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ئرٌة منذ االستمالل تغٌٌرات وإصالحات عدٌدة حسب تغٌّر النظام السٌاسً وخطابه اإلٌدٌولوجً عرفت المدرسة الجزا

 - 3631ووفك عاللات الموى بٌن النخب السٌاسٌة داخل وخارج المنظومة التربوٌة . ومن تلن التغٌّرات نجد إصالحات 

، والتً عرفت إنشاء ما عرف 3661-3651سنة ، حٌث تّم البدء فً تألٌف أولى الكتب المدرسٌة، مرورا بإصالحات 3641

بدأ الحدٌث عن التغٌٌر فً المناهج من المماربة بالمحتوى  3663الشهٌرة. وفً سنة  43بالمدرسة األساسٌة بناء على أمرٌة 

، والتً 3111إلى أن وصلنا إلى إصالحات  3661إلى المماربة باألهداف حٌث ظهرت بعض التعدٌالت بداٌة من سنة 

ت عن توصٌات اللجنة الوطنٌة إلصالح المنظومة التربوٌة وبرزت من خالل الحدٌث عن اعتماد مماربة جدٌدة عرفت انبثم

بالمماربة بالكفاءات.  تّم على إثر نتائجها تألٌف كتب مدرسٌة جدٌدة فً كل المراحل التعلٌمٌة بناء على مرجعٌة عامة للمناهج 

صدر المانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة، لٌتّم بعدها بسنة واحدة تكلٌف  3115  دون انتظار صدور لانون توجٌهً. وفً سنة

اللجنة الوطنٌة للمناهج بإعادة النظر فً المرجعٌة العامة للمناهج وتكٌٌفها وتحسٌنها حسب ممتضٌات المانون الجدٌد. وبعد 

ضرورة تألٌف كتب مدرسٌة جدٌدة وفك  ،  بدأ الحدٌث عن3132و 3131ندوتٌن وطنٌتٌن ألطر التربٌة وفاعلٌها سنتً 

صدور  3133، وأطلك علٌها "إعالمٌا" كتب الجٌل الثانً لإلصالح. وعرفت سنة 3116"التحسٌنات" التً اعتمدت منذ سنة 

أولى كتب المرحلتٌن االبتدائٌة والمتوسطة، والتً أثارت مضامٌنها نماشات ساخنة فً المنابر اإلعالمٌة ووسائل التواصل 

ماعً  بٌن النخب التربوٌة والسٌاسٌة. وكانت موضوعات الذاكرة واللغة والهوٌة الوطنٌة والدٌنٌة فً صلب تلن االجت



 .النماشات

ونظرا ألهمٌة مواد العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة بالنسبة لتكوٌن معارف التلمٌذ وكفاءاته الثمافٌة وذاكرته وهوٌته ولٌمه 

ن جدل على المستوى المعرفً وعلى المستوى البٌداغوجً فسنعمل من خالل هذا المشروع المواطنٌة، ونظرا لما تطرحه م

 على متابعة كٌفٌة تمدٌم هذه العلوم والمعارف فً الكتب المدرسٌة منذ االستمالل إلى الٌوم. 

وار الدراسٌة وٌعد الكتاب المدرسً منتوجا بٌداغوجٌا ٌهدف إلى توفٌر السندات المعرفٌة عبر مختلف المراحل واألط

التً ٌمر بها التلمٌذ، وٌتّم إعداده بناء على عمل جماعً ٌتماسمه المفتشون واألساتذة والمعلمون المتمّرسون وبعض الخبراء 

 الجامعٌٌن.  

وإذا كان تصمٌم أغلب  الكتب المدرسٌة حالٌا ٌتّم من طرف مؤسسات نشر عمومٌة أو خاصة خارج نطاق وزارة 

لفً تلن الكتب من أطر التربٌة وممارسٌها سواء كانوا مفتشٌن أو أساتذة فً مختلف المراحل التعلٌمٌة مع التربٌة فإن أغلب مؤ

 تدعٌم جزئً لفرق التألٌف بأساتذة جامعٌٌن حسب تخصصاتهم ووفك ما تمتضٌه طبٌعة المادة ومتطلبات دار النشر. 

لخطاب الرسمً بل إّن تدخل وزارة التربٌة  ٌبمى وهذا ال ٌعنً أن مضامٌن الكتب المدرسٌة أصبحت خارج مرالبة ا

حاضرا فً كل دورة إنتاج الكتب، فاختٌار دور النشر ٌتّم وفك دفتر شروط تجاري معّد مسبما من طرف الدٌوان الوطنً 

جً للمطبوعات المدرسٌة ودفتر شروط بٌداغوجً معّد من المعهد الوطنً للبحث فً التربٌة. ٌحتوي دفتر الشروط البٌداغو

على معاٌٌر دنٌا مستمدة من مضامٌن المناهج التً أعّدتها اللجنة الوطنٌة للمناهج، وٌنبغً على كل لجان التألٌف احترامها 

 لمبول اعتماد كتبها. وأهم تلن المعاٌٌر 7 المعاٌٌر العلمٌة،  والمعاٌٌر البٌداغوجٌة  والمعاٌٌر السوسٌوثمافٌة. 

المدرسً فً مواد العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة، باعتبارها مواد إنتاج وإعادة ومن أجل رصد تطور رهانات الخطاب 

إنتاج خطابات الذاكرة والهوٌة، ارتأٌنا دراسة تطور تٌمات الكتب المدرسٌة فً تلن المواد منذ االستمالل إلى ٌومنا هذا. ومن 

والتربٌة اإلسالمٌة والتربٌة المدنٌة والفلسفة  خالل إنجاز لاموس بٌبلٌوغرافً موضوعاتً حول مواد التارٌخ والجغرافٌا

واللغات العربٌة واألمازٌغٌة والفرنسٌة، نعمل على اإلجابة عن سؤال االنطالق التال7ً   كٌف تطورت موضوعات العلوم 

اشات إلى الٌوم؟ وماهً طبٌعة النم 3631االجتماعٌة واإلنسانٌة فً المدرسة من خالل مضامٌن الكتب المدرسٌة من سنة 

 التً أعمبت صدور بعض تلن الكتب؟ وأٌّة رهانات معرفٌة أو بٌداغوجٌة أو أٌدٌولوجٌة مٌزت محتوٌات تلن النماشات؟ 

، من خالل رصد تطور تٌمات الكتب المدرسٌة ونماشات النخب التربوٌة والسٌاسٌة حولها، على تحلٌل العاللة سنعمل

ة الوطنٌة واللغة والدٌن والعمل والمواطنة والفضاء الجغرافً وتطور مسارات بٌن مصادرات البٌداغوجٌا والذاكرة والرواٌ

االعتراف داخل المنظومة التربوٌة والمؤسسة المدرسٌة العمومٌة، آخذٌن فً االعتبار اختالف  المراحل التارٌخٌة واألطوار 

 التربوٌة.

ولت تحلٌل مضامٌن الكتب المدرسٌة فً المدرسة العمومٌة هنان عدٌد الدراسات واألبحاث الجزائرٌة منها والمغاربٌة التً تنا



 7على سبٌل المثال ال الحصر إلى خاصة ما تعلك منها بتخصصات العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة. نشٌر فً هذا الصدد

( الموسوم7 "المدرسة7 رهانات 3131، 33-31العدد الخاص لمجلة إنسانٌات على مستوى مركز الكراسن )عدد 

اتٌة واجتماعٌة"، طرحت فٌه إشكاالت حول الموضوعات والفاعلٌن و الحمب التً مّرت بها المدرسة الجزائرٌة؛ إلى مؤسس

جانب مساهمات أخرى فً أعداد متنوعة من مجلة إنسانٌات وكتب جماعٌة تطرلت إلى الموضوع منها مساهمات حسن 

الوهاب بلغراس وكهٌنة بوعنان؛ حٌث عالج حسن رمعون  ، وجٌاللً المستاري وعبدحمد غالم وأحمد كرومًـو مرمعون  

دراسة موضوع التارٌخ فً الكتاب المدرسً، بالتركٌز على سرد تارٌخٌة المنظومة التربوٌة  والكتب المدرسٌة للسنتٌن 

مماله ارتباط . و لد بٌن فً 3653الخامسة والسادسة ابتدائً فً مادة التارٌخ للطورٌن المتوسط والثانوي  انطاللا من سنة 

الكتاب المدرسً من حٌث الموضوعات والمناهج بالسٌاق األٌدٌولوجً، كون صناعة الكتاب المدرسً ال تتولف على الفاعلٌن 

فحسب، بل تخضع إلى السٌاسة والتوجه العام للنظام السٌاسً ورهاناته.ومن جهته، عالج الباحث جٌاللً المستاري، فً ممال 

خطاب الدٌنً فً الكتاب المدرسً متخذا من مادة التربٌة اإلسالمٌة نموذجا، حٌث حاول من ،  موضوع ال3131نشر سنة 

خالله الكشف عن خصائص الخطاب الدٌنً وعاللته بإشكالٌتً المعرفً واألٌدٌولوجً بتحلٌل نماذج عن الكتب المدرسٌة 

التبجٌل، وااللتباس واالرتبان، واالنتمائٌة، فٌما  للتربٌة اإلسالمٌة فً الطور الثانوي مستنتجا أن هذا الخطاب ٌتسم بخصائص7

تشكل أٌدولوجٌة الفاعل الرئٌسً فً رسم الكتاب المدرسً عنصرا محورٌا فً وضع المضامٌن وأٌدٌولوجٌاتها التً تعكس 

ث أحمد توجهاته و تكوٌنه. و فً السٌاق نفسه، وانطاللا من تحلٌل مضمون الكتاب المدرسً لمادة الفلسفة استنتج الباح

كرومً ذلن الجمع بٌن المضامٌن الفلسفٌة والبٌداغوجٌة والرهانات األٌدٌولوجٌة. كما لام الباحث عبد الوهاب بلغراس بدراسة 

المٌم الفلسفٌة والثمافٌة فً كتاب الفلسفة للسنة الثانٌة ثانوي، معتمدا على المنهج التحلٌلً، وتطرق إلى تارٌخ إلرار 

مناهج والكتب المدرسٌة  منذ تسعٌنٌات المرن الماضً، لٌستنتج فً األخٌر أّن الكتاب المدرسً ٌمكنه اإلصالحات التربوٌة وال

أن ٌمنح التلمٌذ طرٌمة فً التفكٌر الفلسفً و التفتح نحو المٌم الفلسفٌة من ثمافات و رؤى مغاٌرة. و فً االتجاه نفسه، تمت 

انوي كفضاء تمثٌل األنا و اآلخر، وبٌّنت أنه ٌمدم للتلمٌذ تصورا حول عالجت ملٌكة حمٌدو الكتاب المدرسً للسنة األولى ث

عدة ثمافات فً عاللتها باللغة. و فً سٌاق اللغة دائما، عالجت ابتسام شاشو مسألة اللغة فً المدرسة الجزائرٌة، حٌث تساءلت 

ألصلٌة للطفل الذي ٌتعلم بلغة "رسمٌة" عن اللغة التً ٌجب استخدامها ودعت إلى استرجاع األنا الضائع كناٌة عن اللغة ا

 مختلفة .

بعنوان7  3111كما تناولت الموضوع الدٌنً فً الكتب المدرسٌة أعمال الندوة الدولٌة التً نشرت بالمغرب سنة 

"Enseigner la religion aujourd’hui "? والتً شارن فٌها عدد من الباحثٌن من ضفتً البحر المتوسط أمثال دمحم ،

دي، دمحم شرٌف فرجانً، أحمٌدة النٌفر وغٌرهم. أحالت هذه الندوة إلى النماش الواسع حول طبٌعة التعلٌم الدٌنً الذي العٌا

تمدمه عدد من المنظومات التربوٌة المعاصرة فً الضفتٌن. واصلت مضمون اإلشكالٌة نفسها ندوة علمٌة دولٌة نظمت بتونس 

تدرٌس األدٌان فً عصر العولمة " ناور" األلمانٌة كان عنوانها 7 "كونراد أدٌ بإشراف من مؤسستً الٌونٌسكو و" 3116سنة 

حٌث تناولت بالتحلٌل تجارب التعلٌم الدٌنً ورهاناته المعرفٌة واألٌدٌولوجٌة فً عدد من دول العالم الٌوم. كما شّكلت تٌمات 



أركون فً عدد من دراساته فً إطار مشروعه نمد العلوم االجتماعٌة فً المدرسة أحد عناصر األطروحة التً نالشها دمحم 

العمل اإلسالمً ، وكان الهدف عنده هو المساهمة فً مماربة علمٌة نمدٌة إلشكالٌة تعلٌم علوم اإلنسان والمجتمع بعٌدا عن 

تارٌخ  "، التً ٌنشرها  مركز دراسات الوثائك والبحث فTrémaًالسجال األٌدٌولوجً. و صدر أٌضا عدد من مجلة "ترٌما

التربٌة بمونبولٌٌه ، عنوانه7 "المٌم، التمثالت والصور النمطٌة فً الكتب المدرسٌة فً منطمة المتوسط" . ومن أهم اإلشكالٌات 

التً أثارتها المساهمات فً هذا العدد صورة الذات ومكانة اآلخر فً الكتب المدرسٌة من خالل عدد من النماذج المختلفة من 

 ، لبنان ومالطا. فرنسا، إٌطالٌا، لبرص ،س، المغرب، تونرهً الجزائثمانً دول متوسطٌة 
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 ص اإلشكالية باللغة الفرنسيةملخ

Résumé : 

Depuis l’indépendance, l’école algérienne a subi de nombreux changements, notamment avec 
les réformes de 1962 à 1970, où elle a commencé à rédiger des manuels à travers les 
réformes de 1980 à 1990, dont la principale était la création de ce qu’on appelait l’école 
fondamentale.  

On parlait de modifier le programme s en 1991. Certains changements ont été apportés de 
1996 à 1998 jusqu’à l’atteinte des réformes de 2003 et de l’émergence de l’approche  dite par 
des compétences. 

Parmi les contenus de l'enseignement à toutes les phases, on trouve les matériaux des 
sciences sociales et humaines provenant de l'histoire, la géographie, l'éducation civique et 
l'éducation islamique ... qui sont directement liés à l'identité nationale et à la personnalité de 
l'étudiant algérien. 

Compte tenu de l'importance de ces matériaux en termes de personnalité de l'étudiant algérien 

et des controverses qui surviennent aux niveaux cognitif et pédagogique, nous allons travailler 

sur ce projet afin de déterminer comment présenter ces sciences dans les manuels scolaires 

depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. 

 

 اإلنجليزيةملخص اإلشكالية باللغة 

Summary : 

  Since independence, the Algerian school has undergone many changes, including the 

reforms of 1962-1970 that initiated the designing of textbooks and reforms of 1980-1990 that 

witnessed the establishment of what was known as the fundamental school. In 1991, there was 

a debate on bringing change to the curriculum; some changes were made between 1996-1998.  

The modifications continued until 2003 when the new reforms brought out the so-called 

competency based approach (CBA). 

Within the contents to be taught, in all levels, there are subjects that belong to social sciences 

and humanities such as history, geography, civic education, Islamic education, etc. which are 

directly related to the national identity and to the formation of the Algerian pupil personality. 



In view of the importance of these subjects in terms of shaping the personality of the Algerian 

pupil and the controversies that they arise at the cognitive and pedagogic levels, this project 

questions the way in which these sciences are present in textbooks from independence to the 

present day. 

 

 :المهام )المحاور( على الباحثينتوزيع  .2

 الكتب المدرسٌة لمادة الفلسفة الوهاب بلغراس عبد

 الكتب المدرسٌة لمادة التربٌة اإلسالمٌة والمدنٌة جٌاللً المستاري

 الكتب المدرسٌة لمادة اللغة الفرنسٌة محجوب روزا
 
 
 


