCCينية والھنديCCة القديمCCة وحتCCى الCCدين خاصCCة الشCCرقية , الCCذي عممCCه علCCى بCCاقي الCCديانات

  (1).ا8س,مي

وإن كانCCت نظريCCة فيبCCر ھCCذه قCCد تعرضCCت لقCCدر غيCCر قليCCل مCCن النقCCد خاصCCة مCCا تعلCCق منھCCا بالسCCطحية 

  .المفرطة في تناول الديانات وتصنيفه الساذج لھا ضمن خانة الديانات غير التنموية

يل كارل ماركس تبدو تحاليCل ھCذا ا<خيCر علCى النقCيض وبمواجھة جميع ھذه النظريات واMراء بتحال

ومCCCا يتصCCCل بھCCCا مCCCن " الماديCCCة التاريخيCCCة " حيCCCث أن مCCCاركس يؤسCCCس نظريتCCCه الشCCCھيرة , تمامCCCا

على البناء الفوقي والذي يCدخل  –الذي ھو المادة  -على أساس من سيطرة البناء التحتي, ميكانيزمات

  .الخ...اليد وأعراف وقيمضمنه كل المكونات ال,مادية من ثقافة وتق

وھكCCذا ترتكCCز نظCCرة كCCارل مCCاركس للتنميCCة إلCCى الحتميCCة ا�قتصCCادية التCCي تCCذھب إلCCى أن العامCCل 

وھCCذا العامCCل الCCذي يتكCCون مCCن الوسCCائل , ا�قتصCCادي ھCCو المحCCدد ا<ساسCCي لبنCCاء المجتمCCع وتطCCوره

ينبغي علCى النCاس أن   ,قات التييحدد التنظيم ا�جتماعي لYنتاج الذي يعني الع -التكنولوجية لYنتاج

بCل إن تنظCيم ا8نتCاج يشCكل , وتنمو ھذه الع,قات في رأيCه مسCتقلة عCن ا8رادة ا8نسCانية, يدخلوا فيھا

  (2).البناء الفوقي الكلي

غرقCت فCي سCبيل , إن ھذه النظرة المتطرفة في التركيز على الجانب أو العامل ا�قتصادي في التنمية

CCادات التCCن ا�نتقCCامCCت لھCCاء , ي وجھCCد ادعCCا لتفنيCCتخدمه محكCCع ويسCCن الواقCCق مCCا ينطلCCان أكثرھCCد كCCوق

حيث بينت مجموعة غير قليلة من تلك ا�نتقادات التCي أخCذت شCكل دراسCات علCى .النظرة الماركسية

                                                 
   102, 101ص, 2001,ا�سكندرية,دار المعرفة الجامعية,علم ا�جتماع ا�قتصادي,محمد أحمد بيومي,عبد العاطي السيدالسيد  (1)  

. 57ص , مرجع سابق, عبد الرحيم تمام أبو كريشة    (2)   



أن العوامCل ا�قتصCCادية فCي التنميCة ھCCي نCزر يسCير مCCن عوامCل كثيCCرة , مجتمعCات تصCبو إلCCى التنميCة

  . ية من بينھا العوامل الثقافيةتؤدي إلى التنم

أن العوامCل الثقافيCة لھCا دورھCا الحاسCم فCي تقبCل , فقد تبينت تجارب تنمية المجتمCع فCي الCدول الناميCة

فعلى سبيل المثال أكدت الخبرات المستمدة من تنفيCذ , المجتمع أو رفضه لمخططات التنمية وبرامجھا

  ند بأن تقبل أساليب الزراعة الحديثة مرھون بعادات برامج الخطة الخماسية ا<ولى للتنمية في الھ

  

وأن صCCناعة تعليCCب اللحCCوم مسCCتحيلة التجسCCيد نظCCرا لتقCCديس ا<بقCCار مCCن طCCرف بعCCض , المجتمCCع

وا<مثلة غير ھذه كثيرة وكلھا توحي بأن النظرة الماركسية في ھذا المجال قد عفCا , (1)الطوائف ھناك

  .قدر من المصداقية والقبولولم تعد تحتفظ لنفسھا ب, عنھا الزمن

بل قCد , إ� أن ذلك � يعني مطلقية اضمح,ل النظرية الماركسية وزوالھا من ساحة الصراع النظري

كما ھو الشCأن تمامCا فCي الماركسCية , شھدت مبادئ الماركسية نوعا من ا�نبعاث اتخذ صورة التجديد

وقد وجدت , ا لمستجدات ا<حداث العالميةالتي عملت على تلميع مبادئ الماركسية وتطويعھ, المحدثة

حيCCث بCCرز أنصCCار يCCدافعون عCCن , تلCCك الموجCCة صCCدى فCCي أنحCCاء العCCالم الثالCCث وحتCCى العCCالم العربCCي

<< :وذلك ما يعبر عنCه سCمير نعCيم أحمCد بوضCوح فCي إحCدى مقا�تCه حCين يقCول, مواقف الماركسية

الق#يم ا�جتماعي#ة المتخلف#ة ھ#ي م#ن أھ#م ويھدف ھذا المق#ال إل#ى إثب#ات زي#ف ا�تج#اه التقلي#دي ب#أن 

  (2).>>معوقات التنمية في بلدان العالم الثالث

إن مجمل ما تقدم من حديث عن دور العوامل غير ا�قتصCادية فCي التنميCة يمكCن أن نختصCره فCي مCا 

ولكنھ##ا عملي##ة ش##املة , و� ناتج##ا وطني##ا إجمالي##ا, إن التنمي##ة ليس##ت تحرك##ا اقتص##اديا فق##ط<< :يCCأتي

  (3).>>والبعد الثقافي جانبا منھا, أكثر تعقيدا من مجرد ا�رقام ا�قتصادية, عددة ا�بعادمت

  :طبيعة الع,قة: القيم والتنمية -2

انتھينا في المحطة السابقة من البحث إلCى أن العامCل ا�قتصCادي لCيس ھCو العامCل ا<وحCد فCي تشCكيل 

و نظريCة حCاول كCل منھCا الخCروج مCن قمCم المCورد وأوردنا في ذلك أكثر مCن اتجCاه أ, الحالة التنموية

  .تشمل العوامل ا�جتماعية والثقافية وما يدخل ضمنھا من محددات, ا�قتصادي إلى آفاق أوسع

                                                 
, ا�سكندرية,المكتب الجامعي الحديث,نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع, تنمية المجتمعات المحلية,أحمد مصطفى خاطر   (1)

   58ص , 1999
العدد , الكويت,مجلة العلوم ا�جتماعية,م,محھا وظروف تشكلھا وتغيرھا في مصر, أنساق القيم ا�جتماعية, سمير نعيم أحمد   (2)

  . 122ص , 1982يونيو /حزيران, ثانيال
   .81ص . 1996.تونس.المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.2ط. الخطة الشاملة للثقافة العربية, عبد الس,م السدي وآخرون  (3) 



وفCي , وسنحاول اMن إبراز دور أحد تلك المحددات وھCو القCيم وتCنقص تCأثيره فCي التنميCة بوجCه عCام

وھذا يقود إلى بحث الع,قة بCين التنميCة , الخصوص تشكيل الواقع ا�جتماعي وا�قتصادي على وجه

  .وبين القيم كمفاھيم مجردة أقرب إلى المعنوية, كعملية ونشاط ومجھود

  

بعضCھا اتخCذ شCكل , وقد طرح في ھذا الشأن أكثر من طرح حاول كل منھا تبيان طبيعCة تلCك الع,قCة

ة فCCي مجتمعCCات متفرقCCة ولنCCا أن بينمCCا اتخCCذ بعضCCھا اMخCCر شCCكل دراسCCات امبريقيCC, اجتھCCادات نظريCCة

عنCCدما اعتبCCر أن الع,قCCة بCCين القCCيم والتنميCCة ھCCي ع,قCCة علCCة " سCCعد المغربCCي" نسCCوق ھنCCا محاولCCة 

وأنھCا محصCلة , والتجCارب الماديCة المعاشCة, معتبCرا القCيم نتيجCة لنCوع النشCاط ونمCط الخبCرة, بمعلول

  .المحيطة به لنشاط ا8نسان ا�قتصادي وا�جتماعي والظروف والع,قات

  :وعليه فھو يرى ع,قة التنمية بالقيم أو با<حرى يصوغھا كما يلي

  .خبرة معاشة: التنمية -

  .حكم على ھذه الخبرة: القيم -

  . ليعود في ا<خير ويصيغ تلك الع,قة بصبغة الجدلية الدينامية

 

يم مجCردة � تفصCح عCن نفسCھا وا<خCذ والعطCاء بCين ا�ثنCين إذ القCيم كمفCاھ, أي مبادلة التأثير والتأثر

بCل فCي , بل تفعل ذلك عبر السلوك وا<فعال والمفاضلة وذلك � يتم فCي فCراغ, بمجرد التعبير اللفظي

  (1).محيط اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي 

إ� أننCا نجCد , ومالت إلى ا8غراق فيھCا نوعCا مCا, وما ي,حظ أن ھده المحاولة أخذت صبغة استنتاجية

CCي التCCةفCCيم بالتنميCCة القCCث ع,قCCى بحCCت علCCة عملCCة وامبريقيCCر جديCCاو�ت أكثCCيولوجي محCCراث السوس ,

والتي تنCاول . ا<خ,ق البروتستانتية وروح الرأسمالية, ولعل أولى تلك المحاو�ت دراسة ماكس فيبر

أسمالية كما فيھا الع,قة بين القيم وا<خ,ق البروتستانية وبين الرأسمالية كنظام اقتصادي أو روح الر

, بمCا عرفتCه المجتمعCات ا<وروبيCة مCن نھضCة أو تنميCة, وھو في ذلك عبر عن مدى اھتمامCه, سماھا

وبحث ا<سباب التي أوصلتھا إلى ذلك وافترض أن قيما معينCة ھCي المسCؤولة عCن ھCذه التنميCة توجCد 

  .أو تتواجد في المذھب البروستانتي

  :ھماوقد ارتكز فيبر على وجھتي نظر أساسيتين 

                                                 
  , يوليو, العدد السابع, الھيئة المصرية العامة للكتاب, مجلة علم النفس>>,مسلمات ومباديء, القيم والتنمية,<<سعد المغربي  (1) 
07ص , 1988, سبتمبر, أغسطس    



  .تأثير ا<خ,ق البروستانتية على روح الحياة ا�قتصادية الحديثة والسلوك ا�قتصادي -

  

  .الع,قة بين الديانة البروستانتية والبناء الطبقي -

ھCCدف دراسCCته فCCي البحCCث عCCن ظCCروف السCCيكولوجية التCCي مكنCCت مCCن نمCCو الCCروح " فيبCCر" وحCCدد 

مثل في صياغة إطار تحليلي يسCمح بCالوقوف علCى ماھيCة وكان الھدف النھائي للدراسة يت, الرأسمالية

وانطلCCق فيبCCر مCCن فCCرض رئCCيس فحCCواه أن .الع,قCة بCCين القCCيم الدينيCCة ونمCCو النظCCام الرأسCCمالي الحCCديث

ومCرد , المناطق التي تسودھا الديانة البروتستانية ھي أكثر ثراء من تلCك التCي تنتشCر فيھCا الكاثوليكيCة

فعقCد مقارنCة بCين عCدد , وطفق يعقد المقارنCات للتCدليل علCى صCحة فرضCه.ةذلك إلى القيم البروتستاني

والوقCCوف علCCى , خاصCCة بCCين الكاثوليCCك والبروتسCCتانت, الرأسCCماليين فCCي مختلCCف المCCذاھب الدينيCCة

, إحصاءات الوظائف والبيانات ا8حصائية التي توضح عدد قادة ا<عمCال وأصCحاب رؤوس ا<مCوال

وعدد ا<يدي العاملة في الشركات التجارية التي تتطلب عاملين مCدربين , والدرجات العالية في العمل

والحالCة التعليميCة والنفCوذ , وتوزيع السكان حسCب الوظCائف التCي يشCغلونھا, تدريبا فنيا وتجاريا عاليا

  .السياسي

سCبيل ووظف فCي , وحاول فيبر بكل قوة تأييد فرضه حول دور القيم البروستانتية في التنمية ا<وربية

مCCن خCC,ل اعتمCاده علCCى المعطيCCات التاريخيCCة عCCن , فوظCCف الطريقCة التاريخيCCة, ذلCك مختلCCف الطCCرق

ومن خC,ل دراسCة التCاريخ ا�قتصCادي العCام للعديCد مCن البلCدان التCي سCادت فيھCا , الرأسمالية القديمة

م,حظاتCه العديCدة  عبCر اعتمCاده علCى, كما استخدم الم,حظCة, البروستانتية كألمانيا وانجلترا وھولندا

للمواقCCCف ا�جتماعيCCCة وا<نمCCCاط السCCCلوكية الرشCCCيدة للرأسCCCماليين الCCCذين ينتمCCCون للرأسCCCمالية والCCCذين 

  (1).وكذا م,حظة الفروق الطبقية بين ا<فراد البروستنتات والكاثوليك, عاصرھم في حياته

, مسCميات ھCذين المتغيCرينھكذا أدلى فيبر بدله فCي موضCوع الع,قCة بCين القCيم والتنميCة وإن اختلفCت 

" رينCCCارد بنCCCدكس"كCCCا<خ,ق الرأسCCCمالية أو ا<فكCCCار الدينيCCCة وا<نشCCCطة ا�قتصCCCادية كمCCCا سCCCماھما 

Reinhard Bendix الCCين قCCث##ة الت##ي عالجھ##ا فيب##ر<< :حHكان##ت , إن الموض##وعات الرئيس##ية الث

العHق#ة ب#ين الت#درج  وتحلي#ل, تدور حول الكشف عن أث#ر ا�فك#ار الديني#ة عل#ى ا�نش#طة ا�قتص#ادية

  (2).>>وتفسير السمات المميزة للحضارة الغربية, ا�جتماعي وا�فكار الدينية

                                                 
.229, 197ص / ص, مرجع سابق, ا�تجاھات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية, كمال التابعي  (1)  
, 8عدد   ,منشورات جامعة قسنطينة,مجلة العلوم ا�نسانية>>,علم ا�جتماع ومنھج الفھم عند ماكس فيبر,<< حميد خروف  (2)

  .96ص  ,1997



  

  بعنوان " لدانيل ليرنز " ودائما نفس المضمار وھو الع,قة بين القيم والتنمية نعثر على دراسة 

واختCCار ليرنCCز , تنميCCةبحثCCت ھCCذه الدراسCCة الع,قCCة التبادليCCة بCCين القCCيم وال" تحCCول المجتمCCع التقليCCدي" 

  >>كيف ولماذا يتم تحديث ا�فراد ونظمھم معا؟ << :8براز تلك الع,قة السؤال التالي

  

منظCور السCيكولوجي سCلوكي مCؤداه أن تحCديث المجتمCع وتحولCه مCن الCنمط التقليCدي إلCى  مCن امنطلق

عدد أكبCر مCن ا<شCخاص  بمعنى أنه كلما كان ھناك, يتم من خ,ل ا<فراد وبيئتھم معا, النمط الحديث

فCي بلCCد مCCا كلمCCا كCCان ا<داء العCCام  )أي يحملCCون قيمCCا حديثCCة (الCذين يسCCيرون علCCى نھCCج مCCا ھCو حCCديث

  .عاليا )التنمية  (ومؤشرات الحداثة 

والCCذي صCCاغه فCCي نظريتCCه الشCCھيرة فCCي , وانتھCCى ليرنCCز إلCCى تأكيCCد فرضCCه حCCول تحCCديث قCCيم ا<فCCراد

  (1).التحديث

  

: بية من ھذا النوع وتعتبCر دراسCة غريCب سCيد أحمCد إحCداھا وھCي الموسCومة بCـكما نجد دراسات عر

لكCل منھمCا  )قCريتين(أجراھCا علCى مجتمعCين محليCين , القيم والتنمية ا�جتماعية فCي المجتمCع القCروي

حيCث القريCة , وارتكCزت مقارنتCه إلCى نقطCة جوھريCة وھCي ا�خCت,ف فCي النمCوذج , ميزاته الخاصة

وك,ھمCCا بمصCCر وحاولCCت  )قريCCة الھواريCCة (والقريCCة الثانيCCة مسCCتحدثة  )قريCCة بنCCوفر (ا<ولCCى تقليديCCة

وإلقCاء , الدراسة تبيان تCأثير جملCة مCن القCيم علCى التنميCة ا�جتماعيCة فCي ھCذين النمCوذجين المختلفCين

  .الضوء على القيم المؤثرة في السلوك لدى أعضاء مجتمعي البحث

ا�حتكاك الثقCافي للقريCة بالمدينCة يعمCل علCى تغييCر القCيم المسCاعدة  وانتھى الباحث في ا<خير إلى أن

   (2).على التنمية وعلى رأسھا قيم التعليم

  :أھمية القيم في العملية التنموية -3

  

  

                                                 
  . 265, 230ص /ص, مرجع سابق, ا�تجاھات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية, كمال التابعي (1) 

.115ص /ص, مرجع سابق, غريب سيد أحمد (2 ) 
 



ورأينا كيف أن القيم على الCرغم مCن أنھCا , تطرقنا سابقا إلى أھمية القيم في حياة الفرد والمجتمع ككل

إ� أن آثارھCا المجسCدة فCي ا<فعCال الفرديCة والمجتمعيCة تبCين أن ھCذه ا<خيCرة خارج دائCرة الملمCوس 

  (1).عوامل حاسمة في الحياة ا�جتماعية وتقبع وراء الفعل ا�جتماعي في كل من ثباته وتغيره

وبحثنCا فCي الع,قCة بCين , وبعد أن خضنا في دور العوامل غيCر ا�قتصCادية فCي التنميCة وبيننCا بعضCھا

ورأينا كيCف أن المتغيCران يتبCاد�ن , وحاولنا تبيان طبيعة تلك الع,قة وبعض محدداتھا, لتنميةالقيم وا

  .ومنه خلصنا إلى أن ھوية تلك الع,قة ھي ع,قة تبادلية, التأثير والتأثر

وذلCك بتخصCيص محطCة مCن محطCات البحCث لتبيCان , بعد كل ھذا ارتأينا أن نأتي على التفصيل أكثCر

  .بعد أن عرضنا لھا سابقا بنوع من ا�قتضاب, التنمية أو في العملية التنموية أھمية القيم في

عن#دما يص#احب وض#ع << :ونفضل أن تكون البداية في معالجة ھذه النقطة مCن مقتطCف لمCاكس فيبCر

الم#ال  وھ#ي ت#راكم, الحدود على ا�ستھHك إطHق نش#اط الكس#ب فالنتيج#ة العملي#ة الحتمي#ة واض#حة

ويرى فيبCر أن ھCذه ھCي ذاتھCا قCيم الكالفينيCة الداعيCة إلCى العمCل  (2)>>ر على ا�دخارمن خHل اEجبا

نجCده فCي , وينتھي بنا ھذا المثال إلى حديث مماثل عن دور القيم الفاصل في التنميCة. الشاق وا�دخار

ذي تلعبCه أسبقية كبيرة للدور الC, حيث أعطت ھذه ا<خيرة, نظرية التحديث التي تعد امتداد الفكر فيبر

والCذي تعتبCره ھCذه النظريCة , وقبلCه فCي تحديCد نCوع المجتمCع تقليCدي أم حCديث, القيم في عملية التنمية

  (3).قاعدة العملية التنموية

, وبصرف النظر عن النمطية المفرطة التي بلغت درجة السذاجة في تصCنيف المجتمعCات أو تنميطھCا

وعبCرت عنCه بصCورة , م فCي سCيرورة العمليCة التنمويCةفإنه يبقى أن ھذه النظرية تفطنت إلى دور القي

عندما اشترطت لحدوث التنمية في المجتمعات المتخلفة استبدال القيم التقليدية والتCي أسCمتھا , متطرفة

والركCون إلCى النظCام القرابCي فCي , حيث ترى أن قيم مثل التمسك بالماضي, بقيم أخرى حديثة, بدائية

  وسيطرته على الع,قات ا�قتصادية والسياسية وسيادة النظرة العاطفية  ,كافة الممارسات ا�جتماعية

  

  

, وغيرھا من القيم التي تسود المجتمعات المتخلفة ھي السبب المباشر فCي تخلفھCا, والخرافية والقدرية

  (1).ولذلك ارتأت في تطوير النظام أو النسق القيمي أكثر من ضرورة

                                                 
.209ص , 1981, ا�سكندرية, دار المعرفة الجامعية, علم اجتماع القيم, محمد أحمد بيومي  (1)  

.201ص , المرجع السابق  (2)  
.74ص , 1986, دار بغداد, ترجمة حمدي حميد يوسف, 1ط,مدخل لسوسيولوجية التنمية, ويبستر أندرو  (3)  
.70, 68ص /ص, المرجع نفسه  (1)  



  

وعالج ھذه القضية في , د اعتنى بدوره بقضية تأثير القيم في التنميةأما تالكوت بارسونز فقد اعتنى فق

الوجدانيCة  (أ� وھو متغيرات النمط الخمCس . إطار إسھامه الذي عده أكبر إسھام له في علم ا8جتماع

, العموميCCة مقابCCل الخصوصCCية, المصCCلحة الذاتيCCة مقابCCل المصCCلحة الجمعيCCة, مقابCCل الحيCCاد الوجCCداني

واعتبر بارسونز القيم أنماطا ثقافيCة شCاملة تحCافظ . )والتخصص مقابل ا�نتشار, النوعيةا<داء مقابل 

وھذا ا�ستقرار القيمي ھو شرط التحديث أو التنمية حسب تصوره واعتبر فCي , دوما على استقرارھا

أن التخلخCل أو التغيCر القيمCي مCن شCأنه أن يعرقCل عمليCة التحCديث  -ولCو بشCكل ضCمني -الوقت نفسCه

مCن شCأنه أن  Central value systemيحدھا إذ ا�تساق والتكامل في إطار نسق القيمة المحوري و

  (2).وھو المناخ الم,ئم للتطور والتحديث, يخلق ثبات واستقرار المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, ويبدو بكل وضوح أن معالجة بارسونز لقضية القيم والتنميCة لCم يخCرج عCن إطCار النزعCة المحافظCة

فھCو وإن أشCار أحيانCا إلCى بعCض المشCاكل . زعة التي طبعت علم ا�جتماع البرجCوازي ككCلوھي الن

إ� أنCه يCرى أن مثCل ھCذه المشCك,ت ھCي , وخاصCة فCي الجانCب القيمCي, التي تعترض سبيل المجتمCع

  التي 
                                                 

.344, 341, ص/ص,1979, القاھرة, دار المعارف,4ط.دراسات في التنمية ا�جتماعية, السيد محمد الحسيني وآخرون  (2)  



  (1).تدفع المجتمع إلى تطوير قيم أساسية

, رجCة قصCوى عنCد اعتبارھCا عائقCا أو معوقCاويصل التركيز علCى أھميCة القCيم فCي العمليCة التنمويCة د

, والثقCCافي والسياسCCي, علCCى اعتبCCار أنھCCا مكCCون ھCCام جCCدا فCCي تكCCوين البنCCاء ا�قتصCCادي وا�جتمCCاعي

وبالتCالي فCإذا كانCت القCيم الجامCدة شCكلت عائقCا , ومرجعية للسلوك الفCردي ومحCرك للسCلوك الجمعCي

حيCث تعCوق قCCيم معينCة كاحتقCCار , توى التنفيCCذوخاصCCة علCى مسC, لبCرامج التنميCة علCCى كCل المسCتويات

  .الخ... وعدم ا8يمان بالجديد, العمل اليدوي وا�نعزالية والتوكل على الغير

  (2).العملية التنموية وتحول دون بلوغ مراميھا

إذ يجعCCل . نجCCده علCCى مسCCتوى التخطCCيط التنمCCوي, وذات التأكيCCد علCCى ذات ا<ھميCCة للقCCيم فCCي التنميCCة

نميCCة عنصCCر القCCيم واحCCدا مCCن أھCCم العناصCCر أو العوامCCل الثقافيCCة التCCي يجCCب علCCيھم المخططCCون للت

   .مراعاتھا أثناء التخطيط

, فعلى سبيل المثال يعتبر مشCكل الغCذاء أحCد أكثCر المشCاكل ضCرورة وإلحاحCا فCي المجتمعCات الناميCة

إ� أنھCCا , حكمCCةوأعCCدت لCCذلك خططCCا وبCCرامج زراعيCCة م, والتCCي سCCعت منظمCCة التغذيCCة العالميCCة لحلھCCا

وا<مثلCة علCى , قوبلت برفض المزارعين زراعة المحاصيل المقترحة �رتباطھم بCبعض القCيم الدينيCة

كرفض سكان الوادي الجديد فCي مصCر أكCل السCمك كطعCام جديCد لCنقص لتعCويض نقCص , ذلك كثيرة

  (3).خالي من اليودوإصرارھم على استخدام الملح ال, ورفضھم استخدام الملح الجديد, اليود في الماء

  

  

وتحCريم اسCتخدامه فCي الزراعCة , وھناك أيضا مثال آخر يتجسد في تحريم الدين الھندوسي لذبح البقر

ونفس الشCيء يقCال فCي ا8عCراض عCن مھCن معينCة وتصCنيفھا فCي خانCة , أو استخدام فض,ته للتسميد

  .الحقيرة أو المنحطة

وربطCه , ثمار كا8نفCاق التفCاخري فCي ا<فCراح والمCآتمكما تؤثر القيم كذلك في نمط ا�ستھ,ك وا�ست

حيث يجري في بعض المجتمعات ا�حتفCاظ , بالمكانة ا�جتماعية ونفس الشيء يقال عن نمط ا�دخار

                                                 
.345ص , المرجع نفسه  (1)   
ص , 1999, ا�سكندرية,المكتب الجامعي الحديث, مدخل إس,مي, دراسات في التنمية ا�جتماعية, الھادي الجوھري وآخرون عبد (2)

153 ,154   
المكتبة ,نماذج الدراسة, ا�ستراتيجية,ا�تجاھات المعاصرة, تنمية المجتمع المحلي,أحمد مصطفى خاطر (3)

   176ص , 2000,ا�سكندرية,الجامعية



زيCCادة علCCى أن بعCCض القCCيم , بالمCCدخرات فCCي شCCكل حلCCي وذھCCب وغيرھCCا مCCن أوجCCه ا�دخCCار السCCلبي

القدريCCة ومCCا تحلقCCه مCCن ضCCعف الدافعيCCة إلCCى التغييCCر السCCائدة فCCي بعCCض البلCCدان الناميCCة تشCCجع علCCى 

  (1).والتطور

إن ھCCذه الوضCCعية حيCCال القCCيم أدخلCCت الفكCCر التنمCCوي والمخططCCين للتنميCCة علCCى حCCد سCCواء فCCي مCCأزق 

, بين ضرورة التمسك بالنسق القيمي التقليدي وتدعيمه وتكييف الخطط التنموية وفقا لCه, التعامل معھا

Cةوبين وجوب التخلي عن ھCه التنميCي وجCا فCكل معوقCه يشCق <نCتبداله , ذا النسCك اسCن ذلCا عCوعوض

  .وذلك عبر التركيز على التغيير المادي, بنسق قيمي أكثر مرونة وتماشيا مع متطلبات التنمية

<ن ا8نسCان فCي , رغCم مCا فCي ذلCك مCن ثوريCة, وفي ھذا الشأن يرى البعض ضرورة تقبل قيم جديدة

إ� أنه يجب إحCداث القطيعCة مCع , ووضوح الرؤية, عر بدرجة كبيرة من ا<منضوء القيم التقليدية يش

و8يجاد درجة مCن ا�سCتعداد لتقبCل , تلك القيم للسماح <فراد المجتمع بتكوين صورة مستقبلة واضحة

  (2).التغيير

  

  

أن##ه م##ن ا�فض##ل تع##ديل نس##ق الق##يم ف##ي المجتم##ع ليتقب##ل أھ##داف التغيي##ر << :بينمCCا ھنCCاك مCCن يCCرى

وأن ذلك يتم عن طريق استنباط ما يوجد في القCيم المحليCة مCن ايجابيCات  (1).>>ا�جتماعي المقصود

وفي نفس الوقت إزاحة القيم السCلبية أو الباليCة التCي مCن , من شأنھا أن تساھم في تعزيز خطط التنمية

لق##د أس##فرت ف<<: ويعCCد المجتمCCع العربCCي مثCCال حCCي لھCCذه الوضCCعية, شCCأنھا أن تعطCCل عمليCCة التنميCCة

مناقشات أساليب العمل مع الجماعات في الم#ؤتمر ا�ول لخريج#ي مرك#ز تنمي#ة ال#وطن العرب#ي ع#ن 

                                                 
  ,ت.د.ا�سكندرية, دار المعرفة الجامعية, دراسات في التنمية والتخطيط ا�جتماعي, محمد علي محمد, مد عاطف غيثمح  (1)
. 147, 144ص /ص    

.176ص , 1978, القاھرة, دار المعارف,علم ا�جتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث,محمد الجوھري  (2)  
.63ص , مرجع سابق, حليةتنمية المجتمعات الم, أحمد مصطفى خاطر  (1)  



والعص##بية العائلي##ة , أن##ه تس##ود المجتم##ع العرب##ي ق##يم ومع##ايير معين##ة بعض##ھا يع##وق تحقي##ق الجدي##د

  (2).>>ويجب تطويرھا تدريجيا... وا�خذ بالثأر

دراسات ا�جتماعية أثبتت أن التغيير فCي نسCق القCيم بشCكل مفCاجيء إ� أن ما يجدر ا8شارة إليه أن ال

أي فCي ا�تجCاه المعCاكس , وقد يؤدي إلى نتائج عكسCية, يؤدي إلى إحداث خلخلة في البناء ا�جتماعي

ومن جملتھا ذلك الفراغ القيمي الCذي قCد يحCدث نتيجCة عجCز القCيم الجديCدة عCن تعCويض القCيم , للتنمية

, وكذا احتمال حدوث اصطدام بين ا8رادة الحكوميCة للتغييCر عCن طريCق التشCريع, ديمةالتقليدية أو الق

وبين إرادة ا<ھالي وتمسكھم بسCلوكياتھم القديمCة حيCال كثيCر مCن المفCاھيم كالعمCل والثCروة وا�دخCار 

  (3).الخ...وا<سرة

ان مكانCا ھامCا جCدا فCي ھكذا رأينا على مدار ھذه النقطة البحثيCة كيCف أن القCيم والنسCق القيمCي يحجCز

إذ أن نظCCرة ا8نسCCان لمجتمعCCه ككCCل ولنشCCاطه ا�قتصCCادية وكCCذا قCCرارات السCCلطة ا�قتصCCادية , التنميCCة

  .كل ذلك يخضع ويتحدد وفقا للنسق القيمي السائد, والسياسية وا�جتماعية

  

  

  

  

  

  

عبCر طرحCه أكثCر  ,كما رأينا كذلك كيف أن المخطط للتنمية يجد نفسه وجھCا لوجCه مCع النسCق القيمCي

ماذا تنتج؟ وكيCف ننCتج؟ وكيCف نCوزع مCردودات التنميCة؟ وغيرھCا مCن , من سؤال يخص ھذا الجانب

  (1).ا<سئلة الجوھرية

" وذلCCك الCCدور المحCCوري والرائCCد للقCCيم فCCي العمليCCة التنمويCCة" لفرنسCCوا بيCCرو" ويختصCCر القCCول اMتCCي

واعتم##ادا أو� وبال##ذات عل##ى , الداخلي##ة لSم##مإن التنمي##ة � تك##ون حقيق##ة إ� باس##تثمار  الم##وارد <<

  (2). >>نظام القيم الثقافية الجديرة بأن تحترم
                                                 

.147ص , ت.د,القاھرة, عالم الكتب, المفاھيم والقضايا, التنمية ا�جتماعية, علي الكاشف  (2)  
.143ص , 1988, بيروت, المكتبة العصرية, 2ط.الحكم المحلي وتنمية المجتمع في الدول النامية, محي الدين صابر  (3)  
.154, 153ص , ت.د.ا�سكندرية,التنمية كيف؟ولماذا؟دار الفكر الجامعي, حونعدلي علي أبو طا, نبيل رمزي اسكندر  (1)  



إن الواقع والمؤسسات ا�قتصادية � تدوم << "ويواصل فرانسوا بيرو تأكيده على ھذا الدور بقوله 

ل###ت وإن محاول###ة فص###ل ا�ھ###داف ا�قتص###ادية ع###ن محيطھ###ا الثق###افي ق###د تكل, إ� ب###القيم الثقافي###ة

  (3).>>باEخفاق

ھCذه ھCي ردة فعCل لمتعصCب لفرنكفونيتCه ضCد موجCة ا<مركCة " بيCرو" وعلى الرغم مCن أن مقCو�ت 

بحيثيCCات العمليCCة التنمويCCة , إ� أننCCا يمكCCن أن نحملھCCا محمCCل النظCCرة البانوراميCCة المتبصCCرة, الطاغيCCة

.                ت الثقافية والمجتمعيةوالتي تؤكد على ضرورة اتباع المدخل الشمولي مع الحفاظ على الخصوصيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خHصة
وذلCك , مثلCت فCي حقيقCة ا<مCر حجCر الزاويCة فيCه , عالج ھذا الفصل نقطة مفصلية في البناء البحثCي 

ولقCد , والثاني القيم والتنمية وھو بحث في طبيعة الع,قة , ا<ول ماھية القيم , عبر محورين رئيسين 
وقCد تCم ذلCك مCن خC,ل , ل محاولة لYحاطة بكل ما يتعلق بحيثيات القيم فCي عمومھCاكان المحور ا<و

فقCدم العنصCر ا<ول إجابCة , حاولCت بCدورھا تبديCد كCل غCوامض ھCذا المفھCوم , ست عناصر أساسية 
وھو من أين تأتي القيم ؟ فيمCا عCرج العنصCر الثCاني علCى أھميCة القCيم فأوضCح , على سؤال محوري 

بينمCا عCرض العنصCر الثالCث لقضCية � , يم دور الميكCانيزم الضCابط للبنCاء ا�جتمCاعي كيف تلعب الق
تقCCل أھميCCة وھCCي تغيCCر القCCيم فبCCين كيCCف أن القCCيم ھCCي فCCي المحصCCلة ظCCاھرة اجتماعيCCة تخضCCع لنسCCبية 

  . الزمان والمكان 
كيCCان فCCي حCCين تصCCدى العنصCCر الرابCCع لصCCراع القCCيم وحCCاول تبيCCان تCCداعيات ھCCذا الصCCراع علCCى ال  

وقCد اسCتعرض , أما العنصر الخCامس فكCان حCول تصCنيف القCيم , المجتمعي والفردي على حد سواء 
ليختCتم المحCور , وتجلCى خC,ل ذلCك تعCدد التصCانيف واخت,فھCا , محاو�ت بعض العلماء لتفيئة القيم 

تعامل مCع القCيم وكانت النية من وراء ذلك استج,ء كيفية ال, ا<ول باستعراض أھم أدوات قياس القيم 
  ). في الجانب الميداني ( بغرض ا�ستفادة من ذلك �حقا , ميدانيا 

, حCين تطCرق لCث,ث محCاور رئيسCية , فلم يكن با<قل أھمية من سCابقه , أما النسق الثاني من الفصل 
, ني وھCو الوجCه ا8نسCا, أي الوجه اMخر للتنميCة , بحث ا<ول في التنمية والعوامل غير ا�قتصادية 

ليناقش المحور الثاني طبيعة الع,قة بين القيم كمعطى � مادي وبين التنميCة كمعطCى مCادي محسCوس 
                                                                                                                                                                       

. جامعة الكويت, 1982, يونيو/حزيران,العدد الثاني, مجلة العلوم ا�جتماعية, التنمية والقيم الثقافية, سيدي محمود ولد سيدي محمد (2)
   93ص 
.93المرجع نفسه،  ص   (3)  



ليتخCذ المحCور الثالCث شCكل , محCاو� تبعCا لCذلك تقصCي الع,قCة بCين ھCذين المتغيCرين , قابل للمعاينCة 
CCة عبCCة التنمويCCي العمليCCيم فCCة القCCريح أھميCCكل صCCاقش بشCCدما نCCابقيه عنCCلة لسCCر الحوصCCرات أكثCCر مؤش

  . ارتباطا بالواقع 
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�  ماھية المدرسة: أو



  : نشأة المدرسة وتطورھا -1

يجب من باب ا�لتزام بالمنھجية الوقوف عند نقطة مھمة وھCي نشCأة , قبل الخوض في مباحث متقدمة

كمCا أنھCا ليسCت , فالمدرسة كما نراھCا اليCوم ليسCت ھCي مدرسCة العصCور القديمCة, المدرسة وتطورھا

  .بل ليست مدرسة بداية القرن العشرين, ديمدرسة ا<لف ا<ول المي,

إذ أن مثCل ھCذه المعرفCة مCن شCأنھا أن تضCعنا , إن معرفة التطCور التCاريخي للمدرسCة ضCرورة ملّحCة

وتكشف عن التوجھCات المجتمعيCة السCائدة , أمام تصورات الفكر ا8نساني للعملية التعليمية بشكل عام

للتعCCرض لھCCذه النقطCCة فCCي البحCCث ھCCدفا ذو ع,قCCة  وإن كCCان الھCCدف النھCCائي, نحوھCCا فCCي كCCل مجتمCCع

بصCCلب الدراسCCة وھCCو ربCCط المدرسCCة كمؤسسCCة مجتمعيCCة بتطلعCCات المجتمCCع التنمويCCة علCCى اخCCت,ف 

  .مستوياتھا

لقد كانت البساطة الشCديدة ميCزة الحيCاة البشCرية فCي بCدايتھا فكCان تعلCم ا<طفCال تقليCديا أو يعتمCد علCى 

ومCع إحCراز بعCض التطCور فCي الحيCاة , يد غير الCواعي لسCلوك اMخCرينوھو ما يسمى التقل, المحاكاة

  ,ا8نسانية أصبح تحديد ما يجب أن يتعلمه الصغار ضرورة تقع على عاتق الكبار

فانتقل بذلك التقليد من تقليد غير واعي إلى تقليد , روذلك كي يتسنى للطفل أن ينخرط في مجتمع الكبا

وھنCا بCCرزت , لحيCاة عجCز الكبCار عCن القيCام بتلCك المھمCة وحCدھملكCن مCع زيCادة تعقCد ا, واع مقصCود

الحاجCCة إلCCى أشCCخاص متفCCرغين كليCCة لعمليCCة تعلCCيم الصCCغار وفCCق طبيعCCة وحاجCCات المجتمCCع  الCCذي 

  )1(.يعيشون فيه

ھكCذا ظھCCرت مؤسسCCة أخCرى تسCCاعد فCCي تربيCCة الطفCل وتنقCCل إليCCه التCCراث وتكيفCه مCCع الحيCCاة الجديCCدة 

وبالتCCالي ظھCCرت المدرسCCة كمؤسسCCة , قاليCCد والقCCيم التCCي يرضCCى عنھCCا مجتمعCCهوتعلمCCه العCCادات والت

  )2(.تنشيئية تقاسم ا<سرة مھامھا التربوية

والھنديCة والصCينية , يكشف التاريخ أن النشأة ا<ولى للمدرسة كانت في الحضارات القديمة الفرعونية

  ...والبابلية

. وسCايس وغيرھCا, في كل مCن منCف وھوليCو بCوليس مث, عددا كبيرا من المدارس ةفلقد أنشأ الفراعن

 )1(,وكانت ھذه المدارس تسعى لتلبية احتياجCات الدولCة مCن الكCوادر الفنيCة 8دارة مؤسسCاتھا المختلفCة

                                                 
16, 15ص,1986,القاھرة,مؤسسة الخليج العربي,2ط,المضمون ا�جتماعي للمناھج,ممحمود أبو زيد إبراھي  )1(  
.105ص,2000,الرياض,دار المريخ,المناھج الدراسية عناصرھا وأسسھا وتطبيقاتھا,ص,ح عبد الحميد مصطفى  )2(  
.31ص ,2001,ا�سكندرية,دار المعرفة الجامعية,علم اجتماع المدرسة,عبد S محمد عبد الرحمن  )1(  



وفي حضارة ا8غريق والرومان كانت المسCائل الحربيCة تسCتأثر باھتمCام المCدارس كالتربيCة الجسCمية 

  )2(.وما يتعلق با<عمال العسكرية

ما اھتم المسلمون منCذ ظھCور ا8سC,م بإنشCاء مCا يعCرف بCالجوامع المCدارس تأسCيا بCالنبي صCلى S ك

وبC,د الشCام  والفسCطاط والقيCروان , فظھCرت العديCد مCن المCدارس فCي البصCرة والكوفCة, عليCه وسCلم

وقCCد أنشCCأت الدولCCة ا<مويCCة مCCا عCCرف بمCCدارس نظCCام الملCCك والتCCي كانCCت تخCCرج , وقرطبCCة وغيرھCCا

ولقد كانت ھذه المدارس النواة ا<ساسCية 8نشCاء جامعCات عربيCة , حتياجات الدولة من الكوادر الفنيةا

  )3(.إس,مية مثل جامعة المستنصرية

ل#م تع#د الوظيف#ة «:ومCع بدايCة ظھCور التصCنيع والمجتمCع الصCناعي الحCديث, أما في العصCر الحCديث

ارس#ة متطلب#ات المجتم#ع ب#ل تع#دت ذل#ك إل#ى ا�جتماعية للمدرسة مقتصرة على إع#داد متعلم#ين لمم

وأيض#ا , مقابلة ا�حتياجات ومواجھة المشكHت ا�جتماعية التي تؤثر على الط#Hب وفاعلي#ة التعل#يم

  )4(.»على الحياة المدرسية والمجتمع كذلك

إن اسCCتنطاق ھCCذا العCCرض المCCوجز عCCن التطCCور التCCاريخي للمدرسCCة يكشCCف عCCن خصوصCCية الواقCCع 

CCي كCCايا فCCةوالقضCCة تاريخيCCة , ل مرحلCCأثر المدرسCCاط وتCCدى ارتبCCن مCCه عCCت نفسCCي الوقCCف فCCا يكشCCكم

  . بالمجتمع على اعتبارھا نسق فرعي منه يتأثر به ويؤثر فيه

فخ,ل العصCور القديمCة والوسCطى .وما يؤيد ھذا القول اخت,ف طبيعة دور المدرسة من عصر Mخر

لكCCوادر المتعلمCCة ودورھCCا فCCي تسCCيير شCCؤون ارتCCبط دور المدرسCCة بطبيعCCة اھتمCCام الدولCCة بنوعيCCة ا

أمCا فCي العصCور الوسCطى , ولعب الدين في ھذه الحقبة دورا موجھCا للعمليCة التعليميCة ككCل, المجتمع

بينمCا , فكان التعلCيم والتوظيCف حكCرا علCى ھCذه الطبقCة, المسيحية فقد كّرست اھتمامھا بطبقة ا<غنياء

جCCة طبيعيCCة لتعقCCد الحيCCاة وظھCCور التصCCنيع وتشCCعب الحيCCاة وتلCCك نتي, ميCCز التعقيCCد المCCدارس الحديثCCة

الحضرية فكان الطلب متزايدا على الكفاءات في جميع التخصصات التعليميCة كمCا مّيCز ھCذه المرحلCة 

وكCCCذا المقCCCررات العلميCCCة , التشCCCريعيات الخاصCCCة بالمCCCدارس والتعلCCCيم -و<ول مCCCرة-المھمCCCة ظھCCCور

  .المتخصصة

  :وظائف المدرسة -2

, ب أن نتفق حول نقطة أساسية وھي أنه F يمكننا الولوج إلى تحديد وظائف المدرسة إF بعد تحديد موقعھا من البناء اJجتماعيبداية يج
  .وتحديد ماھية الوصف السوسيولوجي الذي يتناسب معھا

                                                 
.08ص ,1999,القاھرة,دار الفكر العربي,الوظيفة ا�جتماعية للمدرسة, عدلي سليمان  )2(  
.31ص ,المرجع نفسه , عبد S محمد عبد الرحمن  )3(  
.09ص , مرجع سابق, عدلي سليمان  )4(  



ويعCرف علمCاء , وفي ھذا ا8طار يميل أغلب السوسيولوجيين إلى توصيف المدرسة كتنظيم اجتماعي

مجموع##ة م##ن ا�ف##راد والزم##ر بينھ##ا ش##بكة م##ن العHق##ات << :مCCاع التنظCCيم ا8جتمCCاعي بأنCCها8جت

�) الك##ل( بحي##ث يتك##ون م##ن ھ##ذه المجموع##ة , المتبادل##ة الت##ي تحم##ل التزامات##ا وحقوق##ا وت##أثيرا متب##اد

وھ##ي الص##فات الت##ي � توج##د ف##ي ا�ف##راد أو الزم##ر , ويك##ون آلي##ة لھ##ا خاص##ة بھ##ا, يض##مھا جميع##ا

  )1(.>>ين عليھاالداخلي

تلCCك , لقCCد أظھCCرت المحطCCة السCCابقة مCCن البحCCث كيCCف أن المدرسCCة ھCCي انعكCCاس للمجتمCCع واحتياجاتCCه

وھCCو مCCا يعنCCي أن , ا�حتياجCCات التCCي تفرضCCھا خصوصCCية المرحلCCة التاريخيCCة ودرجCCة التطCCور العCCام

ة التطCور خصوصية المرحلة التاريخيCة و درجC( وظائف المدرسة ستحمل حتما بصمة ھذين العاملين

  ).العام

ذلCك أن تلCك ,إن ما سCنأتي علCى تفصCيله مCن وظCائف للمدرسCة ھCو فصCل صCوري لغCرض التوضCيح

  .لھذه التجزيئية التي سيتم عرضھا بھا عالوظائف متضمنة في العملية التدريسية التي � تخض

  : )1(وظائف المدرسة في خمسة وظائف أساسية ھي كالتالي"  p.musgrave" " ميسجراف " يحدد 

 .نقل ثقافة المجتمع-1

 .إمداد المجتمع بالقادة السياسيين: الوظائف السياسية-2

 ).كما وكيفا( إمداد المجتمع بالقوى العاملة المتعلمة: الوظيفة ا�قتصادية-3

وتشCمل اختيCار ا<طفCال مCن مختلCف الفئCات والمسCتويات المتباينCة مCن : ا�نتقاء ا8جتمCاعي-4

وتكCوين فئCات , ئات ا<طفال والمستويات المتناسبة من حيث القCدراتوتكوين ف, حيث القدرات

 .تدريب ا<فراد وتعليمھم, ا<طفال

 .تزويد المجتمع بالمبدعين والمجددين-5

  :وعموما فإنه يمكننا حصر وظائف المدرسة في ث,ث وظائف كبرى نستعرضھا كاMتي

 :نقل التراث الثقافي. 1

وداخCل ھCذه الوظيفCة نجCد مجموعCة مCن , لمجتمCع إلCى الجيCل الحCاليحيث تقCوم المدرسCة بنقCل ثقافCة ا

  : العمليات أو الوظائف الفرعية وھي

                                                 
.1975,القاھرة,الھيئة المصرية العامة للكتاب,معجم العلوم ا�جتماعية, إبراھيم مدكور  )1(  
.39, 38ص , مرجع سابق, عبد S محمد عبد الرحمن  )1(  



وتوزيعھا , عبر تجزئة الثقافة إلى مواد دراسية مختلفة ثم تقسيم كل مادة: التبسيط الثقافي.أ

ثم ترتيب مقرر كل عام في تسلسCل وتCدرج وذلCك يسCھل , على السنوات الدراسية المختلفة

  .ستيعابها

 .ويعني انتقاء ا<جود من الثقافة وتقديمه ل@جيال الصاعدة: التطھير الثقافي.ب

عبCCر إيجCCاد تناسCCق بCCين عناصCCر الحيCCاة الثقافيCCة لكCCل الطبقCCات ا8جتماعيCCة لكCCل : التCCوازن الثقCCافي. ج

  .الطبقات ا8جتماعية

لناشCئ بحيCث يCتم توجيCه سCلوكه أي تنسيق المؤثرات الخارجية التي يتعرض لھCا ا: التكامل الثقافي. د

  . )2(ا8جتماعي توجيھا سليما

 :التنشئة المعرفية والعلمية.2

وإثارة القدرة على النقCد العق,نCي فCي ا�بتكCار   ,)1(عبر تنمية مھارات التفكير العلمي والميول المھنية

   )2(.وا�ختراع إذ تقوم المدرسة بتنمية ملكات وطاقات الفرد وتحررھا

 :في التنمية ا�قتصادية وا8جتماعية ا8سھام.3

   )3(.من خ,ل تزويد المجتمع بالقوى والقيادات القادرة على التعامل مع متطلبات التنمية

تلCك ا<ھميCة التCي تصCل , يCوحي بأھميCة ھCذه المؤسسCة, إن جملة ما تم عرضه من وظCائف للمدرسCة

القوميCCة والتوجھCCات والصCCراعات  إذ كثيCCرا مCCا اسCCتخدمت المدرسCCة فCCي المشCCاريع, لدرجCCة الخطCCورة

فلقCCد أقحمCCت واعتمCCدت بعCCض الCCدول علCCى المدرسCCة كإحCCدى المؤسسCCات الرئيسCCية فCCي , ا8يديولوجيCCة

كألمانيCا , وا<مثلة على ذلCك كثيCرة, التحول إلى نظام اجتماعي جديد أو غرس صور مجتمعية مختلفة

  . الخ...وفرنسا ا�ستعمارية, وتركيا العلمانية, النازية

  .الكتاب المدرسي والقراءة: نياثا

  :الكتاب المدرسي -1

  :تعريف1-1

تتضمن عملية تحقيق اSھداف التعليمية بصفة عامة وعملية التدريس بصفة خاصة     اFستعانة بوسائل محددة تعين على القيام بھذه 
والكتاب المدرسي إحدى أھم تلك , ة التعليميةوبأقرب السبل إلى ذھن المتعلم لضمان الفھم الجيد لمحتوى الماد, العملية على أكمل وجه
  .الوسائل على اJطOق

                                                 
.118, 117ص ,ت.د.القاھرة, عالم الكتاب, تطبيقاته, تقويم نتائجه, أسسه أساليبه, أھدافه, التدريس,فخري حسين زيان   )2(  
55ص,ت.د.السعودية,سعود جامعة الملك,دار النشر العلمي,1ط,تدريس العلوم في التعليم العام,سعيد محمد محمد السعيد  )1(  
ص . 2002.ا�سكندرية, المكتب العربي الحديث, دراسة في علم اجتماع التربية, التربية والمجتمع, حسين عبد الحميد رشوان  )2(

82.  
.17ص , مرجع سابق,عدلي سليمان  )3(  



ويعتبCCر أحCCد أدوات المCCنھج الرئيسCCية نحCCو تحقيCCق ا<ھCCداف التربويCCة والتCCي يسCCعى المجتمCCع ككCCل إلCCى 

   )4(.التوصل إليھا عن طريق التربية المدرسية

لمعلCم الCذي يرشCد المعلCم إلCى وا, ويعرف الكتاب المدرسي بأنه الصCورة التطبيقيCة للمحتCوى التعليمCي

كمCCا أنCCه يمثCCل فCCي الوقCCت نفسCCه , الطريقCCة التCCي يسCCتطيع بھCCا إنجCCاز أھCCداف المنCCاھج العامCCة والخاصCCة

نظرا لمقاييس الرقابة الصCارمة التCي تخضCع لھCا محتوياتCه مCن قبCل , الوسيلة ا<كثر ثقة في يد التلميذ

فواضعوا الكتاب المدرسي ھCم , با�طمئنان إليهجدير  -كما يرى البعض -لذلك فھو )1(,السلطات العليا

  )2(.عادة من المختصين في التربية والمادة العلمية

فيعرفCوه , بينما يقدم البعض تعريفCا للكتCاب المدرسCي يسCتند إلCى أھميCة محتCواه أو مCا يقدمCه مCن مCادة

للم##ادة فھ##و يفس##ر الخط##وط العريض##ة , ركي##زة أساس##ية للم##درس ف##ي العملي##ة التعليمي##ة<< :بأنCCه

, ويتضمن أيضا المعلومات وا�فكار والمفاھيم ا�ساسية في مق#رر مع#ين, الدراسية وطرق تدريسھا

  )3(.>>كما يتضمن أيضا القيم والمھارات وا�تجاھات الھامة المراد توصيلھا إلى جميع التHميذ

عنص#ر  ھ#و نظ#ام كل#ي يتن#اول<< :كما عرف الكتاب المدرسي فCي ضCوء عناصCره وأھدافCه كالتCالي

ا�ھداف والمحت#وى وا�نش#طة والتق#ويم ويھ#دف : ويشتمل على عدة عناصر, المحتوى في المنھاج

وفي مادة دراسية ما عل#ى تحقي#ق ا�ھ#داف المتوخ#اة . إلى مساعدة المعلمين للمتعلمين في صف ما

  )4(.>>كما حددھا المنھاج

  :شروط الكتاب المدرسي 2 -1

, وفق جملة من المعايير, سي كوسيلة تعليمية أساسية فإنه يخضع في إخراجه إلى عملية ضبط دقيقنظرا لخطورة وأھمية الكتاب المدر
وصوF إلى المعايير الخاصة وھي التي تختص بالجانب التقني , وھي تلك التي تعنى بالكتاب كوحدة وكھدف, تتدرج من المعايير العامة

  :المعاييرومن جملة تلك , الخ...كاللغة وطبيعة المادة العلمية

  .أن يكون مساھما في تربية التلميذ وتعليمه.1

 )1(.أن يكون مساھما في فھم العالم من حوله ويعده للحياة العملية.2

 .أن تكون لغته سليمة واضحة المعنى تت,ءم ومستوى التلميذ.3

تكCCون  وأن, وتتضCCمن التCCدليل با<مثلCCة, مشCCروحة بإيفCCاء, حديثCCة, أن تكCCون المCCادة العلميCCة صCCحيحة.4

 .مربوطة بباقي المواد الدراسية وبالحياة المجتمعية
                                                 

.214ص , يروتب, 8ج, موسوعة علم النفس والتربية,التربية والتعليم الحديث, المدرسة والتثقيف  )4(  
37ت ص.د,ا<ردن,عمان,دار المسيرة للنشر,أسس تقويمه,تاريخه,فلسفته,الكتاب المدرسي,أبو الفتوح رضوان وآخرون  )1(  
.237ص , مرجع سابق,فكري حسن ريان   )2(  
.211ص,1986,ةالقاھر,دار النھضةالعربية,3ط,الوسائل التعليمية والمنھج, جابر عبد الحميد جابر, أحمد خيري كاظم     )3  
, عمان,دار   المسيرة,1ط,وعملياتھا,مفاھيمھا وعناصرھا وأسسھا, مناھج التربية, توفيق أحمد مرعي, محمد محمود الحيلة  )4(

.35ص , 2000, ا<ردن  
.27ص,1980.السعودية, دار ا لمريخ للنشر, الكتاب المدرسي, أحمد نور عمر  )1(  



, الخCCCCرائط, الصCCCCور( أن يكCCCCون الكتCCCCاب المدرسCCCCي غنيCCCCا بالوسCCCCائل التوضCCCCيحية .5

 ...).الرسومات التوضيحية البيانية

ثCم ا�نتھCاء , أي ا�نتقCال مCن ا8طCار العCام إلCى التفاصCيل, أن يحترم التدرج في عرض الموضCوع.6

 .مغزى الدرس ككلبخ,صة تتضمن 

والخلCو , حجCم الخCط والكتابCة, نوع الCورق, الحجم( أن يكون محترما للمواصفات المتعارف عليھا .7

   )2(...).وجمال ا<لوان, من ا<خطاء المطبعية

  :وظائف الكتاب المدرسي 3 – 1

ع بعديCCد فإنCCه يضCCطل, اعتبCCارا لمركCCز الصCCدارة الCCذي يشCCغله الكتCCاب المدرسCCي بCCين الوسCCائل التعليميCCة

والتCCي ھCCي فCCي حقيقCCة ا<مCCر انعكCCاس ل@ھميCCة البالغCCة التCCي تكتسCCبھا ھCCذه الوسCCيلة التعليميCCة , الوظCCائف

  :وسنعرض فيما يلي لتلك الوظائف تباعا

)3(.يمثل المقرر الدراسي تمثي, معتمد من الجھة الرسمية المشرفة على التعليم.1
  

 .ضوعات المقررةيعتبر المصدر الرئيسي للتلميذ في متابعة المو.2

ممCا , وتحديد الطريقة التCي يمكCن أن يسCتخدمھا فCي التCدريس, يعتر المرشد للمعلم في بناء الدروس.3

 .يؤثر بشكل مباشر على أداء العمل

 )4(.يساعد التلميذ على المعرفة وتبسيط الحقائق.4

 )1(.لتي يمتحن فيھافيساعد التلميذ في ا8جابة على ا<سئلة ا, مسايرة نظم ا�متحانات السائدة.5

وإلى جانب ھذه الوظائف المحورية يرى بعض المختصين في ھذا المجال أن الكتاب المدرسي ينمCي 

زيCادة علCى مCا يضCمنه مCن وسCائل تعليميCة مرتبطCة بالمCادة , مھارات القراءة الفاحصة والتفكير النافذ

  )2(.موضوع الدراسة

بCل إن تلCك المسCاحة المعتبCرة , بيداغوجيCة المباشCرةإن ھذه الوظائف � تنتھي عنCد حCدود الوظCائف ال

من ا<ھمية البيداغوجية تقابلھا أھمية أكبر على الصعيد التربوي والثقافي مما يعني إمكانية اسCتغ,لھا 

  .تربويا وثقافيا لتحقيق أكثر من ھدف

 :القراءة-2

                                                 
.38, 37ص , مرجع سابق,فكري زيان  )2(  
   .236ص , المرجع نفسه  )3(
ص .1996,ا�سكندرية,دار المعرفة الجامعية, المواد ا�جتماعية في مناھج التعليم بين النظرية والتطبيق, خيري علي ابراھيم  )4

160.  
.249ص , 1999,ا<ردن, عمان, دار الفكر, 3ط, تخطيط المنھج وتطويره, ھشام عليان وآخرون )1(  
.237ص , رجع سابقم, فكري حسن زيان )2(  



  : تعريف 2-1

أي (ن ومتداخلتين ھما عملية التعل#يم  تكاد تركز أھداف المدرسة في عمليتين أساسيتين متكاملتي« 

وبكيفي#ات , وإحاطت#ه بالمع#ارف العام#ة والمتخصص#ة, إكساب ال#نشء الق#درة عل#ى الق#راءة والكتاب#ة

  ) وبطرق التفكير الموضوعي المنظم, البحث العلمي ومناھجه

  )3(.>>)أي تربية النشء جسميا ونفسيا واجتماعيا( وعملية التربية 

الفقCCرة سCنرى أن أولCى أھCداف العمليCة التعليميCCة إكسCاب النشCىء القCدرة علCCى  بإمعCان النظCر فCي ھCذه

وھذا يعكس أھمية القراءة ليس فقCط فCي العمليCة التعليميCة بCل علCى صCعيد الحيCاة ا�جتماعيCة , القراءة

  .ككل

وھCو   )4(»القراءة حسن تصور المعنى وجودة استعداد الذھن لHس#تنباط« : جاء في المعجم الوسيط

فقد قدمت بشCأن  لذلك, و� يوفه حقه من الناحية العلمية, يف مقتضب جدا � يتسع لتشعب المفھومتعر

ومنھCا مCا يتناولھCا بوصCفھا عمليCة , منھا ما يتناول القراءة بوصفھا مھارة, كثيرة فھذا المفھوم تعاري

  .الخ...عقلية

ھ#ي عملي#ة عقلي#ة تش#مل « :اMتيومن جملة التعاريف التي تتناول القراءة بوصفھا عملية عقلية نجد 

كم#ا تتطل#ب , وتتطلب ھذه الرموز فھم المعاني, تفسير الرموز التي يتلقاھا القارئ عن طريق عينيه

   )1(.»الربط بين الخبرة الشخصية وھذه المعاني

وھ#ي نش#اط , إنھا أسلوب من أساليب النش#اط الفك#ري ف#ي ح#ل المش#كHت« : ويضيف حسن شحاتة 

ويق#وم ف#ي , ثم يأخذ في القراءة لحل ھ#ذه المش#كلة, أ بإحساس اEنسان بمشكلة مافكري متكامل يبد

  )2(.»أثناء ذلك بجميع ا�ستجابات التي يتطلبھا حل ھذه المشكلة من عمل وانفعال وتفكير

  : ومن التعاريف التي تركز على القراءة بوصفھا مھارة نجد اMتي

وال##تعلم الجدي##د ي##ؤدي إل##ى , ل المعلوم##ات وا�فك##ارالق##راءة مھ##ارة تھ##دف إل##ى ال##تعلم وإل##ى تحص##ي« 

والقراءة الجيدة والكاملة تؤدي إلى تبديل سلوك القارئ وف#ي عادات#ه وف#ي مثل#ه , تعديل في السلوك

  )3(.»العليا وأفكاره

  :وفي نفس ا8طار يصوغ مصطفى عشوي تعريفه للقراءة كما يلي

                                                 
  .مرجع سابق, ت.د, المدرسة والتثقيف )3(
.بيروت. 3ط, 2ج, المعجم الوسيط )4(  
.55ص ,2000,القاھرة, الدار المصرية اللبنانية, 4ط, الطفل ومشك,ت القراءة, أحمد عبد أحمد, فھيم مصطفى محمد )1(  
.07ص ,1986, القاھرة, مؤسسة الخليج العربي, 2ط, القراءة, حسن شحاتة  )2(  
.186ص , ت.د,دار الشعب بيروت, 4ط, كيف نعلم أطفالنا في المدرسة ا�بتدائية, بلقيس عوض وآخرون  )3(  



ث#م فھ#م , ومعرفتھ#ا ب#العين, )الجم#ل, الكلم#ات, الح#روف( القراءة عملية تمييز الرم#وز المكتوب#ة « 

فتثي#ر ف#ي , بربطھا في ذھن الطفل بم#دلو�تھا من#ذ البداي#ة, المعاني التي ينطوي عليھا عند سماعھا

فھ##ي تھ##دف إل##ى , ا�نزع##اج أو اEعج##اب أو ا�حت##رام, نفس##ه انفع##ا�ت متنوع##ة كالس##رور أو النف##ور

  )4(.»ديد يؤدي إلى تعديل في السلوكوالتعلم الج, تحصيل المعلومات وا�فكار

واستنباط المشترك بينھا سنصCل إلCى أن القCراءة , إ� أننا لو قمنا بعملية حوصلة لجميع تلك التعريفات

, ھدفھا ا<ساس نقل خبرات العالم الخارجي إلى الذات القارئCة, تأخذ صبغة العملية, مھارة عقلية: ھي

CCال بالصCة ا�نتقCذه العمليCCل ھ,Cتم خCا ويCCاني لھCدلو�ت ذات معCCى مCة إلCوز كتابيCCي رمCدة فCورة المجس

ا<حكCام ,...)ا8عجCاب, الحCزن, الفCرح( العCالم الخCارجي تشCمل ا<حاسCيس, مقاب,ت في ذھن القCارئ

  .وكذلك التجارب...) القيم, العدل, الشر, الخير(

وفCي سCلوكه فCي , ئومن شأن القراءة كعملية أن تؤثر فCي أبسCط درجCات تأثيرھCا فCي انفعCا�ت القCار

  .أشد درجات التأثير

  :مراحل عملية القراءة 2-2

وتقتCرب , أو مھارة فإن ذلك يدل على أنھا عملية تبتعد عCن البسCاطة, سواء كانت القراءة عملية عقلية

, فھCي وكمCا رأينCا سCCابقا, كونھCا توظCف أكثCر مCن جھCاز علCى مسCتوى الجسCم ا8نسCاني, إلCى الشCمول

  .زيادة على القوى ا�نفعالية والعقلية, بصر والسمعتتعاضد فيھا حاستي ال

  :وعموما فإن القراءة تمر بث,ث مراحل أساسية ھي

, ويمكن أن نسميھا مرحلة ا8دراك البصري وفيھا يرى القارئ ما أمامCه مCن كلمCات: المرحلة ا<ولى

 )1(.ومدى تشابكھا بالجھاز العصبي, وھنا تبرز أھمية حاسة البصر

من مرحلCة ا8دراك  القاريءويمكن أن تتخذ لھا تسمية التجسيد الصوتي ،وفيھا ينتقل : نيةالمرحلة الثا

البصCCري إلCCى تحويCCل ذلCCك ا8دراك إلCCى صCCوت مسCCموع أو ذو مسCCتوى سCCمعي وفCCي ھCCذه المرحلCCة 

صفة العقلنة ھنا من خHل التكام#ل ب#ين أداة ال#تكلم وحاس#ة  فتظھر لنا, ربط الكلمة بمدلولھا< <:يتم

 )2(.>>السمع

<نھCا يمكCن أن � تتCوافر عنCد مبتCدئي , وھCي مرحلCة متقدمCة تCرتبط بCالقراءة كمھCارة: المرحلة الثالثة

إلى نقد , فھذه المرحلة تتعدى ا�ستبصار وا�نفعال والتأثر, القراءة من الت,ميذ نظرا �رتباطھا بالنقد

                                                 
.186ص , ت.د.الجزائر, المدرسة الجزائرية إلى أين؟ دار ا<مة, مصطفى عشوي  )4(  
.27ص , مرجع, فھيم مصطفى محمد  )1(  
.11ص ,1989,ا<ردن,عمان, دار الكندي للنشر والتوزيع, الكتابة.لقراءةطرق تعليم ا<طفال ا, حسن راضي وآخرون  )2(  



تتبلCCور لتأخCCذ شCCكل , زاد أو خلفيCCةالمCCادة المقCCروءة فCCي حCCد ذاتھCCا بنCCاءا علCCى مCCا يتCCوافر للقCCاريء مCCن 

معCCCايير عمليCCCة وموضCCCوعية كCCCالخبرة ا�نسCCCانية والحقCCCائق العلميCCCة والتشCCCريعات ا8لھيCCCة والواقCCCع 

التعديل فCي سCلوكه إذا كCان : وعليه يتحدد موقف القاريء من المادة المقروءة بما يلي )1(.الموضوعي

ويمكCCن أن يبلCغ التCCأثير , ذا كCان التCCأثير سCلبياأو ا�نصCCراف عCن قCCراءة الCنص تمامCCا إ, التCأثير إيجابيCا

 )2(.السلبي حدا متطرفا عندما يعزف القاريء عن قراءة جميع نصوص الكاتب بسبب عدم التوافق

 :نواع القراءةأ 2-3

  :يقسم المھتمون بأمور القراءة أنواع القراءة إلى نوعين

  .من حيث الغرض - أ

 .من حيث الشكل - ب

  :ين آخرينوك, النوعين ينقسم بدوره إلى نوع

  :من حيث الغرض - أ

  :قراءة الدراسة وا8ط,ع -1

  .ھذا النوع من القراءة ھدفه تحصيل المعلومات وحل المشك,ت

  :قراءة الترفيه -2

  .وھي قراءة للتسلية وا�ستمتاع

  :من حيث الشكل - ب

  .التي يقرأ فيھا ل^خرين باستخدام جھاز النطق: القراءة الجھرية -1

  :القراءة الصامتة -2

  )3(.أ فيھا القاريء لنفسه بعينيه فقطالتي يقر 

تنطCوي كCل زاويCة منھCا علCى , على حين تذھب بعض التقسيمات إلى تقسيم القراءة من ث,ث زوايCا

  .أكثر من نوع

  :من حيث الشكل: الزاوية ا<ولى -

يحصل بھ#ا الق#اريء عل#ى المع#اني وا�فك#ار م#ن خ#Hل انتق#ال الع#ين ف#وق << :القراءة الصامتة -أ

  )1(.>>ت والجمل دون ا�ستعانة بعنصر الصوتالكلما

                                                 
. 112ص , مرجع سابق, علي أحمد مدكور  )1(  
.12ص , مرجع سابق, حسين راضي وآخرين  )2(  
.192, 191ص , مرجع سابق, بلقيس عوض وآخرون  )3(  
.18ص , 2000, ا<ردن, عمان, ية الدوليةدار العمل.1ط.طرق تعليم ا<طفال القراءة والكتابة, ھشام الحسن  )1(  



  :القراءة الجھرية -ب

, وھي العملية التي ت#تم فيھ#ا ترجم#ة الرم#وز الكتابي#ة إل#ى ألف#اظ منطوق#ة وأص#وات مس#موعة<< 

  )2(.>>متباينة الد�لة حسب ما تحمل من معان

  :من حيث استعداد القاريء ذھنيا: الزاوية الثانية -

  :عوتنقسم إلى ث,ثة أنوا

  .ھدفھا زيادة التحصيل في الدرس بالمعارف المختلفة: قراءة الدرس -أ

  .ترتبط بالغرض الترويحي وم@ وقت الفراغ: قراءة الترفيه -ب

  )3(.تتعلق بالرغبة في التحصيل الذاتي بنية تكوين الخلفية الثقافية: قراءة بحثية خاصة -ج

  :من حيث الغرض: الزاوية الثالثة -

  : ريعةالقراءة الس -أ

ويمكCCن أن يCCدخل فCCي نطCCاق ھCCذا النCCوع  )4(,يسCCتخدم ھCCذا النCCوع مCCن القCCراءة عCCادة البحاثCCة المتعجلCCين

  ...التفحص السريع للعناوين والفھارس

  :قراءة محورية-ب

وتمت##از ھ##ذه << مCCن أجCCل تكCCوين فكCCرة عنCCه , وھCCي التCCي تنصCCب حCCول محCCور أو موضCCوع معCCين

  )5(.>>اب الحقائق وكذلك بالفھم في ا�ماكن ا�خرىالقراءة بالوقفات في أماكن خاصة �ستيع

  

  :قراءة تجميعية -ج

وفيھا يطلع القاريء على عدد مCن المصCادر ثCم يقCوم بتبويبھCا وتصCنيفھا , أو قراءة جمع المعلومات

  .حسب درجة احتياجه لھا

  :القراءة النقدية -د 

درجة مCن القCوة العقليCة ل,رتقCاء إلCى يمكن القول أن ھذا النوع ھو أصعب أنواع القراءة <نه يحتاج  

بتنCاول أفكCار غيCره بالتحليCل والتشCريح والوقCوف علCى مCواطن , مستوى النقد حيث يقوم القاريء فيه

                                                 
.94ص,2002,ا<ردن,عمان, دار الفكر العربي, 1ط.تعليم ا<طفال المھارات القرائية والكتابية, عبد الفتاح حسن البجة  )2(  
.120ص , مرجع سابق, علي أحمد مدكور  )3(  
.121ص , المرجع نفسه  )4(  
.20ص , مرجع سابق, حسن راضي وآخرون  )5(  



إ� م#ن حظ#ي بق#در كبي#ر << :لذلك فإنه � يصل إلCى ھCذا المسCتوى مCن القCراءة, القوة والضعف فيھا

  )1(.>>من الثقافة والموھبة

  :درسةأھمية القراءة في الم 2-4

وف#ي , ولعل أھم كتاب في المدرسة ھو كتاب القراءة لما له م#ن أث#ر عمي#ق ف#ي نف#وس التHمي#ذ<< 

يثي#ر ف#يھم الرغب#ة ف#ي ا�ط#Hع , ل#ذلك وج#ب أن يك#ون ھ#ذا الكت#اب ممتع#ا ومثي#را, تعلقھم بالمطالع#ة

  )2(.>>وينمي عندھم العواطف النبيلة أكثر مما يكسبھم المعارف المتنوعة, والمعرفة

وعلCCى , تلقCCي ھCCذه الفقCCرة الضCCوء علCCى الCCدور البCCارز وا<ھميCCة البالغCCة لCCدور القCCراءة فCCي حيCCاة التلميCCذ

وذلك مھمCا كانCت طبيعCة القCراءة الممارسCة ومھمCا , ا<خص في الطورين ا<ولين من حياته الدراسية

  ). أو كمادة تعليمية قائمة بذاتھا, القراءة كمھارة يكتسبھا التلميذ( كانت صفتھا

فكلمCا تمكCن التلميCذ , وا�رتبCاط بينھمCا مرتفCع, ففي كل الحا�ت تبقى القCراءة أداة للتحصCيل الدراسCي

فالتCأخر فCي . والعكCس صCحيح تمامCا, كلما كان تقدمه في المدرسة ظاھرا للعيCان, من القراءة كمھارة

مCن ذلCك إلCى بCل وأكثCر , ويCؤدي إلCى التخلCف الدراسCي, القراءة يCؤثر سCلبا علCى التحصCيل الدراسCي

يفCردون للقCراءة مسCاحة زمنيCة معتبCرة , كل ذلك جعل مخططي المنCاھج, اضطرابات نفسية وانفعالية

  )3(.وفي منھج تعليم اللغة بالذات, في المنھج

ضCCبط وتحديCCد أھCCداف القCCراءة فCCي جملCCة مCCن النقCCاط , وعمومCCا فقCCد حCCاول المھتمCCون بھCCذا الجانCCب

وربطوھCCا , تطلبCCات العمليCCة البيداغوجيCCة فCCي ھCCذه المرحلCCةوا<ھCCداف التCCي رأوھCCا أساسCCية وملمCCة بم

  .بالخصائص العقلية والنفسية وا�نفعالية لتلميذ ھذا الطور

  )1(:وھي ا<ھداف التالية

  .تنمية الثروة اللغوية بما ي,ئم مرحلة النمو التي يشھدھا التلميذ -1

  .اءة الجھريةتعزيز النطق الصحيح للكلمات وربطھا بالمعاني من خ,ل القر -2

تCCCدريب التلميCCCذ علCCCى القCCCراءة الصCCCامتة مCCCع السCCCرعة والفھCCCم وتثبيCCCت المقCCCدرة علCCCى ا�سCCCتنباط  -3

  .واستخ,ص ا<حكام تماشيا مع نموه العقلي واللغوي في ھذه المرحلة

  .تنمية ميول التلميذ نحو المطالعة الحرة -4

  :أھمية القراءة في حياة الفرد والمجتمع 2-5

                                                 
.93ص , مرجع سابق , عبد الفتاح البجة  )1(  
.171ص , مرجع سابق, بلقيس عوض وآخرون  )2(  
.09ص , مرجع سابق, حسن شحاتة  )3(  
.118ص , مرجع سابق, بلقيس عوض و آخرون  )1(  



ونحسCبھا � , ءة لفتCرة طويلCة جCدا مCن حيCاة المجتمعCات رديفCة للعلCم وا�نفتCاح والتقCدملقد ظلت القCرا

وأصدق دليل على ذلك أن المنظمات والھيئات المحلية والعالمية على اخت,فھا تجعل مCن , تزال كذلك

شCاط فالقراءة من مجا�ت الن<< . القراءة أحد أھم مقاييس النماء ا�قتصادي وا�جتماعي للمجتمعات

اللغCCCوي المتميCCCزة فCCCي حيCCCاة الفCCCرد والجماعCCCة باعتبارھCCCا أداة مCCCن أدوات اكتسCCCاب المعرفCCCة والثقافCCCة 

  )2(.>>وھي وسائل الرقي والنمو ا�جتماعي والعلمي, وا�تصال بما أنتجه العقل البشري

فعلCCى الصCCعيد الفCCردي تضCCطلع القCCراءة بإعCCداد الفCCرد علميCCا كمCCا تسCCاعده علCCى التكيCCف الشخصCCي 

كمCا أنھCا تثيCر , وتيسر عملية فھم ما يريد المجتمع ترسيخه مCن أنمCاط سCلوكية مرغوبCة, جتماعيوا�

  .وتوفد في الفرد ما يسمى با�نتساب إلى عالم الثقافة, روح النقد

وفCCتح أبCCواب الثقافCCة العامCCة أمCCام , كCCل ھCCذا زيCCادة علCCى المھCCام الضCCرورية كتنميCCة الخبCCرات وتثبيتھCCا

حب ا�ستط,ع لديھم من أجل معرفة أنفسھم ومCا يحCيط بھCم مCن عCالم الطبيعCة وإشباع روح , ا<فراد

وكCCل ھCCذا مCCن شCCأنه أن يزيCCد خبCCرة الفCCرد , والحيCCوان ومCCا حCCدث ويحCCدث فCCي أزمنCCة وأمكنCCة مختلفCCة

  .ويھيئه لمل يمكن أن يعترض سبيله من مشاكل )1(,ويصفي ذھنه

عي مCن خC,ل تفضCيل المجتمCع للقCاريء ذو كما تسCاعد القCراءة الفCرد علCى الرقCي فCي السCلم ا�جتمCا

إيمانا منCه بCأن ا<ول سCيقدم إسCھاما واضCح ا<ثCر فCي حCل , ا�ط,ع الواسع على الجامد الذي � يقرأ

مشCCاكل مجتمعCCه انط,قCCا مCCن وعيCCه بمCCا يحCCدث داخCCل ھCCذا المجتمCCع وامت,كCCه القCCدرة علCCى تحليلھCCا 

  )2(.ونقدھا

فالمجتمعCات تعتمCد فCي إدراك التنميCة , لمجتمع عنھCا بالنسCبة للفCردھذا و� تقل أھمية القراءة بالنسبة ل

المنشودة على قدرات أفرادھا في التحصCيل المعرفCي والنشCاط الفكCري كمCا � تCزال القCراءة مCن أھCم 

علCCى الCCرغم مCCن اكتسCCاح القنCCوات التلفزيCCة  -بصCCفة أقCCل -وسCCائل تحصCCيل الثقافCCة والمعرفCCة والمتعCCة

وشبكة ا8نترنت وغيرھا للمجCال المعرفCي والتعليمCي إذ . ئل السمعية البصريةوباقي الوسا, وا8ذاعية

تبقى القراءة تنفرد بخاصية القدرة على اختيار المادة إلى جانب السھولة في ذلك وھCو مCا يفتقCد نسCبيا 

  )3(.في غيرھا

مختلCCف ف, وعلCCى الصCCعيد الCCوظيفي � يمكCCن أن تسCCتقيم الحيCCاة الوظيفيCCة دون ممارسCCة فعCCل القCCراءة

كما تؤدي القراءة وظيفة غاية فCي ا<ھميCة مCن , المصالح وا<قسام تؤدي خدماتھا بممارسة ھذا الفعل

                                                 
.08ص , مرجع سابق, حسن شحاتة  )2(  
.26/29: ص ص , المرجع السابق   )1(  
.95ص , رجع سابقم, وآخرون,حسن راضي عبد الرحمن  )2(  
.09ص , مرجع سابق, حسن شحاتة  )3(  



من خ,ل تقريب المسافات بين ما يجوب من فكر بCين , الناحية السوسيولوجية وھي الوحدة المجتمعية

  )4(.وأثر ذلك في خلق التقارب والتفاھم, عناصر المجتمع الواحد

ومCا يحققCه ذلCك مCن تقCارب , تبقى القراءة أداة الشعوب الفعالة في التواصل وا�حتكCاك وفوق كل ھذا

فبواسCطة , بين شعوب العالم وما يخلقه من ت,حم فكري وحضCاري يخCدم ا<ھCداف ا8نسCانية الكبCرى

القراءة يكون في وسع ا8نسان العربي مث, أن يطلع على طبيعة دولة كالصين ويتعرف على عاداتھا 

   . لسائد فيھا من ديانات وثقافات فرعية والعكس صحيحوا

  :المدرسة والتنمية: ثالثا

  :المدرسة ونموذج اEنسان التنموي -1

ابية لكي ندفع بالحياة عل#ى أرض ال#وطن م#ن إن جامعاتنا مدعوة �ن ترسخ قيم المواطنة اEيج<< 

وم##ن الجم##ود إل##ى الحيوي##ة وم##ن مج##رد اEتب##اع , وم##ن التقوق##ع إل##ى المش##اركة, العج##ز إل##ى الق##درة

  )1(.>>وا�نصياع إلى آفاق التجديد واEبداع

لن يكون من العسير أن نقف على حقيقة أھميCة الجامعCة فCي ا�بتكCار , بإمعان النظر في ھذا المقتطف

وذلك عبر بث قCيم معينCة ھCدفھا تأھيCل ا8نسCان وتحصCينه لكCي يصCبح قCادرا علCى مجابھCة , التجديدو

عبCر , متطلبات المجتمع واحتياجاته المتجددة وھذا يعني أن الھCدف ھCو خلCق نمCوذج مختلCف لYنسCان

  .قيم مختلفة تماما عن تلك التي تسوده

وذلCCك أن , تويات التعليميCCة ا<خCCرىأو يصCCح إسCCقاطه علCCى المسCC, ومCCا يقCCال عCCن الجامعCCة يصCCدق

والمدرسCة عبCر ھCذا المعنCى تشCكل حجCر الزاويCة فCي , المنظومة التعليمية ھي جسد مترابط ا<عضاء

خلق الفCرد الفعCال أو المتفاعCل إيجابيCا مCع مCا يحCدث فCي المجتمCع مCن عمليCات اجتماعيCة واقتصCادية 

  .وثقافية موجبة وھي ما نسميه تنمية

, يكون مسار المعالجة في ھذه المحطة البحثيCة قCد اتضCح, ملية ا�ستغراقية البسيطةإذن وعبر ھذه الع

, إذ نحن بصدد الحCديث عCن دور المدرسCة والتعلCيم بصCفة عامCة فCي تكCوين نمCوذج ا8نسCان التنمCوي

أن الوظيفCة ا<كثCر أھميCة للتعلCيم ھCي أنCه ) Vernon mallinsson(وفي ھCذا الشCأن يCرى مالينسCون

  )2(.لنقل وتحديث ثقافة المجتمعيمثل أداة 
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وھCو مCا , ونظن أن ذلك � يتأتى إ� عبر تبني تصور محدد لنوع ا8نسان الذي سيضطلع بھذه المھمة

حذى بكثير من الCدول إلCى توظيCف المدرسCة كCأداة لتجسCيد نمCوذج الفCرد الCذي تنشCده با�عتمCاد علCى 

وعلCCى ھCCذا , سCCتراتيجية العامCCة للدولCCةترسCCيخ عCCدد مCCن المضCCامين القيميCCة التCCي تراھCCا مناسCCبة ل,

تنقي#ة << فالمؤسسة تسھم في تكوين ا8نسان التنموي من خ,ل ممارسة عمليتي التخليCة والتحليCة أي

  )1(.>>اEنسان من سيء القيم وإقصاء القيم السلبية وإضفاء القيم اEيجابية عليه

لتطCور والتقCدم يجCب أن يبCدأ مCن وفي ھذا ا8طار للمفكCر مالCك بCن نبCي رؤيCة ورأى حيCث يCرى أن ا

وإن كCان , وبانتقاء حذر لما يقدم, ا8نسان وبالتعليم عبر تفاعل مدروس ومخطط على أبعد المستويات

فالع##الم << :قCCد قCCدم ذلCCك فCCي إطCCار رؤيCCة شCCمولية تشCCمل العCCالم ا8سCC,مي فCCي عمومCCه حيCCث يقCCول

يطب##ق خط##ة تنمي##ة تفت##ق أبع##اده  اEس##Hمي ل##يس بي##ده أن يغي##ر أوض##اعه ا�قتص##ادية إ� بق##در م##ا

يجب أن تتضمن النھضة ا�قتصادية ھذا الجانب التربوي الذي يجع#ل م#ن اEنس#ان القيم#ة ...النفسية

ونقط#ة ت#Hق تلتق#ي عن#دھا ك#ل الخط#وط , ا�قتصادية ا�ولى بوصفه وسيلة تتحقق بھا خطة التنمي#ة

  )2(.>>الرئيسية في البرامج المعروضة لWنجاز

, وتنميCة قدراتCه, بشكل أو بآخر دور التعليم في صCياغة ا8نسCان, المقولة لمالك بن نبيوتوضح ھذه  

وإدخاله عCالم ا8نتCاج المعرفCي والتقنCي مCن , وذلك لخلق حالة من ا�تزان بينه وبين مجتمعه من جھة

أي أن يكCCون قCCادرا علCCى ا8سCCھام فCCي تنميCCة بشCCرية كفيلCCة ببعCCث الحيويCCة والتجCCدد فCCي , جھCCة أخCCرى

  )3(.جتمعهم

والCCذي , إن مCCا تقCCدم يكشCCف عCCن أھميCCة البعCCد التعليمCCي كبعCCد أساسCCي وفاصCCل فCCي خلCCق الفCCرد النCCاجح

وقCد وردت , والذي يشكل بCدوره عصCب العمليCة التنمويCة, "با8نسان التنموي" اصطلحنا على تسميته

  .فيما تقدم من فصول البحث إشارات عدة لذلك

ة زيCCادة التأكيCCد علCCى دور التعلCCيم فCCي التطبيCCع التنمCCوي ھCCذا وتCCذھب العديCCد مCCن الCCرؤى إلCCى ضCCرور

ويؤكCد فCؤاد حيCدر ھCذا , ذات الع,قCة المباشCرة بالفعCل التنمCوي, با�عتماد على غرس القCيم ا8يجابيCة

وتش#جيعھم عل#ى ا�عم#ال , ولذلك يجب أن تھتم التربية بتنمية قيمة التعاون ل#دى ا�طف#ال<< :بقوله

بم##ا يتف##ق , وخصوص##ا ف##ي مرحل##ة المراھق##ة, قيم##ة ا�س##تغHل والتف##ردكم##ا يج##ب تنمي##ة , الجماعي##ة

  )1(.>>والتغيرات البيولوجية والنفسية المصاحبة لھا
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وھو وإن كان يورد ھذا في معرض حديثه عن دور القيم في عمليCات التربيCة والعC,ج النفسCي إ� أن 

فCي  -تعليميCة أحCد أھCم قنواتCهونظCن المؤسسCات ال -قوله به إشارة شبه صCريحة لCدور الفعCل التربCوي

  ).التعاون وا�ستق,لية( وقد أورد بعضا منھا, خلق ا8نسان ذو الصفات التنموية

, على حين يرى بعض المھتمين بالمجال التنموي في تجارب بعض الدول نماذج يجب أن يحتCذي بھCا

وسCيلة العمليCة ( نسCان وأن تتخذ كمرجعيات بمكن ا�ستعانة بھا لتحقيق أكبر قدر مCن التوافCق بCين ا8

  )سياسي, ثقافي, اجتماعي, اقتصادي( وبين التنمية كفعل شامل) التنموية وھدفھا

المثال الكوري الجنوبي حيCث أدى ا�قتنCاع التCام مCن طCرف الحكومCة والشCعب , ومن بين تلك ا<مثلة

لCى التعلCيم بشCكل إلCى التركيCز ع, على حد سواء في كوريا بأھمية التعليم فCي بعCث المCواطن التنمCوي

إدراك اOب##اء لقيم##ة ا�س##تثمار ف##ي تعل##يم أبن##ائھم خاص##ة م##ع النم##و ا�قتص##ادي <<إذ أن , كبيCCر جCCدا

يمك##ن , الك##وري واعتم##اده عل##ى الن##اتج التعليم##ي م##ن جھ##ة وزي##ادة ال##دخل الف##ردي م##ن جھ##ة أخ##رى

  )2(>>اعتباره عامH أساسيا وجوھريا في النھضة التعليمية في كوريا

  .مية التي ترجمت في تنمية شاملة تبدو آثارھا واضحة حتى على المستوى الدوليوھي التن

  :المدرسة أداة التغيير -2

, اجتمCاعي, سياسCي(  ةوعلCى جميCع ا<صCعد, فCالتغير بكCل أنواعCه, يعتبر التغير من الحقCائق الكونيCة

  .مطه� ينجو منه مجتمع من المجتمعات ا�نسانية مھما كان تركيبه ون...). ثقافي

وبأنه � يقف عند مسCتوى التغيCر , يرى أحمد أبو زيد أن التغير يشير إلى ا�خت,فات في أنماط الحياة

بينمCا يCذھب عCاطف غيCث إلCى أن , في أنماط السمات الثقافية والسCلوك بCل يمتCد ليشCمل المجتمCع كلCه

فCي القCيم والتغيCر فCي  التغير ا�جتماعي يشCير إلCى التغيCر فCي البنCاء ا�جتمCاعي والCذي يشCمل التغيCر

  )1(.والتغير في مراكز ا<شخاص, النظام

حيث نحCاول أن نبCين كيCف , إ� أن التغير يختلف عن التغيير وھو الذي نقصده في ھذه النقطة البحثية

والفCCرق بCCين المفھCCومين أن التغيCCر يحCCدث بطريقCCة تلقائيCCة وطبيعيCCة نتيجCCة , يكCCون التعلCCيم أداة التغييCCر

يحدثه ا8نسان لغايCات , بينما التغير يكون عن قصد, فه إعادة التكامل إلى المجتمعلظروف معينة وھد

وأھCCداف محCCددة بغيCCة تحسCCين وضCCعه ا�جتمCCاعي وا�نتقCCال بCCه إلCCى أحسCCن وأفضCCل مCCن ذلCCك الCCذي 

  )2(.يعيشه
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وكCCذا دوره فCCي , ونحCCن ھنCCا نCCود أن نكشCCف عCCن دور التعلCCيم كCCأداة مCCن ا<دوات الھامCCة فCCي التغييCCر

  .ل إلى ا<ھداف التي تم الحديث عنھا أنفاالوصو

فيسCCمح لCCه بتكCCوين , إن التعلCCيم يسCCھم فCCي بلCCورة رؤى الفCCرد ل@شCCياء والمعطيCCات والمتغيCCرات الكونيCCة

ويتسCنى للتعلCيم القيCام بCذلك مCن , ويعزز من فاعليCة حكمCه علCى ا<شCياء سCلبا أو إيجابCا, العقل النقدي

ومن خ,ل تركيزه بصورة خاصة على المنجزات العلميCة , عخ,ل ما يبثه من كم معرفي ثري ومتنو

فالتعليم ھو رأس الحربة نحCو تغييCر شCامل للقCيم  )3(.والتكنولوجية واقتحامه لمجال المعلوماتية الواسع

يھCCدف ھCCذا النظCCام القيمCCي الجديCCد إلCCى , يسCCھم فCCي خلCCق نظCCام قCCيم غيCCر معCCروف مCCن قبCCل.. المجتمعيCCة

مCCن العطCCاء وا8نتCCاج يزيCCد مCCن إنتاجيCCة المجتمCCع ويحسCCن مسCCتوى الفCCرد  ا�رتقCCاء بCCالفرد إلCCى مسCCتوى

إن ھذا الدور ا<ساس للتعليم ھو الدور نفسه الذي لعبه التعليم في أوروبا فCي القCرن التاسCع , المعيشي

وھو الدور نفسه الذي لعبه في اليابان في عصر ميجCي فCي النصCف ا<خيCر مCن القCرن التاسCع , عشر

وفCCي الحقيقCCة أن  )4(,الحCCراك ا�جتمCCاعي ووضCCع نھايCCة للنظCCام ا�جتمCCاعي القCCديم فوقCCف وراء, عشCCر

  .إ� أنھما يبقيان ا<كثر وضوحا وتأثيرا في المسار العالمي, ا<مثلة غير ھذين كثيرة

لقCCد حCCاول العديCCد مCCن المنظCCرين إبCCراز دور التعلCCيم فCCي التغييCCر وفيمCCا سCCيأتي سCCنحاول إبCCراز آراء  

ن تCالكوت بارسCونز الCذي قCدم نظCرة خاصCة نحCو التعلCيم ودوره فCي التعلCيم بشCكل وسنبدأ مC, بعضھم

إذ وفCCCي ضCCCوء نظريتCCCه العامCCCة للفعCCCل , ومCCCن خCCC,ل مظھCCCر النسCCCق الصCCCناعي بوجCCCه خCCCاص. عCCCام

يشCرح بارسCونز كيCف أن , مرجعيCة" دور ك#ايم " وباعتمCاد أفكCار  social action  )( ا�جتمCاعي

مثCCل ا<ولCCى فCCي تقCCديمھا ل@سCCاس الCCذي تقCCوم عليCCه عمليCCة التنشCCئة تت, للمدرسCCة وظيفتCCين أساسCCيتين

. بينما تتمثل الثانيCة فCي كونھCا ميكCانيزم يCتم بواسCطته تحديCد أدوار الراشCدين مCن ا<فCراد, ا�جتماعية

فبارسCCونز يعتبCCر , ومCCن خCC,ل ھCCاتين الCCوظيفتين يتسCCنى للمدرسCCة أن تقCCوم بتغييCCرات جذريCCة وعميقCCة

ول عCCن إعCCداد المCCوارد البشCCرية ذات التأھيCCل ا�جتمCCاعي والمھنCCي وھCCي التCCي المدرسCCة المسCCؤول ا<

  )1(.تستند إليھا كل عمليات التغيير في المجتمع

الCCذين " لبCCرت مCCور " و " كنجرلCCي دافيCCز " وغيCCر بعيCCد عCCن وجھCCة نظCCر بارسCCونز نجCCد تصCCورات 

التعليمCي حسCبھما يلعCب دور وأن النظام  (Role allocation ) يعتبران التعليم أداة لتخصيص الدور
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, وذلCك حCين يقCCوم بفCرز ا<فCCراد وتCرتيبھم فCي المجتمCCع تبعCا لقCCدراتھم, أداة ا�ختيCار للقCدرات الفرديCCة

  )2(.وھؤ�ء ھم أدوات التغيير على المستوى المجتمعي

ادة فيعالجان التعليم والتغيير فCي ضCوء مCا يسCميانه بإعC" جان كلود باسيرون " و " بيير بوردو " أما 

حيث تنص مقولتھما الرئيسية في ھذا الشأن علCى أن التعلCيم يسCھم فCي توليCد ع,قCات , ا8نتاج الثقافي

ويكشCCفان أن قCCوة النظCCام التعليمCCي فCCي التغييCCر تبلCCغ درجCCة إعCCادة إنتCCاج البنCCاء الطبقCCي , القCCوة الراھنCCة

ر مCن محصCلة ع,قCات معتبران في ذات الوقت أن الھرم ا�جتمCاعي الطبقCي أكثC, للمجتمع الصناعي

  .القوى المرتبط بتوزيع السيطرة في الميدان ا�قتصادي

كما أن المدرسة من خ,ل عملية نقل المعرفCة التCي تقCوم بھCا تعمCل علCى مسCاندة الصCفوة ا�جتماعيCة 

  )3(.وإمدادھا بالقوة وذلك عبر النجاح المدرسي

( مال الفيلسوف ورجل الدين إيفCان إيلCش ويبرز دور التعليم الخطير في التغيير ومعه المدرسة في أع

Ivan Illich (ىCھيرة إلCدارس " من خ,ل دعوته الشCم ,Cع بCدارس " مجتمCر أن مCا اعتبCك حينمCوذل

وقته أصبحت خطرا على المجتمع وأنھا تحولت إلى أداة تسلب من ا8نسان جميع أسلحته التCي تمكنCه 

  )1(.ختياروھي في ذلك تسلبه ا8رادة وا�, من الحياة الكريمة

معتبCرا أن , ويبدو جليا أن ايلش يركز على دور المدرسة في التغيير على المسCتوى ا8نسCاني الفCردي

تخCCدم مسCCارا تغييريCCا فCCي اتجCCاه محCCدد , المدرسCCة مCCن خCC,ل ممارسCCتھا للفعCCل التعليمCCي بطريقCCة معينCCة

  .ولصالح جماعات أو طبقة معينة

أما على مستوى الواقع , وفي أراء بعض المنظرين, نظيريھذا عن التعليم والتغيير على المستوى الت

, فإن الدراسات تشير إلى أن التعليم يمارس عملية تغيير من خ,ل مخرجات العملية التعليمية, العملي

أن الف#رد ذا التعل#يم ا�بت#دائي يختل#ف م#ن ناحي#ة الس#لوك السياس#ي ع#ن << :فعلى سبيل المثCال نجCد

  ...أو الجامعيالفرد ذي التعليم الثانوي 

وكلم#ا ارتف#ع , إنه كلما ارتفع مستوى التعليم في مجتمع م#ا ت#وافرت الف#رص لترس#يخ الديموقراطي#ة

المستوى التعليمي وارتفع معه المستوى ا�قتصادي لبلد م#ا ازدادت المطالب#ة بالمش#اركة السياس#ية 

  )2(.>>من قبل المجتمع ككل
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بCل قCد يتعCداه إلCى الجانCب السCلبي , جانب ا8يجابي وحCده إن دور التعليم في التغيير � يقتصر على ال

ذلCك أن ا<مثلCة التCي سCنوردھا يصCعب الحكCم الجCازم عليھCا , أحيانا مع بعض التحفظ على ھذا الحكم

لسلبيتھا ومن بين ا<مثلة على دور التعليم في التغيير ما شھدته بعض ا<قطار العربيCة مCن انتفاضCات 

و أحCCداث الجزائCCر  1986و  1977كأحCCداث مصCCر , سCCتقرار الCCداخليينط,بيCCة زعزعCCت ا<مCCن وا�

وھCو مCا يؤكCد مCرة أخCرى الع,قCة بCين مخرجCات العمليCة التعليميCة  )3(1989وأحداث ا<ردن  1988

  .وبين التغيير على المستوى المجتمعي

د دعCوات و� نسCتغرب أن نجC, وھكذا وبناءا على ماتقدم من دور وقدرة للمدرسCة فCي إحCداث التغييCر

, التنمويCة تتدعو إلى إخراج المدرسة من الجمود والتحجر وربطه بتغير ا<وضاع العالمية والمتطلبا

وفق أسس وأساليب جديدة قوامھCا توسCيع دائCرة ا8طC,ع علCى النظريCات المعرفيCة والقCوانين العلميCة 

  )1(.في كافة المجا�ت ا�قتصادية وا�جتماعية والعلمية

  :نميةالمدرسة والت -3

بل ومدمرتين تماما عCل مسCتوى , خرجت كل من ألمانيا واليابان منھزمتين في الحرب العالمية الثانية

ولكن لم تمCض ثC,ث عشCريات , الھياكل القاعدية أو على مستوى الخسائر البشرية وتداعياتھا النفسية

ريكCCي الCCذي يمثCCل حتCCى أصCCبحتا مCCن أكثCCر بCC,د العCCالم قCCوة وأصCCبحت عملتيھمCCا تنCCافس الCCدو�ر ا<م

وقد عزى المتخصصون ھذه الثروة التي شھدتھا البلدان وارتقائھCا , المرجعية النقدية ا<ولى في العالم

إلى مرحلة الوفرة وا�ستھ,ك إلى وجود نظCام تعليمCي فعCال ومتCأقلم إلCى أبعCد الحCدود مCع ا<وضCاع 

اد ينطبق على دول جنوب شرقي آسيا وربما الشيء نفسه يك, المجتمعية والثقافية في ھذين المجتمعين

  )2(.كالصين وكوريا وتايوان

ويبرز ھذا مدى ا�رتباط الوثيق بين التعليم وبين التنمية على الرغم من أن ھذه الع,قة تبدو في كثيCر 

وھCو مCا دفCع بCالكثيرين إلCى اتھCام , من ا<حيان غير واضCحة المعCالم كونھCا ليسCت بالع,قCة المباشCرة

<نCه يسCتھلك ا<مCوال دون مCردود , ووصCفه بالقطCاع ا�سCتھ,كي, بأنه قطاع غير منCتج قطاع التعليم

مCث, كانCت تركCز علCى فكCرة أساسCية وھCي ) مالتوس( على الرغم من أن أفكار, أو عائد مالي مباشر

تؤكCCد أن العامCCل المCCاھر إنتاجيتCCه أكبCCر مCCن ) آدم سCCميث( كمCCا كانCCت آراء , أن التعلCCيم يحCCد مCCن الفقCCر

وھو يعني بالعامل الماھر ذو القسط من التعلCيم الCذي يسCمح لCه بCإبراز مھاراتCه فCي المعمCل أو , هغير
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إ� أن ھCCذه ا<فكCCار واMراء لCCم تسCCتطع أن تسCCقط تلCCك النظCCرة نحCCو التعلCCيم علCCى أنCCه قطCCاع , المصCCنع

س عائCد <نھCا آراء ركنCت إلCى الم,حظCات ولCم تسCتطع أن تقCدم بالCدليل الملمCو, مستھلك وغيCر منCتج

  .التعليم على التنمية

ستروملين دراسة مسحية حول تأثير التعليم علCى ) سابقا(أنجز العالم السوفيتي 1929إ� أنه وفي عام 

) 37(وانتھت نتائج دراسته إلى أن العائد ا�قتصادي مCن التعلCيم يعCادل سCبع وث,ثCين , إنتاجية العمال

سCCترجع رأس المCCال المسCCتثمر فCCي التعلCCيم ومCCن فوقCCه وأكثCCر مCCن ذلCCك أن الدولCCة ت, مCCرة قيمCCة ا8نفCCاق

وعليCه فقCد أوضCح سCتروملين علميCا , الفوائد خ,ل السنة والنصف ا<ولى من ممارسCة العامCل للعمCل

  .ومن خ,ل ذلك ع,قة التعليم والتنمية, كيف يؤثر التعليم في التنمية

من ا�رتفCاع  % 50ية أن أكثر من كما بينت بعض الدراسات التي أجريت بالو�يات المتحدة ا<مريك

المسجل في الدخل القومي خ,ل العقد الخامس من القرن العشرين مرده إلى ما طرأ علCى التعلCيم مCن 

  )1(.مجسدا في زيادة إنتاجية العامل والمبتكرات الجديدة وكذا استثمار الموارد, تقدم

لراديكاليCة أن أصCبح معCه مفھCوم التنميCة إن ھذا ا8دراك والوعي بأھميCة التعلCيم فCي التنميCة بلCغ مCن ا

حيث انتقل مفھوم التنمية في التسعينيات من القرن الماضي مCن ا�قتصCار , ذاتھا مفھوما مغايرا تماما

يمثCل مسCتوى , "التنميCة البشCرية " في التقويم على الناتج الوطني الخام إلى تسمية جديدة أطلق عليھا 

وھCذا التغيCر , وأمCل الحيCاة والحريCة ا8نسCانية أحCد أھCم ركائزھCاالتعليم إلى جانCب كCل مCن المCداخيل 

بمCدى أھميCة التعلCيم وفاعليتCه وبضCرورة مرافقتCه . يعكس في الحقيقCة تزايCد شCعور المھتمCين بالتنميCة

وأن التنميCCة ا�قتصCCادية يجCCب أن تكCCون مCCن الشCCمول مCCا يجعلھCCا تCCوائم بCCين . لكCCل تخطCCيط اقتصCCادي

يمCCي وأن المCCورد البشCCري فCCي كCCل ذلCCك ھCCو أكثCCر رؤوس ا<مCCوال تأمينCCا الجانCCب ا�قتصCCادي والتعل

  )2(.وضمانا

تبنته ا<مم المتحدة وجعلته معيارا للحكCم علCى مCدى تقCدم أو  "التنمية البشرية" وذات المفھوم الجديد

ووفقCCه تCCم . متوسCCط الCCدخل وإشCCباع الحاجCCات ا<ساسCCية: ليحCCل محCCل المقياسCCين القCCديمين, تCCأخر ا<مCCم

CCرية ترتيCCة البشCCق التنميCCي تحقيCCلھا فCCا أو فشCCدى نجاحھCCب مCCى حسCCض علCCوق بعCCھا فCCدول بعضCCب ال

  )1()مستوى التعليم, العمر المتوقع عند المي,د, متوسط الدخل( بمؤشراتھا
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 -كيف يمكCن للتعلCيم أن يفيCد فعليCا فCي العمليCة التنمويCة: إ� أن سؤا� مشروعا يتبادر إلى الذھن مفاده

  ؟-ريعلى المستوى البش

وا8جابة علCى ذلCك أن يقCوم , وغيره "ستروملين" فعلى المستوى ا�قتصادي رأينا ذلك مع دراسات 

كمCا يCوفر القCدرات القياديCة , بتلك العملية من خ,ل إكساب المعرفة التي تشكل الوقود المحرك للتنمية

ورواد ا<عمCCال إلCCى جانCCب تسCCريع ظھCCور أصCCحاب المبCCادرة , ال,زمCCة �تخCCاذ عمليCCة اتخCCاذ القCCرار

وعليه يمكن القCول أن التعلCيم , ودورھم البارز في تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي وديموقراطي

وھي تحويل ا8نسان من خام إلى كيان بشري مجھز بالكفاءات التCي , يضطلع بمھمة غاية في ا<ھمية

  .تخدم التنمية الشاملة

مجسCCدا تمCCام  "دافي##د أكل##س" يطCCاني ا<سCCبق السCCيدوفCCي ھCCذا ا8طCCار يبCCدو حCCديث وزيCCر التربيCCة البر

التجسيد لمدى إدراك المسؤولين في ب,د العالم المتقدمة ا<ھمية التعليم في التنمية وفي ا�ستمرار فCي 

ل#يس نق#ص << :بقولCه 1961حيث يجسد خطورة الموقف الذي آل إليه التعليم في ب,ده سنة , التنمية

�إن ما تشكو منه اليوم ھو التربية الناقصة الت#ي , قتصادي لبريطانياالمال ھو الذي يحد من النمو ا

إن إھمالن##ا الش##امل للعل##م جعلن##ا نھم##ل , م##ن أطفالن##ا قب##ل الح##رب العالمي##ة ا�خي##رة %%%%90يك##اد يتلقاھ##ا

ولھ#ذا نج#د ش#عبنا كل#ه م#ن الكن#اس حت#ى رئ#يس مجل#س ال#وزراء ق#د أع#دوا إع#دادا , التكوين التقن#ي

  )2(.>>ع مھام العالم المقبلفاضحا غير متHئم م

ونفCCس الموقCCف اتخذتCCه الو�يCCات المتحCCدة ا<مريكيCCة عنCCدما نجCCح ا�تحCCاد السCCوفييتي سCCابقا فCCي غCCزو 

  .وبا<خص قطاع البحث العلمي, فأول شيء قاموا بمراجعته ھم قطاع التعليم, الفضاء

يء الذي حذى بالكثير منھCا إلCى وقد ازداد إدراك الدول والمنظمات العالمية والمحلية لھذه الحقيقة الش

التركيCCز علCCى القطCCاع التعليمCCي فقCCد عملCCت علCCى تسCCھيل العمليCCة التعليميCCة وتيسCCير جميCCع ضCCروفھا 

التحق بالمCدارس أكثCر مCن  1976إذ تشير ا8حصاءات أنه حتى عام , وأدواتھا في أقصر فترة زمنية

مCن بلCدان العCالم ذات الCدخل المتCدني  من ا<طفال الذين بلغوا سن التمدرس با�بتدائي في كثير 50%

 )1(.وعمدت تلك الدول إلى ترسيخ مبدأ التعليم ا8جباري

علCى ضCرورة ربCط  1999إلى جانب ذلك فقد ألح تقريCر برنCامج ا<مCم المتحCدة الصCادر فCي جويليCة 

مبنيCة علCى التنمية بالمعرفة والتعليم مبررا موقفه ذلك بأن القرن الواحد والعشرين ھCو قCرن التنميCة ال
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مضيفا أن نمط السلطة ا�قتصادية التقليدي القائم علCى اكتشCاف المعCادن أو غCزو ا<راضCي , المعرفة

بل إن السلطة ا�قتصادية أصبحت تقوم على المعرفة والتعلCيم , والمستعمرات لم يعد ھو النمط ا<مثل

Cات مؤكCراءة الجينCة وقCرامج المعلوماتيCCة البCع وكتابCى وضCدرة علCر القCائل عبCCر أن وسCدا ذات التقري

ا8عCC,م وا�تصCCال علCCى اخت,فھCCا وتنوعھCCا مCCن شCCبكات رقميCCة وانترنCCت وغيرھCCا تكCCون كلھCCا أعظCCم 

  )2(.محرك للتنمية

وھذا يؤكد المبدأ القائ#ل ب#أن << :إن أھمية التعليم في العملية التنموية جعل منه أكثر من شأن تربوي

وإنم##ا ينبغ##ي أن , ين وح##دھم أو حت##ى لل##وزراء وح##دھمالش##أن التعليم##ي أخط##ر م##ن أن يت##رك للترب##وي

ومم#ا يف#رض ض#رورة ھ#ذا ... يصبح ويمسي ش#أنا مجتمعي#ا ي#تم ا�س#تقرار عل#ى أولويات#ه ومطالب#ه

الم##نھج ف##ي بل##ورة الغ##رض م##ن التعل##يم م##ا يت##دافع علي##ه م##ن أن##واع الطل##ب المتع##ددة والمتش##ابكة 

  )3(.>>... مطالب الصناعة والزراعةفھناك مثH... والمتعارضة لمختلف قطاعات التنمية

وفي ھذا إشارة إلى ضرورة تطابق الحياة المجتمعية مع الحياة التعليمية لكي يتسنى لھاته ا<خيCرة أن 

عنCCدما  "دي##وي" ونجCCد فCCي ذلCCك إشCCارات واضCCحة مCCن , تقCCدم المرجCCو منھCCا علCCى مسCCتوى التنميCCة

النظ#ام فيھ#ا يمث#ل الحي#اة  اعي#ة إ� مت#ى ك#ان� يتسنى للمدرسة أن تعد طلبة للحي#اة ا�جتم<< :يقول

  ".التربية حياة " ومقولته المشھورة . )1(>>ا�جتماعية

كمCCا � يCCرى , � يCCرى فضCC, بCCين المعلومCCات المدرسCCية وأخCCرى للمحCCيط الخCCارجي "دي##وي " إن 

سCة وھي في المحصلة يCرى بضCرورة ربCط المدر, انفصا� بين فلسفة المنھج المدرسي وفلسفة الحياة

إلCCCى ا�رتبCCCاط الوثيCCCق بCCCين التعلCCCيم  " مإمي###ل دور ك###اي" ولقCCCد أشCCCار  )2(.والتعلCCCيم عمومCCCا بCCCالمجتمع

, حيCCث اعتبCCر أن الحاجCCات ا�جتماعيCCة ھCCي التCCي تحCCدد شCCكل ومحتCCوى البCCرامج التعليميCCة, والمجتمCCع

بCCدل مCCن وأن التغيCCر والت. معتبCCرا فCCي ذات الوقCCت أن الظCCاھرة التعليميCCة ظCCاھرة حركيCCة أو ديناميCCة

مؤكدا ذلك من خ,ل م,حظاته للتغيرات التي طرأت على البرامج التعليميCة خC,ل الفتCرات , قوانينھا

  )3(.الزمنية

ھكذا ولما كان ھCذا حCال التعلCيم فCي التنميCة فقCد ظھCرت الCرؤى والتطCورات حولCه مCن أجCل تطCويره 

ؤى التCي تCرى أن الحCق فCي ولعCل أحCدث تلCك الCر, بل وتطوير أسCاليبه تطCويرا جCذريا, به والنھوض
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<ن حاجCCات التنميCCة الشCCاملة والمتواصCCلة , التعلCCيم � يجCCب أن يقتصCCر علCCى فترتCCي الطفولCCة والشCCباب

بل ويجب أن تبقى أبواب العودة للتعلCيم النظCامي مفتوحCة , تقتضي أن يكون التعليم مفتوحا ومتواص,

لمفتCوح أي ذلCك الCذي يسCتطيع فيCه الفCرد أن بالموازاة مع استراتيجية ما يسCمى بCالتعليم ا, على الدوام

  )4(.يتلقى تعليما في أي مرحلة عمرية <جل زيادة التخصص أو التجديد أو ا�لتحاق بمھن أخرى

كلمCا : لقد أدركت أغلب الدول وخاصة المتقدمة منھا الدور الريادي للتعلCيم فCي ضCوء المعادلCة التاليCة

, زادت المشCاركة فCي مشCروعات التنميCة -المراحل العليا وبا<خص في –زاد عدد ا<فراد المتعلمين 

وأصCبح معCه الحCرص علCى , وبناءا عليه أضحى التعلCيم ھCدف أساسCي للتنميCة, وبالتالي ارتفع الدخل

وكل ذلك انبنى علCى قناعCات  )1(,حرصا مضاعفا) ا�بتدائي إلى الجامعي( تطويره في كل المستويات

ي الجيد يؤدي إلى العدالة ا�جتماعية وا�قتصادية من خC,ل فتحCه مسبقة تنص على أن النظام التعليم

, ممCCا يسCCھم فCCي الحCCد مCCن الفCCوارق ا�جتماعيCCة وا�قتصCCادية, لبCCاب الحCCراك ا�جتمCCاعي للفئCCات الCCدنيا

توسCيع الطبقCة الوسCطى وكCذا ا�عتمCاد علCى  –بطريقCة أوتوماتيكيCة  –وتكون النتيجة المباشرة لCذلك 

لتعليمCCي الجيCCد ينCCتج مؤسسCCات علميCCة ذات كفCCاءة عاليCCة تلعCCب دور الموجCCه للقCCرار قناعCCة أن النظCCام ا

, السياسي عبر بحوثھا العلمية التطبيقية التي تضعھا بين يCدي صCانع القCرار السياسCي قCدر المسCتطاع

الشيء الذي يجعل صاحب القرار � يسقط في فخ الوعود البراقة العارية مCن الركCائز الواقعيCة وھCي 

ة التي تؤدي في الغالب إلى إحباط الجماھير وما ينجCر عنCه مCن أزمCات سياسCية مCن شCأنھا أن المشكل

وتلCك الث,ثCة المجتمعCة تمثCل عصCب التنميCة , تعصف با�ستقرار السياسي وا�قتصCادي وا�جتمCاعي

  )2(.الشاملة

المت#أخرة ف##ي أن تق##دم للمن#اطق المتخلف#ة اقتص#اديا وللجماع#ات << :كمCا مCن شCأن العمليCة التعليميCة

أس##اليب الع##يش اEمكاني##ات الض##رورية لممارس##ة حي##اة أفض##ل م##ن حي##ث تزوي##دھم ب##بعض المھ##ارات 

وبت##وعيتھم بحاج##اتھم وإع##دادھم لتقب##ل , والممارس##ة لوس##ائل اEنت##اج, والمع##ارف ك##القراءة والكتاب##ة

  )3(.>>برامج التطوير ا�قتصادي

إذا لCم تسCتغل ا�سCتغ,ل , شأنھا أن تنقلب إلى نقيضCھا إ� أن جميع ھذه التأثيرات ا�يجابية للتعليم من

فإذا كان التعليم مث, موجھا توجيھا أرستقراطيا فستكون مخرجاتCه , أو لم يول العناية ال,زمة, ا<مثل

ففي ھذه الحال فإن التعلCيم لCن يخCدم , غير مت,ئمة مع احتياجات المجتمع والتي ھي احتياجات التنمية

                                                 
.19ص , 2000يونيو ,499عدد,مجلة العربي."عليميةمن السلم إلى الشجرة الت. نحو منظور تربوي جديد", حامد عمار  )4(  
.54, 53ص, 1999,ا�سكندرية,المكتب الجامعي الحديث, التنمية والمشك,ت ا�جتماعية, محمد شفيق  )1(  
.31, 30ص ,1990يونيو,379عدد,مجلة العربي,في القرن الحادي والعشرين تحديات ب, استجابة, حسن ابراھيم  )2(  
.270ص ,1962.بيروت.منشورات المكتبة العصرية, التغير الحضاري وتنمية المجتمع, ابرمحي الدين ص  )3(  



 Miss( سCCوء التعلCCيم أو سCCوء التوجCCه التعليمCCي , علCCى ھCCذه الوضCCعية" ھCCورفتر  "ويطلCCق , التنميCCة

éducation  (ي , مما يعني إھدار القوة البشريةCار عكسCي مسCير فCى السCوة إلCوھو ما يؤدي بھذه الق

  )4(.مدمر سواء على المستوى المجتمعي أو الفردي

حيث يشھد حالة من سCوء التعلCيم , التنمية والعالم العربي مثال حي على ا�نعكاس السلبي للتعليم على

وھCي فCي ازديCاد , إذ تنتشر البطالة بشكل كبير جدا بين مخرجCات ا<نظمCة التعليميCة, من شكل خاص

وكان عقدي الخمسينات والثمانينات بداية ھذه الثورة في المخرجCات التعليميCة العاطلCة عCن , مضطرد

  )1(.العمل

بCل , اقCع أن ا<سCلحة الفتاكCة لCم تعCد مقيCاس القCوة والمناعCة ا<وحCدلقد أثبتت الدراسCات كمCا أثبCت الو

وسCتكون , والنماذج على ذلCك كثيCرة سCنتطرق إلCى بعضCھا , أضيف إلى ذلك نوعية ا8نسان وكفاءته

سCطرت إسCرائيل أكثCر مCن  1948حيث ومباشرة بعد قيام الدولCة اليھوديCة سCنة , البداية من إسرائيل 

للتعلCCيم المھنCCي والCCذي "  2005أورت " وكانCCت البدايCCة مCCن مشCCروع , مCCدمشCCروع تعليمCCي طويCCل ا<

فCي ) 1998تمCدا ( ثCم جCاء مشCروع ,  1948وقد كان ذلCك سCنة , ھدف إلى ربط التعليم بسوق العمل

  .منتصف الخمسينات من القرن العشرين

, لوجيCا الحديثCةوقد كان ھدفCه إدخCال التعلCيم المھنCي فCي جميCع المؤسسCات التربويCة وإدماجھCا بالتكنو

وغذت إسرائيل ذلك مCن خC,ل تخصCيص إعتمCادات ماليCة قCارة فCي ميزانيCة الدولCة بلغCت فCي بعCض 

   %2.4:وتقدر حاليا بـ. ا<حيان نسبا كبيرة جدا من الناتج القومي ا8جمالي

وقد وصلت تكلفة الفCرد ) ن النسبة � تصل في أي بلد عربي إلى الواحد الصحيح’وللمقارنة فقط ف( 

دو�ر  350بينمCCCا ھCCCي فCCCي البلCCCدان العربيCCCة � تتجCCCاوز ( دو�ر أمريكCCCي  2500فCCCي سCCCن التعلCCCيم 

  ). كمتوسط

-1999فCي موسCم  %7.6بينما بلغ حجم ا8نفاق على التعليم من الناتج القومي ا8جمالي في إسCرائيل 

  )2(.%2.8 وفي الصين, %3.8وفي اليابان ,  %5.4بينما لم يتعد في أمريكا لذات السنة , 2000

فلقCد سCجلت ا8حصCاءات أن , وتجربة كوريا الجنوبية � تقل في أھميتھا وجديتھا عن تجربة إسCرائيل

لقرابCة العشCر %100معدل القيد الصافي بالمدرسة ا�بتدائية بكوريا الجنوبية لCم ينCزل تحCت مسCتوى 

وفCي بلجيكCا  ,%95إلCى  94فCي حCين سCجل فCي الو�يCات المتحCدة ا<مريكCة) 1988-1980( سنوات
                                                 

.314ص , 1988,جدة,دار الشروق,دراسة في علم ا�جتماع ا8س,مي,بنا المجتمع ا8س,مي, نبيل السمالوطي  )4(  
.27ص , مرجع سابق, حسن ا�براھيم  )1(  
ص , 2003أكتوبر , 539عدد, مجلة العربي, إنھاض الذات بألم المقارنة, لمي والتكنولوجيالتعليم الع, سليمان ابراھيم العسكري  )2(

11.  



لذات الفترة بينمCا لCم يتعCد معCدل التسCرب المدرسCي فCي  %96و  %88وفي النرويج , 83%, 97%

وركCزت السياسCة , وھCذا يعكCس مCدى ا�ھتمCام البCالغ بCالتعليم) %1( 1987-1985كوريا في الفتCرة 

ت ف#ي اتج#اه تغيير العادات اليومية والق#يم وا�تجاھ#ا<< التعليمية في كوريا على ھدف أساسي وھو 

وك##ذا العم##ل عل##ى تزوي##د , اEيم##ان ب##التخطيط والمس##تقبل والعم##ل واEنج##از وقيم##ة الوق##ت وا�نض##باط

الذھني#ة م#ن أج#ل  تا�فراد بالمھارات التي تفيدھم في حياتھم العملية إل#ى جان#ب إم#دادھم باEمكاني#ا

الناتج القومي ا8جمCالي فCي وقد أشارت الدراسات إلى أن إسھام التعليم في زيادة  >>,مواصلة التعلم

  ).% 22.61: ( كوريا الجنوبية تقدر بـ

, ھكذا وعلى خلفية اقتناع الدولة الكورية بCأن ا�سCتثمار فCي التعلCيم ھCو اسCتثمار فCي المCورد البشCري

وذلCCك يعنCCي أنCCه اسCCتثمار طويCCل المCCدى لCCه عوائCCد اقتصCCادية أكبCCر مCCن ا�سCCتثمار فCCي الCCرأس المCCال 

  )1(.لخلفية استطاعت كوريا أن تحتل مكانة رائدة بين أكبر ا8قتصادات العالميةعلى ھذه ا, الطبيعي

التجربتين كيف أن الرھان على التعليم في التنمية رھان رابCح والCدليل كمCا رأينCا واضCح  نتظھر ھاتي

وھCي أن المؤسسCة التعليميCة مؤسسCة � غنCى عنھCا , وھذا يؤدي بنا إلى تجدير حقيقة ھامCة, وملموس

علCى الCرغم مCن تلCك النCداءات التCي تتعCالى , ما أرادت المجتمعات لنفسھا التقدم والتطور والتنميCةإذا 

إ� أن , ومساواته في ذلك بالقطاع الخدماتي غيCر المنCتج, بتصنيف القطاع التعليمي في خانة ال,تنمية

اجل مسCاھمتھم فCي ذلك � يمنع من أن يضل التعليم والمدرسة عام,ن حاسمان في إعداد ا<فراد من 

  )1(.ولتولي المھن وا<عمال المنتجة, تنمية مجتمعاتھم

وھCCذا يسCCتدعي اسCCتكمال الحلقCCة عبCCر إبCCداء مزيCCد مCCن ا�ھتمCCام بCCالتعليم مCCن خCC,ل إنشCCاء المCCدارس 

, والمعاھد والجامعات ومن خ,ل تكييف البرامج والمناھج قدر المسCتطاع مCع ا�حتياجCات المجتمعيCة

  .جلتين التعليمية والتنمويةلضمان توازي الع

  

  

  
  
 
 

                                                 
.177/183: ص ص, مرجع سابق, عبد الناصر محمد رشاد  )1(  
, القاھرة, دار الفكر العربي, ا�تجاھات الحديثة في تخطيط المناھج الدراسية في ضوء التوجيھات ا8س,مية, محمود أحمد شوق  )1(

.208ص , 1998  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 : خHصة  -
وقد تبCين ذلCك , بين ھذا الفصل كيف أن المدرسة تشكل بدورھا واحدة من أھم المؤسسات التنموية 

وذلCك , وقبلھا كان الفصل قد بحث في ماھية المدرسCة , المدرسة والتنمية : في نقطة البحث الثالثة 
ثCم عCرض بعCد , فتطرق بإيجاز لنشأة المدرسة وتطورھا عبر التاريخ , نھجية من باب ا�لتزام بالم

وھمCCا , لتغCCوص النقطCCة الثانيCCة مCCن الفصCCل فCCي آليتCCين مCCن آليCCات الفصCCل التعليمCCي , ذلCCك لوظائفھCCا 
فكCان التعCريج , والقراءة وقد جاء ذلك في إطار وصل مفاصCل البحCث ببعضCھا , الكتاب المدرسي 

وفيھCا نفCس , ثCم اMليCة الثانيCة وھCي القCراءة , وشCروطه ووظائفCه , لمدرسCي علي تعريف الكتCاب ا
بCCدءا بCCالتعريف ثCCم مراحCCل عمليCCة القCCراءة ثCCم أنواعھCCا وبعCCدھا حصCCر <ھميCCة , الصCCفحة التعريفيCCة 

ولCCم تقCCف , وفيھCCا بحCCث فCCي أھميCCة ھCCذه اMليCCة فCCي مسCCار العمليCCة التعليميCCة , القCCراءة فCCي المدرسCCة 
, عند ھذا الحد بل تعدتھا إلى البحث في أھمية القراءة في حياة الفرد والمجتمCع  عناصر ھذه النقطة

وكيCف تحجCز لنفسCھا , وكانت النية من ذلك تبيان حضCور القCراءة فCي الوسCط المجتمعCي والفCردي 
  . حيزا معتبرا من ا<ھمية 

علCCى ضCCوء ثCC,ث بحثCCت , وبCCالعود علCCى بCCدء أي الع,قCCة بCCين المدرسCCة والتنميCCة نجCCد ھCCذه الع,قCCة 
ومCCدى ارتباطCCه بالتنميCCة وتحديCCد مCCدى , محطCCات رئيسCCية تناولCCت ا<ولCCى نمCCوذج ا8نسCCان التنمCCوي 

أمCا المحطCة الثانيCة فكانCت تتمحCور حCول , مسؤولية المدرسة في تكوين مثل ھذا النموذج ا8نساني 
محطتين السابقتين لتناقش لتأتي المحطة الثالثة وا<خيرة تتويجا لل, كيف تكون المدرسة أداة للتغيير 

  .ع,قة المدرسة بالتنمية في شكلھا الصريح والمباشر
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 : خHصـة 

وقد تبCين ذلCك , بين ھذا الفصل كيف أن المدرسة تشكل بدورھا واحدة من أھم المؤسسات التنموية 

وذلCك , ية المدرسCة وقبلھا كان الفصل قد بحث في ماھ, المدرسة والتنمية : في نقطة البحث الثالثة 

ثCم عCرض بعCد , فتطرق بإيجاز لنشأة المدرسة وتطورھا عبر التاريخ , من باب ا�لتزام بالمنھجية 

وھمCCا , لتغCCوص النقطCCة الثانيCCة مCCن الفصCCل فCCي آليتCCين مCCن آليCCات الفصCCل التعليمCCي , ذلCCك لوظائفھCCا 

فكCان التعCريج , عضCھا والقراءة وقد جاء ذلك في إطار وصل مفاصCل البحCث بب, الكتاب المدرسي 

وفيھCا نفCس , ثCم اMليCة الثانيCة وھCي القCراءة , وشCروطه ووظائفCه , علي تعريف الكتCاب المدرسCي 

بCCدءا بCCالتعريف ثCCم مراحCCل عمليCCة القCCراءة ثCCم أنواعھCCا وبعCCدھا حصCCر <ھميCCة , الصCCفحة التعريفيCCة 

ولCCم تقCCف , ة التعليميCCة وفيھCCا بحCCث فCCي أھميCCة ھCCذه اMليCCة فCCي مسCCار العمليCC, القCCراءة فCCي المدرسCCة 

, عناصر ھذه النقطة عند ھذا الحد بل تعدتھا إلى البحث في أھمية القراءة في حياة الفرد والمجتمCع 

وكيCف تحجCز لنفسCھا , وكانت النية من ذلك تبيان حضCور القCراءة فCي الوسCط المجتمعCي والفCردي 

 . حيزا معتبرا من ا<ھمية 

بحثCCت علCCى ضCCوء ثCC,ث , مدرسCCة والتنميCCة نجCCد ھCCذه الع,قCCة وبCCالعود علCCى بCCدء أي الع,قCCة بCCين ال

ومCCدى ارتباطCCه بالتنميCCة وتحديCCد مCCدى , محطCCات رئيسCCية تناولCCت ا<ولCCى نمCCوذج ا8نسCCان التنمCCوي 



أمCا المحطCة الثانيCة فكانCت تتمحCور حCول , مسؤولية المدرسة في تكوين مثل ھذا النموذج ا8نساني 

تأتي المحطة الثالثة وا<خيرة تتويجا للمحطتين السابقتين لتناقش ل, كيف تكون المدرسة أداة للتغيير 

  .ع,قة المدرسة بالتنمية في شكلھا الصريح والمباشر

  
  

 

 
  

�  : اEجراءات المنھجية: أو

  :منھج الدراسة-1

تحلي##ل الم##واد << :تCCم ا�سCCتعانة فCCي إنجCCاز الدراسCCة بمCCنھج تحليCCل المحتCCوى والCCذي يعCCرف علCCى أنCCه

المس#موعة أو المرئي##ة س#واء ك##ان ذل#ك ف##ي الص#حف أو المج##Hت أو الكت#ب المدرس##ية المق#روءة أو 

 .)1(>>للتعرف على مHءمتھا للمتعلم فضH عن طبيع#ة الق#يم والمض#امين الت#ي تحويھ#ا ھ#ذه الم#واد

وإن كان الجدل قد احتدم بين المناھجة بشأن تصCنيف تحليCل المحتCوى فCي خانCة ا<سCاليب أم المنCاھج 

  .طرق في بعض كتابات المنھجيةأو حتى ال

إ� أنCه اتسCع بعCد ذلCك ليشCمل , وإذا كان استخدام تحليل المحتوى كأسلوب بدأ مع الدراسات الصحفية

, الCخ...والتلفزيونيCة,والصCور وا<فC,م السCينمائية, والخطب السياسCية, الكتب والمراس,ت والمج,ت

  )2(.وغيرھما من العلوم ا�جتماعية, نفسثم تطور ليصبح منھاجا في مجا�ت علم ا�جتماع وال

فقCد , وھو القيم, أما استخدامنا لھذا المنھج فقد جاء انط,قا من كونه ا<كثر م,ءمة لموضوع الدراسة

وإن كCان , شاع استخدام تحليل المحتوى في دراسة ا�تصال ثم انتقل فيما بعد إلى مجCال دراسCة القCيم

وع,قتھا با8طار التصCوري , شك,ت خاصة بتحديد فئات الدراسةاستخدامه في ھذا المجال قد أثار م

وھCCي ذات . )3(والمCCادة التCCي يسCCعى الباحCث إلCCى تحليلھCCا مCCن ناحيCCة أخCCرى, الموجCه للبحCCث مCCن ناحيCCة

الشCCيء الCCذي حCCذى بنCCا إلCCى الضCCبط الCCدقيق لكCCل مCCن وحCCدة , العقبCة التCCي واجھCCت تطبيقنCCا لھCCذا المCCنھج

  .وھو ما سنأتي على تفصيله في أدوات الدراسة, س الثباتقيا, التحليل ووحدة التعداد
                                                 

ص , 2000, ا<ردن, دار الكندي للنشر والتوزيع, المدخل في علم النفس التربوي, وھيب مجيد كبيس, صالح حسن أحمد الداھري  )1(
62 .  

.279ص , 1974, القاھرة, مكتبية القاھرة الحديثة, 2ط,قواعد البحث ا�جتماعي, زيدان عبد الباقي  )2(  
قراءات في علم النفس , في لويس كامل مليكة, جية في دراسة القيم في المجتمع القروي المصريمشك,ت منھ, محمود عودة  )3(

.62ص , 1979, القاھرة.الھيئة المصرية العامة للكتاب, المجلد الثالث, ا�جتماعي في الوطن العربي  



  

  

  :حدود الدراسة -2

  :جدير بنا أن نشير إلى أن الدراسة الحالية تلتزم بما يلي

مCCن التعلCCيم ) السادسCCة, الخامسCCة, الرابعCCة( ا�قتصCCار علCCى تحليCCل كتCCب القCCراءة للسCCنوات الCCث,ث -1

  .ا<ساسي

  .تتحدد عملية التحليل في استخراج القيم التنموية من خ,ل ا<فكار الدالة عليھا -2

  :  العينة خصائصھا ومبررات اختيارھا  -3

وتCأتي أھميCة ھCذه الخطCوة , يعد ضبط العينة أو مجال المعاينCة واحCدة مCن الخطCوات الرئيسCية للبحCث

وذلCك يعنCي مصCداقية , إلCى المجتمCع ا<صCلي من أنھا تمثل الركيزة التي تضمن س,مة التمثيل قياسCا

  .أكبر للنتائج المتوصل إليھا

علCى اعتبCار أن اختيارنCا كCان مّصCوًبا , وفي موضوع بحثنا الحالي كانت العينة العمديCة ھCي ا<نسCب

 PUTPOSIVEوتعCCCرف العينCCCة العمديCCCة , نحCCCو كتCCCب القCCCراءة للطCCCور الثCCCاني بصCCCفة مباشCCCرة

SAMPLING  يCCك التCCا تلCCى أنھCCدعلCCن عمCCة عCCدات العينCCراد أو وحCCار أفCCث باختيCCا الباحCCوم فيھCCيق ,

  )1(...,ويتوقف ا�ختيار على عدة عوامل مختلفة مثل خبرة الباحث ومعلوماته

  :وعليه كانت الكتب المعنية ھي 

  .كتاب القراءة للسنة الرابعة من التعليم ا<ساسي -

  1994-1993بوعات المدرسية طباعة الديوان الوطني للمط, تأليف المعھد التربوي الوطني

 .كتاب القراءة للسنة الخامسة من التعليم ا<ساسي -

  1994-1993طباعة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية , تأليف المعھد التربوي الوطني

 .كتاب القراءة للسنة السادسة من التعليم ا<ساسي -

 . 2005-2004سية طباعة الديوان الوطني للمطبوعات المدر, تأليف المعھد التربوي

تCم , وبنية الحصول على عينة تفي بCأغراض البحCث, وتوخيا �عتبارات التمثيل السالف الحديث عنھا

  :إتباع ا8جراءات التالية

                                                 
ا�سكندرية , المكتب الجامعي الحديث, اعيةالتحليل ا8حصائي وتطبيقاته في دراسات الخدمة ا�جتم, السيد عبد الحميد عطية   )1(

. 18ص , 2001  



, الخامسCة, الرابعCة: وھي كتب القراءة للسنوات الث,ث للطCور الثCاني, تحديد الكتب محل الدراسة -1

  .السادسة

وھي تشمل الصفحات المخصصة كليCة لشCرح ا<لفCاظ , ن نطاق التحليلاستبعاد المادة الخارجة ع -2

  .وصفحات مقدمة الكتاب وفھارس المحتويات والخرائط, ومناقشة المعاني وصفحات عناوين الكتب

  :وكان ذلك كاMتي, تحديد عدد الصفحات المراد تحليلھا -3

  .صفحة 651: تحديد العدد ا8جمالي للصفحات في الكتب الث,ث  -أ

كCان مجموعھCا , وعنCاوين الكتCب ومقCدماتھا والفھCارس, صفحات شرح ا<لفاظ ومناقشCة المعCاني -ب

  :صفحة موزعة كالتالي 110

  .صفحة 31: السنة الرابعة -

  .صفحة 40: السنة الخامسة -

  .صفحة 39: السنة السادسة -

, صCفحة) 541: (يوبطرح مجموع ھذه الصفحات من العدد الكلي لصفحات الكتب الث,ث يكون الباق

  .541=110-651: يمثل محتوى مادة التحليل 

  :وبذلك تصبح العينة كما يلي

  .نص 300): النصوص(عدد المواضيع * 

  :موزعة على السنوات الث,ث

  .نص 97: السنة الرابعة -

 .نص 99: السنة الخامسة -

 .نص 104: السنة السادسة -

  .صفحة 541: عدد الصفحات* 

ن علCى اعتبCار أ( اءة دون غيرھا من الكتب ا<خرى إلى أھمية ھذه الوحCدةاختيارنا لكتب القر كنوير

  .في المقررات الدراسية) تدرس كوحدة من وحدات اللغة العربية القراءة 

والمسCCاحة . إلCCى جانCCب مCCا تكتسCCبه مCCن أھميCCة بالغCCة فCCي تكCCوين أبجCCديات الCCذات التعليميCCة عنCCد التلميCCذ

CCس ذلCCدة تعكCCذه الوحCCة لھCCة المخصصCCاعة و 1( كالزمنيCCة 45سCCاعي %6.48أي )دقيقCCم السCCن الحجCCم

أمCا عCن اختيCار الطCور الثCاني , ھCذا عCن سCبب اختيCار كتCب القCراءة. سCاعة 27ا<سبوعي الذي يبلCغ 

 12-10(فلCذلك ارتبCاط بخصCائص المرحلCCة العمريCة وكCذا الخصCائص النفسCCية للتلميCذ فCي ھCذا السCCن 



حيث يفترض أن تحمل المواد التعليمية المبرمجة فCي , وھي ما يعرف بمرحلة الطفولة المتأخرة) سنة

, ھCCذا الطCCور معارفCCا وقيمCCا تتماشCCى والمCCؤھ,ت الذھنيCCة والخصCCائص النفسCCية لھCCذه المرحلCCة العمريCCة

حيث تشير أبحاث خصائص النمو أن الطفل في ھذه المرحلة يكون مھيأ �كتسCاب معCايير واتجاھCات 

ولCCذا كانCCت ھCCذه المرحلCCة مناسCCبة لعمليCCة التنشCCئة , ا�تكمCCا يكCCون أكثCCر ضCCبطا ل,نفعCC, وقCCيم جديCCدة

وھCCو مCCا تشCCير إليCCه تقسCCيمات المدرسCCة ا<ساسCCية التCCي عرضCCنا لھCCا فCCي , )1(ا�جتماعيCCة وغCCرس القCCيم

  .  في الجانب النظري " ة المدرسة ا�ساسيةيھيكل" عنصر

  :خطوات التحليل: -4

  :سارت عملية التحليل وفقا للمراحل التالية

  :ا<ولىالمرحلة  -

  .وحدة العينة :>>النص <<قراءة أولية وسريعة إلى حد ما للموضوع 

  :المرحلة الثانية -

  .قراءة ثانية متأنية بنّية التعرف على الفكرة المحورية التي يعالجھا

  :المرحلة الثالثة -

  .تقسيم النص إلى أفكار أساسية

  :الرابعة ةالمرحل -

  .المعد وفقا للتصنيف, تعيين نوع القيمة في كل فكرة

  :المرحلة الخامسة -

  .وإعطاء الوزن النسبي لكل قيمة وفقا لعدد تكرارھا , القيام بعملية التفريغ في جداول خاصة

  :مرتكزات التحليل -5

وھCذا مCا , فقCد آثرنCا توضCيح كCل حيثيCات العمليCة التحليليCة, في تقصCي الموضCوعية والمنھجيCة اإمعان

CCم ا�عتمCCي تCCل التCCزات التحليCCده مرتكCCاتجسCCا , اد عليھCCرى عبرھCCي جCCد التCCة القواعCCت بمثابCCي كانCCوالت

  :وھي تباعا, التحليل

  .محورية أو فرعية: التركيز على طبيعة ورود القيمة -1

  .موقع النص المتضمن للقيمة -2

  ).في الكتب الث,ثة, في الكتاب الواحد, (تكرار القيمة -3

                                                 
.222ص . 2000, ا�سكندرية,دار الفكر الجامعي, 4ط,سيكولوجية النمو الطفولة والمراھقة, خليل ميخائيل معوض  )1(  



  ...).حديث, نيةآية قرآ, شكل, صورة( التركيز على نوعية المصاحبات -4

  ...).,رسالة, قصة( الصورة التي ورد فيھا النص الحامل للقيمة -5

, يؤخذ بالقيمة التCي يبCدو التأكيCد عليھCا أكثCر مCن غيرھCا, إذا بدا أن فكرة ما تتضمن أكثر من قيمة -6

  :  وللوصول إلى القيمة المؤكدة يتم ا�ستعانة بـ

  ).الد�لة القيمية( ,عنوان النص -أ

حيCCث تعتبCCر القيمCCة التCCي كرسCCت 8برازھCCا , رار بعCCض الكلمCCات أو الجمCCل فCCي الفكCCرة الواحCCدةتكCC -ب

  .جمل أو كلمات أكثر ھي التي يؤكد عليھا أكثر من غيرھا

  .التوضيحات الّصَوِ◌رية المصاحبة للفكرة -ج

نھايCة والCذي غالبCا مCا يCأتي فCي ) أحيانCا مCن طرحCه لفكCرة مCا ( ا�ستنتاج الذي يستخلصCه الكاتCب -د

  .الفكرة أو كخاتمة للموضوع

فيجب ا�ستمرار فCي القCراءة , إذا لم تظھر في الصفحة المحللة أي د�لة قيمية لعدم اكتمال الفكرة -7

  .إلى الصفحة الموالية حتى تكتمل الفكرة وتتضح د�لتھا القيمية

  

  

  

  

  :  أدوات الدراسة- 6

Cأن الضCنھج بشCي المCه فCي التزاما بما تم ا8شارة إليCا فCم إتباعھCي سيتسCل التCدقيق <دوات التحليCبط ال

  .وفق خطة التحليل التي تم إتباعھا, تطبيق منھج تحليل المحتوى سنتناول اMن تلك ا<دوات تباعا

  : وحدة التحليل:  1 – 6 

و�سCCتخدام الفكCCرة وحCCدة  THEMEإن وحCCدة التحليCCل ا<ساسCCية المسCCتخدمة فCCي البحCCث ھCCي الفكCCرة 

  :من مبررللتحليل أكثر 

 .<نھا ا<قرب إلى أسلوب الكتابة المنتھج في الكتب المراد تحليلھا - أ

 .  <نھا ا<سھل في استنباط القيم -ب   

, فللفكCرة مCن السCعة مCا يضCفي عليھCا المعنCى, <نھا تمثل موقعا وسCطا بCين ا�تسCاع والصCغر -ج

  .ولھا من الصغر ما يجنب احتواءھا <كثر من قيمة



  :تحليلفئة ال:  2 – 6

العناصCCر الرئيسCCية أو الثانويCCة التCCي يCCتم وضCCع وتصCCنيف الوحCCدات المختلفCCة : يقصCCد بفئCCات التحليCCل

  .ھي فئة التحليل المعتمدة في ھذه الدراسة "القيم " وعليه فقد كانت , للمحتوى في إطارھا

  :وحدة السياق:  3 – 6

فقCد كCان الCنص ھCو , حCدات التحليCلومع ما تم عرضCه مCن آليCات وو, تماشيا مع البناء المنھجي العام

  .القيم من  إن لم تكن مجموعة, إذ يمكن أن يتضمن النص الواحد أكثر من قيمة, وحدة السياق

  :وحدة التعداد:  4 – 6

وذلك حسب التصCنيف , من خ,ل ظھور كل صنف من أصناف القيم, تم اعتماد التكرار وحدة للتعداد

  .الذي تم إعداده

  

   :الثبات :  5 -6

وخيا للدقة والموضوعية في التحليل تم إتباع  حساب معامل الثبات وكان ذلك عبر تقصي الخطCوات ت

  :التالية

موزعCCة , )30(تكونCCت مCCن ث,ثCCين نصCCا, تCCم اختيCCار مجموعCCة مCCن النصCCوص بصCCفة عشCCوائية -1

  :وتمت عملية ا�ختيار كما يلي, نصوص عن كل سنة) 10(عشرة, بالتساوي على السنوات الث,ث

  .ترقيم النصوص المحتواة في كل كتاب  -أ

  .سحب عشرة منھا بطريقة عشوائية -ب

واعتمCادا علCى مرتكCزات , قمنا بتحليCل أول للنصCوص المسCحوبة وفقCا للتصCنيف الCذي تCم إعCداده -2

  .التحليل التي عرضناھا سابقا

د دائمCا علCى يوما قمنا بتحليل ذات النصوص با�عتما) 25(بعد مدة زمنية قدرھا خمس وعشرون -3

  .نفس التصنيف ونفس المرتكزات

الCCذي تCCم الحصCCول عليCCه , )بيرسCCون( تCCم حسCCاب معامCCل الثبCCات با�عتمCCاد علCCى معامCCل ا�رتبCCاط  -4

   )1(:بتطبيق المعادلة التالية

  )مج ص)(مج س(-)س ص(ن مج          

  =ر 

                                                 
.135ص , 2001, السعودية, جامعة الملك سعود, مقدمة في ا8حصاء ا�جتماعي, صالح بن محمد الصغير  )1(  



   ]² )مج ص(-²ن مج ص][² )مج س(- ²ن مج س[       

  :ت بين التحليلين ا<ول والثاني في كل كتاب من كتب الطور الثاني الث,ث كاMتيفكانت درجة الثبا

  السنة

  التحليل

  

  الرابعة

  

  الخامسة

  

  السادسة

درجCCCة ا�رتبCCCاط بCCCين 

  .التحليلين

0,79  

  

0,81  

  

0,84  

  

 كانCت درجCة ا�رتبCاط, وبجمع درجة ا�رتبCاط بCين التحليلCين فCي الكتCب الث,ثCة وقسCمتھا علCى ث,ثCة

وھCCي درجCة مقبولCCة جCدا وحيCCث أنCه كلمCCا اقتربCت قيمCCة معامCل ا�رتبCCاط ) 0.81:( الكليCة أو العامCة

  .فقد تم قبول صنافة القيم التي تم إعدادھا, )1(دل ذلك على وجود ع,قة موجبة) 1(+من

0.79+0.81+0.84=2.44.  

2.44÷3=0.81.  

  

  :صنافة القيم: 6 – 6

, الخامسCة, الرابعCة( في كتب القراءة للسنوات الCث,ث , قيم لالما كان ھدف البحث ھو الكشف  عن   

كCCان إعCCداد تصCCنيف للقCCيم يعكCCس تصCCور الباحCCث الخCCاص عCCن القCCيم المCCراد الكشCCف عنھCCا , )السادسCCة

  .خطوة أولى وضرورية

  

ونظCCرا لكCCون مصCCطلح القCCيم اجتھCCاد خCCاص مCCن الباحCCث فقCCد أملCCت الضCCرورة البحثيCCة إعCCداد تصCCنيف 

إ� أن ھCذا التصCنيف � , ويعكس التصور الخCاص للباحCث, ھذه المجموعة القيميةخاص للقيم  يشمل 

ولCذلك آثرنCا اسCتخدام لفCظ , يمثل مضاھاة للتصنيفات المعروفة المرتكزة إلى دعامات نظرية وفلسفية

                                                 
.373ص , 1998, بيروت, دار النھضة, 1ط,الطرق ا8حصائية في العلوم ا�جتماعية, فتحي عبد العزيز أبو راضي  )1(  



إن ما نظن#ه تأليف#ا ق#د << :وفي ھذا يقول فرج طه, فا8عداد يختلف عن التأليف أو ا�بتكار" إعداد" 

  وما نظنه , ن سبقنا إليه أحد العلماء دون أن ندرييكو

  

  

  

  

فإيث#ارا للس#Hمة يفض#ل أن نس#تخدم ... ترجمة قد نكون تصرفنا فيه وصرفناه بما يخرجه عن أص#له

  )1(.>>مصطلح إعداد 

بCل ھCو تقنيCة دارجCة فCي , إن اللجوء إلى إعداد أداة خاصة للكشف عن القيم وقياسھا لCيس سCبقا بحثيCا

كمCCا ھCCو الحCCال فCCي دراسCCة عبCCد الCCرحيم الرفCCاعي , فCCي القCCيم اسCCتخدمه أكثCCر مCCن باحCCث مجCCال البحCCث

التنشCئة , الوعي التنموي والقيم ا8نتاجية لدى ط,ب وطالبات الجامعة ودراسة سمير خطاب, )∗(بكرة

  )∗∗(.السياسية والقيم

, أساسه التحليCل وھي تصنيف معين يتم على , يشترط منھج تحليل المحتوى خطوة أولى وأساسية    

وفCي سCبيل ذلCك , وعليه فقد كان من الضروري إعداد تصنيف محدد تستند إليه الدراسCة فCي تحليلھCا 

  : تم إتباع الخطوات التالية 

ومCن ( والدراسCات التCي اسCتخدمت ھCذه التصCانيف , ـ ا8ط,ع على ما توفر من تصCانيف للقCيم  1  

  ) . موضوع الدراسة : في الفصل ا<ول  جملة الدراسات السابقة التي تعرضنا إليھا

  . ـ تصنيف تلك التصانيف حسب قربھا وم,ءمتھا لطبيعة الدراسة ومجالھا  2  

وقCد جCرى , ـ استخراج المجموعات القيمية الرئيسية التي يدور في فلكھا محتCوى الكتCب الCث,ث  3  

على أساسھا وضCع المجموعCة القيميCة تم , إلى عينة استط,عية جاء اختيارھا عشوائيا  دناتذلك با�س

بCل اتبعنCا فCي وضCعھا مCدى تكرارھCا أو , معنى ذلCك أن ھCذه المجموعCات لCم يCتم وضCعھا اعتباطCا , 
                                                 

ص , 2004, القاھرة, أتراك للطباعة والنشر والتوزيع, 1ط, التنشئة السياسية والقيم, نق, عن سمير خطاب, فرج عبد القادر طه  )1(
110.  

)∗ دراسة منشورة في مجلة دراسات تربوية , وعي التنموي والقيم اJنتاجية لدى طOب وطالبات الجامعةال, عبد الرحيم رفاعي بكرة  )
.القاھرة, والتي تصدر عن رابطة التربية الحديثة) 49(في عددھا  

)∗∗ .ھي نفس الدراسة المنشورة في كتاب التنشئة السياسية والقيم المثبتة على الھامش أع,ه  )  



منھCا أي تلCك القCيم التCي تظھCر مCرة واحCدة  شCاذكما تCم اسCتبعاد ال. حضورھا في العينة ا�ستط,عية 

التي قدرنا أنھا فرعية في مجموعات قيميCة ومنه فقد تم دمج مجموعة من القيم .  .على مر النصوص

ة ـCـة القريبـCـات القيميـا بدمج بعCض المجموعCــحيث قمن, ةــا بالرئيسيــتسميتھ علــى اــأكبر اصطلحن

  ا كما ـببعضھ

  

ھCCو الشCCأن فCCي الصCCحة والنظافCCة وحسCCن المعاملCCة وحسCCن المظھCCر وتCCم إضCCافة قCCيم أخCCرى كالحنCCان 

  .وتقدير الجمال, والرأفة

شCكلت , مجموعCات قيميCة رئيسCية سCبع ه فقد تمخض عن مجمل الخطوات السابقة الوصCول إلCىوعلي

  :في مجموعھا التصنيف المعتمد والذي كان كالتالي

, الطاعCة, الصCدق وا<مانCة, إحيCاء المناسCبات الدينيCة, ا�لتCزام بالCدين: مجموعة القCيم الدينيCة -1

  .العدل والمساواة, ا8تقان

احتCرام القCانون , الوحCدة, ا�ستق,ل, التضحية والمقاومة, حب الوطن: ةمجموعة القيم الوطني -2
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  :تحليل البيانات و تفسيرھا

  :يوضح تكرار ونسب قيم المجموعات القيمية السبع لكتب القراءة للسنوات الث,ث :)1(جدول رقم 

المج 

  القيمية 
  السنة السادسة  السنة الخامسة  السنة الرابعة  القيم

ية
ـو

ـم
ـتن

ال
  

  %  ك  %  ك  %  ك  القيم

  40.67  24  56  28  54  27  والمثابرة العمل

  8.47  05  06  03  12  06  تحمل المسؤولية

  6.77  04  12  06  14  07  الروح الجماعية

  16.94  10  04  02  04  02  تقدير الوقت

  1.69  01  06  03  04  02  ا�ستق,لية

  25.42  15  16  08  12  06  التغييروالتطور

  100  59  100  50  100  50  المجموع

ية
ينـ

لـد
ا

  

  51.85  14  33.33  11  17.85  05  �لتزام بالدينا

إحياء المناسبات 

  الدينية
10  35.71  06  18.18  02  7.40  

  00  00  21.21  07  14.28  04  الصدق وا<مانة

  11.11  03  09.09  03  14.28  04  الطاعة

  07.40  02  03.03  01  07.14  02  ا8تقان

  22.22  06  15.15  05  10.71  03  العدالة

  100  27  100  33  100  28  المجموع

ية
طن

لو
ا

  

  16  04  21.56  11  22.91  11  حب الوطن

  32  08  37.25  19  35.41  17  التضحية والمقاومة

  16  04  13.72  07  06.25  03  ا�ستق,ل

  28  07  13.72  07  12.50  06  الوحدة

احترام القانون 

  ورموز الدولة
09  18.75  06  11.76  01  04  

الحفاظ على 

  ات العامةالمنشئ
02  04.16  01  01.90  01  04  



  100  25  100  51  100  48  المجموع

ية
يح

رو
الت

  

  00  00  22.58  07  11.76  04  السفر

  50  07  35.48  11  47.05  16  التسلية

  35.71  05  35.48  11  32.35  11  المرح والدعابة

  14.28  02  06.45  02  08.82  03  المغامرة

  100  14  100  31  100  34  المجموع

ال
ية

اتـ
ـذ

  

  11.47  07  19.44  14  28.56  10  الصحة والنظافة

  22.96  14  15.27  11  22.85  08  الذكاء

  14.75  09  16.66  12  02.85  01  الجمال

  14.75  09  12.50  09  25.71  09  النشاط

حسن المعاملة 

  وحسن المظھر
06  17.14  12  16.66  14  22.96  

  13.11  08  19.44  14  02.85  01  الحنان والرأفة

  100  61  100  72  100  35  المجموع

ية
رف

مع
ال

  

  12.82  05  14.28  06  15.25  09  طلب العلم

  15.32  00  00  00  11.86  07  الثقافة

  71.79  28  85.71  36  72.88  43  اكتشاف الحقيقة

  100  39  100  42  100  59  المجموع

ية
اع

تم
�ج

ا
  

  52.63  10  29.41  05  68.29  28  الرعاية ا<سرية

  05.26  01  11.76  02  12.19  05  الجيرة

  10.52  02  17.64  03  12.19  05  التكافل ا�جتماعي

  15.78  03  00  00  04.87  02  الكرم

  15.78  03  41.17  07  02.38  01  الصداقة

  100  19  100  17  100  41  المجموع

  

  

  ): 1(يوضح الجدول رقم 



مCCن صCCنافات القCCيم التCCي تCCم  مCCادة التحليCCل فCCي وضCCعھا الخCCام أو فCCي صCCورتھا ا<وليCCة التCCي تCCم نقلھCCا

وتأتي أھمية ھذا الجدول في كونه يمثل المحك أو المرجعية التCي سCيتم ا�حتكCام إليھCا للتأكCد , إعدادھا

  .إذ أن كل الجداول تم اشتقاقھا من معطيات ھذا الجدول, من صحة باقي ا<رقام والمعطيات

سCبع مجموعCات قيميCة رئيسCية ) 07(فكCرة قيميCة موزعCة علCى  835وعموما فقد كشف التحليل عCن 

  . قيمية) 36(و

  
  :وترتيبھا, نسبھا, تكراراتھا :المجموعات القيمية السبع ):2(جدول رقم 

   

  المجموعة

  القيمية

  مجموع  المجموع  السنة السادسة  السنة الخامسة  السنة الرابعة

بة
رت

ال
  

  %  ك

  295=ن

  %  ك

  296=ن

  %  ك

  244=ن

  %  ك

  835=ن

  05  10.53  88  11.06  27  11.14  33  9.49  28  الدينية

  04  14.85  124  10.24  25  17.22  51  16.27  48  الوطنية

  02  19.04  159  24.18  59  16.89  50  16.94  50  التنموية

  06  9.46  79  5.73  14  10.47  31  11.52  34  الترويحية

  03  16.76  140  15.98  39  14.12  42  20  59  المعرفية

  01  20.11  168  25  61  24.32  72  11.86  35  الذاتية

  07  9.22  77  7.78  19  5.71  17  13.98  41  ا�جتماعية

  -  99.99  835  99.99  244  99.99  296  %99.99  295  المجموع

   
  :مHحظة

نستثني أثنCاء التعليCق علCى ھCذا الجCدول مجموعCة القCيم التنمويCة علCى اعتبCار أننCا سCنأتي علCى تفكيCك 

  .حل التحليل ال,حقةمعطياتھا الرقمية بكثير من التفصيل على مدار مرا

حيCث ) 1(أنظر مخطط رقCم, من خ,ل معطيات الجدول يتبين لنا بوضوح تفوق مجموعة القيم الذاتية

وتصCدرھا , من إجمالي القيم التCي احتوتھCا الكتCب الCث,ث )  % 20.11( احتلت الرتبة ا<ولى بنسبة 

Cى ھذا منطقي ومبرر <ن الھدف ا<ول في ھذه المرحلة التعليمية يبقCز علCاء التركيCذلك جCة لCى التربي

قدر منھا خاصة قيمة الصحة والنظافة حيث احتلت ھذه القيمة المرتبة ا<ولى ضCمن مجموعتھCا  رأكب

علCى التCوالي  %19.44و  % 28.56نسCبيين ھمCا القيمية في كتابي السنة الرابعة والخامسة بCوزنين 



وس الت,ميCذ إلCى إحCاطتھم بقواعCد الصCحة ويرمCي تثبيCت ھCذه القيمCة فCي نفC,  )1(الجدول رقCم  انظر

ھCCذا وتبCCث ھCCذه القيمCCة د��ت قيميCCة تCCوحي , كالعنايCCة بنظافCCة الجسCCم والمأكCCل والملCCبس , العامCCة 

وا<مCر . با�رتباط الوثيق بين النظافة والصحة وبين الس,مة والصCحة العقليCة وا�نفعاليCة والجسCمية 

ظھCCورا  33بCCر تكCCرار ضCCمن مجموعتھCCا القيميCCة ب نفسCCه يتكCCرر مCCع قيمCCة الCCذكاء التCCي سCCجلت أك

حسCن المعاملCة , النشCاط ( وا<مر ذاته ينسحب على باقي القيم ا<خرى في المجموعة ,  % 19.64و

وأھCم مCا ي,حCظ علCى ھCذه المجموعCة القيميCة تقCارب ) والجمCال , الحنCان والرأفCة , حسن المظھCر , 

  . أوزانھا النسبية إلى حد ما 

وذلك على الرغم مCن أن ھCذه , معرفية فقد كان حضورھا قويا ھي ا<خرى بالكتب الث,ث أما القيم ال

  ) .......  الثقافة , اكتشاف الحقيقة , طلب العلم ( المجموعة القيمية � تحتوي إ� على ث,ث قيم فقط 

 107لCك ب وذ, بالكتب الث,ث  وأكبر نسبة على ا8ط,ق على مستوى كل القيم المحتواةأكبر تكرار 

فھCذه القيمCة تلبCي احتياجCات وتطلعCات التلميCذ نحCو اكتشCاف العلCم ,  % 76.42ظھور أي ما مقCداره 

حيث يتميز طفل ھذه المرحلة بالسCؤال وا�ستفسCار , إلى جانب إتباع غريزة حب ا�ط,ع , الواقعي 

  ) . ت اختيار العينة مبررا( وقد تطرقنا إلى ذلك في جانب ا8جراءات المنھجية , الدائم عما حوله 

كما ضمت ھذه المجموعة القيمية أيضCا قيمتCي طلCب العلCم والثقافCة إ� أنھمCا لCم تكونCا بCنفس حضCور 

, على الرغم من أھميتھا الكبيرة في حياة التلميCذ وتكوينCه المعرفCي ) اكتشاف الحقيقة ( القيمة ا<ولى 

متخCذة مسCارا متناقصCا مCن السCنة ) معCدل السCنوات الCث,ث (  %14.2حيث لم تسCجل ا<ولCى سCوى 

واحCدة ) الثقافة ( بينما سجلت الثانية , )  %12.82,  %14.28,  % 15.25( الرابعة إلى السادسة 

, حتى أنھا لم تظھر إط,قا في كتاب السCنة الخامسCة , من أضعف النسب على مستوى الكتب الث,ث 

يCر الثقCافي ووضCع القCيم فCي ھCذه المجموعCة � على الرغم من أھمية ھذه القيمة في دعم الفكCر والتفك

حيCث جCاء فCي , ينسجم مع أھداف المدرسة ا<ساسية التي سCبق وأن عرضCنا لھCا فCي الفصCل الرابCع 

اكتسCCCاب المعCCCارف العامCCCة العلميCCCة : ھCCCي ... رسCCCالة النظCCCام التربCCCوي  «:2المCCCادة  1976أمريCCCة 

  .  »والتكنولوجية 

وخ,فCا ,  % 14.85القCيم الوطنيCة التCي حققCت وزنCا نسCبيا قCدره وفي المرتبة الرابعة نجCد مجموعCة 

التCي جCاء فCي  1976أفريCل  16لسابقتھا فCإن ھCذه المجموعCة جسCدت واحCدا مCن أھCم مبCاديء أمريCة 

  : مبادئھا 

  . تنشئة ا<جيال على حب الوطن  -



رمCوزه والحفCاظ  وعلى العموم فإن القيم الوطنية ترمي إلى غرس قيم حب الوطن واستق,له واحتCرام

وقCCد عمCCدت , وكCCذا وحدتCCه فCCي نفCCوس الت,ميCCذ مCCن تكCCوين خلCCق المCCواطن الصCCالح , علCCى منشCCآته 

محتويات الكتب الث,ث إلى ترسيخ كل ذلك عبر نصوص كثيرة تناولCت بشCكل أساسCي جھCاد الشCعب 

كCان أيضCا  كما, وتبيان مقدار التضحيات التي بذلت من أجل ذلك , ونضاله في سبيل استرداد حريته 

  . من خ,ل التأكيد على أھمية المناسبات الوطنية كعيدي الثورة وا�ستق,ل 

أما عCن توزيCع قCيم ھCذه المجموعCة فقCد كCان متسCاويا علCى حCد مCا علCى مCدار كتCب القCراءة للسCنوات 

مع تسCجيل تفCوق لقيمCة التضCحية والمقاومCة التCي تصCدرت المجموعCة القيميCة فCي السCنوات , الث,ث 

إضCCافة إلCCى تCCأثير الفتCCرة التاريخيCCة التCCي صCCيغت فيھCCا , ومبCCرر ذلCCك ھCCو مCCا ذكرنCCاه آنفCCا , ث الCCث,

حيCث � تCزال صCدى قCيم الحماسCة والثCورة والمCد ) أواخر السCبعينات وبدايCة الثمانينCات ( المقررات 

وبالتCCالي فمCCن البCCديھي أن تكCCون آثCCار ذلCCك واضCCحة علCCى المقCCررات , التحCCرري وا�شCCتراكية قويCCا 

  . الدراسية 

من إجمالي القCيم العCام  % 10.53ظھورا و 88في المرتبة الخامسة تتموقع مجموعة القيم الدينية ب  

فCCي السCCنة  % 11.48, فCCي السCCنة الرابعCCة  % 9.49( وبتوزيCCع شCCبه متسCCاو علCCى الكتCCب الCCث,ث , 

لمناسCCبات وقCCد وردت جCCل قCCيم ھCCذه المجموعCCة مرتبطCCة با) للسCCنة السادسCCة  % 11.06, الخامسCCة 

وحاولCCت أن تنتقCCل بالتلميCCذ مCCن عCCالم , ... ) المولCCد النبCCوي , الصCCوم , كCCالحج ( والشCCعائر الدينيCCة 

وقCد تجلCى ذلCك مCن , وھCو العCالم الروحCي , الماديات أو المحسوسCات إلCى عCالم المعCاني أو التجريCد 

) كالصيام والحCج ( ئره وتبيان المغزى من إحياء شعا, الدين ا8س,مي وتعاليمه , خ,ل إظھار روح 

  ... ) . كالكذب والسرقة ( ونواھيه )  كالطاعة وا8تقان والصدق وا<مانة والعدالة( وأوامره 

وھCي معقولCة ,  % 9.46أما المرتبة السادسة فقد كانCت مCن نصCيب مجموعCة القCيم الترويحيCة بنسCبة 

ص لت,ميCذ ھCذه المرحلCة وذلCك وبCا<خ, حيث أن الترويح يبقى ضرورة لكل المراحل العمرية , جدا 

ويسCمح بشCحذ الھمCم نحCو مزيCد مCن , لكونه يكسCر الCروتين ويعمCل علCى تجديCد الحيويCة فCي النفCوس 

ومادة القCراءة تبقCى المضCمار الم,ئCم لبCث ھCذه القCيم   حيCث أن طبيعCة المCواد , ا�كتساب وا8ط,ع 

  . � تسمح بذلك  ... )كالتاريخ والجغرافيا والرياضيات ( الدراسية ا<خرى 

مCن مجمCوع القCيم المبثوثCة بكتCاب السCنة  % 11.52فقد شكلت مجموعCة القCيم الترويحيCة مCا نسCبته   

إ� أن ھCذه النسCبة انخفضCت إلCى النصCف فCي , من قيم كتاب السCنة الخامسCة  % 10.50و , الرابعة 

  . تخطيط مسبق ينم عن عدم , وھو تراجع غير مبرر , فقط  % 5.73كتاب السنة السادسة ب 



ممCا بثتCه % 09.22وفي المرتبة السابعة وا<خيرة نجد مجموعة القيم ا�جتماعية التCي حصCلت علCى 

, الجيCرة , كتب القراءة الث,ث من قيم وقد مثلCت ھCذه المجموعCة بخمCس قCيم وھCي الرعايCة ا<سCرية 

فقCCد , فقCCد كCCان متمCCايزا  أمCCا عCCن توزيعھCCا علCCى الكتCCب الCCث,ث, الكCCرم الصCCداقة , التكافCCل ا�جتمCCاعي 

بينما جاءت في المرتبCة ا<خيCرة بكتCاب , % 13.89احتلت المرتبة الثانية بكتاب السنة الرابعة بنسبة 

وعلCى ) .  % 7.78( والمرتبCة مCا قبCل ا<خيCرة بكتCاب السCنة السادسCة )  % 5.74( السنة الخامسة 

حيCث مCن , ة � يعكس إط,قا أھميتھا البالغة العموم فإن احت,ل مجموعة القيم ا�جتماعية لھذه المرتب

المفروض أن الطفل أو التلميذ في ھذه المرحلة على أتم ما يكCون �سCتقبال وتلقCي أكبCر قCدر مCن ھCذه 

وتصبح الضرورة ملحة لتنمية الCروح ا�جتماعيCة لديCه , حيث تتبع دائرة الع,قات ا�جتماعية , القيم 

ومعرفCة الحقCوق والواجبCات التCي يلتCزم بھCا الفCرد إزاء , MخCرين والتي تتمثل في حسن التعامل مع ا

   »نفسه وأسرته وزم,ئه وجيرانه ومجتمعه 

وزيادة على كل ھذا فإن احت,ل مجموعة القCيم ا�جتماعيCة للمرتبCة ا<خيCرة � يعكCس علCى ا8طC,ق 

بة فCي تفسCير ظCاھرة لCذلك نجCد صCعو. الCخ ...روح المجتمع الجزائري المبنيCة علCى التكافCل والكCرم 

ويكشCف عCن , ضعف التأكيد على ھذه القيم وھCذا يCرجح عCدم الCوعي بكCل مCا يبCث مCن توجيCه قيمCي 

  .عدم وجود تخطيط لعملية بث القيم

  ):3(جدول رقم 

  :يوضح نسبة القيم التنموية في كل كتاب إلى إجمالي القيم العام في الكتب الث,ث

  835=ن %  ق ت مج  السنوات

  5.98  50  الرابعة

  5.98  50  الخامسة

  7.06  59  السادسة

  19.04  159  المجموع

          
  :وقد تم الحصول على ھذه النسب عبر الصيغة التالية

 100 × ق ت  مج       

    ق ن             
  : حيث
  .القيم التنموية: ق ت



  .إجمالي القيم في الكتب الث,ث: ق ن

تسCCاوي ففCCي حCCين , م التنمويCCة فCCي كتCCب القCCراءة الCCث,ثيظھCCر الجCCدول التقCCارب النسCCبي لحضCCور القCCي

 عرفCت السCنة السادسCة ارتفاعCا, لكCل منھمCا %5.98حضورھا في السنتين الرابعCة والخامسCة بنسCبة 

  ).%07.6(لتبلغ عتبة, طفيفا

  

  

  

  

حيCCث شCCكلت مCCا , كمCCا يظھCCر الجCCدول أيضCCا نسCCبة القCCيم التنمويCCة فCCي الكتCCب الCCث,ث إلCCى إجمCCالي القCCيم

ونسCCبتھا بCذلك تفCCوق المتوسCCط , )02أنظCر الجCCدول رقCم ( محتلCCة المرتبCة الثانيCCة) %19.04(  مقCداره

       ∗).%14.28(العام الذي يبلغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
∗ مج س=   توسط العام عبر تطبيق قاعدة المتوسط الحسابي س تم الحصول على الم         835=   س  

7ن                         
 

.وھو التكرار المتوسط, 119.2=   
                119.2 × 100  

=  س ومنه    =14.28.  
                      835  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  04جدول رقم 

  يوضح رتبة مجموعة  القيم التنموية بين المجموعات القيمية في كتاب القراءة للسنة الرابعة 

  الرتبة   النسبة   التكرار   المج القيمية 

  02 %16.94  50  التنموية  

  01  %20  59  المعرفية 

  03  %16.27  48  الوطنية 

  04  %13.89  41  ا�جتماعية 

  05  %11.86  35  الذاتية 

  06  %11.52  34  الترويحية 

  07  %09.49  28  الدينية 

  /        100  295  المجموع 

  

و ھي بذلك  % 16.94التنموية تحتل المرتبة الثانية بنسبة يبدو من خOل الجدول أن مجموعة القيم 

( في الترتيب العام لقيم الكتب الثOث  التنموية  احتلت ذات  المرتبة التي حصلت عليھا مجموعة القيم

و تكرارھا  %14.28كما أن نسبتھا المئوية تتعدى المتوسط العام الذي يبلغ ، )  02أنظر الجدول رقم 

و قد جاءت مجموعة القيم التنموية  ،  *) تكرار 42.14 (التكرار العام الذي يبلغبعيد عن متوسط  

و ، اجمالى القيم بالكتابخمس  أي  %20فية التي حصلت على نسبة عروراء مجموعة القيم الم ةثاني

في الذي يركز عليه واضعي البرامج  أيما عرتدل ھذه النتائج على ھيمنة المحتوى او المضمون الم

                                                 
سالحسابي  تم الحصول على متوسط التكرار العام عبر قاعدة المتوسط  *

 
            295مج س            =  

          7=       ن                                                                             
                               =42.14    



نظرا Jدراك ھؤFء لمدى قابلية تOميذ ھذه السنة Fستيعاب أكبر كم معلوماتي فالسنة الرابعة  تركيز

تھيئة التربوية الى بدايات مرحلة اFكتساب الالتلميذ من مرحلة   ينتقل أينتشكل بوابة الطور الثاني 

   .المعرفي المركز 

  

  

   05جدول رقم 

  تاب القراءة للسنة الرابعة و مدى ظھور القيم التنمويه بينھا بك*يوضح ترتيب تسلسلي للقيم السائدة 

  نسبتھا   تكرارھا   القيمة 

   295= ن 

  ترتيبھا 

  01  14.57  43  اكتشاف الحقيقة 

  02  9.49  28  الرعاية ا<سرية 

  03  9.15  27  العمل و المثابرة 

  04  5.76  17  التضحية و المقاومة 

  05  5.42  16  التسلية 

  06  3.72  11  حب الوطن 

  06  3.72  11  المرح و الدعابة 

  08  3.38  10  الصحة و النظافة 

  08  3.38  10  احياء المناسبات الدينية 

  10  3.05  09  احترام القانون 

  10  3.05  09  النشاط 

  10  3.05  09  طلب العلم 

  

  .سيتم توظيف معطيات ھذا الجدول أثناء التعليق على الجداول الOحقة : مOحظة 

  

                                                 
يم السائدة في الكتاب كل قيمة حصلت على تكرار و نسبة مئوية أكبر من المتوسط تدخل ضمن قائمة الق  *  

  8.19= التكرار المتوسط بكتاب القراءة للسنة الرابعة س  -
2.77= متوسط النسبة المئوية بكتاب القراءة للسنة الرابعة س  - % 



  

  

  

  

   10مخطط رقم 

  مدرج تكراري يوضح الوزن النسبي للقيم التنموية بكتاب القراءة للسنة الرابعة 

   295= ن                                            

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

العمل و المثابرة 

ح
شاركة و الرو

الم
الجماعية  

سؤولية 
تحمل الم

التغيير و التطور 

ت 
تقدير الوق

ستقHلية 
Eا

  

  

  اجتھاد شخصي : المصدر 



  

  

  06جدول رقم 

ة العمل و المثابرة بكتاب القراءة للسنة يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيم 

  الرابعة 

  ك   القيمة 

  

  835=ن

الى  %

   ق مج

   835= ن

الى  %

  4قمج 

   295=ن

ر الى 

ق مج 

   4ت

   50=ن

ر الى 

   4ق تمج 

  50=ن

ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

الى  % 

   ق تمج 

   159=ن

ر بين 

  رت مج 

   18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

   *السائدة

العمل و 

  المثابرة 
27  3.23%  %9.15 03  45  01  16.98%  02  03  

 

يتضح من خOل الجدول أن قيمة العمل و المثابرة سجلت حضورا معتبرا بين مجموع القيم المبثوثة 

من اجمالي قيم كتاب ھذه السنة ، محتلة بذلك  % 9.15بكتاب السنة الرابعة حيث حققت ما نسبته 

 ، اء كل من قيمتي اكتشاف الحقيقة و الرعاية اSسريةمركزا متقدما بين القيم السائدة ، فجاءت ثالثة ور

مستوى مجموعتھا القيمية أو على مستوى  و نفس مركز الصدارة حققته ھذه القيمة  سواء على

بينما حلت ثانية ) 01(فھي في اSولى جاءت في المرتبة اSولى ، لقيم التنموية للكتب الثOث اجمالي إ

 يا طغيان قيمة العمل و المثابرة على مجموعتھا القيمية و ھذا ما تظھرهفي الثانية ، كما يبدو جل) 02(

  .ھي نسبة معتبرة جدا و، %54 نسبة 

  
                                                 

تكرار القيمة : ك   *  
 % وزنھا النسبي :    

جمالي القيم التنموية بكتب القراءة  السنوات الثOث                     ا:  ق تمج                                                         رتبتھا : ر 
اجمالي رتب القيم التنموية بكتب القراءة  :   ت رمج                            اجمالي القيم للسنة الرابعة:  4قمج                          

 السنوات الثOث                                  
اجمالي القيم العام في الكتب الثOث:    ق اجمالي رتب القيم للسنة الرابعة                        مج  : 4رج م  

اجمالي القيم التنموية بكتاب السنة الرابعة :  4ق تمج   
اجمالي رتب القيم التنموية بكتاب السنة الرابعة :  : 4رتمج   



  

  

   07جدول رقم 

يوضح اSوزان النسبية و الرتب  التي حصلت عليھا قيمة تحمل المسؤولية بكتاب القراءة للسنة 

  الرابعة 

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  295=ن

  ر الى 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  50=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر الى 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

  السائدة 

تحمل 

  المسؤولية 
  لم تظھر  08  3.77%  03  12%  16  2.03  0.71%  06

  

وره الذي يتوقعه منه تدل قيمة تحمل المسؤولية على رغبة الفرد وميله للقيام بواجباته وأداء د

اrخرون كما تظھر كذلك من خOل قدرته على تحمل مسؤولية الجماعة التي ينتمي اليھا وما يظھره 

  .اتجاھھم من سلوك يرمي الى محاولة افادتھم والمحافظة عليھم

م يصل رغم ھذه اSھمية البالغة لھذه القيمة اF أنھا لم تكن كذلك في كتاب القراءة للسنة الربعة حيث ل

، ولم يكن حالھا أحسن بين  % 0.71وزنھا النسبي حتى الى الواحد الصحيح من اجمالي القيم العام 

أي أنه لم يبلغ      %  2.03وبوزن نسبي  لم يتعد   16مجموع قيم السنة الرابعة فقد حلت في المرتبة 

ورغم ذلك فقد )  05قمجدول ر(   % 2.77تكرار ، و  8.19عتبة المتوسط الحسابي لھذه السنة وھو 

بين اجمالي القيم التنموية بالكتب الثOث ،إF  )  08(جاءت ھذه القيمة ثالثة ضمن مجموعتھا وثامنة

أن ذلك F يعكس قوتھا بقدر ما يعكس ضعف التمثيل العام للقيم التنموية لھذه السنة إذا استثنينا قيمة 

  . ةالعمل والمثابر

  

  

  

  

  



  

   08جدول رقم 

ان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة المشاركة و الروح الجماعية بكتاب القراءة يوضح اSوز

  للسنة الرابعة 

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  295=ن

  ر الى 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  50=ن

  ر بين 

  4رتمج 

   6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر الى 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا بين 

قيم السائدة ال

المشاركة 

و الروح 

  الجماعية 

  لم تظھر  07  4.40%  02 %14  14  2.37%  0.83%  07

 

 

تتجلى قيمة المشاركة و الروح الجماعية من خOل تفضيل الفرد للعمل مع الجماعة ، و اعترافه 

sداء ، و بأھمية ذلك في تنمية قدراته و مھاراته ، و ما تتيحه فرصة العمل الجماعي من  تحسين ل

ظھور الكفاءة و لذلك أثر بالغ دون شك على كل المستويات ، و أھمھا المھنية ، غير أن ھذه اSھمية 

بين ) 14(لم تقابل بندھا على مستوى كتاب القراءة للسنة الرابعة ، حيث جاءت ھذه القيمة في المرتبة 

انية في مجموعتھا القيمية بنسبة  فقط ، إF أنھا احتلت الرتبة الث % 2.37مجموع قيم الكتاب بنسبة 

، و ھذا يعكس التوزيع غير المتساوي لقيم ھذه المجموعة و ھو ما يكشف عنه المخطط % 14

، أين تظھر قيمة العمل و المثابرة متفوقة بوضوح ، أما عن موقع ھذه القيمة بين إجمالي القيم 01رقم

المتوسط حيث لم نستطيع أن تبلغ عتبة  التنموية بالكتب الثOثة فيمكن أن نصنفھا في خانة دون

  . % 5.55تكرار و  8.83و النسبة المئوية  و ھما على التوالي   *المتوسط الحسابي

  

   09جدول رقم 

  .يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة تقدير الوقت بكتاب القراءة للسنة الرابعة 
                                                 

8.83 =   159   =س   *    
                18  

 =8.83  x 100     =5.55 % 
          159  



  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  295=ن

  ر الى 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  50=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر الى 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

  السائدة 

تقدير 

  الوقت
  لم تظھر  15  1.25%  4  04%  29 %0.677  0.23%  02

  

  

يث تبدو جليا القيم التى لم يمكن للمOحظ لھذا الجدول أن يسجل بسھولة ضعف النسب المئوية فيه ح

و ھو ضعف يعكس حال قيمة تقدير الوقت بكتاب السنة الرابعة رغم اSھمية البالغة ) 01(تبلغ الواحد 

التي تكتسيھا ھذه القيمة في الحياة التنموية ، وما لھا من ارتباط وثيق باFنضباط المھني و استثمار 

شفع لھا لتكون حاضرة حضورا قويا  حيث لم تظھر سوى اF أن ذلك لم ي... الوقت اFستثمار اSمثل 

قياسا إلى إجمالي القيم )  %0.23(مرتين على مدار الكتاب محققة بذلك واحدة من أضعف النسب 

) 29(الرتبة قياسا الى إجمالي قيم كتاب السنة الرابعة و محتلة مركزا متأخرا بينھا % 0.677العام و 

 1.25و بنسبة ) 15( الرتبة  تب الثOثكبين إجمالي القيم التنموية بال هت، و ذات المركز المتأخر احتل

  .  بينما لم تظھر على اJطOق بين القيم السائدة ،   %

  

  

  

   10جدول رقم 

  .  يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة اFستقOلية بكتاب القراءة للسنة الرابعة 

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  295=ن

  ر الى 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  50=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر الى 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

  السائدة 



قيمة 

  ا8ستق,لية
  لم تظھر  15 %1.25  4  04%  29  0.677%  0.23%  02

  

  

قيمة تقدير ( ا من سابقتھاحظة لم تكن باSوفر من خOل معطيات الجدول يتضح أن قيمة اFستقOلي 

تكوين نزعة الشعور بالكيان الفردي  في على الرغم من أھمية ھذه القيمة و ما لھا من دور ) لوقت ا

يصبو إليه و تأثير كل ذلك في دافعيته نحو العمل و  لدى التلميذ و كذا بعث الثقة في النفس لتحقيق ما

 Oنجاز مستقبJا.  

ھي ( تكرار   295لم تحصد سوى تكرارين اثنين من مجموع  القيمة  لجدول كيف أن ھذهو يبين ا

 ،) 29(و مركز تاسع و عشرون  % 0.677 ة، و ھو ما يعني نسب)اجمالي تكرارات القيم بالكتاب 

   . انتقلنا لوزنھا النسبي قياسا الى اجمالي القيم العام ا إذ % 0.23تھا إلى بتتدنى نس بينما

ھو الحال مع قيمة تقدير الوقت فقد حلت قيمة اJستقOلية رابعة ضمن مجموعتھا القيمية و ھو و كما 

مكرر ، و من البديھي أنھا لم تظھر بين  03ا في الحسبان الرتبة نما يعني المركز اSخير اذا ما وضع

  )  .  % 0.67( القيم السائدة قياسا الى تمثيلھا النسبي الضعيف جدا 

  

  

   11جدول رقم 

  اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة التغيير و التطور بكتاب القراءة للسنة الرابعة  

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  295=ن

  ر الى 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  50=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر الى 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

يم بين الق

  السائدة 

قيمة 

التغيير و 
  لم تظھر  08 %3.77  03  12%  16 %2.02  071%  06



  التطور

  

  

تعتبر ھذه القيمة واحدة من أكثر القيم محورية و أھمية ، و ذلك قياسا إلى الدور الذي تلعبه في تھيئة 

ر ، و قد تطرقنا الفرد Fستقبال الجديد و اJقبال عليه دون تردد أو خوف و دفعه نحو التجديد و اFبتكا

أعاق الكثير  –و حضور نقيضھا  –في موضع سابق من الجانب النظري كيف أن غياب ھذه القيمة 

من مشاريع التنمية بالعديد من البلدان ، إF أن حضور ھذه القيمة بكتاب السنة الرابعة كان دون 

ور القيمتين السابقتين ، المستوى المطلوب فھي و إن كانت قد حققت ظھورا مقبوF  إذا ما قورن بحض

و  % 2.02للتكرار و  06حيث سجلت )  % 2.77تكرار و  8.19( إF آتھا لم تبلغ الظھور المتوسط 

بين إجمالي  16لم يؤھلھا ذلك Sن تكون حاضرة بين كوكبة القيم السائدة ، في حين حلت في الرتبة 

ضمن مجموعتھا القيمية ، كما أنھا كانت مع قيمة تحمل المسؤولية  03قيم الكتاب ، و تقاسمت الرتبة 

و بوزن نسبي قدره )  08(دون المستوى على صعيد إجمالي  القيم التنموية فاحتلت الرتبة  الثامنة 

  .   % 5.55يعيدة بذلك عن المتوسط الذي يبلغ  % 3.77

  

  

  

  

  12جدول رقم 

   خامسة ءة للسنة اليوضح رتبة   القيم التنموية بين المجموعات القيمية في كتاب القرا 

  الرتبة   النسبة   التكرار   المج القيمية 

  03 %16.89  50  التنموية  

  04  %14.18  42  المعرفية 

  02  %17.22  51  الوطنية 

  07  %05.74  41  ا8جتماعية 

  01  %24.32  35  الذاتية 

  06  %10.47  34  الترويحية 



  05  %11.14  28  الدينية 

  /         100  296  المجموع 

  

  

   % 16.89 قدره  بوزن نسبي الجدول أن مجموعة القيم التنموية تحتل المرتبة الثانية تظھر معطيات

رغم أنھا سجلت نفس تكرار القيم التنموية بالسنة الرابعة ، فقد تفوقت عليھا  كل من مجموعة القيم 

كان الفارق بينھا و بين ) ية الوطن(الذاتية و مجموعة القيم الوطنية ،  ففيما كان تفوق الثانية طفيفا جدا

، حيث استحوذت مجموعة القيم الذاتية على قرابة ربع القيم المبثوثة في ) الذاتية ( اSولى واسعا جدا 

و ھو وزن أكثر من المطلوب حيث يفترض أن يكون ھذا القدر من القيم الذاتية ) % 24.32(  الكتاب 

  .لثاني ، أين F يزال تأثير ھذا النوع من القيم قائما بكتاب السنة الرابعة باعتبارھا بوابة الطور ا

و بالعودة الى مجموعة القيم التنموية نجد أن تمثيلھا العام بكتاب السنة الخامسة مقبول جدا ، في 

  . انتظار ما ستكشف عنه تفصيOت الجداول الOحقة من التوزيع الداخلي لقيم المجموعة 

  

  

  

   02مخطط رقم 

  ح الوزن النسبي للقيم التنموية بكتاب القراءة للسنة الخامسة  مدرج تكراري يوض

   296= ن                                               
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  اجتھاد شخصي : المصدر 

  

  

  

  

  

   13جدول رقم 

  ر القيم التنموية بينھا بكتاب القراءة للسنة الخامسة و مدى ظھو*يوضح ترتيب تسلسلي للقيم السائدة 

                                                 
كل قيمة حصلت على تكرار و نسبة مئوية أكبر من المتوسط تدخل ضمن قائمة القيم السائدة في الكتاب   *  

  8.22= التكرار المتوسط بكتاب القراءة للسنة خامسة  س  -
2.77= متوسط النسبة المئوية بكتاب القراءة للسنة خامسة  س  - % 



 نسبتھا   تكرارھا   القيمة 

   296= ن 

  ترتيبھا 

  1  12.16  36  اكتشاف الحقيقة 

  2  9.45  28  العمل و المثابرة

  3  6.41  19  التضحية 

  4  4.72  14  الصحة و النظافة 

  4  4.72  14  الحنان و الرأفة

  6  4.05  12  الجمال

  6  4.05  12  حسن المعاملة  

  8  3.71  11  ين  ا�لتزام بالد

  8  3.71  11  المرح و الدعابة  

  8  3.71  11  حب الوطن 

  8  3.71  11  التسلية 

  8  3.71  11   الذكاء 

  9  3.04  09  النشاط

  

  .سيتم توظيف معطيات ھذا الجدول أثناء التعليق على الجداول الOحقة : مOحظة 

  

  

  

 

    ) 14(جدول رقم 

ت عليھا قيمة العمل و المثابرة بكتاب القراءة للسنة يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصل

  الخامسة 

  ك   القيمة 

  

الى  %

   ق مج

الى  %

  4قمج 

ر الى 

ق مج 

ر الى 

   4ق تمج 

ربين 

  4رتمج 

الى مج %

   ق ت

ربين 

  رت مج 

ترتيبھا 

بين القيم 



   4ت   296=ن   835= ن  835=ن

   36=ن

  السائدة    18=ر   159=ن  6=ر  50=ن

العمل و 

  المثابرة 
28  %3.35 9.45%  02  56  01  17.61%  01  02  

  

  

شغلت ھذه القيمة الترتيب اSول على مستويين ، على مستوى مجموعتھا القيمية ، و على مستوى 

إجمالي القيم التنموية بالكتب الثOث ، و قد حقق لھا ھذه الرتب ما حصلت عليه من تكرار لفكرھا 

بالكتاب و ذلك حين حلت بقوة بين مجموع القيم السائدة  و ھو ما أھلھا للظھور) تكرار  28(القيمية 

)  13أنظر الجدول (   ) %  12.16ظھورا و  36: (وراء قيمة اكتشاف الحقيقة بـ  ) 02(بالمركز 

الصحة و النظافة ، مع  تسجيل مدى  ،متفوقة بذلك على العديد من القيم المحورية بالكتاب كالتضحية 

، في حين )  %6.41(ط بينھا و بين قيمة التضحية التي تليھا مباشرة كبير ، حيث وصل الثOث نقا

و ھذه القوة )  13جدول ) ( % 4.72( قارب الخمس نقاط بينھا و بين قيمة الصحة و النظافة 

من )   % 56(انسحبت على باقي اSوزان و الرتب اSخرى لھذه القيمة ، حيث حصدت ما مجموعه 

من إجمالي القيم التنموية بالكتب الثOث ، بعيدة بذلك و بفارق  )%17.61(القيم التنموية بالكتاب و 

  .)  % 5.55(شاسع عن المتوسط الذي يبلغ 

  

  

  

  

  

  15جدول رقم 

يوضح اSوزان النسبية و الرتب  التي حصلت عليھا قيمة تحمل المسؤولية بكتاب القراءة للسنة 

  الخامسة 

  القيمة
  ك

  

الى  %

  قمج 

  الى %

  4قمج

  ر الى 

  4رمج 

  الى  %

  4ق تمج 

  ر بين 

  4رتمج 

  الى   %

  ق تمج 

  ر الى 

  رتمج 

ترتيبھا 

بين القيم 



  السائدة   18=ر  159=ن  6=ر  50=ن   36=ر  296=ن  835=ن  835=ن

تحمل 

  المسؤولية 
  لم تظھر   13  1.88%  04  06%  16   1.01%  0.35%  03

  

  

من )  % 0.35( م تسجل سوىالتدني الواضح لنسب ھذه القيمة حيث ل 15تظھر معطيات الجدول 

إجمالي القيم العام ، بينما لم يتجاوز وزنھا النسبي إلى مجموع قيم كتاب السنة الخامسة الواحد 

بين اجمالى القيم بالكتاب  16و ھو ما جعلھا تحتل الرتبة )  % 1.01( الصحيح إF بمقدار يسير جدا 

Fحسن حاSو )  %6(حيث لم تمثل داخلھا سوى بنسبة  ، ولم يكن وضعھا داخل مجموعتھا القيمية با

( بين إجمالي القيم التنموية في الكتب الثOث و بنسبة 13، بينما اكتفت بالمرتبة ) 04(رتبة رابعة 

  ) .  13أنظر الجدول رقم (و ھي بذلك لم تسجل ظھورھا بين القيم السائدة بالكتاب ) % 1.88

ة الرابعة نجدھا عرفت انخفاضا حادا بلغ مقدار النصف و بمقارنة وضع ھذه القيمة بنظيرتھا في السن

بين إجمالي ) 08(، و مركز ثامن ) % 2.03( على اعتبار أنھا كانت ممثلة في كتاب السنة الرابعة ب

بينما ھي في كتاب السنة الخامسة ممثلة ب )  07أنظر الجدول رقم (القيم التنموية بالكتب الثOث 

  .  على التوالي ) 13(و مركز ثالث عشر )  1.01%(

  

  

  

  

    16جدول رقم

يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة المشاركة و الروح الجماعية بكتاب القراءة 

  . للسنة الخامسة 

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  295=ن

  الى %

  4قمج

  36=ن

  ر الى 

  4رمج 

   50=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  6=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  159=ر

  ى ال  %

  ق تمج 

  18=ن

  ر الى 

  رتمج 

  835=ر

ترتيبھا بين 

القيم السائدة 

  لم تظھر  08  %3.77  3  %12  14  %2.02  %0.71  06المشاركة 



و الروح 

  الجماعية

  

  

، اF أن قيمة )  %12(على الرغم من مجيئھا في الترتيب الثالث ضمن مجموعتھا القيمية و بنسبة 

ن القيم السائدة حيث أن تكرارھا لم يبلغ نصاب التكرار المشاركة و الروح الجماعية لم تظھر بي

حيث اكتفت )  13أنظر الجدول )( تكرار 8.22( المتوسط  المطلوب للظھور بين القيم السائدة و ھو 

من إجمالي قيم كتاب السنة الخامسة )  % 2.02( تكرارات فقط ، و ھو ما أعطاھا وزن نسبي  6بـ

، و ھذا التمثيل الضعيف لھذه القيمة F يساير في حقيقة اSمر بينھا ) 14(لتحتل بذلك الرتبة 

الخصائص  السيكولوجية و اFجتماعية لتلميذ ھذه السنة و مدى قابليته Fستقبال قدر اكبر بكثير من 

ھذه القيمة ، حيث يفترض أنه تحرر من مرحلة التمركز حول الذات و أصبح أكثر تعاونا مع اrخرين 

.  

ھذه القيمة في السنة الخامسة بوضعھا في السنة الرابعة نجدھا عرفت انخفاضا غير و بمقارنة وضع 

في كتاب )  %2.02(في كتاب السنة الرابعة الى   )% 2.37( ذي بال ، حيث انخفضت نسبتھا من

  .السنة الخامسة  

  

  

  

   17جدول رقم 

  اب القراءة للسنة الخامسة  يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة تقدير الوقت بكت

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  295=ن

  ر الى 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  50=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر الى 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

  السائدة 

تقدير 

  الوقت
  لم تظھر  15  1.25%  4  04%  29 %0.675  0.23%  02

  



  

لم تحض قيمة تقدير الوقت بتقدير كبير في كتاب القراءة للسنة الخامسة ، و ھو ما تظھره بوضوح  

و لم تبتعد عن ) %0.23(حيث اقتصرت نسبتھا إلى إجمالي القيم العام على) 17(معطيات الجدول 

ھذه النسبة لتجعلھا )  %0.675(ذلك كثيرا نسبتھا الى إجمالي القيم بكتاب السنة الخامسة حين سجلت

ضمن التسلسل القيمي بالكتاب ، و الرتبة السادسة و اSخيرة ضمن مجموعتھا ) 29(تحتل الرتبة 

من اجمالي القيم التنموية بالكتاب ، لتتدنى كل من النسبة و الرتبة الى ما دون ) فقط  %4(القيمية ب

، و )  15و الرتبة  % 1.25( ذلك بين اجمالي القيم التنموية بالكتب الثOث حيث سجلت         

الذي يوضح وضع قيمة تقدير الوقت بكتاب السنة الرابعة نOحظ شبه تطابق  09بالعودة الى الجدول 

معطيات الجدولين ، و ھو ما يعزز عدم اھتمام القائمين على المناھج بھذه القيمة ، و تبعا لما سبق لم 

  . تظھر ھذه القيمة بين القيم السائدة 

  

  

  

   18 جدول رقم 

  يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة اFستقOلية بكتاب القراءة للسنة الخامسة 

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  295=ن

  ر الى 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  50=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر الى 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

قيم بين ال

  السائدة 

قيمة 

  ا8ستق,لية
02  0.35%  %1.01 26  06%  4  %   لم تظھر  13  1.88

  

  



(      من خOل معطيات الجدول تيبين أن قيمة اJستقOلية جاءت بتمثيــــــــــل ضئيل لــم يتجاوز

، ) 26(الى اجمالي قيم كتاب السنة الخامسة و الرتبة )  % 1.01( الى اجمالي القيم العام و) 0.35%

و تقاسمت الرتبة الرابعة ضمن مجموعتھا القيمية مع قيمة تحمل المسؤولية ، و نفس الرتبة و الوزن 

) 13(تقاسمتھما مع نفس القيمة على صعيد اجمالي القيم التنموية بالكتب الثOث ، و ھما على التوالي 

ب حيث كانت بعيدة كثيرا عن لتغيب بذلك ھذه القيمة عن مجموعة القيم السائدة بالكتا)    % 1.88(و 

أي  ( أما على صعيد مقارنتھا )  % 2.77تكرار و  8.22(شرط دخول ھدذه المجموعة و ھو تحقيق 

بحضورھا في كتاب السنة الرابعة فقد حققت تقدما طفيفا جدا ، حيث لم يتعد ھامش ) قيمة اJستقOلية 

  .مجموعتھا القيمية و ھي الرابعة مع المحافظة على ذات الرتبة ضمن )  % 0.12(ھذا التقدم 

  

  

  

   19جدول رقم 

يوضح  اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة التغيير و التطور بكتاب القراءة للسنة  

  الخامسة 

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  295=ن

  ر الى 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  50=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر الى 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

  السائدة 

قيمة 

التغيير و 

  التطور

  لم تظھر  06  %5.03  02  16%  14  %2.70  0.95%  08

   

من خOل معطيات الجدول يتبين أن كتاب القراءة للسنة الخامسة قد أعطى نزرا من اJھتمام  بقيمة 

باستثناء قيمة العمل و المثابرة  التي اعتلت  –سبقھا من قيم  التغيير و التطور ، و ذلك مقارنة بما



مرات بين مجموع ) 08(اذ يظھر الجدول أن قيمة التغيير و التطور ظھرت ثماني  –السلم القيمي 

( القيم المبثوثة في الكتاب ، لتقترب بذلك من الواحد الصحيح تمثيO قياسا  الى اجمالي القيم العام 

على مستوى التنفيذ بين قيم كتاب السنة الخامسة ، و ھو )  % 2.70(نسبي قدره  و بوزن)  %  0.95

أما ضمن مجموعتھا القيمية فقد كان وزنھا و رتبتھا أفضل حاF ، و ذلك ) .  14(ما ضمن لھا الرتبة 

ورغم أفضلية الحال ھذه اF أنھا لم تكن حاضرة ضمن قائمة القيم ) % 16( بـ) 2(حين حلت لثانية 

 بين)  % 5.03(كما اكتفت بنسبة   ، حضورھا) 13(رقم  ولكتاب حيث لم يسجل الجدبالسائدة ال

  ) .06(اجمالي القيم التنموية بالكتب الثOث و رتبة  سادسة 

  

  

   20جدول رقم 

   .ية في كتاب القراءة للسنة السادسة يوضح رتبة مجموعة  القيم التنموية بين المجموعات القيم

  الرتبة   النسبة   التكرار   المج القيمية 

  02 %24.18  59  التنموية  

  03  %15.98  39  المعرفية 

  05   %10.24  25  الوطنية 

  06   % 07.78  19  ا8جتماعية 

  01  %25  61  الذاتية 

  07  %5.73  14  الترويحية 

  04  %11.06  27  الدينية 

  /         %99.99   244  المجموع 

  

فقد جاءت مجموعة لت فيه مجموعة القيم التنموية ثالثة حمسة الذي بخOف الحال عن كتاب السنة الخا

في الرتبة الثانية بكتاب القراءة للسنة السادسة ، مسترجعة بذلك رتبتھا التي كانت قد القيم التنموية 



ا فقد ي، و ان كان تمثيلھا ھذه المرة قياس)  04أنظر الجدول رقم ( حصلت عليھا بكتاب السنة الرابعة 

كما أنھا قلصت الفارق بينھا و )  % 24.18(ي القيم بھذا الكتاب الإجم ربع أن تستحوذ على  قاربت

من إجمالي قيم الكتاب ، )  % 25(بين مجموعة القيم الذاتية التي تصدرت المجموعات القيمية  بــ   

و ھي ) 12(ول رقم إF أننا في ھذا المقام نسوق نفس المOحظة التي كنا قد ذيلنا بھا التعليق على الجد

  . انتظار  ما سيكشف عنه توزيع  قيم المجموعة 

  

  

  

  )21(جدول رقم 

  بكتاب القراءة للسنة الخامسة و مدى ظھور قيم التنويه بينھا *يوضح ترتيب تسلسلي للقيم السائدة  

  نسبتھا   تكرارھا   القيمة 

   244= ن 

  ترتيبھا 

  1  %11.47  28  اكتشاف الحقيقة 

  2  %9.83  24  برةالعمل و المثا

  3  %6.14  15  التغيير و التطور  

  4  %5.73  14  حسن المعاملة  

  4  %5.73  14  ا8لتزام بالدين 

  4  %5.73  14  الذكاء 

  7  %4.09  10  الرعاية ا<سرية 

  7  %4.09  10  تقدير الوقت 

  9  %3.68  09  الجمال  

  9  %3.68  09  النشاط

                                                 
كل قيمة حصلت على تكرار و نسبة مئوية أكبر من المتوسط تدخل ضمن قائمة القيم السائدة في الكتاب   *  

6.77= س  السادسة   التكرار المتوسط بكتاب القراءة للسنة -  
2.77= س  السادسة   متوسط النسبة المئوية بكتاب القراءة للسنة - % 



  10   %3.27  08  التضحية و المقاومة  

  10 3.27%  08  ان و الرأفة الحن

  12  %2.86  07  الوحدة

  12  %2.86  07  التسلية 

  12  %2.86  07  الصحة و النظافة 

  

  .سيتم توظيف معطيات ھذا الجدول أثناء التعليق على الجداول الOحقة : مOحظة 

    30مخطط رقم

  ادسة  مدرج تكراري يوضح الوزن النسبي للقيم التنموية بكتاب القراءة للسنة الس

  244=ن
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  اجتھاد شخصي : المصدر 

  

  

  

  )22(جدول رقم

يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة العمل و المثابرة بكتاب القراءة للسنة  

  .السادسة 

  ك   القيمة 

  

  835=ن

الى  %

   ق مج

   835= ن

الى  %

  4قمج 

   244=ن

ر بين 

   4رمج 

   36=ر

الى  %

   4ق تمج 

  59=ن

ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

الى  %

   ق تمج 

   159=ن

ر بين 

  رت مج 

   18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

  السائدة 

العمل و 

  المثابرة 
24  %2.87 %9.83 02  40.67%  01  %15.09 03  02  

  

  

( سابقين أعطى كتاب القراءة للسنة السادسة لھذه القيمة أھمية تساوي الى حد ما  ما أعطاه الكتابين ال

،محتلة بذلك الرتبة كما ھو مبين في الجدول أعOه ) % 9.83(اذ حصلت على ) الرابعة و الخامسة 

( الثانية بين مجموع القيم بكتاب السنة السادسة وراء قيمة اكتشاف الحقيقة التي حلت بالرتبة اSولى 

، )   % 40.67( مية برصيد ، بينما كانت في صدارة  القيم بمجموعتھا القي)  01أنظر الجدول رقم 

للسنة )  %56(للسنة الرابعة )  %54( اF أن ھذا الرصيد لم يماثل رصيدي السنتين السابقتين          

الخامسة ، أما عن ترتيبھا بين اجمالي القيم التنموية فقد جاءت في الرتبة الثالثة وراء نظيرتيھا 

و قد سجلت ھذه القيمة حضورا متميزا بين القيم )  % 16.98(بالسنتين الرابعة و الخامسة و بنسبة 

نسبة  على مقربة من قيمة اكتشاف الحقيقة التي حققت) % 9.83(بنسبة ) 02(السائدة بحلولھا ثانية 

)11.47 % ( .  

  

  



  

  

  

  

   23جدول رقم 

يوضح اSوزان النسبية و الرتب  التي حصلت عليھا قيمة تحمل المسؤولية بكتاب القراءة للسنة 

  سادسة ال

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  244=ن

  ر  بين 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  59=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر  بين 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

  السائدة 

تحمل 

  المسؤولية 
  لم تظھر   11  3.14%  4 %8.47  18 %2.04 %0.59  05

  

  

ت الجدول ضعف حضور قيمة تحمل المسؤولية على كل المستويات،  حيث جاءت تظھر معطيا

من مجموع قيم كتاب السنة السادسة و )  % 2.04(من اجمالي القيم العام و )  % 0.59( ممثلة بـ 

  ) % 8.47(ضمن مجموعتھا القيمية و نسبة     ) 04(بينھا ، بينما كانت رتبتھا الرابعة ) 18( الرتبة

ت بذلك على نفس الرتبة التي أحرزتھا بكتاب السنة الخامسة أما عن تمثيلھا بين اجمالي و قد حافظ

 3.14(و استحوذت منھا على ) 11(القيم التنموية بالكتب الثOث فقد جاءت في الرتبة الحادية عشرة 

دول أنظر الج( في كتاب السنة الخامسة     ) 13(لتتقدم بذلك مرتبتين حيث جاءت في الرتبة )  %

،  اF أنھا عجزت عن استعادة الرتبة المتقدمة التي كانت قد حققتھا بكتاب السنة الرابعة أين )  15

أنظر جدول ( حلت ثالثة ضمن مجموعتھا القيمية ، و ثامنة بين اجمالي القيم التنموية للكتب الثOثة 

 6.77( عتبة التكرار المتوسط  كما لم تسجل ھذه القيمة حضورھا بين القيم السائدة Sنھا لم تبلغ)  07

  ) .تكرارات  05(حيث لم تظھر اF بـ )  %

  

  



  

  

    24جدول رقم

يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة المشاركة و الروح الجماعية بكتاب القراءة 

  .للسنة السادسة  

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  244=ن

  ر  بين 

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  59=ن

  ر  بين 

  4رتمج 

  06= ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر  بين 

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا بين 

القيم السائدة 

المشاركة 

و الروح 

  الجماعية

  لم تظھر  12  2.51%  05  6.77%  21  1.63%  0.47%  04

  

  

و بذلك )   % 6.77 (تحتل  ھذه القيمة الرتبة الخامسة ضمن مجموعتھا القيمية بوزن نسبي قدره

تكون قد تقدمتھا أربع قيم من أصل السنة التي تحتويھا مجموعتھا القيمية و قوبل ھذا المركز المتدني 

و ھي )  % 1.63( بنسبة ) 21(بنظيره على صعيد ترتيبھا بين اجمالي قيم الكتاب أين حلت بالمركز 

و انسحبت ذات الوضعية على وزنھا النسبي النسبة التي حرمتھا من الظھور بين القيم السائدة بالكتاب 

و ترتيبھا بين إجمالي القيم التنموية بالكتب الثOث ،  فھي و كما يظھر في  الجدول أعOه تموقعت في 

مقارنتھا بالسنتين السابقتين فھي ،  أما على صعيد )  %2.71(و بنسبة ضئيلة قدرھا ) 12( الرتبة

)  % 2.02(م بكتاب السنة الرابعة ث)%2.37  (ن ــــليا مO تنازــاSضعف حيث نجدھا اتخذت شك

  . بكتاب السنة السادسة) % 1.63(بكتاب السنة الخامسة و أخيرا 

  

  

  



    25جدول رقم 

  .يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة تقدير الوقت بكتاب القراءة للسنة السادسة 

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى  %

  4قمج

  244=ن

  ر  بين

  4رمج 

   36=ر

  الى   %

  4ق تمج 

  59=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر  بين

  رتمج 

  18=ر

ترتيبھا 

بين القيم 

  السائدة 

تقدير 

  الوقت
10  1.19%  %4.09 07  16.94%  03  6.28%  05  07  

       

  

سجلت ھذه القيمة حضورا ) الخامسة  الرابعة و( في تناقض صارخ مع وضعھا في الكتابين السابقين 

، ) 07(من اجمالي قيم الكتاب و ھو ما حقق لھا رتبة متقدمة جدا بينھا السابعة )  % 4.09(قويا بـ 

كما أنھا )  17-09أنظر الجدولين ( في كO الكتابين السابقين )  29(بينما كانت قد جاءت في الرتبة 

)  % 16.49(و بوزن نسبي قدره ) 03(دما حلت ثالثة  توسطت الترتيب  ضمن مجموعتھا القيمية عن

و لم تكتف بالظھور ضمن قائمة القيم السائدة بكتاب السنة السادسة بل حصلت على مركز متقدم عبر 

بينما حققت مركزا أحسن )  21انظر الجدول ( الرتبة السابعة التي اقتسمتھا مع قيمة الرعاية اSسرية 

حيث جاءت نظيرتيھا في ) 05(لتنموية بالكتب الثOث و الرتبة الخامسة من ذلك ضمن إجمالي القيم ا

  ) .15(في الرتبة )  السنة الرابعة و السنة الخامسة ( الكتابين السابقين

  

  

  

    26جدول رقم 

  .يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة اFستقOلية بكتاب القراءة للسنة السادسة   

ترتيبھا   ر  بين  الى   %  ر بين   الى  %  ر بين   الى %الى  %  ك  القيمة



  

  835=ن

  قمج 

  835=ن

  4قمج

  244=ن

  4رمج 

   36=ر

  4ق تمج 

  59=ن

  4رتمج 

  6=ر

  ق تمج 

  159=ن

  رتمج 

  18=ر

بين القيم 

  السائدة 

قيمة 

  ا8ستق,لية 
  لم تظھر   18  0.62%  6  1.69%  31  0.40%  0.11%  01

  

  

بالتحرر و اFتكال على الذات مما يساعد على اFستقOل مما يفضي في  تدعم قيمة اFستقOلية الشعور

و إنتاجية أكبر على مختلف  ةاSخير الى جو مOئم لممارسة النشاطات المختلفة و مرد ودي

المستويات،  اF أن حال ھذه القيمة كان بعيدا عن ما تقدم عرضه ، حيث سجلت واحدة من أضعف 

ت مع كوكبة القاع بين قيم السنة السادسة  فھي لم تظھر اF بتكرار واحد النسب و الرتب ،  و تموقع

و اSخيرة ) 06(كما جعلھا تحتل الرتبة السادسة )  %0.40(على مدار الكتاب و ذلك ما منحھا نسبة 

، و ذات الرتبة اSخيرة كانت من نصيبھا )   % 1.69(ضمن مجموعتھا القيمية و وزن نسبي قدره 

لقيم التنموية بالكتب الثOث ، ھذا و بعد ما سجلت ھذه القيمة تطورا طفيفا بالسنة ضمن إجمالي ا

 0.40(عرفت تدني واضح بحصولھا على )  % 0.67(قياسا الى السنة الرابعة )  % 1.01(الخامسة 

  .، و حالة الضعف ھذه التي خبرتھا لم تدع  لھا أي حظ للظھور بين قائمة القيم السائدة )  %

  

  

     27رقمجدول 

يوضح اSوزان النسبية و الرتب التي حصلت عليھا قيمة التغيير و التطور  بكتاب القراءة للسنة 

  السادسة   

  القيمة

  ك

  

  835=ن

الى  %

  قمج 

  835=ن

  الى %

  4قمج

  244=ن

  ر بين

  4رمج 

   36=ر

  الى  %

  4ق تمج 

  59=ن

  ر بين 

  4رتمج 

  6=ر

  الى   %

  ق تمج 

  159=ن

  ر بين 

  رتمج 

  18=ر

يبھا ترت

بين القيم 

  السائدة 



قيمة 

التغيير و 

  التطور   

15  0.79%  6.14%  3  25.42%  02  9.43%  04  03  

  

  

عن ظھور قيمة التغيير و التطور بنسب و رتب معتبرة قياسا ) 27(تكشف النتائج الواردة في الجدول 

التطور يمة التغيير و فطبقا للنتائج الواردة فان ق)  26الى  23(الى نتائج الجداول اSربعة اSخيرة 

بينما )  % 6.14(الرتبة الثالثة بين اجمالي قيم كتاب السنة السادسة بوزن نسبي معتبر يقدر بـ بحلت 

 25.42(و ھي بالتحديد  الربعمجموعتھا القيمية فاقت ضمن شغلت مساحة معتبرة من الحجم النسبي 

أما عن وضعھا بين اجمالي القيم التنموية ، حققت لھا الرتبة الثانية وراء قيمة العمل و المثابرة ) %

) 04(أريحية ھذا الوضع من خOل احتOلھا الرتبة الرابعة  تبالكتب الثOث فقد كان وضعا مريحا تجل

و انعكس كل ذلك على ظھورھا بين القيم السائدة حيث )  % 9.43(قدرت بـ و بنسبة ) 18(من أصل 

و يعزى ذلك لحصولھا على تكرار فاق التكرار المتوسط )  21أنظر الجدول رقم ( حلت ثانية بينھا 

بينما F يتعدى متوسط )  %6.14(بكثير ، و اSمر نفسه بالنسبة للوزن النسبي حيث بلغت نسبتھا 

، أما عن مقارنتھا بوضعھا في الكتابين السابقين ، فنقول أنھا عرفت تزايدا )  % 2.77(النسبة 

مرات قياسا الى السنة الرابعة و أكثر من )  03(لھا تضاعف بـ مضطردا ، حتى أن الوزن النسبي 

  .ضعفين قياسا الى السنة الخامسة 

  

   28جدول رقم 

القيم ( سلم قيمي للقيم التي بثت بكتب القراءة الثOث حسب تكراراتھا و نسبتھا المئوية و ترتيباتھا

  )السائدة بكتب القراءة الثOث 

  ترتيبھا   %  ك   85= القيمة ن

  اكتشاف الحقيقة 

  العمل 

  التضحية المقاومة 

  الرعاية ا<سرية 

107  

79  

44  

43  

12.81  

9.46  

5.26  

5.14  

01  

02  

03  

04  



  التسلية 

  الذكاء 

  حسن المعاملة و حسن المظھر 

  الصحة و النظافة 

  ا8لتزام بالدين 

  التغيير و التطور 

  المرح و الدعابة 

  النشاط 

  حب الوطن 

  الحنان و الرأفة 

  الجمال 

  الوحدة 

  طلب العلم 

   احياء المناسبات الدينية

  المشاركة 

  احترام القانون 

  تحمل المسؤولية

  العدالة 

  تقدير الوقت 

  ا8ستق,ل 

  الصدق و ا<مانة  

  السفر 

  الصداقة 

  الطاعة 

  التكافل ا8جتماعي 

  الجيرة 

34  

33  

32  

31  

30  

29  

27  

27  

26  

23  

22  

20  

20  

18  

17  

16  

14  

14  

14  

14  

11  

11  

11  

10  

10  

08  

4.70  

3.96  

3.83  

3.71  

3.59  

3.47  

3.23  

3.23  

3.11  

2.75  

2.63  

2.39  

2.39  

2.15  

2.03  

1.91  

1.67  

1.67  

1.67  

1.67  

1.31  

1.31  

1.31  

1.19  

1.19  

0.95  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

11  

13  

14  

15  

16  

16  

18  

19  

20  

21  

21  

21  

21  

25  

25  

25  

28  

28  

30  



  المغامرة 

  الثقافة 

  ا8ستق,لية 

  ا8تقان 

  الكرم 

  الحفاظ على المنشآت العامة 

07  

07  

06  

05  

05  

04  

0.83  

0.83  

0.71  

0.59  

0.59  

0.47  

31  

31  

33  

34  

34  

36  

  : 01م: حظة 

تم ترتيب القيم تنازليا حسب أھميتھا و ذلك بناءا على ما حصلت عليه كل قيمة على مجموعة 

  .  تكراراتھا بالكتب الثOث 

قيمة سائدة و ذلك بناءا ) % 2.77(تكرارا و )  23.19( تحصل على  سنعتبر كل قيمة 02م:حظة 

  :  على حساب المتوسط الحسابي لكل من تكرار و النسبة المئوية و الذي كان اrتي 

  مج س         
  =س 

  ن            
  

         835  
  =س 

          36             
        23.19      

  % 2.77=  =س 
        835  

  
) 107(يظھر لنا الجدول  أن قيمة اكتشاف الحقيقة تعتلي رأس السلم القيمي بحضور قوي جدا بلغ 

اF أن مجموعتھا القيمية لم تكن  حاضرة بنفس قوتھا حيث اقتصر تمثيل )  % 12.81(فكرة قيمية أي 

ة بينما كانت مجموعة القيم المعرفية ضمن القيم السائدة بقيمة واحدة وھي قيمة اكتشاف الحقيق

الذكاء : مجموعة القيم الذاتية اSكثر تمثيO ضمن قائمة القيم السائدة حيث كانت ممثلة بأربع قيم و ھي 

، حسن المعاملة ، حسن المظھر ، الصحة و النظافة ، النشاط ، في حين كانت كل من   مجموعة القيم 

: ة ممثلة ضمن القيم السائدة بقيمتين و ھيالترويحية و مجموعة القيم الوطنية و مجموعة القيم التنموي

و ) التضحية و المقاومة ، حب الوطن ( و عن الوطنية ) المرح و الدعابة و التسلية ( عن الترويحية 

أما المجموعتين اSخريين الدينية و اJجتماعية ) العمل ، المثابرة ، التغيير و التطور ( عن التنموية 



يمة واحدة ضمن القيم السائدة فقد مثلت قيمة اJلتزام بالدين المجموعة فقد كانت كO منھما حاضرة بق

  . اSولى بينما مثلت قيمة الرعاية اSسرية  المجموعة الثانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   29 جدول رقم 

  يوضح الوضع العام للقيم التنموية بكتب القراءة الثOث 

  

  السنوات             

  

  

  

  القيم 

  سادسةال  الخامسة  الرابعة

  المجموع

ترتيبھا ضمن 

مجموعة القيم 

: التنموية رقم 

06  

ترتيبھا 

ضمن 

مجموعة 

القيم العام ر 

 =36  

% 

= ن 

835  
  %  ك  %  ك  %  ك

9.4  02  01  79  9.83  24  9.45  28  9.15  27  العمل و المثابرة 

6  

  1.67  21  04  14  2.04  05  1.01  3  2.03  06  تحمل المسؤولية 

  2.03  19  03  17  1.63  04  2.02  6  2.37  07المشاركة و الروح 



  اعية الجم

  1.67  21  04  14  4.09  10  0.67  2  0.67  02  تقدير الوقت 

  0.76  33  06  06  0.40  01  1.01  3  0.67  02  ا8ستق,لية 

  3.47  10  02  29  6.14  15  2.70  8  2.03  06  التغيير و التطور 

  19.04      159  59  50  50  المجموع 

  

بية المOصقة لتكرارات القيم بالسنوات الثOثة يتضح أن ھناك أربع قيم قد زاد قياسا الى اSوزان النس

العمل و المثابرة ، تحمل المسؤولية : و ھذه القيم ھي على التوالي  ،  التأكيد عليھا من سنة الى أخرى

اك حيث يبدو من خOله أن ھن 04ظھره المخطط رقم ، تقدير الوقت ، التغيير و التطور ، وذلك ما ي

و باستثناء قيمة   .و ھي القيم السالفة الذكر امستمر اأربع قيم يOحظ على خطوطھا البيانية صعود

تحمل المسؤولية التي عرف خطھا البياني انكسارا عند السنة الخامسة لتعاود اFرتفاع في السنة 

خطوطھا البيانية  السادسة فان القيم الثOثة اSخرى عرفت تزايدا مستمرا دون انكسارات في مسارات

أما القيمتين المتبقيتين و يتعلق اSمر بكل من قيمة المشاركة و الروح الجماعية و قيمة اFستقOلية .

و الروح الجماعية حيث  ھبوطا مستمرا خاصة قيمة المشاركة فيOحظ على خطيھما البيانيين

 1.63 (إلى السنة الخامسة ثم في )  % 2.02(   بالسنة الرابعة إلى ) % 2.37 ( انخفضت نسبتھا من

السنة )  % 0.67( في السنة السادسة بينما شھدت قيمة اFستقOلية تذبذبا بين الزيادة و النقصان  )  %

لتعرف بعد ذلك سقوطا حرا في السنة )  %1.01(              امسةـة لترتفع قليO للسنة الخـالرابع

  ) . %0.40 ( السادسة
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  :ةــج الدراســنتائ
  :إستخ:صات عامة :1  
  .مجموعة القيم التنموية  في المرتبة الثانية بين المجوعات القيمية حلت -1
ة فق&ط، و ھ&ي أن مرتبة القيم التنموية F تعني مطلقية قوتھا، حيث أن التمركز كان حول قيمة واح&د -2

  ). %68,49(قيمة العمل و المثابرة التي إستحوذت لوحدھا على قرابة نصف القيم التنموية
  ).02الجدول رقم(متساو بالكتب الثOث  هأن القيم التنموية عرفت حضورا شب -3
  .الداخلي للقيم التنموية لم يكن متساويا في الكتب الثOث عأن التوزي -4
  .الستة كانت جميعھا حاضرة بالكتب الثOثأن القيم التنموية،  -5
أن ھن&&اك قيمت&&ين فق&&ط ظھرت&&ا ض&&من قائم&&ة الق&&يم الس&&ائدة بالكت&&ب ال&&ثOث و ھم&&ا العم&&ل و المث&&ابرة و  -6

  .التغيير و التطور
أن بعض القيم تكاد تكون غير حاضرة إطOقا كما ھو الحال مع قيمة اFستقOلية الت&ي ل&م تحق&ق ف&ي  -7

  ).%  (0,69وات الثOث الواحد الصحيح معدل نسبتھا للسن
الق&&&يم التنموي&&&ة ل&&&م تبل&&&غ متوس&&&ط حض&&&ور  إن أربع&&ة ق&&&يم م&&&ن أص&&&ل س&&&تة الت&&&ي تحتويھ&&&ا مجموع&&ة -8

، تقدير ) %2(، المشاركة و الروح الجماعية)1,69%(تحمل المسؤولية : ، وھي)% 2,77(القيمة
  ).% 0,78(، اFستقOلية)% 1,81(الوقت

( ن الست التنموية بكت&اب الس&نة الرابع&ة ل&م ت&رق إل&ى متوس&ط حض&ور القيم&ة قيم م) 05(أن خمس  -9
تحم&&ل المس&&ؤولية، المش&&اركة وال&&روح الجماعي&&ة، تق&&دير : ( وھ&&ي) ) % 2,77(المتوس&&ط الحس&&ابي 

  ).الوقت، اFستقOلية، التغيير و التطور
متوس&&ط حض&&ور  ق&&يم م&&ن الس&&ت التنموي&&ة بكت&&اب الس&&نة الخامس&&ة ل&&م ترق&&ى إل&&ى) 05(أن خم&&س  -10

تحمل المسؤولية، المشاركة و ال&روح الجماعي&ة، تق&دير : (وھي) % 2,77المتوسط الحسابي(القيمة
  )الوقت، اFستقOلية، التغيير والتطور

متوسط حضور القيم&ة   نأن ثOث قيم من الست التنموية بكتاب السنة السادسة سجلت حضور دو -11
  ).اركة و الروح الجماعة، اFستقOليةتحمل المسؤولية، المش( : وھي) % 2,77(



تحمل المسؤولية، المشاركة و الروح الجماعة، اFستقOلية س&جلت حض&ورا دون مس&توى : أن قيم -12
  .في كتب القراءة للسنوات الثOث )% 2,77(المتوسط العام للحضور

يم حض&ورا عل&ى أنه على الرغم م&ن أھمي&ة قيم&ة تق&دير الوق&ت إF أنھ&ا كان&ت م&ن ب&ين أض&عف الق& -13
اJطOق سواء ضمن مجموعتھا القيمية، أو ضمن تسلسل القيم الع&ام، حي&ث ل&م تبل&غ نس&بتھا الواح&د 

  ).% 0,67، % 0,67(الصحيح في كتابي السنتين الرابعة والخامسة
  .أن كل المجموعات القيمية كانت ممثلة بقيمة واحدة على اSقل ضمن قائمة القيم السائدة -14
) 59(السنة السادسة كان اSحسن بالنسبة للقيم التنموية حيث حقق&ت في&ه أكب&ر حض&ور ب&ـأن كتاب  -15

بين القيم السائدة بكتب القراءة الثOث، بظھ&ور ث&Oث  رتكرارا، و ليس ذلك فحسب بل و أكبر ظھو
  ).العمل و المثابرة، التغيير والتطور، تقدير الوقت(قيم ضمن قائمة القيم السائدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  :في اCجابة على تساؤ�ت الدراسة
الواح&د تل&و اrخ&ر ن&ذكر أن ال&ثOث تس&اؤFت اSول&ى . قبل اJجابة على تساؤFت الدراسة تباعا     

الرابع&ة، (كانت تنحو نف&س المنح&ى و ذل&ك عن&دما تس&اءلت ع&ن إحت&واء كت&ب الق&راءة للس&نوات ال&ثOث 
أن كتب الق&راءة : ابة على ھذه التساؤFت الثOث نقوللقيم تنموية من عدمه،و لyج) الخامسة، السادسة

للسنوات الرابعة، الخامسة، السادسة، إحتوى جميعھ&ا عل&ى ق&يم تنموي&ة، و ذل&ك م&ا تؤك&ده الج&داول م&ن 
  ).27(إلى ) 22(ومن ) 20(إلى ) 14(و من ) 11(إلى ) 6(و من ) 3(إلى ) 1(

ب&روزا ف&ي كت&ب الق&راءة للط&ور الث&اني م&ن  وقد تساءل التساؤل الفرعي الرابع عن القيم اSكث&ر  
، حي&&ث تظھ&&ر أن قيم&&ة العم&&ل و )29(التعل&&يم اSساس&&ي، و ذل&&ك م&&ا تجيبن&&ا عن&&ه معطي&&ات الج&&دول رق&&م 

المثابرة كانت القيمة اSكثر بروزا و تمثيO بين مجموع القيم التنموية فقد حص&دت ھ&ذه القيم&ة المراك&ز 
  .لى مدار السنوات الثOثالثOث اSولى ضمن مجموعتھا القيمية ع

في المرتبة الثانية نجد قيمة التغيير و التطور التي كانت بدورھا من بين القيم اSكثر ب&روزا فق&د   
و بنس&بة أق&ل نوع&ا م&ا . سنوات الرابعة، الخامسة، السادسة على التوالي) 2، 2، 3(جاءت في المراتب 

ث&ة ف&ي الترتي&ب الع&ام و كان&ت مراتبھ&ا ف&ي كت&ب برزت قيمة المشاركة و الروح الجماعية التي حلت ثال
  ).2،3،4(القراءة للسنوات الثOث تباعا



أما تساؤل الدراسة الخامس فق&د ك&ان يبح&ث ف&ي مس&ار الق&يم التنموي&ة و ط&رح التس&اؤل عم&ا إذا   
تتج&ه نح&و التعزي&ز م&ن س&نة إل&ى أخ&رى و نج&د اJجاب&ة  يكتب القراءة للط&ور الث&ان كانت القيم التنموية

في حين اللذين يظھران تذب&ذب مس&ار الق&يم التنموي&ة، إذ ) 07(و ) 06(ن ھذا التساؤل في المخططين ع
نق&ص ) تحم&ل المس&ؤولية، تق&دير الوق&ت، التغيي&ر و التط&ور(أنه وفي حين زاد التأكيد عل&ى بع&ض الق&يم

  ).يةالعمل و المثابرة، المشاركة و الروح الجماعية، اFستقOل(التأكيد على بعضھا اrخر
  :نو كحوصلة عامة لما تقدم نخلص إلى نتيجتين رئيسيتي  

  .ھي غياب التخطيط القيمي لما يبث أو يقدم بالمدرسة الجزائرية: اSولى -
و ق&د . أن اJھتمام بأمر تش&ريب كت&ب الق&راءة ب&القيم التنموي&ة F ي&زال دون المس&توى الم&أمول: الثانية -

ان&ب المعرف&ي دون اFھتم&ام بب&اقي الجوان&ب اSخ&رى، و ھ&ذا يرجع ذلك إل&ى تركي&ز الم&ؤلفين عل&ى الج
يفتح الباب واسعا على قضية و ضع الب&رامج، و إحتك&ار الترب&ويين لھ&ذه العملي&ة، دون إش&راك غي&رھم 

  . ممن لھم ضلع فيذلك كالسيكولوجيين و السوسيولوجيين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمــة
لبح&ث اقتف&اء أث&ر الق&يم التنموي&ة ف&ي المدرس&ة الجزائري&ة، و لقد حاولنا على مدار محطات ھ&ذا ا  

الرابع&ة، (ذلك في ضوء ما احتضنته كتب القراءة لسنوات الط&ور الث&اني ال&ثOث م&ن التعل&يم اSساس&ي 
  .ھذه المدرسة اSساسية التي تشھد احتضارھا ببدء العد التنازلي لسنواتھا) الخامسة، السادسة



و آي&&ل لل&&زوال ض&&ربا م&&ن إض&اعة الوق&&ت، إF أن الحقيق&&ة غي&&ر ذل&&ك و ق&د يب&&دو البح&&ث ف&&ي م&&ا ھ&  
تماما، بل إننا في أمس الحاجة لبحث مث&ل ھ&ذا يمث&ل و قف&ة ض&رورية، ب&ل ھ&ي ف&ي ع&رف المتبص&رين 
اضطرارية لتقييم ما ت&م تقديم&ه عل&ى م&دار قراب&ة الثOث&ين عام&ا ھ&ي عم&ر المدرس&ة اSساس&ية، و نق&ف 

  قدم؟، أي قيم كنا ن: لنطرح السؤال
فإن طفل المدرسة اSساسية ھو إنسان التنمية اليوم، و إنسانھا في العشريتين القادمتين على أقل تقدير، 

ھو طبي&ب و مھن&دس و عام&ل و م&زارع اSلف&ين ) تالتسعينيا(فتلميذ العشرية اSخيرة من اSلف الثاني 
  ).2020(و عشرين

بطريق&ة فج&ة، F تواف&ق واق&ع التنمي&ة قب&ل إن المضي نحو اJصOح التربوي F يمك&ن أن يك&ون   
  .مسارتھا وخططھا، و F ترتكز إلى نظرة تقيمية لما تم تقديمه

و التنمية F تعدو في النھاي&ة أن تك&ون س&جاF قيمي&ا ب&ين ق&يم معين&ة و نقيض&اتھا، ف&إذا س&ادت عل&ى س&بيا 
وم&ا , ت&اح والنق&د ال&ذاتي والمواجھ&ةالمثال قيم القدرية و اJتب&اع و اFنغ&Oق ناقض&تھا ق&يم العدال&ة واFنف

المدرس&&ة ف&&ي النھاي&&ة ب&&دورھا س&&وى أداة لتثبي&&ت ھ&&ذه عل&&ى حس&&اب تل&&ك مم&&ا يجع&&ل مس&&ؤوليتھا كبي&&رة 
ومحاولة ترجمته لفھ&م س&لوكات حي&اتھم , وحاسمة في بناء وتعضيد بناء قيمي صحيح وتعميقه للناشئين

                          .  
يمك&&ن أن نق&&ف عليھ&&ا م&&ن خ&&Oل ك&&ون الق&&يم اح&&د , التنمي&&ة, الق&&يم, المدرس&&ةإن ثOثي&&ة أو معادل&&ة     

والمدرس&ة وع&اء لOثن&ين مع&ا، , المحددات الھامة للسلوك اFجتماعي،  والتنمية سلوك اجتماعي رشيد 
كم&&ا أن اFتج&&اه نح&&و التنمي&&ة أو التح&&ديث أو التط&&ور أو النم&&و عل&&ى اخ&&تOف التس&&ميات يس&&توجب توقف&&ا 

 دF تج&, فالرشوة واFنسداد اJداري والفساد وغيرھا كلھا عوامل للتخل&ف ووج&وه ل&ه, القيممطوF عند 
والن&&زول إل&&ى الواق&&ع , وذل&&ك يس&&توجب البع&&د ع&&ن اFعتباطي&&ة ف&&ي التوج&&ه, لھ&&ا ح&&O إF بلقاح&&ات قيمي&&ة

, اب&&التوازي م&&ع مس&&ايرة مج&&اFت التنظي&&ر باكتن&&اه ق&&ديمھا ومج&&اراة جدي&&دھ, وتقص&&يه التقص&&ي ال&&دقيق
والبحث في خضم كل ذل&ك ع&ن موق&ع متمي&ز للمدرس&ة واس&تغOلھا أقص&ى درج&ات اFس&تغOل لتحقي&ق 

وھ&&ذا يس&&تدعي ض&&رورة انط&&Oق التنمي&&ة أو , اللحم&&ة المف&&روض توفرھ&&ا ب&&ين بن&&اءات المجتم&&ع وأھداف&&ه
مم&&ا يعن&&ي توظي&&ف , )المدرس&&ة, اSس&&رة(الخط&&ط التنمي&&ة م&&ن وح&&دات ومؤسس&&ات المجتم&&ع الص&&غرى 

  .روسوسيولوجيا لخدمة أھداف التنميةالميك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الرابع
  
  

  
  
  

  المدرسة ا<ساسية الجزائرية
  
  
  
  
  
  
  

  .المدرسة ا<ساسية الجزائرية: الفصل الرابع -

  .المدرسة ا<ساسية: المبحث ا<ول -



    

  .أصل المفھوم -1المطلب  

  .خلفيات النشأة -2المطلب  

  .زات المدرسة ا<ساسيةممي -3المطلب  

  .ھيكلة المدرسة ا<ساسية -4المطلب  

  .أھداف المدرسة ا<ساسية -5المطلب  

  .مباديء المدرسة ا<ساسية -6المطلب  

  

  .سياسة الكتاب المدرسي: المبحث الثاني -

  .لمحة تاريخية -1

 .الكتاب المدرسي في المنظومة القانونية الجزائرية -2

 .رسيالھياكل المكلفة بالكتاب المد -3

 .تأليف الكتاب المدرسي -4

  .القراءة في كتاب المدرسة ا<ساسية: المبحث الثالث -

  .صيغ تدريس القراءة -1

 .موقع مادة القراءة في توزيع التوقيت الزمني ل@نشطة في المدرسة ا<ساسية -2

 .الوظائف وا<ھداف المتوخاة من تدريس القراءة في المدرسة ا<ساسية -3

  .خ,صة-

  
  
  

�  :�ساسيةالمدرسة ا: أو

  :أصل المفھوم -1

, السCمات, أسCباب وخلفيCات الظھCور, قبل الخCوض فCي الحCديث عCن المدرسCة ا<ساسCية فCي الجزائCر

ونمCط , يجدر بنا قبل ذلك التعرض باختصار للمدرسة ا<ساسية كتجربCة عالميCة, ا<ھداف والمباديء

  .ونتتبع بشكل مقتضب جذورھا في الفكر التربوي العالمي, تعليمي



أشCتق مCن قCرارات ا<مCم المتحCدة " ذا الشأن يشير علماء التربية إلى أن مفھوم التعليم ا<ساسCيففي ھ

لك##ل ش##خص الح##ق ف##ي التعل##يم << ):26(المرتبطCCة بحقCCوق ا8نسCCان والمعلCCن عنھCCا فCCي المCCادة رقCCم 

ويج###ب أن يك###ون ھ###ذا التعل###يم ف###ي مراحل###ه ا�ول###ى ا�ساس###ية بالمج###ان وأن يك###ون ھ###ذا التعل###يم 

  )1(.>>إلزاميا

أو مCا , وكCنمط تعليمCي بالعمليCات التعليميCة القاعديCة, ولقد ارتبط التعلCيم ا<ساسCي فCي بدايتCه كمفھCوم

  .الحساب, الكتابة, يمكن تسميته الحد ا<دنى من المھارات التعليمية وھي القراءة

تصور طاله إ� أن ھذا ال, R 3 والتي اختصروھا بالرمز, وفقا لما تصوره التربويون ا<نجلوسكسون

ليصبح التعليم ا<ساسي يدل على ا8عداد المتكامCل الشخصCية المCواطن , التعديل أو با<حرى التوسيع

واختصCCرت فCCي , التربيCCة البدنيCCة, التربيCCة الوجدانيCCة, التربيCCة الذھنيCCة: عبCCر تنميCCة أربCCع قCCدرات وھCCي

  : 4HS:  ا8نجليزية بـ

Head- heart- health- hand  

  ).الكتابة, القراءة, الحساب( تلم با<ساسياتفالتربية الذھنية 

  ...والتربية الوجدانية ترسخ القيم والمباديء الدينية

والتربيCCة البدنيCCة ھCCدفھا ا8لمCCام بالقواعCCد الصCCحية والرياضCCية والنظافCCة والتربيCCة اليدويCCة ھCCدفھا تعلCCيم 

  )2(.يمبعض الحرف التي من شأنھا أن تعين على الكسب في حالة ا�نقطاع عن التعل

  

  :خلفيات نشأة المدرسة ا�ساسية في الجزائر -2

وبصCفة , ھCذا علCى مسCتوى القCرار 1976تاريخيا تعود نشأة المدرسة ا<ساسية في الجزائر إلى عCام 

-1980( لتنطلCق عمليCا مCع بدايCة المخطCط الخماسCي ا<ول, 1977تجريبية في بعض المدارس عCام 

وقبCل , ساسية ذات التسع سنوات من التعليم ا8جبCاريحيث جرى تنفيذ مشروع المدرسة ا<, )1984

, تطبيق نظام المدرسة ا<ساسية كCان التعلCيم بمCرحلتين  ا�بتCدائي وا8عCدادي أو المتوسCط ھCو السCائد

وكانCCت المCCرحلتين , أمCCا المرحلCCة الثانيCCة فتشCCمل أربCCع سCCنوات, المرحلCCة ا<ولCCى تشCCمل سCCت سCCنوات

  .منفصلتين عن بعضھما تمام ا�نفصال

                                                 
.25ص , مرجع سابق, عبد S محمد عبد الرحمن )1(  
.100ص , 1990, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, 2ط.تركي رابح أصول التربية والتعليم  )2(  



أي علCى مCدى , وما ي,حظ أن أھم صفة جCاء بھCا التعلCيم مCن سCن السادسCة إلCى سCن الخامسCة عشCرة

ھذا إلى جانب الصفة أو الميزة الثانية وھي الCدمج لتصCبح المCرحلتين , سنوات التعليم ا<ساسي التسع

  . مرحلة واحدة ) المتوسط  –ا�بتدائي ( 

فCCي كتابCCه التربيCCة والتكCCوين " غيCCاث بوفلجCCة " أمCCا عCCن دواعCCي ظھCCور المدرسCCة ا<ساسCCية فيCCرى 

  : بالجزائر أن وراء ظھور المدرسة ا<ساسية عاملين 

  : التطور ا�قتصادي وا�جتماعي  −    

حيث كان من نتائج جھود التنمية المتواصلة التي انطلقت عقب استفادة السCيادة الوطنيCة تطCورا شCمل 

واسCCتجابة �حتياجCCات , مCCة التربويCCة ضCCرورة ملحCCة جميCCع ا<صCCعدة  فكانCCت عمليCCة تطCCوير المنظو

زيCCادة علCCى , السCCوق الجزائريCCة خاصCCة الميCCدان الصCCناعي التCCي كانCCت تطلCCب أيCCدي فنيCCة ومختصCCة 

ومنه فإن التطورات ا�جتماعية وا�قتصادية التي عرفتھا الب,د أملت تلك النقلCة أو الطفCرة , التقنيين 

  )1(.إلى نظام التعليم ا<ساسي) متوسط -ابتدائي( م التعليمية من النظام التعليمي القدي

  بمرحلتيه ا�بتدائية والمتوسطة: نقائص التنظيم القديم -

  

  

  :نقائص المرحلة ا�بتدائية -

التCCي تجبCCر الت,ميCCذ , ولعCCل أھCCم نقيصCCة فCCي ھCCذه المرحلCCة سCCابقة الCCدخول إلCCى السCCنة ا<ول متوسCCط

التلميذ أو الطفل بذلك معرض ل,نحراف فسCنه الحديثCة �  فيكون, الراسبين فيھا الخروج إلى الشارع

نتيجCCة تCCدني , كمCCا يCCؤدي مCCن ناحيCCة أخCCرى إلCCى تCCدعيم جيCCوش ا<ميCCين, تسCCمح لCCه بمزاولCCة أي عمCCل

حيث � يتعدى التحصيل في تلك المرحلة ا8لمام بالمبCاديء ا<وليCة , المستوى وضآلة التحصيل العام

  .للتعليم

د فإن تسرب الت,ميذ في مستوى ا�بتدائي يعرقل حصوله علCى منصCب شCغل أما على المستوى البعي

  .نتيجة ضعف مؤھله العلمي

  :نقائص المرحلة المتوسطة -

حيث يعاني المتكCونين حالCة اغتCراب تكCويني ِيCؤثر , ويأتي على رأس نقائصھا ازدواجية لغة التكوين

, حيCث يغلCب عليھCا الطريقCة ا8لقائيCة, لCيمإضافة إلى بدائية طرائق التع, سلبا على تحصيلھم الدراسي

دون , وكذا تھميش دور الت,ميذ نتيجة التمركز حول المعلم الذي يشكل محCور العمليCة التعليميCة ككCل
                                                 

.45ص , 1992, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, التربية والتكوين بالجزائر, غياث بوفلجة  )1(  



, وھCو مCا يCؤثر سCلبا علCى نفسCية التلميCذ, إفساح الفرصة للتلميذ يشعر بمشCاركته فCي صCناعة الCدرس

  )1(.ي على حساب الجانب التطبيقيزيادة على إغراق التعليم في الجانب النظر

ھكذا وقد كان مبدأ حق كل طفCل فCي التحصCيل المعرفCي والعلمCي أحCد محركCات المدرسCة و أسCاليب 

وعملھا على توسيع القاعدة التعليمية تكريسا لمبدأ ديموقراطية . استجابة لسياسة الدولة أنذاك, نشوئھا

  .التعليم 

  : مميزات المدرسة ا�ساسية  -3

إن مھمCCة التعلCCيم ا<ساسCCي ھCCي إعطCCاء تربيCCة أساسCCية واحCCدة لجميCCع « : لجريCCدة الرسCCمية جCCاء فCCي ا*

  )2(.»الت,ميذ ومدته تسع سنوات 

إن السنوات التسع للمدرسة ا<ساسية كفيلة إلى حد مCا باحتضCان التلميCذ أو الطفCل وحمايتCه مCن عCالم 

  .الشارع و ا�نحراف 

مCن  )1(.مCي بCين التعليمCين النظCري والتطبيقCي أو التقنCيجھة الدراسة ا<ساسية في نظامھCا التعلي •

خ,ل ربCط الدراسCة بالعمCل و إكسCاب الت,ميCذ قCدرا كافيCا مCن المعلومCات المھنيCة و التقنيCة ممCا 

  )2(.يضمن قدرا من التكيف مع الواقع والحياة العملية

منCاھج وتشCبيعھا بتلCك وذلك عبر تضمين البCرامج و ال, تكريس ا�رتباط بالقيم العربية ا8س,مية •

و إيمانا بضرورة توطيد التلميذ بجذوره التاريخية و الدينية وتشريبه السلوكات و المواقCف , القيم

 .المطابقة للقيم ا<خ,قية و ا8س,مية

 .ا�لتزام بالتدريس باللغة العربية دون غيرھا  •

ذلCCك مCCن خCC,ل تقسCCيم  ا�لتCCزام بمراعCCاة النمCCو القCCدراتي للطفCCل عنCCد تصCCميم البCCرامج ويتجلCCى •

 :المدرسة ا<ساسية إلى ث,ثة أطوار 

  .من السنة ا<ولى إلى السنة الثالثة : الطور ا<ول  -

 .من السنة الرابعة إلى السنة السادسة : الطور الثاني  -

 .من السنة السابعة إلى السنة التاسعة : الطور الثالث  -

  .و ا�نفعالي للطفل ويلتزم ھذا التقسيم بخصائص النمو النفسي و الجسمي 

                                                 
.47, 46ص , المرجع السابق  )1(  
 1976أفريل  16المؤرخ في ,66-76مرسوم رقم , وزارة التعليم ا�بتدائي والثانوي, بيةالجمھورية الجزائرية الديموقراطية الشع  )2(

.535ص . 16/14/1976,الجريدة الرسمية,حول إجبارية التعليم ا<ساسي  
.104ص , مرجع سابق, تركي رابح  )1(  
.49ص , مرجع سابق, غياث بوفلجة  )2(  



  

  

  

  

  

  

  : ھيكلة المدرسة ا�ساسية  -4

قسCمت اسCتجابة , مثلما تم ا8شارة إليه سابقا فإن المدرسة ا<ساسية تنقسم إلى ث,ث مراحل أو أطوار

 :           لخصائص الطفل النفسية و البيداغوجية و ھو ما يوضحه الجدول التالي 

  يداغوجيةا<ھداف الب  الخصائص النفسية  ا<طوار

  :الطور ا<ول 

  المرحلة القاعدية 

  سنوات 09إلى  06

نمCCCCCCو الكفCCCCCCاءة النفسCCCCCCCية و  -

  .الحركية 

الCCCCCتمكن مCCCCCن الCCCCCتحكم فCCCCCي  -

  .الجسم

  .الذكاء العلمي و الحدسي -

الفضCCCCCCول و ا�نCCCCCCدماج فCCCCCCي 

  . المجتمع 

إعطاء ا<ولوية للنمو النفسي  -

  .للطفل 

إكتسCCCCCاب وسCCCCCائل التعبيCCCCCر  -

الشCCCCفاھية و اللغCCCCة (ا<ساسCCCية 

التربيCCة الرياضCCية و , الكتابيCCة

  ).الحركية

اكتسCCCCCاب القCCCCCيم ا<خ,قيCCCCCة  -

  .وتنمية قواعد السلوك 

  .التھذيب احترام الغير -

مرحلة ا8يقCاظ : الطور الثاني 

  .سنة  12إلى 10

مرحلة ما قبل المراھقCة نمCو  -

  .سريع 

  .استيقاظ التفكير -

  .يقظة الحس ا<خ,قية -

  .الجماعيةتطور الروح  -

تعضCCCCيد مكتسCCCCبات الطCCCCور  -

  .ا<ول

  .البدء في دراسة الوطن -

اكتشCCCCCاف الوسCCCCCط المCCCCCادي  -

  .وتحليله

اكتشCCاف الوسCCط ا�جتمCCاعي  -

وتحليلCCCCCCCه بھCCCCCCCدف اكتشCCCCCCCاف 

  .القوانين

  .المشاركة في أعمال مفيدة -

البCCCدء فCCCي تعلCCCم لغCCCة أجنبيCCCة  -



  .أولى

مرحلة التوجيCه : الطور الثالث

  .سنة 15إلى  13من 

  .مرحلة المراھقة -

  .القدرة على ا�ستبدال -

تكCCCCCCCوين نظCCCCCCCرة أخ,قيCCCCCCCة  -

  .شخصية

الرغبة في تغيير العالم وفCي  -

  .تحقيق المعارف المكتسبة

  تعضيد المكتسبات السابقة  -

  .وإدخال مواد تعليمية جديدة

  .تكوين الفكر العلمي والتقني -

  .إدخال لغة أجنبية ثانية -

م ھنCCاك عناصCCر كثيCCرة تسCCاھ -

  .في توجيه التلميذ

  
مديريCCة التربيCCة  1976-1975سCCنة ) 11(العCCدد, ھمCCزة وصCCل, تنظCCيم التربيCCة والتكCCوين, وزارة التعلCCيم ا<ساسCCي والثCCانوي: المصCCدر

  .26والتكوين ص 

 -ويوضح ھذا الجدول مدى  ارتباط تقسيمات المدرسCة ا<ساسCية بخصCائص المرحلCة العمريCة للتلميCذ

يركCCز الطCCور ا<ول الCCذي يشCCمل سCCنوات التمCCدرس الCCث,ث ا<ولCCى علCCى إذ  -حسCCب تصCCور واضCCعيه

  .الحضور النفسي والنشاط الحركي واكتساب القيم ا<خ,قية والسلوكية

بينما يركز الطور الثاني الذي يسمى مرحلة اليقظة وتمتد لث,ث سCنوات أخCرى علCى تأكيCد مكتسCبات 

  .بيئيالطور ا<ول وتقصي خبايا الوسطين ا�جتماعي وال

زيCادة , أما الطور الثالث فيستمر كسابقيه ث,ث سنوات ويھدف إلى تأييد ما تCم فCي الطCور الCذي سCبقه

وإرسCاء قواعCد التفكيCر , وإظافCة لغCة أجنبيCة ثانيCة وھCي ا8نجليزيCة, على توسيع حجم المادة المعرفية

  .العلمي والتقني

الشCCيء الCCذي , يCCة موحCدة لجميCCع الت,ميCCذوحسCب محمCCد بركCCان فCCإن ھCذا النظCCام أو الھيكليCCة تحقCCق ترب

ويCرى أن كCل ذلCك يحقCق ا<ھCداف , يسمح بدوره بتحقيق استراتيجية موحدة لتطوير الفCرد الجزائCري

  )1(:التالية

  .تحسين المردود الخارجي أي الم,ءمة بين متطلبات الدراسة ومستلزمات التطور والنمو -1

ن أجCCل القضCCاء علCCى التسCCرب الCCذي يتمثCCل فCCي عCCدم وذلCCك مCC, تحسCCين المCCردود الCCداخلي للمدرسCCة -2

  .الم,ءمة بين الحاجات الفردية ومتطلبات المدرسة والمجتمع

. إن ھيكلية المدرسة ا<ساسية بأطوارھا الث,ث تسCمح وإلCى حCد مCا بCالت,ؤم مCع النمCو النفسCي للطفCل

Cائص المرحلCي فھي تعتمد على التوازن بين حجم المادة المعرفية الملقنة وخصCل فCة و� تھمCة العمري

زيCادة , ....)احتCرام الغيCر , التھCذيب ( الوقت نفسه التربية مجسدة في القواعCد السCلوكية و ا<خ,قيCة 
                                                 

, دار الشھاب, مجلة الرواسي, عددة التقنيات كما تتصورھا النصوص الرسميةالمدرسة الجزائرية المت, محمد أرزقي بركان  )1(
.22ص , 1991, 1العدد, الجزائر  



فCي الطCور الثCاني ثCم ا8نجليزيCة فCي ) الفرنسCية ( على اعتماد التدريجيCة فCي إدخCال اللغCات ا<جنبيCة 

  .الطور الثالث 

  

  

  :أھداف المدرسة ا�ساسية  -5

  :ستراتيجية تعليمية فإن المدرسة ا<ساسية سطرت لھا منذ البداية أھدافا عدة من بينھا ككل ا

ربCCط المدرسCCة بالحيCCاة مCCن خCC,ل مCCا تبثCCه برامجھCCا فCCي عقCCول الت,ميCCذ مCCن علCCوم ومعCCارف ذات  -1

خلفيات حقيقية وواقعية و تأصيل الع,قة بين المدرسة و الحياة يتجسد من خC,ل إنتCاج مCواطنين 

  )1(.ن صعوبة في التأقلم بل يجدون مكانھم في البناء والتنمية � يجدو

تدعيم الشخصية الوطنية عبر تكريس التعليم باللغCة العربيCة ة التحكCيم فيھCا سCوءا الصCفة ك,ميCة  -2

 )2(.أو تحريرية 

  )3(.توحيد حدة التعليم ا<ساسية وتحديدھا بتسع سنوات -3

سCCتطيع عبCCره التلميCCذ إكسCCاب تقنيCCات التحليCCل ي, بCCث تعلCCيم يحCCوي ا<سCCس الرياضCCية والتعليميCCة -4

زيCCادة علCCى إعCCداد , وا�سCCتد�ل والوصCCول إلCCى فھCCم وإدراك العCCالم الحCCي والجامCCد بصCCفة جيCCدة

الت,ميCCذ بCCدنيا عبCCر ممارسCCة التربيCCة البدنيCCة ممارسCCة منظمCCة تتخCCذ صCCورة نشCCاطات رياضCCية 

 )4(.مختلفة

5- CCCCل فح,CCCن خCCCCادرة مCCCCتط,ع والمبCCCCز روح ا�سCCCCق وتعزيCCCة خلCCCCة التكنولوجيCCCCرامج التربيCCCCوى ب

وتعCريفھم بمسCؤولياتھم نحCو , وكCذا توعيCة الت,ميCذ بCدورھم فCي المجتمCع الجزائCري, والرياضية

عبCCر التركيCCز علCCى العلCCوم ا�جتماعيCCة والتCCاريخ والتربيCCة , ا<مCCة الجزائريCCة والثCCورة التحريريCCة

  )5(.الدينية

شر وھCو إعCداد التلميCذ للتكCوين المھنCي وتقريبCه وزيادة على كل ما سبق نجد الھدف العلمي المبا -6

 .من ا�ختيارات المھنية

  

                                                 
.105ص , مرجع سابق, تركي رابح  )1(  
.28ص , مرجع سابق, وزارة التعليم ا�بتدائي والثانوي  )2(  
, ديسمبر, الجزائر, )مشروع تمھيدي(وإص,ح التعليم ا<ساسيالمباديء العامة للسياسة التربوية الجديدة , المجلس ا<على للتربية  )3(

.31ص , 1997  
.130ص , 1993الجزائر , مرقم للنشر, التعليم في الجزائر قبل وبعد ا�ستق,ل, الطاھر زرھوني  )4(  
.131ص , المرجع نفسه  )5(  



  :مباديء المدرسة ا�ساسية -7

جملCة مCن , المتعلق بتنظيم التربيCة والتكCوين 1976أفريل  06المؤرخ في  35-76احتوى ا<مر رقم 

ي يمكCن أن نحCددھا والتC, المواد التي تشكل حقيقة ا<مر المباديء التي قامت عليھا المدرسة ا<ساسية

  :في ث,ثة مباديء أساسية

  .إجبارية التعليم: المبدأ ا<ول -

 .مجانية التعليم: المبدأ الثاني -

 .ارتباط التعليم بالسياسة ا�قتصادية وا�جتماعية للب,د: المبدأ الثالث -

  :تنص على ما يلي 05فبشأن إجبارية التعليم نجد المادة 

  .ل من السنة السادسة إلى نھاية السنة السادسة عشرةالتعليم ا8جباري لجميع ا<طفا -

  :تنص على ما يلي 07وعن مجانية التعليم نجد المادة  -

  .التعليم مجاني في جميع المستويات والمؤسسات المدرسية مھما كان نوعھا -

فCس مCن ن 11أما عن مبدأ ارتبCاط التعلCيم بالسياسCة ا�قتصCادية وا�جتماعيCة للCب,د فنجCد المCادة  -

  : ا<مر تنص على

  )1(.يرتبط النظام التربوي بالمخطط الشامل للتنمية

  

  

  

  

  

  

  

  :سياسة الكتاب المدرسي: ثانيا

  :لمحة تاريخية-1 

فقد عرفت الجزائCر الرسCتمية , كان الكتاب بصفة عامة حاضرا في مختلف الحقب من تاريخ الجزائر

وتجسCد , العنايCة بالكتCاب, علCى ربCوع الCب,د وكذا الدوي,ت وا8مCارات التCي نشCأت, "المملوكية " و 

                                                 
النشرة الرسمية للتربية , مديرية العامة للدراسات والبرامجال, وزارة التربية الوطنية, الجمھورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  )1(

. 89ص , تنظيم التربية والتكوين: المتعلق ب.04/1976/ 16-35- 76,من ا<مر رقم) 11(الوطنية المادة   



فCCازدھرت فCCي كنCCف ذلCCك صCCناعة الCCوراقين , ذلCCك فCCي صCCورة مكتبCCات عامCCة وخاصCCة كبيCCت الحكمCCة

واستنساخ الكتب مما أدى إلى إنشاء الكثيرين من المكتبCات التCي كانCت علCى ع,قCة فارقCة فCي تCاريخ 

  .ب,د المغرببل وامتد أثرھا إلى ما جاورھا من , الجزائر الثقافي

إ� أنھا كانCت محتكCرة بيCد , في العھد ا�ستعماري عرفت المطابع طريقھا إلى أنحاء القطر الجزائري

إ� أن عمل الجزائريين فCي تلCك المطCابع كعمCال بسCطاء مكCنھم مCن اكتسCاب خبCرة كبيCرة , الفرنسيين

بصCCفة عامCCة والكتCCاب خCCولتھم أن ينشCCئوا مطCCابع خاصCCة مثلCCت فCCي الحقيقCCة نCCواة الكتCCاب الجزائCCري 

  . المدرسي بصفة خاصة 

  : وقد تواجدت في ھذه الحقبة ث,ث مؤسسات مطبعية كبيرة ھي 

  .  ـ مطبعة باكوني في بلكور              

  . ـ تيبوليتو في باب الواد              

  ـ مطبعة أمبير              

  )1(. قسنطينة وعنابةكما كانت ھناك بعض المؤسسات المطبعية الصغيرة بوھران و

أمCCا علCCى صCCعيد الكتCCاب المدرسCCي لذاتCCه فقCCد كانCCت السCCلطات , ھCCذا علCCى صCCعيد صCCناعة الكتCCاب 

ا8سCCتعمارية حينھCCا تحتكCCر الكتCCاب المدرسCCي علCCى الCCرغم مCCن سياسCCة التجھيCCل العمCCدي التCCي كانCCت 

ي إشارات إلCى فقد كان الكتاب المدرسي فرنسي الھوية و� يحمل أ, تمارسھا ضد الشعب الجزائري 

ومن كان محظوظا من أبناء الشعب الجزائCري والتحCق بأقسCام المدرسCة الرسCمية , الھوية الجزائرية 

وعلى الرغم من محاو�ت الحركCات ا8صC,حية مواكبCة , يرغم على تلقي مضامين الكتاب الفرنسي 

فلCم يكCن بمقCدور , رية إ� أن ضعف إمكانياتھا حال دون منافسة السلطات ا8ستعما, الركب التعليمي 

  . تلك المدارس الخاصة توفير الكتب لت,ميذھا مثلما ھو الشأن في المدارس ا8ستعمارية 

لتعCرف بعCد ا�سCتق,ل دور النشCر توسCعا ونمCوا , على ھذه الخلفية نشأ الكتاب المدرسي في الجزائر 

لرغاية التCابع لCوزارة الثقافCة فتحقق إنشاء عدة ھياكل ومؤسسات كمركب الفنون المطبعية با, كبيرين 

وھCذا , ومركب الطباعة بالرويبة التابع للوكالة الوطنية للنشCر وا8شCھار ومركCب الطباعCة بالعاشCور 

  )1(. ا<خير ھو من اضطلع بالجزء ا<ھم من طباعة الكتاب المدرسي بالجزائر 

  : ـ الكتاب المدرسي في المنظومة القانونية الجزائرية  2 

                                                 
ع التقرير مشرو, الجانب ا�قتصادي وا�جتماعي, المجلس الوطني ا�قتصادي وا�جتماعي, لجنة السكان والحاجات ا�جتماعية  )1(

.18, 16, ص/ص, 2002ديسمبر , الدورة الواحدة والعشرون, حول الكتاب المدرسي  
.18ص , المرجع نفسه  )1(  



بCCدايات ا�ھتمCCام بالنسCCق  1956وأرضCCية مCCؤتمر الصCCومام فCCي  1954بيCCان أول نCCوفمبر لقCCد كCCان   

, التربوي التعليمي في الجزائر لتأتي بعCدھما دسCاتير الجزائCر المسCتقلة لتؤكCد اھتمامھCا بھCذا الجانCب 

وذلCCك مCCا جسCCدته النصCCوص القانونيCCة الكثيCCرة التCCي مسCCت المنظومCCة التربويCCة ككCCل بمCCا فيھCCا الكتCCاب 

  : ومن جملة تلك القوانين نذكر , درسي الم

المتضمن تنظيم التربية والتكوين والمبادئ ا<ساسCية  1976أفريل  16المؤرخ في  35ـ 76ـ ا<مر   

  . للمنظومة التربوية الجزائرية بما في ذلك الكتاب المدرسي 

المCCادة . ن الخCCاص بمجانيCCة التربيCCة والتكCCوي 1976أفريCCل 16المCCؤرخ فCCي  67ـ  76ـCC المرسCCوم   

يم#نح التHمي#ذ ثم#ن كلف#ة الل#وازم المدرس#ية الفردي#ة والوس#ائل التعليمي#ة الت##ي « ) :  06( السادسCة 

تحدد قائمتيھا بقرار من الوزير المكلف بالتربية عن طريق تعاونية مدرسية خاصة أو عامة بجمي#ع 

  )2(. » المدارس تؤسس لھذا الغرض 

  

  

  

  ) :  35ـ  76( من نص ا<مر  58ـ المادة   

يھدف البحث التربوي إلى تحسين ورفع مستوى التربية والتكوين بصورة مستمرة وذلك بتجدي#د « 

وبدمج التكوين في المحيط ال#ذي يج#ري , المضامين والطرق والوسائل التربوية والوسائل التعليمية

  . )1(» فيه 

  ) :  35ـ  76( من نص ا<مر  70ـ المادة     

  : الوزارة المكلفة بالتربية مايلييكون من اختصاصات « 

   )2(»ـ المسائل التربوية المتعلقة خاصة بالمضامين ومخططات الدراسة والوسائل التعليمية 

أي , وإن اتخذ ذلCك التنCاول شCك, ضCمنيا , لقد تناولت ھذه النصوص مسائل نخص الكتاب المدرسي 

انية التعلCيم حيCث شCملت سياسCة مجانيCة فنجد على سبيل المثال مج, في إطار ا8ص,ح التربوي ككل 

ثم فCي إطCار البحCث التربCوي بغCرض , التعليم توزيع الكتاب المدرسي بشكل مجاني أو بسعر رمزي 

  . تحسين المضامين والكتاب المدرسي على رأسھا 

                                                 
المتضمن مجانية التربية , 67-76مرسوم رقم , وزارة التعليم ا�بتدائي والثانوي, ة الجزائرية الديموقراطية الشعبيةالجمھوري  )2(

.573ص . 16/04/1976.الجريدة الرسمية, والتكوين  
.540ص , المرجع نفسه  )1(  
.542ص , المرجع نفسه  )2(  



  : ـ الھياكل المكلفة بالكتاب المدرسي  3

  : ـ المعھد التربوي الوطني أ 

وحدد ھذا المرسوم في مادتCه  1962/  12/  31المؤرخ في  166ـ  62أنشئ بمقتضى المرسوم رقم 

  : ا<ولى المھام الرئيسية للمعھد في 

  . ـ تشجيع البحث التربوي  

ـ نشر وتوزيع ھذه ا<بحاث عن طريق وضع الوسائل التربوية التي أعدھا المعھCد التربCوي الCوطني  

  . تحت تصرف المؤسسات المعنية 

الCوطني المؤسسCة الوحيCدة المتخصصCة فCي تصCور وإعCداد وطبCع ونشCر الوسCائل  ـ المعھد التربوي 

بعد أن تضبط المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية الحاجCات الضCرورية للمؤسسCات , التربوية 

  )1(. التعليمية من الكتب المدرسية وأدلة المعلم ووسائل الدعم التربوية 

 68وذلك ما كرسه ا<مر رقCم , تعرض 8عادة ترتيب بيته الداخلي إ� أن المعھد التربوي الوطني    

بحيث أصبح ھدفه يتمثل .  13و 03وبالتحديد بنص المادتين  1968جويلية  09: المؤرخ في  428ـ 

  : في 

  . ـ التوثيق التربوي والعلمي    

  . ـ دراسة واختيار وانتقاء المناھج ووسائل التعليم والتكوين    

  . وتنشيط ا<بحاث التربوية ـ تنسيق    

  . ـ ا�ستعمال الفعلي للمناھج والوسائل التربوية عن طريق التحقيقات وسبر اMراء    

ا8عCداد والطبCع ـ : أين تم الفصل بين مھمتي التصميم  1990وبقيت تلك حال المعھد إلى غاية سنة   

معھد التربCوي الCوطني للكتCاب المدرسCي وھي نفس السنة أيضا التي تم فيھا إنھاء احتكار ال. التوزيع 

  . لتبرز إلى الوجود ھياكل وھيئات أخرى , 

  : ب ـ الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  

وھCو عبCارة عCن مؤسسCة ,  1990جCانفي  01المCؤرخ فCي  11ـ  90أنشئ بمقتضCى المرسCوم رقCم   

  . عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

بوعCات المدرسCية المعھCد التربCوي الCوطني فCتم تحويCل كCل ا<نشCطة ولقد ورث الديوان الCوطني للمط

كمCا انتقلCت , التي كان يمارسھا المعھد التربوي الوطني وفروعه في مجال ا8نجاز والنشر والتوزيCع 

                                                 
.20ص , مرجع سابق, المجلس الوطني ا�قتصادي وا�جتماعي  )1(  



كCCل ا<مCC,ك والحقCCوق والحصCCص وا�لتزامCCات والوسCCائل والھياكCCل المرتبطCCة با<عمCCال الرئيسCCية 

الCCديوان وكCCذا مسCCتخدموا المعھCCد المكلفCCون بتسCCيير ا<عمCCال والھياكCCل  والملحقCCة بھمCCا إلCCى اختصCCاص

  . والوسائل وا<م,ك وإدارتھا 

  : مايلي  11ـ  90ومن بين مھام الديوان التي حددتھا المادة الرابعة من المرسوم 

طبCCع المؤلفCCات والكتCCب والمجCC,ت والوثCCائق المكتوبCCة وجميCCع الوسCCائل التعليميCCة ا<خCCرى مCCع نشCCرھا 

  . وتوزيعھا 

ـC استنسCاخ المؤلفCCات والكتCب والوثCCائق ا<جنبيCة ذات ا�سCCتعمال المدرسCي والتربCCوي المترجمCة منھCCا 

  . والمقتبسة في إطار احترام التنظيم الساري في ھذا المجال 

ج ـ   )1(.ـ طبCع وتوزيCع النشCرة الرسCمية للتربيCة وجميCع الوثCائق ا<خCرى ذات ا�سCتعمال المدرسCي 

  : وطني للبحث في التربية المعھد ال

بينمCا , كما سCبقت ا8شCارة إليCه فقCد تCم حصCر مھCام المعھCد التربCوي الCوطني فCي البحCث التربCوي    

غير أن سوء التنسيق بين , أسندت مھام الطباعة والتوزيع إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 

وعلCCى خلفيCCة ذلCCك جCCاء المرسCCوم ,  المؤسسCCتين عرقCCل المعھCCد عCCن أداء مھامCCه علCCى الوجCCه ا<كمCCل

: ليغيCر تسCمية المعھCد التربCوي الCوطني إلCى  1996جCانفي  27: المؤرخ فCي  72ـ  96التنفيذي رقم 

ولتتحCCدد مھامCCه حسCCب مCCا . مؤسسCCة عموميCCة ذات طCCابع إداري . المعھCCد الCCوطني للبحCCث فCCي التربيCCة 

  : تنص عليه المادة الخامسة في 

  . والتقويم المستمر في المنظومة التربوية ـ البحث البيداغوجي       

وسCCCندات الCCدعم والمسCCاندة البيCCCداغوجيين بمCCا يضCCCمن , ـCC إعCCداد الوسCCCائل التعليميCCة وتجريبھCCا       

  . احتياجات المنظومة التربوية كما ونوعا 

  : للبحث في التربية المھام التالية  يأما على صعيد ا8جراءات فقد أسندت للمعھد الوطن

  . مراجعة عناوين الكتب المدرسية وتصميمھا بناءا على طلبات تقدمھا مديريات التربية ـ    

  . ـ إنشاء لجان خارجية ينشطھا مفتشوا التعليم ا<ساسي بصفتھم رؤساء مشاريع 8نجاز الطلبات    

  )2(. ـ المصادقة على المشاريع    

ع الخCCاص لنشCCر الكتCCاب بصCCفة عامCCة تCCم فCCتح السCCوق الجزائريCCة أمCCام القطCCا 1996ومCCع بدايCCة سCCنة 

ليشCھد الكتCاب المدرسCي بعCدھا زخمCا لCم يعرفCه طCوال تاريخCه   إذ , والكتاب المدرسي بشكل خاص 

                                                 
  .21ص , المرجع السابق )1(
.23, 22ص, المرجع السابق  )2(  



خاصCCة فيمCCا يتعلCCق , ووصCCل ا<مCCر فCCي أحيCCان كثيCCرة إلCCى فقCCدان السCCيطرة عليھCCا , تعCCددت المؤلفCCات 

رسCCي فأصCCبح سCCلعة تخضCCع لقCCانون إذ أضCCفى الطCCابع التجCCاري بظ,لCCه علCCى الكتCCاب المد, بCCالمحتوى 

  . ومعايير ا8شھار والترويج , العرض والطلب 

  :د ـ المركز الوطني للوثائق التربوية

  :المؤرخ في 243-92أنشيء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

وھCCو مؤسسCCة عموميCCة ذات طCCابع , 1996وشCCرع فCCي العمCCل فعليCCا فCCي ديسCCمبر , 1992جCCوان  09

  :لمركز فيوقد حددت أھداف ا, إداري

  .تطوير الوسائل الحديثة لجمع كل الوثائق المتعلقة بالنشاط البيداغوجي ومعالجتھا وتصنيفھا -

جمع ومعالجة وتحليل وتصنيف كل الوثائق البيداغوجية التي تنتجھCا مختلCف مصCالح وزارة التربيCة -

  .الوطنية المقتناة من مصادر أخرى وطنية وأجنبية

  :أما مھام المركز فتكمن في

  .وضع اMليات والقنوات الكفيلة باقتناء المؤلفات والمج,ت من أجل تأسيس رصيد وثائقي -

  .إنجاز وتنظيم وتقنين بطاقيات الوثائق والعمل على تحديثھا بصفة منظمة -

  .ضمان حفظ الوثائق وا<رشيف التربوي واستغ,لھما -

: يCCة وثمCCاني ملحقCCات جھويCCة ھCCيأربCCع مCCديريات فرع CNDPوللمركCCز الCCوطني للوثCCائق التربويCCة 

  )1(.بشار, برج بوعريريج, غرداية, باتنة, سعيدة, تيبازة, وھران

  

  

  

  :تأليف الكتاب المدرسي -4

إذ يتم تأليف الكتCب المدرسCية بالتعCاون , تحتكر الدولة في الجزائر تأليف الكتاب المدرسي بصفة كلية

  .تصميم الكتب المدرسية وفقا للبرامجمع وزارة التربية الوطنية التي تعين لجانا مؤھلة ل

والCديوان , المعھCد الCوطني للبحCث فCي التربيCة: والجھات المخولة قانونا بتأليف الكتCاب المدرسCي ھمCا

وتكون مشاركة ھذا ا<خير مCن خC,ل اسCتقبال الكتCب والتكفCل بجميCع , الوطني للمطبوعات المدرسية

ت فCCتح سCوق الكتCاب المدرسCي فقCCد قCام الCديوان سCCنة عمليCات الطباعCة ا<وليCة واسCCتجابة منCه لمتطلبCا

                                                 
.26ص , المرجع السابق  )1(  



بتنصCCيب لجنCCة مكلفCCة بCCالقراءة وتقCCويم جميCCع الكتCCب المدرسCCية وشCCبه المدرسCCية والتعليميCCة  2001

  )1(.كل ذلك لغرض ا�ستعداد لتأليف الكتب المدرسية, والتربوية

وذلك ما يبينه ھCذا , خاصةو� تزال الجزائر تعتبر سياسة احتكار تأليف الكتاب المدرسي استراتيجية 

وعلي###ه ترتك###ز المح##اور الكب###رى لتط###وير الكت###اب << :المقتطCCف مCCCن كلمCCCة وزيCCCر التربيCCة الوطنيCCCة

س#نة وبالت#الي  15إل#ى  06المدرسي أساسا على توضيح دور الدولة ف#ي ض#مان تعل#يم ا�طف#ال م#ن 

الدول##ة مراقب##ة عملي##ة  وبھ##ذا الص##دد يتع#ين عل##ى. ت#وفير أداة التعل##يم المتمثل##ة ف##ي الكت#اب المدرس##ي

التعليم بمواصلة احتكار اEطار المرجعي ا�ساسي للكتاب من جھة واحتكارھا للم#واد غي#ر الحيادي#ة 

  )2(.>>من جھة أخرى) الفلسفة , التربية اEسHمية, التاريخ( 

مCل الع, وحسب تصور الوزير دائما فإن من أبرز ا8جراءات التقنية والتنظيمية لتطبيCق تلCك المحCاور

والكتCCاب شCCبه , علCCى تكCCوين المقCCومين المتخصصCCين فCCي مراجعCCة وقCCراءة نوعيCCة الكتCCاب المدرسCCي

با8ظافة إلى إنشاء مرصد يجمCع وزارة التربيCة الوطنيCة والمعھCد الCوطني , المدرسي شك, ومضمونا

  )1(.للبحث في التربية والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ووزارة التعليم العالي

  :القراءة في كتاب المدرسة ا�ساسية: ثالثا

  :صيغ تدريس القراءة -1

, والتCCي تشCCمل إلCى جانCCب وحCCدة القCCراءة, يCتم تCCدريس القCCراءة كوحCدة مCCن وحCCدات مCCادة اللغCة العربيCCة

  .والقواعد) والكتابي, التعبير الشفھي(وحدتي 

  :والقراءة بدورھا يتم تقديمھا بعدة أشكال تتمثل في

  .دراسة النص -

 .سرةالقراءة المف -

 ).أسبوع بأسبوع( القراءة الصامتة والجھرية  -

  :دراسة النص -أ

يتعCرض فيھCا المعلCم إلCى دراسCة الCنص مCن حيCث ) د45(تكون مدة ھذه القراءة خمس وأربعين دقيقCة

ا<فكCCار الجزئيCCة والفكCCرة العامCCة وتحليCCل الCCنص مCCن حيCCث ا<سCCاليب ا8نشCCائية كا�سCCتفھام والتعجCCب 

  .الخ...ح الكلمات الصعبة ووضعھا في جملوالتعابير المجازية وشر

                                                 
.51ص , المرجع السابق  )1(  
.71ص , المرجع السابق  )2(  
.71ص , المرجع السابق  )1(  



  :القراءة المفسرة -ب

  .تركز على تفسير المعنى العام للنص وتستخرج الفكرة العامة للنص, )د30(مدتھا ث,ثون دقيقة

  :القراءة الصامتة -ج

وتكون كل ھذه القراءة صامتة ما عدا قراءة فردية في آخر الحصة لتلميذ , )د30(مدتھا نصف ساعة 

  .لميذينأو ت

  

  

  :القراءة الجھرية -د

يقرأ جل الت,ميذ في ھCذه الحصCة وتكCون متبوعCة باسCتخراج الفكCرة , )د30(مدتھا نصف ساعة أيضا

  )1(.العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
المديرية الفرعية للبرامج والطرق والوسائل التعليمة للطور , وزارة التربية الوطنية, الجمھورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  )1(

.4. 3, ص, 1996, مديرية التعليم ا<ساسي, ا<ول والثاني  



  

  

  

  

  موقع مادة القراءة في توزيع التوقيت الزمني وا�نشطة في المدرسة ا�ساسية-2

  )ا�طوار الثHث(  

  ):2(جدول رقم    

  :زيع المناھج الدراسية والحجم الساعي في الطور ا<ولتو

  المواد وا<نشطة

  

  السنوات

  الثالثة  الثانية  ا<ولى

  سا 12  سا 14  سا 14  اللغة العربية

  سا 06  سا 06  سا 06  التربية الرياضية

  سا 02  سا 02  سا 02  التربية ا8س,مية

  سا 01  -  -  التربية ا�جتماعية

  سا 01  -  -  دراسة الوسط

  سا 01  سا 01  سا 01  الموسيقى

  د 90  د 90  د 90  ا<شغال اليدوية

  سا 01  سا 01  سا 01  الرسم

  د 90  د 90  دقيقة 90  التربية البدنية

  ساعة 27  ساعة 27  ساعة 27  المجموع

  

  .124ص . مرجع سابق, الطاھر زرھوني: المصدر

Cي الموسCي وبالنسبة لھذا الطور فقد تم تنصيب السنة الثالثة فCل , 1982/1983م الدراسCالي اكتمCوبالت

وقد أدرج في السنة الثالثة نشCاط دراسCة الوسCط الطبيعCي والتكنولCوجي بمعCدل , تنصيب الطور ا<ول

  .ساعة في ا<سبوع

  



  ):3(جدول رقم

  :توزيع المناھج الدراسية وحجمھا الساعي في الطور الثاني

  السنوات  المواد وا<نشطة

  سةالساد  الخامسة  الرابعة

  سا 07  سا 07  سا 7.5  اللغة العربية

  سا 05  سا 05  سا 05  الرياضيات

  سا 1.5  سا 1.5  سا 1.5  التربية ا8س,مية

التربية السياسية 

  وا�جتماعية

  سا 30  سا 30  سا 01

دراسة الوسط 

  وا<عمال التطبيقية

  سا 02  سا 02  سا 02

  سا 07  سا 07  سا 07  اللغة الفرنسية

  سا 01  سا 01  سا 01  الرسم

  سا 01  سا 01  سا 01  الموسيقى

  سا 01  سا 01  سا 01  التربية البدنية

  سا 01  سا 01  -  تاريخ وجغرافيا

  -  -  -  ا�ستدراك التربوي

  ساعة 27  ساعة 27  ساعة 27  المجموع

  . 26ص, مرجع سابق, الطاھر زرھوني: المصدر

تسCCاوي الحجCCم السCCاعي , روأھCCم مCCا ي,حCCظ علCCى توزيCCع المنCCاھج وحجمھCCا السCCاعي فCCي ھCCذا الطCCو

إ� أن التوزيCCع قCCد , )سCCاعة  27( وھCCو نفCCس الحجCCم فCCي الطCCور ا<ول , ا<سCCبوعي للسCCنوات الCCث,ث

حيث انخفCض الحجCم السCاعي المخصCص لمCادة اللغCة , اختلف في الطور الثاني عنه في الطور ا<ول

جCم سCاعي مماثCل لمCادة اللغCة كح, إلى جانب إضافة اللغCة الفرنسCية, العربية إلى مقدار النصف تقريبا

  .من الحجم الساعي ا<سبوعي¼ وھو ما يمثل ) ساعات 07(العربية تقريبا 

  ):4(جدول رقم

  :توزيع المناھج الدراسية وحجمھا الساعي في الطور الثالث



  السنوات  المواد وا<نشطة

  التاسعة  الثامنة  السابعة

لغة عربية وتربية 

  إس,مية

7+1  6+1  6+1  

  1+4  1+4  1+5  يةلغة فرنس

  4  4  -  لغة إنجليزية

  1+6  1+6  1+6  الرياضيات

  3  3  3  التكنولوجيا- الفيزياء

  3  3  3  علوم طبيعية

العلوم ا�قتصادية 

وا�جتماعية تاريخ 

  وجغرافيا

4  4  4  

  1  1  1  رسم

  1  1  1  موسيقى

  2  2  2  تربية بدنية

  3+34  3+34  3+32  المجموع

  

  .26ص. ابقمرجع س, الطاھر زرھوني: المصدر

سCCاعة فCCي  27باسCتقراء الجCCداول الCCث,ث نلحCCظ بوضCCوح الزيCCادة التصCCاعدية فCCي الحجCCم السCCاعي مCCن 

إلى جانب اتباع نظام التدرجية , ساعة في الطور الثالث 34ساعة ثم  32الطورين ا<ول والثاني إلى 

والشCأن نفسCه , اثنCينحيCث يشCھد كCل طCور تقريبCا زيCادة مCادة تعليميCة أو , في إظافCة المCواد التعليميCة

ثCم اللغCة , )السCنة الرابعCة تحديCدا( حيث تبدأ باللغة الفرنسية في الطCور الثCاني, بالنسبة للغات ا<جنبية

  ).السنة الثامنة( ا8نجليزية في الطور الثالث

سCاعة وخمCس وأربعCون ( وبعملية حسابية لما سبق يكون الحجم السCاعي لوحCدة القCراءة فCي ا<سCبوع

  .د 45ا وس 1) دقيقة



% 6وھو ما يمثل حCوالي , إذا وضعنا في الحسبان أن القراءة الصامتة والجھرية تقدم أسبوع بأسبوع

  .من الحجم الساعي ا<سبوعي لكل المواد المدرسية والذي يبلغ سبع وعشرين ساعة

  .تعكس مدى أھمية ھذه الوحدة التعليمية في تكوين التلميذ, وھي نسبة معتبرة إلى حد ما

  :وا<ھداف المتوخاة من تدريس القراءة في الطورين ا<ول والثاني فائالوظ -2

من أجل تسھيل عملية إيضاح الوظCائف وا<ھCداف المتوخCاة مCن تCدريس القCراءة فCي الطCورين ا<ول 

  .فقد أثرنا تضمين تلك ا<ھداف والوظائف لكل سنة على حدى في جدول خاص, والثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(:ظائف وأھداف القراءة للسنة ا�ولىيوضح و: 05الجدول رقم   

  ا<ھداف  الوظائف

تCCوفير ا�سCCتعدادات النفسCCية وخلCCق الرغبCCة  -1

  .في تعلم القراءة لدى الت,ميذ

  .تصحيح النطق ومقاومة التعثر -2

التCCدريب علCCى تعلCCم الحCCروف وا<صCCوات  -3

والمقCCCCاطع وتCCCCأليف الكلمCCCCات والجمCCCCل قCCCCراءة 

  .وكتابة

اءة ا8جماليCCCة وإدراك التCCCدريب علCCCى القCCCر -4

حCCCدود وشCCCCكل الكلمCCCة العCCCCام تمھيCCCدا لمعرفCCCCة 

  .عناصرھا

إنمCCCCCاء المقCCCCCدرة علCCCCCى قCCCCCراءة الحCCCCCروف  -1

  .والكلمات والجمل البسيطة قراءة متواصلة

لتميCCز السCCريع بCCين ا<صCCوات القCCدرة علCCى ا -2

  .والحروف نطقا وكتابة

  أن يكون التلميذ قادرا على فھم ما يقرأ  -3

  ).في مستواه( 

  

                                                 
المديرية الفرعية للبرامج والطرق والوسائل التعليمية للطور , رة التربية الوطنيةوزا, الجمھورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  )1(

.07ص , 1996تقديم عام لمناھج الطور ا<ول من التعليم ا<ساسي , ا<ول والثاني مديرية التعليم ا<ساسي  



التCCCدريب علCCCى ممارسCCCة القCCCراءة ممارسCCCة  -5

قائمCCة علCCى وصCCل ا<صCCوات بعضCCھا بCCبعض 

  .وعلى ا�ستجابة السريعة للكلمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يوظح وظائف وأھداف القراءة للسنة الثانية: 02الجدول رقم 

  

  ا<ھداف  الوظائف

مواصCCCCلة تCCCCدريب الت,ميCCCCذ علCCCCى معرفCCCCة  -1

  .االحروف وا<صوات والنطق بھا وكتابتھ

تCCCدريب الت,ميCCCCذ علCCCى القCCCCراءة المتصCCCCلة  -2

الخاليCCCة مCCCن التھجCCCي والتقطيCCCع وتمكيCCCنھم مCCCن 

السCCCرعة وا<داء ( مھCCCارات القCCCراءة المختلفCCCة

  ).الوقف, الوصل, المد, الشد, المناسب

تCCCCدريب الت,ميCCCCذ علCCCCى الفھCCCCم ا8جمCCCCالي  -3

  .لمضمون الك,م المقروء

 القدرة على التمييCز السCريع بCين ا<صCوات -1

  .والحروف نطقا وكتابة

القدرة علCى قCراءة الجمCل قCراءة مسترسCلة  -2

  .دون تردد أو تلعثم

أن يكCCون التلميCCذ قCCادرا علCCى فھCCم مCCا يقCCرأ  -3

وا�نتفCCCاع بCCCه فCCCي مجCCCا�ت المتصCCCلة بحياتCCCه 

  .ونشاطاته

أن يكCCCون ميCCCا� إلCCCى الكتCCCاب وراغبCCCا فCCCي  -4

  .ا8ط,ع على ما فيه

  

  :وأھداف القراءة للسنة الثالثةيوضح وظائف : 03الجدول رقم 



  ا<ھداف  الوظائف

  .تدريب التلميذ على ا<داء المناسب -1

اسCCCCCCتكمال معرفCCCCCCة المھCCCCCCارات القرائيCCCCCCة  -2

  .المختلفة

التCCدريب علCCى المطالعCCة وأوليCCات القCCراءة  -3

  .الصامتة

توسCCCCCيع معلومCCCCCات التلميCCCCCذ فCCCCCي مجCCCCCال  -4

ا�ستعمال اللغوي وفھم حقCائق البيئCة ومظCاھر 

  .ضارةالح

  .تنمية مدارك ا<طفال وتھذيب نفوسھم -5

تقويCCة الميCCل إلCCCى المطالعCCة والقCCدرة علCCCى  -6

  .ا�ستفادة منھا

  

أن يكCCCCCون التلميCCCCCذ قCCCCCادرا علCCCCCى قCCCCCراءة  -1

النصCوص قCCراءة صCحيحة بحيCCث يراعCي فيھCCا 

. الوصCCCCل والوقCCCCف وا<داء المناسCCCCب للمعنCCCCى

وا�نتفاع بCه فCي المجCا�ت , وعلى فھم ما يقرأ

  .لة بحياته ونشاطهالمتص

أن يكCCCCCون مكتسCCCCCبا ل@لفCCCCCاظ والتراكيCCCCCب  -2

والمفاھيم ا<ساسية التي يجري التعامل بھا فCي 

مجCCال التخاطCCب الشCCفھي والكتCCابي التCCي تعينCCه 

  .على استثمار المطالعة والقراءة

اكتساب تدريب لغوي يتيح للتلميCذ فھCم أھCم  -3

ا�سCCCCCتعما�ت التعبيريCCCCCة والقواعCCCCCد النحويCCCCCة 

ية الضCCرورية التCCي يقCCوم عليھCCا نظCCام والصCCرف

اللغة فھما حدسيا لدراسة قواعد اللغة وأساليبھا 

  .في المرحلة الموالية

أن يكCCCCون ميCCCCا� للمطالعCCCCة وقCCCCادرا علCCCCى  -4

  . ممارستھا في أوقات فراغه وا�ستفادة منھا

  

  :يوظح وظائف وأھداف القراءة للسنة الرابعة: 04الجدول رقم 

  

  ا<ھداف  الوظائف

مواصلة تCدريب الت,ميCذ علCى ا<داء الجيCد  -1

  .والفھم السليم

تCCدريبھم علCCى القCCراءة الصCCامتة وا�سCCتفادة  -2

  .منھا

تنميCCCCة الحصCCCCيلة اللغويCCCCة وتوسCCCCيع خبCCCCرة  -3

أن يكون التلميذ في نھاية السنة مدربا علCى  -1

  .القراءة الصامتة وقادرا على ا�ستفادة منھا

مكن مCCن القCCراءة الجيCCدة التCCي تCCدل علCCى الCCت -2

  .فھم النص والتفاعل مع المعاني التي تتضمنھا

أن يكCCون فCCي إمكCCان التلميCCذ إصCCدار بعCCض  -3



  .الت,ميذ في مجال ا�ستعمال

اكتساب جملة من المعCارف والحقCائق التCي  -4

  .تتصل ببيئتھم وعصرھم ووطنھم

الفكرية العملية وا<خ,قية تنمية ا�تجاھات  -5

  .والوطنية لديھم

تمكين التلميذ من ا8ط,ع على جوانب مCن  -6

  .التراث العربي ا8س,مي

ترغيCCCCب الت,ميCCCCذ فCCCCي المطالعCCCCة وتنميCCCCة  -7

  .اھتمامھم بالكتاب

  .ا<حكام التقديرية

أن يكCCون قCCادرا علCCى اسCCتخ,ص المعCCاني  -4

وا<فكCCار التCCي تتضCCمنھا النصCCوص وا�نتفCCاع 

  .بھا

اكتسCCCCCاب بعCCCCCض ا�تجاھCCCCCات ا<خ,قيCCCCCة  -5

ية والوطنيCة التCي تحCرص المنCاھج علCى والدين

  .غرسھا وتنميتھا في نفوس الناشئة

  

  

  :يوضح وظائف وأھداف القراءة للسنة الخامسة: 05الجدول رقم 

  ا<ھداف  الوظائف

تCCCدريب الت,ميCCCذ علCCCى القCCCراءة المسCCCموعة  -1

وذلCCCCك يحسCCCCن ا8صCCCCغاء وا�نتبCCCCاه والمتابعCCCCة 

  .وا8حاطة بمعنى ما يسمع

  .صامتة وكيفية ا�ستفادة منھاالقراءة ال -2

تCCCCدريب الت,ميCCCCذ علCCCCى فھCCCCم النصCCCCوص  -3

وتCCذوق مCCا فيھCCا مCCن جمCCال , وتلخيصCCھا ونقCCدھا

  .بصفة مبسطة تناسب المستوى

تنمية الحصيلة اللغوية واكتسCاب جملCة مCن  -1

  .المعارف المتنوعة

  .جودة النطق وحسن ا<داء وتمثيل المعنى -2

3- Cى المطالعCابع تدريب الت,ميذ علCة ذات الط

  .التثقيفي والعلمي والترفيھي

  :يوضح وظائف وأھداف القراءة للسنة السادسة: 05الجدول رقم 

  ا<ھداف  الوظائف

صحة النطق وجCودة ا<داء وتمثيCل المعنCى  -1

  .وتذوق المقروء

  .القراءة الصامتة وكيفية ا�ستفادة منھا -2

. القCCCراءة الجھريCCCة وكيفيCCCة ا�سCCCتفادة منھCCCا -3

تدريب الت,ميذ على تذوق الصورة ا<دبيCة  -1

وتمكيCCنھم مCCن الموازنCCة بCCين الد�لCCة ا<صCCلية 

للكلمCCCة والد�لCCCة المجازيCCCة وذلCCCك فCCCي حCCCدود 

  .مستواھم



تنمية الحصيلة اللغوية واكتسابھم جملة مCن  -2  .سن ا8صغاء وا�نتباه والمتابعة الواعيةبح

المعCCCCارف وتCCCCدريبھم علCCCCى فھCCCCم النصCCCCوص 

سCCن اسCCتخ,ص المعCCاني وا<فكCCار وتحليلھCا وح

  .ونقدھا

تCCCدريب الت,ميCCCذ علCCCى المطالعCCCة العلميCCCة  -3

والتثقيفيCCة والترفيھيCCة واسCCتفاء المعلومCCات مCCن 

  .المصادر المتنوعة

  

  :خHصة

تم ما لبثCت أن عكسCت واقعCا , على مدار الفصل رأينا كيف أن المدرسة ا<ساسية بدأت بقرار سياسي

أملتCCه الخطCCى , وواقعCCا عرفيCCا علCCى الصCCعيد الخCCارجي, الصCCعيد الCCداخلياجتماعيCCا واقتصCCاديا علCCى 

  .المتسارعة نحو ا8ص,حات التربوية والتعليمية

وعلى مدار التفصي,ت ا<خرى للفصCل تناولنCا دعامCات المدرسCة ا<ساسCية أو محCددات ماھيتھCا فCي 

وكCCان الھCCدف مCCن , ديءشCCكل ورقCCة تعريفيCCة ركCCزت علCCى المميCCزات والھيكليCCة وا<ھCCداف وكCCذا المبCCا

كمCCا , وراء ذلCك اسCCتج,ء صCCورة المدرسCCة ا<ساسCCية التCCي نحCCن بصCCدد البحCCث فCCي مضCCامينھا القيميCCة

فتناولنCCا تموضCCعه القCCانوني فCCي , عرجنCا بعCCد ذلCCك علCCى الكتCاب المدرسCCي باعتبCCاره الحامCCل لتلCCك القCيم

  .تأليفه  -ثم وھو ا<ھم, والھياكل المكلفة به, المنظومة القانونية

اسCتمد أھميتCه مCن تناولCه , لنختم بمبحث غاية في ا<ھميCة وھCو القCراءة فCي كتCاب المدرسCة ا<ساسCية

وھCو عنصCر ذو صCلة وطيCدة بCالمجرى , لمادة القراءة وتركيزه علCى أھميتھCا فCي البCرامج وا<نشCطة

  .العام للبحث وأھدافه

  

  

  

  

  

  



  

  :ملخص البحث    

  

التنموية في المدرسة الجزائرية قضية مدى توافر القيم التي القيم : يتناول ھذا البحث الموسوم بـ  

اصطلحنا على تسميتھا بالتنموية في المدرسة الجزائرية ، و ذلك عبر تحليل محتوى كتب القراءة 

  . للطور الثاني 

في  ، مثلثرئيسيين و قد حاولنا الوصول إلى ھذا الھدف من خOل خمس محطات أساسية و قسمين 

استحوذ اSول على أربع  ففي حين  البحث الخمس و جانبيه النظري و الميداني ،فصول  مجموعھا

   ).وھو الدراسة التحليلية ( اكتفى الثاني بفصل واحد  فصول ،

ية المنھجية و المحددات عشكلت عناصره المرج ،موضوع البحث: و قد اتخذ الفصل اSول عنوان 

و ذلك باحتوائھا على إشكالية و تساؤFت البحث و اSساسية التي اعتمدھا الباحث في الدراسة ، 

   . المحورية و أخيرا الدراسات السابقة  فاھيم أھميته و مبررات اختياره ، ثم أھداف البحث ، و الم

القيم و التنمية ، عالج شقه اSول : أما الفصل الثاني  فقد كان بمثابة تھيئة نظرية و ذلك حين تعنون بــ 

بدءا بمصادرھا ثم أھميتھا و تغيرھا ، ) القيم ( ما يتعلق بحيثيات  المتغير اSول بصورة تفصيلية كل 

صراعھا و تصنيفھا و أخيرا قياسھا ، أما الشق الثاني فقد كان عبارة عن توليفة أو بحث في طبيعة 

لى العOقة بين  القيم و التنمية و كان ذلك عبر ثOث نقاط رئيسية اتخذت صيغة التدرج من العام إ

الخاص ، حيث ابتدأت بالتنمية و العوامل غير اFقتصادية ثم القيم و التنمية طبيعة العOقة و ثالثا 

  . أھمية القيم في العملية التنموية 

" كمؤسسة"و حاول الفصل الثالث الغوص في صلب الموضوع عندما تناول قضية تجدير المدرسة  -

، و " الفصل الثاني " ثيرا عن المسار الذي اتبعه سابقه بالتنمية ، وھو في سبيل تبيان ذلك لم يحد ك

ذلك حينما ابتدأ بورقة تعريفية ھدفت إلى التھيئة لما سيأتي بعدھا ، و قد تضمنت ھذه الورقة نشأة 

المدرسة و تطورھا و وظائفھا   ثم عرجت على متغيرين مھمين في الدراسة و ھما الكتاب المدرسي 

بالكتاب المدرسي انتقلت ھذه النقطة البحثية إلى توضيح شروطه ووظائفه ،  و القراءة ، فبعد التعريف

ثم تعريف القراءة ، مراحلھا ، أنواعھا و أھميتھا ، ليبحث الشق الثاني  من الفصل في صميم العOقة 

بين المدرسة و التنمية عبر ثOث محطات أساسية عالجت أوFھا كيفية مساھمة المدرسة في صنع 



Jنسان التنموي ، بينما تصدت الثانية لتبيان كيف تصبح المدرسة أداة للتغيير ،  لتصيب نموذج ا

  .  التفصيلالثالثة مربط الفرس عندما بحثت في العOقة  بين المدرسة و التنمية بكثير من 

المدرسة اSساسية الجزائرية و سعى إلى التعرف على : أما فصل الدراسة الرابع فقد جاء معنونا بــ 

ميدان الدراسة نظريا ، على اعتبار أن التحليل سيشمل ثOث كتب من كتب ھذه المدرسة ، و قد تم 

ثم " المدرسة اSساسية "  ذلك وفق خطــــة متسلسلة إذ ابتدأت بتعريف للمفھــــوم فـي حـد ذاتــــه 

اSساسية  خلفيات نشأة ھذه المدرسة ، بعدھا و بشيء من التركيز مميزات و ھيكلية المدرسة

الجزائرية  ثم أھدافھا و مبادئھا ، بعد ذلك كان التعريج على الكتاب المدرسي من منطلق أنه وعاء 

القيم التي ستتناولھا الدراسة بالتحليل فبينت ھذه النقطة البحثية إستراتيجية المدرسة اSساسية 

لتي كان القصد من البحث تحليل الجزائرية فيه ، ليختتم ھذا الفصل بإلقاء الضوء على مادة القراءة ا

  .ما تحتويه كتبھا للطور  الثاني من قيم ، لتكون بذلك نقطة النھاية في الجانب النظري 

الفصل الخامس كان من نصيب الجانب الميداني ، و قد ضمت جنبات ھذا الفصل ثOث محطات 

لخطوات المنھجية التي اعتمدت رئيسية ، كانت اSولى منھا  لyجراءات المنھجية و فيھا تم تبيان كل ا

في سير العملية التحليلية بدءا  بمنھج الدراسة ثم حدودھا ثم العينة ، بعد ذلك خطوات التحليل ثم 

و أخيرا أدوات الدراسة ، أما المحطة الثانية فقد كانت لتحليل البيانات و فيھا تم الوقوف  همرتكزا ت

الثOث المحللة في حين كانت المحطة الثالثة و اSخيرة  على مدى توافر القيم التنموية بكتب القراءة

في الفصل و في البحث إجماF Fستعراض نتائج الدراسة  ، و التي كشفت عموما عن أن القيم 

التنموية و على الرغم من حضورھا و ظھورھا بكتب القراءة للسنوات الثOث إF أنھا لم ترق إلى 

عن اعتباطية واضحة في التعامل مع الفحوى القيمي بصرف المستوى المطلوب   كما كشفت أيضا 

 .النظر عن اتجاھه تنمويا كان أو غير ذلك 
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