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الكتاب المدرس،أىميتو،ركائزه ووظائفو
األستاذ أبوالقاسم سعيد
تقدًن
يعترب الكتب ادلدرسي أىم وسيلة تعليمية يف الوقت الراىن رغم تعدد الوسائل والوسائط التعليمية األخرى
بالنظر إىل أدواره الًتبوية والتعليمة والتثقيفية،دلا يضمنو من معارف مدرسية تساعد ادلعلم أثناء ختطيط مراحل
الدرس،أو أثناء تدبَت وتقوًن األنشطة التعليمية والًتبوية  ،دلا يتضمنو من معطيات ديداكتيكية وغايات تربوية .
وحيضى الكتاب ادلدرسي بأمهية كربى لعالقتو الوطيدة بالنظام الًتبوي،كأداة الوطيدة بالنظام باعتباره أداة لتصريف
مكونات ادلنهاج التعليمي،وىو كذلك أحد ادلدخال ت لدراسة النظام الًتبوية وتقوًن عناصر وأىدافو الًتبوي
وحتليل وتقوًن عناصره ومقوماتو األساسية " فهويعكس فلسفتو اإلجتماعية وغاياتو وأىدافو،وديثل أحد اجملاالت
الدالة على خصوصية ىذا النظام مبا ينقلو من معارف وعلوم وثقافة،وما يتضمنو،من مشروع ورؤية اجتماعية
وثقافية،وما ينسج من عالقات بُت ادلتفاعلُت ادلؤثرين وادلتأثرين باحلقل ادلدرسي" .1
وال خيفى على أي فاعل تربوي أمهية اإلطالع على أسس وركائز ووظيفة الكتاب ادلدرسي من أجل حسن توظيفو
يف العملية التعليمية بشكل علمي وصحيح.
فما ادلقصود بالكتاب ادلدرسي ؟
 -1تعريف الكتاب المدرسي :
غالبا ما تستعمل لفظة الكتاب مقرونة بوصف "ادلدرسي"،دتييزا لو عن باقي الكتب ادلعرفية والثقافية األخرى
ادلوجهة لشرائح وفئات سلتلفة من القراء وادلتلقُت .فما ادلقصود بالكتاب ادلدرسي؟
وما ىي أسسو ومرتكزاتو؟
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وما ىي وظائفو ؟
رغم تعدد تعاريف الكتاب ادلدرسي وتنوعها ،فإهنا جتمع على اعتباره أحد الركائز األساسية للعملية التعليمة.فقد
عرفو "ادلنهل الًتبوي"بكونو " الوعاء الذي يحتوي ادلادة التعليمية اليت يفًتض فيها أهنا األداة ،أو إحدى األدوات
على األقل اليت تستطيع أن جتعل التالميذ قادرين على بلوغ أىداف ادلنهج احملددة سلفا".
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فهو الوسيلة اليت تضم بطريقة منظمة زلتوى الدرس ومراحلو،ومنهجية التدريس وسلتلف األنشطة ادلوجهة للمتعلم
ودتارين تسمح بتقوًن ادلتعلم للتأكد من مدى حتقق األىداف اإلجرائية والكفايات ادلتعلقة بادلادة ادلدرسة.
" وباجلملة يعترب الكتاب ادلدرسي أداة تعليمية أو وسيلة تربوية من أىم الوسائل التعليمية ضمن عناصر ادلناىج
الدراسية فهو تفصيل وتوضيح عملي دلا يقًتحو ادلنهج،ومساعد قوي يف إكساب ادلتعلم احلقائق
العلمية ادلنظمة،ووسيلة يف يد ادلدرس لتنفيذ ادلقررات الرمسية مبستواىا وزلتواىا احملددين" .3
يعترب الكتاب ادلدرسي أحد األدوات األساسية -داخل ادلؤسسات الًتبوية على اخلصوص -لتداول ادلعرفة
وتعميمها ،إنو أحد أدوات ادلؤسسة الًتبوية ،كما أنو عبارة عن مطبوع كما تعرفو أغلب البحوث الديداكتيكية
مرافق للتلميذ داخل الفصل وخارجو.
ومبا ىو كذلك فهو أداة يدوية ،قبل أن تكون أداة فكرية ألنو موجو -مؤسسيا وديداكتيكيا -ألجل التشغيل
والتشغيل الذايت.
والكتاب ادلدرسي فوق ذلك،أداة ديداكتيكية وسيطة.
يعرف "فرنسوا ريشودو"ر) (François Richaudeauالكتاب ادلدرسي بأنو :
"مطبوع منظم موجو لالستعمال داخل عمليات التعلم والتكوين ادلتفق عليها" .
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غَت أن ىذا التعريف عام جدا وفضفاض إىل درجة جتعلو قابال لكي ينطبق على كل مطبوع موجو لإلستعمال
ادلدرسي من قواميس ومعاحم وموسوعات وغَتىا،بل يتسع ىذا التعريف ليشمل أيضا كل نص مطبوع (جريدة
أورللة أو مؤلف أديب وتقٍت أو فلسفي أوعلمي )..يندرج داخل عملية تعلم مدرسية.
أما كتاب أسس "الفعل الديداكتيكي"فيعرف الكتاب ادلدرسي كالتايل" ىو رلموع الوثائق ادلطبوعة ادلستعملة يف
التدريس وخصوصا كتب التمارين والتطبيقات وكتب القراءة وكتب التعليم ادلربمج واجلذاذات وغَتىا" ،5وىذا أضيق
من تعريف "ريشودو" السابق،إذ حيصر الكتاب ادلدرسي يف كتب التمارين و التطبيقات (دتارين الرياضيات دتارين
القراءة دتارين التعبَت الكتايب )....ادلوجهة لدعم التعلم وتثبيت عملياتو.
وذلك بالذات ىو التعريف اليت تعطيو "فيفان دوالنشَت" للكتاب ادلدرسي:
"إنو مؤلف ديداكتيكي يتصور أصال ألجل تعلم معارف ومهارات مربرلة داخل مقرر خاص مبادة دراسية،أو رلموعة
مود متقاربة فيما بنها".6
واخلالصة أن الكتاب ادلدرسي حبكم أىدافو وبنائو الوثائقي،مطبوع أو مؤلف،يتناول داخل سياق ديداكتيكي ال
غَت.فهو غَت خاضع لعميات ثقافية ذات طبيعة أكادديية كالقراءة ادلنهجية والنقد،مثل الكتاب الثقايف،بل خيضع -
بسبب وظيفتو الديداكتيكية -لعمليات التقوًن البيداغوجي بعد مدة زمنية من إقراره داخا الفصول الدراسية.
أما صاحب "منجد روبَت "،فيقدم تعريفا للكتاب ادلدرسي كما يلي :ىو عبارة عن مؤلف ديداكتيكي،يقدم يف
شكل مرن ادلفاىيم األساية لعلم التدريس ،وخصوصا ادلعارف اليت تتطلبها ادلقررات الدراسية " .7
أما "أالن شوبان( ،)Alain choppinفيعرف الكتاب ادلدرسي"إن الكتاب ادلدرسي كما يشهد عليو أصلو
اإلشتقاقي يف اللغة الالتينية  manusمن .mainتعٍت يف األصل كمؤلف لو شكل سلفض والذي يتضمن
معارف تتعلق مبجال زلدد،فابتداءمن القرن التاسع عشر ،يعٍت ىذا ادلصطلح ادلؤلفات اليت تعلق بالربامج
ادلدرسية.وادلقصود بكراسة حسب الرأي العام ،ىو يف الواقع الوسائل اليت تؤدي رلموعة من الوظائف
البيداغوجية".8
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وتكاد ال ختتلف ىذه التعاريف الًتبوية وادلعرفية للكتاب ادلدرسي،عند الباحثُت العرب ادلهتمُت بو باعتباره أىم
وسيلة تربوية وديداكتيكية.
أما الدكتور( أمحد أوزي) ،فيعرف الكتاب ادلدرسي يف معجمو ادلوسوعي اجلديد ":يطلق مصطلح الكتاب
ادلدرسي يف  ( manuel colaireعلى نوع خاص من الكتب أعدت خصيصا لتكون يف متناول ادلتعلم
كما تدل على ذلك Manuelالفرنسية وىو يتناول ما ديكن معرفتو حول موضوع أو رلموعة مواضيع أو مادة
معينة يقدمها بطريقة ميسرة للمتعلم .ديكن تعريف الكتاب ادلدرسي بانو كتاب مطبوع موجو إىل التلميذ .وقد
تصاحبو بعض الوثائق السمعية البصرية أو وسائل أخرى بيداغوجية ،تعاجل رلموع العناصر اذلامة يف مقرردراسي
للسنة أو شلع السنوات".9
ودييز (ريشودو) بُت صنفُت من الكتب ادلدرسية :
 -1األول خاضع يف بنائو الداخلي لًتتيب نسقي لكل احملتويات واألنشطة اليت تسعى ادلؤسسة ادلدرسية إىل دتكُت
ادلتعلم منها أو تعليمو إياىا.ويتميز ىذا الصنف بًتتيب خاص حملتوياتو على شكل دروس وفقرات ورلاالت".وغالبا
ما يصاغ ىذا التنظيم بشكل جيعلو موازيا ألنشطة التدريس ادلرتقبة:عرض ادلعلومات،التعليق عليها،تطبيقات ودتارين
حتالخيص ،فروض للمراقبة ادلستمرة...وىذا الصنف ىو السائد حاليا يف تأليف الكتب ادلدرسية " .10أما ادلعايَت
اليت خيضع ذلا ىذا التأليف فهي حسب" ريشودوىي :
أ -ضرورة اختيار ادلعلومات حبسب قيمتها ونوعيتها وأمهيتها العلمية أو (األكادديية عموما).
ب -ضرورة مالءمة ىذه ادلعلومات مع مقتضيات احمليط اخلارجي والوضعية الثقافية واإليديولوجية.
ج -ضرورة مالءمة ىذه ادلعلومات مع مقتضيات احمليط اخلارجي والوضعية الثقافية واإليديولوجية.
ج -ضرورة تسهيل تقدًن ىذه ادلعلومات بشكل جيعلها يف متناول كل ادلتعلمُت.وىذا يستلزم من ادلربرلُت وادلؤلفُت
احلرص على تضمُت الكتاب ادلدرسي لوحات بيانية وفهارس سلتلفة (تضم أمساء األعالم،وادلصطلحات األكادديية
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األساسية اخلاصة بادلادة ادلدرسية وغَت ذلك ) وإحاالت سلتلفة تسهل قراءة ادلعلومات والربط بينها وإخضاع عرض
ادلعلومات دلنطق داخلي قابل للفهم (منطق ادلضامُت).
د -تسهيل قراءة ادلعلومات سواء تعلق األمر بالقراءة الشكلية القراءة التيبوغرافية (وىي اليت ترتبط بأول مستوى
للقراءة اخلاصة بالرموز واحلروف واخلطوط وطول السطور أو قصرىا وتوزيع الفقرات والنصوص ونوع احلرب والورق
ولوهنا....وعموما كل ما لو عالقة بالطباعة الواضحة اليت تسهل تعامل ادلتعلم مع الكتاب ادلدرسي كوثيقة )أو
بالقراءة اللسانية(وىي القراءة العقلية اليت تستند إىل قواعد اللغة وقوانُت اللسان).
ه -ضرورة مراعاة عنصر التماسك البيداغوجي الداخلي دلواد الكتاب ادلدرسي ومضامينو:تقطيع الوحدات
وتنظيمها،توازن سلتلف سلتلف الوسائل احلاملة للمعلومات (نصوص ،لوحات ،بيانات جداول )....إذ ال جيب
ادلبالغة يف اعتماد وسيلة واحدة،وإمهال الوسائل األخرى،إضافة إىل التمارين وأدوات ادلراقبة.
و -ضرورة تالؤم الكتاب ادلدرسي مع النماذج البيداغوجية ادلتبناة من طرف اإلدارة الًتبوية واألساتذة واليت تأخذ
بعُت اإلعتبار مستوى التالميذ ادلدرسي".11
 )2أما الصنف الثاين من الكتب ادلدرسية،فهو الذي يطلق عليو "ريشودو"اسم الكتب ادلرجعية،وىي اليت تعرض-
مهما كان تنظيمها الداخلي رلموعة من ادلعلومات ديكن اإلعتماد عليها عند احلاجة ،من أجل تثبيت زلموعة من
ادلعارف لدى ادلتعلم .غَت أن ىذه ادلعلومات تظل غَت خاضعة ألي تنظيم بيداغوجي يراعي أىداف التعلم
والتكوين .وادلالحظ على ىذا الصنف الثاين قلما يراعي الضرورة البيداغوجية وشروط النقل الديداكتيكي وىي
عبارة عن كتب عامة يتم جلوء ادلتعلمُت إليها أثناء القيام ببحوث حينما يكلفون بإصلازىا من طرف األساتذة أو
التوسع يف قضية من القضايا ".لذلك يبقى الصنف األول من الكتب ادلدرسية -وىو األكثر انتشارا يف سلتلف
اجملتمعات الراىنة أقرب إىل إىل مفهوم الكتاب ادلدرسي القائم على تعريف إجرائي يضع وظائف الكتاب ادلدرسي
كقاعدة لبناء ىذا الكتاب ادلدرسي ."12
ودييز عبد الكرًن غريب بُت عدة أنواع من الكتب ادلدرسية على الشكل التايل :
 )1كتاب ادلرشد ( ادلعلم) " :وىو وثيقة تربوية علمية يسًتشد هبا ادلعلم خالل تدريسو ألىداف أ ومفاىيم
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أو مواضيع ادلنهاج وخاصة فيما يتعلق بادلواد والوسائل التعليمية واسًتاتيجيات التدريس والتقييم ادلناسبة لكل منهما.
 )2كتاب عمل الطالب ( التلميذ)،وىو كتاب جيسد األنشطة والتمارين وادلشاريع اليت ديكن أن يقوم هبا التالميذ
أفرادا أ ومجاعات لتعلم ادلنهج .وقد يتخذ كتاب عمل أونشاط الطالب أيضا الصبغة التقليدية،حيث يكون واحدا
جلميع التالميذ خالل الفصل أو السنة الدراسية زلتويا على كثَت من األنشطة واألعمال ادلقعدية اليت يديرىا ادلعلم
عادة ،وهتدف إىل توفَت كثَت من الوقت التدريسي أو قد يتبٌت صيغة حديثة أو متمثال رلموعة من النشرات أو
الطاقات اليت ختص نشاطا أو عمال سيقوم بو أفراد التالميذ (أو مجاعاهتم الصغَتة عند تعلمهم دلفاىيم وخربات" .13
أما على ادلستوى التارخيي ،فَتى مؤرخو الفكر الًتبوي يف الغرب "،فإن أول شكل منظم للكتاب ادلدرسي ظهر يف
الغرب خالل القرن السلدس عشر ادليالدي على يد "كومينوس" (  )1670-1529الذي يعترب أول شكل منظم
للكتب ادلدرسية ادلوجهة إىل التالميذ وإىل ادلعلمُت وقد استطاع أن يدخل يف ىذه الكتب صورا حقيقية عوض
الصور الرمزية.أما يف العامل اإلسالمي فإننا صلد العديد من الكتب ادلختصرة ادلوجهة إىل ادلتعلمُت يف سلتلف أصنف
العلوم بأسلوب سهل وبسيط دتكن ادلتعلمُت من استيعاب معارف ادلواد ادلختلفة ،خصوصا يف علوم اآللة مثل
البالغة والنحو والعروض وقد اكتسبت الكتب ادلدرسية طابعها ادلميز يف اآلونة األخَتة،على مستوى اإلنتاج
واإلخراج بسبب الثورة التكنولوجية واالكتشافات اجلديدة يف رلال التقنية واإلعالميات والتصوير،وكذلك على
ادلستوى الشكل حيث مت اإلستعانة مبراجع يف رلال التوثيق واخلط أو على ادلستوى ادلنهجي حيث مت اإلستئناس
بالعديد من مفاىيم النقد األديب ومرجعيات علوم علوم الًتبية ،قصد دتكُت ادلعلم وادلتعلم من العدة الدياكتيكية
والًتبوية ادلالئمة ،بعد اإللتزام بشروط دفًت التحمالت ،ادلقرر من طرف السلطات احلكومية ادلشرفة على قطاع
الًتبية والتعليم .
أىميتو :
جيمع معظم الدارسُت ادلهتمُت بقضايا الكتاب ادلدرسي ،بأمهيتو الًتبوية والديداكتيكية ،كأىم وسيلة تعليمية ضمن
عناصر التعليمية ،ادلعلم ،ادلتمدرس ،احملتوى ،التقوًن ،بالرغم من منافستو من طرف وسائل التكنولوجيا األخرى يف
العصر الراىن،ذلك أن أىم "ما يثَت انتباه كل عامل ،يف احلقل الًتبوي اليوم ىو التغَت الكبَت الذي عرفتو الوسائل
التعليمية عما كانت عليو يف بداية القرن العشرين .
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لقد أصبح الكتاب ادلدرسي حاليا أداة تعليمة فقط ضمن أدوات أخرى -بعد أن كان األداة األساسية حىت حدود
القرن الثامن ادليالدي،بل لقد حتول يف بعض أنواع التعليم ادلستحدثة يف النصف الثاين من القرن العشرين (كالتعليم
ادلربمج والتعليم ادلدعوم باحلاسوب) إىل أداة ىامشية قياسا إىل أدوات أخرى أساسية كاحلاسوب" .14وىذا الينطبق
على واقع التعليم ادلغريب إال بشكل نسيب،نظرا لعدم تعميم مادة ادلعلوميات على مجيع ادلستويات الدراسية،رغم
أمهيتها القصوى،وعدم توظيف ادلوارد الرقمية بشكل فعال،خالل تدريس ادلواد العلمية باخلصوص ،خصوصا وأن
العصر الذي نعيش فيو وعصر الصورة بامتياز،شلا يستوجب توظيفها يف العملية التعليمية إىل جانب الكتاب
ادلدرسي.
وانطالقا من ىذا اإلعتبار" ديكن أن ننظر إىل حجرة الدرس وما جيري داخلها من نشاط تربوي وتعليمي ىادف
على أهنا عامل صغَت من عوامل اإلتصال يف حد ذاتو ،حيث يتم فيها تبادل سلتلف الرسائل بُت ادلدرس والتالميذ
لتوصيل ادلعلومات وادلعٌت والقيم وتنمية التفكَت وادلهارات واإلجتاىات والقيم يف مواقف تعليمية ىادفة .....من
خالل استخدام الوسائل اللفظية وغَت اللفظية والربط بُت أفضل ما يف الوسائل القددية واجلديدة بأساليب بطرق
وأساليب تؤدي إىل إجياد نظام جديد متكامل للتدريس قادر على حتقيق أفضل نتائج للتعلم ورفع إنتاجية العملية
التعليمية بكاملها".15
وقد أظهرت العديد من األحباث والدراسات أمهية ىذه الوسائل التكنولوجية يف عملية التعلم،غَت أنو الديكن أن
ننسى أمهية ومكانة الكتاب ادلدرسي.واليت تقوف مكانة ىذه الوسائل .فما ىي أمهية الكتاب ادلدرسي ؟
 -2أىمية الكتاب المدرسي :
جيمع بعض معظم ادلهتمُت بالبيداغوجيا ادلعاصرة أمهية الكتاب ادلدرسي يف الوقت الراىن ،رغم تعدد الوسائل
التعليمية األخرى ادلعتمد عليها يف العملية التعليمية،إذ الديكن اإلستغناء عنو يف العملية التعليمية ،رغم وجود سلتلف
الوسائل السمعية البصرية األخرى ،ولذلك جيمع معظم الباحثُت الًتبويُت أبمهية الكتاب ادلدرسي ،نظرا لعالقتو
الوطيدة بالنظام الًتبوي،باعتباره أداة لتصريف مكونات ادلنهج التعليمي،وىو كذلك أحد ادلدخالت لدراسة النظام
الًتبوي وحتليل وتقوًن عناصره ومقوماتو األساسية "فهو يعكس فلسفتو اإلجتماعية وغاياتو وأىدافو،وديثل أحد
14
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اجملاالت الدالة على خصوصية ىذا النظام مبا ينقلو من معارف وعلوم وثقافة ،وما يتضمنو من مشروع ورؤية
اجتماعية وثقافية وما ينتج من عالقات بُت ادلتفاعلُت ادلؤثرين وادلتأثرين باحلقل الًتبوي" .16
وتكمن أمهيتو القصوى "يف ارتباطو أبطراف العملية التعليمية ادلدرس ،وادلتمدرس ،واحملتوى والتقوًن فالكتاب
ادلدرسي يصرف غايات وأىداف ،ويقوم زلتوى مت اختياره طبقا دلواصفات ومعايَت ومتطلبات ادلنهاج التعليمي
ادلعتمد ،وبذلك فهو مثل تفصيال إجرائيا قصديا الختبارات النظام الًتبوي وغاياتو وأىدافو ،وباعتباره كذلك
مستوى من مستويات نربير ىذه ادلقاصد والغايات ()...ديثل بال شك أداة تلقُت وتوجيو وتربية بالغة األمهية " .17
وبالنظر ذلذا الدور الرئيسي يف العملية التعليمية،فهو ملزم وال يتحرك ادلدرس إال يف إطاره ،فادلدرس يعتمد عليو
بشكل كبَت حيث ينتقي منو مادة دروسو ،وطرق تنفيذىا،وأشكال وأدوات تقوًن حتصيل التالميذ وجيد فيو ادلتعلم
ادلادة ادلعرفية األساسية للتعلم "وديكنو من تقوًن ذاتو عرب شبكة متنوعة من األسئلة والتمارين تساىم يف التعلم الذايت
وتطويره .وعلى ىذا ادلستوى يضمن الكتاب ادلدرسي للمتعلمُت حدا أدىن من ادلعارف وادلعلومات على مستوى
ادلرحلة التعليمية أو ادلستوى ادلدرسي .ويعترب الكتاب ادلدرسي بناء على ذلك أداة توحد اخلطاب ادلعريف البيداغوجي
بُت أطراف الفعل التعليمي التعلمي على ادلستوى الوطٍت " .18
فكل ىذه اإلعتبارات الًتبوية والبيداغوجية ،اليت يتميز هبا الكتاب ادلدرسي،منحتو أمهية كربى يف العملية التعليمية
وادلمارسة البيداغوجية ،لكونو ديثل وسيلة تواصل تربوي أساسية ومركزية يف التعليم والتعلم.
وعلى الرغم شلا شاىدتو الساحة الًتبوية ،من تطور يف رلال تنويع الوسائل التعليمية ،يف ظل التطور التكنولوجي يف
رلال التعليم ،فإنو ليسعنا إال أن نعًتف بأن الكتاب ادلدرسي ال يزال حيتل مكانة مرموقة يف التعليم والتعلم ضمن
نظامنا الًتبوي القائم وظروفنا التعليمية الراىنة،حيث يعد الوسيلة األساسية يف إصلاز الربنامج ادلقرر وحتقيقو" 19عكس
الد ول ادلتقدمة اليت مل يعد فيها الكتاب ادلدرسي كوسيلة أساسية نتيجة توظيف ادلوارد الرقمية بالنسبة جلميع ادلواد
ادلدرسة ،ابتداء من مستوى التعليم األويل وإىل ادلستويات التعليمية العليا،نتيجة إجيابيات سلتلف الوسائل التعليمية
احلديثة ،خصوصا بعد أن أصبح التعليم عن بعد ضرورة حتمية بالنسبة للدول ادلتقدمة ،شلا أضعف من الدور الذي
منفسو الكتاب اإللكًتوين ،حيث أصبح رلرد مرشد
يلعبو الكتاب ادلدرسي وادلكانة اليت كان يشغلها ،إىل جانب ا
16
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على لألستاذ والتلميذ،باعتباره وسيلة منهجية دتكنهما من معرفة مضامُت الدرس وزلتوياتو،فضال عن التعرف على
مراجع ادلوضوع وسلتلف األنشطة ادلتعلقة بادلوضوع،خصوصا بالنسبة للتالميذ الذين ال يتوفرون على ربط باالنًتنيت
،حيث أصبح الكتاب بالنسبة ذلم وسيلة أساسية يتم الرجوع إليها كلما دعت الضرورة خالل تفشي جائحة كرونا .
فرغم اجملهودات اجلبارة اليت بدذلا وزارة الًتبية والتعليم بادلغرب،عرب توفَت ادلوارد الرقمية للمتعلمُت وتبٍت صيغة التعليم
عن بعد،فإهنا ضرت إىل طبع دالئل تعليمية تتعلق مبختلف ادلواد ادلدرسة باألسالك التعليمية قصد املراجعة والدعم
بالنسبة للتالميذ الذين ال يتوفرون على وسائل الربط باالنًتنيت يف ادلغرب،الشيئ الذي يدل أمهية الكتاب ادلدرسي
يف الوقت الراىن.
وإذا كانت كل ىذه ادلناحي التعليمية والًتبوية تربز أمهية الكتاب ادلدرسي يف حياتنا ادلعاصرة اليوم ،فما ىي
الوظائف واألدوار اليت يقوم هبا الكتاب ادلدرسي ؟
 3وظائف الكتاب المدرسي :
بالنظر إىل أمهية الكتاب ادلدرسي الًتبوية والديداكتيكية،كأىم وسيلة تعليمية،فإنو يقوم بوظائف أساسية بأنشطة
التعليم والتعلم،سواء تعلق األمر باألىداف التعليمية العامة ،أو بالوظائف الديداكتيكية والبيداغوجية ،أو بأطراف
العملية التعليمية :معلم ،متعلم،ولتوضيح ىذه الوظائف ال بد لعرض سلتلف مواقف الباحثُت الًتبويُت الغربيُت
والعرب احملدثُت .
فمن خالل قراءتنا ألىم الكتابات الًتبوية حول وظائف الكتاب ادلدرسي،نستنتج أن ىناك مواقف متباينة،لكنها
تصب يف اجملال التعليمي التقوديي،عرب دتكُت ادلتعلم من رلموعة من ادلهارات ادلعرفية والتقنية،وإمكانيات التشغيل
والتقوًن.وديكن عرض مواقف الباحثُت البيداغوجيُت،حول وظائف الكتاب ادلدرسي كالتايل:
 يرى الفريق األول من ىؤالء الباحثُت "أنو ديكن التفكَت يف وظائف الكتاب ادلدرسي احلايل،انطالقا من مستويُت:مستوى عام جدا ويتعلق بعالقة الكتاب ادلدرسي بادلعرفة والعالقة البيداغوجية وادلؤسسة ادلدرسية،ومستوى خاص
يتعلق بإمكانيات التعلم ومستوى التشغيل.وإذا كانت الوظائف العامة اليت تدخل ضمن ادلستوى األول،ترتبط
باالختيارات اإليديولوجية والبيداغوجية للمضامُت ادلعرفية اليت يعرضها الكتاب ادلدرسي،وبادلرجعيات السيكولوجية
اليت احملددة ،للعالقة البيداغوجية ،وبالنظام الداخلي للمؤسسة ادلدرسية وتوزيع شعبها ومستوياهتا،فإن الوظائف
9

اخلاصة اليت تدخل ضمن ادلستوى الثاين ترتبط أساسا بعملية التعلم وإمكانيات التشغيل الفعلي اليت يتم حتديدىا
تبعا ألىداف نوعية وإجرائية خاصة بكل مستوى من مستويات التمدرس" .20
ونالحظ من خالل ىذا ادلوقف أمهية الكتاب ادلدرسي كوسيلة تعليمية ذات أبعاد تربوية عامة تتكامل مع سلتلف
القضايا الًتبوية العامة كادلنهاج الًتبوي واألىداف التعليمية ووظيفة ادلدرسة وغَتىا من القضايا البيداغوجية،كرافد
أساساي يعمل على حتقيقها من خالل رلموعة من الوظائف الًتبوية اخلالصة ،ناىيك عن وظيفتو الديداكتيكية
حيث يتكامل مع رلموعة من العاناصر الديداكتيكية ادلتعلقة بعملية التعلم .
 أما موقف الفريق الثاين ،وديثلو رلموعة من الباحثُت الغربيُت والعرب احملدثُت،وجيمعون على أن وظيفة الكتابادلدرسي تكمن يف رلموعة من الوظائف الًتبوية والديداكتيكية واالجتماعية والسيوسوثقافية ،وىي كالتايل:
 -1الوظيفة اإلخبارية :وىي عبارة عن وظيفة تقليدية،وتتمثل يف مستويُت أساسيُت ومها:
 مستوى تصوري :ويقصد بو أن الكتاب ادلدرسي،بكونو عبارة عن مرجع أساسي للتصورات واألفكار وادلعارفادلتنوعة ادلتعلقة بادلضامُت واحملتويات وادلنهجيات األساسية يف عملية حتليل النص وتلقيو،وقضايا علم النص اليت
دتكن ادلتعلم من أدبيات اإلنتاج والكتابة،إضافة إىل كل ما يتعلق بادلادة الدراسية ،بشكل مهيكل ومبوب ومرتب.
 -2الوظيفة التعليمية أو التكوينية :وتعترب من أىم وظائف الكتاب ادلدرسي البيداغوجية والديادكتيكية ،اليت تتمثل
يف سلتلف األنشطة التعليمية اليت تثَت ادلتعلم وتنمي كفايتو ادلعرفية ،وجعلو قادرا على إثارة قدراتو ادلعرفية والذىنية
ادلتنوعة،كالتحليل والًتتيب وادلقارنة والتطبيق والتحويل،كما تتيح ىذه الوظيفة للمتعلم إمكانية التعلم الذايت عرب
رلموعة من األنشطة التقوديية،ناىيك عن إثارة دافعية التعلم لديو.
 -3وظيفة التمرين والتدريب :يشتمل الكتاب ادلدرسي على أنشطة متعددة ،دتكن ادلتعلم من سلتلف األنشطة
التعليمية اليت تساعد على حل مشكالت عرب نقل مكتسباتو من وضعيات تعليمية إىل وضعيات تقوديية.وتعرب ىذه
األنشطة مبثابة ادلعيار األساسي يف حتقيق اذلداف اإلجرائية خالل الدرس".وعادة ما تدرج التمارين واألنشطة يف
ختام مقطع أو جزء مكتمل من الكتاب ادلدرسي.ومن ادلفيد جدا أن يتوخى ىذا الكتاب ادلدرسي،ضمن ىذه
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الوظيفة ،تنويع األنشطة والوضعيات التدريبية ،حبيث تتجاوز رلرد اعتماد نشاط الذاكرة إىل كل ما يستدعي
استعمال الوظائف العقلية األخرى " .21
 -4الوظيفة التقوديية  :وتعترب ىذه الوظيفة من أىم وظائف الكتاب ادلتمثلة يف سلتلف أنواع التقوًن ادلتعلقة
باألنشطة موضع الدرس ادلتعلقة بالتقوًن التشخيصي والتكويٍت واإلمجايل ،هبدف تقوًن حصيلة التعلم،ودتكُت كل من
ادلتعلم وادلعلم مبعلومات من أجل قياس مدى حتقق اذلداف اإلجرائية اليت كمدخل أساسي للعملية التعليمية".ومن
الضروري أن تكون األسئلة أو ادلسائل ادلطروحة مصحوبة باألجوبة الصحيحة ،ومرفقة مبعايَت النجاح ادلعتمدة .كما
أنو من الالزم أن تصنف تلك األسئلة أو ادلسائل تبعا الرتباطها بالتقوًن التكويٍت من جهة وبالتقوًن اإلمجايل من
جهة أخرى".22
 -5الوظيفة الًتبوية :ويقصد هبا سلتلف أنشطة التعليم والتعلم وفق مقاربات منهجية وخلفيات مرجعية تتمثل يف
وبأقل جهد سلتلف ادلقاربات البيداغوجية ادلعروفة،يف أقل وقت،وبأقل جهد شلكنُت.
-6وظيفة اجتماعية :تتمثل يف كونو يلعب دور ادلوازن بُت الثقافة ادلدرسية والثقافة االجتماعية،ويرسخ الثقافات
والقيم اليت يرسخها اجملتمع.
وظيفة سوسيوثقافية :تتجلى يف كونو يؤدي دور احلامل وادلروج للقيم وادلعاير الثقافية األصلية اليت حتقق روح ادلواطنة
لدى ادلتعلم من جهة،ودور النافذة اليت يطل من خالذلا األخَت على العامل اخلارجي.
نستنتج من خالل عرض ىذه الوظائف أمهية ودور الكتاب ادلدرسي يف ادلنظومة التعليمية والعملية التعليمية،كأىم
وسيلة تعليمية وثقافية وتربوية وديداكتيكية.
أما الفريق الثالث:وديثل وجهة نظر الباحثُت الغربيُت،وعلى رأسهم "ريشودو" الذي حيدد وظيفة الكتاب ادلدرسي يف
ثالث وظائف أساسية.23وىي كالتايل :
 -الوظيفة األوىل أكادديية  :وتتعلق بادلعرفة اليت حيملها الكتاب ادلدرسي،فالكتاب ادلدرسي يؤدي وظيفة اإلخبار
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وعرض ادلعلومات ادلختلفة مع استحضار رلموعة من ادلعايَت الًتبوية والتنظيمية ادلتعلقة بعملية التنظيم البيداغوجي
حسب متطلبات النقل الديداكتيكي.على ىذا األساس مل تتخل الكتب ادلدرسية احلالية عن الوظيفة األساسية
للكتب التعليمية داخل األنظمة الًتبوية التقليدية.فهي تقدم سلتلف ادلعارف التارخيية واللسانية والعلمية وسلتلف
ادلعارف ادلختلفةناىيك عن تصورات حول سلتلف التقنيات والعلوم.
 الوظيفة الثانية بيداغوجية :وتتعلق "بالعالقة الًتبوية،فالكتاب ادلدرسي حييل  -من زوايا بيداغوجية -على تصورضمٍت للتواصل بُت الراشد وبُت الطفل والناشئ ولعمليات الًتبية والتعلم،سواء كانت ىذه العمليات قائمة على
التقليد والتبعية أو االستقالل والتعلم الذاتيُت أو مهام اإلبداع واإلنتاج" .24
 الوظيفة الثالثة مؤسسية وتتعلق بعالقة الكتاب ادلدرسي ببنية النظام ادلدرسي،وذا يعٍت أنو انعكاس للنظامادلدرسي مبختلف شعبو ومستوياتو ومواده الدراسية ودلقررات ىذه الشعب وادلواد.وتعبَت عن التنظيم الًتاتيب أو
اذليكلي الذي خيضع لو النظام الًتبوي ودرجة حدود االستقاللية اليت يتمتع هبا ادلدرس يف تسيَت أنشطتو
الديداكتيكية وتدبَتىا ،ولذلك ديكن اعتبار الكتب ادلدرسية انعكاس لإلختيارات الًتبوية وللمرامي العامة للًتبية يف
كل دولة حسب ادلنطلقات اإليديولوجية واإلجتماعية والثقافية .
كما أن ىذه الوظائف الثالث الكربى "ترتبط ضمنيا بنوعية مؤلفي الكتب ادلدرسية وكفاءاهتم.فغالبا ما يكون ىؤالء
ادلؤلفون أساتذة جامعيُت من منتجي ادلعارف العادلة ،أو فاعلُت بيداغوجيُت يعملون جنبا إىل جنب مع األساتذة
مستعملي تلك الكتب ادلدرسية أو من ىيأة التأطَت واإلشراف الًتبوي أومسئولُت إداريُت داخل الوزارة ادلعينة بأمور
الًتبية والتعليم وأحيانا يلتقي كل ىؤالء داخل جلان التأليف ادلدرسي."25 .
وباإلضافة إىل ىذه الوظائف العامة للكتاب ادلدرسي،يرى "ريشودو "،أن ىناك رلموعة من الوظائف األخرى
ادلرتبطة بالتشغيل والتعلم،وىكذا تتحدد أمهية الكتاب ادلدرسي ،يف كونو جيمع سلتلف ادلواد وادلضامُت التقنية
خاصة مبادة دراسية معينة وه بتنظيمو ذلذه ادلواد يدعم نشاط ادلدرس خصوصا حينما يهيئ ىذا األخَت دروسو
وحيدد الوحدات الزمنية لدرس ما أو سلسلة من الدروس ،غَت أن قيمة الكتاب ادلدرسي وفعاليتو ال تظهران إال
حينما يشخص األىداف االديداكتيكية للتدريس والتكوين،وىذا يعٍت حينما حيدد إمكانيات االستعمال اإلجرائية

24
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اليت يسمح هبا داخل الفصل وخارجو،إنو يساعد على بناء عمليات التعلم والتدريس وترتيبا تدرجييا ذلا،كما أنو
يساعد على بناء عملية التعلم وىيكلتها بعد أن يقدم ختطيطا خاصا للحظات التعلم والتدريس وترتيبها تدرجييا
ذلا...إن الكتاب ادلدرسي يساعد ادلتعلم على بناء ادلعرفة ويقدم للمدرس وسائل لتنظيم حلظات تعلم ادلهارات
واخلربات".26وختتلف ىذه اإلسًتاتيجية من كتاب مدرسي آلخر حسب اخلطة ادلتبعة يف تقدًن ادلعارف،فقد يركز
ادلؤلفون على دتارين وتطبيقات مركزة تعمل على التأكد من حتقيق اذلداف اإلجرائية اليت يسلطها ادلعلم يف بداية
الدرس ،أو الًتكيز على الصور واألمثلة يف ترسيخ القاعدة موضوع الدرس ا نطالقا من ادلهارات القرائية ادلعروفة
الفهم والتحليل والتفسَت وادلناقشة نوفق تعاقد بيداغوجي ىادف ديكن ادلتعلمُت من فهم مضامُت الدرس وإثارة
الدافعية لديهم ودتكينهم من ادلهارات األساسية خالل احلصة الدراسية.
إن رلاالت التكوين والتشغيل اليت يساعد الكتاب ادلدرسي على تنظيمها كثَتة ومتعددة ،وترتبط ىذه اإلمكانيات
بوظائف عدة متكاملة،يؤدي وظائف عدة "،وىي كالتايل :
 الوظيفة السيكولوجية ،وختص حتفيز التالميذ ودعم حاجاهتم إىل التعلم والتكوين. الوظيفة التكوينية ،:وترتبط بتقدًن وسائل دترين التلميذ وتدريبو على ادلهارات... الوظيفة التوجيهية  :وترتبط بتقدًن أدوات مرجعية وتوجيهات ميتودولوجية دتكن التلميذ من فهم طرق العملوإصلازىا .
الوظيفة التقوديية  :وترتبط مبختلف الوسائل واألنشطة والتمارين اليت يوفرىا الكتاب ادلدرسي للمتعلم بغرض
اعتمادىا كأداة دلراقبة التحصيل ومدى حتقق أىداف الدرس" .27
وىذا يفرض االىتمام مبستوى التنظيم وتبسيط ادلعارف واجلمع بُت ادلوارد الداخلية واخلارجية قصد مواجهة وضعية
مشكلة ،بشكل مشويل بعيد عن األمناط التجزيئية لعملية التعلم،واستثمار التجارب ادلختلفة ادلستقاة من زليط
ادلتعلم".فالكتاب ادلدرسي يف نظر (ريشودو) ليس غاية يف حد ذاتو،وإمنا ىو رلرد وسيلة ديداكتيكية (قد يكون
الوسيلة األساسية يف بعض ادلواد الدراسية )،وجيب على مؤلفي الكتب ادلدرسية أن ينتبهوا إىل أنو رلرد أداة تساعد
ادلتعلم على استثمار خرباتو اليومية واإلجتماعية وشلارسة نشاط أكثر ذاتية وانفتاحا على احمليط اخلارجي" .28
26
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وإىل جانب ىذه الوظائف األساسيةللكتاب ادلدرسي،ادلتعلقة بادلضمون،ىناك إمكانيات االستعمال الوظيفية أو
اإلجرائية اليت مسح هبا ادلتمثلة يف وظائف التشغيل والتكوين اليت يؤديها الكتاب ادلدرسي.
وقد حصر (بَتنار سربينغ) وظائف التشغيل والتكوين اليت يؤديها الكتاب ادلدرسي،استنادا إىل البيداغوجيا بواسطة
األىداف ،خصوصا صنافة بلوم الشهَتة  (.أما القاعدة البيداغوجية اليت أقام عليها ىذا الباحث عملو الًتكييب ذاك
فتقتضي بأن ادلخاطب األساسي لكل كتاب مدرسي خصوصا يف ادلستويات األولية من التعليم ،ىو التلميذ لذلك
ينبغي على اخلربات ادلعارف اليت يقدمها للتلميذ أن تكون قابلة لإلندماج يف عملية التعلم الالحقة يف الوضعيات
ادلعيشة اليت ديكن للمتعلم مواجهتها خارج ادلؤسسة ادلدرسية وىذا يقتضي عدم حصر وظيفة الكتاب ادلدرسي يف
تنمية القدرة على الفهم واحلفظ والتذكر وحدىا ،بل جيب أن تبٌت على ذلك وظائف أخرى ختص تطبيق ادلهارات
وادلعرف ادلكتسبة،وأخَتا جيعلو قادرا على اخللق واإلبتكار"  30.29فانفتاح الكتاب ادلدرسي على ادلهارات واخلربات
احلياتية تتيح للمتعلم اكتساب معارف ومهارات دتكنو من اإلدماج يف احمليط اخلارجي واإلخنراط يف رلموعة من
األنشطة ادلتعلقة باحلياة ادلدرسية باخلصوص ،ولذلك يعترب الكتاب ادلدرسي الدعامة األساسية ألنشطة احلياة
ادلدرسية من خالل تضمنو معارف متنوعة تتعلق مبجال الصحة والبيئة والتكنولوجيا ناىيك عن ادلعارف ادلتعلقة
مبجال اخللق واإلبداع.
 -2-1أنواعها :
وعلى أساس القاعدة السابقة يصوغ (برنار سبَتنغ)،أىم وظائف الكتاب ادلدرسي اخلاصة بالتشغيل والتعلم وىي
كالتايل :
أ -وظيفة ادلعرفة :يسمح الكتاب ادلدرسي للمتعلم باكتساب معرفة متنوعة ،ديكنو استعماذلا وتوظيفها عند احلاجة
وقد تكون ىذه ادلعرفة :
 معرفة مبعطيات خاصة،أي بعناصر أساسية تتخذ كقاعدة ضرورية حلل مشاكل وقضايا ختص أحد رلاالتالتدريس حتليل مثال والتعلم ،كمعرفة احلقول الداللية ،أومعرفة أمساء األماكن واألعالم....إخل.

28
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أو ادلعرفة بوسائل ومناىج دتكنو من استعمال تلك ادلعطيات من أجل حل وضعية مشكلة ،كتوظيف مفاىيمحتليل النص لإلجابة عن أسئلة حتليل النص ،مثال.أواستثمار قواعد النحو يف عملية اإلعراب.
"أو ادلعرفة بالتمثالت اجملردة كالرسوم البيانية ادلنظمة للظواىر والتصورات العامة (مثل القوانُت العقليةوالنظريات).31
وادلالحظ على ىذه ادلعارف ادلقدمة على ادلتعلم ،ليست من أجل التخزين يف سجلو ادلعريف ،بغرض احلفظ واالستظهار
بل كوسيلة لتعلم عمليات جديدة ،مبساعدة ادلدرس الذي يقوم بدور الوسيط من أجل تدليل رلموعة من الصعوبات اليت
قد يواجهها ادلتعلم ،وفق تعاقد بيداغوجي زلكم .ولذلك فجميع ادلعارف ادلقدمة يف الكتاب ادلدرسي"،ليست معارف
جاىزة ،بل ىي خربات ذاتية للتعلم وىي أساسية يف التكوين ادلدرسي الراىن بسب طابعها األساسي واألدايت "32
ب -وظيفة الفهم:ويقصد هبا عدم اقتصار الكتاب ادلدرسي يف عرض ادلعلومات ومعطيات موجهة لالختزان داخل
الذاكرة،بل جيب عليو أن يدعمها بكل الوسائل اليت تسهل فهمها لدى ادلتعلم.فال ديكن حتقق وظيفة ادلعرفة دون
حتقق وظيفة الفهم ".والفهم يعٍت التعبَت عن معٌت معلومة ما باستعمال صياغة جديدة .لذلك ،يتطلب أوال القدرة
ثانيا القدرة على التأويل أي اكتشاف األفكار على نقل أو (حتويل) مضمون معريف من لغة إىل أخرى ()..و يتطلب
األساسيات لرسالة ما وإقامة العالقات الداخلية اليت تربط بينها ()..كما يتطلب أخرا القدرة على التعميم،أي عدم
االكتفاء مبضمون ادلعلومة ادلعطاة وذلك بان يتم انطلقا منها استنتاج النتائج أو اخلالصات اليت تقبل التطبيق على
رلاالت أخرى".33
 وظيفة التطبيق :ويقصد هبا كل أشكال اإلستعمال اإلجرائي للكتاب ادلدرسي من خالل أنشطة تطبيقية دتكنادلتعلم من حل مشاكل جديدة واستعمال ادلعطيات ادلعرفية وادلنهجية.
د -وظيفة التقييم  :وتتعلق -حسب برنار سربينغ" -ما ديكن أن يقدمو الكتاب ادلدرسي للمتعلم عرب أشكال
التقييم حىت يصدر أحكام قيمة على ما حصلو وفهمو وعمل على تطبيقو،والتقييم أساسي داخل كل تعلم (تقييم
األفكار وادلعلومات والطرق).34"..

32
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31

33
34

ه -وظيفة تعميق ادلعرفة واخلربة (الًتكيب) :ويقصد هبا سلتلف اإلمكانيات ادلعرفية واخلربات ادلتنوعة ،اليت دتكن
ادلتعلم من تعميق معارفو وتوسيعها واكتشاف معارف جديدة،خصوصا خالل أنشطة مرحلة الًتكيب.
و -وظيفة اخللق واإلنتاج  :يعترب اإلنتاج من أىم األىداف الًتبوية احلديثة .وعلى الكتاب ادلدرسي أن يقدم ألجل
ذلك عناصر ووسائل دتكن ادلتعلم من اإلنتاج الشخصي،أي خلق منتوج منظم يكون نتيجة جهد ذايت،حيًتم قواعد
ومعايَت سبق للمتعلم أن حصلها،لكنو يستند أيضا إىل معايَت شخصية كوهنا ادلتعلم انطالقا من خرباتو اخلاصة مهما
كانت حدسية وغرب بالغة التجريد" .35
خالصة :
نستنتج من خالل دراستنا لركائز وأسس ووظيفة الكتاب ادلدرسي،أنو يعترب من الوسائل التعليمية األساسية،لكونو
يلعب دور الوساطة ادلعرفية رغم ظهور رلموعة من الوسائط التعليمية ادلعاصرة ،بالنظر إىل وظائفها ادلعرفية
والبيداغوجية والتقوديية ،كمصدر أساسي للمعارف والقيم وسلتلف مهارات التعلم األساسية بالنسبة للمتعلم على
مستوى التشغيل اإلجرائي نظرا دلا يتيحو للمتعلم من إمكانيات التعلم ادلتنوعة ناىيك عن رلاالت تشغيلو انطالقا
من بيداغوجية األىداف،دلا يتيحو من إمكانيات االستعمال ادلتنوعة رغم منطية ثقافتو وتروجيو للثقافة
السائدة،باعتبارىا من اإلشكاليات األساسية اليت يطرحها الكتاب ادلدرسي يف الوقت الراىن.
وبالرغم من ىذه االنتقادات ادلوجهة دلؤلفي الكتب ادلدرسية يظل الكتاب ادلدرسي أىم وثيقة تربوية وديداكتيكية
بالنسبة للعملية التعليمية.

35
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