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 أحمد قرينيك 
 

 

 موقف التلميذ من مادة التاريخ
 في السنة التاسعة أساسي

 
 مقدمة

كنت، كأي قارئ للصحافة الوطنية، قد اطلعت على مقاالت تنصّب كلها 
ة التاريخ، لكن شّتاف ما بُت ما تنشره يف فكرة واحدة : تالميذنا ينفروف من مادّ 

نٍت مل أنطلق من عملي ىذا الصحف لبعض األفراد وبُت استطالع الرأي، لذا إ
 من أية فكرة مسبقة بل تأنّيت وسألت وانتظرت النتائج.

فقد سألت التالميذ عن الربنامج والكتاب ادلدرسي وعالقة مادة التاريخ 
بادلواد األخرى والطرؽ الًتبوية ادلتبعة ووسائل اإليضاح والتوقيت الرمسي وحاورت 

حاورهتم … سرة واألددقا  والتلفييوفالتالميذ فيما يتأثروف بو من حوذلم كاأل
 يف ادلاضي وادلستقبل.

فاكتشفت أف التلميذ يف بلدنا يعرؼ كيف يرقى إىل مستوى ادلوقف ادلسؤوؿ 
وػلسن إددار احلكم مبوضوعية. واكتشف خادة أف التلميذ عندنا يعرؼ كيف 

كروا يعرّب عن حاجتو ويشعر باالعتياز والفخر حُت يطلب منو الكبار رأيو إف ف
 يف طلبو.

لقد اخًتت إلجرا  االستبياف قسمُت : أوذلما قسم السنة التاسعة أساسي 
تلميذا  28مبدرسة "العقيد عثماف" األساسية حبيدرة )مدينة اجليائر( يضم  1رقم 

مبدرسة "األخوين إبن عمار"   2وثانيهما قسم السنة التاسعة أساسي رقم
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تلميذا وىي  61رلموعة أعضا  العينة  تلميذا. 33األساسية )مدينة تيارت( يضم 
 عينة عشوائية كما ىو مطلوب يف مثل ىذه البحوث.

وقمت بييارتُت لكل قسم، فخّصصت الييارة األوىل لقرا ة وشرح األسئلة 
للتالميذ وتركت ذلم فردة اإلجابة عنها يف بيوهتم. أما الييارة الثانية، فكانت 

على التالميذ ثالثا وثالثُت سؤاال سلّصصة لتوضيح ما استعسر عليهم. طرحت 
 تشمل جوانب تربوية سلتلفة.

إف اختياري ذلذا العدد ادود من ادلؤسسات والتالميذ وحىت األسئلة أملتو 
الظروؼ إذ كاف ال بّد من التحرؾ يف حدود اليماف وادلكاف إلصلاز ىذا البحث، 

ىي إال استطالع  شلّا ال يضفي الصفة العلمية البحثة على ىذه التجربة، فما
سريع للرأي ؽلكن مالحظة نتائجو وال ؽلكن أف نستنتج منو خالدة شاملة قابلة 

 التعميم على مستوى الوطن.

 التاريخ حسب مزاج المجتمع
 "مل أمسع أي شخص يقوؿ أنّو ػلب التاريخ" )تلميذة(.

: ىل مسعت من حولك )األسرة، الناس( كالما ؽلدح مادة  1السؤاؿ رقم 
 ال.-؟ نعمالتاريخ
 
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 63,93 39 20 19 نعم

 36,07 22 08 14 ال
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: ىل مسعت من حولك )األسرة، الناس( كالما ما يذـّ مادة   2السؤاؿ رقم
 ال.-التاريخ؟ نعم

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 34,43 21 15 06 نعم

 65,57 40 13 27 ال

 
قد يبدو ألوؿ نظرة أف ىناؾ تكرار يف طرح السؤالُت هبذه الصيغة، لكنٍت 

 أردت أف تكوف نتائج السؤاؿ الثاين تأكيدا )أو تنفيدا( لنتائج السؤاؿ األوؿ.
( مسعوا من حوذلم كالما ؽلدح مادة التاريخ %63,93معظم تالميذ القسمُت )

دف بعد مبنظور اجملتمع رغم أهنا ال تفتح باب ة مل تتعلى أف مسعة ادلادّ  وىذا يدؿّ 
يسمع كالما إغلابا عن مل واسعا يف رلاؿ التمهُت. ونفس العدد الذي  ختيارإلا

 21تلميذا( ىو تقريبا نفس العدد الذي مسع من احلديث ما يذمها ) 22ادلادة )
 تلميذا(. وقد كنت أظن قبل ظهور نتائج اإلستبياف أف التالميذ مل يسمعوا يف

ة وحتاوؿ احلّط من قيمتها غَت أين أكتشف الغالب سوى أقواال تسي  إىل ادلادّ 
عكس ذلك دتاما شلا غلعلٍت أستنتج أف رلتمعنا ال ينظر نظرة ازدرا  إىل التاريخ. 
ىذا ال يربر أف نغرؽ يف تفاؤؿ الغافلُت بل ينبغي أف ننتبو إىل كوف أكثر من 

( أو مسعوا كالما %36,06ة )ستحسن ادلادّ ُُخس التالميذ إما مل يسمعوا كالما ي
 (   % 34,42يستصغر من شأهنا )

ل يف الدور ادلشّرؼ الذي تؤديو مث ىناؾ مالحظة ال ختلو من األعلية تتمثّ 
العائالت : فمعظم التالميذ يصرحوف أهنم مسعوا عن ادلادة وسط أسرىم أفكارا 

م )حوايل الثلث( بأف حتث على دراستها واالعتنا  هبا بينما يعًتؼ عدد منه
األددقا  واليمال  ىم الذين ال ػلبوف ادلادة. تلميذة من حيدرة كتبت أهنم من 
التالميذ "ادلتشائمُت لكثرة الدروس للحفظ"، بينما يتسا ؿ زميل ذلا : " كيف 

ـّ مادة التاريخ وىم ال يعرفوف حىت معناىا ؟"  يستطيع الناس ذ
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ساسية )تيارت( يعرّبوف عن ررا  جديرة تالميذ مدرسة األخوين ابن عمار األ
وقتو  ة ؽلدحها جلّ بالذكر : تلميذة تكتب : " يل ابن عمي مدّرس يف ىذه ادلادّ 

يف مناقشتنا". ويرى زميل ذلا أف "مادة التاريخ مادة سلتلفة عن ادلواد األخرى". 
يل أحد التالميذ يشَت إىل أف الذـّ يسمع "خادة من اجلاىلُت"، ألنو يف نظر زم

لو "يذكرىم باحلاالت اليت كانوا يعيشوف فيها" )ىكذا(. وقد  أداب أمَت 
الشعرا  أمحد شوقي حُت قاؿ : " واخدع األحيا  ما شئت فلن جتد التاريخ يف 

 .ادلنخدعُت"

 مادة التاريخ وجاراتها
 "ىناؾ مواد أساسية أكثر أعلية مثل الرياضيات" )تلميذ(.

ؿ دروس مادة التاريخ بدروس مادة أخرى؟ : ىل تفضل استبدا 3السؤاؿ رقم 
 ال. ما ىي ادلادة؟ دلاذا؟ -نعم

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 22.74 72 90 81 نعم

 11.22 32 80 81 ال

  90 97 92 التكنولوجيا

  90 92 91 الرياضيات

  92 98 93 ع. طبيعية

  97 97 99 اإلعالـ اآليل

  98 98 99 الرسم

  97 99 97 اللغة العربية

  98 99 98 اللغة الفرنسية
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اجلغرافيا. -التاريخ : أيهما تفضل : مادة التاريخ أـ مادة اجلغرافيا؟ 2 السؤاؿ رقم
 دلاذا ؟ –

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 20.81 39 81 81 التاريخ

 74.73 84 92 90 اجلغرافيا

 72.10 81 94 90 بدوف تفضيل

 
انتقلت ىنا من اجملتمع إىل التلميذ ذاتو زلاوال معرفة رأيو يف ادلادة بادلقارنة مع 

 بقية ادلواد.
دروس  أف تستبدؿ ال يقبلوف-( %11.22أكثر من نصف رلموع التالميذ )

مادة التاريخ بدروس مادة أخرى. ىذا دليل على أف التالميذ ؼلضعوف دلقاييس 
ة بُت ادلواد يتحمل اجملتمع واألسرة وادلنظومة الًتبوية مسؤوليتها. معينة يف ادلفاضل

 فبدال من الربط والتكامل بُت ادلواد، مل ننجح إال يف إغلاد منافسة حادة بينها.
الواضح يف الرأي بُت قسم  االختالؼاألمر اَت أيضا يف ىذا ادلوضوع ىو 

بقا  ادلادة يف إعلى  تالميذ قسم حيدرة يصروف فأغلبية:  تيارت و حيدرة
. و التوقيت بينما أكثر من نصف تالميذ قسم تيارت يفضلوف مواد أخرى

: ػلصل ما كاف متوقعا إذ صلد يف رأس قائمة ادلواد ادلفّضلة على التاريخ 
واإلعالـ اآليل. أما اللغة الوطنية العلـو الطبيعية التكنولوجيا والرياضيات، تليها 

 ييد ادلخصص للغة الفرنسية.نفس التأ فتكاد حتصل على
ما ىي مالحظات تالميذ حيدرة؟ أحدىم يرى "الرياضيات مادة أساسية". 

ح بأف "الرياضيات أىم". تلميذ ثالث يكتب أف مادة التاريخ ليست ورخر يصرّ 
مفيدة. رلموعة أخرى من التالميذ ذلا ررا  سلالفة، أذكرىا تباعا:" افستغنا  عن 

تنا"، إهنا مادة ضرورية وشيقة يف اعادو ا  عن تقاليدنا ىذه ادلادة يعٍت اإلستغن
ال أرى مادة أخرى تستطيع تعويض مادة " ،""إهنا ماّدة أساسيةنفس الوقت"، 

التاريخ". لكنٍت ال أستطيع أف أمنع نفسي من اإلعجاب بتلك التلميذة )من 
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إف  حيدرة دائما( اليت دتكنت من جتنب الفخ الذي ػلتوي عليو السؤاؿ فكتبت" 
 كل ادلواد ضرورية لتثقيفنا وكل واحدة تكمل األخرى".

   أيضا: ىناؾ تلميذة ترى أف "الفرنسية أحسن ار رأما تالميذ تيارت فلهم 
"دعوبة الرد". تلميذاف رخراف ػرب عن شعوره بمن مادة التاريخ"، زميل ذلا يعّ 

اريخ". يتهماف التاريخ بأنو مادة حفظ؛ زميل ذلما يكتب "إنٍت أحب مادة الت
وىناؾ تلميذ يفضل مادة العلـو الطبيعية، ألهنا كما كتب:" دتكنك أف تتودل 
إىل درجة طبيب". أحدىم يقدس الرياضيات اليت جتعل اإلنساف يستطيع أف 
ػلقق ما نفسو فيو" )ىكذا( . ىناؾ مقارنة مفيدة يشَت داحبها إىل "أف التاريخ 

 يتطلب احلفظ والفيييا  تتطلب الفهم".
ا حدث يف حيدرة، ال توجد سوى تلميذة واحدة جتنبت السؤاؿ بطريقة ومثلم

 ذكية وكتبت:" إف كل مادة ضلتاج إليها وال نستطيع اإلستغنا  عنها".
إين ال أرى ىنا مانعا من تفضيل مادة على أخرى ولكن الشي  الذي ال 

ريخ من التالميذ على استبداؿ دروس مادة التا %22.74 ؽلكن قبولو ىو أف يوافق
 بدروس مادة أخرى.

أما السؤاؿ الثاين يف ىذا الباب فهو يف ادلفاضلة بُت التاريخ واجلغرافية: حوايل 
فضلوا عدـ تفضيل مادة على أخرى ونصفهم تقريبا  % 72.10ربع التالميذ 

 ( فضلوا مادة التاريخ.20.81%)
"يصعب التفضيل ولكنٍت أفضل التاريخ"، كتب أحد التالميذ من تيارت 

نما شطبت زميلة لو على ادلادتُت متهمة إياعلا:" غنهما مادتاف منومتاف يف بي
عن شعورىا إاّل القسم... ويكثر األستاذ الشرح ويطيل..." وىي ىنا ال تعرب 

 الذي ال ننقلو سوى من باب األمانة العلمية.
ا سبق ذكره وقرا تو من مالحظات أف الًتكيي على احلفظ أو إتضح يل شلّ 

اكرة باخلصوص من أىم أسباب نفور التالميذ من ادلادة. ومن ناحية تشغيل الذ
الذين  أخرى يبدو أننا مل نؤد دورنا يف تبديد تلك األفكار ادلسبقة لدى التالميذ

يرفعوف بعض ادلواد ويضعوف أخرى من قبيل اإلغتباط وعلى سبيل اجملازفة يف 
 احلكم.
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 عوامل اإلقبال والنفور
 ة أدبحت أكره ادلادة" )تلميذ(نظرا لكوف الدروس طويل

بب إىل نفسك )وبعد اإلختبار( العوامل اليت حتّ  : أذكر بالًتتيب1السؤاؿ رقم 
 الكتاب ادلدرسي. -الربنامج -مادة التاريخ: األستاذ

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 18.04 19 73 72 األستاذ

 12.90 33 82 84 )ادلرتبة األوىل(

 42.78 28 77 80 ربنامجال

 72.10 81 94 90 )ادلرتبة األوىل(

 22.12 70 89 80 الكتاب ادلدرسي

 93.72 97 99 97 )ادلرتبة األوىل(

 
:  أذكر بالًتتيب )وبعد اإلختيار( العوامل اليت تنفرؾ من مادة 4السؤاؿ رقم  

 الكتاب ادلدرسي. -الربنامج -األستاذ التاريخ؟:
 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 74.77 84 91 91 األستاذ

 81.93 88 94 91 )ادلرتبة األوىل(

 32.29 73 84 92 الربنامج

 83.88 91 93 91 )ادلرتبة األوىل(

 22.12 70 82 87 الكتاب ادلدرسي

 77.01 82 89 92 )ادلرتبة األوىل(
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 األستاذ والربنامج ، مفاضلة بُت1اقًتحت على التالميذ، يف السؤاؿ رقم 
والكتاب ادلدرسي. فقد طلبت منهم ترتيب ىذه العوامل حسب أعليتها يف 

 ة إىل نفوسهم.تقريب ادلادّ 
ل بعض التالميذ اختاروا عامال واحدا فقط من بُت ىذه العوامل، بعضهم فضّ 

البقية إجابة كاملة بًتتيب كل العوامل حسب أجابت أف ؼلتار عاملُت، بينما 
 التفضيل.

ػلسب إذف لكل عامل دوت واحد مهما كاف ترتيبو، وجتمع أيضا أدوات 
 األوىل )بُت قوسُت(. الذين رتبوه يف ادلرتبة

دوتا، مهما كاف  19ل على لنا، بعد الفرز، أف األستاذ حصّ  اتضحمثاؿ: 
دوتا وضعوه يف ادلرتبة  33ترتيبو، بينما حصل من بُت األدوات اخلمسُت على 

 األوىل.
من التالميذ  وضعوا األستاذ يف   %12.90ن ىذا ادلثاؿ وما يليو أف نستنتج م

منهم الربنامج يف ادلرتبة األوىل ومل ؼلصص   %72.10ادلرتبة األوىل، بينما وضع 
 منهم  ىذه ادلرتبة  للكتاب ادلدرسي.  %93.72سوى 

 . 1( للتأكد من دحة نتائج السؤاؿ رقم 4وقد طرحت السؤاؿ  )رقم 
من   %77.01فو لعوامل اليت تنفر من ادلادة. الكتاب ادلدرسي دنّ السؤاؿ عن ا

منهم يف ادلرتبة األوىل، أما   %81.93فو التالميذ يف ادلرتبة األوىل، واألستاذ دنّ 
 من األدوات ذلذه الرتبة.  %83.88الربنامج فال يناؿ سوى 

روا من ىذا ال يعٍت إطالقا أف التالميذ ػلتقروف الكتاب ادلدرسي ألهنم أظه
  %29.20( إعجاهبم بالدروس الواردة فيو )8) 81خالؿ إجاباهتم عن السؤاؿ رقم 

 .منهم يروف أهنا مفيدة(
ادلرتبة  أما التناقض الذي يظهر بوضوح  للقارئ ادلنتبو فهو األستاذ الذي ػلتلّ 

، ر فيها. وىذا اخلللاألخَتة كعامل منفّ  ادلرتبة بب للمادة ال ػلتلّ األوىل كعامل زلّ 
من  %18.04نة ذاهتا. ادلهم أف العيّ يف ا يف نظري ىو خلل وإف مل يكن مهمّ 

ىم يروف فيو عامال   %74.77ببا للمادة وأف التالميذ يروف يف األستاذ عامال زلّ 
 يو من ادلعاين.را فيها.  والعربة ليست باألرقاـ ولكن العربة فيما نودّ منفّ 
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 المادة التاريخية المستهلكة
 ق يف ادلوضوع" )تلميذ(.ادلدرسي طويل وال ؽلكن لألستاذ التعمّ " الربنامج 

 ط، غَت مهم ؟، متوسّ ة التاريخ: مهمّ : ىل البنامج احلايل دلادّ 2السؤاؿ رقم 
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج
 22.12 70 91 78 مهم

 27.47 74 82 90 متوسط

 90.12 94 93 93 غَت مهم

 

 ب الدروس التالية حسب أعليتها يف نظرؾ:: رتّ 1السؤاؿ رقم 
 العامل األورويب (8)
 العامل اإلسالمي. (7)

 الثورة الصناعية يف أوروبا (3)

 الفرنسي يف اجليائر االحتالؿ (2)

 
 

العقيد  ابن عمار النتائج
 عثمان

 النسبة المجموع

(8) 92 92 91 83.87 

(7) 79 81 31 47.70 

(3) 99 97 97 93.71 

(2) 90 92 83 78.83 

 

: ىل يوجد لديك موضوع )أو أكثر( للدراسة تريد 0السؤاؿ رقم 
 ما ىو أو ماىي ؟ –ال.  -نعم-اقًتاحو)ىا(
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العقيد  ابن عمار النتائج

 عثمان
 النسبة المجموع

 32.23 78 87 90 نعم

 41.12 29 84 72 ال

 
، اة التاريخ كاف سؤاال تقييميا عامّ ؿ عن الربنامج احلايل دلادّ سؤايل األوّ 

غَت  -متوسط -ل اإلجابة على التلميذ: مهمفيو ثالث أوداؼ تسهّ  اقًتحت
 مهم.

 ( بينما ترى األغلبية أنو مهمّ %90.12) األقلية أجابت أنو غَت مهمّ 
 ( .  وىذه إشادة  للتلميذ بادلنهاج.%27.47( أو متوسط )22.12%)

  الرأي يبقى عاجيا، يف ىذا ادلوضوع، عن إبدامهما كاف غَت أف التلميذ، 
السديد ألنو ليس من ذوي اإلختصاص، وىذا ال ؽلنع من اإلستماع إىل 
إقًتاحاتو. لذا جا  السؤاؿ ادلوايل يقًتح عليو ترتيب بعض الدروس حسب 

 أعليتها.
سوى عدد  االعتباربعة يف فرز اإلجابات ىي أنٍت مل رخذ بعُت الطريقة ادلتّ 

األوىل. لذا جا  أحسن ترتيب لدرس ل فيها الدرس على ادلرتبة ات اليت حصّ ادلرّ 
الفرنسي  االحتالؿ( من أدوات التالميذ، يليو درس %47.70العامل اإلسالمي )

 (.%78.38للجيائر )
( من أفراد %83.87أما العامل األورويب فال يضعو يف ادلرتبة األوىل سوى )

 (.%93.73نة، ويأيت، يف األخَت، درس الثورة الصناعية يف أوروبا )العيّ 
سالمي وىم يطالبوف إلإىل مييد من الدروس عن التاريخ ا تالميذنا متعطشوف

 بذلك.
قًتاح بعض الدروس اليت يتمنوف أف انة السؤاؿ األخَت يطلب من أفراد العيّ 

 س ضمن دروس ادلناىج.تدرّ 
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العوامل ادلتسّببة يف  -تالميذ تيارت يقًتحوف دروسا عن: احلضارة الرومانية
 مل أستغربو(...ما رستمية )وىذا الالدولة  –احلروب 

كيفية كتابة   -تالميذ حيدرة يقًتحوف دروسا عن تاريخ القارة اإلفريقية
العادليتُت احلربُت  -(!أعلية الشطرنج  )ىكذا  -العامل يف العصر احلايل -التاريخ
العوامل ادلساعدة على  -البَتو وحضارتو -حياة اذلنود احلمر - والثانية األوىل

 ضارة وإزدىارىا...قياـ احل
قة بدروس عن الوطن العريب أو التاريخ لكن معظم اإلقًتاحات كانت متعلّ 

 ة.اإلسالمي بصفة  عامّ 
( %34.03)نصف العينة تلميذا مل يقًتحوا شيئا )أي أكثر من  30غَت أف 

 .!وكتب أحدىم: ىذه الدروس تكفينا
أف الدروس  على  ىل يدؿ ىذا على أف ادلنهاج مثقل بالدروس ؟ أـ يدؿّ 

 عة، بالقدر الكايف، لتناسب أذواؽ كل التالميذ ؟ادلقًتحة غَت متنوّ 
 ديمقراطية التاريخ

 " إف األستاذ يكثر من الكالـ" )تلميذ(
ة عك األستاذ  على طرح األسئلة خالؿ حصّ : ىل يشجّ 89السؤاؿ رقم 

 ال.-الدرس ؟ نعم
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج
 22.91 22 71 77 نعم

 77.01 82 93 8 ال

 
لها بصدر رحب : ىل ختشى طرح األسئلة ألف األستاذ ال يتقبّ 88السؤاؿ رقم 

 ال. -نعم ؟
 
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج
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 70.18 81 94 87 نعم

 29.20 23 7 78 ال

 
سئلة التالميذ أو  ل الدروس أسئلة األستاذل أف تتخلّ : ىل تفضّ 87السؤاؿ رقم 

 ال. –نعم  ؟
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج
 21.40 21 77 74 نعم

 78.38 83 94 92 ال

 
ؼ على الطريقة الًتبوية ىو التعرّ  87 -88 -89كاف ىديف من طرح األسئلة 

 يذ.لها التلمد من الطريقة اليت يفضّ ستاذ أكثر من غَتىا والتأكّ ألبعها االيت يتّ 
عهم ( يقولوف أف األستاذ يشجّ %22.91أكثر من ثالث أرباع أفراد العينة )

واحد من  ة الدروس، وىذا دليل على أف كلّ على طرح األسئلة، خالؿ حصّ 
( %29.20األستاذين ػلاوؿ اتباع الطريقة احلوارية. ىناؾ نسبة كبَتة أيضا )

ا بصدر رحب. أخَتا، لهتعًتؼ بأهنا ال ختشى طرح األسئلة ألف األستاذ يتقبّ 
ل الدروس أسئلة األستاذ وأسئلة ( أف تتخلّ %21.40التالميذ ) ل جلّ يفضّ 

 التالميذ )الطريقة احلوارية(

 الصياغة التاريخية
 

 "تسهل مراجعة ادلعلومات اليت خلصها الطالب بنفسو مع األستاذ" )تلميذة(
 تلخيص الدرس ؟ : كيف يتمّ 83السؤاؿ رقم 

 ركة التالميذ( يف القسم مبشا8)-
 ( يف البيت مبساعدة األوليا 7)-
 صات الكتاب ادلدرسي(  بنقل ملخّ 3)-
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 ( يف القسم بإمال  من األستاذ2)-
 

 النسبة اجملموع قيد عثمافعال ابن عمار النتائج

(8) 39 81 21 21.41 

(7) 92 97 90 82.21 

(3) 92 99 92 88.22 

(2) 83 81 38 19.18 

 
 ىي طريقة التلخيص التيب تعجبك ؟ دلاذا ؟: ما 82السؤاؿ رقم 

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

(8) 72 81 30 43.03 

(7) 98 98 97 93.71 

(3) 97 98 93 92.07 

(2) 94 88 82 72.12 

 
اذلدؼ من طرح سؤالُت عن طريقة تلخيص الدروس ىو معرفة الطريقة 

 يها.السائدة ومدى إقباؿ التالميذ عل
التالميذ أف ؼلتاروا من بُت أربع طرؽ شلكنة واحدة على األقل أو  كاف على

( كتبت أف الطريقة السائدة ىي التلخيص يف القسم %21.41أكثر. األغلبية )
( ذكروا أف األستاذ %19.18نة تقريبا )مبشاركة التالميذ،  بينما نصف أفراد العيّ 

 ؽللي اخلالدة أحيانا.
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تلخيص الدروس يف  لوف أف يتمّ ن تالميذ القسمُت يفضّ م %43.03وإذا كاف 
عليهم  لوف أف دتلى( يفضّ %72.12القسم مبشاركتهم، فإف أكثر من الربع منهم )

ب ىذا األسلوب السليب يف ستاذ: على األساتذة إذف جتنّ ألاخلالدة من طرؼ ا
 العمل.
 

 ذاكرة أم ذكاء
اس عن ظهر ة من الكرّ : حبفظ اخلالداألستاذ : ىل يطالب 81السؤاؿ رقم 

 فكار الواردة فيها ؟ألر أىم اقلب أـ بفهمها وتذكّ 
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 72.10 81 97 83 احلفظ

 21.28 24 74 79 الفهم

 
 -احلفظ-على:  واالختبارات: ىل تعتمد أسئلة الفروض 84السؤاؿ رقم 

 احلفظ والفهم معا ؟ -الفهم
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 82.21 90 97 92 احلفظ

 99 99 99 99 الفهم

 11.71 17 74 74 احلفظ والفهم معا

 
ة مادة حفظ واستذكار أو يف را كبَتا يف جعل ادلادّ و إف األستاذ يلعب د

ة من خالؿ الفروض ذلك خادّ  جعلها مادة حتليل وتعليل واستنباط. ويتمّ 
. ىذا ال يعٍت أننا ننكر فوائد الذاكرة. "فبدوف اإلحتفاظ فإنو ال واإلختبارات

 تذكر... إف النسياف يشَت إىل عدـ صلاحنا يف استعادة ما تّ لليكوف ىناؾ شي  
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ك التناقض الشائع بُت الذاكرة والذكا  إذ أنو لب ذينبغي إذف جتنّ  (7)مو"تعلّ 
موف بسرعة ملحوظة م يتعلّ موف أكثر نضجا وذكا  وخربة فإهن"كلما كاف ادلتعلّ 

تفظوف مبستوى أكرب، وذلك اعتمادا على احلقيقة البسيطة اليت تقوؿ بأف وػل
 (3م واحلفظ مظهراف من مظاىر الذكا ". )التعلّ 

ا يطالبهم بو األستاذ يف سلتلف عمليات ويف ىذا الصدد، سألت التالميذ عمّ 
األفكار  ر أىمّ الدة وتذكّ ( ترى أهنا مطالبة بفهم اخل%21.28غلبية )ألالتقييم: ا

ي على الفهم بالدرجة الواردة فيها ويبدو، عند ادلقارنة، أف أستاذ قسم حيدرة يركّ 
 .71من تالميذه البالغ عددىم  74األوىل وذلك باعًتاؼ 

عليو من  دالسؤاؿ ادلوايل كاف عن مواضيع الفروض واإلختبارات وما تعتم
فظ والفهم معا. أغلبية التالميذ احل -الفهم -ملكات لدى التالميذ: احلفظ

احلفظ و الفهم بينما ىناؾ نسبة  ( تكتب أف األسئلة تعتمد على11.71%)
احلفظ فقط. ىذا يعٍت لو أنٍت ( ترى أف األسئلة تعتمد على %82.24متواضعة )

فروض على احلفظ خادة اـ لطرحت عليهم السؤاؿ التايل: ىل تعتمد أسئلة ا
على نقص  اإلجابات: احلفظ خادة، ىذا يدؿّ  الفهم خادة ؟ لكانت معظم

و لو السادة جوانب التحليل يف أسئلتنا التقييمية وىو جانب أقًتح أف يوجّ 
ة "لقد كثر احلديث، ومل ينتو بعد، عن مادّ . ادلفتشوف عناية أكرب يف توجيهاهتم

كرة ة حفظ... لكن ينبغي ادلوافقة على أهنما تشغالف الذا التاريخ واجلغرافيا كمادّ 
ىي بكل فائدة : و كما كتب "لوي فرانسوا"، ادلفتش العاـ سابقا، أف الذاكرة 

خطا  أف نًتكها جامدة يف سن تكوف ألإحدى القوى اذلائلة للعقل ومن أخطر ا
 (.2فيها شديدة اإلستقباؿ" )

لكن  اكرة بادلقارنة مع بقية الصفّ ذىذا ال ؽلنع من وجود تالميذ ضعيفي ال
من معرفة أدؽ  يد لألحداث أىمّ وا ويهنوا:" إف الفهم اجلّ ال ينبغي أف يضعف

 (.1ل الذاكرة بالتفاديل التافهة" )تفاديلها وليس من ادلفيد أف نثقّ 
ي مع التالميذ على ضرورة اكتساب ثقافة عامة معتمدة على أف نركّ  ادلهمّ 

ة منها ما ؽلكن احلصوؿ علية من اجلرائد واجملالت، عات الشخصية خادّ لادلطا
فهي عبارة عن مدرسة موازية ال يستهاف هبا. كما أف ىناؾ برامج تلفييونية 

العمل ادلنتظم طواؿ  تساعد على فهم بعض ادلشاكل وما يبقى بعد ذلك إالّ 
 العاـ ليضمن تالميذنا النجاح.
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 األنيس من معهد العاشور
 "ليس عندي كتاب التاريخ" )تلميذة(.

 -يدجّ -ة التاريخ:دلدرسي دلادّ : ما رأيك يف الكتاب ا82السؤاؿ رقم 
 ضعيف ؟ -متوسط
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 72.10 81 94 90 دجيّ 

 12.31 31 81 82 متوسط

 81.93 88 92 92 ضعيف

 
 : ما ىي اجلوانب اليت تعجبك فيو ؟81السؤاؿ رقم 

لدروس: نعم ا*ال. -الغالؼ: نعم *ال. -األلواف: نعم*ال. -الصور: نعم* 
 ال. -اخلرائط: نعم*ال.  –

إذا كاف من غَت ادلمكن اعتبار التلميذ من ذوي اإلختصاص حىت نأخذ 
نا، على األقل، يف احلكم بوجهة نظره يف موضوع الكتاب ادلدرسي، فإف رأيو يهمّ 

ل يت عليو أسئليت. ويتمثّ من حيث اإلخراج، وىو ما ركّ  ذعلى أنيس التلمي
والعناوين الرئيسية والفرعية والتجليد ونوعية الورؽ والطباعة اإلخراج يف الغالؼ 

 والصور والرسـو واخلرائط وغَتىا.
داـ الكتاب اجلديد مل يطبع بعد رغم أنو جاىي، فقد طلبت من التالميذ  وما

 احلكم على الكتاب القدمي وىو ادلستعمل حاليا.
، اقًتحت من عاما سؤايل األوؿ عن الكتاب ادلدرسي كاف سؤاال تقييميا

 -د: جيّ  خاللو ثالث أوداؼ تبدو يل يف مستوى التلميذ وغَت معقدة
 ضعيف. -طمتوسّ 
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 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 17.24 37 87 79 نعم الصور 

 22.12 70 84 83 ال

 12.90 33 87 78 نعم األلواف

 21.08 71 84 87 ال

 22.74 72 89 82 نعم الغالؼ

 11.22 32 81 84 ال

 29.20 23 81 71 نعم الدروس

 70.18 81 89 91 ال

 29.20 23 84 72 نعم اخلرائط

 70.18 81 87 94 ال

 
ط، بينما ( أجابوا أف الكتاب متوسّ %12.31نة )أكثر من نصف أفراد العيّ 

 دا.( جيّ %72.10وجده حوايل الربع منهم )
تاب متوسط، لكن الشئ الذي ؽلكن القوؿ إذف أف التلميذ يرى أف الك

بوا من اإلجابة عجيا إقتنعت بو فيما بعد ىو أف بعض التالميذ )كم ؟ ( قد هترّ 
 منهم واختاروا بالتايل ودف "متوسط".
 ا ساعدىم على إبدا  راي واضح.ة شلّ غَت أف السؤاؿ ادلوايل جا  أكثر دقّ 

( %17.24ف )ر الكتاب إذ ىناؾ حوايل النصال يتفق التلميذ يف موضوع دوّ 
لواف. وال يوجد أيضا ألمنهم تعجبو والباقي ال تعجبو، وكذا األمر تقريبا بالنسبة ل

( من %11.22ؼ الكتاب. حبيث ال يوافق عليو سوى )الإمجاع يف موضوع غ
 التالميذ.
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(، وكذا %29.20ينة أهنا مفيدة )أما الدروس فَتى عدد كبَت من أفراد العّ 
 األمر بالنسبة للخرائط.

ا يف نظري، أحسن شهادة تقديرية دلا قاـ ويقـو بو ادلفتشوف واألساتذة وىذ
 بالعاشور )مدينة اجليائر(. ائنوالعماؿ ادلشتغلوف بادلعهد الًتبوي الوطٍت للك

 :أموات التاريخ الحي
 وف" )تلميذ(ي"إف لإلنساف رغبة يف مشاىدة التلفي 

 -األفالـ خالؿ:: ىل تعرفت أكثر على مؤدتر الصوماـ من 80السؤاؿ رقم 
 الصدقا ...؟ -العائلة -ادلطالعات الشخصية-ادلدرسة
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 32.29 73 91 81 األفالـ

 11.17 12 74 71 ادلدرسة

 70.19 81 92 88 ادلطالعة

 90.13 94 92 97 العائلة

 94.11 92 98 93 األددقا 
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فت أكثر على حادثة ساقية سيدي يوسف من : ىل تعرّ 79السؤاؿ رقم 
 األددقا ... ؟ -العائلة -ادلطالعات الشخصية -ادلدرسة -خالؿ: األفالـ

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 29.20 23 81 71 األفالـ

 70.19 91 91 89 ادلدرسة

 80.42 87 91 92 ادلطالعة

 84.30 89 91 97 العائلة

 83.88 91 92 92 األددقا 

 
إف ىديف من ورا  ىذين السؤالُت ىم معرفة مدى مساعلة العنادر ادلذكورة 
أعاله يف الثقافة التارؼلية للتلميذ الذي تركت لو احلرية يف اإلختيار أكثر من 

 عنصر واحد.
فوا أكثر على مؤدتر الصوماـ من (  غليبوف بأهنم تعرّ %11.17معظم التالميذ )

منهم ( األفالـ شلا  %32.29 ػأيت يف الدرجة الثانية )بالنسبة لخالؿ ادلدرسة وت
ا ساقية يو التلفييوف بالنسبة ذلذا ادلوضوع. أمّ د على الدور الثانوي الذي يؤدّ يؤكّ 

( من خالؿ الشاشة %29.20ؼ عليها معظمهم )سيدي يوسف فقد تعرّ 
طالعات الصغَتة وبقي دور  ادلدرسة زلدودا. من ناحية أخرى، نالحظ أف ادل

الشخصية للتلميذ ال تساىم بالقسط ادلنتظر يف تدعيم ثقافتو التارؼلية. ىناؾ 
 أسباب عديدة تشرح ىذا النقص:

 .ادلطالعة ليست عادة منتشرة يف أوساط التالميذ-
 ة بالشباب.ر كتب تارؼلية خادّ عدـ توفّ  -
 أسعار الكتب القليلة ادلتاحة. ارتفاع -
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ن فوائد كبَتة لصاحل التالميذ، ت اخلارجية تتضمّ ضح أف القرا اوشلا سبق يتّ 
نذكر منها: "أوال: احلاجة إىل معلومات تييد الكتاب ادلدرسي وضوحا وتكسب 

 بو إىل واقع حياة التالميذ...مييدا من احلياة وتقرّ 
ثانيا: احلاجة إىل معلومات وميوؿ واجتاىات وقيم وعادات فد ال يستطيع 

 (.4مسؤوليتها منفردا... " )ل الكتاب ادلدرسي أف يتحمّ 
قة بالعائلة فإننا نصدـ ال زلالة بالدور الضئيل أما إذا انتقلنا إىل األرقاـ ادلتعلّ 

ذلذه اخللية االجتماعية األساسية ويبدو أف ليس للتلميذ ما ينتظره من الوسط 
العائلي خادة وأف نسبة األمية ما تياؿ مرتفعة بُت الكبار. يبقى للتلفييوف دور 

ا لألموات. وال ؽلكن أف تارؼلا حيّ  لدور ادلدرسة األساسي فهو يقدـّ مكّمل  اـّ ى
ة التلفييونية بُت سلتلف أفراد ت مناقشة ادلادّ إذا دتّ  يكوف دوره ىذا مفيدا إالّ 

استهالكها يف دمت وانبهار فإنو من ادلستبعد حصوؿ النفع  أما إذا تّ   األسرة،
 للتلميذ اجلالس أماـ التلفييوف.

نوف لإلذاعة يىناؾ مالحظة أخَتة غلدر ذكرىا: بعض التالميذ أضافوا أهنم مد
الوطنية )القناة األوىل( جبي  من ادلعلومات التارؼلية ادلكتسبة، ىذا دليل على أف 

 ادلذياع ما يياؿ مسموعا رغم ادلنافسة الشديدة التلفييوف.

 الماضي: استحضار
 

"األستاذ ؽلكنو أف غليب على األسئلة... أما التلفاز فال ؽلكنو ذلك" 
 )تلميذ(.

ل : ىل ؽلكن للربامج اإلذاعية واألشرطة التلفييونية أف تشكّ 78السؤاؿ رقم 
 ال. دلاذا ؟ -دروسا يف التاريخ افضل من دروس ادلدرسة ؟ نعم
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 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 12.31 31 82 78 نعم

 27.47 74 82 87 ال

ة التاريخ وتعويضها : ىل ؽلكن اإلستغنا  عن  دراسة مادّ 77السؤاؿ رقم 
 ال. دلاذا ؟ -؟ نعم تلفييونيةبربامج  إذاعية وأشرطة 

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 38.81 80 91 82 نعم

 41.11 27 73 80 ال

 
ر التثقيفي للوسائل اإلعالمية السمعية منها والسمعية ال ؽلكن أف ننكر الدو 

ؿ األحداث التارؼلية إىل واقع ملموس. إهنا إذف وسائل إيضاح البصرية، فهي حتوّ 
ل لدور األستاذ ولو كاف أكثر من نصف أفراد العينة ذات دور تربوي مكمّ 

 ( يروف عكس ذلك بسبب تاثَت التلفييوف عليهم. غَت أف الغالبية12.31%)
ة التاريخ لتعويضها ( ال تعتقد أنو ؽلكن اإلستغنا  عن دروس مادّ %41.11منهم )

ة كة مثال:" ؽلكن عرضها أكثر من مرّ بربامج إذاعية وتلفييونية. فاألفالـ ادلتحّر 
س أف يرى الفيلم قبل على نفس الفصل ويف أي وقت. كما يستطيع نفس ادلدرّ 

ادلالحظات والتعليقات اليت  ف يعدّ عرضو على التالميذ. وهبذه الصورة  ؽلكن أ
نها الفيلم، ذلك أف الفائدة من الفيلم م هبا ادلعلومات اليت يتضمّ يود أف يدعّ 

بعو درس لًتكييه أف يتّ  التعليمي ال ينبغي أف تقتصر على رؤيتو، بل ال بدّ 
م من مرحلة اإلستيعاب إىل مرحلة ا لعملية التعلّ وتدعيمو، ألف يف ذلك تطويرً 

 (.2والتحليل والبنا  للمعلومات واألفكار" ) التفكَت
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 لقد كان في قصصهم عبرة...
 " يف بعض األحياف، األستاذ ػلكي... واألسئلة ال تطرح" )تلميذ(. 

ة تستمع ـ لك درس التاريخ يف شكل قصّ ل أف يقدّ : ىل تفضّ 73السؤاؿ رقم 
 ال. -إليها ؟ نعم

 
 سبةالن اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 23.22 21 79 71 نعم

 74.77 84 91 91 ال

تكوف حصص التاريخ كّلها على ىذا الشكل : ىل تفّضل أف 72لسؤاؿ رقم 
 ال. -نعم؟ 

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 32.29 73 81 91 نعم

 47.70 31 83 71 ال

 
 الدوؿ األوروبية الرواية، على نطاؽ واسع، يف عصرنا ىذا وخادة يف انتشرت

ا جعل ىذا اجلنس األديب  يفرض نفسو ويتنافس والواليات ادلتحدة األمريكية شلّ 
من ليسوا من ذوي اإلختصاص. وقد برع فيو بعض الكتاب  فيو أو يقتحمو حىتّ 

العرب ومنهم من اشتهر بتأليف الروايات التارؼلية وأذكر على سبيل ادلثاؿ 
الكتاب ادلغريب سعيد علوش:" أننا يف عصر  حاألديب جورجي زيداف. وقد درّ 

( بينما يقوؿ السيد السيد عبد ادلالك مرتاض، أستاذ األدب 1الرواية اآلف")
يف العامل حتتّل ادلركي األوؿ العريب جبامعة وىراف، أعتقد أف الكتابة الروائية اآلف 

وسيلة تربوية قد أشار إىل القصة ك(. و كاف القررف الكرمي 0يف العناية الكتابية" )
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كاف يف لقد   ﴿ أو :  ﴾ضلن نقص عليك أحسن القصص ﴿يف قولو تعاىل: 
 .قصصهم عربة ألويل األلباب﴾

ي اآلف باألساليب والوسائل الكفيلة مونظرا الىتمامي بالرواية واىتما
ة منها دروس التاريخ، فقد طرحت على التالميذ بالتشويق يف الدروس خادّ 

)كما كنا ظليل وضلن  حىت أعرؼ إف كانوا ؽليلوف  72ورقم  73السؤالُت رقم 
ل الدروس فًتات "يقص" فيها عليهم األستاذ جي ا من دغار( إىل أف تتخلّ 

 الدرس.
( %23.22ا عن السؤاؿ األوؿ، فقد أجاب حوايل ثالثة أرباع التالميذ )أمّ 

ا ـ ذلم دروس التاريخ يف شكل قصة يستمعوف إليها. وأمّ أهنم يفضلوف أف تقدّ 
( أهنم ال يفضلوف أف %47.70ن السؤاؿ الثاين، فقد أجاب أكثر من النصف )ع

 ها على ىذا النحو.تكوف الدروس كلّ 
دة واجلديرة بالذكر:" من مدينة تيارت، كتب التالميذ بعض ادلالحظات ادلؤيّ 

األستاذ"، رمبا تكوف مسلية ذلا ة تأخذ ادلستمع إليها ويصغى دلا يقوؿ إف القصّ 
ة جتذب إليها التلميذ وجتعلو منتبها". ب إنتباه التلميذ "، إف القصّ ومفهومة وجتد

و ىناؾ أيضا ررا  أدحاهبا أقل محاسا : إننا ال نستطيع فهم الدروس بالقصص 
اي سؤاؿ واألستاذ كذلك ال  ، احلكاية ال ينتبو  إليها التلميذ وال يطرح"فقط

ذ جعلها على شكل لألستاطرح األسئلة"، بعض الدروس... ال ؽلكن يستطيع 
حياف أحد التالميذ ال ألقصة"، "التالميذ تذىب عقوذلم مع القصة"، يف بعض ا

 ة"، " إف القصة ال ؽلكن منها فهم الدرس".يستمع إىل القصّ 
ومن أحسن ما قرأت لتالميذ تيارت مالحظتاف، إحداعلا يقوؿ داحبها: " 

أحد األددقا " وأحسن ة عادية حتكى لو من طرؼ رمبا يعترب  التلميذ أهنا قصّ 
ة ال منها تلك ادلالحظة اليت أمالىا احلدس على داحبها فكتب: " إف القصّ 

وكأين بو قرأ تعريف ابن خلدوف  ، تفيدنا كثَتا وإظلا التاريخ ىو الطي يفيدنا كثَتا"
 ؽ بُت ظاىر التاريخ )القصص( وباطنو )التحليل(.للتاريخ ففرّ 

ت عموما لكن منها ما يستحق الذكر، تالميذ حيدرة يبدوف نفس ادلالحظا
ده زميل لو تلميذ يرى أف القصص مفيدة " ألف  ىناؾ تالميذ قليلو الفهم" ويؤيّ 

 احلصص اليت تقدـ على شكل دروس دعبة للفهم والتفكَت". "فيكتب أف 
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درس الننتقل بعد ىذا العرض ألرا  الباحثُت الًتبويُت ادلؤيدين لفكرة تقدمي  
 قصة. أحدىم كتب ما يلي: التاريخ يف شكل 

ل، التاريخ احلكائي الذي كنا ظلارسو يف " لقد أردنا  مقاطعة التاريخ ادلفصّ 
غابة، وىو التاريخ الذي كنا بو ادلاضي، كأنو األشجار اليت حتجب عنا مشاىدة ال

ث  إال عن " دوف فائدة. لذا، إف برارلنا احلالية ال تتحدّ  ذالتالميذاكرة شوا ضل
 الكربى، اجلوانب الرئيسية ، الظروؼ اذلامة، احلضارات...(اإلجتاىات 

ة الفهم وكثرة ادللل... قضينا  على األحداث ورغم ذلك، فإننا اليـو ضلصل قلّ 
الدقيقة اليت تثَت اخلياؿ وبالتايل تثَت الذاكرة... واليت من ذوهنا ال ؽلكن للثقافة 

أيضا... وىذه الطريقة يف التارؼلية أف تكوف... لقد  نسينا أف التاريخ ػلكى 
فة للتقاليد اجلامعية ادلوروثة أو العمل دارت بالية، رمبا ألهنا تبدو لنا غَت مشرّ 

 (.89يها... " )ب منا مواىب ال ظللكها أو على األقل الننمّ رمبا ألنو تتطلّ 
كم كنت أدتٌت أف يتاح يل الوقت الكايف لتحليل ودراسة ىذا اجلانب الًتبوي 

ؽلكنٍت إستخالدو ىو عدـ وجود طريقة بيداغوجية  مثلى لدراسة  اذلاـ. كل ما
ماّدة التاريخ لكن ال بأس من اجلمع بُت الطريقة احلوارية واإللقا  عند الضرورة: 
عندما يريد األستاذ أف يقّص على تالميذه حدثا ما، حينئذ ال بأس من أف 

 أحد ادللوؾ السالفُت...يسًتسل يف الكالـ ليقوؿ: يذكر ، يف األياـ  الغابرة، أف 

 التاريخية  ةرموز اللغ
 "كاف الصليبيوف يظنوف أف ىذا العمل سيدخلهم اجلنة" )تلميذة(.

 ؼ باختصار  ما يلي: احلروب الصليبية، القردنة.: عرّ 71السؤاؿ رقم 
إف الثورة اللغوية أمر ضروري للتلميذ من أجل اكتساب ادلعارؼ والتعبَت عن 

ف ؼلتيف عشرات أو مئات الكامات دوف أف يعرؼ ادلعاين األفكار وال يكفيو أ
 اليت تؤديها.

" إف اإلدراكات  وادلفاىيم ختفض من مستوى دعوبة فهم العامل ايط 
ة والشمولية. ي بالدقّ ( شريطة أف يكوف استيعاب ىذه ادلفاىيم يتميّ 88بالفرد" )
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ستقبل وحل وادلفاىيم تسهل التعامل مع األفراد وتساعد على مواجهة ادل
 (87"مشكالت حتتوي على مصطلحات أو زلتوى مل يرد يف السابق". )

معرفة مدى استيعاب التالميذ  71وقد أردت بواسطة اإلجابات عن السؤاؿ رقم 
 دلفاىيم من خالؿ مصطاحُت: احلروب الصليبية والقردنة.

معظم تالميذ تيارت اعتمدوا يف تعريفهم على  الحروب الصليبية: -
ومنهم من ذىب إىل رمسو، والغريب أف أحدىم )من تيارت( ترجم الصليب 

الكلمة إىل الفرنسبة رغم أنٍت شخصيا مل أتلفظ بكلمة فرنسية واحدة أمامهم 
 وال أستاذىم يفعل ذلك.

أغلبية التالميذ ركيت يف ودفها على جنود يضعوف على ددورىم رمي 
هم حسب تعبَت الصليب ) أو على ظهورىم حسب أحدىم أو حىت على رؤوس

زميل لو(. الفكرة الثانية األكثر ورودا ىي أهنا حروب بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت. 
تلميذ واحد فقط ذكر أف " أسباهبا احلقد والغَتة من اإلسالـ ومبادئو". ومل أعثر 

على ورقتُت حتمالف بعض التفاديل عن ادلكاف والفًتة اليمنية: إحداعلا وىي إاّل 
دالح الدين  وإسم السلطاف الظاىر  اسمفيها  ميذة(، ذكرالوحيدة )ورقة تل

 بيَتس.
بالنسبة لقسم مؤسسة العقيد عثماف حبيدرة، مل يرسم التالميذ الصليب رغم 

"  ذكرىم لو لكن ُخسة منهم سجلوا أهنا حروب موجهة "ضد العرب" أو ضدّ 
سلمُت الدوؿ العربية". الفكرة السائدة ىي فكرة الصراع بُت ادلسيحيُت وادل

والبعض حتدث عن "اإلستعمار" يف ادلشرؽ العريب. تلميذة واحدة فقط ذكرت 
اؾ ُخس أوراؽ ال حتمل أي تعريف )إحداىا كتب نعبارة "احلقد" بينما ى
 داحبها: " ال اعلم"(.
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 وردت يف معظم اإلجابات أهنا عملية يقـو هبا قطاع البحار. لقرصنة:ا-
األساسية ذكروا أهنا من أجل السرقة بعض التالميذ مدرسة العقيد عثماف 

ىب زميل لو على حد ذبينما  االغتياؿمن أجل  اهنوالنهب، أحدىم ذكر أ
القوؿ بأهنا اعماؿ وحشية  )رمبا بتأثَت من األفالـ التلفييوينة(. إستعملت عبارات 

شلتلكات  على االعتدا  ،على حقوؽ الغَت االستيال ، العصابة، االستعمار" 
ب...". بقيت سبعة أوراؽ بدوف إجابة شلا ػلعلٍت أستنتج بأف الغَت، السل

 احلروب الصليبية مفهومة احسن من القردنة.
قسم مدينة تيارت يذكر  معظم تالميذه أهنا عمليات يقـو هبا لصوص يف 

لة بالثروات وتعًتؼ تلميذة بأف إجابتها " البحر من أجل سرقة البواخر امّ 
وردت يف بعض األوراؽ عبارات " اإلرىاب، عمل  مأخوذة من األفالـ" بينما

ة تذكر فكرة دعلى ورقة واح خبيث، افختطاؼ، التهريب..." ومل أعثر إالّ 
 الضرائب واألتاوات ادلفروضة دلرور السفن يف البحر.

ي ىذا ة أوراؽ من القسمُت تذكر إختطاؼ الطائرات وتسمّ وجدت أف عدّ 
دلا يسمعونو يف نشرة أنبا  الشاشة النشاط قردنة وىذا تقليد من التالميذ 

 الصغَتة.
ة دقّ  ومن ىنا يربز دور األستاذ يف شرح ادلصطلحات  وادلفاىيم بكلّ 

وتصحيح األفكار اخلاطئة عنها.  لذا جلأت  الكتب الفرنسية مثال إىل ختصيص 
الصفحات األخَتة منها للمصطلحات بينما البعض منها ؼلصص ذلا ىامشا 

 مقابال لنص الدرس.
 ؟ ذكرى أم عبرة

" ىل ؽلكننا اإلستنجاد بالدوؿ الشقيقة وىي تعاين نفس ما نعانيو... ؟ " 
 )تلميذ( 
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 ال. -: ىل التاريخ مادة حفظ يف نظرؾ ؟ نعم74السؤاؿ رقم 
 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 88.22 92 98 94 نعم

 11.13 12 72 72 ال

 ال. -يخ مادة شرح وفهم ؟ نعم: ىل التار 72السؤاؿ رقم 
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 82.21 90 93 94 نعم

 11.71 17 71 72 ال

 

 ال. -ة تعتمد على الفهم واحلفظ معا ؟ نعم: ىل التاريخ مادّ 71السؤاؿ  رقم 
 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 22.91 22 74 78 نعم

 77.01 82 97 87 ال

 
ة من خالؿ ما معرفة مفهـو التلميذ للمادّ  71، 72، 74اذلدؼ من األسئلة 

 ىو مطالب  بو ادلؤسسة التعليمية.
( ال يروف أف التاريخ مادة حفظ فقط. وىناؾ %11.13أغلبية  أفراد العينة )

ة شرح وفهم فقط. بينما ( تنظر إليها على أهنا مادّ %11.71أيضا نسبة كبَتة )
 ة التاريخ تعتمد على الفهم واحلفظ معا.يوافق جل التالميذ على أف مادّ 
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 أحد التالميذ يرى أف اجلغرافيا تعتمد على الفهم والتاريخ على احلفظ. وكلّ 
ر التلميذ على أف األستاذ ىو الذي يساىم بنسبة كبَتة يف رسم تصوّ  ىذا يدؿّ 

 ُت.ة وأف من واجبو الًتكيي على حتليل ال التلقللمادّ 

 متاهات الزمن التاريخي
 " التاريخ من أىم األسس لقياـ دولة سليمة" ) تلميذة(

 ة التاريخ: م من مادّ : ىل تتعلّ 70السؤاؿ رقم 
 ال -معلومات عن ادلاضي: نعم -(8)
 ال -حب الوطن والتعلق بو: نعم -(7)
 ال -نة يف التفكَت: نعمطريقة معيّ  -(3)
 ال -ادلستقبل: نعممعلومات تفيدنا يف احلاضر و  -(2)

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 08.18 14 72 70 نعم  (1)

 91.80 91 98 92 ال
 41.11 27 80 73 نعم( 2)
 38.81 80 90 89 ال
 37.21 79 87 91 نعم( 3)

 42.77 28 84 71 ال

 19.33 20 73 74 نعم( 4)
 80.42 87 91 92 ال
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، كاف 70كما يتصوره تالميذنا ؟ من خالؿ السؤاؿ رقم   ما مفهـو  التاريخ
على أفراد العينة أف ختتاروا من بُت أربع مفاىيم شلكنة مفهوما واحدا على األقل 

 أو على األكثر. 
( ترى أف التاريخ ىو، بالدرجة األوىل، رلموعة %08.18ىناؾ نسبة كبَتة )

ىذه ادلعلومات تفيدنا ( ترى أف %19.33ة )معلومات عن ادلاضي، ونسبة ىامّ 
 يف احلاضر وادلستقبل.

( يعتقلوف % 31,15ىي أف أكثر من ربع أفراد العينة )النتيجة اليت أستغرهبا  
أف التاريخ ال يعّلمنا حب الوطن و التعّلق بو. و قد قاؿ عبد الرمحن ددقي : 

بأف "ال مرا  يف أف التاريخ ىو اكرب عامل على الروح الوطنية حىت ليصبح القوؿ 
 (83الوطن ىو تاريخ الوطن". )

( أف التاريخ %42.77ؽ أغلب ىؤال  التالميذ )يصدّ  أالّ غَت أنٍت مل أستغرب 
منا واحد  نة يف التفكَت: فالتاريخ قرا ة للماضي... ولكلّ منا طريقة معيّ يعلّ 

اف ألوانو ميجا فنّ  وأف لكلّ فّن م منا التالميذ أف كتابة التاريخ قرا تو. فمىت يتعلّ 
 ع األدوار ؟ب الديكور ويوزّ خ سلرج يركّ وتنسيقا... وأف ادلؤرّ 

 مواقف التلميذ
 " أوؿ شئ أقـو بو ىو التضحية" ) تلميذة( 

( لغيو إستعماري، فكيف يكوف ك: إذ تعرضت بالدؾ )وطن39السؤاؿ رقم 
 موقفك ؟

 د بو.أستنكر ىذا اإلستعمار وأندّ  -(8)
 ا اإلستعمارأطلرط يف اجليش ألساىم يف طرد ىذ -(7)
ن األجياؿ القادمة من نيل شرؼ ر ألمكّ اخضع حلكم ىذا ادلستعمّ  -(3)

 زلاربتو اإلنتصار عليو.
 ؿ الشقيقة والصديقة دلساعدتنا والوقوؼ إىل جانبنا.استنجد بالدوّ  -(2)
 ضليازإلـ شكوى إىل ىيئة األمم ادلتحدة ومنظمة دوؿ عدـ اأقدّ  -(1)
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 النسبة اجملموع مافالعقيد عث ابن عمار النتائج

(8) 89 93 83 78.38 

(7) 70 72 14 08.19 

(3) 97 97 92 94.11 

(2) 92 90 83 78.38 

(1) 92 91 90 82.21 

 

مثل ىذا السؤاؿ اعتربه تقييما لبلوغ األىداؼ الوجدانية ادلنتظرة من مناىجها 
لية وتنشئة م الروحية والثقافية األدعلى ضرورة غرس القيّ  الدراسية اليت تنصّ 

 الطفل على حب الوطن على جانب اإلحساس مبشكالت األمة.
وقد طلبت  من بعض التالميذ اإلختيار بُت عنصرين من العنادر ادلعروضة 

 عليهم لكن ىناؾ من إختيار منهم عنصرا واحدا فقط.
لوف زلاربة اإلستعمار منهم يفضّ  %08.19نالحظ من خالؿ النتائج أف 

 االستنكار( إما %78.38ما ختتار نفس النسبة منهم )بالدرجة األوىل، بين
بالدوؿ الشقيقة والصديقة. تالميذ قسم تيارت ؽليلوف  االستنجادوالتنديد أو 

)ثلث القسم تقريبا( وىذا دليل على  االستنكارأكثر من تالميذ قسم حيدرة إىل 
قسم بالضبط( غلابية بينما  ؽليل زمالؤىم حبيدرة )ثلث الإأهنم ينتظروف منو نتائج 

فهم إذف يؤمنوف بأف التضامن مع الغَت كفيل  زدقا ،باألشقا  واأل االستنجادإىل 
فق القسماف، وبنسبة ضئيلة، على عدـ جدوى بادلساعلة يف طرد اإلستعمار. يتّ 

 تقدمي شكوى إىل ىذه ادلنظمة الدولية أو تلك.
ل ار وأفضّ لكن،  ال أفهم كيف ؼلتار تلميذاف من كل قسم اخلضوع واإلنتظ

 جابة ال غَت.إلر ىذا باإلستعجاؿ يف اأف أفسّ 
قت منظومتنا الًتبوية يف إذكا  الروح الوطنية لدى أبنا  ىذا الوطن؟ ىل وفّ 

إنٍت ال أشك حلظة يف ذلك واألرقاـ أحسن شاىد عليو. ىل  يعاين أبناؤنا من  
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بأهنم ، على  داالعتقا) أنا أميل إىل  استعادهوطنية؟ ىذا أمر ينبغي يف الأزمة 
غرار ربائهم وأسالفهم، على إستعداد لإلندفاع ضد اخلطر األجنيب  حىت وإف 

ادلشاكل الداخلية للوطن(.  صّ ؼلعانوا من بعض الغموض أو اإلختالؼ فيما 
ويكفي يف ىذا الصدد أف البعض منهم مل ؼلًت عنصرين من عنادر اإلجابة بل 

 (.7رقم ) إكتفى بوضع عالمة واحدة فقط أماـ العنصر
أف تضيف: " إذا تعرضت بالدي إىل خطر الغيو  تلميذة من حيدرة أبت إالّ 

شي  أقوؿ بو ىو التضحية و ااربة بكل عيؽلة و قوة وادلستعمر، فإف أوؿ 
اف وبكل شجاعة". مثل ىذه العبارات تذكرين ببطوالت فتيات ىذا الوطن إبّ 

ة التاريخ من التعليم تلغي مادّ  من التالميذ أالّ  %27.83الثورة وأفهم أف غليب 
(82.) 

 الموقف األخير
 " التاريخ جتارب الشعوب... وال ؽلكن اإلستغنا  عنها" ) تلميذ (

ة التاريخ ؟ دلاذا ؟ : ىل ترغب يف زيادة التوقيت األسبوعي دلادّ 38السؤاؿ رقم 
 ال. -نعم

 

 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 21.08 71 89 81 نعم

 12.90 33 81 81 ال

 
: ىل تتمٌت، بعد احلصوؿ على شهادة البكالوريا، أف توادل 37السؤاؿ رقم 

 ال. -دراستك  اجلامعية يف مادة التاريخ ؟ نعم
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 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 22.74 72 90 80 نعم

 12.90 33 80 82 ال

 98.42 98 99 98 مًتدد

 
 ؟ دلاذا ال. -ة التاريخ من التعليم؟ نعم: ىل  تفضل أف تلغي مادّ 33مالسؤاؿ رق

 
 النسبة اجملموع العقيد عثماف ابن عمار النتائج

 72.12 82 91 90 نعم

 27.83 22 79 72 ال

 
وعندما أوشكت على اإلنتها  من اإلستبياف، إخًتت ثالت أسئلة للكشف 

قيت الذي خفض على ساعة عن احلكم النهائي للتالميذ. فسألتو عن التو 
(: أكثر من 8) 8011-8010أسبوعية واحدة، إبتدا ا من ىذه السنة الدراسية 

 ( يرفضوف الييادة يف التوقيت.%12.90نصف أفراد العينة )
 روف رفضهم مبا يلي: تالميذ تيارت يربّ 

 ل أف تضاؼ لنا مادة الًتبية اإلسالمية "" أفضّ 
 و )ىكذا( من حقّ  األستاذ يشرح ويطيل وساعة أمثر -
ة وال نرغب أف ندرسها ومن دواعي سروري أف تنهدـ إننا نكره ىذه ادلادّ -

 ىذه ادلادة.
 إنٍت أكرىها. -
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 ة أساسية.إهنا ليست مادّ  -
 ة التاريخ ليست مفيدة..."إف مادّ  -

 ج( التالية:وقد إخًتت من حيدرة التربيرات )أو احلجّ 
 " إهنا ال هتمٍت  
 (!ا إف وقتنا مكتظ )ىكذ-
فهي )  إف ىناؾ مواد أساسية أكثر أعلية مثل الرياضيات، أما التاريخ -

 ة ثانوية.(  مادّ !ىكذا 
 ال أحب مادة التاريخ -
 إف أغلب الدروس تعتمد على احلفظ -
(  !إف التاريخ سيصبح شلال يف األخَت وأنا ال أريد ادلملل من ادلادة )ىكذا -

 اليت  أحبها.
 واد وذلذا ساعة يف األسبوع كافية جدا.لدينا الكثَت من ادل -
 ( مواد أكثر أعلية من مادة التاريخ..."!ألف يوجد )ىكذا  -

ة وال التوقف عنده وىو ارر ىكذا : " إننا نكره ىذه ادلادّ  اقًتحىناؾ تربير 
 ".نرغب أف ندرسها ومن دواعي سروري أف تنهدـ ىذه ادلادة

تستعمل يف البدايت ديغة اجلمع  تيارت وىيمن قسم تلميذة ل ىذا الكالـ
ألهنا، على ما تبدو، ألفت حتريض التالميذ اآلخرين على العصياف وادلشاغبة 

تها )وباألحرى عن )إننا نكره... وال نرغب...(. وقد كشفت عن سو  نيّ 
 ضعفها( حُت أضافت: ومن دواعي سروري...

لذين يفضلوف ، أهنا من أولئك ايبدو على ىذه التلميذة، من خالؿ إجابتها
ة التاريخ مبواد أخرى ويتمنوف إلغا ىا من التعليم يف بالدنا. وىي مادّ  استبداؿ

نفس الوقت، أف األستاذ يطالبها  ة حفظ فقط وتكتب، يفترى أف التاريخ مادّ 
حبفظ اخلالدات عن ظهرقلب وأف أسئلة الفروض واإلختبارات تعتمد على 

 يشجعها على طرح األسئلة خالؿ احلفظ فقط. كما أهنا تكتب أف األستاذ ال
 الدرس.
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ة فعال وىي من احلاالت اخلطَتة تربويا واليت ف ىذه التلميذة قد كرىت ادلادّ إ
 حتتاج إىل عناية ودرب يف األخذ بيدىا وتوجيهها التوجيو احلسن.

و ضلن نعلم أف األستاذ يشّكل عمال أساسيا يف ترغيب التالميذ يف ادلادة أو 
 تنفَتىم.

التالميذ اعًتفوا، يف إجاباهتم عن السؤالُت األوؿ والثاين، أف الكالـ  كما أف
ة من أفراد العائلة، وأف ما ينفر منها ويذميها ة يسمع خادّ الذي يشيد بادلادّ 

من... اليمال . فالعائلة حتّث و اليمال  ػلّردوف...و من األمراض ما يسمع 
 د.وتلميذة تيارت تعدي وإف مل تتعمّ يعدي...  

لوف الييادة يف التوقيت من أفراد العينة يفضّ  %21.08غم ىذا كلو، فإف ور 
 ويربروف موقفهم مبا يلي: 

 إف ساعة واحدة ال تكفي. -
 رنا بادلاضي.إهنا )أي ادلادة( مفيدة وتذكّ  -
 ( يف يومنا ىذا.!ة )ىكذا ال غلب اإلستغنا  عنها ومهمّ  -
 ع أكثر... "بييادة التوقيت ؽلكن اإلستيعاب أكثر والتوس -

أما السؤاؿ الثاين والثالثوف فكاف عمن يرغبوف يف متابعة دراساهتم اجلامعية يف 
 ذلك. (، تتمٌت%22.74التاريخ. ىناؾ نسبة ىامة، حوايل النصف )

ة أو، على األقل، ال ا سبق، أف التالميذ ػلبوف ادلادّ شلّ و قد نستنتج من ىذا، 
ألخَت من ىذا اإلستبياف إذ أف ثالث ده نتائج السؤاؿ ايكرىوهنا وذلك ما تؤكّ 

ة التاريخ من منظومتنا تلغى مادّ  ( يتمنوف  أالّ %27.83فراد العينة تقريبا )أأرباع 
دوف على أهنا أساسية وضرورية. والعيب الًتبوية بل يفضلوف اإلبقا  عليها ويؤكّ 

ظيفة ألفاظا )مواد أساسية، مواد ثانوية( أردنا ذلا دفة الو  استعملناعيبنا إذ 
فانقلبت على سالح ضدنا ورلت على ما رلت إليو من التأويالت... فاستعملها 

(  لإلحتقار واإلزدرا ... ! التالميذ و)حىت بعض أساتذة ادلواد العلمية األساسية
يضا بأساتذة ادلواد االجتماعية غَت العلمية يف أا أدى هبم إىل اإلستخفاؼ شلّ 

 نظرىم.
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 الخالصة:
قرا ة نتائج ىذا اإلستبياف أف التالميذ قليال ما يسمعوف  يتبُت لنا من خالؿ

ه بو سوى حلديث ال يتفوّ ا وأف مثل ىذا ،ة التاريخمن األسرة كالما يذـ مادّ 
بعض التالميذ الذين تعودوا على التحريض لضعفهم أو كسلهم. كما علمنا أهنم 

سة اجليائرية، إف ة بغَتىا وال يقبلوف إلغا ىا من ادلدر ال ػلبذوف استبداؿ ادلادّ 
لوهنا على مادة اجلغرافيا. واكتشفنا أف األستاذ يساىم بقسط العديد منهم يفضّ 

و كل اجلهات ادلعنية بادلييد من غيب يف دراستها، لذا ينبغي اف ختصّ وافر يف الًتّ 
 العناية.

أما الربنامج احلايل، فرغم إىتماـ التالميذ بو، إهنم يقًتحوف أف تضاؼ إليو 
اد ادلتعلقة بتاريخ العامل اإلسالمي، مع اإلستمرار يف العناية بالتاريخ بعض ادلو 

الوطٍت ألف الكثَت من تالميذنا مل يدركوا بعد أف التاريخ أكرب عامل يف تنمية 
 الروح الوطنية.

طريقة التدريس يريدىا التالميذ حوارية حية حبيث يشاركوف يف الدرس من 
ذلك، يف كتاب مدرسي يعجبهم مع أنو ال  دتهيده إىل تلخيصو  لَتاجعوه، بعد

يساعدىم كثَتا على استيعاب مفاىيم ادلصطلحات التارؼلية وال يفوؽ، يف 
 نظرىم، التلفييوف يف معاجلة بعض ادلواضيع التارؼلية.

منا ة تعتمد على الذاكرة والذكا ، تعلّ تالميذنا يروف، أخَتا، أف التاريخ مادّ 
وتغرس يف نفوسنا الروح  ،احلاضر وادلستقبل معلومات عن ادلاضي، تفيدنا يف

 الوطنية، لكنها يف نظرىم، ال تعلمنا طريقة معينة يف التفكَت.
ىذه إذف ىي النتيجة اخلتامية ذلذت البحث الًتبوي الذي لن يؤدي  
بالضرورة إىل إقرارات إغلابية وحامسة. كل ما يف األمر أنو قد يساىم يف بعض 

لبحث الًتبوي، حىت ولو أثار الرغبة يف أحداث ؾ. فاناالتحسُت ىنا أو ى
د كل زلاولة للتغيَت. كماش والرفض ما غلمّ نتطبيقات ميدانية، يواجو من اإل

 واحلقيقة  أف احلالة أسوأ من عدـ القياـ بأي حبث.
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من الدا  قد يكوف مصَت البحث كمصَت الكلمة ادلنطوقة:  فالدوا  أحيانا شرّ 
 يولد لكي ؽلوت...

 نيكيأحمد قر 
 مفتش الًتبية والتعليم األساسي
 لوالييت مستغاًل وتيسمسلت، 
 مادة العلـو االجتماعية.

 8007مبستغاًل، فيفري 
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 .8012نيويورؾ، جوف وايلي وأوالده، 

اجليائر، اجليائر، ادلعهد الوطٍت الًتبوي، الميثاق الوطني، جبهة التحرير الوطٍت، -
8024 

 .8014يائر، اجلالميثاق الوطني، حيب جبهة التحرير الوطٍت،  -
 ، رلمع اللغة العربية بالقاىرة.8اجلي معجم الوسيط،  -
 .8013بَتوت، دار ادلشرؽ، إبن خلدون، سلسلة فالسفة العرب: -

 النشريات والدوريات العربية: 
 .8010ماي  3، 2037اجليائر،  العدد الشعب، -
 .8010فرباير  2، 2149، اجليائر، العدد الشعبجريدة  -
 .8010، شباط، فرباير 7، العدد89جمللد االجيل، رللة -

 المراجع األجنبية:
- DUBREUIL (Richard) et autres : HISTOIRE 1914, Paris, 

SCODEL, 1982 

- DUBREUIL (Richard), WAGRET (Paul) : L’épreuve d’histoire et 

géographie, Paris, Librairie Vuibert, 1979. 
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 النشريات والدوريات األجنبية:
- Articles de BRAUDEL (Fernand° dans l’Express du Nov. 1971. 

- DUROSSELLE (Jean- Baptiste) : «  L’Histoire National, élément 

essentiel de la culture d’un pays »,  in Historiens et géographes, n° 

302, Décembre 1984.             


