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أىدي ثمرة سنوات عديدة من الدراسة وخالصة عملي إلى من قال فيهما الرحمان:"واخفض لهما جناح    

 وقل رب  إرحمهما كما ربياني صغيرا " صدق اهلل العظيم  من الرحمة، الذل  

إلى أعز  ما في القلوب وأخلق ما في الوجود، إلى من كافحت من أجلي لتعليمي وإلى التي تحزن ألحزاني  

 .وتفرح ألفراحي ،إلى التي جعلت الجنة تحت أقدامها ، إلى منبع الحنان أم ي ، أطال اهلل في عمرىا .

في نفسي ، وأعانني على وصول  الصعوبات ،أحيا وزرع األمل لي  إلى من بعث في  العمل والمسؤولية وخفف ع

أعلى المراتب ، إلى مثلي األعلى في الدنيا ، الذي لم يبخل علينا بأغلى األشياء ناىيك عن أبسطها أبي العزيز 

 الغالي أطال اهلل في عمره.

إلى من قاسموني دفء العائلة ، إخوتي وأخواتي وخاصة حمزة وفقو اهلل في الدراسة إلى كل أفراد عائلتي ، 

 ماما وأخواال و خاصة الجياللي.أع

 إلى األستاذة المؤطرة مقدم أمال.    

الذي طالما وقف معنا في السر اء الصديق العزيز  حمد بوحفصخص  ىنا بالذكر أأاألصدقاء: و  إلى كل  

إلى كل    الخ......، شعبان مخلوف، دركي محمد، مراد ستوف مصطفى مساليتي،أنسىى  والضر اء، كما ال

 ىؤالء أىدي ثمرة العمل .
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 ، والى كل من ساىم في انجاز ىذا العمل سواء من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة.
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 ملخص الدراسة: 

بناء التعلمات يف كثافة املناىج الدراسية وأثرىا على   "ـاهلدف األساسي من وراء ىذا البحث املعنون ب        

يف املرحلة التلميذ لدى  على بناء التعلمات كثافة املناىج الدراسية مدى تأثري" ىو معرفة  املرحلة االبتدائية

 .االبتدائية

فانطلقنا من تساؤل مفاده ىل تؤثر كثافة املناىج الدراسية على التلميذ لبناء تلعماتو ؟ وانشق عن ىذا        

 التساؤل جمموعة من التساؤالت الفرعية.

تؤثر على التلميذ لبناء تعلماتو .من حيث  كثافة املناىج الدراسية :  أما فرضية البحث فكانت كما يلي       

املدروسة كفرضية أوىل، من حيث الكثافة يف احملتوى كفرضية ثانية، أما الفرضية الثالثة : كثرة ساعات            كثرة املواد

 الدراسة تؤثر على التلميذ لبناء تعلماتو .  

س مدار  ـستةأجريت الدراسة امليدانية ب إذ دراسة ،املنهج الوصفي هلذه ال تبنم  وبعد صياغة الفرضيات تم       

، وزمعنا عليهم  أستاذ وأستاذة 08امن على عينة عشوائية تتكون من سيدي خلضر والية مستغ قاععةابتدائية مب

ومن بعدىا قمنا بتفريغ النتائج  تندرج حتت ثالث أبعاد ،فقرة  80ت هلذا الغرض تتكون من ستمارة أعدم إ

.                               النسب املئويةمعادلة سبريمان براون،  ،ة التالية معامل االرتباط بريسونام األساليب اإلحصائيوحتليلها باستخد

                                                                            وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

اسية تؤثر على بناء التعلمات لدى التلميذ.                                                                        ــــ كثافة املناىج الدر 

ـــ كثرة املواد املدروسة وكثافة احملتوى يؤثر على التلميذ لبناء تعلماتو.                                                 

 ؤثر سلبا على التلميذ يف بناء تعلماتو. ـــ كثرة ساعات الدراسة ت
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 :مقدمة

ويسعى يف حركية دائمة إىل  ،االجتماعيةالثقافية و  اهتايكرس اختيار س النظام الرتبوي طموحات األمة و يعك     

ع بأدوارىم إجياد الصيغ ادلالئمة لتنشئة األجيال تنشئة اجتماعية جتعل منهم مواطنني فاعلني قادرين على االضطال

لقوى البشرية ىي عملية الثقافية على الوجو األكمل، فإذا اعتربنا وسيلة اجملتمع يف بناء ااالقتصادية و و  االجتماعية

 هاتسعى سلتلف األنظمة الرتبوية إىل حتسين اليتك الشأن ىي ادلناىج الدراسية لة عملية الرتبية يف ذلوسي ن  إالرتبية ف

 . هاىدفأيق بغية حتق

    التطور االقتصادي  حتديث زلتوياهتا أضحت تفرض نفسها على اجملتمعات يف ظل  فتغيري ادلناىج الدراسية و        

 .ذلااجليد  باإلعداد ودتلي عليها حتديات جديدة لن ترفع إال   ،االجتماعي يف العاملو 

التطوير من خالل اإلصالح ل اليت أخضعت مناىجها الرتبوية والتكوينية إىل التعديل و واجلزائر واحدة من الدو      

دلاضية خصوصا يف السنوات القليلة ا ،السبلجة يف ذلك تكريس كل اآلليات و هتادلنظومة الرتبوية من الذي مس  

ذلك اإلصالح الذي عادة ما  .تدريسال ائقوطر  التعليمية والوسائل الرتبوية لت األدوار وادلمارساتحيث تبد  

أيضا  األساتذة وادلعلمني الذين كان ذلم باألخص  و  ،أولياء األموروادلدراء و  ،تباينت اآلراء حولو من طرف الرتبويني

، وإذا كان التلميذ ىو مركز العملية التعليمية ة بالكفاءاتبادلقار  يف ظل   اطبيعتهو  ةنظرة حول ادلناىج الدراسي

إال  أن و ىناك عوامل تقف عائقا أمام تعلمو وبناء معرفتو، قد ترجع بالدرجة األوىل إىل طبيعة ادلعرفة  التعل مية

 ادلقدمة، وإىل كيفية تقدميها، ولعل للمناىج الرتبوية أثر يف ذلك.

تؤثر على بناء التعلمات لدى تالميذ ادلرحلة  ةج الدراسيىاادلن دلعرفة ما إذا كانت كثافةجاءت دراستنا  ذلذا   

 تطبيقي . جانبعلى جانبني جانب نظري و  دراسةال تشتملا، فاالبتدائية

 ، وىي: أربع فصول علىاجلانب النظري  فاحتوى
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دلصطلحات اإلجرائية ادلفاىيم و ، لدراسة، الفرضيات، أمهية البحث وأىدافوالفصل األول يتضمن إشكالية ا

 .اليت عاجلت موضوع حبثنا ومست جوىر إشكالنا الدراسات السابقةو األساسية للدراسة،

وبني الربنامج  بينو تمييزوال ،جا هوضوع ادلناىج من خالل تعريف ادلنصناه دلخص   ين والفصل الثالثوالفصل الثا     

  وأىم   ،ة بالكفاءات يف ادلدرسة اجلزائريةبادلناىج وفق ادلقار مع التعرف على دواعي بناء  ،مكوناتوو  هوأسس بناء

تطرق إىل مفهوم التعليم االبتدائي ووظائفو ، اإلصالح الرتبوي وغاياتو مث  لن ،ة بالكفاءاتبمنطلقاهتا وفق ادلقار 

تقدمي زلتوى كل  منهاج باختصار ، لنبني  يف نعطي تعقيبا مبسطا حول ادلناىج الدراسية يف مدرسنا االبتدائية مع 

والفصل الرابع تناولنا فيو مفهوم  األخري مظاىر كثافة ادلناىج الدراسية، وأثارىا النفسية والبيداغوجية على ادلتعلم.

 .التعلم وأىم  النظريات ادلفسرة لو ، مث كيفية بناء التعلمات وأىم  االسرتاتيجيات ادلتبعة يف ذلك مع ختطيطها

مع حتديد اذلدف  ني: الفصل األول تضمن نتائج الدراسة االستطالعية،فصل وأما اجلانب التطبيقي تطرقنا في     

 اليت انتقت منها ىذا اجملتمع،حتديد عينة رلتمع الدراسة و و  ،الدراسة ية ذلذهزمانالو  يةكاناحلدود ادلمث  ،من الدراسة

 لومات حول ىذه الدراسة ليتم استغالذلا يف تفسري وحتليل النتائج،ليت استعملت جلمع البيانات وادلعدوات اواأل

يف أخريا األساليب اإلحصائية ادلستخدمة و األساسية، الدراسة  ات تطبيقإجراءو منهج البحث ادلتبع،  ةومن ذت

 حتليل النتائج.

دراستنا حبوصلة وختمنا   عرض نتائج الفرضيات وتفسريىا واخلروج باستنتاج عام،فخصصناه إىل ثاينأما الفصل ال
 رلموعة ميقدلت رلموعة من العراقيل اليت واجهتنا، لنأيت يف األخري ناطرححول ما توصلت إليها نتائج الدراسة، و 

.اليت نتمىن أن تأخذ بعني االعتبار على الساحة الرتبوية من االقرتاحات  
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 : تمهيد

نعرض الفرضيات اليت ستجيب على  ثم  ،مع طرح التساؤل العامسنتطرق يف ىذا الفصل إذل إشكالية الدراسة         

، مرورا باألىداف اليت نسعى إذل حتقيقها من ار ادلوضوع وتبيان أذنية الدراسةدواعي اختي رلموعة من التساؤالت ثم 

إذل ادلفاىيم اإلجرائية اليت وردت يف ىذه الدراسة ، وأخريا نعرض بعض الدراسات السابقة  الدراسة ، ثم خالل ىذه 

 اليت ذلا عالقة بادلوضوع.

 : إشكالية الدراسةـــ  1

ة طبيعية، بل ضرورة تقتضيها التحوالت وادلستجدات يف ألعملية التجديد والتطوير يف سلتلف ادليادين مس تعدم         

سلتلف اجملتمعات، إذ يهدف كل تطوير إذل حتقيق الفعالية والسعي حنو األفضل يف سلتلف دول العادل، ألنو" رلال 

صبح مسة يتعلق ببناء الفرد الذي يعترب الثروة والركيزة األساسية لكل تأسيس عقالين وسليم لبناء رلتمع ادلعرفة الذي أ

 .( 50.د.س، ص،العصر" ) فريد حاجي 

من خالل التخطيط لتصور  ى ذلك إالم وىنا يأيت دور ادلدرسة لتحويل ىذا ادلسعى إذل شلارسات فعلية، إذ لن يتأتم      

   ة تستجيب أكثر دلقتضيات العصر.يوصياغة مناىج دراس

ها ما زندث يف السنوات من أذنم  لعلم  ،إصالحات وتطويرات ةت بعدوادلناىج الدراسية يف ادلنظومة الرتبوية اجلزائرية مرم 

كذا ، و كل مكوناهتا األساسية ادلتمثلة يف األىداف، احملتوى، طرائق التدريس  شهدت تغريا جوىريا مسم  األخرية، إذ

وأعتمد  ،طنيةالتقومي وأشكالو حتت مسمى ادلقاربة بالكفاءات كبيداغوجيا جديدة يف التدريس ارتأهتا وزارة الرتبية الو 

عليها بشكل كبري يف بناء ادلناىج الدراسية يف سلتلف مستويات التعليم مبا فيها مرحلة التعليم االبتدائي اليت "تشكل 

 .(24.ص ،2012، ") زلمد صاحل احلثرويبويكتسب فيها الطفل التعلمات األساسية  مادلرحلة القاعدية يف التعلي
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وىو يعيش يف بيئتو زنتاج يف  ،ويتطور مع الزمن من خالل مراعاة خصائصووحبكم أن الطفل كائن حي ينمو      

ن يكون قادرا على أعمال الفكر أثناء عملية التعليم والتعلم ، فادلتعلم رنب إ إذلحياتو بكل ما تشتملو من تفاعالت 

لى العادل اخلارجي من وبذلك يصبح منفتحا ع ،و يسمعأ أر كل ما يقر وأن يفسم  ،التمييز بني احلقيقة ووجهة النظر

 .  خالل ما شنتلكو من حواس

 سلطط اىتمام يف حاجة إذلولكنها ليست مستحيلة ، بل ىي  ادلسؤولية اليت تقع على ادلناىج الدراسية كبريةلذا ف     

وأن  ،"يتوجب عند وضع أي خطة أو منهاج دراسي أن يراعي أصحاب االختصاص خصائص ادلتعلم ومقصود ألنو

 وادلناسبة لقدراتو العقلية ليتلقاىا ويتعلمها يف ادلدرسة بتوفري الظروف ادلالئمة ،نوع اخلربة اليت ال تتوافر لو يبحثوا عن

 (125، ص 2003 دندش، " )فايز مراد حسني هبا رقيم الو  تعلماتو،على بناء  هساعدت اليت

 عدم إحكامول دون حتقيق التعلم اجليمد ، ففمن ادلعروف بديهيا وجود العديد من العوامل والظروف ادلهمة اليت حت    

اكتساب ادلتعلم، ما يرتتب عنو عائق أمام  ،تنظيم الوقت والزمن ادلدرسي وسوء توزيعو عامل قد سنلق مشكلة الوقت

تكديس ادلواد التعليمية مبناىجها ادلتعددة يف وقت متواصل ودون فرتات كافية يتسبب يف " وذلك ألن وبناء تعلماتو،

)طو عبد العظيم حسني ، سالمة عبد العظيم حسني "وجعلهم يعانون صعوبة يف الرتكيز والفهم ،التالميذإرىاق 

 .(81ص  ،2006،

ل حاجزا أمام استيعاب صعوبة ادلناىج والربامج وثقل زلتوياهتا ومضامينها ادلعرفية من شأهنا أن تشكم  ضف إذل ذلك،

رائية إذل "ضرورة أن يكون ادلضمون ادلعريف متوفر على شروط قادرة على التلميذ وحتقيق تعلماتو، إذ تشري النظرية اإلج

 . ( 42،ص 2007مجيع النواحي " )حسني أبو رياش ، وأن يتناسب ودنوه من،للتلميذ  إثارة ادليول واحلوافز

عنها من نتائج كما أن اعتماد بعض األساتذة على طرق التدريس التقليدية مثل: اإللقاء والتلقني وما شابو، وما ينجم 

 قد تعيق استيعاب ادلتعلم، وبناء معارفو. 
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غري أنو من ادلالحظ يف منظومتنا الرتبوية أنو يوجد قصور يف حتقيق بعض ىذه الظروف ادلساعدة على التعلم،       

 وذلك يظهر يف العديد من ادلشاكل اليت تعاين منها ادلنظومة الرتبوية.

ومن ثم تبقى ظاىرة كثافة ادلناىج الدراسية وكثرة ادلواد ادلدروسة، وثقلها وصعوبة بعضها يف مستويات الطور    

االبتدائي أمر يتناىف مع ما أتت بو النظريات الرتبوية وعلم النفس ادلعريف، ىذة النقطة اليت ارتأينا إذل تسليط الضوء 

 اول فيو اإلجابة عن التساؤل اآليت : عليها من خالل تناولنا ذلذا ادلوضوع الذي حن

 ىل كثافة ادلناىج الدراسية تؤثر على التلميذ لبناء تعلماتو يف ادلرحلة االبتدائية ؟. 

 إذل أي مدى تؤثر كثافة ادلناىج الدراسية على التلميذ بيداغوجيا ؟

 وتفرمع عن ىذا التساؤل تساؤالت فرعية التالية :

 وسة على التلميذ يف بناء تعلماتو ؟ـ ىل تؤثر كثرة ادلواد ادلدر 1

 . ىل يؤثر زلتوى ادلنهاج ادلكثمف على التلميذ يف بناء تعلماتو ؟2

 . ىل تؤثر كثرة ساعات الدراسة على التلميذ يف بناء تعلماتو ؟3
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  فرضيات الدراسة :ــــ  2 

  : ــــ الفرضية العامة 1ــ  2 

     كثافة ادلناىج الدراسية يف ادلرحلة االبتدائية تؤثر على  التلميذ يف بناء تعلماتو.                

                  ـــ الفرضيات الجزئية : 2ـــ  2

 تؤثر كثرة ادلواد ادلدروسة سلبا على التلميذ يف بناء تعلماتو . ـ 1

 . يؤثر زلتوى ادلنهاج ادلكثمف سلبا على التلميذ يف بناء تعلماتو. 2

 .  تؤثر كثرة ساعات الدراسة سلبا على التلميذ يف بناء تعلماتو.3

 : دواعي اختيار الموضوع -3

اجلديدة على الوصول من خالل نتائجو إذل معرفة مدى تأثري ادلناىج الدراسية  دم ادلوضوع الذي اخرتناه للبحث نو    

كمرحلة  ،يف ادلرحلة االبتدائيةالتالميذ  بيداغوجيا ومشكل كثافة ادلناىج وكثرة ادلواد ادلدروسة يف مدرستنا االبتدائية 

، خاصة إذ دل يؤخذ بعني االعتبار برأي ادلعلم يف وضع مهمة وأساسية يف حياة التلميذ لنموه يف سلتلف النواحي 

 و شنكن حصر األسباب فيما يلي:  اإعدادىيف ادلناىج ومشاركتو 

  أذنية ادلوضوع يف الوضع احلارل 

  زلاولة الكشف عن خطورة الظاىرة و بروزىا بصفة متزايدة وتبيان تأثرياهتا النفسية والبيداغوجية على

 .التلميذ

  اخنفاض ادلستوى التعليمي للتلميذ وبعض اإلختالالت اليت تعرفها مدرستنا حاليا. 
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  قيمة استكشافية و ادلتمثلة يف معرفة ردود و وجهات نظر ادلعلمني حنو التغريات اجلديدة كما أن للبحث

 يف العمل الرتبوي ، واكتشاف واقع تطبيق ادلناىج الدراسية.

 :  أهمية البحثـــ  4

واقع تتمثل أذنية البحث يف تناول موضوع ىام و جديد أحدث ضجة يف اجملال الرتبوي من خاللو نتعرف على        

تطبيق ادلناىج الدراسية يف الطور االبتدائي ومدى تأثريىا على سري العملية التعليمية التعلمية يف مرحلة مهممة من 

 .وىي ادلرحلة االبتدائيةمراحل التعليم 

نفسيا ة و قاعدية يف تكوين ادلتعلمني يتطلب فيها إعداد ادلعلمني مهنيا و * دتثل مرحلة التعليم االبتدائي مرحلة مهمم 

 وإعداد مناىج وبرامج تراعي خصائص ادلتعلمني و مستوياهتم العقلية .كطرف ىام يف العملية التعليمية التعليمية 

 تسليط الضوء على بعض الصعوبات والعراقيل اليت تواجو التالميذ أثناء تعلمهم يف ظل ادلقاربة بالكفاءات . *

 يم بضرورة إعادة النظر يف ادلناىج الدراسية ادلقررة مبا رنعلها مناسبة.لفت انتباه ادلشرفني على قطاع الرتبية والتعل *

البحث عن احللول خللق الظروف ادلناسبة و ادلواتية للتعلم وفق برامج ومناىج تراعي القدرات العقلية للتالميذ و  *

 خصوصياهتم االجتماعية .

                                                                                                  :هداف البحثأــ  5

من التطرق إليو للخروج بنتائج قد ختدم ادلنظومة الرتبوية اجلزائرية  يعترب موضوعا ىاما يف الساحة الرتبوية ال بدم 

 لم يف أداء عملو وتبيان مدى قدرة ادلتعلم على التحصيل يف ظ باكتشاف مجيع اجلوانب اليت من شأهنا أن تعيق ادلعلم

 . ادلقاربة بالكفاءات
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 .ثر التغيري و ادلقاربة اجلديدة ومدى تأثريىا وفعاليتها ومردوديتها على طريف العملية التعليمية التعليمية أإظهار  -

ما إذا كانت ىذه التجديدات مقبولة أو معرفة نظرة ادلعلمني للمناىج و الربامج التعليمية اجلديدة و معرفة  -

 مرفوضة من طرفهم .

ج الدراسي ادلبين وفق ادلقاربة بالكفاءات و أىم ادلعوقات اليت تعيق ادلعلم أثناء التعامل ا معرفة واقع تطبيق ادلنه -

 معو .

  تبيان األثار البيداغوجية اليت ختلفها كثافة ادلناىج الدراسية على ادلتعلم . -

  :  التعاريف اإلجرائية لمصطلحات البحث  ــــــ 5

 تدلم على الكثرة وتراكيب الشيء ، وما يزيد عن حدود ادلعقول .الكثافة :  ( أ

 : وىو رلموع اخلربات و ادلهارات اليت هتيأ يف ادلدرسة للتلميذ بغية مساعدتو على دنو المنهاج الدراسي ب(   

 ادلسطرة . وادلنهاج أعمم وأمشل من الربنامج )سابقا( منشخصيتو يف جوانب متعددة دنوا ينسجم واألىداف 

 حيث ادلكونات .

: تدلم على تعدد اجملاالت الدراسية وتنوعها و العدد الزائد ذلا وكثرة مضامينها  ةج الدراسيكثافة المناهت(    

ادلعرفية واليت توازيها كثرة يف األنشطة وكثرة يف ادلواد ادلدروسة وساعات الدراسة مع طول احلصص الدراسية ، مقارنة مع 

 القدرة االستيعابية للتلميذ .

ونقصد هبا بناء معرفة مفاىية مهيكلة ومنظمة ترتكز على التصور البنائي للتعلم وىي مرحلة  بناء التعّلمات : ث(      

مهممة من مراحل بناء الكفاءة ويعطى فيها أذنية كبرية لنشاطات ادلتعلم وقدراتو الذاتية يف التعلم من خالل عدة  
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يات تستدعي من جهة تصورات جديدة  دلهمة طرائق بيداغوجية كالتعبري،النقاش ، أنشطة صفية........اخل واسرتاتيج

ادلتعلم الذي ىو مركز العملية الرتبوية تعتمد على قدرتو يف كيفية طرح ،صياغة ادلشكل ، استدالل ، دترن ، تقدمي 

حجج .ومن جهة أخرى لـ مهنة التعليم والذي يصبح رلهود ادلعلم منصبما على التحفيز واإلثارة والتوجيو بدال من 

 لومات .تلقني الع

      الدراســــات السابقة : -6

كثافة ادلتعلق بو اليت تتناسب مع موضوع حبثنا  العلمية بعد البحث ادلطول دتكنما من حصر بعض الدراسات     

، أي اليت عاجلت موضوع كثافة ادلناىج تلميذ يف ادلرحلة االبتدائيةادلناىج الدراسية وأثرىا على بناء التعلمات لدى ال

جوىر إشكاليتنا، لذلك اقتصرت الدراسات السابقة  وتأثريىا على التلميذ بيداغوجيا بطريقة دتسم  والربامج الدراسية

مشكلة البحث ويف طريقة التناول واإلجراءات من جهة ويف مناقشة النتائج وحتليلها من رغم أذنيتها الكبرية يف حتليل 

 لة الوثيقة مبوضوع البحث وىي مستعرضة كالتارل :جهة أخرى على عدد زلدود من الدراسات ذات الص

 (:2004اح ميمونة )دراسة ربّ  -6-1

، فهدفت ىذه تناولت ىذه الدراسة موضوع االكتظاظ يف الربنامج الدراسي وأثره على االستيعاب والتحصيل    

  الدراسة إذل :

(. فأعدمت 2004) يف ادلرحلة االبتدائية التلميذعلى استيعاب وحتصيل التعرف على أثر اكتظاظ الربنامج الدراسي    

معلم رنيبون على العبارات ادلندرجة حتت ثالث  20تلميذ و 76العينة ادلتمثلة يف متم توزيعها على  الباحثة استمارة

   باستعمال أسلوب النسب ادلئوية .وخلصت الدراسة يف نتائجها إذل :  أبعاد بـ نعم أو ال، ومتم حتليل النتائج
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 التوزيع الزمين للربامج الدراسية غري مناسب ــــ    

 ــــ الربنامج الدراسي مكتظ وىذا االكتظاظ يؤثر سلبا على قدرات التلميذ االستيعابية .    

  :  (2003 )دراسة الصراف -6-2

أجريت ىذه الدراسة يف كلية الرتبية للبنات جامعة بغداد ، وىدفت اذل تعرف صعوبات تدريس مادة الكتاب  

القدمي يف كلية الرتبية للبنات ، كلية الرتبية )ابن رشد(، كلية الرتبية/اجلامعة ادلستنصرية. استعملت الباحثة االستبانة أداة 

طالباً وطالب من طلبة الصف الثالث من أقسام اللغة العربية يف  (105لتحقيق أىداف البحث، بلغت عينة البحث )

الكليات ادلذكورة ، وباستعمال معامل ارتباط بريسون والوسط ادلرجح ، والوزن ادلئوي ، والنسبة ادلئوية وسائل إحصائية 

  -. توصلت الباحثة يف استبانة التدريسيني اذل نتائج شخصت صعوبات تدريس ادلادة أذنها :

 خربة تدريسي ادلادة قليلة يف اشتقاق األىداف السلوكية . -1

  مقررات منهج الكتاب القدمي كثرية ومتداخلة . -2

 قلة وجود االختصاص الدقيق يف مادة الكتاب القدمي . -3

 يعتمد أغلب التدريسيني على طريقة اإللقاء يف تدريس ادلوضوعات .  -4

  -أما نتائج الطلبة فقد شخصت صعوبات تدريس الكتاب القدمي أذنها:

 صعوبة احلصول على ادلصادر اليت تعني الطالب على فهم ادلادة . -1

 ندرة توافر ادلراجع القدشنة بصورة كافية . -2

 ضعف التفاعل اإلرنايب بني التدريسيني والطلبة يف أثناء الدرس . -3

 تقليدي ال يساعد حتقيق أىداف ادلادةعرض ادلادة باألسلوب ال -
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 ( :2002دراسة بن قناب سهام ) -6-3

من إعداد الطالبة بن  رة ادلعرفية عند التلميذ "كانت ىذه الدراسة بعنوان " دور الربنامج الدراسي يف تنمية القد     

تلميذ يف  60أستاذ و 20العينة من  تكونت،   2009لنيل شهادة الليسانس يف علم النفس ادلدرسي سنة قناب سهام

زلاور تدور معظمها حول طبيعة  3سؤال تندرج حتت  26ادلرحلة االبتدائية وتضمنت االستمارة اخلاصة بادلعلمني 

. أمما االستمارة اخلاصة بالتالميذ فكانت الربنامج الدراسي يف التعليم االبتدائي وعالقتو باالكتساب عند التلميذ 

يب عليها بنعم أو ال . وقد متم حتليل النتائج باستعمال النسب ادلئوية . واستقرت نتائج الدراسة عن : األسئلة عادية رن  

ــــ الربنامج الدراسي يف التعليم االبتدائي يف ادلدرسة اجلزائرية صعب ومكثف.      

رفية .ـــ كثافة الربنامج الدراسي تؤثر سلبا على استيعاب التلميذ وتنمية قدراتو ادلع      

  إذل أنم ظاىرة كثافة وطول الربنامج )ادلنهاج( تعمم مجيع السنوات الدراسية .ـــ كما خلصت الدراسة    

 : م2000دراسة السعيد  -6-4

أجريت ىذه الدراسة يف جامعة بغداد ، وىدفت اذل تشخيص صعوبات تدريس مادة الرتبية اإلسالمية يف  

نظر ادلعلمني والطلبة ومعرفة احللول ادلقرتحة ذلم ، استعمل الباحث ) االستبانة (  ادلرحلة الثانوية يف األردن من وجهة

( طالب وطالبة . استعمل الباحث 708( معلماً ومعلمة و)62أداة لتحقيق ىدف حبثو ، بلغت عينة البحث )

النتائج اليت توصلت إليها  معامل ارتباط بريسون والوسط ادلرجح والوزن ادلئوي دلعاجلة البيانات اإلحصائية . ومن أىم

 -الدراسة ما يأيت :

 كثرة عدد الطلبة يف الصف الواحد .   -1

 اخنفاض ادلستوى العام لطلبتو . -2

 ضعف األساليب اليت تشجع الطلبة على التحضري وادلشاركة بالدرس . -3
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 قلة تزويد ادلدارس بالوسائل التعليمية اليت تساعد على توضيح مفاىيم مادة الرتبية اإلسالمية .  -4
   

 م : 2001دراسة الربيعي  -6-5

أجريت ىذه الدراسة يف كليات الرتبية يف بغداد )كلية الرتبية أبن رشد ، كلية الرتبية للبنات ، كلية الرتبية يف  

اجلامعة ادلستنصرية( . ىدفت الدراسة اذل تعرف صعوبات تدريس مادة الصرف من وجهة نظر التدريسيني والطلبة يف  

( طالباً 95نة ( أداة لتحقيق أىداف حبثو ، بلغت عينة البحث )كليات الرتبية يف بغداد ، استعمل الباحث ) االستبا

( من تدريسي مادة الصرف وباستعمال 5وطالبة من طلبة الصف الثاين من أقسام اللغة العربية يف الكليات ادلذكورة و)

ث يف استبانة معامل ارتباط بريسون والوسط ادلرجح ، والوزن ادلئوي والنسبة ادلئوية وسائل إحصائية ، توصل الباح

  -التدريسني اذل نتائج شخصت صعوبات تدريس ادلادة وىي :

 قلة خربة قسم من تدريسي ادلادة بطريقة اشتقاق األىداف السلوكية . -1

 ضعف استيعاب الطلبة دلوضوعات الصرفية . -2

 اعتقاد الطلبة أن ادلدرس ىو احملور األساس يف تدريس ادلادة . -3

 سية للتدريسيني يف طرائق تدريسي الصرف .قلة الدورات التدري -4

  -أما نتائج استبانة الطلبة فقد شخصت صعوبات تدريس الصرف أذنها : 

 ضعف الطلبة يف التميز بني األوزان الصرفية . -1

 قلة زلفوظات الطلبة من القرآن الكرمي وادلأثور من كالم العرب . -2

 ادة اذل الطلبة .ضعف كفاية قسم من التدريسيني يف إيصال ادل -3

   األسئلة االمتحانية ال تتالئم ىي والوقت ادلخصص ذلا .  -4
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ومن حيث اذلدف الذي .تباينت معظم الدراسات ادلستعرضة سابقا من حيث تناوذلا مواضيع سلتلفة ومتنوعة     

نقطة وىي  لكنها اشرتكت يفأجريت من أجلو ذلك ألن اذلدف من تلك الدراسات أمر حتدده أذنية مشكلتو. 

، كما أهنا تفيدنا يف االطالع على ادلصادر ثناء تعلموواجو ادلتعلم بالدرجة االوذل أتوضيح ادلشكالت والصعوبات اليت ت

  واالدبيات ادلتعلقة بالبحث، حتديد رلتمع البحث ،وكيفية اختيار العينة وإعداد األداة. 

  

 : خالصــــــــة

واليت خرجنا منها بطرح رلموعة من التساؤالت ،ثم حاولنا وضع إجابات مؤقتة  متم يف ىذا الفصل عرض اإلشكالية   

ذلا من خالل عرضنا لفرضيات الدراسة . وحملاولة حتقيق أىداف ىذه الدراسة سنتعرض إذل اجلانب النظري الذي 

  من خالل التطرق إذل كل متغري على حدى .سيوضح لنا أكثر أذنية ىذه الدراسة 
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 : تمهيــــــــــد

، وضلن بدورنا قمنا بتعريف ادلنهاج لغة واصطالحا مع إبراز  اىج الدراسيةىػذا الفصل دلوضوع ادلنص خص   

نا أسباب وكذا بي   ،التطرؽ إىل أسس بناء ادلناىج ومكوناهتا األساسية بصفة عامة الفرؽ بينو وبُت الربنامج ، ومن ث  

 ىجر أىم خصائص ادلناذكبناء منظومتنا الًتبوية مناىج التعليم االبتدائي وفق ادلقاربة بالكفاءات وكيفية إعدادىا مع 

 لنأيت يف األخَت ونعطي تقدديا سلتصرا حملتويات مناىج التعليم االبتدائي . ،احلاليةالدراسية 
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 Curriculum تعريف المنهاج :  ـــــ1

 ة : ـــــــلغـ - أ

" من خالؿ استعراض معٌت ادلنهاج يف بعض قواميس اللغة العربية ) لساف العرب ، قاموس احمليط ، احمليط 

 :     : هنج ومنهاج مبعٌت الطريق الواضح ، ويقاؿػػ. فػ  Currereالوسيط( صلد أف أصل الكلمة من الكلمة الالتينية 

مبعٌت الطريق  (لكل جعلنا شرعة ومنهاجا )رد يف القرآف الكرمي قولو تعاىل:" انتهج الرجل" مبعٌت سلك ، وقد و 

 ( .24.، ص1995، ) أمحد حسُت اللقاينالواضحة اليت ال لبس فيها وال غموض" 

صلليزية تقابل كلمة ويف اإلد حىت يصل إىل ىدؼ معُت ، الطريقة اليت ينهجها الفر  غريقية فيعٍتأمػ ا ادلنهاج يف اإل

( وىي كلمة مشتقة من جذر التيٍت ومعناىا مضمار سباؽ اخليل" ) ىيئة التأطَت بادلعهد ،  Curriculumمنهاج )

 ( .131.، ص 2004

 إصطـالحا : ب ـــ 

ادلهتمُت حبقوؿ الًتبية اختلفوا على وضع تعريف موحد وذلك الختالؼ مدارسهم الفكرية والًتبوية أو  إف  

 حسب اجتاىاهتم الدينية أو القومية أو ادلعرفية ، ومن أشهر ىذه التعاريف نذكر :

 تعريف جونسـون " :Johnson   " 

، ص  2004، .) ىيئة التأطَت بادلعهد "التلميذتعملها يسمنظمة ومتتابعة من ادلهارة اليت ادلنهاج ىو سلسلة "

.132 . ) 

 :تعريـف بينيـو "Binet  " ادلنهاج ىو بياف مفصل عن العلـو اليت تلقى يف ادلدرسة ، وىو الذي يشغل "

األراء بالدرجة األوىل تضعو السلطة العامة ، ولكن كلما كانت ىناؾ أسباب سياسية واقتصادية أو غَت ذلك 

 .( 132.، ص  2004اجتهت إليو األنظار وارتفعت األصوات بتعديلو " ) ىيئة التأطَت بادلعهد ، 
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ادلنهاج أيضا على " كل التجارب التعليمية ادلنظمة ، وكافة التأثَتات اليت ديكن أف يتعرض ذلا التلميذ حتت  دؿ  وي

مسؤولية ادلدرسة خالؿ فًتة تكوينية ويشمل ىذا ادلفهـو نشاطات التعلم اليت يشارؾ فيها التلميذ والطرائق والوسائل 

 ( .26 .، ص 2012مد صا ح احلررو ي ، ادلستعملة وكذا كيفيات التقومي ادلعتمدة" ) زل

أو ىو " رلموع اخلربات الًتبوية ) الرقافية والرياضية واالجتماعية والفنية( اليت هتيؤىا ادلدرسة لتالميذىا داخل 

ادلدرسة وخارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل يف مجيع النواحي )اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية(  

 ( 13.، ص 2007عبد العزيز الدعيلج ،  وتعديل سلوكهم طبقا ألىدافها الًتبوية" ) ابراىيم بن

ومن خالؿ مجيع ىذه التعاريف وإف اختلفت يف مضموهنا إال أننا نسنتنتج أف ادلنهاج الدراسي مبعناه الشامل 

جوانب متعددة منوا ينسجم واألىداؼ  منوه يف ادلدرسة قصد يف قد ـ للتلميذات الًتبوية وادلعرفية اليت تيعٍت رلموع اخلرب 

 ادلسطرة .

 الفـرق بيـن المنهـاج والبرنامـج : ــــ 2

و عبارة على قائمة من ادلعارؼ من أن   ( الربنامج )يقتصر على ما كاف يعرؼ بو مصطلح مفهـو ادلنهاج ال  إف      

وادلواضيع ادلراد تعليمها وفق منطق خاص مبجاؿ أو مادة دراسية معينة ويف فًتة من فًتات التعليم ، بل إف ادلنهاج 

 حسب التعاريف الواردة يف الوثائق الرمسية لوزارة الًتبية الوطنية ىو : 

" وثيقة بيداغوجية رمسية تصدر عن وزارة الًتبية الوطنية لتحديد اإلطار االجباري لتعليم مادة دراسية ما ، ويفًتض أف 

يشتمل على : األىداؼ والكفاءات جبميع مستوياهتا احملتويات ، الوضعيات ، وادلواقف واألنشطة التعليمية ، 

         ( .24ص،  2012، وأساليبو" ) زلمد الصا ح حررو ي تقوميواألنشطة الالصفية ، الطرائق والوسائل وأدوات ال

وقد يعود السبب يف الفرؽ بُت ادلصطلحُت إىل: " االختالؼ يف االستعماؿ من طرؼ ادلدارس الغربية نفسها ،    

صطلح ( وتعٍت الربنامج يف حُت أف ادلدرسة االصلليزية تستعمل مProgrammeفادلدرسة الفرنسية تستعمل عبارة )



اهية المناهج الدراسيةـــم                                                                 الفصل الثاني     

 

 

16 

(Curuculum وقد ظهر يف القرف )يف مصطلح الًتبية االصلليزية برنامج دراسات ادلنظومة الًتبوية للهيئات  17

ع مدلوؿ ادلناىج التعليمية ليشمل عدة عمليات تكوينية " ) ادلعهد الوطٍت لتكوين ادلدرسية ويف الستينات توس  

 ( .133، ص  2004مستخدمي الًتبية، 

 ن أىداؼ عامة وطرائق شاملة وتوزيع الوقت وحتديدوأمشل من الربنامج من حيث أنو يتضم   فادلنهاج أعم   

داري وتوزيع أوقات العمل ، نشاطات التعليم والتعلم ، وقد يلتقي مع الربنامج يف عناصر مرل ادلبادىء والتسيَت اإل

 مي .و والوسائل والطرائق وأساليب التق األىداؼ

 ـج :أســس بنـاء المناىـــ  3

 األساس الفلسفـي :أ ـــ 

ادلبادىء والقيم اليت  ،" يرتكز كل منهاج على فلسفة تربوية واضحة وزلددة تعكس يف ادلقاـ األوؿ فلسفة اجملتمع      

 ( .28 .، ص 2012اتفاؽ أفراده من خالؿ الدستور" )زلمد الصا ح حررو ي ،  حتكم مساره، وزلل  

 األساس الثقافي :ب ـــ 

حتوائو على خربات ومعارؼ مقبولة رى ذلا دورىا يف توجيو ادلنهاج إلالرقافة احمللية للمجتمع ىي األخ " إف    

،  1995) أمحد حسُت اللقاين ، اجتماعيا وجتنب أخرى غَت مرغوبة أو مرفوضة سواء كانت متخصصة أو عامة " 

 (.55.ص

  األساس النفسي : جػ ػػػػ
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قدمو يف ما تالنمو الشامل ادلتكامل من خالؿ  ؿ إىل مساعدة الفرد ادلتعلم علىتسعى الًتبية يف مقامها األو      

" ادلنهاج اجليد ىو الذي يضع يف احلساب اخلصائص النفسية وخصائص النمو يف كل  مناىجها الدراسية ، ومنو

     مرحلة من مراحل التعلم وكذلك ادلشكالت ادلتعلقة هبذه ادلراحل عند التخطيط أو البناء أو التنفيذ ألي منهاج " 

 ( . 28.، ص 2012) زلمد الصا ح حررو ي، 

 األساس االجتماعي: – د

ستند عليها عملية ختطيط ادلنهاج ليأيت منسجما  مع البناء تاإلفًتاضات وادلعطيات اإلجتماعية اليت " ويقصد بو 

( فمراعاة مشكالت اجملتمع وتطلعاتو ديك ن ادلت علموف من إدراؾ  331،ص  2004)زلمد زلمود خوالدة ،"اإلجتماعي 

 واصل.وشلارسة مبادئ اجملتمع وعاداتو وبالتايل ضماف االستمرارية والت

 األساس المعرفي: -ىــ 

فاءات ويقصد بذلك طبيعة ادلعرفة ادلختارة اليت جيب أف حيتويها ادلنهاج لتقدـ للمتعلمُت لتحقيق الك 

 شخصية ادلتعلم. والقدرات ادلرغوب فيها يف 

 

 

 

 

 :مكونـات المنهـــاج ــــ  4
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إف البناء اذلندسي ألي منهاج دراسي يعتمد يف إقامتو على عدة أركاف أساسية نسميها مبكونات أو عناصر 

 ادلنهاج حبيث يؤثر كل عنصر يف اآلخر وديكن شرحها فيمايلي : 

بوي أو تعترب معرفة األىداؼ وحتديدىا من األمور البالغة األمهية يف رلاؿ الًتبية ، فالعمل الًت أوال : األىــداف : 

العملية التعليمية يف شىت مستوياهتا ومداخلها يف أمس احلاجة إىل وضوح األىداؼ ادلنشود حتقيقها ، فبقدر وضوحها 

تكوف اجلودة يف العمل الًتبوي ، ولقد اىتم ادلربوف وعلماء الًتبية بوضوح األىداؼ اىتماما كبَتا ، فتحديد األىداؼ 

 على رسم التخطيط وأوجو النشاط .ووضوحها يف العملية الًتبوية يساعد 

يكوف لو أىداؼ واضحة وزلددة ادلعامل ، واألىداؼ ىي صماـ  :"أف اؿ ال بد  أي منهاج تعليمي فع   إف   

األماف وىي أوىل مدخالت العملية التعليمية ، فاألىداؼ تلعب دورا كبَتا ، إذ ىي مبرابة التغَتات اليت نتوقع أف 

لتالميذ ، فاذلدؼ ىو وصف للتغَت ادلتوقع حدوثو يف سلوؾ ادلتعلم نتيجة لتزويده حيدثها ادلنهاج يف شخصيات ا

 ( . 64.، ص 1990إبراىيم ، رجب أمحد ،  باخلربات التعليمية وتفاعلو مع ادلواقف التعليمية احملددة " )فوزي طو

الفرد الذي ينبغي أف فاألىداؼ الًتبوية دترل أوؿ مكوف من مكونات ادلناىج ، إذ بواسطتها حيدد ملمح  

 .نو ادلدرسة عرب ادلراحل الدراسية ادلختلفة تكو  

 ثانيا : المحتـوى: 

احملتوى العنصر أو ادلكوف الراين لبناء ادلنهاج الًتبوي ، إذ " يشمل احملتوى كل اخلربات اليت حتقق النمو  يعد   

     الشامل الديناميكي ادلتطور للفرد مراؿ لذلك اخلربات ادلعرفية واالنفعالية والنفسحركية اليت يشتمل عليها احملتوى" 

                                                          ( .94ص.س، راىيم ، رجب امحد الكلزه ، د.) فوزي طو اب
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وىو أيضا : " نوعية ادلعارؼ اليت يقع عليها االختيار واليت يتم تنظيمها على ضلو معُت " )ابراىيم بن عبد         

 ( .25 .، ص 2007العزيز الدعيلج ، 

لكلزه م اليت يتعلمها الفرد" ) فوزي طو ابراىيم ، رجب أمحد اىو :" ادلعرفة أو ادلهارات واالجتاىات ، أو القي   

 ( .94.، د.س ، ص

 ها مايلي : ختيار احملتوى عدة معايَت من أمه  وإل

 . ارتباط احملتوى باألىداؼ 

 . صدؽ احملتوى وأمهيتو 

 . مالءمة ادلنهاج حلاجات التالميذ وميوذلم 

 . مالءمة زلتوى ادلنهاج لقدرات التالميذ 

 الفروؽ الفردية بُت التالميذ . مراعاة 

 . مسايرة الواقع الرقايف واالجتماعي للتالميذ 

  ( .26 بُت مشوؿ وعمق احملتوى " ) ابراىيم بن عبد العزيز الدعيلج ، د.س، ص فالتواز 

 على شلا سبق يتضح مدى يتضح مدى أمهية احملتوى للمنهاج لتحقيق األىداؼ ادلنشودة ادلراد حتقيقها سواء

 مستوى ادلتعلمُت أو للمجتمع عامة .

 ثالثـا : طرق التدريس والوسائـل التعليمية : 

 تعترب طريقة التدريس  العنصر الرالث لبناء ادلنهاج الدراسي وال تقل أمهية عن عنصري األىداؼ واحملتوى . 

 تعريف طريقة التدريس :  ػػػػ أ   
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وادلواقف واخلربات الًتبوية اليت تقدـ للمتعلم وتعرض عليو ويعيشها م هبا ادلعلومات ىي :" الكيفية اليت تنظ  

 ( . 30.ص، 2007بن عبد العزيز الدعيلج ، براىيم إو األىداؼ ادلنشودة " ) لتحقق لدي

وىي أيضا:" رلموعة من االجراءات واألفعاؿ ادلرتبطة اليت تظهر على ىيئة أعماؿ يقـو هبا ادلعلم يف أثناء 

مية هبدؼ تسيَت حدوث تعلم التالميذ دلوضوع دراسي معُت، أو أجزاء منو دلعلومة ما ، ىادفا من وراء العملية التعلي

 ( .نفس ادلرجع السابقأو أكرر من األىداؼ الًتبوية" ) ذلك إىل مساعدة التلميذ للوصوؿ إىل ىدؼ 

فا معينة وتستخدـ طرؽ وختتلف الطرؽ باختالؼ األىداؼ ادلختلفة ، فإف طريقة معينة ديكن أف ختدـ أىدا

 أخرى تناسب بقية األىداؼ .

تعترب الوسائل التعليمية عنصرا مهما من عناصر ادلنهاج من جهة ، ومن جهة أخرى الوسائل التعليميـة :  -ب

التعليمية  أنو ال ديكن للمعلم االستغناء عنها يف شرحو للدرس ومساعدة التالميذ يف استيعابو ، ومن ىذه الوسائل

 نذكر : السبورة ، الرسومات ، الصور التوضيحية ، اخلرائط ، الكتاب ، اجملالت ، اجملسمات ......اخل  .  

 رابعا : التقويــــــــــم: 

التقومي ىو العملية ادلتدرجة النامية ف" .التقومي العنصر الرابع واألخَت من عناصر أو مكونات ادلنهاج  يعػد   

تتوسلها ادلدرسة والعاملوف فيها للتحقق من مدى مالءمة احملتوى، وفعالية الطرائق واألنشطة واخلربات يف ادلستمرة اليت 

      ( .24ص.،  2009ؽ الفرماف ، احتقيق األىداؼ ، ومعرفة مدى حتقق تلك األىداؼ " ) توفيق مرعي ، اسح

حتقيقها ،  حتقيق األىداؼ اليت وضع من أجل ىو: " العملية اليت ترمي إىل معرفة مدى إصلاح ادلنهج يف        

فالتقومي يهدؼ إىل التشخيص والتعرؼ على نقاط القوة يف ادلنهج وتدعيمها ، ونقاط الضعف وعالجها " ) ابراىيم 

 .( 36.، ص 2007عبد العزيز الدعيلج ،  بن
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وىو أيضا:" رلموعة األحكاـ اليت يوزف هبا أي شيء أو جانب من جوانب التعلم أو التعليم وحتديد نقاط القوة 

ص والضعف منو ، وصوال إىل اقًتاح احللوؿ اليت تصحح ادلسار" ) فوزي طو ابراىيم ، ورجب أمحد الكلزه ، د.س ، 

122. ) 

 وللتقويػم عدة أسس مهمة تتمرل فيمايلي :

 لتقومي على عملية تشخيص الواقع من خالؿ حتديد نقاط القوة وجوانب الضعف .يشتمل ا" -

 تتم عملية التقومي من خالؿ معرفة مدى حتقق األىداؼ بالنسبة دلخرجات ادلنهاج كنظاـ . -

 يكوف التقومي شامال مجيع عناصر من جهة ، ورلاالت التعلم الرالثة من جهة أخرى . -

نوعُت من التقومي : التقومي التكويٍت ادلرحلي النامي ، ويكوف بعد كل خطوة جعل التقومي عملية مستمرة تضم  -

،  2009الفرماف ،  تعلمية ، والتقومي اخلتامي ويكوف هناية ادلوقف التعل مي التعليمي " )توفيق مرعي ، أسحق

 (. 25ص.

 اجملاؿ الذي يتم تقوديو ومات عن " ضرورة تنوع أدوات التقومي فكلما تنوعت ىذه األدوات كاما ازدادت ادلعل -

 أف تتوافر يف أدوات التقومي كل من الصدؽ والربات وادلوضوعية . -

د العزيز الدعيلج ، د.س ، أف يكوف التقومي اقتصاديا من حيث الوقت واجلهد والتكلفة " )ابراىيم بن عب -

 ( .37.ص

يهدؼ إىل التشخيص والعالج من خالؿ ما سبق عرضو عن عملية التقومي نستخلص أنو عملية شاملة         

ومن ث يسهم إجيابا يف التحسن والتطوير ، ويرتكز على رلموعة من األسس ادلهمة اليت ال ديكن االستغناء عنها 

 مرل الشموؿ واالستمرارية والتنوع .
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 دواعـي بنـاء المناىج وفق المقاربـة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية: ـــ  5

 فرضت نفسها كضرورة ملحة للتغيَت وادلراجعة والتقييم أمهها : اليت والدواعي ىناؾ مجلة من األسباب

 .انتقاؿ البالد من نظاـ اقتصادي شلركز إىل نظاـ االقتصاد احلر  -

 .التطور ادلذىل للعلـو والتكنولوجيا مبا يف ذلك علـو الًتبية  -

  التدىور ادلستمر دلستوى التالميذ ونتائجهم . -

 ليت من ادلنتظر أف تواجهها ادلدرسة .التحديات اجلديدة ا -

فهذه بعض األسباب اليت دعت بالضرورة إىل التفكَت يف اإلصالح معتمدة يف كل ادلواد على مقاربة جديدة 

 ىي ادلقاربة بالكفاءات بدؿ ادلقاربة باألىداؼ ، فلماذا ىذه ادلقاربة ؟ 

  مناىج ادلدرسة اجلزائرية قامت على ادلقاربة السلوكية لو وقفنا على تطور ادلناىج التعليمية يف اجلزائر صلد " أف 

) ادلقررات( مرتكزة على أسس ادلدرسة السلوكية ، اليت  دلقاربة بادلضامُت) بيداغوجيا األىداؼ( بعدما أف قامت على ا

تجابة وبذلك فهي ال التعلمية انطالقا من مبدأ ادلرَت واالس –تعترب السلوؾ النهائي للمتعلم ىو أساس العملية التعليمية 

تراعي سَتورة التعلم بقدر ما تراعي نواجتو ، وىذا ما دفع ببعض الًتبويُت إىل تقدمي مجلة من االنتقادات ذلذه ادلقاربة 

كوهنا مقاربة ركزت على ادلادة التعليمية وأمهلت ادلتعلم " ) ادلعهد الوطٍت   بيرزيا ، ىاملين ، دوالندشيرومن بينهم : 

 ( .141، ص  2004مي الًتبية ، لتكوين مستخد

عليها أكرر من ربع قرف يف  ومن ىذه ادلنطلقات حتتم إعادة النظر يف مناىج ادلدرسة األساسية اجلزائرية اليت مر  

البحث عن األحسن باالنتقاؿ من منطلق التعليم إىل منطق التعلم ، ومن إنتاج سلوكات إىل تكوين سلوكات تضمن 

 للمتعلم التكيف والتعامل مع ادلواقف احلياتية ادلختلفة .
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رؽ للمقاربة بالكفاءات اليت ليفرض نفسو يف الساحة الًتبوية اجلزائرية ، قبل التط وىكذا جاء مصطلح الكفاءة 

أصبحت ضرورة حتمية أعتمد عليها بشكل كبَت يف بناء ادلناىػج الدراسية يف سلتلف ادلستويات التعليمية يف منظومتنا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ت مناىجها التعليمية كلية .الًتبوية مبا فيها مرحلة التعليم االبتدائي اليت غَت  

 منطلقات المناىج المبنية وفق المقاربة بالكفاءات : ػػػػػ  6

ال شك أف ادلناىج اجلديدة ىي وليدة رؤية استشرافية غايتها حتقيق أىداؼ قريبة وبعيدة ادلدى ، انطالقا " 

من فلسفة اجملتمع ، وبناء على معايَت عادلية سواءا بالنسبة حملتوياهتا أو سبل معاجلتها ، مع توفَت الشروط الكفيلة 

لف رلاالت احلياة اجملتمعية ، وعلى ىذا األساس ، جاءت بتفعيل الفعل الًتبوي الذي سينعكس ال زلالة على سلت

 ادلناىج اجلديدة لػ:

 . تركز على العمق أكرر من التفصيالت 

 . دتنح عناية لوحدة وتكامل العلـو 

  تركز على ادلفاىيم الكبَتة وادلفتاحية 

 ء ادلفاىيم واستنتاج تعطي مساحة كبَتة للمتعلم ، مبا يسمح لو بالقياـ  بسلسة من األنشطة تقوده إىل بنا

 ادلعرفة ، وتطبيقات حياتية واقعية تتحدى طموحاتو ، حبيث تًتجم وتوظف تعلماتو يف مواقف جديدة .

  : تعمل على حتقيق تعليم وتعلػم شليزيػن ، حبيث 

  تتجسد سلرجات التعليم يف متعلمُت مؤىلُت أكاددييا ، وديتلكوف كفاءات نوعية من خالؿ نظرة متأنية خاصة

 بػ : ماذا ندرس ؟ كيف ندري؟ ما الضمانات لنجاح ما ندرس ؟ 

  تساعد على حتسُت مستوى التعليم من خالؿ قياس ما يتعلمو ادلتعلم ، وما يستطيع فعلو ، وذلك ليس

 ( .17ص.علومات " ) فريد حاجي ، د.س، ادلبالًتكيز على 



اهية المناهج الدراسيةـــم                                                                 الفصل الثاني     

 

 

24 

 " وتتخلص ادلقاربة ادلعتمدة يف بناء ادلناىج يف ادلدرسة اجلزائرية يف اإلجابة على األسئلة التالية :

 ما الذي يتحصل عليو ادلتعلم يف هناية كل مرحلة من معارؼ وسلوكات وقدرات وكفاءات ؟ - أ

ر داللة وصلاعة الكسابو ىذه الكفاءات وجعلو يتمرل  التعلمية األكر –ما ىي الوضعيات التعليمية  - ب

 ادلكتسبات اجلديدة بعد حتويل دلكتسباتو السابقة ؟ 

 ما ىي الوسائل والطرؽ ادلساعدة على استغالؿ ىذه الوضعيات واحملفزة دلشاركة ادلتعلم يف تكوين ذاتو ؟  -ت  

ستهدفة ؟ " ) زلمد دتكن فعال من الكفاءات ادلكيف ديكن أف يقـو مستوى أداء ادلتعلم للتأكد من أنو قد   -ث

 ( .32، ص  2012، الصا ح حررو ي

وعليو " فإف أجرأة ادلقاربة بالكفاءات من خالؿ ىذه ادلناىج ىو العمل على حتويلها إىل شلارسات واقعية  

اتو عرب سلتلف ادلواد وفعلية ، وذلك من خالؿ زلتويات وأنشطة وأساليب تقومي ...اخل دتكن ادلتعلم من إدماج مكتسب

، وتنمية قدراتو الشاملة ، مع إعطاء األولوية لتنمية الكفاءات ، باعتماد بيداغوجيا تعطي معٌت للتعلمات ، أين 

 ( .19تتداخل نشاطات وظيفية بأخرى بنائية" ) فريد حاجي ، د.س ، ص

 كفاءة ما يستدعي منو أف:وعلى سبيل ادلراؿ ومبنظور ادلنهاج اجلديد ، فإف حتكم ادلتعلم يف        

تطبيق  يستطيع سلسلة من القدرات مرل : ) التشخيص ، االقًتاح ، إجياد عالقات وروابط ..( ،  يمتلك"  -

أماـ وضعية ) وضعية معيشة ،  ويتصّرفالقدرات على زلتويات ) مشاكل الصحة ، حلوؿ وقائية وعالجية واحمليط ( 

 رسم مركب ........( 
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ت ادلستهدفة من ناحية ، وسلتلف ميادين احملتويات من ناحية أخرى ، وذلك عرب إصلاز يدمج سلتلف القدرا -

القدرات من جهة ، وادلستندة إىل سلسلة من النشاطات دتكنو من السيطرة على القدرات ادلتعلقة مبختلف ميادين 

 ػو . سلتلف ميادين احملتويات من جهػة أخػرى بغية تنمية الكفاءات القاعديػػػػػػػػة لدي

ل رلموعة الكفاءات القاعدية لديو ىدفا هنائيا لإلدماج ، وادلقصود من مصطلح "هنائي" ىو حصيلة تشك   -

 (.20ص.التعليم " ) فريد حاجي ، د.س ،  سنػة دراسيػة ، أو طور من أطوار

على ما تقػدـ ، فادلنهاج مبنظور ادلقاربة بالكفاءات ، يستند على دينامتُت متكاملُت ، إحدامها تقود على  بنػاءً 

 لم.على إمتداد منهاج التعليم والتعإكتساب الكفاءات ، وثانيهما إىل دعم ىذه الكفاءات 
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 الدراسية احلديرة يف اجلدوؿ التايل :ف نلخص ادلناىج أكن دي  حديثة:خصائـص المناىج الدراسية الـــ  7

 (27ص. ،2012) زلمد صا ح احلررو ي ،  ( : يوّضح خصائص المناىج الدراسية11الجدول رقم )             

األىداؼ 
 والكفاءات

 واضحة ودقيقة ، قابلة للتحقيق . -
 تشتق من خصائص ادلتعلمُت وميوذلم ، وتصاغ على شكل أفعاؿ قابلة للمالحظة  .  -

 رلاالت
 التعلم 

 ادلعرفيػة ، إىل متحركية ووجدانية . -
 هتتم بالنمو ادلتكامل وادلتوازف لشخصية ادلتعلم يف كل اجملاالت  -

احملتويات 
 وادلضامُت

 دقيقة ومتدرجة من حيث البناء  -
 ىدفها مساعدة ادلتعلم على التكيف مع بيئتو الطبيعية واالجتماعية  -
 عبارة عن خربات وموارد جيب أف ديتلكها ادلتعلم لبناء كفاءاتو.  -

 مصػػػادر
 التعلػػػم 

 متنوعة يف الوسط ادلدرسي وخارجو ، وادلعلم ما ىو إال مصدر منها فمرال : الكتب ،  -
                                     األفالـ ، وسائل اإلعالـ ، الرحالت ........   

 التدريػسطػػػرائق 
 النشطػة والفعالة ، واليت تدفع ادلتعلم الكتشاؼ ادلعرفة بنفسو : حل ادلشػكالت / ادلشروع  -
 / التعلم التعاوين .  

األنشطػة 
 الالصفيػة

 رافػد من روافد التعلم ادلختلفة ، متنوعة ، ومرتبطة باحلاجات احلقيقة للمتعلم زلفزة على ػػػػ        
 ادلواىب .االبداع وتفتق       

 دور
 ادلعلػػػػػػػم 

 موجػو ، مرشد ، منشط ومشمل لعملية التعلم  -
 يعد الوضعيات ، وحيث ادلتعلم على التعامل معها : وحيًـت آراء التالميذ وأفكارىم (. -

 دور 
 ادلتعلػػم

التعلمية ، فهو العنصر النشيط فيها فهو ينجز ، يبادر ،  –زلور العملية التعليمية  -
 ناء التعلمات ، وديارس يف جو تعاوين .ويساىم يف ب

 التقويػػػػػػػػم
 جزء من عملية التعليم والتعلم فهو مدمج فيها ، ومالـز ذلا . -
كاشف للنقائص ، ومساعد على استدراكها وأداة للكشف عن مدى دتكن التالميذ  -

 الكفاءات ادلستهدفػػػػػة .
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 : محتويات مناىـج التعليم االبتدائـي أىداف تقـــــديمـــــ   8  

 تضطلع ادلرحلة االبتدائية  مبنح تربية قاعدية جلميع ادلتعلمُت بأف توفر ذلم.

: حبيث يتحكموف يف القدرة على القراءة ادلرَتة والتعبَت والتواصل مع غَتىم مشافهة  * "تعّلم الّلغة العربية

باع حاجاهتم الفردية ادلدرسية منها واجملتمعية . وحبيث تكوف عامال من وحتريرا مبا يناسب الوضع وادلستوى . لغرض إش

من تلقي ادلعارؼ واستيعاب سلتلف كلغة للتعلم  بأداة للعمل والتبادؿ . ودتكنهمعوامل شخصيتهم الوطنية :فتزودىم 

 ف والتجاوب مع زليطهم .ادلواد وتتيح ذلم التكي  

: حبيث يرمي تدريب اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أوىل إىل منح ادلتعلم يف ىذه ادلرحلة  * تعلم لغة أجنبية أولى 

أداة تسمح لو بالتواصل والتعبَت وتوظيف مكتسباتو اللغوية يف نشاطاتو ادلدرسية والشخصية واالجتماعية والوصوؿ 

 (. 38.،ص 2012،)زلمد صا ح احلررو ي ادلباشر إىل ادلعلومات وادلعرفة العادلية ."

يصدؼ ادلنهاج وديك ن ادلتعلمُت من اكتساب تقنيات التحليل  * التربية العلمية والتكنولوجية والرياضية :"

باإلدراج ادلبكر جدا لنشاطات الًتبية العلمية امد. من أجل ذلك دت ت ادلبادرة واالستدالؿ وفهم العامل احلي  واجل

فرىم على ادلالحظة والتفكَت والتجريب لبناء معرفة أولية حوؿ أشياء والتكنولوجية قصد محل التالميذ منذ نعومة أظا

.وتندمج ىذه األنشطة األبعاد البيولوجية والفيزيائية والكيميائية وادلعلوماتية مع احملافظة  طبيعية  أو تقنية للحياة اليومية

                                 ( 39.، ص 2012 ي ، زلمد صا ح احلررو  على الوحدة األساسية للفكر العلمي وادلسعى التكنولوجي " )

) األكرر قابلية لالستيعاب واألكرر حيوية واألقرب من انشغاالت  ىذه ادلرحلة اجملاؿ للرياضيات ويفتح ادلنهاج يف     

لتفكَت التالميذ ، وتكوف دراستها موضوع نشاط رياضي حقيقي أكرر تكوينا من غَتىا من حيث البحث واحلساب وا

 .  واالكتشاؼ بلغة رياضية (
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: " وال سيما ادلعلومات ذات األبعاد التارخيية واجلغرافية وادلدنية واخللقية والدينية ، حبيث  *منهاج العلوم االجتماعية

، يتيح ىذا التعليم توعية ادلتعلمُت بالدور الذي تضطلع بو بالدىم يف العمل بالقوانُت اليت حتكم التطور االجتماعي 

وحبيث يهدؼ إىل إكساهبم السلوؾ وادلواقف ادلطابقة لًتقية ادلواطنة واحلرية الفردية واجلماعية وحقوؽ اإلنساف ، ولقيم 

 التسامح والعدالة والتضامن والتفتح على العامل .

أدواره ، دوف يتوجو ادلنهاج يف ىذه ادلرحلة إىل اسًتجاع ادلتعلم ماضيو الوطٍت مبختلف  *فيما يخص البعد التاريخي:

 تفضيل حقبة تارخيية على أخرى وىو بذلك يهدؼ إىل تكوين ادلتعلم اجلزائري ضمن الوحدة الوطنية .

فإف االىتماـ ينصب على العناية اخلاصة جبغرافية اجلزائر وادلغرب العر ي ، شلا يعد  *وفيما يتعلق بالبعد الجغرافي: 

 ( .39 .، ص 2012و للعناية هبا " ) زلمد صا ح احلررو ي ، ادلتعلم للحفاظ على موارد وطنو وبيئتو وتأىيل

 :  يهدؼ إىل : ا منهاج التربية المدنية*أمّ 

" ترقية حس  ادلواطنة لدى ادلتعلم ، وتعليم الطفل كيفية لالرتقاء إىل اف يصبح مواطنا مستنَتا ومسؤوال ، وترسيخ  -

               ؽ والواجبات ومفهـو ادلسؤولية الفردية واجلماعية .مبادئ احًتاـ النفس واحًتاـ الغَت والتساوي يف احلقو 

تكوين الضمَت الذايت ، ومساعدة ادلتعلم على اكتساب سلوكات ومواقف حياتية تتمرل يف التحاور واالتصاؿ بالغَت ػػػ 

 ومعرفة اآلخرين والتعاوف معهم . 

 :  يهدؼ ىذا ادلنهاج إىل :*وفيما يخص التربيـة اإلسالمية

مسامهة يف تكوين شخصية ادلتعلم روحيا وعقائديا وخلقيا ، تكوينا ينسجم مع الواقع األسري واالجتماعي  -

 والبيئي .
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إكساب ادلتعلم رلموعة من القدرات والكفاءات من خالؿ تنمية عادات سلوكية فردية مجاعية اجيابية وفق  -

ة اجلماعية والفردية ، بعيدا عن اإلفراط والتفريط ، وقد مت القيم  اإلسالمية كاحًتاـ الذات واحًتاـ اآلخرين وادلسؤولي

ربط العالقة يف ىذا ادلستوى بُت الًتبية اإلسالمية وأىدافها والًتبية ادلدنية وأىدافها ، دتاشيا مع حاجات الطفل ومنوه 

 ( . 40ص،  2012النفسي وقدرتو على االستيعاب والتأثر ." ) زلمد صا ح احلررو ي ، 

يوقظ يف ادلتعلم األحاسيس اجلمالية ، وديكنو من ادلسامهة يف احلياة المرحلة االبتدائية أيضا بتعليم فني: *وتضطلع 

 الرقافية ويؤدي إىل إبراز ادلواىب ادلختلفة يف ىذا ادليداف والعمل على تشجيع منوىا .

تعلم بالتعبَت عن طريق الغناء من خالؿ إنشاء فإف األولوية يف ادلرحلة االبتدائية ىي حباجة ادل*أمــا التربية الموسيقية : 

 ادلقطوعات الشعرية الوطنية واالجتماعية ادلتصلة بالًتاث الرقايف اجلزائري قدديو وحديرو .

) العقل السليم يف  " عمال بادلقولة وأخيرا تهدف المناىج إلى منح المتعلمين في ىذه المرحلة تربية بدنية : *

اجلسم السليم( واذلدؼ منها جعل ادلتعلم يعتٍت جبسمو ويعٍت أمهية الرياضة بالنسبة لصحتو ويًتبع على مبادئ الروح 

        (.11 .، ص 2012،الرياضية من حب لبذؿ اجلهد واحًتاـ قواعد اللعبة وادلنافسة . " ) زلمد صا ح احلررو ي 
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 :  خالصـة

ا شليزا على مستوى التعليم ادلدرسي يف كل يوصفػوة القػوؿ ىو أف ادلناىج التعليمية والًتبوية دترل دورا تعليم 

مكاف ، وتصبح ادلناىج أكرر حيوية يف عصر التكنولوجيا ادلعلومات والعودلة ، حينما ترقى ادلناىج الًتبويػة تقدـ نفسها 

مفاىيم العودلة وتكنولوجيا ادلعلومات ، وال ينبغي أف يكوف ادلعلم بعيدا عن عمليات ادلنهاج إىل ادلتعلمُت يف ضوء 

 خرى .أخلصائص ادلتعلم و قدراتو من جهة و من خالؿ مراعاهتا أسواء ما كاف منها تنفيذا وختطيطا من جهػة .
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 ـــــ تمهيد

 ــــ مفهوم التعليم االبتدائي  1     

 ــــ وظائف التعليم االبتدائي 2     

 ـــ اإلصالح التربوي وغاياته  3    

 ـــ تحليل مناهج الطور األول و الثاني في التعليم االبتدائي 4    

 ـــ التوقيت الزمني لمناهج المرحلة االبتدائية 5    

 ـــ مظاهر كثافة المناهج الدراسية  6    

 لكثافة المناهج على المتعلم  ــ األثار النفسية 7    

 لمتعلمــــ األثار البيداغوجية لكثافة المناهج على ا 8   

  خالصــــــة
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 : تمهيـــــــــــد

دراسي أساس بناء األجيال القادمة وهنضة فكرية لكل أمة تسعى للرقي والنجاح ، لذا رنب أخذ يبقى ادلنهاج ال     

 احليطة واحلذر يف وضع ادلناىج ومكوناهتا اليت رنب أن يراعى فيها ادلستوى العقلي واالنفعارل واالجتماعي للمتعلم.

احلالية يف التعليم ن بدورنا سنعرض يف ىذا الفصل بعض العناصر اليت توضح لنا طبيعة ادلناىج الدراسية وحن    

الثاين من التعليم االبتدائي بعد تعريف ىذا األخَت وتبيان أطواره وأىدفو، مثّ نعطي حتليال سلتصرا دلناىج الطور األول و 

مث نبُت مظاىر كثافة ادلناىج الدراسية لنأيت يف األخَت وحناول براز التوقيت ادلخصص لكل منهاج، االبتدائي مع إ

 التعرف عن االثار النفسية والبيداغوجية على ادلتعلم اليت تًتتب عن ىذا ادلشكل . 

 مفهوم التعليم االبتدائي :  – 1

الذي يأخذ مكانو بصفة أصلية يف أول السلم التعليمي و نعٍت بالتعليم االبتدائي ىو ذلك النوع من التعليم النظامي 

ىي تشمل مرحلة التعليم االلزامي و مدهتا ستة سنوات دراسية ، و ادلدرسة االبتدائية أسبق ادلؤسسات الًتبوية يف رلال 

 التعليم من حيث النشأة و تأيت أسبقيتها من اعتماد ما يقوم يف ادلرحلة التالية على اكتساب ادلعارف .
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 طوار التعليم االبتدائي : أ – 2

يمثل أطوار التعليم االبتدائي حسب النظام القديم.)أحمد فؤاد ،  :( 11و الشكل رقم )"ـــ النظام القديم :   

 ( 16، ص. 1968

 

  

 

 

   

  

 

 6السنة     5السنة       4السنة                                             3السنة     2السنة    1السنة 

 ـــ الطور األول : 1ـ1

،ففي ىذا الطور يًتكز التعليم و النشاطات  69إذل السنة التاسعة  66"وتسمي بادلرحلة القاعدية من السنة السادسة 

 البيداغوجية على دنو التالميذ مع العمل على اكتساب وسائل التعليم األساسية .

 

 االبتدائي التعليم

 األول الطــور يــالثان الطــور

التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
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 الطور الثاني : ـــ  2ـ1

سنة و يتم فيها اكتشاف الوسط االجتماعي و الوسط الطبيعي "                           12سنوات إذل  16و تسمى مبرحلة االيقاظ من 

 (16، ص.1968) أمحد فؤاد ، 

  النظام الجديد : ـــ  

 يمثل أطوار التعليم االبتدائي حسب النظام الجديد . :( 12الشكل رقم )                          

 

        

       

 

 

  5السنة      4السنة   3السنة            2السنة       1السنة  

 

 أهداف التعليم االبتدائي :  -3

تشكل مرحلة التعليم االبتدائي ادلرحلة القاعدية يف التعليم األساسي إذ هتدف ىذه ادلرحلة إذل :                              

  القراءة و الكتابة و احلساب .تزويد التالميذ بأدوات التعلم األساسية ادلتمثلة يف "* 

 االبتدائي التعليم

 

 1 الطور 2 الطور 3 الطور

التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
التعليم%20الابتدائي
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* منح احملتويات الًتبوية األساسية من خالل سلتلف ادلواد التعليمية اليت تضمن ادلعارف و ادلهارات و القيم و ادلواقف   

 اليت دتكن التالميذ من :  

 اكتساب ادلهارات الكفيلة جبعلهم قادرين على التعلم مدى حياهتم . -

و القيم و التقاليد االجتماعية و الروحية و األخالقية النابعة من الًتاث الثقايف    تعزيز ىويتهم مبا يتماشى -

 ادلشًتك .

 التشبع بقيم ادلواطنة و مقتضيات احلياة يف اجملتمع . -

تعلم ادلالحظة و التحليل و االستدالل و حل ادلشكالت و فهم العادل احلي و اجلامد وكذا السَتورات   -

 إلنتاج .التكنولوجية للصنع و ا

 تنمية إحساس التالميذ و صقل الروح اجلمالية و الفضول و اخليال و اإلبداع و روح النقد فيهم . -

 التمكن من التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم و االتصال و تطبيقاهتا األولية . -

 جسامهم دنوا منسجما و تنمية قدراهتم البدنية و اليدوية .أالعمل على توفَت ظروف تسمح بنمو  -

 تشجيع روح ادلبادرة لديهم و بذل اجلهد و ادلثابرة وقوة التحمل . -

التفتح على احلضارات و الثقافات األجنبية و تقبل االختالف و التعايش السلمي مع الشعوب األخرى ."   -

 ( . 24، ص  2612) زلمد الصاحل حثرويب ، 

-  
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  ته : ــــاإلصالح التربوي و غاي – 4

" كلمة اإلصالح فضفاضة تتسع لكثَت من الدالالت و ادلعاين و تتضمن عددا من ادلقاصد و الغايات الًتبوية     

 ومجلة من اإلجراءات .

فقد يعٍت اإلصالح تصحيح األخطاء و ادلقاصد و إزالة االختالل و معاجلة الظواىر السلبية إن كانت ىناك أمورا 

قائمُت على الًتبية أن ىناك اختالال و قصورا يف اجلهد ادلبذول أو يف التنظيم   حتتاج إذل ذلك أو التأكيد لدى ال

القائم . وقد يعٍت اإلصالح السعي لتطوير النظام الًتبوي و إعادة بناء ادلناىج و حتديده لوسائل و أساليب العمل شلا 

 .( 62، ص  2669د القادر فضيل ، يستجيب للحاجات ادلتجددة و ادلتغَتات ادلتالحقة و التحوالت العميقة .")عب

والغاية من إجراء عمليات اإلصالح الًتبوي ىي أن زندث تغيَت إرنايب يف جهود ادلعلمُت و ادلتعلمُت و يتحقق     

تطور ملموس يف مستوى األداء ادلدرسي و نوعية النتائج الًتبوية و قيمة ادلعارف ادلهارات ادلربرلة للتعلم و يف أساليب 

و التنظيم ، حبيث تصبح أوضاع التعليم و ظروف النشاط الًتبوي أفضل شلّا ىي عليو و يتحقق ذلك حُت التسيَت 

يصبح ادلردود متكافئا مع اجلهود و تصبح اجلهود يف مستوى األىداف و يرتفع الوعي بأذنية العلم ، و ثقل مظاىر 

 اإلخفاق .

 إّن اإلصالح الًتبوي يهدف إذل :     

 دلهنة التعليم و جعلها يف طليعة ادلهن بإحاطتها بالرعاية الكاملة ادلادية و ادلعنوية و  "إعادة االعتبار

البيداغوجية و االرتقاء بالقوانُت و القيم اليت حتكمها و تثمُت دور القائمُت هبا و تعزيز شأهنم يف اجملتمع و 

 ار .دتكينهم من فرص التثقيف و التكوين اليت تثري خرباهتم و تؤىلهم باستمر 
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  مراجعة ادلناىج و احملتويات التعليمية بشكل علمي يضمن انسجامها مع األىداف ادلتوجات و مع

ادلستجدات العلمية و احلضارية و التحوالت السياسية اليت دتيز رلتمعنا و عصرنا و إعادة ىذه احملتويات وفق 

 بُت ادلعارف و ادلهارة. تدرج منهجي يراعي فيو قدرات  ادلتعلمُت و حاجتهم و التكامل الوظيفي

  التدقيق يف صياغة األىداف و حتديدىا و توضيح أبعادىا و تصنيفها وفق مستويات أدائية تتالئم مع مستوى

 تفكَت ادلتعلمُت و حاجاهتم من جهة و إمكانات النظام و انتظارات اجملتمع من جهة أخرى .

 لمية و تقنية و اجتماعية حتدد الوعاء الزمٍت ضبط وتَتة العمل الدراسي اليومي و األسبوعي وفق دراسة ع

ادلالئم و تضمن التوازن بُت القدرات و استيعاب ادلتعلم متطلبات التحصيل العلمي و شلارسة النشاطات 

 الثقافية و الًتورنية .

  حتسُت ظروف التمدرس و تطوير وسائل العمل ، و يتحقق ذلك بتوفر العدد الكايف و الالئق من ادلنشآت و

اخلدمات الصحيحة و النفسية ."  رافق و بذل جهد متميز يف رلال التجهيز و صناعة الكتاب و تأمُتادل

 (. 63ص،  2669)عبد القادر فضيل ، 

 ـــ  تحليل مناهج الطور األول و الثاني من المدرسة األساسية :  5

إن ادلنظومة الًتبوية يف اجلزائر كغَتىا من ادلنظومات الًتبوية يف اجملتمعات النامية تعاين مشاكل عديدة و ذلك      

ألسباب مادية و سياسية و اجتماعية و ثقافية و من أبرز ىذه ادلشاكل ىي مشكلة بناء ادلناىج  مث حتديدىا بدقة ، 

عدة حتوالت نتيجة اإلصالحات و ىذا بغرض مواكبة التطورات اليت حتدث و لقد عرفت ادلنظومة الًتبوية يف اجلزائر 

يف اجملتمعات األخرى كالتطور يف ادليدان االقتصادي و االجتماعي ......اخل و حىت تكون ىذه ادلناىج مسايرة 

تسمح لو بأن يبادر و للتطورات و التغَتات احلاصلة البد من االىتمام بالفرد ادلتعلم و تزويده باآلليات و أدوات اليت 
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يبدع و ىذا ال يأيت إال إذا كانت احملتويات و الربامج ذات داللة صادقة تعكس حبق ادلعرفة العلمية و التكنولوجية و 

 التعليمية و لذلك شنكننا التطرق إذل دراسة حتليلية دلناىج الطور األول و الثاين كاآليت : 

 التالية : تسعى ادلناىج الدراسية إذل حتقيق األىداف 

 . دتكُت التلميذ من اكتساب و سائل التعلم و التعليم عن طريق القراءة و الكتابة و احلساب " 

  . مساعدتو على استعمال أساليب النمو يف مجيع جوانبو النفسي ، االجتماعي و احلركي 

  التحليل و الًتكيب تنمية عادات التفكَت السليم بواسطة التدريب على ادلالحظة العلمية و ادلقارنة و

 و التصنيف .

  العمل على تنمية الذاكرة و ذلك بتحفيزىا على حفظ رلموعة من الصور القرآنية و االحاديث

 النبوية الشريفة .

 . تربيتو على حب العمل اليدوي و جعلو الطريق األمثل يف تنمية ادلهارات احلركية 

 شلارستها كوسائل تغيَت و اتصال يف مظاىر  حلان و الرسومات والوصول بو إذل تذوق األغاين و اال

 ( 166) ىيئة التأطَت بادلعهد ، ص    "احلضارة و الثقافة 

 التوقيت الزمني لمناهج المرحلة االبتدائية : – 6

"  إن تنظيم ادلناىج اجلديدة وتقسيمها إذل وحدات تعليمية يقوم على نظرة جديدة للتعامل مع التوقيت ادلدرسي   

خالل االنشطة التعليمية ،فادلناىج اجلديدة تًتك يف بنيتها وطريقة التعامل معها احلرية للمعلم يف استغالل واستغاللو 

التوقيت على أنو وسيلة لتحقيق تدريب وتنصيب الكفاءات ، فعلى ادلعلم أن يعمل على ارناد أحسن استغالل ذلا يف 

 (  18ص، 2668تكوين التالميذ ." ) اللجنة الوطنية للمناىج ، 
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 أما التوقيت ادلخصص لنشاطاتو التعليمية يف أقسام السنوات األوذل والثانية والثالثة ابتدائي فهو :    

        (: التوقيت المخصص للمواد الدراسية12الجدول رقم)                          

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األوذل ادلواد التعليمية

 12 12 14 العربيةاللغة 

 3 3 / اللغة الفرنسية

 5 5 5 الرياضيات

 2 2 2 الًتبية العلمية والتكنولوجية

 1.36 1 1.36 الًتبية االسالمية

 1 1 1 الًتبية ادلدنية

 1 / / التاريخ واجلغرافيا

 1 1 1 الًتبية ادلوسيقية

 1 1 1 الًتبية التشكيلية

 1 1 1.36 الًتبية ادلدنية

 28.36 27 27 اجملموع
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 مظاهر كثافة المناهج الدراسية :  – 6

إن الكثافة ىي ادلبالغة يف ادلطلوب و ما يزيد عن حدود ادلعقول و كثافة ادلنهاج الدراسي ىي الكثرة يف ادلواد        

ادلواد ادلطلوب ادلدروسة أثناء العام الدراسي مقارنة بالتوقيت الزمٍت أو الفًتات ادلخصصة للتدريس أي أن عدد 

تدريسها يفوق و ال يتوازى مع الزمن ادلخصص ذلا  وىو يشمل كذلك ادلواضيع اخلاصة بكل مادة إذ ال يتالئم 

 والعامل الزمٍت ادلقًتح و من بُت مظاىر كثافة ادلناىج الدراسية يف ادلؤسسات التعليمية نذكر ما يلي :

 الكثافة في الساعات الدراسية :  –أ 

" من الواجب أال يفرض ادلنهاج الدراسي للساعات الدراسية أو طرائق تعليم جامدة فلقد تبُت من عدة دراسات      

مساوئ الكتب ادلدرسية الضخمة فإذا انضمت إذل التعليمات الرمسية دل تًتك للمريب أي حرية يف العمل و أي مبادرة 

ا شأن ادلنهاج ينبغي ان تكون رلرد دليل يهتدي بو ادلريب ال شخصية و روح االبداع لديو و الساعات الدراسية شأهن

 (.37، ص2616صيغة مفروضة ال يستطيع جتاوزىا " ) مذكرة خترج ، 

 إن ادلنهاج ادلفرط يف الساعات الدراسية رنمد التعليم و جتعلو آليا و رنمد معو فكر ادلعلمُت و بالتارل فكر التالميذ .

 : المدروسةليمية الكثافة في المواد التع –ب 

إن اذلدف من تدريس مادة معينة سنتلف من سنة إذل أخرى فهي إذا ختتلف يف حجمها من طور دراسي "          

إذل اخر علما أننا ال نقصد باحلجم عدد ادلواد ادلنفصلة فقط بل احلجم يف ادلادة الواحدة نفسها شلا حتملو من 

ؤثر بدوره على ادلتعلم بطريقة سلبية إذا امتازت بالكثرة و االكتظاظ و معلومات و مواضيع سلتلفة  .فهذا احلجم ي

ن يراعي فيو تقسيم ادلادة على موضوعات متنافسة أي حنصر موضوع أالتشعب و الواجب عند وضع منهاج ادلواد 
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بأكملو يف وحدة بصرف النظر عن عدد الدروس اليت يقتضيها تدريس كما يوجد كثافة يف ادلضامُت تظهر يف النقاط 

 التالية : 

 . عدم التقيد مببدأ التدرج يف إعطاء ادلعلومات 

 . صعوبة مضامُت بعض ادلواد مثل الًتبية الرياضية و التكنولوحية 

  (39يف بعض احلاالت حىت ادلعلم ." )نفس ادلرجع السابق ،صمفاىيم تفوق القدرات العقلية للمتعلم و 

 االستدراك :  –ج 

يعترب مظهر من مظاىر الكثافة يف ادلناىج الدراسية تلجأ إليو ادلؤسسات التعليمية قصد تدارك النقائص أو         

ضوح اذلدف و كذلك بعض اإلخفاقات اليت يتعرض ذلا بعض التالميذ و السبب يعود إذل تشعب ادلعارف و عدم و 

 الطريقة اليت هتتم هبا ىذه العملية .

 الكثافة في الكتاب المدرسي:  –د 

ادلالحظ أن الكثَت من الكتب ادلدرسية ختضع خضوعا تاما للمنهاج الدراسي فإّن تقيد الكتاب ادلدرسي بادلنهاج       

يصعب عملية التدريس على ادلعلم فإذا ىو التزم يف تدريسو بالكتاب فصال فصال شعر ادلتعلم أن ادلدرس مردد و 

و انو يستطيع احلصول على تلك ادلعلومات بقراءة الكتاب نفسو مكرر كما يف الكتاب ، فهو إذا يف غٌت عن األستاذ 

و أن ادلدرسة و ادلدرس هبذه الطريقة تضيع عليو و قتو و هبذا الوضع ينصرف بعض التالميذ على حضور الدروس ، و 

ما قد يتوجهون وجهة أخرى تضر هبم و بادلدرسة لذا ينبغي أن يكون الكتاب ىادفا ملما دون ان سنضع خضوعا تا

 للمنهاج و مراعيا دلستوى التلميذ و طاقتو يف االستيعاب .
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 األثار النفسية لكثافة المناهج الدراسية على المتعلم :  – 7 

 الملل :  – 1

يندرج مظهر ادللل والالمباالة يف ادلدرسة يف التحوالت العميقة ذلذه األخَتة و للمجتمع داخل ادلؤسسة ادلدرسية        

يف حيث أن عالقة ادللل بالتلميذ ىي عالقة التلميذ بالوقت و بالعادل اخلارجي فادلصادر نفسها على غرار ادلدرسة اليت 

 بالعمل و اجملهول ، لكن إذا أصبحت جرعة ادللل اقوى فإهنا تنفر من ادلدرسة . اصبح ادللل فيها ال مفر منو و مرتبط

إن السبب الرئيسي للملل ىو سوء التفاىم بُت عادل ادلدرسة و عادل األطفال ضف إذل ذلك كثافة ادلناىج          

قة احتمالية تبعا للدروس ، الدراسية و تشعب ادلواد التعليمية ادلدروسة اليوم مثل االمس يظل ادللل موزعا بطري

لساعات اليوم و للمدرسُت الذين يصابون بادللل مثل تالمذهتم . فادللل جزء من التجربة ادلدرسية العادية ، مثلما 

يشكل ادلطر جزء من ادلناخ ، من احملتمل أن التالميذ و ادلدرسُت يتحملون ادللل بشكل قليل ، إذا ان ىؤالء و أولئك 

 .يتحدثون عن ذلك  

على الرغم من التطور احلاصل يف التعليم اجتاه مناىج اكثر ديناميكية و اكثر انفتاحا فإن عادل ادلدرسة ال يزال         

 يف اطاره كمدرسة أي معرفة + طريقة تدريس لذلك زنس التالميذ بادللل .

 التعب :  – 2

ا وفق نوع العمل و قوة النشاط و اجملهود " كل عمل نشاط انساين زنتاج إذل تشغيل عضالت اجلسم و حتريكه     

 اجلسدي زنتاج كي يستطيع اإلنسان القيم بو إذل قوة ىذه القوة يوفرىا استهالك زلروق اجلسد .
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إن التعب ىو ردة فعل جسدية و ذىنية سليمة و طبيعية حلاجة اجلسم إذل الراحة و اذلدوء و قد يكون انذار     

سدي او حالة مرضية ن ىذه احلالة تظهر اليوم يف مؤسساتنا التعليمية فالتلميذ اصبح خطَتا و مؤشرا لبداية اهنيار ج

رلربا على البقاء يف ادلدرسة من الساعة الثامنة صباحا حىت الساعة الرابعة مساءا ضف على ذلك الكم اذلائل من 

 ادلعلومات و ادلعارف اليت يتحصل عليها يف اليوم الواحد . 

 لم نذكر ما يلي : ومن مظاىر تعب ادلتع

 . ثقل احلركة و تثاؤب مستمرا 

 . تشتت االنتباه و الًتكيز و التهريب من أداء الواجبات 

 ". ( 113ص،  2669)مجيلة بية ،عدم الرغبة يف ادلشاركة يف األنشطة اجلماعية و الفردية 

                                                                                                                                           اليأس :  – 3

يعترب من األمراض النفسية الشائعة و ىو يسبب لصاحبو االنطواء و االنزواء و االبتعاد عن االخرين يف وقت يكتنفو 

قلق و ضجر ، و يدعو اليأس االنسان ليعيش يف تعاسة و شقاء و زنيط بو تشاؤم رنعلو يعاين من  فيو اخلوف و

 تدىور نفسي خطَت أصبح ادلتعلم يشعر اليوم باليأس داخل ادلدرسة و ذلك لألسباب التالية : 

 . غياب تام لإلرشاد ادلدرسي النفسي يف ادلؤسسات التعليمية 

 و الكم اذلائل من ادلعلومات . طول و كثافة ادلناىج الدراسية 

 . معاملة ادلتعلم بالقسوة عند وقوعو يف اخلطأ 

 . نقص الرعاية و االىتمام من قبل الوالدين و عدم تلبية حاجات ادلتعلم النفسية الوجدانية و االنفعالية 
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 قلة التركيز :  – 4

الًتكيز ىو إقصاء ادلؤثرات الغريبة عن ادلوضوع ساء إقصاء حقيقي او بالتجاىل ، موضوع قلة الًتكيز من ادلواضيع     

ادلتشابكة و أصبحت تنتشر كالنار يف اذلشيم خاصة يف ادلدارس فأصبح ادلتعلمون يعانون من قلة الًتكيز أثناء الدروس 

 ذه ادلشكلة نذكر ما يلي : او أثناء االمتحانات و من بُت ادلسببات ذل

  ضخامة ادلنهاج و طولو جتعل ادلتعلم يتقى صعوبة يف عدم حتديد اىداف واضحة من عملية االستذكار

 فيفشل شلا رنعلو يف حالة من الشرود الذىٍت .

 . كراىية ادلتعلم لبعض ادلواد التعليمية و جتعلو ال يركز اثناء تدريسها او حىت استذكارىا 

 العقلية للتلميذ و عدم القدرة على ادلراجعة اليومية جتعلو يف حالة من السرحان . ضعف القدرات 

 . العقد النفسية و عدم التوافق النفسي و االنفعارل جتعل ادلتعلم يف حالة من الضغوط و عدم الًتكيز 

 . ادلشاكل االسرية 

 القلق :  – 5

من سلتلف الشرائح خاصة التالميذ يف ادلدرسة ىذا األخَت ىو حالة نفسية يعاين منها شرزنة كبَتة من اجملتمع      

 الذي أصبح ينعكس على سلوكهم و توافقهم الشخصي مع احمليط االجتماعي .

 ومن مظاىر القلق نذكر ما يلي : 

 . فقدان الطفل السيطرة على نفسو و سلوكاتو 
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 . التنفس السريع و الضيق و إزدياد ضربات القلب 

   : احد السمات البارزة يف نفسية ادلتعلم و شنكن ارجاع ىذه احلالة إذل عدة أسباب نذكر منها 

 . خوف الطفل من الفشل نتيجة الكم اذلائل من الدروس و ادلعلومات 

 . شعور الطفل بانو منبوذ و مهمش داخل ادلؤسسة الًتبوية وحىت من طرف االسرة 

  ادلشاكل النفسية للطفل .انعدام العمل االرشادي النفسي يف حل 

 السلوك العدواني :  – 6

من ادلشاكل ادلشهودة بصفة مستمرة يف ادلؤسسات التعليمية لبعض ادلتعلمُت ىي السلوك العدواين و يظهر         

ذلك يف الشجار فيها بُت التالميذ و االعتداء على بعضهم البعض بالشتائم و العنف اجلسدي و من بُت أسباب ىذه 

 كلة ما يلي : ادلش

 . التعرض خلربات سيئة تعرض ادلتعلم إذل الكراىية من طرف الوالدين أو ادلعلم او الزمالء 

  الكبت ادلستمر : زندث نتيجة تعارض رغباتو و ميولو مع احمليط االسري أو ادلدرسة فيحاول التخلص من

 حاالت الكبت ادلفروضة عليو . ىذا االسر أو السجن و يفرغ الطاقة الكامنة يف شكل عدواين انتقاما من

  : جتعل ادلتعلم  ي و صعوبة بعض ادلواد التعليمية إكتظاظ ادلنهاج الدراساإلحباط ادلستمر و الفشل الدراسي

يف حالة من الشعور بالنقص و عدم تقبل الذات فيلجأ إذل العدوانية للتعبَت عن رفضو دلا يعيشو أو زنصل 

 معو .
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التجربة ادلدرسية ىذا التوجو زنمل ادلسؤولية للمدرسة من ناحية خلق ادلشكلة و العنف ادلدرسي ىو نتاج    

 طبعا من ناحية أخرى ضرورة التصدي ذلا ووضع اخلطط دلواجهتها و احلد منها .

 األثار البيداغوجية لكثافة المناهج الدراسية على المتعلم : – 8

 التأخر الدراسي :  – 1

ختلف أو نقص أو عدم اكتمال النمو التحصيلي نتيجة العوامل العقلية او االجتماعية او ىو حالة تأخر أو "تعريفه :  

 اجلسمية او االنفعالية  حبيث تنخفض نسبة التحصيل دون ادلستوى العادي او ادلتوسط .

 و التأخر الدراسي نوعان : 

 . 85و  76تأخر دراسي عام و يرتبط  بالغباء ، حيث تًتاوح نسبة الذكاء بُت  –أ 

 تأخر دراسي خاص يف مادة يعينها كاحلساب مثال و يرتبط بنقص القدرة و يكمن عالج التأخر الدراسي  –ب 

 لضعف يف معرفة األسباب اليت أدت اليو ، فقد يكون ناجتا عن ضعف السمع أو البصر أو اعتالل الصحة و ا

 العام  وقد يرجع على صعوبة ادلادة الدراسية و اخنفاض مستوى ذكاء الطفل .

 أما األسباب و اليت شنكن حصرىا يف أربعة نقاط و ىي :      

  أسباب نفسية ، أسباب اجتماعية ، أسباب ذاتية شخصية و أسباب مدرسية .أما األسباب ادلدرسية فتتمثل

 فيما يلي : 
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من علماء الًتبية و علم النفس إذل أن ادلدرسة وىيئتها التعليمية قد تكون سببا يف التأخر الدراسي إذ يذىب كثَتا     

، عند عدم دتاشي ادلناىج الدراسية مع حاجات التلميذ و ميولو ورغباتو و مطازلو و استعداداتو و مستواه العقلي  و 

و حفظ ادلعلومات إضافة إذل قسوة ادلعلم اليت تؤدي إذل  اعتماد ىذه ادلناىج و طرق التدريس ادلتصلة هبا على التلقُت

الغياب و كراىية بعض ادلواد و قد أشار ابن خلدون يف مقدمتو  إذل أن: قسوة ادلعلم قد تعود بالضرر على ادلتعلم "             

 ( 134، ص  1979) زلمد خليفة مبارك ، 

تعددت فيها التسمية و اضطربت ، فقد ارتبط لدى كل للفشل الدراسي مدلوالت " الفشل الدراسي :  – 1

الًتبويُت الفشل الدراسي مبفهوم التعثر الدراسي ادلوازي إجرائيا للتأخر ، و الالتكيف  الدراسي إال أن مصطلح الفشل 

 .  الدراسي لو مدلول ضمٍت حيث أن استعمالو يؤدي إذل افًتاض أمر واقع و هنائي يف فشل تام عن متابعة الدراسة

كما ينبغي التمييز بُت الفشل و التعثر الدراسي ) او ما يسمى بصعوبات التعلم خاصة النوع البسيط منها ( ، على 

أساس أن التعثر الدراسي حالة مؤقتة تكاد تكون عادية تصيب معظم التالميذ إن دل نقل كلهم و نعٍت انو اثناء 

عوبة فهم و استيعاب ) مسالة او فكرة او معلومة كسبب التحصيل رند التلميذ يف مادة معينة و يف موضوع ما ، ص

من األسباب و لكن و مبجهود إضايف ذايت او بتدخل من ادلدرس او بفضل جلسات االستذكار و ادلراجعة يف البيت 

 (.141نفس ادلرجع السابق ،ص")، يتدارك التلميذ ادلسألة و يواكب رلددا و يلحق بزمالئو 

 الرسوب الدراسي :  – 2

ويعٍت اإلخفاق يف إجتياز إمتحان من االمتحانات و عدم التفوق فيها و الرسوب لغويا ىو السقوط و اإلحنطاط      

إذل أسفل الدرجات ) العالمات( ادلستعملة للضبط يف مجيع االمتحانات ، على أن الرسوب قد يكون جزئيا او كليا ، 

 إمتحان جزئي .فإما أن يرسب التلميذ يف مادة دراسية أو أكثر او يف 
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و الرسوب ينطلق شلا يسمى بنظرية ) ادلستوى الواحد للصف ( و تعٍت ىذه النظرية السائدة أن لكل صف     

مستوى معُت للتحصيل و كذا مقاييس خاصة ، وفقا لربامج مقررة على ادلدرسُت احًتامها ، تناسب نظريا على األقل 

عية التعليم و أىدافو و معٌت أن ينجح التلميذ ىو أن يكون قد حصل عمر التالميذ و قدراهتم بصفة عامة و تالئم نو 

على مستوى الصف الذي يوجد فيو و يكون بالتارل قادرا على اتباع مستوى الصف ادلوارل ،و العكس معناه الرسوب 

 . أي ان التلميذ دل زنصل على القدر ادلرغوب فيو و بالتارل ال يستطيع مسايرة زمالئو يف الصف ادلوارل

 الترسب المدرسي :  – 4

ىو توقف متابعة الدراسة من طرف ادلتعلم ، وقد يكون ىذا التوقف قبل مراحل التعليم و للًتسب أو االنقطاع       

 الدراسي عدة أسباب و عوامل منها : 

  : حىت و ذلك لشعور التلميذ بانو أكرب سنا من زمالئو و ذلك اللتحاقو بادلدرسة االنقطاع عن المدرسة

 سنوات و ىذا جلهل و امية والده بالسن القانوين للدخول إذل ادلدرسة . 68سن 

  : و لقد اشارت الدراسات احلديثة إذل أن أسباب الًتسب الدراسي تكمن يف ادلنهاج المنهاج الدراسي

 الدراسي كما يلي : 

 كثافة ادلنهاج . 

 كثرة ادلواد ادلقررة . 

 الطالب .عدم ارتباطو ببيئة ادلنهاج ببيئة  

 عدم تلبية احتياجات الطالب و مراعاة ميوذلم الشخصية . 
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 طرق التدريس الغَت فعالة و عدم استعمال وسائل اإليضاح. 

 : و تتمثل فيما يلي :  المعلم 

 قلة خربة بعض ادلعلمُت . 

 عدم مراعاة  الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت بُت ادلتعلمُت شلا يؤدي إذل عدم فهم مشاكل الطالب التعليمية  

 استعمال الشدة على التالميذ من طرف بعض ادلعلمُت شلا يسبب تنفَتىم من الدراسة . 

 جهل بعض ادلعلمُت ألذنية علم النفس و الطفل و ادلراىق . 

  : التلميذ 

 .قدرات بعض التالميذ زلدودة  

 إنعدام االستعداد لدى التالميذ . 

 االحنراف ادلتقمص من طرف مجاعة األقران . 

 ادلشاكل االجتماعية اليت تؤدي إذل العزوف عن الدراسة مثل حاالت الطالق . 

 

 

 

 



مشكل كثافة المناهج الدراسية                                           الفصل الثالث                      

 

 

50 

 : خالصـــــــــة

وطبيعتها دور كبَت يف العملية التعليمية من خالل ما مّت ذكره يف ىذا الفصل نستنتج أن للمناىج الدراسية     

التعلمية وإنعكساهتا ادلباشرة على ادلتعلم كمتلقي أول جملموع اخلربات وادلعارف ادلندرجة يف احملتويات و ادلضامُت 

لذا كان من الواجب على ادلختصُت وواضعي الربامج أن يراعوا خصائص ىذا ادلتعلم ودنوه مبا زنقق تعّلمو اجلّيد 

 ة قدراتو ادلعرفية ما يسهل عليو بناء تعلماتو ومعارفو مستقبال.وتنمي
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  تمهيد :

إعداد ادلناىج بإعتماد ادلقاربة بالكفاءات يرتكز على التصور البنائي للتعلم و يعطي أمهية كبَتة لنشاطات  إن        

ادلتعلم و قدرتو الذاتية يف التعلم ، ىذه ادلقاربة تستدعي تصورا جديدا لـ " مهمة ادلتعلم " الذي ىو يف مركز العملية 

الذي يصبح مسهال لعملية التعلم . و هبذا يصبح الًتكيز يف فن التعلم  الًتبوية و تصورا جديدا لـ " مهنة ادلعلم " و

بدال من الًتكيز يف فن التعليم ، و يصبح رلهود ادلعلم منصبا على التحفيز و اإلثارة و التوجيو بدال من تلقُت 

 ادلعلومات .

 ــــ مفهوم التعلم : 1 

 خاصة بصفة الًتبوي النفس علم رلال يف و عامة بصفة النفس علم رلال يف األساسية ادلفاىيم من التعلم إن        

 . تعاريفو تعددت ذلذا و ادلفهوم ذلذا زلدد تعريف وضع السهل من ليس فإنو ذلك من وبالرغم

 ، عشوائية حبركات يتصف كان الذي سلوكو أن وجدنا يكرب، عندما سلوكو بُت و صغَت طفل سلوك بُت قرنا إذاف    

 فيها عاش اليت االجتماعية البيئة خربات من كبَتا ا عدد اكتسب ألنو ذلك ، الدقة و السرعة و باالنتظام ديتاز أصبح

 تأثَت عن الناتج السلوك يف والتغَت التبدل ىذا إن . قبل من لديو موجودة تكن دل أشياء الزمن مرور مع واقتبس ،

 . بالتعلم نسميو ما ىو اخلربة و االكتساب

 . بعضها نذكر أن باختصار لو و ضلاول التعلم تعاريف لتعدد رافنظ      

 "البيئة شروط فيو تتفاعل معُت، بنشاط اإلنسان قيام عن ،ينشأ اخلربة و السلوك يف تعديل أو تغَت ىو التعلم 

 . (Sillamy ,1980,P.47)"الكائن ودتز  اليت الفطرية الدوافع و االستعدادات رلموعة مع اخلارجية

  عن الفرد يكتسب اليت العملية ىو و.سلوكو يف تغَتات عنها ينتج و الفرد نشاط من تنتج عملية "التعلم 

 (Bandura.A ,1977 ,p. 39")دوافعو  ويرضي ، مشكالتو عن لبيتغ جديدة وسائل طريقها
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  اخلربةَت تأث ربت حيدث أي موقف أو دلثَت استجابة ينتج األداء يف الدائم شبو التغَت ذلك "ىو التعلم 

 (97،ص 2011ن" ) صاحل حسن الداىري ،التمري أو التدريب أو أوادلمارسة

  أو األداء من عليو يستدل ،ولكن مباشرة مالحظتو ديكن ال الفرد سلوك يف دائم شبو تغَت عملية "التعلم 

حسُت أبو رياش، ) "الفرد أداء تغَت يف يظهر كما ، ادلمارسة نتيجة وينشأ الفرد من يصدر الذي السلوك

 (23، ص 2007

  أداء مستقبل على تؤثر بصورة ، منها قائم ىو دلا تعديلو أو السلوك من جديدة ألمناط الفرد تبٍت "ىو التعلم 

 (55، ص2003") مرمي سليم، ك ذل بعد واذباىاتو الفرد ىذا

احلي ديكن أن نقيسو نتيجة التعلم ىو تغيَت يف سلوك الفرد أو الكائن  أن   التعاريف ىذه من نستخلص       

التحسن يف أدائو و حيدث نتيجة تعرض ادلتعلم دلواقف يف البيئة اخلارجية ، أو لظروف تثَت فيو الرغبة للسيطرة 

عليها و التمكن منها و ال يتحقق ىذا إال نتيجة مروره بعدد من اخلربات إذل أن يصل يف النهاية إذل التحكم يف 

 : بينها من و العقلية تالعمليا من العديد إشراك يستوجب ، وفاعلية بنجاح التعلم مليةع إلسبام ادلوقف ادلعُت .و

  النسيان و التذكر

 أهّم نظريات التعلم : -2

سنحاول أن نتطرق، بنوع من الًتكيز إذل أىم نظريات التعلم، وخصوصا حسب ادلدرسة السلوكية، وادلدرسة         

وأخَتا،سنتعرف على بعض  درسة جديدة يف علم النفس الذايت(،و ادلدرسة ادلعرفية )كماجلشطالتية، وادلدرسة البنائية 

 نظريات التعلم ادلدرسية . وقبل اخلوض يف ذلك ، ما ىي عناصر وشروط التعلم ؟ 

م عرف عدة تعاريف تعلكما ىو الشأن بالنسبة دلختلف ادلفاىيم اليت تنتمي إذل علم النفس أو الًتبية فإن مفهوم ال  

يصعب حصرىا كلها، ولكنو ديكن أن نقدم التعريف الشامل وادلقبول التارل : التعلم ىو النشاط الذي دبوجبو يكتسب 
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الفرد ادلعارف وادلواقف وادلهارات اليت بفضلها يشبع حاجاتو ودوافعو.وأىم عناصر التعلم: ىناك الوضعية التعليمية ،و 

بالنمو والتدريب  وشروط التعلم ىي: النضج والتدريب ، حيث النضج يرتبط ،علم الشخص ادلتعلم، وموضوع الت

الدافعية: التعلم بدون دافع حيفز على التعلم ويشجع اإلقبال عليو، موضوع التعلم ، الذي قد يكون  ،يرتبط بالتعليم

 مث الوضعية التعلمية . ،ن أفكار أو موافق أو مهارات ....عبارة ع

  تعلم السلوكية : نظرية ال -1ــ 2

ك الذي يرى بأن التعلم ىو عملية إنشاء روابط ياتورند تأثرت ادلدرسة السلوكية ، وخصوصا مع واطسون ، بأفكار "  

أو عالقات يف اجلهاز العصيب بُت األعصاب الداخلية اليت يثَتىا ادلنبو ادلثَت، واألعصاب احلركية اليت تنبو العضالت 

ركة . واعتقد بأن قوانُت آلية التعلم ديكن أن ترد إذل قانونُت أساسُت : قانون ادلران )أو فتعطي بذلك استجابات احل

التدريب(، أي أن الروابط تقوى باالستعمال وتضعف باإلغفال ادلتواصل ؛ مث قانون األثر ، الذي يعٍت بأن ىذه 

انت نتائجو إجيابية .كما أنو من الروابط تقوى وتكتسب ميزة على غَتىا وتؤدي إذل صدور رضى عن ادلوقف إذا ك

بُت ملهمي ادلدرسة السلوكية بافلوف ، الذي الحظ أنو كلما اقًتن ادلثَت الشرطي بالدافع السيكولوجي إال وتكونت 

االستجابة الشرطية االنفعالية، ورأى بأن ادلثَتات الشرطية ادلنفرة تشكل عوائق حامسة للتعلم وانبناء  االستجابات 

 (.56ص، 2004)زلمد جاسم زلمد،" النمطية.

 وأىم ادلفاىيم اليت ديكننا أن صلدىا يف النظرية اإلجرائية يف التعلم، وخصوصا مع سكينر ىي : "   

  اخلارجي طبيعيا كان أو مفهوم السلوك : وىو حسب سكينر، رلموعة استجابات ناذبة عن مثَتات احمليط

 .اجتماعيا 

  ن ىناك عالقة شبو ميكانيكية بُت ادلثَتات واالستجابات اليت تصدر عن مفهوم ادلثَت واالستجابة : حبيث إ

 .الكائن اإلنساين 
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   مفهوم اإلجراء :السلوك اإلجرائي أو الفاعل يسمى كذلك بالنظر إذل آثاره ادللموسة يف احمليط البيئي. 

  مفهوم اإلشًتاط اإلجرائي : اإلشراط اإلجرائي يبٍت على أساس إفراز االستجابة دلثَت آخر. 

   مفهوم التعزيز والعقاب :أي استعمال التعزيز اإلجيايب لبناء السلوكات ادلرغوب فيها .واستعمال العقاب لدرك

 .السلوكات غَت ادلرغوب فيها 

 تغَت شبو دائمة يف سلوك الفرد ينشأ نتيجة ادلمارسة ويظهر  مفهوم التعلم : وىو حسب ىذه ادلدرسة .عملية

يف تغَت األداء لدى الكائن احلي. والتعلم حسب سكينر ىو انبناء االستجابات السلوكية كأمناط تغَت طارئة 

   (90، ص 2004.)زلمد جاسم زلمد، أن تدوم بفعل اإلشراط اإلجرائي على سلوك الفرد واليت ديكن

أن ضلصر مبادئ التعلم حسب النظرية اإلجرائية )السلوكية( يف: التعلم ىو نتاج للعالقة بُت ذبارب وديكننا       

التعلم  ،التعلم يقًتن بالسلوك اإلجرائي ادلراد بناؤه  ،التعلم يقًتن بالنتائج ومفهوم التعزيز ،ادلتعلم والتغَت يف استجاباتو

التعلم ادلقًتن بالعقاب تعلم سليب.ومن أىم ذبليات نظرية التعلم ، يبٌت بتعزيز األداءات القريبة من السلوك النمطي

ادلواقف التعليمية ـ التعلمية ىو أوال ربديد مقاطع االستجابات اإلجرائية  السلوكية يف احلقل الًتبوي ما يلي: بناء

زلددات: زلدد اإلثارة وضبط صيغ الدعم ادلباشر حيث صلد بعدين مًتابطُت: بعد ادلضمون ادلعريف الذي خيضع ألربعة 

،و زلدد العرض النسقي للمادة ،وزلدد التناسب والتكيف،و زلدد التعزيز الفوري؛ مث بعد انبناء السلوكات اإلجرائية  

كهدف للتعلم ، حيث تكون ىذه السلوكات قابلة للمالحظة والضبط والقياس . إن ىذه ادلبادئ وادلفاىيم حول 

 كية، سنجد صداىا التطبيقي يف بيداغوجيا األىداف كما سنرى الحقا .التعلم،كما صاغتها ادلدرسة السلو 

       :نظرية التعلم الجشطالتية  - 1ـ 2

مث مبادئ التعلم على أىم مفاىيمها ادلركزية  أوالسنحاول مقاربة نظرية التعلم اجلشطالتية من خالل التعرف     

 . حسب ىذه ادلدرسة
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اجلشطالتية يف : مفهوم اجلشطلت : دالليا يعٍت الشكل أو الصيغة أو اذليئة أو اجملال ديكن ربديد أىم مفاىيم "       

الكلي ، واجلشطلت حسب فريتمر ىو كل مًتابط األجزاء باتساق وانتظام ، حيث تكون األجزاء ادلكونة لو يف ترابط 

يف اجلشطلت لو مكانتو ودوره فكل عنصر أو جزء ، هة ، ومع الكل ذاتو من جهة أخرى دنيا ىي فيما بينها من ج

 ووظيفتو اليت تتطلبها طبيعة الكل.

مفهوم البنية: وىي تتشكل من العناصر ادلرتبطة بقوانُت داخلية ربكمها ديناميا ووظيفيا ، حبيث إن كل تغيَت يف  

 عنصر يؤدي إذل البنية ككل وعلى أشكال اشتغاذلا وسبظهراهتا .

ظة اإلدراك ادلتدبر التحليلي الذي يصل بادلتعلم إذل اكتساب الفهم،أي فهم مفهوم االستبصار : االستبصار ىو حل

 سلتلف أبعاد اجلشطلت.

 مفهوم التنظيم : التعلم ىو عملية الكشف عن الصيغ التنظيمية اليت ربكم بنية اجلشطلت.

 ظيمو .مفهوم إعادة التنظيم: بناء التعلم يقتضي الفعل يف موضوع التعلم، وذلك بإعادة ىيكلتو وتن

مفهوم االنتقال: ال ديكن التحقق من التعلم إال عند ما يتم تعميمو على موافق مشاهبة يف البنية األصلية ، وسلتلفة يف 

 أشكال التمظهر، حيث إن االستبصار احلقيقي ىو الذي ينتقل إذل اجملاالت ادلرتبطة وادلالئمة .

دافعا داخليا نابعا من الذات نفسها .الفهم وادلعٌت: ربقيق  مفهوم الدافعية األصيلة: تعز يز التعلم يبغي أن يكون

التعلم يقتضي الفهم العميق للعناصر واخلصائص ادلشكلة دلوضوع التعلم ، وبالتارل الكشف عن ادلعٌت الذي تنتظم فيو 

 (153، ص 2004.) زلمد جاسم زلمد، ىو كشف استبصاري دلعٌت اجلشطالت ىذه احملددات، حيث الفهم 

والتعلم يف ادلنظور اجلشطليت يرتبط بإدراك الكائن لذاتو ودلوقف التعلم ، حيث إن إدراك حقيقة اجملال وعناصره ،      

واالنتقال من الغموض وانعدام ادلعٌت إذل فهم مبادئ التنظيم واحلصول على الوضوح وادلعٌت، يعترب النمط النموذجي 
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لنظرية اجلشطالتية يف : اعتبار االستبصار شرط التعلم احلقيقي ،حيث للتعلم . وديكننا تلخيص أىم مبادئ التعلم يف ا

يفًتض  قيق االستبصارإن بناء ادلعرفة واكتساب ادلهارة ليس إال النتيجة ادلباشرة إلدراك ادلوقف واستبصاره؛ الفهم ورب

        يقًتن بالنتائج، إذ حسب التعلم  ،بتفكيكو و ربليلو و إعادة بنائو ة، وذلك بالفعل يف موضوع التعلمإعادة البني

االنتقال شرط التعلم احلقيقي ، ذلك أن  ،التعديل والتقومي الالزمة للتعلمالنتائج ماىي سوى صيغ الضبط و " كوىلر 

االستبصار  وارجي عامل سليب االستبصار حافز داخلي قوي ، والتعزيز اخل،التطبيق اآلرل للمعارف تعلم سليباحلفظ و 

 (169، ص2011)صاحل حسن الداىري، ."تفاعل إجيايب مع موضوع التعلم 

     :نظرية التعلم البنائية -3ــ  2

تعترب نظرية التعلم البنائية ) أو التكوينية( من أىم النظريات اليت أحدثت ثورة عميقة يف األدبيات الًتبوية احلديثة 

ا من دراساتو ادلتميزة يف علم النفس الطفل النمائي أن ديدنا بعدة خصوصا مع جان بياجي ، الذي حاول انطالق

مبادئ ومفاىيم معرفية علمية وحديثة طورت ادلمارسة الًتبوية . كما أنو طبق النتائج ادلعرفية لعلم النفس النمائي على 

التعرف على  التعلم سننحاول أوالالبنائية يف )االبستمولوجيا التكوينية( ، ودلقاربة ىذه النظرية  لوجيمشروعو االبستيمي

أىم ادلفاىيم ادلركزية ادلؤطرة ذلا ، مث أىم مبادئها ثانيا ،وبعد ذلك سنتعرف على األبعاد التطبيقية ذلذه النظرية يف حقل 

 الًتبية.

  :المفاهيم المركزية لنظرية التعلم البنائية -*

 "  مفهوم التكيف : التعلم ىو تكيف عضوية الفرد مع معطيات وخصائص احمليط ادلادي واالجتماعي عن

طريق استدماجها يف مقوالت وربويالت وظيفية ، والتكيف ىو غاية عملية ادلوازنة بُت اجلهاز العضوي 
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وذلك من خالل آلييت  وسلتلف حاالت االضطراب والالإنتظام ادلوضوعية أو ادلتوقعة وادلوجود يف الواقع ،

 .االستيعاب والتالؤم

  التالؤم ىو تغيَت يف استجابات الذات بعد استيعاب معطيات ادلوقف أو ادلوضوع باذباه ربقيق التوازن

 .و إدماج للموضوع يف بنيات الذات ،وحيث إن االستيعاب ى

   . وادلالءمة ىي تالؤم الذات مع معطيات ادلوضوع اخلارجي 

  والضبط الذايت : الضبط الذايت ىو نشاط الذات باذباه ذباوزا االضطراب والتوازن ىو غاية مفهوم ادلوازنة

 اتساقو .

  مفهوم السَتورات االجرائية : إن كل درجات التطور والتجريد يف ادلعرفة وكل أشكال التكيف ، تنمو يف تالزم

 ية ادللموسة. جدرل ، وتتأسس كلها على قاعدة العمليات اإلجرائية أي األنشطة العمل

 عند بياجي، ما ىو سوى اخلريطة ادلعرفية اليت يبنيها الفكر عن عادل لتمثل والوظيفة الرمزية: التمثل مفهوم ا

الناس و األشياء .وذلك بواسطة الوظيفة الًتميزية ، كاللغة والتقليد ادلميز واللعب الرمزي...والرمز يتحدد 

؛والتمثل ىو إعادة بناء ادلوضوع يف الفكر بعد أن يكون غائبا مفهوم برابط التشابو بُت الدال وادلدلول 

خطاطات الفعل :اخلطاطة ىو منوذج سلوكي منظم ديكن استعمالو استعماال قصديا، وتتناسق اخلطاطة مع 

خطاطات أخرى لتشكل أجزاء للفعل ،مث أنساقا جزيئة لسلوك معقد يسمى خطاطة كلية .وإن خطاطات 

احلركي احلسي  علم أورل ، ذكاء عمليا ىاما ،وىو منطلق الفعل العملي الذي حيكم الطورالفعل تشكل ، كت

 (182، ص2004" )زلمد جاسم زلمد، من النمو الذىٍت.
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 مبادئ التعلم في النظرية البنائية :                        -*

 من أىم مبادئ التعلم يف ىذه النظرية نذكر :

  " ائي للعالقة بُت الذات وادلوضوع التطور النمالتعلم الينفصل عن. 

  ادلوضوع وليس باقتناء معارف عنو التعلم يقًتن باشتغال الذات على. 

   االستدالل شرط لبناء ادلفهوم، حيث ادلفهوم يربط العناصر واألشياء بعضها ببعض واخلطاطة ذبمع بُت ما

ليو فإن ادلفهوم اليبٌت إال على أساس استنتاجات ىو مشًتك وبُت األفعال اليت ذبري يف حلظات سلتلفة ، وع

 .ية تستمد مادهتا من خطاطات الفعلاستدالل

   بناء ادلعرفة اليت نعتربىا صحيحةاخلطأ شرط التعلم، إذ أن اخلطأ ىو فرصة وموقف من خالل ذباوزه يتم.  

  الفهم شرط ضروري للتعلم. 

  م يقًتن بالتجربة وليس بالتلقُت التعل. 

   (82، ص2011صاحل حسن الداىري،  " )ىو ذباوز ونفي لإلضطراب.التعلم 

 النظرية البنائية في حقل التربية : -*

حسب بياجي التعلم ىو شكل من أشكال التكيف من حيث ىو توازن بُت استيعاب الوقائع ضمن نشاط  "   

باستمرار.فالتعلم ىو سَتورة استيعاب الوقائع الذات وتالؤم خطاطات االستيعاب مع الوقائع وادلعطيات التجريبية 

ذىنيا والتالؤم معها يف نفس الوقت.كما أنو وحسب النظرية البنائية مادام الذكاء العملي اإلجرائي يسبق عند الطفل 

الذكاء الصوري ، فإنو ال ديكن بيداغوجيا بناء ادلفاىيم والعالقات والتصورات وادلعلومات ومنطق القضايا إال بعد 

الية يف عملنا الًتبوي ، جيب تبٍت الضوابط التاء اإلجرائي .وعليو ، وحسب بياجيتقعيد ىذه البناءات على أسس الذك

 : والتعليمي
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 اذلا عن طريق التلقُت جعل ادلتعلم يكون ادلفاىيم ويضبط العالقات بُت الظواىر بدل استقب.  

  بنائها رمزيا؛ جعل ادلتعلم يضبط باحملسوس األجسام جعل ادلتعلم يكتسب السَتورات اإلجرائية للمواضيع قبل

والعالقات الرياضية ، مث االنتقال بو إذل ذبريدىا عن طريق االستدالل االستنباطي؛ جيب تنمية السَتورات 

 .دلراحل النمائية لسنوات التمدرس االستداللية الفرضية االستنباطية الرياضية بشكل يوازي تطور ا

 عرفة االستكشافية عوض االستظهاروطرائق التعامل مع ادلشكالت و اذباه ادل إكساب ادلتعلم مناىج. 

    كخطوة يف اذباه ادلعرفة الصحيحة تدريبو على التعامل مع اخلطأ. 

 ( .36، ص2005أبو جادو، صاحل علي، .) "اكتساب ادلتعلم االقتناع بأمهية التكوين الذايت 

 التصور المعرفي  للتعلم : -

تعترب ادلدرسة ادلعرفية يف علم النفس من بُت أحدث ادلدارس ادلعرفية اليت حاولت أن تتجاوز باخلصوص بعض    "

مواطن الضغط يف ادلدرسة البنائية والسلوكية على السواء. فإذا كانت السلوكية يف نظرياهتا حول التعلم ترى بأن التعلم 

دار استجابات ىذا السجل تبعا لشروط معينة ،حيث ربويل ىو ربويل سجل االستجابات أو تغيَت احتماالت إص

السلوك، ادلتمثل يف ربسُت األداء واستقراره ، ال يرجع إذل النضج النمائي بل إذل فعل احمليط اخلارجي وآثاره ، والنمو 

ريف ىو عملية لبناء ما ىو إال نتيجة آلية. وإذا كانت كذلك النظرية البنائية )التكوينية( مع بياجي ترى بأن النمو ادلع

ادلعرفة يقوم فيها الطفل بدور نشيط من خالل تفاعلو مع احمليط ، لكن ما حيكم ىذا النمو ىي ادليكانيزمات الداخلية 

للفرد ،واليت ال تتأثر إال يف حدود نسبية جدا بالعوامل اخلارجية ، ويتحقق النمو عرب مراحل تدرجيية متسلسلة وضرورية 

يات معرفية أكثر فأكثر ذبريدا ، والتعلم يكون دائما تابعا للنمو، فإن ادلدرسة ادلعرفية حاولت ) النضج( يف شكل بن

ذباوز كل من التكوينية /البنائية والسلوكية يف إشكالية أسبقية الذات )النضج( أو ادلوضوع يف عملية   التعلم وبناء 

لتعلم و النمو صلد: تعويض السلوك بادلعرفة كموضوع لعلم ادلعارف. و من أىم ادلبادئ ادلؤطرة لنظرية ىذه ادلدرسة يف ا
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ة سلوك كأنشطة حسية حركيالنفس،إذ مث ذباوز ادلفهوم الكالسيكي لعلم النفس كعلم للسلوك،يركز على دراسة ال

 ية إقصاء احلاالت الذىنية الداخلاليت ديكن مالحظتها موضوعياو قياسها يف إطار نظرية ادلثَتو االستجابة و خارجية و 

قها دراسة احلاالت الذىبية للفرد، فأصبحت ادلعرفة ظاىرة حيث أخذت الدراسات السيكولوجية احلديثة على عات

، ألهنا خاصة بالذىن إما كنشاط )إنتاج ادلعرفة واستعماذلا( وإما كحالة ) بنية ادلعرفة ( فأصبح سيكولوجية بامتياز

خلي ال عرفة ىي سبثل ذىٍت ذات طبيعة رمزية، أي حد تداوك،وحيث ادلموضوع على النفس ىو ادلعرفة عوض السل

حركي.  -خالل السلوك اخلارجي اللفظي أو احلسالستدالل عليو و استنباطو من ديكن معاينتو مباشرة ، بل ديكن ا

ىو تفاعل -مخصوصا أثناء التعل -كما أنو من األفكار األساسية ذلذه ادلدرسة، كون التفاعل بُت الفرد و احمليط

لوجيا ادلعرفية ىي سيكولوجيا تفاعلية باألساس،أل هنا ذبمع بُت بنية للذات و بنية للوا قع يف متبادل، إذ أن السيكو 

ىنية،حيث إن الذىن أو رموز و سبثالت ذنسان/الفرد ادلعطيات اخلارجية إذل اجلة ادلعلومات،حيول دبوجبها اإلعملية مع

عمل فيو، وليس قعي تنتج و تستحيت ليس ىناك معارف بدون سياق وادلعرفة، ادلعرفة تتغَت باحمليط و احمليط يتغَت با

علم و النمو، حسب اإلصطالح رف تنظمو وتعطيو معٌت)تدخل الذات(.وعليو، فإن التىناك زليط دون معا

 سيكي لعلم النفس،أصبح مع ادلدرسة ادلعرفية يسمى با كتساب ادلعارف،ويتلخص مفهومها للتعلم يف:الكال

 .سَتورة داخلية ربدث يف ذىن الفردي أ م ىو تغَت للمعارف عوض تغَت السلوك،التعل 

 .ستنباط دراك و الفهم واإلم ىو نشاط ذىٍت يفًتض عمليات اإلالتعل  

لها و تنظيمها و تشكيلها يف التعلم ال يكمن فقط يف إضافة معارف جديدة) الكم( بل كذلك يف تشكي  

 طاطة، النموذج الذىٍت، النظرية...ت )الكيف( من قبيل: الفئة، اخلبنيا

 .ربدد ما ديكن أن يتعلمو الفرد الحقا،ألهنا  التعلم يكون تابعا للمعارف السابقة 



بناء التعلمات                                                     الفصل الرابع                                

 

 

63 

التعلم ىو نتيجة التفاعل ادلتبادل بُت الفرد و احمليط، حيث ادلعرفة تتكون و تبٌت بفضل نشاط الذات ونتيجة  

 (63، ص1986) موريس شربل، ذلذا النشاط. 

 استراتيجيات بناء التعلمات : – 3

"إن السَتورة التعليمية ــــ التعلمية مرتبطة باإلجابة على السؤال اجلوىري : كيف يتعلم األطفال العلوم ؟ و     

تستهدف هبذا تبليغ خطة تطبيقية للعلم بدال من تبليغ نتائج ثابتة للعلم موجهة لتخزينها و اسًتجاعها و امنا على 

 اعل ، تقصي ، سبرن ، استدالل ، تقدمي حجج .شكل تساؤل ، تف

إن فعالية ىذه السَتورة مرىونة بدرجة كبَتة من تكييف اسًتاتيجيات التعلم ادلتبعة يف القسم ، سياق الوضعية القدرات 

 احلقيقية للمتعلمُت ووضعيات التعلم ادلرتبطة بالتحفيز و تدعيم اىتمامات ادلتعلمُت .

ادلعتمدة ذلذا الغرض تستدعي استعماال مرنا زلكما وجيها دلختلف الطرائق البيداغوجية ، إن االسًتاتيجيات       

( و زبضع ىذه  إدماج سلتلف أمناط مقاربة ادلعرفة ) دبمارسة النشاط ، بالصورة ، بالتعبَت ، بالنقاش ، باللعب

 ( 115، ص  2011بتدائي ، إ 3مناىج السنة ) االسًتاتيجية جملموعة من ادلبادئ ." 

 مبادئ إستراتيجيات التعلمات :  – 4

شكل منطلقا دلوضوع الدراسة وىذا ادلبدأ يعتمد على قدرة ادلتعلم يف كيفية طرح و صياغة ادلشكل أكثر شلا *يكون ادل

 ىو يف البحث عن حلول لو .

*تكون وضعيات التعلم وجيهة وذات داللة ، أي أن ادلشكالت اليت تتطلب حلوال و كذا التساؤالت اليت تتطلب 

معاجلة جيب أن تكون ذات صلة بوضعيات تستند على دقائق ملموسة و اليت تعطي معٌت للتعلمات العلمية : ذبارب 
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، معطيات من احمليط القريب مقابلة بُت أفكار  من معيشة التلميذ ، وضعيات من احلياة اليومية ، أحداث الساعة

التالميذ ، وقائع مالحظة .....اخل . ىذه التعلمات اليت ربقق يف ىذا السياق تتجلي أمهيتها ووجاىتها االجتماعية يف 

 وقعها على التالميذ و استعماذلا كأدوات مفتاحية لفهم و تفسَت بعض الظواىر البسيطة مثال من احلياة اليومية و

 تطبيقاهتا يف إجياد حلول دلشاكل واقعية .

ـــــ "يعترب االىتمام و التحفيز ادلستمر للطفل من العوامل اليت ربرك و تدعم التعلمات العلمية حيث أن التعليم الذي 

 ينطلق من ادلشكل العلمي و الذي يعتمد على الوضعيات ادللموسة السابقة للمتعلم تعزز النزوع الطبيعي لألطفال يف

الفضول ، احلَتة امام ظواىر العادل الطبيعي ، النشاطات الفكرية و العلمية اليت تشرك التلميذ بدرجة كبَتة و تساىم يف 

وكما توضحها  (116ص، 2011ابتدائي ،  3) مناىج سنة .   خلق االستعداد الفكري الضروري لعملية التعلم "

إن الرغبة يف ادلعرفة و الفهم و التساؤل عن كل شيء ىي : العناصر األساسية للفكر العلمي و "مقولة  جون بياجيو 

  (103، ص 1986) موريس شربل ، ادلوجود كامنا عند األطفال " . 

ـــــ إن أساس التعلم ىو نشاط التالميذ ألن ادلتعلم ال يستوعب و ال حيتفظ إال باألشياء اليت يكتشفها بنفسو من ىذا 

 دلنظور تظهر أمهية كون ادلتعلم ىو الفاعل يف بناء تعلماتو .ا

إن األطفال الصغار بطبعهم دييلون إذل ادلالحظة و استكشاف زليطهم و عليو جيب استغالل ىذه النزعة الطبيعية 

لعادل لتشجيعهم على استعمال مجيع حواسهم لغرض ادلالحظة و الوصف الدقيق و ادلفصل لألدوات ، ادلواد و ظواىر ا

 احمليط هبم ، و التعامل مع ادلواد و التجريب ، تنمية أسلوب التفكَت و بعض ادلهارات ادلنهجية لديهم .

ـــــ بادلقارنة و التحليل و بالتساؤل عن ماىية وكيفية األشياء و الوقائع ادلالحظة ، و بالتحري و إعطاء وجهات نظر ، 

 شًتاك يف التفكَت و االكتشاف مع زمالئهم .و ارتكاب أخطاء عند البحث عن حلول ، و باال
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ىذه النشاطات ذبعل من ادلتعلمُت يف وضعية إيقاظ دائم و تسايرىم تدرجييا يف تتبع خطة االستغالل ، تقدمي حجج 

 تبٍت موقف موضوعي ، إكتساب بعض مظاىر ادلقاربة العلمية ، التعلم التدرجيي للغة ادلنطوقة و ادلكتوبة و ادلقروءة .

نتقاال تدرجييا إذل إـــ "إن سَتورة إستيعاب و بناء ادلفاىيم و خاصة العلمية منها من طرف ادلتعلم تعترب على حد ما ـــ

وىي معرفة ما قبل العلمية أو شبو العلمية ، تكون   (empirique)ادلعرفة العلمية الصحيحة من ادلعرفة األمربيقية 

ية ، ىذه ادلعارف تكون مستنبطة من التجارب ادلعيشية للمتعلمُت اليت ديكن ادلستوى الذي يسبق ادلعرفة العلمية احلقيق

 إعتبارىا من منظور ديداكتيكي استمولوجي كمركبات أساسية للسلوك ادلعريف األول للتالميذ .

فالتلميذ يلتحق بادلدرسة وىو حامل لتجارب هتيكل تصوراتو عن العادل و ىذه التجارب تؤثر على ىذه        

َتورة من حيث نوعيتها و فعاليتها و إن عدم أخذىا بعُت االعتبار ديكن أن يكون حاجزا يف سَتورة تكوين وبناء الس

التعلمات ، و هبذا الصدد يكون من الضروري إبراز ىذه التجارب ، سبيزىا، معاجلتها باعتماد منطُت من 

 ارف العلمية .االسًتاتيجيات الديداكتيكية خالل سَتورة االستيعاب و بناء ادلع

ـــــ اسًتاتيجيات التجاوز ، التصحيح ، و التخلص من ادلعارف اإلمربيقية اخلاطئة .و إسًتاتيجيات إدراج ادلعارف ما 

قبل العلمية اليت تسمح بتطوير ىذه ادلعارف إذل مفاىيم علمية و ىاتان االسًتاتيجيتان تتكامالن و تطبقان وفق 

 (117 .، ص 2011ة ثالثة ابتدائي،وضعيات تعلم خاصة ". ) مناىج سن

ــــــ إن التعلم ىو "سَتورة ديناميكية تستهدف البناء الفعال دلعرفة مفاىيمو مهيكلة و أنو من الضروري أن يكون ادلتعلم 

قادرا على حل مشاكل علمية يف متناولو و بناء معارف باتباع خطة التقصي و االستدالل و يكون الدور احملدد 

مسايرة ادلتعلم يف إجياد حلول و بناء ادلعرفة وفق مساري ديناميكية سبكن ادلتعلم من الوصول باستقصائو للمعلم ىو 

اخلاص إذل مستوى وسطي للمعارف و اليت يوضع عالقات بينها تكون مجلة من ادلدركات األساسية اليت تسمح مع 

 ( 117 .ص،ادلرجع السابق  .)الزمن ببناء معرفة مفاىيمو مهيكلة "
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  الوضعيات التعليمية ــــــ التعليمية من طرف ادلعلم باالستمرار على تكييف خطة التعلم بـ : َت  ــــــ" تس

 ــــــ التنظيم الفضائي للقسم وفق وضعيات التعلم .

 ـــــ القيام بنشاطات خارج القسم .

 العمل اخلاصة بكل متعلم . ـــــ تنويع ادلسارات البيداغوجية من أجل التكفل بالصعوبات الفردية ووتَتة

 ـــــ االنتباه إذل ردود الفعل يف القسم و التعرف على أسباب التعثر أو عدم الفهم .

ـــــ بالتسيَت الفعال لتناوب الوقت ادلخصص للنشاطات ادلختلفة : ادلالحظة ، ادلمارسة اليدوية ، احلوار ، احلوصلة .... 

 اخل .

 خل القسم .ـــــ تشجيع سلتلف التفاعالت دا

 ــــــ تنويع تنظيم العمل : الشخصي ، أفواج مصغرة ، عمل مجاعي ...اخل 

 (                       34،ص2007باستعمال لغة يف متناول ادلتعلمُت ". ) دليل ادلعلم للسنة الرابعة ،

 ــــ أهّم إستراتيجيات بناء التعلمات :  5

ىناك العديد من اسًتاتيجيات التعليم و التعلم ، و فيما يلي عرض ألمهها و أبرز االسًتاتيجيات لبناء التعلمات :       

ىي إسًتاتيجية تدريسية يتعلم فيها الطالب من خالل ستراتيجية التعلم التعاوني ) التفاعل الصفي( :إ ـــــ 1ـ  5

فرادىا يف اصلاز ادلهمات التعليمية ادلنوطة هبم ، تتميز بزيادة دور ادلتعلم العمل يف رلموعات صغَتة متجانسة يتعاون أ

يف بناء تعلماتو و تشمل جوانب متعددة أمهها : أسلوب طرح األسئلة ، و استقبال األجوبة / أسلوب احلوار و 

 ادلناقشة ، االستنتاج .
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 ــــ إستراتيجية التقويم البنائي التدريسية : 2ـ  5

ىي إسًتاتيجية تدريسية تعتمد على " التقومي ادلرحلي الذي يتم أثناء تأدية ادلعلم للموقف التعليمي التعلمي ،        

هبدف أخذ تغذية راجعة مستوحاة من مجع ادلعلومات عن الطالب و تعلمهم ومن مث تشخيص ىذا الواقع ، و 

الحق ، تتطلب ىذه اإلسًتاتيجية من ادلعلم إعتماد التعرف على حاجاهتم و االعتماد عليها لتخطيط تعلمهم ال

التقومي جزء امن عملية التعليم و التعلم ) قبل و خالل و بعد تنفيذ ادلوقف التعليمي التعلمي (  للتغلب على 

 الصعوبات و العثرات اليت تواجو تعلم الطالب و معاجلتها و السماح ذلم ببناء تعلماهتم بشكل سليم ".

(http : sites .google. Com /site/modernteachingstrategies/-learning-and teachingstartégies)  

 :  يةخرائط المفاهيمال ستراتيجيةـــــ  إ 3ـ  5

إسًتاتيجية تدريسية فاعلة يف سبثيل ادلعرفة عن طريق أشكال زبطيطية تربط ادلفاىيم ببعضها البعض خبطوط أو      

ها كلمات تسمى كلمات الربط ، و تستخدم خرائط ادلفاىيم يف تقدمي معلومات جديدة  و سهم يكتب علي

  اكتشاف العالقات بُت ادلفاىيم و تعميق الفهم ، و تلخيص ادلعلومات و تقومي الدرس .

و  ترتكز على نشاط ادلتعلم بصورة رئيسية فهو الذي ينظم ،ستراتيجية االكتشاف و الخبرة العملية : إ - 4ـ  5

يرتب ، و يعد ، و حيدد ما يريد الوصول إليو . و تقتصر ىنا مهمة ادلعلم على تنظيم ادلواقف و األدوات و ادلتعلمُت 

          . افرادا أو مجاعات

 ستراتيجية العرض : ــــ إ 5ـ  5

عرض األفالم و  –منها : الشروح التوضيحية ) احلية و ادلتلفزة (  –تشتمل ىذه االسًتاتيجية عدة أساليب       

   الصور و األشكال ...... و يرتكز النشاط فيها على ما يقوم بو ادلعلم بوصفو منظما للخربات التعليمية .   
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 دور المعلم في إجراء إستراتيجيات بناء التعلمات :  - 6

 تدبير التعلمات و تخطيطها : - 1ـ  6

 أنشطة التعلم : ــــــ  1ـ 1ـ 6

 أنشطة تعلمية دقيقة أو جزئية : يتمكن خالذلا التلميذ من ربقيق األىداف ادلسطرة . –أ 

أنشطة بنية ادلكتسبات : يف اطار السياق ادلدرسي ) االرتباط بادلادة ( ، كاستثمار سلتلف األىداف احملققة يف  –ب 

 حل سبرين توليفي .

 كتسبات : يف حل وضعية مشكلة مدرلة خارج السياق ادلدرسي ) تعلم االدماج ( .أنشطة تعبئة ادل –ج 

 : مراحل تنمية الكفاءة  ـــــــ 2ـ 1ـ 6

 تناول ىذه األنشطة السابق ذكرىا يتم عرب مراحل أربعة ىي :

زداد اىتمامو و ديكن أن أ ــــــ مرحلة التقدمي : يتم خالذلا توضيح ادلكتسبات اليت سيحصلها التلميذ بعد التعلم ، في

 تتضمن العديد من النقاط اذلامة .

مرحلة التطوير : و تتمثل يف اكتساب التعلمات األساسية من ادلتعلم ، و فهم داللتها و ربطها بالتعلمات  –ب 

فردي  السابقة ، و ينجزىا ادلتعلم دبساعدة األستاذ أو باستعمال الكتاب ادلدرسي أو موارد أخرى يف اطار مجاعي أو

 (www.aljamaa.info)مرحلة التطبيق : و تتمثل يف تطبيق التعلمات ادلكتسبة .  –.ج 
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مرحلة االدماج : و يعترب إدماج التعلمات نشاطا تعلميا يعمل على سبكُت التلميذ من إستثمار مكتسباتو ادلعرفية  –د 

و ادلهاراتية يف حل وضعيات مشكلة و الربط بُت موضوعات دراسية سلتلفة من رلال معُت أو من رلاالت سلتلفة يف 

 اإلدماج السياقي . وضعيات ذات معٌت ، وىذا ما يدعى بإدماج ادلكتسبات و

 ديكن زبطيط سلتلف أنشطة التعلم اليت ينجزىا ادلتعلم وفق مسارات منها :ـــ تخطيط التعلمات :  2ـ 6

 *المسار األول : تخطيط اإلدماج عند نهاية التعلمات المرتبطة بالكفاءة .

  يوضح : تخطيط اإلدماج عند نهاية التعلمات المرتبطة بالكفاية (33)جدول رقمال

أنشطة 

 االستكشاف

تعليم 

جزئي 

ىدف

1 

دماج  إ 10ه 9ه 8ه 7ه 6ه 5ه 4ه  3ه 2ه

 هنائي

أنشطة 

 التقومي

 

 المسار الثاني : إنجاز أنشطة االدماج بالتدريج  *

 ( يوضح:  إنجاز أنشطة االدماج بالتدريج 34الجدول رقم )

أنشطة 

 االستكشاف 

دماج إ 8ه 7ه 6ه 5ه 4ه 3ه 2ه 1ه

 مرحلي 

دماج إ ......

 هنائي

أنشطة 

 التقومي 
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: تتمثل يف االطالع على ما سيتم إكتسابو ، و تقدير الفرق بينو و بُت  أنشطة االستكشاف ـــــ  1ـ  2ـ 6

                               ادلكتسبات القبلية و رلاالت إستثمار ما سيكتسب ، و الوسائل و الطرائق اليت ستعتمد يف التعلم ... اخل .                           

التعلمية العادية اليت من خالذلا يكتسب التلميذ معارف و ينمي مهارات ستصبح *التعلمات اجلزئية : و ىي األنشطة 

موارد قابلة للتعبئة يف الوضعيات ادلشكلة ، و يتخلل ىذه األنشطة تقومي تكويٍت يوظف للدعم و التثبيت و االستدراك 

  .(www .aljmaa . info) 

 أنماط الخطط : ـــ  2ـ 2ـ 6

 : pluridixipinaire :أ ــــ الوحدات التعليمية

وحدات النشاط 

 العلمي 

وحدات 

 الرياضيات 

وحدات الًتبية  وحدات اللغات 

 البدنية 

وحدات الًتبية 

 الفنية 

وحدات الًتبية 

 اإلسالمية 

 

  APPRENTISSAGEتقومي مستوى سبلك الكفيلة ادلرتبطة بكل مادة و التعلم الكلي 
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دبادة دراسية موحدة أو مرتبة ادلقاطع التعلمية تكون موحدة انطالقا من تدرج اخلاصة المقاطع التعليمية : ب ــــ 

 التعلمات )وحدة تعليمية، حصة ( .

 المقاطع التعليمية ( : يوضح33الشكل رقم )                 

 

                 

 

 

 تنميتها الواجب ةالكفاء ضبط

 

 

 

 

 

 احملتوى الدعامة
 الذي يساعد
 ادلتعلم على
 اكتساب بعض
 ادلهارات و القدرات

 
 

 احملتوى األساسي
 أي ادلعارف 
 األساسية 

 الواجب إكتساهبا 
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 :خطوات بناء أنشطة التعلم -8

 .أهداف التعلم الخطوة األول : ت ديد

ادلستوى، مع  القدرات والكفايات احملددة دلنهاج مادة االجتماعيات يف ىذا ربديد أىداف التعلم اليت اشتقت من"    

واحلرص على  ادلتعلم معارف ومهارات عقلية وحركية ومواقف إجيابية، الًتكيز على األىداف اليت من شأهنا إكساب

 .مادة من ادلواد الثالث التكامل والتنويع يف ىذه األىداف على مستوى كل

 .بتمهيد الخطوة الثانية : االنطالق

واذلدف  سبثالت ادلتعلمُت ومكتسباهتم السابقة أو من ادلعي  اليومي، االنطالق يف كل درس بتمهيد يكون أساسو    

مباشرة،مث طرح  واستفزازىم، وإدخاذلم الدرس بطريقة مباشرة أو غَت من ىذا ىو ربفيز ادلتعلمُت وربطهم بادلوضوع

 .اإلشكالية دلوضوع الدرس

 .الثالثة: تقسيم الدرس إل  مجموعة م  األنشطة الخطوة

دلستوى التالميذ. وىذه األنشطة ىي مسَتة  كل درس إذل رلموعة من األنشطة التعلمية ادلتنوعة وادلالئمة تقسيم    

وتنطلق ىذه األنشطة من األىداف ادلسطرة يف  .حاجيات ادلتعلم احلسيةـ حركية، ادلعرفية، الوجدانية وموجهة لتلبية

، نصوص،..{، ويكون االشتغال  كما تنبٍت على وسائل ديداكتيكية متنوعة وسلتلفة}صور، خرائط أعلى كل درس،

توجو ادلتعلم إذل اذلدف  ادلتعلم لكن بتوجيو من ادلعلم، وذلك عن طرق أسئلة موجهة على تلك الوسائل من طرف

 (.77" )عبد اللطيف الفارايب وآخرون، د.س، ص.ادلبتغى

تبسيطها أو طرح أسئلة بديلة تتسم بالبساطة  ادلتعلم بعض األسئلة الصعبة، لذا يستوجب على ادلعلم ديكن أن يواجو

 .ادلتعلمُت وتراعي مستويات

وادلقارنة والتفسَت  على ادلالحظة والوصف واستخراج العناصر وربط العالقات واذلدف من ىذا كلو ىو سبرس ادلتعلمُت

وصياغة  تدرجيي االقًتاحات كخطوة منهجية لبناء تعلمات التعلم بنفسو بشكل واالستنتاج وإبداء الرأي وتقدمي
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 .ملخصو

 .المصطل ات الخطوة الرابعة:شرح

 .والتعريف باألعالم الواردة يف كل نشاط احلرص على شرح ادلصطلحات وادلفاىيم

حيدث جهلها بالنسبة ذلذا  على مصطلحات وأعالم يستوجب على ادلعلم شرحها للمتعلم، لكي كل درس حيتوي

شرحها أو التفصيل  وىناك مصطلحات وأعالم أخرى مذكورة يف الدرس لكن دل يتم األخَت ثغرة يف مسَتة الدرس،

 .للمتعلم فيها، لذا يستوجب على ادلعلم شرحها

  .قويمالت الخطوة الخامسة: االنتهاء بأنشطة

معاجلتها.  قصد منها ىو الوقوف على الثغرات ادلعرفية ادلوجودة لدى ادلتعلم اختتام كل درس بأنشطة للتقومي، والغرض

 :والتقومي عدة أنواع

 .التشخيصي: بداية كل درس التقومي

 .كل نشاط التقومي ادلرحلي: هناية

 .الدرس التقومي اإلمجارل: هناية

 .المقرر ل  أنشطة خارجالخطوة السادسة: االعتماد ع

خالل إصلاز  ادلقرر كنصوص للمطالعة أو باالنفتاح على احمليط، أو من اختتام بعض الدروس بأنشطة مربرلة خارج

إغناء  حصيلتها ضمن نقط ادلراقبة ادلستمرة. واذلدف من ىذا كلو ىو حبوث ميدانية أو إعداد ملفات ديكن أن ربتسب

 .تعلماهتم وتقويةمكتسبات ادلتعلمُت السابقة 
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 ــــ خالصة الفصل :

شلا مت  سرده يف ىذا الفصل حول إسًتاتيجيات بناء التعلمات فإننا نالحظ ادلمارسات اجلديدة يف رلال التعليم و     

التعلم ذلك موازة إلعتماد مناىج التعليم االبتدائي مقاربة جديدة تؤثر دور ادلتعلم يف اكتساب تعلماتو و كفاءاتو و 

دلدرسة و خارجها ىي شلارسات منوطة بدور ادلتعلم خصيصا و دور ادلعلم أين ادلعارف ادلتوفرة و القابلة للتجنيد يف ا

يقًتح ىذا األخَت يف كثَت من األحيان وضعيات متنوعة ) أعمال أفواج ، أنشطة مجاعية للقسم ، حلظات عمل فردية 

فع عن حلولو ، و يعد ذلا ( حبيث تدفع ادلعلم إذل أن يكون فاعال : يبحث ، يقًتح حلوال و يقارهنا مع زمالئو  و يدا

إذا لزم األمر ..... اخل و يكون دور ادلعلم ىو تسيَت النقاش داخل القسم  وحىت صلعل ىذا التغيَت يف ادلمارسات شلكنا 

 فإنو من الضروري تنظيم الوقت داخل القسم .
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  : دـــتمهي

تعّد كّل من الدراسة االستطالعية واألساسية أىّم ادلراحل اليت يستوجب على أي باحث ادلرور هبا ، حيث تعّد        

 مدخال إىل اجلانب ادليداين .

فالدراسة االستطالعية تضّم رلموعة من النقاط ادلهمة ادلتمثلة يف أىداف الدراسة ومواصفات عينة ىذه الدراسة ،     

حصائية ادلستخدمة فيها للتأكد من صدقها وثباهتا .وفيما خيص الدراسة األساسية تطرقنا فيها إىل ادلنهج واألدوات اإل

ادلسخدم يف ىذه الدراسة ، مثّ رلتمع الدراسة والعينة ادلنتقاة من ىذا اجملتمع ، التعرف على أدوات البحث ، وأىّم 

 نات . األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف معاجلة وحتليل البيا
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 الدراسة االستطالعية :ــــــ  1

ستمارة كثافة ادلناىج الدراسية وتأثريىا : الغرض من ىذه الدراسة ىو اختبار أداة القياس ادلتمثلة يف ا أهدافها -1-1

قياس اخلصائص يف ادلرحلة االبتدائية ، من حيث مدى وضوح العبارات و التلميذ  ىلدعلى بناء التعلمات 

وأيضا معرفة مدى فهم أفراد العينة على الصعوبات اليت جيدىا  وادلتمثلة يف الصدق والثبات ،ذلاالسيكومرتية 

 و من مث تعديلها. ،ادلعلمني فيها

 مكان و زمان الدراسة :   -1-2

 : أجريت ىذه الدراسة بثالث مدارس ابتدائية ىي : يةالمكانالحدود 

مدرسة "سعودي ادليلود" ، مدرسة "شاشو عبد القادر" ، ومدرسة "بكوشة زلمد" بدائرة سيدي خلضر والية مستغاًل 

 : يةالزمان الحدود

 1512ماي  11اىل  50وكان ذلك بتاريخ  دامت الدراسة االستطالعية أسبوع

دتثلت عينة الدراسة يف أستاذ للتعليم االبتدائي ،إذ اخرتنا العينة بطريقة عشوائية  : عينة الدراسة االستطالعية -1-3

 إناث . 8ذكور   و  15موزعني كاأليت :  اأستاذ 18تتمثل يف 

بعد إجراء ادلقابلة و توزيع االستمارة وملئها من طرف األساتذة اتضح أن ىناك تباين و اختالف يف مدة      

 التدريس ومل يؤخذ بعامل التفريق من حيث اجلنس .
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 :  أدوات الدراسة -1-4

 اعتمدنا يف دراستنا احلالية على كل من ادلقابلة )ادلقابلة نصف موجهة ( واالستمارة :

: " ىي تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيها الشخص القائم أن  المقابلةـــــ  1ـــ ـ 2ـــــ 1

يستثري معلومات أو أراء أو معتقدات شخص آخر للحصول على بعض ادلعلومات والبيانات ادلوضوعية "    

 ومن أنواعها ادلقابلة النصف موجهة .( 19،ص1999) عبد الفتاح سويدار ،

وىي أداة من أدوات البحث العلمي معدة جلمع البيانات هبدف احلصول على ":  االستمارةــــــ  1ــــ  2 -1

إجابات عن رلموعة من األسئلة و االستفسارات ادلكتوبة يف منوذج اعد ذلذا الغرض و يقوم الباحثون 

 ( 05ص ،1998 ،اهتم بأنفسهم " ) خري الدين عويسبتسجيل إجاب

 ابلة النصف موجهة من خالل أربعة أسئلة مباشرة مع التعليل ، وسؤالني مفتوحني وىي كاآليت :ولقد دّتت ادلق

 ىل ترى أن مجيع ادلفاىيم وادلضامني يف ادلواد الدراسية مهّمة وذات فائدة بالنسبة للمتعلم؟ ودلاذا ؟ -1

 التعلمية ؟ ودلاذا ؟ ىل ديكن إعتبار كثرة ادلواد ادلدروسة يف التعليم اإلبتدائي من الصعوبات -1

 ىل احلجم الساعي يتالءم مع ادلقررات الدراسية ؟ ودلاذا ؟ -0

 حسب رأيك ىل يوجد كثافة وثقل يف ادلناىج الدراسية اجلديدة اخلاصة بالتعليم اإلبتدائي؟  -2

 أين تكمن ىذه الكثافة ؟ -0

وما احللول و االسرتاتيجيات للحّد من ىذه  ماىي األثار البيداغوجية لكثافة ادلناىج الدراسية على ادلتعلم ؟ -6

 الظاىرة ؟
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 ) المقابلة ( :النتائج  عرض ـــ

 : ىل ترى أن مجيع ادلفاىيم وادلضامني يف ادلواد الدراسية مهّمة وذات فائدة بالنسبة للمتعلم؟  العبارة األولى -

 يوضح استجابات أفراد العينة اجتاه العبارة األوىل . :(  55جدول رقم )  -

 النسب المئوية التكرار البدائل

 %11.11 52 نعم

 %77.78 12 ال

 %155 18 المجموع

 : التعليق

نالحظ أن استجابات األفراد اجتاه العبارة األوىل واليت ذىبت إىل القول أّن ادلواضيع وادلفاىيم يف ادلواد ادلدروسة ليست  

% .أّما اليت ذىبت إىل القول أّن مجيع ادلواضيع يف ادلواد ادلدروسة 77.78كلها مهّمة وذات فائدة كانت نسبتها ىي 

 % .11.11: مهّمة وذات فائدة فقدرت نسبتها بــ 

 : ىل ديكن إعتبار كثرة ادلواد ادلدروسة يف التعليم اإلبتدائي من الصعوبات التعلمية ؟. ثانيةالعبارة ال -

 يوضح استجابات أفراد العينة اجتاه العبارة الثانية . :( 56جدول رقم ) -

 النسب المئوية التكرار البدائل

 %00.00 56 نعم

 %66.67 11 ال
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 %155 18 المجموع

 :التعليق

نالحظ من خالل اجلدول أّن استجابات أفراد العينة اجتاه العبارة الثانية واليت ذىبت إىل القول بأنّو ديكن إعتبار كثرة 

% .أّما األفراد الذين أجابوا 67ادلواد ادلدروسة يف التعليم اإلبتدائي من الصعوبات التعلمية أخذت النسبة األكرب وىي 

 % .00بــ :"ال" فقدرت نسبتهم بـــ : 

 : ىل احلجم الساعي يتالءم مع ادلقررات الدراسية ؟. لثالثةالعبارة ا -

 يوضح استجابات أفراد العينة اجتاه العبارة الثالثة . :(  57جدول رقم ) -

 النسب المئوية التكرار  البدائل 

 %44.22 58 نعم

 %00.00 15 ال

 %155 18 المجموع

  التعليق :

استجابات أفراد العينة اجتاه العبارة الثالثة واليت ذىبت إىل القول أن احلجم الساعي ال من خالل اجلدول نالحظ أن 

%  أّما اليت ذىبت إىل القول أّن احلجم الساعي يتالءم 00.00يتالءم مع ادلقررات الدراسية كانت نسبتها تقّدر بـــ :

 % .22.22مع ادلقررات فنسبتها ىي :
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 ب رأيك كثافة وثقل يف ادلناىج الدراسية اجلديدة اخلاصة بالتعليم اإلبتدائي ؟: ىل يوجد حس رابعةالعبارة ال -

 يوضح استجابات أفراد العينة اجتاه العبارة الرابعة . :(  58جدول رقم ) -

 النسب المئوية التكرار البدائل

 %80.00 %10 نعم

 %16.66 %0 ال

 %155 18 المجموع

 : التعليق

يتضح من خالل اجلدول أّن استجابات أفراد العينة واليت ذىبت إىل القول أنّو يوجد كثافة وثقل يف ادلناىج الدراسية 

%. أما اليت ذىبت إىل القول أنو ليس ىناك كثافة يف 80اخلاصة بالتعليم االبتدائي أخذت النسبة األكرب وىي: 

 %.16.66ي: ادلناىج الدراسية اجلديدة فأخذت النسبة األضعف وى

 نتائج الدراسة االستطالعية )المقابلة( :ــــ 

لقد مّت االستنتاج من خالل ادلقابلة اليت أجريناىا أنو ىناك إمجاع من طرف أساتذة التعليم االبتدائي على وجود ثقل 

%من األساتذة يرون أّن ادلناىج الدراسية كثيفة وأن عدد 80وكثافة بادلناىج الدراسية حيث أظهرت النتائج األولية أّن 

ادلواد التعليمية كثرية إذ تقف عائقا أمام التلميذ فهي تنقص من مردوديتو التعلمية وعليو فباإلمكان اعتبار ىذه الظاىرة 

% 70ني ونسبة من الصعوبات التعلمية .وأن احلجم الساعي ال يتالءم مع ادلقررات الدراسية. كما يرى بعض ادلدرس

أّن كثافة ادلناىج الدراسية تسّبب أثار بيداغوجية على ادلتعلم على غرار ادللل ، التأخر والرسوب الدراسي ،القلق ، 

 نقص الدافعية ......اخل.
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 الخصائص السيكومترية لالستمارة : -1-5

 لذلك قام الباحث صالحيتها لقياس ما وضعت لقياسو يقصد بصدق أداة القياس مدى:  صدق االستمارة -أ 

بناء التعلمات يف ادلرحلة االبتدائية " على طريقة صدق "كثافة ادلناىج الدراسية وأثرىا على لقياس صدق استمارة 

( أساتذة يف علم النفس الرتبوي 50احملكمني حيث عرضنا ادلقياس على رلموعة من األساتذة ذوي االختصاص وىم )

  .جبامعة عبد احلميد بن باديس مبستغاًل

 وذلك قصد التعرف على :

 .مدى وضوح األسلوب 

 . مدى تطابق الفقرات مع االجتاه ادلراد قياسو 

 . مدى تناسب احملاور مع ادلوضوع ادلراد دراستو 

  . مدى ارتباط الفقرات ادلشكلة لكل زلور 

 وكانت أراءىم كما ىي موضحة يف اجلدول اآليت :

  ة ألساتذة التعليم االبتدائيالموجه  المحكمين لالستمارةح أراء األساتذة يوض : (59 جدول رقم)

 الحكم على العبارات  

 عدد المحكمين

 

 حتذف تعدل ال تقيس تقيس عدد األسئلة 

 % ن % ن % ن % ن

50 01 26 85.62 5 5 1 6.20 0 9.6 
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عبارة و ذلك حبذف العبارات اليت أقّر احملّكمني  82)ن( ككل  االستمارةوعلى ىذا األساس أصبح عدد عبارات      

 تعديل البعض اآلخر فكانت توجيهاهتم كاآليت :أهنا ال ختدم ادلوضوع و 

  (: تعديل عبارات االستمارة بعد عرضها على المحكمين.01الجدول رقم )      

 التعديل العبارة بعد التعديــل العبارة قبل الرقم

يف احلصة الدراسية تسبب كثرة النقاش وادلعارف  02
 ادللل للتلميذ

 كثرة ادلعارف يف احلصة الدراسية تعيق تعلم التلميذ

تعترب مادة الرتبية العلمية والتكنولوجية مادة صعبة  51
 يف السنوات األوىل من التعليم

بعض زلتويات ادلواد ال تتناسب ادلستوى العقلي   
 وادلعريف للتلميذ 

جيعل التالميذ يف حالة  احلجم الساعي ادلقرر 88
 نفور من الدراسة

احلجم الساعي ادلقرر يف التعليم االبتدائي يعيق 
 التلميذ لبناء معارفو

  

و ىذا يعين   %29.46يتضح أن نسبة موافقة األساتذة احملكمني لالستمارة ىي  (90رقم ) ومن خالل نتائج اجلدول

 .صدق احملتوى

 :  ثبات االستمارة -ب 

تطبيق طريقة التجزئة النصفية حبيث قسمنا االستمارة إىل نصفني ، األول حسب  من ثبات االستمارة متّ للتأكد     

 األرقام الفردية و النصف الثاين حسب األرقام الزوجية ، مث قمنا حبساب معامل االرتباط لبريسون: 

  1س 1مج س – 1س 1ن مج س            
     ر=

1)ن مج س       
1)ن مج س 1(1)مج س – 1

 (1(1)مج س – 1
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            18 x 16795 – (677( )660) 
     ر=

        (18x 17880 – (677)1( )18 x 16170 – (660)1 )  
 

               281115 - 205150  
=     

                (051905 – 208019 ( )271105 – 221110 )  

                             01510                          

          =  

                   (20651 ( )18910 )  

                       015110  

        =  

       1161108910  

                                                                                                                                            
015110                 

                    = 

       00011.79 

 

 

 ن: عدد األفراد 

 : اجملموع الكلي لدرجات األسئلة الزوجية يف درجات األسئلة الفردية   1س 1مج س

 : رلموع درجات األسئلة الزوجية  1مج س

0..0ر=   
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 : رلموع درجات األسئلة الفردية 1مج س

 :   معامل إثبات المصححــــ 

 اآلتية:  اونمعادلة سبريمان بر 

 ر1          

 ( 87ص ،  1550.............) مقدم عبد احلفيظ ، ر=                 .

 +ر 1         

 

          1x 5.95 

 ر=

         1 +5.95 

  5994ر= 

تتسم بالثبات وىذا ما يسمح للباحث بتطبيقها على عينة الدراسة  أن أداة البحث  فهذا يعين 5.92مبا أن ر= 

كقيمة للصدق الذايت و ىذا ما يدعم  5.96ر، فتحصلنا علىلرتبيعي لقيمة ألساسية، و كصدق ذايت حسب اجلذر اا

 يؤكد على صالحية استعمال االستمارة . احملكمني و
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 الدراسة األساسية : -2

 منهج الدراسة:  -2-1

ختتلف مناىج البحوث باختالف ادلواضيع ، ولكل منهج وظيفتو وخصائصو اليت يستخدمها كل باحث يف ميدان     

 السيد أبو نيل،)  "كيف ما كان نوعو ىو الطريقة اليت يسلكها الباحث للوصول إىل نتائج معينة  وادلنهج"اختصاصو ،

 (.10ص، 1978

الذي يهدف إىل ادلنهج "ادلالئم لدراسة ىذا ادلوضوع ، ويعرف على أنو على ادلنهج الوصفي  وحنن بدورنا اعتمدنا    

وصف الظواىر و األحداث ومجع احلقائق ادلعلومات و ادلالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة هبا و تقدير حالتها  

 (08ص ،1889عبد الرمحان العيساوي ،) ."كما توجد عليو يف الواقع على ضوء قيم أو معايري معينة 

 فترة و مكان إجراء الدراسة األساسية :   -2-2

 16إىل غاية  1512ماي  12لقد دّتت الدراسة ادليدانية بعدة مدارس ابتدائية بوالية مستغاًل يف الفرتة ادلمتدة من     

 يف ادلدارس اآلتية:  معظمهم ، حيث قمنا بتوزيع االستمارات على أساتذة ادلرحلة االبتدائية يّدرسون1512ماي 

 مدرسة سعودي ادليلود .مستغاًل  

 مد .مستغاًل مدرسة بوكوش زل 

 مدرسة شاشو عبد القادر. سيدي خلضر  

 مدرسة أول نوفمرب .سيدي خلضر  

 مدرسة معداوي مهدي. سيدي خلضر  

 مدرسة بوكروش لكحل. سيدي خلضر 
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حيتاج أي باحث يف دراستو دلوضوعو إىل عينة ممثلة جملتمع البحث ادلراد دراستو ،  مجتمع الدراسة وعينتها : - 2-3

أستاذ وأستاذة يف التعليم االبتدائي حيث مثّلت  85وعليو ارتأى الباحث بدوره إىل اإلعتماد على عينة تكونت من 

بتدائية يف والية مستغاًل ، إذ أستاذ وأستاذة يف ادلرحلة اال 055من رلتمع البحث الذي قّدر عدده بـــ :% 15نسبة 

 مّت اختيار العينة بطريقة عشوائية واشرتط فيها أهنا مل تضّم أساتذة اللغة الفرنسية .

 خصائصها: و  عينةال مواصفات -2-4

 ذه العينة ، إذ يتوزعون كاأليت :لنا خصائص ىبعد اختيار العينة مّت حتديد مواصفاهتا واجلداول التالية تربز        

 يبرز خصائص العينة من حيث الجنس :(11الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %20.00 06 الذكور

 %07.67 22 اإلناث

 %155 85 المجموع

                                          
 ( : دائرة نسبية لتوزيع العينة حسب الجنس54الشكل رقم )

 اإلناث
57% 

 الذكور
43% 
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 العينة حسب األقدمية في التدريسيبرز خصائص :( 12الجدول رقم )

 مدة التدريس
 

 النسبة المئوية عدد األساتذة

 %11.0 18 سنوات 15أقل من 

 %18.70 23 سنة 15اىل  15من 

 %28.70 39 سنة فما فوق 15من 

 %155 85 اجملموع

 

 

 

 ( : دائرة نسبية لتوزيع العينة حسب الخبرة المهنية 55الشكل رقم )

 

 األدوات المستعملة في الدراسة األساسية:  -2-5  

يس كثافة ادلناىج الدراسية وتأثريىا على بناء مت االعتماد يف ىذه الدراسة على االستمارة اليت فقراهتا تق       

اإلجابة فقرة يتم  18قها و ثباهتا على حتتوي بعد التأكيد من صدإذ  ،يف ادلرحلة االبتدائية لدى التلميذ التعلمات 

 تندرج ىذه الفقرات حتت ثالث أبعاد . وبــــــ : "نعم" أو "ال" .  عنها 

22% 

29% 
49% 

 سنة فما فوق 20من  سنة 20إلى  10من  سنوات 10أقل من 
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 فقرات. 59ويشمل  كثرة ادلواد ادلدروسة تؤثر على التلميذ لبناء تعلماتو األول : البعد

 فقرات.  59. ويشمل  يؤثر على التلميذ لبناء تعلماتو زلتوى ادلنهاج الدراسي ادلكثف الثاني : البعد

    . فقرات 15 ويشمل.تعلماتو لبناء تؤثر على التلميذ كثرة ساعات الدراسة الثالث : البعد

 (: توزيع العبارات حسب المحاور13الجدول رقم)

 األسئلة عنوان المحاور المحاور

 9،8،7،6،0،2،0،1،1 دروسةادل ادلوادكثرة  المحور األول

 ،18،17،16،10،12،10،11،11،15 كثافة زلتوى ادلنهاج المحور الثاني

 17،16،10،12،10،11،11،15،19،18 كثرة ساعات الدراسة المحور الثالث

 

 :  األساليب اإلحصائية المستخدمة:  2-6

من أجل أغراض الدراسة بتعدد وظف الباحث يف ىذه الدراسة رلموعة من األساليب اإلحصائية و تعددت 

 و نذكر منها : الوصول إىل معاجلة وحتليل البيانات بطريقة علمية وموضوعية ، 

  لنسب ادلئوية بغرض ترمجة النتائج ادلتحصل عليها من خالل االستمارةاالتكررات و. 

  معامل االرتباط بريسون إلجياد ثبات أداة القياس 

  كما وضحناه سابقا.بعد اجياد معامل االرتباط بريسون القياس أداة باتثمعامل سيربمان براون حلساب ،  
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 :  ةـــخالص

االستطالعية و الدراسة األساسية من شمل على نتائج الدراسة ممهدا لغرض الدراسة ادليدانية ف جاء ىذا الفصل       

مباشرة إىل أدوات  خالل التعرف على منهج الدراسة ، مث التطرق إىل وصف رلتمع الدراسة ليتّم التعرج بعد ذلك

تفسري النتائج و مناقشتها ، وىذا ما و رض و لعة يف حتليل النتائج ، وىذا كلّ األساليب اإلحصائية ادلعتمد أىمّ الدراسة و 

 .طرق إليو يف الفصل ادلوايل ذلذه الدراسة تسن
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 : تمهيـــد

التعليق على كل عبارة، مثّ مناقشة نتائج نتائج الفرضيات ادلتوصل إليها مع يف ىذا الفصل سنتطرق إىل عرض      

 ىذه الفرضيات كل واحدة على حدى قصد التحقق من ثبوهتا أو نفيها، مثّ خنرج باستنتاج عام .

 ــــ عرض النتائج والتعليق عليها :1

 المدروسة تؤثر سلبا على التلميذ لبناء تعلماته. المحور األول :  كثرة المواد -1-1

 : تراكم ادلعلومات يف ذىن التلميذ يؤدي إىل اخللط بينها. األولىالعبارة ــــ 

 حسب متغري االقدمية يف العمل . 1( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 14) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %11                  8 %1..1      11 سنوات 11أقل من 
 %8.81. 2. %11 8 %18.81    11 سنة  1.اىل  11من 
 %58.81 23 %1. 11 %8.81. 2. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %51 .2 %11 58 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة االوىل واليت ذىبت اىل    
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة . القول أن  :"تراكم ادلعلومات يف ذىن التلميذ يؤدي إىل اخللط بينها"

% وفئة  18.81سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 8.81.سنة بــــ  1.مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 1..1سنوات خربة فقدرت نسبتها  11أقل من
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سنوات فقدرت بــ  11سنة واألقل من  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 1.سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
11. % 

 :كثرة ادلعارف يف احلصة الدراسية تعيق تعلم التلميذ . ثانيةالعبارة الــــ 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . .( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم  15) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %2.81. 18 %8.81 8 %11 .1 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %1..1 1 %..... 18 سنة  1.اىل  11من 

 %58.1 28 %1..11 3 %1..21 3. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..1. 1. %82.81 13 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الثانية واليت ذىبت اىل    
القول أن  :" كثرة ادلعارف يف احلصة الدراسية تعيق تعلم التلميذ " .حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية 

% وفئة أقل  .....سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11فئة ما بني % يف حني أن 1..21سنة بــــ  1.أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11من

%  1..1ــــ سنة فكانت نسبتها ادلئوية ب 1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %1..11سنة بــــ  1.مهنية أكثر من 
 %8.81 سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 11وفيما خيص فئة أقل من 
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 :العدد الزائد للمواد التعليمية ادلدروسة يف اليوم الواحد جيعل مضامينها ادلعرفية قابلة للنسيان. الثالثةالعبارة ــــ 

 حسب متغري االقدمية يف العمل . 2( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 16) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %1..21 23 %12.81 11 %21 8. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..21 1. %18.81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الثالثة واليت ذىبت اىل    
" حيث العدد الزائد للمواد التعليمية ادلدروسة يف اليوم الواحد جيعل مضامينها ادلعرفية قابلة للنسيان.القول أن  :" 

سنة  1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني ، % 21سنة بــــ  1.نية أكثر من قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مه
 "ال"، أما فيما خيص االجابة بـــــ  %12.81سنوات خربة فقدرت نسبتها  11% وفئة أقل من 1.فقدرت نسبتها بــــ 

سنة  1.إىل  11بني  % يف حني أن فئة ما12.81سنة بــــ  1.فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
 %8.81سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ :  11أقل من  وفئة

 .التحصيل الضعيف للتلميذ راجع إىل عدم استيعابو للدروس الكثرية:  الرابعةالعبارة ــــ    

 حسب متغري االقدمية يف العمل . 5( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 18) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %11 8 %81..1 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %11 8 %18.81 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %12.81 11 %21 8. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %22.81 8. %1..11 12 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الرابعة واليت ذىبت اىل    
إذ قدرت نسبة األفراد الذين :" التحصيل الضعيف للتلميذ راجع إىل عدم استيعابو للدروس الكثرية." القول أن  

%  18.81سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 21سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 1..1سنوات خربة فقدرت نسبتها  11وفئة أقل من

سنوات  11قل من سنة واأل 1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 12.81سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
 %11خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 

 . ادلعارف الكثرية تنظيم جيد التلميذ صعوبة يف العبارة الخامسة :   

 حسب متغري االقدمية يف العمل . 1( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 18) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %5 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %5 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %5 8 %51 .2 سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..1. 1. %82.81 13 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة اخلامسة واليت ذىبت اىل    
" حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر  ادلعارف الكثرية  تنظيم جيد التلميذ صعوبة يفالقول أن  :" 

سنوات  11% وفئة أقل من 1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11 يف حني أن فئة ما بني %40سنة بــــ  1.من 
 %8.81ت نسبة األفراد مبختلف خرباهتم بـــ : فقدر ،  "ال"، أما فيما خيص االجابة بـــــ  %15خربة فقدرت نسبتها 

 

 



الفرضيات نتائجعرض ومناقشة                                                          الفصل السادس  

 

 

93 

 دراسة مادتني فأكثر يف اليوم الواحد توجب فرتات للراحة.: السادسةالعبارة ــــ 

 حسب متغري االقدمية يف العمل . 1( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 13) رقمالجدول ــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.1 1 %11 .1 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %8.81 8 %51 .2 سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1. 1. %81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة السادسة واليت ذىبت اىل    
" حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة دراسة مادتني فأكثر يف اليوم الواحد توجب فرتات للراحة. القول أن  :"

 11% وفئة أقل من 1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 40سنة بــــ  1.مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 11سنوات خربة فقدرت نسبتها 

سنوات خربة مهنية  11 % وفيما خيص فئة أقل من 8.81بــــ  سنة  1.إىل  11فئة ما بني  ة وسن 1.أكثر من 
 %8.1فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 

 . غزارة ادلعلومات وتشعبها تفرض علي كمدرس طريقة اإللقاء على حساب ادلناقشة : السابعةالعبارة ــــ 

 حسب متغري االقدمية يف العمل . 8( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 1.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %11 .1 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.1 23 %1..1 11 %21 8. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..21 1. %13.81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع



الفرضيات نتائجعرض ومناقشة                                                          الفصل السادس  

 

 

94 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة السابعة واليت ذىبت اىل    
" حيث قدرت : غزارة ادلعلومات وتشعبها تفرض علي كمدرس طريقة اإللقاء على حساب ادلناقشة القول أن  :" 

سنة فقدرت  1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %21سنة بــــ  1.نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة  "ال"خيص االجابة بـــــ  ، أما فيما %11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11منوفئة أقل  % 1.نسبتها بــــ 

فئة أقل من و  سنة 1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %1..1سنة بــــ  1.األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
 %8.81: ا ادلئوية بـــــمسنوات خربة مهنية فقدرت نسبته 11

 ادلعلومات. خيلط التلميذ بني ادلفاىيم نظرا لكثرة الثامنة :العبارة ــــ 

 حسب متغري االقدمية يف العمل . 8( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 1.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %1..11 3 %1..11 3 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %12.81 11 %11 .1 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %2.81. 13 %1. 1. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %58.81 23 %1..11 51 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الثامنة واليت ذىبت اىل    
 " .خيلط التلميذ بني ادلفاىيم نظرا لكثرة ادلعلومات القول أن  :" 

إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 25سنة بــــ  1.حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من       
% ، أما فيما خيص االجابة 1..11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11من% وفئة أقل  11سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.
إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 2.81.سنة بــــ  1.فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من  "ال"بـــــ 
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سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية  11% وفيما خيص فئة أقل من  12.81ها ادلئوية بــــ سنة فكانت نسبت 1.
 %11.1بـــــ : 

  . كثرة ادلواد حتول دون اكتساب التلميذ للمفاىيم األساسية للمادة: التاسعةالعبارة ــــ 

 حسب متغري االقدمية يف العمل . 3( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم ..) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 % 11 8 %1..1 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %12.81 11 %11 .1 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %2.1. 13 %1. 1. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %58.1 28 %1..1 .5 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة التاسعة واليت دىبت اىل    
." حيث قدرت نسبة األفراد الذين ادلواد حتول دون اكتساب التلميذ للمفاىيم األساسية للمادةكثرة القول أن  :"  

% وفئة  11سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 1.سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم  "ال"ــــ ، أما فيما خيص االجابة بـ %1..1سنوات خربة فقدرت نسبتها  11منأقل 

 12.81سنة فكانت نسبتها ادلئوية بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 2.81.سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
 . %11سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ :  11% وفيما خيص فئة أقل من 
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 على بناء التعلمات لتلميذ اإلبتدائي . سلبا محتوى المنهاج الدراسي المكثف يؤثر المحور الثاني: -1-2

 على الوضعيات التعلمية .  :صعوبة ادلضامني ادلعرفية تقلل من إقبال التلميذ العبارة األولى

 مل .حسب متغري االقدمية يف الع 11( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم  2.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.1 1 %1..1. 18 سنة  1.اىل  11من 

 %58.1 23 %1..1 11 %1..21 3. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %8.81. 2. %1..81 18 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

  التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة االوىل واليت ذىبت اىل    
 التلميذ على الوضعيات التعلمية "القول أن  :" صعوبة ادلضامني ادلعرفية تقلل من إقبال 

 11يف حني أن فئة ما بني  %1..21سنة بــــ  1.حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من      

، أما فيما خيص  %12.81سنوات خربة فقدرت نسبتها  11منوفئة أقل  % 1.1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل 

يف حني أن فئة ما بني  %1..1سنة بــــ  1.فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من  "ال"االجابة بـــــ 

 %8.81: سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتهما ادلئوية بـــــ 11وفئة أقل من  8.1فقدرت نسبتها : سنة  1.إىل  11
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 .الدراسي ادلكثف يؤثر سلبا على تنمية القدرات ادلعرفية للتلميذ ج ا ه: حمتوى ادلن الثانيةالعبارة ــــ 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 11( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 5.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %8.81 8 %51 .2 سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..1. 1. %82.81 13 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة االوىل واليت ذىبت إىل    
 " عدم تناسب حمتويات ادلناىج مع مستوى التلميذ وقدراتو خيلق اضطراب معريف القول أن  :" 

 1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %40سنة بــــ  1.حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
 "ال"، أما فيما خيص االجابة بـــــ  %15سنوات خربة فقدرت نسبتها  11% وفئة أقل من 1.سنة فقدرت نسبتها بــــ 

 %8.81، فقدرت نسبة األفراد مبختلف خرباهتم بـــ : 
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  بيئة التلميذ يقلل من دافعيتو للتعلم.حمتويات ادلناىج مع  عدم تناسق العبارة الثالثة :

 حسب متغري االقدمية يف العمل ..1 ( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 1.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %11 8 %18.81 11 سنة  1.اىل  11من 

 %1..21 23 %81..1 11 %1..21 3. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..21 1. %18.81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الثالثة واليت ذىبت اىل    
إذ قدرت نسبة األفراد الذين " عدم تناسق حمتويات ادلناىج مع بيئة التلميذ يقلل من دافعيتو للتعلم. القول أن  :" 

 18.81سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 1..21سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 1..1سنوات خربة فقدرت نسبتها  11% وفئة أقل من

 11سنة واألقل من  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 81..1سنة بــــ  1.الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
 %8.81سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : %
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  أرى أن عملية ختفيف ادلناىج الدراسية تؤدي إىل حتسني عملية التعلم . : الرابعةالعبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 12( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 1.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %1..1 1 %1..11 12 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. % 11 8 %18,81 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %8.81 8 %51 .2 سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1. 1. %81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الرابعة واليت ذىبت اىل    
حيث قدرت نسبة األفراد الذين " أرى أن عملية ختفيف ادلناىج الدراسية تؤدي إىل حتسني عملية التعلم  : "القول أن 

%  18.81سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 40سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين  "ال"ص االجابة بـــــ % ، أما فيما خي1..11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11وفئة أقل من

وفيما خيص فئة أقل من %  11سنة بـــ   1.إىل  11و فئة ما بني %  8.81سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
 .% 1..1سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ :  11
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كمنهاج الرتبية العلمية   بعض حمتويات ادلواد ال تتناسب مع ادلستوى العقلي وادلعريف للتلميذ : الخامسةالعبارة 
 .والتكنولوجية

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 15( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 8.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %11                  8 %1..1      11 سنوات 11أقل من 
 %8.81. 2. %11 8 %18.81    11 سنة  1.اىل  11من 
 %58.81 23 %1. 11 %8.81. 2. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %51 .2 %11 58 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة اخلامسة واليت ذىبت اىل    
حيث قدرت نسبة األفراد الذين  . ": "بعض حمتويات ادلواد ال تتناسب مع ادلستوى العقلي وادلعريف للتلميذ القول أن

سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 8.81.سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 1..1سنوات خربة فقدرت نسبتها  11% وفئة أقل من 18.81:

 11سنة واألقل من  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 1.سنة بــــ  1.األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
 % .11سنوات فقدرت بــ 
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 ادلصطلحات .جيد التلميذ صعوبة يف اإلدالء بأفكاره لتعقد ادلفاىيم وكثرة  : السادسةالعبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 11( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 8.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %2.81. 13 %8.81 8 %11 .1 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %1..1 1 %..... 18 سنة  1.اىل  11من 

 %58.1 28 %1..11 3 %1..21 3. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..1. 1. %82.81 13 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

   من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة السادسة و القائلة أن:   
حيث قدرت نسبة األفراد الذين "  . جيد التلميذ صعوبة يف اإلدالء بأفكاره لتعقد ادلفاىيم وكثرة ادلصطلحات "  

 .....سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 1..21سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 

فقدرت نسبة األفراد الذين  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11% وفئة أقل من
ها ادلئوية بــــ سنة فكانت نسبت 1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %1..11سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 

 %8.81 سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 11% وفيما خيص فئة أقل من  1..1
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 . يصعب على التلميذ حّل التمارين نظرا لتعقدىا وكثرهتا : السابعةالعبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 11( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 3.) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %1..21 23 %12.81 11 %21 8. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..21 1. %18.81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة السابعة واليت ذىبت اىل    
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة  يصعب على التلميذ حّل التمارين نظرا لتعقدىا وكثرهتا ."  : "القول أن 

% وفئة أقل  1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% ، يف حني أن فئة ما بني 21سنة بــــ  1.مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم  "ال"ــــ ، أما فيما خيص االجابة بـ %12.81سنوات خربة فقدرت نسبتها  11من

سنوات خربة  11سنة وفئة أقل من  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 12.81سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
 %8.81مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 
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على التفكري العلمي وحل ادلشكالت بصورة  وتساعدهتنمي حمتويات ادلناىج احلالية معارف التلميذ  : الثامنة العبارة 
 أفضل على ادلناىج القددية .

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 18( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 21) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %18 3 %5 . %15 11 سنوات 11أقل من 
 %1. 12 %1 1 %1. 1. سنة  1.اىل  11من 
 %11 8. %8 5 %58 25 سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %.1 11 %88 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الثامنة واليت ذىبت اىل    
تنمي حمتويات ادلناىج احلالية معارف التلميذ وتساعده على التفكري العلمي وحل ادلشكالت بصورة القول أن  :" 

% يف حني 58سنة بــــ  1.فراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من قدرت نسبة األ أفضل على ادلناىج القددية ." .  إذ
% ، 15سنوات خربة فقدرت نسبتها  11% وفئة أقل من 1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11أن فئة ما بني 

يف حني أن % 8سنة بــــ  1.فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من  "ال"أما فيما خيص االجابة بـــــ 
سنوات خربة مهنية  11% وفيما خيص فئة أقل من  11سنة فكانت نسبتها ادلئوية بــــ  1.إىل  11فئة ما بني 

 %5فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 
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 ادلضامني احلالية للمناىج ال تساعد التلميذ على بناء تعلماتو.:  التاسعةلعبارة ا

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 18( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 21) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %1..11 3 %1..11 3 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %12.81 11 %11 .1 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %2.81. 13 %1. 1. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %58.81 23 %1..11 51 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة التاسعة واليت ذىبت اىل    
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم  ادلضامني احلالية للمناىج ال تساعد التلميذ على بناء تعلماتو " .القول أن  :" 

% وفئة أقل  11سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 25سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 1..11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11من

 12.81ها ادلئوية بــــ سنة فكانت نسبت 1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 2.81.سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
 %11.1سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ :  11% وفيما خيص فئة أقل من 
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 : طول الحصص الدراسية وكثرة ساعات الدراسة تؤثر سلبا على التلميذ لبناء معارفه.المحور الثالث ــــ  3ـــ1

 ادلدروسة داخل الصف الدراسي ينقص من تركيز التلميذ .فرتات الدراسة الطويلة للمواد : األولىالعبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 13ستجابات أفراد العينة للعبارة رقم ( : يتضمن إ.2) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %1..1 11 %11 8 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %11.1 3 % 18.1 15 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %2.1. 13 %1. 1. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %58.1 28 %1..1 .5 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

        :من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة األوىل والقائلة أن    
حيث قدرت نسبة األفراد .  " فرتات الدراسة الطويلة للمواد ادلدروسة داخل الصف الدراسي ينقص من تركيز التلميذ" 

سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 1.بــــ  سنة 1.الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد  "ال"، أما فيما خيص االجابة بـــــ  %11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11من% وفئة أقل  18.1

سنة فكانت نسبتها  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 2.81.سنة بــــ  1.الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
 %1..1سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ :  11% وفيما خيص فئة أقل من  1..11ادلئوية بــــ 
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 ادلقرر يف التعليم االبتدائي يعيق التلميذ يف بناء معارفو. احلجم الساعي الثانية: العبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 1.العينة للعبارة رقم( : يتضمن إستجابات أفراد 22) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %1..11 3 %1..11 3 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %12.81 11 %11 .1 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %2.81. 13 %1. 1. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %58.81 23 %1..11 51 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

    من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الثانية  والقائلة أن  :    
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم  " .احلجم الساعي ادلقرر يف التعليم االبتدائي يعيق التلميذ يف بناء معارفو  " 

% وفئة أقل  11سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 25سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 1..11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11من

 12.81سنة فكانت نسبتها ادلئوية بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 2.81.سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
 %11.1سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ :  11% وفيما خيص فئة أقل من 
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    طول احلصص الدراسية حيفز التلميذ على اكتساب ادلعلومات  أكثر  .الثالثة: العبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 1.رقم ( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة  25) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %11                  8 %1..1      11 سنوات 11أقل من 
 %8.81. 2. %11 8 %18.81    11 سنة  1.اىل  11من 
 %58.81 23 %18.81 11 %8.81. 5. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %51 .2 %11 58 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 التعلــــــــــــــــــيق :

     من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الثالثة  والقائلة أن  :   
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم " طول احلصص الدراسية حيفز التلميذ على اكتساب ادلعلومات  أكثر " . 

%  18.81سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 8.81.سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 1..1سنوات خربة فقدرت نسبتها  11وفئة أقل من

سنوات  11سنة واألقل من  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 1.سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
 % .11فقدرت بــ 

    .  حيقق التعلم اجلّيد ذلا طول احلجم الساعي يف بعض ادلواد ادلدروسةالرابعة : العبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . ..( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 21) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %2.81. 13 %8.81 8 %11 .1 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %1..1 1 %..... 18 سنة  1.اىل  11من 

 %58.1 28 %1..11 3 %1..21 3. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..1. 1. %82.81 13 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 التعلــــــــــــــــــيق :

      من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الرابعة  والقائلة أن :   
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم " . طول احلجم الساعي يف بعض ادلواد ادلدروسة حيقق التعلم اجلّيد ذلا  " 

%  .....سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 1..21سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11وفئة أقل من

سنة فكانت نسبتها ادلئوية بــــ  1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %1..11سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
 %8.81 سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 11% وفيما خيص فئة أقل من  1..1

    .  االستعمال الزمين يتالءم مع خصائص التلميذ ادلعرفية: الخامسةبارة الع

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 2.مارة رق( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعب21) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %1..21 23 %12.81 11 %21 8. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..21 1. %18.81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

    من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة اخلامسة والقائلة أن :    
إذ قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر من " .   االستعمال الزمين يتالءم مع خصائص التلميذ ادلعرفية" 

سنوات  11% وفئة أقل من 18.81سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 21سنة بــــ  1.
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية أكثر  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 1..1خربة فقدرت نسبتها 
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سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها  11سنة واألقل من  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 12.81سنة بــــ  1.من 
 %11ادلئوية بـــــ : 

    . احلجم الساعي ادلخصص للدراسة يف التعليم االبتدائي يراعي حاجات التلميذ للعبالسادسة: العبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 5.( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم28) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %8.81 8 %51 .2 سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..1. 1. %82.81 13 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

    من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة السادسة والقائلة أن:    
حيث قدرت نسبة األفراد الذين " . بناء الكفاءة لدى التلميذ يستغرق وقتا طويال يف إطار ادلقاربة بالكفاءات " 

% وفئة  1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %40سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
، فقدرت نسبة األفراد مبختلف  "ال"خيص االجابة بـــــ ، أما فيما  %15سنوات خربة فقدرت نسبتها  11أقل من
 %8.81خرباهتم بـــ : سنوات 
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 كثرة ساعات الدراسة يف اليوم الواحد يشوش أفكار التلميذ.السابعة: العبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 1.( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 28) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.1 1 %11 .1 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %8.81 8 %51 .2 سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1. 1. %81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة السابعة والقائلة أن:         
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية " . .يشوش أفكار التلميذ.كثرة ساعات الدراسة يف اليوم الواحد " 

 11% وفئة أقل من 1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 40سنة بــــ  1.أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة مهنية  "ال"% ، أما فيما خيص االجابة بـــــ 11سنوات خربة فقدرت نسبتها 

سنوات خربة مهنية  11% وفيما خيص فئة أقل من  8.81سنة  بــــ  1.إىل  11سنة و فئة ما بني  1.أكثر من 
 %8.1فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 

 .   ميذ االستيعابيةبذل اجلهد ادلتواصل طوال الفرتة الصباحية وادلسائية ينقص قدرة التلالثامنة: العبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 1.( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 23) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 13 %8.81 8 %11 .1 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %58.1 28 %1..1 11 %21 8. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %21 5. %81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 التعلــــــــــــــــــيق :

     من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة الثامنة والقائلة أن:      
حيث قدرت نسبة األفراد " .   بذل اجلهد ادلتواصل طوال الفرتة الصباحية وادلسائية ينقص قدرة التلميذ االستيعابية" 

 1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %21سنة بــــ  1.الذين لديهم خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين  "ال"، أما فيما خيص االجابة بـــــ  %11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11منوفئة أقل  %

سنوات  11سنة وفئة أقل من  1.إىل  11يف حني أن فئة ما بني  %1..1سنة بــــ  1.لديهم خربة مهنية أكثر من 
 %8.81: خربة مهنية فقدرت نسبتهما ادلئوية بـــــ

    . تعدد ساعات الدراسة يف التعليم االبتدائي يرسخ معارف التلميذ: التاسعةالعبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 8.( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 51) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %8.81 8 %12.81 11 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %8.81 8 %1. 11 سنة  1.اىل  11من 

 %1..21 23 %12.81 11 %21 8. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %1..21 1. %18.81 11 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة التاسعة والقائلة أن:  "    
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم خربة ." .  االبتدائي يرسخ معارف التلميذتعدد ساعات الدراسة يف التعليم 

% وفئة أقل  1.سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11% ، يف حني أن فئة ما بني 21سنة بــــ  1.مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم  "ال"، أما فيما خيص االجابة بـــــ  %12.81سنوات خربة فقدرت نسبتها  11من
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سنوات خربة  11سنة وفئة أقل من  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 12.81سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
 %8.81مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ : 

    تواجد التلميذ داخل الصف الدراسي مدة أطول يقلل من نشاطو احلركي .العاشرة: العبارة 

 حسب متغري األقدمية يف العمل . 8.( : يتضمن إستجابات أفراد العينة للعبارة رقم 51) الجدول رقمــــ 

 البدائل            
 األقدمية في العمل 

 النسبــــــة ادلئويــــــــــــة     ال              نعم           

 %1... 18 %11.1 3 %1..11 3 سنوات 11أقل من 

 %8.81. 2. %1..1 11 %1..11 12 سنة  1.اىل  11من 

 %58.81 23 %2.1. 13 %1. 1. سنة فما فوق 1.من

 %111 81 %58.1 28 %1..1 .5 اجملمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 التعلــــــــــــــــــيق :

من خالل اجلدول نالحظ أن إستجابات أفراد العينة وفق األقدمية يف العمل اجتاه العبارة العاشرة والقائلة أن:         
حيث قدرت نسبة األفراد الذين لديهم " تواجد التلميذ داخل الصف الدراسي مدة أطول يقلل من نشاطو احلركي " . 

% وفئة  1..11سنة فقدرت نسبتها بــــ  1.إىل  11ئة ما بني % يف حني أن ف1.سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
فقدرت نسبة األفراد الذين لديهم  "ال"، أما فيما خيص االجابة بـــــ  %1..11سنوات خربة فقدرت نسبتها  11منأقل 

 1..1سنة فكانت نسبتها ادلئوية بــــ  1.إىل  11% يف حني أن فئة ما بني 12.81سنة بــــ  1.خربة مهنية أكثر من 
 %11.1سنوات خربة مهنية فقدرت نسبتها ادلئوية بـــــ :  11% وفيما خيص فئة أقل من 
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 ـــــ تفسير ومناقشة النتائج على ضوء الفرضيات : 2

 تفسير النتائج على ضوء الفرضية األولى : -2-1

بالفرضية  ةمن خالل النسب ادلئوية وادلعاجلة اإلحصائية إلستجابات أفراد العينة على عبارات احملور األول ادلتعلق    

األوىل والقائلة : " كثرة ادلواد ادلدروسة يف التعليم االبتدائي تؤثر سلبا على التلميذ لبناء تعلماتو " ،تبُت أنو ال توجد 

ساتذة ترتبط مبتغَت األقدمية يف العمل ، حيث اتفقت عينة كبَتة منهم باختالف عدد اختالفات كبَتة بُت آراء األ

سنوات اخلربة أو األقدمية ادلهنية لديهم على االجابة بـ "نعم" على عبارات احملور األول بنسبة متقاربة إذ صلد العبارة 

ية التعلم واليت حققت نسبة موافقة قدرىا اليت ذىبت اىل القول أن العدد الزائد للمواد الدراسية يصعب عمل 3رقم 

واليت ذىبت إىل القول أن دراسة مادتُت فأكثر يف يوم واحد تعيق تعلم  7، كما يتضح ذلك يف العبارة رقم  29%

والقائلة أن كثرة النشاطات وادلعارف  9،كذلك بالنسبة للعبارة رقم  %29التلميذ حيث حضيت بنسبة مئوية قدرىا 

.أما العبارات األخرى فكانت  %88واليت قدرت نسبتها ادلئوية بــ عيق تعلم التلميذ مع تنوع ادلواد الدراسية ت

كثرة .وىذا ما يعطي لنا استنتاجا عاما على أّن   %09% إىل 09ضلوىا بنسبة تًتاوح ما بُت استجابات أفراد العينة 

ادلواد ادلدروسة وما ينجم عنها من كثافة يف النشاطات واألعمال كّلها تشكل ضغطا كبَتا على التلميذ ما ينعكس 

علم النفس يف كتابو ( 9999العظيم ) سلبا على حتقيق تعلمو اجليد وبناء معارفو ادلستقبلية . وىذا ما يؤكده طو عبد

بأن : " تكديس ادلواد التعليمية مبناىجها ادلتعددة يف وقت متواصل دون فًتات راحة كافية يتسبب يف إرىاق  لًتبويا

التالميذ وجعلهم يعانون صعوبة يف الًتكيز والفهم " .ومن ادلعروف أن ادلعرفة يتّم بناؤىا من خالل أنظمة من 

هنا تتطور من خالل سلسة من ادلراحل وبذلك حيقق ادلتعلم تكيفو العمليات ادلنطقية مثل االنعكاسية والًتابطية ، وأ

وليس العكس كما يرى "جون بياجيو "يف النظرية البنائية .كما أنو من الضروري تفكيك وتقسيم ادلواد وفق تسلسل 

 من ( يف دراستو أّن " الكثَت6280وكما يؤكد سالفُت )متدرج ومتكامل وىو ما أشارت إليو النظرية السلوكية. 
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ادلشكالت السلوكية نامجة عن مشكالت متعلقة بالتعلم واليت سببها أّن ادلدرسة واألنشطة شلّلة وسليبة وزلبطة ذلم " 

" كثرة ادلواد ادلدروسة تؤدي إىل ملل وكره التلميذ"  أّن نتو "بلخَت فاطمة" يف دراستها . إضافة إىل مابيّ (6228 ،)قطامي

 الفرضية األولى للبحث قد تحققت .فعلى ضوء ما تقدم ذكره من نتائج وما يدعمها نظريا نستنتج أّن 

 على ضوء الفرضية الثانية :تفسير النتائج  -2-2

بعد ادلعاجلة اإلحصائية ومن خالل النسب ادلئوية ادلتحصل عليها الستجابات أفراد العينة على عبارات احملور الثاين     

بالفرضية الثانية القائلة أن: "زلتوى ادلنهاج الدراسي ادلكثف يؤثر سلبا يف بناء التعلمات للتلميذ يف ادلرحلة  وادلتعلق

االبتدائية " ،تبُت أنو ال يوجد اختالفات كبَتة بُت آراء األساتذة بالنظر إىل متغَت األقدمية يف العمل ، إذ اتفقت عينة 

ية يف العمل لديهم على االجابة بــ "نعم" من حيث أن كثرة احملتويات كبَتة منهم باختالف عدد سنوات األقدم

واليت قدرت  2و 8وادلضامُت تؤثر على التلميذ لبناء تعلماتو وتنمية قدراتو ادلعرفية وىو ما يتضح من خالل العبارة رقم 

واليت ذىبت إىل القول أّن صعوبة ادلضامُت ادلعرفية تقلل من إقبال  6، أيضا فيما خيّص العبارة رقم  %28نسبتها بــ 

، كما أن عدم تناسب زلتويات ادلناىج مع خصائص التلميذ  %29ادلتعلم على الوضعيات التعلمية بنسبة قدرت بــ 

حلظناه من خالل من سلتلف النواحي يؤثر على التلميذ بيداغوجيا لبناء معارفو واكتساب التعلمات األساسية وىذا ما 

 . 0،3،4،5،2استجابات أفراد العينة عل العبارت 

فادلنهاج الدراسي ادلكثف يؤثر سلبا على االكتساب عند التلميذ ألن التلميذ تكثر عليو ادلعلومات شلّا حيدث       

 "ربّاح ميمونة"دراسة ما يتفق مع لديو .وىو منو القدرات ادلعرفية  ادلفاىيم األساسية ويؤثر على لديو صعوبة يف بناء

. لذا فمن ادلفروض اليت خلصت إىل أّن الربنامج الدراسي ادلكثف يؤثر سلبا على قدرات التلميذ االستيعابية( 9994)

أن تكون ادلضامُت ادلعرفية متوفرة على شروط قادرة على إثارة االىتمام وادليول واحلوافز من حيث احملتوى وتوفر الوسيلة 
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ذلك احملتوى . وىو ما تؤكده النظرية اإلجرائية يف قوذلا " البّد أن تتناسب ادلضامُت ادلعرفية ومستوى منو ادلالئمة لتقدمي 

التالميذ من مجيع النواحي حبيث تتوفر على الشمولية، االنسجام ، قابلية االصلاز والقراءة والتقومي " مبعٌت أن ال تفوق 

وحسب دراسة "بن قناب سهام " اليت تؤكد فيها أّن "زلتوى لم اجليد .قدراهتم ومستوياهتم ادلعرفية حىت يتحقق التع

من  ضوء ما تقدم ذكره قدرات ادلعرفية للتلميذ" ديكننا القول وعلىالدراسي ادلكثف يؤثر سلبا على تنمية ال الربنامج

              .             الفرضية التي تم  طرحها في بداية بحثنا صحيحة أن   نتائج وما يدعمها نظريا 

 تفسير النتائج على ضوء الفرضية الثالثة : -2-3

من خالل النسب ادلئوية وادلعاجلة اإلحصائية إلستجابات أفراد العينة على عبارات احملور الثالث ادلتعلق بالفرضية     

الثالثة والقائلة : " كثرة ساعات الدراسة يف التعليم االبتدائي تؤثر سلبا على التلميذ لبناء تعلماتو " ،تبُت أنو ال توجد 

اتذة ترتبط مبتغَت األقدمية يف العمل ، حيث اتفقت عينة كبَتة منهم باختالف عدد اختالفات كبَتة بُت آراء األس

سنوات اخلربة أو األقدمية ادلهنية لديهم على االجابة بـ "نعم" على عبارات احملور الثالث بنسبة متقاربة إذ صلد العبارة 

الصباحية وادلسائية ينقص قدرة التلميذ  اليت ذىبت اىل القول أن بذل اجلهد الفكري ادلتواصل طوال الفًتة 8رقم 

واليت ذىبت إىل القول أن  0، ونفس الشيء  يف العبارة رقم  %28االستيعابية  واليت حققت نسبة موافقة قدرىا 

احلجم الساعي ادلخصص للدراسة طويل ما يعيق تعلم التلميذ ويشوش أفكاره من خالل استجابات أفراد العينة على 

والقائلة أن تواجد  0ورقم  9،كذلك بالنسبة للعبارة رقم  %29حيث حضيت بنسبة مئوية قدرىا   8و  6العبارتُت 

التلميذ داخل الصف الدراسي مدة طويلة ينقص من تركيزه ويقلل من نشاطو احلركي واليت قدرت نسبتهما ادلئوية بــ 

.حيث أن بذل اجلهد الفكري ادلتواصل موازة مع طول احلجم الساعي ، عوامل دخيلة على مسار عملية   88%

التعلم ومن شأهنا أن تعيق عملية التعلم ما ينعكس سلبا على التلميذ بيداغوجيا ، فعدم إحكام تنظيم الوقت والزمن 

بّد ومن الضروري تعديل الزمن ادلدرسي مبا يتناسب ،إذ ال لق مشكلة الوقت ادلدرسي وسوء التوزيع الزمٍت عامل قد خي
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حيث أّن سوء توزيعها و تكديس ادلواد التعليمية مبناىجها ادلتعددة يف وقت متواصل دون  دلعرفية .وخصائص التلميذ ا

ا يشَت جون بياجيو كم انون صعوبة يف الًتكيز والفهم كمافًتات راحة كافية يتسبب يف إرىاق التالميذ وجعلهم يع

 للبحث قد تحققت  الفرضية الثالثة. فعلى ضوء ما تقدم ذكره من نتائج وما يدعمها نظريا نستنتج أّن وأشرتسبق 

 العــــــام:   واالستنتاج التحليــــل -1

على ضوء نتائج الدراسة االستطالعية والدراسة ادليدانية والرئيسية وما احتواه اجلانب النظري من معلومات جتعل      

بإمكاننا االجابة على التساؤالت ادلطروحة يف االشكالية حول حقيقة أن ظاىرة كثافة ادلناىج الدراسية يف التعليم 

لتلميذ يف ىذه ادلرحلة التعليمية ما يعيق بناء تعلماتو، فقد اتفق العديد االبتدائي تشكل عائقا أمام تعلم واستيعاب ا

من أساتذة ىذه ادلرحلة على أن كثرة ادلواد ادلدروسة تؤثر سلبا على التلميذ لبناء معارفو واكتساب ادلفاىيم األساسية 

تناسب والتكيف مبعٌت أن ادلادة ادلقدمة وفيما يتعلق بادلضمون ادلعريف تشَت النظرية السلوكية يف ىذا الصدد إىل زلدد ال

إىل أنو جيب تنمية  ادلعرفية يةر و يشَت أصحاب النظللتلميذ وجيب أن تتناسب ومستوى منوه من مجيع النواحي ، كما وأن

 السَتورات االستداللية الفرضية االستنباطية بشكل يوازي تطور ادلراحل النمائية لسنوات التمدرس .    

ألساتذة على أن ىناك العديد من ادلفاىيم الصعبة ادلدرجة يف مضامُت ادلناىج احلالية ويرون أن طبيعة كما أمجع ا     

القدرات والكفاءات ادلنشودة نوعا ما معقدة وتفوق قدرات التلميذ النمائية وىو ما يتناىف مع ما جاء بو "ثورندايك" 

عندما تكون الرابطة بُت ادلثَت واالستجابة مصحوبة حبالة من يف أىّم قوانينو الرئيسية وىو قانون األثر إذ يشَت أنو 

االرتياح فإهنا تقوي ، أما إذا كانت مصحوبة حبالة ضيق أو انزعاج فإهنا تضعف الرابطة ، كما أمجع األساتذة حول 

 وجود مشكل مرتبط باحلجم الساعي ادلخصص للدراسة من حيث طولو وسوء توزيعو فهو عامل ال يقّل أمهية عن

العوامل األخرى يف تأثَته على التلميذ بيداغوجيا فكثرة ساعات الدراسة يف اليوم الواحد تشتت انتباه التلميذ وتنقص 
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من تركيزه مع األستاذ حسب رأي األساتذة يف ظّل قلة فًتات الراحة والًتفيو وتنوع ادلواد الدراسية ، ففي حالة دراسة 

التجارب أمهية فًتة الراحة والًتفيو عقب دراسة كل مادة لتثبيتها ، حيث ترى مادتُت فأكثر يف يوم واحد تبُت نتائج 

النظرية االجرائية ضرورة يف تفكيك وتقسيم ادلواد وفق وقائع ومعطيات مع ضبط العالقات بُت مكوناهتا مثّ تقدديها 

لكفاءات ، من خالل تطويل وفق تسلسل متدرج ومتكامل ، كما يقول "بَتنيو" :" أين ستجد ادلدرسة الزمن لتطوير ا

الزمن الدراسي إنو طويل أصال ،ليس ىناك سوى حل واحد وىو ختفيف الربامج )ادلناىج( من أجل التدرب على 

 اإلدماج يف وضعيات مركبة " . 

لذا فإّن ما ديكن استخالصو أّن ىذا التضخم للمناىج وتنوع ادلواد أصبح يضايق التلميذ واألستاذ على السواء      

منو اإلخالل بالعملية التعلمية، فالتلميذ رلرب على دراسة مجيع ادلواد حىت يربط ادلاضي باحلاضر ويتمكن من بناء و 

تعلماتو وحىت يضمن لنفسو النجاح من جهة أخرى ، واألستاذ أيضا البّد وأن يتمسك بادلنهاج ادلقرر من طرف الوزارة 

ية حتليلية إن كال من التلميذ واألستاذ يالقيان صعوبة يف حتقيق . فكيف يستطيع أن يدرسها بكيفية بيداغوجية علم

ىذه الغاية خاصة وأن ادلعلم رلرب على احًتام الربنامج والتوقيت فال يستطيع أن يتعمق أكثر يف ظّل التوزيع غَت ادلالئم 

دلدروسة وتراكم ادلعلومات جعلت للمواد الدراسية كما أقّر األساتذة . ذلذا فإن كثافة ادلناىج الدراسية وكثرة ادلواد ا

التلميذ يدرس ساعات طوال حبيث ال نًتك لو رلاال للًتفيو عن نفسو من خالل اللعب أو اخلروج من صفوف الدراسة 

لتجاوز فًتات ادللل وىذا ما ال ديّكنو من استيعاب الدروس ومراجعتها يف ادلنزل مراجعة جيدة فهو خيرج من القسم 

الذىن ، ناىيك عن تعدد الضغوطات الدخيلة اليت من شأهنا أن تعيق سَت العملية التعلمية منهوك القوة ، شارد 

وحتول دون حتقق التعلم اجليد وبناء تعلماتو عكس ما تناشد بو ادلقاربة بالكفاءات كمقاربة جديدة يف التدريس ترتكز 

 لمو.على تصورات التلميذ وجتعلو مركز العملية التعليمية التعلمية أثناء تع
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 خالصــــة:

لتعليق على النتائج اليت حتصلنا عليها من خالل تطبيق مناقشة كّل من الفرضيات الفرعية و ابعد عرضنا للنتائج و      

الفرضية الرئيسية حملاولة نفيها أو حتقيقها، توصلنا بعد حتليل النتائج إىل أداة الدراسة ، كما تكررت العملية مع مناقشة 

 لقول أّن فرضيات البحث قد حتققت .ادلناىج الدراسية تؤثر سلبا على التلميذ لبناء تعلماتو وىذا ما جيزم اأّن كثافة 
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 خـاتمـــــــــــــــــــــــة:

إن سلتلف األنظمة الرتبوية يف العامل تعمل من خالل اللقاءات وادلناقشات ادلنظمة على حتليل واقع نظامها الرتبوي      

عرفها ىذا النظام ، هبدف الوصول إىل وضع تصور شامل دلعاجلةاالختالالت ، وتقومي اجلهود واالصلازات والنتائج اليت 

 والنواقص اليت تضعف الفعل الرتبوي وتقلل من فاعليتو وتعوق ادلدرسة عن السري ادلنسجم .

ل وال شك أّن موضوع كثافة ادلناىج الدراسية يأخذ قسطا كبريا من اىتمامات ادلختصني يف الرتبية والتعليم من خال   

القيام بعدة زلاوالت قصد ختفيف ىذه ادلناىج وإعطائها صيغة جديدة تتماشى مع التعليم ادلعاصر شلا يؤدي إىل 

حتسني نتائج ادلتعلمني واحلد من ادلشاكل الرتبوية اليت تعيق مسارىم الدراسي .ومنو كانت زلاولة مناّ تسليط الضوء 

لتلميذ بيداغوجيا وقد توصلنا يف األخري على معرفة حجم ىذا على مشكل كثافة ادلناىج الدراسية وأثارىا على ا

ادلشكل الذي أصبح يعيق ادلسار التعليمي يف اجلزائر وتأثريه ادلباشر على على تعلم التلميذ وبناء معارفو من خالل 

 الدراسة ادليدانية ادلطبقة يف ادلدارس االبتدائية كما صرحت بو عينة الدراسة.  
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 ت والتوصيات :االقتراحا

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا ارتأينا إىل أن طلتم عملنا ىذا مبجموعة من االقرتاحات اليت تسعى إىل تسهيل    

العملية التعليمية واالرتقاء هبا ، واليت نرجو أن تأخذ بعني االعتبار يف إن ما إذا اطلع على ىذه الدراسة أّي معين 

 باألمر وىي كالتايل :

  إشراك الفاعلني يف الرتبية والتعليم من مدرسني ومربني ، مدراء ادلدارس وادلفتشني يف كل عمليات ضرورة

                              االصالح الرتبوي .

 . ضرورة إعادة النظر يف بناء ادلناىج ووضع مناىج تتناسب وادلستوى العقلي وادلادي واالجتماعي للمتعلم 

 لتفادي حاالت ادللل والنفور من ادلدرسة وعدد ادلواد التعليمية ادلدروسة م الساعي ضرورة التخفيف من احلج

 .من ادلتعلمني

 .التقليل من تعداد التالميذ داخل قاعات الدراسة لتسهيل عملية التعلم أكثر 

 .حتسني وسائل العمل والتقليل من الضغوطات 

 لدراسي يف ادلؤسسات التعليمية .التكثيف من ادللتقيات والندوات الرتبوية لتقييم الوضع ا 

  تعزيز عملية التكوين لألساتذة ذوي األقدمية واجلدد لتمكينهم من القيام بدورىم الرتبوي التعليمي على
 بشكل جيد

  ضرورة تفعيل العمل اإلرشادي يف ادلؤسسات التعليمية للحّد من ادلشاكل النفسية والتخلص من صعوبات
 التعلم.

 اتذة بعني االعتبار ألن مهما نادت ادلقاربة بالكفاءات بأن ادلتعلم ىو زلور العملية األخذ باقرتاحات األس

 التعليمية إال أن ادلعلم ىو أساس ىذه العملية.
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 ــــ صعوبات الدراسة :

شلّا ال شك فيو أنو عند القيام بأي دراسة أو حبث يتلقى الباحث رلموعة من العراقيل ختتلف من باحث إىل آخر     

وىذا مع األخذ بعني االعتبار موضوع دراستو والوقت ادلخصص ذلذه الدراسة وضلن كغرينا من الباحثني صدفتنا 

 رلموعة من العراقيل نذكر منها : 

 احث دراسات مشاهبة دلوضوع الدراسة .عدم توفر يف حدود علم الب -

 ضيق الوقت ادلخصص الستعارة الكتب وعدم توفرىا بالشكل ادلطلوب نظرا حلداثة ادلوضوع. -

 تردد بعض األساتذة يف اإلجابة على عبارات االستمارة وشلانعة البعض اآلخر إلجراء ادلقابلة معهم . -

 مدراء ادلؤسسات الرتبوية . وجود عراقيل وعدم توفري التسهيالت االدارية من قبل -

قلة ادلراجع والكتب اليت تتناول ادلواضيع وادلفاىيم الواردة يف البحث، وباألخص تلك ادلفاىيم اليت تتعلق  -

 بادلقاربة بالكفاءات .
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 -  المـــــراجع قائـــــــمة-

 قائمة المراجع باللغة العربية: -

 ( : علم النفس الرتبوي، دار ادلسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 2005أبو جادو، صاحل علي ) -1

 .1( : ادلنهج )األسس، ادلكونات، التنظيمات(، ط1995أمحد حسني اللقاين ) -2 

 ( : الرتبية يف االسالم، دار ادلعارف للنشر والتوزيع، د.ط ، مصر.1968أمحد فؤاد ) -3

     ( : ادلناىج )األسس، ادلكونات، التنظيمات، التطوير( ، دار القاىرة 2007إبراىيم بن عبد العزيز الدعيلج ) -4

 ، مصر.1للنشر والتوزيع، ط     

 ، األردن.1( : علم النفس التعليمي، دار ادلسرية للنشر والتوزيع، ط2002توفيق مرعى، اسحاق الفرمان ) -5

عند الطفل، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة  ( : دور التمدرس يف ظلو نظرية الذىن2009مجيلة بيـــة ) -6

 األوىل، األردن.

 ، عمان، األردن.1( : علم النفس الرتبوي، دار ادلسرية ، ط2006حسني أبو رياش ) -7

 ، األردن.1( : التعلم ادلعريف، دار ادلسرية، ط2007حسني أبو رياش ) -8

             لعلمي، دار الفكر العريب، دون طبعة، القاىرة.                                   ( : دليل البحث ا1998خري الدين عويس ) -9

(: اسرتاتيجيات إدارة الضغوط الرتبوية والنفسية، دار الفكر 2004سالمة عبد العظيم، طو عبد العظيم حسني ) -10

 ، عمان، األردن.1للنشر والتوزيع، ط

 ، بريوت، لبنان.1اإلحصاء، دار النهضة العربية، ط( : 1978السيد أبو نيل ) -11
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( : أساسيات علم النفس الرتبوي ونظريات التعلم، دار احلامد للنشر 2011صاحل حسن الداىري) -12

 ،األردن.1والتوزيع،ط

 ، لبنان.1( : اإلحصاء السيكولوجي التطبيقي، دار النهضة العربية، ط1889عبد الرمحان العيساوي ) -13

 ( : سيكولوجية العالقة بني مفهوم الذات واالجتاىات، دار ادلعرفة اجلامعية.1994الفتاح دويدار ) عبد -14

 ، اجلزائر 1(: ادلدرسة يف اجلزائر حقائق واشكاالت، دار اجلسور للنشر والتوزيع،ط2009عبد القادر فضيل) -15

، 1ث، دار رحيانة النشر والتوزيع، طمفاىيم تربوية مبنظور سيكولوجي حدي( : 2003عزيزي عبد السالم ) -16

 اجلزائر.

   ،      1( : دليل الرتبية العملية وإعداد ادلعلمني ، دار الوفاء للنشر والتوزيع، ط2003فايز مراد حسني دندش )  -17

 لقاىرة، مصر.ا

 1للنشر والتوزيع، طفريد حاجي د.س : بيداغوجيا التدريس بالكفاءات ـ األبعاد وادلتطلبات، دار اخللدونية  -18

 اجلزائر.

 مصر.، 1( : ادلناىج ادلعاصرة، منشأة ادلعارف باإلسكندرية، ط1990فوزي طو إبراىيم ، رجب أمحد ) -19

( : التقومي بالكفاءات ،وزارة الرتبة الوطنية، ادلعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية 2004زلمد بن زكريا ) -20

 وحتسني مستواىم.

 ، األردن.1( : ادلناىج الدراسية ادلعاصرة، دار الرتبية احلديثة، ط2012محدان ) زلمد زياد -21

( : سيكولوجية االدارة التعليمية وادلدرسية وآفاق التطوير العام، دار الثقافة، الطبعة 2008زلمد جاسم زلمد ) -22

 األوىل، األردن. 
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 ، بريوت ،لبنان. 3علم، ط( : علم النفس التعليمي، دار ال1979زلمد خليفة مبارك ) -23

( : الدليل البيداغوجي دلرحلة التعليم االبتدائي، دار اذلدى للنشر والتوزيع، الطبعة 2012زلمد صاحل احلثرويب ) -24

 األوىل، اجلزائر.

( : أسس بناء ادلناىج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي، دار ادلسرية للنشر 2004زلمد زلمود خوالدة ) -25

 ، األردن.1والتوزيع، ط

( : ادلناىج الدراسية ختطيطها وتطويرىا، دار ادلعرفة اجلامعية 1992زلمود أبو زيد إبراىيم، أمساء زلمود غاًل ) -26

  للنشر والتوزيع، د.ط ، مصر.

 ، األردن.1( : علم النفس التعلم، دار النهضة العربية، ط2003مرمي سليم ) -27

 ، اجلزائر     ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 1( : االحصاء والقياس النفسي والرتبوي، ط2003مقدم عبد احلفيظ )  -28

،بريوت،  1( : التطور ادلعريف عند بياجيو، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1986موريس شربل ) -29

 لبنان .

 دار الشروق، األردن.( : التعلم والتعليم الصفي، بدون طبعة، 1998يوسف قطامي ) -30
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 قائمة المراجع باللغة الفرنسية: -

1- Bandura ,A(1977) Social learning theory, Englewood CliffsN.J ,Prentice Hall . 

2- Sillamy ( norbet) Dictionnaire Encyclopidique de Psychologie,Bordus, 

Paris, 1980 

 : الوزارية المناشير -

 ( : الوثيقة ادلرافقة دلناىج السنة الرابعة ابتدائي.2005اللجنة الوطنية للمناىج )  -1

 (: النظام الرتبوي وادلناىج التعليمية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر.2004ىيئة التأطري بادلعهد ) -2

 ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر. ( : النظام الرتبوي وادلناىج التعليمية، ديوان2004وزارة الرتبية الوطنية ) -3

 ( : دليل ادلعلم للسنة الرابعة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر.2007وزارة الرتبة الوطنية ) -4

 ( : دليل ادلعلم يف ادلرحلة االبتدائية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر.2008وزارة الرتبية الوطنية ) -5

ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ( : مناىج السنة الثالثة ابتدائي، شهر جويلية، 2011وزارة الرتبية الوطنية ) -6

 اجلزائر.

 المذكرات : ــــــ
بن حديدة محزة ، مرجي زلمد: مذكرة خترج لنيل شهادة أستاذ التعليم ادلتوسط، إكتظاظ الربنامج  -1

 .2010الدراسي وأثره على التحصيل الدراسي، 

 مواقع التحميل: -

 05.05.2014تاريخ الدخول    http//www najah eduمكتبة النجاح الوطنية  -

            www aljamaa infoموقع اجلمعة  -



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  كلية العلوم االجتماعية 

  قسم علم النفس

 

 

 

 إىل األستـــاذ )ة(  احملتــــــرم )ة( :

إّن ىذا العمل يندرج يف إطار حتضري شهادة ادلاسرت يف علم النفس ختصص تعليمية العلوم حتت عنوان " كثافة ادلناىج     

 الدراسية وتأثريىا على بناء التعلمات لدى التلميذ يف ادلرحلة االبتدائية " .

أمام )×( تمارة بوضع العالمة لذلك أرجو منكم اإلجابة بكّل صدق وموضوعية على األسئلة الواردة يف ىذه االس   

العبارة ادلناسبة ، وال شّك أّن أراءكم وإقرتاحاتكم ستكون عامال مهّما يف دراستنا ىذه ، وادلعلومات ادلدىل هبا يف غاية 

 السرية وختدم البحث العلمي فقط ، وأقّدر لكم سلفا تعاونكم وجهودكم فتقبلوا مّنا فائق التقدير واإلحرتام .

 شخصية :البيانات ال

 : االسم واللقب

 :             ذكر                         أنثى  الجنس

 فما فوق 01سنة             من 01إىل  01سنوات            من 01:   أقل من األقدمية في العمل 

 

 

 ـثـــــــــــــــبحــــ  ارةــــــــــــــــــاستمــــــ



 المحور األول :

 كثرة ادلواد ادلدروسة تؤثر سلبا على التلميذ لبناء تعلماتو .    

 

                                                                                                  

 خللط بينها .ا إىل يؤدي التلميذتراكم ادلعلومات يف ذىن  – 1

 .لتلميذ ا يعيق تعّلميف احلصة الدراسية  عار كثرة ادل  – 2

 جيعل مضامينها ادلعرفية قابلة للنسيان .اليوم الواحد  يفسة العدد الزائد للمواد التعليمية ادلدرو  – 3

 التحصيل الضعيف للتلميذ راجع إىل عدم استيعابو للدروس الكثرية .  - 4

 ةكثري تنظيم ادلعار  اليف صعوبة جيد التلميذ   - 5

   توجب فرتات للراحة.                              يف اليوم الواحد  ادتني فأكثردراسة م –6

 غزارة ادلعلومات وتشعبها تفرض علي كمدرس طريقة اإللقاء على حساب ادلناقشة. -7

 بني ادلفاىيم نظرا لكثرة ادلعلومات. خيلط التلميذ – 8

 للمفاىيم األساسية للمادة اكتساب التلميذكثرة ادلواد حتول دون   -9

 المحور الثاني :

 حمتوى ادلنهاج الدراسي ادلكثف يؤثر سلبا على بناء التعلمات لدى التلميذ.

  

 نعم         ال                                                                                                         

 مية .التعل ادلتعلم على الوضعيات صعوبة ادلضامني ادلعرفية تقلل من إقبال – 10

 القدرات ادلعرفية للتلميذ.حمتوى ادلنهاج الدراسي ادلكثف يؤثر سلبا على تنمية  -11

 .بيئة التلميذ يقلل من دافعيتو للتعلمناىج الدراسية مع عدم تناسق حمتويات ادل –12

 .تؤدي إىل حتسني عملية التعّلم ختفيف ادلناىج الدراسية  عملية – 13

 ال نعم
 البدائل العبــــــــــــــارات

 البدائل العبــــــــــــــارات



 بعض حمتويات ادلواد ال تتناسب مع ادلستوى العقلي وادلعريف للتلميذ. – 14

                                                                                                            . صعوبة يف اإلدالء بأفكاره لتعقد ادلفاىيم وكثرة ادلصطلحات جيد التلميذ – 15

 حّل التمارين لكثافة ادلعلومات. يصعب على التلميذ – 16

 تنّمي حمتويات ادلناىج احلالية معار  التلميذ. – 17

 على بناء تعلماتو. التلميذادلضامني احلالية للمناىج ال تساعد  -18

  المحور الثالث :    

 كثرة ساعات الدراسة تؤثر سلبا على التلميذ لبناء معارفو.

 

 نعم        ال          

 ينقص من تركيز التلميذ. اخل الصف الدراسيدللمواد  فرتات الدراسة الطويلة – 19

  يف بناء معارفو. عيق التلميذيف التعليم االبتدائي يادلقرر احلجم الساعي   – 20

 على اكتساب ادلعلومات. طول احلصص الدراسية حيفز التلميذ  – 21

 .ذلاالدراسية حيقق التعلم اجليد  وادطول احلجم الساعي يف بعض ادل – 22

 ادلعرفية.  االستعمال الزمين للمواد يتالءم مع خصائص التلميذ – 23

 احلجم الساعي ادلخصص للدراسة يراعي حاجات الطفل للعب. -22

 شوش أفكار التلميذ.ي كثرة ساعات الدراسة يف اليوم الواحد  – 25

 الفرتة الصباحية وادلسائية ينقص قدرة التلميذ االستيعابية. بذل اجلهد الفكري ادلتواصل طوال – 26

 تعدد ساعات الدراسة يرسخ معار  التلميذ. -27

 تواجد التلميذ داخل الصف الدراسي مدة طويلة يقلل من نشاطو احلركي. -28
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