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  صعوبات تعلم العلوم االجتماعية لدى تالميذ التعليم الثانوي من منظور نظرية بياجى
Learning difficulties of social sciences in secondary education pupils  
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 : ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على حمتوى منهاج العلوم االجتماعية وتسليط الضوء على حمتوى وطرائق    

وقوف على أسباب صعوبات ال قصد حتقيقها ملتطلبات التعلم تبعا لنظرية بياجى ومدى ،التدريس وعمليات التقومي 
( أستاذا من 57وتكونت عينة البحث من )، سؤاال  08صممت ألجل ذلك استمارة حبث مكونة من ،و التعلم 

ة هلذه املرحلة مل يطرح وفق مطالب النمو املناسباحملتوى  أنو توصلت الدراسة إىل :، التعليم الثانوي بوالية وهران  
تناسب مع احلاجات النفسية أما من ناحية طرائق التدريس  ف، ما من ناحية تنمية مطالب النمو االجتماعي 

فروق الفردية التجريد والتصنيف و معيار احرتام ال جانبال تتالءم مع مستوى التالميذ يف فهي  وعمليات التقومي
 والذي مل يتحقق تقريبا يف مجيع عناصر املنهاج

 .نظرية بياجى الثانوي،التعليم  االجتماعية، تالميذ تعلم، العلومصعوبات  :يةكلمات مفتاح
Abstract  

This study aims to clarify the Social Sciences curriculum by examining the differences 

between content, methods of teaching and into which extent they meet with the 

requirement of learning process according to Piaget theory. 

In order to conduct this study, a questionnaire of thirty-eight (38) questions was 

distributed among seventy-five (75) high school in Oran city, The results showed that 

social-sciences was not in harmony with the pupil’s mental development. In addition, it 

did not develop the social values, since social sciences and evaluating are not in the same 

foot with the pupil level. 
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 : مقدمة.1

هتمام الدول االنفجار املعريف بدا جليا ا ويف عصرالرتبية والتعليم من انشغاالت األمم والشعوب منذ األزل تعترب 
املتطورة هبذا القطاع ملا له من انعكاس على شعوهبا، حيث ختدم سياستها الداخلية واخلارجية ومن مث كان االهتمام 

اليت  وتطبيقها وإصالحها، ونشري يف هذا الصدد أنه يوجد الكثري من الدول ومبجال تنظيمهاأكرب باملناهج الرتبوية، 
د شعوبا حتاول اصإصالح جن ويف املقابلهذه النتائج بصفة تراكمية على شعوهبا.  إىل انعكاست جمهودات كبرية أدت بذل

 لتقليد، والنقلاأهنا ال تتوافر على رؤية واضحة للبحث العلمي باعتمادها على  إذوبيئتها تناسب تلكن بطرائق ال 
ا َوها سواًء يف تشخيص املشكل أو رسم الربنامج اصإصالحي مم الساذج عن اجملتمعات الغربية راغبة يف أن حتدو حد

  املشكالت الرتبوية.وأدى إىل ظهور العديد من  عمق ظاهرة التبعية،

ملوجودة وتسليط الضوء على أوجه االختالف ا ات،االجتماعيإىل التعرف على حمتوى منهاج  احلالية الدراسةوهتدف 
 حتقيقهاومدى واحملتوى  ،يسالتدر واحلالية تبعا لتغيري منهجية  السابقة، التقوميوعمليات  التدريس،بني حمتوى وطرائق 

ذ يف الوقوف على أسباب صعوبات التعلم وتدىن مستوى التالمي متومن  .ملتطلبات التعلم تبعا لنظرية بياجى
 ات.االجتماعي

 الدراسة: . إشكالية.1

 وء مامن وجهة نظر أساتذة التعليم الثانوي يف ضات االجتماعيسباب صعوبات التعلم يف أل الدراسةهذه  تتطرق 
وىف هذا  تعليمية.ة الرتبوية لكل مرحل وكذا املطالببياجى كنظرية معرفية توضح نواحي النمو املعريف  به نظريةجاءت 

عالقة بني هدفت إىل الكشف عن ال اليت (2287)دراسة اوهوشي  منها:اجملال مت التطرق إىل جمموعة من الدراسات 
فروق  وجودإىل ت توصلأن أداء الذكور كان أفضل من أداء اصإناث، كما  وبينت النتائجالتعليمي  العقلي املعريف النموم 

معرفة املرحلة اليت وصل إليها  ومن مث. (222 :2222دالة إحصائيا تعزى للمستوى التعليمي. )امحد حاج موسى، 
يؤدي أن  هذا ميكنو حلة العمليات احملسوسة مثال ال ميكنهم فهم األفكار اجملردة الطلبة. فالطلبة الذين ال يزالون يف مر 

املعريف دورا كبريا ومهما يف  ويؤدي النمو(. 222 :2222امحد حاج موسى، )الدراسي. تدين مستوى التحصيل  إىل
: إذا كانت قدرة الفرد على التعلم (Good)من فهم طبيعة ذلك النمو، يقول جود  وبذلك البدالعملية التعليمية 
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)امحد حاج موسى،  الفرد.ترتبط ارتباطا مباشرا بنموه فإن التزود بفرص التعلم تعتمد على فهم مستوى منو هذا 
 واليت تفيد قدرات الطالب اخلاصة بينها: معرفةالرعاية يف جمموعة من النقاط من  وتتجلي عوامل.  (222 :2222

لثانوية مبعىن إحلاقهم بعد انتهائهم من مرحلة التعليم األساسي بنوع الدراسة ا ا،صحيحيميا تعلتوجيها يف توجيههم 
 لعمل.اسوق بالتوجيه التعليمي املهين حنو  يرتبطبدوره  والذي يرتبطقدراهتم اليت تتناسب مع 

 مبجموعة من الفرضيات التالية  املنطلق خنرج ومن هذا

 : الدراسة فرضيات- .1

 الرتبوية.ناهجنا مبات النمو يف عملية التعلم يف إىل عدم احرتام متطلات صعوبات التعلم يف االجتماعيسبب يرجع 

 وهي:إىل ثالث فروع  ةالرئيسيه الفرضية فرع هذتتو 

 .حمتوى املنهاجإىل عدم احرتام متطلبات النمو يف ات سبب صعوبات التعلم يف االجتماعي يرجع -2
 حملتوى.اإىل عدم احرتام متطلبات النمو يف طرائق تدريس ات جتماعيسبب صعوبات التعلم يف اال يرجع -2
 ملكتسبات.اإىل عدم احرتام متطلبات النمو يف عمليات التقومي   ات االجتماعيسبب صعوبات التعلم يف  يرجع -0

 بياجيه:كمرحلة العمليات المجردة في نظرية   المراهقة- .3

 استخدام املعرفةو التفكري يف املرحلة املراهقة بأنه التفكري الصوري حيث تصل القدرة على اكتساب  يسمى بياجيه
ل املشكلة، التفكري الصوري بقدرة الطالب على ح يف مرحلة ويتميز املراهق  عقالنيا.ذروهتا فالتفكري اآلن أصبح 

تخدام هذا التقدم املعريف يكون املراهق قادرا على اس وجتربتها. ويف سياقاختيار العديد من البدائل  والقدرة على
والتقدم اخلربات الفردية البدء ب أيضا، مبعىنعلى التفكري االستقرائي  يكون قادراكما التفكري أالستنتاجي االفرتاضي  

 :(Piaget)هيويُظهر الفرد يف مرحلة التفكري الشكلي أو الصوري األمناط التالية تبعا لنظرية بياج عامة.مبادئ  إىل

 .شكل منهجيوبالتوافقي حيث يأخذ يف اعتباره العالقة على ضوء الظروف النظرية التجريبية  التفكري-ا

 ابلة للمالحظة.مواقف موصوفة مبتغريات نظرية جمردة أو ق وتفسريها يفالتناسيب بالتعرف على العالقة  التفكري-ب

التفكري يف األشياء  لىوالقدرة ع االفرتاضي. االرتباطي، والتفكري االحتماالت، والتفكرياالحتمايل أو وضع  التفكري-ج
 (.22 :2228 بركات،مبا ليست هي عليه أمر ضروري لإلدراك. )على راجح 
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 مطالب النمو في المراهقة: رعاية-6    

إىل أن مطالب النمو تعد من أهم املفاهيم يف علم النفس النمو  (Havighhurs) ( ) 2270أشار هافيجهرست
اليت تكشف عن املستويات الضرورية اليت حتدد كل خطوة من خطوات منو الفرد من امليالد حىت هناية العمر ،وبدلك 

ن مصطفي سه املطالب  لتوقيت العمليات التعليمية و التدريبية املختلفة و ترتيبها يف وحدات متعاقبة.)حذتصلح ه
 ( 77:  2001،عبد املعطى وهدى حممد قناوي

 

 مطالب النمو المعرفي: رعاية-1.6      

رى وهو حمور الشخصية تدور يف فلكه اجلوانب األخ اصإنسان،ميثل النمو املعريف جانبا مهما من جوانب النمو لدي  
موسى، حاج  ها. )امحدوتدعيميقود إىل تعزيز العنصر املوجه للشخصية  والرتكيز عليها اجلانب ذلذلك فإن العناية هب

2222: 222). 

 جوديقول و من فهم طبيعة ذلك النمو،  وبذلك البداملعريف دورا كبريا ومهما يف العملية التعليمية  ويؤدي النمو
(Good) تعتمد على فهم  بفرص التعلم: إذا كانت قدرة الفرد على التعلم ترتبط ارتباطا مباشرا بنموه فإن التزود

 .(222 :2222)امحد حاج موسى،  الفرد.مستوى منو هذا 

عليميا قدرات الطالب اخلاصة تفيد يف توجيههم ت بينها: معرفةالرعاية يف جمموعة من النقاط من  وتتجلي عوامل 
اليت تتناسب مع قدراهتم  الثانوية التوجيه الصحيح مبعىن إحلاقهم بعد انتهائهم من مرحلة التعليم األساسي بنوع الدراسة

 الطالب بعد خترجهم حنو العمل يف مهنة معينة.  وهو توجيهالتعليمي املهين  ويرتبط بالتوجيه

ل املشكالت حيث يصبح قادرا على ح العلمي،يف هذا الصدد إىل تنمية قدرة املتعلم على التفكري  ويهدف املنهاج
 (.00 :2222، فتحي يونس وزمالؤه)العقلي.  وتنمية اجلانب جمال ختصصه واالبتكار يف وعلى اصإبداع

اسها الدراسات التخصصية على أس واليت تبىنومرحلة املراهقة هي مرحلة الثقافة العامة اليت يكتسب فيها الفرد املعرفة  
 واآلباء يفللمعلمني  الرتبوي ويبقي الواجبقدرا كبريا من النمو املعريف يف النصف الثاين من املراهقة  وحيقق املراهق

 .منها والرغبة يف االستزادة الدائمةتعويد الطالب االعتماد على النفس يف احلصول على املعلومات 
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رد املراهق املعرفية أن من قدرات الف ذإ ويف عصر االنفجار املعريف ال يكفي االكتفاء مبا هو موجود يف الكتاب املدرسي،
 تساعد املراهقأن  درسةوعلى املعلى التفكري بأنواعه.  وتتأصل القدرة والتخيل يتسع يقوى والتذكرأن االنتباه يزيد 

ري االستداليل ميارس كل ألوان التفك كما يستطيع أن،  واالستيعاب العلميعلى استغالل هذه القدرات على التحصيل 
درسة حل مشكالته. كما جيب على املأن يساعد املراهق على استغالل هذه القدرات أيضا يف  وعلى املدرس النقدي.

 املعارضة قصدو يف تكوين الشخصية املستقلة بعيدا عن اجلدل العقيم  وذلك يفيدأن هتتم بتنمية التفكري النقدي 
 املعارضة فقط. 

الب يت يدرسها الطوكل املقررات ال املراهقة،مرحلة  وتعتين به يفأن تنمية  وعلى املدرسةإن التفكري اصإبداعي مهم جدا 
م من طرائق يتبع املعل واملهم أن االستعدادات،يف املدرسة ميكن أن تنمي هذه القدرات حسب نصيب كل طالب من 

 أيضا. تساعد يف حتقيق هذا اهلدف ميكن أنأن األنشطة املدرسية املتنوعة  االستعدادات كماه ذالتدريس ما ينمي ه
 .(022 :2220)عالء الدين الكفاىف ،

يت حترص عليها املدرسة إكساب الطالب األسلوب العلمي يف التفكري أو اجتاه التفكري العلمي مبعىن ومن األهداف ال 
أن يتعلم الطالب كيف يتناول أي مشكلة دراسية أو غري دراسية تناوال يعتمد على األسلوب العلمي يف التفكري 

 حياتيا.إعداد الطالب إعدادا مستقبليا منهجيا  وبذلك يتم

 :النفسي مطالب النمو االجتماعي رعاية-1.6      

 العمل علىو اجملتمع يف حماولة احلفاظ على هذه الطاقة البشرية  لدىمن الوجهة االجتماعية تظهر أمهية املراهقة  
الدين الكفاىف  . )عالءوجملتمعهاعدم االهتمام هبا جيعلها تتحول إىل طاقة مدمرة لنفسها  واستثمارها النتنميتها 

،2220: 022.) 

ومن ضمن مطالب الرعاية باجلانب االجتماعي يف منو املراهق جند تشجيع املراهق على االشرتاك االجيايب يف خمتلف 
واحرتامهم راء اآلخرين آ واالستماع إىلتعويده على اصإدالء برأيه  واملدرسة والسماح بلاألسرة  االجتماعية يفأوجه احلياة 
وأن  االنصياع،طريق  وليس عنمبعىن أن يكون له آراؤه املقتنع هبا  والتعصب له.التشبث بالرأي الشخصي  وعلى عدم

أو مكابرا  ايراإمعة مس وال يكون واثقة،املراهق قادرا على الدفاع عن أرائه حىت يكون املراهق ذا شخصية متزنة  يكون
شبابنا  القدرات القيادية عند فيها تنميةاملرغوبة (. ومن األهداف الرتبوية 022 :2220)عالء الدين الكفاىف ، عنيدا.
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الشخصيات اليت ف والثانوية؛عن طريق اكتشاف القدرات القيادية عند املراهقني يف املرحلتني اصإعدادية  ويأيت ذلك
لطلبة كيفية االستجابة ا وباملقابل نعلمعن حب التسلط  هلا بعيدامتلك هذا االستعداد ميكن تنميتها بإسناد مهام قيادية 

تماعية االجتماعية أن ينتبه للمشكالت االج وتتضمن املسؤولية؛ ب إعداد األفراد لتحمل املسؤوليةللقائد كما جي
اد اجلماعة املدرسي هنا على تدريب التلميذ على التعامل مع أفر  ويركز املنهاج .استعداد للمشاركة يف حلها لديهويكون 

جتاهات حنو من ال وإكسابه جمموعةقدراته على التعاون  لك تنميةوكذمن واجبات  وما عليهله من حقوق  ومعرفة ما
والتنظيم التصاالت جمموعة من املهارات تتمثل يف ا وكذلك اكتسابهينتمي إليه  واجملتمع الذيالبيئة اليت يعيش فيها 

 .(05-00 :2222،وزمالؤهيونس  والتخطيط. )فتحي

 :االجتماعيةالعلوم  األساسية لمحتوى اجملاالت-7   

 ، الوجداين،املعريف وهي اجملاليف التلميذ  االجتماعيات وخاصة التاريخهناك ثالثة جماالت أساسية تنميها مادة 
 املهارايت.و 

 المعرفي: المجال-1.0     

 إن اهلدف األول للمواد االجتماعي أن يكتسب الطالب قدرا من املعرفة عن اصإنسان و اجملتمع يف احلاضر و املاضي
و يهدف منهاج التاريخ للسنة األوىل ثانوي يف هذا اجملال إيل تعريف التالميذ على جوانب احلضارات القدمية ،التوصل 
إىل مفاهيم و واضحة حول التطور احلضاري و دور اصإنسان فيه، فهم العالقات بني خمتلف احلضارات، التعرف على 

 ة، تطوير املفاهيم األساسية اخلاصة بالكون و نشأة اصإنسان،جهود الشعوب و دورها يف مواجهة التحديات املختلف
تكوين تصورات سليمة حول قضايا اجملتمع األساسية و االقتصادية و االجتماعية و الدينية و تنمية النظرة الشمولية 

فتح  تطبيق املفاهيم تعند املتعلم صإدراك ترابط أجزاء العامل تارخييا و حضاريا، تنمية االجتاه حنو التعاون الدويل و ال
 التارخيية األساسية على الواقع  الوطين اصإقليمي و العايل .

إىل أن الغاية العظمى للحياة ليست املعرفة بل العمل .ويقول الفيلسوف  ( (thomas Huxley و يشري توماس هكلىت
حنن نتطلع إىل تربية مفيدة و املواد االجتماعية شديدة العناية باملعرفة   Alfred whtehead )) الفريد هوايتهيد 

كهدف لكنها أيضا حتاول مساعدة الطلبة على ترمجته هذه املعرفة إىل سلوك فردي يعني على حتقيق الذات و النفع  
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ضفي معين جتماعية تاالجتماعي .و هلذا فإن املهارات و السلوك جيب أن تقدم للطلبة باعتبارها أهداف للمواد اال
 .)02: 2227فكرى حسن ريان،  (على املعرفة.

 الوجداني: المجال-1.0     

املرتبطة  ، دعم القيمواجلزائري خاصة عامة،هتدف دراسة التاريخ يف هذا اجملال إىل تقدير جهود اصإنسان بصفة 
ضمن ما يسمى  لوهذا يدخو التعلم الذايت. ، تنمية االجتاه حنوالعلمإىل الدين املنطق  والتقاليد املستندةبالعادات 

 االهتمامات العقليةو واالستماع واملشاهدة ، القراءة والكالمالباحث  ويشمل العقل بأهداف حتقيق الذات:
 .) 78 :2227حسن ريان ، ىواجلانب اخللقي.( فكر  واالهتمامات الفنية،

 :منهجية الدراسة.4     

تدريس لا( أستاذا من التعليم الثانوي لديهم خربة تفوق مخسة سنوات يف 57من مخسة وسبعون ) الدراسةوتكون عينة 
 مبجموعة من ثانويات والية وهران 

بعد حتكيم االستمارة وتطبيقها يف الدراسة االستطالعية واثبات صدقها وثباهتا، أصبحت االستمارة قابلة للتطبيق يف 
البند األول  :ثالثة بنودسؤاال( مقسمة إىل  08على  حتتويتعديل ) أيالدراسة األساسية بشكلها النهائي وبدون 

التدريس ويغطيه  الثاين طرائق للمحتوى. البندالنفسية واالجتماعية سؤاال يقيس النواحي املعرفية و  22احملتوى ويغطيه 
أسئلة  22يه البند الثالث عمليات التقومي ويغط سؤاال يقيس النواحي املعرفية والنفسية واالجتماعية للمحتوى. 27

 .يقيس النواحي املعرفية والنفسية واالجتماعية للمحتوى
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 النتائج ومناقشتها:عرض .7     

 : نتائج إجابات األساتذة عن استمارة التقويم من حيث المحتوى.51الجدول قم                
 
 

رقم السؤال 
 في البند

 
 
 

 المنهاج

 بدائل اإلجابات                                           
 

 
مستوى   2قيمة كا

  0.0.داللة 
   أبدا أحيانا غالبا دائما

  مج % ك % ك % ك % ك

1 
 
 

 دالة0..3. 3. / / 8.31 11 46.2 11 / / اجلديد
 3. / / 333. 11 133. 11 1131 1. القدمي

 08 / / 1330 8. 1130 1. 1.30 1. اجملموع
 311.  3. / / 138. 18 1130 13 1131 8. اجلديد 1

 3. / / 1031 .1 .8.3 11 1131 1. القدمي ةغري دال
 08 / / .3.. 18 .133 0. .103 .1 اجملموع

  3. 833. 11 8.31 11 1.318 1. / / اجلديد .
 3. / / .3.. 11 1031 .1 333. 11 القدمي دالة3..3.

 08 11333 11 ..113 .. 11333 11 11333 11 اجملموع

 دالة3.1. 3. / / 1.33 10 1.33 10 1131 8. اجلديد 1
 3. / / 1330 3. 8833 .1 1031 .1 القدمي

 08 / / 30.. .1 .133 0. ..1.3 18 اجملموع
 دالة 1..3. 3. / / .813 .1 1130 13 / / اجلديد 8

 3. / / 133. 11 331. .1 .183 3. القدمي
 08 / / .183 1. 1130 1. .113 3. اجملموع

 دالة 3..3. 3. / / .813 .1 1130 13 / / اجلديد 3
 3. / / .3.. 11 1131 13 1131 1. القدمي

 08 / / 1130 1. 1330 8. 1.30 1. اجملموع
 دالة غري 3.3. 3. /      3331 10 1033 0. 1131 8. اجلديد 0

 3. 1.33 8.  8131 13 1331 0. 1.33 8. القدمي
 08 330. 8.  3131 13 1130 11 .1.3 .1 اجملموع

 دالة 3.1. 3. 1831 3. 8331 11 1131 11 / / اجلديد 1
 3. / / / / 31311 11 133. 11 القدمي

 08 ..13. 3. ..133 11 ..113 .. 11333 11 اجملموع
 311. 3. /  / .813 .1 ..3.. .1 1831 3. اجلديد 3

 3. / / 33.. 11 1131 13 .183 3. القدمي غري دالة 
 08 / / .113 1. 130. 13 .1.3 18 اجملموع

  3.3. 3. / / 3131 18 833. 11 / / اجلديد .1
 3. / / .813 11 1130 18 / / القدمي غري دالة
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 08 / / .313 13 130. 13 / / اجملموع
11 

 
 

 دالةغري  313. 3. / / 1130 13 .813 .1 / / اجلديد
 3. / / 331. .1 3.33 .1 / / القدمي

 08 / / 1130 1. .803 .1 / / اجملموع
 دالةغرب  .31. 3. 1.38 1. 8.31 11 1833 .1 / / اجلديد 11

 3. 1331 0. 331. .1 ..113 13 / / القدمي

 08 ..1.3 18 ..183 1. 1333. 13 / / اجملموع
 دالة 8..3. 3. / / .833 .1 .113 13 / / اجلديد .1

 3. / / 3131 11 1331 0. 1331 0. القدمي
 08 / / ..3.3 18 30.. .1 .33. 0. اجملموع

 ةغري دال .31. 3. 1831 3. 1131 11 8331 11 / / اجلديد 11
 3. / / 1131 1. 1131 13 .3.. 11 القدمي

 08 / / 1130 11 ..33. 10 .183 1. اجملموع

 

ربت نسبية ع احلايل، حيثعرب األساتذة أن املنهاج السابق كان يراعى قدرات التالميذ ومستوى نضجهم أكثر من 
 معتربة من األساتذة بعدم وجود هذه املواصفات يف املنهاج احلايل واليت كانت موجودة بنسبة حمتشمة يف املنهاج السابق.
حيث مت التوصل إىل وجود فروق دالة يف جمموعة من النقاط األساسية يف النواحي املعرفية والنفسية واالجتماعية كون 

انب إن احملتوى ج للمفاهيم(، إىلتكشايف للتلميذ كمطلب )العرض التارخيي واملعلومات ينمى العمل االس احملتوى ال
 عرفيةتنمى حاجات التالميذ امل ملة، والال تتناسب مع مالمح املراهق يف هذه املرحلة حيث عرب عنها على إهنا 

  القبلية.التالميذ ومكتسباهتم  ال تراعى ميول والوجدانية كما

روق اليت كانت لصاحل املنهاج السابق أما بالنسبة للفروق اليت هي لصاحل املنهاج احلايل جند أن هذا من جانب الف
األساتذة أكدوا على أن املنهاج احلايل أكثر من املنهاج السابق نوعا ما من جانب تبليغ احملتوى واكتساب املفاهيم 

كانت أما النواحي اليت مل تسجل فيها فروق دالة ف والتحفيز على العمل اجلماعي وتنمية اصإبداع وحاجات التالميذ.
من ناحية تنمية مطالب النمو االجتماعي كون العلوم االجتماعية ترسخ القيم االجتماعية وتنمى قيم املواطنة كمطلب 

إىل جانب تناسبها مع احلاجات النفسية املتمثلة يف تقدير الذات الناجتة عن شعور املراهق يف هذه  أساسيمنهجي 
ى للمواضيع كان يتناسب جكما أشار األساتذة آن الطرح املن،  وتارخيهجمتمعه وبيئته  وتواصله مع ،الوطينملرحلة بانتمائه ا

ساتذة يف هذا نشري إىل أن آراء األ ذلك.مع مستوى التجريد لدى التالميذ بطريقة تدرجية مراعيا مستوى النضج يف 
من الطلبة  %25.22( اليت أظهرت نتائجها أن 2282راسة اخلليلي )اجملال تتفق مع العديد من الدراسات منها د
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من الطلبة  %28.72( اليت أظهرت نتائجها أن نسبة 2280وصلوا إىل مرحلة العمليات اجملردة ودراسة املقوشي )
  (.220 :2222وصلوا إىل مرحلة العمليات اجملردة، )أمحد حاج موسى ،

 استمارة التقويم بند طرائق التدريس: إجابات األساتذة عن 2لجدول رقما

  
رقم السؤال 

 في البند

 
 

 المنهاج

 
 بدائل اإلجابات

 
 2قيمة كا
مستوى 
الداللة 
.0.0 

  أبدا أحيانا غالبا دائما

  مج % ك % ك % ك % ك
1 

 

 

 3.8. 39 133. 1. 1130 13 .3.. .1 1831 3. اجلديد

 غري دالة
 36 / / 1131 1. 3131 11 1331 3. القدمي

 75 .13. 1. .33. 10 1330 8. .133 11 اجملموع

1 
 ...3. 39 / / .813 .1 1130 13 / / اجلديد

 36 / / .3.. 11 1130 18 .183 3. القدمي دالة
 75 / / 1130 1. .183 1. .113 3. اجملموع

. 
 ..3. 39 1831 3. 3131 18 1.38 1. / / اجلديد

 36 1.33 8. 1130 18 1031 .1 1330 3. القدمي دالة
 75 1130 11 .8.3 .1 ..113 11 .13. 3. اجملموع

1 
 3.3. 3. / / 83.1 11 1331 11 / / اجلديد

 3. / / 331. .1 3.33 .1 / / القدمي غري دالة
 08 / / .183 1. 8130 11 / / اجملموع

8 
 ..3. 3. / / ..3.. .1 3138 11 8311. 1. اجلديد

 3. / / 1031 .1 .8.3 11 1131 1. القدمي دالة
 08 / / 30.. .1 ..833 11 ..1.3 .1 اجملموع

3 
 1..3. 3. / / .3.. .1 3330 13 / / اجلديد

 3. / / 1031 .1 1031 10 .183 3. القدمي دالة
 08 / / 30.. .1 .803 .1 .113 3. اجملموع

0 
 311.  3. / / 1131 11 0131 11 / / اجلديد

 3. / / 1330 3. .1.3 .. / / القدمي غري دالة
  / / 1130 10 ..003 81 / / اجملموع

1 
 3.3. 3. / / 8.31 11 1331 11 / / اجلديد

 3. / / 331. .1 3.33 .1 / / القدمي غري دالة
 08 / / .183 1. 8130 11 / / اجملموع

3 
 3.1. 3. / / 3331 10 31.. 11 / / اجلديد

 3. / / 1131 13 133. 11 1330 3. القدمي دالة
 08 / / .803 .1 130. 13 .13. 3. اجملموع
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وأشارت هيئة التدريس إىل أن املنهاج احلايل من خالل طرائق التدريس املتبعة واليت تستدعي وصول التلميذ 
تتالءم مع مستوى التالميذ يف السنة أوىل ثانوي "ذلك أن املفاهيم وما يتصل هبا من إىل درجة من الفكر، ال 

مهارات معرفية مثل التجريد والتصنيف هلا وظيفتها يف جعل مادة التاريخ مادة دراسية تثري التساؤالت وتتحدى 
 (.202 :2220حاجي ،فريد الفكر")

ق على خالف املنهاج احلايل الذي يستدعي طرائق أن هذا املشكل مل يكن مطروحا يف ظل املنهاج الساب
 ومنهجية تعتمد على هذه النقطة من التفكري.

يف جمال مالئمة الطريقة مع قدرات التالميذ حيث أكدت هيئة التدريس عن عدم تالءم الطريقة مع مستوى 
على أهنا  %02.8سبة وعربت ن %02.2التالميذ إذ أهنا ال تراعي مستوى التالميذ يف املنهاج احلايل بنسبة 

وتتناسب هذه النتيجة مع دراسة خالد بلعريب حول الطرق املمارسة يف تدريس العوم االجتماعية  معهم،تتالءم 
: 2220 ،بلعرىب التالميذ. )خالدفقط عن مالئمة الطريقة املستعملة مع قدرات  %00.00حيث عربت نسبة 

275.) 

1. 
  303. 3. 1833 .1 .813 .1 1.31 3. / / اجلديد

 ةغري دال
 3. 1131 1. 1031 10 33.. 11 / / القدمي

 08 .113 11 .133 0. 1330 .1 / / اجملموع

11 
 1..3. 3. / / 3131 18 1.31 3. 111 8. اجلديد

 3. 1331 0. 1130 18 133. 11 / / القدمي دالة
 08 .33. 0. .8.3 .1 30.. .1 330 8. اجملموع

11 
 3.1. 3. / / 3138 11 138. 18 / / اجلديد

 3. 1331 0. 1031 10 .3.. 11 / / القدمي دالة
 08 .33. 0. 8130 11 .33. 10 / / اجملموع

1. 
 3.1. 3. / / 0131 11 1131 11 / / اجلديد

 دالة 
 3. 1330 3. .8.3 11 .3.. 11 / / القدمي

 08 .13. 3. .313 13 30.. .1 / / اجملموع
 313. 3. 1831 3. 1331 11 138. 18 / / اجلديد 11

 3. .3.. 11 1130 18 .183 3. / / القدمي غري دالة
 08 .113 11 .113 .. .13. 11 / / اجملموع

   380. 3. / / .833 .1 .113 13 / / اجلديد 18
 3. / / .813 11 1130 18 / / القدمي غري دالة 

 08 / / 8130 11 .113 1. / / اجملموع
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ها املنهجي على طريقة املشروع وطريقة حل املشكالت وهذه علما أن املقاربة بالكفاءات تعتمد من جانب
الطرق من شأهنا أن حتفز على العمل اجلماعي وتنمي اصإبداع وتكسب املفاهيم وبذلك تليب جانب من 
حاجات التالميذ األساسية يف عمليات التعلم.  نشري يف هذا اجملال أن عملية اختيار الطرائق والوسائل املناسبة 

بني معايري أخرى لرتتيب  (K . Doyver ). كل فقط من معيار املادة الدراسة فقد ميز دايفرهلا ال تتش
وتنظيم املادة مثل العالقات )االستقراء، االستنباط، السبب، النتيجة، التحليل والرتكيب(. )عبد اللطيف 

تتشكل من املعارف بل من قدرات ومواقف يراد الطرائق حسب هذا التصور ال  نإ (.22 :2222الفاريب ،
 ,Y. Dewey))( (C. Regers )تنميتها عند التلميذ يف الطرائق احلايل واليت مل تتحقق "مثل اكتساب املفاهيم

Bruner, Good  now)  ,( Piaget)  ( وتكوين العمليات الذهنيةGollperin, Ausubel ))  وتنمية ،
. )عبد اللطيف الفاريب  ( Kilpatrick )  إعداد املشروع  ،(Vygotsky, M. Mead)املواقف االجتماعية 

،2222 :22.) 

إال أن هذه النتائج مل تتحقق بالقدر املطلوب وهذا ما يتفق مع دراسة خالد بلعريب حيث أكد على أن حرص 
املدرس على تلخيص املواد الدراسية وإمالءها على التالميذ لتكون سهلة املنال ما يضعف لديهم بقية املهارات 

 (.272 :2220بلعرىب ، وإبداع. )خالدمن خالل حتليل وتركيب 

 
 .نتائج إجابات األساتذة عن استمارة التقويم في بند تقويم عمليات التقويم :53جدول رقم ال
 

 بدائل اإلجابات
 

 رقم السؤال
 

 
 املنهاج

 3.8.مستوى   1قيمة كا   أبدا أحيانا غالبا دائما

  مج % ك % ك % ك % ك
1 
 
 

 1..3. 3. / / 0131 11 1131 11 / / اجلديد
 3. / / 1131 13 .3.. 11 1131 1. القدمي دالة

 08 / / 81333 11 30.. .1 1.30 1. اجملموع
 3.1. 3. / / 1.33 10 8331 11 / / اجلديد 1

 3. / / 133. 11 1131 13 1330 3. القدمي دالة
 08 / / .113 1. 8.30 1. .13. 3. اجملموع



 خطيب زوليخة   
 

62 

 

 

نالحظ من خالل عرض النتائج أن هناك بعض املعايري اليت حتقق بنسب معتربة وأخرى دون املتوسط وأخرى تكون 
غري متوفرة أو مل تتحقق بالصفة املطلوبة مثل معيار احرتام الفروق الفردية والذي مل يتحقق تقريبا يف مجيع عناصر 

بعض  إذ يبلغ متوسط القسم يف ،بالتالميذاألقسام  اكتظاظ األساتذة إىلاملنهاج وقد يرجع السبب حسب آراء 
الكفاءات وجند أن منهجية املقاربة ب .املدرسيتلميذ يف القسم حسب إحصائيات مراكز التوجيه  28القطاعات الرتبوية 

الكم  ذاال يستطيع عرض احملتوى وتقومه مع احرتام للفروق الفردية بوجود ه أن األستاذترتكز على الفروق الفردية إال 
أن العملية التقوميية  يثح ،ضف إىل ذلك أنه ال ميلك التقنيات املناسبة للتعامل مع الفروق الفردية ،التالميذالكبري من 

ويشري  ما يليها؛و ليست منعزلة بل هي جزء من الصريورة الرتبوية وختضع يف عملية تفعيلها إىل ما يسبقها من خطوات 
ل الدرس إىل املضمون أداة ضرورية يف التدريس فعلي أساس حتلي ويقول حتليلطعمية إىل ضرورة حتليل احملتوى  رشدي

مية، الطرائق، الوسائل التعلي واختيار األنشطةنقاط تعليمية يتوقف حتديد األغراض السلوكية املتعلقة هبده النقاط 
 (.80 :2222دي امحد طعمية، . )رشوبنود تقوميهاالتعليمية وأساليب املناسبة هلا 

  3. / / 1331 11 8.31 11 / / اجلديد .
.3.1 

 دالة
 3. / / 133. 11 1130 18 1331 0. القدمي

 08 / / 1130 1. .113 3. .33. 0. اجملموع
 .31. 3. / / .813 .1 1131 13 0333. .. اجلديد 1

 3. / / 18 18 1130 18 1330 3. القدمي ةغري دال
 08 / / 13333 8. ..113 1. ..113 3. اجملموع

 318. 3. / / .813 .1 1130 13 / / اجلديد 8
 3. / / 1031 10 8131 13 / / القدمي غري دالة

 08 / / .133 0. 8.30 1. / / اجملموع
 388. 3. / / 8.31 11 1331 11 / / اجلديد 3

 3. / / 8131 13 1031 10 / / القدمي غري دالة
 08 / / .8.3 .1 1330 8. / / اجملموع

  310. 3. / / 013.8 13 1833 .1 / / اجلديد 0
 3. / / 00300 11 1131 1. / / القدمي ةغري دال

 08 / / .033 80 .113 11 / / اجملموع
  311. 3. / / 0131 11 1131 11 / / اجلديد 1

 3. / / 8833 .1 1131 13 / / القدمي ةغري دال
 08 / / .313 11 .33. 10 / / اجملموع

 3.1. 3. 1.31 3. 8331 11 1.38 1. / / اجلديد 3
 3. 1330 3. 1031 10 331. .1 / / القدمي غري دالة 

 08 .1.3 18 .813 3. .113 11 / / اجملموع
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مل يطرح وفق مطالب النمو املناسبة هلذه املرحلة يف شكل مشاكل  إن احملتوىنستخلص من خالل هده الدراسة 
ذ كمطلب العمل االستكشايف للتلمي ىال ينمإىل جانب انه  (،تتحدى عقل الطالب )يفكر فيها، جيرهبا، يطورها

 تناسب مع مالمح املراهق يف هذه املرحلة حيث إهنا ال تنمىيال  انه للمفاهيم(، كما)العرض التارخيي واملعلومات 
 القبلية.التالميذ ومكتسباهتم  ال تراعى ميول والوجدانية كما حاجات التالميذ املعرفية

ماعي كون العلوم االجتماعية ترسخ القيم االجتماعية وتنمى قيم املواطنة  أما من ناحية تنمية مطالب النمو االجت 
إىل جانب تناسبها مع احلاجات النفسية املتمثلة يف تقدير الذات الناجتة عن شعور املراهق  أساسيكمطلب منهجي 

تدريس وأشارت هيئة التدريس ليف هذه املرحلة بانتمائه الوطين و تواصله مع جمتمعه وبيئته وتارخيه، أما من ناحية طرائق ا
إىل أن املنهاج احلايل من خالل طرائق التدريس املتبعة واليت تستدعي وصول التلميذ إىل درجة من الفكر، ال تتالءم 
مع مستوى التالميذ يف السنة أوىل ثانوي "ذلك أن املفاهيم وما يتصل هبا من مهارات معرفية مثل التجريد والتصنيف 

 عل مادة التاريخ مادة دراسية تثري التساؤالت وتتحدى الفكر مثل معيار احرتام الفروق الفردية والذيهلا وظيفتها يف ج
إال أن   وجند أن منهجية املقاربة بالكفاءات ترتكز على الفروق الفردية، مل يتحقق تقريبا يف مجيع عناصر املنهاج 

ضف إىل  ،لفردية بوجود هذا الكم الكبري من التالميذ األستاذ ال يستطيع عرض احملتوى وتقومه مع احرتام للفروق ا
 ذلك أنه ال ميلك التقنيات املناسبة للتعامل مع الفروق الفردية.

وى إن عملية إعداد املناهج وفق متطلبات النمو يف مجيع مستوياته كعملية كفيلة بالتقليل من مستوبذلك ميكننا القول  
ارات مدارسنا عملية البد منها إال أهنا تتطلب الكثري من اجلهد واجلد و إىل قر الصعوبات اليت يعىن منها تالمذتنا يف 

مسؤولة الن اجملتمع يف حتول سريع ينعكس على املتعلم من مجيع النواحي لذا كان لزاما علينا مراعاة هذه املطالب ولو 
ائل والطرائق ل التقنيات و الوسبالقدر الضروري و الواقعي ملا يعكس حال التلميذ وجمتمعه و خاصة من جانب تفعي

الضرورية و كذا عمليات التقومي املناسبة للمستويات املعرفية و النفسية لتالميذ التعليم الثانوي على غرار املطالب 
االجتماعية اليت سجلت فيها نقاط اجيابية كون العلوم االجتماعية تنمى األسس االجتماعية بالدرجة األوىل ولكن 

سس االجتماعية من التلميذ إىل جمتمعه عرب األجيال البد من ختري الوسائل و الطرائق املناسبة لذلك لكي نرتقي باأل
 الن األمر هنا يتعلق بصناعة اجليل املستقبلي .
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