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  :مقدمة البحث -

    
رات الميدان الصناعي والتكنولوجي العالمي في تراآم المعرفة العلمية و سرعة  تطوأدى 

  واقتصادية ةإلى ظهور مؤسسات صناعية تكنولوجي الدول المتقدمة على وجه الخصوص
 العصر يستلزم تسييرها إطارات ويد عاملة تمتاز بكفاءات ومهارات تستجيب ومتطلبات

نا اليومية أصبحت  في تغير إضافة إلى أن الكفاءات العلمية والتقنية التي نحتاج إليها في حيات
مستمر يوازي تغير العصر والمجتمع ، مما يجعل  الكفاءات السابقة ال تلبي طلب هذه 

المرودية رفع يسعى وراء )  المجتمع والمؤسسات المختلفة (التغيرات حيث نجد الكل 
  .المشروع المقصود تحقيقه تحديد أهداف ووسائلاإلنتاجية من خالل 

  
 ت الكفاءة األساسية التي يسعى إليها  آل من المجتمع والمؤسسا نجد أن،وعلى هذا األساس

ال تتمثل في إيجاد حلول تصادق عليها السلطة العلمية فقط، وإنما "  الصناعية بصفة خاصة
التردد والشك العلمي والتكنولوجي  واالقتصادي واالجتماعي دفع بالمستخدمين وأصحاب 

ث عن آفاءات لها نظرة شاملة للحلول إضافة إلى ردود القرار وأرباب العمل  إلى البح
األفعال التي يمكن أن تنجم عنها ، مما يستلزم من الجيل الجديد القدرة على التكيف مع 
التكنولوجيا و تجديد المعارف المالئمة و شرح الطرائق المختلفة لطرح المشكل وفهم 

سير التطورات وصياغة الفرضيات اآلخر بدون تحيز أو إصدار حكم  وتف) تفكير(استدالل 
الخاصة بالحلول، حيث يتطلب منهم ذلك القدرة على أخد العبرة من التجربة وتسيير 
المعلومات المكتسبة و تصور المشاآل حتى يتمكنوا من القدرة على النقد والتبوء 

 21 المتطلبات المذآورة تمثل  تحديات القرن الواحد والعشرين بهذا، تصبح  )1("والتغيير
أمام زحام " بالنسبة للمجتمعات المختلفة ومن بينها المجتمع الجزائري الذي وجد نفسه 

نكون "تنافسي بينه وبين األنظمة المتقدمة في العالم  حيث أصبحت القضية بالنسبة له قضية 
" مما يجعل من التحدي مطلبا ملحا ومستعجال يتمثل في النوعية وحسن األداء " أو ال نكون 

)2(.   
  

المجتمع لتحقيق مشاريعه   العامل األول الذي يتجه إليه تمثلالمؤسسات التربوية أن وال شك
، التربويةحسب متطلبات العصر التكنولوجي والتقدم العلمي والسياسة أفراده  وتكوين 

بالكفاءات في نجد دافع االهتمام حيث والتكنولوجي،  إلى الدافع االقتصادي والعلمي ضافةباإل
بيداغوجية "والسلبيات التي نجمت عن  التربوي الحديث يرجع إلى النقائص المجال
جا آبيرا بين السبعينات والثمانينات، االتي آان لها رو )pédagogie par objectif" (األهداف
بالسلوك آنتاج تربوي  على النظرية السلوآية  تهتم ا بناء البيداغوجياانت هذهحيث آ

  . لعقل والعمليات العقلية أي ا،   السلوكوأهملت جوهر
  
  
  

(1) VINCK Dominique, Mutation des sciences de l’industrie et de l’enseignement, 
presse universitaire de Grenoble, Paris, 2000,  P26.  

     5، ص 2001 ؟ ، الجزائر، ، لماذا المقاربة بالكفاءاتوزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي) 2(



 

 موضوع بمادة العلوم الطبيعيةبالرجوع إلى المناهج التعليمية الجزائرية  الخاصة و
باآتساب  " معرفية من شأنها أن تسمح للمتعلم آفاءات المناهج تتبنىنجد هذه الدراسة، 

معلومات من الميدان العلمي بهدف فهم العالم الذي يعيش فيه و باآتساب معارف حديثة في 
الجتماعية واالقتصادية والصحية ا والبيولوجيا وتطبيقها في مختلف ميادين الحياة االجيلوجي

فهم الظواهر المختلفة التي تبنى عليها الحياة وباستعمال الرموز واالصطالحات آذا و
العلمية والنماذج في وضعيات تعلميه مختلفة و بالمساهمة في اآتساب رصيد لغوي آاف 

آفاءات منهجية من شأنها أن تساعد  المتعلم على و  )1(..." ليغوتوظيفه في التفسير والتب
بليغ  التةالقيام  باالنجاز التقني وعلى ممارسوتوظيف المعرفة العلمية واالستدالل العلمي  

حتى يتمكن من اآتساب المفاهيم العلمية ذاتيا،مما يسمح له بحل المشاآل ذات واالتصال 
  . الطبيعة العلمية 

  
توضيح المناهج التعليمية للغاية من تعليم مادة العلوم الطبيعية  وتحديد م من بالرغلكن ، 

نجد الدراسات التي استقصت عن الكفاءات المراد إآسابها للمتعلم من خالل هذه المادة، 
العدد األآبر من المتعلمين الجزائريين  الذين قضوا " أن  تكشفواقع التربية الجزائرية 

يحسنون القراءة بالمعنى البيداغوجي ، في حين ال اعد الدراسية   سنوات على المق10عشر
أصبح الناس جميعا في مجتمعنا العصري في حاجة إلى التحكم في المعارف واآتساب 

 إضافة إلى أن الطلبة الذين اجتازوا بتفوق ليس لهم القدرة على االستفادة من ،الكفاءات
    )2(" معارفهم في الحياة  
 الدراسات األوروبية واألمريكية نجد الحالي، العلوم في العصرمادة عليم أما فيما يخص ت

 على أن المعرفة العلمية تمر بصعوبة وهي منزلقة و قليلة االندماج وسرعان ما تنسي تتفق
مما يجعل أفراد المجتمع يجدون أنفسهم في  بعد خروجه من المدرسة، على مستوى المتعلم

 لمشاآل الحياة اليومية التي يتطلب حلها م ذلك  عند مواجهتهة للثقافة العلمي واضح افتقار
  . معرفة علمية واألمثلة عديدة 

يشهد على ذلك،المشاريع  و مرضيتعليم العلوم في أيامنا هذه غير" أصبح  السبب، ذاهل
 حيث  نجد طلبة حت الروح العلمية أمنية آل مجتمعالتقيمية المحلية والعالمية، أين أصب

ال هم وبفكرة منحرفة وغير مثيرة للعلوم   من التعليم الثانوي ا  يتخرجونالبكالوري
   . )3("  فيما يخص العلوم  إال بأفعال متراآمة بدون أي آفاق تهم ذاآر بيحتفظون

  
فما   ذين تحصلوا على شهادة البكالورياالعلى مستوى إذا آان هذا هو مصير العلوم وعليه، 

قضوا تسعة سنوات  لم يصلوا إلى مستوى البكالوريا وذين ئك اللهو مصير العلوم عند أو
القدرة على توظيف ما تعلموه لهؤالء هل ومن حياتهم في المدرسة األساسية ؟ على األقل 

  ؟ في مجال حياتهم العائلية أو االجتماعية حتى ولو آان قليال 
________________________  

  
  .6 ، ص1995 ، ، مناهج العلوم الطبيعيةليم الثانوي العام وزارة التربية الوطنية ، مديرية التع) 1(

     5، ص 2001 نفس المرجع السابق،ية، مديرية التعليم األساسي، وزارة التربية الوطن) 2 (
(3) GIORDAN André, une pédagogie pour les sciences expérimentale, centurion / 
formation, Paris, 1978, P 9. 



 

 لإلجابة على هذه األسئلة بالنفي يكون أآثر من ميلنا عليها بالقبول ، ذلك لكون  طبعا ميلنا
 العلمي الذي التعلمأثر ال يعبر عن المؤشرات االجتماعية وسلوك األفراد تجاه بيئتهم ، 

في قوله ) GIORDAN( ندعم جوردان يجعلناعليه المناهج التعليمية الجزائرية  ، مما .تؤآد
   في المجتمع  )1(" لوم لم  يلعب الدور المخول له تعليم الع"  أن 
  
عليمية  سنة في مستويات ت25  خمسة وعشرونلمدة في مادة العلوم أستاذ مكون بصفتناو

وحاليا  ئي تكوين معلمي المتوسط للعلوم الطبيعية ومعلمي االبتدا،المستوى الثانوي: مختلفة
لقها لمختلفة الخاصة بالصعوبات التي ي اة الميدانيلمالحظاتا  ، أصبحنا نتيجة في الجامعة

خاصة تلك التي لها عالقة بالمقاييس ى من الدراسة الجامعية الطلبة في السنوات األول
   .  في تكوين هؤالءتربية العلميةنسأل عن المعنى الحقيقي للالعلمية  
  تبليغ أوسع من التعليم، بمعنى أنه ال يتوقف عنده د إلى مفهوم التكوين، نجفبالرجوع

  يسعى التكوين العلمي إلى وإنما، المعلومات آما آان الحال بالنسبة للمدرسة التقليدية 
 العلمية من هآفاءات  الشخصية وتطويرهقدراتالمعرفة العلمية وتنمية الفرد المتعلم إآساب 

ت ن النشاطامما يستلزم من معلم مادة العلوم التساؤل المستمر ع، طات الذاتية خالل النشا
؟ ها  يجب إتباعها لتقويم الكفاءات والمهارات ؟ وما هي المعايير التيساببإآالتي ستسمح 

ما هو الدور الحقيقي للمعلم في و؟ تصبح فعالة والتعلم لين نوعية التعليموآيف يمكن تحس
 تستلزم عملية أو بعبارة أخرى مع المتعلمين ؟تعليم مادة العلوم ؟ وما هي طريقة االتصال 

 بين النظري مفصلتال  ية آيفالبحث عن تصور التكوين العلمي ويم والتعلم  من المعلم التعل
، طبعا هذه القائمة من األسئلة ية وتحقيق النظري وتنظير الملموس والخبرة المهن

العلوم " آيف يتعلم " المطروحة، يجب أن يشترك فيها آل من تولى لهم مهمة تعليم المتعلم 
  .رفع مستوى التربية العلمية المتقهقر، ذلك حتى نتمكن من 

   
وبما أن الثقافة العلمية، تصل إلى أآبر عدد من أفراد المجتمع من خالل المدرسة بصفة 
عامة وبواسطة معلم المادة العلمية بصفة خاصة، رآزنا في هذا البحث على معلم مادة 

لدراسة على معلمي العلوم الطبيعية  فقط،  ويمكن أن يسأل البعض عن عدم توسيع هذه ا
: مادة الرياضيات أو مادة الفيزياء باعتبارهما مواد علمية؟  اإلجابة بالنسبة لنا تكون آالتالي

 تجعلها تختلف عن المواد األخرى، آما هو الشأن بالنسبة تأن لكل مادة تعليم خصوصيا
  .بويةللعلوم الطبيعة من حيث المحتوى ومن حيث التقنيات وحتى من حيث األهداف التر

  
ولما آانت الغاية من تعليم مادة العلوم تتمثل في إآساب الفرد المتعلم آفاءات منهجية 
آاالستدالل العلمي وتوظيف المعارف السابقة والقيام باالنجاز التقني والتبليغ والتواصل  

 والمعارف الحديثة  في معلوماتقصد تنمية قدراته الشخصية واآتساب آفاءات معرفية آال
   االجتماعية تطبيقها في مختلف ميادين الحياةت البيولوجية والجيولوجية يمكن مجاال

___________________  
  

(1) GIORDAN André, op.cit., P 10.   
  
  



 

 لحل المشاآل ذات الطبيعة العلمية،  وباعتبار المعلم الجزائري واالقتصادية والصحية
لمي، نجد أن أي إصالح تربوي للمنظومة للعلوم الطبيعية أساس عملية التعليم والتعلم الع

التربوية مهما آانت أهدافه، ال يمكنه أن يتحقق إال إذا انطلق من تكوين  المعلم  بناءا على 
ومن هذا المنطلق ، نرى أن أي بحث نظري مهما آانت عقالنيته . نتائج أبحاث ميدانية

م يوازيه التقصي الميداني ومحتواه المعرفي الذي يتوصل له الباحث لن يكون مجديا إذا ل
المختلفة التي تعيق تقدم المردود التربوي والتي جعلت المنظومة التربوية  عن الصعوبات

  . الجزائرية  تسعى وراء اإلصالح التربوي وإعادة التفكير في المناهج التعليمية والتكوينية
مادة العلوم وسعيا منا إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تحول دون تحقيق معلم 

الطبيعية ألهداف هذه المادة  الواردة في المناهج التعليمية الجديدة ، أي إآساب المتعلم 
الجزائري آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية قصد الوصول به إلى  مهارة حل المشكل ذا 
اد طبيعة علمية ، ونظرا لقلة إن لم نقل ندرة الدراسات الجزائرية التي تهتم بتعليم المو

العلمية ومدى تحقيق أهدافها ، قمنا بإجراء هذا البحث بهدف معرفة مدى قدرة المعلم 
الجزائري للعلوم الطبيعية على التحكم في آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية الذي هو 

وحتى نتوصل إلى تحقيق هذا الغرض، قمنا بتصور إستراتيجية . مطالب بإآسابها للمتعلم
 نظري وعملي، ذلك بعد تحديد المشكل والهدف من البحث وأهميته :بحث تتضمن بابين 

بالنسبة للمجتمع إضافة إلى تحديد المفاهيم اإلجرائية له ، حيث قمنا بتقسيم الجانب النظري 
  : إلى ثالثة فصول، إذ يتضمن آل فصل  ثالثة أقسام آالتالي 

  :  يمثل الجانب النظري ويتضمن   الباب األول-
  الكفاءة نظريات ومفاهيم  / لالفصل األو* 
   تمهيد-
   التصورات المختلفة  لمفهوم الكفاءة -
   النظريات المؤسسة لمفهوم الكفاءة -
   مفهوم الكفاءة في المجال التربوي -
  . خالصة-

  آفاءات منهجية و معرفية . آفاءات العلوم / الفصل الثاني* 
   تمهيد -
   مفهوم العلم والعلوم -
  قل  الديداآتيكي للعلوم التحويل أو الن-
   المقاربة بالكفاءات في مجال العلوم -
  . خالصة- 

  تكوين المعلم في مجال الكفاءات  / الفصل الثالث* 
   تمهيد -
   مفهوم التكوين -
   المعلم أساس عملية التعليم والتعلم -
   المرجعيات المختلفة للكفاءات -
  . خالصة -
  
  



 

  :  الباب الثاني-
  : يجية الجانب  العملي ، حيث ارتأينا تقسيم هذا الباب إلىيخص تصور إسترات

   تمهيد-
   الدراسة االستطالعية ونتائجها -
   الدراسة األساسية–
   عرض النتائج وتفسيرها -
   خالصة -
   خالصة عامة -
   التوصيات -
   االقتراحات-
   قائمة المراجع -
   المالحق -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :إلشكالية لإلطار النظريا -
  

 يشكل وغيرهاالمتقدمة في المجتمعات المختلفة " لكفاءاتالمقاربة با" أصبح موضوع 
وعلى مستوى المجال التربوي بصفة  عامة،حديث الساعة على آل المستويات بصفة 

 العلمي -لتطورات التي برزت على المستوى السياسي والمعرفيا ذلك نتيجة خاصة،
 أفراد دوى  تبحث عن مما جعل المجتمعات الحديثةالعالم، ي والتكنولوجي واالقتصادي ف

  . التي تصادفهم في حياتهم اليومية" بحل المشاآل" ثقافة علمية وآفاءات تسمح لهم 
ولقد فرضت هذه المستجدات على المجتمعات الحالية إعادة النظر في منظوماتها التربوية 

.  المختلفةة رآب الحضارة والتغيرات حتى تتمكن من مسايرتربويا والعمل على إصالحها 
 تشكل محور  التيوعلى هذا األساس، أصبحت مادة العلوم الطبيعية من بين المواد التعليمية

في مجال الفلسفة وعلم النفس والتربية والتعليمية م العديد من المختصين والباحثين اهتما
علمي و المحتوى ، أي العلمية  المناهج الذلك للتفكير في حداثة محتوى، الطبيعيةوالعلوم 

، عليم وتعلم هذه المادة تحديد طبيعة الغاية من تالتعلم إضافة إلىمواقف فعلية والمعرفة ال
  :التعليمات الرسمية التاليةمما أدى إلى التأآيد على 

  
تعليم مادة العلوم الطبيعية البيولوجية  " يجب على عملية: الطبيعة واألهداف من حيث -

العلمية الضرورية  جية والجيولوجية أن تسمح للفرد المتعلم باآتساب المعلوماتوالتكنولو
لفهم العالم المعاصر وتغيراته في مجال الصحة والحياة من جهة ومن جهة أخرى في مجال 

على المعلومات المراد تعلمها من طرف المتعلم  أن و. صادر آوآب األرض المحيط وم
 وأهم ما توصلت إليه  لحالية التي مرت منها المادة العلمية تأخذ بعين االعتبار التطورات ا

األبحاث البيولوجية والجيولوجية هو مجموع المفاهيم والمساعي العلمية التي يجب أن 
المالحظة والتحليل و االستدالل وصياغة : يتعلمها المتعلم ، أي التحكم في المنهج التجريبي 

حيث يسمح هذا بتطور القيم . واسطة التجربة المشكل وفرض الفرضيات والتحقق منها ب
  .الثقافية للمتعلمين وتنمية  قدرتهم على التخيل واإلبداع والترآيب والتمرن على  روح النقد 

  
التكوين بالنسبة لكل مستوى )   Cohérence(حتى نؤمن ترابط   :من حيث التعليمات -

انطالقا من األشياء لمشكل العلمي لتعليم بأسلوب حل اتعليمي سنذهب إلى األهم في صورة ا
، بحيث تعطى األولوية  الطرائق البيداغوجية المختلفةالملموسة والمكتسبات القبلية حسب

مما  إلى شرح وتفسير الظواهر البيولوجية والجيولوجية التي تشترط المساعي التفسيرية ،
  ) 1("  الوسط المعيشي يسمح بالوصول إلى المفاهيم األساسية التي تساعد المتعلم  على فهم

  
  
  

 
(1) PERILLEUX .Eric  et autres , Biologie , Livre du professeur , Instruction Officielles   
( Objectifs, Démarches  et moyens) ,  Nathan, Paris, 1991, p 7.  

  
  
  



 

ايا التربوية التطورات المستمرة والسريعة للقضايا المختلفة بصفة عامة والقضال شك أن و
 على المنظومة التربوية الجزائرية إعادة النظر في مناهجها التعليمية  فرضتبصفة خاصة

  على عملية اإلصالح عكف، مما جعلها تق التعليم إلى منطق التكوينواالنتقال من منط
  )1993 - 1992( إدخال تحسينات على برامجها مند الدخول المدرسي التربوي وتعمل على 

ذلك من المستوى الثانوي إلى المستوى  خص مناهج تعليم مادة العلوم الطبيعية،فيما ي
ية للمستويات نجد مناهج مادة العلوم الطبيعية الجزائر لهذا، ) 2003إبريل (االبتدائي 

 المقاربة بالكفاءات وتعطي أهمية آبرى لتطوير التربية العلمية تتبنى  التعليمية المختلفة
مبرراتها في ضرورة  التطورات تبرز هذه، حيث التعليمية مستويات وتعميمها على آل ال

 نمن المعنييالتكيف مع عصر تتسارع فيه التحوالت العلمية والتكنولوجية، مما يستلزم 
. والتحكم في مشاآله تسمح لهم بفهم العصر   علمية تزويد أفراد المجتمع بكفاءاتباألمر 

لتعلم وممارسة  سيرورة التعليم وايثة، نجدها تؤآد على الحد المناهج التعليميةأما فيما يخص
، مما جعل  تخص الحياة اليومية  طبيعية  انطالقا من مشاآل علميةبناء مفاهيم قصد العلم

نشاطات المتعلم تحظى بأهمية آبيرة تستوجب من معلم المادة إعداد إستراتيجيات واضحة 
والفضول العلمي  تعلم عن طريق التحفيزخالل ال تعلم من تنمية قدراته الذاتيةتمكن الم

بمعنى أن  المنظومة التربوية الجزائرية ترمي من خالل  مناهج  ،...والبحث واالستقصاء
مفاهيم (بصفة عامة إلى إآساب المتعلم آفاءات قاعدية معرفية الجديدة العلوم الطبيعية 

الغاية من تعليم مادة حت  لهذا ، أصب)المسعى العلمي والتجريبي (وآفاءات منهجية  )علمية
العلوم الطبيعية في المدرسة الجزائرية، ال تختلف عن الغاية من هذه العملية في مدارس 

  .   الدول المتقدمة
  

وال شك أن المقاربة بالكفاءات التي جعلت من المتعلم محور عملية التعليم و التعلم قصد 
ة األلفية الثالثة فحسب ، بل هي ثمرت تنمية قدراته وتطور آفاءاته لحل المشكل لم تكن وليد

   العالم، حيث نجد عبر الزمن العديد من الباحثين والمختصين في تعليم المادة العلميةجهود 
 من خالل أعماله يعطى أهمية آبرى لعمليات التفكير  )Dewey1952- 1859( )1( دوي

فرد المتعلم في تكوين  وإشراك العلى التعلم بالممارسةيؤآد واإلنساني وترآيبة للذآاء 
األهداف التي توجه نواحي نشاطه في عملية التعلم قصد تفسير الظواهر الطبيعية واآتساب 

الذي يمكن للفرد المتعلم أن " حل المشكل"المعرفة العلمية التي تساعد على اآتساب مهارة 
 وسيلة لتعلم  أيضا أن التربية هذا العالم  يرىحياته اليومية أو في المجتمع ويصادفه في 

  )Proulx 1998  ()2(برولكس ذلك دعم توليست وسيلة لتعليم الحقائق ، و ائقالكشف عن الحق
فهي ترى  للمتعلم ،لتكوين مهارة يجب إآسابها  وسيلة للتعلم وهدفا حل المشكلل اباعتباره

في  يمكنه اآتساب  الثقة في قدراته وبالتالي  مهارة حل المشكل  آل متعلم تمكن منأن 
  . نفسه ويظهر حرية التصرف الذاتي
____________________  

  
   .1987، دار النهضة العربية، بيروت، سيكولوجيا النموعبد الرحمان عيساوي، (1) 

(2) PROULX Lise Poirier, la résolution de problèmes en enseignement, perspectives 
en éducation, De bœck université,Paris, 1998. 



 

إلى أن هذه المهارة تقع في  )  Gagné  1976 / D’Hainaut 1988( ينو هويشير آل من جانييه ود
 مما جعل من  ، ات التي تتناول األفعال الثقافيةأي في التصنيف، مستوى أعلى من التعقيد 

تمثل   مهارة حل المشكلأصبحت،  لهذا  حجر الزاوية للمناهج التعليميةمهارة حل المشكل
المناهج التعليمية والمساعي األساسية   في  التعلمي-ها في النشاط التعليمياية المراد إتباعالغ

   . للتكوين العلمي 
  عايش زيتون من طرف الموضوع  هذا في إطارمكنت الدراسات التي أجريت ولقد 

هداف من الكشف على أن هناك إجماع على جملة من األ *)1997(   والشهراني *)1993( 
والتي ينبغي على تعليم مادة العلوم  سية تساعد على اآتساب مهارة حل المشكل األسا

أهداف المجال المعرفي، أهداف المجال : تحقيقها على مستوى المعلم والمتعلم وهي 
  .  االنفعالي الوجداني وأهداف المجال النفس حرآي

دراسات :  ساسية منهامكن البحث في ميدان تعليم مادة العلوم من تطوير عدة دراسات أآما 
الروح "الذي أهتم بالمعرفة القبلية للمتعلم وتكوين  Bachelard)    - (1984 -1962رد البش

-( ومارتينان وجماعته  )  Giordan  1978( أبحاث جيوردان،). Bachelard 1989" (العلمية

1987 Martinan 1983 ( وأسطولفي وجماعتهAstolfi INRP 1991) ( يوردان    ودوفتشي وج )
De Vecchi ; Giordan 1994  ( ببيداغوجيا وتعليمية العلوم"التي ساهمت في إنشاء ما يسمى "  

  
 الدراسات التجريبية التي اهتمت ببيداغوجيا العلوم و تقصي أثر األهداف السلوآية توصلتو

  1978( وجيوردان*)1976( ، زيتون*)1970(زآي : على تحصيل الطلبة في مادة العلوم

Giordan(** إلى إجماع هؤالء على أن األهداف السلوآية تضع الطالب المتعلم مرآزا في 
 ومعرفة ، سلوك المتعلم بتحقيق األهداف المنشودة وقياسوتهتم التعلمية  -العملية التعليمية

يساعد على مما  تابعةلدافعية والميل نحو الما نفسه الطالب لألهداف السلوآية مسبقا تثير في
لم سيكولوجيا التعلت منسجمة مع المبادئ األساسية  حيث تأتي نتائج هذه الدراساالتحصيل،

أما فيما يخص الدراسات المسحية التي أجريت في مجال . وتحقيق المبدأ النفسي التربوي
ترآز على مدى عالقة التحصيل المدرسي العلمي باآتساب  ها نجد،أهداف تعليم مادة العلوم 

 حيث *)1992( الشناق*)1988( زيتون،*)1977( غيثف تعليم هذه المادةلمعلم ألهداالمتعلم وا
ن إلى أن دور معلمي العلوم في مساعدة طلبتهم على اآتساب مهارات وهؤالء الباحثأشار 

  الطريقة العلمية، ال تختلف باختالف الجنس أو الخبرة التعليمية وأن تزايد
 

_________________  
  

- GAGNE Robert,  les principes fondamentaux de l’apprentissage application à 
l’enseignement, éd HRW, trad. Brien, Montréal ,1976. 
- D’HAINAUT Louis , des fins aux objectifs de l’éducation, 5°éd ,Labord, 
bruxelles,1988. 

  .1994 األردن، ةوم التربية، جامع األولى، آلية علة، الطبع، أساليب تدريس العلومعايش محمد زيتون* 
** GIORDAN André, op cit. 

  
  
  



 

الخبرة التعليمية ليس من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الممارسة  التعليمية لمعلمي 
والتفكير العلمي وحل العلوم لمساعدة طلبتهم على استخدام الطرق العلمية في البحث 

 إعداد وتدريب في طرق العلم وعملياته أثناء تكونه،  لم يتحصل المعلم علىاإذ والمشكالت
  .فسنوات الخبرة ال تمكنه من ذلك

  
ومكنت الدراسات التي اهتمت بالبحث في مدى تحقيق أهداف تعليم مادة العلوم مثل دراسة 

 في الواليات المتحدة األمريكية ، من الكشف على أن أهم هدف تعليمي *)Weiss1993(ويس 
 العلوم في مرحلة التعليم المتوسط والثانوي  هو مساعدة الطلبة على يرآز عليه معلمو

  المتعلقة *)Krajck 1993  (  آشفت نتائج البحوث  آما ب المفاهيم العلمية األساسية ،اآتسا
 على أن واقع التربية العلمية وتدريس العلوم في أمريكا متدن وأن بتدريس العلوم وأهدافها
 ، ال يفهمون المفاهيم العلمية فهما عميقا ، بتدائي والمتوسط والثانويطلبة مراحل التعليم اال

وال يربطون بين الظواهر الكونية والوجود ويحفظون المصطلحات دون فهمها، آما 
وأن أسلوب المحاضرة والمناقشة هما ...يحفظون آيف يحل المشكل وال يطبقونه 

  مختلفة أآثرأساليب تدريس العلوم في المراحل التعليمية ال
 التي آانت تستقصي مدى اآتساب *)1988-1984(دراسة آل من زيتون والعبادي كنتنا وم. 

 الطلبة للمهارة العلمية، من الكشف على أن تعليم العلوم يرآز دائما على الجانب المعرفي
  Houg and Piper 1982  ( التي قام بها آل منأما الدراسات، ويهمل المهارات العلمية األخرى

  والتي أجريت في إطار تقصي العالقة بين أهداف *)Harty et al 1984  ،1978-1977 زيتون ،
بينت أن هناك ف لمعرفية والحس حرآية والوجدانيةاادة العلوم في المجاالت الثالثة تعليم م

  . عالقة بين االتجاهات العلمية والميول والتحصيل وحب االستطالع العلمي للطلبة 
  

زيدان دراسة  ، و* ) Hankoos and Penick 1983( آل من هنكوس وبينيك  وأشارت دراسة 
في اآتساب عمليات ) اآتشافي، ال اآتشافي( بتقصي أثر المناخ الصفي  المرتبطة* )1992(

العلم والتحصيل العلمي إلى أنه هناك فرق في اآتساب مهارات عمليات العلم لصالح 
اآتشافي، وتدل هذه النتيجة على أن الجو المجموعة التي درست بمناخ تعليمي صفي 

وفي  اب الطلبة لمهارات عمليات العلم معلم يؤثر في اآتسالالتعليمي الصفي الذي يهيئه 
 التي استقصت  عالقة  أثر المناخ الصفي *)1993(نفس السياق آشفت دراسة أحمد سمير 

متحاناتهم وتحصيل واتجاهات معلمي العلوم نحو التدريس الحديث  للعلوم  في أسئلة ا
طالبهم العلمي من الكشف على أن معظم األسئلة التي يستخدمها معلمو العلوم  تقع ضمن 
المستويات العقلية الدنيا ، ويعزى هذا إلى عدم تأهيل المعلمين أو تدريبهم مهنيا وتربويا 

ن عالقة بي على أنماط األسئلة وآيفية تصميمها واختبارها، آما بين الباحث أن هناك
اتجاهات معلمي العلوم نحو التدريس الحديث للعلوم وأنماط األسئلة التي يستخدمونها في 

 .  بالمناخ الصفي االآتشافي والتجاهات معلمي العلوم عالقة التحصيل العلمي للطلبة
__________________ 

 
 .عايش محمد زيتون، مرجع سابق عن* 
  
  



 

  
على المناهج التعليمية الجزائرية  فرضت الالتطورات المستمرة في هذا المجال شك أن و

مواآبة المستجدات في تعليم مادة العلوم، واستجابة لهذا، قامت المنظومة التربوية في إطار 
 بإدخال تحسينات على برامجها وتجديدها قصد تحسين 1992إعادة هيكلة التعليم مند سنة 

ية القدرات  وتنمربة بالكفاءات  للمقاعطيت أهمية آبرىاألداء التربوي وفعاليته ، حيث أ
ذلك حتى يتم االنتقال ،   التقويم إضافة إلى االهتمام بالمنهجية وبعد، والكفاءات والمهارات 

 الدراسات القليلة التي أجريت في الجزائر ، لكن منطق التعليم إلى منطق التكوينمن
 عن تحقيق أهداف تعليم واهتمت بتعليم مادة العلوم وأهدافها ال تعبر عن هذا االنتقال وال

 وبوآرمة  )1( )1995(المادة، حيث آشفت الدراسات التحليلية التي قاما بها آل من حيرش
ثالث والثانوي على  لكتب مادة العلوم الطبيعية الجزائرية للطور الثاني وال) 2 ()1999 - 1994(

بوية الخاصة التر ال تساعد المتعلم على التكوين وال على تحقيق األهداف أن هذه الكتب
 التي قام بها المعهد الوطني للبحث في الدراسات التقويميةبينت ، آما بتعليم مادة العلوم

أن مخطط مستويات ) INRE 2001 ( )3(  مادة العلوم للمدرسة الجزائرية لمناهجالتربية 
جانب آان االهتمام أآبر بال، حيث قصه الدقة واالنسجام و الوجاهةاألهداف في المناهج تن

المعرفي في تصنيف األهداف ، ولم تأخذ شروط اإلنجاز في تحديد األهداف إضافة إلى أن 
 والطريقة المقترحة في أغلبها  محفز وال يساير مستجدات الحياةالمحتوى العلمي غير

  . تقليدية وتعتمد على اآتساب المعارف فقط
  

 أن نسبة ) 2000(بكالورية نتائج االمتحانات لدورة اللآشفت الدراسات التحصيلية وقد 
 على المستوى الوطني في شعبة )%1(،ال تتعدى  الحائزين على المعدل في مادة  العلوم

من الناجحين في شهادة التعليم  80% و.) Journal  Liberté ( )4 2001(علوم الطبيعة والحياة 
   ) .l’INRE( ) 5   2001( لم يحصلوا على المعدل في مادة العلوم )2000 دورة(األساسي 

عن  بوالية تيزي وزو آشفت دراسة إحصائية أجريت على مستوى مديرية التقويمآما 
التراجع الملحوظ لدى معظم المتعلمين فيما يخص المردود الدراسي لمادة العلوم عند 

بعض الذين انتقلوا من الطور الثالث إلى  :على سبيل المثال ،  فانتقالهم من مستوى إلى آخر 
 أصبحت عالمتهم التحصيلية في مادة 13 و11ولى ثانوي بمعدل عام يتراوح بين السنة أ

  )6(  )08 و5,5(العلوم ، تتراوح بين 
_________________  

  
 ، تحليل محتوى آتب دراسة الوسط للطور الثاني من التعليم األساسي في الجزائر وفقا لمعاييرحيرش حكيمة  -) 1(

    .1995لة بحث لنيل شهادة الماجستير في علوم التربية ، غير منشورة ، جامعة  الجزائر   ، رساوأهداف التربية البيئية
 رسالة عالقة محتوى الكتاب المدرسي بأهداف تدريس العلوم الطبيعية الواردة في المناهج  بوآرمة فاطمة الزهراء ، -

  .   1999بحث لنيل شهادة الماجستير، غير منشورة ، جامعة الجزائر ، 
(3) - Ministere de l’éducation national , cahiers de l’INRE,revue educative et 
didactique,  n°1,2001. 
(4) - JOURNAL LIBERTE,n°454,2001.  
(5) - Ministere de l’éducation national , cahiers de l’INRE,actes du colloque sur 
l’évaluation des examens scolaires, numéro spécial, 2001.  

   2000 ، مديرية تيزي وزو ، مصلحة التقويموزارة التربية الوطنية ، ) 6(
  



 

  
وعلى النتائج التي تعكس ، ختلفة وبناءا على النتائج الخاصة بالدراسات واألبحاث الم

 الخاصة بتعليم وتعلم مادة العلوم الطبيعية في المدرسة بة تحقيق األهداف التربوية صعو
ة العلوم الطبيعية أساس التربية العلمية في المستويات التعليمية ولكون معلم ماد، الجزائرية 
تخليق المحيط الذي ل امصدر" حديث  بالمفهوم الوالعتباره في المدرسة الجزائرية، المختلفة

فإننا  ، )1(" والمعرفة الفعلية والمعرفة الوجدانية،  المعرفة العلمية سمح  للمتعلم باآتسابي
ال يتمثل في تحديد الغاية وآفاءات تعليم مادة ، بة لموضوع البحث أن المشكل بالنسنعتقد

شى االعلوم الطبيعية المحددة على مستوى المناهج الجزائرية، ألن هذه األخيرة أصبحت تتم
  والمستجدات العصرية حسب التعليمات الرسمية، وال نراها  تتمثل في تدني مستوى المتعلم

أداة تكوين بين أيدي المعلم المسؤول "الجديد يعتبر بالمفهوم  في هذه المادة ، ألن هذا األخير
قصد تحقيق األهداف التربوية على ) المعرفية والمنهجية (على إآسابه الكفاءات الالزمة 

مما يتطلب من معلم مادة العلوم الطبيعية بالدرجة األولى القدرة على التحكم ،  )2(" مستواه
الواردة في المنهاج، آنقطة انطالق في العملية للعلوم والمنهجية في الكفاءات المعرفية 

  .الجزائريةالتكوينية على مستوى المتعلم في المدرسة 
  
 التي النتائج التي توصلت إليها البحوث والدراسات السابقةعليه، نجد أن مهما آانت و

ات العلوم المقاربة بكفاء"  يخصفيماحاولت إبراز صعوبة  تحقيق فعالية المعلم على المتعلم 
قصد تكوينه في مجال الكفاءات الضرورية الآتساب مفاهيم علمية " المعرفية والمنهجية 

 القدرة على التحكم في آفاءات العلوم المعرفية يبقى واقعتساعده في حل المشكل ، 
 سواء آان ذلك على مستوى المتعلم  والبحثتمامهااليثير والمنهجية المراد إآسابها للمتعلم  

، ذلك " آيف يتعلم"ى مستوى المعلم بصفة خاصة، لكونه مسؤوال على تعليم المتعلم أو عل
وبما أن  نتائج الدراسات .   نظرا لحداثة الموضوع في المجال التربوي الجزائري 

الجزائرية آشفت عن تراجع المردود التربوي العلمي للمتعلمين من مستوى تعليمي ألخر، 
 لم  تتعدى  في شعبة علوم الطبيعة والحياة التي البكالوريةوعن نسبة الحائزين على شهادة

 الذين في شهادة التعليم األساسي  على مستوى التراب الوطني،  وعن نسبة الناجحين  1%
 الذين انتقلوا من الطور  الطبيعة ، وعن أوالئكلم يحصلوا على المعدل في مادة العلوم

متهم التحصيلية في مادة  عال13 و11راوح بين الثالث إلى السنة أولى ثانوي بمعدل عام يت
ت ما إذا آانالمر إلى استقصاء عن   الواقع هذا، حيث  يدفع بنا  08 و5,5 تتراوح بين العلوم 

العلوم الذي هو مطالب  قدرة المعلم الجزائري للعلوم الطبيعية على التحكم في آفاءات
تربية العلمية ، ذلك باعتباره أساس عملية بإآسابها للمتعلم وراء التراجع والتقهقر الخاص بال

  :   التعليم والتعلم ، حيث  يجعلنا هذا نطرح األسئلة التالية
________________  

 
(1) PELLAUD Francine , Repenser l’enseignement des sciences dans une Optique 
d’éducation à la citoyenneté , Paru dans les actes du conseil de l’europe  1999. P5, 
(2) Idem. 
 

  
  



 

  
القدرة على العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي هل لمعلمي  -

 الجزائرية  الواردة في المناهج التعليمية المعرفية والمنهجية  لكفاءات العلومالتصور الشامل
  ؟
  
على القدرة نوي  االبتدائي والمتوسط والثامعلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليميهل ل -

 المعرفية الواردة في المناهج التعليميةآفاءات العلوم التمييز بين آفاءات العلوم المنهجية و
   ؟الجزائرية

  
القدرة لمعلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في هل  -

  ة الجزائرية ؟ ة الواردة في المناهج التعليميمنهجيعلى التمييز بين آفاءات العلوم ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  : فرضيات البحثتحديد  -

انطالقا من فكرة أن لمعلمي المعلوم الطبيعية للمستويات التعليمية المختلفة نفس المهام، أي 
آيف يتعلم، إآساب المتعلم آفاءات العلوم الواردة في المناهج التعليمية عن طريق تعليمه 

على أساس التساؤالت وبناءا على طبيعة التكوين األولي والتكوين أثناء الخدمة لهؤالء، و
   :التاليةالسابقة تم صياغة الفرضيات 

  
  :  الفرضية العامة -

لمستوى التعليمي االبتدائي في اوم الطبيعية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العل
  على التحكم في آفاءات العلومدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهموالمتوسط والثانوي للم
  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبالمعرفية والمنهجية التي

  
  :  الفرضية الجزئية األولى-

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي 
ت العلوم ئرية فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءاوالمتوسط والثانوي للمدرسة الجزا

  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتيالمعرفية والمنهجية ال
  
  :  الفرضية الجزئية الثانية-

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي 
ما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءات والمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية في

  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتيلتحكم في المعلومات العلمية الاآفاءات االستدالل العلمي و
  
  : الجزئية الثالثة الفرضية -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي 
ءات اإلنجاز للمدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاوالمتوسط والثانوي 

  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتياالتصال الآفاءات التقني و
  
  : الفرضية الجزئية الرابعة -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي 
ر الكفاءات المعرفية لمدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على تصووالمتوسط والثانوي ل

  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتيللعلوم ال
  
  : الفرضية الجزئية الخامسة -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي 
المنهجية ر الكفاءات  يخص قدرتهم على تصووالمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية فيما

  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتي الللعلوم
  



 

  
    :البحث أهداف -

  : يسعى هذا البحث وراء تحقيق األهداف التالية 
  

 الصعوبات التي يتخبط فيها المعلم الجزائري لمادة العلوم بعض عن محاولة الكشف* 
 والتي نراها تحول دون تحقيق ي والمتوسط والثانوي مي االبتدائالطبيعية للمستوى التعلي

 تتمثل في عجز معلمي مادة الصعوبة هذه نجدمعظم األهداف التربوية لهذه المادة ، حيث 
العلوم الطبيعية عن قدرة التحكم في الكفاءات العلوم  المعرفية والمنهجية الواردة في 

    . التعليمية المنهاج
  
 والتأطير وواضعي مناهج العلوم الطبيعية التكوينية الخاصة لتكوينلفت انتباه المهتمين با* 

الخاصة بالمتعلمين إلى  مناهج العلوم الطبيعية التربويةواضعي آذا بمعلمي مادة العلوم ، و
الخاصة التعليمات الرسمية  المفاهيم وضرورة إعادة النظر في آيفية توضيح وتبسيط

 مجال هؤالء  في  تمحور حول ، قصد جعل التكوين يبالمقاربة بالكفاءات في مجال العلوم
   ).  الديداآتيك ( ة العلوم تعليمي واالبيداغوجيآفاءات العلوم المنهجية والمعرفية  وفي مجال 

  
 خاصة بالكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية يمكن استعمالها )االستبيان(تقديم أداة قياس * 

علم مادة العلوم الطبيعية في المستويات المختلفة من في بحوث أخرى تتعلق بمجال تعليم وت
التعليم في المدرسة الجزائرية، آما يمكن استغاللها و تبسيطها الستعمالها على مستوى 

  . المتعلم
  
 من طرف آل من المعلم في الميدان التعلمي   يمكن استغاللها إجرائية تقديم اقتراحات- 4

  .شين التربويين والطالب المتربص والمكونين  والمفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  :   البحثضوع أهمية مو-
  

  :يمكن حصر أهمية البحث في النقاط التالية  
 في الدول المتقدمة أو  طبيعة الموضوع حديث الساعة هذا البحث أهميته األولى منيستمد -

  الذي يثير الكثير من الجدل بين" المقاربة بالكفاءات " أي موضوع  التقدم،في طور 
ستثري نتائج هذه ، آما  الطبيعيةالمختصين والمهتمين بتطوير تعليم وتعلم مادة العلوم 

مادة العلوم تعليم وتعلم  الجزائر والمتعلقة بأجريت في القليلة التي الدراسات، نتائج الدراسة
      .الجزائريةالطبيعية في المدرسة 

  
 الخاص بموضوع الدراسة باللغة إثراء وتبسيط الجانب النظري ومن أهمية هذا البحث، -

 مادة العلوم الطبيعية والطالب المتربص  والطالب في إطار التكوين يالعربية ، لصالح معلم
قدرة التحكم في آفاءات مادة  ذلك لكون وآذا لصالح  مفتشي مادة العلوم الطبيعية، المستمر 

ب  معرفة وإدراك وفهم آل العلوم المعرفية والمنهجية مشكلة نظرية بالدرجة األولى  تتطل
مصدرها محتواها العلمي وطبيعتها وخصائصها ومعرفة  : ما يتعلق بهذه المادة من حيث

 تعريف وآذا ، لها والبيداغوجيا والتعليمية األسس النظرية الفلسفية والنفسية والتاريخية
  .الكفاءات الخاصة بتعليم وتعلم مادة العلوم 

  
 ومعجم مصطلحات خاصة بالموضوع لمفاهيم إجرائيةقديمه  تكمن أهمية هذا البحث في ت-

 دليل لالستبيان  آما يقدم،الطبيعيةيمكن استغاللهما من طرف معلمي ومفتشي مادة العلوم 
 دون ليل إحدى الصعوبات التي تحولدقصد مساعدة المعلم الجزائري على ت )أداة القياس(

 مقترحات إجرائية مختلفة  يمكن استغاللها إضافة إلى تقديم.  أهداف التربية العلمية تحقيق
ين هم في ذفي مجال التأطير والتكوين المتواصل الخاص بمعلمي مادة العلوم الطبيعية ال

  )  . الجدد واألقدمين منهم(الميدان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  :    التحديد اإلجرائي  لمفاهيم البحث   -
  

 فيما  ي منه معلم مادة العلومي يعانبما  أن هذا البحث  يهدف إلى الكشف عن العجز الذ
 والتي نعتقد أنها تحول  العلوم المعرفية والمنهجية يخص  قدرته على التحكم في آفاءات

األهداف التربوية ، فإننا نرى ضرورة تحديد المفاهيم األساسية إجرائيا حسب تحقيق دون 
  :المتطلبات الحالية للبحث وهي آالتالي 

  
  : لوم مفهوم  آفاءات  الع* 

 تعليم وتعلم مادة العلوم الطبيعية التي يسمح  البحث الحالي، الكفاءاتيقصد بهذا المفهوم في
حددتها المنظومات التربوية المختلفة من خالل التعليمات الرسمية التي  وباآتسابها للمتعلم،

  :  الواردة في مناهج العلوم الطبيعية للمستويات التعليمة المختلفة وهي
 تتمثل في تصورات للمفاهيم العلمية التي تسمح للمتعلم بحل المشكل ذو  معرفيةآفاءات -

البيولوجيا، الجيولوجيا وعلوم البيئة والعالقات :  في مجاالت العلوم الطبيعية طبيعية علمية
  .التي تربط هذه العلوم 

ة والتحكم  تتمثل في تطبيق االستدالل العلمي والتحكم في المعلومات العلميآفاءات منهجية
تعلم باآتساب المفاهيم في االنجاز التقني والتبليغ والتواصل بحيث تسمح هذه األخيرة للم

  في تكوينا هاماآل من الكفاءات المعرفية والكفاءات المنهجية دور، حيث يلعب العلمية 
  .   حرآي - المتعلم في المجال المعرفي والوجداني والنفسشخصية 

  
  : لطبيعيةمادة العلوم امفهوم * 

 الذي يشمل المفاهيم  والمعرفييقصد  بهذا المفهوم في البحث الحالي ، المحتوى العلمي
 ذلك ،العلمية التي توصل إليها المختصون والباحثون في مجال دراسة الظواهر الطبيعية 

علم (من خالل المساعي التجريبية والمساعي المعرفية العلمية في مجال علوم البيولوجيا 
طرأ على هذا المحتوى نقل حيث . .. الجيولوجيا وعلم البيئة األرضومجال علوم) اءاألحي

الفالسفة والنفسانيين والتربويين :  بالتربية  والمهتمينديداآتيكي من طرف المختصين
تعلمية ال -تعليمية الوالديداآتيكيين والعلميين لتحديد المفاهيم والمساعي العلمية والمواقف 

ألخيرة في متناول المعلم ليكسبها للمتعلم وفي متناول المتعلم ليحل مشاآله حتى تصبح هذه ا
  .اليومية 

  
     :مفهوم معلم مادة العلوم الطبيعية  * 

إال أنه )  األستاذ ،المربي، المعلم ، المكون (بالرغم من تعدد األسماء الخاصة بهذا الفرد 
ل الذي تولى له مهمة تنفيذ التعليمات  في البحث الحالي، الفرد الفعامفهوم المعلم يقصد ب
الواردة في مناهج المادة للمستويات التعليمية آفاءات العلوم  الخاصة بتعليم وتعلم الرسمية

من خالل " تعليم المتعلم آيف يتعلم " تولى له مهمة ، آما الجزائريةالمختلفة في المدرسة 
 المجال النفس حرآي من وضعه في وضعية حل مشكل ومساعدته على تنمية قدراته في

   وفي المجال الوجداني االجتماعي،مارسة الذاتية واألعمال اليدويةخالل الم



 

  وتعديله وفي المجال المعرفي من خالل بنائه، من خالل التبليغ والتواصل واإلبداع 
         .آلاللمفاهيم العلمية الضرورية لحل المش

  
   : لعلومات المعرفية لمفهوم الكفاء* 
العلمية التي ) cognition(د بهذا المفهوم في البحث الحالي، مجموعة المعارف يقص

حسب بناء فكري مرتب في ) الباحث(تكونت  نتيجة المجهودات الفكرية والحسية لإلنسان 
:  نتاج وإبداعات الفكر اإلنساني تمثل هذه، حيث  مستويات معرفية من البسيط إلى المعقد

دئ والقواعد والقوانين والنظريات العلمية التي يجب إآسابها للمتعلم، الحقائق والمفاهيم والمبا
الحفاظ على ذاته تنمية قدراته و على تساعدتمثل الوسيلة األولى التي ذلك لكون هذه األخيرة 

وبيئته وفهم و تفسير الظواهر الطبيعية والكونية التي تحيط به إضافة إلى فهم العالم 
  .المحسوس الذي يعيش فيه

  
    :لعلوم   ت المنهجية لمفهوم الكفاءا *

التي تسمح للمتعلم  المختلفة  أو األداءات يقصد بهذا المفهوم في البحث الحالي ، الممارسات
 بتطبيق المسعى العلمي  بدورها للمتعلم بالتعلم والتنظيم والسيرورة الفكرية التي تسمح

مي ، وبتوظيف المعارف السابقة لبناء والمنهج التجريبي قصد اآتساب آفاءة االستدالل العل
 وبالقيام بالتجارب قصد ،المفاهيم الجديدة قصد اآتساب القدرة على التحكم في المعلومات 

اآتساب القدرة على التحكم في االنجاز التقني و بممارسة التبليغ واالتصال قصد اآتساب 
  .    التحكم فيهما  التعبير عن ما بدخله والقدرة على

  
  : وم تصور المعلم لكفاءات العلوم  مفه* 

يقصد بهذا المفهوم في البحث الحالي، البنية المفاهيمية التي شكلها معلم مادة العلوم الطبيعية 
 ، ذلك نتيجة  المعرفية والمنهجية  الواردة في المنهاجعن آفاءات العلوم) منفذ المنهاج( 

مه انطالقا من المحتوى العلمي والخبرة العمليات العقلية على مستوى المراآز الذهنية وبتعل
المهنية والتعليمات الرسمية الخاصة بغايات مادة العلوم الطبيعية والكفاءات التي هو مطالب 

  .  بإآسابها للمتعلم من خالل تعليم وتعلم المادة  
  
  : مفهوم التحكم في آفاءات العلوم  * 

 التعرف ة معلم مادة العلوم الطبيعية علىقدراستعداد ويقصد بهذا المفهوم في البحث الحالي، 
 التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية وآفاءات العلوم على آفاءات العلوم ، وقدرته على

 بين آفاءة االستدالل وآفاءة ، أيييز بين آفاءات العلوم المنهجيةوقدرته على التم،  المنهجية
 التقني وآفاءة االتصال ، وقدرته على آفاءة اإلنجازبين  و،التحكم في المعلومات العلمية 

وآذا قدرته للتعرف  ووصفها، المنهجية للعلومالكفاءات التصور الشامل للكفاءات المعرفية و
 منهجية آانت  حتى يتمكن من تنميتها على مقدرات الخاصة بكل آفاءة معرفية أعلى ال

  .مستوى المتعلم 
  
  
  



 

    : القدرةمفهوم * 
  الملكة المتطورة عن طريق الخبرة و التعلم العلمي، أيالبحث الحاليصد بهذا المفهوم في يق

هي االستعداد الفكري والمعرفي القابل للتطور عن طريق التعلم الذاتي والخبرة المهنية 
والتميز بين / الخاصة بالتعليم، حيث تسمح القدرة لمعلم العلوم الطبيعية بالتعرف على

 . لوم، وبتصور هاتين الكفاءاتين ووصفها بصفة شاملة الكفاءات المعرفية والمنهجية للع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

  
 

 
 

  
  
  
  
  
  

يجرنا الحديث عن الكفاءة وآفاءات العلوم المعرفية والمنهجية وتكوين معلم 
العلوم الطبيعية في مجال الكفاءات إلى استقصاء العديد من المراجع المتخصصة 

لك قصد تحديد العديد من المفاهيم الخاصة بالموضوع والغير متخصصة منها، وذ
من خالل إلقاء الضوء على مختلف النظريات التي جاءت من اجل تعريفها 
وتفسيرها ، لذا جاء هذا الباب آمحاولة لإللمام ما أمكن بمختلف الجوانب 

 .       المحيطة بالموضوع 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



 

  
  
  

  
  

  . تمهيد- 
  

  .لمختلفة للكفاءة  التصورات ا-أوال 
 

  . النظريات المؤسسة لمفهوم الكفاءة -ثانيا 
 

  . مفهوم الكفاءة في المجال التربوي -ثالثا 
 
 .  الخالصة-
  
  

                            
  
  
 
 
 
 
  

                                                       



 

   :تمهيد -
 يمكن تجنبها في العلوم اإلنسانية واالجتماعية يعتبر مصطلح الكفاءة في عصرنا هذا آلمة ال

تطبيق " ذلك لكونه أصبح متداوال في جميع المجاالت المختلفة، حيث يقصد بهذا األخير 
 تنتج  مما يجعل الكفاءة لتحقيق نشاط علمي)savoir -faire( والمعرفة الفعلية) savoir(المعرفة

نطالقا من منصب عمل  آما يمكن تثبيتها عن الخبرة المهنية ويمكن مالحظتها بموضوعية ا
    )1(" من خالل األداء المهني 

اليومي الذي يستعمله الفرد لتحقيق ) action( وبهذا، يمكننا تحليل واقع الكفاءة في الفعل 
ما في موقف معين، آما يمكننا من خالل هذا التحليل إدراك المعرفة المفاهيمية   نشاط

لكن  في نفس الوقت . ذي يقوم بنشاط ما عند وضعه في موقف ماوالمعرفة الفعلية للفرد ال
نجد صعوبة في إدراك الشروط الحقيقية التي أدت إلى إنتاج األفعال المختلفة  وتنمية 

الكفاءات التي يمكن " أن ) Guitet(القدرات الخاصة بالكفاءة  مما يجعلنا نقول مع جيتت 
 ) iceberg( إال الجزء المرئي للجبل الجليدي العائم إدراآها مباشرة في تحقيق نشاط ما،ال تمثل

   .          )2(" في حين يمثل جزئه الثاني الشروط الضرورية لتحقيق وتنمية هذه الكفاءات 
  

 والخفي و الظاهر ي المرئ الجزء  بهذا، يصبح مصطلح الكفاءة يتضمن في نفس الوقت
م قطبين متعاآسين بالنسبة لعملية اإلدراك والباطني حيث يجعلنا هذا، نستنتج أن الكفاءة تض

ومما يلفت االنتباه من خالل القراءات المختلفة الخاصة . وهما متكامالن من حيث الوظيفة
الكفاءة يتوقف على هاذين القطبين حيث نجدهما في ) théorisation(بالموضوع ، هو أن تنظير

   :النظرية) contextes(زوج من القرائن 
تصور "ة األولى التي آان لها أثرا آبيرا على العلوم اإلنسانية المعاصرة في  تتمثل القرين-

  الذي حاول من خالله معرفة آيف يتعلم األطفال )3(" للكفاءة )  Chomsky1969(شومسكي 
الحالية تعتمد هذا النموذج وهدا ما )   apprentissages(لغة األم ، حيث أصبحت آل التعلمات

   .سنوضحه فيما بعد 
 أما القرينة الثانية، تتمثل في سلسلة من األفعال المالحظة أو القابلة للمالحظة  ونعني بها  -

وهدا النوع من التنظير . السلوآات الخاصة والمحددة المراد الوصول إليها أو تحقيقها
يتضمن عدة متغيرات وهو أآثر انتشارا ، حيث نجده  في المجال المهني وبصفة خاصة في 

 .)pédagogie par objectifs(داغوجيا األهداف  أدبيات بي
، نجد التعليمات "بمادة العلوم الطبيعية"أما فيما يخص االستعماالت البيداغوجية الخاصة 

التربوية الخاصة بالمقاربة بالكفاءات الواردة في المناهج التعليمية الجزائرية تتضمن 
ر شومسكي ، ونذآر على سبيل اتجاهين أي االتجاه األول يتضمن تعليمات تعتمد تصو

  :  المثال 
______________________  

  
(1) GUITET André, Développer les compétences par une ingénierie de la formation, 
coll. formation permanente en sciences humaine, Paris, 1994, P 11.  
(2) GUITET André. Idem, P27. 
(3) CHOMSKY Noam, la linguistique cartésienne, trad. N. Delannoe et D. Sperber.   
Paris, le seuil, 1969.   



 

 لالموضوعية واالستدال:تستهدف هذه المادة تطوير المواصفات المتعلقة بالفكر العلمي"-
بفضل البناء المتدرج ...مما يساعد على تكوين أفكار واقعية وموضوعية ...وتقديم حجج
     ) .1("  لمفاهيم علمية والجماعي

أما فيما يخص االتجاه الثاني ، فنجده وارد في نفس التعليمات التربوية التي قامت بتجزئة 
الكفاءة إلى عمليات تكون قابلة للمالحظة وال توحي بأي غموض فيما يخص الفعل الذي 

ة بالمعرفة الفعلة سيقوم به الفرد المتعلم  ونذآر على سبيل المثال الكفاءات المنهجية الخاص
  : التطبيقية 

يستعمل وسائل المالحظة ، يتابع تربية حيوان ،يبني ترآيبا تجريبيا بسيطا وفق مقاييس  " -
   . )2(..." محددة ، يمارس يدويا عينات طبيعية وأدوات تقنية من الحياة اليومية 

  
  : التصورات المختلفة للكفاءة-أوال  

 الذي يمثل أساس مصطلح الكفاءة التطرق إليه ن القارئييفرض علينا تعايش هذا الزوج من
بموضوعية وبشيء من التفصيل، ذلك قصد الوصول إلى إبراز النظريات التي ساهمت في 

و لما آانت الكفاءة في وصفها الظاهري  تتضمن الجزء المالحظ أو .  بناء مفهوم الكفاءة
نظرية أآثر انتشارا في المجال المهني القابل للمالحظة أي الممثل للسلوك حيث تعتبر هذه ال

  .  التربوي سنبداء بهذه األخيرة في ما يلي 
  
   : تصور الكفاءة آسلوك- 1 

  
 يستلزم ما تبين القراءات الخاصة بالمجال المهني أن تحديد الكفاءة الخاصة بمنصب عمل

ي سيقوم  المهني وصف النشاطات التي يتطلبها المنصب والتنمن المكون في إطار التكوي
النشاطات " بها الفرد المعين فيه ، لذا قام المختصون في هذا المجال بوصف عددا من 

 وصف الكفاءة المهنية في صورة لهذا أصبح   )3(" الخاصة التي يتميز بها آل منصب عمل 
التي يطلب من آل فرد القيام بها عند تعينه في ) standardisés( المقننة من النشاطات قائمة

معين ال تعبر عن أي غموض فيما يخص تحويل الكفاءة من  المكون إلى المتكون ، منصب 
 تحديد الكفاءات و  عمليةلكن . وذلك لكون الكفاءة  تعبر عن سلوآات محددة وقبلة للمالحظة

قصد تسهيل  إدماج الفرد العامل في عالم )  Taylor(تقنين النشاطات التي قام بها تايلور
مكن،ال يمكنها أن تسمح للفرد المتكون بتنمية قدراته العقلية  قصد الشغل بأسرع  وقت م

الوصول إلى مستوى التفكير واإلبداع الذي تسعى ورائه المجتمعات المتقدمة ، ذلك ألن 
  تقنين الكفاءات في صورة سلوآات

_____________________  
  
، ص 2003دائي، الجزائر، نة األولى من التعليم االبتمناهج السوزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، ) 1 (
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(3) GILLET Bernard, Améliorer la formation professionnelle par l’étude du travail, les 
éditions d’organisation, Paris, 1973, PP 33-34. 

  



 

إلى "آليا لفترة معينة ترمي بالدرجة األولىتكون قابلة للمالحظة يقوم بها الفرد العامل 
الفعالية القصيرة المدى على حساب تنمية األفراد وآفاءاتهم المهنية وحتى على حساب 
مسؤوليتهم مما أدخل المؤسسات التي تبنت نظرية تايلور في مشاآل  صعوبة التنمية 

لتحقيق من خالل  ، حيث يعتبر تايلور بتقسيمه للنشاطات وبفصله التصورعن ا…والتطور
في معظم األحيان الناآر لإلبداع والخبرة ) normalisées(التكرار المجبر لألفعال المضبطة 

            )1(" الذاتية 
  

 يقصد بها السلوك المقنن الذي يجب على الفرد  في المجال المهنيوعليه، إذا آانت الكفاءة
 المجال البيداغوجي يرجع الى العامل أن ينجزه في منصبه، نجد أن مصطلح الكفاءة في

  التي تبرز الرئيسيةحيث نجد الفكرة  ، ) pédagogie par objectifs(أدبيات بيداغوجيا األهداف 
في هذه البيداغوجيا تتمحور حول تحديد المعلم لما ينتظره من المعلم في نهاية آل نشاط أو 

د هنا،أن يذآر المعلم  ما حصة تعليمية ، أي تحديد الهدف من النشاط التعليمي والمقصو
سيكون المتعلم قادرا على القيام به في نهاية الحصة التعليمية أو بمعنى آخر، تستبدل فكرة 

وبهذا " في نهاية الحصة...أن يعرف المتعلم بفكرة أن يكون المتعلم قادرا على معرفة"
تم بالقدرة مما يؤآد انتقلت البيداغوجيا من منطق المعرفة إلى منطق المعرفة الفعلية التي ته

على الدقة في صياغة الغاية من الفعل التعليمي الذي يجب أن   يكون مصاغا في صورة 
سلوآات تكون  قابلة للمالحظة، حيث يؤدي بنا هذا إلى القواعد المحددة لألهداف 

حتى تصبح النية البيداغوجية إجرائية ، يجب أن يكون  " هالبيداغوجية التي تؤآد على أن
يجب على النية البيداغوجية أن "  أي   )2(" نها مصاغ بكيفية ال تسمح بأي التباس مضمو

   .  )3(" تصف نشاط المتعلم الذي يمكن تشخيصه من خالل سلوك يكون قابل للمالحظة
  

، نجد نشاط المتعلم الممثل للكفاءة ال يمكن تشخيصه إال من خالل السلوك وعلى هذا األساس
. م، ذلك لكون المالحظة لوحدها تسمح بوصف السلوك بدون التباسالمالحظ من طرف المعل

أو بمعنى آخر، ال يمكن لألهداف البيداغوجية أن تتحقق على مستوى الفرد المتعلم إال إذا 
آان لدى المعلم اإلمكانات التي تسمح له بالتأآد من مدى تحقيقها   مما يستلزم من هذا 

النص الخاص " قابل للمالحظة، لذا يجب على األخير  صياغة األهداف في صورة سلوك
بالهدف أن يصف السلوك الذي نريد تحقيقه لدى المتعلم  وعندما يتمكن المتعلم من القيام 

  . )4("بالسلوك المقصود، سنعرف بأننا نجحنا في تحقيق الهدف
يمكن تلخيصها في ) implications(عن تضمينات وبهذا، يصبح تصور الكفاءة آسلوك يعبر

  . مما يجعل تصميم الكفاءة يتوقف على السلوك المالحظ فقط   لفعالية واألداءا
__________________________  

  
(1) GUITET André, 1994, op.cit, P 16   
(2) HAMELINE Daniel, les objectifs pédagogiques en formation initial et en formation 
continue, 8éme  éd, ESF, Paris, 1990.  
Édition, Paris ESF, coll.  Pédagogie, 1990, P62.  
(3) Idem,  P62. 

)4(   MAGER Robert F, comment définir les objectifs pédagogiques, 2 éd, Paris, 
Bordas, trad. G.Décote, 1990,  P 19. 



 

 للسلوك ة النفسية تحديد مفهوم الكفاءة بهذا المنظور، يبتعد آل البعد عن النظرينوال شك أ
)béhaviorisme (استجابة، -التي اهتمت بدراسة سلوك مجموع األعضاء بناءا على نموذج مثير 

أما فيما يخص النظرية النفسية للسلوك، نجدها تتخذ دراسة سلوآات األعضاء آمبدأ منهجي 
 ويسعى أصحاب هذه النظرية وراء توضيح) S-R(باعتبار السلوك استجابة لمثير خارجي 

العالقة التي تربط المثير الخارجي  باالستجابة في صورة قانون حسب شروط موضوعية 
وعلمية، لكن الوقوف عند السلوك وحده آنتاج لمثير خارجي في مجال البحث النفسي ينفي 

توجد ظاهرة بيولوجية " ذلك ألنه في الواقع. آل اهتمام باألفكار والعمليات العقلية للفرد
 استجابة ، أال وهي رد الفعل الذي يعتبر - فيما يخص النموذج مثير)isomorphe(متماثلة الشكل 

 وبالمقابل السلوك الذي ال ينتج عن األحداث -األداة األساسية لفسيولوجيا األعصاب
فعدم  .  )1("لذا يرجع السلوك  إلى أسباب داخلية ال يمكن مالحظتها. الخارجية يخلق مشكال
ليات العقلية الغير القابلة المالحظة والتي تؤدي بالفرد  إلى إنتاج االهتمام باألفكار وبالعم

سلوك ، يؤدي ال محال إلى السعي وراء البسيط الملموس واالبتعاد عن توضيح الغاية من 
وراء هذا السلوك ، لهذا أصبح  مصطلح السلوك حسب النظرية السلوآية ال يعني إال 

 التنسيق بين المثير واالستجابة مما يجعل النظرية الحرآات التي يقوم بها الفرد بناءا على
 .)2(" باتخاذها السلوك آأداة تنفي العقل والغاية " النفسية للسلوك 

  
وعليه، إذا آان في الواقع الحياتي  القيام بالسلوك يعني تحقيق الغاية المقصودة ، ففي المجال 

لجهد الفكري لتحديد األهداف البيداغوجي نجد استعمال فكرة السلوك تشترط الموضوعية وا
. على أساس السلوك المالحظ الذي يستعمل آأداة قياس وتقويم للكفاءة المرجوة  البيداغوجية

بتشخيص وتصنيف األهداف التي يمكن " وآخرون ) BLOOM(ولتحقيق ذلك، قام آل من بلوم 
ة و تحديدها في  ، وذلك قصد  توحيد اللغة البيداغوجي)3(" استعمالها في المجال التعليمي

صورة سلوآات تكون قابلة للمالحظة وتسمح بالتحقق من مدى تحقيق الهدف التربوي 
 بمعنى آخر، حتى يتحقق المعلم من مدى اآتساب المتعلم للكفاءة ، عليه أن وأ. المسطر 

فإذا تم االنجاز من طرف المتعلم في . يقترح نشاطا يتم انجازه من خالل سلوك مالحظ 
ف معينة، قرر المعلم أن الكفاءة المقصودة مكتسب، لكن السؤال الذي يطرح شروط ومواق
هل السلوك المالحظ من طرف األخر يعبر حقيقة عن البنية المعرفية للمتعلم ؟ : نفسه هنا هو

طبعا ال يمكننا اإلجابة على هذا السؤال بصدق بما أننا غير متمكنين من مالحظة الغرض 
اخلي ال يمكن مالحظته،  مما يفتح المجال إلى التأويالت من السلوك باعتباره شيء د

 . المختلفة  فيما يخص ما يفعله المتعلم وما يفكر فيه عند قيامه بالسلوك المالحظ 
 
  

______________  
  

 (1) DELACOUR Jean, une introduction aux neurosciences cognitive, de Boeck 
université ; Paris Bruxelles, 1998, P 10.  
(2)  Idem, P 15.  
(3) BLOOM Benjamin.S et autres, taxinomie des objectifs pédagogiques, domaine 
cognitif, Montréal, éducation nouvelle, trad. M.Lavallée, 1969, P 6.  



 

شر وبما أنه ال يمكننا التأآد من أن السلوك المالحظ على مستوى المتعلم الذي يمثل المؤ
تحديد الكفاءة على أنها ملكة تمكن من " نجد أن من األحسن أن نقوم ب  للكفاءة المكتسبة،

تطبيق اإلمكانات التابعة قصد تحقيق غاية، ألن قول أن الكفاءة عبارة عن انجاز سلوك في 
 يمكن اعتبار الكفاءة غاية في حد ذاتها وبهذا المنظور، ال  )1(" موقف معين يخفي الغموض 

   .  )2("  إجابة لموقف ما" ا هي عبارة عن وإنم
أما فيما يخص البيداغوجيا، نجد التعليمات التربوية تحدد الغاية من العملية التعليمية بصفة 

أي ال يمكن تحقيقها إال إذا جزئت هذه األخيرة إلى أهداف مصاغة في صورة . غير إجرائية
ة التعليمية الخاصة بالتعليم في نهاية الحص:  سبيل مثال ىونذآر عل.  سلوك خاص 

... " يكون المتعلم قادرا على تطبيق االستدالل العلمي واالنجاز التقني واالتصال   " الثانوي
 سلوك  تؤدي إلى  توضيح ما ينتظره تجزئتها إلىصياغة الكفاءة  بهذه الكيفية أي     ف)3(

لكيفية التي يتم بها ذلك السلوك المعلم من المتعلم في نهاية الحصة التعليمية، لكن ال توضح ا
على مستوى المتعلم، بمعنى أن المعلم يعرف ما هي نتائج التعليم التي يجب أن يالحظها في 

  . نهاية الحصة التعليمية  ، لكنه ال يعرف العمليات التي تساعد على إنتاجها
  

 ال تختلف عن   التي اهتمت بتصنيف السلوك المالحظ)PPO(وبهذا ، نجد بيداغوجيا األهداف 
  النظرية النفسية للسلوك  من) Skinner(تكنولوجيا التعلم بالتعزيز الذي استمدها سكينر

(behaviorisme)وال عن النظرية الطيلورية )taylorisme( التي جزأت السلوك إلى حرآات أولية  
وك ال فتصور الكفاءة آسل.  فالكل يتصور الكفاءة آسلوك ويتجاهل مصدرها الذي هو العقل 

يمكنه أن يلبي متطلبات العصر التي تسعى وراء أفراد لهم آفاءات تسمح بصياغة المشكل 
وال . وفرض الفرضيات والبحث عن المعطيات قصد الوصول إلى حل المشاآل المطروحة

 آسلوك من طرف المختصين في مجال التكوين المهني أو في المجال ةشك أن تصور الكفاء
النفسي ال يشكل إال  نموذجا نظريا من بين النماذج النظرية التي البيداغوجي أو المجال 

  . اهتمت بموضوع الكفاءة 
  

فاألبحاث واالجتهادات المختلفة الخاصة بالموضوع  لم تتوقف عند النظرية السلوآية ، بل  
هذا ما . هناك قراءات عديدة  ظهرت تصور ثاني للكفاءة أال وهو تصور الكفاءة آوظيفة

  :بات آل من بينته آتا
Hameline1990   Delacour1998, Delandsheere1988, Gilbert1992, CEPEC* 1991…)  (   

  
 
 

____________________________  
 
 

(1) REY Bernard, les compétences transversales en question, ESF éditeur, Paris 
2éme tirage, 1998, P31. 
 (2) Idem, P31 

  .6، ص1995 الجزائر ، ،ثانوي، منهاج العلوم الطبيعية للسنة األولى والثانية والثالثة بية الوطنية التروزارة )3(
 
* CEPEC = centre d’études pédagogique pour l’expérimentation et le conseil 
 



 

  :تصور الكفاءة آوظيفة  -2
  

ده للكفاءة، مما جعل علم لقد أعطى النموذج السلوآي  أهمية آبرى للسلوك المالحظ في تحدي
   )1(" سلوك الفرد مجموعة من االستجابات لما يحيط به من ظروف " النفس السلوآي يعتبر 

وذلك حتى يتمكن من التكيف معها ، بمعنى أن تكيف الفرد يمكن مالحظته من خالل 
رد استجابته للمثيرات الخارجية، لكن في الواقع عملية التكيف مع المحيط تتطلب من الف

" أي قدراته العقلية ومعرفته السابقة التي ستسمح له " قدرات التعلم والذاآرة " استعمال 
  . )2(" بحل مشاآل التكيف التي ليس لديه حلوال مسبق عنها 

بهذا ، يصبح  السلوك المالحظ الممثل للكفاءة عبارة عن استجابة لمثيرات المحيط التي أدت 
لية والجسمية ليصل إلى مستوى التكيف ، مما يؤآد على أن بالفرد إلى استعمال قدراته العق

التعلم الذي يتخذ السلوك آنتاج  يتطلب من الفرد استعمال  مجموع المعارف السابقة بما فيها 
 )3(" قدراته الحسية واإلدراآية والحرآية وقدرات تنظيم حاالته الخاصة بالحافز و اليقظة" 

خاصية " واإلدراآية والحرآية وآذا الحالة النفسية  آل من  القدرات الحسية حيث يمثل 
    .)4(" نشاط الجهاز الذي ترتبط فيه آل من البنية والوظيفة من خالل تاريخ طبعي طويل 

العقل مرآز الذاآرة الذي يتميز به اإلنسان عن الحيوان والممثل " بالجهاز"  و يقصد 
الحسية للمحيط أي تلك التي يستقبلها لمختلف القدرات التي يتم تنشيطها نتيجة المثيرات 

ولما آانت الكفاءة تنتمي إلى زوج من .  الفرد عن طريق حواسه لينتج السلوك المالحظ
 وإنما السلوك المالحظ سلوك في حد ذاتهاآ تصورها ناال يمكنالقرائن ، الباطنية والظاهرية ف

ي العمليات العقلية التي تتدخل  الذي تؤدي له الكفاءة ، أيالمشار له يرجع إلى الفعل الوظيف
  . للعقل في إنتاج السلوك باطل)behaviorisme(إلنتاجه بهذا، يصبح إنكار النظرية السلوآية

  
وعليه ، إذا آان بإمكان الفرد المتعلم تعين أو تحديد الكفاءة من خالل النشاط الذي ينتج عنه 

لكفاءة تتضمن على مستوى الفرد السلوك المالحظ في الحياة اليومية ، فيمكننا القول أن ا
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمليات عقلية تسمح له بتنظيم وترتيب حرآاته قصد تحقيق 

المتغيرات الوسطية الضرورية  " هدف ما  ، ذلك ألن العمليات العقلية تمثل بالدرجة األولى 
  )5("  لوصف بعض السلوآات الموجهة نحو هدف ما  

واقع، إال حرآات عضلية أو جسمية يقوم بها الفرد في مواقف الحياة وما السلوك في ال
والتعرف على السلوك المالحظ تتطلب . المختلفة، بحيث تصبح مالحظة من طرف اآلخر

 التي تطرأ على المستوى العضلي للفرد  من المالحظ ذآر أو وصف التغيرات
  

____________________________  
  
،  1999  جديدة منقحة ومزيدة ، دار اآلداب ، بيروت ، 24،  طبعة  عربي–هل قاموس فرنسي المن، سهيل إدريس ) 1 (
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(2) DELACOUR Jean, op.cit, 1998, P 167.  
(3)  Idem, P  168. 
(4)  Idem, P 168. 
(5)  Idem, P 12 



 

ظور يدمج بين فتصور الكفاءة بهذا المن. مع إدراك التنسيق والترتيب الخاص بها أثناء الفعل 
قدرة المتعلم على  تطبيق " الفعل والغاية منه لتحديدها ، وبناءا على هذا، نجد أن  تعيين 

آكفاءة في المستوى التعليمي الثانوي ، ال يقصد بها سلسلة الحرآات " االنجاز التقني 
 ، وإنما  التي تشكل السلوك المالحظ آما آان يفكر السلوآيون)glandulaire( العضلية أوالغدية

وحدة نشاط محدد " يقصد بها  إدراك  نظام حرآي نتعرف على وظيفته ووحدته أي 
الحس المشترك الذي يتميز بشرح السلوك من خالل العمليات  " وحدةأو     )1("  ااجتماعي
حتى يكون السلوك مالحظا على "  بيداغوجيا األهداف " فيما يخص مجال أما ، )2(" العقلية

لمتعلم، يجب على هذا األخير أن يقوم  بنشاط معين ليالحظه المعلم و تعريف مستوى الفرد ا
 يتوقف ل يتوقف على السلوك المالحظ آرد فعل لمثير فحسب، بالكفاءة بهذا المنظور ال

مصطلح الكفاءة يعين القدرة " التعريف على النشاط المنجز من طرف المتعلم  لذا، أصبح 
   )3("  مرضية على القيام بنشاط معين بطريقة

  
والشك أن االهتمام الكبير بالنشاط المنجز في المجال التربوي أعطى أهمية آبرى للقدرة في 

الكفاءة تشكل مجموعة منظمة تتداخل " وبالرجوع إلى مجال التكوين، نجد تحديد الكفاءة،  
 وتنظم وتترتب عناصرها حسب تسلسالت عديدة، ذلك استجابة لشروط النشاطات التي يجب

وما يتبين من هذا التصور للكفاءة بالنسبة للتكوين، هو أن الكفاءة ليست .  )4("تحقيقها
متجانسة من حيث المرآبات النفسية ، ذلك لكونها تتضمن عدة عناصر يجب ترتيبها ، 
إضافة إلى أن النشاط المراد تحقيقه من طرف الفرد يتطلب آل من المعرفة والمعرفة الفعلية 

ا العمليات الخاصة بالقدرات الحسية والحرآية لهذا ، نجد أن الكفاءة غير واالستدالل وآذ
متجانسة الترآيب  لكونها تتضمن عدة عناصر في بنائها وفي نفس الوقت تعتبر متجانسة 

التي  )CEPEC(وهذا ما بينته آتابات جماعة البحث . لكونها تسعى إلى تحقيق نشاط معين
في "  بيداغوجيا األهداف"ظهرت عند محاولة تطبيق  ي على الصعوبات التاإلجابةحاولت 

الميدان ، حيث آانت هذه البيداغوجيا  تلخص في مجملها عملية التعلم في سلسلة من أهداف 
سلوآية جعلت المتعلم ال يدرك ما هو المطلوب منه في نهاية الحصة، وحسب رأي مجموعة 

 جعلت السلوآات المتعلمة )5(ئص عديدة البحث المذآورة   ، قد نتج عن هذه البيداغوجيا نقا
طرف الفرد المتعلم ال تمثل الغاية المرغوب فيها، مما أدى إلى بروز التناقض بين ما  من

  ترمي إليه بيداغوجيا 
  

_______________________________  
  

(1) REY Bernard, op.cit, 1998, P33. 
(2) DELACOUR Jean, op.cit, 1998, P 1 
(3) De LANDSHEERE  Viviane, faire réussir et faire échouer. La compétence 
minimale, Puf, Paris, coll. pédagogie d’aujourd’hui, 1988, P21. 
(4) GILBERT Patrick et PARLIER Michel, la compétence : du  mot- valise au concept 
opératoire, actualité de la formation permanente, n° 116, Paris, 1992, P15 
(5) Pierre Gillet, organisation de l’ouvrage, in CEPEC construire la formation, 
3édition, ESF éditeur, Paris, 1994, PP 26-29. 
  



 

تعريفها  األهداف والسلوك المتعلم، وتم نتيجة ذلك االتفاق على تعريف الكفاءة بأسلوب يشبه
) produits d’apprentissages(تعين الكفاءات نتاجات التعلمات " في مجال التكوين بمعنى 

 للتعلمات السابقة العديدة وتسمح هذه الكفاءات  بالتحكم في نمط  أو جالمعقدة التي تعتبر نتائ
وما يؤآد على عدم تجانس الكفاءة في هذا التصور ، هو ترآيبها من .  )1("قسم من المواقف 

نتائج التعلمات السابقة أي آل ما اآتسبه الفرد من خبرة و معرفة سابقة في حياته ويمكنه 
 االتجاه لكونها محددة ةتوظيفها لغرض واحد، أي التحكم في الموقف، مما يجعلها متجانس

  . الموقف التي تواجهه بالنشاط و 
  

 المعرفة يوعلى هذا األساس، يمكننا استنتاج أن الكفاءة تمثل الخبرة المعرفية للفرد، أ
السابقة التي اآتسبها من خالل الممارسات اليومية والتي سيستعملها في صورة عمليات 
 . عقلية تسمح له بترتيب وتنظيم السلوك قصد مواجهة موقف ما أو تحقيق هدف معين

الكفاءة تعرف  على أنها نظام للمعلومات " بقوله أن ) Pierre Gillet(ويدعم هذا بيار جيلت 
إجرائية تسمح بتشخيص نشاط  )schéma(والتصورات والعمليات العقلية المنظمة في خطط 

  . )2(" وحله بفعالية في مجموعة من المواقف )  tache-problème( مشكل –
المنظمة في خطط إجرائية يجعلنا ...ام للمعلومات والتصوراتوتحديد الكفاءة على أنها نظ

 المعقد الذي يستعمله الفرد المتعلم لتشخيص نمط النشاط يالتجهيز المعرف رندرك ونتصو
  . المعرفي، أي العمليات العقلية التي ستساعده في حل المشكل المطروح عليه

 وصف النشاط المعرفي للفرد ال يمكن" وال شك أن عدة أعمال وأبحاث علمية بينت أنه 
آسلسلة من العمليات المتخصصة، ذلك ألن الفرد عند قيامه بالنشاط المعرفي يستعمل 

النماذج الخاصة " هذا ما يجعل من )3("تصورات شاملة للعالم المحيط به ولآلخر وآذا لنفسه
لبات الوقت ،  التي يستعملها الفرد متعددة ومرنة حسب متطرباألنا وبالعالم المحيط وباآلخ

   . )4("ويمكن تغيرها بواسطة المعلومات الجديدة 
  

وعليه، نجد تصور الكفاءة آوظيفة يعطي أهمية آبرى للفرد المتعلم آشخص  وللعمليات 
الذي توصل بلوم وزمالءه إلى ) domaine cognitif(العقلية التي تمثل أساس المجال المعرفي 
لقيام بها إجرائيا، أي في صورة حرآات منظمة تصنيفه في صورة أفعال يمكن للمتعلم ا

ومنسقة تكون محددة اجتماعيا ولما آانت الحرآات في هذا النوع من التصور إرادية، فهذا 
يجعل من المثيرات الخارجية للمحيط محرآا للعمليات العقلية التي تمكن الفرد من تحقيق 

 ستساعده على القيام بالفعل قصد فهو الذي يختار المفاهيم التي. الهدف الذي يسعى وراءه 
وجود حال للمشكل ويحاول أن يتحكم في ردود األفعال التي ليس لها عالقة بالموقف، لهذا ال 

  يمكن اعتبار الفرد المتعلم على أنه آفء      
______________________________  

  
(1) PARISOT Jean Claude, vers une pédagogie de deuxième génération,  in CEPEC, 
idem, P 38. 
(2) Pierre Gillet in CEPEC, idem P68. 
(3) DELACOUR Jean, op.cit, 1998, P 28 
(4) idem, P 30. 

  



 

لها وظيفة سوسيوتقنية ... القدرة على تحقيق عدد من األفعال" إال إذا آانت لديه 
)sociotechnique ( والقدرة على عدم التراجع حتى يتحقق المقصود ")1(    

اآتساب الفرد " وفي هذا السياق، نجد المرجعية العامة للمناهج الجزائرية الجديدة، تؤآد على
المتعلم القدرة على حل المشكالت من خالل تعليمه البحث عن الحلول الممكنة اختبار 

 حرآية والقدرات -، اظافة إلى تطوير القدرات النفس ... ، بناء المفاهيم العلمية  تالفرضيا
 ، حيث  ويقصد بالمعارف المنهجية التي )2("لوجدانية واآتسابه المتعلم المعارف منهجية ا

االستدالل العلمي، التحكم في المعلومات : يحتاج إليها آل فرد متعلم في حياته اليومية 
والتقنيات العلمية واالتصال والتبليغ، حيث تعتبر اآتساب هذه الكفاءات ضروري في التعليم 

، وذلك الآتساب الكفاءة القاعدية أال وهي آفاءة حل المشكل ، حيث تعتبر القدرة اإلجباري
على حل المشكل أحد المكونات األساسية للكفاءة القاعدية التي يجب إآسابها للفرد المتعلم في 
مجال التربية،  حيث يسعي آل من المعلم والمتعلم من خالل هذه الكفاءة وراء تحقيق غاية 

هم العقلية بهدف نتاج حرآات إرادية مرتبة تستعمل  في مجال عملي معين أو بتوظيف قدرات
في عائلة من المواقف  مما يجعل متطلبات البيداغوجية تشترط توضيح الكفاءات المراد 

خاصية الكفاءة في  إآسابها للمتعلم في صورة سلوك قابل يكون للمالحظة، ذلك لكون
لتعيين الشروط الالزمة التي يظهر " الذي يبديه الفرد في الجهد " بيداغوجيا األهداف تظهر"

  .)3(" فيها السلوك الحاسم 
  

قد اهتمت بالقرينة ) pédagogie d’objectifs " (بيداغوجيا األهداف"وعليه، إذا آانت أدبيات 
األولى للكفاءة المتمثلة في سلسلة من األفعال المالحظة ، أي السلوآات الخاصة بموضوع 

ددة من طرف المعلم و المراد تحقيقها على مستوى المتعلم  حيث تمثل هذه الدرس والمح
السلوك  نتاج الوظيفة العقلية الذي يستعملها الفرد المتعلم في موقف معين أو عائلة من 
المواقف لحل مشكل ما ، نجد أن القرينة الثانية للكفاءة المشار إليها في البداية والتي أصبح 

)  Chomsky1969(لعلوم اإلنسانية المعاصرة تتمثل في تصور شومسكي لها روجا آبيرا في ا
) puissance générative(للكفاءة آقدرة مولدة أو آامنة  ) linguiste(المختص في علم اللغة 

وذلك لكون هذا العلم  توصل من خالل تخصصه الخاص بعلم اللغة إلى  توضيح مكونات 
  . الجزء الغير المرئي للكفاءة

  
  
  
  
  
___________________________  
  
  

(1) REY Bernard, op.cit, 1998, P35. 
   .27 ، ص2000 ، الجزائر، المرجعية العامة للمناهج الجديدةوزارة التربية الوطنية، ) 2(

(3) HAMELINE Daniel, les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation 
continue, 8

e
 éd, Paris, ESF, coll. Pédagogie, 1990,P 21. 

  



 

   : تصور الكفاءة آقدرة مولدة - 3
  

بناءا على ما سبق ذآره، نجد الحديث عن الكفاءة الخاصة بالفرد في مختلف المجاالت 
الحياتية يعني تحديد الغاية والوظيفة وآذا العمل اإلرادي الذي سيعبر الفرد عنه بواسطة 

قائمة من " خر ،وآأن الكفاءة المقصودة تتضمن حرآات تكون مالحظة من طرف اآل
 إضافة إلى مجموعة من القواعد المسيرة الختيار وترتيب )1(" الحرآات المهيأة والمحسومة

  .هذه القواعد حسب الموقف أو عائلة من المواقف التي تعارض الفرد 
قوم الفرد يوضح أن في التعبير اللغوي ي) Chomsky1969(وتدعيما للفكرة، نجد شومسكي 

الشخص الذي " بترتيب الكلمات التي تسمح له بالتكلم وفهم ما يقال له في اللغة األم، أن 
نظام القواعد الذي يحدد الشكل اللفظي ) intériorisé(يكتسب اللغة يكون بطريقة ما قد استنبط 

)forme phonétique (  للعبارة وآذا مضمونها الداللي)sémantique .(ا الشخص بهذا، يكون هذ
 ، حيث يسمح لنا هذا بإدراك أن تعلم .)2 ("قد طور ما يمكننا تسميته بالكفاءة اللغوية الخاصة

اللغة ال يمكنه أن يتم عن طريق عملية االشتراط آما في النظرية السلوآية ، وإنما عملية 
اآتساب اللغة تسيرها قواعد تكون موجودة أصال لدى الشخص المتكلم ، حيث تمثل هذه 

لقواعد نقطة انطالق آل آالم يقوم الشخص بتطويره عن طريق الممارسة اليومية ، مما ا
. المتكلم بلغة ما يعرف عدة أشياء تكون  لها عالقة بلغة لم يكن تعلمها من قبل" يدل على أن 

لهذا، ال يمكننا التعبير عن السلوك اللغوي العادي في صورة مصطلحات خاصة تكون 
 خاضعة للمثير واالشتراط والتعميم والمماثلة وترتيب العادة أو تنظيم خاضعة للمراقبة، أي

 .)3(" اإلجابة 
  

وعليه ، فإذا اعتبرنا تعلم اللغة نتاجا لسلسلة من الشتراطات ، فهذا يعني أن الشخص المتكلم 
يكتسب عددا محددا من العبارات المهيئة تمثل  آل واحدة منها استجابة لمثير معين وال 

فالشخص  المتكلم يمكنه أن . حظتها إال بحضور هذا المثير ، لكن الواقع غير ذلكيمكن مال
يتكلم عن عدة أشياء بدون حدود وحتى على المواقف المجردة ، أي يعبر عنها بطريقة غير 

 ال يمكنه أن يكون مشترطا  )la parole humaine(متوقعة، مما يؤآد أآثر أن آالم اإلنسان 
لكون اإلنسان يكتسب القدرة على إنتاج  نصوص أو عبرات في لغته لم بمثير خارجي ، ذلك 

 noyau de(نواة العبارات القاعدية " يسمعها من قبل ، حيث تكون هذه النصوص  مشتقة من 
phrases de bases ...( ويتم ذلك بواسطة التغيرات المتكررة ، ")4( .  

  
  

______________________________  
  
  

 
(1) HAMELINE Daniel, op.cit,  P116.  
 (2)CHOMSKY Noam, structures syntaxiques, Paris, le seuil, trad. M. 
Bradeau.coll.Points 1969, P 125.  
(3) Idem, P112. 
(4) Idem, P112. 
 



 

والتغيرات هذه ال يمكنها أن تتم على مستوى الكلمات آما يضن البعض، وإنما تتم على 
ائية مما يستلزم  من الشخص المتكلم معرفة إجرائية، أي أن تكون لدى مستوى الوحدات البن

الشخص  الكفاءة التي تسمح له بإنتاج سلسلة من العبارات في لغته، آما تسمح هذه الكفاءة 
لهذا، ال يمكن اعتبار الكفاءة . للشخص المستمع بالقول ما إذا آان ما يسمع صحيحا أم ال 

ا شومسكي سلوآا قابل للمالحظة ، وإنما هي عبارة عن قواعد اللغوية التي آان يتكلم عنه
داخلية يصعب مالحظتها أو إدراآها، وهي التي  تسير السلوك اللغوي الذي يعبر عنه 

الخاصية " الشخص بما تعلمه من لغة في موقف ما ، حيث أصبحت هذه القواعد تمثل 
 هي ، خالل ثالثة مالحظاتواعد من ويمكن تحديد هذه الق   . )1("المبدعة الستعمال التعبير

      : آالتالي
 الجزء األآبر مما نقوله باستعمالنا للتعبير جديدا وال يعتبر إعادة لما سمعناه من قبل  " -
 االستعمال العادي للتعبير، حر من أي مراقبة بمثير سواء آان هذا األخير خارجيا أو -

  لياداخ
، في ترابطه وتالؤمه مع الموقف، مما يجعله ... التعبيرتتمثل الخاصية الثالثة الستعمال " -

  .   )2(" يختلف آل االختالف عن المراقبة بواسطة المثير الخارجي 
  

توصل شومسكي من خالل توضيحه لهذه المالحظات الخاصة بالخاصية المبدعة في بهذا، 
ة في هذه الحالة استعمال التعبير إلى إعطاء بعد جديد لمفهوم الكفاءة، أي أصبحت الكفاء

. التي تسمح بتكيف التعبير اإلنساني مع المواقف المختلفة " الترابط والتالؤم" ممثلة لملكة 
الكفاءة "لهذا، نجد أن الكفاءة التي يسعى شومسكي إلى تحديدها تبتعد آل البعد عن تصور 

بعيدة عن لكونها ليست استجابة لمثير خارجي آما آان يظن السلكيين ، وهي أيضا " آسلوك
لكونها ليست بملكة التنظيم لألفعال األولية المعروفة قصد تحقيق " الكفاءة آوظيفة" تصور

 لدى ةغاية، مما يؤآد على أن الكفاءة هي القدرة على التكيف مع المواقف الغير المعروف
الشخص والقدرة على تحديد الغاية المراد تحقيقها وآذا القدرة على اختراع أو إبداع  

ائل التي تساعد على تحقيق الغاية، بل  تمثل الكفاءة القدرة على التكيف مع المواقف الوس
 لدى الشخص والقدرة على تحديد الغاية المراد تحقيقها والقدرة على اختراع ةالغير المعروف

 لكونها  تمثل تحريك المعارف النظريةقدرة " الوسائل التي تساعد على تحقيق الغاية أي  
  . )3(" أ من الكفاءة جزء ال يتجز

  
وبالرجوع إلى التعليمات التربوية الخاصة بمناهج العلوم الطبيعية الجزائرية ، نجد هذا 

  :  التصور للكفاءة يبرز في الصياغات التالية
 استغالل المعطيات العلمية لتفهم –مواجهة المعطيات الجديدة بالمعارف المكتسبة  " -

    )4(...." االستعمال العقالني للوسائل وصيانتها – الظواهر وبناء المعارف العلمية
______________________  

  
(1)CHOMSKY Noam,la linguistique cartésienne,le seuil ,trad. Delannoe et 
Sperber,1969 PP18 -19.   
 (2) CHOMSKY Noam, le langage et la pensée, coll.petite bibliothèque Payot, Paris 
.trad. L.J Calvet, 1968, P 26  -27  
(3) GILBERT Patrick et PARLIER Michel, op.cit,  1992, P14  

  .7-6، ص1995، ، مناهج العلوم الطبيعيةوزارة التربية، مديرية التعليم الثانوي العام) 4(



 

تقديم ،  العلمياالستدالل آالمواصفات المتعلقة بالفكر العلمي التعليمية تستهدف المادة " -
    )1(.." .، إجراء التجارب و االتصالالحجج

  اإلرشادات والتوجيهات التربوية الخاصة بالطور الثاني للتعليم األساسيأما فيما يخص
  : فنجدها تؤآد على إدماج المفهوم اإلجرائي للقدرة من خالل العبارة التالية 

 تبين العمليات العقلية التي  التصف السلوك النهائي للمتعلم فقطإن األهداف التي  " ... -
      )2( ..."تتدخل في انجاز السلوك ، وهذا ما استجوب إدخال المفهوم اإلجرائي للقدرة

  
ال يمكنه أن يقتصر على وصف " آقدرة مولدة " وبناءا على هذا، نستنتج أن تصور الكفاءة 

 يؤآد أن القدرة السلوك المالحظ، ذلك لكونه نتاج لعمليات عقلية يصعب مالحظتها ، مما
ال سلوآي ألن القدرة المولدة ال )  cadre mentaliste(المولدة للسلوك تصمم  في إطار عقلي 

ه ، أي تهتم بكل ما العمليات العقلية التي تتدخل في انجازتهتم بالسلوك المالحظ وإنما تهتم ب
قصد  ف النظريةقدرة تحريك المعاريحدث على مستوى العقل أو ما تولده القدرات العقلية آ

المواصفات المتعلقة  والمفاهيم  العلمية إضافة إلى وبناء المعارف،   الطبيعيةفهم الظواهر
، حيث ... االستدالل، التحكم في المعلومات، التحكم في التقنيات واالتصال:ر العلمييفكتبال

ي إنتاج يهتم تصور الكفاءة آقدرة مولدة بما يحدث من عمليات بين المثير واالستجابة ف
المتغيرات الوسيطة التي تعين العمليات الغير "السلوك ، أي إنتاج  السلوك المعين  يتطلب 

مثير "ألن نموذج  ، ذلك )3(" المالحظة من الخارج وتسير العالقات بين المثير واالستجابة 
 ال يمثل الصورة الحقيقية للنشاط المعرفي لإلنسان وال" للنظرية السلوآية "  استجابة –

ألن مقاومة الحياة تعني ...)survivre(يسمح بفهم آيف يمكن للكائن الحي أن يقاوم الحياة 
مما أدى بالمختصين  ، )4(... " القدرة على األخذ بعين االعتبار المعطيات المكانية والزمنية

لحس ا"  التي تمثل  )folk psychologie(النفسانيين والتربويين إلى االهتمام بالحالة العقلية 
    )5(" المشترك الذي يتميز بشرح السلوك بواسطة الحاالت العقلية 

المختلفة لتمثيل الحاالت  )didactique( والتعليمية) psychologique( لهذا، نجد القراءات النفسية 
العقلية التي تصف السلوك الموجه لتحقيق هدف ما في الحياة تستعمل مفهوم التصور 

)conception(يستلزم وصف دقيق للواقع الداخلي والخارجي " حاالت العقلية ألن تصور ال
 أما فيما يخص .)6("ويمكن تعميماها على جميع السلوآات الموجهة نحوى هدف معين

مجموعة الصور العقلية والنماذج التي توجد أصال لدى الفرد المتعلم " التصور، يقصد به 
   .)7(" نشيطة طيلة بناء المعرفة  تكون التصورات ثقبل أن يبدأ بأي نشاط معرفي، حي
___________________  

 
 
  .107، ص 2003  ،االبتدائيالسنة األولى من التعليم  التربية، مديرية التعليم األساسي، مناهج وزارة) 1( 
  .91، ص 1996   ،الثانيمناهج التعليم األساسي للطور وزارة التربية، مديرية التعليم األساسي، ) 2(

(3) DELACOUR Jean, op.cit, 1998, P 10 
(4) Idem, P 18.  
(5) idem, P1. 
(6) idem, P 12 
 (7) DE VECCHI Gérard et GIORDAN André, l’enseignement scientifique comment 
faire pour que   ça marche, guide pratique, Z’édition, édition revue et corrigée, Paris, 
1994, P 12. 



 

 sciences(إلى العلوم المعرفية " الكفاءة آقدرة مولدة"القراءات المختلفة فكرة وترجع 
cognitives ( المعاصرة التي ظهرت في أواخر الستينات نتيجة ظهور وسائل اإلعالم التي

أعادت االعتبار من جديد إلى النشاط الثقافي لإلنسان ، وذلك باستعمال مصمميها  
آالتصور والمعلومات والذاآرة والبرنامج : لعقلية المصطلحات الخاصة بالقدرات ا

ولقد أصبح للعلوم المعرفية المعاصرة أثرا آبيرا على المجال ... واالستراتيجيات والرموز
، مما جعل المختصون في التربية وخاصة في مجال التقويم  يدرآون  التربوي والبيداغوجي

ولقد  . )1(" لعمليات وليس العمليات  نفسها نتاج ا) contrôle(عند اختبار السلوك نراقب " أن 
قصد  أدى هذا بالمختصين التربويين إلى إعادة النظر في األهداف التربوية والبيداغوجية

أما فيما ". )PPO(التعليم بواسطة األهداف " تقويم السلبيات والنقائص التي ظهرت في 
  )2(" ا تؤآد على الكفاءات  على األداء بدل م تؤآد" يخص التقويم نجد هذه بيداغوجيا 

  والقدرات المراد تطويرها قصد الوصول إلى مستوى المهارة  
 وبدل  تعطي األهمية للنتائج ، ال للطريقة التي تؤدي إليها"  بيداغوجيا األهداف"بمعنى أن 

ما تؤآد على تقويم الكفاءات بناءا على األداء في مواقف معينة، نجدها  تؤآد على السلوك 
ال تتماشى ومتطلبات العصر الذي يبحث على "  بيداغوجيا األهداف" حظ مما يجعل المال

أفراد دوى آفاءات ال أفراد  دوي سلوآات لهذا أصبحت المقاربة بالكفاءات  تعطي األولوية 
  . للعمليات العقلية 

  
ذ في بصفة االستمرار و يأخ" وعليه، فإذا آان التعلم عن طريق المقاربة بالكفاءات يتميز  

أغلب األحوال صورة حل المشكالت عندما تكون وسائل العمل القديمة غير مناسبة للتغلب 
الهدف الرئيسي من التعلم " ، نجد أن  )3("على صعوبات الموقف ومواجهة ظروف جديدة 

هو تنمية الذآاء نفسه وعلى األخص تعليم آيفية تنميته طالما ظل هذا الذآاء قادرا على 
   )4("  ما بعد انتهاء الحياة المدرسية بكثير ىديد التعلم إلالتقدم ، أي تم
التفكير في التعلم يرجع إلى نظرية معالجة المعلومات التي أدخلت فكرة " هذا ما جعل 

، آنتاج لعملية التعلم ...و االستراتيجيات المعرفية والمواقف المهارة الثقافية:القدرات العقلية 
 phase de(ويتضمن فترة التعميم  )possibilité de transfert(ويلالذي يحتوى على إمكانية التح

généralisation " ()5( لهذا، نجد أن بدل ما تؤآد األهداف البيداغوجية على السلوك المالحظ 
 يجب عليها  في المجال المعرفي أن  تؤآد على النشاط (Mager) آما في صياغة ميجر

   ).6(" ل المتعلم قادرا على القيام بالنشاط الثقافي أن نجع: " الثقافي بالصياغة التالية 
______________________________  

  
(1) POCTZAR Jerry, la définition des objectifs  pédagogiques, ESF, 3 éd, coll. 
sciences de l’éducation, 1987, P37. 
(2) GAGNE Robert, les principes fondamentaux de l’apprentissage application a 
l’enseignement, éd HRW, trad. Brien. R Montréal, 1976, P14. 

  . 15، ص1999، دار المعارف، مصر، التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاتهإبراهيم وحيد محمود، ) 3(
(4) PIAGET Jean, psychologie et pédagogie, bibliothèque médiation, Paris,  1982, P 
28. 
(5) GAGNE Robert, op.Cit, 1976, PP. 47- 37-38. 
(6) D’HAINAUT Louis, des fins aux objectifs de l’éducation ,5 édition.éd Labor, 
Bruxelles  1988, P158.  



 

وبناءا على ما ذآر سابقا، يمكننا القول أن عملية إآساب القدرات المعرفية  المختلفة للفرد 
تعلم " صبحت ذات أهمية آبرى بالنسبة للمجال البيداغوجي، ذلك ألن المتعلم أثناء التعلم أ

النشاط الثقافي ال يكون له معنى، إال في حالة ما إذا ساهم هذا التعلم  في إعطاء المتعلم قدرة 
  ولما .)1("جديدة يمكنه تطبيقها عند الحاجة أو في مواقف أو إذا أجبرته الظروف على ذلك 

 القدرات العقلية الممثلة للكفاءة المعرفية المحتوية افي يعني تنمية آان تعلم النشاط الثق
إلمكانية التحويل والتعميم على السلوآات المختلفة قصد حل المشاآل، نجد المختصون في 

 القياس الذي تكون فيه الكفاءة" يأخذون بعين االعتبار"  األهداف البيداغوجية" مجال 
    )2("قدرة تحويل الكفاءات المكتسبة " يهتمون ب  و "مالمكتسبة مدمجة في شخصية المتعل

  :  إلى أن لعملية التحويل ثالثة مستويات وهي آالتالي ) D’Hainaut( دهينوا ويذهب التربوي
ويتمثل هذا في قدرة المتعلم على تطبيق ) transfert académique(التحويل األآاديمي  " -

  ...  لتي تعلمها من قبلالكفاءة المكتسبة في قرينة تشبه تلك ا
 المكتسبة خارج الكفاءات يجعل المتعلم يوظف (transfert opérationnel)  التحويل اإلجرائي-

  المدرسة أو في قرينة التعلم أي أثناء التربص أو أثناء النشاطات المهنية   
لنشاط المتعلم في القدرة على االنجاز التلقائي  يتمثل في  ( transfert intégral)  التحويل الكلي-

 . )2(" آل المواقف المالئمة

ومما ال شك فيه، أن المستويات الثالثة لتحويل الكفاءة المكتسبة على مستوى الفرد المتعلم 
 وآذا القوة المولدة التي سعينا الى  ظتستلزم العمليات العقلية والنشاط المعرفي الغير المالح

  . توضيحها سابقا 

  
في النموذج األول ، ترتبط الكفاءة : ة تتضمن نموذجين في نفس الوقتوعليه، نجد أن الكفاء

وظيفة مناسبة في موقف أو عائلة من المواقف ويمكن وصفها في صورة ) انجاز(بأداء
حرآات منظمة قابلة للمالحظة ، ذلك عكس النظرية السلوآية التي ترى في السلوك رد فعل 

، في هذه الحالة  يمكننا القول أن الكفاءة  فقأو استجابة لمثير خارجي بدون ربطه بأي مو
  . بالموقف التي توظف فيه) spécifique(خاصة

أما فيما يخص النموذج الثاني، توصف الكفاءة على أنها قدرة آامنة مولدة ومدمجة في 
شخصية الفرد ال يمكن مالحظتها من الخارج ، لكن يمكن لهذه القدرة  أن تنتج عددا آبيرا 

كون مالئمة مع عددا من المواقف الجديدة التي يصادفها الفرد في حياته من سلوآات ت
اليومية  بهذا، تصبح الكفاءة تتضمن نموذجين متعاآسين من الناحية النظرية، أي تتضمن 

في  الكفاءة قطب مرئي وقطب غير مرئي، لكنهما متكاملين من الناحية التطبيقية ويشترآان
 مهماوذلك ) s’oppose(ستنتج أن المعرفة معاآسة للكفاءة تصورهما للمعرفة، مما يجعلنا ن

أما المعرفة، يستوجب اآتسابها توظيف التصورات . آان النموذج الذي تنتمي إليه الكفاءة
  المختلفة للكفاءة، بمعنى توظيف العمليات العقلية الممثلة للقدرة الكامنة التي 

________________________________  
 
 
(1) D’HAINAUT Louis, op .cit, 1988, P 285. 
(2) idem, P 285. 
(3) idem, P 286 



 

يصعب مالحظتها قصد تحقيق غاية أو هدف من الحياة االجتماعية، حيث يعبر عن المعرفة 
 في ما يلي نموذج يضم مولتوضيح ذلك، نقد. المكتسبة بالسلوك القابل للمالحظة والقياس

  .ظريات المتعرض إليهاالتصورات المختلفة للكفاءة حسب الن
  

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 *لكفاءةمفهوم ا التصورات المختلفة ل)1  ( رقمالنموذج -
 

_________________________ 
  
   .النموذج من وضع الباحثة* 

  : سلوك  -الكفاءة 
 إلى من الحاجة مستوحاة
 البيداغوجية األهدافتوضيح 
 بالسلوك الناتج  ه هذوتحدد
  :عنها

  والقياسقطب قابل للمالحظة

  : قدرة آامنة –الكفاءة 
تدمج قدرة اإلنسان على 
ه تكييف أفعاله وعبارات
مع عدد من المواقف 

حداث وتحدد آقدرة اإل
 قطب باطني: فيتكيالو

للمالحظة قابل غير

   : وظيفة -الكفاءة 
تعطي الوظيفة معنى لسلوك 

 وترجع الكفاءة إلى  اإلنسان
ية التقنية االجتماعية االغ

 :مما يحدده بوظيفتها 
 قطب قابل للمالحظة

ءة تصورات الكفا  



 

  :  وتصورات الكفاءة المعرفة – 4 
  

في النموذج  األول .  نموذجين متعاآسينءةالسابقة الذآر أن للكفا)contextes( القرائنتبين
ترتبط الكفاءة بأداء وظيفة يمكن وصفها آنظام سلوآي في قسم من المواقف وفي هذه الحالة  

  قابلة  تصبح الكفاءة  خاصة بالموقف، أما  في النموذج الثاني تتبين الكفاءة آقدرة مولدة
مواقف لهذا، نجد أن بالرغم من أن  المالئمة لعدد من التإلحداث عددا آبيرا من السلوآا

هذان  النموذجان  متعاآسان من الناحية النظرية إال أنهما يتفقان فيما يخص تصورهم 
للمعرفة،حيث يجعل هذا المعرفة والكفاءة بدورهما يتعاآسان وذلك مهما آان النموذج 

    : وسعيا وراء تدليل الصعاب الخاص بالموضوع سنوضح ذلك في ما يلي. المتبني
  
 في حالة تصورنا للكفاءة آسلوك، أي مجموعة من النشاطات البسيطة يمكن مالحظتها -

عبارة عن مجموعة "ووصفها بموضوعية، نجد أن الكفاءة  تتعاآس مع المعرفة التي هي 
 في هذه الحالة يصبح التعاآس )1(" المنظمة يصعب علينا مالحظتها )pensées(من األفكار 

حظا آسلوك وما هو الغير مالحظ آعمليات عقلية تجرى على واضحا بين ما هو مال
المستوى الذهني أو بمعنى أخر، يرى السلوآيون أن علم النفس ال يتوقف على معطيات 

"  وإنما يتوقف على األفعال الموضوعية المالحظة ذلك ألن  )l’introspection(االستنباط 
ف الشخص وإنما السلوك وحده هو الظواهر النفسية ليست بحاالت عقلية معروفة من طر

          )2("  الذي يكون معروفا من طرفه، أي سير عمله الذي يمكن مالحظته من الخارج  
 
أما في حالة تصورنا للكفاءة آوظيفة، أي مجموعة من نشاطات منظمة ومقصودة  -
)finalisée  (رجي يمتد وصف واقع داخلي أو خا" يوحي ترتيبها وجود أفكار لها القدرة على

في هذه الحالة   نجد الكفاءة   المقصود،)3(" استعمالها إلى آل السلوآات الموجهة نحو الهدف
الموجهة نحو الهدف تتعاآس مع المعرفة، ذلك ألن صحة المعرفة  ال ترتبط بالضرورة مع 

  .       فعالية الكفاءة آوظيفة 
 
، نجد الكفاءة  )modèle chomskyen( أما في حالة تصور آفاءة الذي يطابق نموذج شموسكي -

تتعاآس مع المعرفة لكونها تخص الشخص نفسه وما ينتجه من عبارات تلقائيا ذلك حسب 
يتصل باآلخرين بواسطة اإلشارات المسموعة والعبارات " الموقف المعالج، بمعنى أن الفرد 

واسطة التعبير   آما يتبع سير أفكاره على مستوى الروح أو العقل ب-واألفكار واإلحساس
  )4("الباطني الذي يمكنه الكشف عنه أو إخفائه ، وذلك حسب ما يقرره هو

  
        _____________________  

  
(1)  DELACOUR Jean, op.cit, 1998, P 8. 
(2) idem, P9 
(3)  idem,  
(4) GINESTE Marie Dominique et LENY Jean francois, psychologie cognitive du 
langage, Dunod, psycho sup. Paris, 2002, introduction.    



 

صدقها ال يتوقف على  المعرفة بمفهومها العام أي تقليديا، نجد إثباتها أو أما فيما يخص
إنما تمثل المعرفة نظام من النصوص أو محتوى علمي تم بنائه  الشخص الذي يعبر عنها و

اقبة، أي المعرفة في هذه الحالة تمثل نتاج بناء أو ترآيبه من خالل األجيال والعصور المتع
  . معلومات ونصوص علمية

  
وعليه، إذا آانت المعرفة بالمفهوم التقليدي العام تعني المحتوى العلمي الذي تم بنائه  من 

المختلفة التي ينتجها ) langages(خالل األجيال والعصور المتعاقبة، نجد أن وظيفة التعابير
ما بداخله ال تتمثل في عملية االتصال مع اآلخرين  ين ليعبر عن رأيه أوالفرد في موقف مع

تماثل العالم الذي يحيط بنا والتغيرات " فقط،  ذلك ألن التعبير يكتسي وظيفة أخرى أال وهي 
الوصف الدقيق للواقع الداخلي أو ) " représentation( ، حيث يمثل التماثل)1(" التي تطرأ عليه 

.  الموجهة نحو تحقيق الهدف المقصود السلوآاتيمتد استعماله إلى آل الذي  )2(" الخارجي 
لهذا، أصبحت التربية العلمية  ترمي إلى تكوين فرد متعلم يمتاز بكفاءات تعليمية من خالل 
تطوير قدراته المعرفية والنفس حرآية والوجدانية قصد بناء شخصيته والوصول به إلى 

يمية العلوم تعطي األهمية الكبرى للعمليات العقلية التي مستوى المهارة، مما جعل تعل
الذي يتطلب أصال تدخل مراآز الجهاز العصبي  أقصاها السلوآيون في إنتاج السلوك
الممثلة للسيرورة العقلية الغير ) variables intermédiaires(باعتبارها مصدرا للمتغيرات الوسيطة

مختلفة في إظهار االهتمام من جديد بالعمليات ولقد ساهمت هذه التفسيرات ال. المالحظة
التي أصبحت تسمى بالتماثل أو التصور الذي يعادل الحالة )  processus mentaux(العقلية 

أي  قدرة تكوين واستعمال التصور" لك ألن ، ذ لفرد الخاصة باfolk psychologie العقلية لل  
 مما جعل -تطور الكائنات الحيةبمعناها المادي تطورت تحت ضغوط عوامل " الروح" 

   )3("معظم السلوآات الموجهة تطابق التصورات الدقيقة عن المحيط وعن بعض األداة 
  

) autonomie(يبدي أويبين في نفس الوقت نشاط واستقاللية "، نجده التصور أما فيما يخص
ته في  وآذا وقائع أخرى آمصدر الضغط المكاني والزماني حيث  تتمثل موضوعي-الفرد

 le(األنا  " ، ذلك لكون النماذج التي يكونها الفرد عن)4("النشاط الفعال للفرد على المحيط 
moi(  والعالم واآلخر متعددة وقابلة للتكيف)flexible ( حسب متطلبات الوقت")أن أي  )5  

يلتقطها للفرد القدرة على استعمال النماذج المختلفة وتغيرها بواسطة المعلومات الجديدة التي 
من المحيط مما يساعده في بناء المفاهيم العلمية الجديدة ، حيث يدفع بنا هذا إلى القول  مع 

 آسلسلة ال يمكن وصفه"  )activité cognitive( النشاط المعرفي نأ) Delacour(الباحث دوالآور 
من العمليات المتخصصة آما يضن البعض ، وإنما الفرد يطبق التصورات الشاملة عن 

    )6("العالم وعن اآلخر وعن الفرد نفسه 

__________________  
(1) DELACOUR Jean, op.cit, 1998, P 16. 
(2) GINESTE Marie Dominique et autres, opcit. Introduction 
(3) DELACOUR Jean, idem, P14. 
(4) idem, PP 174-175. 
(5) idem, P30. 
(6) idem, P28. 



 

 التعليمة بالنشاطات العقلية وسيروراتها ونتائجها  أدت إلى تحديد وال شك أن اهتمامات
و نظرا ألهمية هذه الخصائص  بالنسبة لموضوع البحث . خصائص التصور آنشاط معرفي

  : تتعرض لها في ما يلي 
 ، مما يبين القدرة على التنظيم والمراقبة )objet( يتميز التصور باستقالليته عن األداة -

جسم آنظام ديناميكي ، بمعنى أن التصور يتطور مع الحفاظ على العالقات الداخلية لل
مما يجعل ... )organisme(المنظمة والوظيفية الخاصة باألداة حسب دينامية خاصة بالجسم 

  يمكنها أن تثري التصورات من خالل  ) valeur adaptative(لتبسيط الذآريات قيمة تكيفيه 
خرى للذاآرة، ذلك لرفع قيمة المعلومات من جهة ومن جهة إقامة عالقة مع المحتويات األ

 ونماذج فطرية )schèmes( على أصناف ورسومات خيالية )l’esprit(أخرى ، تحتوي الروح 
          .اآتسبها من خالل تاريخ حياته  يكون الفرد قد

 إذا أدمجت  الحيةتالتي تتمثل في تأمين بقاء وتكاثرا لكائنا" الروح" يمكن تسهيل وظيفة -
وقومت التمرينات الخاصة بها حسب تصور عام الحتياجات وإمكانيات الجسم آجوهر 

بهذا ، يصبح السلوك الجسماني يطبق نماذج الذات التي لها عالقة بنماذج . مستمر وموحد
  . العالم واآلخر 

يمكن أن  الفرد  بالنسبة لألداة التي  تتمثل دقة التصور في عدد المعلومات التي يحتويها-
لهذا، أبح التصور يمثل المعلومات الحسية التي ترجمت .  تكون لها قيمة تكييفية بالنسبة له 

  )1("  للمصطلح يوبنيت على مستوى الدماغ حسب المعنى الديناميك
  

التصور،أي  قابل للتكيف مع المحيط باستعماله) الجسم( األعضاء عوعليه، إذا آان مجمو
الجديدة التي يلتقطها الفرد من المحيط قصد إدماجها في الكون    من البناء المادي لإلشكال 

الناحية الفكرية ، نجد أن الذآاء الذي يعرف على أنه شكل من أشكال التكيف المدون في 
يمدد هذا اإلبداع من خالل تكوين بنيات عقلية يمكنها أن " الحرآة العامة للحياة هو الذي 

تعتبر إبداعا مستمرا وتطبيقا "  ألن الحياة في حد ذاتها   ، ذلك)2(" تستعمل في الوسط 
فالقول أن الذآاء عبارة عن حالة خاصة للتكيف ... للتوازن المتدرج بين األشكال والوسط

البيولوجي ،هذا يعني أنه بالضرورة عبارة عن تنظيم يمكنه من خالل وظيفته أن يبني الكون 
أن الكائنات الحية تتميز بذاآرة لها   وال شك)3(" آما تبني مجموع االعظاء الوسط المباشر

 حرآية بطريقة مستمرة يصعب على الفرد -القدرة على بناء المعارف والمهارات الحس 
مراقبتها، مما يعطي وزنا لإلحداث التي يعيشها سوى آانت ناجحة أو فاشلة لهذا، يصبح من 

يلة حياة الفرد، مما يجعل مشكل المعقول أن تتدخل العوامل الثقافية في توظيف الذاآرة ط
الذي يعيش فيه، يطرح في مجال المعرفة العلمية في صورة  العالقات بين الفرد والوسط

مشكل العالقات بين الفرد الفاعل المفكر له خبرة في األدوات التي اآتسبها والمواقف التي 
   )4(" رات المعرفية  وليس تمرينا للقدانشاط" عاشها، ذلك لكون ظواهر التعلم قبل آل شيء 

___________________________  
 
(1) DELACOUR Jean, op.cit, 1998, PP 17-18. 
(2) Dolle jean Marie, pour comprendre Piaget, 3 éd, Dunod, psycho sup. Paris 1999, 
P 5.  
(3) Idem, P10 
(4)  DELACOUR Jean. Idem, P169. 



 

 موجها نحو أهداف، ذلك ألن بقاء الكائن الحي يتوقف بمعنى أن لكل تعلم حوافز ونشاط
بالدرجة األولى على هذه النشاطات في تحقيق األهداف، حيث يمثل آل من النشاط والذاآرة 

لهذا، ال يمكن . بصفة خاصة وسائل استقاللية الفرد في التفكير وبناء المعرفة وحل المشاآل
لإلنسان لكونه ال يسمح بفهم آيفية اآتساب نشاطا معرفيا ) S-R(اعتبار النموذج السلوآي 

المفاهيم والمعلومات التي تسمح بحل المشاآل والبقاء في المجتمع، فحتى يتم ذلك، على 
الفرد أن يضع بين المثير واالستجابة المتغيرات المعرفية الوسيطة المتمثلة في التصورات، 

التقليد " التي يتقبلها " لروحا"ذلك ألن التصورات لوحدها لها القدرة على تبين خصائص 
  .)1("الفلسفي والنفسي والعلوم المعرفية المعاصرة 

            
) antériorité(تأآيد األسبقية " وعليه،إذا آانت المقاربة البيداغوجيا تعني قبل آل شيء 

الية ، نجد أن إشك )2("المنطقية لترآيب المعلومات المراد تبليغها عن العملية النفسية للتعلم 
المعرفة يمكن طرحها بصورة منفصلة عن السيرورة الفكرية  للفرد، لكون الكفاءة آقدرة 
مولدة تتعارض مع فكرة المعرفة آمعلومات ونصوص علمية ، ألن الكفاءة في حد ذاتها 

" تعتبر حالة فطرية تجعل الفرد يستعمل التعبير حسب الصورة المناسبة للواقع، مما يجعل  
 أو ذاك من نصوص التعبير بالنسبة للفرد الذي فهم عملية بناء التصور المعقد عملية فهم هذا

 لهذا، يصبح من الضروري أن ال نختزل المعرفة )3(" ، يعكس محتواه على مستوى الروح
ال يظهر الحق آفعل محتمل لسلوك فردي، حيث  "  وأن  إلى ما يفكر فيه الفرد أو يضنه
 )4("المتعلم الآتسابها )démarche( المعرفة الحقيقية ومسعى يؤدي ذلك إلى إقامة انحراف بين

اآتساب المعرفة العلمية يتفق مع تعلم المواقف والمساعي وبعض المفاهيم " ، ذلك لكون 
والتقطع ) remodelage(الكبرى آما  يتطلب ذلك القيام بسلسلة من التغيرات وإعادة التشكيل 

 (5)" ر عن أفكار المتعلمين أو بمواجهة بسيطة مع الواقع  اللذان ال يمكن أحدثهما فجأة بالتعبي
.   
  

فالمعرفة المراد إآسابها للفرد المتعلم إذا،  ليست بعملية تكديس المعلومات العلمية على 
مستوى الذهن في انتظار استرجاعها، وإنما هي عملية ربط بين الخبرة السابقة والمعلومات 

" صبح آل انتباه إلى مسعى الفرد المتعلم دون المعلومات الجديدة لتشكيل المفاهيم ، حيث ي
 وإدراك المعرفة من هذا المنظور يؤدي (6) "المعرفة ) pureté(يفسر على أنه  إهمال لنقاوة 

نجد "  آوظيفة -الكفاءة"بنا إلى نفي الكفاءة مهما آان مفهومنا لها، ذلك ألن في حالة 
) efficacité(يكون شغلها الشاغل الفعالية  )savoir-faire( تظهر في صورة معرفة فعليةةالمعرف

قصد تحقيق الهدف، وهذا المنظور يجعل الكفاءة  تعارض المعرفة التي تعني الربط بين 
  . المعلومات العلمية

_______________________ 
 
(1)  DELACOUR Jean, op. Cit. , P18. 
(2) VERNIUOX Alain, pédagogie et théorie de la connaissance, Platon contre Piaget, 
Berne, Peter Lang, coll. exploration ; 1991, P20.  
(3) GINESTE Marie Dominique et autres, 0P.cit. P110. 
(4) REY Bernard, op. Cit.1998,  P43 
(5) DE VECCHI Gérard, GIORDAN, 0P.cit, P 12.  
(6) REY Bernard, idem.  P44. 



 

مرتبة حسب الحقيقة، فيجب على " أن الموقف المعرفي يستلزم أن يكون المعلومات وبما 
   . (1)" المعرفة أن تتخلص من خطر التفكير البرجماتي 

 هذه القدرة   حسب نموذج شومسكي ، تظهر" الكفاءة آقدرة مولدة "أما في حالة تصور  
نتاج " تزل إلى أن تصبح آوسيلة تتمحور حول الفرد ، مما يجعل المعرفة الحقيقية تخ

وما يلفت االنتباه من خالل القراءات المختلفة  . )2("الستعداد نفسي محتمل وخاص به 
الخاصة بالموضوع ، وجود نفس التعارض بين المعرفة والكفاءة ، حيث يتمثل هذا 
التعارض  في أن المجتمع الحالي أصبح يعطي أهمية التقويم للكفاءة، مما يجعل مصطلح 

يشير إلى تجميع المعلومات العلمية الدقيقة حيث أصبحت آل المفاهيم  )savoir(رفة المع
... " جسم اإلنسان والجهاز التنفسي و الجهاز البولي والمادة الحية" العلمية الخاصة ب

من القرائن الممثلة للكفاءة  فالمعرفة بهذا المنظور، ) contexte(منفصلة  عن أي قرينة 
 المحروم من أي ارتباط عضوي للسببية ولالشتراك الذي يمكنها من النص" أصبحت تعني 

الحفاظ إضافة إلى نصوص أخرى على مستوى المجموعات المنظمة التي تسمى 
   )discipline " ()3( التعليمية بالمادة أو) sciences(بالعلوم

  
لمسعى وبناءا على ما سبق ذآره ، يمكننا تصور المعرفة على أنها نتاجا منفصال عن ا

الفكري البشري الذي ساهم في إنتاجه آمادة علمية ، وعن المشروع الثقافي الذي سيستعمل 
، مما يجعل من المعرفة في هذه الحالة  شيء جامد أو مرجع )المشروع التربوي(فيه 

، أي ) la connaissance(للوثائق ، حيث يتالءم هذا التصور للمعرفة مع ما يسميه  بلوم بالعلم
مجموع المعارف واألبحاث التي " هذه في  التي تخزن على مستوى الذاآرة وتتمثلالمادة 

تتوفر على درجة آافية من الوحدة والعمومية ، والتي يمكنها أن تقود األفراد إلى استخراج 
نتائج مترابطة ، ال تنتج عن اتفاقات اعتباطية أو ذوق أو مصالح ذاتية ، بل تنتج عن 

  )4(" مكتشفة تدريجا والمؤآدة بمناهج الفحص المناسبالعالقات الموضوعية ال
) connaissances(من خالل تمثيلنا للمعلومات  مالئمة ال يمكننا استعمال مقارنة"  لهذا 

 ألن االستعمال الوحيد الذي يصح لهذا النوع من )5(" المتعلم " روح" آبطاقات مرتبة في
بهذا ، يتضح لنا . استرجاعها عند الحاجةالمعرفة حسب الطريقة التقليدية، هو تخزينها و

التي تمثلها الكفاءة آقدرة آامنة ال يمكن مالحظتها لكن ) savoir/cognition(الفرق بين المعرفة 
التي تعتبر ) connaissances(يعبر عنها بواسطة سلوآات قابلة للمالحظة ، والمعرفية المادية 

 العلمية التي توجد في الكتب ووسائل اإلعالم نتاج علمي للعلماء ، يمثله المفاهيم والنصوص
، حيث تعتبر هذه وسائل تعليمية تستعمل لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات قصد الوصول 

  .إلى مستوى المهارة 
  

__________________________ 
 
 
(1) REY Bernard, OP.Cit.1998, P44 
(2) Idem.  P44. 
(3) Idem. P45. 

  . 290 ، ص1994، رجع سابقي وآخرون ، م الفربعبد الطيف) 4(
(5) BLOOM Benjamin et autres, taxinomie des objectifs pédagogique, tome1. 
Domaine cognitif, Montréal, éducation nouvelle, trad. M. La vallée, 1969. P32.  



 

  : الفعلية - المعرفة والمعرفة - 5
  

 حد ذاتها نتاجا منفصال عن المساعي الفكرية للفرد ، ومن في ) connaissances(تعتبر المعرفة
لهم هذا التصور في المجال التربوي يفضلون عنها الكفاءة ، ذلك ألن الكفاءة  تظهر 

بمسعى "آعمليات ثقافية يطبق الفرد بواسطتها  نشاطه الفكري لحل المشاآل ، أي يقوم 
لفعلية واالستدالل وفك رموز  ا-ةآاألفكار والمعرف: حقيقي يغطي مجموع العناصر 

 حيث تنسق هذه العناصر لتجعل -) systèmes symboliques(، وآذا النظم الرمزية فالموق
 ، ) 1(" المتعلم يستدل قصد الوصول إلى حل المشكل أو التبوء بالنتائج أو اخذ قرار

 ونقصد حيث يجعلنا هذا، نقول أن إنتاج أي سلوك مهما آانت طبيعته يستلزم نشاط تصوري
لها ببناء معلوماته قصد العمليات الشخصية التي يقوم المتعلم من خال"بالتصور آل 

في خبرته السابقة حيث يستمر هذا النوع من المعرفة طيلة الحياة ، لذا  يجب )  2("إدماجه
على آل معلم أدراك آفاءة التعليم والتعلم قصد السعي وراء إآساب المتعلم الكفاءات التي 

 التأآيد على إآسابه  بدل) processus cognitif(معرفة الخاصة بالعمليات العقلية تمثل ال
ألن المعلومات  ال تمثل إال األداة االجتماعية التي يمكن ألي ) connaissances(المعلومات 

فرد أن يحصل عليها في الكتب المدرسية أو المجالت العلمية أو من خالل الوسائل 
، مما يفسر وفرت الوسائل التعليمية واستعمالها في آل ...االنترنتاإلعالمية أو عن طريق 

 .  وزمان  مكان
التي تسمح له بمعالجة المعلومات في ) الفكرية(ولقد أصبح  إآساب المتعلم الوسائل الثقافية 

الوقت الحالي من الضروريات التي يتطلبها العصر، مما يعطي هذا للكفاءة قيمتها في 
ال يقصد بها  تخزين سلسلة من " ن المعرفة الحقيقية في التربية العلمية  المجال التربوي أل

 )3(" المعلومات ، وإنما يجب أن تكون المعرفة  مرتبطة فيما بينها مما يشكل البنية الحقيقية 
للتصورات المختلفة التي تصف بدقة الواقع الداخلي أو الخارجي للنشاط الفكري  الذي يتميز 

  ) 4(" وتعلم المعلومات ) démarche( آل من اآتساب المسعى  ة يتوقف عليهابنوع من الحرآ"
  

وعلى هذا األساس ، تصبح للكفاءة قيمة بالنسبة للتعلم مهما آان تصورنا لها،  ففي حالة 
 وظيفة يتبين لنا أنه من األهم أن يتعلم المتعلم آيف يوظف معلوماته العلمية –تصور الكفاءة 

كسبه مساعي مختلفة تسمح له بتنظيم النشاطات الثقافية البسيطة حسب لحل المشكل، مما ي
 آطاقة آامنة أو قدرة مولدة، تتبين لنا قيمتها –أما في حالة تصور الكفاءة . الهدف المقصود 

في آونها نشاط ثقافي من جهة ومن جهة أخرى ، توظف الكفاءة في جميع المواقف لكونها 
 )faculté(ملكة 

  
_______________________ 

  
  
  

(1) GIORDAN André, VECCHI Gérard, les origines du savoir, des conceptions des 
apprenants aux concepts scientifiques, 2 éd, Delachaux et Niéstlé, Paris, 1990, P 84. 
(2)  DE VECCHI Gérard, GIORDAN André, op.cit, P 15.   
(3) Idem, P13 
(4) Idem. 



 

خاصة بالفرد المتعلم وهي قابلة للنمو والتطور عن طريق الممارسة الذاتية لتصبح في 
: وفي هذه الحالة، يصبح السؤال في المجال التربوي آالتالي . صورة قدرات مكونة للكفاءة 

 قدراته تطوير نعلمه آيف يتعلم  قصد أممتعلم إلآسابه المعلومات العلمية، ال  الفرد نعلم
    وبالتالي إلى مهارات ليكتسب المفاهيم العلمية؟ آفاءاتإلى 

 
وال شك أن الجواب على هذا السؤال  أدى إلى خلق جدل بين المهتمين بالتربية وتعلم المتعلم 
، ذلك فيما يخص إدماج مفهوم الكفاءة في المجال التعليمي التعلمي ،  بحيث نجد منهم 

ات والمؤيدون الذين يرون في الكفاءة المعارضون الذين يرفضون فكرة المقاربة بالكفاء
  الخاصة بالتعليم الحديث)  dispositif didactique(العامل األساسي في العدة التعليمية 

في " الكفاءة " حيث أدى ذلك إلى إعطاء معنى ومكانة للمقاربة بالكفاءات و لمفهوم 
 )compétence(الكفاءة إذا آان مفهوم " النصوص الرسمية التربوية الجزائرية التي مفادها 

التي اختيرت إلعداد مناهجنا التعليمية "  المقاربة بالكفاءات"  ، فان جديدا في اللغة التربوية
فال يمكننا أن ... تستجيب في حقيقة األمر لمشكلة حقيقية وقديمة خاصة بالمدرسة الجزائرية 

ية ويمارسون نشاطهم أآفاء، ألنهم عندما يواجهون الحياة العمل) المتعلمين(نقل عنهم 
االجتماعي يفاجئون بأنهم لم يتعلموا في المدرسة آيف يوظفون معارفهم خارج وضعيات 

 من المتمدرسين يتخرجون من المدرسة الجزائرية ف ويعني هذا أن اآلال ).1(" االمتحان 
وليس لهم القدرة على توظيف معارفهم العلمية لحل المشاآل اليومية آما يتطلبها العصر 
الحديث، مما يجعل من تبني المقاربة بالكفاءات في المناهج التعليمية أمر ضروري 

  .لإلصالح التربوي 
  

، نجد المعارضة بين مفهوم الكفاءة آعمليات "المقاربة بالكفاءات"أما فيما يخص إستراتيجية 
ليمية وسيرورة عقلية  وبين المحتوى المعرفي للمناهج التعليمية، حيث أصبحت المناهج التع

تقدم المعرفة العلمية  في صورة مواضيع تتضمن عدد من المعلومات العلمية يمكن 
استرجاعها أو في صورة مجموعة منظمة من المفاهيم ترتبط فيما بينها لتشكيل شبكة 
تصورية يسعى المعلم إلى إآسابها للمتعلم ، أما فيما يخص  الكفاءة ، فهي ترجعنا إلى 

 لهذا أصبحت . وعملياته العقليةهارسته  الذاتية التي تؤآد على نشاطاتالمتعلم وتعلماته أو مم
المناهج التعليمية الجديدة ومن بينها المناهج التعليمية الجزائرية، تتطلب من معلمي المواد 
تغير مواقفهم تجاه مهنة التعليم، ألن مهمتهم األساسية ال تكمن في االنتهاء من البرامج 

يذها، وإنما تكمن في متابعة تكوين المتعلم بجعله يتعلم ذاتيا من خالل التعليمية المراد تنف
ليس بأنبوب عقيم تمر من خالله المعرفة ، وإنما يجب " الممارسة الذاتية، ذلك ألن المعلم 

على المعلم  األخذ بعين االعتبار المتعلم وتصوراته بصفة خاصة وآذا طريقة اآتسابه 
 ... للمعرفة

  
______________  

  
 
  4 ص،2001؟ الجزائر،  لماذا المقاربة بالكفاءات  األساسي، مديرية التعليم الوطنية،وزارة التربية ) 1(



 

حتى يتمكن المتعلم من الفهم واالستيعاب وإدماج المعلومات، فعليه أن يبني آل جزء من 
  )   1("أجزاء معرفته بناءا على األدوات المتوفرة لديه أي أفكاره وآيفية تفكيره 

  
على هذا األساس، يمكننا اعتبار الكفاءة المراد إآسابها للفرد المتعلم، القدرة على الفعل 

)capacité d’agir ( بفعالية في المواقف المعينة وآذا القدرة التي تعتمد المعلومات ،ألن حتى
مواجهة موقف معين، يجب على الفرد المتعلم  تطبيق عدة مصادر معرفية " نتمكن من 

)cognitives(  توجد من بينها المعلومات، حيث تمثل المعلومات العلمية  تصورات الواقع
 تعلمي يتطلب تحريك آل نشاط ، بمعنى أن )2(" الذي بنيانه وأدخلناه عبر خبراتنا وتكويننا 

مجموعة معلومات بسيطة أو معقدة آانت ، منظمة في صورة شبكة تصورية حسب المشكل 
   .المراد حله

  
تتطلب عملية بناء فرضية والتحقق منها، أوعملية : ذآر على سبيل المثالوللتوضيح ن

تشخيص مشكل وصياغته وحله معلومات عديدة ممتدة، ذلك لكون الكفاءات التي تظهرها 
نشاطات الفرد المتعلم ليست بمعلومات علمية وإنما هي التي تستعمل المعلومات 

)connaissances (الكفاءة مجرد تطبيق عقالني بسيط " ن اعتبار وتحرآها لهذا، ال يمك تدمجها
للمعلومات ونماذج النشاط والطرائق  فتكوين الكفاءات ال يدفع بالضرورة إلى التخلي عن 
استيعاب المعلومات، إال أن اآتساب المعلومات العديدة ال يسمح بتحريكها في مواقف النشاط 

  . لتكوين المفهوم   إن لم يكن لمكتسبها القدرة على الربط بينها )3(" 
بالنسبة للعلوم المعرفية والتعليمية  )enjeu(تبين أدبيات الموضوع أن الكفاءة تبقى رهانا و
)didactiques(بمالئمة فكرة ف، وذلك بالرغم من االعترا )notion(  الكفاءة مع المجال

  .التربوي
  

بدون استعمال ) notion de connaissance( لذا، يفضل بعض الباحثين توسيع فكرة المعرفة
 إلى تمييز )sciences cognitifs( وعلى هذا األساس،  توصلت العلوم المعرفية.مفاهيم أخرى

 :    ثالثة أنماط من المعرفة
 تصف الواقع في صورة أفعال، قوانين أو ) connaissances déclaratives(لمعرفة آاشفة  -

 .تتواثب
تصف اإلجراء المتبع للحصول على )  connaissances procédurales (جرائيةإمعرفة  -

  نتيجة
 المعرفة ةشروط مصداقي تؤآد على) connaissances conditionnelles(مشروطة معرفة -

   (4) . اإلجرائية
_______________________ 

  
(1)DE VECCHI Gérard, GIORDAN André, opcit, P 12  
(2) PERRENOUD Philippe, construire la formation dés l’école, ESF  éditeur, Paris 1997, P7 
(3) Idem, P8. 
(4) Idem, P9. 
 

  



 

 آقدرات عقلية  والمعرفة آمعلومات علمية مكملة لبعضها  بهذا، تصبح آل من الكفاءات
البعض، بمعنى أن ال يمكن للمفاهيم العلمية أن تبنى بدون تحريك العمليات العقلية لتنمية 

عمليات العقلية أن تتحرك بدون المعلومات العلمية لبناء المفاهيم ، حيث القدرات، وال يمكن لل
) schèmes(العمليات العقلية يسمح لنا هذا، بالقول أن ال يمكن الفصل بين الكفاءة وتكوين

المحرآة للمعلومات الخاصة بالنشاط الفعال في موقف معين، علما بأن العمليات العقلية هي 
 المعلومات والطرائق واإلعالنات والقواعد قصد مواجهة الموقف ، بتحريك" التي تسمح لنا 

 ، لذا عند حل )2(" و هذا النوع من التحريك يستدعي عمليات عقلية ذات  مستوى عال 
تطبيق االستدالل العلمي ، : المشكل، نجد الكفاءة تتطلب تدخل عددا من هذه العمليات 

مما يعطي للكفاءة ... ات التقنية وأخذ القرار توظيف للمعارف السابقة، التحكم في االنجاز
  .أهمية في تكوين المتكون لكونها تستعمل في عائلة من المواقف مهما آانت طبيعتها

  
 لتحديد الكفاءة في المجال التربوي  تصوراتةثالثوبناءا على ما سبق ذآره، يمكننا استنتاج 

  :  
البيداغوجية في وتوضيح األهداف المنظور المستوحى من الحاجة إلى تحديد  حيث من -

"  تصورفي هذه الحالة نتكلم عنلكفاءة بالسلوك الناتج عنها، يمكننا تحديد االمجال التربوي ، 
  . " سلوك–الكفاءة 

 معناها السلوآي البشري،  يجب أن نوضح الكفاءة أردنا إعطاء للكفاءة إذا أما في حالة ما -
نية، مما يسمح لنا بتحديدها من خالل وظيفتها، حيث بإرجاعها إلى الغاية االجتماعية التق

  ".  الوظيفة –الكفاءة " يطلق عليها اسم 
 أما في حالة ما إذا أردنا إدماج الكفاءة في تصورنا ، أي في قدرتنا على تكيف أفعالنا -

وعباراتنا وآالمنا مع  سلسلة من الوضعيات آما هو الحال في الكفاءة اللغوية حسب ما 
، يجب تحديد الكفاءة  وتوضيحها  آقدرة آامنة إلحداث )Chomsky(ومسكي وصفها ش

  " .  قدرة آامنة–الكفاءة "وتكييف األفعال ، وتسمى في هذه الحالة 
نجد آلتا "  وظيفة–آفاءة "بالتصور الثاني "  سلوك-آفاءة"فعند مقارنة التصور األول 

لوك المنجز، مما يسمح لنا باعتبار التصورين يتفقان على الجزء القابل للمالحظة، أي الس
 سلوك من حيث الغاية،  إضافة إلى أن - وظيفة ، تعديال لتصور آفاءة–تصور آفاءة 

  .من حيث اإلنجاز ) spécifique(التصورين يشترآان في فكرة أن الكفاءة تكون خاصة 
  

ن، نجدها ترتبط وعليه، إذا قمنا بتحديد الكفاءة بناءا على االستجابة السلوآية في موقف معي
 فقط، بالشروط الخاصة بالموقف، أما إذا حددنها بناءا على وظيفتها التقنية المدرسية

 
  

_____________________  
  
  

(1) PERRENOUD Philippe, op.cit,1997, P 30 
  



 

تصبح الكفاءة في هذه الحالة خاصة بالنشاط التي تسمح به، أما التفكير في الكفاءة آقوة أو 
يمكن االستفادة منها ) compétence transversale(نة، سيجعل منها آفاءة مستعرضة قدرة آام

  .في عدة مجاالت ومواقف
  

القطب األول يتضمن : أن للكفاءة قطبين متعاآسين يمكننا استنتاج وعلى هذا األساس ، 
      أي ، قدرة آامنة ،أما القطب الثاني يتضمن التصورين معا-التصور الشمسكي أي الكفاءة 

، حيث يمثل التصور الشمسكي الجزء الباطني "  وظيفة –الكفاءة " و"  سلوك–الكفاءة "
المتضمن للعمليات العقلية والحاالت النفسية والوجدانية المكونة للشخصية والتي ال يمكن 

يمثالن القطب الظاهري الذي يشتمل على النشاطات  مالحظتها، أما التصور األول والثاني
 بهذا ، تصبح الكفاءة خاصة بصاحبها المعبر عنها بالسلوك القابل للمالحظةالمختلفة 

الكفاءة تتضمن قطبين متعاآسين من حيث المضمون ومتكامالن من وبقدراته،بحيث  تصبح 
  .والنموذج التالي يلخص هذا االرتباط ،  وظيفةحيث ال

  
  

  فاءة الباطني والظاهرييمثل قطبي الك) 2(  الشكل رقم -
  
  
  
  

  
  

  
___________________________  

  
  .النموذج من وضع الباحثة * 

 مكونات الكفاءة

:الظاهريالقطب   
يتضمن الكفاءات 

 في الحياة  المطبقة
عبر وي اليومية 
 عنها

لفة بالنشاطات المخت
  و السلوك المالحظ

: القطب الباطني  
يشتمل هذا القطب 

على القدرات 
العقلية المعرفية 

آالتخيل والتصور 
والقدرات .... 

الوجدانية والقدرات 
 النفس حرآية 



 

   :النظريات المؤسسة لمفهوم الكفاءة  - ثانيا
   

يعتبر مفهوم الكفاءة تصورا حديث التوظيف  داخل الحقل التربوي والبيداغوجي، سوى آان 
ليمية، أو في مجال التكوين أو إعادة ذلك على مستوى التعليم والتعلم في المؤسسات التع

تكوين المكونين ،ذلك لكون التصور ينطلق أصال من منظور يعتبر فيه تكيف الفرد مع 
المحيط الطبيعي واالجتماعي والثقافي والتكنولوجي والسياسي من الغايات الرئيسية التي 

سة لتعرف بالخلفية لهذا، جاءت هذه الدرا. تسعى من ورائها المنظومات التربوية المختلفة
النظرية لهذا التصور التربوي الحديث و تحدد أهم المراجع  الفلسفية والتطبيقية والتربوية 

 م النفسيعمل آل من اإليحاء الفلسفي واللجوء إلى علوالبيداغوجية التي تطرقت إليه، حيث 
 تساعد الفرد ائص التي إبراز الخصعلى)  didactique contemporaine(والتعليمية المعاصرة 

 المعرفيةقصد الوصول إلى المهارة   خبراته تنمية قدراته وتطوير آفاءاته وتدعيم المتعلم في
ة التربويين والمختصين في فالسفالنجد آل من   لهذا،  عده على  حل مشكلالتي ستسا
 ه عدعل المتعلم محور عملية التعليم والتعلم ، مما يسا يتفقون على جانيين النفسالتربية  و

اإلدراك الحسي المباشر واإلدراك العقلي، ليصل إلى فهم ما يحيط به وبالتالي تطبيق ما على 
  .    تعلمه في حياته اليومية والمستقبلية

  
   :لمفهوم الكفاءة األسس الفلسفية  -1
  

النظام التربوي الحقيقي ، هو ذلك النظام  الذي "  أن إلى)Hubert(يشير الباحث هوبرت 
   )1(" الطبيعة واالتجاه التربوينا تحدد اللواتي الفلسفية واالجتماعية العقيدة ينحدر من

 التربية رللتربية واعتباعدة انطالق اعتبارها قاوذلك لكون أهمية مبادئ الفلسفة تكمن في 
يؤدي و خدمة اإلنسانلة آل من الفلسفة والتربيالفلسفية، بحيث يسير فيذ للنظريات ميدان تن

 األولى : إبراز وظيفتين لفلسفة التربية بين مهام الفلسفة ومهام التربية إلىالتوضيح هذا 
 مما يؤدي ،بصورة دقيقة  ومنتظمة  تساعد على التفكير في المفاهيم والمشكالت التربوية

أما الثانية تساعد في إدراك رؤية أوضح ، راك السياسات والقرارات التربويةإلى  إد
ولما أصبح التعلم في الوقت الحالي يتوقف على العمليات . حقيقهالألهداف التربوية وآيفية ت

   .العقلية بالدرجة األولى سنتعرض فيما يلي إلى النظريات التي أثارت هذا الموضوع
  
  :  في التربية  النهضة العلمية- 1-1
  

صة بظهور مميزات عامة خا) 19(تميزت  النهضة العلمية في القرن التاسع عشرلقد 
   اهتمامهم  إلى ترآيز في التربيةمن المهتمينمما أدى بعدد ، لعلمية في التربية بالحرآة ا

_____________________  
  
  

(1) HUBERT Robert, histoire de la pédagogie, Puf, Paris 1970, P 255. 
  



 

نجد  أهمهم هؤالء المهتمين نوم. وعالقتها باألعمال اليدوية للمتعلم ليةالقدرات العقحول 
الذي آان يؤآد على اقتران العمل العقلي بالعمل ) Pestalozzi / 1827-1746( تالوزي بس

 المدارس االبتدائية الغاية  العلوم فيدرس ةمادلحيث جعل من المالحظة المباشرة ، اليدوي
جعل الطفل يحصل "هذا العالم إلى أن  التعلم  ال يعني  ويشير. االبتدائي التعلم فيالرئيسية 
   ) .1(" زيادة قواته العقلية وتنميتها  وإنما الغاية تكمن في ،واهب فقطرفة والمعلى المع

مكانة  ذلك بعطائه ،  روسو وبستالوزيأفكار  نجده يدعم)Spencer /1820-1903( سبنسر  أما
تساعد المتعلم على تطوير القدرات العقلية فهو يرى أن العلوم لمتعلم،هامة للعلوم في تربية ا

خير أنواع المعرفة هي "  أن  هذا العالميرىآما  ،التكيف مع البيئة على والجسمية و
والقوة ، وتعرفه المعرفة العلمية التي تمكن الفرد من المحافظة على حياته وتكسبه المناعة 

يق اللياقة العقلية والجسمية  يستعمل هذه التربية لتحقالمعلم أن وعلى -بالطرق الصحيحة 
 يالحظ ويكتشف بنفسه المتعلم أن وعلى استقرائية، طرق التدريس  آما يجب أن تكون-معا
 ")2(   
  

وبناءا على هذا ، نجد التربية العلمية تأخذ أهمية آبرى في تعلم المتعلم عن طريق الممارسة 
إآسابه المعرفة العلمية التي تمكنه من إدراك  والمالحظة المباشرة واالآتشاف الذاتي قصد

 اقتران  العقلي باليدوي، مما يستلزم في التعلم والجسمي النمو العقلي ما يحيط به  من خالل 
الطريقة االستقرائية ، بمعنى المالئمة في البحث عن المعرفةوبإتباع الطريقة العلمية 

ة على  قصد استقصاء الحقائق وتحقيق المحافظذلك ، االستنباطية–والطريقة الفرضية 
 إضافة إلى توفير اللياقة العقلية  التكيف مع المحيط من خاللةحياالالذات وبالتالي على 

 ووسيلة واليدوية العلمية وسيلة لتنمية القدرات العقلية  التربية حيث جعل هذا منوالجسمية،
لقد أدت التطورات  و.  الغير إلى االعتماد على النفسللخروج بالفرد من االعتماد على

 إلى جال  التربوي بالفالسفة المربيينفي المالتي نتجت عن أثر الحرآة العلمية  المختلفة
  .لكفاءات المختلفة وتنمية قدراته االتفاق على أن يكون هدف التربية  تدريب العقل على ا

   
 تدريب العقل على الكفاءات المختلفة فكرةلعديدة الخاصة بالموضوع أن  لنا القراءات اتبينو

 العصر اليوناني  في هذه الفكرة برزتا وإنم )20( ليست وليدة القرن قصد تنمية قدراته،
اإلسبرطية لكونها اهتمت فقط بتربية الجسم  الذي هاجم التربية) Aristo ( أرسطوعن طريق 
ما بعد حول العقل  الجدل فيمما أثار، هملت العقل في العملية التربوية وأعسكريةألغراض 

   .للتربية) هدف (قدراته آأساسوتنمية 
 في بناء المعرفة العلمية وفي بناء شخصية ا  مهماالعقلية والحرآية دورولما آانت للكفاءات 

  الفرد المتعلم وفي توضيح المنهجية التربوية 
____________________________  

  
  

(1)  HOUSSAYE Jean, quinze pédagogue leurs influence aujourd’hui, Armand Collin, 
Paris 1998, P31. 
(2)  Idem, P47. 



 

وأهمية العلم في  من نظرته للمجتمع  وانطالقاما جاء به أرسطوابن خلدون تدعيما ل دجن
 من األهداف يقوم بتحديد مجموعة  التربوية التي تبناهاةوتوضيحا للمنهجيالبناء الحضاري 

   :يلي في ما نلخصها  التربوية
   .الحرآيةالفكرية و ) المهارات(تربية الملكات  " -
   التي تساعد في المنافع والمساهمة في بناء حاضر األمة اآتساب الصناعة-
 قصد االستفادة من والعلماء، البناء الفكري عن طريق التقليد الثقافي لألنبياء والمشايخ -

لحكم  التجربة المباشرة التي يتم فيها استخالص اوتنمية العقل التجريبي  خالل من أعمالهم
    )1("للجهد  ربحا للوقت و توفيرا ذلك - والمعرفة

  
 ال يكمن في  على أن الغرض من التربية، نجده يؤآد ) Lock  (  لوك أما فيما يخص العالم
حتى يكون مستعدا لتعلم أي جانب من وإنما هو تهيئة عقل الفرد ، أحد فروع المعرفة 

فنجده يهدف من وراء تعليم تلميذه إميل   ) Rousseau( أما روسو   . جوانب المعرفة
)Emile  ( عليمه طريقة الحصول عليها ذاتيا بالمعرفة العلمية  وتاألخيرإلى تزويد عقل هذا 

 وجعل  بالقدرات الحسية والعقلية أآثر  مما أدى إلى االهتماممن خالل الممارسة الحياتية ،
 وإنما تدريبه على عمليات المعرفة ، ليس حشو العقل بالمعلومات العلمية الهدف من التربية

، أي تدريبه على آفاءات العلوم المفاهيمية والتقنية ، حتى يتسنى للفرد المتعلم  ميةالعل
  . توظيفها في مواقف أخرى من الحياة اليومية

الهدف الحقيقي للتربية بتأآيده على   يوضح)Spencer(ر سبنسوتدعيما لما سبق ، نجد العالم 
المنهج التربوي هذا العالم إلى أن  ، حيث يشير إعداد التلميذ للحياة الكاملةيتمثل في  أنه 

، مما فسح المثل األعلى للتربيةوهو الصالح المراد إتباعه في التربية هو الذي له قيمة نفعية 
    .  في المجال التربويةالمجال أمام الفلسفة النفعية، أي  البرجماتي

  
   :)البرجماتية ( الفلسفة النفعية - 1-2
  

 سياسي واالقتصادي و آذا التربوي  المجال الصناعي و ال  فيحدثتنتيجة  للتغيرات التي 
 عليها النزعة العلمية ظهرت في النصف األول من القرن العشرون ، فلسفات تربوية غلبت

أو ما يسمى بالفلسفة ، التي  تتمثل في الفلسفة العلمية  الفلسفة التقدمية  ومنهاالواقعية
ا ن لها تأثيرالتي آاولها من الفلسفة الواقعية ت  أص التي استمد(Pragmatisme) البرجماتية

التطور المستمر في جميع ب تمتاز  ،ذلك لكون هذه الفلسفة  على الميدان التربويهاما 
  التربية وبالتالي  الذين  يؤمنون بقيمة الذآاء البشري في إصالحأبرزومن  .مظاهر الحياة
      :                          المجتمع نجد

 (CH.Pierce.1839-1914 / W.James.1842-1910 / J.Dewey.1859-1952 / G.Mead.1863-
1931 )   

  
_______________________________  

  
(3)  IBN KHALDUN, traduction Monteil, discours sur l’histoire universelle, vol. 2,  
éd Sindbad, Paris, 1968,  p 886. 



 

فاألمور عندهم ،  الخبرة والتجربة آمصدر للمعرفة علىالذين يقدسون العمل ويؤآدون
لمعيار ويخضع في الوقت نفسه العقل متولد من التجربة الحسية " ، وهم يرون أن بنتائجها

 ، ليس الغداء والتنفس والحرآة فحسببالنسبة لهم أعظم األشياء نفعا  والتجربة الداخلية
   ) .1(" دم الوقوع في التناقض هي سالمة التفكير وعأعظم األشياء نفعا وإنما 

  
سميت   ، حيثحسب مجال التوظيف، ذلك عدة تسميات البرجماتية  الفلسفة لقد أخذتو

  لنظرتها إلى المعرفة والخبرة ولألشياء بصورة تعبر على أنها (Instrumentaliste)باألداتية  
  الغايات التي  اء بقيمةاألشي ولحكمها على قيمة سائل وأدوات لتحقيق غايات نافعةو

 ة بالفلسفة التجريبي آذلك وسميت  ،النفع  الذي تجلبه للفرد والمجتمع وبمقدار تحققها
(Expérimentaliste)على الطرق التجريبية في آسب المعرفة و تحقيق الفروض  لتأآيدها 

ال قيمة ألية معرفة ال يمكن " ، ذلك  ألنه والمجتمعلحل المشاآل التي يصادفها الفرد 
الفالسفة التربويين لهذا، أصبح  .)2("  عمالها و تطبيقها في الحياة الحاضرة والمستقبلية است

ظهار المبادئ الذين  يؤمنون  بها  إلالبرجماتيةمن الناحية النظرية يعتمدون أسس الفلسفة 
سانية وطرق تكوينها  لها عالقة بالطبيعة و طبيعة اإلنسان وبطبيعة المعرفة اإلنالتيو

المبادئ التي لها عالقة أما من الناحية التطبيقية، نجد هؤالء يعتمدون األفكار و، هاواآتساب
حيث يعتبر آل ، طرق التدريس وبالتنظيم المدرسيبربوية وبالمناهج الدراسية وباألهداف الت

يقدمها الفيلسوف التربوي لحل المشاآل ادئ واألفكار الفلسفية اقتراحات من األسس والمب
أبرز مفكر ) Jhon.Dewey( ، يعتبر جون دوي وفي المجال التربوي. لميةالتربوية الع

ساعدت على تطوير التربية العلمية   اقتراحات وأفكار فلسفية مهمةومصلح تربوي قدم
  .  في القرن العشرينوإصالحها

  
  :العلميةتطوير التربية في  ) Dewey( دوي - 1-3
  

هم في وضعها آل من الفالسفة التربويين ي ساذ على األسس والمبادئ التربوية الابناء
إذا حاولنا أن " يشير إلى أنه ) Jhon.Dewey / 1859-1952(  نجد دوي ذآرهم،اللذين سبق 

فبدال من .  سنكتشف مجموعة مبادئ عامة، ففي ما يتبن لنا لجديدة للتربية غ الفلسفة اونص
حيث يستبدل التعلم من ب ،هم أنجد التعبير عن الفردية وتنميتها عليا، سلطة السعي وراء
وبدال من اآتساب مهارات متفرقة عن طريق  المدرسين بتعلم من خالل الخبرةالكتب ومن 

التدريب ، نجد اآتسابها آوسائل لتحقيق أهداف ذات قيمة حيوية للفرد، وأخيرا ستستبدل  
        )3 (" األهداف الثابتة بأهداف تربوية  تناسب العالم المتغير

  
_______________________________  

  
 ،دار العربية للكتاب ، تونس،  الطبعة الثالثة  تطور النظريات واألفكار التربوية ،مد الثومي الشيباني عمر مح) 1 (

  292 - 191، ص  1982
  . 342ص  .المرجع نفسه ،) 1(
  125ص.1973 تب، القاهرة، عالم الك،المعاصرةقراءات في التربية  أحمد، سعد مرسي عقيقي،محمد الهادي ) 3(

  
  



 

التي آانت تكتسب عن طريق  الفيلسوف التربوي يؤآد على أخذ المهارات ، نجدهذاب
مما يتطلب إشراك المتعلم في بناء ، سيلة لتحقيق األهداف التربويةعلى أنها و التدريب

لسفة في ف"   ال يوجد ذلك ألنه نواحي نشاطه في عملية التعلماألهداف التربوية التي توجه
المتعلم في   وجاهة من تأآيدها على أهمية اشتراكأآثرنقطة  )  البرجماتية(التربية التقدمية 

ليس هناك نقص في التربية ، و جه نواحي نشاطه في عملية التعلم تكوين األهداف التي تو
التقليدية أآبر من إخفاقها في الحصول على تعاون إيجابي في بناء األهداف التي تتضمنها 

ا في ذلك مبادئ   يدافع عن النزعة العلمية التجريبية مدعمالعالم،آما نجد هذا  ، )1(" استه در
، وعلى المدرسة أن لتربية هي الحياة وليس إعداد لهاتعتبر ا " لهفبالنسبة ، اللذين سبقوه

 ا،لهذ ) 2(" تستخدم مواقف الحياة الحقيقية وليس االعتماد على الدراسات األآاديمية النظرية 

في تعليم المتعلم آيف يفكر حتى يتمكن من حل مشاآله يتمثل الهدف الرئيسي للتربية أصبح 
ص التصور للوسط  فيما يخأما، مع المجتمع المستمر في التغييرويطور القدرة على التكيف 

تي تحرك الفيزيائي، يرى دوي أن هذا الوسط يتضمن العديد من المثيرات الاالجتماعي و
آل وسط ال يهيئ "  يشير إلى أن  في ضوء هذا التصورنجده  و انقطاعالسلوك بدون 

هو الوسط الخالي من   وسطا عقيما، وأن الوسط السلبيالفرص للطفل الآتساب الخبرة يعد
  ).3(" ال يعطي  حياة للطفلالوسط الخالي من المشكالت و. المشكالت

  
 )4("يست وسيلة لتعليم الحقائقية وسيلة لتعلم الكشف عن الحقائق و لالترب" ولما آانت 

لم الحديث للظواهر  أنسب منهج يسمح بتفسير الع بالنسبة لدوي يعتبرفالمنهج التجريبي
رآزية في جميع تصوراته  آما يأخذ مفهوم الخبرة عنده مكانة م،االجتماعية  والفيزيائية 

تصال باألشياء ة نفسها وأساس المعرفة، واالفهو يعتقد بأن الخبرة هي الحيا، التربوية 
 نجد دوي  التعليم،أما فيما يخص عملية . المتعلميخلق التوازن والنشاط لدى الفرد  واختبارها

ر مما تتطلبه التربية التقليدية  أآثحتاج إلى فكر ومجهود من المدرسين التي تينادي بالتربية
ازون بسعة في ن يقظين يمتفي حاجة إلى مدرسي التربية "أنعلى  السياق هذاوهو يؤآد في 

 وحتى تصبح المدرسة و تظل وسطا تربويا حقيقيا .العلم ودقة في اإلحساس ونظام في الفكر
   .)5(" ومقدرةيجب أن تستخدم آل ما عند المربين من مهارة و فن وعلم 

 ، في بناء المناهج التعليمية والتي يعتبر فيها )6(أما فيما يخص  المبادئ التي اعتمدها دوي
  : .ور العملية التعليمة، فنلخصها في النقاط التالية  المتعلم مح

 
  

_____________________  
  
 27ص  .نفس المرجع.عمر محمد التومي الشيباني) 1 (
  .170 ص ، 1998 ، دار اليزوري العلمية ، الطبعة األولى ،عمان ،مدخل إلى التربية والتعليمة ، خالد القضا) 2(
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  13ص .     1949
  .  335-334ص . مرجع سابق . حمد الثومي الشيبانيعمر م)  6( 
  



 

  . اتصال خبرات التالميذ في المدرسة بخبراتهم خارج المدرسة  -
  . جعل األطفال يتعلمون عن طريق خبرتهم و نشاطهم الذاتي-
  . احترام ميول التالميذ وحاجتهم و حريتهم في التعبير عن أنفسهم-
  .يذ مراعاة الفروق الفردية بين التالم-
   اعتبار التربية عملية اجتماعية و الترآيز على التعاون بدال من التنافس -
  
  : الفكرية  والتعلم عن طريق حل المشكل العمليات  تطوير- 1-4
  

قصد ل، ذلك المشك  حل التعلم عن طريقطرح فكرة ابن خلدون أول من  العالمةيعتبر
فيها، مما يسمح أسس العلوم والتحكم  العقلية وفهم) العادات والقدرات(اآتساب الملكات 

حتى نتمكن " للفرد المتعلم باالنتقال من النظري إلى التطبيق ويدعم ابن خلدون هذا بقوله 
 القواعد بعد ملكة فهممن المعرفة الجيدة لكل مظاهر العلوم ونتحكم فيها يجب أن تكون لدينا 

فمن دون هذا التدريب   التطبيق دراسة المشاآل التي تسمح لنا باالنتقال من المبادئ إلى
 الخاصة ولقد ساعدت وجهة النظر  .)1( " يصح لنا أن نتكلم عن التحكمالعقلية، الللملكات 

 إتباعه في تطوير وتنمية المرادأسلوب التعلم  توضح بالتعلم عن طريق حل المشكل في
ل المشكل على حأسلوب حيث يساعد علمية، القدرات العقلية التي تعتبر مفتاح آل معرفة 

على فهم الظواهر الطبيعية  الفرد المتعلم بدورها تدريب الملكات العقلية التي ستساعد
آما  تسمح الدراسة ،  على ما تعلمه من قواعد علمية اءبنا ، ذلكوإدراك  ما يحيط به

المتكررة للمشاآل الطبيعة التي نصادفها في حياتنا اليومية  باآتساب قدرات مختلفة تمكننا 
 ، االنتقال من النظري إلى التطبيقمما  يسهل عليناية التحكم في القواعد المختلفة من عمل

المشكل قصد تنمية حل وتدعيما لما جاء به ابن خلدون في ما يخص التعلم عن طريق 
أن  مراحل سير التفكير التي يجب دوي يحددنجد  وتطوير الملكات، الفكريةالعمليات 
    :آالتالي وهي دفة مشكلة مالها العقل عند مصا يخضع

  . أن يحدث لدى الفرد الشعور بصعوبة أو مشكلة أو بحاجة ما " -
تحليل عناصره حتى يصل إلى قلب المشكل ويحدد أهم أن يأخذ العقل في دراسة الموقف و -

  .عامل يكمن وراءه
  .الفروض المختلفة لحلول ممكنة للمشكلة أن تعرض االقتراحات و-
أن يتأآد من وجاهته أو من عدمها ثم يقدم فرض أو آل مقترح للمشكلة ور آل  أن يختب-

  .   الذي يرى فيه أنه أعظم الحلول احتماالللتجربة الحل
   )2( "بول أو رفض الفرض أو الحل التجربة إلى ق أن تؤدى المالحظة الدقيقة  و-
  

يمكنها أن تؤدي  من أحسن أساليب التعليم التيأسلوب حل المشكل وبناءا على هذا، أصبح 
 في  المدروسكير،ذلك لكون المشكلبالفرد المتعلم  إلى اآتساب التسلسل المنطقي في التف

   البحث عن الحلول يجعل الفرد المتعلم أمام عائق يدفع به إلىحد ذاته 
  

 
 
(1)  IBN KHALDOUN, traduction Monteil. Op.cit. vol. 2,  p 888 

  88ص.  1987. النهضة العربية، بيروتر دا،النمويكولوجيا س.  عبد الرحمان عيسوي)  2 (



 

لهذا . لمحافظة على نفسه بصفة طبيعيةمن استمرار حياته واالتي تمكنه ) استراتيجيات(
 على معلم العلوم أن يكون  البيداغوجيا الحديثة التي يجب يعتبر أسلوب حل المشكل 

   التربوينهاجتربوية المسطرة في المحتى يتمكن من تحقيق األهداف ال ذلك فيها ،متحكما 
ة والحرآية  قدراته العقليخالل تنمية من  المتعلم حيث يقوم، بعلى مستوى الفرد المتعلم 

 على االنتقال سيصبح قادراآل من تدرب على علم من العلوم "  ألن ،ببناء معرفته العلمية
 يساعده ا مم،عرف أآثرداد نشاطه و يريد أن ي بحيث يزعلوم أخرى من علوم معينة إلى
  )1( " أهداف العلوم الكيفية يلتمسوبهذه . على الذهاب إلى أبعد

  
المتعلم ليعبر عن تفاعله مع ما  يستعملها تمثل أداة باطنية فكريةعليه، نجد أن العمليات الو

 وما يكتشفه من يحيط به وما يجلب انتباهه من تغييرات واختالفات بالنسبة لما آان يعرفه
، ذلك نتيجة )situation problème( مشكل –ات جديدة ، حيث يضعه هذا  في موقف معلوم
،  أو )ة السابقةالمفاهيم أو المعرفة  العلمي( على العناصر العلمية المعروفة  الذي طرأالتغيير

يدل هذا على أن المعرفة ال تبدأ ، حيث  نضن أنها معروفة لدينا ومفهومة تي آناال على تلك
ما تسبقها معارف أخرى تمثل خبراتنا أو المعرفة السابقة   وهي التي يطرأ من عدم وإن

   .  عليها التغيير قصد تنمية الرصيد المعرفي العلمي
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كن للمتعلم  أول من تنبها إلى المعرفة السابقة التي يم ) Rabelais /  1483 -1553 (ابلييعتبر ر
 توى تعليمي إلى آخر حيث آانأن يأتي بها من البيت إلى  المدرسة ، أو ينتقل بها من مس

ل أن  الدرس الجديد أو يعطي المعلومات الجديدة  قبأ يرفض في تعليمه أن يبدهذا العالم 
ابقة أن المعرفة الس يعتقد  رابلي وآان،المعرفة األولى لتلميذه) تصحيح(يقوم بعملية تقويم 

التي يأتي  (obstacles)   المعيباتتعمل بمثابة مثبط لعملية التعلم ، مما جعله يطلق عليها اسم
   .ى المدرسة بها المتعلم إل

  
الذي قام ) Bachelard / 1962  - 1984 ( بشاردلفيلسوف  ل مهدت أفكار رابلي الطريق ولقد

 العلمية  وتأآيده على دور المعرفة من خالل اهتمامه بفلسفة التعلم وبناء المعرفةبتدعيمها 
هي ما آان يثير انتبا"  يذهب إلى أن  في مجال العلوم ، ونجدهقة آعائق لعملية التعلمالساب
 فاألمر ال يتعلق  - غيرهم ال يفهمون أننا ال نفهم، هو أن أساتذة العلوم آانوا أآثر مندائما

 Obstacles( وبإسقاط العوائق  يير ثقافتهم ة، وإنما يتعلق  بتغ ثقافة تجريبيالمتعلمين  بإآساب
 esprit ( ح العلمية الروالعلوم أن و يتخل معلمي  -يومية في نفوسهم التي آدستها الحياة ال)  

scientifique ( إلى القسم  تكون لديه أن المتعلم  لما يحضر في ولم يفكرون ، تبدأ آالدرس
  )2("متكونة  )  savoir empirique(معرفة خبرية 

  
____________________________  

  
(1) IBN KHALDOUN, op. Cit. Vol. 3,  p1224 
(2)BACHELARD Gaston, la formation de l’esprit scientifique, 14 édition ; bibliothèque 
des textes philosophique, vrin, Paris 1989. P8. 



 

، تكون لديه م لما يحضر إلى المدرسةأن المتعلعلى   رابلي وبشالردبهذا ، يؤآد آل من 
 الطبيعية ع المحيط ومع الظواهرمعرفة علمية خاصة يكون قد اآتسبها من خالل تفاعله م

ال " تتفق وتصوراته الشخصية   فالطفل ببناء معرفة علميةسمح له يمما التي عاشها ، 
،  لديه خبرة عنهاهر الطبيعية التي ينتظر أن يذهب إلى المدرسة حتى يعطي تفسيرات للظوا

  األفكارما يخصوهكذا قبل حتى أن يتابع الدروس في العلوم ، تكون  لديه عدة تصورات في
 حيث تشكل ،وسلوك الحيوانات…الترآيب الضوئيالمختلفة ألصل الصخور، والطاقة و

     )1("هذه التصورات المعرفة الخاصة بالمتعلم والمتعلقة بالظواهر المعينة 
لتعلم السليم  تأثيرا سلبيا على عملية ا للمعرفة السابقةنا القول أنيمكن س وعلى هذا األسا
وعلى المعلم أن يدرك بأن الهدف الرئيسي لتعليم وتعلم العلوم ال يكمن في ، للمفاهيم العلمية

 عملية تبليغ المعلومات العلمية أو مراحل التجريب آما هو معمول به في معظم المدارس
وتوسيع  في تعديل وتغيير  تعلم العلوم ،  وإنما يكمنتهاء من البرنامج الجزائرية قصد االن

لك،  إال عن طريق لفت وال يمكن أن يتم ذتعلم  السابقة التي هي بحوزة الم العلميةالمفاهيم
يمكنها   ال تنطبق والواقع الطبيعي، حيث  ما يحمله من تصورات ومفاهيمإلىالمتعلم انتباه 
جديدة ، ألن الهدف الرئيسي من عملية قدم له من معلومات علمية  تعرقل تعلمه لما يأن

ولوجية  تخليص المتعلم  من العقائد التي يعتبرها باشالرد عوائق  ابستيمالتعليم يتمثل في 
  .  تقاوم آل تطور أو تغير علمي  ذلك ألن هذه العقائد هي التيلعملية التعلم العلمي ،
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تكشف القراءات المختلفة الخاصة بتعليم وتعلم العلوم ، عن وجود عدد  من العوائق 
  يمكنها أن تعيق البناء المعرفي العلمي على مستوى الفرد المتعلمالتي االبستمولوجية 

نطالق على المستوى  نقطة االةالمعرف تكوين حيث يعتبر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 لبناء هذه المعرفة العلمية ، االبستيمولوجي الذي له عالقة وثيقة مع المستوى التاريخي

ين العوائق وتفسير طبيعتها باعتماده على يقوم بتعأن  المعلم  على" بقوله  بشالردويدعم 
اعده على س مما يسبة لكل عائق،بالن وم بتحضير مواقف بيداغوجية خاصةيقو ،تاريخ العلوم

 ففي معظم األحيان ، . العوائقذه تجاوزه أو تجنبه، حيث توجد عدة متغيرات لمعالجة ه
ثم يبدأ في شرح الدرس مع األخذ بعين ، تصوراتهمتعلم على التعبير عن يقوم المعلم بحث ال

    )2(" االعتبار هذه العوائق 
  
  
  

 (1)LAPLANTE Bernard, Le constructivisme  en didactique des sciences - dilemmes 
et défi,  Bernard. Laplante @ uregina, 2001, P 3. 
(2) BACHELARD in GIORDAN André, le modèle allostérique et les théories 
contemporaines sur l’apprentissage, 
 http://www.unige.ch/fapse/SSE/teatchers/giordan/LDES/rech/allostr/th.app/th-
app.html  2001, P 4. 



 

 )cause obstacle ( العائق–ولما آانت معرفة العوائق المختلفة تسمح للمعلم بإدراك السبب 
 فيهذه األسباب  سنقوم بتلخيص  الصحيح للمفاهيم العلمية،المعرفيالذي يحول دون البناء 

  :ما يلي
 
  :/ la première expérience األولى التجربة -

ات التي يقوم بها الفرد تجاه المحيط والظواهر تتمثل التجربة األولى في مجموع المالحظ
ملموسة وسهلة على تكون  ها صور مختلفة عنالمالحظةهذه  حيث ينتج عن الطبيعية،

العائق األول للمعرفة ها مما يجعل من فهمها،  ضانا أنهفي بها صاحبها  يكت ومستوى ذهنه
 تفاء بالمالحظةملية االآوع.  انقطاع بين المالحظة والتجربة، ذلك يرجع إلحداثالعلمية

العقل عن البحث واالستقصاء والتفكير ) يعيق( دون السعي وراء االستفسار عنها يثبط 
  .العلمي

  
  :  la connaissance générale   / المعرفة العامة -

يجعل ا فيها ، مما خبرته السابقة التي يكون متشبث تمثلهي لرجل العادي ومعرفة اا يقصد به
 رفيهذا تصبح المعرفة العامة تمثل العائق االبستيمولوجي  للبناء المعصعبا، ل التخلص منها

وتتميز . الخمول الفكري  مما يؤدي إلى ،لكونها ال تشجع على البحث والقيام بالتجربة
علمية ، ألن علمي الذي يترتب عن قواعد  البناء العنوالعام  البسيط المعرفة العامة  ببنائها

التي انحلت   وتجديد المتغيراتهر المكتملةي ضمان اإلبداع العلمي للظوا جدلية الفكر تعن"
 الفرد  لم يأخذهاالذي ) pensée discursif( آالفكر الساذج العلوم، مكبوتة وأهملتهاأو آانت 

      .)1.( " دراسته األولىبعين االعتبار في
  

 المعلم في العملية  من يستوجبلعوائق االبستيمولوجيةبا  الخاص هذا التوضيحوعليه ،
 يحدثه التناقض الموجود لفرد المتعلم عند بداية التعلم صراع  فكري لدى اإحداثالتعليمية 

 إلى الفرد المتعلم يدفع ب مما،عرفة الحديثة الملتقطة من الواقعبين المعرفة السابقة  والم
د الوصول إلى  قص،ختالف الخاصة بالظاهرة المالحظةفي أوجه التشابه وأوجه االالتفكير 
 يتمال يمكنه أن البناء الحقيقي  للمعرفة العلمية ، لكون رة الطبيعية المكتملة والواقعيةالظاه
وبهذا يصبح البناء المعرفي  اشرة واإلدراك الصحيح  للواقع من خالل المالحظة المبإال

تفكير المتعلم ويعبر عن آيفية استدالل و العتبار العوائق االبستيمولوجيةالجديد يأخذ بعين ا
   . تعلمهتعتبر مرجعية بالنسبة ل)  مواقف(في وضعيات 
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أصلها من العلوم تنبثق في ) l’esprit scientifique(الروح العلمية تبين أدبيات الموضوع أن 
  ر بطريقة يتعلم التفكيأما بالنسبة للمجال التربوي فهي تمثل الفرد المتعلم الذي ، نيةاإلنسا

  
_______________________  

  
(1) BERTRAND Yves,  Théories contemporaines de l’éducation, théories psycho 
cognitif, quatrième édition, Paris, 1998. p73  



 

 اليومية ويستجيبحتى يتمكن من حل المشاآل التي تصادفه في حياته  وذلك ،علمية
لفرد المتعلم االعلمي يستوجب من المعرفي  نجد النشاط لذا،. ياة ليتكيف معهالمتطلبات الح

 قصد المحيط،علمية نتيجة تفاعله مع  ومفاهيم يساعده على إنتاج معارفاستعدادا ذهنيا 
وحتى   .قصير زمن ومنهجية مالئمة وفيالرفع من فرص نجاحه وتنفيذ عمله بوسائل 

 بد من أن تمر هذه الفرد المتعلم ، يرى بشالرد أنه التتكون  الروح العلمية على مستوى 
   : وهي آالتالي)1( ثالثة حاالتب الروح 

  
  :état concret /الحالة الملموسة -

أدب   علىفي إدراآها وترتكز يعيةفيها بالصورة األولى للظاهرة الطب تلعب الروح العلمية 
    .      وحدة العالم وغناء تنوعهو يمجد الطبيعة فلسفي

  
  : état concret- abstrait  /المجردة -الحالة الملموسة -

فيها  الهندسية للتجربة وترتكز  في الحالة الملموسة المجردة المخططاتتضم الروح العلمية
  متناقضة   زال الروح العلمية في وضعية  هذه الحالة ال تفيالتبسيط، لسفة  فعلى

  )paradoxal(حسي أصبح ممثل بحدس  وهي متأآدة من التجريد الذي.   
  
   :état abstrait    / الحالة المجردة- 

 المعلومات التي تختلسها من حدس المجال الواقعي  الحالة المجردةالعلمية في تتعهد الروح 
و في النقاش المفتوح مع الحقيقة ،  من التجربة المباشرة المعلومات إرادياوتنفصل هذه
  .  معينة الشكل غير واضحة وغيرتكوناألولى التي 

  
 القدرات العقلية في بالدرجة األولى  العلمية تتمثلالروحعلى هذا األساس، يمكننا القول أن 

 حيث تعتبر ، يقوم بها العقلالتي والعمليات المختلفة  التحوالتبدورها فيالتي تساهم 
 معرفة حقيقية وح العلمية يدرآها العقل بعد مروره بالحاالت الثالثة للرالعلمية التيالمعرفة 
 لتقاط الصورة الخارجية لألداة أوفي المرحلة األولى يقوم العقل با ، بمعنى أن وواقعية
مما يؤدي إلى  تكوين صورة ملموسة ، عن طريق الحواس أو الظاهرة الطبيعية المحيط

ى المستو وال يحاول العقل في هذا ،حيط بالفرد المتعلم  آما هو عليهتمثل العالم الطبيعي الم
،  أي المرحلة والملموسة المجردةفي المرحلة الثانية.   يفسرها أسبابها أو يستفسر عنأن
 محاوال  من المحيط  التقطهاالذي للصورة الخام  العقل في تشكيل رسومات تخطيطيةأيبد

ة  بهذا تنتقل الصورة الملموسة إلي الصور، تبسيطها حتى يتمكن من استوعبهافي دلك 
 ، يتم فيها  للروح العلمية  المرحلة الثالثة فيما يخص أما،ستوى العقلي المجردة  على الم

االنفصال بين القدرات العقلية الداخلية والواقع الخارجي ، مما يؤدي إلى بداية الجدل 
عن طريق يتدخل العقل آن ذاك حيث  الملتقطة  حول الصورة الغامضة الذاتيالفكري

  الجديدة عرفة المالمقارنة بين المعرفة السابقة و
  

_____________________________  
  
  

(1) BACHELARD Gaston, op cit,1989, p8. 



 

 هايصلمما  التي تخص الصورة  لتوضيحها والبحث عن مالمحها حتى يدرآها على حقيقتها
  الطبيعة وما يلتقطه العقل بناءا علىون الروح العلميةحتى تتك إذا،  .إلى مرتبة التجريد

 يجبالمختلفة  خالل المالحظة وعمليات التفكير  ومعرفة واقعية، ذلك منعلوماتمن ممنها 
 ب الواقعاعي تسمح للمتعلم ببناء معرفته واست علمية تتميز بخصائصأنالروح العلمية لى ع

المالحظة و التساؤل و : آما هو عليه، أما فيما يخص الخصائص العلمية تتمثل هذه في
  .للعلم والموضوعية والتفتح )الطريقة (التفكير المنهجي
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ق التفكير نقطة انطال )Popper و  Descartes (يعتبر العقل لدى آل من بوبر وديكارت
 هاذين العالمين فيما يخص عمليات نجد ، حيث  واستفسار الظواهروالبحث عن المعرفة

ي على وضع مع أصحاب المنهج التجريبيتفقان اط واالستقراء  التفكير المتعلقة باالستنب
ما لم  ال يمكن صياغته )hypothèse (لكون الفرضذلك  ،االستنباط في المستوى األول

 االستنباط حرآة فكرية   عمليات  من، مما يجعلعرفية وحدس مسبقتسبقه أفكار م
أما  .عه خال من آل إدراكمتواصلة  يقوم على النظريات العقلية المجردة  ويكون موض

د على يعتمألن هذا النوع من التفكير  اء ، فيوضع في المستوى الثانيما يخص االستقرفي
 حسببناء المعرفة العلمية " عند ، لهذا  والمدرآات الحسية  بالدرجة األولى وعلى الحواس

ضايا أو نسقا بيا  قالعالم  سواء أآان نظريا أم تجري يضع االستنباطي  –المنهج الفرضي 
 و ،)sciences empirique (يقيةثم يختبرها تدريجيا في ميدان العلوم اإلمبر من القضايا،

، انساقا من النظريات ويجري عليها اختبار في مواجهة الخبرة  أوخاصة يكون فروضا 
      ).1(" عن طريق المالحظة والتجربة ذلك 

  
المباشرة  العقلية العمليات يستعملمجرد االستدالل االستنباطي الوعلى هذا األساس نجد 

، أي االنتقال من الخاصة المعرفة إلى ةالعامالمعرفة االنتقال من من خاللها  يتمالتي 
، بهذا  .الحواس االستقراء الذي يعتمد على نجده فيعكس ما النتائج وهذا  إلى المبادئ

ري فيها رية التي ال يمكننا أن نج يمثل  وسيلة فكرية للعلوم النظ االستنباطيمكننا استنتاج أن
 les sciences (أما االستقراء فيعتبر وسيلة تقنية ومنهجية للعلوم التجريبية،التجارب

expérimentales (يه االستنباط  على ما يصل إلا التي تقوم بدراسة الظواهر الطبيعية بناء 
االستقراء نظري، أما الستدالل عن االاالستنباط عبارة "  أن  ويعني هذا صياغة الفرضيةآ
ولما آانت العلوم التجريبية تستلزم توظيف آل من االستنباط    )2(" تجريبي  ال استدالليمثلف

 ال التمييز بين االستقراء واالستنباط "واالستقراء في استداللها لحل المشاآل العلمية، نجد أن
   ).3(" د ذاته وإنما يكمن في طبيعة الموضوع في ح  االستدالل، طبيعة فييكمن 

____________________  
 
(1) MONTEALEGRE  Alberto, formation de la méthode expérimentale et son 
utilisation en pédagogie, louvin Paris VI, 1959,P 261.  

  208 ص، 1972، المعهد الوطني للكتاب، الجزائر، دعائم الفلسفةإدريس خضر، ) 2(
(3) MONTEALEGRE Alberto, Idem, P261 



 

 
قد بينت لنا أهمية تنمية القدرات ) البرجماتية (وعليه، إذا آانت الفلسفة العلمية النفعية 

العقلية في التعلم الآتساب الكفاءات العلمية المختلفة التي يكون مصدرها وأساسها العلميات 
 إلى مستوى العقلية من خالل الممارسة الذاتية بواسطة أسلوب حل المشكل قصد الوصول

مهارات علمية تسمح بحل المشكل بدقة وفي أسرع وقت  ، ذلك للتمكن من مفاهيم علمية 
تسمح لنا بالتكيف مع المحيط بناءا على المعرفة السابقة التي تتطلب التعديل والتوسيع ، نجد 

 بصفة أن الفلسفة النفعية بنظرياتها المختلفة ، ال يمكنها أن تصبح فعالة في المجال التربوي
عامة وبصفة خاصة على مستوى الفرد المتعلم أو ما يسميه بشالرد بالروح العلمية  إال إذا 

 –استندت  إلى أسس نظرية أخرى غير فلسفية والمتمثلة في األسس النظرية النفسية 
 التطبيقية في -التطبيقية  التي تعتبر امتدادا لألسس الفلسفية ونظرا ألهمية األسس النفسية 

 أرضية لمفهوم الكفاءة على مستوى الفرد المتعلم في المجال التربوي، سنتعرض لها ترسيخ
  .   بنوع من التفصيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : لمفهوم الكفاءات التطبيقية–األسس النفسية  - 2
  

د البنية المعرفية توج بينت أن ادا لألسس الفلسفية التي التطبيقية امتد–تعتبر األسس النفسية 
و هذه الملكة هي التي  المدرسة ، ى إليحظر على مستوى آل فرد متعلم في صورة ملكة

عملية  على المتعلم مما يسهلتجرى عليها التغيرات عبر عدة مراحل من مراحل النمو، 
  . كل تعلم جديدلنقطة انطالق   المتكون المعرفة المعلومات لهذا ، نجد أن  وتخزينترسيخ

لمتعلم  الروح المادية التي تسمح ل يقصد بها في مجال التربية لميةفإذا آانت الروح الع
 يهتم بالفرد إلجراء التحليل النفسي التطبيقي النفس نجد علم ،بالممارسة الذاتية قصد التعلم

النتائج ب  يهتم التحليل النفسي التطبيقيأي ،  نتائج ملموسة في فائدة البشرية ليصل إلىذاته 
تستفيد من ، حيث أصبحت هذه المجاالت  المجال التربوي والبيداغوجي علىالتي لها تأثير

 -الوجداني والنفس والمجال المعرفي البعد التطبيقي المتعلق بس، خاصة  علم النفنتائج
أساس تكوين شخصية الفرد المتعلم التي أصبح ت هذه التصورات حيث أصبح، حرآي 

بيداغوجيا "وبالرجوع إلى . التعلم الذاتياب آفاءات عن طريق  اآتس يستلزمنموها وتطورها
التي آانت تهتم بالسلوك آنتاج التعلم ، نجدها في تصنيفها لألهداف تفصل بين " األهداف

مجاالت الشخصية، مما يجعل المطلع على أدبيات الموضوع يتصور أن تطوير الشخصية 
أن النظريات يمكنه أن يتم بفصل هذه المجاالت عن بعضها البعض، وذلك بالرغم من 

  .  النفسية تؤآد على أن الشخصية وحدة متكاملة في تعلمها وتطور قدرتها 
  

وعليه، إذا آانت شخصية الفرد بالمفهوم الصحيح ، تمثل وحدة متكاملة في تعلمها وتطور 
قدراتها وآفاءاتها العقلية والجسمية، نجد أن تصور الصنافيين للسلوك الناتج عنها بصفة 

ع من الغموض والشعور بالضيق عند معالجة هذا الموضوع خاصة في منفصلة خلق نو
المجال التربوي، حيث بينت لنا تطلعاتنا الميدانية المتكررة أن معظم المعلمين الجزائريين 

التي تهتم بالسلوك الناتج " ببيداغوجيا األهداف" يخلطون بين المعطيات الخاصة 
 التي تهتم بمصدر السلوك أي العمليات العقلية "بالمقاربة بالكفاءات" والمعطيات الخاصة 

  . المنتج له
وبناءا على ما توصلنا إليه من حقائق نظرية من خالل بحتنا هذا، سنحاول في ما يلي إزالة 
 هذا النوع من الخلط ، ذلك من خالل توضيح التصور الموضوعي الخاص بمفهوم

قف عليها تكيف الفرد مع المحيط  ، أي الشخصية التي  يتوأساس مفهوم الكفاءة الشخصية
  .    والمجتمع الذي يعيش فيه 

  
  : خصية أساس مفهوم الكفاءة ش ال-1 -2

يعتبر موضوع الشخصية من أوسع مواضيع علم النفس لكونه يتضمن المعارف العلمية 
وتبين القراءات المختلفة أن المعرفة العلمية . التي توصل إليها هذا العلم قديما وحديثا

صية يقصد بها قبل آل شيء التعرف على الجزء الكبير من المعرفة التي نتجت عن للشخ
الدراسات النفسية حول هذا الموضوع، أي معرفة حقيقة ومصدر السلوك البشري الذي 



 

يعتبر مؤشر للكفاءة التي يتحلى بها الفرد، أما فيما يخص مصدر السلوك أو ما يسمى 
  : زم وجود ما يليبمؤشر الكفاءة لدى الشخص، فهو يستل

 أو ما يمكننا تسميته المكون العقلي والذهني الممثل للذآاء، أي المعارف، المكون المعرفي -
  .القدرات، المهارات والكفاءات

       لدوافع واالهتمامات والميول والخوف واالنفعالالذي يتضمن ا المكون الوجداني -
ة الحسية مع درجة والقدرات الحرآيالممثل لمختلف المهارات   حرآي– المكون النفس -

     . سلوك معينر إلظهااء أو األطراف المختلفةتنسيقها بين األعض
من أهم ) Gagné(وجانيه ) Bruner(وبرونر )  Piaget(وفي هذا المجال ، يعتبر آل من بياجيه 

 عكس ما توصلت ذلكالعلماء الذين رآزوا في دراستهم للشخصية على الجانب العرفي ،  
التي اهتمت باإلدراك واالستبصار لكونهما عمليتان ) Gestalt(يه المدرسة الجشطالتية إل

ذهنيتان يتم من خاللهما التعلم عن طرق أسلوب حل المشكل، وآذلك عكس ما توصل إليه 
  . أصحاب القياس النفسي الذين صنفوا العمليات الذهنية والمعرفية في صورة سلوك

  
  : ومراحل النمو العقلية   )  PIAGET Jean( جان  بياجيه  - 2 -2
  

علم األطفال انصبت اهتمامات هذا العالم الذي آانت له ميول فلسفية على دراسة عملية ت
آانت ألعماله في االبستيمولوجية الوراثية أثرا على األبحاث  قد لو ومراحل نموهم العقلي

ال  ينتج عن المالحظة أن سلوك الفرد  حيث توصل هذا المختص إلى إظهار التربوية ،
 بدون الممارسة التي تساعد على البناء المعرفي وإنما  آما يضن البعض والبسيطة للمحيط

خمسون " يدعم ذلك بقوله   وهو عرفية في آل مرحلة من مراحل نموهينتج عن البنية الم
كز على عاما من الخبرة علمتنا أنه ال وجود لمعرفة تنبثق من مالحظة بسيطة بدون بناء يرت

وظيفة الذآاء لوحدها فوال يوجد عند اإلنسان بنية معرفية أولية أو فطرية، ، نشاط الفرد 
    )1(" وراثية وال يمكن للبنايات المعرفية أن تتشكل إال من خالل تنظيم أنشطة على األشياء 

كيفية وصول المعرفة إلى ب وتبين معطيات الموضوع  أن العالم بياجيه اهتم  في بحثه
 نتائج اختبارات ،حيث توصل إلى ذلك بناءا علىتغييرها من خالل مراحل النموبمتعلم وال

توصل إلى أن األطفال ال ، إذ الذآاء التي آشفت عن اإلجابات الخاطئة الخاصة بالمتعلمين
ما جعله يهتم بمراحل نمو الذآاء الذي يلعب دورا م ،يفكرون بالطريقة التي يفكر بها الكبار

الذآاء ينمو " أن  وذهب هذا العالم  إلى لفرد وبناء معرفته قصد اآتسابهاين امهما في تكو
 شياء السهلة إلى األشياء الصعبة ابتداء من األرفة محاآاة أو تمثيل نشط للحقيقةوالمع

 تتطور من خالل تفاعله مع بيئته تنمو والطفلوالمعرفة عند 
  

______________________  
 

(1) PIAGET Jean , in Massimo Piatelli -PALMARIN , la psychogenese des 
connaissances et sa signification épistémologique , Puf, Paris 1979 



 

 يؤدي، حيث  أن يوفق بينها وبين ما يعرفه من خبرة سابقة  يحاول معارف جديدةمما يكسبه
  وعلى هذا األساس)1(" معها  إلى تطوير قدراته العقلية لتمكنه من  فهم البيئة والتكيف هذا
  : نجد بياجيه  يقسم مراحل نمو الذآاء  إلى أربعة مراحل  ،
  
  : حرآية- المرحلة الحس -

ال بد من أن يمتد البحث  " حتى يتم فهم الذآاء وتطورهيشير بياجيه في هذه المرحلة إلى أن 
.  الحرآي-اء الحسيإلى المرحلة األولى من النمو حيث تكون الحرآات مطبوعة بأفعال الذآ

 والحرآات دون المقدرة دراكاإلآاء العملي الصرف ال يوظف إال وبالرغم من أن هذا الذ
خالل فهو مع ذلك يدل على المجهود الذي تبذله الذات لفهم ظروفها ، على عملية التفكير 

 مما يؤدي فعال إلى تأسيس خطاطات الحرآة التي ستصبح  ،السنوات األولى من الوجود
 في المراحل األولى  بمعنى أن الطفل)2("ما بعد بنيات خلفية تقوم عليها البنيات اإلجرائية  في

، أي ال بعقله تفاعله معها ن وأعضائه أآثر م المختلفةمع محيطه بحواسه يتفاعل من حياته، 
   .يعطي أهمية آبرى للعمليات العقلية في اآتساب الخبرة

  :  المرحلة ما قبل العمليات -
 )intelligence pratique (التطبيقياألفعال الكاملة للذآاء " في هذه المرحلة لدى الطفل  تكون
 idées ( المستعملة فيها مستعارة من األفكار الذهنية المعروفة والمستوعبالوسائلتكون و

mentales acquise(  إضافتها إلى التصرفات السابقة استجابة ضروريةحيث تعتبر من قبل "
 التمييز بين األفكار من خاللبحث عن الوسائل الجديدة يقوم بال أن الطفل هذا عنى وي)3(

  تكوين  مستوىالذهنية المعروفة لديه، أي يقوم بإجراءات فكرية بسيطة ال تمكنه من
 أن هذه الطريقة تسمح بتمثيل األشياء أو األحداث الغير المدرآة ،المفاهيم  ويرى بياجيه

 .تلفة بواسطة رموز أو إشارات مخ
  
  :  مرحلة العمليات المحسوسة -

عمليات "وى المتعلم لكون  يكون تأسيس  العمليات العقلية في هذه المرحلة بطيء على مست
 على األشياء فقط وليس على ىاألولى تجر: الذآاء ال تغطي إال ميدانا محدودا من ناحيتين 

العمليات من ة يتم تأسيس في الثاني ، أما قضاياورةلمعبر عنها لفظيا في صالفرضيات ا
 عكس العمليات القبلية التي تتسم بالربط  ذلك القريب إلى األقرب ،

______________  
 

(1) PIAGET Jean, Op.cit,1979 . 
(2)  PIAGET Jean, la psychologie et pédagogie, édition de Noël, Paris,  1969,  
P 51.  
(3) PIAGET Jean, INHEDLER Barbel, La psychologie de l’enfant, édition Bouchene, 
Alger .1993 .p 12-13 

 



 

، حيث يبين هذان الحدان آيف تبقى هذه تناسب الطردي وبحرآية أرقى بكثيرالشمولي وبال
 عملية الضم والترتيب م آل منتت و ،ة من األفعال التي اشتقت منهاالعمليات الملموسة  قريب

ويقصد بهذا أن العمليات  )1("أفعال مادية بالحدين المذآورينالمنفذة في شكل  ووالمطابقة
ينصب اهتمامها بصفة يمكنها أن تهتم بكل ما يحيط بها حيث العقلية في هذه المرحلة ال 

يجعل خاصة على األشياء المحسوسة ال على المجردات التي يمكن التعبير عنها، مما 
  .تظهر في صورة أفعال ماديةالعمليات العقلية 

 
  : مرحلة العمليات المجردة  -

الوقائع الممكن تمثلها مباشرة، ي االستدالل على األشياء فقط أوال يجر"وفي هذه المرحلة 
وإنما يجرى آذلك على الفرضيات، أي على قضايا يمكن استخراج نتائجها الالزمة دون 

    )2 ("الحكم على صدقها أو آذبها قبل القيام بفحص نتيجة تلك التالزمات 
 العقل يستطيعمعا، آما معنى أن التعامل الفكري يكون مع األشياء المحسوسة والمجردة ب

 اآتساب يساعده على مما  أو في مواقف أخرى،استخدام المعلومات المخزنة عند الحاجة
  .نوع جديد من االستدالل

النضج تتمل في لذآاء تتطلب عوامل مساعدة تبين أدبيات الموضوع أن مراحل نمو ا و
من المجال  الخاصة لتوضيح هذا  العامل استمد بياجيه  المفاهيم و.لعقلي والخبرة والتوازنا

تي آانت تشغل البيولوجي الذي آان متأثرا به ، ذلك حتى يتمكن من اإلجابة عن األسئلة ال
  ذلكسمح له، حيث ت التي توصل إليها اإلنسانبتطور المعلوما، أي األسئلة الخاصة باله

 -موقف "  بعد وضعهم في  التحري عن تفكير األطفال عن طريق المالحظةبوضع طريقة
 على ابناء، تمكن من معرفة طريقة استداللهم وتحديد مفهوم عامل التوازن ال قصد" مشكل

العضوية مع الوسط الذي تعيش فيه التفاعالت  التي توجد بين العمليات البيولوجية لتكيف 
  يجعلمما، تفاعل الفرد مع األداة طريق عرفة تنتج عن  الم ألنالعماليات النفسيةآذا و

  . في بناء المعرفة أمر صعب امل النمو الخارجية والداخلية الفصل بين عو
  
الخبرات بياجيه يصف عمل الذآاء أو ما يسمى بالتكيف مع البيئة والعالم ، نجد يهوعل 

و ) Accomodation(واءمة المطابقة أو الم: المتعلقة بها بمصطلحين بيولوجيين أال وهما
المعرفة المكتسبة لدى المتعلم االستيعاب في يتمثل مبدأ " ، حيث ) Assimilation(عاب ياالست

مبدأ رف التي توجد بحوزة المتعلم أما إلي إحصاء المعا االستيعاب تطبيقيا يؤدي حيث ،
ديد يكون يتمثل في اختيار وضعيات أو أفكار تحتوي على خصائص أو طابع ج، التطابق 

إلى التساؤل عن تطبيقيا حيث يؤدي التطابق  التصورات أو األفكار الذهنية،قادرا على تغيير
   .)3(" التغييرات التي ستحدث في تصورات وتصرفات المتعلم 

___________________________  
  

(1)  PIAGET Jean, 1969, P 54-55. 
(2)  NOT Louis. Op cit .1987. p 28 
(3) Idem 
 



 

حيث يتطلب  ليستوعبها،المعرفة الجديدة حسب المكتسبات القبلية "المتعلم يعالج لك ألن ذ
 وينتج عن هذا تغييرا لألفكار السابقة حسب الوضعية معرفته،جديدا لبناء  منه ذلك تطابقا

) Greffe(  لذا يجب ضم المعرفة الجديدة إلى ما هو معروف مع القيام بتطعيم،الجديدة 
 حيث  )1(" التي توجد لدى المتعلم ) Schèmes( واألخذ بعين االعتبار الشيم  قةاألفكار الساب
النشاط الذهني السابق لوضع الخطاطة، أي للتعبير عن العملية أو الخطة أو " يقصد بالشيم 

  ) 2(" القاعدة التي نتبعها في رسم الخطاطة والتي توجد آتصور في ذهننا أو آميل في خيالنا 
 

، سعيا منا ل التوازن المعرفي مهما لفهم آيف يتم بناء وتوازن المعرفة العلميةولما آان عام
التي  البدور المزروعة )germination ( في حالة عدم إنتاش.نذآر المثال التالي لتبسيط الفهم،

أن يوفق بين الحدث في هذه الحالة  راعتها يحاول المتعلممن المفروض أن تنتش بعد ز
 قصد معرفة  األسباب التي أدت إلى عدم إنتاش هذه ،لمعرفية السابقةالمالحظ والخبرات ا

، أي فالمالحظة الجديدة .  ، ذلك بالرغم من أنها زرعت في األرض وسقيت بانتظام البدور
، حيث  ألول مرة المتعلمعقل يواجهه مثير تصبح في هذا الموقف  بمثابة عدم إنتاش البدور

ل البنية المعرفية السابقة للمتعلم  أو إحداث ما يسميه  إخال خلقإلىتؤدي هذه المالحظة 
ذلك نتيجة مالحظة لم توجد لها صورة مسبقة في و" . إخالل التوازن الذهني"بياجيه ب 

في هذه الحالة ال يمكن للتوازن الفكري أن يسترجع  إال عند تكوين الصورة عن . الذهن 
يخص  استرجاع التوازن المعرفي ،  امث الجديد على مستوى الذهن أما فيالشيء أو الحد

 مما يؤدي إلى تشكيل ،ورفال يمكنه أن  يتم إال في حالة إيجاد صورة لسبب عدم إنتاش البد
  .  االستيعاب والمطابقةباستعمال عمليات ، ذلكبنية معرفية جديدة

  
لظواهر  المختلفة لتالمكانز ما الذآاء  يتوقف على فهم وعلى هذا األساس، يمكننا القول أن 

الطبيعية التي تحيط بالفرد المتعلم وعلى نشاطاته الذاتية وقدرته على إعادة ترآيبها من 
في إعادة يظهر يمكن لإلبداع أن ، آما لوصول إلى مرتبة اإلبداع  لى ذهنهجديد على مستو

، حيث تتطلب معرفة  أين تتم الممارسة الذاتية تكوين الظواهر الطبيعية على مستوى المخبر
تحويله على المستوى الذهني  لعليه أو التعامل معه) Agir(يعة الشيء المدروس الفعل طب

نفسها، مما يساعد على  النشاطات، أي ات المرتبطة باألفعال التحويلية من خالل العملي
      .  استرجاعه عند الحاجةفي انتظارلشيء في الذاآرة لأو شكل  )  Model(تكوين نموذج 

 
________________  

 
 
 
(1)  NOT Louis. Op cit .1987. p 28 
(2) PIAGET In GIORDAN André,nouveaux modèles sur apprendre, pour dépasser le 
constructivisme . 
Httpm://www.unige.ch/fapse/SSE/teatchers/giordan/LDES/infos/publi/articles/apprend
re.htr2001.p2 
. 



 

تتجسد الوظائف الجوهرية للذآاء في الفهم واإلبداع، أي تأسيس   "  بقوله ذلك ويدعم بياجيه
يمكن  البنية من خالل النشاط  المهيكل للواقع  حيث يعتبر آل من الفهم واإلبداع وظيفتين ال

يستوجب إعادة تشكيل  التحوالت التي  ذلك لكون فهم ظاهرة أو حدث ما ،الفصل بينهما
رة تستوجب منا أن نكون قد أسسنا من قبل بنية التحويالت األخي وإعادة التشكيل، أدت إليه 

فالمعارف تستمد من الحرآة ال بكونها مجرد …  ، مما يفترض قسطا من اإلبداع 
 )  modélisation( استجابات ترابطية وإنما من حيث هي بمعنى أعمق قولبة أو نمذجة 

ء  يعني  ومعرفة الشيللواقع ضمن التنسيقات الضرورية  والعامة بمعرفة موضوع ما،
هذا التغيير مع األفعال التحويلية إدراك عمليات ، حيث يرتبط الفعل فيه من أجل تغيره 

  ) 1(" نفسها  
 

ه فيما يخص مراحل نمو الذآاء ، نجد النمو الذهني والتطور  على ما سبق ذآراوبناء
ة النمو الذهني الفكري حسب تصور بياجيه يمر بأربعة مراحل متميزة ، حيث تنتقل سيرور

من النشاط الحس حرآي المعتمد على توظيف الحرآات والحواس الى النشاط ما قبل 
المفاهيمي المعتمد على توظيف اللغة والرموز ثم الى التفكير في النشاط المحسوس مما 
يجعل التفكير قادرا على التحكم في بعض العمليات ويساعد على االنتقال إلى مستوى 

الذي يتميز بإمكانية االستدالل االفتراضي االستنباطي، ذلك انطالقا من النشاط الصوري 
  . وضعيات أو معطيات مجردة 

وعليه، نجد بياجيه من خالل تطرقه إلى مراحل نمو الذآاء التي تتوقف بالدرجة األولى 
على المعليات العقلية التي يصعب مالحظتها والتي تثيرها المثيرات الطبيعية  الخارجية أو 
الداخلية  يؤآد على أن  الكفاءة التي تتضمن قطب باطني ال يمكن مالحظته وقطب ظاهري 
يمكن قياسه  جزء ال يتجزأ من شخصية الفرد التي تعتبر وحدة متكاملة قابلة النمو والتطور 
من خالل معاملتها مع المحيط والممارسة فيه وعليه ، وذلك بتوظيف العمليات العقلية  و 

  .  ابلة  للمالحظة والقياس من طرف األخر السلوآات الق
  
  :  ومتطلبات النمو العقلي  )Jérome Bruner  ( برونر  -3 -2
  

زيد في قدرة المتعلم على إيجاد تكامل بين ي نموا عقليا العالم التعلم بالنسبة لهذا تعتبر عملية
تطلب عنده تزايد أما فيما يخص النمو العقلي فيالجديدة، مات السابقة والمعلومات المعلو

تمكن  الوسيطة التي العمليات المعرفيةباستعمال للمثيرات، االستقالل عن التأثير المباشر 
 آما يعطي برونر  أهمية للتطور الرمزيالمتعلم من معالجة المثيرات على المستوى 

" ر  تصور بروندالوجداني للفرد المتعلم  فيما يخص عمليتي التعلم والنمو العقلي  لهذا، نج
 بالنسبة لحل المشكل أو التكيف مع هو األمر آما )intellect(يرتكز أساسا على تطور العقل 

وهو يرى أنه ليس من السهل جدا التوصل الى إمكانية العزل بين التطور الذهني ...السكن 
  والتطور الوجداني

___________________  
  

(1) PIAGET Jean, Op.cit. ,1969, PP 79 - 81. 
  



 

 تكيف الفرد مع المحيط  يصبحبهذا،) 1(" التفكير ال يميز بين سمات الرأس والقلب ألن 
أال بالسمة التي يتميز بها اإلنسان بالتطور الوجداني و ارتبطكون م ياعقليا نشاطيستوجب 

وهي بالنسبة للنوع البشري استعمال الثقافة بتوظيف معرفي يحتوي نتائج متشابكة جدا 
اإلنسان يتكيف ضمن حدود معينة عن طريق عملية تعديل محيطه عن " ومعقدة ، ذلك ألن 

) organes(لألعضاء )  transformateurs(ومحوالت )  amplificateurs(طريق بناء مكبرات 
وعضالته وقدراته الحسابية وآذا من خالل عملية تخزين المعطيات داخل ) sens(والحواس 

 فهذا الشكل من االنتقاء -   لخاصيات محيطهوعن طريق تعديله الكامل) mémoire(ذاآرته 
هو الذي جعل المرونة الكبيرة لتكيف نوع البشري ممكنة، وما دام هدفنا في نهاية المطاف 

 ، أي )2(" هو معرفة حقيقة اإلنسان، فانه ينبغي أن نبقى مرتبطين بالسمة التي تميزه 
غة البسيطة التي ستساعده في تعديل استعمال الثقافة البشرية ، وبالدرجة األولى الكالم والل

  . محيطه على مستوى عقله قبل تعديله في الواقع
  

أما فيما يخص المتطلبات التي يجب على المتعلم إتباعها حتى يتمكن من التكيف مع المحيط 
الذي يعيش فيه، ويتمكن من التطور العقلي والوجداني، نجد الباحث  برونر يحدد مجموعة 

راد إتباعها لتحقيق ذلك ، ونظرا ألهمية هذه المتطلبات بالنسبة للموضوع، من المتطلبات الم
  نذآرها في ما يلي 

  .المتعلق بتمثيل األشياء واألحداث  تطوير النسق الداخلي " -
 وآذا منطقياتحليل ما تعلمه المتعلم تحليال  للى استخدام الكلمات والرموز القدرة ع تزايد-

  . لمستقبلتحليل ما يستطيع عمله في ا
  .      يعتمد النمو العقلي  على التفاعل المشروط بين المعلم والمتعلم -
  .علمت ووسيلة تيسر البيئته، استعمال اللغة آأداة تمكن المتعلم من فهم النظام في -
مل مع الضغوط المختلفة في  يسمح النمو العقلي للمتعلم بأن  يصبح أآثر قدرة على التعا-

  )  3(."إمكانياته العقلية لتحقيق الهدفة على توزيع  وأآثر قدرالبيئة

  
وعليه، إذا آانت النمو العقلي والتطور الوجداني عن طريق الحرآة  يعيني بالنسبة للمجال 
التربوي تعليم المتعلم آيف يتعلم قصد إآسابه آفاءات معرفية ووجدانية ونفس حرآية 

حيط، نجد أن تصور الكفاءة في معناها تساعده على المحافظة على الذات  والتكيف مع الم
 حيث يمكن  اوتطبيقاته) savoir faire(التشكيلة الكبيرة للمعرفة الفعلية " العام يقصد به  

باعتبارها أشكال منظمة  )i(تصنيف األشكال التي تكون الكفاءة األولى والتي يرمز لها ب 
  رى يمكن للتفاعالت مع األعضاء األخرى من نفس النوع ، ومن جهة أخ

_______________________  
 
(1) BRUNER Jerome S , le dévellopement de l’enfant savoir faire savoir dire ,trad 
Delean et autre,3éd, Puf, France, 1991, P38 

 288 - 287، ص  1994لطبعة الثالثة ،ثروت ،عمان  ،اعلم النفس التربويجابر عبد الحميد جابر ،) 2(
(3) BRUNER Jerome S , op.cit. ،P37-38 



 

واألدوات ومقاطع األحداث في  لألشكال المتدخلة في الحكم على األشياء) ii(أن نرمز ب 
بعديها الزماني والمكاني، حيث يعتبر اآتساب أول معرفة فعلية لمعالجة األشياء مهما 

على مستوى المتعلم ، وعند دراسة نمط تطور المعرفة العلمية ... بالنسبة للدور الذي تلعبه
 l’information en(الرغبة واإلخبار المرتد   :ال بد من األخذ بعين االعتبار آل من

retour( المتوسطة بين الرغبة واإلخبار المرتد لوصور الفع   ")المعرفة  ، بهذا تصبح  )1
ها منظمة للتفاعالت الكفاءة األولى التي يتحلى بها المتعلم لكون  تمثلإذا  )savoir faire(الفعلية 

المكان والزمان ، ذلك  الداخلية المختلفة والتي تسمح بالحكم على األشياء واألحداث حسب
 القدرات تنميةبناءا على الرغبة واإلخبار المرتد وصور الفعل المتوسط بينهما  مما يستلزم 

 العلمية ، هيمالمفامن خالل تعلم …  الترميز، التجريدالتخيل،آالتصور، التمثل،   العقلية
المعرفة و المعرفة السابقة  بين الموجودة العالقة  عن إلى البحثبالمتعلمذلك يدفع حيث 

التفكير وتطوير النسق  باستقاللية  للمتعلم  مما يسمحالذاتية، بناء المعرفة الجديدة بهدف 
ها عن  الرموز آأداة يعبر بواستعمالوالتوضيح عطيات تساعد على الفهم مالداخلية  حسب 

  .ما يفكر فيه خارج المدرسة
  

 تتوقف أصال على العمليات العقلية )savoir faire(وعلى هذا األساس ،إذا آانت المعرفة الفعلية
الممثلة للذآاء  واألقطاب المكونة للكفاءة ، نجد هذا التصور يدفع بنا الى التفكير في أن 

 intelligence(صح عن الذآاء العملي الحديث عن الكفاءة هو الحديث عن الذآاء ، أو بمعنى أ

opérative(  للتعرف عن آيفية التعلم ومحتواه العلمي ، ألن الكفاءة في مفهومها الخاص 
  .  تستلزم الفعل و تعديل السلوك قصد التكيف مع المحيط 

ولما آان الهدف من اآتساب الكفاءات هو حل المشكل الذي يمكن أن يصادف الفرد المتعلم  
ه اليومية ، نجد أن اآتساب الكفاءة  يستلزم ثالثة مظاهر تساعد المتعلم على حل في حيات

المشكل وتساعده على النمو والتطور العقلي والجسماني والوجداني ، أما فيما يخص 
  :المظاهر فهي آالتالي

أن يكون الفرد قادرا على استقصاء العناصر من بين آليات المحيط التي تحمل  " -
ضرورية لتحديد اتجاه األفعال، آنشاط يقام حسب حاالت األسماء المكونة المعطيات ال

  .  لمخطط معين أو بناء مناهج جديدة
أو األنشطة التي تسمح   من الحرآات)séquence( بعد تحديد اتجاه الفعل، يمكن القيام بفترة -

  .بتحقيق الهدف المرسوم بشكل مسبق
لمه من أشكال النجاح والفشل في عملية تخطيط  ما تم تعر ينبغي أن نأخذ بعين االعتبا-

  .)2("المشاريع الجديدة، بعد بلوغ الهدف
________________________  

 

(1) BRUNER Jerome S, op.cit.,P87.  
(2) Idem, P 225.  

  



 

بمعنى أن التطور العقلي والوجداني الضروريان للتكيف مع المحيط، ال يمكنهما أن يتحققا 
علم بتنميتهما وتطرهما عن طريق الحرآة واالستقصاء في الطبيعة لما تحتويه إال إذا قام المت

من معلومات علمية ومعرفة طبيعية أين يتم تعلم الحياة عن طريق فترات النجاح والفشل 
  . التي يتعرض لها المتعلم  

  
  :  برونر ومفهوم التعلم - 4- 2

تعلم الذي يرتبط بعملية التكيف مع بناءا على ما سبق ذآره، يتبين لنا أن الكفاءة هي ال
المحيط ذلك بتوظيف الحواس والعمليات العقلية لمالحظة الظواهر، التكرار في التجارب 
والسعي وراء الثقافة التي تسمح باالتصال والتكيف مع المجتمع السياسي واالقتصادي 

.  ل والتكيف، حيث تعتبر الثقافة  وسيلة أساسية تساعد على حل المشك... والتكنولوجي
ونظرا ألهمية التعلم في اآتساب الكفاءات التي ستسمح للمتعلم  باالستقاللية الذاتية من 
الناحية الوجدانية والمعرفية والنفس حرآية ليتمكن من التكيف مع الحياة المستمرة التغيير ، 

  :ها  نجد برونر يحدد عددا  من المبادئ التي تتطلبها عملية التعلم وال بد من احترام
 النمائية المعرفية المتداخلة و يعتبر النمو المعرفي سلسلة من التغيرات : سيرورة التعلم " -

تكون هذه السلسلة مصحوبة بنوع من االندماج غير المحسوس، فالنمو المعرفي بهذا 
     .  المفهوم ، يحدث اعتمادا على تتابع المعلومات أو المعرفة وتكاملها

تتمثل هذه األنماط في التعلم عن طريق الممارسة الذاتية والتعلم : األمور تعلم أنماط معرفة -
الصوري الذي تستخدم فيه الحواس للوصول إلى  تصور ما يراد تعلمه ، حيث تحل 
الصورة محل الشيء ويخزن بما يقترن معها داخل البناء المعرفي على مستوى الذاآرة أين 

فيها التفاعل مع البيئة من خالل اللغة ومن خالل تضاف  إلى المعرفة الرمزية التي يحدث 
   )1(التمثيل الذهني الداخلي لمدلوالت الرموز ومعانيها 

أما فيما يخص الطرائق التي يمكن استعمالها للتعلم تبين أدبيات الموضوع أنها عديدة 
        :  ومتنوعة إال أننا سنرآز على تلك التي تهم دراستنا،  وهي آالتالي

   :م باالآتشاف التعل*
 المشكل، أو بمعنى أخر إعادة - محددات الموقفإعادة تنظيمويقصد بهذا النوع من التعلم 

تنظيم موقف التعلم في صورة أو نموذج إدراآي، أو في صورة عالقات جديدة تشكل شبكة 
 وفي هذا الصدد ،. تصورية للمفهوم انطالقا من العناصر التي لها عالقة به أو بموقف التعلم

نجد برونر يشير إلى أنه يمكن تنظيم مواقف التعلم بطريقة تسير عملية التعلم باالآتشاف ، 
  : حيث يمكن تحقيق ذلك إذا ما اتسم الموقف المشكل أو موقف التعلم بالخصائص التالية

  ________________________  
  
 
،دار الوفاء للطباعة 1،ط والمنظور المعرفيالرتباطي اسيكولوجيا التعلم بين المنظور فتحي مصطفى الزيات، ) 1(

  .227-226 ، ص 1994والنشر المنصورة ،
    



 

عندما تكون الوسائل والمعطيات المتاحة في صورتها الراهنة ال تساعد على تحقيق  " -
  .الغاية المنشودة سيؤدي ذلك إلى إعادة تنظيمها 

 االتساق أو النطقية إلىراهنة قف في صورتها الاعندما تفتقر بنية موقف التعلم أو المو -
  .جديدة استحداث نماذج بنائية إلى لكيحتاج ذ

أو عندما يغيب ،  عندما تتناقض المعطيات المعروضة أو يتعارض بعضها مع البعض -
عنصر االنتظام بينها ، فان ذلك يخلق عند المتعلم شعورا بالتنافر أو عدم االتساق أو 

ترا  يدفع بالفرد إلى البحث عن إزالته من خالل عملية  توااالختالل المعرفي  ويعتبر هذ
      )1("التوازن المعرفي 

المتعلم ألن ذلك  في المجال التربوي ، االآتشاف أهمية آبرى بلتعلمبهذا ، تصبح لعملية ا
لقوانين والمفاهيم لالممارسة الذاتية  يسعى وراء اآتشاف الظواهر الطبيعية يقوم بعندما

راسخة بذاآرته   المعارفتبقى ، حيث عالقات بنفسه وما يربطها من ية  العلموالحقائق 
، عكس المعلومات العلمية التي يكون قد حفظها عن ظهر قلب ويسترجعها لمدة طويلة 

للضرورة أو لالمتحان وسرعان ما ينساها جزئيا أو آليا ألنها لم تستوعب بل بقيت على 
  .السطح ولم تبنى بطريقة صحيحة 

  
 إعادة التنظيم وإحداث نماذج ةأذا آان للتعلم باالآتشاف خصائص تؤآد على ضروروعليه، 

بنائية جديدة قصد الصول إلى التوازن المعرفي ، نجد برونر تدعما لهذه الخصائص  يحدد 
  :   وهي آالتالي. مبادئ التعلم باالآتشاف

  :  مبدأ  ميل المتعلم -
في تحديد الظروف التي تجعل المتعلم يميل إلى    مبدأ الميل الخاص بالتعلم باالآتشافيتمثل

مادة التعلم ، حيث يرآز في هذا المبدأ على العوامل الثقافية و الدافعية الشخصية التي تأثر 
 الترآيز ب يج، فبالنسبة لهذا المبدأ...على الرغبة في التعلم واالستطالع وحل المشكالت 

      .واالنتباه التنشيط المثابرةمتعلم، وهي ال على مستوى الفرد على ثالثة جوانب معرفية
   :) المادة التعليمية (المعرفةمبدأ بناء  -

لمتعلم أن يسيطر  لبحيث يمكن ،ثل في شكل أماينبغي أن يكون بناء المادة المتعلمة منتظم
ته، أما فيما يخص البناء المعرفية قدرا ويستوعبه بغض النظر عن مستوى على هذا البناء

وهي المكتسب طرق يمكن للفرد المتعلم أن يصف من خاللها البناء المعرفي ثالثة فهو يتم ب
   :آالتالي

   
   :العرضطريقة  -

ويقصد بها األسلوب الذي يستخدم لنقل المعرفة إلى اآلخرين وتتمثل هذه في استخدام 
اني التمثيل البي  ذلك عن طريق األفعال أو،تلفة لعرض المعلوماتالوسائل التصويرية المخ

  .واألرقامالكلمات آطريق القضايا الرمزية والمنطقية أو عن للمعلومات 
  

__________________________  
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   : طريقة االقتصاد -
 ويظهر االقتصاد في العرض الفعال والقوة ،قد يتفاوت االقتصاد باختالف طريقة العرض

لبنية المعلومات وفي مدى تمكينها للمتعلم من تعدي الحقائق المعروضة وتوليد الفعالة 
  .قضايا جديدة، آما يظهر في قدرته على استخدام المعلومات في حل المشكالت

  
   :التعزيزطريقة  -

 بد من أن يعرف المتعلم نتائج أدائه حين النجاح، لذا اليعتبر التعزيز عامل هام في تحقيق 
فإذا قام  باستيعاب المعلومات الخاطئة  فعليه أن يتخلص منها بإعادة .  ألداءيقوم بذلك ا

آل عملية تعلم  ذلك ألن الصائب لمعرفته التعلم لكي يعزز معلوماته ويرجع إلى المسار
يقصد  ، حيث (Feed Back )  ويمكن أن يتم  ذلك عن طريق  التغذية الراجعة تتطلب التعزيز

 الرجوع الذي ينتقل من التأثير إلى السبب، ذلك  بالعمل على فعل" بالتغذية الراجعة 
  )1(" تغييرهما 
معاينة "  تمكن المعلم من التعليم فهي التغذية الراجعة في مجال  أهمية خصأما فيما ي

العوائق على التواصل والتعرف على مستوى المتعلمين وتكييف الرسالة ودعم اإلحساس 
 بهذا ، يصبح التعلم باالآتشاف ) 2("  و التفاعل والتواصل باألمن وتعزيز عالقات التبادل

يتميز بخصائص تتصدرها خاصية االستمرارية التي  تمكن المتعلم من التعلم الذاتي 
والمرونة الفكرية الخاصة باألسلوب حل المشكل الذي  يتيح للمتعلم فرصة البحث عن 

بادئ جديدة ،حيث يجعل هذا موضوع إمكانات العالقة المحتملة وتكوين تعميمات أو بناء م
العمليات العقلية عند اإلنسان واستراتيجيات توظيف إمكاناته تشغل العديد من المفكرين 
والعلماء مادام اإلنسان قد أثبت بأن المستويات العليا من الذآاء هي التي تكون القاعدة 

  . األساسية لالآتشاف واإلبداعات العلمية في مختلف المجاالت 
  
ليه، إذا آانت العمليات العقلية المدرآة والمحسوسة والمجردة المشكلة للذآاء تنمو وع

وفق مراحل النمو، فهذا يجعلنا نعتبر الذآاء ) الممارسة الذاتية( طريق التعلم نوتتطور ع
مصدر الكفاءات التي يتميز بها آل فرد المتعلم عن اآلخرين ، حيث يمثل هذا التمييز 

دية أي الفروق التي تعتمد المعرفة آأساس   لهذا، يدفعنا الحديث عن مصدرا للفروق الفر
 الخاص بنمو شخصية الفرد )cognitif(آفاءات إلى ربط الذآاء بالمجال المعرفي / الذآاء

المتعلم ، أي الذآاء الذي يتضمن الكفاءات المعرفية والوجدانية والنفس حرآية التي تساعده 
محيط والمجتمع ، ونظرا ألهمية الذآاء في النجاح على حل المشكل والتكيف مع ال

ا مظهرا رئيسيا لمظاهر الذآاء ، هاالجتماعي الذي يتوقف على القدرات المختلفة باعتبار
  :        يحدد الذآاء في القدرات التالية )Thorndike(نجد ترندايك 

 ___________________________  
  

 
(1) HOTYAT  Fernand  et autres . dictionaire encyclopédique de pédagogie  ,Paris, 
1973, P 131. 
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  .ويقصد بها المهارات العملية اليدوية الميكانيكية : قدرة الذآاء الميكانيكي  " -
  .المعاني المجردةوتتمثل هذه في الفهم واستعمال الرموز و:  قدرة الذآاء المعنوي -
  ) 1(" وتتمثل هذه في القدرة على فهم الناس والتفاعل معهم :  قدرة الذآاء االجتماعي -

 

      : م الذآاءاهيومف )Gardner( جاردنير - 5 -2
  

نظرا للتطورات المعرفية التي فرضت مبدأ التجاوز في مجال المعرفة والفكر قصد إحداث 
 ضمن سيرورة تطور وتنمية المعرفة اإلنسانية، قالالح بين السابق و)rupture(القطيعة 

يجرنا الحديث المعاصر الذي  يعبر في مدلوله على التجاوز لما هو قديم أو سابق  فيما 
الذآاء بالمفهوم القديم وحيد " أن  )Gardner(يخص مفهوم الذآاء إلى القول مع جاردنير 

  تأسيسمما أدى إلى فقط ،) QI(مل الذآاء الشكل لكونه يعتمد على مفهوم الذآاء العام أو عا
تعليم وحيد الشكل ينفد على مستوى المدرسة من خالل مناهج موحدة  ال توفر إال عددا 

ومقابل ذلك ، قدم تصورا يعتمد مفهوما متعددا للذآاء يراعى فيه . محدودا من التخصصات
فراد على مستوى الدرجة  إلى االختالف بين األد واختالف أوجه النشاط المعرفي إضافةتعد

واألساليب المعرفية المتعددة، حيث آان يرمي هذا التصور  إلى إنشاء فكرة مدرسة تتمحور 
     )2(" حول الفرد وتقدر الفروق الفردية بين المتعلمين 

لهذا ، أصبح العلماء والباحثون يتخلون على اختبارات الذآاء ويهتمون بالطريقة التي يطور 
اءاته الضرورية ألساليب عيشه وإبقائه على الحياة  لذا ، ينبغي أن ننظر الى بها اإلنسان آف

آل ما يقوم به اإلنسان من عمليات  تفكير وحرآات من خالل المفهوم الذي يتضمن القدرة 
على إنتاج أمور ذات قيمة بالنسبة لثقافة أو بالنسبة لجماعة ما ، حيث  يؤآد هذا على أهمية 

لمشكل وإنتاج مفاهيم تكون صالحة له وللجماعة والمجتمع الذي ينتمي قدرة الفرد في حل ا
ولما آانت قدرات اإلنسان متعددة ومتنوعة  يتوقف  آل منها على نوع من الذآاء ، . إليه

  : نجد جاردنير في هذا السياق يحدد عددا من الذآاءات نذآر منها 
الكفاءة التي تحدد شكل اللغة بصورة ها  يقصد ب):l’intelligence langagière( الذآاء اللغوي -

  .متكاملة
تعتبر هذه من أهم :   )l’intelligence logico-mathématique( الذآاء المنطقي الرياضي -

للمنطق الرياضي والعلوم بصفة   )aptitude(مواضيع اهتمامات بياجيه ، وهي تعني استعداد 
  .عامة

___________________  
  196، ص1976 ، المغرب، 4ط  ، دار الفكر العربي ،الذآاءد ، فؤاد الباهي السي) 3(

(1) GARDNER Haward, les intelligences multiples- pour changer l’école, trad. Evous 
Clark et autres, éd nouveaux horizon Retz, Paris, 1996, P1 



 

 التأثير والفعل داخل عالم يمثل القدرة على: ) l’intelligence spatial( الذآاء الفضائي-
  . مع التكوين حوله تصور ذهني محدد) spatial(فضائي 

يتمثل في القدرة على حل المشكل أو إنتاج : ) (l’intelligence kinestésique  الذآاء الحرآي-
  .أمور عن طريق االستعمال الكلي أو الجزئي للجسم

يعبر عن القدرة على فهم الغير   ):(l’intelligence   interpersonnelle ي الذآاء البين شخص-
  .من الناس من حيث حافيزتهم وآيفية اشتغالهم وأساليب تأثير بعضهم على البعض

 يرتبط هذا النوع من الذآاء  بالذآاء  )  :(l’intelligence   intrapersonnelle الذآاء الذاتي - 
آاء الملكة أو الكفاية التي تساعد السابق ويتميز بتوجهه نحو ذات الفرد ، آما يمثل هذا الذ

   )1(" الفرد على تكوين تصور دقيق عن الذات 
  

وبناءا على هذا ، يمكننا استنتاج أن الذآاء في مدلوله الخاص  يسعى وراء تحقيق تكيف 
الفرد من خالل حل المشاآل الطبيعية أو االجتماعية، ذلك باستعماله القدرات  المختلفة أي 

التي ال يمكن مالحظتها ، وإنما يمكن إدراآها في حالة ما إذا ترجمت إلى الملكات العقلية 
نشاطات يعبر عنها الفرد بواسطة سلوك قابل للمالحظة ، حيث يجعلنا هذا التصور نقرب 
بين مفهوم الذآاء الذي يعتبر جوهر العقل باعتباره المسؤول عن العمليات العقلية التي 

كفاءة باعتبار المعرفة الفعلية والمعرفة الوجدانية التي تساعد على حل المشكل ومفهوم ال
تتضمنهما  يمثالن  دليل قدرة الفرد على التكيف الصحيح مع المحيط الذي يعيش فيه،  ولما 
آانت العمليات العقلية الضرورية لحل المشكل تمثل أرقى مستويات الكفاءات التي من شأنها 

جتماعي والثقافي واالقتصادي والعلمي أن تحقق تطوير وارتقاء وثيرة النمو اال
، نجد أن الذآاء اللغوي والمنطقي الرياضي ، الذآاء الفضائي ، الذآاء ...والتكنولوجي

 والذآاء الذاتي  يمثلن الكفاءات البسيطة التي يحتاج إليها آل يالحرآي والذآاء البين شخص
أن يكون في متناول الجميع إذا فرد من أفراد المجتمع   باعتبارها آفاءات أو ذآاء  يمكنه 

أخذ بعين االعتبار من حيث تنميته وتكوينه على مستوى أفراد المتعلمين  أو بمعنى أخر ال 
بد من أن تراعى في عملية تكوين الكفاءات أو تنمية الذآاء  استراتيجيات علمية تخص 

  .  التعليم والتعلم 
  

وجزء ظاهري، وآانت شخصية الفرد فإذا آانت الكفاءة تتكون من جزئيين، جزء باطني 
المكون المعرفي والمكون الوجداني : المتعلم تمثل وحدة متكاملة تتضمن المكونات الثالثة

والمكون النفس حرآي الذي ال يمكن تطويريهما إال من خالل توظيف العمليات العقلية 
أن المكونات الثالثة نجد  واستعمال الحواس المختلفة ، باعتبارها مستقبلة للمثيرات الخارجية

  للشخصية تمثل الجزء الباطني للكفاءة باعتبارها تستدعي 
________________  

  
(1) GARDNER Haward, Op.cit,P18.    



 

  
الذاآرة أو ما يسمى بالخبرات المختلفة في آل عملية فهم أو بناء معرفي خاص بالمجاالت 

أما فيما يخص السلوآات الناتجة أو . الثالثة وهذا النوع من العمليات ال يمكن مالحظتها
المعبرة  عنها، فهي تمثل الجزء الظاهري أي المالحظ من الكفاءات المختلفة المراد تنمينها 
عن طريق الممارسة الذاتية ، وبناءا على ما سبق ذآره يمكننا استخالص شبكة تصورية 

  .تلخص ما استنتجاه  فيما يخص مفهوم الكفاءة

- 
  يمثل مكونات الكفاءة الظاهرية والباطن ) 3( النموذج رقم 

  
________________________  

  ع الباحثةالنموذج من وض

مثل تمكونات نفس حرآية 
الخبرة والعمليات العقلية 

 الحرآية

 أو عدم إقبالسلوآات 
  على التعلم تترجم اإلقبال

 العمليات العقلية الوجدانية

سلوآات حرآية جسمية 
تترجم العمليات العقلية 
ة النفس حرآي  

الخبرة مكونات وجدانية تمثل 
المسؤولة  العمليات العقليةو

 عن الحالة النفسية

 تمثل مكونات معرفية 
عمليات ال الخبرة العلمية و

مفاهيمية العقليةال  

 مكونات الكفاءة

 آتابية أو سلوآات شفهية 
جم المعمليات العقلية تتر

 المفاهيمة

قطب باطني غير 
 مرئي

 قطب ظاهري سلوآي
 مرئي



 

  
  
  :تكوين الكفاءةلمكونات الشخصية مجال  - 3

لمستمر في ا من مخاطر المحيط ه ذاتحمايةاإلنسان حتى يتعلم تبين أدبيات الموضوع أن 
تساعده على  آفاءات مختلفة  إلىيحتاج من التكيف مع البيئة التي يعيش فيها يتمكن وتغييرال

ذلك ، حيث تمثل الكفاءات القدرات المعرفية التي تساعد على حل المشكل بتوظيف 
 حرآية التي تساعد على التنقل  واالتصال والتمكن من األشياء -المعارف والقدرات النفس 

هر الطبيعية  وآذا القدرات الوجدانية التي تساعد على التعبير عن اإلحساس تجاه والظوا
 وال شك أن مجموع هذه ،الشيء أو الظاهرة والتكيف مع أفراد المجتمع والرغبة في التعلم 

القدرات أصبح يشكل مكونات الشخصية المعرفية والوجدانية والنفس حرآية التي تسعى 
  .تنميتها وتطويرها  من خالل عمليتي التعليم والتعلمالمنظومات التربوية إلى 

  
  : ن المعرفي للشخصية كومال -  3-1
 أن اهتمام جل األبحاث التربوية أصبح منصبا  على التربيةالمعاصرة في القراءات كشفت

إظهار حدود مجال التطبيقات التربوية التقليدية وحدود التطبيقات التي يقال عنها عملية على 
 أصبحت  اهتمامات األبحاث حيث باالآتشاف،الطريقة النشطة وطريقة التعلم ي أحديثة 

ظهور تيار مما ساهم في  اء المعرفي وآيفية تعلم المتعلم البن الخاصة بألفكارا تتمحور حول
لماذا " وراء  فهم التي تسعى   )  Didactique constructiviste(جديد يعرف بالتعليمية البنائية 

بة في السابق   الحديثة ال تنتج مردود تعليمي جيد ؟  ولماذا آمية المعرفة المكتسالبيداغوجيا
 ولماذا تظهر بعض األخطاء في عملية االستدالل عند التالميذ أثناء تظهر ضعيفة جدا ؟

  .  ) 1(" العملية التعليمية التعلمية ؟ 
لم الذي يعتمد فيه على ولما آانت هذه األسئلة في مدلولها تتمحور حول نوعية  نتائج التع

العمليات العقلية ، وآانت التعليمية البنائية تبحث في جوهرها  عن آيفية البناء المعرفي 
 De( على مستوى المتعلم، في هذا المجال  يعتبر  آل من الباحثان  دو الجارندري 

lagaranderie Antoine(   وجيوردان)Giordan ( جابة على  الذين توصلوا  لإلأهم الباحثين من
فهم وتحديد الملمح التربوي قصد ، الذهنية أو العمليات لحرآاتاألسئلة من خالل تفسيرهما ل

  .للمتعلم)  البيداغوجي(
  
  :  التعلم    الفهم وفي  الحواسأهمية -
  

 االجتماعي يتوقف أساس التعلمو  محرك البشرية والمجتمعتمثل   العقلية القدراتال شك أن 
 ما يحيط باآتشاف  التي تسمح للفرد  الحواسريقالمحيط والذات عن طالتصال بين على ا

 حيث ، آانت التغيرات التي تطرأ عليهايستطيع التكيف مع بيئته مهمالبه من مظاهر طبيعية 
  االستماع حرآات ذهنية  عملية الرؤية وة عملي" تعتبر آل من 

_________________________  
(1) Giordan A.Nouveau modèle sur apprendre Pour dépasser le constructivisme  
Httpm://www.unige.ch/fapse/SSE/teatchers/giordan/LDES/infos/publi/articles/appren
dre.htr… 2001.p2 



 

)   vision( بمعنى أن عمليتي الرؤية والسمع،ة البصر  خالل نشاطهما بنييتم منأساسية 
 والمسموع )vu(المدرك  في حين المرئي  رج مجال الشيءخا يبقيان  )audition (السمع و
)entendu( يدخالن إلى مجال االسترجاع  ) évocation(ستفيدان من إطار الوجود الذهني وي .

 من يضع في المدار الذهني ما يسمعه وال يفعل لما األفراد فهناكيوجد نوعين من  لهذا، 
ويترجم ما يراه إلى آالم بدون عملية سمعه يضع على المدار الذهني ما ي وهناك من - يراه

   )1(" االسترجاع البصرية والعكس 
  

 التي تساعد على  األساسيةالعواملمن أهم  في التعلم   السمع والرؤية حاستيلذا ، تعتبر
المستوى الذهني ، مما يؤدي إلى التفكير في وجود نوعين من في إدراك األشياء الخارجية 

الثاني بصري  ، أما األذن أي مصدره حاسة السمع يكون سمعي وك إدرااألول : اإلدراك 
 تتوقف  حرآة ذهنيةحاسة تؤدي إلى تكوين آل ، والعين أي مصدره حاسة البصر يكون و

 صورة على  المدرك  للشيءأين يتكون على طبيعة الشيء المدرك في المدار الذهني
عند االسترجاع   تستدعي بصريعملية اإلدراك السمعي وال ، مما يجعل مستوى الذاآرة

الحاجة أو عند حل المشكل الخاص بالمعرفة البصرية أو المعرفية السمعية مما يؤآد على 
عمليات عن طريق حاسة السمع  واالستماع للمحيط  عن طريق حاسة البصر أن الرؤية

أهمية لإلنسان ولما آان للفهم  . عند تعليم التعلم والتمرن عليها االهتمام بهاعقلية ال بد من 
تحريك العمليات العقلية التي تسمح بالبحث عن قصد تطلب اإلدراك ية فكرية ت عملباعتباره
معرفة سمعية أو المتعلم وما عنده من  المسموع والمرئي من طرف ي توجد بينالعالقة الت
نجد للفهم  شروط  االسترجاع،  التذآر أو  بناءا على عمليتي على مستوى الذاآرةبصرية

  :  اصة به نلخصها في ما يليخ
  
 للفرد يعتبر اإلدراك عامل ضروري لعملية الفهم على المستوى الذهني :  طبيعة  الفهم-

ففي حالة ما .  على إحداث االسترجاع الذي يؤدي إلى الفهم  اإلدراكالمتعلم  ، حيث يساعد
 فهذه العملية ال  عليهالفرد المتعلم أو غير متعودإذا آانت األداة المدرآة غير معروفة لذا ا

ت األداة المدرآة  ما إذا آان حالة لكن في، سترجاع وال فهم من طرف المتعلم تتطلب اال
 ،  قصد الوصول إلى الفهم فجائيال االسترجاع ث العكس أي تتطلب العملية يحد،معروفة

يتوقف ذلك لكون الفهم ،  إدراآية ت  وليسة استرجاعي طبيعة امما يؤآد على أن الفهم ذ
  .للمعلومة التي أتت عن طريق اإلدراك  )réexpression(على إعادة التعبير

 
   :للفهم ع االسترجاعا أنو-

عودة إلى المدرآات لتخليق الصور الذهنية ذات الطبيعة السمعية أو "  يعتبر االسترجاع
  )2("اللغوية إلعطاء معنى لما هو مدرك 

  
_______________________________  

  
(1) DE LAGARANDERIE  Antoine, comprendre et imaginer (les gestes mentaux et 
leurs mise en oeuvre)  1987, P 20-21.  
(2)Idem.  P 2. 



 

ع االسترجاع تؤدي  فهذا ال يعني بالضرورة أن أنوا،إذا آانت طبيعة الفهم استرجاعيةفإذا 
  :  ونذآر على سبيل المثال  ما يعيقهاه ما يؤدي إلى الفهم ومنامنه، ألن آلها إلى الفهم

 بدون لكونه ينبثق ذلك للفهم، يعتبر هذا النوع من االسترجاع عائق :ترابط/ استرجاع  -
  .المدروسسبب وليس له عالقة بالشيء 

لفهم لكونه يستعمل ما هو مدرآا على ا يعيقهذا النوع من االسترجاع : تذآر/ استرجاع  -
 لذا ال يمكن اعتبار االسترجاع عن طريق التذآر ،لتذآر فقطمستوى الذاآرة عن طريق ا

  .    الفهم الصحيح يعلمنا تجاوز التذآرن، الفهم
  حيث يتم هو مدرك لكونه يمثل أداة الفهم االحتفاظ بما ويتضمن هذا النوع:فهم/ استرجاع -

  ) 1( ذلك عن طريق االسترجاع العفوي واالسترجاع الموجه

  
 وأن للمكتسبات القبلية  يستعملاين أدبيات الموضوع أن للفهم مضمونتبفي نفس السياق، و

  : أما فيما يخص معنى هادين العنصرين فهو آالتالي. ضرورة وأهمية آبرى للفهم
  :للفهمالمضمون المستعمل  -

 تطبيق - يتم إنجازه من خالل فهممشروع محددإال عن طريق  ال يمكن لعملية الفهم أن تتم 
البصرية  الذي يعتمد الصور على االسترجاعيتوقف هذا النوع من الفهم  وشرح، –و فهم 
  ذلك مع االهتمام بالدالئلوتفسيراتها، السمعية الممثلة إلنتاج األشياء المدرآة والصور

 مما يؤآد على أن الفهم هو القدرة على التطبيق والقدرة ،والمدلول عليها بالسمع أو البصر
  .على الشرح

 :والمكتسباتسي  الحدس الح- 
 ذلك لكون الفهم، يجب أن تؤخذ المكتسبات السابقة للمتعلم بعين االعتبار في عملية 

المضمون السمعي أو البصري لوحدهما ال يتدخالن في الوقت الذي يتم فيه إجراء الحدس 
ألجزاء أن يسترجع ايه  يجب علليفهم فعندما يستعمل الفرد الدالئل السمعية .الحسي

يجب عليه استرجاع ف بصرية،الدالئل  آانت أما في حالة ما إذا، في تنظيم زمنيالموصوفة 
 على إدماج األجزاء العابرة أو العالئقية ،  هذا ه حيث يساعد، تنظيم فضائياألجزاء في 

ذلك قصد تشخيص العالقات المحددة  سواء آانت زمنية أو فضائية مما يؤدي إلى تدرب 
    .الحدس الحسي على معنى الفهم

  
  :لتصور في بناء المعرفةأهمية ا -

 من أهم الذين أعطوا  المختص في تعليمية العلوم) GIORDAN ( يوردانج يعتبر الباحث
،حيث نجده في التعلم وبناء المعرفة العلميةالتمهيدية ) conceptions( للتصورات أهمية آبرى

، أما … رجم البنية الذهنية الكشف عن الفكرة التي تت" يشير إلى أن التصورات تقوم بدور  
 أي تعطي العناصر المحرآة التي تدخل في بناء ،قيمة للفكرة األساسية لناالتصور فيعطي 

  ،  )2(" المعرفة وتسمح بالتحوالت الضرورية 
  

___________________________________  
  

 
(1) DE LAGARANDERIE  Antoine , op cit  1987, P P 25-64  
(2)  GIORDAN André et DE VECCHI, Op.cit , 1987, P 79 . 



 

  
وإنما ون وليد القرن الواحد والعشرون  أن االهتمام بالتصور لم يكوتبين القراءات المختلفة

 ات القبلية أو المعرفة السابقةالمدرآ:  اهتم به من قيل تحث عدة تسمياتهناك من
  ) Bloom(بلومالمحصل القبلي ، )Piaget( بياجيه المكتسبات السابقة، )Bachelard(بشالرد

المدرآات العفوية أو المدرآات الخاطئة الروشال ).  ausabel(أوزبلة الجسور المعرفي
من باب التوضيح نفضل استعمال مصطلح التصور " ، و)Larochelle Desautel( ودسوطل 
 الملتقطة بنيات تساعد في حل الرموز لتعطي معنى للمعلومات"  لكونه يكون )1(" التمهيدي

ويتفق جميع .  )2(" ، آما أنه ينشئ بنيات استقبال تسمح بالتأليف بين المعطيات الجدية 
يها في بناء سيرورة فكرية يعتمد عل في مجال التعليمية على أن التصور العلماء والباحثين
  " فنجدهلمحيطه،رد إذا استعمل التصور آوسيلة إدراك الف، ففي حالة ما المعرفة العلمية

يجب أخذ التصورات بعين ،  لذا)3(" يلعب دورا في تكوين السلوك االجتماعي وعملية التبليغ
االعتبار عند التعلم مع القيام بمواجهتها بظواهر طبيعية أخرى عن طريق التعليم الفعال 

حيث يسمح له ذلك بتحويل معرفته السابقة ،  محور عملية التعلم فيهالذي يعتبر المتعلم
يعتمد بالدرجة  البناء الصحيح للمعرفة العلمية بمعنى أن الجديدة،يم معرفته وإعادة تنظ

 األخيراألولى على التصورات التي يحملها المتعلم آأساس معرفي للتعلم ، حيث يبدأ هذا 
ذلك لكون اآتساب المعرفة تطويرها،  ى والعمل علذه بالتصورات الهتمام بهاعند بداية 

اعتمد المتعلم قف والمعرفة األساسية، وال يمكن أن يتم ذلك إال إذا العلمية يتطلب تعلم الموا
  . في بناء معرفته العلميةتصوراته التمهيدية

  
   : )  Fonctionnement d’ une conception  (سير عمل التصور  -

 في عملية  االحتفاظ  "  يكمن العمل األول للتصوريشير الباحث جيوردان إلى أن 
وال يمكن ترسيخ . في مجموعة من المعارف العلمية والتطبيقية بالمعلومات ، أو 

)Mémorisation( طريق قولبته  إذا تم ذلك عن إالمباشرة  التصور)Modelisation (للبنية  بإدماجه 
 آما يحتفظ التصور ،لنشاط سابق األثر المعلومات ويشكل إذا ينظم فالتصور ،المعرفية

، أما العمل الثاني …ستغاللها الحقا في مواقف جديدة  اقصدمعلومات التي بنيت حديثا، بال
حيث ، بين المعطيات) systématisation(والتنظيم )relation ( للتصور يظهر عند وضع العالقة

 بالبحث المستمر عن العناصر المعروفة التي رد المتعلم من خالل هذه األخيرةيقوم الف
يم الواقع ح ، قصد  القيام ببناء التصور وتنظيتحكم فيها والتي لها عالقة بالسؤال المطرو

 المشكل واقتراح في المواقف لتي تسمح للمتعلم بطرح  تجري هذه العمليات، وآما هو عليه
  )4( "النشاطات المختلفة 

 
____________________________  

  
(1)  GIORDAN André et DE VECCHI, Op.cit , 1987, P 79 . 
(2) GIORDAN André.op.cit , 2001.p5 
(3)  GIORDAN André et autres , l’éleve et / ou les connaissances scientifiques Puf 
.Paris 1987, P101. 
(4) GIORDAN André . Op.cit. ,2001.p4 



 

 ال يمكننا تفسير التصور على أنه مجرد معلومات سابقة يتم توصيلها المبدأ،وبناء على هذا 
 يتطلب  ذلك لكون التصور الجديد.علميلبناء المعرفة العلمية أو مفهوم بالمعلومات الجديدة 

 .بالسابقة الجديدة بمواجهة المعلوماتتنشيط التصور السابق من خالل العمليات ذهنية تسمح 
بين ما هو سابق وما هو الحق من "  بالتصادم المعرفي"ذلك قصد تخليق ما يمكننا  تسميته 

 ، بحيث يساهم هذا الموقف في تنشيط اآللية الفكرية التي ستؤدي المعرفة والمعلومات علمية
 وما يتوصل إليه من ،ؤال ليستفسر عن طبيعته ومحتواه بالفرد المتعلم  إلى طرح الس

 يساعد ، حيثبق حتى تتم بنية التصور الجديدمعلومات جديدة  سيدمجها للتصور السا
هو مرسخ من معلومات على مستوى التحكم في هذه العملية على تذآر واسترجاع  ما 

آما تساعد اآللية ، مالئم من معلومات للموقف الجديدالذاآرة  عند الحاجة  وانتقاء ما هو 
للواقع تسهل عليه عملية " شبكة تحليلية" الفكرية والحرآات الذهنية  الفرد المتعلم في تكوين

 قع بتصور الجديدء وتنظيم الوا، ذلك من خالل العالقات و التنظيم للمعلومات  قصد بناالفهم
ما هي المعرفة : ، نجد أنه من الضروري في مجال التربية العلمية تحويل السؤال منوبهذا 

العلمية المراد إآسابها للمتعلم ؟ إلى ما هي الكيفية التي يتم بها بناء المعرفة والمفاهيم 
 المعرفة(من التصور التمهيدي العلمية على المستوى الذهني للمتعلم  ؟ أو آيف يتم االنتقال 

  ؟  طريق التعلمإلى التصور الجديد عن) السابقة
  

 أما فيما يخص اإلجابة على السؤال األخير ، نجد الباحث جيوردان لتفسير ذلك يستعمل 
من أحسن النماذج هذا النموذج يعتبر ، حيث  )Modèle  allostérique( النموذج التعديلي

ل لنماذج التعلم األخرى والتي  يمكنها أن تجيب على األسئلة المعاصرة التي قدمت آبدي
 على المطروحة من خالل ما توصلت إليه من تبسيط و تفسير آللية بناء المعرفة العلمية

 نموذجنا لقي  نجاحا آبيرا  " في هذا السياق  إلى أنجيوردان المستوى الذهني ، ويذهب 
اتي ومشروعه ليس إنتاج نماذج أخرى  سكسونية ألنه براجم-في األوساط أال نجلو

للسيرورة المعرفية وإنما يرمي إلى حل الرموز بالنسبة للمعارف الخاصة والشروط التي 
 وتسهل عملية  يتحقق التغيير المعرفييضيف الباحث أن حتىو ،  )2(" تسهل عملية التعلم

 environnement(من توفير محيط تعليمي  على مستوى الفكري للمتعلم، ال بد التعلم 
didactique ( يتميز بثوابت خاصة:  

 وال يمكن لهذا الدراسة،يجب وضع نظام تفاعالت مختلفة بين المتعلم والشيء موضوع  -
  . أن يكون عفويا)  النظام (األخير

يخلق تشويش على مستوى ) dissonance(  صوتي إدخال تنافر يجب في بداية آل تعلم -
والتنافر وحده يجعل التطور ممكنا ، مما المتحرآة، تصورات  الممثلة للالمعرفيةالشبكة 

  . يستدعي من المتعلم أن يكون معنيا باألمر أو لديه دافع بالنسبة للموقف البيداغوجي
_______________________  

  
 
(1) GIORDAN André . Op.cit. ,2001.p4 
(2) Idem, P7. 

  



 

  
آالمراجع  التجارب :  التي لها معنى  ال بد من مواجهة  المتعلم بعدد من العناصر-

وال بد من أن . والمناقشة التي تؤديه بالرجوع إلى الوراء إلعادة صياغة أفكاره أو مناقشتها 
نماذج ، الالمنحنيات، آالرموز: عدات التفكير الضروريةيستعين المتعلم في مسعاه  بمسا

  …الرسومات التخطيطية و
بدل بالصياغة الجديدة على مستوى المتعلم، إال إذا وجد ال يمكن للصياغة القديمة أن تست -

، ويعتبر انتقاء المعلومات إيجابي وضروري … فائدته فيها وتعلم آيف يشغلهااألخيرهذا 
  .                                  لحرآة المعرفة

 وبالرجوع ) Démarches(بتحديد المساعي )savoir sur le savoir( تسمح المعرفة على المعرفة-
  )1.("  آما تسمح بتوضيح مجاالت تطبيق المعرفة ، الوراء بالنسبة إلى هذه األخيرةإلى 

 تنمية تمحور حول تطوير الملكات العقلية من خالل إذا آان المكون المعرفي للشخصية يف 
والربط بين المفاهيم نتيجة …ذآر والتخيل والتصور والتمثل التفكير والتفكرية آالقدرات ال

ملكات من خالل المواد  يتحقق إال بتدريب هذه ال الحديث اللتعلماستثارة حسية ، نجد أن ا
لها في  ، مما يمكن المتعلم من  استغال…الرياضيات، الفيزياء والعلوم التجريبية آالتعليمية

يسمح ، مما مفهوم يشمل تغيرات ذهنية وحرآية وانفعالية التعلم بهذا ال، ومواقف أخرى 
مع بيئته  ملكات عقلية  تساعد الفرد المتعلم في التكيف آفاءة على أنها/ الذآاءبتعريف 

بإعطاء مكانة مرآزية للمعلومات التي يكتسبها الفرد عن " ذلك  ، الفيزيائية واالجتماعية
المحيط  مما يؤآد على أن عملية فهم ما هو الذآاء  وآيف يمكن تدريبه تمر بالضرورة من 

  )2(" ر في البناء المعرفي للفرد من خالل حياته خالل عملية التفكي

  

  :المكون الوجداني والنفس حرآي للشخصية معنى  - 2 -3
  

 لمجتمع يؤثر فيهما ويتأثر بهماوحدة متكاملة وعنصر فعال في البيئة وا الفرد المتعلم يعتبر
 ياتهتصادفه في حالتفاعل والتكيف معهما وحل المشاآل التي ، حيث يتطلب منه آل من 

ية على أنه حتى يكتمل  نمو بل تتفق الدراسات النفس، أآثر من القدرات المعرفيةاليومية 
 حرآية -مكتسبا للقدرات النفس  المتعلم  وا جيدا ، ال بد من أن يكون نمة الفرد شخصي

 ، مما يدفع بناأساس التعلم إضافة  إلى القدرات المعرفية التي تعتبر ، والقدرات الوجدانية 
لما و .المكونات الوجدانية والنفس حرآية للتعلم  المعرفية بحثا عن  المكوناتى تجاوزإل

،  والعكس يعيش فيهي ذلمجتمع وفي أفراده وفي المحيط الآان اإلنسان يؤثر بسلوآاته  في ا
  على ما اآتسبه وما سيكتسبه  من خبرة سلبية أو ا بناء 

  

________________ 
  

 (1) GIORDAN André, Idem , P7. 
(2)  COULET Jean claude , Eduquer l’intelligence  ,Dunod,Paris   ,1999, p 11 

 



 

بالعواطف عن آل ما له عالقة   يعبر)affectif (نجد أن الوجدان في الحياة ،  آانتإيجابية 
 تغيير نتيجة د فعل الفرد المحس رإلى حالة تترجم "يعبر عن  أي والمواقف،واالنفعاالت

لفعل السلبي   ويتمثل رد االشيء، اإلقبال على الفعل اإليجابي في حيث يتمثل رد  ،لهحصل 
وبما أن اإلنسان  .)1("  يرافق آل وضعية نفسية إحساس باللذة واأللم و، في النفور منه

من المثيرات الخارجية والظواهر الطبيعية  إلى   سعيه وراء الغذاء وحماية الذاتفي يحتاج
( حرآية  -ة ، مما يتطلب منه الكفاءة النفس ل واالتصال  في الطبيعرآة والتنقالح

Psychomoteur(رآية  الجسمية والقدرات   التي تعبر عن آل ما له عالقة  بالقدرات الح
الرؤية و السمع والشم واللمس و الدوق التي تمثل حلقة وصل بين الوسط الخارجي آالحسية 

سمية النفس حرآي من حيث الت" ، نجد  أن للفرد) يالعقل(والوسط الداخلي )  الطبيعي (
النشاط الحرآي والنشاط العقلي بترآيبته السوسيو : الفرد يميز بين نوعين  من نشاطات 

والنشاطين متداخالن بحيث يؤثر آل من هما على  ،  والمعرفية)socio-affective(وجدانية 
             )2(" اآلخر 

  
الفرد وإحساسه العاطفي  تجاه  المحيط  ب مباشرة عالقةدان وبناءا على هذا ، نجد للوج

 و يجعل الفرد ا التأثير إيجابي بالنسبة للذات إما أن يكون هذ، عليهاألخيرومدى تأثير هذا 
، أما فيما كون سلبي ويجعل الفرد يبتعد عنه أو ينفر منه يميل إليه ويسعى وراءه ، وإما أن ي
رآية  الجسمية آل ما له عالقة  بالقدرات الح يتمثل في يخص المكون النفس حرآي ، نجده

، مما للفرد والوسط العقلي  وصل بين الوسط الطبيعيالتي تمثل حلقة والقدرات الحسية
النشاط الحرآي والنشاط العقلي بترآيبته يجعل من هذا المكون يتضمن في نفس الوقت 

القدرات تصبح  وبهذا. خر، بحث يؤثر آل واحد على األ والمعرفيةالسوسيو وجدانية
حرآية تتصل فيما بينها اتصاال وثيقا،  -المعرفية والقدرات الوجدانية و القدرات النفس 

 ذلك لكون آل يم الفرد أو إآسابه تربية علمية بحيث ال يمكن الفصل بينهم عند القيام بتعل
 ي وفي آل تعلم س في آل بناء معرفمنهما ينتسب  إلى القدرات العقلية التي تعتبر األسا

نظام معرفي أساسي :  الثقافة العصرية يحددها زوج من العناصر األساسية"  نجد لهذا، 
 ويعني هذا .ضرورية األخيرة مالحظة حيث تعتبر هذه أخرى،والقدرة على اآتساب معرفة 

إلمكانات التي ل زيادة على المعرفة العادية  المتعلم أنه يجب على المدرسة أن توفر للفرد
مما يؤآد على أن التعلم على مستوى الفرد المتعلم  ثالثي ،  )3(" تسمح له بالنمو بصفة ذاتية 

 ونظرا ألهمية آل من ،ال يمكن الفصل بينهماة وحرآالالمعرفة و الوجدان و: قطاب األ
، سنتعرض في ما يلي إلى ء المعرفة العلمية حرآي في عملية التعلم وبنا-الوجدان والنفس 

 المجال الكفاءات في ساعدت على تطوير هذه حرآية التي الوجدانية والنفس النظريات
   .التربوي

________________  
المعرفية وبناء المعرفة العلمية  دون األسس مكونات للمما يلفت االنتباه في معظم الكتب التي اهتمت بالتربية العلمية ، نجدها تعطي أهمية آبرى * 

 .الرغم من أن القراءات النفسية ، تؤآد على ضرورة تنمية شخصية الفرد في المجاالت الثالثة بالتوازي الوجدانية والنفس حرآية ب

   .14عبد اللطيف الفربي وآخرون ، مرجع سابق ، ص ) 1( 
(2) MAIGRE André et autres, l’éducation psychomotrice, 1975, PP 9 - 10 . 
(3) Idem, P 71. 
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لذات للمتعلم في التربية أن وعي الطفل  التي اهتمت بالجانب الوجداني للفرد اتبين القراءات
حيث يقوم .   بالخبرات الذاتية لآلخرينتها الذاتية بالنسبة للمحيط ومقارنيعتبر نتاج لخبراته

الفشل أو النجاح من خالل اختباره لمواقف الفرح أو األلم أو مواقف )  الفرد (األخيرهذا 
 ،أجزائهابإدماج القيم االجتماعية التي ينسبها الوسط المعيشي إلى الذات أو إلى البعض من 

 على إعطاء معنى وقيم  شخصية مختلفة لمفهوم الذات التي تنحصر بين األنا همما يساعد
)moi  (  ولي أنا )pour moi(  وبناء على هذا ، نجد وليام جيمس)W.James(لى أنه   يشير إ "

حيث يأخذ نمو )  أنالي(سميه ببساطة نأو ما ) األنا(ما يسميه اإلنسان يصعب التحديد بين 
نشاطاته االآتشافية، أي عن طريق  وعي الطفل بذاته آشيء منفصل عن المحيط أصله في

 مما واألخر ،- وواقع األشياء وتجربته لي أنا -فمن خالل تجربته لألنا . اللمس والبصر
 وبهذا يكتشف الطفل نفسه آشخص من ساسي بين الذات  والغير الذاتيه الفرق األيظهر لد

خالل نشاط جسمه بصفة عامة في األول وعن طريق نشاطه  الغريزي الذي يكون متميز 
، آما يوجد …الذاتي  باآتشاف العالم من حولهوقصدي بعد ذلك ، حيث يسمح له  النشاط 

 ،فية التي يعي بها العالم من حولهيعي بها  الطفل ذاته  والكيتشابها معقوال  بين الكيفية التي 
) Phénoménologique(مما يمكن الفرد من  ترجمة ما يالحظه  إلى أسلوب أو منوال ظواهري 

   ) 1("  وعي الفرد لذاته والعالم الذي يحيط بهويقصد بهذا
 

في المحيط  ) l’affectif( على الوعي بالوجدان  يتوقف  تكوين الذاتومن هذا المنطلق، نجد
رق الموجود الذي  يعيش فيه الفرد، حيث يؤدي هذا الوعي بالفرد المتعلم إلى التمييز بين الف

، ذلك عن طريق النشاطات المختلفة التي توظف أعضاء الحس التي بين ذاته وما يحيط به
أفراد (واآلخرين اته وبين ذ) البيئة(تمكنه من اآتشاف العالقة الموجودة بين ذاته والواقع 

سيصل إلى التمييز  بين ما ينتمي  لذاته وما يحيط به، مما يساعده على ، بهذا  )المجتمع 
من أفراد المجتمع يؤثر فيه ويتأثر به، ذلك من خالل نشاطاته ) شخص(إدراك بأنه فرد 

من حوله  التي ستساعده على إدراك العالم الفسيولوجيةالذاتية والفكرية والغريزية  والدوافع 
هذا إلى التأآيد على توعية الفرد المتعلم آل ويدفع . بنفس الطريقة التي أدرك بها ذاته 

 مما ،بين شخصه وأفراد المجتمع األخرى بالفرق الموجود بين الذات  وواقع األشياء و
ات والغير يجعل للتعلم عن طريق االآتشاف والنشاط الذاتي أهمية في عملية الوعي بالذ

آشخص له إحساس اط الذاتي يكتشف الفرد وجدانه ، عن طريق النشمعنى أنه، بالذات
 . وله نشاطات ومهام في الحياة ودور في المجتمع أفعال آنتيجة للمثيرات الخارجيةوردود 

  
______________________  

  

 (1) MAIGRE André et autres , op cit , 1975 ,P 143 

  
  



 

   :الوجدانيالوجدان واألداء  -
صف الوجدان بكل ما يؤثر على العواطف أو يحدد المواقف والتصورات االنفعالية سوى يت

الوجدان في المجال التربوي  يتعلق باألهداف التي تصف تغيرات ، وآانت إيجابية أو سلبية 
وتتمثل هذه األخيرة في االهتمامات والحوافز والقدرة .انفعالية للفرد المتعلم تجاه مادة التعلم 

المجتمعات تقوم  بتخليق شروط نمو " ذلك لكون،يف والتوافق مع المحيط ومتطلباتهتكعلى ال
هذا ، نجد السلوك الوجداني يعبر عن حالة داخلية ل )1 ("اإلنسان من خالل تدعيم قيم األنا  

جدانية آما نجد الحاالت الو، ي سيسلكه في الحياة اليوميةتهيئ الفرد المتعلم لالتجاه الذ
تتكون من مكونات انفعالية تتمثل في المشاعر الذاتية الموجهة نحو المواضيع  تربيةبالنسبة لل

ك الظاهري والمعلومات العلمية التي تهم المتعلم، حيث تتمثل المكونات األدائية في السلو
، آما يمكن تطوير األداء الوجداني للفرد  الذي يبديه الفرد نحو الموضوع أو المادة المدروسة

أما فيما يخص . على مستوى المدرسة ) …المعلم والمتعلمين (فاعله مع اآلخرين من خالل ت
ل وأداء نلخصها في أداء المي، متعلم عن االنفعاالت الوجدانيةاألداء الذي يعبر به الفرد ال

   ى:االتجاهات
شرط وجداني أساسي في عملية التعلم وفي عملية ) interet(يعتبر الميل  حيث :لالميأداء * 
 انفعال  داخلي يدفع بالفرد العلمية باعتبارهاء المعرفة العلمية التي تمثل أساس التربية بن

المتعلم إلى السعي وراء المعرفة من خالل تطور قدراته العقلية حتى يتوصل إلى اآتساب 
 توجه نحو"، ويعتبر الميل في المجال التربوي  تسمح له بالتكيف مع المحيطالخبرة التي

السلوك، مظاهر    من االنجذاب ومظهر استجابة للتقبل أو معين وهو نشاط شيء معين أو
 أو إنجاز في توجه الذات نحو  سلوآات تتعلق بشكل عام بابتكار األخيرحيث يتمثل هذا 

ولما آانت التربية    )2("  وقد تتعلق باالستهالك أو بالمشارآة مهمة ترويحية أو نفعية
واالتجاه ، ليات الحياة االجتماعيةؤوية ومسالمتعلم للحياة العلمالعلمية ، تهتم بإعداد الفرد 

 نحو إدراك الحقيقة الواقعية واالهتمام بالدراسة الطبيعة وعالم األشياء والرفع من شأن
للميل في الجانب أدبيات الموضوع توضح أن ، نجد العلوم الطبيعية والمنهج العلمي

  :       الوجداني نوعان 
 ويتمثل في الميل إلى األلوان ،أصلي ينبع من الخبرة الحسية التجريبية بدائي األول -

وتوجد هذه في جميع … واألنوار الساطعة واألصوات العالية االنطباعات الحسية القوية
  .النمومراحل 

 أي عندما  تزداد ،تي في مرحلة متأخرة من النمو يتمثل في الميل الترابطي الذي يأالثاني -
بالنسبة له   هذه الحالة يقتصر المتعلم في ميوله على األشياء التي لها معنىو في… مدرآاته 

األهم   النوع من الميلاويعتبر هذ… اره  السابقة والتي لها تشابه وارتباط بمعارفه وأفك
  )3(" بالنسبة لعملية التعلم والتربية 

 
_________________________ 

  

 (1) MAIGRE André et autres , op cit , 1975 ,P 138 
   .169 ، ص 1994 ،عبد اللطيف الفربى وآخرون ، مرجع سابق) 2(
   .245 ، ص 1982 ، ، دار الثقافة ، بيروت، تطور النظريات و األفكار التربويةمحمد الثومي الشيباني عمر ) 3(



 

ل  خالمنالتربوي لفرد المتعلم في المجال ل في عملية التعلم على مستوى اين إدراك الميمكو
 حيث يتم التعرف المالحظة: ما يقوله الفرد المتعلم أو يقوم به من نشاطات علمية بطرقتين

على الميول من خالل مالحظة ردود األفعال يقوم بها الفرد تجاه مهام محددة يبديها في 
صورة مؤشرات آاالنتباه والتلقي وقوة الذاآرة والمعلومات العلمية التي يمتلكها حول 

ما فيما يخص الطريقة الثانية، فهي تتمثل في االستنتاج الذي يعتبر عملية أ. موضوع ما 
التي يقوم بها الفرد المتعلم في التربية ) استكشافية(االستطالعية تسمح بإدراك الميول 

 حيث يتم استنتاج هذه األخيرة من قائمة األسئلة التي تتطلب من الفرد تحديد موقفه العلمية،
مثل حالة نفسية داخلية يعبر ي للتربية العلمية الميول بالنسبة استنتاج أن يمكننا، لهذا، .منها

علمي أو شيء مختلفة تجاه نشاط أو موضوع  ) سلوآات(عنها الفرد المتعلم  بردود أفعال 
يمكن إدراآها إما عن طريق المالحظة المباشرة  أو عن طريق ، حيث أو ظاهرة طبيعية

  . ستوى المتعلماالستنتاج من طرف المعلم على م
  

يؤ عقلي عصبي متعلم تشكل  أو تها نفسيااستعداد" يعتبر  أما فيما يخص  أداء االتجاه، فهو
 الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو مواقف أو أشياء أو موضوعات أو نتيجة االستجابة

 لدى وننفسية تتك عملية االتجاه بمعنى أن )1(" رموز في البيئة التي تستثير هذه االستجابة 
تنظيم الدافعية واالنفعال واإلدراك والمعرفة :  ومن وظائفها،  التعلمالفرد عن طريق 

 أما فيما يخص الوسائل التي تساعد على المتعلم،الخاصة بالمحيط والبيئة الذي يعيش فيها 
الخبرة المتكررة للفرد في أو  التجارب نجدها تتمثل في ،لدى الفرد المتعلمتكوين االتجاهات 

 تسعى وراء إآساب الفرد ربيةولما آانت الت. المعلومات التي يتلقها ويتعلمهاآذا في و، حياته
 نجد أن خاصة، بصفة عامة وتعلم العلوم بصفة المتعلم االتجاه اإليجابي تجاه التربية العلمية

ونظرا . لعوامل على مستوى الفرد المتعلماآتساب االتجاه العلمي يتطلب تعديل عدد من ا
     :يلي إليها في ما  نتعرض بالنسبة لموضوع البحثالعوامل هذه هميةأل
ة تعلم العلوم  في عمليا أساسيال تعتبر المعلومات العلمية عام:العلميةتطوير المعلومات  -

 لها دورا هاما في تعديل اتجاهات الفرد المتعلم ذلك  من خالل جعله يشعر  والطبيعية
،  وما هو موجود في الواقع حيث  يساعده هذا على اآتساب بالفرق الموجود بين ما يعتقده

مما يؤدي  النقد التفتح الفكري الذي يعبر عنه بمرونة التفكير وتقبل أراء  اآلخرين وروح
  . إلى تغيير وتعديل اتجاهاته وبالتالي سلوآه 

جاهات يلعب االنتماء إلى الجماعة دورا مهما في تغيير ات:  االنتماء إلى جماعة جديدة -
حيث يتطلب تغيير الجماعة من الفرد تغيير اتجاهه حتى يصبح يتمشى واتجاه . الفرد المتعلم 

 .هذه األخيرة، ذلك  ليتمكن من االندماج فيها 
  

____________________  
  
  30ص  . 1998 . ، الجزائر محور االتصال البيداغوجي.إضبارة خاصة بالمؤطرين وزارة التربية والتكوين ،  ) 1(



 

تعتبر عملية إشباع الحاجة غريزة طبيعية لدى اإلنسان وتمثل في نفس  :الحاجة إشباع --
  .اتجاهاه أن يستغلها لتغيير لإلنسانالوقت الوسيلة التي يمكن 

للتغيرات االجتماعية السياسية واالقتصادية والتربوية أثرا آبيرا على  :االجتماعية التغييرات 
  .العصراشى ومتطلبات تغيير االتجاه حتى يصبح يتم

يؤثر آل من اإلشراط والمالحظة في تغيير :  استخدام أسلوبي المالحظة واإلشراط -
  .االتجاهات ذلك باستخدام مبدأ المثير واالستجابة 

 دورا هاما في تغيير نفسها،يلعب التواصل بين أفراد المجتمع وأفراد الجماعة  : التواصل-
   .األخرال رسائل لفظية قصد إقناع ذلك باستعم وتعديلها،االتجاهات 

  
 على  عن القدرات والعمليات العقلية التي تساعد  المعرفي قد آشفمكونوعليه ، إذا آانت ال

 عن الحالة الداخلية التي تتكون من مكونات  الوجداني آشفمكونبناء المعرفة العلمية وال
تربية العلمية ، نجد أن النمو الكامل نحو ال)  الميول و االتجاه(انفعالية تمثل المشاعر الذاتية 

فة يتطلب معر   فقط، بلالمكوناترفة  هذه في المجال التربوي العلمي ال يتوقف  عند مع
  األخيرهذا  باعتبار  بها الفرد المتعلم  التي يقوماألدائيةلمكونات ل النفس حرآي مكونال

تتطلب ،  ومن جهة أخرى جهة من )  ا ونفس حرآيا وجدانياعرفيم(وحدة متكاملة في التعلم 
 لتجارب ومعالجة والوسائل االآتشاف والقيام باآل منالتربية العلمية التي تسعى وراء 

  . تعلم حرآات متناسقة التعليمية 
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د  عالقة مباشرة بالوظائف الحرآية الخاصة بالوحدة البيولوجية للفرا المكونلهذبما أن 
المتعلم ، سنتعرض في البداية إلى أصل المفهوم من خالل المقاربة التي جاء بها والون 

)Wallon( من ابرز الذين توصلوا إلى توضيح العالقة الوثيقة  الموجودة بين  الذي يعتبر
 ، ذلك من خالل المقاربة  النفس )Motricité(   والقدرة المحرآة )Psychisme( الحياة  النفسانية 

أساس هذا المفهوم ، يوجد في الوحدة " فهو يرى أن  . )Psychobiologique( ولوجية بي
 لتمثل التعبير عن العالقات … أين تندمج الحياة النفسانية والقدرة الحرآيةلإلنسانالبيولوجية 

 عن )Préfigure(مسبقا ة الحرآ، حيث تعلن  الذي يعيش فيه)1("الواقعية بين الكائن والوسط 
 وفي هذه الحالة يمكن للحرآة في الفضاء  النفسيةخذها النشاطاتتأات التي يمكن أن االتجاه

      : لكلن منها أهمية في النمو النفسي للطفلأشكال،أن تأخذ ثالثة 
 وتتمثل هذه في ردود ).منفعلة(يمكنها أن تكون حرآة خارجية المنشأ أو متأثرة بفعل  -

  .األرضيةة أفعال التوازن أو ردود أفعال للجاذبي
التي لها عالقة بالوسط الخارجي  تتمثل في التنقالت الجسمية النشطة أو لالحمة الذاتية -

  ) .األخذ(واإلمساك ) من مكان إلى أخر(التحرك أي االنتقال 
__________________________  

(1)  Wallon in MAIGRE André et autres , op cit , P11.  



 

يعبر عنها بالحرآات أو المواقف  ) Posturale(ي ردود أفعال وضعية  تتمثل الحرآة الثالثة ف-
  ) 1(" أو التقليد 

  
 النمو النفسي المختلفة في نجد هذه المقاربة تكشف عن أهمية الحرآة هذا،وبناء على 

 عالقة مع رغبات لها يستعمل الحرآة قبل الكالم ليعبر عن األخير ذلك لكون هذا للطفل،
الذي آشف ) Piaget( ونفس الفكرة نجدها عند بياجيه .بالمحيطا عالقة المواقف الخاصة له

أما فيما يخص أشكال .النشاط الحرآي في البناء المعرفيعن أهمية النشاط النفسي و
) تقلص وتمدد(الحرآات الجسمية الثالثة  ،  فهي تعبر عن النشاط   العضلي البيولوجي  

ط فسيولوجي تخلقه المثيرات الخارجية للمحيط  الذي يسمح بحرآة الجسم و يتم نتيجة نشا
التي تكون  لها عالقة ) الحواس الخمس (على مستوى العقل من خالل المسارات الحسية 

 تصبح للمواقف المعاشة  وبهذا . الطبيعية في مواقف معينةمباشرة مع المحيط والظواهر 
ى تكون لها عالقة بالحياة بعمليات التطابق واإلدراك من جهة ومن جهة أخرعالقة مباشرة 

" إذا آانت الحرآة تمثل ف . الوجدانية ، مما يؤدي بالفرد  إلى القيام  باألداء النفس حرآي
وآانت لها  معنى في عالقته مع اآلخرين ، فهي بذلك مل األساسي للنمو النفسي للطفل العا
،  )tempérament " ()1(  يجعل منها عامل لمزاجه ،مما ومية على سلوآه  في حياته اليتؤثر

من خالل ، ية الفرد المتعلمعلى أهمية تعلم  الحرآات المختلفة في تكوين شخص يؤآدحيث 
ولة فهمهم واتصاله باآلخرين لتكوين عالقات معهم أو محا) األداء(   بالفعل األخيرقيام هذا 

ن بهدف القيام  وإال ما الفائدة أو القصد من أن نتعلم ، إن لم يكوقصد التكيف مع الموقف 
  لتلبية الرغبات الشخصية وفهم فعل اآلخرون ؟ )  األداء(بالفعل 

  
  : حرآية - ونموذج اآتساب القدرات النفس  )Fleishman(   فليشمان -

تخلصها من بعض هذا الباحث أن اإلمكانيات الحرآية تمثل خصائص الفرد التي نس يرى
 المواقف و وتكتسب من طرف الطفل بواسطةاإلمكانيات بالنسبة له تنمالثوابت في سلوآه و

 التوازن من حيث نوعية  الحرآة و عددها عند األخيريبلغ هذا حتى ذلك والمختلفة للتعلم ، 
يعطي  سيرورة معرفية   )Fleishman(  جد فليشمان وبناء على هذه الفكرة ، ن. سن البلوغ 

يرى أن اآتساب أو تعلم هذه  فهو ،النفس حرآية عند القيام بعمل ما الآتساب القدرات 
  :             األخيرة يتطلب ما يلي 

  نوعية للعوامل الداخلة في تعلم مهمة ما )  combinaisons( وجود ترتيبات  " -
  .أثناء التعلم )  fluctuante(   تكون الترتيبات المقصودة، متموجة -
  .االآتساب للتعلم  تكون هذه التموجات نظامية ، حيث يتم استقرارها في نهاية -

_________________________  
 
(1)  Wallon in MAIGRE André et autres , op cit , P11.  
(2 ) MAIGRE André et autres , op cit , P12. 



 

تساهم في المرحلة األولى للتعلم  ) العوامل الشفهية أو المعرفية( توجد إمكانات غير حرآية -
  ) .النجاح( األخيرة للتعلم  لكنها ال تتدخل في المرحلة

   )2(" مهمة التعلم تخص  تظهر عوامل جديدةعلم،الت في المرحلة األخيرة من -
 يشابه فس حرآية  من الناحية الترآيبية ، نجد نموذج فليشمان لتعلم القدرات النبهذا 

 يرى حثالبالقد  آان هذا . الخاص بتعديل المعرفة )  Giordan(النموذج التعديلي لجيوردان 
أن التعلم المعرفي  يتوقف على التصورات التمهيدية التي توجد أصال على المستوى الذهني  

  المفاهيمية المعرفة العلميةوصل إلىنت، وهي التي يطرأ عليها التغيير والتعديل ، حتى 
 الحرآية - القدرات  النفس  نجد نموذج  تعلم،وفي نفس السياق )  savoir-savant ( الجديدة 

يها يتوقف على الترتيبات النوعية التي توجد على المستوى الذهني والتي يمكننا أن نسم
ساعدة  فهي التي يتم عليها إعادة ترتيب وإعادة تنظيم بم،باإلمكانات الحرآية السابقة

 الفرد المتعلم  تساعدإلى ظهور حرآات أآثر دقة وتحكم مما يؤدي ،اإلمكانات الغير الحرآية
تتطلب .  جديدة نفس حرآي عند القيام بأي مهمة تعلم)  savoir-faire ( الفعلية  المعرفةعلى

 تعلم القدرات  مما يستدعي  في األعمال اليدوية اإلتقان والتحكمبصفة خاصةالتربية العلمية 
ونظرا ألهمية األعمال اليدوية  .  على اإلمكانات الحرآية السابقة الجديدة بناء النفس حرآية

  .في هذا المجال )  Ferrière (ر فريي–التعلم ، نتعرض فيما يلي إلى ما جاء به  عملية في
 
   : و أهمية األعمال اليدوية في التعلم  ) Ferrière (  فريير -

يلعب آل من ،حيث العمل األمثل للمدرسة النشطة يمثل لفعل الذاتي العفوياال شك أن 
تنمية القدرات العقلية ل لكونهما مهمانياة يدوي دورا مهما في بداية الحالنشاط الجسمي وال

الخاصة األعمال اليدوية  أما فيما يخص والجسمية لدى الفرد المتعلم من خالل نشاطه 
  :        لتعلم نلخصها في النقاط التاليةاب
 مع الوسط  الذي يعيش ه المتعلم في أنها تكيفتتمثل أهمية حرآة  العضالت عند الفرد"  -

  .لذا يحتاج المتعلم إلى أن يحرك عضالته لتصبح قوية ولينة . فيه والعكس 
 لجها أو يمارس عليها نشاطاته  يقوم الفرد المتعلم  بتنمية معرفته المتعلقة بالمواد التي يعا-

الربط بين المجهودات العضلية عند الممارسة والمجهودات الفكرية التي توجه هذه من خالل 
  .الممارسة 

آما . ليدوية الفرد المتعلم على تنمية حواسه وبالتالي إدراك ما يحيط به  األعمال ا تساعد-
يؤدي به إلى الرؤية  ، مما   عند الطفل)sincerité (تنمي األعمال اليدوية عملية الصدق

  . التي تكون روح النمو االجتماعي ) المحسوسة(الملموسة 
 

____________________________  

 
 (1) Fleishman in  MAIGRE André et autres , op cit , P82 . 



 

 ،ال يقل أهمية عن النشاطات األخرى تساعد األعمال اليدوية على النشاط االجتماعي الذي -
 أما  األفراد المختلفة للمجموعةاألول يظهر في المساعدة ما بين: ويظهر هذا في مستويين

ع على التجارب المباشرة المستوى  الثاني يتم فيه تشكيل الوسط االجتماعي الذي يشج
  )1("  لألطفال 

  

ق معاملته عن طري عند ممارسته لألعمال اليدوية متعلموعلى هذا األساس، نجد أن الفرد ال
قدرات العقلية والقدرات العضلية بالربط بين ال ذلك يسمح لهواد المختلفة ، سأو معالجته للم

ح النشاطات التطبيقية المتكررة   حيث تسم،عضلي  -الجهد الفكري أو ما يمكننا تسميته 
ذلك لكون التطبيق يتطلب   ة وترسيخها على مستوى الذاآرة بتليين عضالت الجسم المختلف

على تنمية الحواس المختلفة اعد األعمال اليدوية آما تس. حرآة  قصد التكيف مع الوسط 
 ذلك من،  للمتعلم الخارجيالمحيط  المحيط الداخلي واتصال بين بدورها وسيلة والتي تعتبر

 ال يمكن لسيرورة  يجب إدراك أنهذا ،هل خالل التجربة المباشرة التي يمكن أن يعيشها
النشاط التطبيقي  يتطلب ذلك تتحقق لوحدها  وإنما " أنالخاصة بالتربية العلميةالمعرفة 

توج  تنمية اإلنتاج واالتصاالت المادية ، حيث يتبادل البشر في نفس الوقت أفكارهم ومنل
إضافة إلى أن اإلنسان في نشاطه التطبيقي يجد أمامه عالم موضوعي مرهون به  .فكيرهمت

 ) 1(" ويحدد نشاطه بناء عليه 
شبه نمو ت التيحرآية  -نمو اإلمكانات النفس " عبارة عن  إذا النمو النفس حرآي

 للعناصر  أو الميكانيزمات التي تتدخل في حل المشكل ، حيث يمكن )Language(التعبير
، يمكن وفي نفس السياق  . أن تستعمل من جديد في ترآيب فعل أخر)l’action(المشكلة للفعل

لذا تعتبر عملية )  …(أن تستعمل في تكوين جمل أخرى لعناصر التي تشكل التعبيرل
اآتساب القدرات النفس حرآية سيرورة  يتعلم من خاللها الطفل بنية المراحل الحرآية 

  الحرآي-قصد الفعل ولهذه المكتسبات عالقة بعوامل نمو النشاط البصري المكيفة حسب م
)L’activité visuo-motrice (  . ")2(   

  
 الجديدة تبنى على أساس المعرفة السابقة حرآية-  النفسالمعرفةوبناءا  على هذا، نجد أن 

 للفعل الحرآة أو العناصر المشكلة، ذلك من خالل تنمية وضوع المعالج الخاصة بالم
ا لوجدانية للفرد المتعلم وما له على الحالة ابحيث يتوقف نوع الحرآةدى الفرد والمعروفة ل

  تطور المعرفة النفس يتم ونتيجة ذلك ، الذاآرةمن أثر إيجابي أو سلبي  على مستوى 
استغاللها في  إلى درجة التحكم فيها وفصد الوصول رار الحرآة ، طريق تك عنحرآية

  :وفي نفس السياق ، نجد التعبير عن الذات يتم بطرقتين . مواقف أخرى 
_______________________  

 
(1)  Ferrière in   Houssaye Jean  .Quinze pédagogues .leur influence aujourd’hui 
,Puf,Paris , 1994 , PP  181-184     
(2)   Lenine in  Maigre André et autres  , Op cit , p 71 . 
(3) Bruner in Maigre André et autres  Idem  .p 83 .   



 

  
الذي يتطلب حرآة أعضاء الفم والحنجرة  الستعمال الكلمات ) الكالم(عن طريق النطق 

قصد  الوصول   إلى تكوين  الجمل أو ما يسمى ببناء الفكرة الحرآية بناء على األجزاء  أو 
الجسمية للتعبير عن الحالة النفسية اعتمادا ها الحرآات يعن طريق الموائمة التي تستعمل ف
 .على الحرآات الجزئية المعروفة

 
درجة على أن التعلم النفس حرآي  يعتمد بال  يؤآدآل ما سبق ذآره مما ال شك فيه، أنو

نية عن   من خالل  السيرورة  الذهيتم  تطويرهحيث األولى على ما هو معروف منه ، 
 يعتبر  تعلم الحرآة و. دة  يمكن مالحظتها  فيما بعدجديحرآات لتكوين طريق حل المشكل 

فل إلدراك الحرآة عن طريق التتبع البصري من الوسائل األولى التي يستعملها الط
نجده يتطلب وضع ثالثة مرآبات حرآي، خص النمو النفس  أما فيما ي،موضوع التعلم

   :آالتاليضرورية للفعل وهي 
 المرحلة األولى بانتقالها من الحرآة التحضيرية البسيطة إلى تتطور : Intention‘lالقصد "  -

للفعل ، وبعد تنشيط القصد عن طريق  )   l’organisation séquentielle(الترتيب التسلسلي
الشيء ، يتم اختيار الفعل الحرآي ومن ثم يبلغ برنامجه الستجابة و ميكانزم اإلدراك 

  .  والتنسيقات بصفة عامة
  :تحتوى التغذية الراجعة على ثالثة مكونات وهي : Feed -backاجعة  التغذية الر-

على مستوى  ) projetée(التغذية الراجعة الداخلية تتمثل في  ميكانيزم التنبيه للفعل المسقط
و التغذية الراجعة الحقيقية وهي عبارة عن المعلومات التي تصل ) الذهن ( الجهاز العصبي

) .               الحرآة (أثناء العمل  ) effecteurs( من المستجيبات 
  .والتغذية الراجعة للفعل أو المعلومات عن نتائج الفعل 

إذا أدى تنظيم الفعل إلى النجاح، سيأخذ هذا من جديد  :  Patterns d’action  نماذج الفعل -
 mouvements(ليونة في األفعال وزيادة الحرآات المسبقة حسب مقاصد الفعل، مما يحدث  

d’anticipation( مما يؤدي إلى االقتصاد في   ممكناوبهذا ، يصبح تغيير الحرآة واستقرارها
ولما يصل نموذج الفعل إلى درجة من اإلتقان  يعوضه  الفرد بنموذج فعلي يضم . الطاقة

" يتكون إال في حالة نفسية ووجدانية مالئمةن ، وال يمكن لهذا النموذج أ…الخصائص العليا 
 .)1 (  
  
   :  تعلم الحرآات الجسميةمراحلو ) De la garanderie( ذو لجارندري  -
 

، نجد هذا الباحث يؤآد )المفاهيم العلمية (بعد ما تعرضنا إلى أهمية التخيل في بناء المعرفة 
ء على التنبيهات  الحسية البصرية أو ذلك بنا. على أهمية التخيل في تعلم الحرآات الجسمية 

  يتعلموحتىالفرد المتعلم من المحيط التي يلتقطها )  حسب الملمح البيداغوجي ( السمعية 
   :يمر من بالمراحل التالية" ، عليه أن ة  التقنيات الحرآيالفرد المتعلم

____________________________  
  

(1)  Bruner in  MAIGRE  André . Op.cit .p 83-84 . 



 

  
 أدرك الذهني لما ذلك بمشروع إعادة المالحظة والتسميع االستماع،مرحلة المالحظة أو  -

   .السمععن طريق البصر أو عن طريق 
  .هما الفرد أو آما أدرآإعادة القول آما هما على حالهمامرحلة إعادة المالحظة أو  -
يدهما على المستوى الذهني عن ال بد من تجس، ادة المالحظة أو القول آما همابعد إع -

وإذا تم التسجيل نرجع إلى النموذج من جديد، ذلك  التخيل وآأننا نقوم بالحرآات طريق
   )1("  بهدف مواجهة تشكيله على مستوى النموذج إدراآي جديدلخلق موقف 

  
 ذلك  لها محولين و للحرآة منتجينألفراد المتعلمين إلى  يصنف اوعلى هذا األساس، 

يتخذون الذين أوالئك ) Reproducteurs(المنتجين  ب "، حيث يقصدلمصدر المرجعي احسب
 التكيف  مع ةحاول ، قصد مقون  منه إلى ذاتهم والعكس ينطلآمرجع )  الحرآي(النموذج 

 .بنية المعرفية الخاصة بالحرآة في ال الجديد  ثم يقومون  بإدماج النموذج فهمه الموقف بعد
، فهم آمرجع  الذاتاتخذوا  الذين  أوالئك  فهم )Transformateurs(ينأما فيما يخص المحول

عاب  التقنيات الحرآية عن ي استلةحاو لم والعكس الحرآيينتقلون من ذاتهم إلى النموذج
نمو بهذا، يصبح  )2("  ذلك  قصد فهمه في البنية المعرفية)  الحرآي(ذج طريق إدماج النمو

تعلم الحرآات الجسمية  وإتقانها  يتطلب رد المتعلم وى الف حرآية على مست-القدرات النفس 
في مراحل تدرجية تبدأ من تخليق الرغبة لديه في الفعل أو جلب انتباهه نحوه عن طريق 

، حيث يقوم يحتى يتم إدراآه على المستوى الذهن)  النموذج أو الفعل المختار للتعلم( الشيء
مالئم للوضعية بناء على الموقف الذي يصادفه، ثم  بتنسيق واختيار الفعل الحرآي الالفرد 

ويعني هذا أن إذا . لتتم الحرآة ) العضالت(تبلغ الرسالة العصبية إلى أعضاء االستجابة 
تناول النموذج الحرآي آما هو عليه عن طريق المالحظة ، فعليه أن آان الفرد المتعلم قد 

 والنموذج المالحظ   الحرآية الذاآرةلى بالرجوع إالمقارنة بين ما يعرفه من حرآات يقوم ب
االسترجاع  حتى يدرك الفرق بين المعروف من الحرآات والحرآات من خالل عملية 

الجديدة التي يقدمها النموذج قصد التكيف مع الموقف  مما يؤدي به إلى إنتاج حرآات جديدة 
 أما ،البحث عن إتقانها في الحرآات ووبهذا يصبح الفرد المتعلم  من المبدعين والمنتجين. 

في حالة ما إذا آان الفرد المتعلم قد قام  بإدماج النموذج الحرآي آما هو مقدم له عن طريق 
بدل االجتهاد في إنتاج حرآات جديدة تتفق والموقف ، )  المتعلم (األخيرالسمع فقط ، فهذا 

ب النموذج يحاول فقط القيام  بتصحيح حرآته عن طريق التسميع الداخلي ، ذلك  حس
  . المنفذين  منالحرآي المقدم له وبهذا يصبح

في ) visuels /نمبصرو(ومبدعون) auditifs/نسمعيو(بالرغم من أن هناك منتجون عليه ، و
الحرآة، يجب على المعلم أن يساعد المتعلم  في عملية تعلم إدراك و تنمية وتطوير 

 يف عملية التخيلظو تو النموذجين في نفس الوقت ، ذلك عن طريق السمع والبصر
عن  الحرآات الجسمية الجديدة وإنتاج الحرآية   النفستنمية وتطوير القدراتل والتصور

 .  يق الممارسة والتكرار طر
  
  

(1)  DE LAGARANDERIE Antoine, op cit , p 102 .   
 (2) Idem, P103 



 

   الكفاءة في المجال التربوي  مفهوم –ثالثا 
  

فاءة باعتبارها مصطلح حديث التداول في النصوص الرسمية الكعن يجعلنا الحديث 
والمناهج التعليمية وأدبيات علوم التربية نصطدم بعدة مفاهيم تتداخل معها بشكل أو آخر آما 

ولما آانت هذه ...هو األمر بالنسبة لالستعداد واألهداف والقدرة والمهارة والسلوك واالنجاز 
ي المجال التربوي، يتطلب منا ذلك قبل آل شيء توضيح المفاهيم غير حديثة التداول ف

  معناها والعمل على التمييز بينها حتى نتمكن من تحديد مفهوم الكفاءة فيما بعد      
  
  : الكفاءة  مفهوم  المفاهيم المتداخلة مع-1

 في مختلف المراجع وآذا المناهج من بين المفاهيم األآثر تداخال مع مصطلح الكفاءة
   : يليية، نجد ماالتعليم

  
  ):habileté( المهارة -

مجموعة محصورة ضمن الكفاءات المعينة تنتج عن حالة من التعلم ، وهي " تعتبر المهارة 
والكفاءات الحرآية تعني خصوصا المعرفة  .عادة ما تهيأ من خالل استعدادات وراثية 

 بشكل معقد ، آما هو الشأن  تظهر على مستوى الحرآات المنتظمةالتي) savoir-faire(الفعلية 
والمعرفة  )savoir(في مجال الرياضة وعادة ما يرتبط هذا المفهوم مع آيفيات المعرفة 

وأيضا مع الكفاءات المعرفية ) performance(الفعلية في الصناعة التقنية ومع االنجاز 
  )habiletés de base(وعلى المستوى التربوي يمكن التمييز بين المهارات األساس . المجردة 

التي تعتبر شرط ضمن المنهاج باعتبار هذه األخيرة أداة االنتقال إلى المكتسبات ، آما يمكن 
التمييز بين المهارات ذات المستوى العالي وبين آفاءات عامة يمكن تطبيقها في مشاآل 

   )1(" عديدة 
س الوقت عدد من بناء على هذا ، يمكن اعتبار المهارة  غاية التعلم التي تتضمن في نف

الكفاءات وعدد من القدرات التي تسمح للمتعلم القيام بانجاز مهام معينة بشكل دقيق وفي 
وقت قصير، حيث يعبر هذا االنجاز على درجة تحكم المتعلم في مهارته وتتصل هذه 
: األخيرة بعدة دالال يعبر عنها المتعلم من خالل النشاطات المختلفة في المجاالت الثالثة

   .معرفية والنفس حرآية والوجدانية ال
  
  ):capacité( القدرة -

استعدادا مكتسبا أو متطورا يسمح للفرد بالنجاح في النشاط الجسماني أو "  تعتبر القدرة 
وتترجم القدرة من خالل القدرة على القيام بنشاط أو تحمل عمل وال يمكنها أن تكون . المهني

ا أن تكون فطرية أو مكتسبة آما يمكنها أن تنمى من خالل فعالة إال إذا عبر عنها ، و يمكنه
  )2(الخبرة ومن خالل التعلمات الخاصة 
___________________________  

  
 2002، منشورات عالم التربية، الطبعة الثانية ، الدار البيضاء ، الكفايات واستراتيجيات اآتسابهاعبد الكريم غريب ، ) 1(

    53، ص
(2) LEGENDRE Renald, actuel de l’éducation, 2 éd, Guérin, Montréal canada, 1993, 
P159 



 

من القيام بفعل ، استظهار سلوك أو مجموعة من سلوآات تتناسب مع " آما تمكن القدرة 
وضعية ما ، تعبر عن الكفاءة وهي غير مرتبطة بمضامين معينة بل تشارك في تنميتها مواد 

ضعيات مختلفة ، ال تخضع القدرة للمالحظة المباشرة وال مختلفة ويمكن استثمارها في و
   )1(" للتقويم إال بعد ترجمتها إلى سلوآات قابلة للمالحظة والقياس 

بناءا على هذا، يمكننا أيضا اعتبار القدرة قوة آامنة ال يمكن مالحظتها، تكون فطرية أو 
بتكيف أفعاله أو عبارته مع مكتسبة عن طريق الممارسة اليومية للفرد، وهي تسمح لإلنسان 
وال قياس فعالية القدرة  إلى . المحيط ومع المواقف المختلفة التي تصادفه في حياته اليومية

إذا ترجمت إلى سلوك آنتاج  لنشاط فكري تم من خالله إجراء التناسب والربط بين 
موعة من المعطيات والتصور لهذه الوضعيات ، في المجال البيداغوجي تتضمن آل قدرة مج

األفعال المتدرجة من السهل إلى المعقد، أما على مستوى المناهج التعليمية لمختلف المواد 
الدراسية ، نجد أهداف التعليم والتعلم تعتمد مفهوم القدرة في صياغتها لتوضيح نوع الفعل 

يث عملية تحد"أما فيما يخص اآلداب البيداغوجي ، تعتبر القدرة . الذي سيقوم به المتعلم 
       )2(" لالستعداد 

  
  :)Aptitude(االستعداد  -

  قدرة ممكنة أو أداء متوقعا سيتمكن الفرد من انجازه فيما بعد عندما يسمح يعتبر االستعداد" 
. بذلك عامل النمو والنضج أو عامل التعلم أو عندما تتوفر لذلك الشروط الضرورية 

  )3(" أساسه التنبؤ بالقدرة في المستقبل ، يمكن على   )latent(واالستعداد آأداء آامن 
نجاح آل نشاط ، سواء تعلق ذلك بمهمة معزولة أو سلوك معقد أو تعلم أو " واالستعداد 

تمرن على مهنة ما ، فانه يتطلب من الفرد التحكم في القدرات والتحفيزات  المالئمة ، ذلك 
ور عن طريق التجربة أن القدرة نفسها تكون مشروطة بوجود استعداد يمكن أن يتط

   )4(" والتكوين ويمكن أن يكون للفرد استعدادا لغوي جيد آالقدرة على مخاطبة الجمهور
أولى وثانوي، يقال على االستعداد أنه أولي : آما يمكن التمييز بين نوعين من االستعداد

ون من عندما يكون معزوال عن طريق البحث التجريبي ويقال عنه أنه ثانوي إذا عندما  تك
خالل عملية الترآيب بين مجموعة من االستعدادات األولية ، ويمكن التمييز بين أربعة 

  : استعدادات ثانوية وهي آالتالي 
  
يعبر هذا الذآاء عن قدرة الفرد على االستدالل في ):  intelligence fluide(المائع الذآاء  -

   . وضعية حل مشكل التي تتطلب االستدالل االستقرائي
  

_________________________________________  
  
 263 ص1995، الجزائر، ، مناهج العلوم الطبيعية مستوى ثانوي التعليم الثانوي العامةوزارة التربية الوطنية، مديري) 1(.

– 264.  
)2 (   DE LANDSHEERE Gilbert , dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation , Puf, 

Paris, 1979, P13. 
  55، ص  المرجع نفسه عبد الكريم غريب،) 3(

(4)DORON ROLAND et PAROT Françoise, Dictionnaire de psychologie, Puf, Paris, 
1991, P79. 

  



 

يستعمل في حال االسترسال الكالمي وفعالية ) : l’intelligence cristallisé(تبلور الذآاء الم -
مرتبطا بالتعلم الظاهر أآثر من ارتباطه بالتعلم الضمني عكس الذآاء الفهم اللغوي وهو 

  .السائل
يعبر عن القدرة على المعالجة الذهنية لألشكال ):  visualisation spatial( التبصر الفضائي -

ويقيم هذا النوع من االستعداد من خالل اختبارات يقرر الفرد فيها ما إذا آان الشكل الهندسي 
  .ال بفعل حرآةقد تشل أم 

يتم تقييم ميوعة التماثل من خالل اختبارات  :  )fluidité idéationnelle( الميوعة التماثلية -
   )1(تتكون من مسائل تتطلب أوجه متعددة ومتنوعة 

سابقا االستعداد يعرف بالجوهر المكون للقدرة باعتباره إمكانات يعبر عنها آان وعليه ، إذا 
هر آحقائق قابلة للمالحظة ، نجد أن مصطلحي القدرة واالستعداد داخل الكفاءات التي تظ

ن  لبعضهما البعض، لكونهما يشيران إلى مكون باطني ، أصبحا  في الوقت الحالي مترادفا
    .ال يمكن قياسه أو مالحظته إال إذا ترجم إلى سلوك حرآي

  
  ):  comportement( السلوك -

رف يجسد قدرة المتعلم على أداء عمل واضح محدد تص" ي يعني السلوك في المجال التربو
موضوع علم النفس ومختلف العلوم يعتبر السلوك أساسا ، آما )2(" قد يكون قابال للمالحظة

اإلنسانية وهو يشمل نشاط الكائن الحي في تفاعله مع بيئته قصد التكيف معها والسلوك بهذا 
لكنه مدرك من طرف صاحبه المعنى ، يتضمن ما هو مالحظ والغير المالحظ منه 

آالعمليات العقلية و التفاعالت البيو آيماوية الهرمونية التي يقوم بها جسمنا وال يمكن 
مالحظتها من طرف األخر إضافة إلى االنفعاالت التي تتطلب اصطحاب مظاهر تكشف 
عنها، آما يعتبر السلوك نتاج لنشاط عقلي أو قدرة آامنة تطورت من خالل الممارسة 

يومية يعبر عنه الفرد عند القيام بنشاطات مختلفة تساعده على بناء شخصيته من جهة ال
  .والتكيف مع المحيط من جهة أخرى

  
  ) :   performance(االنجاز /  األداء-

هدفا بيداغوجيا يضاف إليه وصف الوضعية التي سيكون " يعتبر األداء أو ما يسمى باالنجاز
آما يعتبر األداة التي تبرهن على تحقيق الهدف من خالل  -فيها السلوك النهائي مالحظ 

إستراتيجية التقويم وهو أيضا هدفا يتضمن تفاعل أآثر من زوج أو ثالثة مجاالت للسلوك 
 ، بمعنى أن اإلنجاز هو المؤشر للقدرة واالستعداد أما فيما يخص المجاالت )1 ("اإلنساني 

والوجداني ويمكننا القول أن االنجاز هو ما  حرآي -المقصودة فهي المجال المعرفي النفس
يتمكن الفرد بقيامه آنيا وبهذا، يصبح  مفهوم االنجاز يقترن بمفهومي االستعداد والقدرة في 

  .مفهومهما السابق
__________________________ 

 
(1) CHAMPY Philippe et ELEVE Christiane, Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et 
de la formation, Nathan, Paris, 1981, P 54. 

 ص، 1995، الجزائر، مناهج العلوم الطبيعية مستوى ثانوي ، التعليم الثانوي العامةوزارة التربية الوطنية، مديري) 2(
264.   

(3)   DE LANDSHEERE Gilbert, op.cit, P189. 



 

  
سجل ذلك الفرد المالحظ  بدرجة من فإذا آانت القدرة تدل على ما يستطيع الفرد بقيامه وي

 .الدقة والوضوح ، فإنها بذلك تشير إلى إمكانات الفرد المتعددة في االنجاز 
   
 ) l’objectif( الهدف -

أما الهدف " المقصود الذي نسعى وراء الوصول إليه ذلك قصد تحقيقه " يمثل الهدف 
قاعدي للسلوك المالحظ أو الهدف الذي ال يتضمن إال النص ال" البيداغوجي فيقصد به 

المراد اآتسابه سوى أن آان هذا النص مصحوبا أو ال بتعليمات منهجية وتعليمية أو بأمثلة 
 التربوي المقصود من وجهة نظرنا ، هو ما تسعى ، أما الهدف)1("  من المواقف التقويمية 

عليم والتعلم قصد المنظومة التربوية إلى تحقيقه على مستوى المتعلمين من خالل عمليتي الت
      تكوين أفراد لهم تربية علمية تساعدهم على حل المشاآل اليومية  

  
  : التربوية )compétence( في اتجاه تحديد الكفاءة -  2
 

تراآم المعرفة العلمية و سرعة  تطورات الميدان الصناعي والتكنولوجي العالمي لقد أدى 
 يستلزم ةور مؤسسات صناعية تكنولوجيإلى ظه في الدول المتقدمة على وجه الخصوص

ات  المؤسس العصر وتمتاز بكفاءات ومهارات تستجيب ومتطلبات تسييرها إطارات
االقتصادية ، إضافة إلى أن الكفاءات العلمية والتقنية التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية هي 

سابقة ال تلبي طلب في تغير مستمر حسب تغير العصر والمجتمع، مما يجعل من الكفاءات ال
المرودية رفع هذه التغيرات، حيث يدفع هذا بالمجتمع والمؤسسات المختلفة إلى السعي وراء 

  .المشروع المقصود تحقيقه تحديد أهداف ووسائلاإلنتاجية من خالل 
  

وعلى هذا األساس، أصبحت الكفاءة األساسية التي يسعى وراءها آل من المجتمع 
، ال تتمثل في إيجاد حلول تصادق عليها السلطة العلمية  ة خاصة الصناعية بصفتوالمؤسسا

وإنما الشك العلمي والتكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي هم الدين دفعوا بالمستخدمين 
وأصحاب القرار وأرباب العمل  إلى البحث عن آفاءات لها نظرة شاملة للحلول إضافة إلى 

القدرات " ث يتطلب ذلك من أفراد الجيل الجديدردود األفعال التي يمكن أن تنجم عنها حي
المختلفة التي تسمح لهم بالتكيف مع التكنولوجية وتحديد المعارف المالئمة و شرح الطرائق 
المختلفة لطرح المشكل و فهم استدالل اآلخر بدون تحيز أو إصدار حكم وتفسير التطورات 

قدرة على أخد العبرة من التجربة ، يتطلب أيضا ال... الخاصة بالحلول وصياغة الفرضيات
وتسيير المعلومات المكتسبة و تصور المشاآل حتى يتمكنوا من القدرة على النقد والتبوء 

  )2("والتغيير 
 

_____________________________________ 
 

 (1) DE LANDSHEERE Gilbert, op.cit, P29. 
(2) Dominique Vinck, Mutation des sciences de l’industrie et de l’enseignement, 
presse universitaire de Grenoble, Paris, 2000,  P26.  
 



 

 بالنسبة للمجتمعات 21ويتفق معظم الباحثين على أن المتطلبات المذآورة تمثل تحديات القرن 
وجد نفسه أمام زحام تنافسي بينه " المختلفة بصفة عامة  ومن بينها المجتمع الجزائري الذي

نكون أو ال " حيث أصبحت القضية بالنسبة له قضية " وبين األنظمة المتقدمة في العالم 
 . )1(" نكون ، مما يجعل من التحدي مطلبا ملح ومستعجل يتمثل في النوعية وحسن األداء 

ولقد أدت التحديات التي أصبحت تواجهها الدولة الجزائرية بالمنظومة التربوية إلى إعادة 
ستها التربوية وفي آتبها المدرسية ، وآذا مناهجها التعليمية ، ذلك حتى تلتحق النظر في سيا

برآب التطور والتغيير اللذان أصبحا مفروضان عليها نتيجة السلبيات والنقائص التي 
ظهرت على مستوى المتعلمين فيما يخص التحصيل الدراسي وتربية المتعلمين من خالل 

  .عمليتي التعليم والتعلم 
آانت المدرسة والمؤسسات التربوية يعتبران العوامل األولى التي يحتاج إليها المجتمع ولما 

لتحقيق مشاريعه التربوية وتكوين أفراده حسب متطلبات العصر التكنولوجي والتقدم العلمي 
والسياسة التربوية ، نجد أن يجب على منظومة تربوية أن تسعى وراء إصالح تربوي قصد 

جودة بين الواقع ومتطلبات العصر ، وأن تبدأ إصالحها انطالقا من  الهوة الموصتقلي
تشخيص الواقع الخاص بالمجال التربوي ، ذلك حتى تبرر التغيير واإلصالح التي تسعى 

 ؟    .وراءه ، أي حتى تبرر لماذا تبنت المقاربة بالكفاءات في مناهجها التعليمية 
    
  التربية ؟ في " المقاربة بالكفاءات" لماذا  -1- 2
  

بالرجوع إلى المجال التربوي، نجد دواعي أخرى غير تلك المذآورة تدفع بالمنظومات 
التربوية إلى إعادة النظر في مناهجها وطرائق تعليمها حتى تتمكن هذه األخيرة من االلتحاق 

 إضافة إلى الدافع االقتصادي والعلميبالرآب العلمي والتكنولوجي والتقدم االجتماعي، ذلك 
التكنولوجي، حيث يمكن إرجاع دافع االهتمام  بالكفاءات في المجال التربوي إلى النقائص 

التي  )pédagogie par objectif" (بيداغوجيا األهداف" والسلبيات التي نجمت عن 
آان لها روجا آبيرا بين السبعينات والثمانينات، أي آانت هذه البيداغوجيا  بناءا على 

تهتم بالسلوك آنتاج تربوي وأهملت جوهره ،بمعنى العقل وما ينجم عنه النظرية السلوآية  
 التي تتكون من مجموعة CEPECوهذا ما توصلت إليه جماعة ال .  من عمليات عقلية

من الباحتين والمختصين والمعلمين في تخصصات و مستويات تعليمية مختلفة حيث انتهوا 
ئص ذات معنى في المجال التربوي  يمكن هؤالء من خالل أبحاثهم  إلى نتائج تبرز نقا

  :   تلخيصها في ما يلي 
الصياغة السلوآية تنتج أهدافا قصيرة المدى بمعنى أن الصياغة السلوآية لألهداف  " -

 .   تقلص النشاط البيداغوجي إلى تطبيق فترات قصيرة ومكيفة مع سلوآات الخاصة 
______________________  

  
 ، الجزائر، ، لماذا المقاربة بالكفاءات ؟لوطنية، مديرية التعليم األساسيوزارة التربية ا) 1(
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 التكوين)  atomise(أي تجزأ، ، ال تذآر أداة التعلم بوضوح الصياغة السلوآية لألهداف-
. مترتبة الوحدة بجانب األخرى ، وآأن التعلم خطي جزئية) apprentissages(إلى تعلمات  

   .) transfert(لى إهمالها لعملية التحويل إضافة إ
  
 تفضل بيداغوجيا األهداف التعلمات المعرفية السلوآية البسيطة على حساب التعلمات -

أو المعقدة وتجعل التمفصل بين األهداف والغاية ) (socio-affectifالوجدانيةاالجتماعية 
 ألهداف اإلجرائية مشكوك فيها   والمرامي متقهقر،بمعنى أن العالقة بين األهداف العامة وا

 
 تعدد األهداف الخاصة، يجعل هذه األخيرة تصبح بدون معنى مما يصعب توصيلها -

ويجعل استعمالها قليال بالنسبة للمتعلمين والمهنيين في التكوين، مما يؤدي إلى تخليق الملل 
البيداغوجيا يمكنها أن إضافة إلى أن هذه   )formalisme(وغياب الدافعية أو الكفاية الشكلية 

   évaluation mesure " ((1)(تخلط بين منطق التكوين ومنطق التقييم 
  

بيداغوجيا األهداف "وما يلفت االنتباه، هو أن الواقع التربوي للمدرسة الجزائرية التي تبنت 
 في الثمانينات، يعاني هو األخر من النفس النقائص والسلبيات إن لم نقول أآثر، مما جعل" 

 هذه السلبيات تنقلب سلبا على المردود والتحصيل الدراسي الذي أصبح ال يتماشى 
العدد األآبر من المتعلمين الجزائريين  الذين قضوا عشرة  " ومتطلبات المجتمع حيث نجد 

 سنوات على المقاعد الدراسية  ال يحسنون القراءة بالمعنى البيداغوجي ، في حين 10
تمعنا العصري في حاجة إلى التحكم في المعارف واآتساب أصبح الناس جميعا في مج

الكفاءات إضافة إلى أن الطلبة الذين اجتازوا بتفوق ليس لهم القدرة على االستفادة من 
 الوضع الخاطئ إزاء  التفكير في البديل لقد أصبح من الطبيعيو  )2(" معارفهم في الحياة  

 وإنما ل من أجل البديفي البديل س التفكير  الجزائري، أي لي التربوي والتحصيلللمردود
ذلك ألن ،  على التكيف مع متطلبات المجتمع وأفراده امن أجل وضع مشروع تربوي قادر

أثناء االمتحان، لم معلومات في انتظار استرجاعها غاية التعليم والتعلم ،ال تعني إآساب المتع
 للتكيف مع المحيط والوسط الذين بل هي غاية تتوقف على آفاءات تؤهل األفراد المتعلمين

  .   تعريف معنى الكفاءة ث  يستدعي منا هذا يعشون فيه ، حي
  
  : تعريف الكفاءة-3
  

 ويرتبط في ،لما آان مصطلح الكفاءة يعتبر حديث التداول في المجال التربوي والبيداغوجي
اد  فعالية األفرنفس الوقت بالتصور الجديد لعملية التعليم والتعلم التي تسعى إلى تحسين

  له  يختلف باختالف المرجعية المؤسسة تعريف الكفاءة المتعلمين ، نجد أن
  

________________________  
 
(1) Pierre Gillet, Construire la formation, 3édition, ESF éditeur, Paris, 1994, PP 26-
29. 
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 وحتى نتجاوز اللبس أو الغموض الذي يمكن أن يحاط بهذا ،والمعتمدة في تحليله وبنائه 
 ،المفهوم وبعد ما حددنا بعض المصطلحات التي تتداخل معه على مستوى المعنى والمفهوم

لوصول إلى ما يلي إلى أهم التعاريف التي تناولته بالدراسة والتحليل ذلك قصد اسنتعرض في
  .   التعريف العام والشامل 

  
  :  التعاريف المعجمية  للكفاءة -3-1
  

استعداد شخص في أخذ "  على أنها الكفاءة )Larousse 1984( يعرف قاموس الروس
 المعترف بها  في مادة ما في مجال الحقوق تعني حق الحكم القدرةالقرار وهي  عبارة عن 

تعتبر الكفاءة المعرفة اللغوية الضمنية :  جال اللغةآفاءة المحكمة ، في م: في قضية 
أما الفرد الكفء فهو الذي له معرفة أو معلومات ، راد اللذين يتكلمون لغة معينةيظهرها األف

     )1( " قادرمعمقة في مادة ما ، أي  
 آفاءة:  مهنية مقدرةمهارة "  على أنها الكفاءةنجده يعرف ، قاموس المنجد فيما يخص أما  

معرفة متعمق فيها ومعترف بها أو قدرة مسلم بها تخول لصاحبها الحق في إبداء / طبيب 
:  ومؤهالت مكتسبة مقدرة/ آفاءة رجل : الرأي في بعض الموضوعات أو في مادة ما 

    )2(" هو أآثر المرشحين آفاءات : شهادة الكفاءة المهنية  أما الكفاءات ، فهي المؤهالت 
نظام ثابت "   الكفاءة اللغوية على أنها في علم الغة، نجده يعرف المختصشومسكيأما 

 وبتحليلنا لكلمة نظام ، نجد أن هذا األخير يسمح للفرد بأن ينتج في  ،لخصائص تكوينية
يمكنه أن  وبالمقابل .  المجال اللغوي مجموعة من الجمل ذات معنى في اللغة الخاصة

نفس اللغة بدون أن يعرف آيف رآبت، ذلك لكون يتعرف على جملة معينة على أنها تنتمي ل
القدرة على التعرف ال يمكن مالحظتها من الخارج ، آما ال يمكن للفرد المتكلم أن يفسر 
الطريقة التي تصدر األصوات أو الجمل المفهومة من طرف المستمع،  بهذا تصبح الكفاءة 

     )3(" تجة فعليا مناهضة لألداء أو االنجاز الذي يعتبر تحديث للكفاءة المن
  والمعارف الفعلية) savoir( الوظيفي للمعارف اإلدماج" في  تفيدآما نجد الكفاءة 

) savoir faire ( والمعارف الوجدانية (savoir être) ومعارف الوجود مستقبال(savoir 
devenir)  بحيث تمكن هذه الكفاءة الفرد من التكيف مع المحيط عند مواجهته لعدد من ،

آما تمكنه من انجاز المشاريع التي ينوي تحقيقها في . ضعيات قصد حل المشكلالو
)  affectif(الوجداني : من السلوك الكامن" تعتبر الكفاءة مجموعة لهذا،   )4(" المستقبل
  الذي يسمح للفرد بممارسة نشاطه psycho-moteur )(والنفس حرآي ) cognitif (والمعرفي

ترتبط الكفاءة بمهنة وبحرفة وبوضعية احترافية أو بوضعية اجتماعية آما ... المعقد بفعالية 
 المعرفة والمعرفة العلمية والمعرفة الوجدانية:، لذا تشمل الكفاءة 

______________ 
 
 (1)  Dictionnaire Larousse, première édition, Paris, 1984, P 211.  

  1237،  ص 2000شرق بيروت ،  ، دار المالمنجد في اللغة العربية المعاصرة) 2(
(3) Noam Chomsky, la nature formelle du langage , la linguistique cartésienne 
,traduction N.  Delannoe et D. Sperber ,  Paris,le seuil ,1969,  P 125  
(4) Romainville et autres, l’école démocratique , n° 7, juillet  - septembre,Paris,  
2001. 



 

المعلومات الكاشفة :  ومن حيث المصطلحات المعرفية تشمل الكفاءة في نفس الوقت
)déclaratif ( والمعلومات اإلجرائية)procédurales ( والمواقف ")أما فيما يخص مجال  )1 ،

معرفة مشخصة يطبق فيها عدة "  ) Meirieu(علوم التربية، تعتبر الكفاءة حسب ميرو
فيما يخص وجهة  أما )2("  في مجال مفاهيمي أو في مجال مادة تعليم معينة قدرات أو قدرة
مجموعة من المعارف " فهو يرى أن الكفاءة عبارة عن )D’Hainaut( دهينو نظر الباحث

" والمعارف الفعالة والمعارف الوجدانية التي تسمح بممارسة دور أو نشاط بطريقة صحيحة
.)3        (  
  

يف المختلفة ، نجد أن مصطلحي الكفاءة والقدرة ليست بمرادفات آما آان  على التعاراوبناء
يضن البعض ، بل هما مصطلحان مرتبطان ارتباطا وثيقا ال يمكن الفصل بينهما آما أنه ال 

 خالل االنجاز يمكن الكالم عن الكفاءة بدون التطرق إلى القدرة التي تنمى وتتطور من
 لتكوين  والمجال الوجداني) savoir(رفي لتكوين المعرفة في المجال المعواألداء المختلف 

 savoir(وآذا المجال النفس حرآي لتكوين المعرفة الفعالة  )savoir être(المعرفة الوجدانية 
faire( مما يجعلنا نستنتج أن الكفاءة تتضمن عدة قدرات آامنة  تنتمي إلى المجاالت الثالثة ،

، لكن يمكن التعبير عنها بأداء أو انجاز مترجم إلى ، ال يمكن مالحظتها وال قياسها 
 فكرة أن الكفاءة مرآبة من جزئيين جزء حيث يعطي هذا، ن قابلة للمالحظة سلوآات تكو
وجزء باطني ال يمكن مالحظته وال قياسه حظ يمكن قياسه ممثل في السلوك  ظاهري مال

  . يمثل مصدر السلوك   
يصعب علينا إدراك  "  بقوله ),Lavigne وBaloup (يني بالوب والففي ذلك العالم ويدعم 

الشروط الواقعية إلنتاج أو تنمية الكفاءة لكن يمكننا تحليل واقعها من خالل النشاط اليومي 
ويمكننا أيضا تحديد المعرفة والمعرفة الفعلية لشخص ما من خالل وضعه في موقف ما ، 

 المالحظ أما الجزء الغير المالحظ فيمثل وال تمثل الكفاءات المدرآة مباشرة إال الجزء
   )4" ( الشروط الضرورية لتحقيق وتنمية الكفاءات

 موقففإذا آانت الكفاءة تتكون من جزء باطني ال يمكن إدراآه إال إذا وضع الشخص في 
أو وضعية تجعله يعبر عن آفاءاته وقدراته الكامنة من خالل سلوآات تكون قابلة للمالحظة 

لك قصد حل مشكل أو انجاز مهمة ما في وضعية ما، نجد أن هذه المتطلبات ذ، والقياس 
ترجع بالدرجة األولى إلى المجال البيداغوجي أين تحدد طرق ومناهج التعليم والتعلم ، مما 

إلى المجال التربوي  يدفع بنا إلى القول أن أصل مصطلح الكفاءة يرجع بالدرجة األولى
ية التي يتم فيها النشاط من خالل التعليم والتعلم لتطوير البيداغوجي  الذي يحدد الوضع

  وتنمية القدرات المختلفة للفرد المتعلم قصد إآسابه الكفاءات
________________  

  
 (1) RAYNAL Françoise et RIEUNER Alain , pédagogie dictionnaire des concepts 
clés, apprentissage,formation et psychologie cognitif ,ESF éditeur ,1997,P 76-77.  
 (2) MERIEU Philippe, Apprendre …oui mais comment ? ESF, Paris 1987, P130 
(3)  RAYNAL Françoise et RIEUNER Alain , Idem. 
(4) André Guittet, Développer les compétences par une ingénierie de la formation, 
collection formation permanente en science humaine,  1994,    P27  

  



 

ان إلى التعبير الخاص بعلم مصطلحي القدرة والكفاءة، ال ينتمي"مما يؤآد أنالمستهدفة، 
 ) Neurophysiologie(األعصاب  لعلم فسيولوجيا وال) (psychologie cognitifالمعرفي النفس

 وال نجدهما في الحقل النظري للعلوم ، وهم ال يتداعون بإنتاج نموذج تفسيري لألفعال 
) repères(ما ينتميان إلى التعبير البيداغوجي أين يمكنهم إعطاء للمعلمين معالم الذآية، بل ه

لى أنها ، يمكننا تعريف الكفاءة عبهذا )   1" (ومرجعيات وآفاق قادرة على توجيه نشاطهم 
، أي أين يمكن للفرد المتعلم إظهارها إلى المجال البيداغوجي مصطلح يرجع مصدره األول

أو أمام  موقف ما  يجعله يستعمل قدراته المعرفية والنفس حرآية في وضعية حل مشكل 
والوجدانية ، معبرا عنها  من خالل أداء مترجم إلى سلوآات تكون قابلة للمالحظة ، مما 

  (performance)  واألداء (capacité) تتضمن القدرة)  compétence(يؤآد على أن الكفاءة 
، ومن هذا المنطلق، وصول إلى مستوى المهارة قصد ال ( comportement)والسلوك   

مصطلح الكفاءة يعبر عن ما هو باطني وما هو ظاهري وما هو خارجي يمكننا استنتاج أن 
نادرا ما تعتبر " تصور الكفاءة بهده الكيفية ال شك أن و. وما هو داخلي في نفس الوقت

   .)2(" مجرد تطبيق قدرات معرفية وجدانية أو نفس حرآية معزولة 
إآساب :  في المجتمع الديمقراطي تتبع التربية هدفين رئيسيين  أن علىأدبيات التربيةؤآد وت

دماج فيه  ، مما يسمح لهم باالن... أفراد الجيل الجديد المعلومات والكفاءات والمواقف والقيم
 أما فيما يخص الهدف الثاني، يتمثل في مساعدة هؤالء على أن ،بصفة ايجابية ومقبولة

  .ثلوا أنفسهم بأنفسهم ويعتبر هذا من حقهم، ذلك لضمان فعالية المجتمعيم
ونظرا للتداخل الذي قد يحصل بين مفهوم الكفاءة وغيرها من المفاهيم األخرى آالقدرة 

لتعقيد الغاية التربوية المنشودة وصعوبة تجزئتها إلى عمليات وأفعال " واالنجاز، ونظرا 
ياغة إجرائية دقيقة تجعلها قابلة لالنجاز المضبوط ومهارات بسيطة يمكن صياغتها ص

القابل للمالحظة الدقيقة والقياس الصارم والتقويم المحكم فقد تم اعتماد مفهوم الكفاءة آأحد 
  .   الخاص بالمعلم والمتعلم في نفس الوقت)3(" المبادئ المنظمة للتكوين 

  
فهومي القدرة والمهارة بمعناهما ولما آان مفهوم الكفاءة يشمل في مدلوله البيداغوجي م

  دادواالستع) potentiels(يحيل على اإلمكانات " المرآب ، أي بمعنى أن مفهوم الكفاءة 
(aptitudes)القدراتو (capacités) واالنجازات  (performances ) والمهارات ) (habiletés 

) نفس حرآية(وآية و سل) معرفية(في بنية عقلية ) 4" (  التي تكون متصلة فيما بينها
 ووجدانية وتكون قابلة للتكيف

 
____________________ 

 
(1) Guy Baloup et Marc Lavigne, Provoquer le développement mental, in cibles, 
Nantes Paris, ENNA, 1988, P19. 
(2) DE LANDSHEERE Viviane, faire réussir faire échouer / la compétence minimale 
et son évaluation, Puf, 1988 ;P22. 

حصيلة وآفاق البرنامج الوطني للتربية على  –نشرة االتصال الخاصة بالبرنامج الوطني للتربية على حقوق اإلنسان ) 3 (
  .   9، ص 1999، مطابع ميثاق المغرب، 6 و5العدد – حقوق اإلنسان بالتعليم األساسي والثانوي والتقني

(4) ASTOLFI. JP et autres, Compétence méthodologiques en sciences 
expérimentales, INRP, didactiques des disciplines, Paris, 1991, P12-13  



 

مفهوم الكفاءة البيداغوجي يقترن بمفهوم " نجد أن  والمالئمة مع الوضعيات الجديدة،
كي آلي للكفاية ، وإنما هو االنجاز البيداغوجي الذي ال يمكن اعتباره مجرد تطبيق ميكاني

استخدام وتحويل إبداعي لها ، فالكفاءة إذن ذات طابع شمولي ومندمج وهي استعداد يكتسبه 
 أما فيما يخص ،)1"(المتعلم أو ينمى لديه ليجعله قادرا على أداء نشاط تعليمي ومهام معينة 

رتبطة في واقعها في آتابته أن ينبغي أن تكون م) Chomsky(االنجازات ، يوضح شومسكي 
بالكفاءة وليس باالستثارة الخارجية أو الداخلية ، فالفرد الذي ينتج خطابا ناتجا عن اندفاعاته 

 ألن الكفاءة تشير إلى إمكانية توظيف اللغة ،الالشعورية، فهو بذلك ال يعبر عن آفاءاته
  .آأداة حرة للفكر 

  
من أجل المعرفة ) apprentissage(تختلف عن التعلم " وعلى هذا األساس، تصبح الكفاءة 

وعن االستعداد الذي يسمح ، الخاصة بالعمل ) savoir faire (المعرفة الفعليةأي ،الفعالة 
لكن  ...وعن االستعداد للفهم )pur   savoir(وعن المعرفة الخالصة  )aptitude à agir(بالفعل 

 العمل، بل لم من أجل المعرفة وهذه االختالفات ال تنفي العالقة القائمة بين الكفاءة والتع
ذا يمكن اعتبار الكفاءة في التربية هل) 2" (الكفاءة تتجاوزهما ذلك ألنهما يندمجان ضمنها 

 التعلمية -الحديثة هدفا نسعى إلى تحقيقه على مستوى المتعلمين  من خالل العملية التعليمية
 العملية التربوية الشاملة دون أن نربط مفهوم الهدف بتصور تقني يجزئ ميكانيكيا" ذلك 

التي تستهدفها حقوق اإلنسان ، وفي هذه الحالة يكون مفهوم الهدف قابال للداللة على الكفاءة 
وهي مجموع الكفاءات التي يسعى إلى إآسابها  لذلك يعتبر هدف منهاج التربية المستهدفة

              )3(" للتالميذ عبر األسالك التعليمية 
المعرفية : األهداف المراد تحقيقها في المجاالت الثالثة  تصنيف همية فيأوك سللل لما آانو

 في مجال  فيما يخص المجال التربوي، وللسلوك المالحظ أهمية حرآية والوجدانية-والنفس
عن ما هو غير مالحظ آالكفاءة والقدرة، نجد أن الطريقة الصحيحة التي لكونه يعبر التقويم 
، هو أخد السلوك المالحظ آمؤشر لما يجرى من  الكفاءة والقدرة ننا التعبير بها عيمكن

 قصد تنمية القدرات واآتساب ، ذلك عمليات عقلية وبنية معرفية على مستوى العقل
 وبهذا ، تصبح الكفاءة المرغوب فيها في المجال  وراء مستوى المهاراتاالكفاءات سعي

الكفاءة ليست سلوآية في ألن  لألهداف تصور السلوآيالتربوي تمثل القدرة على تجاوز ال
 أي يستمد السلوك من النشاط ،ترآيبها وإنما السلوك يعتبر أداة يعبر بها الفرد عن آفاءاته 

  .الوظيفي الذي يصدر عنها 
  

ل تدرك على مستوى الفرد المتعلم من خالووعليه، إذا آانت الكفاءة غير قابلة للمالحظة 
عبارة عن عمليات إلى التأآيد على أن الكفاءة هذا يدفع بنا  النشاط النوعي الذي يميزها،

   بتنظيم أنشطة لنا معرفية ووجدانية ونفس حرآية باطنية تسمحعقلية
_____________ 

  
(1) REBOUL Olivier, qu’est ce qu’apprendre ! Pour une philosophie de 
l’enseignement, Puf 4édition, Paris 1994 ,PP 183-186. 

  .10، ص1999نشرة االتصال، نفس المرجع، ) 2( 
  .10نفس المرجع ، ص)  3(

  



 

 تكون نظاما  المسطرة ، والكفاية بهذا التصورنرمي من ورائها إلى تحقيق األهدافمختلفة 
 والمعارف المنهجية التي تنظم في  )conceptions(من المعرف العقلية المفاهيمية  

ه وحله في إطار صياغت، م من التعرف على المشكل خطاطات إجرائية تمكن الفرد المتعل
تكون محطة "   تصبح الكفاءة تتميز بخصائص تتمثل في أنها ،بهذا فئة من الوضعيات

شاملة ومدمجة لمختلف الكفاءة تكون ، أين لك دراسي أو مرحلة تكوين معينةنهائية لس
ي المجال التربوي  أن تعدد الكفاءات المرغوب فيها فوال شك )1(" مجاالت الشخصية 
ديناميتها من تطور ونمو المجتمع  الحاجيات المجتمع ، حيث تستمد هذهيتعدد بتعدد حاجيات 

  .الذي تتكون فيه
  
  :  أنواع الكفاءات - 3-2

 طبيعة اساب المتعلمين مهارة حل المشكل ذ إن السعي وراء تحقيق الغاية المتمثلة في إآ
يتطلب من المعنيين بالعملية التربوية التفكير في ة ، فيما يخص مادة العلوم الطبيعيعلمية 

الكفاءات التي يجب على المدرسة بصفة عامة والمدرسة الجزائرية بصفة خاصة أن تكسبها 
 أن هناك نوعين  تبينأدبيات الموضوعبالرجوع إلى أنواع الكفاءة ، نجد و. متعلمفرد اللل

  :اءات المستعرضة والكفاءات الخاصةالكف: أساسيين من الكفاءة يمكن التمييز بينهما
  
  :   الكفاءات الممتدة أو المستعرضة-
  

 المواد الدراسية  عقلية ومنهجية مشترآة بين مختلفخطوات" تمثل الكفاءات المستعرضة 
 )2("التي يستهدف تحصيلها وتوظيفها خالل عملية إنشاء المعرفة والمهارات المرغوب فيها

وظيفها داخل سياقات جديدة، إذ آلما آانت المجاالت  حيث يمتد مجال تطبيقها وت،
والسياقات  والوضعيات التي توظف وتطبق فيها نفس الكفاية واسعة ومختلفة عن المجال 

إضافة إلى أن الكفاءة ذه الكفاءة آبيرة آلما آانت درجة امتداد ه، والوضعية األصلية 
  .مدرسة الممتدة يستفاد منها في جميع المجاالت داخل وخارج ال
 " تتبنىنجدها  شامل للمناهج التعليمية، ولما آانت المدرسة الجزائرية تسعى وراء إصالح

" النشاطات التربوية  إدماج الكفاءات المستعرضة في" بتأآيدها على " المقاربة بالكفاءات
   ذلك من خالل تحديدها للكفاءات القاعدية الخاصة بالمجاالت الثالثة في التعليم )3(
  :   ال الحصر ما يلي جباري و نذآر على سبيل المثالاإل
  
  :  المجال المعرفي في -

  المعارف األساسية في مجال حقوق وواجبات الوطن * 
  معارف قاعدية في اإلعالم اآللي * 

__________________  
  
 
  .57نشرة االتصال، نفس المرجع، ص ) 1(

(2) BERNARD Rey , les compétences transversales en question, ESF éditeur  , 
2eme tirage ,Paris,1996,P53 

  2 ، ص 2000 ، الجزائر ، المرجعية العامة للمناهج الجديدةوزارة التربية الوطنية ، ) 3(



 

  معرفة القوانين التي تسير بعض المظاهر * 
  المعرفة العلمية للمظاهر الطبيعية * 
  قراءة وحساب وتفسير األعداد* 
  الرموز الرياضية استعمال * 
  ...القدرة على التعبير الشفوي والكتابي والمطالعة باللغة العربية * 
  
  )  : النفس حرآي( المجال المهاري في -

  القدرة على هيكلة المعارف المكتسبة وتطبيقها * 
  القدرة على التفكير المنطقي * 
  القدرة على اآتساب معارف منهجية * 
  التواصل الشفوي والكتابي للغة اآتساب تقنيات التعبير و* 
  اآتساب القدرة على حل المشكالت *
  .القدرة على النمذجة * 
  ... حرآية–تطوير القدرات النفس * 
  
  : المجال الوجداني  في -

  التفكير الناقد * 
  الشعور باألخر والتسامح * 
  التكيف مع الوضعيات المختلفة ومع التغيير * 
  ل واإلبداع القدرة على الفضول والتخي* 
  احترام المحيط االجتماعي واالقتصادي * 
  روح االنضباط والعمل الجماعي *  
  ...تجسيد القيم األخالقية في السلوك اليومي * 
 
  : الكفاءات القاعدية المستهدفة في التعليم الثانوي أما فيما يخص -

  ثقافة عامة مبنية في العلوم اإلنسانية والعلوم التكنولوجية * 
  تساب معارف اآ* 
  تعلم تقنيات * 
  اآتساب منهجيات العمل الفردية والجماعية * 
  اآتساب االستقاللية والقدرة على التكوين الذاتي * 
  تطوير القدرات الفكرية والجسدية *
  ) 1... (اآتساب مقاربات عامة قابلة للتطبيق في وضعيات مختلفة * 
  
  

______________________________  
 
 
   16 -15ة التربية الوطنية ، المرجع السابق، ص وزار) 1(



 

  :  الكفاءات الخاصة أو النوعية-
 بنوع محدد من المهام التي تندرج في إطار  ترتبط  الكفاءات الخاصة أو النوعيةالشك أن

الخاصة   الكفاءة ترتبط، آما بوية أو بميادين معينة للتكوينمواد دراسية أو ضمن مجاالت تر
  وبما أن موضوع البحث يهتم بكفاءات .ة المعرفية والمهارية والوجدانيةبمجاالت الشخصي

العلوم الطبيعية المعرفية والمنهجية، فمن باب التوضيح ال من باب الحصر سنتعرض في ما 
  . آفاءات العلوم الطبيعيةيلي إلى 

  
  :      الكفاءات المعرفية-

م التي تبنت المقاربة بالكفاءات، نجدها بالرجوع إلى المناهج التعليمية الخاصة بمادة العلو
 مدى اآتساب الفرد المتعلم للمفاهيم العلمية  تعبر عن الكفاءات المعرفيةتشير إلى أن

للفهم والتحكم الفكري في العالم الطبيعي والتكنولوجي "والمهارات األساسية  الضرورية 
أما   )1(" ى نضجه العقلي  بمستوى تناول يتماشى ومكتسباته وتصوراته ما قبل العلمية ومد

من خالل تعليم الكفاءات المعرفية المراد إآسابها للمتعلم في المدرسة الجزائرية فيما يخص 
  : ، نذآر على سبيل المثالوتعلم المتعلم مادة العلوم الطبيعية 

  
  :  من حيث المستوى التعليمي االبتدائي-

  يكتسب معارف دقيقة حول نشاط جسمه* 
  ى الحيوي للوظائف يفهم المعن* 
  يتصور وينجز تطبيقات تكنولوجية بسيطة تستجيب لمشروع أولي* 
  يميز مجموعة من المواد من خالل خواصها الفيزيائية والكيماوية * 
  يفسر ويفهم الظواهر الطبيعية * 
  ) 2(…  يتعرف على الوظائف األساسية ألداة تقنية* 
  
  :  من حيث المستوى التعليمي الثانوي-

  آتساب معلومات في الميدان العلمي تسمح بفهم العالم الذي يعيش فيه ا* 
  معرفة تقدير المعارف التي ما زالت تحتفظ بقيمة علمية تستند عليها األبحاث العلمية * 
  معرفة المحيط وإدراك التأثيرات المتبادلة بين مرآباته * 
  فهم الظواهر المختلفة التي تبنى عليها الحياة * 
  الذات وصيانتها معرفة * 
  إدراك الحرآة الدائمة للطبيعة رغم ثباتها الظاهري * 
  ) 3.(…المساهمة في اآتساب رصيد لغوي آاف وتوظيفه في التفسير والتبليغ * 
  

________________  
  
  . 109، ص2000، الجزائر، ، مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائيمديرية التعليم األساسي) 1(
  109، صنفسه ع  المرج)2(
   16 -15، ص المرجع نفسه ) 3(

  
  



 

  :  الكفاءات المنهجية-
 تولى لها مهمة  تحقيق عملية تعلم   تعين الكفاءات المنهجية ، مجموعة الكفاءات التي
آما  آلها في الموقف الواحد  ضروري المتعلم وهي ذخيرة لإلمكانات التي ال يعتبر تطبيقها

 ترمي الكفاءات ، حيث تعلمالكفاءات الممكن تقديمها للم" ا تعتبر الكفاءات المنهجية أيض
مساعي تساعد المتعلمين على التحكم في أدواتهم  أو نهجية إلى توضيح بعض الطرائقالم

   ).4("  (connaissances)المعرفية وبالتالي معرفتهم 
سة الجزائرية  الكفاءات المنهجية المراد تنميتها على مستوى المتعلم في المدرأما فيما يخص

، تتفق جميع المناهج التعليمية لمادة العلوم من من خالل تعليم مادة العلوم الطبيعية ما يلي
المستوى التعليمي االبتدائي إلى المستوى التعليمي النهائي على أن هذه الكفاءات تتمثل في 

از التقني ، االستدالل العلمي ، التحكم في المعارف ، التحكم في االنجتطبيق : ما يلي   
   .التبليغ والتواصل

  
  :تطبيق االستدالل العلمي* 
   استعمال مصادر ومراجع علمية متنوعة -
   استقصاء معلوما لها عالقة بموضوع ما -
   مواجهة المعطيات الحديثة بالمعارف المكتسبة -
   استغالل المعطيات العلمية لتفهم الظواهر وبناء المعارف العلمية -
  لية علمية ابتداء من إقامة العالقة بين المعطيات  استخراج إشكا-
  ...  تشخيص عالقة سببية- 
  
  : التحكم في االنجاز التقني  * 
   صياغة مسائل ذات أهمية علمية -
   وضع فرضية -
   اختبار الفرضية -
   القيام بالتجربة -
   تحليل وتفسير النتائج -
  .... االستعمال العقالني للوسائل -
  
  :  المعلومات التحكم في* 
   استرجاع المعلومات واستعمالها في وضعية معينة-
   إدماج المعطيات األولية والمعارف والمفاهيم المرتبطة بها -
   بناء المفاهيم الكبرى لكل ميدان معرفي علمي -
  ...  إيجاد المفاهيم المشترآة بين المواد -

 _______________________  
  

  (1) DROUIN A.Marie, compétence méthodologique , in les élèves et l’écriture     en 
sciences ,aster n° 6,Paris ,INRP,1988, PP1-15  

  



 

  :االتصال والتبليغ * 
   نقل النبأ آتابيا ، شفويا أو بيانيا  -
   تقديم الحجج والبرهنة -
   ترجمة فكرة مالحظة-
   ترجمة جدول أو منحنى -
  ) 1(.  تبليغ رسالة علمية-
 
 الواردة في المناهج "المقاربة بالكفاءات" على ما ذآر سابقا، يمكننا القول أن اوبناء 

ات التعلم التي تسعى بالدرجة األولى إلى إآساب المتعلم المعرفة العلمية و مهارالتعليمية 
وذلك بتنمية قدراته الكامنة من خالل الممارسة   بحل مشكل ذو طبيعة علمية،ستسمح له

ية واالداءات المتكررة يترجم من خاللها ما هو آامن إلى سلوك قابل للمالحظة يشتمل الذات
  في نفس الوقت على  القدرات معرفية و الوجدانية والنفس حرآية 

تتمثل في الخبرات السابقة، أي ما يعرفه )  Potentiel(ولما آانت الكفاءة تعتبر قوة آامنة
ه الشخصية يعبر عنها بواسطة االنجازات المختلفة المتعلم  من مفاهيم علمية تخص مكونات

 أي مهارة حل المشكل نجد أن ، قصد الوصول إلى مستوى المهارةبدقة وفي وقت قصير
  :  الكفاءة تتضمن 

  
التي تمثل االستعداد الفطري الذي يولد مع الفرد العادي ، وهذا ) faculté( الملكة-

ق الخبرة الحياتية والتكرار في التمرن عليها، االستعداد هو الذي يحول إلى قدرات عن طري
فبدون الملكة ال يمكننا أن نتكلم عن . ومن الملكات نجد الملكات العقلي، الحرآية والوجدانية 

  . القدرة 
  
 للوسيلة الباطنية، حيث تعتبر هذه شرطا ضروريا للكفاءة الممثلة) capacité ( القدرة-

لم قصد تنمية شخصية المتعلم ليكتسب المعرفة الفعلية  خالل عملية التعإآسابها منالمراد 
)savoir faire ( العلمية والمعرفة)savoir(والمعرفة الوجدانية )savoir être ( والكل

  .يمثل القطب الباطني للكفاءة 
  
 ، فهو يمثل الوسيلة التقنية  القابلة  performance أما فيما يخص االنجاز أو األداء-

 على السلوآات المختلفة  التي  يقوم بها المتعلم ليعبر عن مدى تنمية للمالحظة و يشتمل
 الممثلة لمكونات شخصيته ، وعن مدى  فعالية واآتساب الشروط الضرورية للكفاءة  قدراته

أو بمعنى آخر ، يمثل االنجاز نتاجا للقدرات والكفاءات المكتسبة . وعن مدى تطور قدراته
  .داء  مؤشر تحقيق الكفاءة على مستوى المتعلم في نفس الوقت ، آما يمثل األ

  
_____________________  

  
  .7-6، ص1995 ، الجزائر، مناهج العلوم الطبيعيةوزارة التربية الوطنية ، مديرية التعليم الثانوي ، ) 1(
 
 



 

 تعبر عن ما تهيأ من استعدادات وراثية تطورت بواسطة  )habileté( ولما آانت المهارة
التي تتمثل ) savoir-faire(متقن والدقيق الذي يعبر عنه الفرد المتعلم بالمعرفة الفعلية التعلم ال

في نشاط  القدرات العقلية وتظهر على مستوى الحرآات المنتظمة ،  وبالمعرفة العلمية 
)savoir( وباالنجاز  التي تتطلب إآساب المفاهيم المختلفة)performance ( الذي يطبق فيه

 بالدرجة األولى تتضمنأصال صود، نجد أن الكفاءة باعتبارها قدرة آامنة النشاط المق
الملكات التي تعتبر انطالقا لكل استعداد بيولوجي وفسيولوجي يحتاج إليه الفرد في عملية 

وهذه الملكات هي التي ستتطور إلى قدرات تسمح للفرد المتعلم باإلنجاز ، أي القيام . التعلم 
ع وقت قصد  الوصول إلى مستوى المهارة ، حيث يساعدنا آل ما بسلوآات دقيقة وبأسر

سبق ذآره فيما يخص الكفاءة في تصور هرم الكفاءات حسب مراحل تطور وتنمية مكونتها، 
  :و النموذج التالي يوضح ذلك

  
  
  
  
  
  
  

  *يمثل مكونات الكفاءة ومراحل اآتسابها) 4(النموذج رقم 
  

____________________  
  
  النموذج من وضع الباحثة                                                                  * 
  
  

    مرحلة الملكات البيولوجية والفسيولوجية الضرورية لكفاءة التعلم العادية 
 عن طريق االحتكاك بالبيئة والمحيط العائلي واالجتماعي ) األولى في الحياة(

 أي ما قبل التمدرس

حرآية  - النفسالمعرفية،مرحلة تنمية وتطوير القدرات 
بتوجيه من ة للمتعلم والوجدانية من خالل الممارسة الذاتي

المعلم

 عن طريق اآتساب المهارةمرحلة 
التعلم العلمي، أي يتم العمل بدقة 

 وفي أسرع وقت 
المعرفية :  اإلنجازات المختلفة التدرب على مرحلة

) نشاطات علمية (والوجدانية  حرآية -والنفس
 ربوية لتحقيق أهداف ت



 

ولما آانت المهارة غاية التعلم العلمي في المجال التربوي، نجد أن اآتساب هذه المهارة 
التعليم والتعلم، يتطلب نمو وتطور الكفاءة حسب مستويات التعلم، ذلك من خالل عمليتي 

وآل . حيث يبدأ مستوى تدرج تطور الكفاءة من مستوى الملكات وينتهي بمستوى المهارات
مستوى من هذه المستويات، يمتاز بخصائص تهيئه للمستوى الموالي حتى يصل الفرد 
المتعلم إلى درجة التحكم في مجموع الكفاءات سوى آانت هذه مستعرضة أو خاصة، إي 

  :    المعرفية، وتصور النموذج التالي يوضح ذلكمستوى المهارة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  * بالتعلم يمثل مكونات ومستويات الكفاءة ) 5(  النموذج رقم -
  

___________________  
  

  النموذج من وضع الباحثة 
  

 :للكفاءة األعلىلمستوى ا
مهارات معرفية ووجدانية 

 تنجز في ، ونفس حرآية
، يمثل نتاج  وقت وبدقةأسرع

 التعلم الصحيح 

تها مكونا: الكفاءة 
مستوياتهاو  

 

أداءات :        للكفاءةالمستوى األوسط
نشاطات وجدانية و نشاطات معرفية و

ونشاطات نفس حرآية مترجمة إلى 
ة تعبر عن قدرات التعلم  مالحظأداءات 

     :للكفاءة المستوى األدنى 
معرفية ووجدانية ونفس ملكات 
 آامنة تمثل استعدادات حرآية

علموراثية للت  

   المستوى ما قبل األوسط للكفاءة
 -قدرات معرفية، وجدانية ونفس

 قابلة للنمو والتطور عن حرآية،
طريق التعلم



 

  الفصلخالصة 
  

 الكفاءة من خالل التصورات المختلفة قمنا في هذا الفصل بمناقشة الخلفية النظرية لمفهوم
 سلوك حسب النظرية السلوآية  –الكفاءة : وتوصلنا إلى أن للكفاءة ثالثة تصورات

 وظيفة قصد تحقيق الغاية  والكفاءة قدرة آامنة حسب نظرية شومسكي -والكفاءة
)Chomsky (،،ولقد ساعدتنا هذه التصورات على استنتاج أن للكفاءة قطبين متعاآسين  

ما يصعب مالحظته آالمكونات المعرفية والمكونات الوجدانية  قطب باطني يشتمل على آل
أما القطب الثاني ، فيشتمل على السلوك المعبر عن مكونات . والمكونات النفس حرآية

  . القطب الباطني
وسعيا وراء توضيح المفاهيم المعرفية الخاصة بمفهوم الكفاءة، تعرضنا إلى الكفاءة 

معرفة المعلومات : ة حيث توصلنا إلى أن للمعرفة عدة مصطلحاتوالمعرف
)connaissances ( والمعرفة العلمية  ،)savoir ( التي تتضمن العمليات العقلية

 ولقد    )conception(ومعرفة التصور ) cognition(المساعدة على بناء المعرفة أي 
بالمعرفة على التمييز بين المعرفة ساعدنا هذا التوضيح  بين المصطلحات المختلفة الخاصة 

آمعلومات ومفاهيم للدراسة يمكن أن نجدها جاهزة في أي وقت في الكتب أو من خالل 
  . وسائل اإلعالم 

  
ونظرا للدور الذي لعبته النظريات المختلفة في تأسيس مفهوم الكفاءة، تعرضنا في البداية 

فيد من تربوية، أي أننا نتعلم من أجل أن نستإلى الفلسفة النفعية لكونها تمثل أساس الفلسفة ال
 ومن  الفلسفية الخاصة بمفهوم الكفاءة وتعرضنا بعد ذلك لألسس،التعلم في حياتنا اليومية

بين روادها، نجد ابن خلدون الذي أآد على تنمية الملكات التي تسمح للفرد بالمعرفة الجيدة 
الجة المشاآل التي يمكن للفرد أن لمظاهر العلوم عن طريق تنمية الملكات من خالل مع

فأآد على جعل الفرد المتعلم محورا ) Dewey( أما دوي ،يصادفها في حياته اليومية
للعملية التعليمية وعلى تطوير العمليات الفكرية له عن طريق حل المشكل الذي يعتبر لحد 

لفرد حتى يتمكن من اآلن أحسن أسلوب لتنمية الملكات والقدرات المختلفة التي يحتاج إليها ا
ولما آانت للخبرات السابقة أهمية في بناء . تكيف مع المحيط والمجتمع الذي يعيش فيه 

 الذي أهتم بالمعرفة   )Bachelard( نظرية بشالرد إلىالمعرفة الجديدة ، تعرضنا 
 المدرسة ، حيث يمكن لهذه األخيرة أن إلىالسابقة التي يمكن للفرد المتعلم أن يأتي بها 

 للبناء المعرفي الصحيح أي تمثل المعيق االبيستيميمولوجي ) Obstacle(تكون معيقة 
(épistémologique)  هذه األخيرة في عملية إلىللمعرفة ، مما أدى إلى لفت االنتباه 

       .   التعلم 
  

بوي أهداف  التطبيقية أهمية آبرى في تطوير المجال التر-ولما آانت للنظريات النفسية 
 من الضروري التعرض إلى تلك النظريات التي ساعدت على تطوير اليب ارتأينا أنوأس

ة من جهة ، ومن جهة أخرى وضحت لنا المكونات المختلفة لشخصية الفرد ثالتربية الحدي
 مفهوم إلىوفي هذا الصدد تطرقنا .  تنميتها و تربيتها  إلىالذي تسعى المنظمات المختلفة 



 

باعتبارها أساس تكوين الكفاءات رفية والنفس حرآية والوجدانية  الشخصية ومكوناتها المع
التعلم ، حيث بينا من خالل هذا النظريات التي اهتمت بمراحل النمو العقلية آنظرية و

المرحلة الحس حرآية والمرحلة ما : الذي أوضح أن العقل ينمو بمراحل ) Piaget(بياجيه 
 إلىإضافة .  وآذا مرحلة العمليات المجردة قبل العمالية ومرحلة العمليات المحسوسة

العوامل التي تساعد على التكيف مع المحيط والمتمثلة في عامل المواءمة 
)accommodation  (  وعامل االستيعاب)assimilation ( عمل حيث تمثل العمليتان

  .الذآاء 
 

تطور ، نجد تصور هذا األخير يرتكز على  )BRUNER(أما فيما يخص نظرية برونر 
 الربط الموجود إلىالعقل آما هو بالنسبة لحل المشكل أو التكيف مع المحيط و يلفت االنتباه 

بين التطور الوجداني والتطور الذهني ، بحيث ال يمكن أن ينمو الواحد بدون اآلخر، 
واإلنسان يتكيف مع محيطه ضمن حدود معينة من خالل عمليات البناء للمكبرات 

ء والحواس وآذا من خالل عملية تخزين المعطيات الملتقطة على والمحوالت و األعضا
 SAVOIR(بالنسبة له تمثل التشكيلة الفعلية ) compétence(والكفاءة . مستوى الذاآرة 

FAIRE ( وتطبيقاتها حيث تشتمل هذه األخيرة على األشكال المنظمة للتفاعالت مع األعضاء
دخلة في الحكم على األشياء من حيث بعديها األخرى من نفس النوع ، وعلى األشكال المت

الزماني والمكاني ، وفي تكوين الكفاءة البد من االهتمام بالرغبة واإلخبار المرتد وصور 
  . الفعل المتوسط  بينهما

  :ا وهي آالتالي أما فيما يخص عملية التعلم ، فتوجد مبادئ ال بد من احترامها عند القيام به
 بإعادة  حيث يسمح هذا، معرفة األمور وآذا التعلم باالآتشاف، أنماطم وتعلم يسيرورة التعل

 أو إعادة تنظيم موقف التعلم في صورة أو نموذج إدراآي ، المشكل-تنظيم محددات الموقف
أو في صورة عالقة جديدة تشكل الشبكة التصورية للمفهوم انطالقا من العناصر التي لها 

 فهي تتمحور ، للمبادئ التي تساعد على التعلم باالآتشافعالقة بموقف التعلم ، أما بالنسبة
  .    حول ميل المتعلم ومبدأ بناء المعرفة 

  
فقد تعرضنا إلى نظرية جاردنير  ونظرا ألهمية الذآاء في بناء مفهوم الكفاءة ،

)GARDNER (حيث ، الذي قام بتقديم تصورا حديثا للذآاء معتمدا مفهوما متعددا للذآاء 
 تعدد االختالف وأوجه النشاط المعرفي ، مما يستدعي االهتمام بما يقوم به الفرد يراعى فيه

المتعلم من عمليات تفكير وحرآات وردود أفعال من خالل المفهوم الذي يتضمن القدرة 
 يؤآد على أهمية قدرة الفرد على  ممايمة بالنسبة للفرد والمجتمع ،على إنتاج أمور ذات ق
 ، نجدواع الذآاء الضرورية لهذه المهمةومن بين أن  .فاهيم علميةحل المشكل ، وإنتاج م

الذآاء اللغوي ، والذآاء المنطقي الرياضي والذآاء الفضائي وآذا الذآاء الحرآي ، والبين 
  . شخصي والشخصي

مثل للمكونات الباطنية ولقد ساعدنا هذا على تقديم نموذج يشتمل على القطب الباطني الم
 المعرفي والنفس حرآي والوجداني ، والقطب الظاهري المكون المكون: للشخصية

للسلوآات المختلفة الناتجة عن هذه المكونات آالسلوك المعرفي، والسلوك النفس حرآي 



 

  .وآذا السلوك الوجداني 
  

 وبدأنا بالمكون المعرفي لشخصية باعتبارها مجاال للكفاءة مكونات اإلىوتطرقنا بعد ذلك 
 ما توصلت إليه النظريات إلىومن خالل هذا تعرضنا . أساس آل تعلمللشخصية باعتباره 

 دو  الباحث ولقد اهتم)  .  didactiques constructivistes(الحديثة للتعليمة البنائية 
البصر في حاسة في هذا المجال بحاسة السمع و)   DE LAGARANDERIE(الجارندري 

، التصال مع المحيط الخارجي ان للفرد المتعلم باعملية التعلم لكونهما الوسيلتان اللتان تسمح
 أن تتطور عنده إما الذاآرة البصرية أو الذاآرة السمعية أو االثنين معا وعن طريقهما يمكن

 بعين االعتبار في المراحل األولى من التعلم، ألن عن طريقهما تتم االستثارة هماإذا أخذنا
  .م المشكلالذهنية مما يحرك العمليات العقلية قصد فه

وبما أن لفهم األشياء والظواهر الطبيعية أهمية في حياة الفرد حتى يتعلم ويستفيد من هذا 
عملية  فالفهم بهذا التصور يعتبر التعلم في تكيفه مع المحيط والمجتمع الذي يعيش فيه،

فكرية تتطلب اإلدراك قصد تحريك القدرات العقلية التي تسمح بالبحث عن العالقة التي 
عنده من خبرة سمعية ومرئية، جد بين المسموع والمرئي من طرف الفرد المتعلم وما تو

: باستعمال عمليتي التذآر واالسترجاع ، حيث يوجد لهذين العمليتين شروط خاصة بها ذلك 
هم ، الحدس الحسي طبيعة التعلم ، أنواع االسترجاع للفهم ، المضمون المستعمل للف

مية المفاهيمية في حياة وهر الكفاءة يتوقف على بناء المعرفة العلولما آان ج. والمكتسبات  
 بناء بالتصور في الذي اهتم) Giordan (يوردانج نظرية إلى تعرضنا بعد ذلك ،الفرد

 سيرورة فكرية يعتمد عليها في بناء المعرفة العلمية وتكوين السلوك هالمعرفة باعتبار
ص العمل األول للتصور، فهو يكمن في عملية أما فيما يخ، االجتماعي وعملية التبليغ 

 )mémorisation( وال يمكن ترسيخ .علومات قصد استعمالها عند الحاجةاالحتفاظ بالم
أما العمل . بإدماج اللبنة المعرفية ) modélisation(التصور إال إذا تمت نمذجته أو قولبته 

) systématisation(والتنظيم ) mettre en relation(الثاني للتصور فيظهر عند وضع العالقة 
 حيث يقوم الفرد من خالل هاذين التصورين بالبحث عن العناصر المعروفة المعطيات،بين 

قصد بناء تصور جديد وتنظيم الواقع  المطروح،التي يتحكم فيها والتي لها عالقة بالسؤال 
  .       آما هو عليه

  
حرآي لكونهما مكمالن للمكون العرفي  المكون الوجداني والنفس إلىوتعرضنا فيما بعد 

 أن المكون الوجداني يعبرعن آل ما له عالقة بالعواطف إلى وتوصلنا .الفردلشخصية 
 نتيجة تغيير حصل له،  فرد بارة عن حالة تترجم برد فعل الواالنفعاالت والمواقف ، وهو ع

 السلبي  يتمثل في أما رد الفعل، حيث يتمثل رد الفعل االيجابي في اإلقبال على الشيء 
 توضيح أن لهذا إلى حرآي للشخصية، فتوصلنا -أما فيما يخص المكون النفس  .النفور منه

 force(للفرد والقدرة المحرآة له ) psychisme(األخير  عالقة تربط بين الحياة النفسية 
motrice ( 

يوجد ، المفهوم وأن أساس هذا   )psycho biologique(من خالل المقاربة النفس بيولوجية 
في الوحدة البيولوجية لإلنسان التي تدمج بين الحياة النفسانية والقدرة الحرآية قصد التعبير 



 

  .  عن العالقة الواقعة بين الفرد والمحيط الذي يعيش فيه 
  
  تعرضناالمتعلم يسعى وراء تحديد الكفاءة المراد إآسابها للفرد  آان المجال التربوياولم

إبراز بعد ذلك حاولنا  و،  مع المصطلحات األخرىا حيث تداخلهمنفاءة إلى تحديد الك
 على ا االهتمام بالمقاربة بالكفاءات بناءإلىاألسباب التي دفعت بالمنظومات المختلفة 

ذلك حسب  المختلفة للكفاءة ،  التعريفاتإلى آما تطرقنا ، ذلك إلىالدراسات التي أدت 
:  أن للكفاءة عدة تعريفات وعدة أنواع إلىوتوصلنا التعريفات االصطالحية واللغوية  

 أن إلى توصلناآما . و النوعية والكفاءات المنهجية الكفاءات الممتدة والكفاءات الخاصة أ
 تتكون من قدرات مختلفة المتعلم، إآسابها للفرد إلىالكفاءة التي تسعى المنظومة التربوية 

 بد من تنميتها عن طريق الممارسة ال) دانية المعرفة والمعرفة الفعلية والمعرفة الوج(
المعبر عنها )  األداء(في النشاطات العلمية ، حيث تتمثل هذه القدرات  الذاتية للمتعلم

آما تعرضنا إلى مكونات الكفاءة ، مراحل اآتسابها ومراحل تطور  ،بالسلوك المالحظ 
   .مستوياتها بالتعلم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  . تمهيد-          

  
  العلوم/ مفهوم العلم :          أوال 

  
  النقل الديداآتيكي للعلوم:          ثانيا 

  
  المقاربة بالكفاءات في مجال العلوم:         ثالثا 

  
  . الخالصة-      

 
  
  



 

  
  : تمهيد-
  

ذات أهمية آبرى مكانة  أخذت القدرة على التحكم في آفاءات العلوم في الحياة المعاصرة
أصبحت فيه الكرة "في الوقت الذي   خاصة  اإلنسان التي يحتاج إليها بين العلوم الرئيسية

وآيميائية األرضية أين يقوم اإلنسان هذا النهاب بتدمير خيرتها، تعاني من تغيرات فيزيائية 
وما   )1(..."  مما يستلزم من أن يكون آل واحد منا واعيا بمكانة هذا العالم الحي...مختلفة

حيث أدى تطور آل من تاريخ العلوم والعلوم ، ينتج عنه من علوم ونتائج تجريبية 
 إلى البيولوجيا والجيولوجيا وعلوم األرض والحياة وعلم البيئة ودراسة الوسط بالموازاة 

تطور مراحل مناهج البحث العلمي والمعرفة العلمية التي لها عالقة بعمل وتطور الكائنات 
 نتاج علمي هائل من طرف إلى وبتاريخ آوآب األرض) النباتية والحيوانية واإلنسان(ية الح

ولما آان موضوع البحث  ،معرفية والمنهجية في هذا المجال ن بالكفاءات الوالذين يتميز
يسعى وراء معرفة مدى تحكم معلمو العلوم الطبيعية في هذه آفاءات العلوم ، سنبدأ بمفهوم 

  . باعتباره مصدرا لكفاءات العلومالعلوم / العلم
  

  : العلوم/ م  مفهوم العل-أوال 
  

  نشأت نتيجة  دراسة الظواهر الطبيعية علميالمعرفة العلمية المكونة للمحتوى الال شك أن 
الفيزياء :   يطلق عليها بصفة عامة اسم العلوم الطبيعيةالتي نظمت في فروع معرفية

آل من يتميز آل فرع علمي بطبيعة خاصة تشمل حيث ب ،والجيولوجيا… والكيمياء واألحياء
مجال  تاهتماما  هذاجعلحيث  بنيته وترآيبهميادينه وأهدافه وطرق البحث فيه وأساليبه وآذا 

نصب على دراسة الظواهر واألحداث ذات الطبيعة التجريبية المرتبطة  التربوية تالعلوم
بناء وتطوير المعرفة العلمية " ساعد على والمالحظة العلمية التي ت) Empirique(خبراتبال

  )2 (." التي تتميز بمراحل تطورها وخصائصها العلمية و أهدافها 
لتجريب العلمي ات االستقصاء والوصف وتخضع ل لعملياولما آانت المعرفة العلمية تعتبر نتاج

التفكير اإلنساني   في أي مجال من مجاالت المعرفة العلميةية، نجد أنإلثبات صدقها ودقتها العلم
  :علىأو تعديلها تتوقف في بنائها 

 
علمية يبدأ بالمالحظة المنظمة للظواهر الطبيعية المعرفة ال بناء  لكونالمالحظةمرحلة  -

  . بالدراسةالمستهدفة 
تراآم المعرفة العلمية التي  بعد المعرفي لكون التصنيف يفيد في تحديد الفرع  التصنيفمرحلة -

 .وتصنيفها وتنظيمها  حيث تساعد هذه العملية في توثيق المعرفةالمتكررة،ظات نتجت عن المالح
  
  

 
(1) Demounem Régis et autres, Didactique des Sciences de la vie et de la terre , 1996. 
Introduction  

   1994 جامعة األردن، األولى، آلية علوم التربية، ة الطبع،العلومأساليب تدريس  ، عايش محمود زيتون ) 2(
   . 30 - 23ص 



 

هي التي تعطي لها وور العلم وبناء المعرفة العلمية تطاس أس تعتبر التي التجريب مرحلة -
  .العلميةالصبغة 

  
  : وأهدافه ) la science(خصائص العلم  - 1
  

طريقة المحتوى المعرفي الذي بني نتيجة االتجاه وال يشتمل العلمتتفق أدبيات الموضوع على أن 
الخصائص  ينفرد بعدد من   العلم، مما يجعلالعلمية في البحث والتفكير واالستقصاء والتصنيف

 الخصائص ونظرا ألهمية هذه ن فروع المعرفة اإلنسانية األخرىالتي تجعله يتميز عن غيره م
  :قوم بتلخيص أهمها في ما يلي  سنفي إدراك البنية المعرفية وتكوين المحتوى العلمي 

   
 : حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير -

 إنتاج اإلنسان، فهي معرضة للخطأ والصواب وبالتالي فهي معرضة من العلمية لما آانت الحقائق
  .    وسائل البحثوروفق تط وذلك والتغيير،للتعديل 

  
  :العلم تراآمي البناء -

دات بها ثم يضيف إليها المستج على معرفة سابقة يستعين ايتوصل الباحث إلى تطوير العلم بناء
  . المنهجية العلمية في استقصاء الظواهر الطبيعية التجارب والتي توصل إليها نتيجة

  
 :العلم صادق ويتصف بالدقة والتجريد -
 وذلك المجتمع،من صحة ودقة النتائج التجريبية قبل أن يعلن عليها إلى  يتأآدعلى الباحث أن  

  .   ه لكالم موضوعي ومجردبعيدا عن الذاتية وباستعمال
  
 : العلم نشاط إنساني عالمي -

 النتاج يصبحبعد ذلك و. تعتبر المعرفة العلمية نتاجا للبحث العلمي والنشاطات العقلية للعلماء
  . العلمي في خدمة العالم االجتماعي 

  
 :  للعلم أدواته الخاصة به -

نتاج المعرفة إلسته للظاهرة الطبيعية درايستعمل الباحث وسائل مختلفة لجمع المعلومات عند 
     .العلمية

  
 :  العلم يعتمد على القياس الكمي-

الآتشاف االتساق واالنتظام بين الظواهر الطبيعية يستخدم العلم أسلوب الوصف الكمي أو 
  .النوعي

  
  : العلم وثيق الصلة بالمجتمع يؤثر فيه ويتأثر به -

 بتأثير الظروف واالتجاهات السائدة وتقنياته وبالتالي يتطور تقدمه ،يتطور المجتمع بتأثير العلم
  .  في المجتمع ، مما يؤدي إلى تطوير المجتمع 

  



 

 :العلم وثيق الصلة بالتكنولوجية يؤثر فيها ويتأثر بها  -
ينجم عن االستعمال التطبيقي  ، آما ق العملي للمحتوى النظري للعلمتعتبر التكنولوجيا نتاج التطبي 

  .   والتوصل إلى أفكار علمية جديدة تفيد في تطبيقات تكنولوجية جديدةعلم ة العلمية تطور الفللمعر
  
   :العلم)أهداف (أغراض  -1 -1

وبخصائصه المختلفة يقوم ) المالحظة والتصنيف والتجربة ( نجد العلم بمراحله الثالثة 
العلم تطلب هذا الفهم من يالطبيعية، حيث األحداث  عملية فهم الظواهر ويتمثل فيبدور هام 

 ونأن معظم المختصين في مجال العلوم يتفق  وتبين أدبيات الموضوع. العلم أغراض تحقيق
  والتحكمبهاالتنبؤ  تفسيرها، الطبيعية، وصف الظواهر : هيعلى أن العلم يحقق ثالثة أهداف

  :   آالتالي فهيالعلم،يما يخص األهداف التي يحققها  أما ف،فيها) الضبط(
  
  : يرمي العلم إلى وصف الظواهر الطبيعية وتفسيرها  -

 إلى وصف الظاهرة الطبيعية أو البيولوجية المحيطة باإلنسان  وأول ما يائمبديهدف  العلم 
 ثم يعمل على تفسيرها قصد ،ة لفهمها يعني به العالم في دراسته للظاهرة هو وصفها آبداي

  .  ير التناقض الذي يالحظه فيهاالوصول إلى حل المشكالت المحددة، أو تفس
  
   : يرمي العلم إلى التنبؤ بالظواهر الطبيعية -

 ، واألحداث الطبيعية ويقوم عليهايعتمد التنبؤ أساسا على آل من الوصف والتفسير للظواهر
 فالتنبؤ الجديدة، الوصول إلى التعميمات العلمية هوذا آان الهدف من الوصف والتفسير فإ

  .     في مواقف جديدة للتأآد من صدقها ودقتهايحاول تطبيقها 
  
  : يرمي العلم إلى التحكم في الظواهر الطبيعية  -

بحدوث الظاهرة أو عدم حدوثها عن طريق التحكم بالظروف ) الضبط(ترتبط عملية التحكم 
وتزداد قدرة اإلنسان على التحكم في الظاهرة ، لتي تؤدي إلى حدوثها أو توقفهاأو العوامل ا

 ذلك لكون  التحكم يقوم على الوصف والتفسير ،ت قدرته على تفسيرها والتنبؤ بهالما زادآ
  .  والتنبؤ 
 يتوقف  أو ما يسمى بالعلم  على ما ذآر سابقا، نستنتج أن بناء وتطوير المعرفة العلميةاوبناء
 وعلىمراحل علمية تجعله يتطور من خالل عمليات المالحظة والتصنيف والتجريب  :على

تعديل خصائص علمية تميزه عن العلوم األخرى تتمثل في نشاط إنساني عالمي يكون قابال ل
أدوات خاصة به وللعلم  البناء وفي صفة الدقة والتجريد  وفي تراآم المعلومات قصدالحقائق

ويعتمد على القياس الكمي وهو وثيق الصلة بالمجتمع يؤثر فيه ويتأثر به ووثيق الصلة 
 آما يوجد للعلم أهداف خاصة به تحدد مجاالته من خالل ،ؤثر فيها ويتأثر بهايبالتكنولوجية 

 .وصف الظواهر الطبيعية وتفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها
  
  :  نواتج العلم ومجالته- 2
  

 للفرد  تعديل المفاهيم السابقة على المستوى الذهنيلما آان بناء المعرفة الجديدة يتطلب
أو ما المعرفة العلمية أن  ، نجد ما تستقبله الحواس من مثيرات المحيطعن طريق  المتعلم 



 

يمكننا تسميته بالجانب المعرفي للعلم يمثل نتاج النشاط الفكري الذي توصل إليه اإلنسان عن 
مما أدى إلى تكوين التصورات المختلفة للعلم والمتمثلة في ، طريق البحث والتفكير العلمي 

 أن  علىأدبيات العلوم وتؤآد  ...فاهيم والمبادئ والنظريات العلميةالحقائق والم: آل من 
ولما آانت . المعرفة العلمية قد صنفت حسب درجة تعقيدها في البناء من البسيط إلى المعقد 

ما يلي  مهمة بالنسبة لموضوع البحث، سنتعرض إليها في، أي نواتج العلمهذه المعرفة
 :درجة تعقيدها باختصار حسب

  
 :العلمية) الوقائع(حقائق ال -
يقصد بالحقائق العلمية تلك المعلومات التي تم التوصل إليها عن طريق المالحظة المنظمة  

تعتبر الوقائع العلمية  حيث الشروط،أو التجريب ويمكن تكرارها أو حدوثها تحت نفس 
  . علمي غير قابل للتعميمانتاج

  
 :المفاهيم العلمية -
 للصفات المشترآة بين مجموعة من األشياء أو اعقلي أو تجريد ايعتبر المفهوم تصور 

  .    على عديد من الحقائق فيبنى المفهوما أم،المواد أو الظواهر
  
 :  المبادئ العلمية-

 مجموعة من الحقائق والمفاهيم العلمية التي ترتبط فيما بينها في عالقات لتصف عبارة عن
  . ظاهرة معينة أو عالقة معينة

  
 : انين العلميةالقو -

  . القانون العلمي عبارة عن عالقة آمية بين مفهومين أو أآثر لوصف ظاهرة طبيعية
  
 :  النظريات العلمية-

 وهي تبنى على مجموعة من الحقائق العلمتمثل النظرية العلمية قمة التجريد في بناء 
مجموعة فروض تمثل النظرية إطار علمي يتكون من حيث والمفاهيم والمبادئ والقوانين، 

 النظريةالفرضية التي بنيت عليها تصبح تحاول تفسير الظاهرة فإذا تبثث صحتها بالتجربة 
  .     حقيقة

  
 المحتوى  يشكلهذه التصنيفات المختلفة للمعرفة العلميةوعليه ، نجد أن أساس مجموع 

فة عامة ومادة العلمي الذي يجب إآسابه للفرد المتعلم من خالل تعليم وتعلم مادة العلوم بص
 démarche(العلوم الطبيعية بصفة خاصة ، ذلك من خالل توظيف المساعي العلمية 

scientifique ( التي اتخذها آل من الباحثين والعلماء في مجال البحث عن تفسير تصنيف
 أو المواد العلمية العلمية في ميادين العلم تصبح مهمة النظرية ،بهذا . الظواهر الطبيعية

التكامل بين وحيد المعرفة العلمية وضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية تمثل تالرياآ
استخدام منهجية التفكير االستقرائي قصد " أشكالها المختلفة ، حيث نجد النظرية تؤآد على 

 الجديدة من جملة الحقائق والمفاهيم والتعميمات والقوانين إبداع أو اآتشاف النظرية العلمية



 

توآيد فله دور ) االستنباطي(منهجية التفكير اإلستنتاجي " أما استعمال " . مجالهافي 
  )1(".  وأشكالها المختلفة المعرفة العلمية

  
لتفكير والبحث العلمي في الظواهر ل ا، تصبح آل بنية علمية تمثل نتاج على هذااوبناء

 تعديل وتصحيح وتوسيع اير للعمليات العقلية والهدف منهالطبيعية التي تعمل بمثابة مث
 وما تقدمه الحواس من معلومات عن  على الخبرة العلميةا بناء السابقةالمفاهيم العلمية

 تتماشى ومتطلبات المجتمع والتقدم التكنولوجي المعرفة العلمية حتى تصبحذلك  المحيط ،
ودة في الموج) connaissances( المعرفة العلمية اآتسابولما آان  ،وفي خدمة المجتمع 

  وسائل اإلعالم يتطلب بنائها على المستوى الذهني عمليتي الربط بينمنالمستمدة  الكتب أو
رى خ مواقف أ  استغاللها في علىقدرةالا وهالمعطيات و إيجاد العالقة بين المفاهيم قصد فهم

 نجد القراءات الخاصة بالدراسات العلمية والعلوم التجريبية تؤآد على أن المحتويات ،
الخاصة بالمعرفة العلمية تعكس بصفة خاصة  نتاج البحث في ) البنية المعرفية( العلمية 
  :مجالين 

  . آل العلوم الخاصة بالحياة والكائنات الحية  هذا شملي و البيولوجية مجال-
   .والمحيط البيولوجي ، البيئة علوم األرض آل من شمل ي الجيولوجيةمجال  -

 فيما يخصالبيولوجيا وعلوم الجيولوجيا في حياة اإلنسان و آل من علوم ونظرا ألهمية
الممثلة للمفاهيم العلمية المراد إآسابها للمتعلمين ،  العلمية ةلمعرف نتاج امصدر إدراك عملية

  : في ما يلي بنوع من التفصيل لهاذين المجالين سنتعرض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

________________  
  
ص . 2001، الطبيعة األولى ،دار المسيرة ، عمان األردن ،ق وأساليب تدريس العلومطر ،مشيل آامل عطا اهللا ) 1(

127-128. 
  



 

  
        

  
  
  
  
  
  

  
   
  
  
  
  
  

  * وعمليات بناء المعرفة العلميةيطمحمثيرات الة بين جودو العالقة الم )6( النموذج رقم -
  
  
  
  
  

________________  
  
 
  الباحثةالنموذج من وضع * 

 :العلمت عمليا
االستقصاء 
 العلمي

الكائنات الحية والبيئة المحيطة  : مجاالت البحث / محتوى علمي   

  :خصائص العلم
. نشاط إنساني

التراآم  -التعديل 
-التجريد  -الدقة 

  خاصةأدوات
الصلة  -قياس آمي
الصلة  -بالمجتمع 

 بالتكنولوجيا  

مفاهيم / نواتج العلم 
 علمية

  :أهداف العم
والتفسير الوصف 
حكم  الت-التنبؤ

 والضبط

:علمياتجاه   
 

 -حب االستطالع 
  التواضع-الشكية 
 -ح العقلي التفت

 التأني في الحكم

:  طرق العلم   
 فرض -المالحظة
 جمع -الفروض

 االستقراء -البيانات
…االستنباط  -  

 البيئي المحيط
/ واالجتماعي 

  ظواهر طبيعية 
 

 :مراحل العلم
المالحظة 
التصنيف 
 والتجريب

 



 

     :البيولوجيا مجال علم األحياء - 1 -2
  

ينتمي إلى القرن التاسع  " لكونه ذلك حديث النشأة)  Biologie(يعتبر مصطلح البيولوجيا 
بين القراءات وت )1(" ن هناك علوم تحمل هذا االسم قبل هذا العصر لم تك، ألن عشر

.  ابستيمولوجيانقطاعلم يخلق ) البيولوجيا(المصطلح ذا هظهور  الخاصة بالموضوع أن
الخطاب :  مصطلحين البيولوجيا بالمعنى االشتقاقي يتكون منأما فيما يخص مصطلح 

)Logos ( على الحياة)Bios(  .   
 ، أما اليوم أصبحت  تهتم بدراسة الحياة سابقا آانت أدبيات العلوم أن البيولوجياوتوضح

 أتت من الحياة آقوةنسأل عنه من اآلن فصاعدا ليست سما " ألن ، ءتهتم بدراسة األحيا
  الحياة ترآيب هذه نسأل عنسوإنما ، ومتعذرة البلوغ   آانت مخبأة، أي حياة…الزمن آخر 
ونتيجة هذا   )2("  وآذا عن آيفية عملها،عن تاريخها وأصلها  والصدفة الخاصة بها و

، مما لبحث من علوم الحياة إلى علوم األحياء ل احوي التوجه الجديد التصور ، أصبح 
التشريح ( من حيث الترآيب  يدرس األحياء الذيعلم، أي الالبيولوجيا اآسبها تسمية
والعالقات )  Ethologie( والسلوك ) الفزيولوجيا(آيفية العمل من حيث و) والمرفولوجي

  ).علم البيئة(التي تربطهم بالوسط 
  

مجاالت البيولوجيا التي يعتبر فيها األحياء أداة الدراسة التي  وعلى هذا األساس ، حددت 
 المالحظة والتجريب والتفسير قصد الوصول إلى نماذج تفسيرية  للواقع تعتمد آل من 

تمامات  مما جعل هذا الواقع يمثل الجزء األآبر من اه،)  Réalité Observée( المالحظ 
آيف نفهم الظواهر الطبيعية التي تؤثر  : الي أسئلة من نوع الت اإلنسان الذي أصبح يطرح

على المجتمعات المختلفة واألجيال المتعاقبة ؟ ما هي عواقبها في المستقبل على األرض؟ ما 
 في عواقب نشاطات اإلنسان على الطبيعة ؟ ما هي أسباب األمراض التي تصيب اإلنسان

 عن العلوم  تتميزشرون البيولوجيا في القرن العبهذا، أصبحتو…  ؟الوقت المعاصر
 Discipline de(لكونها فرضت نفسها آمادة بحث ) الكيمياء والفيزياء (التجريبية األخرى 

recherche  ( تبحث في آل ما يخص الكائنات الحية)بتقنيات) النباتية والحيوانية واإلنسان 
والمقاربة (biophisyque)  أدت المقاربة البيوفيزيائية آما.  وأدوات ومنهجية  خاصة بها

 . في اآلونة األخيرة إلى اآتشافات أساسية تخص الكائن الحي (biochimique) البيوآيماوية
  

هتم بدراسة  تالقرن التاسع عشر في بدايةآانت العلوم البيولوجية ولقد بينت أدبيات العلوم أن 
) matière vivante( لكن مع تطور العلوم في مجال المادة الحية،وظائف الكائنات الحية

  : أصبح  تطور البيولوجيا يتوقف على مقاربتين
  
   

 
(1)  Mayr Ernst , Histoire de la biologie ;diversité ;évolution et hérédité Arthème 
Fayard,Paris , 1989 
(2)JACOB François,La logique du vivant  Une histoire de l’héridité . Gallimard Paris, 
1970 

  



 

التي تهتم بعملية التحليل الخاصة بالكائن )  Analytique (مقاربة الدراسة التحليليةولى األ -
 .قصد معرفة المكونات الجزيئية له الحي

 
  . لألعضاءالتي تعمل في االتجاه الشمولي)   Organismique (المقاربة العضوانيةالثانية  -
 الحيوية المنظمة  الخاصة بالكائن  على تعقيد البنيات والوظائف آشفتاهاتين المقاربتينو

 حسب تسلسل مادة حية تنظم في هذا الكون " النظر إلى الكائن على أنه ب  أدى ، مماالحي 
بمعنى أن الكائن الحي عبارة عن  ) 1(" الترآيب بسلسلة من التكامل العضوي المتتالي
 حيث تمثل ، ختلفةالمن األجهزة والمستويات تفاعالت آيماوية وعالقات تنظيم واتصال بي

التي   الوحدة البنائية للخلية بدورها تمثلجزيئات وهذه ال، الذرات الوحدة البنائية للجزيئات
النوع من التنظيم أو  وهذا ، الوحدة البنائية لألنسجة المشكلة لألجهزة العضوية بالتالي تمثل 

مما يبرز درجة التعقيد ، المختلفةلعالقة الوظيفية التي توجد بين األعضاء ا يبين التسلسل
 األعضاء وحدة  آلتشكلحيث  ،العضويةالتي تتميز بها األنظمة العضوية عن الغير 

فقد آل عضو  وإال ون اآلخرمتكاملة في ما بينها لدرجة ال يمكن ألي عضو أن يعمل بد
  .معناه خارج الوحدة العضوية

  
بحيث )  Biosciences(وجية بظهور عددا متصاعدا من العلوم البيول هذا التطور ولقد سمح

 جزيئية  اضطرابا في نظام وترتيبأحدثت البيولوجيا ال "  األخيرة في السنوات القليلة
 األعصاب وفيزيولوجيا المعلومات الخاصة بعلوم األحياء وعلم الوراثة وعلوم األجنة وعلوم

الخلية تبدو الحياة في .  وماليين الجزيئات  وراء المليارات من خاليا الجسموفي ماالنباتات 
 من المرتب إلى اتجاه ينتقلوآأنها سلوك للمادة الحية مرتبة حسب قوانين مؤسسة ال على 

   ) .2(" وإنما على محافظة ترتيب آان موجود أصال المرتب،الغير 
 المرك  العالم البد من الرجوع إلى آان  أدوات البيولوجيا ومجاالتها،حتى ندركو
)Lamarck ( نجده  حيث ،ل هذا المصطلح وحدد مجاالت بحثه أول من استعمالذي يعتبر

 آالملكات الخاصة بكل واحد من  الحيوانات والنباتاتآل ما هو مشترك بين "  أن يشير إلى
  ذلك، ، يجب أن تشكل األداة الكاملة والوحيدة الخاصة بالبيولوجياهذه الكائنات بدون استثناء

أجسام حية ، ويعتبران من ذآرتهما يمثالن بالضرورة ألن النوعين من الكائنات اللواتي 
  )3("  التي توجد فوق األرض الكائنات الوحيدة من هذا النوع

 
 وتهتم  نباتية وحيوانية، ء بجميع أنواعها تغطي علوم األحياية البيولوجالعلومبهذا، تصبح 

  : ما  أال وهبصفة خاصة بمجالين علميين أساسيين ، ال بد من التأآيد عليهما
  
 

 
 
(1) JACOB François . Le jeu des possibles , essais sur la diversité du vivant , Fayard 
 Paris; 1981 .p63 
(2) DEMOUNEM Regis et autres , Op.cit  . Nathan  .1996. p9 
(3)LAMARCK  J Batiste, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres .Paris, tome 1, 
1815-1822, p49-50. 



 

 ذلك من النباتية والحيوانية واإلنسان) وحيدة الخلية ومتعددة الخاليا(الكائنات الحية   مجال-
  … النشاط الفيزيولوجي ووظائف األعضاء ، البنية التشريحية حيث 

 نمو  الحي،تكوين الكائنمن حيث مشاآل األساسية للحياة العضوية المعطيات الخاصة بال "-
      )1("  طور أنواع الكائنات ، ونشأت الحياة وت
  
سمحت وعلم النبات في بداية القرن العشرون    لعلم الحيوان الدراسات الوصفيةال شك أنو

 من حيث المنشأ والبنية ، ذلك بإعطاء نظرة شاملة عن المملكة الحيوانية والمملكة النباتية
 ومعرفة أنواعها وأشكالها والعالقات التي مما أعطى لعملية جرد الكائنات الحية، والتنظيم

 يطلعنا تاريخ العلوم المفتوح على، حيث لإلنسانتربطها باألوساط الطبيعية أهمية بالنسبة 
على معلومات عديدة  تسمح لنا  بفهم الكائن الحي الذي  الواقع وعلى الدراسات الميدانية

ان كل آائن حي مهما آف ، )2(" لحرآية الوحدة الوظيفية و البنائية والتكاملية وآذا ا"يمثل 
: ن الطبيعة التي تترتب  في ثالثة مراحل لقانو أو نوعه أو مكانه يخضع ، لونه شكله

: في الفضاء وعلى سهم الزمن " مما يجعل الكائنات الحية مقيدة  ، الحياة والموت، الوالدة 
    )3. (" يتميز بسنه وبمكانه في تاريخ الكون ألن الكائن الحي 

  
المعايير التي أظهرتها المعلومات الخاصة بالبيولوجيا انطالقا من  على ما ذآر سابقا وابناءو

  :التالي آكننا تعريف وتحديد  الكائن الحي يم ودراسة الكائنات الحية،
اوية تميزه عن المادة  الكائن الحي عبارة عن مادة حية عضوية تحتوي على عناصر آيم-

المادة والطاقة  ومع  مادي يتبادل مع الوسط الخارجيظامن أيضا هوو، الغير حية
  .والمعلومات

 
القدرة على وله  عبارة عن أجهزة عضوية تتكامل فيما بينها من حيث الوظيفة  الكائن الحي-

   الحيوان تغذية غير ذاتية .ذاتية تغذية النبات له غدائه، أي توفير
 
  ) .génération spontanée)الجيل الفجائي/ باستور( الكائن الحي يولد من الكائن الحي -
 
ية لألبوين الصفات الوراث الحية  آائنات ، وتحمل عن التكاثر الجنسي الكائن الحي  ينتج-
  .  تحمله الجنات على مستوى نواة الخلية تي ال
 
   .البيئة ال يمكن للكائن الحي أن يعيش أو يتطور إال في ظروف طبيعية توفرها له -
  
 
 

(1) Rostand Jean, Esquise d’une Histoire de la biologie, Paris, Gallimard . 1945 , 
Avant propos . 
 (2)Antheaume Pierre et autres ,Découverte du vivant et de la terre , Hachette Paris,  
1995 , p11. 
(3) Deunff jean,  A la recherche du temps dans les sciences du vivant . In actes du 65 
congrés des    AGIEM . versailles 1992 



 

   :ألرض علوم مجال الجيولوجيا - 2 -2
  

 من  أقدم العصور التعرف على خبايا وأسرار الكوآب الذي يعيش عليهحاول اإلنسان مند
 خالل ا من أن يكتشف الكثير من خفاياه اإلنسان حيث استطاع، استكشافاته المختلفةخالل

عرفة وشرح م" في  أداة الجيولوجيا تتمثل تالمتتالية لهذا، أصبحاألزمنة الجيولوجية 
   .)1("  بنيتها و تاريخها  من خاللرض التي تحملنااأل
)  Subdivision(من تحت تقسيم  تنبثق العلوم الجيولوجيةتبين القراءات الجيولوجية أن و

  . العلوم الطبيعية التي تهتم بدراسة األرض وظواهرها الطبيعية
 بدراسة تهتم لى بنائهاتوصل اإلنسان إجيولوجية عدة علوم بناءا على هذا، نجد أن و

   :أما فيما يخص هذه العلوم فهي آالتالي. األرض وظواهرها الطبيعية
 بدراسة األرض من حيث ترآيبها وتطورها والمعطيات  هذهتهتم: الطبيعية  الجيولوجيا -

  . التي تحدث على سطحها وباطنها 
  . وخواصهايهتم بدراسة الترآيب المعدني والكيميائي للصخور:   علم الصخور -
   أنواعها ومنشأها وعالقتها ببعضها  للفلزاتيهتم بالترآيب الكيميائي :  علم الفلزات-
  .يهتم بتتابع الطبقات الرسوبية وعالقتها ببعضها :  علم الطبقية -
  … يهتم بالكائنات الحيوانية والنباتية التي عاشت في األزمنة الجيولوجية:  علم المستحثات-
  

 تحدث على مستوى تسمح بمعرفة وفهم التطورات التيالمختلفة علوم هذه الال شك أن 
 المختلفة التي أجريت في هذا الدراسات، حيث تؤآد نتائج التجارب والقشرة األرضية

لرياح وعملية التجوية ل لألرض نتيجة  خالل التاريخ  الطويلأن الصخور تشكلت المجال 
 إلى تغيير التضاريس المختلفة لوجه أدى ، مماعن طريق األمطار الحامضية الكيميائية
التي هي  البراآين والفيضاناتوالزالزل آ الكوارث الطبيعية  حدوثإضافة إلى، األرض 

  تعتبر الوقت الحاليفي لقد أصبحت المستحثات، أما فيما يخص في تزايد من يوم ألخر
دليل عن ما آانت لتمثل الوسيلة العلمية أو ا لكونها العصور الجيولوجيةأحسن رسالة من 

    .عليه الحياة في السابق
 للتكوينات ولما آان البحث في مجال تاريخ الجيولوجية يتم عن طريق المالحظة والتحليل

 يستطيع الدارس لطبقات الصخور الرسوبية من خالل الطريقة ، حيث الجيولوجية المختلفة
من التاريخ الممتد لعالمنا التأآد من أنها تشكل صفحات متكونة بصورة عجيبة "  العلمية

تحمل هذه األخيرة الدالئل المشيرة  إلى الوسط  وت الحية الحيوانية والنباتيةولجميع الكائنا
الذي آان موجود إبان توضع تلك الطبقات  في صورة هياآل حيوانية أو نباتية قارية أو 

 )2(" فحم حجري 

  
  
  

(1)Balland René,SALVING André,Sciences Naturelles,Obré , Hachette  Paris, 1959 
.p 222. 

ص  .1991 .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالجيولوجيا العامة.  محمد أنور محفوظ  ومحمد نصوح الخيمي) 2(
3  



 

ما يخص وجود المستحثات لنباتات قارية أو لمجموعة من عظام أو أصداف آائنات أما في
 الدليل على أن الصخور التي تحتويها قد تشكلت ات  تمثل هذه المستحث، نجدقارية حيوانية 

توزع البحار والمناطق القارية ؤشر لمتمثل  تصبح المستحثات ، وبهذا  مياه البحرقاع في 
نتيجة   الجيولوجيافي العلوما  ملحوظاتم تقدمومع مرور الزمن، .  الزمن الماضي البعيد في

 حيث سمح التطور ، المحيطات والفضاء خاصة في مجال التكنولوجيالتقدم التقني و
) الجيوفيزياء والجيوآيمياء  ( اإللكتروني واإلعالمي بدفع وسائل  البحث إلى أبعد ما يمكن

يل الكيميائي للصخور ومكوناتها الطرائق العصرية للتحليل الفيزيائي والتحلوذلك باستعمال 
، آما ولوجية  مند أن تشكلتها الجيلكشف عن المعلومات التي توجد متمرآزة في ذاآرتل

والعمليات ) Tectonique des plaques( تكتونيك الصفائح األرضية " أدت مستجدات
التي جرت في المجال الفضائي وفي وقاع المحيطات إلى توحيد عدة مواد  االستكشافية
     . )1(" جيولوجية 

  
 تلزم من الباحثيس الطبيعية لألرض ظواهرالتفسير وبناءا على ما سبق ذآره، أصبح 

وعة  تاريخ المجم علىاإلطالع على المعطيات الخاصة بالمجال الفضائي واألرضي وحتى
فادت علوم است إطار التعاون المتعدد التخصصاتفي  نوتبين القراءات المختلفة أ. الشمسية
 في المحيطات  حرآية قاعلدراسة) Paléomagnétisme( من علم المغناطيس  األرض

 علم المحيطات  ت اآتشافاتفسيرأدى إلى ، مما   بصفة خاصةزاليةلالمناطق الز
)Océanographie(   حيث ساعد ذلك طبوغرافية قاع المحيط بصفة  خاصةبصفة عامة و ،

األرض الذي أصبحت دراسته تتطلب الدقة دراسة تاريخ على تغير النظرة فيما يخص 
إال بدراسة مجموع ،  يجبال يمكننا فهم نظام األرض آما "والتعميق، ذلك ألنه 

نجد الجيولوجيا اليوم  تهتم بجميع الظواهر التي  لهذا ،  )Compartiment  "  ()2(حجراتها
قة الطب آما تهتم بالعالقة الموجودة بين يطاتتحدث على مستوى  القارات وفي قاع المح

 لكوآب بالتفاعالت بين المحيط الحيوي والمحيط الجيولوجيالمائية والطبقة الجوية و
 البرآانية التي تعتبر دليل على النشاط االندفاعاتإضافة إلى الحرآات الزلزالية واألرض، 

  . الباطني لألرض 
  

، نجد القراءات ر بأربعة مليار ونصف من السنوات قد قد إذا آان عمر األرضوعليه ،
 ، نصفألرض قدر بثالثة مليار سنة وعمر الحياة على وجه االخاصة بالموضوع تبين أن 

ألول مرة آائنات حية صغيرة في صورة بكتريا تستمد طاقتها من الوسط  ظهرتأين 
، مما د منذ مليار سنةوللوج ظهرتعتبر الخلية حقيقية النواة أول آائن حي حيث  المالئم،

 أول إنسان ظهر على وجه ) Homo - sapiens (نسانجعل األبحاث الجيولوجية  تعتبر إ
 ظهور وتطور الحياة تتمثل في لكوآب األرض، "قة صالة العمي األبهذا، تصبح .األرض

أصبح تطور أين  ،ن سنوات خلتماإلنسان مند حوالي أربع مليارات التي أدت إلى ظهور 
   و من خالل علوم األرض،…ضبتطور األراإلنسان مرتبطا 

  
  

(1)  Demounem Régis et autres, Op cit , p 14  
(2) Idem . P15 



 

.  بمستقبله في نفس الوقت وينشغل  ).1(" سان عن ماضيها ويسأل عن مستقبلها يبحث اإلن
ما يحيط به من بيئة  فيون الحي الكائفي   وال زال يفكر مند القدم  آان اإلنسانولقد

 مما دفع به إلى التصارع مع الطبيعة والبحث في مجاالتها المختلفة ،ا موعالقات تربطه
 سعيا وراء البقاء وحماية ا حتى يتمكن من السيطرة عليهارهليستفيد منها ويكتشف أسرا

 . ظواهر الطبيعية ونظام الكواآب أن الحياة ظهرت نتيجة تطور العلى  آديؤمما الذات ، 
عد في  بالمحيط المعيشي الذي سا إلى االهتمام اإلنسانبالتقدم التكنولوجي ونتيجة هذا  أدى 

وعلوم )  ياالبيولوج(يب بين علوم األحياء إلى التقر وظهور الحياة على سطح األرض
 العلوم البيوجيولوجيا ، حيث ساعد ذلك  على تكوين)الجيولوجيا (األرض 

)Biogéologique  (بمعنى الظواهر الطبيعية ونظام الكواآبلتطور اج التي تعتبر الحياة نت  
و واالستمرارية  النمعلىبدورها  ه هذوتساعد تتدخل في تكوين الصخور أن الكائنات الحية

 العالقة الوثيقة بين عالم  الكائنات الحية  لهذا، أصبحت هذه الظاهرة تبرزفي الحياة
والمحيط )  Biosphère(وبين المحيط الحيوي )  Minéral( والعالم المعدني )  البيولوجيا(

 الجيولوجي 
 )Géosphère. (   
  
رض من عدة جوانب ال بد من  الجيولوجيا تهتم بدراسة األ علوم نجدعلى هذا األساس،و

  : عليها وهي آالتاليالتأآيد 
    .   تطوراتها والظواهر الطبيعية التي  تحدث على سطحها وفي باطنها-
  .   الترآيب المعدني والكيميائي للصخور بمختلف أنماطها  وخواصها-
   . البعض   الترآيب الكيميائي للفلزات ، أنواعها ومنشأها وعالقتها ببعضها-
  .   تتابع الطبقات الرسوبية وعالقتها ببعضها -
  .   المستحثات للكائنات الحيوانية والنباتية التي عاشت في األزمنة الجيولوجية-
  .) Biogéologique(   التطور البيوجيولوجي -
   .   العالقة بين العالم الحي والعالم المعدني-
   .   العالقة بين المحيط الحيوي والمحيط الجيولوجي-
  .   حرآة القارات وقاع المحيطات -
  …) الزالزل والبراآين (    الكوارث الطبيعية -

 والعلوم الجيولوجية بمفاهيمها العلمية تمثل النتاج ةوعليه، نجد  آل من العلوم البيولوجي
حيث جعل العلمي الذي توصل إليه فكر اإلنسان بصفة عامة والعلماء الباحثين بصفة خاصة 

 للفكر اإلنساني يمثل المعرفة العلمية التي يجب تنظيمها وتبسيطها في  العلميالنتاجهذا، 
 علمي جاهز لالآتساب محتوىفروع مختلفة حتى تصبح في متناول الفرد المتعلم في صورة 

 .والتعلم
  
  

 
(1)  POMEROL Charles et RENARD Martin, Elément de Géologie ,Armand Collin, 10 
édition,Paris, 1995. 

  



 

  
   :  وأهميتها بالنسبة للفرد معرفة العلمية  ال- 3
  

فهم نفسه والعالم الذي  التي تسمح له  بودا بالفكر والقدرة على التفكيريولد  اإلنسان مز
 ذلك ،أو تصرف العالم الخارجي من حوله  وببناء فكرة أو نموذج عن آيفية عمل يحيط به

أن بتوليمي و ارسطو على  اريخ العلوم  ت  ويؤآد.هالسيطرة علي العيش فيه وحتى يتمكن من
)Ptolémé  و Aristo 322-384بحث في المحيط ن اهتما بالاذلتبران من األوائل اليع )  ق م

، الحياة اليومية تمع وإشراآها في في المجكانة التي تشغلها العلوموبحكم الم والعالم الطبيعي
نشاط تاريخ العلوم على الفي  ولوجياوالبستماالفالسفة والمختصين في  اهتمام انكبآما 

تطور األفكار العلمية ، تاريخ يوضح لنا أن "   يعتبر، بالنسبة لهم اإلنساني آأداة للتحريات
الفكر اإلنساني يتصارع مع الحقيقة ليكشف لنا عن فشله أو نجاحه ، ويبرز بعد ذلك 

   )1(" ئق الطبيعية المجهودات الجبارة التي قام بها في محاولة تثقيف الحقا
 
 علمي بني على أساس المالحظة والنشاط الفكري الذي نحصل به ا نتاجتبر العلومتعلهذا،   

 .لحقائق الطبيعية والسيطرة عليهاعلى قدر آبير من المعلومات التي تؤدي إلى معرفة ا
، ومادامت حاجة اإلنسان لوصف الواقع الحقيقي  وتفسير الظواهر مستمرة في التغيير

 وإن لم ندرك بأن ،تجربة البشرية غاية لهذه الحاجةستعتبر آل نظرية علمية توصلت إليها ال
غير  المعرفة العلميةستصبح  لإلنسانهدف النشاط العقلي هو تحسين المستوى المعيشي 

 من حيث أبعاده المختلفة من خالل العلوم الطبيعية تسأل الكائن الحي ، نجد لذا هادفة
تلك التي تهتم بالحياة ب تهتم باألشياء الدقيقة على المستوى الجزيئي للخاليا  والدراسات التي

، مما ن  وسطح األرض وعالقتهما بالزمن الجيولوجيوالكائن  الحي على مستوى الكو
تتضمن العالقات التي )  Structure conceptuelle( تكوين بنية مفاهيميةساعد اإلنسان على

  )  .  Sous- discipline( م العلمية للمواد الثانوية يمكن إثباتها بين المفاهي
  

نشأت على يد لم تكن حديثة النشأة، بل  " البنية المفاهيمية" فكرة ومما الشك فيه، أن  
 المتمثلة الذي أعزى الظهور المستمر للحياة إلى العناصر الكونية األربعة) Aristo(أرسطو

  أما في  ذلك ابن خلدون في العهد اإلسالميدعمهو  النار والهواء والماء  و األرض في
بتداخل النواميس اهتمامه  ، نجده يذهب إلى أبعد من ذلك نتيجة )Agrippa 1727(العالم أجريبا

 العالقة  شاملة تبرزتوصل إلى تكوين مفاهيم علمية حيث الحي،الكونية وعالقتها بالكائن 
ظرا ألهمية تداخل النواميس في إدراك ون ،  بالوسط الذي يعيش فيه الكائن الحيالتي تربط

نجد هذا بناء المفاهيم الخاصة بالكون وعالقتها بالكائن الحي، حيث البنية المعرفية، قصد 
   أربعةالكون يشمل"أن ينطلق من فكرة العالم

 
 
  

(1)  CANGUILHEM G,  Introduction à  l’ histoire  des sciences ,classique Hachette, 
Paris, 1970 .P 23. 



 

يوجد في هذا الكون بما فيه اإلنسان أن يشرح على أساس ما   وعلى آل، عناصر أساسية
   :   أما فيما يخص التصورات المختلفة المرتبطة بالتصنيف الرباعي فهي آالتالي)1(" رباعي

  
   :األربعةالعناصر  *
                                          توافقها الصخور                      ……………………  ..........  األرض-
                                               توافقه المعادن. ….………......……………     الماء-
  تتوافقه  النباتا..….………......……………  الهواء -
  توافقها الحيوانات…………........……………  النار   -
  
                  :لصخورتكون  *
  األرض...……………………………  قاتمة-
  اءالم.…………………………………  شفافة -
  الهواء...……………………………  مصقولة -
   النار.…..…………………………… يليسسال  -
  
                :  تشمل النباتات - *
  األرض.. ……………………………  الجذور -
  الماء.….……………………………  األوراق -
   الهواء.. ……………………………  األزهار -
  النار.   ………………………………  البدور  - 

  
  :      الحيوانات إلى تصنف -*
  األرض .…………………  الديدان،الفئران،الزواحف-
  الماء ..………………………………   األسماك -
  الهواء ..………………………………   الطيور -
  النار………………………   الصراصير والسمندل -
  
  :   التوزيع الرباعي للكواآب -*
  األرض. …………………………ء السفلي   السما-
  الماء……………………………   زحل وعطارد-
  الهواء.. ………………………  الزهرة والمشتري-
 النار.  …………………………  المريخ والشمس -
  
 

 التي تعيش والوسط الحيةالكائنات العالقة بين  تشمل التصورية نجد البنية هذا، علىا وبناء
 الواقع والمالحظة عمليات تأملانطلق من أجريبا قد  العالم  أنال شكو .عليهفيه ولها تأثير 

 بناء المفاهيم المحددة قصد وصف وتفسير الظواهر الطبيعيةلالعلمية للمحيط الطبيعي 
  

______________  
  

(1) BACHELARD Gaston, le matérialisme rationele, Puf, Paris, 1963 . PP44-45.  



 

ترآيب العناصر الموجودة في الطبيعة " ألن ،عضات التي تربطها مع بعضها البوالعالق
يصف علوم موجودة أصال فيها ،أما نحن نريد أن نعطي فكرة عن العمل والتطورات 

  )1("المسؤولة عن تشكيلها 
  

ن على أن المادة الحية يألبحاث العلمية عن طريق التجريب في القرن العشرآشفت اولقد 
آربون : الذرات التي تتكون منها المادة الغير حية تتكون من نفس ) الخاصة بالكائن الحي(

- Oligo( إلى بعض العناصر القليلة الوجودإضافة  زوتاألوهدروجين وأآسجين و
éléments ( ،ر تعقيدا من الجزيئات حيث تكون الجزيئات المتشكلة حول درة الكربون أآث
،  بهذا و...  جيل إلى أخري ينقل منعلى برنامج وراث تحتوي الكائنات الحية، آما المعدنية

لوجية  تسأل الكائن الحي من حيث أبعاده  البيو آعلوم التعليم والتعلم أصبحت العلوم الطبيعية
ذلك من خالل الدراسات التي تهتم باألشياء الدقيقة على ،  والجيولوجية والتكنولوجية

على مستوى ائن الحي تهتم بالحياة والكو، والحيوانية  مستوى الجزيئي للخاليا النباتيةال
 الدراسات، مما أدى ب التي تربطهم  بالزمن اتالعالقإضافة إلى الكون وعلى سطح األرض 

ما يسمى بالبنية تصورية  على مستوى الذهن إلى تشكيلالمختلفة للظواهر الطبيعية 
)structure conceptuelle  ( ها بين  العالقات التي يمكن إثباتإذ تتضمن هذه، للمفاهيم العلمية

 trame (تصوريةالشبكة التشكيل  ل)Sous -discipline(المفاهيم العلمية للمواد الثانوية 
conceptuelle (. الخاصة بهذه المفاهيم.  

  
:  مجال البيولوجيا يميز بين نمطينفي )  Mayr 1989(ماير الباحث  نجد وبناءا على ما ذآر،

 بكيف ؟  -التي تطرح السؤال الخاص )  biologie fonctionaliste( نمط البيولوجيا الوظيفية 
 ونمط البيولوجيا التطورية ، ر للظواهر المالحظة في الطبيعةقصد البحث عن تفسي

)Biologie  évolutioniste(   أي تسأل ، التي تطرح السؤال عن معنى الظواهر البيولوجية
 : وضيح أن والمقصود من آل هذه األسئلة هو ت لماذا يحدث هذا اليوم ؟  -عن 

  
  ) :biologie fonctionaliste(  البيولوجيا الوظيفية  -
  . تسير المادة الوراثية اآللية الجنسية التي تؤدي إلى الوالدة  وتطور الفرد-
   يربط الجزيئات باألنظمة البيئية تنظيما فهي تتكون من معقد، تمثل الكائنات الحية نظام -
كيماوية والخلوية باستمرار وتحافظ على مكوناتها  تجدد الكائنات الحية مكوناتها ال-

 العضوية   
، لتحافظ على …التغذية، التنفس، اإلخراج :  تكتسب الكائنات الحية أجهزة للتنظيم الذاتي-

    .ببنيتهااحتياجاها وتعتني 
  التبادل بينها وبين الوسط التي يتم حيث، تعتبر الكائنات الحية مقر لتحويل المادة والطاقة-

 .فيهتعيش 
  
  
  

 
(1) CANGUILHEM G, Op cit,1970, p5.  

      



 

   ):Biologie  évolutioniste( البيولوجيا التطورية -
 يعتبر البرنامج الوراثي المكتسب  عبر التاريخ من طرف الكائن الحي خالل العمليات -

  . الجنسية مصدرا لتطور األجناس وتنوعها 
  .ناحية البيولوجية  آل آائن حي فريد من نوعه من ال-
  األفراد داخل الجنس الواحد  )  Variabilité ( تنوعية تميز ال-
   تتكيف الكائنات الحية مع الوسط التي تعيش فيه أو تختفي منه -
محرك تكامل أطوار حياة الشعوب )   Selection naturelle(  يعتبر االصطفاء الطبيعي -

  )  1(. عبر الزمن 
 

للعلوم )  Agrippa /1989 Mayr 1727 ( لكل منصة بالبنية التصورية التطورات الخاوتبين
 فيها، في تطور مستمر يوازي تطورات الكائن الحي والبيئة التي يعيش العلوم  أن الطبيعية،

وير المفاهيم العلمية تطبالتالي حيث يؤدي آل اآتشاف جديد إلى إظهار مفاهيم جديدة  و
 األفكار الجديدة األساسي ينتج أن التطور العلمي م بارتياحاليونفهم "  أصبحنا  لذا،السابقة

 ، مما جعل  )2("  التي ال تتطابق مع األفكار السابقة لإلنسان الجديدةالتي تشرح األفعال 
" مفاهيم علمية "  تستعمل  بصفة عامة والعلوم التجريبية بصفة خاصة العلوم الطبيعية

، حيث  يساعدها هذا  والتفسيري للظواهر الطبيعية يي والوصفؤتستمد قوتها من عملها التنب
  الساعةا موضعا أصبحيالذ"  الصحة والبيئة " في مجال على التطور المستمر خاصة

   .   بالنسبة لجميع الدول متقدمة آانت أم ال 
 
  :في العالم المعاصر معرفة العلمية  أهمية ال-1 - 3
  

 هذا الدور أصبح  المعاصر، حيثي العالم  دورا أساسيا ف تلعبلمعرفة العلميةأصبحت ا
وماضي اإلنسانية لهذا ، نجد دراسات العلوم  بتاريخ واقعية خاص في توفير عناصريتمثل  
 الكشف عن اآللية الخلوية والجزيئية التي تعتبر مصدر وجود الكائن ة تسعى وراءالبيولوجي

ه العصبي وظهور وظائفه زتشكيله إلى مرحلة تكوين جهاانطالقا من لحظة ، ذلك الحي 
   .المتطورة
  التي ظهرت نتيجة التطور التكنولوجي،)Biothechnologie(  البيوتكنولوجياتأما الدراس

 المعالجة و علم المناعة المتمثل في  البيولوجي الحاليقياس التطورتسعى وراء فهي 
… طعيم ، العالج التغذية  الت( في المجال الحيواني والنباتي لصالح اإلنسان … الوراثية

 مكانة ةلبيولوجيا للعلوم مما أعطى ،) تباعد الوالدات  محاربة األمراض المعدية وأسبابها
  . اجتماعية خاصة باإلنسان وصحته 

 
 
 

 
 (1) MAYR  In  ANTHEAUME Pierre  et autres,op.cit. , 1995,pp1-15  
 (2)Fourastier Jean, les conditions de l’esprit scientifique, Gallimard,Paris 1966,P157 



 

قها في  معلومات علمية يمكن تطبيفر، نجدها تو)علوم األرض(ولوجيا أما الدراسات الجي
تسيير الشبكة  و الطبيعية وأخذ االحتياطات منهاالتنبؤات بالكوارثآالحياة العملية اليومية 

 .ةالموارد الطبيعيآذا العمرانية والمناطق الفالحية  و
 
  اإلنسان والمجتمعانشغاالت المفتوحة على ة والجيولوجيةالثقافة البيولوجيد أصبحت ولق

بقوله )  Tavlitzki(ه ، حيث  يدعمنا في ذلك  تافليتزآي بة لكل فرد من أفرادضرورية بالنس
تى الفلسفية في  في الحياة االقتصادية واالجتماعية وحللبيولوجيااألهمية الكبرى " أن

ن واالقتصاد وحتى رجال  يفتقر له رجال القانوتكوين ثقافي تتمثل في  …رالمجتمع المعاص
 ، لذاة التي تسير عمل الكائنات الحيةمعظم المواطنين يجهلون الظواهر األساسي، فالسياسة

آذا هم محرومين من المعلومات التي لها عالقة بالتصورات الخاصة بهم أو باآلخرين و
 للمفاهيم العلمية بشتى أنواعها  في حياة آل مواطن عطيمما ي  ).1(" عالقتهم بالمحيط 

  تعلمها و بد منال ضرورة علمية المفاهيم  تجعل من أهمية ثقافيةينتمي إلى مجتمع ما  
 ، ذلك حتى يتمكنوا من حل المشاآل ذات الطبيعة  ألفراد المجتمع بدون استثناءتعليمها

  .يوميةالعلمية التي يمكنها أن تصادفهم في حياتهم ال
  

علمية اللمفاهيم ل شبكة تصورية تتضمنوعليه، نجد المعرفة العلمية الخاصة بالعالم المعاصر 
 حيث تسمح العلوم البعد التكنولوجيآذا و بعد البيولوجي والبعد الجيولوجيخاصة بالال

التشريح :   من حيث الحي  النباتي والحيواني واإلنسان  بدراسة الكائن ةالبيولوجي
التفاعالت البيوآيماوية لحية و ترآيب  األجهزة العضوية و و تكوين المادة اولوجيوالفيزي

 فهي تسمح  الجيولوجيا، فيما يخص، أما…التي تجرى على مستوى الخاليا والجزيئات  
، ذلك لحية عبر الزمن الجيولوجيتطور الكائنات امراحل ني والمكاني وابدراسة البعد الزم

ات الجيولوجية والترآيب المعدني للصخور والترآيب الكيميائي  للطبقتها دراسمن خالل 
، ن الحي والوسط الذي يعيش فيهللمعادن والفلزات ، وآذا العالقات التي تحدث بين الكائ

نستنتج أن تنظيم المعرفة العلمية التي يحتاج إليها المجتمع المعاصر بصفة يجعلنا هذا حيث 
 عند مفترق العلوم الفيزيائية والعلوم الكيماوية ضع تو خاصة علميةحول مفاهيميتم عامة 

اإلنسانية، أي آل العلوم التي تساعد الفرد على حماية ذاته وعلى التكيف مع والعلوم 
لعلمية تمتاز بخصائص علمية أصبحت تستعمل آمعيار لتحديد النشاطات االمجتمع لكونها 

    . المعرفية والمنهجية  ءات العلوملكفا الذي أصبح عن طريق الخبرة والتجربة مصدرا للفكر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_______________________  
  

(1) TAVLITZI Jacque,Cahiers de l’éducation  National . n° 23 ,France, 1981 . 



 

   :، مصدرا لكفاءات العلومتجريبيةالعلوم  ال– 4
  

المعاصرة، حيث الحوادث على الفكر اإلنساني وحياته حادثة من المعرفة العلمية يعتبر تأثير 
 أن يتعلم عن طريق التجربة باستعمال الوسائل المختلفة حاوليخلق اإلنسان مند أن نجد 

جسمه، لبحث عن غذائه والمحافظة على لطبيعة والمحيط سعيا وراء الكشف عن أسرار ال
من  اليوم  قد استلزم هي عليه العلمية في جميع التخصصات آما ال شك أن تشكيل المعرفةو

 على المالحظة ابناء الواقع  وتطويرها حسب سيسهاتأالباحثين والعلماء استخدام الفكر ل
 Méthode(المنهج التجريبي بمما أدى إلى نشأت ما يسمى ،  والتجارب المختلفة

éxpérimentale ( منتيالجر ، حيث نجد  )Montéalègre  1959  (  المنهج " أن يذهب إلى
إلنسان في بناء العلوم باستخدام منهجية يمكن تطبيقها في أي مجال التجريبي ولد يوم فكر ا

   .)1("  المنهجية أداة التفكير ه هذبذورتمثل ، حيث ه أنه معرفة علميةيقال عن
 أين واآبت العلمية النهضة في فجر  ظهر المنهج التجريبيوتوضح أدبيات الموضوع أن

 لمراحل المسعى بالبحث يعطون أهمية المهتمين العلمي أين نجدمراحله خطوات التقدم 
أ الذي تخضع له الظاهرة  المبدوراء فهملمالحظة والفرض والتجريب سعيا ا العلمي ، أي 

 يعطي للبحث الذي حيث يقتضي آل من المالحظة والتجريب استخدام الفرض ،المدروسة
 زم من الباحثيستل وإنما ، فقطعند صياغة الفرض البحث العلمي ال يتوقف و علميةال تهصبغ

 على تفسير الفرض  قصد البحث عن مدى قدرةبةالتجرالقيام بالتحقق منه عن طريق 
تصبح لخطوات المنهج التجريبي أهمية ، بهذاله خضع تظاهرة والتعبير عن القانون الذي ال

  . خاصة في الكشف عن تطور التفكير العلمي وبناء المعرفة العلمية 
  
   :  Méthode expérimentale) التجريبي  (المنهج العلميمعنى  - 1 – 4
  

  يعتبران من  األوائل م وابن الهيث جابر بن حيانفلسفة العلوم للعهد اإلسالمي أنتبين أدبيات 
قصد الوصول إلى المفاهيم التي يمكن  الدعائم الكبرى للمنهج العلمي التجريبياللذان وضعا 
.   أن يكتشفوه العلماء المعاصرونلك قبل، ذليها في صياغة النظريات العلميةاالعتماد ع

  : ونظرا ألهمية هذه الدعائم في توضيحها لمعنى المنهج التجريبي، سنتعرض لها في ما يلي
  
    ):813-737( بن حيان  لجابرالعلميالمنهج * 
 

العلم  :وأسسها وبالعلوم التجريبية نوعانلم الذي اهتم بالكيمياء يعتبر العلم بالنسبة لهذا العا
 علمي تجريبي خاص  فهوالثاني، أما العلم قيني خاص بتحصيل األحكام السريعةاألول تل
على المالحظة  العلمي البحث  في بن حيان  يؤآد نجدفي هذا الصدد ، و .الطبيعيبالعلم 

 ، لى التجربةالتي تؤدي إ
 

_____________  
 
 
 ntale et sonFormation de la méthode expérime, MONTEALEGRE Alberto) 1(

10 p, 1959, Paris, louvain, utilisation en pédagogie  



 

 ما سمعناه أو قيل لنا أو قرأناه دون م أننا نذآر خواص ما رأيناه فقطيجب أن تعل" أنه  بمعنى
وما بطل رفضناه وما استخرجناه نحن أيضا   هاأوردنفما صح ،  امتحناه  نكون قدبعد أن

وهو يقصد بهؤالء اليونانيون بهذا ، نجد ابن حيان يؤآد  )1( "القوم وقسناه على أقوال هؤالء 
 القيام  أهمية االنتباه إلى يلفتعلى المالحظة في بداية أي مسعى علمي وفي نفس الوقت 

 البحث العلمي يتم ، آما يري هذا العالم أنادية والصدق في العمل التجريبيالحيبالتجربة و
   :في الخطوات التالية 

  .فيها يستوحي العالم من مشاهدته فرضا ليفسر الظواهر المراد البحث  أن"-
   . أن يستنبط من هذا الفرض نتائج تترتب عليه من الوجهة النظرية-
صدقت  فإن الجديدة، أن يعود بهذه النتائج إلى الطبيعة ليرى هل تصدق أم ال على مشاهدته -

في الطبيعة لتنبؤ بما عساه أن يحدث  يرتكز إلى صوابه في اتحول الفرض إلى قانون علمي
   )2(" لو توفرت نفس الظروف

 
وعلى هذا األساس، تصبح  خطوات البحث العلمي لبن حيان تبدأ بالمالحظة التي تستدعي 
الفكر لصياغة فرض له عالقة بالظاهرة قصد تفسيرها ، مما يتطلب القيام بالتجربة 

ق من صحتها ، فان تحققت أصبحت للحصول على نتائج يرجع بها إلى الواقع للتحق
الفرضية قانون يمكن تعميمه وأن لم تتحقق الفرضية ، تعاد العملية من جديد ، ولقد أصبحت 
هذه الخطوات في الوقت الخالي  تمثل القاعدة األساسية للمنهج العلمي التجريبي لكونها 

لتحقق روحة و اقصد اإلجابة على األسئلة المطالفرض والتجريب المالحظة و تشتمل على
  .من الفرضية

  
   :  )1039 - 965( المنهج العلمي لحسن ابن الهيثم * 
  

تدعما لما جاء به جابر بن حيان  فيما " انعكاس الضوء" الباحث في مجال نجد ابن الهيثم 
 من الذاتية والتحلي بالموضوعية على تجرد الباحث يؤآد في منهجهيخص المنهج التجريبي 

ويرى ابن الهيثم أن المنهج يعتمد . العلمية بالنسبة له بمثابة الروح  الشرط ا هذحيث يعتبر ،
 نقل بالتمثيل يقصد إضافة إلى القياس والتمثيل و، المالحظة والفرض والتجريب:  على

في هذا الصدد   ابن الهيثم ينصحآما  . في أمر من األمورتماثلهاظاهرة إلى ظاهرة أخرى 
 وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص ،قراء الموجوداتباست"  بأن نبتدئ في البحث

    )3(" راط  ما يخص البصر في حال األبصاالجزيئات والتق
  

بهذا، أصبحت  الروح العلمية تعتمد في جوهرها على المالحظة والفرض والتجريب 
يعطي  ماللوصول إلى مستوى القياس الذي يسمح بتماثل الظاهرة في مواقف أخرى، و

الذي برز في القرن  للمنهج التجريبي ستخدامهاهو ا في يومنا هذا، صبغتها العلميةللمعرفة 
 وا اهتمنآن ذاك من األوائل الذي )   Bacon( يعتبر بكون ، حيث آانالسابع عشر

___________________________  
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م وتنميتها من خالل  قصد تطوير العلوة،بالطبيعة وحاول اآتشاف خباياها بطرائق متعرج
 Scientia( جمع أفكاره في آتاب تحت عنوان  ، مما أدى بهذا الباحث إلى التجريب 

expérimentales (جد بكون  وفي نفس السياق ، ن)Bacon  ( لكل شيء "أن يذهب  إلى 
وال يكفي أن نالحظ ،  نحقق الهدف المرجو من العملية أخطأنا فيها ال يمكننا أن فإذا،طريقة
 بل ال بد من إجراءاها حتى نجعل الطبيعة قادرة على اإلجابة على األسئلة التي األفعال

  . ) 1(" يطرحها المجرب 
(  آلود برنار العالم نجدبيكون بعد من سبقوه في هذا المجال ، وتدعيما لما جاء به العلم ال

Claude Bernard ( يؤآد على استعمال المنهج التجريبي بعناصره المختلفة  في جميع أنواع
، ولتحديد معنى المنهج التجريبي يشير هذا الباحث  إلى لوم التي تزعم أنها معرفة علميةالع

 نكون بذلك خرجنا من ،التحقق منها بواسطة التجربةإذا وضعنا فرضية ال يمكننا " أن 
  ) 2(" المنهج التجريبي 

  
أول   وضع دعائم المنهج التجريبي  وابن الهيثمنذا آان جابر بن حيان يعتبر أول مإوعليه ، 

وآان  قصد استعماله في مواف أخرى  التمثيل في البحثولفت االنتباه إلى الحيادية من 
علوم وتنميتها من خالل قصد تطوير الم بالطبيعة وائل الذي اهتمن األ )  Bacon(بكون  
ي المعمول بها اليوم والمتمثلة في مراحل المنهج التجريب الدقيق لتحديد ، نجد أن الالتجريب

العالم ) Claude Bernard( يرجع إلى آلود برنار...والفرض والتجريبالمالحظة االستقراء ، 
.  التجريبي العملي عدة مراحل تميزه عن المناهج األخرى، حيث يتضمن المنهجالفسيولوجي

ولما آان لهذه المراحل أهمية في توضيح مصدر ومعنى آفاءات العلوم بصفة عامة 
وآفاءات العلوم المنهجية المراد اآتسابها للفرد المتعلم  من خالل تعليم وتعلم العلوم الطبيعة  

  . بصفة خاصة سنتعرض لها بنوع من التفصيل 
  
  : (méthode expérimentale ) مراحل المنهج التجريبي  - 2 -4
  

على أساس منهج تجريبي متقن توصل إليه ) savoir savant(لقد بني المحتوى العلمي للعلماء 
العلماء بناءا على الخبرات السابقة والعمليات المتكررة في التمرن على التجارب في 

ات الموضوع، أن المنهج التجريبي يتضمن عدة المجاالت العلمية المختلفة، وتبين أدبي
مراحل ال بد من أن يمر بها الباحث حتى يمكن أن يقال عن عمله أنه علمي، أما فيما يخص 

  : هذه المراحل فهي آالتالي
 
  ) :l’Observation( المالحظة -

ل يمث" علم الفلك " منذ أن آان ،  العاصرونالباحثوناآتسبت المالحظة أهمية آبرى لدى 
  حاسة وتعتبر.عنهاحيث تنبها هؤالء إلى أهميتها البصرية والنتائج المترتبة ، علم المالحظة

_____________________  
 

 (1) MONTEALEGRE Alberto ,op. cit ,  p 61. 
 (2)  CLAUDE Benard, Introduction à l’étude de la médecine éxpérimentale ,                     
Garnier Flamarion ,coll .texte intégral ,première éd , Paris,1966,  p .239. 



 

  
فهي ، لمالحظة الدقيقة في مجال العلم لكونها تساعد اإلنسان على االبصر أداة برجماتية

 بيئةبما يوجد في ال تمنحه قدرات إشباع حاجته والمحافظة على بقائه من خالل االنتفاع
حجر الزاوية في دراسة الظواهر "  لعالم الفسيولوجي بالنسبة لالمالحظةتعتبر و

البد من أن يكون المالحظ فوحتى تكون هذه المالحظة حقيقية وعلمية،   . )1("الطبيعية
 ، ألن المالحظة تعني ترآيز االنتباه لغرض البحث  وإدراك بتفاصيل الواقعشديد العناية 

المشكل مما يحدث ( ا هو مالحظ ف بين ما هو معروف ومعقلي ألوجه التشابه واالختال
 وال يمكن للمالحظة أن ،م لما هو خاص بالظاهرة المدروسةوقدرة التمييز والفه)  العلمي 

ها وصفاتها طبيعية والوقوف على خصائصالظاهرة  بال طريق الحس والشعورتتم إال عن
ة معينة ،  ظاهريالحظلما )  الباحث(فالعالم  .سيرهامراقبة وهادفة قصد بطريقة عميقة 

 لتصبح جزءا مكمال لنسق ،ف الكشف عما هو جديد في الظاهرةتكون تلك المالحظة بهد
المعرفة في مجال العلم تتكون من الوقائع التي نصبح " ألن ، معرفته عن العالم المحيط به

   )2(."على وعي بها من خالل المالحظة 
  

ي يعتمد تلحواس الل باستعماله ي به يدرك وقائع العالم المادي ويكون على وعإذا فاإلنسان 
أحد ) المحيط/البيئة ( الواقعية الخارجية تعتبرالطبيعية ، حيث عليها في مراقبته للظواهر 

 من خالل الخبرة المباشرة التعرف عليها التي يتم لمعرفة العلميةالمثيرة لعملية بناء االعوامل 
على هذه العقل المتمرن و.  الحواسقدم تفسيرا لما التقطتهوالعقل الذي ي) المالحظة (

، يش وفي الموضوعات التي تعرض عليهسرعان ما يدرك الخطأ في الواقع المعالعمليات 
المالحظة العلمية تقوم على البحث الدقيق والنظرة العميقة لتفسير أحوال الظاهرة " ذلك ألن 

 عناصر الظاهرة و  العالقة الموجودة بيناتفسيرا علميا ، حيث يدرك المالحظ من خالله
  ).3(" الشروط التي تحكمها واألسباب المؤدية إلى حدوثها آذا تفاصيلها و

  
يالحظ إال عدد محدودا  ي أقدراته،اإلنسان ال يالحظ إال ما يتفق مع وبناءا على هذا، نجد 

الدراسة آ(أما الظواهر األآثر تعقيدا ، خاصة تلك التي تتسم بالبساطة، ةي الطبيعالظواهرمن 
تستلزم منه االستعانة بوسائل ترفع من قدرة ) … فوق خلوية ، الدراسة الجزيئية 

 وعلوم في مفترق طرق الفيزياء والكيمياء وضعت ما آانت المعرفة العلمية ول. المالحظة
في دراسة الظواهر تهتم   اليوم المالحظة أصبحتالطبيعة نتيجة التقدم التكنولوجي ، 

   ) Quantitative (كمالو)  Qualitative (فكيبالالطبيعية 
من ذلك ر أو فصيلة عن غيرها في األولى ، يهتم الباحث بالصفات التي تميز نوع عن آخ

 فيما يخص أما، لتعريف والتصنيف لعناصر الطبيعة والبيئةالوصف القائم على اخالل 
حديثة  ال العلوم تستلزم، حيث العلوم الكيماوية والفيزيائيةالمالحظة الكمية ، نجدها أصال في 

   تحديد نحو يتجه،مما يجعل الباحث آالبيوآيمياء والبيوفيزياء االهتمام  بالمالحظة الكمية 
_________________  

 
 (1)  Claude Bernard . op.cit, 1966.  p .248. 
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باستعماله الحسابات   ،  ويعبر عنها في نسب رياضية القات بين العناصر التي هي لديه الع
المالحظة العلمية التي يجب صبح ت المختلفة بهذا،والرموز  صيغ الكيماويةالرياضية و ال

 في منهجية المشاهدة قصد الكشف عن الظواهر الطبيعية  تتمثل ث أن يتحلى بهاعلى الباح
بالدقة والوضوح والنقد والتحليل  العلمية تتميز المالحظة ، ألنالتي تربط أجزائها والعالقات 

 فهي عبارة عن مالحظة تثير التفكير وتدفعه إلى التأمل والتساؤل عن أسباب الظواهر ،
   .العاديةلمالحظة العلمية تختلف عن المالحظة  مما يجعل االخفية،

  
   )  :  L’hypothèse( الفرض -
  

آان الذي )  ق م 479 - 399 (استعمل مصطلح الفرضية ألول مرة من طرف سقراط 
إذا وعليه،  توجد عند الناس الذين يحاورهم بحثا عنها يفترض أن الحقيقة التي يجهلها هو
احث الذي يقوم به مراقبة الظواهر الطبيعية في أدق آان النشاط العلمي يتطلب من الب

بالتفكير حدها ال تكفي لتفسير هذه األخيرة إن لم يقوم العقل المالحظة لونجد أن تفاصيلها ،
 عن ذلك تمثل األفكار الناتجة، حيث ها وعالقتها بغيرها من الظواهرومحاولة فهم وظيفت

الذي يعتبر جوهر )  l’hypothèse(ض الفر ما يسمى ار النظري للمعرفة العلميةاإلط
  تلك التنبؤات التي يضعها الباحث لتفسير  آما يقصد بالفرض،العلمي ومصدره االآتشاف 

 . ينها وبين األسباب التي أدت إليهالظاهرة موضوع البحث قصد معرفة العالقة الموجودة  ب
  

  ويذهب.عنهكننا االستغناء دور مهم ال يم له  أن آل تعميم يعتبر فرضالعلوم،وتبين أدبيات 
من الخطأ أن نظن أنه بإمكاننا إجراء التجارب العلمية بدون "إلى أنه ) Poincaré ( بوانكاري

ي يفترضه ذالفرض ال،  بالفكرة المسبقةويقصد . )1("فكرة مسبقة ، حيث يعتبر هذا مستحيل 
، آما لوقائع الطبيعةصوري جديدة عن االباحث ويعتبره في نقس الوقت نقطة انطالق لنتاج ت

إذا اعتبر الفرض مرحلة من مراحل المنهج ف " يوجد لمصطلح الفرض عدة  اتجاهات
  الباحث يحاولحيث، )2(" يمثل التفسيرات المتوقعة للظواهر الطبيعية بهذا،  فهو التجريبي،

 يعمل على التأآد منها ومطابقتها مؤقتة واضعا عدة فرضيات تفسير الظاهرة التي يدرسها
 وإذا ثبت  ثبتت صحتها أصبحت قانونا علميا فإذاوالتجريب،للواقع عن طريق المالحظة 

 ال يقتصر على مالحظة  أنفكر اإلنسانلذا، يعوضها بفرضية أخرى خطأها يلغيها و
  الباحث يقوم ذلك،وحتى يتمكن من فهمها  وإنما يطمح إلى المالحظةالحوادث من أجل 

يمكن للفرضية أن تتكون نتيجة الطبيعية، آما ظم تحته الحوادث القوانين الذي تنت بالبحث عن
  الخيالنتيجة المالحظة التي عملت على تبلورها في  ألفكار سابقة أو

  
  
  
  

______________________  
  

(1)   POINCARE HENRI, La science et l’hypothèse  ,champs Flamarion,Paris, 1989, 
pp 165-167.  
(2) MONTEALEGRE Alberto, op. Cit, p 61. 



 

ولكن المالحظات ال توجد قاعدة لتوليد فكرة صحيحة في ذهن الباحث إثر مالحظة من  "و
 وما ،عنهاأن نخضعها لقواعد دقيقة ال يستطيع المجرب أن يبتعد   أمكنناتولدت الفكرة إذا 
   )1( "لى القانون ل من الفرضية إ إال باالنتقالعلم ال يتحقق على الوجه األآمليطمح إليه ا

  
  بدورهانجد أن الفرضية تمثل، العقل بالدرجة األولى يعتمد البحث العلمي إذا آانوعليه، 

الفكرة المتوقعة التي تخطر ببال الباحث الذي يحاول جاهدا تأويل الظواهر والنظر فيها من 
العلمي ، والبحث نواة المادة العلمية   الفرضيةبالتجربة لهذا، تمثلقبل أن يقوم زوايا عدة 

لكل نقطة انطالق ضرورية  الفرض"  ذلك بقوله  أن) Claude bernard(ويدعم آلود برنار 
   :    ، أال وهي حتى يؤدي الفرض دوره يجب أن يستوفي ثالثة شروط واستدالل تجريبي

  . الفرض ينبثق عن طريق المالحظة -
  .أو عن طريق االستداللمباشرة  ال ممكن التحقيق بالخبرة الحسية  الفرض يكون-
ستنباط  وإنما يتم ذلك عن طريق ا يتم تحقيقها مباشرة، ال الفروض ذات القيمة العلمية-

بهذا، يصبح  )2(" تحقيق تلك النتائج عن طريق الخبرة الحسية ، ويتم نتائج الزمة عنها
طمح إليه  العلمي الذي توالتجريب يمثل مبدأ االستدالل واالبتكار في ميدان البحث الفرض

   .المجتمعات المعاصرة 
  
   ) :  l’expérience( التجربة -
  

، هي تتكامل معهما في آل أبعادها ف امتدادا للمالحظة والفرض تعتبرتجربة الال شك أن
وعلى  على المالحظة التي قام بها ابناءهيأة من طرف الباحث متكون التجربة حيث 

  .في انتظار التحقق منها الفروض التي صاغها
ار طرائق معالجة في إطعة ينظمها الباحث وضعية مصطن" عبارة عن ، فالتجربة إذا 

 متغيرات مستقلة ومتغيرات  قصد اإلجابة على فرضيات معينة والتحكم في،المشكالت
 االستدالل االستنباطي علىالتجربة المعرفة، حيث تبنى  وللتجربة دور مهم في بناء . تابعة

وسيلة لحصر الفرضيات العلمية دون أن يعتبرها مصدرا رئيسيا الذي ينظر إلى التجربة آ
واالستدالل االستقرائي الذي يولي أهمية قصوى للتجربة في بناء المعرفة ، حيث ،  للمعرفة

    )3("  وأداة لفحص صحتها  للمعرفة يعتبرها مصدرا أساسيا 
  
 فهي التي تحدد فرضية تصبح مرحلة التجريب مرحلة حاسمة بالنسبة للاألساس، وعلى هذا  

وإما الباحث،  على النتائج التي توصل إليها ا بناءمصيرها النهائي، إما أن تحولها إلى قانون
 الفرضية ،  وحتى يتوصل الباحث إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى التحقق من.نهائياتلغيها 
  ..بوسائل تجريبية يبدعها أو يخترعها والتجريب  بيستعين
  

____________________________  
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 نذآر على سبيل المثال للتوضيح ، ومن الوسائل المخترعة التي تساعد على التجريب و
 La génération  /الجيل العفوي  (ة في دراس التي قام بها الباحثون المتتالية اداتجتهالا

spontanée .(  
   ريةهجالمحظة الكائنات لمال)  Von Leeuwenhoek  1632-1723 ( أول مجهر اخترع -
  . لتعقيم اإلناء ) Needham /Spallanzani  1729-1799( تعويض الشاش  بالتسخين  -
 لبرهنة الفرضية ) Pasteur 1822- 1895( استعمال األواني الزجاجية المختلفة األشكال -

      )1( … التوالد الذاتيالخاصة ب
  
تحديد المشكل  لعروف والمالحظف بين المتؤدي إلى إدراك االختال المالحظةإذا آانت ف

ها بالتحقق  بدورتقوم التي  يفسح المجال للتجربةقة مؤالحباعتباره  الفرض وآانالعلمي 
المالحظة الفرض والتجربة تخدم المتمثلة في آل من األنشطة العلمية ، نجد أن من الفرض

الذي  العلمي الستداللاباستعمال   وتسعى آلها إلى تنشيط القدرات العقليةبعضها البعض
 أنه عندما تتحقق  حيث يعني هذا ،، …التخيل والتصور والمقارنة والحكم يستدعي آل من 

التجربة يسترجع العقل قدراته ليستدل ويقارن بهدف إصدار حكم على نتائج التجربة 
  والواقع وآل هذه العملياتالمحصل عليها والتأآد من مدى توافقها مع الفرضية المصاغة

   .العلمي أو االستدالل  بالتفكير تشكل ما يسمىالعقلية
  
  : Le raisonnement scientifiqueالعلمي ) االستدالل ( التفكير -
  

يمثل آل منهما القدرة على معرفة ، حيث  والتفكير خاصتين يتميز بهما اإلنسانيعتبر الوعي
ما يعطي أهمية آبرى لعملية م، لواقع سواء آان معلوما أو مجهوالوإدراك ما يحيط بنا في ا

 ،إلنسان، ال يمكنه أن يدرك الواقعيفكر ا" فإن لم  العلمية،التفكير في بناء المعرفة والمفاهيم 
 )2( "واقع المدرك بالنسبة له عقيما واإلنسان الذي أدرك الواقع، إن لم يتابع التفكير يصبح ال

ا نفكر لنستدل على الواقع وإنم ، ال نفكر من أجل التفكير في المجال العلميبمعنى أن
 له من  بد، ال بسلبيته وايجابيته الخارجييتمكن العقل من استيعاب الواقع المعاش، وحتى 

آل مرحلة من مراحل التفكير يوجد في " ألن  المنهج التجريبيالمسعى العلمي أي استعمال 
   )3( "من المالحظة إلى االآتشاف   ابتدأ المسعى العلمي
مل ثم االحتفاظ  أهم مكون في الوعي بالتفكير هو وضع خطة ع" األعسر أن وترى صفاء 

أآثر وعيا يصبح الفرد  حيث  ،…ة عمل قبل السلوك الفعلي تكوين خطلبها في العقل 
حين يتساءل  و حين يفكر، أي  قادرا على وصف ما يدور في ذهنهبتفكيره عندما يصبح

    )4(" يستطيع أن يقرر الخطوات التي يتبعها و
______________________  

  
  
 الناجحون ،  سلسلة  أو، 1991. دار الثقافة، الجزائر،أساسيات علم األحياء الدقيقة. لمعرفة المزيد ، أحمد مستري) 1(

   1970.، الجزائر  باستور عدو الجراثيم
(2) FOURASTIER Jean, opcit, P236. 
(3) Idem. 

  66 ص.1998 ، ة، دار قباء للطباعة، القاهرجل التفكيرالتعليم من أ. األعسر صفاء يوسف ) 4(



 

 وليس عن لماذا  تحدث الظواهر ؟ تبحث عن آيفالسابق آانت األبحاث العلمية في لقد
 للفكر اإلنساني أصبح يدفع  للتكنولوجيا ولكن التقدم الحديثالطبيعية ؟  حدوث الظواهر

وث الظواهر الطبيعية؟ مما أعطى ولماذا حد عن آيف  في نفس الوقت،باإلنسان إلى البحث
وحتى تبنى ، لتفكير وتطوير المعرفة العلميةمكانة العامل األساسي في ا للسؤال قصد البحث

 أنواع االستدالل المختلفةستخدام ايتطلب ذلك من الباحث   على أسس علمي عرفة العلميةالم
  . االستنباطي -االستنباط و االستدالل الفرضي االستقراء وآ
  
   :العلميةو االستدالالت ) التفكير(نواع  أ-

 العلمية نواع المختلفة لالستدالالت يستخدم األهمنهج التجريبي ومراحله، نجدبالرجوع إلى ال
وال يمكننا . االستنباطي – االستنباط واالستدالل الفرضي  االستقراء آل منالتي تتمثل في

نتعرض إلى أنواع االستدالالت المسؤولة أن نتكلم عن المعرفة العلمية وآيفية بنائها إن لم 
وجود تضامن بين التفكير  إال في حالة ال توجد "عن إدراك الواقع ، ذلك لكون العلوم 

الستدالل اقع يفتقد لالو وآل نشاط عقلي ال يواجه عمليتي المالحظة والتجريب في ،والواقع
عرفة العلمية وبالنسبة لموضوع  ونظرا ألهمية االستدالالت المختلفة في بناء الم)1(" العلمي

  :  البحث، نتعرض لهذه في ما يلي
  
   :Le Raisonnement Inductif/ االستدالل االستقرائي  -
  

يساعد االستدالل االستقرائي الفرد الباحث على تنظيم الحقائق والبحث عن العالقات ذات 
 م أوجه االختالف أو في محاولة فهحيث يستعمل هذا النوع من االستدالل بينها،الداللة 

ينتقل بموجبه الفكر  من االستدالل انمط"  االستقراء يعتبرالمدروسة ، والتشابه بين الحاالت 
من مالحظة ودراسة حالة جزئية إلى استخالص حكم آلي يتم تعميمه على باقي الحاالت 

    )2 ( "المشابهة للحالة المالحظة
  

 التساؤالت التي يطرحها نتيجة يتشكلن والتجربةالمالحظة والفرض   آل منوال شك أن
عل الطبيعي لتفكير تمثل صياغة الفرض الفوالوضوح، آما العقل على الواقع قصد الفهم 

وبدون المالحظة والتجربة ، ننا أن نتكلم عن النشاط العلمي يمكالهذا الفعل  اإلنسان وبدون
كير ينصب على األشياء  من التف هذا النوع، ألن نتكلم عن االستدالل االستقرائييمكننا أنال 

في و  ة تجعلنا نتنبأ بما سنتوصل إليهنستشهد بالظاهرة الطبيعية المالحظة آوسيل، أي نفسها
نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح " على أن  نفس السياق،  نجد ابن الهيثم يؤآد

 ، حال األبصار  ما يخص البصر فيالتقاط أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزيئات و
  )3(" فهو مطرد ال يتغير وظاهر ال يشتبه آيفية اإلحساس 

  
__________________  

  
(1) FOURASTIER Jean. Op.cit, 1966. P236. 
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مرحلة ال بد من أن يمر ب الفكري تفسيري وترآيبي علميا، لهذا، حتى يصبح النشاط
  .والتجريب  الفرضالمالحظة

  
   :  Le Raisonnement déductif/االستنباطي االستدالل -
  

 حاول أن يصل من الذي) Descarte(  االستنباطي إلى الفيلسوف ديكارتيرجع االستدالل
 االستقراءاالستنباط سبيل اليقين ال تبر ، فبالنسبة له يعخالل منهج جديد إلى قضايا يقينية

 االستنباط،أما  احتمالية إلى استدالالت آاذبة أو االستقراءفي آثير من الحاالت يؤديو
القا من استداللية يتم بمقتضاها الوصول إلى نتيجة ضرورية انط"   عمليةبالنسبة له هي

وم يقحيث ، … ة واالستدالل  ة مثل البرهن على قواعد منطقيابناء قضية أو قضايا مسلم بها
 تحليل وعلىم نظري في شكل فرضيات أو مسلمات تعمي: على  المنهج االستنباطي

 ترآيب العناصر بهدف الوصول إلى تعميم  ثمضوع إلى عناصره األساسية البسيطةالمو
) Descarte و Popper ( ديكارت وبوبر  آل منويؤآد  . )1(" نظري جديد أو معرفة مبنية  

تقوم على النظريات العقلية ة فكرية متواصلة على أن االستنباط حرآ خالل القراءات من
 لذا ، نجد االستقراء يستدعي الحواس قصد  وموضعها خال من آل إدراك حسيالمجردة

الوصول إلى صياغة الفرض تم القيام بالتجربة، أما االستنباط فيستدعي التجريد دون 
  . اء المعرفة العلمية الحواس لترآيب العناصر قصد بن

  
  :  Raisonnement  Hypothético-déductif/االستنباطي – االستدالل الفرضي -
  

ى أساس  العلم يبنى عل أن)Claude Bernard ( العالم أبرزهميرى أصحاب التجريب ومن 
 )Descarte(  ديكارت  أما، التجريب والفرض، المالحظة، أي استخدام المنهج التجريبي

 يرتكز على أهمية الحدس واالستنباط اللذان يبينان أن المعرفة بناء المعرفةيرى أن 
المعرفة طرحا   مشكلةمما جعله يطرح   ، أن تخضع للوضوح والتميز من ال بدالصادقة

 أن يتساءلوا الحقيقة دون آان يرى أن العلماء في عصره اآتفوا بالبحث عن جديدا، حيث
 إلى آيف نصل إلى  هنا انتقل السؤال من ماذا نعرف ومن المؤدية إليها ؟عن الطريقة

ل  إليه  بين الحدس واالستنباط ، حيث  يرى أن ما نص جد ديكارتبهذا ، يميز . المعرفة ؟ 
الفكرية  أما ما نصل إليه باالستنباط  فيتطلب نوعا من الحرآة ،بالحدس يأخذ وقتا طويال 

 وإنما هو تصور يمنحه انتباه عقلي ،قبلةالمت والحدس عنده ليس شهادة الحواس المتواصلة
  فيما يخص أما . بساطةأآثر االستنباط  ألنه  من يقيناأآثر وهو  صاف ألفه الذهن اليقظ

يمكن أن يكون االستنباط نتقال من قضية نعرفها إلى أخرى و ا ديكارت يعتبره االستنباط،
  .تكون النتيجة حدسية أو بديهيةمباشرا وعندئذ 

  
____________________  
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فهو يرى أن هناك " لديكارت "  االستنباطي -أما فيما يخص قواعد االستدالل الفرضي
  : في ما يلي نلخصها أربعة قواعد أساسية 

 
   : قاعدة الوضوح و التميز- 

  أن أتجنب التسرع، أيرك في أنه آذلك ما لم أدأال أقبل شي على اإلطالق على انه حق " 
أال اقبل من هذه األحكام سوى ما يعرض لعقلي منها في إصدار الحكم واستباق األحكام و

العقل  يستعملفي هذه القاعدة،  )1(" في جالء ووضوح بحيث يمتنع معهما أي شك فيها 
عليها فطريا أو التي يمكننا أن نتعرف عات التي تمثل األفكار الواضحة وإلدراك الموضو

  .  ، مما يساعدنا على التمييز بين األفكار قصد الوصول إلى الوضوح بالحدس
 
   :التحليل قاعدة -

 و حسبما تحتمل،  أجزاء صغيرة آلما وسعني التقسيمأن أقسم آل مشكلة أفحصها إلى" 
  )2(" وذلك حتى يمكن حلها على غير وجه 

بغي أن نقوم به، هو تقسيم المشكلة إلى  أول ما ين أن هذا الموضوع  من خالليتضح
البسيطة هي ما نعرف عنها  القضية ، أما فيما يخص موعة عناصر أو قضايا أآثر بساطةمج

 ومن ثم  تحل المشكلة إلى مجموعة قضايا تساعدنا على إدراك ذلك بوضوح ماذا تعني
  .  مضللةا صيغالعناصربعض ل  إن آانت حينئذ لناتبينيلعنصر المعقد وقد ا
   
   : قاعدة الترآيب -
ما أبدأ  بأبسط األشياء  وأسهلها من حيث الفهم وهي   أن أرتب أفكاري ترتيبا منظما،"

أي   ، )3("   وأصعد تدريجيا إلى معرفة ما هو أآثر تعقيدا آانت معرفتنا لها أآثر وضوحا
ل والنظر في بعد القيام بمهمة تجزئة المشكلة المعقدة إلى عناصر صغيرة، يأتي دور العق

فبعد ما نكتشف القضايا األآثر بساطة واألقل .  تلك العناصر للتمييز بين المعقد و البسيط 
بساطة ، نشرع في ترتيب عناصر المشكلة بدأ بأبسط القضايا صعودا إلى ما هو اقل منها 

 ، يب الجديد سوف نكتشف حقائق جديدة في ضوء هذا الترتي أثناء هذه العمليةبساطة وف
  . هو إيجاد عالقة جديدة بين أشياء مألوفة  ألن قوام االآتشافكذل
  
  : قاعدة التحقيق أو الحصر-

نني لم أحذف  للتأآد من أوم بإحصاءات تامة و مراجعات عامة في آل الخطواتأق " 
 يمكن أن يتشتت انتباهه في استخالص استنباطية، عمليات الفرد بعدةأي لما يقوم ، )1("شيئا

الخطوات فعلى ينسى خطوة من  أو قد تخونه الذاآرة أحيانا ومقدماتها، من بعض النتائج
  . إحصاء و مراجعة ما سبقية يقظة و متصلة يجري من خاللها  أن يقوم بحرآة فكراإلنسان

  
___________________  

  
(1) Descarte.René, Discour de la méthode, Brodard et Taupin, Paris, 1995. P32  
(2) Idem .P32  
(3) Idem  
(4) Ibidem,  P33 



 

 االستقرائين تبنى على المنهج  ال يمكنها أالمعرفة العلميةوبناءا على هذا ، نستنتج أن 
 الجانب التقني يمثلاالستقرائي  ذلك لكون المنهج ،وال على المنهج االستنباطي وحده وحده

اج إلى حين بناء العلم يحت في ، الفرضية والتحقق منها بالتجربة،المالحظةالذي يعتمد 
وتبين  . استنباطي -مما يستلزم استخدام استدالل فرضي ، عمليات فكرية وإنتاج علمي
 على ونيتفق  بوبر و ديكارت و أصحاب المنهج التجريبي أدبيات الموضوع أن آل من

وضع االستدالل المعرفة ب في التفكير والبحث عن إعطاء أهمية آبرى للعقل آنقطة انطالق
 عرفية وألن الفرض ال يمكن وضعه ما لم تسبقه أفكار مالثاني المستوى االستقرائي في 

   ).1( "ا تجريبيال استدالاالستقراء فهو أما ا، نظريالاالستنباط استدال"مسبق، ذلك ألن حدس 
  

 االستنباطي -على أن العلم يتخذ من المنهج الفرضي   يتفقونعلماء المناهجوعليه، نجد 
ل اصطناع العلماء الكشوف العلمية الهامة تم التوصل إليها من خالأن سية له ورآيزة أسا

 المنطقية التي يميز النشاطاتاالستنباطي   -الفرضي أصبح االستدالل لهذا، لهذا المنهج 
ينشأ ويتطور )  المعرفة العلمية(العلم وال شك أن . بها أي باحث في العلوم التجريبيةيقوم 
اهر المحرك الذي يدفع العلماء للبحث في الظوالتي تمثل دوافع اإلنسانية يجة للحاجات والنت

سئلة موضوعية سبق على أالطبيعية واالستقصاء عنها بهدف التوصل إلى إجابات منطقية 
السعي وراء االآتشاف هو الذي ،  أو بعبارة أخرى االستقصائية لهم وضعها في العملية 

 ل المحتوى العلمي للعلملذي يؤدي إلى نواتج علمية تمثيدفع بالعلماء للبحث واالستقصاء ا
يشكل آل من االستقصاء وعمليات العلم ونواتجه ما يسمى بطبيعة العلم الذي يمكن حيث 

  : التالي النموذج تلخيصها في 
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  
  *ص مكونات طبيعة العلم لخ م)7( رقم النموذج  -

  
  
  
  
  

______________  
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 طبيعة العلم 

استقصاء الظواهر 
 الطبيعية 

 اتجاهات :العلمعمليات 
  وطرق علمية

: نواتج العلم 
  معرفة علمية



 

بحث عن الصدق أو المعرفة ال " بأنه للظواهر العلمية ويعرف االستقصاء العلمي
أما نواتج العلم أو ما ،  )1(" ، ويفقد االستقصاء معناه في غياب عملية البحث …الجديدة

 العلماء مإليهتوصل فة تصنف إلى نوعين من المعر العلمية، فنجدهايسمى بالمعرفة 
معرفة علمية  األولى، حيث تعتبر لظواهر الطبيعيةلد استقصائهم باستخدام عمليات العلم عن

حقائق الفي  هذه إليها عن طريق الحواس وتتمثلتم الوصول ي ملموسةأي مادية  حسية
 ن طريقم التوصل إليها عيت نظرية مجردة  معرفة علميةعبارة عنفهي  أما الثانيةالعلمية، 
المفاهيم والتعميمات والقوانين والنظريات العلمية وآذا األفكار  وتتمثل هذه في التجريد
   .الرئيسية
العقلية المتمثلة في عن باقية مخلوقات األرض بقدرته على النشاطات   إذا يتميز اإلنسان

األفعال، أي على عقالنية " مما يؤآد على أن العلوم بنيت  والتخيل والتأمل التذآر والتحكم
 اإلنسان لم يصل لهذا،  )2(" منهجية بين الظواهر وأسبابها على شرح نظري يربط بطريقة

 اإلى ما وصل إليه من تقدم وتطور إال بفضل النشاط الفكري الذي  يعتبر أصدق مصدر
  .معينة العلمي يمتاز بخصائص جعلت التفكيرالتي  ةللمعرفة العلمي

  
  :يالعلم خصائص التفكير - 3 -4

وتبين .  معرفته العلميةالباحث لبناءيعتبر التفكير العلمي عمليات عقلية يستعملها الفرد 
 بل ذهب إلى تحديد خصائص يمتاز بها ذلك،أدبيات العلوم أن اإلنسان لم يتوقف عند 

     :يليالتفكير العلمي نلخصها في ما 
  
    : التخلص من األفكار السابقة *

فكار السابقة بوقوف العالم أو الباحث موقف الشك منها وال ترتبط ضرورة التخلص من األ
أن يدرس الطبيعة و يفهمها "  فعلى الفرد الباحث، ال إذا قام بفحصها والبحث فيهايقبلها إ

   .)3(" وفق ما هي عليه، وليس وفق ألراء  ونظريات السابقين
  
   :العلميةالموضوعية *

التي تتسم بالطابع التجريبي واإلمبريقي تشكل الموضوعية رآيزة أساسية في البحوث 
)Empirique(  ، يهدف تلقائيا  والالموضوعية الباحث الحقيقي يرفض الذاتية ويسعى وراء

يمكن أن نقبل بأن العالقات بين  "و إليهم توجيهاوإنما يوجه  إلى العمل والتطبيق
  )  4(" التي تملك وحدها قيمة موضوعية اإلحساسات هي

  
_________________  

  
  
  . 23ص  . 2001 ،الطبعة األولى ، دار الميسر، األردن ،  طرق وأساليب تدريس العلوم، ميشيل آامل عطا اهللا ) 1(

(2) Montéalègre .op. cit  .p258. 
  .98ص . عبد القادر محمد على، مرجع سابقماهر) 3(

(4) Point Carré . La valeur de la science, Puf, Paris ,1978. P179 
  
  



 

  
  : صدق قضايا العلم -* 

لقضية العلمية بالظواهر  مطلع العصر الحديث في مسألة ربط صدق االباحثين مندنظر 
حيث يعتبر الواقع الخارجي بالنسبة للعلوم المعيار األول في إثبات صدق أو عدم ، الخارجية

 صدق أو آذب قضايا العلم  يتوقف على وجود الواقعية" ذلك لكون ، صدق القضية
    . )1(" الخارجية 

 
   

  : صفة المنهجية * 
 تناول العلماء لمشكالت العلم سعيا وراء بناء المعرفة مندبدأ التفكير في المنهج العلمي 

التي آانت معروفة من (objets) األدواتإثراء "  حيث يساعد المنهج العلمي على ،العلمية
 والمتنوعة كرر والتجربة المضاعفة في التمرين المتنأصل المعرفة العلمية يكم، لكون قبل

فإذا آان العلم يعني العالقات الموضوعية بين الظواهر الطبيعية،  ،)2(" للمالحظ النشط 
  .اإلنسان الطرق الكفيلة بإعداد ما يستفيد به آشفها تعنيفالتقنية التي تساعد على 

  
  :  تكامل العقل و الخيال  *

 في  يكمن األول: من خالل مستويين المستوىكالعقل يتحر" إلى أن )  Tyndhal(يشير 
يتمثل في الوظيفة الترآيبية التي جعلت عالما أما المستوى الثاني ، الوظيفة الديناميكية للخيال

 أصالة االآتشاف العلمي ية لهذا، نجديشيد البناء الكامل للنظرية الذر)  Dalton(مثل دالتون 
   .)3(" يجعله يقوم بترآيب أشياء من جديد إلى الخيال الذي يتحلى به العالم وترجع  

  
    :ثلاالتمالتصور أو  * 

ار ولو آانت خيالية لتصبح يرى ديكارت  أنه  يكفي أن يشكل المخ التصورات أو األفك
وهي بصفة   ماعلى انه عملية تفكير مطبقة على موضوع" يعرف التصورهو و حقيقية

، … التصور إما إعادة إنتاج وإما عملية إبداع وقد يكونالتخيلعامة عملية فهم تقابل عملية 
يعطي قيمة للفكرة الضرورية التي تدخل في بناء "  آما )4("  آذلك عملية بناء مفهوم وهو

  )5("المعرفة مع السماح بالتغيرات الالزمة 
  
   
   :الحدس*

ة  يمثل الحدس المعرف، آما  الكشف العلمي وبناء المعرفةيلعب الحدس دورا هاما في سياق
  ،تختلف صورته باختالف موضوعاتهو  المباشرة باألشياء

___________________  
   
  .101 ص .سابق مرجع .علىماهر عبد القادر محمد ) 1( 

(2) Ulmo Jean . La pensée scientifique moderne , champ flamarion,Paris, 1969 .p33. 
  110ص .  نفس المرجع . ماهر عبد القادر محمد علي )  3(
  48ص. مرجع سابق . عبد الطيف الفارابي) 4(

(5) JP. Astolfi et autres . Mots - clés de la didactique des sciences . 1997. PP .145-
146. 



 

فكار التي تأتي  في األويتمثلفجأة إجالء موقف ما أو إدراآه " يعتبر الحدس الكشفيحيث 
   )1(" اإللهام بأنها وليدة الوحي أووتوصف على غير انتظار

  
   :االستدالل * 

يعتبر االستدالل حرآة أو سيرورة  فكرية تسمح بتسلسل قضايا وتنظيمات انطالقا من  
ويقوم االستدالل . معطيات أولية تنتقل من المقدمات إلى النتيجة بواسطة أو عدة وسائط 

دأ عدم التناقض ، مب مبدأ الهوية:بدونها مبادئ منطقية ال يصح التفكير االستداللي "على 
الستدالل ال ينبغي أن تعتقد أن القدرة على ا"  و )2(" ومبدأ الوسط الممتنع ثم مبدأ السببية 

 في الواقع هذه القدرة من الممكن أن تنمو وتصل إلى مستويات  آلنقدرة فطرية موروثة
      )3(" أعلى

  
   :التحليل و الترآيب * 

لتي ب من العمليات العقلية والمنهجية األساسية اوالترآيAnalyses تعتبر عمليتي التحليل 
  بقوله ويدعم ذلك ديكارت في القاعدة الثانية من المنهج االستداللييستند إليها البحث العلمي 

أن أجزئ آل مشكلة أتناولها بالبحث إلى أآبر عدد ممكن من أجزاء بمقدار ما تدعو " 
يب ، فيمكن من خالله تأليف الكل مرة أما الترآ )4(" الحاجة إلى حلها على أحسن وجه 

فال تحليل بدون ترآيب وال ترآيب .ة الترآيب على نحو دقيق من جديدأي القيام بعملي’أخرى
  .  ليل في البحث عن المعرفة العلميةبدون تح

  
   :التنبؤ التفسير العلمي و *
وف على القوانين  يمكن إدراك الحاجة التي ترمي إليها العلوم بالبحث عن العلل أو بالوقال
الجزئية القوانين   وإنما اإلدراك يتحقق بفضل التفسير الشامل الذي يذهب إلى ما وراءحدهاو
 على العالقات القريبة ال يوقف ي يتمثل في المبادئ أو النظرياتذالتفسير ال" ذلك  لكون، 

، فإننا نهدف عندما نقوم  بتفسير ظاهرة ماف )5(" فحسب ، بل يتيح النفوذ إلى باطن الوجود
مسألة التنبؤ  تطلعنا على بعدين أساسين في المعرفة "  ألن ،لى التنبؤ بمكوناتها في المستقبلإ

 الثاني فتمثله فكرة اطراد الحوادث في  ، أماCausalitéاألول يتمثل في فكرة العَلية :ية ؤالتنب
   .)6(" الطبيعة

  
    :والسببية الحتمية *

عبيرا عن العالقات الثابتة  الذي يعتبر تفسيرا حتميا للظواهر أو تيهتم العلم الحديث بالقانون
   أيني يحدد ظهورهاذالطرف أو الحال ال"  تمثل فهيظاهرة الحتمية الفيما يخص  أما ،بينها

________________  
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الحتمية المطلقة للظواهر التي نأخذها فيما يخص أما  وجوده،يكون شرطا أو أحد شروط 

   .)1("  الوحيد الذي يواجهنا و يدعمنا أالمبد هي المعيار أو بعين االعتبار
 نجد السببية الطبيعة، العلمية فيإذا آانت الحتمية تنصب على معرفة القوانين ف 

Causalité ن ها آثيرا في البحث ع فهي ال تختلف عنالحوادث ، لذلكترمي إلى معرفة أسباب
 عبارة "إذا السببية ، ث يمكننا أن نجد لكل شيء  سببًاحي، الوظيفة التي تؤديها آل ظاهرة

واالنتقال من االستنتاج إلى الداللة ، إلى مرتبة اإلرادة ) الذآاء(عن االنتقال من مرتبة الفهم 
 Aristo و Bacon سطون بكون وأر مآل ويدعم )2(" ومن قوة اإلدراك إلى الخيال النفسي 

  . أن العلوم الحقيقية هي تلك التي نكتسبها عندما نعرف أسباب األشياءبقولهم 
 

 باقية مخلوقات األرض بقدرته على نوبناءا على ما سبق ذآره ، نجد االنسان يتميز ع
التفكير العلمي والنشاطات العقلية آالتذآر والتحكم والتخيل والتأمل والتصور  وبناء 

، التي ساعدت على بناء العلوم بعقالنية األفعال أي على شرح ...ات بين المعطيات العالق
  . نظري يربط بطريقة منهجية بين الظواهر وأسبابها

فالعلوم التجريبية إذا، تسعى وراء جعل الفرد الباحث يتبع المسعى العلمي من خالل عملية 
ذا الطبيعة العلمية  حيث يستلزم الظواهر الطبيعية قصد التوصل إلى حل المشكل استقصاء 

ذلك من الباحث جمع البيانات، تحليلها وتنظيمها وفرض الفروض والتحقق من إثباتها 
بالتجربة واستعمال الوسائل المساعدة على ذلك ، آما يهدف الباحث من وراء استعماله 

 العقلية، للمنهج التجريبي الوصول إلى نتاج علمي يتطلب تدخل الحواس واستعمال القدرات
الطرق  وتطبيق االتجاهات العلميةمما يجعل أي بناء معرفي علمي يتطلب من الباحث 

علمية تساعد على دراسة  ، حيث تعتبر آل من االتجاهات والطرق العلمية عمليات العلمية
وضوع أو إلى معرفة علمية فهمها أو التوصل إلى إجابة على سؤال م لظاهرة طبيعية

االتجاهات العلمية، نجدها تتمثل في حب االستطالع وموقف الشك خص ما يفي أماجديدة، 
والتفتح العقلي والتأني في الحكم على األشياء في ...من ظاهرة طبيعية و التواضع والحيادية

 االستنباطي وهو يشتمل على –، نجدها تتمثل في المنهج الفرضي الطرق العلميةحين 
واالستنباط والتجريب العلمي والنتائج والتفسير المالحظة، جمع البيانات وفرض الفروض 

  .واالستنتاج
 

وعليه ، إذا آان بناء المعرفة العلمية يتطلب من الباحث أو العالم االتجاهات العلمية وتطبيق 
الطرق العلمية في المواقف المختلفة، قصد دراسة ظاهرة طبيعية وفهمها أو قصد الوصول 

، نجد اتجاهات العلم التي تطورت على يد هؤالء العلماء إلى اإلجابة على السؤال المطروح 
 أو تقنيات العلم الكفاءات المنهجية ، أما طرق العلم  فهي تمثل الكفاءات المعرفيةتمثل 

التي توصل العلماء إلى تحديديها مع تطور وتقدم التكنولوجيا، حيث تعتبر آل من 
  احث في دراسة ظاهرة طبيعية وفهمهاالتجاهات والطرق العلمية عمليات علمية تساعد الب

________________  
 (1) Montéalègre. Alberto .Op cit. P 264 - 265. 
(2) Abu yaarub al Marzouki. le concept de Causalité chez Ghazali. OPU. Algérie 
.1978. P186 



 

 savoir(م علماء ولما آانت المعرفة والمفاهيم العلمية واتجاهات العلم وطرقه تمثل علو. ا

savant ( وفيرة ومتغيرة بتغير المجتمع  ، نجد أن حتى تصبح هذه العلوم في متناول األفراد
المتعلمين عن طريق التعليم والتعلم ، ال بد من أن تخضع إلى ما يسمى بالنقل الديداآتيكي 

)transposition didactique   (  الذي يسمح بتبسيطها.       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  



 

  :  النقل الديداآتيكي لعلوم العلماء -ثانيا 
  

 ورفع المردود  المنظومات التربويةة إلصالح مكتفا عالميا جهودشهدت العشرية األخيرة
آة نظرة جديدة صحبت هذه الحرالدراسي فيما يخص التربية العلمية بصفة خاصة ، و

 وث ودراساتبحيام بإلى القين بهذا المجال  بالمهتمأدى التعلمية، مما للعملية التعليمية
ظهور حيث نتج عن ذلك  آيفية بناء واآتساب المعرفة العلمية تسعى وراء معرفة معاصرة 

   . )la didactique(يطلق عليه اسم التعليمية البيداغوجيا  تيار جديد يوازي تيار
 في محضر برجماتي تتمثل "الموضوع أن نقطة انطالق هذا التيار المعاصروتبين أدبيات 

)Constat Pragmatique ( تعليمي في ا مقصده فهم لماذا البيداغوجيا الحديثة ال تنتج مردود 
المستوى ؟ ولماذا آمية المعرفة المكتسبة سابقا تظهر ضعيفة جدا ؟ ولماذا تظهر بعض 

، نجد لذا )1( "؟ ةالتعليمي -األخطاء في عملية االستدالل عند المتعلم أثناء العملية التعليمية
 اخاصة نظرا النعكاسه بأهمية في الوقت الحالي يحظى الطبيعيةمادة العلوم تعليم وتعلم 

  .  الذي يسعى وراء الكفاءاتعلى رقي المجتمععلى التكوين العلمي للفرد وبالتالي 
التكفل الجدي من المعلم   فعالية تعلم مادة العلوم الطبيعية تستلزم نجد، السياقنفسوفي 

 قصد بناء حرآية -الوجدانية والنفسمعرفية ، من حيث قدراته ال، ذلك لفرد المتعلمبا
نجد تعليمية العلوم تؤآد ,  لهذاقليديالتشخصيته ال التكفل بالمعلومات آما آان عليه التعليم 

بد من تشخيصها وتحليلها  ال  مشاآل داخلية الآتساب المعرفة هناكاه إلى أناالنتب "على 
 العديد من العوائق  مكتسبات تعليمية العلومتآشف، ولقد تمكن من إنجاح المتعلمدقة حتى نب
)obstacles (اليومي للمعلم والمكون العملتحليلتبقى خفي عند  يمكنها أن التي  ")2(.   
  
 نتيجة  والباحثين العلماء تمرة جهد تعتبر المفاهيم العلمية وتقنيات اآتسابها  لما آانتو

تربطهم ي تعيش فيه والعالقة التي تال  الحية والمحيط الكائناتفي مجال البحث والتجريب
إلى النقل والكل لخدمة اإلنسان وتبسيط حياته ، نجد أن علوم العلماء ال بد من أن تخضع  

    . على المستوى التربوي جعل منها مادة تعليم وتعلمسيآتيكي الذي االديد
  
 : اء   الديداآتيكي لعلوم العلم النقلعنى م-1
  
 مرة في ألول) transposition didactique (  النقل الديداآتيكي أو التعليمي مصطلح عملاست

 حيث الرياضيات، إلى المجال التعليمي عن طريق تعليمية  وحول بعد ذلكعلم االجتماع
 تخضع ،المادة المعرفية التي عينت آمعرفة للتعليم" هذا المجال أن  ن في ويرى المختص

  وعة منإلى مجم
  

__________________  
  

 
(1) GIORDAN André, Nouveau modeles sur apprendre pour dépasser le constructivisme 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teatcher/giordan/LDES/infos/pibli/erticles/apprendre.htr..2001
,P2   
(2) ASTOLFI Jean Pierre et autres,OP Cit, P6. 



 

رة بأخذ مكان بين أدوات تجعلها جدي) transformation adaptative( لتغيرات التكيفية ا
 )1(" ليم اسم النقل التعليمييطلق على العمل الذي يجعل من أداة المعرفة أداة التع، لذا التعليم

كون يال يمكنه أن إلى معرفة التعليم اء لمفة العاالنتقال من معرتبين قراءات أخرى، أن و
     :بمرحلتين ل التحويا، بل يجب أن يمرشرمبا

إلى  )savoir-  savant(تحويل معرفة العالم ويتم فيها األولى تتمثل في التحويل الخارجي  -
  )savoir à enseigner(معرفة للتعليمال

مادة للتعليم إلى مادة اليل تحوويتم فيها الثانية تتمثل في التحويل الداخلي المرحلة أما  -
 :والنموذج التالي يوضح ذلك ) le savoir enseigné(التعليم

     
  
  
  

  نقل خارجي                                              
  
  

   نقل داخلي                                             
  
  
  

  
   مراحل النقل التعليمي للمادة العلمية) 8( رقم النموذج  -

  
 : دوي المستوى العالي القرارعلى يد أصحاب  العالم إلى معرفة للتعليم رفة يتم نقل معحيث

نجد حيث ,  العلوم تعليميةالجامعيين والمفتشين والمختصين في التربية وآذا المختصين في 
عرفة للتعليم أما فيما يخص نقل المالتعليمية، لتعلم في الكتب المدرسية وفي المناهج امعرفة 

 المراد تحقيقها  على يد المعلم الذي سيكيفها حسب أهداف الدرسذلكيتم ، إلى معرفة التعليم
   .من تعليم مادة العلوم الطبيعية وحسب الكفاءات المراد تنميتها على مستوى الفرد المتعلم 

 يشكل مصدرها علوم العلماء  نجد المعرفة التي يجب إآسابها للمتعلموعلى هذا األساس،
لفة  لتصبح مادة للتعليم وهذه بدورها تخضع لتغيير ثاني التي تخضع إلى تغييرات مخت

ليشكل مادة التعليم وهي التي يتصرف فيها المعلم ليحدد المفاهيم المراد إآسابها للمتعلم 
   .واألهداف المراد تحقيقها على مستواه

من  نجد أن معرفة التعليم التي توصل المعلم إلى تحديدها انطالقا ذآره، على ما سبق اوبناء
  الخاصة بالمتعلم بهذا ، التعلم مضمونها عمليات االعتبار فيالمعرفة للتعليم تأخذ بعين 

__________________  
  
  النموذج من وضع الباحثة *

(1) CHEVALLARD Yves, la transposition didactique, Grenoble, la pensée sauvage, 
Paris, 1985. 

 المعرفة للتعليم 

العلمي للدرس المحتوى    والتعلملتعليمامعرفة   

   الخاممعرفة العالم

 لكتب لمحتوى العلمي  ال
والمناهج 

 محتوى علمي جامعي



 

 أن المعرفة ال يمكن  يؤآد علىالنقل"   مصطلحيوضح أن  التعليميلنقلمفهوم ا يصبح
ضرورة البحث عن قواعد يبين فهو ,  التعليمي مصطلح  فيما يخص أما ،هي تبليغها آما
تأخذ ) modalité(بكيفية ذلك ,  تكون مالئمة لبنية المعرفة التي نريد إآسابها حتى هذا النقل 

يفية وضع إمكانات تسمح بالتفاعل  آما يجب البحث عن آ،بعين االعتبار عمليات التعلم 
المرجعية   آل من المعرفة العلمية الجامعية والتطبيقات االجتماعية بينعلى المدى الطويل

  (1)" الصياغات التصورية التي تكون في متناول المتعلم آذا و
لكونها تمثل معرفة أن معرفة العلماء يصعب تناولها من قبل المتعلم  مباشرة، وعليه ، نجد 

ها يتطلب نقل مما مواد،التي تشترك فيها عدة  دة عالقات بين المفاهيم المختلفةضمن عت
نات المعرفية للمتعلم معرفة علمية تتماشى مع اإلمكا:  عبارة عن حتى تصبحتعليميا 

ختار في تسمح بتحديد وتفسير المواقف المادية التي تتفق والمجال التطبيقي الم وومحفزة له
 .الجيولوجيةمعرفة علمية تكون مالئمة مع العلوم البيولوجية و ، ولتعلمعملية التعليم وا

لتلخيص وتوضيح  العالقة الموجودة بين معرفة العالم والمعرفة للتعليم ومعرفة التعليم و
  )2( : التالي  سنتعرض إلى الجدوللة عنهاووالعناصر األساسية المسؤ

  
  .لهاصر في النقل التعليمي المعارف العلمية ودور آل عن) 1( رقم الجدول -

  معرفة التعليم   معرفة للتعلم   معرفة العالم   أنواع المعرفة 
  المعلم   مؤلفي المنهج والكتب   الباحثين العناصر األساسية 

مرجعية 
الجماعات 
  االجتماعية 

زمالء الحاضر والماضي 
مدرستهم تيارات :

  أفكارهم ومؤلفاتهم  

مختصين في المادة 
  لرأي العام المعلمين وا

المؤسسة التعليمية  
المتعلمين، المحيط االجتماع 

  المفتشين و األولياء
تقدم وحداثة المعلومات،  مرآز نشاطاتهم 

  النقاش العلمي 
تهيئة العناصر الحديثة 

للمعرفة  المراجع األصلية  
تحويل المعرفة إلى نشاطات 

  وتمارين

توصيل األفكار القاعدية ، 
ليها في الصعوبات المتعرف ع

  على االتصال الحفاظالعمل ، 
 التعليمي سلطة على المعرفة 

النشاط المعرفي 
  للعناصر 

العمل على حالة 
المعلومات الذاتية حل 
المشاآل ويعمل على 

صدق الحلول من طرف 
  الزمالء الباحثين  

يدمج المعلومات الجديدة 
يبسط . للمعلومات السابقة 

المعرفة ويعرضها بحتا عن 
  . الجيد الشكل

ينتقي األفكار والتمارين المراد 
حلها والدروس المراد تعليمها 

يأخذ القرارات لتحديد سجل . 
  . المداخالت 

مصدر الضغوطات 
  على نشاطاتهم 

التنافس العلمي مؤلفات 
ومواصالت ، مبررات 

  البحث 

التنافس وصعوبات التأليف 
احترام البرنامج المتابعة 
ائبه المتبادلة بين المؤلف ون

متطلبات ضمان المستوى 
صعوبات الزمن . العالي للتعليم

التعليمي ، تطابق مع قواعد 
رد فعل اإلدارة (التعليم الثابتة 

  والتفتيش واألولياء 
 

_______________ 
  
  

 
(1) ASTOLFI Jean Pierre, procédure d’apprentissage en sciences expérimentale, 
INRP, Paris, 1985. 
(2) PERRET-Clerment Anne-nelly et autres,décontextualisation et recontextualisation 
de savoir dans l’enseignement des mathématiqies à des jeunes élèves, in 
intersaction didactiques, université de GENEVE, 1982. 



 

  :ن على أن تيار التعليمية المختصين يتفقووبالرجوع إلى مستجدات التعليمة، نجد
الذي يحيط به )  األدواتعالم (رآز على التفاعل الموجود بين المتعلم والعالم الفيزيائي ي -

   .)الطبيعيةفي دراسة الظواهر (خارج وداخل المدرسة 
لتجارب القيام باأي لمية من خالل  الممارسة الذاتية ؤآد على أهمية بناء المعرفة العي -

   . ج التجريبيوممارسة المنه
أخذ بعين االعتبار التفاعل االجتماعي من خالل الكشف عن أهمية  مواجهة أراء ي  -

 االمتعلم عنصر ر، ذلك باعتبا المعرفية–جهة االجتماعية المتعلمين قصد تحضيرهم للموا
  .  في المجتمع يؤثر فيه ويتأثر بهال فعا
والوسيط بين المادة  وع التعليميعتبر المعلم المسؤول األول عن ضمان نجاح المشري -

و آل هذه المعطيات تستلزم من . يةالمكلف بتحقيق األهداف التربوهو و، مية والمتعلمالعل
   .معلم العلوم التحكم في تعليمية العلوم الطبيعة مادة التعليم والتعلم

  
   :  /didactique des sciences naturellesالطبيعية تعليمية العلوم -2
  

  منهليجعل لنقل الديدآتيكي ع لخضالذي عتبر نتاج العلماء  ي العلوم الطبيعية محتوىلما آان
ترمي إلى الدراسة العلمية لسيرورة العلوم الطبيعية بدورها تعليمية  تعلم، نجدالتعليم وللمادة 

ة المعرفالمتعلم المعرفة العلمية والفرد إآساب  بكيفية تمكن من هاظيمالتعليم والتعلم وإلى تن
 مما أدى بالمختصين في هذا المجال إلى ، المحيط الطبيعي والكائنات الحيةالفعلية تجاه

فرد يعة التصورات التي تكون بحوزة الودراسة طب  آلية اآتساب المفاهيم العلميةدراسة
 تؤآد القراءات المتخصصة في تعليمية العلوم على أن و .قبل وبعد عملية التعلمذلك , لمتعلم ا

 عملية تغيير م التعلاعتبار ، تتمثل فيالبحث التعليمي في مجال العلوم الطبيعيةتوجهات 
 ecologie(مفاهيمي عن طريق عمليات تفاعلية تتم بين مكونات االيكولوجيا المفاهيمية 

conceptuelle ( لتطور  عن ا بدورها التي تعبرالتعليمية مجموع النظريات تستفيد منهاالتي
 connaissances( المعلومات العلميةساب بهذا، تصبح عملية إآبيعيةالتاريخي للعلوم الط

scientifiques  (ة المعلومات  من خالل مواجهلهالنشاطات البنائية  على " تتوقف للمتعلم
اإلجابة على األسئلة   قصد إنتاج معنى مالئم يمكن من خالله،السابقة الجديدة بالمعلومات

 sites(النشطة  دي إلى تكوين  ما يسمى بالمقراتيؤمما ، المدرآاتالمطروحة أو على 
conceptuels actifs  (  التي تمثل نوع من التفاعل له دور في تنظيم المعلومات الجديدة وبناء

عند  ف)environnement didactique(الشبكة المفاهيمية التي يسيطر عليها المحيط التعليمي
 سيخلق اضطراب على الذي) dissonnance ( يجب إدخال تنافر األصوات ،بداية آل تعلم

هذا التنافر وحده يمكن أن يؤدي إلى ، فمفاهيم المتحرآةالمشكلة للة مستوى الشبكة المعرفي
 (1)" التطور 

_____________   
 
 
 
(1) GIORDAN André, apprendre faut-il dépasser le constructivisme 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teatcher/giordan/LDES/infos/pibli/erticles/apprendre.htr..2001
, P1  



 

ة واآتساب بين اآتشاف العالم للمعارف الجديدموازاة  أن هناك  فكرة  انطالقا  منوعليه، 
 ، نجد مساعي تعليمية العلوم ترمي االيكولوجيا المفاهيميةمعطيات   فكرة ومن،  االمتعلم له

المتعلم، يها مكونات االيكولوجيا المفاهيمية لدى الشخص فالشروط التي تتغير إلى تحديد 
 التي تتمثل في إآساب المتعلم الكفاءات تحقيق أهداف تعليم مادة العلوم الطبيعيةذلك بهدف 

 التي) خصائص وأهداف المنهج التجريبي (والكفاءات المنهجية ) المفاهيم العلمية (المعرفية 
تصور حول واقع  الطبيعة المحيطة به  وحول سيرورة  تمكن المتعلم من بناء من شأنها أن

 وتؤآد أدبيات التعليمية على أن االهتمام الكبير .  المعارف في مجال العلوم الطبيعية تعديل
 التي شكلت  في لمفاهيم العلميةلات المتعلم تصوربصفة خاصة حول  يدور  لهذا التيار

و تحليل خطابات أ حول مفهوم معين  بالمتعلم إلى إنتاج خطابأدت   وضعيات تعليمية
 لتكوين تجاوزها  عليه التي ينبغيالعوائقل إلى الكشف عن ووصقصد ال، ذلك علمية

توقع  لهذا، نجد المختصون في تعليمية المواد العلمية يؤآدون على   تطوراتصور أآثر
فيها   توقع وضعيات تعلم يتم أي ،تتميز بالصراع المعرفيتعلم ) situations (وضعيات

) modélisation( النمذجة توظيفوب الجديدة باألفكار السابقةالمتعلم  مواجهة أفكارب القيام 
الربط مع المكونات والعناصر عن طريق جعل المتعلم يحاول تنظيم معارفه بتحديد عدد من 

اقتراح  وذات طبيعة علميةإشكالية لوصول إلى صياغة  لتوظيف المعارف المكتسبة واهبين
 تجعل المتعلم يحدد شبكة مفاهيميةإعداد  وآذا ،التحقق منها عن طريق التجريبو تفرضيا
تي تربطه بالمفاهيم األخرى وتجعل منه مفهوما  للعالقة ال المفهوم المقصود بالنسبةموقع
  .وظيفيا

   
التعليم ذي يعتبر محور عملية  التربية العلمية للفرد المتعلم الوعلى هذا األساس، تصبح

حيث ,  المختلفة لشروط المالئمة لتطوير آفاءاتها خاصة على تهيئة بصفة تتوقف التعلمو
آل لحظة من لحظات تطوره بتشكيل قائمة " في لدى المتعلم  تسمح الكفاءات المتطورة 

شياء وخصائصها وطريقة آفاءات منظمة في سجل متنوع يهتم بالفضاء والحرآة وباأل
 -ة االتصال  وبالتصورات وبالعالقات الوجدانية  وباللغة ودورها في عملي استعمالها

في تكوين  آمادة التعليم والتعلم إلى اإلبداع  العلوم الطبيعية ، مما أدى ب)1(" االجتماعية  
التي عملت على التقليل من األخطاء  العلمية وعلى  رها ومفاهيمها ومناهجها العلميةأط

) la discipline(المادة   "  ذلك جعلحيث ضمان نوع من المصداقية لالآتشافات الجديدة، 
بمجال  "العلوم الطبيعية تحددإضافة إلى أن  )2(" تمثل مبدأ مراقبة إنتاج الخطاب العلمي

بمجموعة من آذا و، تعتبر حقيقة االقتراحات التي وات وبمجموعة المناهج وبمجموعةاألد
 في خدمة من ال جهو ماظامحيث يشكل  الكل ن ،والوسائل والتقنيات والتعاريفين القوان

علمي المحتوى ال   فيقصد بهالنظام المجهول، أما )3(" يريد أو من له القدرة على استعماله 
   ابناء  الفرد المتعلم  ليصبح  قادرا على إعطاء معنى لتجارب وخبرات جديدة لهغيستالذي 

 ____________________________  
 
(1) VERGNAUD Gérard, Apprentissage et didactiques ou en est –on ? Hachette, 
Paris, 1994, P6. 
(2) FOUCAULT Michele, l’ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971, P38  
(3) FOUCAULT Michele , op. Cit.  P31 



 

 ترمي إليها آل المجتمعات أصبحت  " ثقافة علمية "ذلك قصد  تكوين ، على ما يعرفه
  ن تلتحق برآبالتي تريد أ

المجتمع الغربي أول من تفطن إلى  يعتبر ، حيثوالتقدم التكنولوجي لهذا العصرالثقافة 
 بحاجة السبعينات أين آان بداية العشرين فيأهمية العلوم في المجال التربوي في القرن 

 ذلك ،يعة العلم وترآيبه وبيئته ح طباستراتيجيات توضتشتمل على نماذج مختلفة ل ملحة
وطرق مناهج علمية حديثة تتضمن أهداف  العلوم وتحديثه وبناء تعليمف تطوير هدل

 والقيمة من شأنها النهوض بالجوانب الفكرية التربية التي مجالواتجاهات واضحة في 
االبتدائي و المتوسط ، أي المستوى التعليمي ية في المراحل التعليمية الثالثةالتحصيل
اريع تربوية رائدة لمناهج العلوم بصفة عامة ومناهج  مما أدى إلى ظهور مش،والثانوي

   . العلوم الطبيعية بصفة خاصة 
 
 Sund et(تبين أدبيات العلوم أن نموذج طبيعة العلم الذي اقترحه فيلسوفا العلم سند وآارين و

Carin 1974 (* تي يسعى إليها النظام  الماذج وضوحا وتحديدا لطبيعة العلم يعتبر من أآثر الن
 ن من اتحاد عمليات ونواتج العلم ترآيب بنيوي يتكو تمثل يعة العلم  طب  باعتبارتربوي ال

 عند علم الجديدةالتي  تساعد العلماء في اآتشاف نواتج ال على الطرق االستقصائية ابناء
  .دراستهم للظواهر الطبيعية في العالم المحيط بهم والبحث فيها 

  
  
  
  
   
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  

   طبيعة العلم حسب تصور سند وآرين ) 9( رقم  النموذج-                       
 
 
 
 
  
  
   .19 ص .مرجع سابق  .اهللالنموذج عن مشال آامل عط * 

استقصاء للظواهر 
 الطبيعية 

 
  األحداث-
 األجسام -

 الطبيعية 
  العالقات -

 عمليات العلم
 

االتجاهات  / 1
 العلمية 

  حب االستطالع -
  الشكية -

… التواضع -  
 

الطرق العلمية  / 2   
  فرض الفروض -

   جمع البيانات-
  االستقراء -

 نواتج العلم 
 

  حقائق -
  مفاهيم -

  تعميمات -
  قوانين -

    نظريات-

إستقصاءات جديدة 
 للظواهر الطبيعية 

) معرفية(نواتج علمية 
  جديدة

  عمليات العلم



 

 أن طبيعة العلم التي تمثل الخلفية الفلسفية للتربية العلمية  والتي يتضح لنا من هذا النموذجو
ترمي المجتمعات إلى  وم الطبيعية التيعلمادة ال دافشتقاق أهال امصدرتمثل بدورها 

أساسية يمكن استغاللها في  عمليات ، تستند إلى ثالثةأفرادها المتعلمينتحقيقها على مستوى 
، أي عمليات العلم ونواتج العلم و تقصاءعملية االسين المشروع التربوي العلمي وهي تكو

  .  المفاهيم العلمية
 

 نجد نواتج االستقصائيةاالتجاهات العلمية وطرق العلم  ات العلم تمثل عمليإذا آانتوعليه، 
شمل الحقائق والمفاهيم والتعميمات والقوانين تي تم الو تمثل جسم المحتوى النظري للعلالعلم

استغناء عالقة تفاعلية تجعل يوجد بين عمليات العلم ونواتجه العلمية، حيث والنظريات 
الظواهر  دراسة االستقصائية فيتساعد العملية  ، آما ل مستحي أمراآلخر الواحد عن

علمية جديدة  ى معرفةلوصول إللالتي يالحظها الباحث ذلك  الطبيعية على حل المشاآل
   . صحتها بالتجريب العلميبثتانصادقة 

  
  :   طبيعة العلم وتكوين المشروع التربوي العلمي   - 1 -2
  

) بناء المفاهيم(رآيبية  التالبنيةحيث  بطبيعة العلم من لعلوماالتربية العلمية وتعليم وتعلم تهتم 
   الخاصة به)االستقصاء العلمي(البحث الفكرية وأساليب ) اتجاهاته وطرقه  ( وعملياته

ومما ال شك فيه أن آل من البنية الترآيبية للمعرفة العلمية وأساليب البحث وعملياته يتطلب 
أما فيما يخص أساليب . لم على اآتساب المفاهيم العلمية عمليات تربوية تساعد الفرد المتع

  : عمليات البحث، نلخصها في ما يلي 
  
  :السؤال العلمي وأهمية االستقصاء -

 ذلك باستعماله الجديدة،لوصول إلى المعرفة ل يعتبر االستقصاء عملية بحث يقوم بها الباحث
ماذا؟  آيف؟ مختلفة من نوع ئلة أسعلى  يقوم االستقصاء و.المختلفةللنشاطات العقلية 

دوافع تثير الباحث وتحثه على سئلة حيث  تعتبر هذه األ ولماذا؟ وما هو السبب في ذلك ؟
الفيزيائية والكيميائية والبيوآيماوية واألحداث (البحث واالستقصاء في الظواهر الطبيعية 

واستنادا إلى  لذي يحيط بهي العالم الطبيعي االتي يالحظها ف) … والعالقات التي تربط بينهم
دمها العالم في استقصائه  نجد المجال التربوي يهتم بالنشاطات العقلية التي يستخالمبدأ،هذا 

منحى (تتفق الطرق االستقصائية للعالم بالطرق االستقصائية  أين الطبيعية للظواهر
االستقصاء ة نلفت االنتباه إلى أن لعمليفي نفس السياق،  و.المتعلمللفرد ) االآتشاف 
 على  صلة وثيقة ال يمكن الفصل بينهما عند بناء المعرفة العلمية الجديدة العلموعمليات

  .مستوى الفرد المتعلم
  
 : عمليات العلم  -

السؤال على  اإلجابةتؤدي إلى    من األفعال المنتظمةيتضمن مصطلح عمليات العلم، سلسلة
 فيما يخص أما، ة االستقصاء اتصاال واثقابعملينجد هذه العمليات تتصل ، حيث الموضوع 

  . ماتجاه العلم وطرق العل :ننوعاعمليات العلم فهي 
 



 

  : االتجاهات العلمية *
فز العالم على يقترح األدب العلمي عددا آبيرا من االتجاهات العلمية التي من شأنها أن تح

 التحرر من الخرافات  ،الفضول العلمي ، حب االستطالع  : ومن أهمها االستقصاء والبحث 
 يتوقف ، أيلطريقة العلمي االعتقاد الراسخ باولتواضع ، التأني في إصدار الحكم الشكية ، ا
 التي تطورت مع للكفاءات المعرفية الممثلة خصائص التفكير العلمي مي علىاالتجاه العل

ة التي توصل إليها قلي للعمليات العاوما أبعاد االتجاه العلمي إال تنظيمالتقدم التكنولوجي، 
  . يصبح مكتسبا لهاى  إجرائية حتبصورةللمتعلم تقديمها  إلى ة العلميية التربالعلماء ترمي

 
  :الطرق العلمية* 
ظات وفرض الفروض وسائل عقلية يقوم اإلنسان من خاللها بتنظيم المالح ،هذهتمثل  

، و ظاهرة طبيعيةح حدث عقلي أتبين العالقات قصد تفسير وتوضيالبيانات، آما وجمع 
استنادا إلى ال شك أن والعلم، الظاهرة الطبيعية مشكلة  ويمثل آل من الحدث العقلي أ حيث
 المشكلة ذات تحديد  فيةمثل الم العلمية تهتم بالطرق اإلجرائية للعلمالتربية أصبحت هذا

 التحقق الفرضية، صياغةالحواس ، ظاهرة الطبيعية باستخدام مالحظة الوالطبيعية العلمية 
لهذا، تعتبر …  العالقات المكانية والزمنية استخدامالبيانات وتنظيم وتحليل تجربة ، بالمنها 

 عقلية تساعد الفرد المتعلم على توضيح عمليات) العلماتجاهات وطرق  (عمليات العلم
 العلمتساعد على فهم  التي نواتج العلموتفسير األحداث والظواهر الطبيعية، ذلك قصد بناء 

عمليات العلم عناصر أساسية ال بد من االهتمام بها في بناء المشروع مما يجعل من 
  .العلميالتربوي 

    
  :العلمنواتج  -

نواتج تعتبر . ةيالتكنولوج ور العصتطورذلك حسب ، واتج العلم بالتجديد والحداثةتتميز ن
مال االستقصاء تعمفاهيم علمية محسوسة ومجردة  توصل العلماء إلى بنائها باسالعلم 

، حيث العلمي الذي هو في تزايد مستمر إلى تشكيل المحتوى ، مما أدىوعمليات العلم
النتقاء المفاهيم العلمية المراد إآسابها للفرد  ال التربوي هذا المحتوى العلمييستغل المج

ى  العلمية التي ستساعده علةمعرفال حتى يتمكن من بناء  من خالل فترات تعليمية المتعلم
  .لتكيف مع البيئة التي يعيش فيهاحماية نفسه وا

  
  يؤدي إلى تشكيل نواتج العلم باستعمال عمليات العلم استقصاءا مستمراالعلمإذا آان وعليه، 

فكر اإلنسان الذي يستعمل المشكلة العلمية التي لها عالقة بالطبيعة تنبع من   نجد،في التفكير
 أن يعكس طبيعة المشروع التربوي العلمي يجب على ا،ذهل وآفاءاته العقلية لحلها  قدراته
الطبيعية وتجعل المتعلم يعيد قصاء للظواهر التي من شأنها أن تنهض بعمليات االست العلم
 ، ذلك باستعماله آل من عمليات وطرق نواتج العلم التي توصل إليها العلماء من قبل بناء

الذي ستجرى عليه )  Contenu de savoir(المحتوى المعرفي يعة العلم طب العلم، آما تمثل
انطالقا ، أي أن األخرىتجعله متكيفا وقابال ألن يحتل موقعا ضمن المواد التربوية تحوالت 

 يتم يهوبناء عل)  Objet de savoir(من المحتوى المعرفي، يتم  تحدد موضوع المعرفة 
م انتقاء مواضيع التعليم ومنه يت)  Objet à enseigner(تحديد الموضوع الخاص بالتعليم 

ي معنى للعالم الطبيعي والتكنولوج بدورها التي ستعطي) Objet d’enseignegment(والتعلم 



 

 في تشكيلها على والتعلم تتوقف مواضيع المعرفة العلمية للتعليم ولما آانت. بالنسبة للمتعلم
نبين من خالله " علم لطبيعة ال"اقتراح نموذجا إجرائيا في ما يلي  سنحاول ،العلم طبيعة 

جابة على  ذلك باإل)استقصاء عمليات ونواتج (العالقة الموجودة بين المكونات الثالثة 
ستعملها في هذا يالتي س مليات العقليةماذا سيستقصي المتعلم ؟ ما هي الع :التاليةاألسئلة 

  ؟   له بالنسبةها نتيجة ذلك ؟ وما أهمية ذلك يالموقف ؟ وما هي المفاهيم التي سيبن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
    نموذج إجرائي لطبيعة العلم)10( رقم النموذج -

  
 

__________________  
  
   .النموذج من وضع الباحثة *

استقصاء الظواهر  
 الطبيعة 

  
 المادة الحية 
 المادة الغير حية 
 البعد البيولوجي 
 البعد الفزيولوجي 
 التفاعالت البيوكيماوي 
 عالقة الكائن بالوسط 
 عالقة الوسط بالكائن 
  عالقة الكائن بالكون
 البعد المكاني 
 البعد الزماني 

...البعد التكنولوجي   

   اتجاه علمي 
 
 التخلص من االعتقادات 
 حب االستطالع 
 الفضول العلمي 
 التفتح العقلي 
 التواضع
 فهم السببية في الظاهرة 
 التأني في الحكم 
موقف الشك من الظاهرة 
 تكامل العقل والخيال 

…استدالل علمي   

 طريقة علمية 
 
 المالحظة العلمية 
 جمع البيانات 
 تحديد المشكل 
 فرض الفروض 
 القيام بالتجربة 
 جمع النتائج 
ئج تفسير النتا  

 استنتاج 
  .الترآيب والتقويم. التنبؤ 

ية بناء مفاهيم علم  
 
 

  حقائق علمية  -
  مفاهيم علمية  -

 تعميمات علمية -
  

  قوانين علمية -
   نظريات علمية-

  

 ماذا يستقصي المتعلم ؟ 

 كيف ذلك ؟

 لماذا ؟ 

 ما أهمية ذلك ؟



 

أن التغيير الحديث المتعلق بتفجر المعرفة العلمية والتقدم التكنولوجي المستمر ال شك 
النظر في آيفية تكوين  التربوية تغيير وجهة المنظومةى عل فرض المختلفة للمجتمعات 

 ثقافة علميةسعى وراء تكوين أفراد ذوي ه المنظومات ت هذتحيث أصبحالمجتمع، أفراد 
 من األجيال يستلزم "  أصبح  حسب متطلبات العصر الذيمح لهم بحل المشاآل اليوميةتس

  لطرح المشكلشرح الطرق المختلفة ومة الئم التحديد المعرفة: على قادرة  تكونالفتية أن 
 وفرضتفسير التطورات و في الحكم عليها   المختلفة بدون التسرعاالستدالالتفهم و

  القدرة علىآذاو،  النتائج واالستنتاجات تبليغ وتحليل وتوصيل وخاصة بالحلولفرضيات 
 الآتساب  لتصور المشاآو المكتسبة وتوظيف المعلوماتتسيير واالستفادة من الخبرة 

حيث تمثل هذه القدرات المختلفة الكفاءات األساسية   )1(" بالتغييرالنقد والتنبؤالقدرة على 
  من ورائها المجتمعات المتقدمة أو في طور التقدمالتي تسعى لثقافة العلميةالتي تجسد ا

      .ومن بينها الجزائر
  
  :  مفهوم  الثقافة العلمية  - 3
  

  وتشخيص األسئلة المعلومات العلميةالقدرة على استعمال "  في ةالثقافة العلميتتمثل 
، الم الطبيعي وأخذ قرارات خاصة بهفهم العل للوصول إلى استنتاجات مبنية على األفعال

تعتبر المعلومات العلمية التي  حيث،  )2( "وآذا فهم التغيرات التي تحدثها نشاطات اإلنسان
المنهج التجريبي ومناهج (والمساعي العلمية  ) ابقة المفاهيم الس(نعرفها عن العلوم  

  مظاهر في الظواهر الطبيعيةنائهما نتيجة األبحاث والدراسات الذي تم ب) االستدالل
التي ) savoir -faire(   الفعلية  -ال يمكن اعتبار المعرفة ، حيث ضرورية للثقافة العلمية
  ألنالعلمية، المواد مجال إذا طبقت على إال ،علمية فعلية -معرفة تخص المساعي العلمية 

، نجد  تصور الثقافة  لهذا الخاص بالمادة العلميةتطلب  نوع من الفهمتية   الفعل-المعرفة 
المظاهر العلمية للعالم الطبيعي   وفهماالستداللالعلمية  يبين العالقة الموجودة بين عملية  

لى أآثر من معرفة المصطلحات أو األفعال  التي ترمي إالمعلومات العلميةالذي يحيط بنا و
فهم المفاهيم العلمية األساسية "   ضمنتتإضافة إلى أن الثقافة العلمية  ،أو األسماء العلمية

فهم تعتبر عملية ، آما   )3(" وإدراك حدود المعرفة العلمية وتقدير المظهر الثقافي للعلوم 
عنصرا ضروريا لمساعدة الفرد وا علميا  هدفا ثقافيذاته في حد العالم الطبيعي وتفسيره

 تغييرات النشاط اإلنساني الخاص بالعالم الطبيعي الذي يحدث فيه أخذ القرارالمتعلم على 
  .البشرية اتمختلفة قصد تلبية الحاج

  
 إلى المرآبات االجتماعية تستند، نجدها عملية أخذ القرار في الحياة اليوميةأما فيما يخص  

   من أخذ القرارات يتمكن اإلنسان حتى لذا، صادية وإلى المعلومات العلميةقتوالسياسية واال
 
 

(1) Vinck Dominique . Mutation des sciences de l’ industrie et de l’enseignement 
,presse universitaire, Paris, .2000. p 26 . 
(2) OCDE: Organisation de coopération et de dévéloppement économiques. Mesurer 
les connaissances et les compétences des éléves. chap.sciences.1999. P 68.   
(3) Idem. 



 

الخاصة بالمشاآل العلمية الفردية والعائلية واالجتماعية التي لها عالقة بالتغيرات الطبيعية 
  Savoir - faire(لعلمية  الفعلية ا-المعرفة  تمكنه من لثقافة علميةيجب أن يكون مكتسبا ،

scientifiques ( والمفاهيم العلمية )concepts scientifiques (  والمواقف أو الوضعيات )les 

situations  ( ذلك حسب ما تتطلبه آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية ،.   
  

  حسبمرمست تطورفي  العلمية عمليةالثقافية انقطاع ووم سؤال بدون إذا آانت العلوعليه، 
 التكنولوجي، نجد للثقافة العلمية مكونات تساعد الفرد المتعلم على االآتشافات والتطور

  : والنموذج التالي يلخص ذلك)  الفعلية العلمية- العلمية والمعرفةمالمواقف، المفاهي(اآتسابها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   .لعناصر المكونة لهاعملية تطور الثقافة العلمية وا)  11(  النموذج رقم -

  
  
   :Savoir - faire scientifique /الفعلية العلمية -المعرفةمعنى  - 1 -3
  

ذهنية وحرآية يقوم بها الفرد المتعلم لالستقصاء  بنشاطات العلمية الفعلية -المعرفة تتميز 
 وبناء المالحظةعن ما يحيط به من ظواهر طبيعية لوصف وتفسير وتوظيف المعطيات 

الطبيعي، حيث والعالم  للظواهر الطبيعيةوم العلمي قصد الوصول إلى الفهم األحسن المفه
أآثر مما  األلوية إلى قدرة إظهار االستنتاج المبني على األفعال" نجد الثقافة العلمية تعطي 

تعتبر القدرة على إثبات العالقة بين األفعال والمعطيات ، آما طيه إلى قدرة تكدس األفعال تع
 عنصرا مرآزيا يحتاج إليه آل مواطن ليكون رأيه آيدات واالستنتاجات المحصل عليهاوالتأ
   )1( "  مظهر حياته المتأثرة بالعلوم حول

  
             

    
  
  النموذج من وضع الباحثة * 

(1) OCDE. Op. Cit, 2000,  P 70.  

 معرفة وجدانية  الثقافة العلمية

  فعلية علمية -معرفة  المفاهيم العلمية 

)المشكل (المواقف   



 

فرد المتعلم تعطي  إآسابها للالحديثة المراد الثقافة العلمية وعلى هذا األساس، تصبح
التي تساعد في بناء المفاهيم )  Démarches scientifiques( العلمية لتعلم المساعياألولوية 

مما يبرز العالقة الموجودة بين اليومية، المشاآل العلمية التي ستساعد بدورها على حل 
بوي ولما آان آل عمل تر.  المطروحةالفعلية والمحتوى العلمي والمشاآل  -المعرفة 

) OCDE  ( جماعة يستلزم من المنفذين عملية التقويم قصد التعديل، نجد في هذا السياق 
 أسس ومعايير حسبذلك العلمية،تحدد ثالثة أبعاد رئيسية يعتمد عليها في تقويم الثقافة 

  ) 1(تربوية خاصة 
  
  :أبعاد تقويم الثقافة العلمية  - 2 -3
  

دد من اإلبعاد تتمثل في التعرف على األسئلة التي يمكن تعتمد عملية تقويم الثقافة العلمية ع
اإلجابة عليها بالبحث العلمي وفي تشخيص األفعال الضرورية للبحث وفي التوصل إلى 
. االستنتاج، وآذا في التواصل والتبليغ واالستنتاج المتفق عليه و التحكم في المفاهيم العلمية

  .  رد المتعلم، ستتعرض لها فيما يلي ونظرا ألهمية أبعاد التقويم في تكوين الف
  
   :العلميالتعرف على األسئلة التي يمكن اإلجابة عليها بالبحث بعد  *

 في القدرة على صياغة كن اإلجابة عليها بالبحث العلمييكمن التعرف على األسئلة التي يم
 أو ،لمية أو في استعمال المعطيات العمعين،فرضية يمكن التحقق منها بالتجربة في موقف 

 أو في طرح سؤال يمكن ،في التمييز بين األسئلة التي تتطلب استعمال المنهج العلمي
  . موقف معين  وضعية أومعالجته علميا في

  
   :العلميتشخيص األفعال الضرورية للبحث بعد * 

يكمن تشخيص األفعال أو المعطيات الضرورية للبحث العلمي في القدرة على تشخيص ما 
  التعرف على المعطيات المراد مقارنتها وعلى:المصاغةتحقق من الفرضية هو ضروري لل

    .المالئمة القرار ألخذ المعطيات  ونوعبهاالمتغيرات التي يحتفظ 
  
   ):النتيجة(التقويم أو الوصول إلى االستنتاج بعد  *

، يةد نقالمعطيات بصفةيكمن هذا المسعى في القدرة على تقويم النتائج المحصل عليها من 
آما يستلزم إعطاء مبررات لرفض أو قبول االستنتاج المحصل عليه من المعطيات أو تحديد 

    .النتيجةاالفتراض المعتبر للوصول إلى 
  
قدرة على توصيل يكمن هذا المسعى في ال :عليه التواصل أو تبليغ االستنتاج المتفق بعد* 

إنتاج معلومات مالئمة  ث يتطلب هذا حيمتوفرة،القا من معطيات أو أفعال انطنتائج صادقة 
  .للموقف وللمعطيات بطريقة تكون مفهومة من طرف المستمع

  
  

(1)OCDE: Mesurer les connaissances et les compétences des éléves . chap. 
évaluation de la culture scientifique. Pisa, Paris, 2000. Pp 81-82. 



 

  : علمية التحكم في المفاهيم ال بعد *
الموقف  في الوضعية أو في إظهار فهم المفاهيم العلمية  ذلك بتطبيقها  البعد يكمن هذا
تي شرح وتفسير العالقات واألسباب ال هذه العملية من الفرد المتعلم حيث تتطلب، المالئم

  للمتعلم آما يمكن، التنبؤ ببعض التغييرات الطبيعية وإلى تؤدي إلى التغيير في الظواهر
شخيص العوامل المؤثرة على النتائج المحصل عليها من التجربة باستعمال األفكار العلمية ت

  . أو المعلومات العلمية الخارجية   
 الثقافة العلمية ترمي إلى إآساب الفرد المتعلم الكفاءات العلمية  نجدوبناءا على هذه األبعاد،

 -مية تكسب الفرد المتعلم المعرفة علمساعي   إلى تنميةو)  المفاهيم وتقنيات اآتسابها(
وحل مشاآله اليومية، مما الطبيعة  الظواهر ستقصاء في ا يستعين بهاالفعلية العلمية التي

محتوى العلمي للوال وجود  مفاهيم علمية ال وجود لمعرفة فعلية  بدونيجعلنا نؤآد على أن 
  .واهر الطبيعية تساعد على فهم العالم الطبيعي وتفسير الظبدون عمليات عقلية 
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تمثيل ذهني عام للسمات المشترآة والثابتة بين "  بصفة عامة) concept le(يعتبر المفهوم 
فئات من الموضوعات القابلة للمالحظة والذي يمكن تعميمه على آل موضوع يمتلك نفس 

أداة " يعتبرفهو )  concept scientifique(العلميالمفهوم ا يخص  فيم  أما، )1(" السمات 
 بتنبؤ النتائج أو العالقة تسمح هذه حيث عامة بين الظواهر ثقافية موضوعية تثبت العالقة ال

وإنما ، مفاهيم ال يتميز بالتطور المستمرتاريخ التفكير العلمي أن بناء اليدعم و. بالتأثير
 األفكار الموجودة من خالل  ما يسمى بالثورة وبسيرورة تغييرية يتميز بالتقاطعات المتتال

 تستعمل لتعليم وتعلم  من مفاهيم علمية يتكونمحتوى العلميآل  وال شك أن . ) 2(" الدائمة 
حيث  تمثل بعض المفاهيم عناوين تحدد من خاللها المميزات التي تعين مجموعة ،  المتعلم 

 الجاذبية األرضية  ، الثدياث ، الفقريات :على سبيل المثال   أو الحوادث ، نذآراألدواتمن 
آما توجد المفاهيم العلمية في صورة مبادئ يمكن تطبيقها … البنية الخلوية ، ترآيب الذرة 

ما يخص المعايير الخاصة أما في، ونظرية آيماوية… ظرية فيزيائية قانون ن: للظواهر 
ب على المختصين بالتربية العلمية اعتمادها ، فهي بتحديد مفاهيم المحتوى العلمي والتي يج

  : آالتالي 
  
 تتميز  بدرجة من المنفعة في هايم المحددة مع المواقف اليومية وجعلمالءمة المفاه " -

  .   الحياة اليومية 
 أن  أي،فوق أن تكون هذه المفاهيم من حيث المدة الزمنية مالئمة للعشرية القادمة وما -

  خاصة على المفاهيم التي تحافظ على أهميتها في العلوم والسياسات الشعبية ينصب االهتمام 
 المالءمة بالنسبة للقرائن المشخصة آتلك التي يمكن للمتعلم أن يبرهن فيها عن الثقافة -

  .  العلمية 
  
  
  . 46ص . مرجع سابق . عبد اللطيف الفربي وآخرون  ) 1(

(2) Astolfi  Jean pierre et autres . Op . cit .2000,   P 24. 
   



 

لمساعي العلمية التي تم  أن تكون المفاهيم العلمية المحددة قابلة لالستعمال مع ا-
     )1("اختيارها

  
 لتكوين  أصحاب القرار ضرورية قبلالمختارة من معرفة المفاهيم العلمية بهذا، تصبح 

ب تعطى  للتجار وت المحيط  الوسط الطبيعي وتفاعالتسمح بفهملكونها  الفرد المتعلم ، ذلك
 مما يجعل ،الخاص بالعالم الطبيعيمعنى يساعده على أخذ القرار  العلمية التي يقوم بها الفرد

وممارسة ) spécifique( ظواهر الطبيعية الخاصة يتطلب دراسة ال المفاهيماآتساب هذه
دة تصف مجموعة من  أديبات العلوم التربوية ، أن المفاهيم العلمية المحدنوتبي. األفعال 

يمياء والبيولوجيا وعلوم الفيزياء والكآ: معلومات ترجع إلى المجاالت المختلفة للعلوم 
تلفة  في مجاالت شتى ويمكن تطبيق هذه المفاهيم واستعمال المساعي العلمية المخاألرض 
فها في  علمية يمكن ألي فرد أن يصادبإثارة إشكالياتتقوم مجاالت التطبيق ، آما من الحياة

 سنعطي فيما يلي أمثلة عن المفاهيم للقارئ، وحتى تتضح األمور بالنسبة .اليوميةحياته 
   :فيها المجاالت التي يتم التطبيق العلمية وعن
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لعلمية فيها المفاهيم ا) يوظف(يمكن للفرد المتعلم أن يطبق في المجتمع عدة مجاالت  وجدت

 طبيعة علمية يجب الستثارة إشكالية ذات  تعتبر هذه المجاالت نقطة انطالقالمكتسبة، حيث
نشأة الحياة الخاصة بالكائن  مجال الصحة :   ومن بين هذه المجاالت نجدالبحث عن حلها

الحي ، مجال البيئة والمحيط الذي يحيط بالكائن الحي والمجال التكنولوجي الذي يعمل 
لكل مجال علمي مفاهيم يوجد ، آما بصفة عامة واإلنسان بصفة خاصةكائن الحي لصالح ال
   :نذآر على سبيل المثالخاصة 

،  األمراض الصحية يتضمن هذا المجال)الكائنات الحية ( علوم الحياة والصحة مجال -
ين المحافظة على النوع والتفاعالت البيوآيماوية  ب، ع التغذية، المحافظة على النسل أنوا

 ... األنظمة الفيزيائية واألنظمة البيولوجية 
التلوث البيئي الذي يهدد  ،المحيط والبيئة يتضمن هذا المجال مفاهيم علوم األرضمجال  -

  ...     األرض، األحوال الجوية والمناخ) dégradation( تضاؤل البيئة، 
)  Biotechnologie(تكنولوجيا البيويتضمن مفاهيم التقدم الصناعي  و العلوم التكنولوجيامجال -

   …الفضالتوسائل النقل ، رسكلة  استعمال الطاقة ،
وعليه، حتى يتم تكوين محتوى علمي خاص بالتعليم والتعلم حسب المستويات التعليمية 

ذو مستوى (االبتدائي، المتوسط والثانوي ، ال بد من أن يخضع المحتوى العلمي الخام 
الذي يبسطه بحث في المجاالت المختلفة إلى النقل الديداآتيكي الذي تشكل نتيجة ال)  جامعي

 ديه صبح لت للفرد المتعلم لآسابهاإ  قصد حسب المستويات التعليميةويحدد محاوره العلمية 
  هم العالم الطبيعي الذي يحيط بهالقدرة على ف

  
  
  
   .46، ص1994عبد اللطيف الفربي، مرجع سابق، ) 1(

  



 

 التعليمي للمناهج تشكل المحتوى العلمي التي العلمية  والمفاهيمالمحاورأما فيما يخص 
  :     ما يلي  ال الحصر نذآر على سبيل المثال التعليمية والكتب المدرسية 

 
   المحاور العلمية وأمثلة عن المفاهيم العلمية الخاصة بها )2( الجدول رقم -

  
 عالقة به أمثلة عن المفاهيم العلمية التي لها   المحور العلمي 
بنية وخصائص 

  المادة 
   النقل الحراري الكهربائي،النقل 

  اإلشعاعات ، الضغط ، التحويل    التغيرات الجوية 
التغيرات الفيزيائية 

  والكيماوية 
  حالة المادة ، نسبة التفاعالت والتحليل

الحفاظ على الطاقة ، تضاؤل الطاقة  الترآيب الضوئي    تحوالت الطاقة 
  قوى التوازن وعدم التوازن ، السرعة والتسرع   والحرآة القوة 

  الخلية ، الهيكل العظمي والتكيف   الشكل والوظيفة 
  الصحة ، النظافة والتغذية   بيولوجيا اإلنسان 

التغيرات 
  الفيزيولوجية 

العصبون ، النبأ العصبي والهرموني  وتحليل آيمائي 
  آهربائي 

 )electrolyse (  
( ي التنوع الحيو

biodiversité (  
 والتطور ، االستنساخ   )  gènes(األنواع ، الجينات 

  قوانين الوراثة والسيادة الوراثية والوراثة الجزيئية     المعالجة الوراثية 
  المحافظة على الكائنات الحية ، السالسل الغذائية   النظام البيئي 

  والليل والنهار  المجموعة الشمسية ، الفصول األربعة   األرض والكون 
التغيرات الجيولوجية 

…  
  … الحرآة التكتونية ، حرآة القارات ، علم المناخ 

  
تجسيدها على ال يمكن   من ورائها المجتمعات المختلفة أن الثقافة العلمية التي تسعىال شكو

 ،  الفعلية-ة المعرف: إال إذا آانت مبنية على المكونات الثالثة ،  مستوى الفرد المتعلم
ن أن ينمو ويتطور بدون ث ال يمكن ألي مكويمواقف التعلم، بحالمحتوى العلمي و

 وال )محتوى علمي( لمفاهيم العلمية الفعلية في غياب ا-أي ال وجود للمعرفة ،اآلخرين
  . التعلم )  Situations(مواقف  في غياب العاملين األساسين لعملية التعلم وجود لهذين 
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العالم الحقيقي التي يمكن للفرد المتعلم أن  ) Problèmes(تمثل المواقف بصفة عامة مشاآل 
هذا ، نجد المواقف المقصودة  تتميز بإبراز االجتماعية ليصادفها في حياته اليومية أو 

إنتاج الطاقة ، تلوث شرب ال الطاقة ، معالجة مياه الالتغذية ، استعم: مشاآل لها عالقة ب 
آما تسمح المواقف التي يعالج فيها ،  …اض الوبائية و األمراض المعديةالبيئة ، األمر



 

 آفاءات علمية يمكن  الفرد المتعلم المشكل العلمي  بتنمية القدرات المختلفة وإآساب
  . استغاللها و تطبيقها في الحياة المستقبلية  

  
 آالنشاط العلمية، ترمي إلى إعطاء معنى للنشاطات المشكل) حل (إذا آانت عملية معالجة ف

نجد أن ، )...حظة االستقصاء فرض الفروضالمال(الثقافي الذي يذآر بنشاط الباحث 
 من أوسع)  Situations - problèmes(المواقف التي يوضع فيها الفرد المتعلم لحل المشكل 

 آنقطة انطالق  للتحليل يأخذل المعقد المشك "إلى أن يرجع ذلك ، و المشكل في حد ذاته 
، آما ق المناقشة العلمية  داخل القسم تنتظم حول تطبي حل المشكل عمليةمما يجعل ، والحل 
 Obstacle à l’ apprentissage( عملية التعلمائقوالجة المشاآل تبنى حول عمواقف معيجعل 

  تعنيالمفاهيم بناء بح عمليةا ، تصبهذ… ا على تجاوزه المتعلم ويعملاقد تم اآتشافه)  
 المشكل حول المجال المعرفي -يبنى موقف  ، حيث عوائق من طرف المتعلمتجاوز عدة 

، مما يجعل قت  بحرية النشاط الذاتي في نقس الو اللذان يسمحان للمتعلموالمجال المنهجي
ه  تماثالتالج  ، ذلك لكون هذا  الموقف يجعل المتعلم يع مشكل قلب تفكير التعليم- موقف من
 )représentations (اتهنظم تصوروي " )1(  

  
من  فئةتمثيل ذهني عام للسمات المشترآة بين  "  يعتبر) Concept(ذا آان المفهوم وعليه، إ
  ،)2("  يمكن تعميمه على آل موضوع يمتلك نفس السمات  القابلة للمالحظة والمواضيع
 المسعى نتاج يمثلالتعلم المدرسي ية في عملالفرض االستنباطي للمفهوم  " نجد أن

  ترتكز  هذهال زالت، العلميمنهجية التعليم ، أما فيما يخص حل المشكلونتاج التجريبي 
 والذي )C.Bernard( الذي استلهم من أعمال العالم  آلود برنارد  )*OHERIC(على مخطط 

ج، حيث يجعل هذا آل المالحظة ، الفرض، التجربة، النتائج، التفسير واالستنتا: يتضمن 
 العلمية التي حددت  المفاهيملهذا، نجد )3("الستنتاج مطابقان لنص المفهوم  المخطط وامن

( الديداآتيكي تسمح  باستيعاب وتفسير مظاهر المحيط المادي  عن طريق النقل
envirronement matériel (الفهم  عمليات  آل منحيث تتطلب،  المتعلمعلى مستوى

قدرة  ، أيافة العلمية لدى الفرد المتعلمدخل العمليات العقلية  التي تكون الثقواالستيعاب ت
ص التعرف على األسئلة التي  يمكن اإلجابة عليها بالبحث العلمي والقدرة على تشخي

 والقدرة على  تقويم االستنتاج والقدرة على  توصيل النتائج األفعال  الضرورية للبحث
عمليات القدرات آلها  حيث تمثل هذه ، م في المفاهيم العلميةلى التحكالصادقة والقدرة ع

يم العلمية الثقافة العلمية تؤآد على تطبيق المفاهيجعل  ، مماالفعلية للعلوم  -المعرفة 
  حل المشاآل التي لها عالقة بالعالم الواقعي لمواقف خارج المدرسة في والعمليات العقلية 

  
___________________________  

  
(1) JP . Astolfi et autres  . Op . cit .  pp 143-145 . 

  . 46ص . مرجع سابق . عبد اللطيف الفربي ) 2(
*  OHERIC : O = observation , H = hypothése ,  E = expérience ; R = resultat ; I = 
intrpétation  , C = conclusion 
(3) GIORDAN André, une pédagogie pour les sciences expérimentales, 
Paidoguides, centurion formation, Paris, 1997, PP31-34. 



 

)le monde réel ( أو بعبارة أخرى، يهتم النقل الديداآتيكي  المقصود بالكيفية التي يمكن أن
تقدم العلمي  في المجتمع المتأثر يوم بعد يوم بال فعاالاتهيئ مواطن الغد الذي سيكون فرد

  . من خالل تعليم مادة العلوم التكنولوجيوالتقدم 
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  على فهم األفكار األساسية  من خالل  تصورات  المحتوى المعرفي  للعلوم الطبيعيةتؤآد
رغوب فيها في تمثيل  القدرات المعرفية الم  عمليةبيداغوجيا معينة يصعب فصلها عن

لوصول إلى النتائج قصد ا جمع األفعال و تحليلها  أي يصعب فصلها عن،التربية العلمية 
 لتحقق منها وتصحيح أخطاء الصياغة النظرية وأخطاء المالحظة وإعادة صياغة الفرضيةل

ألفعال بصفة خاصة عمليات البحث حيث تمثل هذه ا، لتصبح مالئمة لألفعال المالحظة
 المجتمعات بهذا ،  مختلف التي تسعى إليهالعلمية الروح اااإلنجاز التجريبي التي تتحلى بهو

 تدعيم وتنمية  التربية يرمي إلىمجال الهدف من تحديد مادة العلوم الطبيعية فييصبح 
بما القدرة على طرح األسئلة المتعلقة : القدرات المختلفة للفرد المتعلم والتي تتمثل في 

)  المعلومات الخاصة بالموقفعال والبحث وجمع األفيالحظه من حوله والقدرة على 
ا  الطبيعة العلمية  والوصول إلى نتائج يمكن استعمالها ذلك  قصد حل  المشكل  ذ،المطروح

عن مستجدات تكشف  التربية العلمية  الحديثة لهذا، نجدفي مواقف أخرى خاصة بالحياة 
في إعطاء أهمية   حيث تتمثل هذه  ،الطبيعيةذات أهمية بالنسبة لتعليم وتعلم مادة العلوم 

استعمال بيداغوجيا متمحورة حول المشاآل " آبيرة لعمليات  التفكير التي تحث على 
     .، أي يتم التعلم باستعمال أسلوب حل المشكل  )1(" ولهالوح
  
ونشاطات معرفية تساعد اإلنسان على   ذهنيةاتعمليعبارة عن  التفكير العلمي آانإذا  ف

ستدعي ت علمية  اآتساب المفاهيم أننجد، آلبحل المشاله  تسمح )مفاهيم (اآتساب معلومات 
تعليمية  حل المشكل في وضعية  طريق البحث عنخاللها تعلممعالجة مساعي علمية يتم من 
  للمتعلم دائمةالمواجهة  ال باستعمال أسلوب تعليم المادة العلمية مما يستلزم من معلم العلوم

 - situations(  مشاآل- مواقف  "حال فيتي يجب أن نجد لها المشاآل الطبيعية والحياتية الب

problèmes (   تبدعها البيداغوجيا والتوقعات التي ستحدث في الحياة ")2( ،  
على العالقة التي  توجد بين المحتوى عملية تعليم وتعلم المادة العلمية تؤآد  حيث يجعل هذا 

  األهم  في العمليةألن، ذلك  اإلنسانتكوين صة بالمعرفي  العلمي المراد تعليمه واألبعاد الخا
 تطوير القدرات يكمن في ، بل يكمن في اآتساب المحتوى العلميال"   التعلمية-ةالتعليمي

طرائق باآتساب  حيث ويتعلق األمر هنا بالتحكم في المناهج و،والوجدانية والثقافيةالفيزيائية 
  التفكير وأنماط

  
____________________________ 

 
 
(1) Forquin JC, les composantes doctrinales de l’idée d’éducation permanente . 
Analyse thématique d’un corpus international, Paris, 2002. P 291 .  
(2) Forquin JC,op.cit, p 292.  



 

المحتويات التي  تؤآد مادة التعليم والتعلم على اآتساب أي ،معايير القيم المختلفةالتحسيس و
لهذا، يعتبر نتاج العلماء الذي  )1(" الالحقة للحياة ) exigences( تسمح بمقابلة المتطلبات 
 قادرا يصبح بواسطتها أن  المتعلم بحث يمكن للفردأداة التعلم و ةخضع للنقل التعليمي  ماد

، ذلك ألن طهمفهم العالقة التي تربآذا الحظة و الجديدة التي تتعرض للمفهم األفعالعلى 
وبإدماج  المعلومات المكتسبة في شبكات مالئمة أو /  تسمح بالحفاظ على " عملية التعلم 

   ) .2(" في نظم تفسيرية مع جعل تجاوزهما معقول ومفهوم 
  

 إعادة تنظيم )constante(طريق ديمومةعن إذا  يتم والتكنولوجيالتقدم المعرفي العلمي 
يتوقف على المناهج بتحديد محتوى علمي االهتمام   مما يفرضالمعرفة،

 ،ل والفهم التصوري والتعلم الذاتيالتي تتمحور حول حل المشك)  Heuristique(االستكشافية
 يتطلب من محدد العلوم ، حيث معنى في حياة الفرد المتعلم ذلك حتى يصبح للتربية العلمية 
غايات " لمتعلم  الذي يعتبر أحد اتي لتأآيد على التعلم الذالطبيعية آمادة للتعليم والتعلم ال

مدرسة " من  مما يستلزم ، "المعرفة في المجاالت المختلفةالتربية التي توفر وسائل اآتساب 
ذلك لكون ،  مبدعا ومسؤوال على شروط وجوده يصبح لبية الذاتيةالغد أن تعلم اإلنسان التر

مثل الغاية  حيث تت،مي والتكنولوجي ورية للتطور العلالنمو الذاتي للفرد يمثل النتيجة الضر
    )auto-éducable " ( )3(في جعل األفراد قادرين على التربية الذاتية من التربية العلمية 

  
وم الخبراء  تحليل علعن طريق النقل الديداآتيكي  بعد العلوم الطبيعية مادةأصبحتولقد 

ضوعا للتعليم أو مجال فرع معرفي يمكن أن يكون مو" تمثل   والباحثين ونمط عملهم
 له حقل مفاهيمي ومعجم خاص ومجموعة من ،معرفي منظم يكون موضوع دراسته محددا

 المواد الدراسية ، آما تمثل  الخاصة والمناهج  والقوانينالمسلمات والمفاهيم والظواهر
عقلي   وفق منهجية معينة وشاملة لمجال أنظمة فكرية ذات مكونات محددة ومعارف منظمة

نظام  "   العلوم الطبيعية مادة التعليم والتعلم ، مما يجعل من  )4(" اري ووجدانيومه
، وهي تتضمن …تقسيمات مدرسية تتميز عن المعلومات  التي تتوزع على مختلف العلوم

إذا آان التقدم  ف.)5(" البيولوجيا والجيولوجيا ويدرسهما شخص واحد : زوج من العلوم 
 يدفع بالمجتمع الذي) Mutation  sociale (  إلى التغيير االجتماعيلوجي يؤديالعلمي والتكنو

 ،لبات عالم الشغل وعالم االقتصاداستجابة لمتط" ثقافة علمية" سعي وراء أفراد ذوي إلى ال
بالتربية في مناهجها وأهدافها الخاصة  إعادة النظرى المنظومات التربوية المختلفة فيجب عل

وحتى تستجيب المدرسة إلى . ستجدات التي يتطلبها الوقت الراهن لم االعلمية، ذلك لمواآبة
  التيالعلميةالغاية من التربية  تحدد  أنفعليها علمية، بطريقة متطلبات العصر والمجتمع

  .المتعلمترمي إلى تحقيقها على مستوى 
  

_________________________ 
  

(1) Forquin JC,op.cit, p 289.  
  (2) Idem . Pp 289 – 290. 
(3) Idem. P 291 
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(5) Rey Bernard . op. Cit. P 129 

  



 

  
   :  في المدرسة الجزائرية  الغاية من التربية العلمية- 5
  

 إلصالحلجنة اتم تكوين  والتطورات التكنولوجية واالجتماعية، استجابة لمتطلبات المجتمع
 المهام التي خولت لها التفكير في تكوين من بينو)* 1969(وجى سنة  البيداغ-التربوي

اصة بالتربية العلمية بصفة عامة وتعليم مادة العلوم بصفة خاصة خمشاريع تربوية إجرائية 
تعكس نتائج األبحاث التعليمية تأسيس نصوص رسمية  ونماذج بيداغوجية ، مما أدى إلى 

 تمثل مرجعية مناهج التربية  هذه أصبحتعلم، حيث  والبيداغوجية واهتمامات نظريات الت
  . الحديثةالعلمية

 
فبالرجوع إلى النصوص الرسمية الواردة في المناهج التعليمية الجزائرية الخاصة بتعليم 

حل  المتمثلة في آفاءة  القاعديةةالكفاءوتعلم مادة العلوم الطبيعية، نجدها تؤآد على تعليم 
تتضمن المفاهيم  آفاءات مفاهيميةالتي تتطلب بدورها اآتساب  والمشكل ذا طبيعة علمية

 هذه المفاهيم ، آما نجد تتضمن التقنيات العلمية الآتساب منهجية آفاءات و  العلمية
أصحاب القرار التربويين يؤآدون على ذلك من خالل المبادئ العامة للسياسة التربوية 

 األساسية المعلومات والكفاءات  الطفلكتسب أن يعلى" : الجديدة وإصالح التعليم األساسي 
هذا يهدف ، حيث …في والتطبيقي الخاص بالعالم إلى التحكم الثقاالتي تسمح له بالوصول 

 : بالمسعى العلميالخاصة ) الطرائق( المناهج المتعلمالنوع من التعليم إلى إآساب 
وتطوير  تنمية إلى يرمي، آما  التجريب  التمثل فرض الفرضية، التحليلالمالحظة
 ) 1(" … معنى الدليل والمشروع و دوق االختراع  وةالموضوعي

 
  على فرضتالمتقدمةاالجتماعية في الدول ات العلمية والتكنولوجية والتطورالشك أن 

حتى تواآب التحوالت وتساير ذلك  غاياتها،والمنظومة الجزائرية إعادة النظر في مناهجها 
  للسياسةا جديدامما أدى بها إلى تحديد تصور، بية والتعليم حاصل في مجال الترالتقدم ال

"  إلى يرمي الجزائري بصفة عامة األساسي التعليم أصبح  ، حيثالتربوية وإصالح التعليم
تنمية حب المعرفة واإلطالع والبحث والتجريب واإلبداع إلى آيف يتعلم ومن تمكين المتعلم 

   .)2("  فيه والتعلم مدى الحياة 
 لها انعكاسات على الفرد المتعلم ورقي المجتمع  التيالعلميةالتربية ا فيما يخص أم 

 تمكين التلميذ من المعارف والتقنيات والطرق التي تسمح له"  نجدها ترمي إلى الجزائري،
   تنمية القدرات الفكرية ،اليومية أو في الميادين العلميةبمراقبة حل المشاآل في حياته 

__________________  
  

*V. Host . Activités d’éveil scientifiques à l’école élémentaire , Objectifs ,Méthodes 
moyen,INRP, recherche pédagogiques n° 62, Paris,1973 . 
(1) Ministère de l’éducation nationale , école élémentaire, Programmes et 
instructions, chap Sciences et technologie , France, 1985 . p 49 . 

التعليم : الفصل الثالث  . المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصالح التعليم األساسي. المجلس األعلى للتربية )  2(
  51ص  .  1998 ، الجزائر، األساسي 

  



 

والتدريب على التفكير العلمي وعلى الفهم والتطبيق والتحليل والترآيب والتقويم واالستدالل 
تعرف على نفسه وعلى الكائنات الحية في النسق البيولوجي وتمكينه من ال… والتجريد 

 ) 1(" وإدراك عالقة اإلنسان بغيره من الكائنات المحيطة به 
 
ترمي إلى جعل المفاهيم   في المدرسة الجزائرية التربية العلمية نجدهذا، على اوبناء.
عتبر يحيث  تعليم الحديثوم الطبيعية في اللعللتعليم والتعلم ل محور مناهج اعي العلميةالمساو

عملي  على الفهم والتحكم الفكري والأدوات مفتاحيه تساعدآل من المفاهيم والمساعي العلمية 
الفرد المتعلم، مما يؤآد على أن  الغاية األساسية من تعليم وتعلم في ظواهر العالم المحيط ب

تعلم المفاهيم والتقنيات آيفية إآساب المتعلم العلوم الطبيعية في المدرسة الجزائرية  هو 
للتدريب العلمي )  Implicite( نموذج بيداغوجي ضمني  هذه العملية تصف ، حيث األساسية

من طرف الباحثين  بين العلوم المكتشفة موجودن خالل  التوازي المميز الم يتبينالذي 
لنا هذا ويجعالظواهر الطبيعية والعلوم التي نريد تعليمها للمتعلم الخاصة بوالمختصين 

  :   نستنتج زوج من الميزات الخاصة  بالتدريب العلمي 
 
منتج  يتمثل هذا الفرق في آون الباحث : من حيث المعرفة العلميةالرئيسي ميزة الفرق -

ينتج  " المعرفة، أييعتبر مستهلك لهذه  المتعلم،  فيما يخص أما)المفاهيم(للمعرفة العلمية 
الغايات المتعلمين نحو "  العلمي يوجه التدريبي حين ف" الباحثون المعلومات الجديدة 

   )2( " العامة
 
يتمثل هذا التقارب في استخدام آل من  : من حيث المسعى العلمياألساسيميزة التقارب  -

 العالم من طرفإال أن العلم الذي ينتج عن هذا المسعى ،  للمساعي العلميةالباحث والمتعلم 
 العلم الذي يطلب من المتعلم إنتاجه  يكون ، في حينمجال واسعفي ) réfutable( يكون مفند 

 . في مجال محدود 
 

 الكفاءات المعرفية الممثلة للمفاهيم العلمية والكفاءات أن على وتطلعنا أدبيات التربية العلمية
 انعتبريواالستنتاج … التجريبوالفرض  وطرح السؤالولمالحظة المنهجية الممثلة ل
 العلمي، لهذا ال يمكن  المجال التربويما يخصم الطبيعية فيدة العلوآفاءات خاصة بما

اعتبار تعليم مادة العلوم مجرد تبليغ معرفة مؤقتة أو القيام بالتجارب آما يقول البعض ، أو 
معرفة المعلومات العلمية  آما يضن البعض األخر فالعملية أآبر من ذلك، لكونها تتطلب 

ات إلى عدد من النشاطات من خالل العمل اليومي داخل القسم آفاءات مختلفة تترجم الغاي
وخارجه ، بمعنى يترجم المحتوى العلمي المكتسب إلى مساعي علمية تسمح يتالقي آل من 

، آما ...المالحظة، فرض الفروض ، التجربة، النمذجة، التحليل، الترآيب و التصور: 
 في تكوين عليهااعد أساسية ال بد من التأآيد قو" مادة للتعليم والتعلم"للعلوم الطبيعية توجد 

   :المتعلمين نظرا ألهميتها بالنسبة للتربية العلمية
________________   
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(2) Host Victor,Idem P 39 - 94 . 



 

الديداآتيكي الذي يحولها من تعلمها من خالل النقل تعليمها و تعالج  العلوم الطبيعية المراد -
  .  إلى علوم التعليم والتعلم  والعلماءعلوم الباحث

 و علمية ثقافة علمية تبنى على مساعي للمتعلم تكسب العلوم الطبيعية مادة التعليم والتعلم -
     .العلمية -المواقف و المفاهيم العلمية و المعرفة الفعلية 

) INITIATION SCIENTIFIQUE(إلى التدريب العلمي تسعى العلوم الطبيعية في المدرسة -
 والمعرفة ) SAVOIR -FAIRE(  الفعلية -والمعرفة )   SAVOIR(الذي يستدعي المعرفة 

   التعلمية - للمتعلم محور العملية التعليمية (savoir – être)الوجدانية 
الكفاءات الممتدة   تشترك العلوم الطبيعية مادة التعليم والتعلم مع مواد أخرى في تنمية-

  ..   .واالختراعحس المشروع و اإلبداع آالموضوعية،
/ آفاءات مفاهيمية(بناء معرفي علمي منظم  الطبيعية مادة التعليم والتعلم تعتبر العلوم-

  ) .آفاءات منهجية( وطريقة للبحث ) المعلومات 
 على مستوى الفرد كفاءاتالمقاربة بال تتطلب العلوم الطبيعية مادة التعليم والتعلم توظيف -

   .المتعلم لتحقيق غاية التربية العلمية 
 آفاءات أخرى لها دورا مهما في  توجد المعرفية والمنهجية، آفاءات العلومإضافة إلىو

و التبليغ النفس ، مساعدة األخر ب الثقة النقد، روح الفضول،: العلمي مشروع التدريب
 compétences(فاءات الممتدة تسمى هذه بالك، حيث واإلبداع…واالتصال

transversales*(  وإنما ، العلوم الطبيعية لوحدهاخاصة بمادةلكونها غير سميت آذلك 
    .المتعلمتشترك فيها عدة مواد تعليمية لتكوين الفرد 

  
دوات الدراسة ومناهجها أل  المتضمنةالتربية العلميةبناءا على ما سبق ذآره، نجد أن و

  تعليم وتعلمالنقل الديداآتيكي تمثل مرجعيةبواسطة التي تم انتقائها ها  بوالتقنيات الخاصة
النشط  ( أهمية لعمليات التعلم، أي المرجعية التي تعطي بالدرجة األولى العلوم الطبيعية

أن ال إلى تدفع هذه النشاطات بالمتعلم حيث ،   التعليم في المستويات المختلفة من) الذاتي
… يسعى وراء الفهم والتفسيرعليه أن  وإنما ،لعلميةوري للمفاهيم ايكتفي بالتقسيم المح

 على مستوى الذهن ،  قبل أن يحتفظ به ليكتشف ما يسعى من أجله ، ذلك تجربة للظاهرةوال
التطور نحو التفكير ، قصد  المراقبة المنهجيةالتطبيق الفعلي والتأآيد علىب  له يسمحمما 

، أما فيما يخص مصطلح االآتشاف ب مفاهيم علمية جديدة اآتسافي  يساعدهالذيالعقالني 
التي تتطلب من المتعلم  عالقته بالكفاءات المنهجية ، فهو له في النصوص الرسميةالوارد

البعد المكاني و  الطبيعية  الحوادث والظواهر،الكائنات الحية بنفسه  الذاتية ليكتشفالممارسة
حث المتعلم على البحث  ترمي إلى م العلوم الطبيعيةتعلي  لهذا، أصبحت عملية.الزمانيالبعد 
البحث في مجال وتنظيمها حسب الرتب  وتصنيفها الحية،تشخيص الكائنات األحياء لعلم في 

التي "  الطبيعية الروح العلمية والروح"  مما يؤدي إلى تنمية بالمحيط،وظائفها وعالقتها 
  المعلوماتحفظ تتطلب أآثر من 

  
    

* pour en savoir plus , Rey  Bernard . Op cit. 
  



 

على  تمتاز بقدرتها على التعجب ومية والطبيعيةنجد الروح العل، حيث وسردها عند الحاجة
وبناء التصور عن المحيط ، والتمثل … والتنبوء السؤال والوصف والذآر والترتيب

ة  فجائية أو مالحظة والكائنات الحية والعالقة التي تربطهما نتيجة مالحظة فعلية أو مالحظ
طلب ونلفت االنتباه إلى أنه إذا آان تحديد العلوم الطبيعية مادة التعليم والتعلم يت .مستثارة 

نتاج األبحاث العلمية من جهة والنصوص الرسمية مرجعية في حسبانه نقل ديداآتيكي يأخذ 
 وتعلمها  تعليمهاالمرادنجد أن  العلوم الطبيعية ، فبحاث البيداغوجية من جهة أخرى واأل

  . العلمي  والتعلمالتعليم تعكس مميزات  فلسفية ونفسية وتعليمية نظريةخلفية  حولتنتظم 
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  :  المقاربة بالكفاءات في مجال العلوم -ثالثا

  
المعرفية تأخذ في حسبانها آفاءات التعلم  تعتبر المقاربة بالكفاءات إستراتيجية تربوية

) savoir- savant(المعرفة العلمية باآتساب لفرد المتعلم التي تسمح ل) التقنية(والمنهجية 
قصد حل المشاآل  )savoir- etre(والمعرفة الوجدانية )  savoir - faire(والمعرفة الفعلية 

 لمشكلفي وضعية حل ا" آيف يتعلم "وحتى يتحقق ذلك، على المعلم أن يعلم للمتعلم . اليومية
 التعلمية ذلك مع األخذ بعين االعتبار قدراته المختلفة – محور العملية التعليمة باعتباره 

لكون هذه القدرات فيما يخص المقاربة بالكفاءات  ) حرآية والوجدانية-المعرفية ، النفس(
 أساس التعلم لذا، يجب على معلم المادة أن ينتهج في تعليمه بيداغوجيا تساعده على تنفيذ
المنهاج التعليمية على مستوى المتعلمين قصد تحقيق األهداف التربوية ، بمعنى أن يكون 
المعلم  مطلعا على اآلليات الثقافية للتعلم التي تسمح للمتعلم  باالنتقال من عملية تخزين 
المعلومات إلى عملية اإلبداع الذاتي، والمقصود هنا اآلليات الثقافية التي بنيت عليها صنافة 

  .األهداف التربوية 
  
  : صنافة االهداف التربوية - 1
  

 ظللتلفصنافة األهداف في مختلف المؤلفات التربوية العربية آمقابل أستعمل مصطلح 
الترتيب والتنظيم و  بمعنى Taxis :  الذي يتألف من شقين taxinomie   أو  taxonomieالفرنسي 
  Nomos أن آل من " يدعم المعجم الحديث للتربية و، القوانين والنواميس والعلم  بمعنى

 مترادفان يشيران معا إلى فرع من البيولوجيا ، حيث taxonomie أو  Taxilogieمصطلح 
، أي التصنيف )1.(" يتعلق األمر بعلم التصنيف الذي يهتم بالبحث في تصنيف الكائنات الحية 

مما  ،)…ط، أنواع، أجناسأنما(وعات ومراتب وطبقات م إلى مج الحيةرتب الكائناتالذي 
ها اتالعالقات الموجودة بين مختلف أجزاء المملكة الحيوانية والنباتية وتنظيم تفسيرسمح ب

  .بدقة عالية
  أول من)  Tyler 1934-  1948(يعتبر تيلرأما فيما يخص التصنيف في المجال التربوي ، 

مؤتمر ، ذلك في  مجاالت التكوين حسب تصنيف األهداف التربويةصرح بالتفكير في
، مما  أدى بالمختصين الجمعية األمريكية لعلم النفس أين نقش موضوع البرامج واالمتحانات

، أي نظام يسمح بتصنيف آل األهداف التي يمكن مصادفتها في البرامج التعليميةإلى وضع 
 التي األهداف  حرآية بدل-جدانية  والنفس ، الو العقليةاالهداف التي تتمحور حول القدرات

  ) المدرسة التقليدية(تتمحور حول مادة التعليم 
هذا  إلى أن )D’Hainaut    (أما فيما يخص استعمال  مفهوم الصنافة، يشير التربوي  دهينو

 سكسونية لإلشارة - ألنجلوتأثيرات الثقافة بلوم نتيجة  ) Bloom( مند بلومأستعمل" مفهوم ال
  آل فئة ، بحيث تنفي إلى تنظيم تراتبي لفئات صنافة األهداف

________________  
  
(1) Larousse. Dictionnaire actuel de l’education ,Paris, . 1988. P545. 
 



 

ه أن ينتمي إلى فئتين في آن  ويقصد بالنفي أن العنصر الواحد ال يمكناألخرى،الفئة 
التعلمي ، نجده   - الصنافة في المجال التعليميمفهوم أما فيما يخص استعمال.  )1("واحد

يمكن )  سلوآات(ترتيب ظواهر النمو أو التعلم في صورة قدرات أو مهارات يشير إلى 
يتم هذا التصنيف من ، للفرد المتعلم أن يقوم بها في مجاالت مختلفة  يتم فيها تكوين شخصيته

  . السهل إلى الصعب ، ذلك وفق معايير خاصة
 
  : اف التربوية  األهد تصنيف المبادئ المعتمدة في- 1 -1
  

 مجرد تنظيم تراتبي لألفعال التي سيقوم بها المتعلم ليست  صنافة األهداف التربويةال شك أن
،  وإنما هو تصنيف  في عبارات تعبر عن النشاطآما يضن البعض أو أهداف مصاغة

"  أن ) Nadeau (مؤسس على مبادئ ضرورية متفق عليها، ويدعم ذلك الباحث نادوا بقوله 
  ومعاونيه في المجال التربوي Bloomة األهداف التربوية التي ساهم في بنائها  آل من  صناف

  : ترتكز على عدد من المبادئ  
يأخذ بعين االعتبار المعلمين الذين توجه لهم  :  Principe pédagogique  المبدأ البيداغوجي *

  .الصنافة ، ويرمي إلى تحسين التواصل بينهما 
حتى تكون لدينا نوعية منطقية   ينبغي على الصنافة أن  :  Principe logique مبدأ المنطق *

 . تكون عبارة عن نظام منطقي
يتالءم بقدر اإلمكان مع معرفتنا حول نظريات  : Principe psychologique  مبدأ سيكولوجي *

   )2.(سيكولوجيا التعلم ، وأال تتعارض مع مبادئها التي تم إثبات صحتها 
تحديد األهداف  " افي آتابهم)   De Landsheere ( دولندشير الزوج السياق ، نجد وفي نفس

  :  لها أهمية في التصنيف  ثالثة مبادئ أخرىيتحدثان عن"في التربية 
ينبغي أن تعتمد الصنافة على مجموعات رزم :  Principe didactique ديداآتيكي  المبدأ ال* 

  .ف المتبعة في عملية التعليم من األهداGrand Faisceaux     آبرى
ة من حيث القيمة أي يتراتبالاألهداف ترابية ال توازي : principe objectif    مبدأ موضوعي * 

    .السلوآات الموصوفة في زمن معين  ال ترتبط بالقيم 
 تزايدا على مستوى صعوبات التعليم والتعلم  يجبروهو ما : principe structurel مبدأ بنيوي *
آما ، تقويمالفتذآر المعرفة يكون على المستوى السيكولوجي أقل تعقيدا من إجراء عملية  ،

يكون على المستوى البيداغوجي أآثر بساطة  أن الدفع بالمتعلمين إلى الحفظ عن ظهر قلب
   )3.(من الدفع بهم إلى االستقالل في الحكم 

 
_______________________  

 
 

 (1) D’HAINAUT Louis, des fins aux objectifs de l’éducation,5° éd, labord Bruxel,1988 , p 
483. 
(2)  NADEAU André, l’évaluation des programmes,1° édition,Puf,Paris,1992, p 261 
 (3)DE LANDSHEERE Viviane et Gaston, définir les objectifs de 
l’éducation,7°éd,Puf,Paris,1992,  P 66. 
 



 

النوع ،  على هذه المبادئ ، نجد أن صنافة األهداف يعتمد في بنائها نوعين من المبادئااءوبن
عطي األهمية الكبرى الذي أ)   Bloom (األول تربوي ويتمثل في المبادئ التي وضعها  بلوم

، مما "صنافة األهداف التربوية "الذي ستوجه له   الفرد  باعتبارهللمعلم في المجال التربوي
 أهمية  يتمكن من إدراكللتعلم ، حتى)  النفسية(معرفة  النظريات التطبيقية م منه يستلز

   .صنافة االهدافالنظام المنطقي ل
نجدها تختلف عن سابقتها لكونها ذات  ،) De landsheere ( دوالندشيرأما المبادئ التي وضعها

آية التي تساعد على  أي األهداف السلو أهداف التعليم والتعلم ،على، تؤآد أصل تعليمي 
 على مستوى الفرد المتعلم  بهذا، تصبح صنافة االهداف تضم المبادئ التربوية  المعرفةاءبن

  .والمبادئ التعليمة والقصد منها تحسين عملية التعليم والتعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  * ملخص مبادئ صنافة األهداف التربوية )12(النموذج رقم  -

  
   : المجال التربوي  األهداف في تصنيف أهمية– 2 -1
  

ال شك أن صنافة االهداف التربوية تعتبر أداة أساسية يستعان بها التربويين لبناء المناهج 
التعليمية وقياس التحصيل الدراسي، آما يستعان بها المعلم لتحديد االهداف التعليمية عند 

أن الصنافة باعتبارها "  يقوله )Bloom(بلومتحضيره للدرس ، ويدعمنا في ذلك الباحث  
نظاما أو نسقا للتصنيف الموحد ، يمكنها أن تساعد األساتذة على تدليل الكثير من الصعاب 

   )1(." من مثل تعيين العبارات الفضفاضة والغامضة وضبط معانيها 
  
  
   

  النموذج من وضع الباحثة * 
  98ص.  مرجع سابق، محمد الدريج) 1(

 مبادئ صنافة األهداف التربوية

 المبدأ البيداغوجي 
Principe 

pédagogique

  مبدأ ديداآتيكي  -
Principe didactique 

   مبدأ موضوعي  -
principe objectif

 principe مبدأ بنيوي -
structurel

مبدأ المنطق 
Principe logique 

 مبدأ سيكولوجي 
Principe 



 

على  نيأن الصنافة أنجزت لتساعد التربوي" لمختص في البرامج التعليمية إلى ا نادو ويذهب
  )1("بناء البرامج التعليمية ، وقياس التحصيل الدراسي للمتعلم 

فإننا نجد ما ذآر، أهمية الصنافة تتمثل في وعليه ، إذا آان آال من بلوم ونادو يريا أن 
  :   يمكننا تلخيصها في ما يلي لصعاب تساعد المعلم في تدليل اللصنافة مزايا أخرى

 والتفاهم ومناقشة مختلف القضايا بالتربية للتواصل توفر أرضية مشترآة بين المهتمين -
   .المجالالتي تواجههم في هذا 

 لكونها تتضمن  أفعال سلوآية  تسمح ، تمثل الصنافة المرجع األساسي للعمل البيداغوجي-
  . مية ، وبالتالي التربويةبقياس مدى تحقيق األهداف التعلي

 تعتبر  فئات الصنافة نموذج لترتيب القدرات والمهارات  التي يجب تنميتها وتحقيقها لدى -
  .المتعلم ، ابتدأ من البسيط إلى المعقد 

 تساعد الصنافة المعلم على اختيار األفعال الالزمة لصياغة األهداف التعليمية  التي يرمي -
  . من خالل الفترة التعليمية  إلى تحديدها وتحقيقها 

 تساعد الصناقة على  تحديد األفعال السلوآية التي سيقوم بها المتعلم ال المعلم  وتمثل هذه -
  . األفعال السلوك المرغوب إآسابه للمتعلم   

 تلفت الصنافة انتباه المربي إلى أن تكوين الفرد المتعلم يكون في المجال المعرفي والحس -
  .اني، ال في المعلومات  حرآي والوجد

الصنافة آل السلوآات التي تطمح المدرسة إلى تحقيقها على مستوى المتعلم فطرية أم   تبرز-
  . مكتسبة آانت 

مما ) التطبيقية ( يستلزم  بناء الصنافة االعتماد  على األسس النظرية الفلسفية والنفسية-
  . يعطيها مصداقية علمية 

 لبناء شخصية الفرد على التمييز بين أهداف المجاالت المختلفة تساعد الصنافة  المعلم -
  . والمستويات المهارية التي يتضمنها آل مجال المتعلم 

  
  :تربوية مجاالت األهداف التحديد معايير  – 3 -1
  

 التعلمي  المقصود -ن بالموضوع ، على أن الفعل التعليمي ون والمهتمويتفق جميع المختص
تنميتها وتطورها عند الفرد المتعلم بنفس الطريقة  تغيرات التي يمكنيتضمن سلسلة من ال

،  فإذا آانت البيولوجية تمثل أصل  فكرة الصنافة. التي ينمو بها جسم الكائن الحي ويتطور
ال ينمو دفعة  )اإلنسان(فمن خالل دراستنا لهذه المادة  العلمية ، نجد أن جسم الكائن الحي 

مع النمو الجسمي  ال شك أن  و. عوامل مختلفة فيهاتدخلتعلى مراحل   النموواحدة وإنما يتم
يتم النمو المعرفي واالنفعالي واالجتماعي الذين سيستعملن من طرف الفرد المتعلم آأدوات 

 . تساعده على التكيف مع المحيط الذي يعيش فيه 
  

_______________________________  
 
 

(1) NADEAU André .op cit .p 261 
  



 

الغاية الرئيسية لكل ولما آان ألهداف التعلم عالقة وطيدة بعملية التقويم التربوي التي تعتبر 
ال يوجد معنى  " أن   )Tagliante(  يمكننا القول مع الباحث تاجلينت تعلمية ،-عملية تعليمية 

ة إال إذا وبالمقابل ال توجد أهداف حقيقي، للسيرورة التقويمية بدون أهداف التعلم المقصودة 
يوضحها تحديد ية  مرامي التربلهذا، نجد  )1( " اوضعت طرق لتقويمها عند تحديده

 ، لكن هذا اهج التعليميةتحديد األهداف الخاصة للمنالتي توضح بدورها باألهداف العامة 
 العامة ال يمكن تقويمها إال إذا األهداف ال يساعد على عملية التقويم بمعنى أن  لوحدهالتحديد

تكون قابلة للمالحظة والقياس على مستوى الفرد )  إجرائية(ولت إلى أهداف سلوآية ح
غاية في حد ذاتها ، وال يكفي جعل "  اإلجرائية  األهداف يمكن اعتبارال آما  ،المتعلم

 المختصينلهذا، أصبحت أسئلة    )2("المتعلم يتطور وإنما األهم هو نتائج تقويم هذه األهداف 
 :  حول بصفة عامةتدوربية  في مجال التر

  ما هي التقنيات التي يجب إتباعها في إعداد االمتحانات ؟ -
 ة وتصحيح اإلجابات وتطبيقاتها ؟  ما هي معايير وضع األسئل-
    آيف يمكن تحليل نتائج هذه االمتحانات ؟-
 

اء جميع المشكل الكامن ورولقد أدى النقاش حول هذه األسئلة بالمختصين إلى استنتاج أن 
 يتمثل في صعوبة الصعوبات التي تعارض المعلمين في تقدير وتقويم أعمالهم التربوية

.   تتمثل في مدى قابلية األهداف البيداغوجية  إلجراءات التصنيف التيصعوباتال التقويم ،أي
 هل األهداف البيداغوجية قابلة للتصنيف ؟ علما أن الظواهر التي تصفها" أو بمعنى آلخر 

 األهداف هل يصح التعامل معو ، ظواهر إنسانية ترتبط بسلوك الفرد وشخصيتههي 
وأصناف الحيوانات ،   مثلما نتعامل مع طبقات األرض أصناف الصخورالبيداغوجية
  )3("  ومن خصائص هذه الظواهر، أنها تقبل التحديد والضبط والعزل ؟ …والنباتات

  
ظواهر إنسانية قابلة التطور والتغير تمثل ية  البيداغوجوعلى هذا األساس، أصبحت األهداف

، أما فيما يخص آالتغيرات والتطورات البيولوجية التي تحدث على مستوى مكونات البيئة
االهتمامات األخرى التي شغلت المختصين في هذا المجال فهي تتمثل في البحث عن ما إذا 

كوينية لها عالقة بسلوك الفرد في مجاالت ت  القدرات والمهارات المراد تعليمهاآان تصنيف
صنفت مكونات البيئة  في البيولوجيا والجيولوجيا  إلى فيئات تصنيفية  آما المتعلم وشخصيته

ممكنا ، وال شك أن  لها عالقة بعائلة ونوع وصنف العنصر المراد تصنيفه طبيعيا في البيئة
علم  تأسيس أرادواعندما  من أبرز الصعوبات التي واجهت علماء النفستعتبر هذه المقاربة 

شبيهة بتلك التي تستخدمها العلوم الطبيعية، ذلك لكون الظاهرة  النفس موضوعا يعتمد مناهج
 .التجريبيالرصد والمالحظة آما في المنهج  صعبة مما يجعلها، النفسية معقدة ومتداخلة

 
  
  
  

 (1) Tagliante Christine . L’évaluation ,CLE international, Paris1991 . p 11 
(2)   Idem. 

  26ص .1994، الجزائر، سلسلة التكوين التربوي ، بيداغوجيا األهدافوإدريس القاسمي، . خالد المير) 3( 



 

زالت  الأما فيما يخص معايير تحديد مجاالت األهداف التي توصل إليها الباحثون والتي 
  :التالي في النموذج يمكننا تلخيصها ،فعالة إلى يومنا هذا

  
  
  
  
  
  
  
  

                     
                                                                                        

  
  
  
  

  
  

   معايير مجاالت األهداف التربوية  ) 13(   رقم النموذج -
  

حيث يظهر  بحةعلى األهداف الواض المعيار األول لتحديد مجاالت األهداف التربويةيرآز 
 يؤآد على ، أما المعيار الثاني. وضوحها في الصياغة السلوآية القابلة للمالحظة والقياس

أثناء  المتعلم على السلوك الذي سيقوم به الصياغة  تعبرأيالصياغة الفردية الخاصة بالمتعلم،
  . العملية التعلمية ال المعلم أثناء العملية التعليمية

 حرآية -اته المعرفية، النفستكوين شخصية الفرد وتعديل سلوآ إلى التعلم يرميولما آان 
بعين االعتبار  لألهداف التربوية  على أن يأخذ واضع الصنافةالمختصون، يتفق ووجدانية

بحيث يصبح هذا التقسيم أساس )  معرفي ومهاري وانفعالي(التقسيم الثالثي للشخصية 
    .  ومجاالت األهداف التربويةالتكوين

        
   :Les domaines des objectifs pédagogiques مجاالت األهداف البيداغوجية -4 -1
  

 يتم من خالل تعليمالتعلم  أن  األهداف التي بينتمبادئ ومعايير ما سبق ذآره، أي  علىابناء
مختلف الدراسات النفسية والطبية على و   " Apprendre a apprendre" آيف يتعلم المتعلم 
وعلى الدراسات التي سمحت بفهم الفوائد التي ، زت  فكرة أن الذآاء يمكن تربيتهالتي بر

  في التربية ومن أبرزهمون المختص ، توصلقدمتها النماذج النفسية والتطبيقات البيداغوجية
تصنيف األهداف إلى ) Harrow  (هاروو)  krathwohl   ( آراثوول ومعاونيه)Bloom (بلوم 

  .)  حرآية-معرفية  وجدانية ونفس(حسب  ثالثة مجاالت  )1956(التربوية سنة  
______________  

  النموذج من وضع الباحثة * 

    المعايير المعتمدة في تحديد مجاالت  األهداف 
ة غ

:المعيار األول  
االقتصار فقط على -

األهداف الواضحة ، 
أي الموضوعة في 
عبارات سلوكية 
تقبل المالحظة و 
القياس ، وذلك 

مقابل ترك األهداف 
 العامة جانبا

:المعيار الثاني  
 

 االقتصار فقط عل -
ما يهم سلوك 

المتعلم ، وليس 
نشاط المعلم 

الطرائق، التقنيات (
  )التعليمية

:المعيار الثالث  
رتكاز على  اال-

التقسيم الثالثي 
:للشخصية   

-مجال عقلي -1
 معرفي

 مجال -2
 عاطفي -وجداني

 انفعالي



 

  إلى آل منحاليا يرجعإذا آان الفضل في تصنيف مجاالت األهداف التربوية المعمول بها ف
  حيث تطلعنا  ذلك  فال يمكن اعتبارهم من األوائل  الذين فكروا في،  ومعاونيه بلوم
أن هناك صنافات عديدة  أنجزت من قبلهم حاول  دبيات التربوية الخاصة بالموضوعاأل

الباحث صنافة ، ونذآر على سبيل المثال ال الحصر أصحبها تصنيف األهداف التربوية
  . ) 1934( التي حددت سنة ) Tyler(تيلر

 بدورها  التربوية التي تعتبراألهداف  تصنيف آل ما يخص في ولما آانت الدراسة تبحث
ه أن من الضروري التطرق إلى هذ ألهداف التعليمية الخاصة بتعليم مادة العلوم ، نجدلقاعدة 

  أما فيما يخص.تحمله من معطيات ذات أهمية تخص تعليم مادة العلومذلك لما الصنافة، 
  :، فهي آالتالي  )1(  تيلرصنافة

  
  Tyler صنافة األهداف التربوية ل )  3(الجدول رقم  -

  
Tyler 
تيلر 

1934 

   إعالن- 1
   علم المصطلحات-

   أفعال خاصة-
   مبادئ عامة-

 تعليم المعطيات - 2
  المالئمة

 معرفة صعوبات -
  األخبار المستعملة

قدرة البحث على   -
 وجدياألخبار أين ما 

 األداء  مواصفات- 3
  التقني

 معرفة المواصفات -
  المكتسبة

يم وتق قدرة-
المنوطة األهمية

  .للمواصفات 
 القدرة أو العادة -

التي تجعل هذه 
المواصفات حيز 

  التطبيق

 معرفة التصرف - 4
 :الخاصة بكل مادة 

 معرفة التصرف -
  في مخبر العلوم

   القدرات اللغوية-
  :المحضر - 5

 محضر المشاريع -
  التقنية

 محضر التجارب -
  العلمية
  

 الترابط في  تطبيق - 6
  وجهات النظر المختلفة

  
   االستدالل- 7
   االستنباط-

   التحقق من الفرضيات-
   االستنتاج-

  
  

روح 
  النقد

  
يبين لنا الجدول أن اهتمام الباحث تيلر آان منصبا على األهداف التربوية الخاصة بتعليم 
العلوم التجريبية ، حيث نلتمس ذلك من تعرضه إلى معرفة التصرف في مخبر العلوم وإلى 

أما فيما يخص أهداف المسعى العلمي، نجدها . لميةمحضر المشاريع التقنية والتجارب الع
، أما فيما ) االستنباط، التحقق من الفرضيات، االستنتاج والنقد(تتجسد في مكونات االستدالل 

علم المصطلحات، أفعال خاصة، ( يخص األهداف التربوية فهي تبرز من خالل اإلعالن 
ة األخبار و قدرة البحث على األخبار معرفة صعوب(وتعليم المعطيات المالئمة ) مبادئ عامة
  ) .أين ما وجدت

، ذلك لتوظيفه مصطلح " المقاربة بالكفاءات" وفي نفس السياق، نجد تصنيف تيلر يتناول 
أما فيما . التي تعتبر أساس الكفاءة ، ومصطلح األداء الذي يعتبر مؤشر الكفاءة القدرة 

  : تشير إلى يخص مجاالت األهداف التربوية ، نجد صنافة تيلر
 من خالل تعرضها إلى )SAVOIR SAVANT/  العلمية–المعرفة (أهداف المجال المعرفي  -

علم  ،معرفة صعوبة األخبار، معرفة المواصفات المكتسبة: تعليم المعطيات المالئمة
  . مبادئ عامةالمصطلحات و أفعال خاصة و

  
  

(1). Birzéa C, la pédagogie du succés,in annexe,  1° éd,Puf,Paris ,1982 . 



 

 من خالل معرفة  )SAVOIR- FAIRE/ المعرفة الفعلية( حرآي -أهداف المجال النفس -
التصرف،  قدرة البحث عن األخبار أين ما وجدت، قدرة جعل الموصفات حيز التطبيق، 

  . محضر المشاريع التقنية ومحضر التجارب العلمية
القدرة اللغوية، من خالل  ) SAVOIR ETRE/دانيةالمعرفة الوج(أهداف المجال الوجداني  -

  .الترابط في تطبيق وجهات النظر المختلفة،  وروح النقد
  

الجيل األول " (المقاربة باألهداف"بهذا ـ تصبح صنافة تيلر تتناول في نفس الوقت  
 وإضافة إلى ذلك تضم الصنافة جميع) الجيل الثاني لألهداف(والمقاربة بالقدرات ) لألهداف

 لكن الطرح لألهداف الجوانب التي يجب على المعلم أن يهتم بها في تعليم مادة العلوم 
التربوية بهذه الكيفية ال يمكنه أن يدلل الصعاب الخاصة بعملية التعليم والتعلم،  وال يمكنه أن 

 ولقد أدت هذه. في التقويم التربوي الذي يعتبر غاية التعلم)  الغير المختص(يساعد المعلم 
إلى التفكير في صنافة أهداف )  1956(الصعوبات بالمختصين التربويين مثل بلوم ومعاونيه

بسيطة يمكن للمعلم أن يستفيد منها في تحديد أهداف درسه وتقويم تعليمه وتعلم المتعلم، حيث 
توصل هؤالء بناءا على مبادئ ومعايير األهداف التربوية إلى تصنيف األهداف التربوية 

ت تكوين الشخصية ، أي بدل ما تضم الصنافة الواحدة أهداف تربوية تخص آل حسب مجاال
  :    المجاالت ، أصحت األهداف التربوية مقسمة إلى ثالثة صنافات

  ) العقلية ( صنافة األهداف التربوية المعرفية -
  ) الوجدانية(  صنافة األهداف التربوية االنفعالية -
  )  األدائية( حرآية - صنافة األهداف التربوية النفس-

  
   :Domaine cognitif  ) .المعرفي (  صنافة أهداف المجال العقلي - 2
  
 ومعاونيه على  العناصر  بلومأنصبت اهتمامات ، هذا المجال) مهارات(تحديد أهداف ل

لمتعلم لالتي تتدخل في عملية التعلم، بحيث تسمح هذه )  العقلية(والميكانزمات الثقافية 
 ومعاونيه  لهذا، نجد بلوممن مرحلة تمرين الذاآرة إلى مستوى اإلبداع الفكريباالنتقال 

مصطلح المعلومات الثقافية حيث يرجع  يميزون  بين  المعلومات والقدرات والمهارات
 إلى ما هو مخزن في الذاآرة ويمكن استرجاعه عند الحاجة ، وتمثل هذه العملية بالنسبة لهم

تعبر عن مظاهر الفهم ،فهي  المهارات والقدرات الثقافيةأما.  العقليةالمستويات الدنيا للقدرات
  .وتمثل المستويات العليا للصنافة … التحليل والترآيب

 قسم هذه الصنافة إلى  ستة العالم بلوم وتتفق آل المؤلفات العربية واألجنبية منها  على أن 
تعقيد من البسيط إلى مستويات  وآل مستوى  يتضمن تحت فئات مترتبة حسب درجة ال

   . بشيء من التفصيل فئات هذه الصنافةمستويات ووفي ما يلي سنتطرق إلى . المعقد
  
   : Catégories du domaine cognitif   مستويات أهداف  المجال العقلي - 1 -2
   : (conaissance) المعرفة  مستوى-

 هذه النماذج وتصفللبنيات أو الطرائق، و تتطلب المعرفة تذآر األفعال الخاصة أو العامة للعمليات أو
 يتطلب سلوك التذآر المعرفة،في حالة قياس أما . الفئة النشطات المتعلقة بالذاآرة البسيطة والتذآر



 

 تسمح باستعمالمعرفة الوسائل التي   والخاصةمعرفة المعطيات  :الذاآرةاسترجاع المادة المخزنة في 
  المعطيات الخاصة

  
 :)   Compréhension  (الفهم مستوى -

 ليست له لكنوفي هذا المستوى يعرف المتعلم المعلومات التي تقدم . يمثل الفهم المستوى المبدئي للثقافة 
  . العالقة بين هذه المعلومات والمعلومات األخرى إيجادله القدرة على

  
  :   )  L’application  ( التطبيقمستوى -

 ويمكن أن تكون هذه المعطيات عبارة الخاصة،جردة في المواقف يعني التطبيق استعمال المعطيات الم
 آما يمكنها أن تكون عبارة عن مبادئ أو نظريات للتذآر أو ، قواعد أو طرائق عاديةعامة،عن أفكار 
  .للتطبيق

  
  :) L’analyse  (التحليلمستوى  -

 بين هذه قصد جعل العالقةيقتضي التحليل القدرة على تجزئة البالغ إلى أجزائه الترآيبة الصغرى ، 
   .األجزاء أآثر وضوحا

  
  :  ) La synthèse  ( الترآيب مستوى-

وتستدعي هذه الفئة استعمال عمليات . يرمي الترآيب إلى جمع العناصر أو األجزاء قصد تشكيل الكل 
  .ترآيب العناصر لتشكيل مخطط أو بنية ، لم تكون موجودة من قبل 

  
  :    Evaluation التقويم  مستوى - 

 وتكون هذه األحكام ، أو الوسائل المستعملة لهدف معينالطرائق،يتطلب التقويم صياغة األحكام على قيم 
 صياغة األحكام  بين المظاهر ومجموعة من توافق فييجب أن يكون هناك آمية، آما إما نوعية أو 

  )1(. ن طرف المعلم المعايير ، ويمكن أن تصدر هذه األخيرة  من المتعلم أو تقترح عليه م
 

األهداف الواردة في هذه الصنافة ، أهداف عامة ال يمكن تحقيقها على مستوى وعليه، نجد 
مصاغة بصورة سلوآية قابلة للمالحظة والقياس آما تتطلب ذلك الفرد المتعلم لكونها غير 

عبارة عن والصنافة بهذه الصورة ، تعارض فكرة أن األهداف التربوية . بيداغوجيا األهداف 
( ونتيجة لهذا الطرح . أهداف تصف السلوك المرتقب ومن خصائصها إمكانية التقويم 

تعرضت الصنافة لعدة انتقادات من طرف مجموعة من الباحثين في هذا المجال )  اإلشكالية
 )Guilford 1967(، جلفورد) Stocker et Krop 1964(، ستوآير وآروب)Gagné 1964(جانيه" 

  )Ruchène 1971"()2(وروشن
 

مجموعة من الباحثين  في مجال بناء المناهج التعليمية بمحاولة وعلى هذا األساس، قامت 
 على اعتماداالواردة في الصنافة  في صورة إجرائية ) العقلية(تحديد األهداف المعرفية 

  ز  في هذا المجال من أبر)Horn . 1972 (هورن  يعتبر. اإلمكانيات اإلجرائية التي توفرها
 ________________ 

 
(1)DE LANDSHEERE V.G. op. cit . p 71-73. 
(2) Idem, PP 75-78. 



 

 أهداف صنافة بلوم للمجال المعرفي إجرائية، ذلك بناءا على المبدأ  إلى جعلواتوصلالذين 
نجد هذا الباحث حسب ما ورد مع دو لندشير،  يشير .المراد اعتماده في بناء المناهج، حيث 

عندما يتعلق األمر بالعمليات العقلية الدنيا من صنافة بلوم  ال يمكن الفصل بين إلى أن 
 يصبح الهدف بالنسبة للعمليات العقلية الدنيا في هذه الحالة ،المشكل والمادة التي ينتمي إليها 

ال توجد  بهذا، " أقسام النبات قادرا على ذآرأن يكون المتعلم   " :مصاغا بالكيفية التالية
  . لة تمنع التلميذ من اإلجابة لكون الحل يوجد في سجله السلوآي مشك

 
هورن  أن نموذج ، يرى أما بالنسبة للعمليات العقلية ذات المستوى العالي من صنافة بلوم

أن  "  تصبح آالتاليصياغة الهدفف ، عام ومستقل عن المادة الخاصة المشكل في هذه الحالة
هذا النوع من  و" بأثر تغيير عدة عوامل على الموقف النهائي قادرا على التنبؤيكون المتعلم  

   )1(أن يطرح في العلوم الطبيعية يمكنه المشكل 
  

نجد هورن يحدد إجرائيا األهداف العقلية الواردة في الصنافة المعرفية وعلى هذا األساس، 
جلب هذه حيث ت" … أن يكون المتعلم قادرا على " لعبارة  لبلوم، ذلك بمجرد استعماله

الصياغة االنتباه إلى أن المتعلم هو المعني بالعملية التعلمية وليس المعلم من جهة ومن جهة 
في هذه الحالة و) . الذآر و التنبؤ( المختلفة  المتعلمأخرى ، تقصد العملية التعليمية  قدرات

 تحدد لكونها ال، صياغة إجرائية عامةتعتبر الصياغة في هذا المستوى يمكننا القول أن 
 إجرائية بهذا، تصبحالعناصر التي تسمح بالتحقق من مدى تحقيقها على مستوى المتعلم 

 على مستوى المتعلم من مالحظتهااألهداف تتوقف بالدرجة األولى على السلوآات المراد 
 من مدى تحقيقها من التأآد وعلى آيفية ) أن يكون المتعلم قادرا على وصف النبات(جهة

أو بعبارة أخرى، أي خطأ ) يسمح بأي خطأ في نشاطات هذا المستوى ال (جهة أخرى 
  . يدل على عدم تحقيق األهداف المعرفية يرتكب في هذه النشاطات من طرف المتعلم

  
ولما آان تعليم وتنمية آفاءات العلوم يستلزم من المعلم جعل المتعلم في وضعية حل مشكل ، 

م ما عادا مستوى التقويم ، ذلك لوضع نموذج يسمح نجد هورن يعتمد المستويات العقلية لبلو
  الحساب العددي العشري  "اسم بتحديد النشاط الصنافي الخاص بحل المشكل أطلق عليه 

L’algorithme  " لكون النموذج يتضمن عشرة مراحل ال بد من أن يمر عليها المتعلم في تعلمه
: عنصرين بعين االعتبارلعشر ليتوصل إلى الحل ، حيث تأخذ آل مرحلة من المراحل ا

العنصر الثاني يتمثل في المحتوى وللتوضيح أما العنصر األول يتمثل في المظهر الشكلي 
    :  في ما يليالنموذج أآثر نعرض 

 
 
 
 
  

 
 
(1) .De landsheere V.G. op. Cit .pp 88-90 



 

 
  

  )معلومات ( معرفة         ال               هل يمكننا تمييز المادة ، محتوى نموذج المشكل ؟- 1           
  

    نعم                                  
  

          
   فهم                  نعم                   هل تتوفر آل المعلومات لحل المشكل  ؟         -  2            

  
    ال                                 

  
         

   هل بجب على التلميذ أن يأتي بالمعلومات - 3         
              تطبيق                          نعم                  شخصيا حتى يتمكن من حل المشكل ؟        

  
     ال                                

  
          تحليل           نعم                  على التلميذ أن يختبر الموقف حسب                - 4         

                المعايير المتوفرة 
  

         ال                            
  

   ترآيب                  هل يسمح المشكل المطروح بأآثر من حل ؟                     نعم  - 5           
  

  * العشري لهورنحساب العدد ) 14(   النموذج رقم -
  

 وبما أن لكل مشكل مطروح يمكن أن يكون له أآثر من حل ، ذلك حسب المنهجية المتبعة ، 
نجد هورن من خالل هذا النموذج يوضح المسعى المراد إتباعه لالنتقال من مستوى عقلي 

 للمعلميمكن ، آما إلى أخر حيث تمثل هذه العملية الغاية من التعليم والتعلم قصد بناء المعرفة
تعويده على الطريقة االستقصائية بأن يستغل هذا النموذج لتنمية القدرات العقلية للمتعلم 

.  أما فيما يخص التقويم الذي يعتبر بلوم أرقى المستويات، لم يعطيه هورن أهمية. المتبعة فيه
ية النقد ونعتقد أن ذلك يرجع إلى آون التقويم الذي تسعى ورائه الروح العلمية يتمثل في عمل

للمعرفة العلمية باستمرار من خالل المراحل التعليمية لهذا، ال يمكننا أن نحصر التقويم في 
مستوى واحد ، لكون النقد يمثل القدرة على إصدار أحكام تحليلية ونقدية على العمل الذاتي 

 ألخير وحتى نميز بين عملية التقويم للصنافة و النقد العلمي، نطلق على هذا. قصد تقويمه 
  . التي تعتبر خاصية من خصائص الروح العلمية)esprit critique(روح النقد 

 صنافة لألهداف اإجرائية توضيح آيفية من أبرز الدين توصلوا إلى إذا آان هورن يعتبر ف 
اعتبارات أخرى يمكنها أن تساعد على تدليل الصعاب الخاصة بموضوع بلوم ، نجد ألعماله 

  :  نعددها في النقاط التالية  " اتالمقاربة بالكفاء" 
جعل العملية التعليمية تهتم بالقدرات  والعليا مع القدرات العقلية الدنيا االنتباه إلىلفت * 

 في صورة قدرات  يجب تطويرها وتنميتها ة األهدافصياغ، أي العقلية بدل األهداف العامة
  .على مستوى المتعلم 

  
   .90ص   . سابق الالمرجع النموذج أخذ من نفس* 



 

بتأآيدها على صياغة االهداف المقصودة   التعلمية،-ملية التعليمية جعل المتعلم محور العت* 
  . "  …يكون التلميذ قادرا على "  في التكوين بالعبارة التالية 

أسلوب حل ها بعلى تنميليا والعمل ويات العقلية الدنيا والعبالتمييز بين المست السماح *
  . نصح به دوي لتنمية القدرات العقلية المشكل الذي

تساعد على  تفسير وتوضيح األداء الفكري والسلوك المنتظر مالحظته في آل مستوى من * 
  :مستويات الصنافة على مستوى التلميذ  

  استرجاع التلميذ  ما تعلمه من معلومات  من قبل  : المعرفة -
منتظرة منه والتي تبرهن على أنه قادر على  يظهر فهم التلميذ عن طريق اإلجابة ال :  الفهم-

  .  في المشكل المطروح القيام  بنشاط تتوفر فيه آل المعطيات الواردة
التي تعلمها سابقا لحل يستعمل التلميذ في هذا المستوى نموذج من نماذج الحلول  : التطبيق - 

 المشكل ، وهي بمثابة المشاآل ، ويمثل هذا النموذج المعرفة التي يساهم بها التلميذ في حل
  المفاهيم السابقة 

 على التلميذ أن يكتشف مكونات المشكل حتى يتمكن من تجزئتها أو تبسيطها :التحليل - 
  .الحلول المطروحة من ضمن  حل واحد من الوصول إلى النتيجة المنتظرة أي اختيارليتمكن

( ا من بعضها البعض على التلميذ أن يتوصل إلى ترتيب المعطيات وتقريبه :  الترآيب- 
قصد تشكيل مخطط أو بنية لم يعرفها من قبل ويتطلب هذا )  التحويل من البسيط إلى المعقد 

  .إنتاج سلوك جديد 
حتى يتم  تعديل  و)اإلجابة الخاطئة أو الحل الناقص (المقصود تعديل السلوك  :   التقويم-

خصائص طبيعة العلم التي ترمي محل انتقاد  وترجع هذه الفكرة إلى  السلوك يجب أن يكون
  .إلى تكوين روح النقد عند التلميذ  

  
     : العقلية المحاوالت اإلجرائية لألهداف التربوية- 2 -2
  

ال شك أن إجرائية األهداف التربوية تتطلب مجهودات آبيرة من المختصين والمهتمين 
إن " ع دو لندشير بقوله حسب ما ورد م  )   Stone( سطون الباحث ويدعم بالموضوع  

الذين حاولوا فعال تحويل األهداف الخاصة إلى سلوآات  قابلة للمالحظة سيكتشفون أن 
  )  1("  مما يستدعي االهتمام بها  ،العملية ليست بسيطة

   و Metssfel . Michael  (  متسفيل وآريشنر وميكائيل آل من أدبيات التربية أن تبين و
krisner  ( اقتراح جدول  يضم  فئات الصنافة واألفعال  توصلوا إلى  الذينيعتبرون من أبرز

   يمثل القسم :نجد هؤالء يقسمون الجدول إلى ثالثة أقسام، حيث  السلوآية الموافقة لها 
األول مستويات األهداف التربوية الخاصة بالمجال العقلي ، القسم الثاني يتضمن األهداف 

أن يكون " تسبق األفعال السلوآية بعبارة آيد على أن  مع التأالسلوآية الخاصة بكل مستوى
 اقتراحات مختلفة خاصة باألداة ن من الجدول، يتضمأما القسم الثالث" … التعلم  قادرا على

  .للسلوك المباشرة) الغرض(
________________________  

  
(1)  In the  .De landsheere V.G. op. Cit .99  

  



 

في إزالة الغموض ) العرفية(ال السلوآية لألهداف العقلية ونظرا ألهمية تصنيف األفع
الخاص بإجرائية األهداف التربوية واختزال العوائق التي تحول دون تحكم المعلم في 

 سنعرض في ما يلي  الجدول الذي أقترح من ،لتربوية التي هو مطالب بتحقيقها ااألهداف
 .طرف جماعة المختصين

  
  ألفعال السلوآية وفئات بلوم المعرفية والغرض المقصود منها قائمة ا ) 4( الجدول رقم -

  المباشر )  األداة(الغرض   …  أن يكون التلميذ قادرا على أن :الفعلالفئات. المستوى 
   المعرفة - 1

معرفة - 1.1
  المعطيات

معرفة - 1.2
 المصطلحات 

يحدد، يوضح ، يعين، يبين، يميز، يفرق، يقتني، يمتلك ،
يستدعي، يستعيد ، يذآر، يستذآر يتعرفيحمل على، يسمي ، 

على ، يتحقق من ، يشخص، يسلم ب، يجانس، يكشف،
  يستكشف ، يستطلع ، يماثل ، يطابق، يسترجع 

مفردات لغة،مجموع آلمات، ألفاظ ، آلمات ،
، مرجعيات، معلومات) فن أو علم(مصطلحات

،معان، تعابير ، وقائع، عبارات مغزى مدلوالت
  .مؤدي، تبليغات لفظية ، فحاو، 

معرفة - 1.3
األحداث 
  الخاصة 

يستكشف، يستطلع، يتعرف على، يستدعي، يذآر، يعرف،
يتحقق من، يقف، يشير، يكرر، يحسب، يختار، يقول، يضع

  خطا تحت،يكتب، يسجل، يعدد، يطابق، يعبر، يتملك، يقتني

أحداث،  معلومات،مصادر،أسماء،
تواريخ،أشخاص،أماآن، مراحل، خواص،

  ، ظواهر، وقائعأمثلة
معرفة  1.4

الوسائل التي
تتيح 

استعمال 
المعطيات 
  الخاصة

ينقل، يسجل، يعدد، يحسب، يقول، يضع خطا تحت، يكتب،
  يكرر،يحتار ،يشير، يصف، يطابق، يعين

  

 معرفة5.1
  االصطالحات 

ينوع، يستذآر، يوحد،يتعرف على ، يتحقق من، يشخص،
 يقتني ، يسمييسلم ب، يعرف ،يكتسب، يستكشف ، يستطلع،

، يستدعي ، يستعيد، وذآر، يمثل، يحصل على، يحوز ، يحرز
  على ، يماثل ، يجانس  

قواعد ،أساليب ، رموز، تصورات، أنماط ،
  .أشكال ،اصطالحات ، استعماالت 

 معرفة- 6.1
االتجاهات 

  والموضوعات 

يصف، يشير، يحسب ، يقول، يسمي ، يستعدي ، يستعيد ،
يمتلك ، يحصل على ،.يستذآر ، يقتني يسترجع، يذآر ، 

  .يكتسب ، يحرز على ، يماثل ،يعين نوع، يسجل 

أفعال عمليات ، حرآات ، اتصاالت ، تطورات ،
اتجاهات، مواضعات ، نتائج ، أسباب ، عالقات

  .، قوى تأثيرات 
 معرفة7.1

التراتيب والفئات 
ديصف، يشير، يكرر، يحسب، يقول، يسمي، يستدعي ، يستعي

  .، يوجد ، يسترجع ، يتذآر، يستذآر، يقتني 
مجاالت ، نماذج، خصائص ، أصناف،
  مجموعات، أقسام ، توزيعات ، تراتيب، فئات  

 معرفة- 8.1
  المعايير 

يسمى ، يستدعى ، يستعيد ، يذآر، يسترجع ، يستذآر، يقتني،
يمتلك ، يحصل على، يكتسب ، يحرز على،يماثل ، يطابق ،

عرف، يجانس، يوحد، يتحقق من ، يشخص ،يعين نوع، ي
يسلم ب، يكشف، يستكشف، يستطلع ، يشير، يرآز ، يحسب ،

  .يقول، يضع خطا تحت ،يكتب، يسجل يعدد ، يحوز

مقاييس، معايير، وحدات، قياس، أسس،
عناصر، مقاطع أجزاء ،حجج، أسباب ،

  إسنادات ، أرآان ، رآائز 

 معرفة- 1.9
  الطرائق 

ر ، يستذآر،يقتني، يتملك يحصل على،يستدعي ، يذآ
يسمي،يكتسب، يحرز على، يماثل ،يطابق، يعين نوع، يتحقق

  .من

  )مقاربات(طرائق، تقنيات ،تناوالت 
  .استخدامات ،إجراءات، معالجات ، تعامالت 

 معرفة- 1.10
التصورات 

  المجردة 

، يسجل ، يعدد، يستدعي، يذآر ، يستذآر، يصف، يقتني،
  .يمتلك

ئ، قوانين، اقتراحات عروض، نقائص،مباد
  افتراضات 

 معرفة-1.11
القوانين 

  والمبادئ 

يحصل على ، يكتسب،، يحرز على ، يماثل، يطابق، يعين
نوع، يتحقق من، يشخص، يوجد، يسلم ب، يستكشف،

  .يستطلع، يوحد، يجانس

قضايا ، أجزأ، مقاطع، جوانب جوهرية،
  .ةتعميمات عناصر أساسية، عالقات ضمني

 معرفة- 1.12
  النظريات 

يسجل،يعدد،يشير،يكتب،يستدعي، يستذآر، يسترجع يدعو،
يذآر،يستكشف، يستطلع ،يوحد، يقتني، يمتلك، يحصل على،
يكتسب، يحرز على ، يعرف، يتعرف على، يعين نوع، يتحقق
من، يشخص، يماثل، يطابق ، يجانس، يمتلك ، يسلم ب،

  .، يسمي ، يحسبيكشف، يقول ، يضع خطا تحت، يكرر

نظريات ، قواعد، أسس عالقات تبادلية، بنيات
هياآل، هيئات، ترآيبات تنظيمات ، تراتيب
   صفافات صياغات ، تعابير  وصففات ، نماذج

  الفهم   -2
   التحويل  - 1.2

  يحسن ، يحيل ، يترجم  يغير يعبر بكلماته الخاصة
يوضح، يبين بأمثلة، يمثل شيئا بشيء آخر، يحصر يعد

يجهز، يعرض، يشخص ،يجسد،،يذآر ب يستدعى  ذهنيا،،

  معان أمثلة تعريفات، تجريدات  
 ت ،عروض تشخيصاتتصورات، مجسدا
     ،جمل ،عباراتآلمات،،رسومات،شروحات



 

  .   يصور 
يؤول، يعيد تنظيم، يعيد ترتيب، يميز يفرق بين، يفاضل،   التأويل - 2.2

 يبين، يوضح، يعقد،يخلق، يفعل، يقيم، يثبت،يبرهن،  ينشأ،
  يحرر، يؤسس، يفسر، يعلل، يسقط، يرمز 

مالءمة، توافقا، صالت، عالقات، أحداث
جوهرية، مظاهر، أوجه، هيئات، جوانب،

  .أقوال، صور، وجهات نظر، منظورات 
يحدد، يتنبأ، يعين تقريبا،يستدل  يستنتج، يستخلص، يختم،   التعميم 3.2

يوسع، يمدد ينشر، يطرح،يفرق بين  يفاضل، يميز، يقرر، 
يستكمل، يسترسل، يولد يمزج، يستكمل من الخارج، يستقرئ
يثبت ، يقيم، يبرهن، ينشئ،يحرر، يؤسس، يشيد، يفيض في

 …  

نتائج، عواقب، محصالت فروع،عالقات
ضمنية، استخالصات،عوامل،استنتاجات،
خالصات، نتائج حكم، استدالالت، معامالت،

، انتسابات، أقسام ،وسائط، تفرعات، تشعبات
  .معان، مدلوالت،آثار أفعال، مفعوالت

يستعمل، يقضي يقيم، يرآز على ،يخص، يبذل مجهودا   التطبيق - 3
محددا، يصمم، يجد، بكتب،، يقرأ، يرسم، يستنتج العام من
الخاص، يعيد ربط، يشد، يوصل، يغير، يختار، ينتخب، ينتقي،

يوسع، يبرز،يفرز، يفصل بين، يطور،ينتمي، يبسط،
يظهر،يعبر،يكبر شيئا،

  .ينشر،يزيد،ينقص،يطرح،يقسم،يترتب،ينظم، يقتنع ب

  أفكار،مبادئ،قوانين،استنتاجات،
خاتمات، خالصات،منتوجات، نتائج أحكام،
آثار،تأثيرات، مردوديات، آليات،معلومات ،
مفعوالت، أصداء أغراض ،إسنادات ، عواقب،

 تنظيرات،طرائق، منهجيات، أساليب، نظريات،
  .منظورات

   التحليل - 4
 البحث- 1.4

  عن العناصر 

يميز ، يفرق، يفرز، يفاضل، يرتب، ينظم، ينسق، يتعرف
على،يتحقق من، يحقق، يفتش،يفحص، ينقب، يبحث، يكشف
عن، يكتشف، يستكشف، يستطلع، يعين، يماثل،
يطابق،يجانس، يصنف، يقسم، يستقرئ، يستنبط، يستنتج،

  . يطرح،ينزل،يسقط من ، يحلل، يعظل، يضيفيفصل ، يفك، 

عناصر،أجزاء،مقاطع، تفاصيل، فرضيات،
خالصات، خاتمات، مقدمات، افتراضات،
بيانات، إيضاحات، شروحات، مقاالت، أحداث،
تعابير عن نوايا، أدلة ، حجج، براهين،
قياسات، استدالالت خصائص ، مميزات ،

  .  خواص، أصول، خصوصيات 
 البحث- 2.4

  عن عالقات 
يستقصي، يلخص، يتأآد من، يتفحص، يسجل، يشاهد ،يتحقق
من، يثبت ، يكتشف، يدون، يقرر، يالحظ، يقارن، يطابق،
يوازن، يشبه، يقابل، يماثل، يميز، يعزل، يفاضل، يستنبط،

  .يستنتج، يعرض بتفصيل

عالقات، عالقات تبادلية ، تالؤم، توفيقات،
 رئيسية ،مواضيع، مباحث، مسائل، أفكار

جذور، بديهيات ، تجليات، توضيحات ، أخطاء،
  .   أدلة، براهين، حجج، قياسات 

 البحث- 3.4
عن مبادئ

  التنظيم 

يحلل، يتفحص، يستقصي ،يلخص، يميز، يفرق بين ، يعزل،
يفاضل، يكشف عن ، يستكشف، يستطلع، يستنتج، يعرض

  بتفصيل، يطرح، ينزل، يسقط من، يسقط عن ، 

 نماذج، أمثلة ، مرام، وجهات نظر،أشكال ،
تقنيات، مخرجات، جوانب، مظاهر، بنيات،
هياآل، هيئات ، مواضيع، مباحث، مسائل،
أفكار رئيسة ، جذور،أنساق، نظم ، تنظيمات،
تراتيب، ترتيبات، تراتبات، اتفاقيات، توزيعات،

  .  توفيقات، عالقات، مدخالت
   الترآيب- 5

إنتاج عمل- 1.5
  شخصي 

تب، يحكي، يروي، يخبر، يصف، يرسم ، يسرد، ينتج،يك
  . يبرز، يظهر، يعرض، يقدم، يخلق، يحدث، ينشئ 

بنيات، هياآل، أحوال، هيئات، وقائع، تفاصيل،
  . نماذج، أمثلة، تعابير، معادالت، عناصر

 إعداد- 2.5
  مخطط عمل

يقترح، يعرض، يبدي للعيان، يقدم، يطرح على ، يمنح،
صنع، يسبب، يجلب، يسطر، يصنف، يؤلف،يحدد، يولد، ي

  .يغير، يحول، يعدل، يقوم، يخصص، يعين، يفصل في

مخطط، خريطة بناء، تصميم، رسم بياني، رسم
مشروع، منظور، أهداف ، أوصاف، إفرازات،
أهداف ، عمليات، أعمال، إجراءات ، صفقات

  . تعاقدات 
 اشتقاق- 3.5

مجموعة من
العالقات المجردة

 يقدم، يبرز، يظهر، يعرض، يخلق، يولد، يصنع، يسبب،ينتج،
يصنف، يؤلف، يشتق، يحول، ينشئ من ، يفرع عن ، يعدل،
يطور، ينمي، يبسط، يوسع  يفضل فكرة، يكبر، ينشر، يزيد،
ينقص، ينسق، يوفق، ينظم، يرتب، يرآب، يخطط، يشرك

  .شيئا  بآخر، يستنبط ، يستنتج

ستوياتظواهر، صنافات، مراتب، رتب، م
،مفاهيم ،مخططات ، تصاميم ، نظريات،
تنظيرات ، منظورات ، عالقات، ارتباطات،
تجريدات، فرضيات، افتراضات، أساليب، طرق،

  .  آيفيات، منهجيات، اآتشافات
  التقويم- 6

  نقد داخلي-1.6
يحكم، يبث في، يناقض، يقدم رأيا، يفصل، يستشهد ب، يباين،

تنتج، يستدل، يثبت، يصادق،يبرهن، يدلل، يقيم حججا، يس
  .يقوم، يثمن، يسعر، يقرر، يصمم، يقضي في، يتصرف

صحة، سداد، صدق، أحكام، صواب، مالئمة،
تناسب،توافق، تطابق، وثاقة صلة، مناسبة
صلة بين حجة و موضوع، أخطاء، حقيقة،

  .عيوب، شوائب،  نقائص
 نقد-2.6

  خارجي
يبرهن، يدلل، يقيميحكم، يبدي رأيا، يفصل في، يستشهد بي، 

حججا، يستنتج، يستدل، يثبت، يصادق، يقوم، يثمن، يسعر،
يقرر، يصمم، يبث في، يقضي في، يتصرف، يوضح، يقارن،

  .   يوازن، يشبه، يفرق، يباين، يناقض، يقترح، يقيس ب  

غايات، وسائل، أدوات،وسائط، فعالية،
آفاية،اقتصاد، تدابير مالية، توفير، منفعة،

تعاقب، خيار، بديل، مخطط عمل،تناوب، 
معايير، نماذج، وحدة نوع أو نمط، مستوى،
تقنيات، نظريات، أفكار، منظورات، تناوالت،

  .   مقاربات، تعميمات
  



 

  
لقد ساهم محتوى هذا الجدول في إدراك آيفية تحويل األهداف التربوي المقصودة من 

ديد نوع السلوك الذي يجب على المستوى المجرد إلى المستوى الملموس ، من خالل تح
المتعلم أن يقوم به، ذلك حتى يعبر عن مدى حدوث العمليات العقلية حسب آل مستوى، 

مهما تعددت المستويات العقلية أو فروعها  ، ، فوبالتالي تحقيق أهداف المستويات المعرفية
يمكن من خاللها يتعلق بكيفية الوصول إلى سلوآات قابلة للمالحظة   نجد أن الغرض الحقيقي

االستدالل على أن الفرد المتعلم قادرا على القيام بعمليات عقلية  تدل على مستوى معين من 
وتكرار هذه السلوآات على مستوى المتعلم  يؤدي إلى تنمية القدرات ، مستويات المعرفة

بالتربية بصفة أما بالنسبة للمهتمين  . التعلمية-والمهارات العقلية من خالل العملية التعليمية 
 " األهم منه هو مهما، إال أن  يعتبر تحديد األهداف التربوية ، والمعلمين بصفة خاصةعامة،

 ما أمكن ذلك، إذا قاموا بتعداد مستويات النشاطات والتمرينات واالمتحانات يسألوا آلأن 
تساعدهم على  تستثير بما فيه الكفاية تالمذتهم  وهل  النشاطات  وإذا ما آانت هذه،المقترحة

     . )1(" تجاوز أنفسهم 
  
  :  األبعاد التربوية لصنافة األهداف العقلية لبلوم - 3 -2
  

 في ستة عمليات عقلية  تنحصر للمستويات العقلية التي وضعها بلوم نجد األبعاد المعرفية
في يأخذ التذآر صورتين ، حيث  من السهل إلى المعقديتم من خاللها االنتقال ا هرميةتدرجم

 باستعمال الذاآرة والتعرف بحيث يتوقف تحقيق آل مستوى ، يتماالسترجاع : هذه الحالة 
 العملية العقلية السابقة، شرطا ز إنجاه، حيث يعتبرمن الهرم على المستوى الذي من قبل

، نراها أبعاد المستويات العقليةأما فيما يخص  .الالحقة العمليات العقلية ضروريا لتحقيق
  :آالتالي

  
لكونها ال ،  تعتبر المعرفة أبسط األهداف التربوية في المجال العقلي:المعرفةمستوى بعد  -

  يتطلبيأي التذآر الذتعلمها، تتطلب من المتعلم إال قدرة تذآر المعلومات التي سبق وأن 
،  والمعلومات )معلومات الجديدة( بين المعلومات المقدمة القيام بالموازنةمن المتعلم 

 عملية عقلية أصعب من عملية ، هيعملية التذآر أما )معلومات سابقة(نة في الذاآرة المخز
 يعتبر البحث عن .البعيدةلكونها تستدعي عمليات عقلية على مستوى الذاآرة  التعرف

آلما ، مستويات عقلية أعلى لذا  ضروريا لالنتقال إلىا تربوياهدف تحصيل المعلومات العلمية
آلما ارتقى إلي مستوى ،  المتعلم في اآتساب المعلومات المفيدة له قام المعلم بمساعدة

ينبغي على المعلم في هذه المرحلة ، وعند التخطيط لدروسه أن يحدد ، حيث تفكيري أعلى 
  .      المعلومات العلمية التي يجب معرفتها أو حفظها من طرف المتعلم والتأآيد على تعلمها 

ادرا على  معرفة الكائنات الحية الحيوانية والنباتية الموجودة في أن يكون المتعلم ق : مثال -
  . البيئة  

 
________________________________ 

 
 

(1) DELANDSHEERE Viviane et Gaston ,op.cit, P90 



 

  
 التي   Interiorisationيتضمن الفهم هنا عملية االستيعاب )  : االستيعاب(مستوى الفهم  بعد -

وتعتبر عملية االستيعاب أعلى مرتبة من تحصيل المعلومات ،  مراتب الفهمتمثل أدنى
قدرة المتعلم عند مواجهة موضوع أو مشكل ما  يمثل االستيعاب  آهدف تربوي ووتذآرها

بحيث  ، على أن يعرف ذلك الموضع وأن يستخدم ويستغل المعلومات واألفكار الذي يقدمها
 ونلفت انتباه المعلم. لم للمعنى الذي ينص عليه الموضوعتدل العملية العقلية على فهم المتع

يمكن اعتباره فهم إنما  ال يدل على الفهم الكامل في هذا المستوى واالستيعاب،هنا إلى أن 
 ألن الفهم الحقيقي والكامل يتطلب المشكل فقط، أي فهم المعنى الحرفي للموضوع أو جزئي،

  .      عدى المعنى الحرفي للموضوع التحليل والتفسير الدي يت: قدرات أخرى 
  .برموز علمية  )  الذآر أو األنثى(استبدال مصطلح علمي  : مثال -
  
يختلف االستيعاب عن التطبيق في آون األول يتطلب من المتعلم أن : مستوى التطبيق بعد  -

يعرف التعميم معرفة تكفي الستخدامه حرفيا في موقف محدد ، أما الثاني فيقتضي من 
 على مكتسباته ا ذلك  بناء،لمتعلم عند مواجهة مشكلة جديدة أن يختار التعميم المناسب للحلا

التطبيق إلى جعل المتعلم قادرا على نقل ما تعلمه إلى مواقف أخرى يرمي . وبدون مساعدة
) تحويل(يعتبر التطبيق هدفا تربويا مفيدا لمعرفة مدى نقل الحياة بهذا،  يصادفها في مماثلة قد

دال على التعلم الكلي الذي يعكس  مؤشر عتبر التطبيقجديدة، حيث ي التعلم إلى مواقف ثارآ
يمثل مستوى ، بمعنى القدرات والمهارات المبنية على المبادئ والنظريات والقواعد المكتسبة

   .   التطبيق قدرة المتعلم على توظيف معلوماته العلمية التي تعلمها  في حياته اليومية 
  . مراعاة قوانين المحافظة على الصحة والبيئة  في الحياة اليومية  :  مثال -
  
جعل المتعلم قادر على تجزئة المادة العلمية إلى  يقصد بالتحليل:  مستوى التحليل  بعد-

على اآتشاف العالقة بين هذه العناصر ومعرفة الطريقة التي نظمت وقادرا عناصر بسيطة 
  :ثالثةا فيما يخص مستويات التحليل، فهي  أم.بها هذه المادة العلمية 

التمييز بين الحقائق  إلى تكوين متعلم قادرا على يهدف المستوى األول من التحليل
 قادرا تكوين متعلم ، يهدف إلىالمستوى الثاني من التحليلواآلراء، أما والفرضيات واألفكار 

  تكوين متعلم قادرا على إلىالثالث يهدفالمستوى االستقرائية، أما تحديد العالقات  على
  .  من قبلهالعلماء والباحثيناآتشاف المناهج التي توصل لها 

  .  اإلستنتاجي -الفرضي:  المنهج العلمي : مثال-
  
 عكس التحليل  ويعرف بأنه تجميع لعناصر  الترآيبيعمل: مستوى الترآيب  بعد -

شكيل بنية معرفية لم تكون قائمة لت) عبارة عن المعلومات السابقة التي تعلمها ( الموضوع 
ترمي التربية من وراء أهداف هذا المستوى إلى تكوين متعلم قادرا على التفكير . من قبل

يشجع هذا المستوى على استعمال المتعلم آل ما له من معلومات ، آما واإلبداع والتصور
عده على  حل القيام بترآيبها ، قصد الوصول إلى حلول جديدة تسا وعلى وخبرات سابقة

  .  المشكل المطروح  
  "  .استخالص اليخضور" القدرة على وضع خطة عمل إلجراء تجربة  : مثال -
  



 

يعتبر التقويم أعلى  مراتب األهداف التربوية عند بلوم  لكونه :  مستوى التقويم  بعد-
ة  يتطلب التقويم العمليات العقلية الخاص، آمايستلزم اآتساب معلومات وخبرة واسعة

 يمكن اعتبار التقويم  نقطة انطالق الآتساب معرفة ،بالمستويات األخرى وفي نفس السياق
حسب تعقيد ، ذلك واالستعانة بأهداف مرحلة من مراحل التفكير/  الرجوع إلى ستلزمجديدة ت

  )   .السلوك المراد تقويمه ( الهدف المراد تحقيقه 
رتكبت أثناء القيام بالتجربة العلمية في المخبر  القدرة على استظهار أخطاء منهجية ا : مثال -
  ) . عند معالجة المواد الكيميائية(
  

 نجد أن البحث في مجال األهداف التربوية لم يقتصر على تنمية القدرات والمهارات وعليه،
 بل امتد ليشمل المجال االنفعالي قصد تنمية مشاعر المتعلم ، فحسب لوحدها)المعرفية(العقلية 
ده واتجاهاته وأساليب تعامله مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه وقدرته على التكيف مع وعقائ

المحيط والبيئة وما تحتويه من أشياء وظواهر وحوادث ، مما يستدعي  ضرورة االهتمام 
 الحوافز وتنمية حب االستطالع والفضول ذلك لكون ،بهذا المجال  في العملية التعليمية

جات الوجدانية أمور ضرورية تمكن الفرد المتعلم من اآتساب المعرفة العلمي وتعزيز الحا
  .  العلمية  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  



 

   :   Domaine affectif )العاطفي ، االنفعالي( صنافة أهداف  المجال الوجداني - 3
  

 كريةمهارات المساعي الفال شك أن الخلفية النظرية للمجال الوجداني استمدت معطياتها من 
لإلنسان الذي يعيش في وسط يؤثر فيه ويتأثر به، مما يستلزم من المختصين التربويين 

و نلفت انتباه المعلم إلى أنه على خطاء إذا . االهتمام بأهداف هذا المجال في تكوين المتعلم 
فكر أن المجال الوجداني يقتصر فقط على المواد ذات الطبيعة القيمية آالتربية اإلسالمية 

 بل عليه أن يدرك أن ال يمكن ألي مادة تعليمية مهما آانت أن تحقق األهداف ،لوطنيةوا
أهداف المجال االنفعالي وإال آيف نفسر نفور  في حسبانها التربوية المسطرة لها إن لم تأخذ

 من بعض المواد التعليمية والتقرب من مواد أخرى ؟  أو آيف يمكننا أن المتعلمين بعض 
كن لديه الميول ودوافع الفضول العلمي ييميل نحو تعلم مادة العلوم إن لم نجعل المتعلم 

  واالآتشاف واالهتمام بالتجارب العلمية ؟
  
  :  مفهوم المجال الوجداني - 1 -3
  

الوجدان الخاص بالفرد ، أي )  Affectif( إلى أن اللفظ ) Laeng  1974( الينغ  الباحثيشير
في اإلقبال على شيء، أو هو رد فعل سلبي يتمثل في يعبر عن رد فعل إيجابي  يتمثل "

  ) 1("  ويرافق آل وضعية نفسية إحساس باللذة أو األلم ،النفور من شيء 
مجموع االنفعاالت " على أنه ، نجده يعرف الوجدان   )Sillamy   1983 (أما سيالمي 

) الكراهية(، والسلبية ) آالحب(والرغبات والميول والقيم والمشاعر المختلفة اإليجابية منها 
فرد مع اآلخرين وفي  تحديد  دورا أساسيا في تحديد عالقات التالوجدانياوتلعب هذه 

   )2("تكيفه
  

 وعلى األسلوب التكنولوجي الذي يغزو العقل قصد اآتشاف التعريفيين،هاذين   علىاوبناء
 أن البحث والتقصي في يمكننا القول، قدراته واستثمار إمكانيات اإلنسان الفكرية والوجدانية

)  السلوآات االنفعالية  (المجال االنفعالي على مستوى الفرد المتعلم  يهتم باألهداف التربوية 
نجد هذه ، حيث التي لها عالقة بتنمية وتطوير القدرات االنفعالية له في المجتمع أو المدرسة

ت ، وأساليب التعامل مع المشاعر والعقائد واالتجاها: االنفعاالت بصفة عامة تتمثل  في 
يمكن لهذه االنفعاالت أن تكون إيجابية أو سلبية، ذلك ألن  و أفراد المجتمع والتكيف مع البيئة

األهداف التربوية في هذا المجال ال تدور فقط حول ما هو إيجابي ، وإنما تتمحور حول ما 
 ما يتعاطف معه وما يخشاهوما يقبل عليه أو ما ينفر منه و، يحبه الفرد المتعلم أو ما يكرهه

 التي تتمحور حول  التعليمة  ، أصبحت المدرسة الحديثة تنادي بالتخلي عن البرامجلهذا
والميول االعتبار االتجاهات  المادة وتراآم المعلومات  فقط ، لصالح المناهج التي تأخذ بعين

 يتم فيه تفتح  حتى يصبح الوسط المدرسي مكان) Savoir faire( التصرف العقلية ومعرفة
      .المجتمع تفتح المتعلم لصالحشخصية الفرد 
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(2)   N. Sillamy .Dictionnaire Usuel de psychologie, éd Bordas,Paris 1983. P85 



 

  
رد عبارة عن مجموعة تراتيب لألهداف وليست مج  "  األهداف التربويةصنافةفإذا آانت 

المجال أهداف   ب أو ما يسمىاألهداف االنفعالية، نجد أن صنافة  )1( "جرد بسيط لها 
 يتضمن األهداف التي تصف تغيير االهتمامات  واالتجاهات والقيم  وآذا إصدار "الوجداني

   )2("الحكم والقدرة على التكيف 
  

ترجع إلى  ) المعرفي (  آانت أول صنافة لألهداف التكوينية في المجال العقلي إذاوعليه، 
أن أول صنافة آان لها أهمية في توضيح السلوك ، تبين أدبيات الموضوع  ) Tyler 1934(تيلر

أما فيما يخص الصنافة التي توصلت  إلى   )French 1957(االنفعالي ترجع إلى فرنش 
ع إلى  تحديد مستويات األهداف االنفعالية التي لها تأثير في المجال التربوي ، فهي ترج

ونظرا ألهمية هاذين الصنافتين بالنسبة للدراسة سنتعرض  ) . Krathwohl  1969(آراثول 
  :  لهما في ما يلي 

  
  .  )French 1957( أهداف المجال االنفعالي محاور  فرنش و- 2 -3
  

مستوى متعلم على  بتحديد األهداف السلوآية التي يجب اهتم الباحث فرنش في هذا المجال
ولتحقيق ذلك، قام . الثانوي العام القيام بها لتحقيق الذات وتنمية العالقات مع اآلخرينالتعليم 

 أهداف - :األهداف السلوآية الخاصة بالمتعلم إلى ثالثة محاور آبرى هذا الباحث بتقسيم 
 أهداف سلوآية لها عالقة بتغذية  العالقات اإليجابية بين -سلوآية لها عالقة  بتحقيق الذات 

أما .  أهداف سلوآية لها عالقة بتنمية العالقات التي تفرضها الحياة في المنظمات- خاصاألش
   :آالتاليفيما يخص األهداف السلوآية الخاصة بكل محور فهي 

  
  .  محور األهداف السلوآية الخاصة بتحقيق الذات -
 رفع  قدرة تبليغ -لعمل   تحسين المنهجية والتقنية والعادات في الدراسة وا-: تحقيق الذات ثقافيا * 

  . تعلم التفكير المنطقي وحل المشاآل-األفكار وقدرة التعرف واستعمال النماذج من النوع الجيد  
  
 - تقديم اتجاهات وخصائص المواطن الجيد -:  اآتساب السلوآات الدالة على االندماج في الثقافة * 

اآتساب رؤية واسعة -  الحياة في العالم الحالي الثقافات وشروطلالحوادث، أفعااآتساب رؤية واسعة عن 
 رفع قدرة أخذ القرارات والتصرف حسب القيم   –للعالم الفيزيائي وفهم تأثير التطور والعلم على العالم 
  األخالقية الخاصة بالدين الفلسفة والتعبير المباشر للحياة

  .والفن  تنمية حس الجمال -
   

 فهم - فهم االنفعاالت والتحكم فيها-:صحة الجسمية والعقلية الجيدة اآتساب السلوآات الدالة على ال* 
 تطبيق بذآاء - التطبيق بذآاء قوانين النظافة الجسمية والتعرض إلى المشاآل الجسمية-الجسم والتحكم فيه 

  .قوانين الحماية 
  

(1)  De Landcheere V.G. Op.cit. p 142. 
(2)  Idem . p 134. 



 

 -: الدالة على فهم العالم االقتصادي وحرية التنمية في هذا المجال  اآتساب السلوآات*
 يصبح - يصبح عامل فعال بالتجربة الحقيقية في العمل -التهيؤ لالختيار المهني بذآاء 
   . يفهم أحسن الحياة والمؤسسات االقتصادية للوطن -مستهلك ذآي ومثقف اقتصاديا 

  
  . اإليجابية بين األشخاص  محور القدرة على  تغذية  العالقات -
 تنمية العالقات الجيدة مع أعضاء العائلة -: اآتساب السلوآات الدالة على النمو الثقافي *

 تنمية اتصاالت صداقة مع األفراد أو داخل المجموعات -والتهيؤ تدريجيا لبناء عائلة خاصة 
عات الصغيرة  اآتساب الكفاءات ليصبح عضو فعال في المجمو-الصغيرة الغير المنظمة

  .المنظمة 
  
 -: اآتساب سلوآات في  مواقف المجموعات الصغيرة دالة على االندماج في الثقافة*

 اآتساب الطيبة -تحسين فهم الحياة واالتجاهات لتحسين العالقات الجيدة بين أفراد العائلة
فعالة  اآتساب الكفاءات الضرورية للمشارآة ال-الضرورية التصاالت الصداقة واالتجاهات
 اآتساب السلوآات التي لها عالقة بالمحافظة على -في حياة المجموعات الصغيرة  المنظمة

 اآتساب سلوآات دالة على التنمية نحو -الجسم والعقل وحماية المجموعات الصغيرة 
   .الكفاءات والحرية االقتصادية في مواقف المجموعات الصغيرة 

  
  . لتي تفرضها الحياة في المنظمات الكبيرة  محور القدرة  على تنمية العالقات ا-

  )1( .تستعمل نفس السلوآات السابقة 
  
األهداف االنفعالية  أن ، نجدما ورد من محاور وسلوآات في هذه الصنافة على ابناءو

على الصحة الجسمية والدالة على االندماج في الثقافة تتمحور بصفة عامة حول السلوآات 
  هذه السلوآات  تسمح، حيثهم العالم االقتصادي وحرية التنميةعلى ف، ووالعقلية الجيدة

تنمية القدرة على   أما فيما يخص. لوتطوير االنفعا وبالتالي تنمية   بتحقيق الذات ثقافيالمتعلمل
نجدها تتحقق من خالل إآساب المتعلم  سلوآات دالة ، تغذية  العالقات اإليجابية بين األفراد 

 تنمية   و حيث يتم ذلك نتيجة تنمية العالقات واالتصاالت مع األفرادعلى النمو الثقافي ،
فهم  و االندماج  في الثقافة نتيجةلمتعلم أن يصبح عضوا فعاال في الجماعاتلآفاءات تسمح 

 السلوآات التي يحتاج إليها أو بمعنى أخر، تمثل السلوآات االنفعالية  آل. الحياة واالتجاهات 
   . الحياة في المجتمعات الكبرى عليهة العالقات التي تفرضهاتنميلالفرد المتعلم 

، إذا آانت صنافة فرنش قد حددت لنا  السلوآات التي يحقق من خاللها الفرد المتعلم ذاتهف
صة بالمجال االنفعالي ونذآر فهناك عدة صنافات حاولت تصنيف األهداف التربوية الخا

، صنافة آرولند  ) Williams 1969(مس اي، صنافة ول ) Gall 1967( صنافة جال: منها
)Gronlund  1970 (   صنافة ،)  Shmith 1970 ( صنافة آراثول ، إال أن )1969 Krathwohl(  

من أبرز الصنافات التي فرضت نفسها في الميدان التربوي فيما يخص أهداف المجال  تعتبر
 . االنفعالي 

 
 

(1)  French in the  . De Landcheere V.G. Op.cit. p 158 -159 



 

 التقويم التربوي انطلقوا من فكرة جرد آل األهداف استجابة إلشكاليةفإذا آان بلوم وجماعته 
نجد آراثول ، المعرفية التي تحتويها البرامج التعليمية قصد تصنيفها وتسهيل عملية  تقويمها

ها على البحث عن  ينطلقون من فكرة تعتمد في أساس لتصنيف األهداف االنفعاليةوجماعته
مبدأ يساعدهم في تصنيف السلوآات التي لها عالقة باالهتمامات واالتجاهات والقيم والتقدير 

من المهتمين بالموضوع  بناء إطار هذه طبعا ليست العملية بالسهلة  وإنما تستلزم ، والتكيف
  .نظري يعتمد عليه في تحديد أهداف المجال االنفعالي

  
  :  لكراثولهداف المجال االنفعاليأل اإلطار النظري - 3 -3
  

حيث نجد  ،  على تحديد مبادئ تصنيف أهداف المجال االنفعاليينظرالطار لقد ساعد اإل
مفهوم تفسيري ومبدأ )   L’intériorisation(آراثول وجماعته يتفقون على أن يكون  االستيعاب

النفعالية  لالعتبارات  يرجعون اختيار االستيعاب آمبدأ لصنافة األهداف اهمو، للصنافة
   بتنظيم العناصر بطريقة تتفق مع نظريات التعلم لألهداف االستيعاب يسمح-:التالية 
بتجديد النشاطات التي يجب على األساتذة مواجهتها في هذا المجال   يسمح  -االنفعالية

لتعلم في  يتفق  في التربية مع وجهة نظر السلوآيين اللذين يضعون مرآز ا- بطريقة تطبيقية
  . )1.( نفسه الفرد

   
  االنفعال                                      االنتقال من المراقبة الخارجية      عمليات االستيعاب 

                                                    إلى المراقبة الداخلية 
الفرد واعيا لالستثارةيكون  -1

  )قيمة ، ظاهرة ميزات (
  
تجيب الفرد بانتظام يس- 2

  لالستثارة االنفعالية 
  
 يبحث الفرد عن الظاهرة - 3
  
 يتصور الفرد سلوآه- 4

ومشاعره ويرتبها في أنظمة 
  
  
 يزداد هذا النظام في- 5

التعقيد آلما تحول إلى تصور
وآلما. من تصورات الحياة 

طرح عليه مشكل يرجع الفرد
.                إلى هذه البنية 

 االنتقالقال من   االنتقال من تفيد المراقبة الداخلية       االنت يكون االنفعال قليل     
 الوعي   الملموس         البسيط   النشاط        في توجيه          في السلوك     من

                     
   يكون الفرد استجابات                          

   مناسبة تحت دفع سلطة                         
    خارجية                        

  
  
   االستجابة االنفعالية         غياب السلطة -

  يعطي : للفرد مدرآة 
  قيمة وأهمية انفعالية 

  لالستثارات 
                        إلى            إلى              إلى          يتباطأ االنفعال وال يلعب-

  دور نشط في االستجابة  
  
  

                                                    
  
  

 وعي          مجرد         معقد            ة                        غياب السلطة الخارجي
  

  *عمليات  االستيعاب المتعدد األبعادتسلسل  )  15(  رقم النموذج 
    

(1) Krathwohl in The V.G  De Landheere .op.cit.   p145. 
  .145الجدول من المرجع نفسه، ص* 



 

إدماج وتبني أفكار أو ممارسات أو معايير "  آراثول وجماعته االستيعاب على أنه  ويعرف
فيما يخص نتائج تحليلنا لمحتوى أما . )1(" أو قيم صادرة من شخص آخر أو من المجتمع 

، حيث تضمن مستويات مختلفةيالجدول ، نجد أن تسلسل عمليات االستيعاب المتعدد األبعاد 
أما فيما يخص  نتائج تحليل مستويات . يهيئ  آل مستوى المستوى الذي من بعده 

ن في وعي نجد أن عمليات المرحلة األولى من االستيعاب تكم: االستيعاب، نراها  آالتالي 
الظاهرة أو الميزة أو : الفرد المتعلم لالستثارة التي تخلقها العوامل الخارجية والمتمثلة في 

  باالنتقال من المراقبة الخارجية إلى المراقبة الداخلية التي للمتعلم حيث  تسمح هذه، القيمة
أما فيما ، لمتعلمتفيد في توجيه النشاط الذي يعبر عنه  بانفعال قليل يظهر في سلوك الفرد ا

 نجد الفرد الظاهرة،يخص عملية االستجابة لالستثارة االنفعالية بانتظام وعملية البحث عن 
 تحت دفع سلطة خارجية ، ذلكالمتعلم يكون استجابات داخلية مناسبة نتيجة لهاتين العمليتين

ستجابة الليعبر الفرد المتعلم عن إدراك حتى  و.النشاطتساعده على توجيه ) المثيرات(
لالستثارات يقوم بإعطاء قيمة وأهمية انفعالية ) المثير(االنفعالية في غياب السلطة الخارجية 

تصور سلوآه ومشاعره والقيام بترتيبها في أنظمة تساعده   إلىالمتعلم ، مما يؤدي بالمختلفة
  . على البنية المعرفية الخاصة بالمجال االنفعالي 

  
، )الذهنية (إلى المراقبة الداخلية )االستثارة(لمراقبة الخارجية أما فيما يخص االنتقال من ا

.  من البسيط إلى المعقد ومن الملموس إلى المجرد ومن الوعي إلى ال وعيأن ذلك يتمنجد 
 عملية ضرورية )سلوك غير مالحظ (االستيعاب االستثارة لتحريك استقبال تعتبر عملية 

تساعد ممارسة عمليات ، آما عنه بسلوك مالحظ النشاط االنفعالي الذي سيعبر لتوجيه
 يمكن للفرد أخرى، أياالستيعاب الفرد المتعلم على تكوين خبرة يمكنه استغاللها في مواقف 

يصبح تسلسل بهذا، آمرجعية  في حل المشاآل  المكتسبة المتعلم أن يستغل بنية االستيعاب
من قبل االعتماد عليها تم التي ) قلية الع(عمليات االستيعاب المتعدد األبعاد يمثل األرضية 

  .   المجال االنفعالي ) السلوك(آل من آراثول وجماعته  في تصنيف مستويات و أهداف 
  
   La Taxonomie de Krathwohl :  ) 1969(أهداف المجال االنفعالي  لكراثول   - 4 -3
  

لمجال االنفعالي تعرف صنافة األهداف البيداغوجية في ا" أن إلى   ) Nadeau(  نادو يشير
وهي عبارة  عن تراتيبة لألهداف التي تظهر  ) Krathwohl( تحت اسم صنافة آراثول 

 Bloom(بلومفي ذلك  ويدعمه )2(" اإلحساس و االنفعال ، إضافة إلى  فكرة القبول أو الرفض 
أن هذه الصنافة تتضمن األهداف التي تصف التغييرات المتعلقة " بقوله  ) 1956 

  )3("هتمامات والقيم والمواقف ، إضافة إلى التقدم في إصدار الحكم  والقدرة على التكيف باال

  
  

 
 
(1)  In The  . De Landcheere V.G. Op.cit. p146. 
(2) NADEAU André, l’évaluation des programmes, 1° éd, Puf, Paris, 1992, P263. 
(3) Idem. 



 

رة المعلم على التحكم في األهداف التربوية الخاصة  ولما آانت الدراسة تهتم بمدى قد
بالمجال االنفعالي ونظرا للصعوبات التي يطرحها في الميدان التعليمي  بالنسبة للمعلم 

تمثل في نفس هي آل ما قيل في اإلطار النظري  و نجد أن صنافة آراثول تعكس، والمتعلم
بتحديد "  ذلك الن هذه الصنافة تسمح  . الوقت النموذج الذي يمكن أن نستفيد منه في التكوين

أهداف هذا المجال بوضوح ، وتساعد األساتذة على اآتشاف بعض التقنيات لتقييم تطور 
وعلماء النفس ، التالميذ وتسهيل عملية االتصال بين األساتذة والمختصين في القياس والتقويم

ة آراثول للمجال االنفعالي  أما فيما يخص مكونات صناف)1(" والمختصين في علوم السلوك 
  :فنجدها تتضمن خمس مستويات وهي آالتالي 

 
تحسيس التلميذ  بوجود بعض   :Reception (présence) ).التقبلالحضور، ( مستوى االستقبال -

  .    ، واالنتباه إليها ) تقبلها( الظواهر وبعض المثيرات ، أي دفع المتعلم إلى استقبالها 
  : يتضمن هذا المستوى. متسلسلة  Bach     أن بعض مؤلفات باخ يعرف التلميذ: مثال 

   :. Conscienceلوعي * 
  : Volonté de recevoir  . مستوى إرادة االستقبال * 
  : Attention dirigée ou préférentielle  . انتباه موجه أو تفضيلي*
  
 ترآيز االنتباه على الظواهر ، ونأمل إنها االستجابة البسيطة التي تلي : Réponse   مستوى االستجابة -

في أن يكون التلميذ مهتما بشكل آاف ، بموضوع معين ، أو ظاهرة أو نشاط ، للبحث عن اآتشافه ، ويجد 
  ويتضمن هذا المستوى .التمتع في التعمق فيه 

  :Assentiment  الرضا * 
   : Volonté de répondre إرادة االستجابة *
   .Satisfaction de répondre  الرضا عن االستجابة*

  
أو  ألخذ خصائص معتقدات إنه سلوك صلب ومستقر  :Valorisation )  التقييم( مستوى التثمين -

من يعبر التلميذ عن هذا السلوك بدرجة آافية من المالئمة في المواقف الخاصة حتى يمكننا ، موقف معينة
 لمجموعة من القيم النوعية المثلى، حيث يكون السلوك إنها عملية إدماج، )valeur (اعتقاد  أن لديه قيمة 

له دافع ال يتعلق بالرغبة في الحصول على إعجاب اآلخرين أو طاعتهم ، ولكن يكون متعلقا بالتزام الفرد 
  ويتضمن المستوى .بالقيمة األساسية المحددة للسلوك 

  :acceptation d’une valeur  .  قبول القيمة *
  : Préférence pour une valeur   تفضيل قيمة* 
  : Engagement  التعهد * 
  
تنظيم القيم في نظم محددة وتحديد العالقات الموجودة في ما بينها ،  : Organisation  .  مستوى التنظيم-

  .    مع القيام بتثبيت تلك التي تكون سائدة وأآثر عمقا 
  :  Conceptualisation d’une Valeur  .مفهمة قيمة * 
  : Organisation d’un système de valeurs  تنظيم منظومة من القيم  -
  

__________________  
 

(1) NADEAU André, op.cit, P 264 



 

 caractérisation par une valeur ou un système de . مستوى التميز بقيمة أو بنظام من  القيم -
valeur : هذه االخير مرتبة في نسق داخلي مالئم  يحكم وتكون. تشغل القيم مكانة في نظام قيم للفرد 

     :ويتضمن المستوى .السلوك ويوجهه لفترة معينة ، حتى يصبح متكيف معها 
   Disposition  Généraliser  .المعممالتهيؤ * 
   )Caractérisation )1   .واالختصاصيز ي التم*

  
 إلى إيجاد صياغة ذات ا  بواسطتهسعىيأداة  وعلى هذا األساس، نجد أن الصنافة تمثل 

الجانب الوجداني من الشخصية قدرات من تقويم  تمكن للفعالية لألهداف التربوية االنفعالية
جعله أآثر مردودية ، قصد  التعلمي - عقلنه الفعل التعليمي في المعلم ةساعد، ولماإلنسانية

تعتبر من أحسن  آل من يهتم بالتربية أن هذه الصنافة ، حيث يعترفعلى مستوى المتعلم
الصنافات التي لها تأثيرا آبيرا على المجال التربوي فيما يخص األهداف االنفعالية، ذلك لما 

، إال أن معلومات تخص الشخصية في الجانب االنفعالي وأتت به لحد اآلن من توضيحات
حكما يصبح متل  معرفة أهداف المجال االنفعالي آافية للمعلم هل: السؤال الذي يحضرنا اآلن

 ،فيها وقادرا على توظيفها في صياغة األهداف الوجدانية التعليمية  ؟  طبعا الجواب ال
  : المالحظات التالية ونعتقد أن ذلك يرجع إلى 

  
  )  :Krathwohl(  بعض المالحظات حول صنافة آراثول - 5 -3
  
االستيعاب  تتميز مستويات الصنافة  بالطابع التجريدي خاصة تلك التي تتعلق بعمليات * 

l’intériorisation :  وهذا النوع من التجريد ،…االستجابة، آاالستقبال، الوعي، التثمين 
 إضافة إلى، تحقيق المستوى المقصودليصعب على المعلم إدراك األهداف المراد توظيفها 

  التي تتطلب … آالقيم والمواقف والمصلحة والتكيف:االستيعابالتجريد الذي يخص أدوات 
  ك خاص بها سلو

  
نجد الصنافة تؤآد على المتعلم  آفرد معني بالعملية السلوآية في بعض الفئات الصغرى * 

 وتهمله في  تنظيم منظومة من القيماالستقبال، الوعي ، الرضا والرضا على االستجابة و: مثل 
علم والطرح بهذه الكيفية يجعل الم. …قبول قيمة وانساب قيمة والتعهد : الفئات األخرى 

يفكر بان المتعلم معني فقط بالمستويات التي تذآره آمحور للعملية التعليمية مما يؤدي به إلى 
  . إهمال المستويات األخرى 

  
أن صنافة األهداف االنفعالية  تضم أهداف االستيعاب التي تخص المتعلم   إدراكبصعي* 

التقبل : رات مباشرة ، حيث ترمي هذه إلى تحسيس هذا االخير بوجود بعض المثي
 :االستيعابأهداف يمكننا أن نطلق عليها اسم أهداف أدوات  الصنافة تضمآما . واالستجابة 

  .بناء القيم والحكم عليها وتنظيم القيم والتميز بقيمة
 
 

 (1)  Kratwool In The  .De landsheere V.G.op.cit, Pp 142 - 145 
  



 

نافة واضعي المناهج على اختيار األهداف تساعد األهداف االنفعالية الواردة في الص* 
ساعد المعلم الذي يحتاج إلى أهداف سلوآية انفعالية   ما تالتربوية الخاصة بهذا المجال ، أآثر

  . إجراءاتها وتحقيقها على مستوى المتعلم في تساعده 
  

ل  في متناو تصبحلعلى هذه المالحظات ، وعلى ضرورة إجرائية األهداف التربوية ا وبناء
، )صنافة بلوم (المعلم والمتعلم ، وعلى غرار ما قمنا به فيما يخص أهداف المجال المعرفي 

آل من  قدمهالذي خاص بإجرائية أهداف المجال االنفعالي  نقدم في ما يلي الجدول ال
   .بالنسبة للمجال المعرفي ذلك آما فعل،وزمالئه)  Metfessel(مستفل

  
  ال السلوآية واألداة المباشرة لمستويات المجال االنفعاليقائمة األفع ) 5( الجدول رقم -

  
أن يكون التلميذ قادرا على أن: األفعال السلوآية  المستويات والفئات 

 …  
  األدوات المباشرة 

   االستقبال- 1
   الوعي -

يفرق، يميز، يعزل، يقسم، يتقاسم، يفاضل
يفصل،يفرز،يفرد ،يباعد ، يفترق   ينفصل،

 ينبذ، يترك، يمتنع يتوحد،يشارك ،يخالف، يهجر،
  .يقلع عن

وجهة نظر   وقائع،  نوايا  ،أحداث،
توزيعات،آراء أصواتا،رنات،أنغام،
مقاصد، غايات، قرارات، مصالح
تسويات، ترتيبات،انفقيات،أنساق

  ،أنظمة 
يجمع، يجمد، يراآم، يختار، ينتقي، ينتخب،   إرادة االستقبال-

، يدبر، يرتب، يخطط،يصطفي، يرتب، ينظم، ينسق
  يتحدب، يجمع 

نماذج، قدوة، قوالب، طراز، تكيفات،
تصاميم، أمثلة، مثل، أشكاال، هيئات،

  .مظاهر، صور، رسومات 
 انتباه موجه أو-

  تفضيلي 
يختار، ينتقي، يصطفي، يفضل، يفاضل يقارن يميز

  .   بين، يستجيب جسديا، يسمح، يتحكم في
يدات،أجوبة، استجابات، ردود،نفن
  انتقادات، وتائر، توازنات اتزانات 

  االستجابة- 2
  
   الرضا-

يتمثل، يخضع، يناسب، يتطابق، يطابق، يسوى،
يالئم، يلتزم، يتبع، يتعقب، يلحق ب، يسلك، يقتدي
ب، يقلد، يجاري، يداري، يطبع، يمشي على،

  .يراقب، يحضر، يهتم

اتجاها، وجهة، توجيهات، تعليمات
طرازا، نموذجا مثاال،أوامر، إرشادات، 

قوانين، سيرة، تصرفا سلوآا، برهانا،
  . إثباتا دليال، مقياسا، وعيارا

يقدم عفويا، يعرض عفويا، يرهن، يقرب من  إدارة االستجابة 
يقترب من، يكشف، يساعد، يعرض نفسه، يحاور  

وسائل، وثائق، وسائط، دالئل، سندات
مثبتة، أصول معاهدة، رأيا، واجبات،

  .ت ،أدواتآال
  
   الرضا عن االستجابة-

يصفق، يستحسن، يؤيد، يهنئ ،يسعد ب يتفاخر،
يتعاظم، يهتف ب، يهلل، يبتهج ب يعيم سرور،
يقضي أوقات فراغه في، يزيد يكبر، يضخم، يرفع،

  ينمي، يطيل في 

خطابا، قلعة،مسرحية، لونا، جماعة،
تحفة، عرضا، آلمات، تعرف ب،

ؤلفات أدبية،مظاهر، هوية، ترشيحا، م
  مؤلفات فنية أداءات رياضية 

   التثمين- 3
   قبول قيمة  -

يحسن آفاءته في، يصلح، يخصب، يجود يزيد،
يكبر، ينمي، يرفع، يطيل في، يضخم يتخلى عن،
يعدل عن، يقلع عن، يكف، يمتنع عن، يتنازل عن،

  .يهجر، ينكر، يصرف نظره عن، يرفض

نصا، صفات، خاصيات، خصائص،
، آيفيات، منزالت، مزايا،نوعيات

خصائل، مواصفات، أعضاء، جماعة
إنتاجات فنية، صداقات، شخصيات،

  أحكام، أحكام مسبقة 
يحفر، يمثل، يشاهد، يآزر، يعين، يساعد يغيث،   تفضيل قيمة محددة-

  .  ينجد، يدافع عن
فنا، مشروعا، وجهة نظر، فكرة،

  .فرضية، افتراضات
ذب، يحتج على ، يعترض علىينفي، ينكر، يك   التعهد -

يؤآد، يعلن، يصرح، يتمسك ب، يرفض يبرهن،
يدلل على، يقيم الحجة، يستنتج يستدل، يجادل،

  .يناقش ، يبحث، يقاوم 

خيبة أمل، خدعة، غشا، تضليال،
تعارضا، تناقضا، عدم مطابقة، عمال
غير منطقي، أقواال، اقتراحات، تنازال

خليا عن،استسالما، اعتزاال، استقالة، ت
  .نتيجة

   التنظيم - 4
   مفهمة قيمة -

يناقش، يحاور، يبحث، يجادل، ينظر، يتصور يدرك
.  

ثوابت، دالالت، رموز، مقاييس،
  .معايير، نماذج 

، منزالت، أهداف،أنماط، مرتباتيفكرذهنيا، يبتكر فكرة، يعطي معنى، يعمق، يقيم تنظيم منظومة من-



 

غايات، مرامي، مقاصد، أنظمة،  . تجريدات، يعمم، يقيم مفارقات، يقارن  القيم 
  .منظومة 

   التميز - 5
   التأهب المعمم-

يتراجع، يعيد النظر، يفحص، يصحح، يستثبت
يعدل، يغير، يحسن، يتمم، يستكمل، يكمل يطالب ،

  .  يطلب، يحتج

تصاميم، سلوآات، تصرفات، سيرة
  .مجهودات، سبل، طرائق، منهجيات 

 أو بنظام التميز بقيمة-
  من القيم 

يقيم إيجابيا من طرف اآلخرين بخصوص،  يقيم
إيجابيا من طرف رؤسائه بخصوص ، يقيم إيجابيا
من طرف مساعديه بخصوص آذا يتجنب، يسير ،
يوجه، يدير إدارة، يحل مشكالت، يقاوم، يدافع،

تصميم،: يصمد، يتحمل، يسلك بعزم، يسلك ب
  .بجرأة، بإقدام ، يبث في 

   

، إحالة، أخالق، نزاهة، استقامة،نضج
حنكة، معنويا، وعظا، آداب، تهذيبات،
إنسانيا، شفقة، إسرافا، شذوذا، غرابة،
تبذيرا، ما هو مخالف للصواب، خلط،
هذيان، إفراطا، تجاوزات، انحراف،

  .  عنف، قسوة، تعديات 

  
  

لفرد المتعلم القيام بها ي يجب على ات في توضيح السلوآات ال يساهم هذا الجدول نجد ، وعليه
مع األداة   آل سلوك مذآور في الصنافة، حيث يمكن استغاللتحقيق األهداف االنفعاليةل

وعلى المعلم أن يدرك أن هذه األهداف  .المناسبة له  في تحديد األهداف االنفعالية للدرس
ن تتحقق إال تتمحور آلها حول عملية االستيعاب وآل مرحلة من مراحل الصنافة ال يمكنها أ

ال يمكن للفرد المتعلم أن يحقق األهداف : ونذآر على سبيل المثال . إذا تحققت التي من قبلها 
مما يؤآد ، الخاصة بفئة تنظيم منظومة من القيم إن لم يحقق أهداف فئة مفهمة القيمة من قبل

االستقبال قاعدة تمثل عملية ،  بالتدرج الهرمييتم  تعلم المستويات االنفعالية  أن أآثر على
  . الهرم ،  وتمثل مهارة التمييز  قمته 

  
   :)آراثول(  األبعاد التربوية لصنافة األهداف االنفعالية - 6 -3
  

 فيما يخص أهداف المجال االنفعالي ، نجد أن الصنافة تتكون من خمس  جاء على ماابناء
هداف أي مستوى أن تتحقق إن وال يمكن أل، مستويات يتم فيها االنتقال من البسيط إلى المعقد

  . لهلم تتحقق أهداف المستوى السابق
  
 يعتبر أدنى المستويات في المجال االنفعالي ويختص هذا المستوى :مستوى االستقبال * 

تتدرج ، برغبة الفرد المتعلم في االهتمام بموضوع أو نشاط معين داخل القسم أو خارجه
 البسيط لألشياء إلى االهتمام واالنتباه المختار من نواتج التعلم في هذا المستوى من الوعي

الوعي البسيط والرغبة في : فييتجلى سلوك المتعلم في هذا المستوى ، آما طرف المتعلم
 وال بد من وجود المثير في هذا المستوى االنتباه،االستقبال واالهتمام المحكم عن طريق 

  .حتى تتحقق عملية االستقبال 
  . لم في فكرة إنشاء مجلة علمية،  لفائدة زمالئه في المدرسة  قدرة المتع : مثال

  
 االستجابة والرغبة فيها هلمتعلم بعد قبول ل يتمثل في المشارآة الفعلية :االستجابةمستوى * 

 وإنما ال معين، وال تتوقف العملية عند االهتمام بقضية ما أو موضوع نتائجها،والرضا عن 
تعتبر الرغبة في االستجابة والمتعة بها من أهم العناصر يث ذلك، حبد من اتخاذ موقف من 

  .   ال بد من تحقيق االستقبال،حتى تتم عملية االستجابة  وفي هذا المستوى 



 

  . وابدأ متعته في ذلك  قدرة المتعلم في توسيع معرفته العلمية الخاصة بالبيئة : مثال
  
قيمة التي يعطيها المتعلم لشيء ما أو  يهتم هذا المستوى بال:)التقييم(مستوى التثمين * 

ينتقل هذا المستوى من التقبل البسيط للقيمة آالرغبة في تطوير ، حيث ظاهرة أو سلوك محدد
مهارات العمل الجماعي إلى مستوى معقد آالتعهد وااللتزام على العمل بفعالية ضمن 

  .  ويتضح ذلك من خالل تقديراته واتجاهاته واعتقاداته ،المجموعة
  . قدرة المتعلم على التميز باالجتهاد الفعال  في تحضير نشاط علمي معين  : مثال

  
 يتمثل هذا المستوى في عدد من القيم المختلفة وضبط التناقضات :مستوى التنظيم * 

تهتم نواتج تعلم المتعلم عند هذا . المتواجدة بينها ومحاولة بناء نظام داخلي متماسك للقيم
آإدراك الفرد المتعلم للمسئولية  في تنمية العالقات  اهيم خاصة بالقيم،المستوى بتشكيل مف

القدرة على تنمية العالقات التي تفرضها المشارآة في واإلنسانية وترتيب نظام القيم 
  .المنضمات الكبرى ، حيث تكون هذه في صالح خدمة المجتمع 

ة التي تميز بعضهم عن بعض قدرة تفهم المتعلمين  للفوارق االجتماعية والثقافي: مثال 
 . الفوارق لخلق روح التعاون فيما بينهم  واستغالل هذه

 
 
حيث  يهتم .  يمثل هذا المستوى قمة الهرم في المجال االنفعالي : مستوى التمييز بقيمة * 

ويتكون لدى الفرد عند هذا . بخاصية الفرد آوحدة منفردة متميزة عن غيرها من األفراد 
 في هذا المستوى تندمج آل من .طويلةمن القيم يتحكم في سلوآه لفترة المستوى نظام 

و يتمثل قوام . األفكار واالتجاهات والميول والمعتقدات معا لتشكيل أسلوب حياة الفرد
األهداف التربوية عند هذا المستوى في العمل على تكييف المتعلم من الناحية الشخصية و 

عدل الفرد المتعلم آراءه وسلوآاته وفق المعايير السائدة في االنفعالية  واالجتماعية ، آأن ي
  .     المجتمع 

  .قدرة المتعلم على تعديل آراءه وسلوآاته وفق المعايير السائدة في المجتمع الجزائري  : مثال
  
المبادئ التي تجعل األهداف االنفعالية تتمحور بصفة خاصة بناءا على ما ذآر، نجد أن و

يعبر به الفرد المتعلم عن ما يجري بداخله ) سلوك(آرد فعل ) الوجدان(عال حول عملية االنف
 التعاريف التي يرى أصحابها أن الوجدان ، و أنسلبيا أم إيجابيا آان) نتيجة االستيعاب ( 

  :  عبارة عن 
 أو رد فعل سلبي يتمثل في النفور من الشيء شيء،رد فعل إيجابي يتمثل في اإلقبال على " 
…  هداف تظهرأتراتيبة "  أو  "  والسلبية يةالمختلفة اإليجاب… موع االنفعاالتمج" أو" 

أن الفرد المتعلم يمكنه أن يستجيب لعملية التعليم ، حيث يبين هذا  " فكرة القبول أو الرفض 
والتعلم التي يتعرض لها، إما إيجابيا ويحاول االقتراب منها واالجتهاد فيها قصد النجاح أو 

 في معظم األحيان في الحظههذا ما ن، ذلك إلى النفور منها به ا سلبيا ويؤدي يستجيب له
 وبعد ما تعرضنا إلى صنافة آراثول التي .فيما يخص تعلم المواد العلميةالمدارس الجزائرية 

تظهر ردود الفعل اإليجابية وحتى يدرك المعلم ما المقصود برد الفعل اإليجابي ورد الفعل 



 

آشفت التي )  Wohlkrath ( فولكراثنهما  سنتعرض في ما يلي إلى صنافةالسلبي والفرق بي
  .   األهداف االنفعالية  السلبية عن
     
  :  األهداف الوجدانية السلبية  و )Wohlkrath(  فولكراث- 7 -3
  

إلى أن الفرد المتعلم ال يمكنه أن  نرمي من وراء  تعرضنا إلى هذا الصنافة جلب انتباه المعلم
يمكننا الذهاب إلى أن للمعلم واألساليب التي حيث دائما موقفا إيجابيا نحو ما يتعلمه ،يتخذ 

يستعملها في تعليمه دورا في نفور المتعلم من مادة تعليمية معينة أو حتى من التعليم والتعلم  
األهداف  ولتوضيح هذه المواقف ، حاول   فولكراث من خالل الصنافة أن يبين آله 

 التعليم و التعلم ، ابتدأ سلبيا تجاهآيفية تطور مواقف المتعلم  التي تتمثل في لسلبيةالوجدانية ا
من مستوى الالمباالة  إلى الرفض التام  تعبيرا على رد فعله  السلبي نحو المادة  لمجرد أنه 

   :  أما فيما يخص محتوى الصنافة ، فهو آالتالييكرهها ،
  
   :مقاومة سلبيةمستوى  -
  ميذ بأنه غريب عن ما يقال له  يحس التل*
   التلميذ ينشغل عن ما يقال *

  انتباهه موجه إلى أشياء أخرى * 
  
  :التعليمرفض  مستوى -
  سلوك سلبي وانعدام اإلرادة * 
  التلميذ يعبر عن رفضه * 
   يجد التلميذ لذة في التعبير عن رفضه* 
  
   :المعارضةوالدة  مستوى -
  ابل للمناقشة  يحس التلميذ أن ما يدرس له ق*
  ) مكررة( يحس التلميذ أن ما يدرس له قابل للمناقشة *

  يعبر عن هذا اإلحساس بموقف أو فعل * 
  
  تنظيم المعارضة  مستوى -

  ) حجج وأدلة(التلميذ قادر على تبرير معارضته * 
  التلميذ يجد لمعارضته أسبابا أساسية * 
  
  :منظمة المعارضة  مستوى ال-

  ته المدرسية من خالل معارضته التلميذ ينظم حيا* 
  )1 (.   يحدد شخصيته آمعارض  لما يدرس له* 
  

___________________________  
  
، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، الجدية آيف تدرس بواسطة األهدافعبد اللطيف الفربي وآخرون، ) 1(

  .47 ،ص1989المغرب، 
  



 

  
لدور المهم الذي يلعبه المعلم في تكوين شخصية الفرد المتعلم، ا وانطالقا من  على هذااوبناء

، نجد أن عملية التعليم والتعلم في المجال الوجداني عملية تتطلب من المعلم  االنتباه والحذر
إذا قمنا بمقارنة مستويات صنافة األهداف اإليجابية وصنافة األهداف  السلبية لما برز لنا ف

نفسه في محيط تعليمي المتعلم فإما يجد . بالنسبة للفرد المتعلم " نسكين ذو حدي"أن العملية 
إيجابي ويجعله هذا يميل إلى تحقيق أهداف صنافة آراثول ، وإما أن يجد نفسه في محيط 

 وفي ما يلي سنحاول من خالل ،تعليمي  سلبي و يجعله هذا يحقق أهداف صنافة فولكراث 
د بين المستويات االنفعالية السلبية واإليجابية التي  التوازي الموجوالمقارن توضيحالجدول 

    .المتعلميمكنها أن توجد لدى الفرد 
  

  األهداف االنفعالية السلبية واإليجابية مقارنة بين) 6( الجدول رقم - 
    

  األهداف الوجدانية السلبية  األهداف الوجدانية اإليجابية
  مقاومة سلبية   االستقبال 
  تعليم رفض ال  االستجابة 
  والدة المعارضة   بناء القيم 
  تنظيم المعارضة  تنظيم القيم 
  معارضة منظمة   التميز بقيمة 

  
  
  :االنفعاليةطرق تحقيق األهداف بعض  – 3-8
  

  التربوية بصفة عامة واألهداف االنفعالية بصفة خاصةتحقيق األهدافال شك أن طرق 
 يمارس تعلمه االنفعالي  التعلمية–التعليمة محور العملية يتطلب من المعلم جعل المتعلم  

 بعض الطرائق التي يساعد تطبيقها على تحقيق األهداف نهجمما يستلزم من المعلم ذاتيا، 
يقترح بعض الطرائق التي يمكن )  Raven(رافن  الباحث ، نجدوفي هذا السياق . المسطرة

   للمعلم أن يستفيد منها و يطبقها على مستوى الفرد المتعلم
  :وهي آالتالي

   على اختيار النشاطات المهمة لإلنجاز   المتعلم تشجيع -
   على التعرف على بعض انفعاالتهم بدال من آبتها  متعلم تشجيع ال-
  مالحظة تطورهم   مع على تحديد أهداف مستثيرة  وواقعية متعلم  تشجيع ال-
وحتى  اص الذين ينتمون إليه نوع األشخوالسؤال عن  نفسهعلى التفكير فيمتعلم  تشجيع ال-

   يجب إعطائه العبارات والمفاهيم الخاصة بالفكرة ذلك،يتحقق 
   لممارسة هذا النوع من السلوآات متعلم إعطاء الفرصة لل-
 من رؤية آيف يتصرف  المتعلمحتى يتمكن  تقديم بعض النماذج الخاصة بهذه السلوآات-

  الشخص أثناء التطبيق  
على مالحظة النشاطات ، وتشجيعه اآلخرينقبل البحث عن التدعيم من  على  المتعلم تشجيع-

  المراد إنجازها وإدراك الحواجز المراد تجاوزها 



 

  )1(. ه على استغالل النقاط القوية التي بحوزتمتعلم تشجيع ال-
  

المحافظة على الذات قصد  ،ولما آان التعلم حياة والحياة  سعي في األرض الآتساب خبرة
 يستلزم في نفس الوقت تنمية ع المحيط ، نجد أن تكوين شخصية الفرد المتعلموالتكيف م

قصد الوصول إلى )   حرآية والوجدانية-المعرفية،النفس(وتطوير آل القدرات بدون استثناء
مستوى المهارة التي ستسمح له بحل المشاآل التي تصادفه في حياته اليومية بدقة وفي 

لهذا، بعد ما تعرضنا إلى األهداف المعرفية . بات العصرأسرع وقت ممكن، ذلك حسب متطل
بالتعرف  يبدأ  التربوي  التسلسل المعرفيأنالتي من شأنها أن تساعد المعلم على إدراك 

ويطبقها في مواقف معينة حتى فهم المعرفة المكتسبة لي المتعلم قبلواسترجاع المعارف من 
ظم معرفية فكرية ، وتعرضنا إلى األهداف يكتسب مفاهيم علمية جديدة يتم ترتيبها في ن

باالستقبال  يبدأ التسلسل الوجدانيمن شأنها أن تساعد المعلم على إدراك أن الوجدانية التي 
  هفي االنتبا االنتباه الغير المباشر آلما تقدم  لديهيتطور  حتىالبسيط للتنبيه من طرف المتعلم

 يجيب عليه الذي الظاهرة أو النشاط على تقييم ويساعده  باالرتياح ه يشعرمما برغبة منه ، 
   تحليل فيقادرا ، مما يساعده على برغبة منه ويبحث عن  الصدفة التي تسمح له بذلك

، سنتعرض في ما يلي إلى   وترآيب المعارف حسب الخطط الجديدةالمواقف التي يعرفها 
 علم على إدراك أن تسلسللتي من شأنها أن تساعد الما حرآية  - التربوية النفساألهداف
   . حرآي يبدأ بالحرآة التعبيرية-النفس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
(1)  Raven In The . De LANDSHEERE Viviane et  Gaston .Op.cit. p166. 



 

  :)  Domaine psycho - moteur  ( ة حرآي–  صنافة أهداف المجال النفس– 4
  

 يهتم بتكوين حرآات متناسقة منتظمة يصل حدها األقصى من أنه يستمد هذا المجال أهميته
 يتضمن األفعال أو  المجالاألهمية إلى آون  آما ترجعالمهارات،إلى درجة متميزة من 

، النشاطات التي تساعد الفرد المتعلم على اآتشاف العالم الخارجي والتكيف والتعامل معه
لحصول لالتفكير   الوسائل التي تدفع إلىالجانب الذي يوفر في التكوينه يمكننا اعتبارحيث 

مجموعة من الحرآات القابلة للمالحظة " حرآي يتضمن -، أن المجال  النفسعلى المعرفة
، مما دفع )1(."  تنمي الحرآات الحسية للمتعلمين هاألهداف التربوية ل، أما عند اإلنسان

على  مجال التعبير عن الطفل "علماء النفس والتربية المحدثين إلى الترآيز في من الكثيرب
  .اللفظ على لغة القول أو لغة هم من ترآيز أآثرالفعل و لغة األداءلغة 
  
  : حرآي - حرآي و النفس - الحس  مفهومي التمييز بين- 1 -4
  

 حرآي هو استعمال -مما يجلب االنتباه فيما يخص األدب التربوي المتعلق بالمجال النفس 
لتعين أهداف هذا "  حرآي -النفس " و"  حرآي-الحس " العربية لمفهومياللغة آتب 

يدفعنا هذا الخلط إلى ، حيث  أن في الحقيقة هناك فرق آبير بين المفهومينالمجال، إال
 الذي يمكنه أن يكون إحدى العوائق التي تحول دون قدرة المعلم على مناقشة هذا المشكل

  . حرآي –التحكم في آفاءات العلوم الخاصة بالمجال النفس 
   
  :  Sensori - Moteur   حرآي - مفهوم الحس -

نجد  لكلمة الحس عالقة وثيقة  بأعضاء الحس التي تعتبر أجزاء مكملة لعمل الجهاز 
أي آوسائل التقاط المعلومات ، آبوابة لألحاسيس الخارجية الحواس إذ تعمل هذه  العصبي

في لتحول إلى نبضات عصبية  من المحيط الخارجي تمر عبرها جميع المثيرات الحسية
 يتم وتترجم إلى معانيها المختلفة القشرة المخية، أين توجد المراآز العصبية  لطريقها إلى 

وتطلعنا دراسات العلوم البيولوجية على . الذي يتعرض له الفرداالستجابة لها حسب الموقف 
في مليات العقلية والعأنه يمكن أن تكون هناك استجابة مباشرة لمثير خارجي بدون تدخل 

 مباشر فقط ذا طبيعة آيماوية ، عن رد فعلة حسي عباراللمثير ل االستجابة  تكونهذه الحالة
. نظرا لخطورة الموقف ومتطلبات حماية الذاتالمخ لترجمة الرسالة الحسية ال يتدخل 

المرحلة ألن "  حرآي-بالحس"والسلوك المالحظ هنا عبارة عن رد فعل محلي لذا ، سمي 
  حيث)   سنة2 إلى 0( مع بداية عمر الطفل وتنتهي عند عامه الثاني  تبدأ حرآية-الحس

 الحرآة التي تنتج عن ونعتقد أن بالحس والحرآة  في هذه المرحلة يتعامل الطفل مع البيئة
تنمية   قبل آل شيء إلىترميلكون التربية  شيء، ذلكاإلحساس وحده ال تهم التربية في 

     . الراقية الحرآية مستوى القدرات لتصل إلىالقدرات العقلية
  
  
 

(1) NADEAU André, l’évaluation des programme, première éd,Puf,Paris,1992,P265.  
  



 

   :  psycho-Moteur حرآي - مفهوم النفس -
  

 عالقة وثيقة بكل ما يخص نفسية الفرد التي يعبر عنها برد فعل حرآي، - نجد لكلمتي النفس
 ةعقليال ، والشك أن المساعيالعقل والجسد في المواقف المختلفة تثير  نتيجة مثيراتمعين
  المعرفية والوجدانية والنفس حرآية: أرضية أساسية ألهداف المجاالت الثالثتمثل ةثقافي

فإذا آانت . يؤآد أآثر على العالقة الوثيقة التي تربطهم   المكونة لشخصية الفرد ، مما
أن الحالة االنفعالية في المجال التربوي ال معنى لها  تبين لمعرفي بالوجدانيعالقة المجال ا

 حرآية ال معنى لها تربويا -إن لم تمثلها بنية معرفية تسبقها ، نجد بالمقابل أن الحالة النفس 
 الحرآة التي تقصدها التربية أن وبما. بنية انفعالية تسبقها و أإن لم تكن لها بنية المعرفية

 أن أنسب تسمية المعرفية واالنفعالية فنرى للعمليات نتاج في السلوك المالحظ آية تتمثلالعلم
  "  .ية حرآ-النفس" العمليات لهذا المجال هي

  
 يهتمفيما يخص عملية التعليم والتعلم  حرآي -تطلعنا أدبيات التربية أن المجال النفسو

 أما .الصحيحارات الغير يدوية آالتلفظ والمهالعلمية  آاستخدام األجهزة ، بالمهارات اليدوية
  تلك التينجدها تتمثل في المجال،فيما يخص األهداف التربوية التي ستندرج ضمن هذا 

المهارات المرتبطة بالقدرة والسرعة والدقة والتناسق والمرونة وما إليها من مهارات تحدد 
ت المتكررة سوى آانت هذ حرآية يسعى الفرد المتعلم إلى تنميتها نتيجة المثيرا –حسية 

 حرآي أنه تسلسل"  حرآي إجرائيا على - السلوك النفس يعرف خارجية أم داخلية لهذا ،
و يعتبر هذا  )1(" من المستوى األدنى للحرآات القابلة المالحظة إلى المستوى األعلى ينتقل

أال ترتبط  . للحياة واالستقالليةا ضرورياإنه شرط" ، أي ضروري ألآثر من حاجةالسلوك 
  وتسمحالحياة في بعض األحيان بالقوة الجسمية المطبقة بطريقة جيدة و بالسرعة والليونة ؟

 - النشاطات الحس، مما يجعل بالتقصي واالستقصاء  في المحيط   حرآية- النفسالسلوآات
  تعتبر حرآية- بعض المهارات النفس، إضافة إلى أنحرآية ضرورية لتنمية الذآاء 

    ) 2("حافظة على العقل والجسدضرورية للم
  

التي يرمي النظام التربوي إلى إآسابها  حرآية -النفسوعلى هذا األساس ، نجد أن األهداف 
 المتعلم  يحتاج إليها  المضبوطة المبنية على أسس علميةتتمثل في السلوآات، للفرد المتعلم 

يخص أما فيما .  المحيطمع في التقصي واالستقصاء عن ما يدور حوله ليتمكن من التكيف
  حيث تعتبر حرآية– حرآية ، فهي جزء ال يتجزأ عن النشاطات النفس -النشاطات الحس 

 واآتساب الخبرة التي  والوجدانية  نشاطات ضرورية لتنمية القدرات والمهارات العقليةهذه
البيئة التي اآتشاف المحيط ومكونات واالتصال والتنقل استعمال آفاءات  المتعلم بتسمح للفرد
 .يعيش فيها

  
  
 
  

(1) HARROW in DE LANDSHEERE Viviane et Gaston, OP.cit, 1992, P 203. 
 (2) Idem, P180. 

  



 

  :  حرآي - المجال النفسنشاطات وحرآات -2 -4
  

توصل يعتبر أول من  )Ragsdale 1950(  راآسدال  تشير أدبيات الموضوع إلى أن العالم 
  :طات الحرآية وقسمها إلى ثالثة أنواع إلى التمييز بين النش

   .والدقة السرعة ر تتميز بإظهابالمعالجة نشاطات حرآية خاصة -
 وحرآات األعينحرآة أعضاء الكالم و حرآة  بتتميز بالتعبير  نشاطات حرآية خاصة-

   .    تبليغ األفكار التسجيل واالستقبال أوويقصد بهده النشاطات الكتابة 
  )1(.الحرآة االتجاه والشعور واالنفعال عن طريق  بتبليغتتميزاالنفعالية آية  النشاطات الحر-

 يضع الخطوط  وعلى هذا األساس ، نجد راآسدال من خالل ترتيبه لهذه النشاطات الحرآية
 ترتيبها حيث يمكننا   ،الكبرى للحرآات التي يمكن مالحظتها على مستوى الفرد المتعلم

   :  الي حسب مستويات الحرآات آالت
  
وهي عبارة عن  حرآات  مثل النشاطات الحرآية التعبيريةت : المستوى األولحرآات * 

 الذي يستعملهما الفرد المتعلم لتبليغ الرسالة أو الناطقةبعملية التعبير الصامتة  خاصة
  يجب عليه أن يمارس نشاطات ، على قدراته العقلية وحتى يتوصل إلى ذلكاالمعرفية  بناء

وحرآات ) حرآة اللسان والشفاه (ه بتعلم مختلف الحرآات الخاصة بأعضاء الكالم تسمح ل
الوجه وحرآات خاصة بالكتابة )  عضالت(خاصة بمكونات األعين وحرآات خاصة بسمات 

تسمح بتعلم  و يجعلنا هذا نستنتج أن نشاطات الحرآات التعبيرية)  حرآات األصابع واليد(
وسائل  الحرآات تعتبر هذه ، حيث ة والحرآات المكتوبةحرآات النطق والحرآات الصامت

  . ضرورية للتعبير عن المهارات المعرفية 
 عن حرآات وهي عبارة االنفعالية،مثل النشاطات الحرآية ت المستوى الثانيحرآات * 
بانفعال الفرد المتعلم يستغلها ليظهر اتجاهاته وميوله  خاصة) ردود أفعال سلبية أو إيجابية (

   .الوجدانية المهارات إلدراكتعتبر الحرآات االنفعالية وسائل ضرورية ، حيث ورهوشع
  .  يمثل النشاطات الحرآية الخاصة بالمعالجةالمستوى الثالثحرآات * 
  

 يجب أن يتعود عليها الفرد المتعلم والجسمية التيونعتقد أن المعني هنا هي الحرآات الحسية 
 اآتساب ذلك قصد بفعالية،لعقلية والعمليات االنفعالية  العمليات امن معالجةى يتمكن حت

   .التعلمالسرعة والدقة في الحرآة نتيجة عملية 
 التعبير حرآيا عن ما تعلمه من أهداف المتعلم يمكنه نصل إلى أن الفرد الترتيب،بهذا 

في  بعد ستساعده فيمامن خالل النشاطات الحرآية المختلفة التي  معرفية وأهداف انفعالية
فإذا آان الباحث راآسدال قد توصل إلى وضع . فيهإظهار السلوك التربوي المرغوب 

لنشاطات الحرآية الخطوط الكبرى لمستويات أهداف المجال النفس حرآي من خالل تحديده ل
   التي نرى معالنشاطات الحرآية الخاصة بالمعالجةو االنفعاليةالنشاطات الحرآية و التعبيرية

  
  
. 

  (1) Ragsdale  in the. De Landsheere V.G. Op.cit .P183. 
  



 

 ونأسف إلهمال واضعي الصنافات لحد ، االنتباهلبآان من المفروض أن تج "دولندشير أن 
 ، نجد )1 (" اآلن النشاطات الحرآية الخاصة بالتعبير والنشاطات الحرآية الخاصة باالنفعال

ن الصنافات التي لقيت روجا وانتشارا م حرآية تعتبر –لألهداف النفس أن صنافة هارو 
 التعلمية مقارنة بالصنافات األخرى ، حيث يرى معظم التربيون -آبيرا في األوساط التعليمية

بأنها الجزء الذي يتكامل مع صنافة بلوم لألهداف المعرفية وصنافة آراثول لألهداف 
 :حرآي فهي آالتالي  - أما فيما يخص مستويات صنافة أهداف المجال النفس الوجدانية،

  
  ) : Harow 1972( حرآي لهارو - صنافة أهداف المجال النفس - 3 -4

 حرآي من ستة -تتكون صنافة الباحث هارو لألهداف التربوية الخاصة  بالمجال النفس
أما فيما يخص . مستويات تدور آلها حول الحرآات التي يمكن للفرد المتعلم أن يتعلمها

  : يالمستويات فهي آالتال
  :  Mouvements  Reflexes )   (رتكاسيةا/  مستوى حرآات انعكاسية -

  المجزأة )  االنعكاسات(االرتكاسات * 
  االنعكاسات المتعددة األجزاء * 
  االنعكاسات ما فوق الجزئية * 
   :)   Fondamentaux  Mouvements (الحرآات األساسيةمستوى  -
  :  Perceptives  ( Aptitudes ( اإلدراآيةاالستعدادات  مستوى -

  .التمييز الحسي للحرآة* 
  التمييز البصري * 
  التمييز السمعي * 
  .التمييز اللمسي* 
  .قدرات متناسقة* 
   Physiques ( Qualités (الصفات البدنية مستوى  -
  : déxtérité (  Mouvement de (الحرآات اليدوية  مستوى  -
  )Communication non  verbale : .)2 التواصل غير اللفظي مستوى  -
   

 بمستوى الحرآات االنعكاسية  لألهداف الحرآية يبدأتصنيفه في ، نجد هارو هذا  علىاوبناء
يضع مستوى التواصل الغير ، آما نجده آقاعدة التدرج بحرآة الجسم التي لها عالقة مباشرة 

ول تبسيط ومناقشة  نحااللفظي  في قمة التدرج لتصبح صنافته تحتوي على ستة مستويات 
  :  محتواها فيما يلي 

   :  مستوى  الحرآات االنعكاسية  -
حرآات فطرية وحرآات  في األصل التي هي مستوى الحرآات االنعكاسيةهذا اليمثل 

  والهدف،  إراديةأاللفرد المتعلم للتعبير عن ردود أفعاله امكتسبة عن طريق الخبرة يستعملها 
  
 ________________  

 
(1) DELANDSHEERE Viviane et Gaston, OP.cit, P 184. 

  .324 -323 ، ص1994عبد اللطيف الفربي وآخرون ، مرجع سابق ، ) 2(



 

 والبيئة طمخاطر المحيمن الحرآات االنعكاسية في الحياة هو حماية النفس بأسرع وقت من 
   . عن ما بداخله ، آما تعتبر الحرآات االنعكاسية ردود أفعال الفرد ليعبرالتي يعيش فيها 

  
   : مستوى الحرآات األساسية -

، )االنعكاسية(تستلزم وجود الحرآات الفطرية   تطبيعيةتحرآا تعتبر حرآات هذا المستوى
 لكون الحرآات األساسية ال يمكنها أن تتشكل إال نتيجة ترابط الحرآات االنعكاسية ذلك

استغاللها في التكيف مع هو حرآات والهدف من هذه ال، لتتحول فيما بعد إلى حرآات إرادية
  . المحيط

  
  : مستوى الحرآات اإلدراآية  -

  وهينقطة انطالق الحرآات األخرى لكونها تمثل من أهم الحرآات العقليةهذه تعتبر 
الرؤية (خالل األعضاء الحسية من حرآات تعبر عن ما أدرآه الفرد المتعلم من المحيط 

،حيث تعتبر تنمية حلقة وصل بين المحيط والعقل تبارها  باع)واللمس والشم والسمع والذوق
 فإذا .بالنسبة للفرد المتعلم  خاصة في األطوار األولى من التعليمهذا المستوى ذات أهمية 

سيجعل ذلك المتعلم واعيا بمدى تناسب ، أخذت هذه األهداف بعين االعتبار من طرف المعلم
  . ذي يعيش فيه استعداداته الجسمية وحرآاته مع المحيط ال

  
  : البدنية )  االستعدادات (مستوى الصفات  -

التي تدل على قوام الجسم وسالمته آالقوة ) الجسمية(يتضمن آل االستعدادات البدنية 
، والتي يجب على الفرد المتعلم أن يتحلى بها حتى يتمكن من القيام …والمرونة والخفة

  . بالحرآات المختلفة 
   
   :المهارية  /الحرآات اليدوية -

التي  تساعد  وإنما آل الحرآاتفقط  ليس المقصود هنا الحرآات التي تستعمل فيها األيادي 
 على تنظيم تسلسل اتتم هذه األخيرة  بناء، حيث على التكيف مع الوسط المعيشي للفرد

 ، حيث يتطلب  نجاحها االستعدادات البدنيةا حسيإدراآاالحرآات األساسية آاستجابة نتيجة 
 بالنسبة للمواد التجريبية  في مجال العلوم الحرآات اليدوية ذات أهمية خاصة تعتبر

مما يساعد الفرد المتعلم ، التي تتطلب الدقة في الحرآات والتحكم في التقنيات) التطبيقية(
  . على التكيف مع المواقف الحياتية والمواقف التعليمية المختلفة 

  
   :اللفظيالتواصل الغير  مستوى -

يمثل هذا المستوى آل الحرآات التعبيرية الغير المنطوقة التي يحتاج إليها الفرد المتعلم ليعبر 
 فيما يتضمن هذا المستوى، آما ) …حرآات الرسم وحرآات الرقص (عن ما بخاطره 

تعلم أن يستغلها في االتصال أو تبليغ م الحرآات التي يمكن للفرد اليخص المجال التعليمي 
  . من ضمن هذه الحرآات لعلمية وبالنسبة لهارو يندرج اإلبداع  االرسالة

 االنتباه إلى مستويات حرآية لها أهمية في تكوين الفرد  تجلبصنافةالبهذا، أصبحت 
لكن   في مجال التعليم والتعلم،مستوى التواصل الغير اللفظيب  ذلك المتعلق خاصة،المتعلم

،  التعلمية -نتشارا آبيرا في األوساط التعليمية بالرغم من أن هذه الصنافة حظيت برواج وا



 

تمثل الجزء الذي يتكامل مع صنافة بلوم الخاصة بأهداف ها وأن معظم التربويين يرون أن
 ال نشاطرهم الرأي ، فإنناالمجال المعرفي وصنافة آراثول الخاصة بأهداف المجال االنفعالي

  :في ذلك  لألسباب التالية 
  
  : ات الخاصة بصنافة هارو  بعض المالحظ- 4 -4

  : هؤالء، نجد ما يليمن ضمن المالحظات التي شجعتنا على عدم ضم صوتنا إلى 
  
 تمثل التي تمثل المستوى األول من الصنافة) االنعكاسية (الحرآات االرتكاسية فيما يخص* 

تطلب هذه المعرفة الحرآية السابقة للمتعلم لما يحظر للمدرسة لكونها حرآات فطرية ال ت
الحرآات من هذا النوع ال تستلزم  و يقوم بها آرد فعل لمثير خارجيالوعي والفرد المتعلم 

 فهي ال تحتاج إلى بنية معرفية وال  ،نظرا لسرعة إنجازها في المجال الزماني عملية التعلم
  . حرآية- مما يفقد هذا المستوى فعاليته في تصنيف األهداف النفس،انفعالية

  
بوابة   تعتبر مهمة بالنسبة للفرد المتعلم باعتبارهااالستعدادات الحسية،ستوى فيما يخص م* 

 ، ذلك" االستعدادات العقلية الحسية "  ، ونرى أن التسمية األصح يجب أن تكون المعرفة
يدوي التنسيق ال و /  والتعرف علىالحسي والوعي والذاآرةالتمييز  آل من لكون مهارات

 أآثر مما تنتمي إلى المجال إلى المجال العقلي  المستوى تنتميهذاي الواردة في بصروال
 مما يجعل هذا المستوى يفقد  أن االستعداد الحسي يعتبر مهارات باطنية ،، أيالحسي 

 - غير فعالة في تحديد أهداف المجال النفس يصبح أداةجوهره الحرآي المالحظ وبالتالي 
  .حرآي بالنسبة للمعلم 

  
 ، فال نرى إطالقا أهمية أو ضرورة لمعظم هذه الصفات  الصفات البدنيةلمستوى بالنسبة *

تستلزم الصفات العقلية نها  ذلك لكو العلمية ، معاد المهارات اليدوي ،فيما يخص تعليم المواد
نعتقد أن مستوى  من جهة ومن جهة أخرى ، واالنفعالية أآثر من الجسمية  لبناء المعرفة

  .  أآبر في تعليم وتعلم مادة الرياضة البدنية فائدةالصفات البدنية تكون له 
  
التسمية بهده الكيفية ، تجعل الفرد المتعلم يفكر أآثر في آل ما  ،الحرآات اليدوية مستوى *

هو يدوي ويتجاهل حرآات الجسم األخرى وبما أن المستوى يضم مختلف مهارات التكيف 
ف المرآبة وحرآات التكيف المعقدة ، حرآات التكيف البسيطة وحرآات التكي: الحرآية  
    ."  مهارات التكيف "  أن يسمى بمستوى األجدرآان من 

  
نجد هارو من خالل هذا المستوى يعطي أهمية ،  الغير اللفظي مستوى التواصل* 

الكتابة والرقن (و يتجاهل التواصل الغير اللفظي الثقافي  بصفة عامة للحرآات الغير اللفظية
 ذلك، التي تكون مصاحبة للحرآات اللفظية إضافة إلى) …ستعمال الكمبيوتر ، اعلى اآللة

أما فيما يخص  مستوى ، متدرجة فيما يخص عملية التعلم نجد أن مستويات الصنافة غير 
اإلبداع الحرآي الذي يمثل الغاية من تعليم مادة العلوم لكونه يساعد على مواجهة المواقف  

  . الصنافة  هذه فيا  آليفهو مهمل)  حل المشكل(
  



 

 حرآية المراد تحقيقها على مستوى الفرد المتعلم –وبناءا على هذا، نجد أن األهداف النفس 
يجب أن تصنف حسب مستويات القدرات التي ترمي آل مادة تعليمية إلى تنميتها، بمعنى أن 

ى ونذآر لكل مادة تعليمية خصوصيات تميزها وتجعلها تختلف عن المواد التعليمية األخر
وأهدافها غير خصوصيات مادة العلوم  )sport(على سبيل المثال ، خصوصيات الرياضة 

الطبيعية ، فإذا آانت األولى تسعى وراء تقوية البدن ، نجد الثانية تسعى وراء اآتساب 
مفاهيم علمية تساعد على التحكم في المحيط لذا ، سنحاول فيما يلي اقتراح صنافة األهداف 

     .  آية الخاصة بتعليم مادة العلوم  حر-النفس
  
  :متعليم مادة العلول حرآية - نفس  أهداف  في طريق اقتراح صنافة-5 -4
  

لما آانت الغاية من تعليم مادة العلوم الطبيعة تسعى إلى تكوين أفراد يمتازون  بالتفكير 
كون عملنا العلمي لهم آفاءات معرفية وآفاءات منهجية خاصة بالعلوم، نجد أنه حتى ي

  :   منهجيا، سنقوم بطرح األسئلة التالية
  هي القدرات الحرآية التي يجب تنميتها من خالل تعليم مادة العلوم الطبيعية ؟   ما -
  أن يعلمها للمتعلم ؟ العلوم يجب على معلم مادة ما هي الحرآات التي -
  غها ؟   بلو إلى ما هي المستويات الحرآية التي يرمي تعليم مادة العلوم-

 تعليم مادة العلوم الخاصة  ب حرآية-األهداف النفس وصل إلى اقتراح صنافة نتوحتى
  .، ذلك بعد تحديد مفهوم الحرآة اإلجابة على األسئلة المطروحة  فيما يلي سنحاولالطبيعية،

    
  :   مفهوم الحرآة بالنسبة للعملية التعليمية العلمية -
  

تمثل المستوى "لمختص في التربية العلمية إلي أن الحرآة ا)   Trowbridge(يشير تروبريدج 
 إلى الحرآات  بدوره حرآي ، وينتمي هذا المستوى-األول من مستويات المجال النفس 

 بشكل إجمالي وتتضمن تآزر األفعال الرياضية أو  هذهتتم، حيث التي تري بالعين المجردة
،   )1("عضلية للمثيرات الحسية  استجابة  يعتبروالشكل األساسي للحرآة، الحرآات 

الحرآة تعني آل تنقل خارجي يكون قابل للمالحظة " إلى أن  ) Harrow( ويذهب هارو
 آانت  إذاحرآة غير متنقلة إذا تمت بدون تنقل الجسم وتكون حرآة متنقلة تكونف، …

لحرآة ، يمكن تقسيم ا) البيولوجية (ومن الوجهة النظرية العضلية ، مصطحبة بتنقل الجسم
   )2("  تقلص وتمدد واستدارة  وهي ،إلى ثالثة فئات

الفرد، نجد أن هذه األخيرة تمتاز  أبعاد أخرى في حياة لما آانت للحرآة المالحظةو
 وفسيولوجية تسمح بالنشاط الحرآي للوصول إلى تحقيق الهدف ةبخصائص بيولوجي

ا  سلوآيا مالحظا يعبر عن بناء االجتماعي  لهذا ، تعتبر الحرآة بالنسبة للدراسة ردا فعلي
معرفي ونفس حرآي ووجداني، أي معرفي لكونه يستدعي المعرفة السابقة للحرآة، 

  وجداني لكونه يستدعي الذاآرة الوجدانية في أخد القرار بالنسبة للرد الفعل ونفس حرآي 
  

___________________________  
  
  170ص. 1999.اهرة، مصرالق، دار الفكر العربي، العالم المعاصرتدريس العلوم في .عن أحمد النجدي وآخرون ) 1(

(2) HARROW  in DE LANDSHEERE Viviane et Gaston, OP.cit, 1992, P182 



 

ونظرا للدور المهم الذي تلعبه . لكونه يستدعي الذاآرة الحرآية في بناء الحرآة الجديدة
 -المجال النفس  "  نجد أنالمجتمع ،في  الحرآة في التعبير عن الذات  واالتصال باآلخرين

 مصطحبة  فيه تكون السلوآات اللفظية، حيثحرآي يهتم آذلك باالتصال الغير اللفظي
يعتبر آما ل تبليغها، ي على فعالية الرسالة وتسهالمساعدةبالحرآات التعبيرية الجسمية 

   )1("  اللفظي أداة مهمة بالنسبة للمجتمع غيرالتعبير 
  
   :  حرآية لتعليم مادة العلوم الطبيعية-ت األهداف النفس مستويا- 6 -4
   

 توصل إليه الفكر البشري ها تعبر عن اإلنتاج الذي  نجدالعلوم، بالرجوع إلى أدبيات تاريخ 
 نتيجة االستقصاء والتحرك في الطبيعة ، من آفاءات و مهارات عقلية انفعالية وحرآية

 بهدف، … اإلبداع  في الوسائل التجريبيةآذا  ومنها، الفاشلة وأوالتجارب المختلفة الناجحة 
الكشف عن أسرار الطبيعة  وتوصيلها في صورة رسالة علمية لصالح الفرد والمجتمع   

 التي ترتبط )performances(األداءاتبكل لهذا، سنهتم في تحديدنا للمستويات النفس حرآية  
  بالمعالجة اليدوية والمهارات الحرآية 

  
 

أما فيما ، الحرآي إدراآي والجهاز -  الحس، أي الجهازجهازين للطلبه من تآزرمع ما تت
  من خالل تعليم تنميتها على مستوى الفرد المتعلمة التي يجبيحرآنفس مستويات الاليخص 

   :آالتالي رى تقسيمها نالعلوم، وتعلم مادة
  . المستوى الحرآات اإلدراآية الحسية -
    . تسمح بالبحث في الطبيعة وفي المخبر / مستوى الحرآات الجسمية -
  الطبيعة  المخبر وفي  العلمية في مستوى الحرآات اليدوية التي تسمح بالمعالجة-
  ) الرسالة العلمية ( مستوى حرآات التواصل والتبليغ -
   مستوى حرآات التكيف مع المواقف ومع المحيط  -
  . مستوى الحرآات اإلبداعية  -

  
   : ة الحسية اإلدراآي الحرآة مستوى  -

البصر : يتضمن هذا المستوى بالنسبة لنا آل الحرآات التي تقوم بها عضالت أعضاء الحس
ذلك حتى يتمكن  الشم والسمع الدوق واللمس اللتقاط المثيرات الحسية الموجودة في المحيط،

يها من العقل من إدراك المثيرات الخارجية بالممارسة المستمرة لمكونات الطبيعة بما ف
 وآيماوية حتى يدرك المتعلم ما هو مضر  وما هو مفيد وصالح ةظواهر وتغيرات فيزيائي

جعل المتعلم يستعمل آل حواسه بدون لذاته، مما يتطلب من المعلم في العملية التعليمة 
  .تنمية اإلدراك الحسي لهاستثناء إلدراك الواقع الطبيعي و

   
 

 
 
(1) DE LANDSHEERE Viviane et Gaston , OP.cit , 1992, P181 

  



 

  :   مستوى الحرآات الجسمية التي تسمح بالبحث في الطبيعة والمخبر  -
آل الحرآات التي يمكن للجسم أن يقوم بها بدون استثناء يتضمن هذا المستوى بالنسبة لنا 

 في  المخبر على مستوىوعامة، أ البحث والتنقيب عن المعرفة في الطبيعة بصفة بهدف
  :فرعين هذا المستوى خاصة،ويضم ميدان البحث بصفة  في أو التعلم مجال

 وتتمثل هذه في حرآة التنقل يضم آل الحرآات التي يقوم بها الجسم أثناء األولالفرع  -
 نتيجة الستثارة الرأس وحرآة الجدع وحرآة األطراف العليا وحرآة األطراف السفلية

       . حسية 
رآات التي يقوم بها الفرد في مكانه بدون أن يتنقل بجسمه يضم آل الح الفرع الثاني -

وتتمثل هذه خاصة في الحرآات اليدوية التي تستعمل سوى في المخبر أو خارجه ويتميز 
وتعتبر حرآات الفرع األول والفرع الثاني من . هذا الفرع بحرآة األيدي واألصابع 

 حرآات ضرورية وأساسية مستوى الحرآات الجسمية التي تسمح بالبحث في الطبيعة
يتمكن من عملية االستقصاء بطريقة صحيحة في جميع  حتى ،ذلك بالنسبة للفرد المتعلم

فإذا تحققت ،  إلى األسفل ، إلى األمام ،إلى الخلفى يمين ، يسار، إلى األعل: االتجاهات 
توى مسمن  ستساعده في االنتقال المتعلم مستوى أساسية علىهذه الحرآات التي تعتبر 

   .تعقيدا حرآات المرآبة األآثرالحرآات البسيطة إلى مستوى 
  
  : ةالمتقنمستوى الحرآات اليدوية  -
 حرآات المستوى األول القدرة الحرآية الراقية، أييعتمد هذا النوع من الحرآات على  

 في معالجة األجهزة حرآات تستعملذلك لكونها ، إضافة إلى السرعة والدقة في اإلنجاز
 وجمع العينات والتحنيط،…  ووسائل التشريح الكيماوية، التجريبية والمواددوات واأل

 الحرآات من المتعلم إتباع توجيه من المعلم في والجيولوجية، حيث تستلزم هذهالنباتية 
وال يمكن اعتبار حرآات هذا . العمل بداية عليها فيإتباع خطة أو منهجية متفق   أوالمخبر
 ألن إتباع الخطوات العلمية المذآورةد للمعلم أو إتباع أعمي للخطة  حرآات تقليالمستوى
 الخطوات المالئمة لحل المشكلعن  البحث في المتعلم ةساعدالمذآورة تهدف إلى مالعملية 

  : اليدوية بنوعينحرآات المعالجة ، وتتميز  الحرآي– رصيده المعرفي النفس انطالقا من
  .الجميعببساطة الحرآة وتكون في متناول  تتميز هذه بسيطة،حرآات يدوية  -
 تتميز بالتنسيق بين أآثر من جزء حرآي قصد الوصول إلى دقيقة  مثقنة وحرآات يدوية -

  .   المتمرن عليهااإلنجاز التقني العلمي ويتميز بها الفرد المتعلم
  
  :لرسالة العلمية  امستوى حرآات التواصل وتبليغ -

االتصال باآلخرين  المتعلم من تمكن الفرد الحرآات التي  آلالمستوى،هذا حرآات نقصد ب
حرآات أن تتحقق إال بتحقيق حرآات هذه ال يمكن ل، و األفكار والمشاعر إلى اآلخرونقل

  : ومن ضمن هذه الحرآات نجد ما يلياليدوية، المعالجة 
هي غير  قد اآتسبها عن طريق الخبرة والمتعلم يكون حرآات تعبيرية معروفة لذا الفرد -

   . وحرآات الجسمواإليماءاتتتضح من خالل تعبيرات الوجه ، ولفظية
 بدأ من والتبليغ، حرآات لفظية تتمثل في الكالم الذي يعتبر وسيلة االتصال اللفظي -

  األصوات وسيرا في االتجاه نحو الكلمة المصحوبة باإليماءة 
  .شارات  تتضح هذه من خالل التعبير باإل، حرآات االتصال الرمزية-



 

  :مستوى حرآات التكيف مع المواقف ومع المحيط   -
 آل الحرآات النموذجية التي يستغلها الفرد المتعلم ليصل إلى الحرآات المستوى،نقصد بهذا 

 تتطلب التغيير في  مع المحيطن عملية التكيف،ألالتي يتطلبها الموقف أو العمل المطلوب
     :ثل فيهذه الحرآات تتم  ونجدالحرآي، السلوك 

تعتبر حرآات بسيطة يمكن  و المواقف الجديدةاألوضاع أو حرآات تساعد على التكيف مع -
     .المرآبة على اآتساب الحرآات ، حيث يساعد اثقانهاألي فرد أن يقوم بها

) واألرجلاليد واألطراف  الفم واألذن،العين ( تآزر األعضاء فيما بينها طلب حرآات تت-
ات مرآبة تبرز آفاءات التعلم في العمل خاصة عند استعمال األجهزة  عبارة عن حرآوهي

 ويمكن اعتبار حرآات التكيف نوع من الحرآات  الزجاجية أو المقاطعأو الوسائل التجريبية
     .اإلبداعية

  
  :  مستوى الحرآات اإلبداعية  *

)  المعرفية(فيةالثقا و)البدنية(يستعمل الفرد المتعلم في هذا المستوى قدراته الجسمية 
تسمح مهارة التحكم في الحرآة بالترجمة ، حيث قصد تحقيق الهدف المحدد والوجدانية

 قادرا على أخذ القرار  المتعلم  يصبح الفرد،هذا لونتيجة  واإلبداع في نماذج حرآية  جديدة 
بها أن العمليات التي بموج آما تمثل الحرآات  اإلبداعية، في تغيير المهارات التي اآتسبها

 بعض  الطبيعية تتطلب نواتج اإلبداع في العلوم ، حيث نحصل على أفكار جديدة
إلظهار قدرات  جديدة متطورة من الحرآات المختلفة  لحل  االرتباطات والتنسيق الحرآي

أو أداء العمل بأآثر من ) إبداع في وسائل التجريب( أو إجراء تعديل على عمل قائم ،المشكل
 أن يتحقق على  من هذه المستويات يمكن ألي مستوى وال .  إلى االبتكارمما يؤدي، عملية

مما يؤدي إلى التأآيد على التدرج قبله، الذي من  المستوى مستوى الفرد المتعلم إن لم يتحقق
بحيث تصبح حرآات التنقل تمثل ،  حرآي-في عملية التعلم الخاصة بأهداف المجال النفس

  . تهبداعية تمثل قمقاعدة التدرج  والحرآات اإل
جدوال  فيما يلي عرض المبادئ وعلى غرار ما قام به الصنافيون ، سنحاول على هذه اوبناء 

األفعال السلوآية و  الطبيعية حرآي الخاصة بتعليم مادة العلوم-المجال النفس   مستوياتيضم
  .  األداة المباشرة لها مع الخاصة بها 

  
   لهاحرآي واألداة المباشرة - السلوآية للمجال النفس قائمة األفعال )7( الجدول رقم -

  
 المستويات

حرآية النفس
  وفروعها

  
  …أن يكون المتعلم قادرا على أن 

  
   لها األداة المباشرة

الحرآات  -1
اإلدراآية 
  الحسية 

يشم ، يرى، يبصر،يذوق،يفتح،يغلق،يخرج، 
يدخل، يوسع ، يضيق، يستمع، يتوقف عن 

  ...  يثير 

ألنف، الفم، اللسان، الجفن، الحدقة، العين، ا
  ... ،األذند العصبية، الجلتالنهايا

 الحرآات-2
  :الجسمية 

حرآات  -2-1
 بالتنقل الجسمي

حرآات 2 -2

يحرك، يزحف، يجري، يوقف، يثبت، يقفز،
يدحرج، يتسلق، يتباطأ  يرمي، يدفع ، ينحني،

ل ،يجر، يتمدد يمسك ، يوجه، يمتطي، يتنق
يلتوي حول، ينقل ، يعتنق ، يميل، يدير
يقلص ، يرخي ، يقلد ، يتلفظ ، ينقل يغرس،

الجسم  باأليدي، بالرجل ،  أرجل، األيدي، الرأس،
باليد باألصابع،البصر،السمع،  باألطراف 

، على السفلية،باألطراف العلوية  باألطراف األربعة 
بطنه، على رآابه بجسمه، على ظهره ، بطول 
  ...جسمه بذراعيه  عضالت بطنه ، عضالت وجهه



 

بدون تنقل 
  الجسم

ينثر، يقلص ، يمدد ، يرآع  يستدير، يلتفت
   …  

 الحرآات - 3
  اليدوية

البسيطة - 1 - 3
 الدقيقة - 2 - 3

يكيف، يحرك ، يطابق ، يبسط، يعدل يستعمل، 
يضبط، يغير، يطبق،  يثبت يزيح ، يرقن، 

يعزف ، يشكل، يسحب يكتب ، يقص، يقطع ، 
سم ،يحكم يرآب ، يطبق ، يستغل ، ير

يدفع،يلوي    يدور، يدلك ، يمارس، يطلي، 
  … يسبغ  يخلط ، يعالج ، ينجز  

،اليد ع، راحة اليد،المعصم  وضعيةاأليدي، األصاب
حرآة األصابع، حرآة الجسم ، الحرآة ، األطراف

 باليد اليسرى ، بالجدعاألربعة باليد اليمنى ،
ين واألطراف باليد واألرجل ،بالعنق، بالعبالخصر ،

  …باألذن واليد  ، بالعين واألصابع  

 التواصل و - 4
  التبليغ

   الفظي 4-1
 الغير لفظي 4-2

يعبر، يترجم، يبلغ، يقلد، يحدث ينجز، يبين، 
يبدع ، يومئ، يؤول يهدف إلى ، يفعل، يوصل 

، يشير يحول،  يرمز ، يحرك ، يهز ، يرسم 
ء ، يحدد آتابيا  يعين، يمثل ، يكتب في الهوا

يمثل ، يصف ، يصوغ ،يقترح يقدم ، يعزف 
،يتكلم ، يصدر، يسأل يشرح، يجدول، ينمذج، 

  …      يصب يتبادل، يناقش ، يخبر   

بحرآات، فكرة، رسالة، طريقة  هيئة، حرآات 
تأويليه،أحاسيس ذاتية  رموز موضوعية، 

 انفعاالت، حرآات جمالية،إشارات،إيماءات، تعابير
الوجه ، باإلصبع، بأحداث ، برموز تعبيرية ، 

  …  أصوات ، لغة ، رموز آتابية   

حرآات  -5
  التكيف 

   بسيطة-5-1
 مرآبة -5-2
  ) التآزر(

يعدل، يطور، يطابق، يحرك، يغير ، يجد ، 
يستعمل، يطبق ، يصلب، يمدد، يآزر، ينسق 

  بين ، يتحرك، يميل ،يدور، ينفخ ، 

ة ، األطراف السفلية ، الجسم ، األطراف العلوي
األرجل، األيدي، األصابع ،عضالت البطن ، طول 

  … جسمه

  
الحرآات  -6

  اإلبداعية 

يواجه ، يحلل، يبني، يبتكر،  يصمم يخترع  
يصحح،  يصلح  ، يؤلف  يصمم، يخطط

يصل بين، ينجز ،يؤدي عمل،  يسجل، يمثل ،
 ينجز رسما يخطط شبكة ، يقترح نموذج ،

ي المنحنيات، ينجز المشاريع تحطيطيا، يبدع ف
  …  

 اليد، ، المعصم وضعيةاأليدي، األصابع، راحة اليد
 الحرآة ، األطراف الجسم،حرآة األصابع، حرآة 

 ، بالجدع ليسرىاألربعة باليد اليمنى ، باليد 
بالخصر ، بالعنق ، بالعين واألطراف باليد واألرجل 

    باألطراف األربعة، بالصوت  واليد ،

  
   :ظة مالح

 الذي سنقدمه،) الخاص بالسلوك(الجدول  حرآي المقترحة و– مستويات المجال النفس عتبرت
   .  لذا، يبقى االقتراح محل نقاشمحاولة واجتهادا منا في هذا المجال

  
  :  حرآي لتعليم مادة العلوم-األبعاد التربوية ألهداف المجال النفس  -7 -4

لتعليم مادة   حرآي–المجال النفس أهداف صنافة  الخاصة ب الست على المستوياتابناء
  :   يمكننا تحديد األبعاد التربوية ألهداف هذا المجال آالتالي  الطبيعية المقترحة،العلوم

  
  :مستوى الحرآات اإلدراآية الحسية بعد * 

يتميز هذا المستوى بتوظيف أعضاء الحس بهدف تنمية القدرات الحسية المختلفة عن طريق 
  .ة الذاتية للظواهر الطبيعية أو المواد التي توجد فيهاالممارس

   التمييز بين األلوان المختلفة المتعلم على قدرة:  مثال-
   قدرة المتعلم على التمييز بين الطعم المالح والحامض -

________________  
  
   من وضع الباحثة  تصنيف األهداف جدول* 
  



 

  :  مستوى الحرآات الجسمية بعد  *
استجابة للعمليات ( المعلم في هذا المستوى على الحرآات االنعكاسية اإلرادية هتماماينصب 

ما تعلمه فيما يخص السلوآات الحرآية يوظف  الفرد المتعلم  ويجعل) واالنفعالية المعرفية 
يحدد سلوك الفرد المتعلم في هذا ، حيث وآذا الحرآات اليدوية الناقلة منها والغير الناقلة

 الحرآات اإلرادية آالمشي أو الجري أو القفز تعلمآما يتوقف   بقا الهتماماته،المستوى ط
 من المشكل الذي يجد الفرد نفسه فيه ، أو يطرح عليه الخاصة بهذا المستوى على الموقف أو

    . طرف المعلم
  )  حرآة غير مصحوبة بتنقل الجسم(قدرة المتعلم على تقطيع شرائح البصل   : مثال -
حرآة (  في تسلق الشجرة للحصول على الثمار األربعةالمتعلم على استعمال أطرافه قدرة  -

  )  .  مصحوبة بتنقل الجسم 
  
  :المعالجة  اليدوية  مستوى حرآات بعد  *

الحرآات المقصودة ، حيث نجد  يتميز هذا المستوى في التربية بتسلسل المهارات الحرآية
 ونلفت انتباه المعلم إلى أن في هذا ،ات المعقدة تتفاوت من الحرآات البسيطة إلى الحرآ

النشاط أنماط متصلة من الحرآات التي يمكنها أن تشمل أجزاء الجسم عن يتضمن المستوى 
لوصول إلى العمل الدقيق  ل ال بد من االهتمام بالتواصل، بمعنى أنه بينهااطريق التنسيق فيم

  .والسريع، أي المهارة الحرآية
لمتعلم على ضبط عدسات الميكروسكوب بسرعة لينقل بمهارة تامة األنشطة قدرة ا : مثال -

  ) حرآات دقيقة(العلمية 
  )   حرآة بسيطة( قدرة المتعلم على ترتيب وسائل التجربة -
  
  :مستوى حرآات التواصل والتبليغ  بعد  *

تمثل في ت ونواتج التعلم فيه، والتأويلية منها … بالحرآات التعبيرية يهتم هذا المستوى
المهارات الحرآية المكتسبة والجديدة التي سيوظفها الفرد المتعلم أثناء عمله ليعبر عن ما 

على ، أي عن طريق الحرآة أو اإليماء، فبداخله إما بطريقة لفظية أو بطريقة غير لفظية
 يكون  أو ما ما ننطق به عن دائماعبريال التبليغ   وأالتواصل  وأالمعلم أن يدرك بأن التعبير 

من مسموعا من طرف األخر ، بل بمكن أن يكون عن طريق البصر أو اإلحساس لذا ، 
 أداة لتحقيق مهارات عن الحرآات التي يمكنها أن تكون يجب أن ال نغفل  الناحية التربوية

  .التبليغ والتواصل 
  ) غير لفظي(قدرة المتعلم على استعمال اإلشارات ليعبر عن شعوره : مثال  -
  )    لفظي(يا أمام المجموعة و المتعلم على صياغة الفرضيات شف قدرة-

  
  :مستوى حرآات التكيف بعد  *

فيما يخص عملية التعليم والتعلم بالحرآات التي تساعد الفرد المتعلم  يهتم في هذا المستوى
 المواقف و ىتماشتصبح تعلى القيام بعدة مهارات تؤدي به إلى تنمية وتطوير سلوآه ل

وعلى المعلم أن يدرك بأن هناك تكيف يتطلب حرآات بسيطة ال تستدعي التنسيق ، الجديدة
 أي ، من عضوبين أآثرتنسيق التدخل وال تتطلب  أخرىمواقف وبين األعضاء المختلفة

   .الحرآية الحسية واألعضاءحرآات مرآبة تستدعي التآزر بين األعضاء 



 

  ) حرآة تكيف بسيطة(ة القسم قدرة المتعلم على إشعال المصباح إلنار :  مثال-
حرآة (قدرة المتعلم على إعادة توصيل الدارة الكهربائية بحيث يصبح المصباح مشتعال 

  ) تكيف مرآبة
  
  : مستوى الحرآات اإلبداعية بعد  *

 يؤآد هذا المستوى على االهتمام بجميع الحرآات التي وردت في المستويات السابقة والعمل 
التي تسمح بإظهار القدرة على   المهارة الحرآية مستوى إلىعلى توظيفها قصد الوصل

نجد معظم المؤلفين يعرفون حيث  ،تطوير حرآات جديدة لم تكون بحوزة المتعلم من قبل
  جوثريويذهب.  المهارة على أنها درجة األداء الناجح في القيام بنشاط حرآي معقد

)Gutherie  ( ة التي يكتسبها الفرد بالتعلم قصد الوصول المهارة الحرآية تمثل القدر" إلى  أن
  )1.(" إلى النتائج المحددة مسبقا بقدر آبير من النجاح  ويتم  هذا في وقت قصير وبجهد قليل  

  .قدرة المتعلم على تشريح األرنب بدون خسائر :  مثال-
  . قدرة المتعلم على مالحظة خاليا البرامسيوم تحت المجهر الضوئي -
  
 حرآي ال يمكنها أن تتحقق على -مستويات المجال النفس، نجد أن اس على هذا األسو

والجهاز العضلي ) العظمي( آل من الجهاز الهيكلي إذا تدخل المتعلم إالمستوى الفرد 
 لذا ، يجب  المعرفي) العقلي ( الجهازتحت تسير االنفعالية للمتعلم مع الحالة الحرآي بالتناسق

مهمته األساسية تتمثل بالدرجة األولى في مساعدة  أن  يدركالعلوم الطبيعية أنعلى معلم 
من خالل تنمية قدراته ومهاراته المعرفية ، ذلك األهداف التربوية  تحقيق فيالمتعلم

، قصد تحولها إلى  مهارات يمكنه استعمالها في ية في نفس الوقت  حرآ-واالنفعالية والنفس
   .  اليوميةمواقف مختلفة لحل المشاآل

  
 العالم الذي يفهم جعل المتعلم  في من تعليم العلوم بصفة عامة تكمنإذا آانت الغايةيه، وعل

 نجد أن مهمة المدرسة ، وحماية ذاته تمكن من التحكم في تغيراته المختلفةيحيط بنا حتى ي
 التي تساعده على ذلك، أي آفاءات المعرفية تالحديثة تكمن في إآساب المتعلم الكفاءا

لتي توصل إليها العلماء من قبل عن طريق البحث واالآتشاف، حيث يستلزم هذا والمنهجية ا
من المنظومة التربوية توفير معلمين أآفاء لهم القدرة على تنمية وتطوير استقاللية المتعلم 

وال شك أن تحقيق األهداف التربوية العلمية التي يسعى . في التعلم وفي مواجهة المواقف 
معات و المدرسة الحديثة ، ال يمكن تحقيقها على مستوى الفرد المتعلم ورائها آل من المجت

إال إذا توفرت المنظومة التربوية على موارد بشرية ذات  آفاءات معرفية علمية ومهنية ، 
مما يستلزم من أصحاب القرار التفكير في تكوين المعلمين بصفة عامة ومعلم العلوم بصفة 

المقاربة " ة ، أي الكفاءات التي ستسمح لهم بتوظيف خاصة في مجال الكفاءات العلمي
  .   وبالتالي تحقيق األهداف التربوية " بالكفاءات

  
  

_______________  
 
(1) Gutherie in the DELANDSHEERE Viviane et Gaston, OP.cit, P214 



 

  خالصة الفصل 
  

 لما يحمله ذلك غايته ،  والعلوم ، خصائصه و مفهوم العلم إلى  هذا الفصل بدايةتعرضنا في
 توضيحات فيما يخص مصدر المفاهيم العلمية في مجال البيولوجية علم األحياء ومجال من

  العلماءإليهنتاج علمي توصل  علم األرض ، حيث يمثل هادين المجالين مصدر االجيولوجي
يرات عن طريق البحث والتجريب ، ولقد ساعدنا ذلك في إظهار العالقة الموجدة بين المث

لك إلى العلوم التجريبية آمصدر تعرضنا بعد ذالحسية للمحيط وعمليات بناء المعرفة  
 العلوم المنهجية والمعرفية، حيث بين أن أول من توصل إلى تحديد الخطوط كفاءاتل

أما فيما ). جابر بن حيان وحسن ابن الهيثم(الكبرى للمنهج العلمي هم العلماء المسلمين 
مساعي عملية واستدالالت مختلفة ي، بين أنه يتضمن في مجمله يخص المنهج العلم

 االستنباطي، مما ساعدنا على تحديد – آاالستدالل االستنباطي واالستقرائي والفرضي
طبيعة العلم التي تتوقف أصال على عملية استقصاء الظواهر، عمليات العلم التي تتضمن 

  . ونواتج العلم الممثلة للمعرفة العلمية االتجاهات والطرق العلمية 
  

 التحوالت المختلفة  من خالله  إلى النقل الديداآتيكي لعلوم العلماء ووضحناتطرقنا بعد ذلك
في متناول المتعلم والمعلم، أي العلوم  تعليمية التي خضعت لها هذه المعرفة لتصبح علوم

 ، والمعرفة الوجدانية ، حيث بين أن سابها المعرفة ، والمعرفية الفعليةتالتي يتطلب اآ
يمثل آل المعلومات والمفاهيم العلمية التي توصل إليها العلماء )  savoir(مفهوم المعرفة  

وضحنا أنها عبارة عن العمليات العقلية المعرفية ) savoir faire( أما المعرفة الفعلية ،من قبل
مما يبين  ، علم ليصل إلى حل المشكل والوجدانية والنفس حرآية التي يجب أن يوظفها المت

مدى أهمية المساعي العلمية في بناء المفاهيم واآتساب الكفاءات المنهجية التي تتوقف على 
اع االستدالل و التطبيق التقني وآذا التبليغ واالتصال والكل يساعد طبيعة العلم طرقه وأنو

  في تكوين شخصية الفرد المتعلم ليصبح فعاال في المجتمع 
  

تطرقنا بعد ذلك إلى المقاربة بالكفاءات في مجال العلوم، حيث تعتبر هذه المقاربة 
إستراتيجية تربوية تبنتها المنظومة التربوية الجزائرية على غرار الدول المتقدمة ذلك حتى 
تستجيب لمتطلبات العصر الذي أصبح يتطلب من المجتمع أفراد ذوي آفاءات تساعدهم 

 بين من خالل هذا التعرض ضرورة االهتمام باألهداف التربوية في على حل المشكل، حيت
 حرآية -المجاالت الثالثة ، أي األهداف المعرفية، الوجدانية االنفعالية واألهداف النفس

لتكوين الفرد المتعلم الذي محور العملية التعليمة حيث بين من خالل هذا أن السلوك المراد 
 التعلمية، ال يعتبر إال نتاج التعلم ، وإنما التعلم –عليمية مالحظته عند نهاية الفترة الت

الحقيقي يقصد به تعديل المفاهيم السابقة في المجاالت المختلفة بتوظيف الكفاءات المعرفية 
  .    والمنهجية للفرد التعلم 

  
و قمنا في هذا الفصل أيضا   بمناقشة صنافة األهداف العقلية لبلوم التي تتضمن ستة  

ويات عقلية وآل مستوى يحتوي على نشاطات عقلية معينة إضافة إلى المحاوالت مست
ونفس السياق، تعرضنا إلى صنافتي األهداف الوجدانية واألهداف . اإلجرائية ألهداف

ونظرا .  حرآية مع ذآر األبعاد التربوية لكل مجال من مجاالت التكوين المذآورة -النفس



 

علوم الطبيعية بالنسبة لخصائص المواد التعليمية األخرى، لخصوصيات تعليم وتعلم  مادة ال
 حرآية الخاصة بتعليم مادة العلوم وصنافة أهداف تتضمن –قمنا باقتراح المستويات النفس 

 حرآي الخاص –األهداف السلوآية المراد االستعانة بها عند تحديد أهداف المجال النفس 
  .  بمادة العلوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   تمهيد-          
  

  :  معلم العلوم ومجاالت تكوينه –          أوال 
  

   معلم العلوم أساس آفاءات التعليم والتعلم –         ثانيا 
  

   معلم العلوم  وبيداغوجيا الكفاءات  –        ثالثا 
  

  . الخالصة -        
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : تمهيد-
  

لت تشاهد مجتمعات الدول المختلفة ومن بينها الجزائر تحوالت عميقة في زاشاهدت وال 
المجاالت االقتصادية،السياسية والتكنولوجية، مما فرض عليها إصالحات  وتطورات في 

على حل المشاآل، و من الطبيعي   تبحث عن آفاءات لها القدرةأصبحتهذه المجاالت التي 
ثرا في المجاالت التربوية التي وجدت نفسها  أواإلصالحاتصبح لهذه التحوالت يأن 

إذ بات من "  النظر في مناهجها التعليمية وفي تكوين مواردها البشرية إعادةمجبورة على 
الواضح أن ال سبيل لتحقيق أي إصالح تربوي مستقبلي يرقى إلى مستوى مطامح أي أمة 

ادرين على فهم مقاصد دون سياسة تكوين فعالة تجعل جميع شرآاء العملية التعليمية ق
    )1(".اإلصالح واالقتناع بها وتطبيقها في الميدان

يفهمون العالم الذي يحيط  هي جعل المتعلمينإذا آانت الغاية من تعليم العلوم بصفة عامة ف
 التي يجب على ة التربوي الرسالة نجد أن من التحكم في تغيراته المختلفة،واتمكنبهم  حتى ي

 مهملة أن معرفة اليوم يمكن أن تكون، هي  القادمة أن تبلغها لألجيال" رسة الحديثة المد
 تتبع تطور العالم الذي  يمكنها أنفضول  المهتمة بهذا المحيط وحدهاغدا ، وأن روح ال

  . )2(" يحيط بها
  

 التربوية التي ترمي اإلصالحات، نجد أن حتى تحقق المدرسة الحديثة األساسوعلى هذا 
 استقاللية الفرد المتعلم في الحياة وفي التعلم ، يجب عليها أن توفر إلى تنمية وتطوير

التساؤل المستمر الناتج عن روح " مكونين أآفاء لهم القدرة على تعليم أفراد المجتمع 
الفضول والنقد للعالم الذين يعيشون فيه، أين أصبحت العلوم والتقنيات تلعب دورا هاما في 

 )savoir être " ()3(لحالة جزء ال يتجزأ من المعرفة الوجدانية حياة الفرد، حيث تمثل هذه ا
 التعليم" أن ينتهي عند أبواب المدرسة، حيث يستلزم هذا من ذلك ألن  تعلم األفراد ال يمكنه 

 من شأنها أن التي الكفاءات المهنية"  )4(" لمادة التعليم) enseignement raisonné(العقالني
ال شك أن  و)5("ما يجعل الكفاءات المهنية تنتمي إلى الفكرة النفسيةتحقق تمهين التعليم ، م

  .يتوقف على المجال الشخصي آأساس التكوين ) professionnalisation(تمهين المعلم
  
 
 
  
، 1998، الجزائر،  العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصالح التعليم األساسيئالمبادالمجلس األعلى للتربية، ) 1(

  .76ص
(2) GIORDAN André, repenser l’enseignement des sciences dans une optique 
d’éducation à la citoyenneté, actes du conseil de l’Europe, 1999, P3. 
(3) Idem, P 5. 
(4) ANTHEAUME Pierre, contribution a la définition des objectifs spécifiques et des 
activités spécifiques de formation professionnelle d’enseignant non spécialistes dans 
une discipline scientifique ; la Biologie, thèse pour l’obtention d’un doctorat en 
didactique, 1993, P269. 
(5) DROUIN Anne Marie, compétences méthodologique ; in Aster n°6, Paris , INRP, 
1988, PP 1-14.  

  



 

  :  معلم العلوم ومجاالت تكوينه –أوال  
      

ال يخفى على أحد، أن المعلم يعتبر حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمة ألهمية دوره 
وفعاليته عبر الزمن ، مما جعل منه ضرورة من ضروريات تواصل العلم وترابط المعرفة 

المعلم رائد " ب محمد الهادي عفيف إلى أن يعتبر  ،  ويذه األجيالعبر الزمن وعبر
اجتماعي يساهم في تطوير المجتمع وتقدمه عن طريق تربية النشء تربية صحيحة تتسم 

رات الوطني وتسليح تالميذه بطرق العمل وبحب الوطن والدفاع عنه والمحافظة على الث
 ، مما )1(" والمهارات الذاتي التي تمكنه من متابعة اآتساب المعارف وتكوين القدرات 

 التربوية التي يرمي إليها األهدافأساس التعليم والتعلم يتوقف عليه تحقيق يجعل من المعلم 
المجتمع لتطوير الحياة الخاصة بأفراده حتى تصبح تتماشى ومستجدات العالم الجديد الذي 

  .أصبح يستلزم أفراد دوي آفاءات علمية تساعدهم في حل المشاآل 
   
   : لمعلم وآفاءات العلوما - 1 
  

موضوع الكفاءات مطروحا عالميا على آل المستويات بصفة عامة وعلى مستوى أصبح 
المقاربة " المنظومة التربوية بصفة خاصة، مما جعلها تعيد التفكير في مناهجها وتتبني  

 التربوي في إصالحهالتصبح التربية تتماشى ومتطلبات العصر، ذلك نتيجة " بالكفاءات
يستلزم وضع خطة جديدة في مجال " الذي اإلصالحشتى المستويات التربوية المختلفة ، أي 

التكوين، حيث تقوم هذه الخطة أساسا على اختيار العناصر البشرية التي تتوفر فيها شروط 
األهلية ولها االستعداد الكامل لالضطالع بمهام التربية والتعليم وإعدادها إعدادا معرفيا 

على أن تتضمن هذه الخطة برامج تكوينية توجه ... تجيب لطبيعة األعباء الجديدة ومهنيا يس
لمن هم في الميدان بهدف تجديد معارفهم وتطوير خبراتهم التربوية، مما يجعلهم يتفاعلون 

   )2(" مع آل تطور يحدث في مجال عملهم 
  

صالح التربوي وبناءا على هذا المبدأ،  نجد أن آال من مستجدات العصر الحديث واإل
  من المدرسة الجزائرية توفير معلمين أآفاء لهم مهارات معرفية ومهنية تسمح لهم يستلزم

 يكتسبون القدرة على حل المشاآل التي تصادفهم في الحياة اليومية ، مثقفينبتكوين أفراد 
ا وهم على المعلمين تنمية معارفهم التربوية ليكنوا في مستوى المهمة التي آفلوا به" أي 

ولتحقي ذلك، يجب التزود بالمعارف من مصادر مختلفة ومتنوعة يقدمونها . مؤهلون لها
 واستثمار هذه المعارف في المجال العلمي واستنتاجللمتعلمين ويساعدونهم على استخراج 

    )3(" . التطبيقي اليومي
  بالدرجة األولى  تستلزم من معلم العلوم المادةوبالرجوع إلى تعليم مادة العلوم، نجد هذه

  الخاصة بالمادة ) ةيالمفاهيم(التحكم في آفاءات العلوم ، أي الكفاءات المعرفية 
__________________   

  
  .274، ص1979 ، دار النهظة بيروت، النمو التربوي للطفل والمراهق في علم النفس االرتقائيآمال دسوقي ، ) 1(
  .78ص  ،1998مرجع سابق ، ، المجلس األعلى للتربية ) 2(
  86 ، مكتبة أحمد ربيع ، بدون تاريخ، حلب سوريا، صالمعلم في قاعة الدرسناجح خلوف، ) 3(



 

 بمجاالت البحت في الطبيعة والحياة وتقنيات اآتسابها والكفاءات المهنية المتعلقةالعلمية 
   :في المعلم متحكما،  بمعنى أن يكون )التقنية التي تساعد على التعلم(
 
البيولوجيا ، الجيولوجيا علم البيئة ، علم األجنة الهندسة (م والمعارف المتخصصة المفاهي* 

 وعلى العالقة ، مما يسمح له بالقدرة على التحدث في المجاالت العلمية المختلفة...)الوراثية
   .التي تربطهم

درة على ، مما يسمح له بالق) savoir- faire pédagogique( البيداغوجية –المعرفة الفعلية * 
 وحث المتعلم على الرغبة في ةالتعليميتبليغ الرسالة التربوية والعلمية وتحديد المواقف 

  .  التعلم والعمل ضمن الجماعات قصد الوصول إلى مستوى اإلبداع 
 بالقدرة على  مما يسمح له،)savoir- faire didactique (التعليمية -المعرفة الفعلية * 

 ذلك بناءا على تحليل العلمية، دون التعلم واآتساب المعرفة تشخيص العقبات التي تحول
   .للمتعلمينالتصورات السابقة والجديدة 

 والحداثة في المعلومات والمفاهيم والتقنيات والمناهج فهم التطورات العلمية والتكنولوجية* 
الجديدة التي تتماشى والعصر الحديث ، مما يسمح له بالقدرة على ضبط اإلمكانات 

  .البيداغوجية بجميع معطياتها حتى يتمكن من دمجها أو توظيفها في استراتيجيات التعليم 
 معهم اآلراءآفاءة االتصال والتعاون مع الزمالء المعلمين لنفس المادة لتبادل * 

واستراتيجيات التعليم والتعلم ، ويشارآهم ما تعلمه أو ما اآتسبه من آفاءات معرفية 
   .       التكوين الذاتي أو التكوين المتواصل ءمنهجية أثناوآفاءات 

بنشاطات مهنية أخرى أو في مجاالت غير تخصصه  تسمح له بتنمية القدرة على القيام * 
  . والتغيير في التكوين و في عملية التعليمرالتطوآفاءاته العلمية والمهنية ، مما يساعده على 

   
المقاربة "  إذا آانتالتعلم ، أيعملية  ير نستنتج أن عملية التعليم غوبناءا على هذا،

 للمعلم يتمثل في ي نجد الدور األساس،تدفع بالمتعلم إلى الممارسة الذاتية ليتعلم" بالكفاءات
، أي إذا آانت الغاية من تعليم )apprendre a apprendre" (يتعلم آيف يتعلم"  المتعلم جعل 

تعلمه في المجاالت العلمية التي تخص مادة العلوم هي جعل الفرد المتعلم مستقال في 
المشاآل اليومية ، نجد أن دور المعلم ال يتمثل في تبليغ المعلومات أو إلقاء المعرفة العلمية،  

  . وإنما يتمثل في مرافقة المتعلم في الكشف عن أسرار الطبيعة والظواهر الطبيعية 
كونه مصدر تكوين المحيط الذي  يصبح المعلم يمثل أساس عملية التعليم والتعلم، لوبهذا،

   .حرآييسمح للمتعلم أن ينمو ويتطور في المجال المعرفي والوجداني والنفس 
وحتى يتمكن الفرد المتعلم من بناء شخصيته في المجاالت الثالثة، أي المعرفية الوجدانية 

ة المقارب"  أي تعليمه، يجب على المعلم أن يستعمل عدة مقاربات في حرآية، -والنفس
  )1(" باألهداف ، المقاربة بالقدرات والمقاربة بالكفاءات

  
  

________________________ 
  

 
(1)   GILLET Pierre, in CEPEC, OP. cit, 1994. 

    



 

 منه الوجدانية، آما يتطلب الفعلية والمعرفة –التي تسمح باآتساب المعرفة العلمية والمعرفة 
 به إلى تنمية أن تدفعالتي من شأنها " حل المشكل"جلب اهتمام المتعلم بوضعه في مواقف 

 ومن هذا المنظور، نجد التفكير في غاية  تعليم العلوم ، يؤدي .آفاءاته المعرفية والمنهجية
ة التي نريد أن نعطيها ال محال إلى التفكير  في إعادة بناء مهنة التعليم  في الصورة الحديث

لمية الخاصة بمادة التعليم حسب المدرسة  العةألن آفاءة اآتساب المعرفله ، ذلك 
التقليدية،أصبحت ال تتماشى ومتطلبات المناهج التعليمية الحديثة ، مما يتطلب من المهتمين 
بالتنظيم والتكوين التربوي التفكير في تحديد الكفاءات التي يمكنها أن تجعل آل من المعلم 

 الميدان من خالل التكوين أثناء المتربص من خالل التكوين األولي والمعلم الفعال في
الخدمة ، معلمين أآفاء لهم جدارة حل المشاآل العلمية، البيداغوجية والتعليمية من خالل 

أما فيما يخص معلم العلوم الكفء ، نجده يتميز عن  ،)العلوم الطبيعية (تعليم مادة التعلم 
  .  في جوانب عدة ببعض مالمح الكفاءة المهنية للتعليم  تظهراآلخرينالمعلمين 

  
  :  مالمح  معلم العلوم  الكفء - 1 -1
  

ال شك أن الكفاءة التربوية التكوينية ، تتطلب من ممارس مهنة التعليم الحنكة والجدارة 
التكويني البيداغوجي، االتصالي،  : المعرفية والتحكم الفعلي في شتى الجوانب التربوية منها

ة تسهل عليه مهنة التعليم، أما فيما يخص تحديد مما يكسبه آفاءات مهني... التأطيريو
  :  مالمح العلم الكفء،  نراها آالتالي

  
  :  من انطالقاد هذا الملمح يحدمكن تي  كفاءة الخاصة بالجانب البيداغوجي،ملمح ال* 
 التعلمية التي تبين حسن اختيار المعلم - الصرامة الفعلية الخاصة بالممارسة التعليمية -

تعليمية الفعالة وفق المقاربة بالكفاءات، ذلك حسب ما تنص عليه التعليمات لألنشطة ال
  .  التربوية الواردة في المناهج التعليمية للعلوم الخاصة بالمستويات التعليمية المختلفة 

  
 يسعى وراء تحقيقها على مستوى التربوية التي األهداف عن اإلعالن إدراك المعلم ألهمية -

 للمتعلم مع الحرص على إآسابهاترة التعليمية والتنبؤ بالمعارف التي يجب المتعلم خالل الف
تنظيم النشاط التعليمي المتمحور حول المتعلم ، أي تعليمه آيف يتعلم بجعله يمارس 

 ، التحكم في تقنيات التجريب إضافةالكفاءات التقنية آاالستدالل العلمي، التحكم في المعرفة 
  . التبليغ واالتصال  إلى
  
 الذي يسمح باآتشاف بة بالكفاءات ، أي التقويم التنبؤي تطبيق المعلم للتقويم وفق المقار-

الصعوبات والعوائق التي تحول دون عملية التعلم الفعالة ، والتقويم التكويني الذي يسمح 
 الذي يسمح التحصيلي النظر فيما تعليمه سابقا وما سيتعلمه الحقا والتقويم بإعادةللمتعلم 

  .التحقق من مدى صحة المعرفة المكتسبة ب
  
 إدراك المعلم ألهمية التعلم ال التعليم في المقاربة بالكفاءات ، ذلك بمحاولته ترجمة -

 التربوية بإعطاء الفرصة للمتعلم ليكشف عن معرفته القبلية الخاصة بالمفاهيم األهداف



 

ب مستويات الصياغة العلمية، ذلك  حتى يتمكن المتعلم  من تصحيحها وتعديلها حس
  .ات تعليمية يفي وضع) صياغة المفهوم تكون حسب المستوى التعليمي(
  
  : يحدد هذا الملمح انطالقا من:  كفاءة الخاصة بجانب التبليغ واالتصال ملمح ال* 
 إدراك المعلم ألهمية تبليغ التوجيهات التربوية والمعرفية للمجموعة المتعلمة  باعتباره -

 التعلمية ، وإدراآه ألهمية جعل المتعلم يبلغ معرفته السابقة وما -التعليميةمسير للعملية 
  . توصل إليه من معلومات أو مكتسبات نتيجة التعلم

  
 إدراك المعلم ألهمية االتصال في عملية التعليم والتعلم ، حيث تتمثل هذه الكفاءة في قدرة -

ن، قصد التأآيد على وجدانه ضمن المعلم على جعل المتعلم يتصل به وبمجموعة المتعلمي
 – وفي المجتمع ، وفي قدرته على تقديم المعرفة للمتعلم بطريقة بيداغوجية المجموعة

تعليمية تسمح له بتعين األهم من المهم ، وفي قدرته على مراقبة الحوار الجدي بينه والمتعلم 
 األسلوباستعمال وبين هذا األخير وأفراد المجموعة مع الحرص على تبسيط المفاهيم و

العلمي مع التنويع في وسائل االتصال المختلفة مع الحرص على تحفيز المشارآة الفردية 
  .والتعبير الواضح

  
  :  يحدد هذا الملمح انطالقا من:  كفاءة الخاصة بجانب تكوين المتكون ملمح ال* 
علمين بدون استثناء  قدرة المعلم على تسيير العملية التعليمية في القسم بتوجيه جميع المت-

في أعمالهم المعرفية والتطبيقية، ذلك بجعلهم يمارسون تعلمهم ذاتيا في مواقف تعليمية، أي 
يجعلهم يمارسون االستدالل العلمي ، ويوظفون معرفتهم السابقة قصد بناء المفاهيم الجديدة، 

  .   وآذا تطبيق تقنيات التجريب في المخبرواالتصالويمارسون التبليغ 
  
 له  واالختيار فرص التعلم بإتاحةبتطوير استقاللية المتعلم في التعلم ، ذلك    المعلمالتزام -

 مبدأ المشارآة والعدالة بين واحترام المبادرات وتقييم العمل والسلوآات اإليجابية وأخذ
أفراد المجموعة، بحيث يستشير المتعلمين في مختلف األمور التي تخصهم في مجال العلم 

جماعة التعليمية، ويأخذ القرينة في أحكامه وتدخالته، آما يعامل المتعلمين بعدل أو ال
  . ويبرهن واقعية المستلزمات العملية 

  
   : يحدد هذا الملمح انطالقا من:  كفاءة الخاصة بجانب المواقف التعليميةملمح ال* 
 فيها والثقافية والتحكممية  أي تهيئة المواقف التعليالتعليمية، قدرة المعلم على تهيئة البيئة -

 وقدرته على توضيح االنشغاالت المدروس،حسب مستوى المتعلمين وأهمية الموضوع 
  .التعلم حرآية والوجدانية أثناء -التربوية الخاصة بتنمية شخصية المتعلم المعرفية النفس

  
م أي قدرته  قدرته على التحكم في ذاته في المواقف الصعبة التي يمكنها أن تحدث في القس-

على ضبط النفس واألخذ بعين االعتبار الجانب الوجداني للمتعلمين نظرا للفروق الفردية 
  .   التي توجد بين أفراد المجموعة الواحدة 

  



 

 قدرة المعلم على -: يحدد هذا الملمح انطالقا من:  كفاءة الخاصة بتسيير القسم ملمح ال* 
   تعلم المتعلم غاية التربية العلمية واعتباره  التحكم في المجال البيداغوجي والتعليمي

 مظهر أساسي لتدخالته، حيث يبرز المعلم في هذه  الحديثة وقدرته على جعل البيداغوجيا
سيرورة التعليمات التربوية منهاجها التعليمية  و : الحالة آفاءاته الخاصة بمادة التعليم

  . الواردة في المناهج الخاصة بها 
  
 األفعال الخبرات وردود على أساس المبني االتصاللم على التحكم في مجال  قدرت المع-

أما فيما يخص الفعل التعليمي ، يتمثل االتصال  في فعل التبليغ الذي يظهر من . اليومية
 مع المتعلمين، ذلك  لكونه مبلغا للمعلومات التي تصف االتصاليةخالله المعلم مهارته 

   .األخر استماع إلى  قدرة المعلم  على إضافةالمعرفة ، الخاصة بوالشروحالتوضيحات 
  
 قدرة المعلم على التحكم في مجال تكوين المتكون ، أي أن يكون متحكما في  المجال -

جي ، االبستيمولوجي  والتعليمي  المعرفي العلمي الخاص بمادة التعليم ، المجال البيداغو
لمقاربة بالكفاءات على مستوى المتعلم تطبيق ايسمح له بمتابعة سيرورة التعلم ومما 

 إلى إضافةالمعرفية ، النفس حرآية والوجدانية، : وتطوير شخصيته في المجاالت الثالثة 
  .  التحكم في المجال المرتبط بالمواقف التعليمية التي يحتاجها آل متعلم 

  
ص معلم العلوم   أن المالمح المذآورة التي تخاستنتاجوبناءا على ما ذآر سابقا ، يمكننا 

الكفء ، ما هي إال مالمح أآاديمية أدائية أآثر منها مالمح شخصية، بمعنى أنها مالمح 
تخص مهنة التعليم بصفة خاصة ، وهي جزء ال يتجزأ من آفاءات التكوين الخاصة بمعلم 

، حيث توجد لديه آفاءات أخرى تتعدى جوانب التكوين لكنها توافقها وتعمل على  العلوم
ا ، والمقصود هنا الكفاءات الذاتية  التي تتعلق بشخصية المعلم ، تصوراته ، آيفية تطوره

انجازها أو أدائها، ذلك لكون لكل معلم  آفاءات شخصية وآفاءات مهنية خاصة به تعود 
أصال  إلى طبيعة تكوينه ونوعيته في هذا مجال ، آما تعود إلى آيفية استعمالها وتسييرها 

 حقيقة قابلة للتطور ال حدود  حيث يجعل هذا من الكفاءات المهنية ملكةعلى مستوى القسم ،
 وال يمكن حصرها في ملمح أو ملمحين فيما يخص تكوين المعلم في مجال آفاءات لها

  . العلوم  
  

التربية العلمية ال ترى في المكان الذي نبحث " فإذا  آانت نقائص و صعوبات تعليم وتعلم 
الثقافة العلمية ، فهذا ال ينفي بأنها واقعا موجودا في الميدان فيه عنها ، أي في نقص 

  لهذا، يجب على اإلصالح التربوي الجزائري أن يأخذ بعين االعتبار هذه )1(" التربوي 
النقائص والصعوبات التي يمكنها أن تعيق آل تقدم  أو تطور في مهنة التعليم، أي أن تسعى 

  يكون أآثر اندماجا وفعالية ، ذلك بناءا على حقيقي ي المنظومة التربوية وراء تكوين مهن
____________________________  

 
(1) COUE ALINE et VIGNE Michel, découverte de la matiere et de la technique, 
compétences pour enseigner les sciences et la  technologie, Hachette/ pédagogie 
pour demain, Paris, 1995, P 20   



 

نتائج الدراسات الميدانية التي تهتم بتكوين المعلم وآفاءاته المهنية المعرفية والمنهجية ، مما  
يستلزم من الفرد المكون أن يكون متحكما في آل من آفاءات مادة التعليم والكفاءات 

يمية معايير المنهجية وآفاءات التكوين المهنية الخاصة بمادة التعليم، لكون لكل مادة تعل
، بمعنى أن يكون المكون  متحكما في مجاالت األخرىوخصائص تميزها عن المواد 

  .   التكوين الكفاءات وأقطابها  
  
   : آفاءات التعليمتكوينمعلم العلوم وأقطاب  – 2
  

 تتطلب من معلمها الممارسة الذاتية بهدف اآتساب العلوم الطبيعية علوم تجريبيةتعتبر 
مادة العلوم الطبيعية  نجاح تعليم  لهذا ، يتطلب.المشكلوعلمية تسمح له بحل آفاءات مهنية 

 فيما يخص تكوين  تدخل أآثر من عامل على مستوى الفرد المتعلم  أهدافها التربويةوتحقيق
 عملية تأمل "  تعليمية العلوم التجريبيةمعلم المادة في مجال الكفاءات أو بمعنى آخر، تستلزم

مما  …خاصة بمعلمي المادة الذين يواجهون المشاآل المتعلقة بالتعليم وتطبيق وتفكير 
السيكولوجية واالبيستمولوجية : حول األقطاب الثالثة  يتمحوريجعل التفكير في هذا المجال  

على المختصين في علم النفس أن يأخذون  بعين "  لذا، يجب   . )1(" والبيداغوجية 
 وعلى المختصين في هذه  المواد تعليميةالدراسات في  يهابار النتائج التي توصلت إلاالعت

 فيما أما.  التطبيقيةات النتائج التي توصلت إليها الدراسعتباراالأن يأخذون بعين ، األخيرة
 في مجال البحث الستلهاموا للتفكير ا ضروريا فهي تعتبر مصدر، بيستمولوجياإل ايخص 

في )  التجريبية(تكوين معلمي العلوم الطبيعية ومن هذا المنظور، نجد أن  )2(" التربوي 
مجال الكفاءات يستلزم من المعنيين بالتكوين بصفة عامة  و الفرد المكون بصفة خاصة 

القطب  واالبيستمولوجي القطب السيكولوجياألخذ بعين االعتبار في التكوين آل من القطب 
   .البيداغوجي

  
   ):النفسي( السيكولوجيالقطب  - 1 -
  

 النظريات النفسية الحديثة على أن التعلم ال يمكنه أن يتم إال عن طريق الممارسة الذاتية تتفق
يقوم المتعلم من التي بنائية النشاطات باليتم   اآتساب المعلومات" ذلك ألن للفرد المتعلم، 

على  إنتاج معاني مالئمة بهدف خاللها بمواجهة المعلومات السابقة بالمعلومات الجديدة 
   .تطرح عليه أو )3("  التي يطرحها سئلةاأل

__________________________  
 
(1) Ministère de l’éducation national  , Didactique des Disciplines scientifiques  
Hamzet el wasl Communication: BANAMAR  Aicha , la didactique des sciences 
expérimentales : Objet ,concepts  perspectives actuelles .  Numéros spéciale Algérie,  
1992 , P4. 
 (2) VERGNAUD Gérard , op.cit  , P6 
(3)  GIORDAN André , le modèle allostérique et les théories contemporaine sur 
l’apprentissage ,  
Http://wwww.unige.ch/fapse/SSE/teatchers/giordan/LDES/rech/qllostr/th.app/th- app 
.html …2001.p1 



 

من  المعلم باعتباره متعلما في مجال التكوين مستوىعلى ة كفاءالتنمية هذه تعتبر لهذا،  
،  حيث يسمح التكوين في المجال النفسي حث التي تستحق المقاربة النفسية أهم أدوات الب

 رسم الخطاطة، آما يسمح ب يتبعها التعبير عن العملية أو الخطة أو القاعدة التيب" للمعلم 
و حتى يتم تكوين معلم . )1 ("  آميل في خياله ذهنه أو توجد آتصور في التيالتربوية 

المكون  المعلم ، (العلوم في المجال النفسي بطريقة صحيحة، ال بد من أن يكون الفرد  
التيار  وأهمية عرفيالتيار النفسي المأهمية  مطلعا على)  المفتش، المؤطر، هيئة التكوين 

  .النفسي االجتماعي 
  
   :المعرفيالتيار النفسي  معنى *

ها على سبيل المثال ال من بيننذآر و، متعلم يهتم هذا التيار بتطور العمليات المعرفية عند ال
حل ل … االستدالل والتحليل وفرض الفرضيات وإيجاد العالقة بين المعطيات : الحصر 
 المجموعة أو بين متعلمي بين أفرادلعمليات بالتأآيد على التفاعل حيث تسمح هذه االمشكل، 

 نص علمي ، رسومات تخطيطية  (معالجة المعلوماتعلى  المعين، مما يستلزم التأآيدالقسم 
المشكل، ذلك أسلوب حل استعمال ب )ية بناء الشبكات المفاهيمو، رسومات بيانية، منحنيات  

 يظهر تناقض أو عدم تناسق بين المتعلم عندما الفرد  يتطور عندالصراع المعرفي" ألن 
 راتوتر له دول عدم التناسق مصدرا لالحالة يصبح وفي هذه ونشاطاته،أفكاره وتصوراته 

 ، ) conflit cognitif(الصراع المعرفي   أما فيما يخص .) 2(" في بناء شبكة معرفية جديدة 
 تخلقه مواجهة ضطرابا  نتيجةلذآاء بالتدرجي يتم من خالله تنمية اذ التوازن اليمثلنجده 

اخلية مما يؤدي إلى إعادة البنية الد، بنشاطه على مادة المحيط  البنية الذهنية للمتعلم 
م في أحد مصادر التقد "  بهذا، يصبح الصراع المعرفي يمثل إلى مرحلة أخرىاالنتقالو

تجبر الفرد على االنتقال من  التي يمكنها أن ضطراباتاالفي البحث عن وتطور المعلومات 
 والتقدم ، وإال ستبقى  محرك البحثاالضطراباتثل هذه  تمحيث ... مرحلة إلى أخرى

     . )3( " ستقرة مبدونها المعرفة 
  
    :االجتماعي النفسي التيارمعنى * 

أهمية  جديدة تحسسه بالمتعلم بنيات لدى الفرد ق تخلماعيةجتاالالتفاعالت " لما آانت 
 على العوامل  يؤآدونهذا التيار أصحابنجد ،  )4("  عالت االجتماعية األآثر تعقيداالتفا

على لهذا، نجد البعض يرآز على البنية المعرفية للمتعلم  االثقافية واالجتماعية التي لها أثر
  عد على تطور الفرد في المجتمعالتفاعالت االجتماعية والثقافية التي تسا
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 (2)  ASTOLFI et autres , OP.Cit , chap 3 , 1997, p35.  
 (3)  PIAGET jean , l’équlibration des structure cognitives , Paris , puf,1975, p17-18  
 (4) ASTOLFI et autres idem,1997 , p 43 

  
  



 

ويحث على العمل )  acte d’apprendre( فعل التعلم  يؤآد على أما البعض أألخر، نجده
 تبرز في التيار النفسي االجتماعي ، مما يجعل أهمية لجماعي في بناء المعرفة العلميةا
تي اهتمت بالنمو  الدراسات التبين نتائج و . حث على عمل الجماعات أثناء التعليم والتعلمال

 بإنجازيسمح له ذلك ، الوسط المحيط به ل علىالفرد بالعملما يقوم " ء أن االجتماعي للذآا
وفي معظم    الواقعفيل هذا العم خاص ب) système d’organisation( تنظيمية ةأنظم

 يقوم بتنسيق نشاطه الذاتي مع نشاط وإنما  ال يعمل الفرد على الواقع وحده، األحيان
 فيما  تمكنه من اإلنتاج التيمما يسمح له ببناء أنظمة تنسيقية خاصة بنشاطاته ، اآلخرين 

   )1(."  للتطور المعرفي ا تصبح التفاعالت االجتماعية مصدر، بهذا وبعد
 أن عند تكوين هؤالء في نجدولما آان موضوع الدراسة يهتم بتكوين معلمي العلوم ،  

 ذلك بجعله متعلم المكون بالمعلم آهتم  ، يجب أن يتعليمية العلومالمجال النفسي الخاص ب
تصوراته وقدراته  نشاطاته وأن يجعله يمارس    ، أي التعلمية– العملية التعليميةمحور 
 بعين االعتبار أهمية التكوين األخذمع   العلمي للمنطق واالستداللستعمالهوا اإلدراآية

   .النفسي المعرفي والتكوين النفسي االجتماعي 
  
   : القطب االبستيمولوجي - 2 -2

الدراسة النقدية "يقصد بها  التي ااالبستومولوجيإلى  تحتاج  الطبيعية تعليمية العلومال شك أن
  االبستيمولوجياتعني آما  )2("للخصائص والفرضيات والقيم الخاصة بالنظريات العلمية

 اللذان تهافلسف عالقة وثيقة بتاريخ العلوم وا حيث نجد له،الخطاب على المعرفة العلمية
 ت تسمح لها بدراسة آيفية تشكيل المعلومات على مستوى بمعطياااالبستومولوجييساعدان 

  .  الفرد المتعلم ذهن
  

التفكير البيداغوجي الذي يهتم عد أحد قوا تمثل ستيمولوجيابيالا وبناءا على هذا المبدأ، نجد
 آل من تاريخ العلوم حيث يوظف  ،بالتعليم والتعلم العلمي وبكيفية اآتساب المعرفة العلمية

وفهم   الطبيعية الخاصة بالمتعلم  في بعض األحيان لتحديد مفاهيم العلوماجيواالبستومولو
 الكشف عن العوائقبيسمح مما  التعلم التي تعارض هذا  )  obstacles/العوائق (المشاآل 

أن بعض األفكار الجديدة التي تقدم للمتعلم  ترفض على المستوى " فهم ب االبيستيمولوجيا و
   )3(" شبكة المعلومات السابقةفي  القدرة على إدماجها لديهن إن لم تكوله، الذهني 

، حيث في حالة تطور وة بالعلومضرورة داخلية خاص"من  تنبع االبستمولوجيا  لهذا، نجد
ال يمكن و …مستمرة لمبادئها وأدواتها المعرفيةالمراجعة ال من تنبع هذه الضرورة 

   .)4(" ها الخاصة ضبطا دقيقا لالبستيمولوجيا أن تكون علمية إال بضبط مناهج
__________________  

 
 (1) WILLEM Doise, GABRIEL Mugny, le développement social de l’intelligence, inter 
édition, Paris 1981, p 35 
 (2) DUPOUEY Patrick, épistémologie de la biologie , repères philosophique , Nathan 
,Paris, 1990,P4 
(3) VERGNAUD Gérard, op.cit  , chap. 2 ,1994;   P106  
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المواد ب توجد عند مفترق طرق االنشغاالت أدبيات الموضوع أن االبستمولوجياتؤآد و
بنظريات يقة وثعالقة ، ذلك ألن لإلبيستيمولوجيا  من حيث أهدافها ومناهجها،تعليميةال

  . المعرفة وبتاريخ العلوم وبالمنهج العلمي 
  
   : ةينظريات المعرفبالبستيمولوجيا االعالقة * 

أن أول بعد ابستيمولوجي يتمثل في  الخاصة بالمعرفة، سفية المختلفةتوضح القراءات الفل
 ووارسط،(Platon) الفالسفة مثل أفالطون ارض لهعالتي ت المعرفية الفلسفيةالنظريات 

(Aristo)ديكارتو )Descartes(فة و صياغة ، حيث قام هؤالء بالتفكير في مصدر المعر
 يعتبر العمليات العقليةفي لتفكير على أن ا  يتفق، مما جعل الجميع النظريات العامة لها

  الفيلسوفأما فيما يخص تأسيس االبيستيمولوجيا ، تبين القراءات أن   .لمعرفةرا لمصد
االبستيمولمجيا المعاصرة من خالل اآتشافه "  يعتبر أول مؤسس )Descartes(ديكارت 

له قدرة ،  للبناء المعرفيآمصدر وإنما ، آفرد متأملال)  Sujet connaissant(للفرد العارف
لى إنتاج نظرية سببية قاطعة له القدرة ع، آما  اإلبداع في الرياضيات قدرةالبناء الفيزيائي و

 لالستنتاج الرياضي على النماذج اوما السببية إال تطبيق.  المعاصرة االبستمولوجياىتؤثر عل
  .، حيث يؤآد هذا على العالقة التي تربط االبيستيمولوجيا بالنظريات المعرفية )1(" الواقعة 

 
  : المنهاج العلمي باالبستمولوجيا عالقة * 

إتباع مناهج خاصة لمتعلم  من الفرد ا يتطلبالطبيعية آعلوم تجريبية  أن تعلم العلوم ،ال شك
نجد السؤال االبستمولوجي يدور  الصدد، في هذاو ."المناهج العلمية" سم إعليها  يطلق ابه

؟  ف لتحديد طبيعة العلوم الطبيعةآاالتفكير حول المنهاج العلمي  عملية حول ما إذا آانت
يد تحدات عديدة ل إلى القيام بدراسمن المختصين في العلوم العديد حيث أدى هذا السؤال ب

ج تحديد المنهلعلميين والفالسفة الذين حاولوا ا  " والمقصود هنا  بالمختصين المنهج العلمي
لكونها تؤآد على الصيغة ،  دراسات معيارية هم دراسات  مختلفالعلمي بدقة ، حيث تعتبر

 تمتها التي وتبين الدراسات المختلفة )2("  الوصفية التي يجب على العلوم احترامها
  . المنهاج العلمي ب االعالقة التي تربط اإلبستومولوجيب

  
ولما آان موضوع البحث يهتم بالمقاربة بالكفاءات في مجال العلوم الطبيعية وآان للتعليمية 

ال بد من التأآيد عليها أساسية أن هناك ثالثة عناصر دورا مهما في تكوين معلم العلوم، نجد 
          :وهي آالتالي الطبيعية  تعليمية العلومفي
لزمن  العلوم الطبيعية بنية معرفية تطورت مع تطور اعتبار ، يؤآد على االعنصر األول -

  للكائن الحي والمحيط الذي يعيش فيه والعالقات التيمن خالل دراستها ، ذلك الجيولوجي 
_______________________  

  
  

 (2) PIAGET Jean , Logique et connaissance scientifique ,  Gallimard ,Paris 1973  p 
22 . 
(2) THUILLIER Pierre, jeux et enjeux de la science, Robert  Laffont , Paris, 1972. 

 



 

للواقع، بل رد مالحظة بسيطة  عالم العلوم الطبيعية مجعتبارا ال يمكن لهذا،تربطهما 
ج الترآيب الذي يحدث بين نتا الفعل حيث يمثل، ...ا تفسيرهيمكن ة فعليةمالحظ"هي

ريق المالحظة يعتبر تدخل الفرد عن ط، آما  التي يقوم بها الفردالبنية المالحظة واألدوات
 به يؤدي حيث بكبته ،  بتغير ما الحظه أويمكن للفرد المالحظ أن يقومو مهما لدرجة آبيرة 

    )1(" لتفسير عملية اإلى تغيير طبيعة الفعل بالنسبة لذلك 
 
 ، حيث نجد لجانب النظري بالجانب التجريبي  على عالقة ايؤآد  ، صر الثانيالعن -

 لحوارل امعرفة السابقة ومصدرا للالتجريبي لكونه مصدرالجانب يسبق النظري الجانب 
ستنتاج أن المسعى العلمي  ا ، وتؤدي بنا وجهة النظر هذه إلىي يحدد نوع األسئلةذال

وإنما  ، ات العلمية الناتجة عن التجريبخزين المعلوممالحظة وتال يرمي إلى  ، المقصود
  فكرة عن ما سيالحظ في البدايةابستاآللمالحظة قيمة معينة ، يجب " حتى  تعطى 

ذلك بفضل ، )réalité(تقرير الممكن مالحظته من خالل فكرة معينة توضح ما هو الواقع و
) confrontation(  والمواجهة التجريبي من المسعىوبالتالي يلعب آل ، تصنيع عالم ممكن 

  .)2(" وما يمكنه أن يكون  الفرد لدى دوره بين ما هو موجود
  

 ،لحالية الخاصة بالمعرفة العلميةعلى النقد االبستيمولوجي للمناهج ا، يؤآد  العنصر الثالث -
 بينت و، لة مطابقة األداة النظرية والمناهج العلمية المستعم طريق البحث عن يتم حيث

ما  في عملية االآتشاف ، آستعمالهانه ال يوجد منهاج علمي عام يمكن لدراسات المختلفة  بأا
 ذلك ،مجال  معين  لتطبيقه في مجال آخرعلمي معين من ال يمكن تعميم أو نقل منهاج 

   . وصياته تتطلب إتباع منهاج خاصلكون  لكل علم بحثي خص
مناهج  التحليل  "  تستعملبستمولوجيا االالعلمي ، نجد منهاج  الدراسة أما فيما يخص

لتحليل المنطقية إلى ا مثلما هو الشأن لدى التجريبية  وتضيفائمة عل الصياغة الصوريةالق
 فحصا لشروط الصياغة الصورية وتنسيقا بين العمليات المعرفية المباشر لعمليات المعرفة

  . )3(" ومناهج التجربة
  
   :لوم تاريخ العباالبستيمولوجيا  عالقة*

األساسية لالبستيمولوجيا وآالهما  القاعدةيمثل  تاريخ العلومماء على أن ليتفق جميع الع
على  "  يعمل تاريخ العلومنجد حيث ، اغوجيا العلوم الطبيعية وبيدأصبحا في خدمة تعليمية

 / االنتباه إلى  والمصححة حساسة و معقولة في حين يسمح جعل البنية المعرفية المسترجعة
 )4("ن تاريخ شرعي للفكريكولتتاريخ العلوم الخاصة بالعوائق االبستيمولوجية ب و االهتمام أ

    يستعمالن االبستيمولوجيا وتاريخ العلوممن  والتفكير العلمي البشري ، مما يجعل آل
 

_____________________________  
 
(1) ROLANDO Garcia ,PIAGET Jean , psychogenèse et histoire des sciences, éd 
Flammarion,  1983 , P 30. 
(2)  JACOB François, le jeu du possible, Paris, éd fayard, 1981, pp 29 - 30 

  .116، ص1994، عبد اللطيف الفاربي وآخرون ، مرجع سابق ) 3(
(4) CANGUILHEM Georges , Idéologie et rationalité dans les sciences de la   vie ,éd 
Vrin , Paris , 1977, PP 177-178 . 



 

حيث ه، فهم الصعوبات التي تعارضفي مجال البحث التربوي  لتحديد تصورات المتعلم و
بدراسة التصورات " تهتم بصفة خاصة  الخاصة بمواد التعلم ات التعليميةنجد الدراس
  . قصد تقويمها لمه أثناء تعالتي بنيت على المستوى الذهني للفرد المتعلم )1(" المفاهيمية
االبستيمولوجيا آقطب من أقطاب التكوين، تسمح لمعلم العلوم  في هذا المجال  وعليه، نجد

بإدراك أن المعرفة العلمية ليست مجرد معلومات مكدسة في الكتب وإنما هي علم العلوم ، 
ها وتكوين بمعنى أن االبستيمولوجيا  لها عالقة بالنظريات المعرفية التي تهتم بكيفية بنائ

المفاهيم العلمية ، آما نجد لها عالقة بالمنهاج العلمي الذي اتخذه العلماء للوصول إلى بناء 
المعرفة ، مما يؤآد على وجود عالقة وثيقة بين  اإلبيستيمولوجيا  وتاريخ العلوم الذي 

  .  يكشف عن تطور المعرفة البشرية عبر الزمن والمكان 
  
    : )يداغوجيالب( القطب التربوي - 3 -2

 الخاصة بالعلوم التربية العلميةتبين أدبيات الموضوع الخاصة بالقطب التربوي ، أن 
مبدأ  للتعلم من  الطبيعية تستند في جوهرها  إلى النظرية البنائية التي تنطلق في تفسيرها

ضوع  الذات العارفة ومومن خالل العالقات التبادلية بين، ذلك التفاعل بين الذات والمحيط 
يؤدي هذا  التفاعل إلى جعل الذات العارفة تخضع ما تتلقاه من المحيط   حيث ،المعرفة

 إلى عمليات  للفرد المتعلم أي تخضع المدرآات الحسية، ) savoir- faire (للمعرفة الفعلية
صول إلى المفهوم العلمي الذي لولالسابقة التفسير وتعديل البنية المعرفية الفهم والتأويل و

 .م بنيته الواقع المحيطءتال
 

 التصورات التعليمية يوجه الفعل التربوي على المستوى في البنائية  النظريةنجد تأثير
من مبدأ  انطالقالتعلم في ا البيداغوجي نحو وضعيات تفاعلية تثير لدى المتعلم الرغبة

  الذات بينمن خالل العالقات التبادلية الذي يعيش فيه، ذلك التفاعل بين الذات والمحيط
التفاعل إلى جعل الذات العارفة تخضع ما يؤدي هذا  حيث،  العارفة و موضوع المعرفة

، مما يجعل من الفعلية – للمعرفة  من المحيطمن استثارة أو معلومات أو مدرآات  تتلقاه 
تثير لدى المتعلم الرغبة في البحث عن وضعيات وضعيات تعليمية ضرورية  مواقف التعلم

قصد خلق ، ن المعرفة السابقة والواقعسمح له بصياغة المشكل وإثارة الصراع بيمالئمة ت
أن الفعل التربوي بهذا  وال شك. لبناء المفاهيم الجديدة فرص المبادرة واإلبداع العلمي 

وآفاءات تخص تعلم المتعلم   آفاءات معرفية نفسية ا معلم ذرر التعليمي ، يتطلب توفيالمنظو
 التربية العلمية تخص بيداغوجية  معرفية  وآفاءاتتخص مادة التعليم،جية معرفية ابستيمولو

يجعل " من أن  المعلم ذلك حتى يتمكن وآيفية تحقيق أهدافها  على مستوى المتعلم ، 
 يعملو ، لتعليمالتي تؤسس ااختيار التعلمات  عملية منانطالقا التطبيقات التربوية معقولة 

   .)2(" ب التصورات التي توجد  لديه حس  آيفية تعلم المتعلم على
  

 (1)  GIORDAN André, MARTINAND jean Louis , Feuilles d’épistémologie appliqué et 
de didactique des sciences , N° 8 , journée international de l’éducation scientifique ,  
APDRS,  Paris , 1986  
(2) DEVELAY Michel, de l’apprentissage à l’enseignement , pour une épistémologie 
scolaire, 3°éd,  ESF, Paris , 1992 , P 12 . 

 



 

الخاصة بتعلم أهداف التربية العلمية إلى تحقيق تى يتوصل معلم المادة العلمية حعليه، و
  يجب عليه  وعلم البيئة والتفاعالت التي تحدث بينهمالعلوم البيولوجية والعلوم الجيولوجية

فسية  تعلمية تتمحور حول فكرة مرآزية تجعل من المعرفة الن-بناء استراتيجيات تعليمية 
  فعلية معينة -معرفةو باآتساب مفاهيم علمية لهتعليمية تسمح للطفل منطلقا لبناء وضعيات 

من  رتقاءاالمن  تمكنهتعلم إدماج المتعلم داخل محيط حي يتيح له فرصة  عملية اعتمادبذلك 
  .  والبناء المفاهيميما يسمى بالتصور   أوالتماثلمستوى اإلحساس إلى مستوى 

لى تعلم العلوم الذي يساعد ع  المحبذة في الفعل التربوياإلستراتيجية نجد قوام لهذا، 
 الخاصة  الضرورية لفهم المحيط والمحافظة على الذات بناء المفاهيم العلميةلالطبيعية 

  : ما يلي المتعلم يتمثل في ب
  .اليوميةوضع المتعلم في مواجهة مشكل مستمد من الممارسة  " -
  .بحث المشكل المطروح ومناقشته جماعيا   -
  . مشكل يتماشى ووثيرة آل متعلم وأسلوبه قصد حل االتجاه بحث متعدد -
  . وتدخلهالمعلم ص حضور ي تقل-
   .النتائج المناقشة الجماعية واستخالص فاناستئ -
   )1( "ة النتاج النهائي للمتعلم راقب م-

  
تطوير لما آان تعديل المفاهيم العلمية واآتسابها  يستدعي من المتعلم التعلم الذاتي، نجد و

) situations didactiques( من المعلم إعداد وضعيات تعليمية   يستلزم العلمية للمتعلمالمفاهيم
 هو اعلم وبمر المتعلم بأفكار المتتميز بتخليق الصراع المعرفي من خالل  مواجهة أفكا

يوظف عملية  بجعل المتعلم حيث يتم ذلك يخص موضوع الدراسة، موجود في الواقع 
العناصر الخاصة ب من المكونات اعدد  تحديدوتنظيم معارفه   الفكرية عن طريقالنمذجة

صد الوصول ق، ربط بينهمايالظاهرة الطبيعية المدروسة ل المحيط أوله  االعلمية التي يقدمه
فن ووسائل " تعني آعلم تربوي إذا آانت التعليمية ف   الجديدة إلى تكوين الشبكة المفاهيمية

   :يسمحأي الفن الشامل الذي  التعليم،
  .مضمونة بتعليم الجميع قصد الوصول إلى نتيجة -
  لق الملل عند المتعلم والمعلم بالتعليم بسرعة و بدون خو -
   )2(" يسمح للمتعلم بالوصول إلى العلوم الحقيقية بإعطاء تعليم صحيح ، و -
 في أن يرآز يجب على ممارسها ،هذاآل تحقيق من التعليمية  أن حتى تتمكن العملية نجد و

 المتعلم بالمعرفة العلمية في إطار العالقاتآل من المعلم وها على العالقة التي تربط ه لتحليل
 حيث تبين هذه العالقات أن معرفة، –ومتعلم معرفة  -معلم و  متعلم -معلم   :التالية

 -  متعلم-معلم (لعالقة الثالثية  لاألولويةالتعليمية التي تتماشى والمقاربة بالكفاءات تعطي 
  : باألهداف التي آانت سائدة في المقاربة بدل العالقة الثنائية) معرفة

  تربويةالبيداغوجيا التي تعكس ال معلم -تعلم معالقة  -
   بيداغوجية االآتسابتعكس   التي معرفة–تعلم معالقة  -
   .بيداغوجية المحتوى العلميالتي تعكس ة  معرف- معلم عالقة -

______________________  
(1) DEVELAY Michel, op.cit ,  P50 
(2) PREVOT jean, l’utopie éducative, COMENIUS, éd Belin, Paris, 1981 P 60. 



 

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  *البيداغوجيا إلى التعليمية العالقاتمن  االنتقال )  16(  النموذج رقم -
  
   
وبالرجوع إلى المقاربة باألهداف، نجدها تتمحور حول البيداغوجيا الثنائية وتجعل لكل  

عنصر من المجموعة مهمة خاصة به، مما يجعل العملية التربوية تفقد  جوهرها، أي تعلم 
،  ا فيما يخص المقاربة بالكفاءاتأم.  الذاتي بمساعدة المعلم المتعلم عن طريق التكوين

للتربية، أي األساسية  التي تصل بين العناصر الثالثيةنجدها تسعى وراء العالقة التعليمية 
المتعلم ومادة التعليم ليصبح آل عنصر من المجموعة مهما بالنسبة للعنصرين المعلم ،

التفاعل الفعال الذي يسمح باالنتقال من العالقات األخارين ، حيث تبرز هذه  العالقات 
يمثلون  بهذا، يصبح آل من المعلم والمتعلم ومادة التعليم البيداغوجية إلى العالقات التعليمية 
 رهانأما فيما يخص العالقات التي تربطهم، فهي تمثل . العناصر األساسية للعملية التعليمية

من خالل باستمرار  تتفاعل فيما بينها لكونها ديث،تعليم والتعلم بالمفهوم الحعملية ال
 لهذا، يجب على المهتمين بتكوين المعلم أن  ) situations didactiques(الوضعيات التعليمية 

 تعلمية  تتطلب منه توظيف ما –يجعله يمارس تكوينه ذاتيا بوضعه في مواقف تعليمية 
لخدمة أو ميدانيا من معرفة تربوية تخص آل اآتسبه أثناء التكوين األولي أو التكوين أثناء ا

من القطب النفسي والقطب االبستيمولوجي والقطب البيداغوجي على مستوى المتعلم ، آما 
يستلزم هذا من المسؤولين عن تكوين الموارد البشرية التي تولى لهم مهمة التعليم، تخطيط  

ت الفعل صف عمليا تربوية تهجامنتستند إلى )  stratégie didactique( تعليمية إستراتيجية
  . تحديد وسائل بلوغهابوتوقع النتائج المرغوب فيها تسمح للمتكون  ب   التعلمي-التعليمي

  
  :  تعليمية لتكوين معلم العلوم -  استراتيجية– 3
  

ليس المقصود هنا إعطاء ثقافة علمية أو تقنية مفقودة أو منفور منها من طرف المكونين ، 
 االنتباهبناء قاعدة للعلوم التربوية في حد ذاتها من جديد وإنما القصد، هو لفت وال المقصود 

  
 
  . النموذج من وضع الباحثة *
 

 العالقات التعليمية الثالثية العالقات البيداغوجية الثنائية

 المعلم                   المتعلم 
 
 المعلم                  المعرفة 
 

         المعرفة المتعلم         

 
 المتعلم 

 
 

المعلم   المعرفة                 



 

 التي يمكن للمكون أن يغفل عنها ، ذلك  ألن مهنة التعليم أصبحت نعناصر التكويإلى 
سييرها وتحقيق تستلزم قبل آل شيء عملية التحكم في مادة التعليم والتحكم في القدرة على ت

الهدف من تعلمها ، والتحكم في التعلمات العلمية المختلفة حسب الفروق الفردية وتقويمها، 
وحتى . األخرى عنصر من العناصر المذآورة في غياب العناصر يتطوير أبحيث ال يمكن 

ية  المنهاج التعلمتنفيذتصبح لدى المعلم المتكون في مجال الكفاءات القدرة على التحكم في 
بطريقة صحيحة، والقدرة على التنبوء بمشاآل المتعلمين التي تعوق تعلمهم اليومي ، يجب 

  : لة على  التكوين أن تأخذ بعين االعتبار في استراتيجية التعليم  ما يليوعلى الهيئة المسؤ
  
، حيث تكون ) المعلم( على مستوى الفرد المتكون  مقصود بلوغهاتكوينية أهداف تحديد * 

 ،  المعرفيةومكتسباته التكوينيةية العمل محورالمتكون ات يحاجاألهداف مبنية على هذه 
 نتائج الدراسات الميدانية الخاصة بكفاءات اعتمادبمعنى أن يجب عند تحديد أهداف التكوين 

المعلمين في المستويات التعليمية المختلفة والتي تكشف عن العوائق والنقائص ونوع 
 ذلك ، يمكن إجراء عملية تعذرالتي يتخبط فيها المعلم في الميدان وإن الصعوبات العلمية  

 بالتكوين في الحصة األولى من نالمعنييعلى مستوى "  وفق المقاربة بالكفاءات" تقويم 
 حاجيات المتكونين ، مما يسمح له استقصاءالفترة التكوينية ، ذلك حتى يتسنى للمكون 

   .سب الحاجيات  واألهمية بترتيب مواضيع  وفترات التكوين ح
  
، حيث تتطلب المحددةأهداف التكوين الوسائل التعليمية التي تساعد على تحقيق تحضير * 

 مشكل تعليمي يطلب منه حله، مما -هذه العملية من المكون جعل المتكون في وضعية 
، على أما فيما يخص الوسائل التعليمية . يستلزم منه الممارسة الذاتية ألقطاب التكوين
) يمكن أن تكون مجموعة الزمالء المتكونين(المكون أن يوفر للمتكون مجموعة متعلمين 

 المفاهيمي المراد المحتوى العلميحسب المستويات التعليمة، المنهاج التعليمي الذي يتضمن 
تعليمه والتعليمات التربوية التي تتماشى ومستجدات اإلصالح التربوي ، ويطلب من 

لشروع في التطبيق أن يحدد الموضوع المختار، أهداف تعلمه، وسائل تحقيقه، المتكون قبل ا
 )المقاربة باألهداف ، بالقدرات أو بالكفاءات ( التعلمية – التعليميةوما هي المقاربة 

  المستعملة ، و لماذا هذا االختيار؟  
  
الوثائق ال التأآيد على طرق وآيفية تنشيط القسم ومراحل إجراء الدرس وأهمية استعم* 

في الممارسة الذاتية للتعلم وعلى المكون ...ووسائل التجريب الخاصة بالظاهرة المدروسة
تكون  بادراك اللذان  يسمحا للمأن يساعد المتكون في التقويم التكويني والتقويم التحصيلي 

ه غنا عنها ، مما يحث  الذي آان يضن أنه تجاوزها وهو في النقائص المعرفية والتطبيقية
  .  والتعلم المرغوب فيه االستقصاءعلى 

  
ي ذال، ونقصد هنا تقويم الكفاءات المعرفية والمهنية للمتكون ، أي التقويم   التقويم تطبيق* 

الخاصة بالمجال المعرفي ) النموذج األلوستيري (يرمي إلى تعديل المفاهيم العلمية السابقة
متعلم ، سوى أن آان ذلك في الجانب  حرآي فيما يخص تعلم ال–والوجداني وآذا النفس 

بإدخال التربوي التعليمي، البيداغوجي ، االبستيمولوجي أو النفسي، مما يسمح للمتكون 



 

عن  المعرفية ، ذلك مالمفاهيوتعديالت فيما يخص  التعلمي -تصحيحات على المسار التعليمي
  ) . feed - back( طريق التغذية الرجعية 

  
 بالتكوين المستمر والمتكونذه االستراتيجية تسمح لكل من المكون وبناءا على هذا، نجد ه

بإعادة النظر في مهنة التعليم ، ألن واحد منهما يتعلم من أخطاء األخر ، مما يجعل من  
 التعلمية عملية ذات اتجاهين، أي عبارة عن عملية  أخد وعطاء ، وليس -العملية التعليمة

وعليه، إذا آان دور المعلم  .  في المقاربة باألهداففي اتجاه واحد آما آان معمول به 
 يتمحور حول تعليم المتعلم آيف يتعلم ليحل المشكلة ذات الطبيعة العلمية، نجد أن دور

المكون يتمحور حول تعليم المتكون آيف يتكون ليكتسب آفاءات مهنية خاصة بمهنة التعليم 
ن حل المشاآل التربوية التي تصادفه في وآفاءات معرفية خاصة بمادة التعليم حتى يتمكن م

 التعليم مهنة إلى المجال يستندفي هذا المعلم حياته العملية وهي عديدة   لهذا، أصبح دور 
 ؟ تعتبر عملية فهم آيف يتعلم المتعلمحيث  ،"يتعلم المتعلملكيف " على معرفته ا التي تتم بناء
لتقليدي ال يتوقف على التعليم ا،  التعليمي  أن دور المعلم بالمفهوم، أي التعليمقاعدة نشاط

 " في؟   يتم ذلكوإنما يتمثل في االنتباه إلى ما يتعلمه المتعلم وآيف)  محتوى -عالقة معلم (
  .تسمح له بتقويم نتاج التعلم " وضعيات تعليمية 

  
   : التعليم والتكوين آفاءات مرجعية - 4
  

التعلمي مجموع العناصر المشكلة  للنظام في المجال )   référentiel(تمثل المرجعية 
المرجعي، حيث يرتبط مجموع هذه  العناصر ارتباطا وثيقا بهذا النظام، مما يستدعي من 
 المنظومة التربوية بصفة عامة، ومن المختصين والمهتمين بالتكوين في مجال الكفاءات

 تحقيقها على  تحديد الكفاءات المرادوضع  مخطط اإلصالح التربويبصفة خاصة عند 
مستوى الفرد المتكون، سوى آانت هذه الكفاءات تخص مجال التعليم أو مجال التكوين، 

 .  أساس التربية التي تسعى ورائها المجتمعات المعاصرة ذلك لكون هذه الكفاءات تمثل
 يتم نتيجة عملية البحث والتنظيم الخاصة  إصالحا  تربويا  في هذا المجالوال شك أن أي

 الكفاءات الكبرى المتعلقة  بالمكون والمتكون ، حيث تعتبر هذه العملية من أهم بتشخيص
العمليات التي يسعى إليها عددا آبيرا من الباحتين والعلماء والمختصين  في المجال التربوي 

بتحديد الكفاءات الخاصة بالتعليم و بالتكوين سواء آان  ، حيث نجد عدة دول  قد قامت 
ة التربية لدولة آندا وزار" وين األولي أو التكوين أثناء الخدمة ونذآر منها  القصد منها التك

 تخص التعليم مفتاحيهالتي حددت  إحدى عشر آفاءة )  QUEBEC/ CANADA(بك بمدينة آ
والتكوين  أصبحت تمثل حجر الزاوية للتكوين األولى والتكوين أثناء الخدمة، مما دفع إلى 

 في التي تبنت هذه الكفاءات) RADP(تربوية من بينها ألمانيا تبنيها من طرف عدة أنظمة 
  ) 1("  المتكونين تكوين 

__________________  
 
(1) Etude de PELLETIER Guy et VACHON Paul , préparation de la réforme éducatif ; 
organisation , gestion et gouvernance du secteur de l’éducation et de la formation en 
république Algérienne  démocratique et populaire, Algérie Cide , 2000, P382. 

 



 

   :الخاصة بالتعليم والتكوين   المفتاحيةمرجعية الكفاءات - 1 -4
ضرورة  لممارسة مهنة التعليم الحديث مما  الكفاءات المفتاحية الخاصة بالتكوينتعتبر 

أما فيما . ن األولي أو التكوين أثناء الخدمة أخدها بعين االعتباريتطلب من المهتمين بالتكوي
عددها احدى عشرة آفاءة وآل آفاءة آبرى تتجزأ "يخص تحديد الكفاءات المفتاحية ، نجد 

  :  تسمح للقارئ  بإدراك إجرائياتها وهي آالتالي )1(" إلى عدد من تحت آفاءة
 
 لألفراد المعنيينتعلم لمحتوى التعليم وبالنسبة تصور مواقف التعليم وال: الكفاءة األولى - 

  .   بتنمية الكفاءات المقصودة في برنامج التكوين
  :  أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي-

أو المهنية حسب الغايات والكفاءات وآذا عناصر محتوى /تمييز وتفسير معرفة التعليم و* 
  .التكوينبرنامج 

  عليم والتقويم التي تأخذ في الحسبان منطق المحتوى وتطور التعلم تخطيط فترات الت* 
 في بناء مواقف جتماعيةاال واالختالفات التقدم والتصورات و الفوائد االعتبار بعين األخذ* 

 . التعليم والتعلم فيما يخص الطلبة المتربصين 
ية الكفاءات الواردة في الخاصة بتنم) approches didactique( المقاربات التعليمية ختيارا *

  .التكوينمنهاج 
   .تعلم محتوى التعليم تقديم الحواجز التي تعارض *
  .  مواقف التعلم التي تسمح بدمج الكفاءات في القرائن المختلفةرتقابا* 
  
األفراد  حسب التعليم،قيادة مواقف التعليم والتعلم بالنسبة لمحتوى : الكفاءة الثانية -

  .مية الكفاءات الوردة في برنامج التكوين وحسب تن،  المعنيين
   :  أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي-

   مشاآل أو في نشاطات أو مشاريع –تجنيد المتعلمون أو المتربصون في مواقف * 
  توفير للمتعلمين أو المتربصين المصادر الضرورية لتحقيق مواقف التعلم المقترحة *

 تفسير وفهم المعلومات الضرورية في ختيارا أو المتربصين في وجيه المتعلمينت* 
  في فهم عناصر موقف مشكل أو متطلبات النشاط  توجيههم  وآذاالمختلفةالمصادر 

 يساعد على ي الذالمتكرر واالستنباط أو المتربصين بواسطة األسئلة تأطير تعلم المتعلمين* 
  .دمج وتحويل التعلمات

   .مين والمتربصين إلى العمل الجماعيالدفع بكل من المتعل* 
  
تقييم تقدم التعلمات ودرجة التحكم في آفاءات العلوم الخاصة بمحتوى : الكفاءة الثالثة -

   .التعليم 
      :آالتالي أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي -

تكييف مع  الصعوبات التي تالقي المتكونين  قصد إدراكأخذ المعلومات في موقف التعلم* 
  .التعليم بهدف تفضيل تطور التعلمات 

______________  
 
(1) PELLETIER Guy et VACHON Paul, op. cit. PP 384 - 393. 



 

  جرد المكتسبات بهدف الحكم على درجة التحكم في الكفاءات * 
   الكفاءات آتسابابناء وسائل تسمح بتقييم التطور ومدى * 
 آتسابوا فيما يخص تقدم التعلم االستنباطوآذا  المنتظرة،تبليغ لكل المتكونين النتائج ال* 

   .الكفاءات
  التعاون مع الفرقة البيداغوجية في تحديد وثيرة مراحل التطور المنتظرة داخل التكوين  * 
  
 من ون يشتكن الذي األفراداخالت مع احتياجات وخصائصتكيف التد:  الرابعةالكفاءة -

  :التعلممشاآل 
  :مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي أما فيما يخص -

   للمتكونين الذين لهم مشاآل في التعلم جتماعيواال البيداغوجي االندماجتفضيل * 
  المصدر/البحث عن المعلومات الخاصة بالمتكونين على مستوى األشخاص*

 ).personne ressource(أي 
  . تساعدهم على التقدم لتقديم نشاطات التعلم للمتكونين* 
  
تخطيط وتنظيم ومراقبة سير عمل فوج القسم بهدف تفضيل التعلم : لكفاءة الخامسةا -

  .المتعلمينواجتماعية 
  : أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي-

  تحديد ووضع نظام سير عمل فعال خاصة بالنشاطات المتتالية في القسم * 
  متها ئوالتحقق من مدى مالسي للمتكونين تبليغ الشروط الخاصة بالسلوك المدر* 
  إشراك المتكونين في المفاوضات الخاصة بسير عمل القسم * 
  ستراتيجيات قصد التدخل عند حدوث المشكل  إلتنمية ا* 
  . اإلبقاء على البيئة المالئمة للتعلم *
  
تبليغ بطريقة واضحة وبلغة التعليم الشفهية والكتابية  في مختلف ال:  الكفاءة السادسة -
  رائن الخاصة بمهنة التعليم   الق
  : أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي-

  . على مستوى المتكونين تداخالتال أنواع التعبير الشفوي في ستعمالا* 
  . الخاصة بالمتكونين إلنتاجاتا قواعد اللغة المكتوبة في حتراما* 
  كالم  عملية ترآيب الستعمالباتبليغ أفكاره بطرقة واضحة * 
  تصحيح األخطاء الواردة في آالم المتكونين * 
  . السعي وراء تحسين التعبير الشفوي والتعبير الكتابي* 
  
 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بهدف تحضير نشاطات معرفة إدماج: اءة السابعةالكف -

  التعليم والتعلم وتسير التعليم والتنمية المهنية 
  :فاءة، فهي آالتالي أما فيما يخص مكونات هذه الك-
 تصالباال وحدود الواقع الخاصة لالمتيازاتالمتباين بالنسبة التدرب على روح النقد  * 

  .ورهان المجتمع 
   من خالل وسائل اإلعالم المختلفة تصالاال* 



 

   بهدف البحث عن المعلومات وحل المشاآل تصالواال الفعال لتكنولوجيا اإلعالم لستعماالا*
 قصد تكوين شبكة التبادل والتكوين المتواصل فيما تصالاالعال لوسائل  الفاالستعمال* 

  يخص مجال التعليم وتطبيقه 
  بهدف تحقيق نشاطات التعلم تصالاال تقنيات اآتساب فيمساعدة المتكونين * 
  
ن يتلف الشرآاء االجتماعيالتعاون مع الفرقة المدرسية ومع مخ: الكفاءة الثامنة -

  . كونين بهدف تحقيق أهداف المدرسةواالقتصاديين والمت
  : أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي-

نجاز وتطبيق أعمال المشروع فيما إل وامشارآة األعضاء اآلخرون في تحديد التوجهات* 
  .  مجال المسؤوليات التي تولى لمؤسسات التعليم الخاصة بيخص الخدمات التربوية 

  حهم االمتعلمين عند نجإشراك وإعالن أولياء * 
  لمدرسة اتنسيق التدخالت بين مختلف شرآاء * 
  تدعيم المتكونين عند مشارآتهم في النشاطات * 
  
 وراء العمل مع أعضاء الفرقة البيداغوجية في تحقيق لسعيا: الكفاءة التاسعة  -

ذلك والنشاطات التي تسمح بتنمية وتقويم الكفاءات المقصودة من طرف برامج التكوين  
  .حسب العدد المعني  

  : أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي-
 فيما يخص اء آخرون من الفرقة البيداغوجية ز المواقف التي تحتاج إلى إشراك أعضيتمي* 

التحكم المنتظر من الكفاءات آذا و، لتعليم والتعلم وتقويم التعلماتتصور وتكيف مواقف ا
  .من طرف المتكونين 

  .تحقيقها تحديد وتنظيم مشروع التربية والتكوين حسب األهداف المراد *
قة مستمرة مع الفرق البيداغوجية المتدخلة على مستوى المتكونين يالمشارآة بفعالية وبطر* 

  .لنفس المؤسسة 
  .العمل على الوصول إلى اتفاق بين أعضاء الفرقة أو المتربصين* 

       
  .المهنية خاص بالتنمية جماعي بمسعى  مااللتزا: الكفاءة العاشرة -
  : أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي-

   المصادر المتوفرة ستعمالباتطبيق اإلمكانيات بهدف تنميتها وضع ميزانية للكفاءات و* 
   البيداغوجية والتعليمية ختياراتاالمناقشة وتبادل اآلراء مع الزمالء حول مالئمة * 
  قة التعليم وإعادة استثمار نتائج التفكير في النشاط يفي طرالتفكير * 
  تسيير المشاريع البيداغوجية لحل مشكل التعليم والتكوين   * 
  إشراك الزمالء في المساعي المرتبطة بالتحكم في الكفاءات الواردة في برنامج التكوين * 
  
   عمله  هني في ممارسةمالتصرف آشخص مسؤول  و:الكفاءة الحادية عشر  -
  : أما فيما يخص مكونات هذه الكفاءة، فهي آالتالي-

  تبرير القرارات الخاصة بالتعلم وبالتربية وبتكوين المتكونين مع تحمل المسؤولية * 
  وضع سير عمل ديمقراطي على مستوى القسم * 



 

  بموضوعية القوانين التي تسير المهنة و ستعمالا* 
  ارسة المهنة  المظاهر السرية الخاصة بممحتراما* 
  تجنب التمييز بين المتكونين وأوليائهم * 
  . والمرافقة المناسبةنتباهاالتوفير * 
  تحديد من خالل تيارات التفكير المشاآل المعنوية التي تجرى في القسم * 
  

 أن استنتاج، يمكننا اإلجرائية ومرآباتها ما ذآر فيما يخص الكفاءات ومحتواها وبناءا على
عملية اليكون في نهاية متكون تسعى وراء تكوين فرد تاحية للتعليم والتكوين الكفاءات المف

   :  لها ، مما يساعده على التحكم في مكتسبا ةيتكوينال
 
 التعلمية  التي تسمح –برامج التكوين وقادرا على تصور النشاطات التعليمية محتوى  -

 قصد  المالئمة ربة التعليمية المقاستعمالباذلك بتطور المتعلمين وبتنمية آفاءاتهم ، 
مما يساعد على تنمية الكفاءات ذات ، تشخيص الحواجز المعرفية التي تعيق عملية التعلم 

  .المستوى المعقد  
 
حل المشكل والقيام بنشاطات توظف ل الممارسة الذاتية  نحو عملية توجيه المتكونين-

آل التعليم والتعلم التي يمكنها أن مشاتسمح بتشخيص الكفاءات المعرفية والمنهجية للعلوم و
تشخيص الصعوبات التي تحول دون تعلم عملية  ، و استعمال المصادر العلميةعندتظهر 

المتكونين والتحكم في المساهمة مع زمالئه في بناء وسائل التقييم والتقويم وتفسير نتاجات 
  .   المتكونين الخاصة بكفاءات التعلم 

  
، ذلك بمساعدة  بعد التقويم الميداني  المتكونينحتياجاتباعملية وضع مخطط خاص  -

المخطط واقعي ومبنى على أسس  فالسفة التربية حتى يكونآذا و، التربويين والنفسانيين 
 تعلمية فعالة خاصة بالتعلم بهدف تقويم – عليميةإستراتيجيات ت ، وعملة تخطيط علمية

  .ن عملية التعلم المشاآل البيداغوجية والتعليمية  التي تحول دو
  
على التكلم بعبارات واضحة القدرة قواعد اللغة الشفوية والكتابية وفي  توظيفالقدرة على  -

جميع وسائل توظيف  على واألسلوب العلمي، والقدرة تتماشى وآفاءات مهنة التعليم
االتصال التي تسمح له بتطوير وتنمية التخطيط البيداغوجي والتعليمي ودمجهم في خطة 

  .  تكون هذه الوسائل مالئمة مع النشاطات الخاصة بالتعلم والتعليم عندما ير العمل س
  
آلخرين وتكيف أعماله مع المرامي التربوية ومرامي التكوين ه بالنسبة ل عملية تحديد دور-

المساهمة الفعالة في  المقاربات الضرورية ، ووباستعمال  المختلفةقتراحاتالامن خالل 
 وفي عملية النقد البناء لألعمال البيداغوجية ، عية الخاصة بالتعليم والتكويناألعمال الجما

  فيما يخص االقتراحات الخاصة بالبيداغوجيا  
  
 في عملية وضع خطة و وفهم وتطبيق المصادر المختلفة الخاصة بالتعليم، آتشافا عملية -

بكل مسؤولية على الفعل التربوي ،  وتشخيص المظاهر المقصودة بالتعليمبحث تسمح ب



 

  مع المبررات التعليمية في عملية الرد على المواقف،آما يكون متحكما مستوى المتكونين 
  .المعقولة

  
 نجد أن الكفاءات المفتاحية التي تبنتها المدرسة الكندية واأللمانية  ،بناءا على ما ذآرو

ت على مستوى كون أن يحققه من أفعال وانجازاالفرد المالمقصود المنتظر من توضح 
 إال أن هذا النوع  فترة التكوين،أثناء مؤسسة التعليم  على مستوى وأ)  معلم ومتعلم(المتكون

 وال تخدم المعلم فيما يخص تنمية بة للمجال التربوي عامة بالنسمن الكفاءات يعتبر  آفاءات
اشرة وتطوير تكوينه الخاص بمهنة التعليم بصفة خاصة  حسب متطلبات العصر بطريقة مب

يتضح للمعلم من إلى البحث عن مرجعية آفاءات تخص مهنة التعليم ، حيث  يدفع بنا هذا 
عليمية بصفة تخاللها  ما يجب القيام به في القسم مع المتعلمين بصفة عامة وفي المواقف ال

  .خاصة 
 مجموعة يحدد   Perrenoud philippe((1)(نود فيليب برالباحث  نجد  ،نفس السياقوفي  
بتكوين المعلم في وبما أننا نسعى وراء تدليل الصعاب الخاصة  .التعليممهنة اءات خاصة بآف

تشير إلى المرآبات الخاصة بهيئة سنتعرض لهذه المرجعية بالذات لكونها  مجال الكفاءات
  التعليم آكل متكامل فيما يخص المؤسسة التعليمية والمحيط 

  
  : لتعليم اءات  خاصة با عشر آفمرجعيةو) Perrenoud(برنود  -2 -4
 

تبين أدبيات الموضوع أن على غرار مرجعية الكفاءات المفتاحية التي حددتها الدول 
خاصة عشر آفاءات  تحديد ب)Perrenoud Philippe(نود فيليب بر، قام الباحث ةاألوروبي

يما  أما فة بها  تساعد على إجراء الكفاءة ،بالتعليم ، حيث تتضمن آل آفاءة مكونات خاص
 :  :يخص آفاءات التعليم  المقصودة فهي آالتالي

  
  : تنظيم وتنشيط مواقف التعلم لى،األوالكفاءة  -
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -

  معرفة المحتوى للتعليم الخاص بالمادة وترجمتها إلى أهداف التعلم  * 
   من تصورات المتعلمين نطالقااالقيام بالعمل * 
   من األخطأ والحواجز التي تحول دون التعلم قانطالاالقيام بالعمل * 
  بناء وتخطيط تراآيب وفترات تعليمية * 
 تجنيد المتعلمين في نشاطات البحث الخاصة بمشروع المعلومات* 
  
  : تسيير تطور التعلمات ،الكفاءة الثانية  -
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -
  
  
  
  

(1) PERRENOUD Philippe, dix compétences pour enseigner, ESF, Paris, 1999. PP 
25 – 162. 



 

  
   مشكل محددة على مستوى المتعلمين حسب إمكاناتهم –تصور وتسيير مواقف * 
   نظرة مستعرضة ألهداف التعليم آتسابا* 
  ربط العالقة مع النظريات التي تتضمن نشاطات التعلم * 
  ربة التكوينية مالحظة وتقويم المتعلم في مواقف التعلم حسب المقا* 
  وضع ميزانية دورية خاصة بالكفاءات وأخذ قرار التطور في التعلم * 
  
  : التمييز ) dispositif( تصور وتطوير عدة ،الكفاءة الثالثة -
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -
   تسيير الفروق الفردية على مستوى المجموعة *
  لقسم إلى مساحة أوسع  وتوسيع تسيير ا )décloisonner(إزالة الحواجز * 
  تطبيق تدعيم مدمج والعمل مع المتعلمين الذين يشتكون من الصعوبات في التعلم * 
  تنمية الشراآة بين المتعلمين وبعض األشكال البسيطة الخاصة بالتعليم المتبادل * 
  .   البناء الثنائي* 
  
  :  المتعلمين في التعلم والعمل  إشراك،بعةا الكفاءة الر-
  : ثل مكونات الكفاءة في  تتم-

شرح العالقة بالمعرفة والعمل المدرسي وتنمية القدرات الخاصة خلق الرغبة في التعلم و* 
  بالتقويم الذاتي عند المتعلم 

   وضع مجلس خاص بالمتعلمين والتفاوض معهم على األنماط المختلفة للقواعد والعقود * 
  إهداء نشاطات التكوين االختيارية * 
  .  تحديد مشروع شخصي للمتعلمين تفضيل* 
  
  :العمل في الجماعة  الخامسة،الكفاءة  -
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -

  إنجاز مشروع جماعي، يضم التصورات المختلفة * 
   االجتماعاتتنشيط مجموعة عمل وتسيير * 
  تكوين وتجديد مجموعة بيداغوجية * 
  صة بالتطبيقات والمشاآل المهنية مواجهة وتحليل مجموع المواقف المعقدة الخا* 
  تسيير المناظرات بين األفراد* 
  
  :المساهمة في تسيير المدرسة  السادسة ،الكفاءة  -
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -

  إنجاز ومفاوضة مشروع المؤسسة   * 
  تسيير طاقات ومصادر المدرسة * 
  تنسيق وتنشيط المدرسة مع جميع الشرآاء * 
  ر مشارآة المتعلمين داخل المدرسة تنظيم وتطوي* 
  الكفاءات الخاصة بطور التعلم * 



 

  :إعالن وإشراك األولياء  السابعة ،الكفاءة  -
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -

  تنشيط اجتماعات لإلعالن والمناقشة * 
  تسيير المقابالت * 
  إشراك األولياء في بناء المعرفة * 
  
  :التكنولوجيات الجديدة استعمال  الثامنة ،الكفاءة *  
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -

  اإلعالن في المدرسة عن مادة للتعليم، معرفة فعلية أو وسيلة للتعليم * 
   لنشر الوثائق )logiciel(استعمال حبكة إعالمية * 
   اإلمكانات التعليمة للحبكة اإلعالمية التي لها عالقة بأهداف التعليم استغالل* 
  ن بعد  عاالتصال* 
   في التعليم االتصال وسائل استعمال* 
  الكفاءات المبنية عل الثقافة التكنولوجية * 
  
  :مواجهة الواجبات والمعضالت األخالقية الخاصة بالمهنة التاسعة، الكفاءة  -
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -

  وقاية من العنف في المدرسة والحي  * 
   واالجتماعي والعرقي التصدي لألحكام والتمييز الجنسي* 
 ةالمشارآة في وضع قواعد الحياة الخاصة بالتنظيم في المدرسة آالعقاب، المالحظ*

  الخاصة بالسلوك 
  تحليل العالقات البيداغوجية ، السلطة والتواصل في القسم * 
  تنمية روح المسؤولية والتضامن والعدل * 
  معضالت وآفاءات * 
  
  :كوين الذاتي تسيير الت العاشرة، الكفاءة  -
  :  تتمثل مكونات الكفاءة في -

  معرفة توضيح التطبيقات الخاصة * 
  وضع ميزانية خاصة بالكفاءات وببرنامج التكوين المتواصل الشخصي * 
   مع الزمالء على برنامج تكوين االتفاق* 
   في نشاطات خاصة بدرجة التعليم وبالنظام التربوياالشتراك* 
  في تكوين الزمالء     والمشارآة االستقبال* 
  .   أن يكون المعلم جزء من نظام التكوين المتواصل* 

بهذا، تصبح  آفاءات التعليم المقترحة تؤآد بالدرجة األولى على مادة التعليم التي تمثل أحد 
 المتعلم وعلى آيفية تسيير تعلم - المادة -عناصر مثلث العملية التعليمية المتكون من المعلم 

 الصعوبات أو االعتبار من خالل مواقف حل المشكل ، ذلك مع األخذ بعين هذه المادة
النقائص التي تعيق البناء المعرفي المتمثل في التصورات السابقة الخاصة بالمحتوى والتي 
يجب العمل على تعديلها وتطورها على مستوى الفرد المتعلم، إضافة إلى مهام أخرى يمكن 



 

آتسيير المدرسة ، بناء مشاريع خاصة بالمؤسسة : سم للمعلم أن يقوم بها خارج الق
واالهتمام بالتطور التكنولوجي وخاصة عملية متابعة التكوين الذاتي الذي يتطلب من المعلم 

 في البحث والسعي وراء المعرفة الحديثة فيما يخص مجال التعلم قصد تطبيقها االستمرارية
  .    في التعليم 

  
  : ي في مجال الكفاءات  تكوين المعلم الجزائر- 5
 

بالرجوع إلى الميدان التعليمي الجزائري، نجد معظم المتعلمين يجتهدون للحصول على 
العالمات وال يبالون بما يتعلمونه من مادة التعليم، أي مفاهيم علمية وتقنيات تعلم  

 في حل المشاآل اليومية، حيث بينت عدة دراسات استقصت عن مدى احتفاظ ايحتاجونه
متعلم للمفاهيم العلمية بعد الخروج من المدرسة  أن سرعان ما ينتهي المتعلمون من ال

االمتحان أو يخرجون من المدرسة ينسون ما تعلموه وال يمكنهم توظيف معرفتهم لحل 
  .المشاآل التي تصادفهم 

أما فيما يخص أولياء المتعلمين نجدهم يشتكون من مستوى المعلمين ، وهؤالء يشتكون من 
أما فيما يخص نتائج االمتحانات، بينت . في تظهور مستمريرونهاستوى المتعلمين الذي م

الدراسات الجزائرية التي اهتمت بالموضوع  أن هناك تراجع ملحوظ  في المردود الدراسي 
 التعليم المتوسط وشهادةمن مستوى إلى أخر، وتراجع في نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 

 أما فيما يخص الفشل في شهادة التعليم االبتدائي، نجده ضرب الرقم  ،لى أخرىمن سنة إ
وجدت  إلى األعداد الهائلة التي إضافةفي بعض الواليات الجزائرية ) %صفر(القياسي 
 ذلك نتيجة التسرب المواقف، في الشارع بدون أي رصيد معرفي يسمح لها بمعالجة نفسها

قع التربوي الجزائري، يستدعي من آل واحد الووال شك أن هذه المالحظات وا . المدرسي
   تحقيق األهداف المسطرة ؟    عدممنا التساؤل عن السبب في فشل المنظومة التربوية في

  
وبالرجوع إلى الموارد البشرية المسؤولة عن التعليم والتعلم ، نجد معظم المعلمين الفعالين 

ط والثانوي ، أي أوالئك الذين  تلقوا االبتدائي والمتوس: في مختلف المستويات التعليمية
تكوينا أوليا متمحورا حول المحتوى العلمي، ال زالوا يطبقون نفس التعليم على المتعلمين ، 

  تعطى نالتربوييضانين بذلك أن األولوية في التعليم حسب تعليمات  بعض المفتشين 
نصوص الرسمية  من محتوى البرنامج في نهاية السنة ، أما فيما يخص اللالنتهاء

" آالمقاربة بالكفاءات " والتعليمات التربوية والمستجدات التي أدخلت على المناهج التعلمية 
والتي تأخذ تعلم المتعلم وتنمية وتطوير آفاءاته العلمية عن طريق التعلم الذاتي بعين 

مية المختلفة  ، نجد أن ال التعليمات وال المستجدات  تعني المعلمين للمستويات التعلياالعتبار
ال تكوينهم المهني وال طريقة تسييرهم للقسم " في شيء،  ونعتقد أن هذا راجع إلى أن 

تهيئهم لذلك، وإذا استمروا في هذا المنطق، سيبقى تعليمهم مقتصرا على تعليم المعرفة 
  فقط )1("وتقويمها 

 ______________________  
 
(1) PERRENOUD Philippe, op. Cit. 1997, P 109.  

  



 

 وال المطلوب لتكوين أجيال المستقبل حسب متطلبات العصر ليس هذا هو المرغوبطبعا  
 اإلصالحوال مرغوب من طرف المنظومة التربوية الجزائرية التي تسعى وراء تحقيق 

   .المجتمعالتربوي على مستوى أفراد 
  

يست لهم المؤهالت عددا آبيرا من هؤالء المعلمين الذين ل" وعليه، نجد أن  آلما بقي 
، أي الكفاءة المهنية التي تسمح ) 1(" الضرورية لممارسة مهنة التعليم بالكفاءة المرجوة 

وآفاءة القيام بتنظيم وتقويم المساعي العلمية ، ومساعي " بتعليم المتعلم آيف يتعلم" للمعلم 
 على مستوى المتعلم  ستبقى النصوص الرسمية" حل المشكل"المشروع  ومواقف 

 المقاربة بالكفاءات حبرا على ورق، وغير بإستراتيجيةوالتعليمات التربوية الجديدة الخاصة 
ذلك ألن هؤالء المعلمين يمثلون العدد دية في المجال التربوي الجزائري، معمول بها بج

 تكوينا هؤالءاألآبر من معلمي المدرسة الجزائرية من جهة ومن جهة أخرى لم يتلقى 
غوجيا وال تعليميا يتفق والتصورات الحديثة للتعليم والتعلم الواردة في نظريا وال بيدا

فاقد الشيء ال (المناهج التعليمية ، مما يجعلهم ينفرون من المستجدات ويرفضون تطبيقها 
  ). يعطيه

 ، نعتقد أن الخطاء األول ال يرجع لهؤالء المعلمين ، وإنما يرجع للذين فكروا  في نتيجة هذا
اهج التعليمية والكتب المدرسية بناءا على التطورات التكنولوجية ومتطلبات إصالح المن

، دون  التفكير في إعطاء األولوية إلصالح تكوين الموارد البشرية المسؤولة أوال المجتمع 
أول إصالح :  على األقل ، حيث نجد على سبيل المثالبالتوازيعن تنفيذ هذه المناهج أو 
اربة بالكفاءات أدخل على مناهج تعليم مادة العلوم الطبيعية في سنة في الجزائر يتعلق بالمق

أين ) 1996( في المستوى التعليمي الثانوي واستمر هذا اإلصالح إلى غاية سنة )1992(
 المناهج تنفيذ، مما جعل  االبتدائي الطور الثاني أدخل على مناهج المستوى التعليمي 

   أمرا مفروضا على المعلم  التربوي على مستوى المتعلمالتعليمية التي أدخل عليها اإلصالح 
 تكوينا في مجال الكفاءات يسمح له بفهم المقصود وآيف يتم ذلك أيبالرغم من أنه لم يتلقى 

ول دون تحقيق األهداف التربوية حيث ساهم هذا في جعل المعلم  يتخبط في مشاآل عدة تح
على التحصيل الدراسي في المستويات لفة واالمتحانات المختمما انقلب سلبا على نتائج 

الخطة اإلستعجالية الخاصة بالتكوين، لم  " أما فيما يخص  التفكير في.  التعليمة المختلفة 
أما التفكير في محاولة تفسير لماذا المدرسة الجزائرية تبنت  ، )2() " 1998(تبدأ إال في سنة 

ها التربوي؟  نجد أن ذلك حدث في سنة هذه المقاربة، أي المقاربة بالكفاءات في إصالح
)2000( .   

  
 لمختلف المستويات يواجهون نوال شك أن آل هذا  ساهم في جعل المعلمين الجزائريي

   أوالئك، ونقصد بصفة خاصة  وتربوية صعبة ليست لهم آفاءات لحلها مواقف تعليمية
____________________________  

  
  
، 1998 ، الجزائر لمبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصالح التعليم األساسياالمجلس األعلى للتربية ، ) 1(

  . 79ص
   .91-76المرجع نفسه ، ص ) ) 2(



 

المعلمين الذين يشرفون على العدد الهائل من المتعلمين في المستويات التعليمية المختلفة، 
ثناء الخدمة وبصفة خاصة أ)  التطبيقي(أي المعلمين الذين يحتجون إلى التكوين الفعال 

 له مستوى وخبرة في المجال  التكوين الذاتي الممارس تحت إشراف أستاذ مكون متخصص
ألننا نعتقد أن  التكوين عن طريق المراسلة ، أو ما يسمى بالتكوين عن بعد الذي اقترحته 

 أن يحقق  وال يمكنهاالحتياجات ، ال يمكنه أن يلبي  لحل مشكل التكوين لةو المسؤتالهيئا
لثورة الكفاءات أن تحدث إال إذا قام "  ، ألننا متأآدين أن  ال يمكن ةأهداف التكوين المقصود

 ، أي التجربة التي تسمح  لهم بتطوير )1(" المعلمون أثناء تكوينهم المهني بالتجربة الذاتية 
التطبيق ، مما وتعديل الكفاءات المعرفية والمهنية من خالل التمفصل بين المعرفة النظرية و

بهدف توسيع معارفه وتنمية مهاراته من خالل  " يتعلم آيف يتكون" يجعل المعلم  المتكون 
" تعليم المتعلم آيف يتعلم " تحليل وتطوير المواقف المهنية  وبنفس الكيفية التي طلب منه 

  . عن طريق الممارسة الذاتية
  
   :تكوين معلمي العلوم أثناء الخدمة بعادأ - 6
  
 شك أن التكوين الذي يتم عن طريق الممارسة الذاتية تحت إشراف أستاذ مختص له حنكة ال

ومستوى وخبرة في مجال الكفاءات ، سيؤدي ال محال  إلى احترافية مهنة التعليم وتحسين 
لهذا، . نوعية وفعالية النظام التربوي وبالتالي إلى تسريع التغيير في عملية التعليم والتعلم 

ن معلمي العلوم أثناء الخدمة أبعادا تربوية وتقويمية، ال بد من االهتمام بها وهي نجد لتكوي
  : آالتالي

  
من طرف المختصين هذا التفكير  يتم :  باستمرار الذاتي العلمي بعد التفكير في التكوين-

مة  المناهج التعليتنفيذ والمسؤولين على دانيوالمهتمين بتكوين معلمي العلوم الفعالين في الم
التي خضعت لإلصالح التربوي ،أي المناهج التي تبنت  المقاربة بالكفاءات والتعليمات 

ويعنى التفكير في التكوين  الذاتي المستمر، تحديد أهدافه ووسائله . التربوية الخاصة بها 
   . التربوية ووضع معايير لمن يستحق هذا التكوين   

  
يحدد هذا البعد :   العلوم معلمالخاصة بتكوين معرفية والمهنية بعد تحديد الكفاءات ال -
، ويقصد باحتياجات رفية والمهنية بعد دراسة ميدانية، إحتياجات المعلمين المع مننطالقاا

آل المستجدات النظرية والتطبيقية الخاصة بالمقاربة بالكفاءات في تعليم العلوم والتي يجب 
   .   على المكون تمرين المتكون عليها

  
يمكن لهذا التمرن أن يتم  :العلوم تعليم مادة ساليبوأالمقاربات مرن على مختلف بعد الت -

   مشكل تعليمي يسمح - في موقف المتكون بجعله  المعلمىعلى مستو
________________________________  

  
  

(1) PERRENOUD Philippe, Op.cit, 1997, P 110.  
  
  



 

المقاربة ( بمختلف المقاربات التعليمية  له بادراك نقاط الضعف ونقاط القوة الخاصة
، باالآتشاف التعلم( وبمختلف أساليب التعلم ) باألهداف، بالقدرات ، بالكفاءات وبالمهارات

  ...)   التعلم بالمشروع 
  
الخاص يسمح التكوين الذاتي  :العلوماآتساب معرفة جديدة في مجال تعليمية بعد  -
 االستفسارارف جديدة تخص تعليمية العلوم التي تحاول  باآتساب معالتكوين أثناء الخدمةب

 أما المعرفة الخاصة التأهيل، امتحاناتعن أسباب التراجع التعليمي وعن نسبة الفشل في 
  للفرد المتكون بإدراك  أن التعليم المتمحور حول المتعلم، اآتسابهابتعليمية العلوم، يسمح 

ة وفق التقويم التكويني للمتعلم  قصد بناء المفاهيم يتطلب من المعلم  تقويم التصورات السابق
  .الجديدة

  
 في جعل المعلم  يمكن هذا المسعى: تحسين التعلم ثم التعليم وبالتالي النظام التربوي بعد  -

 قادرا على تطبيق معارف التكوين المهني في المواقف التعليمية ، وقادرا على المتكون
ى مستوى المتعلمين، وقادرا على العمل ضمن جماعة تحسين التطبيقات البيداغوجية عل

  .المتكونين واالتصال بهم 
  
يسمح التكوين الذاتي  : بعد  تسيير القسم والمدرسة وحل المشاآل الخاصة بمهنة التعليم -

الخاص بالتكوين أثناء الخدمة للمعلم المتكون بالقراءة الصحيحة للمناهج التعليمية الجديدة 
ربة بالكفاءات، وبالتنفيذ الصحيح لها على مستوى المتعلمين لتسيير القسم التي تبنت المقا

بطريقة صحيحة ، آما يسمح له هذا البعد  بإدراك أهمية التحكم في نظريات التعلم التي من 
شأنها أن تسهل عليه حل المشاآل التعليمية وآيفية تعليم الكفاءات المعرفية والكفاءات 

   .المنهجية الخاصة بالعلوم
          

ولما آان موضوع البحث  يهتم بمدى تحكم معلمي العلوم الطبيعية في آفاءات العلوم وآانت 
 نجد التحليالت األخرى ،لكل مادة تعليم وتعلم معايير وخصائص تميزها عن المواد التعلمية 

م التي قدمناها تدفع بنا إلى التفكير في انجاز مرجعية  آفاءات تخص تعليم مادة العلو
  .الطبيعية، يمكنها أن تصبح مرجعا لتكوين معلمي مادة العلوم الطبيعة

  
  : تعليم مادة العلوم الطبيعية ل  مقترحة مرجعية آفاءات - 7
  
في تعليم " المقاربة بالكفاءات"  على ما ذآر سابقا، نستنتج أن توظيف إستراتيجية ابناء 

 هنية تتضمن أسس تكوين معرفية نفسيةالعلوم الطبيعية تتطلب معلما ذا آفاءات معرفية وم
(psychologique)ابستيمولوجية ، (épistémologique)وبيداغوجية  pédagogique) (وتعليمية 

(didactique)   .  
بكفاءاتها بخصائصها، معايرها و  العلوم الطبيعية مادة التعليم والتعلم تتميزال شك أنو

الباحثين  التجريبية المتوصل إليها من طرف المعرفية والتقنية التي استمدتها من العلوم
ليل الصعاب الخاصة بتكوين معلم العلوم الطبيعية في مجال دوسعيا منا إلى ت، العلماء و

 من خبرة في تعليم مادة العلوم لمدة هاآتسبنالكفاءات الخاصة بمهنة التعليم ، وبناءا على ما 



 

 أثنى) référentiel( مرجعية قتراحا يلي سنحاول فيما في مستويات تعليمية مختلفة ،  سنة26
لتحديد  بها تعين س، حيث يمكن للمكون أن يالعلوم الطبيعية مادة آفاءة لتعليم ) 12(عشرة 

لما آانت آل آفاءة  و. في مجال الكفاءات العلوم الطبيعية معلمتكوين ل وأأهداف التكوين 
 ومن باب ،ا و التحكم فيهامهنية تتضمن عدد من القدرات تستلزم من المعلم ممارسته

  : الخاصة بهاوالقدراتات المقصودة  فيما يلي الكفاءسنقدمالتوضيح والتبسيط 
  
  :  الكفاءة تتمثل فيقدرات/  المعرفة الواسعة لمجاالت العلوم الطبيعية  آفاءة-

ة  المتعلقة  بالكائنات الحياولوجيقدرة التحكم في المفاهيم العلمية الخاصة بمجاالت البي* 
  .   الحيوانية والنباتية واإلنسان

األرض مكوناتها : قدرة التحكم في المفاهيم العلمية الخاصة بمجاالت الجيولوجيا * 
  .  وتغيراتها والظواهر الطبيعة الخاصة بها 

قدرة التحكم في المفاهيم الخاصة بمجاالت علم البيئة الفاعالت المختلفة و تغيرات البيئة * 
  .  التكنولوجي والصناعي واالقتصاديوعالقتها بالتقدم

  قدرة  التحكم في العالقات التي تربط بين مفاهيم علوم البيولوجيا والجيولوجيا وعلم البيئة *
  
/  للمستويات التعليمية المختلفة آفاءة معرفة محتوى مناهج تعليم مادة العلوم الطبيعية - 

  : الكفاءة تتمثل فيقدرات
  ات التربوية حسب السياسة التربوية الجديدة قدرة التحكم في التعليم* 
  قدرة التحكم في التعليمات البيداغوجية  حسب المقاربة بالكفاءات * 
  قدرة التحكم في المصطلحات الجديدة التي تناولتها المقاربة بالكفاءات * 
  قدرة التحكم في المحاور والمواضيع التعليمة الواردة في المنهاج  * 
   منهاالعامة والخاصة واإلجرائية:  أهداف التربية العلميةقدرة التحكم في* 
  آفاءات معرفية و تقنية   : قدرة التحكم في آفاءات العلوم المراد إآسابها للمتعلم* 
  العلوم م في مواقف ونشاطات تعليم وتعلم قدرة التحك* 
  
 الكفاءةدرات ق / الفعلية الخاصة ببيداغوجيا مادة العلوم الطبيعية  – آفاءة المعرفة -

  :تتمثل في 
  .ومجاالت تكوينها) القطب النفسي(قدرة  التحكم في  مكونات شخصية المتعلم * 
   .قدرة التحكم في مستويات األهداف التربوية التكوينية  وصياغتها* 
  صنافة األهداف التربوية قدرة التحكم في * 
  .قدرة التحكم في أهداف المجال المعرفي* 
  .ي أهداف المجال الوجداني قدرة  التحكم ف* 
   حرآي -قدرة التحكم في أهداف المجال النفس* 
   صياغة أهداف المجاالت الثالثة إجرائيا حسب مستوى الصياغة يقدرة التحكم ف* 
  .واإلجرائيالخاص العام، التمييز بين الهدف قدرة * 
  .قدرة التمييز بين أهداف بيداغوجية وأهداف تعليمية * 
  
  



 

  : تتمثل فيالكفاءة قدرات /  الفعلية الخاصة بتعليمية مادة العلوم الطبيعية-عرفة  آفاءة الم-
  قدرة التحكم في وسائل استقصاء التصورات أو الثماتالت السابقة للمتعلم * 
  قدرة التحكم في تحليل التصورات أو التمثالت  المختلفة للمتعلم * 
  قة للمتعلم  قدرة التحكم في تعديل المفاهيم العلمية الساب* 
  القدرة على جعل المتعلم يدرك العالقة الموجدة بين المواضيع و المفاهيم العلمية * 
  القدرة على جعل المتعلم يكون شبكات تصورية خاصة بالمفهوم العلمي * 
  قدرة التحكم في التحويل التعليمي لمحتوى المراجع العلمية المختلفة  * 
   .لمية المعقدةالقدرة على تبسيط المفاهيم الع* 
   مادة التعليم - المتعلم -المعلم : قدرة التحكم في العالقة الثالثية* 
  قدرة التحكم في عملية الكشف عن العوائق االبستيمولوجية  * 
  .قدرة التحكم في مستويات الصياغة المفاهيمية * 
  
   : الكفاءةقدرات/  آفاءة تسيير عملية التعليم والتعلم داخل وخارج القسم -

  .األستاذ ال الموجه،القدرة على لعب دور * 
  .القدرة على جعل المتعلم يدرك المشكل العلمي* 
  القدرة على تسيير األعمال التطبيقية ضمن الجماعات * 
  القدرة على خلق االتصال بينه وبين المتعلمين وبين المتعلمين فيما بينهم * 
  خل أو خارج القسم القدرة على جعل المتعلم يمارس تعلمه ذاتيا دا* 
  القدرة على تحفيز المتعلمين على مالحظة الظواهر الطبيعية خارج القسم * 
  القدرة على جلب انتباه المتعلم لما يتعلمه وما يحيط به من ظواهر اجتماعية  * 
  القدرة على طرح أسئلة بسيطة وهادفة  * 
  القدرة على استماع ما يقال من طرف المتعلم وتقديره  * 
  لقدرة على تخليق حماس للتعلم ا* 
  
  :  الكفاءةقدرات / آفاءة إدماج المعرفة العلمية الحديثة في تعليم مادة العلوم  -

  القدرة على استقصاء المعلومات الحديثة الخاصة بالمفهوم العلمي * 
  القدرة على التحكم في المشاريع التعليمية الحديثة التي تتماشى ومتطلبات العصر  * 
   في الحصول على المعلومات الجديدة نترنتاالى استعمال رة علالقد* 
  في تعليم مادة التعليم والتعلم    " تعليمية العلوم" القدرة على توظيف نظريات * 
 تإستراتيجيافي ) ، االجتماعي واالبستيمولوجيالنفسي(القدرة على توظيف أسس التكوين*

  .التعليم والتعلم  
  
  :  الكفاءة تتمثل فيقدرات / لتعلم  لتعليم مادة العلوم  آفاءة تطبيق  نماذج ا-

  القدرة على تطبيق التعلم باالآتشاف عن طريق الممارسة الذاتية  * 
  فرديا أو مع الجماعة القدرة على تطبيق التعلم بالمشروع * 
  القدرة على تطبيق التعلم عن طريق حل المشكل * 
  ) تفجير الطاقة العلمية (اإلبداع واالختراعاإلنتاج،  :حث المتعلم علىالقدرة على * 
   .ها توظيفالقدرة على جعل المتعلم يتصور آفاءات التعلم و* 



 

  
  :  الكفاءةقدرات /  آفاءة توظيف المقاربات المختلفة لتعليم مادة العلوم-

  القدرة على تطبيق المقاربة باألهداف * 
  القدرة على تطبيق المقاربة بالقدرات  * 
  على تطبيق المقاربة بالكفاءات القدرة * 
  بالمهاراتالقدرة على تطبيق المقاربة * 
  المقاربات في حل المشكل التعليمي مجموع القدرة على توظيف *
  
  :  الكفاءةقدرات/  آفاءة تسيير أفواج العمل أثناء حصص التطبيق -

  القدرة على جعل المتعلم يدرك أهمية التطبيق في التعلم * 
  .متساوية الكفاءات تقسيم المتعلمين إلى أفواج القدرة على * 
   .القدرة على تكليف آل فوج بنشاط علمي معين * 
   .القدرة على متابعة األعمال التطبيقية بدون إقصاء * 
  داخل وخارج القسم ذاتيا القدرة على حث المتعلمين للقيام بالتجربة * 
  نتائج القدرة على جعل األفواج تترجم ما توصلت إليه من * 
  القدرة على جعل أفراد الفرج يتبادلون المعلومات و والتقنيات * 
  القدرة على جعل آل فوج  يبلغ  نتائج التجربة ويفسرها  * 
 .القدرة على جعل المتعلمين يواجهون نتائج التطبيق والمعارف المختلفة* 
  
/ ت والفيزياء الرياضيا: آفاءة تبادل المعرفة مع معلمي التخصصات العلمية األخرى -

  :  الكفاءةقذرات 
   علوم الطبيعة الفيزياء والرياضيات :العلميةالقدرة على إيجاد العالقة بين المواد * 
  القدرة على تبادل المعلومات مع معلم الرياضيات * 
 القدرة على تبادل المعلومات مع معلم الفيزياء * 
  الفيزياء لحل مشكل العلوم القدرة على جعل المتعلم يستغل معرفته الرياضيات و *

  .علوم، رياضيات وفيزياء: ثالثالالقدرة على تنسيق معارف المواد العلمية * 
  الخاصة بالمفهوم الواحد القدرة على التنسيق بين معارف المواد العلمية * 
تعلمي يضم المعارف المشترآة بين علوم الطبيعة  -لقدرة على وضع مشروع تعليميا* 

  .فيزياءوالرياضيات وال
  .القدرة على استغالل معارف الرياضيات والفيزياء لتفسير ظاهرة طبيعية * 
  
/  طبيعة علميةا آفاءة المثابرة على تكوين أفراد مجتمع لهم القدرة على حل مشكل ذ-

  :  الكفاءةقدرات
   طبيعة علمية ادرة على جعل المتعلم يصوغ مشكل ذالق* 
  ستنباطياال والتفكير الفرضي االستقراء، طستنبااال: ميال علالقدرة على جعل المتعلم يستد* 

المالحظة، فرض الفرضية، :  المسعى العلمييمارسالقدرة على جعل المتعلم * 
 (OHERIC)...التجربة

  نجاز التقني العملي إلالقدرة على جعل المتعلم يقوم با* 



 

  ها القدرة على جعل المتعلم يستنتج المفهوم من النتائج المحصل علي* 
   االقدرة على جعل المتعلم يبلغ الرسالة العلمية ويبرر نتائجه* 
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  :معلم العلوم  أساس  آفاءات التعليم والتعلم  –ثانيا 
  

 على أن الصورة التي يتم بها تنظيم الخبرات التعليمية داخل المدارس اثنانال يختلف 
 نجاحنا في تحقيق أهداف التعليم وإبرازها والمعاهد التعليمية المختلفة هي التي تحدد مدى

المنفذ في الواقع ، ومن هنا تأتي أهمية دور المعلم في العملية التعليمية التعلمية باعتباره 
  . الواقعية  التعليمية في صورتها  -المحرك األساسي للعمليةاألول للمناهج التعليمية و

اف االجتماعية وتوظيف فلسفة المجتمع التي فإذا آان التعليم يعتبر وسيلة هامة لتحقيق األهد
أصبحت ترمي إلى تكوين أفراد دوى آفاءات معرفية ومهنية ، نجد أن آل من الفكر 
التربوي وتطور الفلسفات التربوية والنظريات النفسية جعلوا من عملية التعليم بالتصور 

 بتكوين المعلم في الحديث مهنة لها أصولها ووسائلها الخاصة، مما ظهر ضرورة االهتمام
األبعاد مجال الكفاءات، بحيث يمكنه هذا التكوين اآتساب القدرة على القيام بوظيفته ذات 

   .   والنفسية االجتماعية ، الثقافية
  
  :  مهام معلم العلوم في ضوء النظرية التربوية – 1
  

 لت ، جع... المجاالت الصناعية والتكنولوجيةال شك أن التطورات التي ظهرت في
المهتمين بتربية أفراد المجتمع  نتيجة تغير فلسفة التربية والمفاهيم المتعلقة بالعملية 

   التعلمية والعوامل المؤثرة فيها  يغيرون نظرتهم للمعلم ووظيفته في التعليم  -التعليمية
حيث نجد المدرسة الجزائرية شأنها شأن مدارس الدول المتقدمة والمدارس العربية تتأثر 

 التربوية الحديثة المتباينة التي أترث بدورها على المعلم آشخص له االتجاهاتديد من بالع
دور هام في المجتمع وفي المدرسة ، لكن بالرجوع إلى الميدان التربوي الجزائري ، نجده 

  : متمزقا بين اتجاهين 
  
تم بأمرين  األول يتمثل في االتجاه التقليدي، أو ما يسمى باالتجاه الكالسيكي الذي يه-

أساسين، أال وهما تنمية العقل وإمداد المتعلم بأآبر قدر ممكن من المعرفة المنظمة، حيث 
، والوظيفة األساسية للمدرسة للتراثيرى أصحاب هذا االتجاه أن التربية عملية حفظ ونقل 

 ، هي نقل هذا التراث الثقافي إليهم، ولتحقيق هذا  يجب الترآيز على المواد األآاديمية
العقلية وااللتزام بالتسلسل المنطقي لمادة التعليم الذي يبدأ من البسيط إلى المرآب أو من 

ففي ضوء هذه الفلسفة، يصبح دور المعلم يتمثل في . المعرفة  السابق إلى المعرفة الجديد
نقل المعرفة إلى المتعلمين في صورة تتفق مع نموهم العقلي، وهذا االتجاه ال يمكنه أن 

 مع التصور الجديد للعلم، أي التصور الذي يجمع بين العلم وتطبيقاته أو المفاهيم يتماشى
العلمية وتقنيات اآتسابها، ألن تبليغ المعرفة لوحدها ال يمكنه أن يحقق أهداف التربية 
العلمية التي ترمي إلى تنمية التفكير العلمي والنظرة العلمية الشاملة واالتجاهات والميول 

وك وغيرها من جوانب الشخصية التي أصبحت ضرورية للحياة في المجتمع وأنماط السل
  .       العلمي الحديث 

  
  أما فيما يخص االتجاه التقدمي الذي يستمد أصوله من الفلسفة البرجماتية ، يرى أصحابه -

 وميولهأن التربية عملية نمو تأخذ في حسبانها استعدادات الفرد المتعلم ، خصائصه حاجاته 



 

 التعلمية، آما يهتم أصحاب هذا االتجاه بالبيئة والمجتمع -اعتباره محور العملية التعليميةب
فيهما لهذا، نجد أصحاب   بهما ويؤثريتأثرالذي يعيش فيه الفرد ، أي البيئة والمجتمع الذي 

هذه الفلسفة في اختيارهم لعناصر التعلم يهتمون بالحجات والميول المحسوسة للمتعلمين 
بات ومشاآل المجتمع الحاضر، مما جعل البعض من أصحاب هذا االتجاه يهملون ومتطل

المادة األآاديمية ويعتبرونها وسيلة لتنمية أسلوب التفكير وبعض الصفات الشخصية 
المرغوبة على مستوى الفرد المتعلم لهذا ، نجد دور المعلم حسب هذا االتجاه ال يتمثل في 

. وإنما دوره يتمثل في أسلوب توصيل المتعلم إليها ... بادئوالمتزويد المتعلم  بالحقائق 
ولعلى أن النقد الذي يمكننا أن نوجهه ألصحاب هذه الفلسفة، هو أنهم اهتموا بعمليات التربية 
أي العمليات المكونة لشخصية الفرد المتعلم وحاجاته ومتطلبات المجتمع، أآثر من اهتمامهم 

املة  عن عملية تزويد المتعلمين بالصورة الشمهم يغفلالعمليات ، مما جعل معظبمضمون 
 المواقف التي مواجهةمبادئه وقوانينه ، ذلك لما لها من أهمية في للعلم ،مالمحه الرئيسية و

  .         يمكنها أن تصادف الفرد المتعلم في الحاضر والمستقبل
  

 في العملية التعليمة التعلمية وبناءا على هذا ، يمكننا القول بأننا في حاجة إلى إعادة النظر
فإذا آانت التربية تعتبر بالنسبة لمعظم . وفي دور المعلم بما يتفق وفلسفة المجتمع الحديث 

 الفرد المتعلم بفعالية في نشاط المجتمع ، وتعده اشتراكالمربين الوسيلة التي تؤدي إلى 
هذا المفهوم ترتكز بصفة خاصة للحياة فيه والتفاعل معه والتكيف لظروفه ، نجد أن التربية ب

  .  على الفرد والمجتمع ، مما يجعل منهم جوهر التطور الذي يعيد تشكيل الحياة 
  
   :ة ي في العملية التعليم العلوم معلم دور – 1-1
  

 الفرد  والنتاج العلمي السريع  يصعب على وفروعهااإلنسانية المعرفة اتساعالشك أن 
 عملية مواجهة من يجعل مما  مهما طالت فترة التعليم، اينهمضامالمتعلم اإللمام  بجميع 

 المادة التعليمية التي تفيد الفرد المتعلم في التفاعل مع البيئة والتكيف اختيارمشكلة وتحديد 
األمر أدى تبين القراءات المختلفة أن هذا  ، حيث ا ضروريالظروفها وتطويرها أمر

  أن تقدم  أساسعلىاآتكي لعلوم العلماء النقل الديد بالمهتمين التربويين  إلى التفكير في 
  :المادة التعليمية في وحدة متكاملة تتضمن في نفس الوقت  

  
، القدرات والمهارات المبادئ  المتمثلة في المعارف، المفاهيم، أساسيات المعرفة -

ات البشرية التي واالتجاهات التي تشكل الهيكل البنائي للعلم  الذي يعتبر النتاج الشامل للخبر
تعد أساسية في التفاعل مع المواقف المختلفة للحياة، بمعنى أن أساسيات المعرفة هي التي 

  .تساعد المتعلم في مواجهة المواقف وتفسير الظواهر الطبيعية والعمليات المحيطة به 
  
ع حاجيات المجتمل االستجابة  في تنمية فرد متعلم قادرا علىتتمثلالمجتمع  متطلبات -

 وبالتالي يصبح من الضروري أخد متطلبات ،ومطالبه حتى يصبح للتعليم صبغة اجتماعية
     .التعليم التربوية واختيار مادة مع بعين االعتبار عند تحديد األهدافالمجت

  



 

ومتطلبات نموهم حيث تعتبر خصائص المتعلمين  ،  متطلبات النمو السليم ألفراد المجتمع-
 التعلمية التي يعد الفرد المتعلم فيها محورا أساسيا لها ، –ة التعليمية أمرين هامين في العملي

مما يستلزم من أصحاب القرار إقامة مناهج تعليمية تأخذ في حسبانها خصائص النمو تهدف 
        .أساسا إلى نمو المتعلمين نموا سليما 

  
 لى التكيف مع الواقعولما آان تعليم العلوم ال يهدف بصفة خاصة إلى مساعدة المتعلمين ع

، وإنما يهدف إلى تهيئتهم للتفاعل مع واقعهم لتغييره وتطويره مستعملين في ذلك العلم فقط 
  : الحديث، نجد أن الدور األساسي للمعلم أصبح يتمثل في

  
، ذلك بتزويدهم بالقدرات والمهارات واالتجاهات والمعارف  تنمية الفكر العلمي للمتعلمين-

مكنهم من التفاعل مع مجتمعهم وتوجيه التطور فيه وجهة سليمة ، مما يعطي العلمية التي ت
قيمة لتعليم مادة العلوم باعتبارها نتاج لخبرات الجنس البشري في خدمة التطوير المنشود 

  .للفرد والبيئة التي يعيش فيها 
  
حياة في  المعارف واألساليب العلمية الحديثة في تطوير الاستخدامتدريبهم على آيفية  -

المجتمع ومواجهة مشكالتها مع الربط بين عملية التعليم الحياة المعاشة ، حيث يهدف هذا 
هو سائد في المحيط تمهيدا لتطويره في ضوء التقدم العلمي المعاصر،  الربط إلى معالجة ما

 حيث يستلزم هذا من المعلم القدرة على فهم إمكانيات العلم في تطوير المجتمع والقدرة على
  إدراك أهداف البحث العلمي  

  
 أساسيات العلم أو إآسابهم أي ومفاهيمه، وقوانينه تزويد المتعلمين بالنظرة الشاملة للعلم -

 مفاهيم وقوانين علمية على اآتساببمعنى آخر، يتمثل دور المعلم في مساعدة المتعلمين 
  .والحياةالطبيعة عامة تساعدهم في القدرة على استجالء معالم صورة العلم الخاصة ب

  
 مما يتطلب الطبيعية، والغيورات في ضوء تطورات المجتمع تعديل سلوك الفرد المتعلم -

 يمكنها أن تحقق أهدافها التربوية دون ربطها فنية، المنه إدراك أن عملية التعليم آعملية 
  .   بالتحويل االقتصادي، السياسي واالجتماعي

  
 الذي يتمثل في بين الجانب المعرفي)  أثناء الدرس(علم عند عملية التعليم والتالربط  -

معرفة المتعلم لحقائق العلم ومبادئه والجانب السلوآي الذي يتمثل في أسلوب التفكير العلمي 
  .التي يجب أن يدرب عليها المتعلم ومهارته 

  
ية، أي المعرفية الوجدانية والنفس حرآ: في مجاالت تكوين الشخصية الفرد المتعلم تربية -

في النواحي الجسمية، العقلية واالنفعالية، حث يتم ذلك بتزويد المتعلم بالمهارات األساسية 
  .الالزمة للمتعامل مع المجتمع وبالعناية الصحية والجسمية والنفسية

  



 

 التربوية العلمية وفق المقاربة بالكفاءات األهداف نجد أن تحقيق ذآره،وبناءا على ما سبق 
زون ارد المتعلم لخدمة المجتمع وتطويره، أصبح يتطلب معلمين أآفاء يمتعلى مستوى الف

  : ومعرفة علمية مكتسبة تساعدهم في ) طبيعية (بصفات شخصية 
 المدرسة والمجتمع وفهم دور المدرسة والمجتمع وعالقتهما بالتطور دورهم في فهم -

   اإلنساني
لمتعلمين  في المجال العلمي سيع اآلفاق ل المتعلمين والعمل توإدراك أهمية العلوم في حياة -

  واالجتماعي
 والقدرة على ، العلمي في التفكير وما يصاحبه من اتجاهات علميةبباألسلو   اإليمان-

 بعين االعتبار التطورات العلمية األخذمع ، ذاتيا في حياته اليومية األسلوبتطبيق هذا 
 إدراك أبعاد التقدم ، إضافة إلىلمختلفة الحادثة أو المحتمل حدوثها في الفروع العلمية ا

العلمي وأثره في المجتمع اإلنساني ، آما تساعد الصفات التكوينية للمعلمين في المعرفة 
 إلى فهم طبيعة إضافة ، األخرىالدقيقة والواعية بمادة التخصص وعالقتها بالمواد التعليمية 

 لكن هذه المعرفة ال...   التعليمي في عمليات التوجيهالمتعلمين وقدراتهم واآتساب خبرة 
 للعملية التكوينية التي خضعيزا بها ، إال إذا ميمكن لمعلم العلوم  أن يكون مكتسبها أو مت

تجعل منه فرد آفء له خبرة مناسبة للقيام بعملية التعليم بما تتضمنه من مهارات في 
التجارب واستعمال الوسائل وإدارة األعمال الجماعية وإجراء ، التخطيط  للتعليم والتعلم 

التعليمية واالستفادة من المصادر العلمية المختلفة قصد توجيه المتعلمين داخل القسم 
  .   منشاطاتهوخارجه وبالتالي تقويم 

  
  :  في العالم العربي  أهداف تعليم العلوم– 2 -1
  

تعليمية ة الفترة الأصبحت قدرة معلم العلوم على تحديد األهداف التعليمية وتحقيقها في نهاي
لم،  أمرا أساسيا ونقطة انطالق لكل عملية تعليمية يقوم بها المععلى مستوى الفرد المتعلم

 أما فيما األهداف التعليمية لمادة العلوم ، التحكم في األولى بالدرجة مما يتطلب من المعلم 
  :  آالتاليفهي ،التي اتفق عليها  اتحاد المعلمين العربيخص أهداف تعليم العلوم 

  
 إبراز دور الحضارات المتعاقبة التي نشأت في الوطن العربي وبصورة خاصة الحضارة -

  .ربي بنفسه وأمتهالشكل الذي يعزز ثقة المواطن العالعربية اإلسالمية ب
  
 إنماء روح التقدير بقيمة العلوم وجهود العلماء وبخاصة العلماء العرب، وتكوين مثل عليا -

شرية وتحفيزه على استخدام العلم لخير المجتمع والبعربي تجعله يسعى إلى لدى المواطن ال
  تطوير العلم 

  
 إعداد العلماء والباحثين والفنيين الذين يستطعون القيام بدور فعال لمعالجة عوامل التخلف -

في الوطن العربي بتحقيق نهضته الشاملة في شتى الميادين الزراعية ، الصناعية 
  واالقتصادية

  



 

 مساعدة المتعلمين على اآتساب معلومات مناسبة بصورة وظيفية تساعدهم على فهم -
 تحيط بهم وترقي من عالقتهم بالبيئة وسيطرتهم التيأنفسهم وعلى فهم الظواهر الطبيعية 

ربي وظروفه وما فيه من زيد من فهمهم لطبيعة مجتمعنا الععليها وحسن التكيف معها، وت
ستطيع أن تسهم في زيادة الثروة والخدمات والتقريب بين أنحاء إمكانيات مادية وبشرية ت

  .العالم العربي
  
 تدريب المتعلمين وتنمية قدراتهم على األسلوب العلمي في التفكير الذي هو الطريق القويم -

  .في حل مشكالت المجتمع في مختلف المجاالت
  
م إلى مجتمع يبني تقدمه على  المناسبة التي تنقلهاالتجاهات مساعدة المتعلمين على آسب -

  .والتخطيطأسس علمية قائمة على الدراسة والتجربة 
  
 العلمية المناسبة وترغيبهم في دراسة تاالهتماما مساعدة المتعلمين على آسب وتنمية -

  .فيهم وإشباع رغبة حب االستطالع المناسبة،العلوم في مختلف المراحل بالوسائل 
    
المهارات الفكرية واليدوية والحرآية والمهارات األخرى سب عدة المتعلمين على آ مسا-

   )1(. التي تتناسب مع مستوياتهم
    

تعلم بصورة متكاملة، أي معرفيا ولما آانت التربية العلمية ترمي إلى تكوين وتنمية الفرد الم
ن ال بد من أ ، نجد أن للتجزؤنفس حرآيا ووجدانيا في نفس الوقت  باعتباره آل غير قابل 

عند تحديدها تأخذ  بعين أهداف تعليم العلوم وفق مجاالت النمو ، بمعنى أن تصنف 
  : االعتبار

  
 الذي يتضمن اإلدراآي  أو ما يسمى بالمجال العقلي )cognitif( أهداف المجال الفكري -

 والمبادئالقدرات والمهارات الخاصة بأسلوب وعمليات التفكير الذي ينتج عنهما المفاهيم 
  . فية الضرورية لحل المشاآل بالنسبة للفرد المتعلم والمجتمعالوظي

 
 أو ما يسمى باالنفعالي الذي يتضمن القدرات )l’affectif( أهداف المجال الوجداني -

والمهارات الخاصة باالتجاهات والميول وأوجه التقدير بالنسبة للمشاآل التي تصادف الفرد 
  يجابيا أو سلبيا المتعلم ويمكنه أن يستجيب إليها إما ا

  
 الذي يتضمن القدرات والمهارات الخاصة )psychomoteur( حرآي - أهداف المجال النفس-

  بالوظائف العملية الحرآية التي لها أهمية بالنسبة للحياة أو التواصل بين أفراد المجتمع
________________  

  
، عن رشدي لبيب ، ر تدريس العلوم في الوطن العربيتوصيات مؤثمر المعلمين العرب،تطوياتحاد المعلمين العرب، ) 1(

 .67-66 ، ص1976، مكتبة أنجلز المصرية، مصر، معلم العلوم
 .  



 

  
فعلى معلم العلوم أن يدرك أن أهداف هذه المجاالت متكاملة مع بعضها البعض وال يمكن له 

اف المجالت عند تكوين الفرد المتعلم أن يهتم بأهداف أحد المجاالت دون االهتمام بأهد
األخرى ، ألن مجاالت تكوين المتعلم  متكاملة فيما بينها ويرتبط آل منها باألخر ، حيث 
تسمح قدرة المعلم على التحكم في هذه العملية تحقيق األهداف التربوية التي يستلزم منه 

 التربوية التي يجب على المعلم األهدافأما فيما يخص . إجرائتها على مستوى المتعلم 
   :آالتالي فهي بالكفاءات،قيقها على مستوى الفرد المتعلم وفق المقاربة تح
  
  لها عالقة وثيقة بما توصل له العلماء والباحثين  في مجاالت مفاهيمية أو أهداف معرفية* 

 من اإلنسان، أي آل ما يحتاج له ... البيولوجيا ، الجيولوجيا ، البيئة، الفسيولوجيا: العلوم 
 والتغيرات على ذاته ونموه وفي فهم الظواهر الطبيعة الحفاظ تساعده في معلومات علمية

المستمرة التي تجرى في البيئة والمحيط، قصد التحكم فيها ومعرفة المزيد عن نفسه وعن 
  .بهالبيئة المحيطة 

  
 لها عالقة وثيقة بأسلوب التفكير العلمي وما يصاحبه من أهداف منهجية أو تقنية* 

االستدالل العلمي بجميع أنواعه ، التحكم في المعلومات العلمية من : ات اتجاهات ومهار
خالل توظيفها في حل المشاآل، التحكم في االنجاز التقني لكون تعلم العلوم يستلزم القيام 

 من قدرات ومهارات الزمة اإلنسان ، أي آل ما يحتاج له واالتصالبالتجارب والتبليغ 
  .تفكير، قصد حل المشاآل ذات طبيعة علمية إلتباع المنهج العلمي في ال

  
التي أدخلت على )  المقاربة بالكفاءات( وبناءا على مذآر سابقا، نجد أن المستجدات 

العاصر  لمتطلبات وأهداف تعليمية استجابات تمهاراالمناهج التعليمية بما فيها من قدرات، 
جتمع الجزائري بصفة خاصة   أصبح يستلزم من المجتمعات المختلفة بصفة عامة والميالذ

أفراد ذوي آفاءات لهم القدرة على حل المشاآل بطريقة علمية وفي أسرع وقت، أصبحت 
ا التعليمية وآتبها المدرسية أن هتستلزم من المنظومات التربوية بعد إعادة النظر في مناهج

سيتم بها التكوين تعيد النظر في تكوين مواردها البشرية، أي أن تعيد النظر في الكيفية التي 
  .األولي والتكوين أثناء الخدمة  في ضوء هذه المستجدات التربوية 

   
  : تكوين معلم العلوم في ضوء المستجدات التربوية – 2
  

 قابل للتطور والتغير من حيث أهدافها، مضمونها إنسانيالتعليم والتعلم نشاط   مهنةتعتبر
 التطورات نتيجةنا التربوية والنفسية وأساليبها، ذلك حسب تطور مفاهيمنا ، أساليب

 والعلمية والثقافية التي تجرى في الوقت الحالي ، آما واالقتصادية االجتماعية والغيورات
العلمي والمهني للمعلم  نقطة انطالق للنمو المهني في مجال التعليم )  التكوين(يعتبر اإلعداد 

المهنية من خالل عمله وممارسته لها في وال شك أن المعلم  يطور وينمي قدراته العلمية و. 
الميدان، حيث يمثل هذا العمل الفعلي المجال الحي الذي يختبر فيه المعلم آل ما تلقاه من 

 وأساليب أثناء فترة تكوينه  ويكتشف فيه قدراته وينمي مهارته ، آما يسمح ومبادئمعارف 
يحاول أن يدعم فيها ما هو له هذا المجال باآتشاف  مواطن القوة والضعف في نفسه،  ف



 

 ، حيث يعطي هذا أهمية آبيرة  للنمو العلمي والمهني للمعلم خاطئصحيح ويصحح ما هو 
  . مهما آانت خبرته أو أقدميته في مهنة التعليم  

  
  : معلم العلوم العلمي والمهني في تكوين   أهمية النمو- 1 – 2
  

بالنسبة للمعلمين فقط وإنما بالنسبة لجميع  ال عصر الحديثإزدادت أهمية النمو المهني في ال
اإلفادة من برامجه  لحسن لهذا النمو والتخطيطالمهن األخرى ، حيث ظهرت الحاجة الملحة 

 مما يستدعي من المهتمين بالتكوين تدريب المعلمين أثناء الخدمة على ومناهجه، 
لمعلم إدراك ي يسمح لالمستجدات التي برزت في هذا العصر ، أي االهتمام  بالتكوين الذ

 وأساليب النمو العلمي  التعليم ،، وسائل شخصية الفرد المتعلم نموأهمية آل من أهداف 
 نظرا لسرعة تطور المعرفة التكوين عملية ضرورية  لمهني أثناء الخدمة، مما يجعل منوا

تعليمية التغيير في المناهج التطور الحياة في المجتمع وتجددها الذي فرض العلمية وسرعة 
افة إلى تطور البحث التربوي واآتشافه لمزيد من تصبح  تتماشى ومتطلبات العصر، إضل

ر نفسه ، معارفه وأساليب الحقائق ، حيث تستلزم آل هذه المستجدات من المعلم أن يطو
القدرة على التعليم تصبح لديه  حتى يتمكن من تأدية دوره حسب المستجدات وتعليمه ، ذلك 
ات الجديدة ، أو بعبارة أخرى تدعو االعتبارات المذآورة المهتمين بتكوين وفق االتجاه

الموارد البشرية الخاصة بمهنة التعليم  إلى إعادة النظر في برامج تكوين المعلمين التي 
اإلصالح التربوي يجب أن يكون االهتمام فيها بالنمو العلمي والمهني للمعلم من أولويات 

  :   لمعلم العلوم أن تكوين في ضوء المستجدات التربويةلليدة  الجدبرامجبحيث تسمح ال
 

الثقافية التي تحدث في المجتمع واالقتصادية و ك التغيرات االجتماعيةيطلع ويدر* 
مجال التكوين أن يعمل على  وفي التربوي،لمجال الجزائري والتي لها أثرا عميقا في ا

    .العلومات وبين عملية تعليم مادة  آيفية الربط بين هذه التغيرالمعلم علىتدريب 
  
نتجت عن إعادة النظر في المناهج التعليمية لمادة العلوم من يتعرف على التغيرات التي * 

 المقصودة في اإلصالحاتها، وأن تعمل تربوية والمفاهيم التي تتماشى مع الاألهدافحيث 
اهيم التي تتماشى والمقاربة التكوين في هذه الحالة على تدريب المعلم على التحكم في المف
  .بالكفاءات آما تدربه على آيفية تنفد المنهاج على أفضل وجه

 
 أجريت في منها التي ربوية المختلفة الجزائرية واألجنبيةيتعرف على نتائج البحوث الت* 

 مهاراتها، ويتدرب على بعض التعليم، الحديثة في األساليب آما يتعرف على المجال،هذا 
  .             ها فيما بعدقصد توظيف

  
اآلخرين  المنهاج التعليمي الجديد والبحث مع تنفيذطرح المشكالت التي تواجهه في * 
 األهدافعلى وسائل وطرائق مواجهتها ، قصد تحقيق  ...)تربويين، مفتشين، معلمين(

  .التربوية ورفع المردوية
  



 

ية وظيفية تستلزم من المعلم المعني وعليه، نجد أن النمو العلمي والمهني لمعلم العلوم عمل
بالتكوين إدراك أهميتهما والعمل على التدرب عليهما ذاتيا ، ذلك حتى يتمكن من تطوير 
آفاءاته المعرفية في أداء عمله ، مما يساعده على مواجهة المشكالت والمواقف الحقيقية 

لفت انتباه المهتمين  وفي نفس الوقت ن.ا يخص المتعلمين ومادة التعليمالتي تقابله فيم
بالتكوين أي المنفذين بصفة خاصة أن المعلم مهما آانت خبرته أو ميوله تجاه مهنة التعليم، 

/ لن يسعى إلى تنمية وتطوير رصيده العلمي، قدراته ومهارته، ما لم يكن النظام التعليمي 
ر بضرورة التكويني متطورا ويتماشى مع المستجدات االجتماعية التي تجعل المعلم يشع

  .التكوين العلمي والمهني 
  
   : العلمي والمهني  لمعلم العلوم تكوين مفهوم ال- 3
  

) formation professionnel(التكوين المهني أن، كوينالقراءات المختلفة الخاصة بالتتكشف 
 كون لهما نفس المعنى في الحياةيال يمكن أن  والتكوين التعليمي الخاص بمادة التعليم، للمعلم

التكوين الذي أصبح هدفا وغاية مفهوم إذا رجعنا إلى ف. اليومية أو في المجال التربوي
أن   منها ، نجدالتعليميةو … شتى الميادين الصناعية واالقتصادية والطبية ن ورائهتسعى م

 هذا المفهوم  البحث في هذا المفهوم ، حيث يرجعنا  به فيما يخص ميدان تصورا خاصاكلل
نية آعلم النفس والتحليل النفسي العلوم اإلنسا، البيولوجيا (ى مجاالت عديدةبصفة عامة إل

في بناء ما  والجدير بالذآر أن هذه المجاالت آلها تساهم   ) اللسانيات وعلم االجتماع،
آل ، ألن ترمي بالضرورة إلى االهتمام بالتكوين المهني للمعلم ، ولكنها اليسمى بالتكوين

 يتماشى والنشاطات التي  الذيلتكوينبا تصور خاص لها معينفرقة مختصة في مجال 
 إلى تطورات يشيرالتكوين  "يذهب إلى أن ) Honoré( هنوري  الباحث ، لهذا نجد تسيرها

)Processus maturatifs (للعضوية ونتائجها نضجية  ")1(   
  
، أي )savoir être(  من المعرفية الوجدانيةأيا يمثل جزء ال يتجزولما آان تكوين الفرد تربو 

من خاللها خبرته في  الحياة ، نجد أن التكوين الذي الفرد المعرفة الممارسة التي اآتسب 
 في حسبانه النشاطات أو السعي إلى يأخذيشير إلى التطورات النضجية للعضوية، ال 

يتم بها التغيرات المخلفة من خالل العمل على القدرة القابلة للتطور، وال يحدد الكيفية التي 
التطور وال يعين المعني باألمر بهذا ، يصح التكوين الذي يعني التطورات النضجية 

ولتغطية هذا الفراغ ، نجد المختص .  للعضوية ال يخدم التكوين المقصود في التربية 
لمقاربة األولى،  يقدم تكملة للنفسيا طريق التحليلعن )  Freud(يدو فرالنفساني سجموند

التكوين، حيث قام هذا العالم من خالل  ى الشخص الذي يقوم بمسعى العمل علذلك ب
  عن استثارة أو" تبحث   بتقديم  رؤية تفيد في تكوين المعلم، أي رؤية ةالتكوينات التحليلي

___________________  
 

(1) HONORE Bernard , Pour une théorie de la formation Dynamique de la formativité 
,Paris ,Payot, 1977 et HONORE Bernard , Pour une pratique de la formation, La 
reflexion sur  les pratique , Paris payot, 1980. 

 
  



 

ذلك  ، خاص بالشخص) Néo- genèse (  تكوين حديثتحريك  عدد من التطورات وتخليق
  . )Démarche réflexive .(" )1( من خالل توظيف المسعى التأملي 

  
 من يمارسها الصفاتم تستلزم التعليممهنة  أصبحت مهنة التكوين أو األساس،وعلى هذا 

ي ال تالتعلم ال عملية لتسهيل التكوينرها عن طريق يوالميزات الشخصية التي يمكن تطو
 األبعاد هباعتبار هذ ،)   dimensions affectives( حدث خارج األبعاد الوجدانية تأن ا يمكنه

وال شك أن وجهت النظر هذه، أدت بالمهتمين بالتربية إلى إدراك  .لشخصيةاأهم مكونات 
 به، ألن هذه  الفكرة أصبحت أمرا  التكوين والشخص المعنيبين التي توجد عالقةال

عمل اإلنسان  يقتضي"  بالمفهوم الحديث التكوينضروريا في المجال التربوي، لهذا، نجد 
، حيث يعطي هذا ، للمعيار الشخصي بعدا ذا  )2( " اتهعلى تصوراته  وسلوآعلى نفسه و

 )3(" المهنة التربوية الخاصة بالتعليم احترافيةوفي " أهمية في آل تكوين بصفة عامة 
 .بصفة خاصة 

  
ولقد آشفت لنا التجربة الميدانية في التعليم لسنوات عدة ، أن السعي وراء التكوين من أجل 

 تكوين  بدون دراسات ميدانية  تسبقها يمكنه أن يخلق  رزنامةتنفيذالتكوين أو السعي وراء 
حاجزا لتحقيق أهداف هذا التكوين بطريقة ايجابية ، مما يعود سلبا على المتكون وعلى 
المنظومة التربوية، حيث نجد هذا الحاجز يرجع في معظم األحيان إلى غياب عامل 

رد المتكون من جهة ومن جهة التحفيز، و إلى عدم وضوح المقصود من التكوين بالنسبة للف
أخرى، يمكن إرجاع هذا الحاجز إلى عدم إدراك معظم المكونين بالرغم من مستواهم 

 يدرك الصعوبات التي ترمي إلى جعل المعلم المتكون التكوينلغاية المعرفي العلمي 
ي الوقت ي ضوء المستجدات التربوية، ألن المواد التعليمية فمية فيالخاصة بتعليم المادة التعل

الحالي أصبحت ترتبط بالمعرفة العلمية، والمعرفة التعليمية والمعرفة البيداغوجية وآذا 
المعرفة النفسية للمتكون، مما يضع المعلمين أمام واقع التناقضات بين عملية التعليم وعملية 

لوجود فرق بين منطق تعليم المادة ومنطق فعل التكوين " التكوين عند التطبيق، ذلك 
   )4(" متمحور حول األشخاص ال
  

 وال زال موضوع عدة آتابات وأبحاث في مختلف وال شك، أن مفهوم التكوين آان
المجاالت، إال أنه بناءا على القراءات المختلفة، وبناءا على ما ذآر سابقا يمكننا تحديد 

  : إهتممات التكوين  المقصود بالبحث  آالتالي
  

______________________  
 
 (1) FREUD Sigmund . Essais de Psychanalyse,Paris,petite bibliothèque, Payot 
.Paris ,1963. 
(2)FERRY Gilles, Le trajet de la Formation , Les enseignants entre la théorie et la 
pratique, Paris Dunod,1983. P30-31  

  .77، ص1998المجلس األعلى للتربية، مرجع سابق ، ) 3(
(4) BRAUN Agnès, Enseignants et / ou Formateur , éd. d’organisation, Paris 1989. P 
41.    

  



 

 متمحورا بمعنى أن التكوين التعليم،ال بمادة شخصية الفرد المتكون  بتطوير التكوينيهتم  -
مه، يتعل تعلمه أو ذلك بدفعه إلى القيام بالممارسة الذاتية لماحول شخص المتكون ذاته ويتم 

وعلى المكون أن يتجنب التكوين النظري واالعتماد على المحاضرات اإللقائية التي ال تخدم 
    . الكالسيكية الحشو بالمعلومات آما آانت عليه الطريقة ، إالالمتكون في شيء 

  
ز يالتحفعلى ترتكز  بمعنى أن المبادرة ،  نفسهبمبادرة الشخص المتكون يتم التكوين -
)motivation ( والتطبيقي البيداغوجى  التعليمي والجانبوعلى الرغبة في التكوين الخاص ب

 تغيير طريقة تفكير المعلم تجاه التعليم ، وبالتالي مهما في دورا  تلعب هذه الجوانب حيث، 
    . ه سلوآالتغيير في 

  
 أن الفرد المتكون بطريقة ، بمعنىجديدتنتاج ال الإلى  إلى التغيير والتكوينيرمي  -

صحيحة، يسعى وراء تدليل الصعاب التي تصادفه في تعلمه و في مهنة التعليم من خالل 
  .تغيير طريقته في التفكير وطريقته في التعليم، ذلك حسب مستجدات العصر

  
لتكوين التربوي  في الوقت الحاضر تسعي وراء   الغاية األساسية لنا استنتاج أنوعليه، يمكن

 من خالليم العلمية والتعليمية على مستوى المعلم ذاته، ذلك تغيير وتعديل وتوسيع المفاه
يمكنه أن ال ،  من التكوين يعتبر تكوينا عاماهذا النوع، إال أن  اليومية هاتممارسته وإنتاج

 التي يطرحها باالنشغاالتاالحترافية في مهنة التعليم ، وال طرحها ت التي باالنشغاالتيهتم 
  االنشغاالت، حيث نجد هذه  ) formation Disciplinaire(م   بمادة التعليالتكوين الخاص

  .  شروطا تحددها أهداف معينةتتطلب 
  

يعتبر من المعطيات الذي أصبح  البعد الشخصي للتكوين ه، هوال يجب أن نغفل عنوما 
بها بصفة خاصة ، ألن التكوين بالمفهوم الحديث أن يهتم  مة التي يجب على آل مكونالها

قسم  والسعي وراء التطبيق الباحثين التربويين  تجاوز مرحلة المالحظة في اليتطلب من 
  .   شخصية المتكون وتطويرالذي يستلزم إدماج  آل األبعاد المساعدة في تغيير الميداني 

 توالمهارافي المجال التربوي يتطلب تنمية القدرات ) المعلم(ولما آان تكوين المكون 
مية القدرات والمهارات الخاصة بمادة التعليم ، سنحاول فيما يلي  وتنة بمهنة التعليمالخاص

  :توضيح الفرق بينهما
  
  : ( formation professionnel) التكوين الخاص بمهنة التعليم - 1 – 3
  

ال شك أن أي إصالحا أو توجها تربويا خاص بالتعليم أو بالتكوين التربوي  يحدث في 
 أو أسيكون له صد) أمريكا و أوروبية  ( واقتصاديايا الدول المتقدمة تكنولوجيا ، صناع

 من بينها  و والدول في طريق النمو بصفة خاصةيرا في الدول العربية بصفة عامةتأث
الجزائر ، هذا ما بينته اإلصالحات التربوية التي جعلت المنظومة التربوية الجزائرية  تعيد 

 ، ذلك 1992ليمية العلوم الطبيعية مند سنة النظر في مناهجها وآتبها التعليمية الخاصة بتع
بناءا على قوانين التوجيه التربوية التي وضعتها وحددتها  وزارة التربية بفرنسا سنة 

في التعليم أصبحت األولوية  تعطى "  ، حيث نجد هذه التوجيهات تشير إلى أن )1989(



 

 اللذان )Savoir -faire (لفعلية ا-والمعرفة ) savoir(لعملية إآساب المتعلم المعرفة العلمية 
  /Apprentissage(تطوير مواقف التعلم والتعليم   لإلبداع ومراقبةانضروريأصبحا 

enseignement  ( االتصال واإلعالم في مجال تقنيات وال الكفاءات هسابوإآ للمتعلم ، وآذا
  .  ) 1(" اآللي 

  
 التي فرضتها تغيرات صالحاتواإل  والتطورالحضارةالجزائر برآب الدولة وحتى تلتحق 

 التوجيهات التربوية في تتبنى هذه العصر على المجال التربوي ، نجدها هي األخرى 
تحقيق التوجيهات  الواقع التربوي الجزائري،ال يعكس المجاالت التعليمية و التكوينية إال أن

   قة الكالسيكية الطريتوقف على يزالتعلم ، حيث نجد التعليم ال ي/ عليم تالتي تؤآد على 
مهنية تتماشى /  تؤآد على  آفاءات تعليمية اإلصالحات التربويةذلك بالرغم من أن 

تعليم المتعلم " ومتطلبات العصر، أي آفاءات تربوية و تعليمية تجعل المعلم  قادرا على 
 حتى يكتسب المفاهيم العلمية من خالل ممارسته ذاتيا للتقنيات العلمية التي" آيف يتعلم 

"  تعليم المتعلم آيف يتعلم" أن إلىونلفت االنتباه هنا .  ليها العلماء والباحثين من قبلهإتوصل 
أآثر ألن مهنة التعليم أصبحت لوحدها ال يمكنها أن تمثل  آفاءات  التعليم آكل آتكامل، 

نتباه إدارة األعمال التطبيقية واال، تنشيط القسم وتسيير األفواج  تتطلب من منفذيهاشموال  و
راتيجيات  االستوالبحث عن الحلول و، ل التعلم  التي تعرق اإلبستيمولوجيةإلى العوائق

على األساسية  لمهنة التعليم تشتمل الخصائص " أو بمعنى آخر  ، حسب الفروق الفردية
 إلى التفاعالت في الموقف  فيها أخذ القرارات المستمرة في اللحظة التي يجب االنتباه

      )2(." المعين 
  

 تبرز فعل المعلم على المتعلم أو  مهنة التعليموبناءا على هذا المبدأ، يمكننا استنتاج أن 
مجموعة من المتعلمين قصد تكوينهم في مجال معين ، بحيث إذا  آان المعلم آفء في 
مهنته، نجد نتائج آفاءاته تظهر على مستوى المتكونين سوى أن آان ذلك يخص معرفتهم 

 أو التقنية ،أو يخص آيفية حلهم للمشاآل اليومية  والعكس صحيح ، حيث يؤآد المفاهيمية
 التي يمارسها) التعليم (والمهنة) المعلم (العالقة التي توجد بين الشخصهذا على أهمية 
غيير الشخصي انعكاسات على أن يكون لنظام الت " يصبح من الطبيعي المعلم و بهذا،

  ) .3( "  الشخصيةلاألعماتأثير بواسطة ثر على العالم المهني يؤمفعول التكوين ، ألن المهنة
المربي يؤثر بما يقوله،  وبما يفعله هو أصال على المتعلم لكونه يوجد في نفس " ولما آان 

   )4(" الوقت في مستوى الوعي وأال وعي،  ذلك حسب النضج الوجداني والتحكم الداخلي 
 __________________  

  
(1) Ministère de l’éducation national , Loi d’orientation sur  l’éducation ,  loi n° 89-486 
du 10 juillet 1989. Bulletin  de l’éducation nationale n°4 du 31 aout chapitre : mieux 
Former  et mieux recruter..Paris 1989. P24.Paris. 
(2) ASTOLFI  .Jean Pierre. et autres .op cit .1997. P6   
(3) Maison Line pour  l’institut de Formation et d’Etudes psychosociologique et 
Pédagogiques , Formation et /ou personnelle in Formation 3, France, n° 260 . PP 
182- 183. 
(4) MAUCO George , Psychanalyse et  éducation , collection l’enfant et l’avenir Paris,  
1968. P12.  



 

 من جديد   بصفته متعلما تكوينه وجدانيا  المعلم المتكون يمارسوري أنمن الضرنجد أن 
مهما  التكوينيةخالل الفترة أي أن يمارس التكوين ذاتيا حسب متطلبات المستجدات التربوية  

تحسينه يمي قصد التعل إعادة النظر في آيفية عمله  ذلك في يساعده، حيثآان نوعها 
 في  اتجاهين متكاملين  في مجال التعليمما يجعلنا نؤآد على أن للتكوين المهني ، مهوتقويم

   : نظر ألهميتهما أخذهما بعين االعتبارمجال الكفاءات ، وعلى الفرد المكون أن ي
  
لمية المعرفة المفاهيمية الع:  للتكوين التعليمي في مجال الكفاءاتاالتجاه األوليتضمن  -
 البيداغوجية المادة المتمثلة في المعرفة الفعليةالمعارف التقنية التي لها عالقة بمهنة تعليم و
)pédagogique(التعليمية المعرفة  و)didactique( أي تعليمية العلوم الخاصة بمادة التعليم 

        .    الطبيعية 
  
ءات مواقف التكوين المختلفة  التي  التعليمي في مجال الكفاالثاني للتكوينيتضمن االتجاه  -

تسمح للمتكون بممارسة تعليمه وتعلمه التربوي ، بمعنى أن يكون التكوين متمحور حول 
المعلم ليعيش شخصيا المواقف التي يعيشها المتعلم أثناء التعلم ، ذلك حتى يدرك ذاتيا  

  .الصعوبات التي يمكن للمتعلم أن يصادفها عند التعلم  
  

 بمهنة التعليم فعاال على مستوى المتكون ويعطي التكوين الخاصحتى يصبح  أن وعليه، نجد
،  نعطي أهمية ألحدهما دون اآلخر أوين االتجاهيند نغفل عن ها اليجب أنثماره المهارية، 

المكون ق العالقة بين  ال يتوقف على خل، الحقيقي الخاص بالتعليم المهنيألن التكوين
بينهما عندما يشعر المتكون أن هناك تغييرا في عالقة تصبح مريحة وإنما ال والمتكون فقط، 

الثقة مما يكسبه الرغبة في التكوين و  ، الفعلي، المستمر-رصيده المعرفي العلمي والمعرفي
حيث يدفعه ذلك إلى معرفة المزيد عن مهنته  وبالتالي تحسين طريقة تعليمه، في النفس

  .الرغبة في التكوينإلى وعمله وحتى 
  
  :)  formation disciplinaire ( التعليم مادةالتكوين الخاص ب - 2 -3
  

تحدد بمجال األهداف )  discipline(الخاصة بالموضوع أن مادة التعليم تبين القراءات 
التربوية، بالطرائق، باألساليب وبمجموعة من االقتراحات العلمية والتعليمات التربوية، وآذا 

يشكل الكل نظاما مجهوال في خدمة من يريد أو من " عليمية، حيث بالتقنيات والوسائل الت
  .  )1(" يقدر على استخدامه 

 نجده يشتمل على المفاهيم العلمية الخاصة بميادين تعليم،أما فيما يخص مفهوم العلوم آمادة 
 التي هي في تطور مستمر يصطحب تطور االستدالالت وأنواع العلمية،البحث ومناهجه 

 أما فيما يخص مادة العلوم،/ لظواهر الطبيعية، حيث شكل هذا الكل ما يسمى بالعلم العالم وا
، نجدها تمثل مبدأ المراقبة إلنتاج النص العلمي الذي )discipline scientifique(التعليم العلمية 

  .يمكن استغالله في ميادين شتى، ومن بينها مجال التعليم في المستويات التعليمية المختلفة
__________________________  

 
(1) FOUCAULT Michel, OP.cit, P 31. 



 

 الطبيعية آمادة للتعليم مولما آان موضوع البحث يهتم بمعلمي العلوم الطبيعية ، نجد العلو
الذي خضعت له علوم العلماء ) transposition didactique(تشكلت نتيجة  النقل التعليمي 

)savoir savant  (مما أدى إلى  األخذ ...  والمجال الجيولوجي والبيئيبيولوجيفي المجال ال
بعين االعتبار في المجال التعليمي محتواها المفاهيمي وطرق البحث التي أدت إليها ، حيث 

صبحت ساعد ذلك في  تأسيس النصوص الرسمية الخاصة بتعليم مادة العلوم الطبيعية التي أ
المعارف والكفاءات األساسية التي " م باآتساب تسمح للمتعلمادة تعليم ومن أهدافها أن 

ستسمح له باالنتقال إلى التحكم الثقافي والتطبيقي للعالم بهدف إآساب المناهج الخاصة 
،حيث تصف )1(" واإلبداع ...المالحظة والتحليل والتجريب والتمثيل : بالمساعي العلمية 

أي  بيداغوجي الضمني للتمرن العلمي،النموذج ال هذه المجوعة من الكفاءات المحددة للتعليم
  .نموذج يتوقف على التوازي بين علوم العلماء والباحثين وعلوم المتعلمين 

  
ا ، وعليه ، نجد العلوم الطبيعية آمادة للتكوين  ترجع لمرجعية محددة ومقننة، أي لها أطره

يكون المعلم أن طرائق اآتشافها وتطبيقاتها التي يجب على مفاهيمها، معايرها، خصائصها و
أما فيما يخص عملية تعليم أو تعلم العلوم  تتوقف هاتين العمليتين . متمكنا منها ومتحكما فيها

للمختصين في التربية، حيث  التصورية والتقنية والمنهجية االقتراحاتعلى مجموعة من 
ى وراء نجد عملية التكوين في مجال العلوم بصفة عامة والعلوم الطبيعية بصفة خاصة، تسع

إآساب الفرد المتكون الكفاءات الضرورية لتطبيق التعليم والتعلم العقالني لمادة التعليم، مما 
، مقارنة بنظرة التكوين بالمادة  واضحة المعالم واألهدافيجعل نظرة التكوين الخاصة 

الضيق الذي يسعى وراء إآساب المعلومات العلمية بهذا، يصبح التكوين الخاص بمادة 
يم يستلزم من المعلم المكون السعي وراء تعديل المفاهيم العلمية حسب تطورات العصر، التعل

  :في شتى مجاالت العلوم الطبيعيةأي أن تكون له تصورات علمية جديدة 
، إضافة إلى التصور التقني والمنهجي الذي ... البيولوجيا وفروعها والجيولوجيا وفروعها

 بمعنى أن التكوين، قبل الشروع في الموجودة بحوزته يساعد على تغيير المعرفة العلمية
 تاريخها، ، أيعلمية بالدرجة األولى بكل ما هي معرفة بالمادة يهتمتكوين المعلم الخاص 

لهذا، أصبح تكوين معلم العلوم ...  مفاهيمهاناء نصصها، فروعها، تصنيفاتها وحداثةآيفية ب
وقت على التصور الحديث للتكوين وعلى الطبيعية في مجال الكفاءات يتوقف في نفس ال

، )العلوم الطبيعية(التكوين الخاص بمهنة التعليم وآذا على التكوين الخاص بمادة التعليم 
  :  حيث نقصد ب

  
التكوين الذاتي الذي يسعى وراء التغيير والتعديل : لمفهوم التكوينالحديث التصور  -

 من ، ذلك بجعله محور العملية التكوينيةكون المتمعلم التعليمي لل- البيداغوجي – التربوي
 ، حيث يجب معينة تعليمة مواقف  في  الجديدخالل الممارسة الذاتية لتكوينه وإنتاجه

االبتعاد عن التكوين النظري الذي يسعى وراء  االنتهاء من البرنامج ، أو التكوين عن بعد 
نوع من التكوين ال يسمح  هذا النالذي يعتمد الدروس النظرية عن طريق المراسلة أل

     . بالتقويم التكويني  وفق المقاربة بالكفاءات 
_______________________  

  
 (1)  ministère de l’éducation national ,programmes et instruction ,CNDP,Paris  
1985,P49  



 

تربوية التكوين الذي يشتمل على المعرفة ال:  العلوم هنة تعليممالتكوين الخاص ب -
 التربوية تسمح للمتكون باآتساب المعرفة، بمعنى أن والبيداغوجية والمعرفية التعليمية

مفاهيم علمية في المجال الفلسفي والمجال النفسي والمجال االبستيمولوجي  والبيداغوجي ، 
حيث تساعده المعرفة في هذه المجاالت على إدراك أن لمهنة التعليم معايير وقوانين 

التي  )savoir –faire pédagogique(  البيداغوجية الفعلية-أما فيما يخص المعرفة تحددها، 
 تدفع به، فهي مواقف تعليمية  تستلزم من المعلم المتكون تطبيق آفاءاته البيداغوجية  في

أما فيما يخص  التربوية، األهدافلى البحث عن الحلول والسبل التي تساعده على تحقيق إ
، فهي تجعل الخاصة بمادة التعليم )savoir – faire didactique (التعليمية  - الفعلية المعرفة

 المتكون مع التأآيد على التقويم  ضرورة تمحور التكوين المهني حول المعلمالمكون يدرك
  .التكويني

  
نقصد به التكوين المعرفي في مجال التصورات   : التكوين الخاص بمادة التعليم -

 ...الجيولوجيا،علم البيئة ، أي في مجال البيولوجيا،العلوم الطبيعيةالمفاهيمية الخاصة ب
 تكوين نصوص التقنيات المنهجية التي تساعد علىافة إلى العالقات التي تربطها، إضو

  .ا تعديلهومفاهيمها 
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  النموذج من وضع الباحثة * 

 

 المجاالت األساسية لتكوين معلم العلوم الطبيعية 

التكوين مجال 
  : بالمفهوم الحديث

الممارسة الذاتية في 
آفاءات مجال 

 العلوم 

التكوين مجال آفاءات 
  بمادة التعليمةالخاص

:المعرفة الفعلية ل  
ية خاصة مفاهيم علم -

الكائن (بالبيولوجية
)الحي  

مفاهيم علمية خاصة  -
 بالجيلوجيا 

مفاهيم علمية خاصة  -
 …بالبيئة

المنهجية   الكفاءات-
  خاصة باآتساب
 المفاهيم  

التكوين مجال آفاءات 
هنة التعليمم بةالخاص  

 
 المعرفة الفعلية الخاصة -

 ببيداغوجيا العلوم 
 

 المعرفة الفعلية الخاصة -
ليمية العلوم بتع  

 
 الممارسة الذاتية -

للمعارف الفعلية 
 البيداغوجية والتعليمية  



 

  :  معلم العلوم وبيداغوجيا الكفاءات -ثالثا 
  

 العمل الرئيسي الذي يجب على المعلم القيام به ، يتمثل في عملية التعليم ال ال شك أن
ية تنظيم المواقف التعليمية وتوجيه المتعلمين للقيام التدريس ، ذلك ألن التعليم يعني عمل

وليس " المقاربة بالكفاءات"بالنشاطات الالزمة ذاتيا استجابة لطبيعة التعلم التي تتطلبها 
تلقين المتعلمين معلومات مختلفة وتدريبهم على أداء بعض العمليات أو التجارب 

يس بالضرورة أن يؤدي آل تدريس في الحقيقة ل . المنصوص عليها في المنهاج الدراسي
إلى التعلم ، فقد يقوم المعلم بالتدريس حسب تصوراته الخاصة ، لكن ال يستفيد المتعلمين 

من هذا التدريس لهذا، حتى تضمن عملية التعليم تعلم المتعلم ، البد من أن تكون ) التالميذ(
  لعملية التعلم وآيف يتم؟ أساسية مستمدة من الفهم السليم مبادئهذه العملية مبنية على 

التعلم يتم عن طريق مرور المتعلمين بخبرات تؤدي إلى التعديل في المفاهيم "  فإذا آان 
 ، نجد أن مهام المعلم في العملية التعليمية  تتمثل فيما )1("والمهارات واالتجاهات والميول

  :   يلي 
  
م فيها، أي المواقف التي يمارس  تحديد مختلف الخبرات الخاصة بالتعلم والمواقف التي يت-

فيها المتعلم تعلمه باعتباره محور العملية التعليمية ليعدل من مفاهيمه العلمية قصد اآتساب 
 التعليمية،تها رات المقصودة غير متساوية في قيم ونلفت االنتباه إلى أن خب،مفاهيم جديدة

قيقها وعلى نمط المتعلمين حيث يتوقف اختيار المعلم لها على ألهداف التي يسعى إلى تح
   .بتعليمهمالذي هو مطالب 

  
 تنظيم وتوجيه التعليم ، أي على المعلم مساعدة المتعلم في تجاوز العوائق التي تعارض -

تعلمه العلمي ، مما يستلزم من المعلم العمل على تصحيح وتعديل األخطاء العلمية الخاصة 
، مع العمل على تشخيص ) مهارات التعلم(بقة بالمعرفة العلمية وبالمهارات المنهجية السا

  .هذه العقبات في بداية ونهاية آل حصة تعليمية  
  
 إثارة دوافع التعلم لدى المتعلمين باعتبار النشاط التعلمي يتبع أساسا من دافع المتعلم تجاه -

 من المادة العلمية ، حيث يتطلب هذا من المعلم استقاء رغبات المتعلم وميلوه حتى يتمكن
  . تخدم هذا الجانب تعلميهتحديد أهداف 

  
 التعليمية  التربوية والكفاءاتعي معلم العلوم باألهدافعلى هذا األساس، نجد أن وو

 أصبح أمرا أساسيا ونقطة انطالق آل عمل تربوي الحديثةوالتحكم فيها حسب المتطلبات 
 للعملية تحضيرهعند ها  التربوية التي خطط لاألهدافيسعى المعلم من ورائه إلى تحقيق 

  .التعليمة
  
  

__________________ 
  
  .45، ص1976رشدي لبيب، مرجع سابق، ) 1(



 

  : أهداف تكوين شخصية المتعلم– 1
  

 المتعلم مفاهيم علمية ومهارات فعلية  تساعده في إآسابلما آانت التربية العلمية تهدف إلى 
رمي إلى تنمية شخصية الفرد المتعلم ، مما حل المشاآل اليومية، نجد أن تعليم وتعلم العلوم ي

يستلزم من المختصين بالمجال التربوي تصنيف أهداف التربية العلمية الخاصة بالتعلم  وفق 
  :  التي تتمثل في للنموالجوانب المختلفة 

  
 إلى  بصفة خاصة الجانبترمي أهداف هذا)  : المعرفي(اإلدراآي /  الجانب الفكري -

االستدالل ( العلمي التعميمات وأساليب التفكير العلمية والمعارف، المفاهيم :  المتعلمإآساب
    )  االستنباطي- والفرضيياالستقرائالعلمي االستنباطي، 

  
  المتعلمإآسابترمي أهداف هذا الجانب إلى )  : المهاري( الحرآي – الجانب النفس -

الحرآة في البيئة أو رة على المهارات الحرآية ، إال أن المهارات المقصودة ليست مقصو
 تقنية يحتاجها المتعلم تومهارا اجتماعية آاالتصال والتبليغ ما هناك مهارات المجتمع  وإن

  .في التعلم المهاري
  
 المتعلم إآسابترمي أهداف هذا الجانب إلى  ) :الوجداني/ العاطفي( الجانب االنفعالي-

  . الميول واالتجاهات وأوجه التقدير للعلم 
  
إذا رجعنا إلى المناهج التعليمية الخاصة بتعليم مادة العلوم وإلى ما ذآر سابقا، نجد ليه، وع

  :ور حول ما يليحأن أهداف التربية العلمية تتم
  

حل المشاآل ذات عرفة ج إليها الفرد المتعلم آملومات ومفاهيم علمية وظيفية يحتامع* 
  .الطبيعية العلمية 

  
 من أجل المبادئمهارات  اآتساب المهارات ، أي ال نتعلم علمية و الللمبادئالفهم الوظيفي * 

  في حياتنا اليومية بدقة وفي أسرع وقف حسب المبادئالتعلم ، وإنما نتعلم آيف نوظف هذه 
  .متطلبات العصر التي تستلزم من المتعلم مستوى المهارة في آل التعلمات  

  
 والمواد العلمية ألن العصر الحالي أصبح الميل، االتجاهات وأوجه التقدير تجاه العلم* 

  ... يتطلب أفراد دوي آفاءات علمية لها عالقة بعلوم التكنولوجيا واالقتصاد والصحة 
  

للمعلم من خالل هذا، أن أهداف تعليم العلوم المراد تحقيقها على مستوى المتعلم يتبين وقد 
في نفس )  حرآي -االنفعالي والنفسالمعرفي، (تتطلب من المعلم العناية بجميع أوجه التعلم 

 البعض في لبعضها وإنها متكاملة لى أن هذه التعلمات جزء ال يتجزأالوقت، مما يؤآد ع
تكوين شخصية الفرد المتعلم ، حيث يجعلنا هذا نبحث عن العالقة الموجودة بين هذه 

  .التعلمات ونفكر في الربط بين مجاالت األهداف التربوية عند التخطيط للدرس
  



 

    :العلمية العلمي وبناء المعرفة التعلم  بالتفكير عالقة مجاالت -2
  

 بدون أن تتدخل أهداف المجال  المعرفي  يمكن تحقيق أهداف المجالأصبح من المؤآد أن ال
ذلك ،  حرآي بدون تدخل المجالين السابقين-وال يمكن تحقيق أهداف المجال النفس ،االنفعالي 

 تكوينه غير قابل  أن ج نستنتلتجزئة وبالتاليلدة تكوينية غير قابلة لكون الفرد المتعلم وح
عند محاولة تجزئة السلوك وآيف ما آانت " بقوله أن )   Scheerer(  شيريرويدعم، للتقسيم

بالعناصر الخاصة باالنفعاالت والدوافع    مرتبطا دائماالسلوكنجد هذا  الطريقة التي نتخذها،
يمثل  التفكير العلمي في عملية التعلم ولما آان .)1("يب معين أو آخر واإلدراك العقلي في ترت

دراسة وتفسير ، و ينصرف بشكل منظم في محاولة حل المشكالتا مرنا هادفا عقليانشاط" 
والحكم عليها باستخدام منهج معين يتناولها بالمالحظة الدقيقة ، الظواهر المختلفة والتنبؤ بها

، نجد أن   )2(" تجريب في محاولة التوصل إلى قوانين ونظريات  وقد يخضعها لل،والتحليل
بناء التعلم في الحياة اليومية مهما آان نوعه يبدأ بأساس معرفة علمية توجد بحوزة المتعلم، 
أي ما يماثل الخبرة السابقة له ، ذلك لكون العلم ال يتقدم بالبناء على أساس المعارف أو 

يتقدم بناءا على اآتشاف األخطاء في المعارف السابقة التي المعلومات التي تدرس، وإنما 
يحضر بها المتعلم إلى المدرسة ومن مهام المعلم مساعدة المتعلم على تعديلها وتوسيعها من 

  :  حرآية  والنموذج التالي يوضح ذلك-خالل تنمية قدراته المعرفية ، االنفعالية والنفس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجاالت الثالثة في عملية بناء المعرفة العلميةمهارات  تداخل ) 18( النموذج رقم -
  

  
  النموذج من وضع الباحثة    * 

(1) Sheerer In The. De Landsheere Viviane et Gaston ,. Op. Cit .p 218 
  67ص.1999. مصر ، دار الفكر العربي، تدريس العلوم في العالم المعاصرأحمد النجدي وآخرون ) 2(

 مفاهيم علمية سابقة  
)معرفة سابقة(

    تفكير علمي 
)نشاطات عقلية(

 مهارات معرفية 

  مهارات انفعالية

 مهارات حرآية 

 بناء مفاهيم علمية جديدة 



 

بدأ في المرحلة األولى بتصحيح ما هو خطأ على يأن عملية بناء المعرفة العلمية ويعني هذا، 
تخص فيما يخص المفاهيم العلمية السابقة قبل أن تضاف له أي معرفة جديدة  مستوى المتعلم

  ) Giordan(  العلمي عن طريق ما يسميه جيوردان المعرفيتزآي رصيدهنفس الموضوع 
  .) model allostérique(بالنموذج التعديلي  

  
  : التربوية األهدافصنافات التعلم بعالقة مجاالت  - 1 -2
  

 حرآية  - والنفس ) الوجدانية (بالرجوع إلى صنافات األهداف التربوية العقلية واالنفعالية
 ن الباطني ، أي م التعلمي من البسيط إلى المعقد-تتدرج من حيث الترتيب التعليمي ها نجد

  عملية المعرفة نقطة انطالق الصنافة العقلية  وعملية االستقبالإلى المالحظ ، حيث تمثل  
تمثل نقطة انطالق  الحسية اإلدراآية حرآاتال و) الوجدانية (نقطة انطالق الصنافة االنفعالية

، حيث يتضمن آل مجال من مجاالت تكوين الشخصية ستة   حرآية-النفس الصنافة 
  المعرفيجعلنا نذرك أن عملية التعلم تتم عموديا من حيث التدرجتكيفية ويات مترتبة بمست

الصنافي لألهداف التربوية وأفقيا من حيث المالحظة السلوآية  وسنوضح ذلك من خالل 
  :النموذج التالي 

  
  
  
  

  المعقد 
  
  
  
   
   
  

  البسيط
  
  
  
  
  
  

   ) غير مالحظ معرفيسلوك(         )   غير مالحظ وجدانيسلوك  (       )حرآي مالحظ  نفس سلوك( 
  

     من البسيط إلى المعقد عمليات التعلم األفقي والعمودي  )19( النموذج رقم -
  

__________________  
  
  النموذج من وضع الباحثة* 

  إلبداعيةالحرآات ا

المعرفة

 الفهم

 التطبيق

 التحليل

  حرآات التكيف الترآيب

 االستقبال

 االستجابة

 بناء القيم

 تنظيم القيم

 الحرآات الجسمية

التمييز بقيمة

 الحرآات اليدوية

 حرآات التواصل

 التقويم 

 حرآات حسية إدراآية 

 القبول أو الرفض



 

  :الثقافيةتنميط المساعي  التعلم بمجالت عالقة -2 -2
  

 والمحافظة على لم من أجل تنمية القدرات والمهارات للتكيف مع المحيط على مبدأ التعابناء
وبناءا على طبيعة العلم التي تتوقف على عمليات االستقصاء وعمليات العلم  الذات ،

 الفعلية والمعرفة -ونواتجه، وبناءا على تكوين الكفاءات الذي يستلزم المعرفة والمعرفة
 المختص في بناء المناهج التعليمية ، يعتمد العمليات )D’hainaut( الوجدانية ، نجد دهينو  

العقلية التي وردت في صنافة األهداف المعرفية لبلوم آقاعدة ليتوصل إلى تقسيم  المساعي 
خاصة بعالقة الفرد بالمحيط ، و بالتفكير في الفعل " الثقافية المقترحة إلى مساعي ثقافية  

ا ألهمية هذه المساعي بالنسبة لموضوع البحث ،  ونظر)1(."ومسعى له عالقة بالنشاط 
  : سنلخصها في ما يلي

  
  : خاص بعالقة الفرد بالمحيط  األولالمسعى الثقافي  –

 يتمحور بصفة خاصة حول المهارات الفكرية التي تربط الفرد المتعلم نجد هذا المسعى
   : وتتمثل هذه فيبالمحيط الذي يعيش فيه، أي مصدر المعرفة والعلوم ومجال االستقصاء 

  أخذ ومعالجة المعلومات عملية * 
  إيجاد العالقات في المحيط  عملية * 
   تبليغ عملية االتصال و* 
   عمليات الترجمة* 
  .التكيف عمليات * 
  
  : المسعى الثقافي الثاني خاص بالتفكير في الفعل -

لتي لها عالقة نجد هذا المسعى الثقافي يتمحور بصفة خاصة حول المهارات الفكرية ا
التي تؤدي إلى القيام  أو ما يسمى بالمعرفة الفعلية بالتفكير في الفعل ، أي العمليات العقلية

  : ويتضمن هذا المسعى الثقافي ما يلي  تعبرا عنها بالسلوك
  مسعى تشغيل النماذج *
 .  حل المشكالتعمليات * 
     . االختراع، التخيل  أو اإلبداععمليات * 
  .تقويمالحكم أو الإصدار * 
   . االختيارعملية * 
  . مهارة الشرح والبرهنة والتوقع والتعلم  التجريد * 
  
   : المسعى الثقافي الثالث خاص بالنشاطات-

 التي تساعد الفرد المتعلم على تنظيم النشاطات يتضمن هذا المسعى المهارات الفكرية
قصد التقويم والتعديل  لهدف من آل نشاط المختلفة المراد انجازها ،حيث يتم ذلك بعد تحديد ا

   : وتتمثل مهارات هذا المسعى في 
_________________  

 
(1)   D’HAINAUT Louis ,des Fins aux objectifs de l’education,5°éd,Labord Bruxel , 
1988. PP 114 - 128 



 

 .)  عقالنيفعال (بالفعل  القياممهارة * 
ه المهارة الفكرية على اختيار نوع النشاط، وتوجد هذه في تساعد هذ: القرارمهارة أخذ *

  .جميع مستويات التفكير
، تتضمن هذه المهارة آل العمليات العقلية التي إستراتيجية مخطط للفعل أو مهارة تصور* 

  ، قصد التحويل بناءا على المعرفة المكتسبة )مناهج(تساعد على وضع مراحل خطة عمل
   التنظيم مهارات* 
    .يمالتقو ارة تعديل أومه* 
  

المساعي الثقافية المذآورة تمثل بصفة خاصة العمليات العقلية التي لها عالقة ولما آانت 
بالمهارات المشكلة نتيجة تنمية وتطوير القدرات المختلفة من خالل عمليتي التعليم والتعلم 

 المساعي العقلية التي أي الممارسة الذاتية ، سنحاول فيما يلي توضيح العالقة الوثيقة بين
 :تعتبر أساس صنافات األهداف التربوية  في النموذج التالي

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المساعي الثقافية والمهارات العقلية الخاصة بها   ) 20( النموذج رقم -

  
__________________  

  
  النموذج من وضع الباحثة * 

  المسعى الخاص - 1
بعالقة الفرد بالمحيط 

 له عالقة  مسعى - 2
 بالتفكير في الفعل 

 مسعى له عالقة - 3
  النشاطب

 المهارات العقلية
 

  القيام بالفعل - 1
  أخذ القرار - 2

 تصور - 3
 استراتيجيات 

  تحويل - 4
.  تنظيم - 5  

   التقويم-6

 المهارات العقلية
 

 أخذ ومعالجة - 1
 المعلومات 

 إيجاد العالقة - 2
 في المحيط 

  االتصال- 3
  الترجمة - 4
  التكيف   - 5

 المهارات العقلية
 

 تشغيل النماذج -  1
  حل المشكل -  2

 تخيل أو إبداع -  3
 إصدار حكم -  4

 أو تقييم 
  تجريد -  5
  برهنة -  6

  شرح-  7
  اختيار -  8

 توقع ، طرح -  9
تعلم  - 10  

) العقلية(المساعي الثقافية   



 

   : )التقنية(المنهجية المعرفية و العلومآفاءات بيداغوجيا - 3
  

تبين أدبيات التربية العلمية أن آل من األهداف التعليمة، القدرات والكفاءات يعتبرن أهداف 
تربوية ينتمي آل منها إلى جيل معين حسب االهتمام بها من قبل التربويين ، حيث نجد 

ت الثالثة على مستوى المتعلم  تستلزم  تحقيق األهداف في المجاال" المقاربة باألهداف"
فهي تستلزم من المعلم  " المقاربة بالقدرات " تتضمن هذه  أهداف الجيل األول ، أما  و

تنمية القدرات في المجاالت الثالثة خاصة في المستوى التعليمي االبتدائي وتتضمن هذه 
فهي تستلزم من المعلم  " المقاربة بالكفاءات "اف الجيل الثاني ، أما فيما يخص المقاربة  أهد

 تنمية وتطوير الكفاءات في المجاالت التعليمية الثالثة للوصول إلى مستوى المهارة
  المقاربات الثالث  فرق بينوتتضمن هذه أهداف الجيل الثالث، حيث يبين هذا أن ال يوجد

القدرات السلوك، أي تغيير وتطوير  ،إلى تحقيق األهداف التربوية سعي آلهات اهألن
  مكملة هذه المقاربات الفرد المتعلم ، مما يجعل هودائما   بالتربيةوالمقصود، والكفاءات
 أي ال يمكننا أنتكلم  عن السلوك المالحظ إن لم تتوفر القدرات ، وال يمكننا ، البعضلبعضها

  . أن نتكلم عن الكفاءة إن لم يتوفر القدرة والسلوك 
  

 تستلزم معرفة المقاربة باألهداف   المقاربة بالكفاءاتأما من الناحية البيداغوجية ، نجد   
 من جهة ومن جهة أخرى،  عملية  تنمية وتطوير الكفاءات تعتبر هدفا في حد ذاتهاألن

األهداف  التعليمية الخاصة بالمقاربة بالكفاءات يوظف صنافة لألهداف هالمعلم عند تحديد
السلوك الذي رات أو الكفاءة المراد تطويرها و القد لتحديدالتربوية الخاصة بالمجاالت الثالثة

بوية الخاصة بمجاالت تكوين  األهداف الترصنافاتيعبر عن هذا التطور ، مما يجعل من 
ب متطلبات العصر  حرآية حس– المتعلم المعرفية والوجدانية والنفس الفردشخصية 
يتمكن من اعتمادها  يجب على معلم العلوم أن يكون متحكما فيها حتى  بيداغوجيةمرجعية 

في صياغة وتحديد األهداف والنشاطات التي سيقوم بها المتعلم أثناء تعلمه ليكتسب المفاهيم 
العلمية والكفاءات المنهجية للعلوم ، أي تلك التي ترمي المنظومة التربوية الجزائرية إلى 

  . بيعةتحقيقها على مستوى الفرد المتعلم  من خالل تعليم وتعلم مادة العلوم الط
  
 المناهج التعليمية لمادة العلوم الطبيعية، نجد الكفاءات المعرفية تعبر عن بالرجوع إلىو

المفاهيم العلمية الخاصة بمجاالت العلم ، أي بالمحيط والكائنات الحية والعالقات التي 
 تربطهما، حيث يتطلب تعلمها واآتسابها من طرف الفرد المتعلم الممارسة الذاتية للكفاءات

المنهجية أو ما يسمى بالكفاءات التقنية التي تتجسد في عملية تطبيق االستدالل العلمي، عملية 
التحكم في المعلومات العلمية ، التحكم في تقنيات االنجاز وفي عمليتي التبليغ والتواصل، مما 
يم يجعلنا نفكر أن اآتساب الكفاءات العلمية على مستوى الفرد المتعلم يتطلب تطبيق وتنظ

مجموعة من القدرات الخاصة بالمجاالت الثالثة لتكوين شخصيته، أو بمعنى آخر يقصد 
بتكوين آفاءات العلوم بصفة عامة والكفاءات المنهجية بصفة خاصة  جعل المتعلم  يطبق 
سيرورة عقلية معرفية بسيطة أو معقدة تؤدي إلى النشاط أو السلوك القابل للمالحظة والقياس 

   حيث تبين القراءات الخاصة بالموضوع أنه يمكن للكفاءة الواحدة أن من طرف األخر،
  



 

يمكن لنفس الكفاءة أن توظف عدة قدرات " توظف أآثر من قدرة واحدة في نفس الوقت أي 
 ذلك لكون الكفاءة تسمح بتكوين المنهجية في بالنشاط،حتى يتمكن الفرد المتعلم من القيام 

   )1(" التفكير 
  

نت المنهجية في التفكير تؤدي إلى إنتاج األسئلة التي تتطلبها عملية بناء وعليه، إذا آا
المعرفة العلمية، نجد أن الكفاءات المنهجية تساعد الفرد المتعلم في تعلمه  على صياغة 
المشكل وطرح السؤال  بطريقة علمية آالسؤال الذي يطرح لحل المشكل ذا طبيعة علمية 

جية الواردة في المنهاج التعليمية غاية تربوية تسعى المنظومة لهذا،  تعتبر الكفاءات المنه
المنهج العلمي الخاص بالعلوم التجريبية، ذلك " آيف يتعلم " من ورائها إلى تعليم المتعلم 

لكون مادة العلوم الطبيعية المراد تعليمها للمتعلم تمثل نتاجا للعلوم التجريبية التي توصل 
اهيم العلمية وتقنيات اآتسابها مما يجعل الكفاءات المنهجية إليها العلماء من حيث المف

، ذلك مع الترآيز على ات المكتسبة ودعمها أثناء التعلمتستهدف استعمال التقنيات والمهار
  . تقنيات العلوم التجريبية آتلك المستعملة في المخابر

  
السابقة تكون ) ensembles d’apprentissages (تولما آانت الكفاءة تمثل مجموعة من التعلما

لدى المتعلم في صورة قدرات مختلفة يمكن تنميتها وتطويرها من خالل التعلم الجديد عن 
يحتك بالطبيعة و المحيط  والمجتمع  أين تطبق  المعرفة الفعلية ) المتعلم(طريق جعله 

 إلى أداء الباطنية التي ال يمكن مالحظتها  إال إذا حولت إلى نشاطات معرفية يمكن ترجمتها
يعبر عنه بسلوك قابل للمالحظة ، نجد أن البيداغوجا السليمة لهذه الكفاءات  تتمثل في  
تحديد الكفاءات المراد تنميتها في المرحلة األولى ، ثم القيام بالبحث عن القدرات الخاصة 
بكل آفاءة،  وبالتالي  القيام بتصنيف أنواع النشاطات التي تخص آل قدرة من قدرات 

  . كفاءة نفسهاال
  

  المختلفةتتضمن آل المفاهيم العلمية الخاصة بالعلوم للعلوم وال شك أن الكفاءات المعرفية
 آوسيلة معرفية لتنمية وتطوير  العلوممعلما يستعمله...) البيولوجيا، الجيولوجيا ، علم البيئة(

درة على توظيف القدرة على تطبيق االستدالل العلمي، الق (القدرات والكفاءات المنهجية
 ) المعلومات العلمية، القدرة على تطبيق االنجاز التقني والقدرة على التبليغ واالتصال

للمتعلم ليكتسب مفاهيم علمية جديدة غير تلك التي آان يعرفها، أو بمعنى آخر يوظف معلم 
علماء العلوم الكفاءات المنهجية التي نتجت عن العلوم التجريبية المتوصل إليها من قبل ال

 للمتعلم ، قصد إآسابه مفاهيم علمية جديدة  تخص نفس لتعديل المفاهيم العلمية السابقة
   .الموضوع

  
أما فيما يخص تصنيف القدرات والنشاط المقصود بالنسبة لكل آفاءة من آفاءات العلوم 

  .يمكن االستعانة في هذه الحالة  بصنافات األهداف المعرفية والوجدانية والنفس حرآية
  
  

(1) ASTOLFI Jean Pierre et autres, competence méthodologiques en sciences 
expérimentales , INRP, Paris, 1991, P 14. 



 

وحتى تسهل عملية فهم ما ذآرناه على المعلم، سنقوم فيما يلي بتجسيد ذلك في جداول، حيث 
للفرد المتعلم عن طريق الممارسة يضم آل جدول الكفاءة المعنية بالتكوين أو المراد إآسابها 

الذاتية مع القدرات المختلفة المكونة لها، وعدد من األمثلة الخاصة بالنشاطات التي سيقوم 
  .   بها المتعلم  

  
  : ءة تطبيق االستدالل العلمي آفا- 1 -3 
  أنواع التفكير والوعي الذي يستعملها الفرد المتعلم إلدراك مااالستدالل العلمييقصد ب 

يحيط به في الواقع سوى آان ذلك مجهوال أو معلوما لديه،  حيث يساعد االستدالل العلمي 
الفرد المتعلم في وضع خطة عمل عقلية تساعد على تنظيم النشاطات المختلفة التي تجعله 
يحقق الهدف التربوي المقصود ، أما فيما يخص القدرات المختلفة الخاصة بكفاءة االستدالل 

لى المعلم مساعدة المتعلم في تطويرها وتنميتها من خالل جعله يقوم والتي يجب ع
  : بالنشاطات المختلفة ذاتيا فهي آالتالي

  
   قدرات ونشاطات آفاءة االستدالل العلمي)8(الجدول رقم 

  
القدرات الخاصة 

   االستدالل كفاءةب
  النشاطات المراد القيام بها على مستوى المتعلم 

  
  
  
  

ت استقصاء المعلوما
  من المحيط  العلمية

 التقاط المعلومات من المحيط البيئي أو من المراجع -
  . العلمية أو الكتب المدرسية

  .الظاهرة أو التمييز بين المعطيات المناسبة للمشكل -
  .اختيار المعلومات ذات العالقة الواحدة -
  .استخراج التراآيب الخاصة بالظاهرة الواحدة -
يات ذات العالقة تكوين شبكة تصورية تضم المعط -

 .الواحدة 
 .من التجربةمقارنة وتفسير النتائج المحصل عليها  -
 .استخراج معلومات انطالقا من مالحظة واقعية  -
 مقارنة المعطيات المعروفة بالمعطيات الغير المعروفة -

  أي المالحظ بالمعرفة السابقة 
 -...   

  
  

     
إيجاد عالقة منطقية 

   العلميةبين المعطيات

  .ج إشكالية علمية من العالقة بين المعطياتاستخرا -
  . للبرهنة على عالقة موحدة  العلمية تنظيم المعطيات -
  . خاصة بالظاهرةاستخراج عالقة سببية -
 .فهم ومناقشة النماذج التصورية لمعطيات الظاهرة -
 .فهم الظواهر الطبيعية واألحداث المرتبطة بالمحيط -
 . فرضية قريبة من المشكلاختيار -
 .التفسيريةق مفهوم الفرضية تطبي -
 ...إحصاء المعلومات الخاصة بالمشكل قصد التحليل -
  



 

  
  إثبات الفرضية

  .تحضير الشروط المحققة للفرضية -
  .تصور األدوات المحققة للفرضية -
  .تصور مرآب تجريبي يساعد على تحقيق الفرضية -
استغالل المعلومات العلمية للبرهنة على صحة  -

   ....الفرضية
  

  التفكير الترآيبيتنمية
  . ومعطياتهانجاز خالصة لها عالقة بالمشكل -
 .ربط المضامين ذات العالقة الواحدة  -
 .بناء مفهوم جديد انطالق من المفهوم السابق  -
 .لرسم ل  وعنوان وضع بيانات -
 .ترجمة الرسم البياني إلى نص علمي -
 .تحويل النص العلمي إلى منحنيات بيانية  -
 .ثائقبالوتقديم معارف خاصة  -
  ...  تحويل المعطيات العلمية إلى رموز- 

  
تطبيق القوانين 
  والنظرية العلمية

 تطبيق قانون حسابي إليجاد الحل  -
 لتكميم المعطيات العلمية تطبيق قانون حسابي  -
 تطبيق النظرية لتفسير الظاهرة  -
  تطبيق نظرية علمية إليجا الحل  -
  لتعميم النظرية إجراء حسابات مختلفة  -

  
   روح النقدإثبات

  العلميلنشاطلذاتي النقد الالقيام ب -
  إعطاء مبررات للنقد البناء  -
   بناءا على النتائج نقد تجربة معينة -
  بناءا على معطيات علمية نقد أعمال الزمالء -
     من حيث األسلوب العلمي نقد النصوص التعبيرية -

  
  
تطبيق : لكفاءات المنهجية فيما يخص إجرائية النشاطات المختلفة الخاصة با :  مالحظة -

االستدالل العلمي، التحكم في المعلومات العلمية والتحكم في االنجاز التقني واالتصال 
والتبليغ ،ال بد من أن يصاغ النشاط الذي سيقوم به المتعلم بكيفية أدائية في موقف معين، 

ن خالل حيث يسمح للمعلم مالحظة ذلك والتحقق من مدى تطور القدرات المقصودة  م
  .المعايير التي يكون قد وضعها من قبل 

  
  
  
  

_____________________  
  
  الجدول من وضع الباحثة * 



 

  : التحكم في المعلومات العلمية آفاءة  - 2 -3
  

الخاصة بالمفاهيم ) الخبرة العلمية(يقصد بهده الكفاءة القدرة على توظيف المعلومات السابقة 
مطروح وتعديل المفهوم السابق بهدف بناء المعرفة الجديدة، العلمية لحل المشكل العلمي ال

  :أما فيما يخص القدرات والنشطات الخاصة بالكفاءة فهي آالتالي
  

   قدرات ونشاطات آفاءة التحكم في المعلومات العلمية) 9 ( الجدول رقم -
  

القدرات الخاصة 
   التحكمكفاءةب

   النشاطات المراد القيام بها على مستوى المتعلم

  
استظهار المعارف 

  العلمية

   المعرفة المكتسبة  استظهار- 
 البرهنة على قدرة االستيعاب -
 ترجمة النص العلمي إلى منحنى بياني -
 تحويل المحتوى العلمي إلى شبكة تصورية -
 الربط بين المفاهيم في رسم تخطيطي  -
  ترجمة الرسم إلى نص علمي    -
  …عينة استرجاع المعلومات واستعمالها في وضعية م -
  

  
استعمال المعارف أو 

  المعلومات

 
  التمييز بين المعلومات المطبقة  -
 االختيار بين المعارف المقترحة في الموقف المعين   -
 تطبيق المعلومات السابقة لحل المشكل  -
 سرد المعلومات قصد االستنتاج  -
  …استغالل المعلومات العلمية لحل المشكل  -
  

  
تقويم المعلومات 

  العلمية

 
  غالل المكتسبات السابقة لحل المشكل  است -
 تعديل المفاهيم العلمية بناءا على المعلومات الجديدة  -
 العلمية  المستجداتإلى  ضافةتوسيع المفهوم إ -
  إيجاد المفاهيم المشترآة بين المواد  -
  …بناء المفاهيم الكبرى لكل ميدان معرفي علمي -
  

  
  
  

_________________  
  
  ثة الجدول من وضع الباح* 



 

  : االنجاز التقني تطبيق آفاءة  - 3 – 3
  

يقصد باالنجاز التقني، القدرة على استعمال تقنيات المالحظة التي يحث عليها المنهج 
العلمي في استقصاء المعلومات إضافة إلى القدرة على المعالجة اليدوية للقيام بالتجارب 

بر أو في الطبيعة ، أما فيما يخص المختلفة والتي تتطلب الدقة  في العمل على مستوى  المخ
  : القدرات والنشطات الخاصة بكفاءة االنجاز التقني فهي آالتالي

   
  قدرات ونشاطات آفاءة تطبيق االنجاز التقني) 10(الجدول رقم 

  
 كفاءةالقدرات الخاصة ب
  تطبيق االنجاز

  النشاطات المراد القيام بها على مستوى المتعلم 

  
  
  
  
  

استعمال تقنيات 
  لمالحظةا

  انجاز محضرات مجهريه -
 استعمال مكبرا موحدة  -
 استعمال مكبرات مزدوجة  -
 استعمال مجهر ضوئية -
 استعمال مجهر الكتروني  -
 استعمال ورقة عباد الشمس -
 استعمال جهاز التسجيل العضلي  -
 استعمال أجهزة اإلسقاط -
 استعمال جهاز تسجيل نبضات القلب  -
 استعمال الكواشف المختلفة  -
  ...  سائل القياس استعمال و -
  

  
  
  
  

  المعالجة اليدوية الدقيقة

 االستعمال المتقن لألواني الزجاجية -
 االستعمال الحذر للمواد الكيماوية  -
 االستعمال الدقيق لوسائل التشريح  -
/ االستعمال الصحيح للمقاطع التشريحية المختلفة  -

   تالنباتات والحيوانا
 القيام بتشريح حيوان  -
 اتات القيام بتشريح النب -
 انجاز مرآب تجريبي -
 انجاز نماذج تفسيرية   -
 ... القيام برسومات تخطيطية -
  

  
_______________  

  الجدول من وضع الباحثة * 



 

  : التبليغ واالتصال تطبيق آفاءات - 4 – 3
  

يقصد بالتبليغ واالتصال في مجال التربية القدرة على التعبير اللغوي العلمي وعلى التمثيل 
ي باالنجاز التقني والقدرة على استعمال تقنيات المالحظة التي يحث عليها الخطي والبيان

المنهج العلمي في استقصاء المعلومات إضافة إلى القدرة على المعالجة اليدوية التي تتطلب 
  الدقة  في العمل على مستوى  المخبر أو في الطبيعة 

  
  تبليغ واالتصالالقدرات والنشاطات الخاصة بكفاءتي ال ) 11( الجدول رقم 

  
  النشاطات المراد القيام بها على مستوى المتعلم   القدرات الخاصة بالكفاءة

  
  
  
  

  التعبير العلمي الدقيق

  إلى نص علمي ةترجمة المالحظ -
 توصيل الفكرة عن طريق الكالم  -
 تحويل الجدول الرقمي إلى نص آتابي  -
 القيام بنمذجة الظاهرة التطبيعية  -
 ات البيانية يترجم شفويا المنحني -
 )رموز(تمثيل معلومات علمية بشفرة  -
 صياغة فرضية تفسيرية  -
 صياغة المشكل الخاص بالموضوع -
 اقامة حوار بين أفراد المجموعة   -
  ...بيلوجية أو بيئية / وصف ظاهرة علمية  -

  
  
  

  التمثيل الخطي أو البياني

  إنشاء رسوم بيانية  -
 بناء منحنيات مفسرة  -
  بيانيا تمثيل المعطيات العددية -
 تمثيل المالحظات بالرسم  -
 تمثيل التنظيمات الوظيفية بالرسم التخطيطي  -
 تمثيل التصور تخطيطيا  -
 رسم نتائج التجربة  -
  ...تمثيل الترآيب التجريبي بالرسم التخطيطي -

  
  

 تقديم أعمال وتقارير منظمة

  تقديم اقتراح علمي -
 تقديم تقرير خاص بالتجربة  -
 عرض بحث وثائقي  -
 وع بحث تحضير مشر -
 انجاز مشروع بيئي  -
  ...تقديم مشروع بحث بيلوجي  -

  
_____________________  

  
  النموذج من وضع الباحثة * 



 

   : التقويم التربوي وفق المقاربة بالكفاءات - 4
   

 قدرات المتعلم المعرفية والوجدانية والنفس  وتطويرإلى تنمية" المقاربة بالكفاءات" تهدف 
وللتأآد من . التي ستسمح له بحل المشاآل اليوميةالمهارة  مستوى  به إلىللوصول حرآية

المكون أن يجعل من التقويم  المعلم مدى تحقيق هذه األهداف على مستوى المتعلم، على 
يتبين " وعامل تعلم المتعلم ذلك حتى لكفاءات العلميةأداة قياس وتقدير لمدى تطوير ا

  )1( " ضروريا الزم لخدمة العملية التعليمة بواسطة عملية التقويم التي تعتبر نشاطا
"  ولما آانت  ذا الطبيعة العلمية، مستوى الكفاءات العلمية و التقنية الضرورية لحل المشكل

التي تبنتها المدرسة الجزائرية تهتم بتعليم المتعلم  آيف يتعلم ، نجد " بيداغوجيا الكفاءات
داف يق التقويم التكويني الذي يتطلب تحديد أه المكون تطب المعلم هذه العملية تستلزم من

 من مالحظات تساعده على تبين نقاط ذلك حتى يتمكن، التقويم ووضع معايير النجاح 
، فإذا آانت ة وبتعلم المتعلم من جهة أخرى الضعف ونقاط القوة الخاصة بتعليمه من جه

ويني وفق المقاربة بالكفاءات هذه المعطيات الحديثة في التقويم  تمثل متطلبات  التقويم التك
  الجزائري الميدان التربوي المتداولة فيعلى أرض الواقع التربوي، نجد أن أشكال التقويم 

  . ال توحي بأن التقويم التكويني معمول به
  
   :   أشكال التقويم المتداولة في المدرسة الجزائرية- 1 -4
  

 فعال في حد  تعتبرمعرفة العلميةال "تعتبر إلى أن ) SCHLANGER 1978( يشير شالنجر
أي فعل يرمي إلى إآساب المتعلم  مفاهيم علمية وتقنيات ثقافية ال ، )2( "ذاته وليس جوهرا

يمكن تحقيقها إال من خالل القيام بعملية التقويم التكويني الذي يستلزم أسس بيداغوجية تتمثل 
 ، حيث تقوم هذه األسس بتوجيه في تحديد األهداف التربوية ومعايير نجاح األداء المالحظ

وبالرجوع إلى . المتعلم والمعلم والتأآيد على نقاط الضعف والقوة الخاصة بالعملية التعليمية 
 في مجال التقويم ، نجد أغلب المعلمين الجزائريين ال  الواقع التربوي للمدرسة الجزائرية

" عوبات في تطبيق جد صزالوا يمارسون التعليم المتمحور حول المعلم ومعظمهم ي
ه عند أجرائنا الدراسة التمسناتالي التقويم التكويني، وهذا ما وبال"الكفاءات بيداغوجيا

االبتدائي والمتوسط : ثةالثال االستطالعية الخاصة بالموضوع في المستويات التعليمية
جوابها يكون  يؤآدون على األسئلة التي معلمو العلوم الطبيعة  معظمهم  وجدنا أينوالثانوي
طرف المتعلم   وفي أغلب األحيان يكون  معروفا مسبقا من هم من طرفومتوقعا منتظرا 

 من طرف خاصة في المستوى التعليمي االبتدائي ، أما فيما يخص طبيعة األسئلة المطروحة
 إال قدرة االسترجاع والتذآر آما آان عليه في  تقيس  في معظم الحاالتالمعلم ، نجدها

  التقويم
  

_______________  
 
  377، ص1973القاهرة ، دار النهضة العربية ، تدريس العلوم، سعيد ينس زآيأحمد خيري آاظم) 1(

(2) SCHLANGLER J, une théorie du savoir, Vrin, Paris, 1978. 



 

 إضافة إلى هذا، عدم اهتمام المعلمين ببعد التقويم التشخيصي الذي من شأنه أن يبين قليديالت
أما .  حسب مستويات الصياغة أو تعديله لمتعلقة بالمفهوم المدروس قبل توسعيهالنقائص ا

 بإعطاء  يقومونه التحصيلي الخاص بنتائج التعلم، نجد أغلب المعلمينفيما يخص التقويم 
أو قيمة آيفية دون مرافقتها بعبارات توجيهية للمتعلم تخص نقاط ضعف ) نقاط(قيمة آمية 

تعلقة بالمفهوم المقصود ، وذلك بالرغم من أن التعليمات التربوية تعلمه أو نقاط قوته الم
 évaluation( تؤآد على استعمال التقويم التكويني  الجزائرية الواردة في المناهج التعليمة

formative  ( الذي يسعى وراء تكوين الفرد من خالل ممارسة التقويم الذاتي .  
  

يناها من الميدان والمتداولة لدى أغلب المعلمين أما فيما يخص أشكال التقويم التي استق
في معظم األحيان يتراوح : المواد التعليمية فهي آالتالي المستويات والجزائريين لمختلف

 بدون أي 20 / 20  و0 أو بين 10/ 10 و0بين )   évaluation valeur(التقييم  الكمي 
التقييم رها، أما فيما يخص تطويمدى مالحظة أو توجيه  يخص مستوى آفاءات التعلم و

 الذي يرافق في بعض األحيان التقييم الكمي، أي لما يطلب من المعلم آتابة الكيفي
جيد جدا ، جيد ، ال بأس ، دون الوسط، دون : مالحظات حول نتائج التعلم فهي آالتالي  

المتوسط ، ضعيف، ضعيف جدا ، دون المستوى ، واصل على هذا المنوال ، عليك أن 
طبعا هذا النوع من التقويم إذا اعتبرناه آذلك ال يمكنه أن يخدم    ... أآثر /مل أحسنتع

ال من  ذلك المتعلم من الناحية التربوية مهما آان مجال تكوين الشخصية الذي نتطرق إليه،
ناحية مستوى التعلم والتقدم في المفاهيم العلمية أو مستوى الكفاءات بالنسبة للمتعلم وال من 

 فيما يخص التعلم ، مما يجعل  ة اطالعه على النقائص أو الصعوبات التي يعاني منهاناحي
 تفتقد مصداقيتها بالنسبة للمتعلم، ذلك لكون المعلم يفتقد  المقصودعملية التقويم التكويني

للمرجعية التي يمكنه من خاللها أن يبرر مدى صالحية وفعالية القيمة الكمية أو الكيفية التي 
لمتعلم ، فهذا النوع من التقويم المتداول في مدارسنا ولألسف، ال يمكنه أن يخدم قدمت ل

  . تكوين األجيال لصالح المجتمع ما دام ال يزال يتبع التقويم التقليدي 
  

: وعليه، حتى يدرك القارئ الفرق بين التقويم التقليدي والتقويم التكويني، نقترح المثال التالي
قيم المعلم عمل المتعلم بعلمه " العلوم الطبيعية" ار الخاصة بمادة بعد تصحيح ورقة االختب

أي تبين نقاط القوة ونقاط الضعف  المتعلم  توجيه عملية أما فيما يخص ، 20/ 13قدرها 
  : الخاصة بعملية التعلم التي بنيت على أسس بيداغوجية تكوينية ، آتبت المالحظات التالية 

  مما يسهل القراءة  الخط واضح والصفحة منظمة، -
   استعمال المعلومات العلمية حديثة في محلها  -
     صعوبة في تسلسل األفكار حسب المنهج العلمي  -
    الصحيحة  العنوان والبياناتتتضمن  الرسومات جيدة -
   غير مقنع ناقص وتفسير نتائج التجربة -

من )  évaluation valeur(يم وما نالحظه في هذا المثال ، هو أن المعلم قد أجمع بين التقي
من ) évaluation corrigée( وبين التقويم13/20خالل تقديره لعمل المتعلم بقيمة تساوي

: خالل تقديمه مالحظات تبين نقاط الضعف الخاصة بعملية التعلم وذلك من خالل العبارتين
 ، مما نعتفسير نتائج التجربة غير مقو صعوبة في تسلسل األفكار حسب المنهج العلمي 

يبين أن المتعلم لم يتحكم بعد في آفاءة سيرورة المنهج العلمي وآفاءة تفسير النتائج آما 



 

 في حين نجد نفس المتعلم  الكفاءات نقاط ضعف تعلم المتعلميجب ، حيث يمثل مستوى هذه
ع متحكما في آل من آفاءة الخط واستعمال المعلومات العلمية الحديثة وآذا الرسومات بجمي

  حيث يسمح له هذا النوع من التقويمنقاط قوة تعلم المتعلم طياتها وتمثل هذه الكفاءات مع
 وتحسين النقائص وسد ثغرات تعلمه من جهة  هابادراك نقاط ضعفه والعمل على تصليح

 تطبيق التقويم التكويني  آيفية  فيسمحت هذه المالحظات للمعلم بالتحكم ومن جهة أخرى، 
)évaluation formative (معايير النجاح والتقويم  تحديد األهداف التربوية  والذي يؤآد على
)critère d’évaluation / critère de réussite  ( ووسائل التقويم ، مما سهل عليه توجيه

  . المتعلم 
  
  :  الكفاءات بيداغوجيا  التقويم التكويني وفق- 2 -4
  

ال يوجد معنى لعملية " إلى أن ),TAGLIANTE Christine, 1991(تشير تاجليونت آريستين 
 وبالمقابل ال وجود للهدف إن لم يدمج في وصفه قويم بدون أهداف التعلم المقصودةالت

أن التقويم ال يمكنه أن يتم بصورة علمية إن لم تحدد له مسبقا  بمعنى ،  )1( "طريقة تقويمه 
، وال يمكن للهدف التربوي أهداف تربوية يسعى المعلم إلى تحقيقها على مستوى المتعلم 

 في تقدير مدى تحقيق األهداف  المعلم بدوره أن يتحقق إن لم تكون هناك طريقة تساعد
التربوية، مما يؤآد على أن التقويم عملية تكوينية مشترآة تخص آل من المعلم والمتعلم في 

 بيداغوجيا اإلجرائي فيالهدف (ولما آان السلوك القابل للمالحظة والقياس . نفس الوقت
لفة في يمثل الجزء الظاهري للكفاءة ونتاج التعلم، نجد القراءات البيداغوجية المخت)األهداف

عملية تقويم األهداف اإلجرائية التي تصف السلوك المنتظر من  مجال التقويم تؤآد على أن
 هذه  لكونكذل، ما األهم يكمن في نتائج التعلموإن قيام بها ليست غاية في حد ذاتهاالمتعلم ال
أي من خالل التقويم  ،)2( "ماستساعد آل من المعلم والمتعلم على التحكم في دوره"النتائج 
م  يقوم المعلم بتشخيص نقاط الضعف ونقاط القوة الخاصة بعمليتي تعليمه وتعلينيالتكو

سيبدلها ليصل إلى بادراك مستواه المعرفي وطبيعة المجهودات التي  المتعلم، مما يسمح له
 ال يتجزأ من العملية   التكويني أداة بناء التعلم وجزء يصبح التقويم، بهذا مستوى الكفاءة 

  : ستلزم تقويما بيداغوجيا  يرتكز على ت التعلمية التي -عليميةالت
  
  . والنتائج المنتظر تعلمها) عامة، خاصة وإجرائية( تحديد األهداف التربوية -
  مع تحديد الكفاءة المقصودة      " المقاربة بالكفاءات" لمساعي التعليمية والمقصود هنا ا-
  .  التفكير في سيرورة التعلم المالئمة للمتعلم -
 المتعلم والعمل على توجيهه تعلمم الستخالص نقاط الضعف والقوة ل تحليل نتائج التعل-

  .بمالحظات واقعية وموضوعية 
  

__________________  
 
 
(1) TAGLIANTE Christine,l’évaluation ,CLE international, Paris,  1991, P11. 
(2) Idem. P12. 

  



 

  :  مراحل التقويم التكويني-
من  عن التقويم التحصيلي يختلف  تتطلبه بيداغوجيا الكفاءات التقويم التكويني الذي نجد

زمن التطبيق لكل منهما فيما يخص مراحل التعلم وليس من حيث  الغاية و" حيث 
 المختصون في التقويم  ، أما فيما يخص التقويم التكويني، تبين القراءات أن)1("الطريقة

 يتفقون على أن التقويم التكويني يتم في ثالثة مراحل مستمرة ومتكررة ونظرا ألهميتها
  : نلخصها في ما يلي  بالنسبة لموضوع البحث

  
تي د مستوى الكفاءات اليتم في هذه المرحلة تحدي) : étape prédictive(ية ؤالمرحلة التنب*

حسب األهداف التربوية المراد تحقيقها، مما يتطلب من المعلم  يمكن للمتعلم أن يكتسبها
، الذي يقوم بهاإلعالن عن الموقف حتى يكون المتعلم على علم بما يجب تعلمه أو النشاط 

تسمح له هذه  لمأما فيما يخص المع. سمح للمتعلم بادراك المعرفة العلمية المراد تعلمهامما ي
  التي تسمحاإلمكاناتأي )outils diagnostiques (المرحلة بإدراك اإلمكانات التشخيصية 

 ،المكونة لشخصية المتعلمبتشخيص مستوى الكفاءات المعرفية والنفس حرآية والوجدانية 
 و وضبط المساعي البيداغوجية الكشف عن االستعدادات الفردية في حيث يساعده ذلك

  .     ادة التعليم  تنظيم م
  

تجرى العملية التشخيصية طيلة الفترة ) : étape diagnostique (المرحلة التشخيصية* 
متعلم يكتشف المعلم  من خاللها مستوى آفاءات ال ، حيث لتعليمة من البداية إلى النهايةا

 التعليم قويم وضبط عملية  ، مما يساعده على اختيار وسائل التالخاصة بالمجاالت الثالثة
 أما بالنسبة للمتعلم  تسمح ،فكير في التخطيط المالئم للموقفذلك بالرجوع إلى الوراء والت

له هذه المرحلة بادراك النقائص والصعوبات الخاصة بتعلمه ، مما يجعل المرحلة 
نجد   في نفس السياق و في نفس الوقت المعلم والمتعلم التشخيصية عملة ذات وجهين تخص

 double(هذا الزوج من المفعول الرجعي " تشير إلى أن ) TAGLIANTE (تاجليونت 
rétroaction (كويني ينتسب إلى جوهر التقويم الت ")لكونه  يساعد المتعلم على التعلم  )2

  .ويساعد المعلم في تحسين طرائقه البيداغوجية
  
لتعليمية القصيرة تتم عملية الجرد في نهاية الفترة ا): étape inventaire (مرحلة الجرد *

 الكفاءات المعرفية  بإحصاء في هذه المرحلة يقوم المعلم) الدرس، الموضوع (المدى 
الجرد   الفعلية والوجدانية التي اآتسبها المتعلم، حيث تساعد نتائج–والكفاءات ) المعلومات (

دة آل من المعلم والمتعلم على إدراك مستوى الكفاءات ومستوى صياغة المفاهيم الجدي
  .وتقدير مدى تحقيق األهداف التربوية التي حددت في المرحلة التنبوئية 

  
___________________ 

 
 
(1) Antheaume Pierre et autres, découverte du vivant et de la terre, didactique 
Hachette, Paris,1995, P60  
(2) TAGLIANTE Christine, op cit, P16 

         



 

  
  : تقويم التكوينيخصائص ال -

 processus(التي تتمحور حول سيرورة التعليم والتعلم (la didactique) التعليمية تسعى
enseignement/ apprentissage ( تحقيق األهداف التربوية من خالل  عملية تعليم  إلى

تعديل مفاهيمه العلمية التي من شأنها أن تساعده على حل قصد  "آيف يتعلم  "المتعلم 
بإدماج المعلومات " الشك أن تعديل المفاهيم العلمية يتم و الطبيعة العلمية مشاآل ذاتال

يتفق جل في نفس السياق، و . لبناء المفاهيم الجديدة )1( "الجديدة إلى المفاهيم السابقة
لغرض تعديل وضعية أو  " التقويم بصفة عامة يستعمل التقويم على أن تصون فيالمخ

تكوين المتعلم  ل)2(" ن أو التصحيح المناسب عند الحاجةل إدخال التحسيوثيرة التدرج من أج
 لهذا، نجد التقويم التكويني الناجح الذي تتطلبه بيداغوجيا الكفاءات في مختلف مجاالت التعلم

أما فيما . يستلزم شروطا مقننة تساعد آل من المعلم والمتعلم  في ضبط عملهما التربوي
  :  ويم التكويني فهي آالتاليخصائص التق  يخص الشروط

  
، ف التربوية بمعنى أن يكون التقويم شامال لجميع األهدا:التقويم التكويني عملية شاملة* 

والمعرفة ) savoir -faire( الفعلية -والمعرفة) savoir(الخاصة بالمعرفة أي 
وللتوضيح  .نية حرآية والوجدا-باألهداف المعرفية والنفس والمتعلقة )savoir-etre(الوجدانية

 يجب على المعلم   حتى تحقق مادة العلوم الطبيعية أهدافها التربوية: نذآر على سبيل مثال
االستدالل العلمي والتحكم في (وأهداف تقنية ) مفاهيم علمية (تحديد أهداف مفاهيمية 

ى علحتى يتم تحقيق هذه األهداف و) التبليغ  / المعرفة والتحكم في التقنيات واالتصال 
   ذاتياالمتعلم القيام باألداء 

  
بمعنى أن تحدد المعايير التي تقيس  مدى تحقيق : يبنى التقويم التكويني على معايير* 

 وى اآتساب الكفاءات والتحكم فيهاتبين مستعلى مستوى المتعلم والعلمية األهداف التربوية 
دا سميت معايير ه لأو النجاحأن  يصدر الحكم بالفشل  يمكن للمعلم على هذه المعايير،وبناءا 

  ) .  critère d’évaluation /critère de réussite(التقويم بمعايير النجاح 
  

لفترة بمعنى أن يكون التقويم مستمرا ومتكررا طوال ا : التقويم التكويني عملية مستمرة* 
ير رغبة حتى يصبح بمثابة مصدر التدعيم المعرفي الذي من شأنه أن يث التعلمية/ التعليمة

وليس المقصود هنا رتبة المتعلم حسب . التعلم لدى المتعلم عن طريق التعديل والتصحيح
ن خالل سيرورة وإنما األهم هو أن يقوم المتعلم باختبار أدائه م، نتائج االختبار أو االمتحان

  لهذا، يجب على المتعلم أن يكون على علم بمعايير النجاح التي حددهااآتساب المعلومات 
  .  المعلم حتى يعمل على تحقيقها أو تجاوزها

  
___________________  

  
 (1) GIORDAN André ,op cit , 2001,P4  

  .61 ص1998  ، جامعة اإلصالح االجتماعي، باتنة، الجزائر،قراءات في التقويم التربوي، محمد نقادي وآخرون) 2(
  
  



 

بمعنى أن التقويم التكويني  ):évaluation analytique(التقويم التكويني تقويم تحليلي * 
 ألن  ذلك  آان آتابي أو شفوي أو حرآي،يعتمد عملية تحليل  نتاج نشاط المتعلم  سوى

أما فيما يخص  ل إال الجزء الظاهري للكفاءة،ال تمثالنشاطات التي يقوم بها المتعلم 
 عنه عن طريق  ولكن يمكن التعبيرء الباطني الذي ال يمكن مالحظتهيمثله الجز مصدرها

فتحليل هذه النشاطات حسب أسس علمية، يسمح لنا بادراك مؤشرات النجاح أو . األداء 
الفشل من جهة  ومن جهة أخرى ، يسمح لنا باالطالع على مستوى آفاءات المتعلم المتعلقة 

  . بالمعرفة والمعرفة الفعلية والوجدانية 
  
ة عن عملية مستمرة تتم في ثالثة مراحل   ، يمكننا القول أن التقويم التكويني عبارعليهو

ستوى الكفاءات المراد اآتسابها المتعلم إلى التحقق من م آل من المعلم ومن خاللها يسعى 
تقدير مدى تحقيق األهداف التربوية الخاصة بمادة التعليم والتعلم ،حيث يجرى  ذلك و

الكفاءات المراد يتها ومباستخدام مقاربات بيداغوجية  تتمحور حول القدرات المراد تن
معايير نجاح تمثل أداة قياس من اآتسابها انطالقا من أهداف إجرائية تحدد نشاط التعلم و 

من خالل تحليل  يمكن الكشف عن ذلك، حيث مؤشر تعلم المتعلممن مدى نجاح األداء و
ض من  والغر .الفشلعن معبرة عن النجاح أو ، إما أن تكون المحصل عليها نتائج التعلم 

  .      هذه العملية هو توجيه المتعلم وتطوير مناهج التعليم ووسائله التعليمة
  
  :  التقويم التكويني والتقويم التحصيلي - 5
  

من حيث الغاية ، ذلك كويني يختلف عن التقويم التحصيلي أن التقويم التأشرنا سابقا
 نفس أدوات لي آالهما يستع،أ الوظيفة البيداغوجية لكنهما ال يختلفان من حيث الطريقةو

صياغة الموضوع المراد معالجته " األسئلة التي تتضمن في معظم األحيان آالتقويم 
ذلك حسب المعايير ب إتباعها قصد حل مشكل السؤال ، والتعليمة أو القاعدة التي يج

     .)1( "المكتسبة
  

علم الذاتي للمتعلم ، نجد أن  دورا مهما في عملية الت يلعب لتقويم التكوينياإذا آان وعليه ، 
التقويم التحصيلي يسمح بجرد مكتسبات المتعلم أو مجموعة من المتعلمين  في نهاية الفترة 

يشارك التقويم التحصيلي  آما طويلة، متوسطة أو قصيرة المدى ، التعليمة سوى آانت هذه 
يز بين التقويم  ولما آانت قدرة التمي.في تقويم تطبيقات بيداغوجية تخص نشاط المعلم
ليل ديا الكفاءات تلعب دورا مهما في تالتكويني والتقويم التحصيلي فيما يخص ببيداغوج

الصعاب  بالنسبة لكل من المعلم والمتعلم فيما يخص العملية التعليمية التعلمية ، سنقدم فيما 
   :ويم التحصيلي والتقويم التكويني يلي جدول مقارنة بين التق

  
____________________________ 
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  * المقارنة بين التقويم التكويني والتقويم التحصيلي) 12(  رقم  الجدول-
  

.  
  التقويم التحصيلي  التقويم التكويني    
  
  الغاية

جاج تعديل المفاهيم العلمية، تصليح اعو 
  السلوك وإدماج المعرفة الجديدة 

التأآد من مستوى المعرفة في المجاالت 
الثالثة ، التحقق من مستوى الكفاءات 

  معرفة مدى  تحقيق األهداف التربوية  و
  
  

    الغرض

  التعلم / إدراك مشاآل التعليم -
م نقاط الضعف ونقاط القوة  إدراك المتعل-

 والتقويم بتعلمه،الوصول إلى التعلم الخاصة
  الذاتي 

 إدراك المعلم  النقائص والهفوات التي -
  تخص البيداغوجيا المتبعة في التعليم  

  ) المعرفية( جرد المكتسبات العلمية-
 جرد مستوى آفاءات المتعلم أو -

  .المتعلمينومجموعة من 
 جرد نقائص تطبيقات بيداغوجية تخص -

  نشاط المعلم  

 
القرار 

الموجب 
  ذهااتخ

 نشاطات التعليم والتعلم حسب نتائج تكيف
  : ويكون القرار إما التقويم
  ضبط مباشر وفعال -
 ضبط مؤجل  -
 ) تغذية رجعية(مفعول رجعي  -
   شبه نشط -

 إعطاء درجات في حالة االختبار  قصد -
الترتيب حسب قيمة الكفاءات المكتسبة 

  داخل المجموعة 
 خطي بشهادة رسمية لمستوى  إثبات-

مهارات التي وصل لها الكفاءات وال
  المتعلم في االمتحان 

  زمن اإلدماج
العملية  في

  التعليمية

في آل مراحل الفترة التعليمة من البداية 
  إلى النهاية 

الدرس، : في نهاية الفترة التعليمية
  الثالثي، السداسي أو نهاية السنة 

  
األهداف 

المراد تقويمها 

: األهداف الخاصة بشخصية المتعلم
ية، نفس حرآية ووجدانية حسب معرف

وع ، أي معرفة مفاهيمية ، أهمية الموض
  علية ومعرفة وجدانية فمعرفة 

األهداف الواردة في المنهاج التعليمية ، 
أهداف الدرس، أهداف الموضوع ، 

  ...نموذج تمثيلي، فترة تعليمية

  
  

  الخصائص 

   يشمل آل األهداف -
   يكون مستمر ومتكرر-
  ير النجاح  يبنى على معاي-
   يتم بتحليل نشاط أو نتاج المتعلم -
    التعلمآفاءات يقيس مستوى -

   يشمل جزء أو مجموعة من األهداف -
 آيفيا  / المعرفة العلمية آميا  يتم بتقدير -
 يتحقق من مدى تحقيق جزء من -

  األهداف التربوية
   متكرر وغير مستمر -

مظهر التعلم 
 المراد تقويمه

صة  الخااإلنجازات: المستمرنتائج التعلم 
المعرفة السابقة  بالكفاءات المراد اآتسابها ،

  والمعرفة الجديدة   

 الخاصة اإلنجازان: نتائج التعلم النهائي  
  باألهداف المراد التحقق منها 

أساليب تقدير 
مستوى 
  الكفاءات

 ونشاطات المتعلم حسب إنجازات  تحليل -
نات، النص الرسومات، البيا: معايير النجاح

  ...الكتابي، التصورات والنص الشفوي  

 اختبارات مختلفة تقيس مدى اآتساب -
تحريرية، مالحظة أو : المتعلم للكفاءات

  ... شفوية
  

________________  
  
  الجدول من وضع الباحثة* 



 

  لي عمليتان متكاملتاني على ما ورد في الجدول، نجد أن التقويم تكوني والتقويم التحصاوبناء
 لهذا ، ال يمكن للفرد المكون الذي يسعى وراء  وراء تطوير عملية تعلم المتعلم يسعيان

، تحقيق األهداف التربوية أن  يتصور التقويم التكويني بدون التفكير في التقويم التحصيلي 
  /évaluation(مما يجعل ضرورة التفكير فيمها عند وضع وحدة تعليمية متعلقة بتقويم التعلم 

apprentissage ( ، النشاطات : أي أن يكون لدى المكون تصورا بيداغوجيا يتضمن
اإلجرائية المرغوب فيها، مختلف أنماط األسئلة المراد طرحها، زمن إدماجها في رزنامة 

 أو بمعنى آخر، يسأل المكون عن ما هي النشاطات التي يجب أن يقوم بها هو لمتعلم المتع
ما توصلنا إليه من  لإلجابة على هذا السؤال، وبناءا على وي؟ والمتعلم في الموقف التقويم

ما يلي إستراتيجية تقويم تكويني يخص تعلم سنقترح في التقويم ، موضوعمعلومات تخص 
  . المتعلم وتعليم المعلم

 
  :  استراتيجيات التقويم التكويني - 6
  

ية يستلزم اآتسابها توفير آفاءة قاعدكل في تعليمية العلوم الطبيعية تعتبر عملية حل المش
يسعى النظام التربوي )  تقنية(تحت آفاءات تتمثل في مفاهيم علمية وآفاءات منهجية 

الجزائري  إلى إآسابها للمتعلم عن طريق تعليمية المادة العلمية ، مما يتطلب من المعلم 
. أساس التعلمالتفكير في إستراتيجية تقويم تشمل آل متطلبات التكوين باعتبار هذا األخير 

التنبؤ، التشخيص والجرد حيث : ولما آان التقويم التكويني يتضمن ثالثة مراحل مختلفة
تمتاز آل مرحلة من مراحل التكوين بخصائص تجعلها تختلف عن األخرى من حيث 

في ) تحليلي(الهدف والوظيفة والزمن، سنحاول فيما يلي عرض إستراتيجية تقويم تكويني 
  : في آل مرة بأمثلة حتى يتضح للقارئ األمر  مرحلتين مستعينين

  
  )  المرحلة التنبوئية(تحديد المفاهيم والكفاءات المنهجية :  المرحلة األولى  - 

الواردة أصال في اهيم العلمية والكفاءات التقنية يتنبأ المعلم في هذه المرحلة بعد اختياره المف
حقيقها على مستوى المتعلم أي المفاهيم العلمية المناهج التعليمية باألهداف التربوية المراد ت

أن يمارسها في عملية المتعلم المراد إآسابها للمتعلم والكفاءات المنهجية  التي يجب على 
الكفاءة  حيث تعتبر عملية  تحديد ،التعلم ، وعلى المعلم أن يقومها  خالل الفترة التعليمية

لشروع  في أي عمل  عملية ضرورية قبل اوالمفهوم العلمي والتقنيات المراد تنميتها 
ألن ال يمكننا تحقيق جميع األهداف التربوية وال القيام بجميع التقنيات  في آن ، بيداغوجي

  .واحد 
  
   :الخطوة األولى* 

ع الدرس والمراد تعليمها يتم فيها تحديد األهداف المعرفية والمنهجية الخاصة بموضو
 واألهداف ية التي تتضمن التعليماتلم إلى المناهج التعليم ولتحقيق ذلك، يرجع المع للمتعلم

اءات آف(وتقنيات اآتسابها) آفاءات معرفية(التربوية المراد تحقيقها وآذا المفاهيم العلمية 
  يقوم المعلم  وبعد تحديد ذلك،)  منهجية

 تكون تعين المكتسبات السابقة الخاصة بالمفهوم العلمي المراد تعديله والتي يفترض أنب -
  ).المعرفة السابقة(ضمن خبرة المتعلم 



 

ن شأنها أن تخدم المفهوم العلمي التي م)  mots-clés(الكلمات المفتاحية ) repérer( تعين-
  .  تبين المستجدات الخاصة بالمفهومد ، آما الجدي

  ها التي يجب على المتعلم ممارستالثقافية التقنياتأو ما يسمى بالكفاءات المنهجية   تحديد-
  :المثال ونذآر على سبيل حكم فيها الآتساب المفهوم الجديدوالت

 ) آفاءة معرفية( التنفس معرفة ظاهرةأن يكون المتعلم قادرا على  -
  )آفاءة معرفية( السابقة الخاصة بمفهوم التنفسالمعرفةعلى تقويم أن يكون قادرا -
آفاءة (مشكلة بأسلوب علمي  السابقة في صياغة التوظيف المعرفة قادرا على  أن يكون-

  )تقنية 
  )  تقنية آفاءة (ي إلى رسومات تخطيطيةالعلمترجمة النص قادرا على   أن يكون-
  
   :الخطوة الثانية* 

ضحا وغير قابل للتأويل، احتى يكون تحديد الكفاءات المعرفية والمنهجية المراد تقويمها و
 ماذا أريد أن أقوم على مستوى :قبيل من هذا العلى المعلم أن يطرح عدة أسئلة على نفسه

ب هل أقوم مدى اآتسا: ون مصدرا ألسئلة أخرى من نوعالمتعلم ؟ طبعا هذا السؤال يك
 قياس قدرة التذآر واالسترجاع، أم أقوم مدى تحكم المتعلم في  أيالمتعلم للمفهوم العلمي ؟

كفاءات العلوم لخاصة بالتعلم ا تطور قدرات  اآتساب والكفاءات المنهجية ؟ أي التحقق من
 تحصيلي ؟ وما هي األدوات المراد استعمالها  تكويني أمإليههل التقويم الذي أسعى التقنية، 

  لتحقيق ذلك ؟ 
على المعلم أن يطلب من المتعلم ، التكوين في حالة ما إذا آان التقويم المقصود في إطار -

 démarche(لمسعى العلمي عقلية لها عالقة با) cognitif(القيام بنشاطات معرفية 
scientifique(  في هذه الحالة . التحقق من الفرضيةتتعلق بصياغة المشكل وخاصة تلك التي

  . يصبح التقويم التكويني أداة التعلم المعرفي وأداة تشخيص المعرفة السابقة 
ت مختلفة اءا يطلب من المتعلم القيام بقر،في حالة ما إذا آان التقويم في إطار تحصيليأما  -

قصد  ،  تخص الموضوعة رسومات أو منحنيات إلى نصوص علمية أو برسومات أو ترجم
 أو في هوالخاصة بالمفهوم الذي درسى المتعلم ف عن مستوى الكفاءات الموجدة لدالكش

 في هذه الحالة ، يصبح  لك  قبل الشروع في التعلم الجديدذ، حيث يتم طريق دراسته 
والشك أن  ،وأداة تقييم الكفاءات ) notions(  أداه تعلم األفكار التقويم التحصيلي يمثل

سوى أن آانت قصيرة المراد تقويمها بصفة مستمرة على مستوى المتعلم  الكفاءات المعرفية
،حيث نجد لألهداف التربوية )BLOOM(ترتبط ارتباطا وثيقا بصنافة بلوم أو طويلة المدى 

"  إلى أن يشير ) DE LANDSHEER VetG(العلوم  الزوج دو لندشير فيما يخص تعليمية 
لمدى على المدى القصير وا هناك ثالثة أهداف تربوية تخص عملية التعلم يمكن تقويمها

عملية وللتوضيح، نلخص  )1(" التحكم والنقل والتعبير أهداف المتوسط والمدى البعيد وهي
  : ما يليتقويم هذه األهداف في

  
_________________  

 
(1) TAGLIANTE Christine.op cit. PP21-22 

  



 

حتى نتمكن من المعرفة " يشير ابن خلدون إلى أن ):  maîtrise(تقويم هدف التحكم * 
الجيدة لكل مظاهر العلوم ونتحكم فيها، يجب أن تكون لدينا ملكة فهم القواعد بعد دراسة 

ون هذا التدريب للملكات  فمن د،االنتقال من المبادئ إلى التطبيقالتي تسمح لنا بالمشاآل 
أن تقويم التحكم في األصل  على  هذايؤآدو )1(" العقلية، ال يصح بنا أن نتكلم عن التحكم

لمتعلم تسمح ل حرآية ل-سوى آانت معرفية وجدانية أو نفس العقلية تقويم القدرات يعتمد 
ى يرجع  إلى مستوداغوجية ، نجد هدف التحكم يأما من الناحية الب. باآتساب المعرفة العلمية

 المدى القصير، أما فيما يخص  علىيمكن تقويمهحيث المعرفة والفهم من صنافة بلوم 
، أسئلة مقننة تشمل عدة أجوبةوسائل التقويم المستعملة في هذه الحالة،  تكون عبارة عن 

  .  يطلب من المتعلم اختيار اإلجابة التي يوافق عليها
  
 يعتبر التحويل عملية معرفية يقوم بها الفرد ليعبر :)transfert(تحويل / تقويم هدف النقل* 

نجد هدف التحويل بالنسبة ،  أما من الناحية البيداغوجية.عن مدى اآتسابه للكفاءات العلمية
يقصد بالتحويل حيث ين مستوى التحليل ومستوى الترآيب لصنافة بلوم المعرفية  ينحصر ب

 المكتسبة  إلى و المعرفة العلمية المتحكم فيها أحويل قدرة المتعلم على تم، في عملية التعل
قدرة تحويل  إلى أن ويشير لويس دهينو. مجال آخر للتطبيق والتوظيف قصد حل المشكل

بيق  يمثل قدرة المتعلم على تطالذي التحويل األآاديمي: تتضمن ثالثة مستويات"الكفاءات
يجعل  الذيالتحويل اإلجرائي، -ن قبلبه تلك التي تعلمها مشالكفاءة المكتسبة في قرينة ت

 يمثل القدرة على  الذي التحويل الكلي – الكفاءات المكتسبة خارج المدرسةالمتعلم يوظف
 تقويم هذا  فيما يخصأما .)2(" المتعلم في آل المواقف المالئمةتقائي لنشاطاللاالنجاز ا

وضع  مع ل للمالحظةالهدف، يتطلب من المعلم تحديد نشاط المتعلم في صورة أداء قاب
  . معايير النجاح آأداة للقياس

  
  ):  expression(تقويم هدف التعبير * 
 الفعلية والمعرفة -تستلزم عملية التعبير من المتعلم التحكم في آل من المعرفة والمعرفة 

، نجد لهدف التعبير في المجال البيداغوجي أما فيما يخص . اآتسبهانية التي يكون قد الوجدا
توى المعرفة إلى  أي من مسكل مستويات صنافة بلوم المعرفية  وثيقة  بة عالقعبيرالت

 الثقافية المعقدة التي يمكن استعمالها فطريا،   التعبير يمثل الميكانزمات ألنمستوى الترآيب
الشخص الذي يكتسب اللغة يكون "  يشير إلى أن  CHOMSKY)  (حيث نجد شومسكي 
 (phonétique) نظام القواعد الذي يحدد الشكل اللفظي  (intériorisé)   بطريقة ما قد استنبط 

طور ما  قد  يكون الشخص بهذا(contenu sémantique) رة وآذا مضمونها الداللياللعب
 ، يكون تقويم هدف التعبير ، أما فيما يخص )3(" سميته بالكفاءة اللغوية الخاصةيمكننا ت

 التي يمكن تقويمها من خالل )التقنية ( المنهجيةأما فيما يخص الكفاءات .طويل المدى
ية العلمية على أنها تتمثل  يتفق المختصون في الترب الطبيعية، التعليمية لمادة العلومالعملية

   :في
_________________  

 
 (1) IBNKHALDUN, op cit , P 888 
(2) D’HAINAUT Louis,op cit ,PP285-286 . 
 (3) CHOMSKY Noam,op cit ,P125 



 

 القدرة على وفرض الفرضيات المناسبة علمية،  طبيعة ا على صياغة مشكل ذالقدرة
تقويم هذا النوع من األهداف وة على القيام بتقنيات التجربة   بالتجربة، القدرهااختبار

ن مكتسباته وتصوراته التربوية يتطلب من المتعلم استعمال النماذج العقلية للتعبير ع
يخص تعلم المفهوم فيما يكي للمعرفة العلمية ته ذلك على النقل الديداآآما يحث المختلفة
  .      الجديد 

  
  ) :  mise en place de l’apprentissage(تطبيق التعلم /  المرحلة الثانية -

م مهما آان النتاج المراد التقوي" إلى أن  (Antheaume Pierre et all)ن ووآخر يشير انتيوم
ذلك ألخيرة للنتاج والحالة األولى ، الفاصل بين الحالة ا) repérage(ليم تعتقويمه يقصد به 

، أي ما قبل التعلم وما بعده ) 1(" حتى نتمكن من إصدار حكم على الفاصل بين الحالتين 
هذا النتاج، وذلك إصدار حكم دو قيمة على " أما فيما يخص تقويم نتاج التعلم ، يقصد به .

يستلزم من مما  )2( " السيئ /الجيد  ال محال موقفين على األقل  يحملحسب سلم القيم الذي
 ه التيمعايير نجاحوتحديد نشاط التعلم ل التربوية  إجرائية األهداف التقويمالمعلم في عملية

 ولما آان تقويم نتاج التعلم يعني تعليم ،تمثل أداة قياس هذا التعلم، أي مستوى الكفاءات
مرحلة واألخيرة قصد إصدار حكم بالنجاح أو الفشل، نجد أن الفاصل بين الحالة األولى 

  :   في خطوتينتطبيق التعلم تتم 
  
   ): تشخيص مستوى آفاءات المتعلم(الخطوة األولى لمرحلة التعلم *  

خالل وة والضعف الخاصة بتعلم المتعلم  يتم فيها تشخيص آفاءات المتعلم ، أي  نقاط الق
 إلى النهاية، مما يسمح للمعلم بادراك مستوى آفاءات المتعلم في الفترة التعليمة من البداية

 حرآية والوجدانية، حيث يساعده ذلك في -المعرفية والنفس: المجاالت التربوية الثالثة 
ئم ذلك بالرجوع إلى الوراء والتفكير في التخطيط الماليار وسائل التقويم وضبط تعليمه، اخت

 - من العملية التعليمية وحتى يكون المتعلم جزءا ال يتجزأ  الخاص بموقف التعليم والتعلم 
 ى علم بالكفاءات المراد تعلمها في هذه الخطوة عل المتعلم، فمن الضروري أن يكونالتعليمة

 من دراك ما يجب التحكم فيه وما يفتقده من آفاءات، مما يؤدي به ذلك من إحيث يمكنه
  .  إلى التساؤل المفروض

  
   :المتعلممستوى آفاءات  تشخيص منهجية -

 المقاربةالتقويم وفق في )  évaluation analytique(يعتبر استعمال التقويم التحليلي 
 من أحسن التقنيات التي يمكن للمعلم استخدامها لتكوين المتعلم ومعرفة مستوى بالكفاءات 

نقاط تشخيص وآذا )  حرآية والوجدانية -المعرفية والنفس(آفاءاته في المجاالت الثالثة 
               .الحصة من المتعلم التعبير  يطلب المعلم في بداية بمعنى أنالضعف والقوة لعملية تعلمه 

  الدرس، التي لها عالقة بموضوع المختلفة) المعرفيةالبنية (عن تصوراته 
  

___________________________  
  

 
(1) Antheaume Pierre et all, op. cit., P60 
(2)BARBIER J-M, l’évaluation en formation, pédagogie d’aujourd’hui,Puf,Paris, 1990 



 

 مصدرا للكفاءة مشكل، حيث يكون التعبير عن هذه التصورات -ذلك بعد وضعه في موقف 
أما فيما يخص التعبير عنها ، أما أن يكون شفهيا أو آتابيا أو عن طريق الرسم . المكتسبة

ال محال شف تيكلتحليل محتواها م باعتباره مسير للعملية التعليمية بوبعد ذلك يقوم  المعل
تصورات المتعلم ال تمثل " ، ذلك ألن  المتعلم واقع الترآيبة المعرفية التي هي بحوزة

، وإنما لهذه التصورات معنى خاص بها يظهر المكانزم الثقافي فقط يرة اآلمات متط
توضيحي  تمثل نموذج، لكونها غوجية آبرىية بيدامما يجعل منها أداة  ذات أهم... العميق

تصور المتعلم للواقع يكون "  إضافة إلى أن  )1( "يكون المتعلم قد بناه انطالقا مما يعرفه
أي مرتبطة بدرجة ) psychogénétique( وراثي -مرتبطا بتطور النظام المعرفي النفس

  .التي وصل إليها  )2(" النضج 
  

 لمعرفة مدى إدراك الفرد  تقويمها  التصور يستعمل آوسيلة أصبح تحليل محتوىلهذا،
 دورا مهما في تعديل السلوك االجتماعي وعملية التبليغ ، مما  هذايلعب، حيث لمحيطه 

يجعل التكوين التربوي الحديث  يؤآد على أخذ تصورات المتعلم  بعين االعتبار والعمل 
تعلم فيه ليم الفعال الذي يعتبر الم عن طريق التعاجهتها بظواهر طبيعية أخرىعلى مو

بناء  معرفته لعرفته السابقة وإعادة تنظيمها  بتحويل ميسمح له، مما محور عملية التعلم
  ,ةالجديد

  
ا أي أن البناء الصحيح للمعرفة العلمية يعتمد بالدرجة األولى على التصورات التي يحمله

 ومه الجديد عند بداية االهتمامحيث يبدأ التعلم بمفهالمتعلم آأساس معرفي للتعلم، 
 تعلم المواقف ذلك لكون اآتساب المعرفة العلمية يتطلببالتصورات والعمل على تطويرها، 

 وال يمكن أن يتم ذلك إال إذا اعتمد المتعلم تصوراته التمهيدية في بناء والمعرفة األساسية
لم استعمالها للحصول على أما فيما يخص الوسائل التي يمكن للمع ،معرفته العلمية الجديدة

االستبيانات التي تتضمن األسئلة المغلقة واألسئلة :  ما يلينذآرات المتعلم تصور محتوى
ل ، ويمكن طرح هذه األسئلة خال...ث تكون هذه موجه أو نصف موجهةالمفتوحة، حي

ور  قبل الشروع في دراسة المفهوم الجديد خالل فترة تط، مختلف فترات المسعى التعليمي 
آما )  نهاية المحوروة الموضوع نهاية الدرس، نهاي( التعلم أو في نهاية الفترة التعليمية 

 ، حيث  من المتعلمين أو القسم آلهيمكن لالستبيان أن يخص المتعلم وحده أو مجموعة
 وضبط المساعي  للمتعلمين للمعلم بالكشف عن االستعدادات الفرديةالخطوة تسمح هذه 

في حين تسمح للمتعلم بادراك الفرق بين  المعرفة العلمية  نظيم مادة التعليمالبيداغوجية وت
 تحليل  الحصول على نتائج فبعد  والمعرفة التي عليه أن يتعلمهاالتي يكتسبها) الخبرة(

  : محتويات التصورات، سيجد المعلم نفسه أمام نمطين من المتعلمين بصفة عامة
  
الذي بين تحليل تصوراتهم أنهم غير متحكمين في الكفاءات يمثل المتعلمين  :النمط األول*  

  على المعلم أن يبدأفي هذه الحالة ، الكفاءات المنهجية الخاصة بالمفهوم والالمعرفية
.________________________ 
 

 (1) DEVECCHI Gérard et autre op cit,P55 
  (2) idem , P 58.  
   



 

  
 لشروع في تعليم المفهوم الجديد، ذلك بالرجوع إلى الوراء قبل ا  المفاهيم السابقةبتصحيح

) feed -  back(األخذ بعين االعتبار المعرفة السابقة واستعمال التغذية الراجعة و
 .  الخاصة بها وبتوظيف التقويم التكويني بجميع مراحله مع التأآيد على معايير النجاح  

  
ليل تصوراتهم أنهم متحكمين في الكفاءات يمثل المتعلمين الذي بين تح: النمط الثاني*

أي لديهم خبرة معرفية ومنهجية صحيحة تسمح لهم بتعلم  المنهجية،المعرفية والكفاءات 
 فعلى المعلم في هذه الحالة أن يستغل الخبرة المعرفية . عن طريق تعديلهالمفهوم الجديد

ساب المفاهيم الجديدة عن  ويعمل على مساعدتهم في اآت لدى المتعلمينوالتقنية المتوفرة
في ) Modèle  allostérique( النموذج األلوستيري مراحلطريق التعلم الحديث أي باستعمال

  .بناء المفهوم الجديد 
  
   ) :تعديل المفهوم السابق لبناء المفهوم الجديد( الخطوة الثانية لمرحلة التعلم  * 

المعاصرة التي قدمت التعليمة ماذج من أحسن الن ) التعديلي(يعتبر النموذج االلوستيري 
آبديل لنماذج التعلم األخرى ، حيث تمكن هذا النموذج من اإلجابة على عدد من األسئلة 

ذلك من خالل ما توصل إليه من تبسيط و تفسير آللية ، طروحة فيما يخص بناء المعرفةالم
ال يرمي براجماتي "  نموذج   للمتعلم لكونهبناء المعرفة العلمية على المستوى الذهني

 إلى حل  هذا النموذج  وإنما يرميج نماذج أخرى للسيرورة المعرفيةمشروعه إلى إنتا
 )1(" الرموز بالنسبة للمعارف الخاصة وتحديد الشروط التي تسهل عملية التعلم

  
أنها تكمن في سيرورة " تعليمية العلوم"  ، تبين أدبياتأما فيما يخص عملية حل الرموز* 

عملية  االحتفاظ  بالمعلومات أو في مجموعة من المعارف العلمية " التي تتمثل في التصور 
التصور مباشرة إال إذا تم عن طريق ) Mémorisation(والتطبيقية، بحيث ال يمكن ترسيخ 

مات إذا ينظم المعلو فالتصور إدماجه للبنية المعرفية السابقة،ب)  Modélisation(قولبته 
استغاللها يحتفظ التصور بالمعلومات التي بنيت حديثا قصد وسابق، ويشكل األثر لنشاط 
 العالقة يظهر عند وضع، نجده ما فيما يخص العمل الثاني للتصورأ،الحقا في مواقف جديدة

المعطيات هذه بين المعطيات، حيث يقوم الفرد المتعلم من خالل ) systématisation(والتنظيم
 ها عالقة بالسؤال المطروحروفة التي يتحكم فيها والتي لبالبحث المستمر عن العناصر المع

 في المواقف لتي تسمح للمتعلم ى ومثل هذه العمليات، تجر و عليهقصد تنظيم الواقع آما ه
لهذا، ال يمكننا تفسير التصور على أنه  ).2(" بطرح المشكل واقتراح النشاطات المختلفة 

عرفة العلمية أو مفهوم  لبناء المات الجديدةيتم توصيلها بالمعلوممجرد معلومات سابقة 
   التصور الجديد يتطلب تنشيط التصور السابق من خالل عمليات ذهنية ألن علمي جديد

  
____________________________ 

(1)  GIORDAN André,op cit ,P4. 
(2) Idem,.p4 



 

" بالتصادم المعرفي " تسمح بمواجهة المعلومات الجديدة بالسابقة لتخليق ما يمكننا  تسميته
بين ما هو سابق وما هو الحق من معرفة ومعلومات علمية، حيث يساهم هذا التصادم في 
تنشيط اآللية الفكرية التي ستؤدي ال محال بالمتعلم  إلى طرح السؤال ليستفسر عن طبيعته 

ر أما فيما يخص ما توصل إليه من معلومات جديدة، سيدمجها المتعلم للتصو. ومحتواه 
السابق لبناء المفهوم حيث يساعد التحكم في هذه العملية على تذآر واسترجاع ما هو مرسخ 

 مالئم من معلومات للموقف من معلومات على مستوى الذاآرة  عند الحاجة  وانتقاء ما هو
" شبكة تحليلية "  آما تساعد اآللية الفكرية والحرآات الذهنية للمتعلم في تكوين،الجديد

 لبناء وتنظيم تلمعلومااالعالقات وتنظيم إيجاد  من خالل  هل عليه عملية الفهمواقع تسلل
  .الواقع بتصور الجديد

  
 أنالتقويم  في مجال وعلى هذا األساس، نجد أن من الضروري في مجال التربية العلمية

التي ما هي المعرفة العلمية المراد إآسابها للمتعلم ؟ إلى ما هي الكيفية :  يحول السؤال من
يتم بها تعديل المعرفة والمفاهيم العلمية على المستوى الذهني للمتعلم ؟ أو آيف يتم االنتقال 

 طريق التعلم ؟ وطبعا الجديد عن إلى التصور) المعرفة السابقة(من التصور التمهيدي 
ت المفاهيم العلمية ، تؤآد القراءاتقويم   أما فيما يخص شروط. المقصود هنا عملية التقويم 

حتى  يتحقق التعديل المعرفي وتسهل عملية التعلم على    أن علىالخاصة بتعليمية المواد
) environnement didactique(المستوى الفكري للمتعلم،ال بد من توفير المحيط التعليمي 

  :  الذي يتميز بثوابت خاصة نلخصها في ما يلي
 
 الدراسة، وال يمكن لهذا يء موضوعيجب وضع نظام تفاعالت مختلفة بين المتعلم والش " -

  . أن يكون عفويا النظام
يخلق تشويش على مستوى ) dissonance(  يجب في بداية آل تعلم إدخال تنافر صوتي -

التنافر وحده يجعل التطور ممكنا ، مما  ألن فية الممثلة للتصورات المتحرآةالشبكة المعر
  . ديه دافع بالنسبة للموقف البيداغوجييستدعي من المتعلم أن يكون معنيا باألمر أو ل

آالمراجع  التجارب :  ال بد من مواجهة المتعلم بعدد من العناصر التي لها معنى -
  . والمناقشة التي تؤديه بالرجوع إلى الوراء إلعادة صياغة أفكاره أو مناقشتها 

لرموز آا:  وال بد من أن يستعين المتعلم في مسعاه بمساعدات التفكير الضرورية-
  …المنحنيات، النماذج والرسومات التخطيطية 

 ال يمكن للصياغة القديمة أن تستبدل بالصياغة الجديدة على مستوى المتعلم، إال إذا وجد -
يعتبر انتقاء المعلومات إيجابي وضروري ا، حيث فائدته فيها وتعلم آيف يشغلههذا األخير 

       .                             لحرآة المعرفة
) Démarches(بتحديد المساعي العلمية ) savoir sur le savoir( تسمح المعرفة على المعرفة-

   )1(" آما تسمح بتوضيح مجاالت تطبيق المعرفةإليها، وبالرجوع إلى الوراء بالنسبة 
 

_________________________  
 
(1) GIORDAN André,Op cit ,P 7 



 

من خالل  " الملكات العقلية" يتطلب تطوير للشخصية إذا آان المكون المعرفي وعليه، 
والربط بين المفاهيم …تنمية القدرات الفكرية آالتفكير والتذآر والتخيل والتصور والتمثل 

خالل من نتيجة استثارة الحسية، نجد أن التعلم الحديث ال يتحقق إال بتدريب هذه الملكات 
تعتبر هذه العلوم  ، حيث …لعلوم التجريبيةآالرياضيات، الفيزياء وا: المواد التعليمية

انفتاح على ما يحيط بنا من ظواهر طبيعية واجتماعية وهي في نفس الوقت حالة نزاع "
)contestation ( منهجي قائم يختلط فيها آل من اإلبداع واالتصاالت المختلفة مما يجعل

م الذاتي بدل التعلم بالرجوع إلى المقاربة بالكفاءات تستلزم المقاربة العلمية التي تسمح بالتعل
مع في آل وقت والتعلم عبارة عن عملية تقويم وتعديل مستمر  أن ،أي)1("سلطة معينة 

يتطلب تغيرات ذهنية وحرآية وانفعالية تتماشى وتغيرات العصر والظواهر  والزمن
د المتعلم في آفاءة على أنه ملكات عقلية تساعد الفر/ الطبيعية، مما يسمح لنا بتعريف الذآاء
   .التكيف مع بيئته الفيزيائية واالجتماعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  

 
 
 (1) GIORDAN André, l’élève et/ ou les connaissances scientifiques, Puf, Paris 1978, 
P11. 



 

   الفصل الثالثخالصة
  
  

علم مادة العلوم الطبيعية في مجال  بتكوين مقمنا في هذا الفصل بمناقشة العناصر الخاصة
الكفاءات وللتوصل إلى تحقيق ذلك ، قمنا بمناقشة مفهوم التكوين الذي يعني قبل آل شيء 
القيام بالنشاط الذاتي  وتعرضنا إلى التكوين الخاص بمهنة التعليم التي تتطلب من المعلم 

وين الخاص بمادة التعليم الذي التحكم في بيداغوجيا وتعليمية المادة العلمية إضافة إلى التك
يتطلب التحكم في الكفاءات المعرفية والمفاهيمية الخاصة بمجال البيولوجيا  ومجال 
الجيولوجيا ، وآذا التحكم في الكفاءات المهنية التي تسمح باآتسابها ، تطرقنا بعد ذلك إلى 

عرضنا بعد ذلك إلى  التعلمية، ت–تعريف المعلم الكفء باعتباره أساس العملية التعليمية 
أقطاب تكوين آفاءات التعليم، حيث وضحنا من خالل مناقشتنا لهذا الفرع  مدى أهمية  آل 
من القطب النفسي ، لكونه يهتم بالمتكون آكل متكامل وبقدراته الشخصية ، أما القطب 
االبستيمولوجي، يرجع االهتمام به لكونه يوضح مصدر المعرفة العلمية ومناهج تكوينها 
لتصبح في متناول الفرد المتعلم، أما فيما يخص القطب البيداغوجي حاولنا من خالله ابراز 

 متعلم ، مادة –الفرق الموجود بين التعليم البيداغوجي الذي يرتكز على العالقة الثنائية معلم 
علم  أهمية العالقة الثالثية التي تربط بين آل من المىترآز عل معلم  وتعليمية المادة التي –

ولما آان موضوع البحث يهتم بالكفاءات الضرورية لتكوين المعلم من . والمادة والمتعلم
الناحية المهنية ومن ناحية مادة التعليم و التعلم ، تعرضنا إلى مرجعية الكفاءات المفتاحية 

 إلى اإلشارةللتعليم والتكوين التي تبنتها عدة دول أوروبية ، حيث حاولنا من خاللها 
 إلىوتعرضنا بعد ذلك . ءات المراد إآسابها للمعلم المتكون حتى يتمكن من تعليم المادةالكفا

 األخيرة  تخص مباشرة المعلم همرجعية الكفاءات المهنية الخاصة بمهنة التعليم باعتبار هذ
ونظرا للخصائص التي تمتاز بها عملية تعليم . وهي توضح الكفاءات الخاصة بمهنة التعليم 

ة العلوم الطبيعية وعلى غرار مرجعيتي الكفاءات الخاصة بالتكوين وبالتعليم التي وتعلم ماد
تعرضنا إليهما ، قمنا باقتراح مرجعية آفاءات لتعليم مادة العلوم الطبيعية ، حيث أبرزنا من 
خاللها الكفاءات المراد اآتسابها للمتكون، مع توضيح القدرات الخاصة بكل واحدة منها 

ين من خالل ذلك تسهيل فهم ما يجب على معلم العلوم الطبيعة   أن يقوم به قاد) الكفاءة(
   .        حتى يتمكن من اآتساب الكفاءات المهنية  المختلفة الخاصة بتعليم المادة العلمية  

  
 مهامه في وضحناتعرضنا بعد ذلك إلى معلم العلوم باعتباره أساس العملية التعليمية ، حيث 

ه التعليمية وأشرنا في نفس الوقت إلى تربوية حسب تغيرات العصر ومهاملضوء النظرية ا
أهداف تعليم العلوم وإلى تكون المعلم في ضوء المستجدات التربوية التي تبنت المقاربة 
بالكفاءات وفي نفس السياق ، حاولنا أن نوضح أهمية النمو العلمي والمهني لمعلم العلوم في 

مفهوم الخاص بالتكوين العلمي والمهني للمعلم ، قمنا بتوضيح التكوين مع التعرض إلى  ال
  .الفرق بين النمو الخاص بمهنة التعليم والنمو الخاص بمادة التعليم 

  
تطرقنا بعد ذلك إلى معلم العلوم وبيداغوجيا الكفاءات ، حيت حاولنا من خالل هذا العنوان 

التي أصبحت ضرورية لتكوين ) انية حرآية والوجد-المعرفية، النفس( أهداف التعلم إبراز
شخصية الفرد المتعلم ، وسعينا بعد ذلك إلى توضيح العالقة التي تربط آل من مجاالت 



 

وأخيرا .  التربوية ، ومجاالت التعلم و تنميط المساعي الثقافية األهدافالتعلم وصنافات 
فاءة االستدالل العلمي تطرقنا إلى بيداغوجيا آفاءات العلوم التي تضم آفاءات العلوم ، أي آ

وقدراته ، آفاءة  التحكم في المعلومات وقدراتها آفاءة التحكم في االنجاز التقني وقدراتها 
والتحكم في  آفاءات التبليغ واالتصال وقدراتها، تعرضنا بعد ذلك إلى التقويم التربوي وفق 

، )التكويني والتحصيلي، التنبؤي(أنواع التقويم المختلفة المقاربة بالكفاءات أين أبرزنا 
 وأعطينا يليإضافة إلى اقتراح جدول  مقارنة بين التقويم التكويني والتقويم التحص

  .  تخص التقويم التربوي في مادة العلوم الطبيعية إستراتيجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  



 

  
  خالصة الجانب النظري

  
  

المعلم الجزائري في المستويات التعليمية  البحث التي تسأل عن قدرة  بعد تحديد إشكالية
للتعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي على التحكم في آفاءات العلوم الواردة في المنهاج 
والذي هو مطالب بإآسابها للمتعلم من خالل تعليم مادة العلوم الطبيعية وتحديد الفرضية 

ائية بين معلمي العلوم الطبيعية توجد فروق ذات  داللة إحص:  العامة للبحث والتي مفادها
للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على التحكم في آفاءات 

 للمتعلم ، ذلك بناءا على نتائج الدراسة االستطالعية التي االعلوم الذين هم مطالبين بإآسابه
ل ما يخص الموضوع من قمنا بها آخطوة أولى في بداية البحث، شرعنا في البحث عن آ

  .معلومات ميدانية ومراجع علمية 
  

ونظرا لحداثته الموضوع وأهمية بالنسبة للمجال التربوي الجزائري وسعيا منا إلى تدليل 
المراد إآسابها "  آفاءات العلوم" الصعاب الخاصة بموضوع الكفاءات بصفة عامة  و 

 خاصة  ، قمنا بدراسة آل ما يتعلق للمتعلم من خالل تعليم مادة العلوم الطبيعية بصفة
بمعرفة لها عالقة بموضوع الكفاءات، قصد الوصول إلى حقائق ومعطيات علمية مبنية 
على أسس نظرية فلسفية وتطبيقية وتعليمية وبيداغوجية تنير لنا الطريق التربوي وتوضح 

ات العلوم لنا مصدر وطبيعة آفاءات العلوم المتضمنة لكفاءات العلوم المعرفية وآفاء
  .المنهجية 

  
وحتى يكون عملنا عمال منهجيا ومتضمنا لكل المعطيات الخاصة بالموضوع من المنظور 

مفهوم الكفاءة وبحثنا في النظريات المؤسسة له : النظري ، تعرضنا بالتفصيل إلى آل من 
ويا ، بهدف الوصل إلى تحديد المقصود بالكفاءة  في المجال التربوي وآيف يتم تنميتها ترب

حيث توصلنا إلى إبراز ثالثة تصورات للكفاءة حسب مدارس البحث ى، أي الكفاءة آسلوك 
والكفاءة آوظيفة والكفاءة آقدرة آامنة، حيث ساعدتنا هذه التصورات في التوصل إلى أن 

األول باطني وهو يتضمن آل العمليات العقلية التي يصعب مالحظتها، أما : للكفاءة قطبين 
أما فيما يخص الكفاءة في المجال . ني ظاهري يعبر عن ما هو قابل للمالحظة القطب الثا

التربوي ، بينت لنا الدراسات المختلفة  أن أساس الكفاءة قبل آل شيء ملكات قابلة التطور 
إلى قدرات عن طريق التعلم والتمرن ، حيث تعتبر الملكة شرطا أساسيا لوجود الكفاءة 

 أو ما يسمى باالنجاز، فإذا تطورت ت عن طريق اإلنجازاتسلوآاوهي التي تترجم إلى 
الكفاءة عن طريق الممارسة الذاتية والتكرارات في العمل ستصبح مهارات يسعى ورائها 

  .آل فرد يريد أن يصل إلى المستوى الرقي للتعلم
  

ولما آانت آفاءات العلوم محور موضوع البحث، تعرضنا بعد ذلك إلى مفهوم العلوم 
ره أساس ومصدر النتاج العلمي للعلماء من حيث المفاهيم العلمية في مجال البيولوجيا باعتبا

علوم األحياء،  وفي مجال الجيولوجيا علوم األرض، حيث توصلنا من خالل تنقيبنا 
المعرفي إلى إبراز أن العلوم التجريبية هي المصدر المعرفي لكفاءات العلوم المعرفية 



 

وفي نفس السياق تناولنا .  اآتشاف أسرار الطبيعةإلىالتي أدت والمنهجية، أي التقنيات 
موضوع  النقل الديداآتيكي لعلوم العلماء لتصبح في مستوى تعليم وتعلم المتعلم  فيما يخص 
المعرفة العلمية والمعرفة المنهجية ، مما ساعدنا على توضيح الغاية من التربية العلمية في 

 الفعلية -ى تكوين فردا متعلما مكتسبا للمعرفة والمعرفة المدرسة ، حيث نجدها  ترمي إل
فس حرآية من خالل الممارسة الذاتية لهذه  والمعرفة الوجدانية والمعرفة النالعلمية
أما فيما  التطبيقات التربوية المعقولة التي تتطلب من المكون مهما آان مستواه  .التعلمات
كم في التعليمات التربوية المؤسسة لعملية التعلم  التعلمات واألهداف والتحاختيارالتعليمي 

بهدف توضيح "  المقاربة بالكفاءات" الخاصة بموضوع البحث ، لتوضيح ذلك تعرضنا إلى 
أن التربية العلمية تسعى إلى تكوين الفرد المتعلم آوحدة متكاملة في المجال المعرفي 

  . ما آانت عليه المدرسة القديمةوالوجداني والنفس حرآي ، ال في المجال المعرفي وحده آ
  

ولما آان موضوع البحث، يدور حول معرفة مدى قدرة المعلم الجزائري على التحكم في 
آفاءات العلوم الواردة في المناهج التعليمة لمادة العلوم الطبيعية ، تعرضنا في الفصل 

الكفاءات ، حيث الثالث إلى تكوين المعلم بصفة عامة ومعلم العلوم بصفة خاصة  في مجال 
توصلنا تحت هذا العنوان إلى إبراز الفرق بين التكوين العام والتكوين المهني والتكوين 

حاولنا إبراز الميزات إلى المعلم الكفء فوتعرضنا بعد ذلك . الخاص بمادة التعليم 
والخصائص التي يجب أن يتحلى بها حتى يتمكن من تطبيق المقاربة بالكفاءات على 

أما فيما يخص مرجعية الكفاءات التي تعتبر أساس تحديد أي آفاءة تعليمية .تعلمالممستوى 
 آانت ، قمنا في هذا المجال بالتعرض إلى مرجعيات  آفاءات تكوين وآفاءات تعلميهأم 

تعليم  باعتبارهما أساس تحديد برنامج تكويني في مجال الكفاءات، وتعرضنا بعد ذلك إلى 
محاولين إبراز أهمية معرفة الالعقة التي تربط مجاالت التعلم بيداغوجيا آفاءات العلوم 

 وبتنميط المساعي الثقافية مع توضيح الفكرة الخاصة ببيداغوجية آفاءات األهدافبصنافات 
آفاءات االستدالل العلمي، التحكم في : العلوم والقدرات الخاصة بها والمتمثلة في 
فاءات االتصال والتبليغ، إضافة إلى التقويم المعلومات، التحكم في االنجاز التقني  وآ

بة تتطلب التربوي وفق المقاربة بالكفاءات ، حيث أبرزنا من خالل هذا العنوان أن المقار
 والتقويم  التكويني والتقويم التحصيلي،  واألهم في هذه العملية ليس آل من  التقويم التنبؤي

ديل مفاهيمه العلمية والمهارية ليكتسب إعطاء قيمة لعمل المتعلم، وإنما السعي وراء تع
  .  معرفة جديدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

   تمهيد-           
  

  الدراسة االستطالعية :           أوال
  

  الدراسة األساسية :          ثانيا 
  

  عرض وتفسير النتائج :         ثالثا 
  

  . خالصة عامة-        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  :  تمهيد-
  

واسعا وحديث موضعا في المجال التربوي " المقاربة بالكفاءات " وضوع م يعتبر
 ذي عالقة مباشرة ودال بالنسبة لموضوع ، وباعتبار معلم العلوم الطبيعية مؤشرالساعة

 لتشخيص الصعوبات التي يتخبط فيها معلم العلوم   هذاجاء الجانب العمليالبحث، 
ل إلقاء الضوء على مواطن القوة ذلك من خال ، فيما يخص المقاربة بالكفاءات  الطبيعية

 الواردة في المناهج على التحكم في آفاءات العلومته ومواطن الضعف المرتبطة بقدر
، سنسعى من وراء الجانب العملي  لهذا.  الذي هو مطالب بإآسابها للمتعلم التعليمية

بين الوقائع تحديد العالقات التي توجد ائن وتفسيره ووصف ما هو آ" للبحث إلى 
ذلك لكون طبيعة الموضوع تجعلنا نصف جانب من الجوانب الخاصة ، ) 1(" والحقائق 

  .بإشكالية المقاربة بالكفاءات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .270، ص 1994 الكتب، مصر، ممنقحة، عال؟ طبعة ، البحث التربوي وآيف نفهمهمحمد منير مرسي) 1(



 

  :  البحث فرضياتالتذآير ب -
  
  : الفرضية العامة  -

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي 
على التحكم في آفاءات العلوم والمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم 

  . ن بإآسابها للمتعلمومطالب هم تيال
  
  : الفرضية الجزئية األولى* 

روق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي توجد ف
 العلوم والمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءات

  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتيالمعرفية والمنهجية ال
  
  : الفرضية الجزئية الثانية  * 

ات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي توجد فروق ذ
والمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءات 

  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتيالاالستدالل العلمي والتحكم في المعلومات العلمية 
  
   :الجزئية الثالثة الفرضية* 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي 
ات اإلنجاز والمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاء

  . ن بإآسابها للمتعلمو مطالب همتيالتقني واالتصال ال
  

  : الفرضية الجزئية الرابعة*  
فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي  توجد 

ور الكفاءات المعرفية والمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على تص
  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتيللعلوم ال

  
  : الفرضية الجزئية الخامسة* 

ة بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي  توجد فروق ذات داللة إحصائي
 نهجيةر الكفاءات الموالمتوسط والثانوي للمدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على تصو

  . ن بإآسابها للمتعلمو هم مطالبتيللعلوم ال
  
  
  
  
  
  
 



 

  :  الدراسة االستطالعية-أوال 
  

معطيات الميدانية التي من  عدد ممكن من الالهدف من الدراسة االستطالعية هو جمع أآبر
جل أوذلك من  بناء أداة الدراسة وتحديد بنودها  ضبط الفرضيات و فيساعدناأن تشأنها 
، حيث تتمثل أداة الدراسة في االستبيان الموجه إلى معلمي العلوم المحددة الفرضيات اختبار

آما تسمح لنا الدراسة االستطالعية ي الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانو
بمتابعة مواقف تعليمية على أرض الواقع، مما يساعدنا أآثر في التأآد من وجود مشاآل 
تربوية وبيداغوجية تخص تعليمية العلوم الطبيعية ، حيث  يضم آل موقف تعليمي المعلم 

  .والمتعلم ومادة التعليم 
      

   : ها وخصائصعينة الدراسة االستطالعية -
  

شملت عينة الدراسة االستطالعية معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي 
التي يقدمها "  التقارير التربوية" والمتوسط والثانوي، آلهم مرسمين  وهم يعتبرون حسب 

 من أحسن الذين لهم خبرة في الميدان على مستوى  المفتش التربوي وبشهادة مدرائهم
عليمية ، ونلفت االنتباه إلى أننا نستعمل مصطلح الخبرة هنا بتحفظ ، ألن هناك مؤسساتهم الت

حيث ال يدل هذا األخير بالضرورة ، )سنوات العمل (خلط بين مصطلحي الخبرة واألقدمية 
  . على أن للمعلم آفاءات مهنية تدل على خبرته المهنية 

 في  معلما ومعلمة يدرسون)32 ( من، فهي تتكونعينة الدراسة االستطالعيةأما فيما يخص 
الموجه، أما فيما يخص المعلمتين جري معهم الحوار النصف أالمستويات التعليمية الثالثة 

بعد المقابلة  في القسم ارنا معهم حضالتين تنتمي إلى عينة الدراسة االستطالعية ، لقد
لي يبين توزيع والجدول التاالتعلمي  - الموقف التعليمي تهما فيلمالحظالنصف موجهة 

  : العينة حسب المستويات 
  

 حسب والمؤسسات التعليمية، عدد المعلمين  عينة الدراسة االستطالعيةتوزيع)  13( الجدول رقم - 
  واألقدمية 

  
 األقدمية في العمل  عدد المعلمين  المستوى التعليمي  سم المؤسساتإ
سطمبولي : اتثانوي

 عميروشالخنساء ،
   سنة30 و2بين   1 + 10  الثانوي

 الجنوب : اتإآمالي
الشرق ، لعزيب 

  أحمد

   سنة28 و5بين   10  المتوسط

 موفوق : ارسمد
  تاآوشت ، ليجوني

   سنة32 و5بين   1 + 10  االبتدائي

  32المجموع                                                
  
.  



 

  : ني والمكاني للدراسة االستطالعيةا البعد الزم-
  

علم العلوم الطبيعية يعتبر مؤشر ذو داللة فيما يخص موضوع الدراسة من خالل لما آان م
 في المرحلة األولى أي الحضور نشاطه على مستوى القسم ، قمنا بالدراسة االستطالعية

قمنا ، حي مقر إقامتنا  وزو - تيزي  في بلديةعلى مستوى األقسام لمتابعة سيرورة الدروس 
، أي الثانويات والكماليات  مستوى المؤسسات المذآورة سابقا بالدراسة االستطالعية على

 طيلة أما فيما يخص البعد الزمني  فقد تمت الدراسة االستطالعية. والمدارس االبتدائية
 فييرجع اختيارنا لهذه الفترة ، حيث  2003 - 2002شهري مارس وأفريل للسنة الدراسية 

قد تعرف وتعود على المتعلمين  التعليمية المختلفة في المستوياتأنها فترة يكون فيها المعلم 
في تسيير القسم ، لده  القدرة على التحكم  يفترض أن التعليمي وتنفيذ المنهاج وتقدما في 

الفوضى التي يمكنها أن  التعلمية ب- تتميز العملية التعليميةالدراسية ألن في  بداية السنة  
طريقة تعليمه جديدة بالنسبة للمتعلمين ، إضافة إلى  يكون المعلم و، خاصة عندماتعم القسم 

    . لكالهماالتوتر الذي يمكن للدخول المدرسي إداريا أو تربويا أن يخلقه 
  
  :  آيفية إجراء الدراسة االستطالعية-
  

  :  قمنا بإجراء الدراسة االستطالعية على مرحلتين
مقابلة في شكل حوار نصف  تمت الدراسة االستطالعية في صورة األولى المرحلة في* 

يرجع  ، حيثألفراد العينة بالنسبة للمستويات التعليمية الثالث) semi directif(موجه 
" اختيارنا لطريقة المقابلة النصف موجهة في الدراسة االستطالعية  إلى آونها  تسمح لنا 

يها بنفسه بإلقاء الضوء على خصائص الظاهرة المدروسة التي ال يمكن للباحث  أن يفكر ف
  والمقصود هنا، هو توسيع أو تقويم )1(" وبتكملة طريقة العمل التي آشفت عنها القراءات

المعلومات السابقة وأخذ فكرة دقيقة وأآتر عمقا عن ظاهرة قدرة معلمي العلوم الطبيعية 
تسمح لنا هذه الطريقة بتوجيه ، من جهة أخرى  وعلى التحكم في آفاءات العلوم من جهة  

رد المختبر نحو أهداف البحث مع ترك حرية نسبية له للتعبير والنقاش ، ذلك حتى ال الف
  : أما فيما يخص شبكة المقابلة ، فهي تدور حول المحاور التالية . يخرج عن الموضوع  

  
 فيها، اسم المؤسسة الذي يعمل :العينة يخص المعلومات العامة ألفراد المحور األول -

 التكوين األولى و أثناء الخدمة، المطالعة الخاصة العمل،نوات  س،يالتعليمالمستوى 
  " .المقاربة بالكفاءات " بموضع 

  
 أي أهداف العلوم ، يهتم بمدى إدراك أفراد العينة ألهداف التربية العلميةالمحور الثاني -

   لتعليم العلوم تتبع المقاربة باألهداف أم المقاربة:واألسئلة المطروحة هيالطبيعية 
  
  

 
(1) QUYVI Raymond et VAN CAMPENHOUDET Luc, manuel de recherche en 
sciences sociales, Paris, Dunod 1988.   

  



 

بالكفاءات ؟ ما هي أهداف العلوم الطبيعية التي يجب تحقيقها من خالل تعليم المادة؟ ما هي 
  الطريقة المراد إتباعها لتحقيق األهداف التربوية ؟   

  
: والسؤال هو.  يدور حول آفاءات العلوم التي هو مطالب بإآسابها للمتعلمر الثالثالمحو -

  ؟   هو األسلوب المستعمل لتحقيق ذلكوما للمتعلم،ما هي الكفاءات التي أنت مطالب بإآسابها 
  
 للعلوم  يدور حول قدرة التمييز بين الكفاءات المعرفية والكفاءات المنهجيةالمحور الرابع -

ما هي القدرات التي تتميز بها الكفاءات المعرفية ؟ ما هي القدرات التي :   هووالسؤال
  تتميز بها الكفاءات المنهجية ؟

  
  هل نعلم : واألسئلة آالتالي يدور حول البنية التصورية لكفاءات العلوم المحور الخامس -

ي يجب إآسابها الت المتعلم معلومات علمية أم مفاهيم علمية ؟ وما هي المفاهيم العلمية
للمتعلم؟  في ماذا تتمثل الكفاءات المنهجية للعلوم ؟ وما هي النشاطات التي تعبر عن 

   ؟ آتسابهاا
  
، أجريت  الدراسة االستطالعية  داخل األقسام التعليمية  : المرحلة الثانيةأما فيما يخص * 

خاصة بمعلم العلوم مواقف تعليمية معلم العلوم في ل) طبيعية(حيث قمنا بمالحظة مباشرة 
 معلم المستوى التعليمي الثانوي ،الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي وأخرى خاصة ب

على نشاط المعلم الذي يعتبر واقعية تسمح لنا بإلقاء نظرة  ألن المالحظة الطبيعيةذلك 
بية أحسن طريقة لوصف واقع الترأن  نجدلهذا باشر ودال بالنسبة لموضوع البحث مؤشر م

 معالجة الموضوع على مستوى هيالعلمية في المدرسة الجزائرية وجمع المعلومات عنها، 
   ) 2 و1الملحق رقم (القسم وبالتالي مالحظة التفاعل الثالثي بين المعلم والمتعلم ومادة التعليم 

  
ي المالحظة تمثل عملية يكمن دورها المباشر في جمع المعلومات عن األداة الت" ولما آانت 

أي الظاهرة موضوع الدرس ، نجد أن مالحظة المعلم في ،  )1(" تؤخذ بعين االعتبار 
الموقف التربوي ستكشف لنا عن عدة حقائق يمكن للباحث أن يغفل عنها في حالة ما إذا 

اآتفى بطرح األسئلة النصف موجهة على المعلم والمقصود هنا مالحظة التمفصل 
)articulation (آما تنص عليها " المقاربة  بالكفاءات "  وقدرته على تطبيق بين نشاط المعلم

   .النصوص العلمية والتعليمات التربوية الواردة في مناهج العلوم الطبيعية الجزائرية 
  
  : نتائج الدراسة االستطالعية -
  

 معلما ومعلمة 32 لقد ساعدتنا الدراسة االستطالعية التي أجريت على مرحلتين مع 
  : تعليم العلوم الطبيعية في المدرسة الجزائرية على الوصول إلى النتائج التاليةيقومون بمهنة

  
  

(1) DE KETEL Jean marie. POSTIC Marcel, observer les situations éducatives, Puf, 
première édition, 1988, P 13. 

  



 

م جديد في المهنة  وهم لقليل منه في مهنة تعليم المادة واأقدميه  معظم أفراد العينة لهم - 
" بالكفاءاتالمقاربة "  أي تلك التي تتناول  للتخطيط لدروسهم ،المناهج الحديثةيستعملون 

في هذا المجال ، فهي تطوير وتجديد المعارف   لالعة والتكوينالمطأما فيما يخص مند مدة 
    .32 من 27ليست من األولويات بالنسبة لهم وعددهم  

بة في التطوير والتقويم التربوي واالآتفاء بالروتين اليومي، إضافة إلى ويبين هذا عدم الرغ
   . بمحتوى المنهاج وما فيه من مستجدات تربويةاالهتمامعدم 

  
 من أفراد العينة ال يميزون بين المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات مما  32من 25 -

يم تكمن في االنتهاء من البرنامج آما يجعلهم يؤآدون على أن مهمتهم األولى في مهنة التعل
و بالنسبة لهم أحسن طريقة في تعليم العلوم الطبيعية هي الطريقة ، يطلبه المفتش التربوي

وهنا نالحظ أن المعلم لم .  أن يشارك في العملية التعليميةالحوارية التي تتيح الفرصة للمتعلم
   .لذاتية ال المشارآة في الحوار فقطيدرك بعد أن المقاربة بالكفاءات تستدعي الممارسة ا

  
 من أفراد العينة لم يدرآوا بعد بأنهم مطالبين بإآساب المتعلم الكفاءات المعرفية 32من22 -

االستدالل والتحكم في : المتمثلة في المفاهيم العلمية والكفاءات المنهجية والمتمثلة في
سلوب المتبع لتقديم الدرس، المعلومات واإلنجاز التقني واالتصال، أما فيما يخص األ

 ، حيث تجعلنا هذه النتائج نستنتج أن هناك مشكل آبير معظمهم يتبعون الطرق التقليدية
يخص المقاربة بالكفاءات في مجال تعليم العلوم الطبيعية بصفة خاصة  وفي مجال تعليمية 

   .العلوم بصفة عامة   
  
في تحديد القدرات والنشاطات  يجدون صعوبة 32 من 29، أي معظم أفراد العينة -

الخاصة بالكفاءات المعرفية وآذا القدرات الخاصة بالكفاءات المنهجية ، آما يجدون 
صعوبات في تحديد أن الهدف الرئيسي من تعليم العلوم هو تعليم المتعلم آيف يتعلم عن 

ته العقلية طريق الممارسة الذاتية للعلوم التجريبية حتى يتمكن هذا األخير من تنمية قدرا
 وتبين هذه النتائج أن المعلم ، ال زال يمارس التعليم المتمحور .والنفس حرآية والوجدانية 

حول المادة أو حول المعلم و لم يدرك بعد، أن المقاربة بالكفاءات تلزمه على مساعدة 
   .  المتعلم في التعلم عن طريق النشاط المعرفي والمنهجي الخاص بمادة التعليم

   
 من أفراد العينة يؤآدون على المعلومات العلمية في سياق آالمهم وال يتطرقون 32 /29 -

في إلى المفاهيم العلمية ويجدون صعوبة في إيجاد العالقة بينها ،آما يجدون صعوبات 
 ،رفية والكفاءات المنهجية للعلوم تحديد تصور علمي و آامل فيما يخص الكفاءات المع

ل تعليم و  أهمية للنشاطات التي تعبر عن اآتساب الكفاءات من خالإضافة إلى أنهم لم يعطوا
  .تعلم العلوم الطبيعية

وتبرز هذه النتائج المتوصل إليها المشاآل التربوية والبيداغوجية التي يتخبط فيها معلم  
العلوم الطبيعية، مما يجعله ينفر من المقاربة بالكفاءات ويتشبث أآثر بالطريقة التي تسهل 

 من أما فيما يخص نتائج المرحلة الثانية. المعملية التعليمية ، أي الطريقة التقليدية عليه
  :  التعلمي فهي آالتالي - الموقف التعليمي المعلم في  أي مالحظةالدراسة االستطالعية ،

  



 

معلم المستوى التعليمي الثانوي  فيما لم المستوى التعليمي االبتدائي و لم نجد فرقا بين مع-
ل في الموضوع، األسئلة  سيرورة الدرس ، آالهما تناوال الطريقة التقليدية عند الدخويخص

وال تحث على التفكير والتحليل والترآيب  إضافة إلى أنهما لم  المطروحة بسيطة ومباشرة
، ربوية في مناهج العلوم الطبيعية يستخدما أسلوب حل المشكل آما تنص عليه التعليمة الت

 أن عملية التقويم التشخيص التي تعتبر حجر الزاوية لكل تعلم علمي غير ويبين لنا  هذا
       . مهتم به ، بالرغم من أن التعليمات التربوية تحث على توظيفه في بداية آل حصة 

  
يرورة الفكرية التي تتوقف لسل ا يجد المعلمان صعوبة في الوصول بالمتعلم إلى استعما-

المالحظة، فرض الفروض أو طرح : ي يتمحور حولعلى مراحل المسعى العلمي الذ
يرجع إلى نعتقد أن هذا  و،والتعميمالسؤال بالنسبة للمستوى االبتدائي، التجربة، االستفسار 

 المشكل الذي يجعل المتعلم يسعى وراء حله بتوظيف قدراته  التعلم عن طريق حلغياب
 لبناء إلنجاز التقني واالتصالالمنهجية أي االستدالل العلمي والتحكم في المعلومات وا

  . مفاهيم علمية جديدة 
  
 عدم اهتمام معلمي االبتدائي والثانوي بالتصورات السابقة للمتعلم أو ما يسمى بالمعرفة -

تعتبر أساس البنية المعرفية الجديدة،  يمكنها أن تكون حاجز ابستيمولوجي وهي القبلية التي
 مما يجعلهما يرآزان على ،العلميةناء المفاهيم أي تلك التي تجرى عليها التعديالت لب

 إضافة إلى عدم  إن لم نقول معروفا ،المعلومات واألسئلة البسيطة التي تنتظر جوابا مباشرا
  .  محاولة توجيه المتعلمين نحو صياغة المشكل

  
ية  باستعمال أبسط الوسائل التعليم في الدرس  يكتفي آل من معلم االبتدائي ومعلم الثانوي-

 بالرغم من أن ) الصور أو جهاز العرض (التي تسهل عليهما العمل بالدرجة األولى
 متوفرة في ) مكونات البيئة ، مكونات الجدر (الوسائل الطبيعية الخاصة بالدروس المقدمة

 التي تنتظر من الباحث والدارس والمعلم والمتعلم  أن يكشف عن المخبر وفي الطبيعية
 ألهمية معلمي العلوم الطبيعية ا هذه المالحظة نسأل عن مدى إدراك تجعلن، حيث  أسرارها
من  الحرآي -  في تنمية شخصية الفرد المتعلم في المجال النفسي الطبيعية الوسائلاستعمال 

  . جهة والمجال الوجداني من جهة أخرى
  
ى الحرآات  واالعتماد عل عدم تنظيم عمل المتعلمين في أفواج من خالل األعمال التطبيقية-

التي يقوم بها المعلم ذاته،  أما فيما يخص ) القيام بالتجربة أو تحضير الوسائل(الروتينية 
 من المتعلمين 2 أو 1المالحظة التطبيقية، أي نتائج التجربة، في معظم األحيان يطلب من 

عة من  القيام بها ويقول ما شاهده ، وإجراء العمل التطبيقي بهذه الكيفية  يحرم أآبر مجمو
رات المجال الوجداني عدم  االهتمام بتطوير قدآما تبين المالحظات . ممارسة ذلك 
التي يمكنها أن تتطور من خالل تشكيل العالقات بين آل من المعلم والمتعلم للمتعلمين و

وبين هذا األخير وأفراد الفوج الذي يعمل ضمنه ، حيث تسمح هذه العالقات للمتعلم بإبداء 
  .  شة اآلخرين بموضوعية والتعود على تقبل آراء اآلخرين في نفس الوقت رأيه ومناق

  
  



 

  : الدراسة االستطالعية نتائج  خالصة -
  

لقد بينت لنا نتائج الدراسة االستطالعية التي أجريت على مرحلتين أي المرحلة األولى التي 
 موقف م في  المعلآانت في صورة حوار نصف موجه والمرحلة الثانية في صورة مالحظة

  ومعلمة في المستوي التعليمي معلما32تعليمي داخل القسم على مستوى عينة تتكون من 
  :االبتدائي والمتوسط والثانوي ما يلي 

  
 أن للمعلومات العامة المذآورة سابقا و الخاصة بعينة الدراسة االستطالعية دورا مهما في -

 الدراسة والمقصود هنا األغلبية الساحقة من تحديد عينة البحث التي لها عالقة وثيقة بمشكلة
 32 و10 بين أقدميتهم  تتراوح أي ، في مهنة تعليم مادة العلومأقدميهالمعلمين الذين لهم 

  .سنة
  
 ال يمكن أخذ عامل الجنس آمتغير فيما يخص مشكلة البحت ألن الدراسة االستطالعية -

الخاص بالمقاربة  الفراغ العلمي آشفت لنا أن آال من المعلمين والمعلمات يعانون من
يتخبطون في نفس الصعوبات الخاصة بكفاءات العلوم وال فرق بيتهما في هم وبالكفاءات 
  .هذا المجال

  
   المعلمين والمعلمات المنصبين حديثا لتعليم العلوم الطبيعية في المدرسة الجزائرية-

ن ذلك أظهروا صعوبات في بالرغم ملكن تلقوا تكوينا أولي حديثا )  سنوات5 و2بين ( 
القدرة على التحكم في آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية من خالل الحوار النصف الموجه 

مما يجعلنا نهتم أيضا بهذا النوع ،  فيما يخص موضوع الدراسة أقدميهمثلهم مثل الذين لهم 
  .  لقديم   نفس التكوين  أو تلقت التكوين األولى اىمن العينة وبتلك التي لم تتلق

  
ظهور الخلط بين المفاهيم وصعوبة تحديد بنية علمية آاملة خاصة بكفاءات العلوم إن  -

على مستوى عينة الدراسة االستطالعية ساعدنا على تحديد متغيرات الدراسة التي تتمثل 
في قدرة التعرف على آفاءات العلوم  وقدرة التميز بينها والقدرة على تصورها ، آما 

  الثالثة االبتدائي  التعليمية لى االهتمام بمعلمي العلوم الطبيعية في المستوياتساعدنا ع
على مستوى التربوية ذلك لكونهم مطالبين بتحقيق نفس األهداف ، والمتوسط والثانوي 

 آل مستوى تعليمي  أساس المستوى الذي يأتي من يعتبرالمتعلم من جهة ومن جهة أخرى 
  .  بعده 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :الدراسة األساسية –ثانيا 
نعني بالدراسة األساسية، دراسة البحث الخاصة بالموضوع والتي من شأنها أن تساعدنا في 
اآتشاف مدى صحة الفرضيات المحددة، ذلك من خالل العينة المختارة واألدوات الخاصة 

  . بها وتحليل النتائج المتوصل إليها
  
   échantillonnage/ المعاينة -
  

مجموع  الجزء الذي يمثل   جزء من المجتمع األصلي للدراسة، أياختيارة بالمعايننعني 
الدراسة األساسية ، حيث نجد آل من الباحثين آيفي األفراد الذين سيجرى عليهم 

يكفي اختيار " يدعمننا في ذلك بقولهم أن )QUYVI et VAMPENHOUDET(وفانبنهودت 
 يمكن تعميمها على عنهايها الباحث والمالحظة التي يتوصل إل، مجموعة أفراد آعينة 

   ).1(" المجتمع األصلي 
  
  : المجتمع األصلي*  

يقصد به المجتمع الذي أخذنا منه عينة بحتنا والمتمثلة في مجموعة معلمي العلوم الطبيعية 
ليكتسب آفاءات " آيف يتعلم" للمستويات التعليمية الثالثة، وآلهم مطالبين بتعليم المتعلم 

  .  عرفية والمنهجية من خالل الممارسة الذاتية لتعليمهالعلوم الم
 معلم ومعلمة  يمارسون تعليم 493أما فيما يخص المجتمع األصلي لبحثنا الذي يتكون من 

 استبيان على معلمي 900قمنا في البداية بتوزيع : العلوم الطبيعية ، فقد تم تحديده آالتالي 
لكن بعد   تعليمي استبيان بالنسبة لكل مستوى300المستويات التعليمية الثالثة، أي وزعت 

 نسخة موزعة حسب المستويات التعليمية  680إال لم نتمكن من استرجاع اإللحاح الكبير، 
  : آالتالي

  
 ة،يالتعليم حسب المستويات  على االستبيانأجابوامجموع األفراد الذين توزيع  )14(  الجدول رقم -

  العدد والنسبة المئوية 
  النسبة المئوية  عدد المعلمين والمعلمات  ى التعليميالمستو

  26.470  183  الثانوي
  37.058  252  المتوسط
  36.029  245  االبتدائي
  % 100  680  المجموع

  
  

التي  بعزل آل االستبيانات و  بعملية فرز بعد استرجاع الوثائققمنا في المرحلة األولى
يكون قد أجاب عليها شككنا أن تلك التي أي جابات، واإلتتشابه من حيث الخط واألخطاء 

   إضافة إلى تلك التي،التي نرى أنها ليست صادقةالشخص ونفس 
________________________________  

  
(1) QUYVI Raymond et VAN CAMPENHOUDET LUC , op  cit , 1988 



 

بة لنا  ويمثل هذا العدد بالنس493 النسخ المتبقيأصبح عدد حيث  إجابة،أرجعت بدون 
   :موزع آالتاليالمجتمع األصلي لبحثنا، وهو 

     
  بعد الفرز النسبة المئوية  حسب العدد والمستوى التعليميأفراد العينةتوزيع ) 15( الجدول رقم  -
   

  النسبة المئوية  عدد المعلمين والمعلمات  المستوى التعليمي
  22.152  111  الثانوي
  34.888  172  المتوسط
  42.596  210  االبتدائي
  % 100  493  المجموع

  
  : عينة البحث* 

 مجموعة معلمي العلوم الطبيعية الذين اختيروا لإلجابة على االستبيان نعني بعينة البحث
حسب التعليمة الواردة فيه ،أي معلمي العلوم الطبيعية للمستويات التعليمية الثالثة ، حيث 

إذا لم نستطيع "  أن ى يشير إلسانية في مجال العلوم اإلن ) Angers(نجد الباحث  أنجرس 
دراسة المجتمع الكلي لألفراد ، نقوم باختيار جزء منهم فقط مع التأآيد على أن الجزء 

 ، أما فيما )1("  المختار يمثل المجموعة وهذا الجزء من األفراد يمثل مجموعة البحث 
 معلم ومعلمة 493يخص حجم عينة البحث، لقد حددناه انطالقا من المجتمع المتكون من 

  .  االبتدائي، المتوسط والثانوي : يمارسون مهنة تعليم العلوم الطبيعة في المستويات التعليمة 
  
   : حجم العينة *

آلما آانت النتائج المحصل عليها أآثر دقة ، آلما آان حجم عينة البحث آبيرا ال شك أن 
 صعوبة االتصال مع المعنيين الوقت ، الجانب المادي ،(لكن هناك عدة عوامل وتمثيال، 

يمكنها أن تعرقل تقدم  الباحث في عمله أو تحول دون قدرته على ) باألمر وصعوبة التنقل 
تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، أي بالنسبة لبحثنا  الوصل إلى أآبر عدد ممكن من أفراد 

بعد  النتائج ن معلم ومعلمة ، ذلك أل300العينة ، مما جعلنا نضطر إلى أخذ عينة حجمها 
 على  بموضوعيةبينت أن المستوى التعليمي الثانوي يحتوي أصغر عدد من المجيبينالفرز 

ل بالنسبة لك فردا 100، مما دفع بنا إلى تبني مائة  معلما ومعلمة 111أي ، االستبيان 
   .االبتدائي والمتوسط والثانوي مستوى من المستويات التعليمية

  
  : طرق المعاينة * 

 100 بمعنى أننا اخترنا )2(" بالطريقة العشوائية الطبقية " تم اختيار أفراد عينة البحث لقد 
  تمثلتالطريقة  هذهألننا نجد أن عشوائية، يمي بصورة معلم ومعلمة من آل مستوى تعل
__________________ 

 
  
(1) ANGERS Mathieu, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, 
éd le cifre, Québec, Canada, 1997, P 11 

  230صتاريخ ، المكتب الجامعي الحديث، مصر، بدون 1، طاإلحصاء في التربية وعلم النفسأحمد محمد الطبيب، ) 2(



 

ي ذلك لكونها تعتمد على السحب العشوائ،  )1(" محاسنها في إعطاء عينة أآثر تمثيال "
 111 نسخة عشوائيا  من بين 100، حيث قمنا بسحب األصليةالعينة أفراد لألفراد من بين 

 بالنسبة للمستوى التعليمي 172 نسخة من بين 100بالنسبة للمستوى التعليمي الثانوي ، و
 في ساعدتنا هذه الطريقة  بالنسبة للمستوى التعليمي االبتدائي و210 من بين 100المتوسط و
 ، ونقصد  متجانسة بحث  عينةختيارافي فراد حسب المستويات التعليمية وتوزيع األ

بالتجانس أن آل أفراد العينة المختارين  عشوائيا تولى لهم عملية تنفيذ المناهج التعليمية 
الجديدة  لمادة العلوم الطبيعية وهم في نفس الوقت مطالبون بتحقيق نفس األهداف التربوية، 

 عن طريق تعليمه آيف يتعلم ومن هنا أي إآساب المتعلم آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية
 ت عينة البحثأصبح معين بهذا ،  معلم ومعلمة ممثل لمستوى تعليمي100آل أصبح 

 التي من شأنها أن تساعدنا تنااالبيللمستويات التعليمية الثالثة تمثل مصدرا للحصول على 
  .  في بداية البحثتلة التي طرحفي اإلجابة على األسئ

  
   : العينةخصائص -

 معلم ومعلمة للعلوم الطبيعية على أساس المعايير 300لقد تم انتقاء أفراد عينة البحث أي 
   : التالية

تعتبر األقدمية من أهم المعايير التي على أساسها تم اختيار عينة البحث حيث  : األقدمية* 
ه المدة ، وقد حددنا هذ سنة32و10بين تتراوح أقدميه األفراد  في مهنة التعليم تتراوح  

 10الزمنية لنتأآد من أن أفراد العينة قاموا بتنفيذ المناهج التعليمية الجديدة  لمدة أدناها 
  .   سنوات أي مند بداية ظهورها

  
أن تكون عينة البحث تتكون من أفراد آلهم مرسمين في الميدان التربوي ، مما  : لترسيما* 

  ا من طرف المهتمين بالتأهيل الميداني يجعل منهم أفراد لهم مؤهالت تربوية  مصادق عليه
  
متخرجين إما من المعاهد التكنولوجية أو  أن تكون عينة البحث متكون من أفراد :التخرج *

، مما يؤآد على أنهم قد تلقوا بالنسبة لمعلمي الثانويخاصة  العليا لألساتذة رسامن المد
   .ة  تكوينا تربويا أثناء تكوينهم  ، ذلك حسب مستويات الصياغ

  
 العلوم الطبيعة في المدرسة أن تكون لعينة البحث ممارسة ميدانية لتعليم:  ممارسة التعليم*

  .االبتدائي، المتوسط والثانوي: الجزائرية في المستويات التعليمية الثالثة
  
 المنهاج أي الرسمية،مع نفس الوثيقة أن يتعامل أفراد العينة : تنفيذ الوثيقة الرسمية*  

  ي الجديد لمادة العلوم الطبيعية التعليم
  
، أي تعليم المتعلم فس التعليمات التربوية بننآل أفراد العينة مطالبو: التعليمات التربوية*

  .آيف يتعلم قصد إآسابه آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية لبناء مفاهيم علمية جديدة
____________  

.  
(1) CHAUCHAT Henri, l’enquête en psycho - sociologie, Puf,Paris, 1985 



 

  :  البعد الزماني والمكاني للدراسة-
  تم إجراء هذا البحث في الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر ماي للسنة الدراسية

 المعلمين  من فكرة أناتحديد مكان الدراسة، انطلقن، أما فيما يخص  2004 – 2003
ميع أنحاء الوطن من حيث طبيعة التكوين  ال يختلفون عن بعضهم البعض في جنالجزائريي

وحتى نحصل على العدد الكافي الذي يتطلبه البحث، قمنا . أو معايير شروط التوظيف
بتوزيع االستبيانات على معلمي العلوم الطبيعية للمستويات التعليمية الثالثة في عدة واليات 

مستوى جميع مدارس  من الوطن ونظرا لصعوبة دراسة هذا المشكل موضوع الدراسة على 
القطر الجزائري، اضطرتنا الصعوبات التي ذآرناها سابقا إلى االآتفاء ببعض المدارس 
الخاصة بالواليات التي وجدنا فيها التسهيل ويد المساعدة على مستوى المديريات 

والية الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة ووالية : ات التعليمية وهي آالتاليوالمؤسس
   .بشار

  
  : المنهج المتبع -

 من هذا البحث هو وصف واقع معين خاص بقدرة معلمي العلوم لما آان الغرض األساسي
الطبيعية على التحكم في آفاءات العلوم، نجد أن المنهج األآثر مالئمة واستجابة لتطلعات 
البحث هو المنهج الوصفي الذي سيساعدنا على وصف الواقع آما هو عليه  بناءا على 

المنهج الوصفي في مجال " عطيات إحصائية،  ويدعمنا في ذلك الباحث الزويفي بقوله أنم
التربية وعلم النفس هو آل استقصاء ينصب على دراسة ظاهرة من الظواهر التعليمية أو 
النفسية آما هي قائمة في الحاضر قصد تشخيصها وآشف جوانبها وتحديد العالقات بين 

        )1(" اهر تعليمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى عناصرها أو بينها وبين ظو
  
  :  أدوات الدراسة والهدف منها  -

بجمع المعلومات عن المالحظة " األداة التي تسمح هذا،  بالنسبة لبحثنا ن االستبيايعتبر
 عامال  مما يجعل منها،)2(" وتحليل اإلجابات عن طريق سلسلة من األسئلة المطروحة 

مثل الوسيلة التي يتم من خاللها جمع ي ذلك لكونه ،البحث جوهر حوله يتمحور أساسيا
  . المعطيات الخاصة بالموضوع

  
القول أن االستبيان عبارة عن  يمكننا وبما أننا اخترنا المنهج الوصفي إلجراء هذه الدراسة ،

أداة بحث تخضع لشروط ومقاييس يمكن للباحث استخدامها في صورة أسئلة يجيب عليها 
 قصد الوصول إلى نتيجة تعبر عن مدى عمق اد العينة ويقوم هو بتحليل اإلجابات عليهاأفر

 يصبح الهدف من استعمال االستبيان هو ، بهذاالمشكل ومدى أهمية العينة التي تشتكي منه 
جمع أآبر قدر ممكن من البيانات الخاصة بقدرة معلمي العلوم الطبيعية في المدرسة 

  .  في آفاءات العلومالجزائرية على التحكم
__________________  

  
  58، ص 1994 ، الجزء األول بغداد، العراق، منهج البحث في التربيةعبد الجليل الزويفي ومحمد الغنام، ) 1(

(2) POURTOIS Jean Pierre et DESMET Henri, épistémologie et instrumentation des 
sciences humaines , MARDAGA, Bruxel, 1988, P 156 

  



 

  : بناء االستبيانآيفية  -
نتائج  النظرية الخاصة بالموضوع وعلى  على المعلومات يعتمد  بناء االستبيانال شك أن 

الدراسة االستطالعية التي تمكن الباحث من ترجمة الفرضيات إلى أسئلة فرعية بحيث 
مما ذآر ومما ورد انطالقا و) 1(" يرتبط آل سؤال فرعي بجانب من جوانب مشكلة البحث "

" في المناهج من تعليمات تربوية ومن نتائج الدراسة االستطالعية ، قمنا ببناء استبيان أولي 
من الفرد المختبر اختيار اإلجابة يضم أسئلة مغلقة يطلب ، أي استبيان "  مفتوح -مغلق 

اتها بيانات في الخانة التي يوافق عليها حيث تعطينا تكرار) ×(المناسبة لها بوضع عالمة 
وأسئلة مفتوحة تعطي للفرد  ،عن قدرة المعلم على التمييز بين الكفاءات المختلفة للعلوم

المختبر حرية في اإلجابة حيث تسمح لنا هذه األخيرة بإدراك نوع البنية المعرفية لمفهوم 
جزءا ال يتجزأ من مكتسبات العلوم " آفاءات العلوم المنهجية والمعرفية التي تعتبر 

 نجد من الضروري تحليل هذه التصورات لمعرفة ، لتجريبية وأدوات لتحليل الواقع  لذاا
    . )2(" مدى تطورها نحو المفهوم العلمي الحالي 

  
طريق التجريب على عينة محدودة من "  صدق االستبيان وثباته يتم إما عن ولما آان

تبيان على خبراء أو المجتمع األصلي للبحث أو عن طريق عرض الصورة األولية لالس
  قمنا )3(" مختصين لمعرفة آرائهم بفقراته ومدى وضوحها وترابطها ومالءمتها لالستخدام 

أثناء التربص القصير  لالستبيان المترجمة إلى اللغة األجنبية  ذلك بعرض الصورة األولية
مية  على أساتذة جامعيين مختصين في تعليمية العلوم وتعلي)2000(المدى بفرنسة سنة

  : البيولوجيا وهم على التوالي 
  
 . أستاذة باحثة  مختصة في تعليمية العلوم الفيزيائية  :  الرشي آولدين-

 - LARCHER Claudine : professeur  chercheur en didactique des 
sciences physique STEF. 

  . أستاذة باحثة مختصة في علم نفس العلوم التجريبية :  دفالي بريجيت -
- DEVELAY Brigitte : professeur chercheurs en psychologie des 
sciences expérimentale. STEF.  

  دآتور باحث مختص في تعليمية البيولوجيا : رد جيرومل -
  

-RHUMELARD Guy : docteur chercheur en didactique de biologie. 
STEF. 
*STEF = laboratoire de recherche, sciences, technique, éducation et 
formation.Paris 

  
_______________  

   
  
   .125دوقان عبيدات وآخرون ، مرجع سابق ، ص ) 1(

(2) GIORDAN André, une pédagogie pour les sciences expérimentales, Paidoguide, 
Paris, 1978, P194 

   .126 ، ص المرجع  نفسه دوقان عبيدات ، ) 3(



 

   : ا يخص المصادر والمراجع التي اعتمدنها في بناء االستبيان فهي آالتاليأما فيم
 وزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائي، -

  . 2003الجزائر 
  . 1996 وزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، الطور الثاني، الجزائر، -
وزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، مناهج العلوم الطبيعية، الطور الثالث ،  -

  1994الجزائر، 
 وزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، مناهج العلوم الطبيعية، التعليم الثانوي، -

  …1994الجزائر، 
-Giordan André, une pédagogie pour les sciences expérimentales, 
paidoguides, Paris, 1978. 
-DEVECCHI Gerard et autre, l’enseignement scientifique comment faire 

pour que ça marche,guide pratique,z’édition,revue corrigée,Paris,1994.  
-Drouin Anne Marie, les compétences méthodologiques Aster 
n°6,INRP,Paris,1988. 
- Perrenoud Phillippe, construire les compétences dés l’école,ESF 
éditeur,Paris, 1997. 
- Perrenoud Phillippe, dix compétences pour enseigner,ESF 
éditeur,Paris, 1999... 

   :فيوالتي تتمثل هؤالء المختصين واستنادا إلى التوجيهات التي قدموها لنا 
  محور الكفاءات المعرفية والكفاءات المنهجية  إضافة فقرة تضم -
   آل محورين متقاربين في الفقرة الواحدة قصد تقليص عدد الفقرات  ضم-
األول خاص : تعويض السؤال المفتوح الخاص بكفاءات العلوم بصفة عامة بسؤالين-

  . بالكفاءات المعرفية والثاني خاص بالكفاءات المنهجية للعلوم 
ثم عرضناه من جديد على ) 3الملحق رقم (ديالت على االستبيان األولي قمنا بإجراء التع
 وبعد تعديالت طفيفة تخص 2004 أثنا التربص الثاني قصير المدى سنة نفس المختصين

 من اللغة األجنبية إلى اللغة بعد ترجمةالصياغة ، توصلنا إلى بناء االستبيان النهائي ،  ذلك 
ألفراد عينة ، قدمنا بعد ذلك االستبيان النهائي )4حق رقم المل(  في صورتهليصبحالعربية 

   . لهاهم ومدى فهم واألسئلة،معرفة مدى وضوح البنود قصد  الدراسة االستطالعية
  

لك استعملنا طريقة إعادة االختبار وذ ص حساب ثبات أدوات جمع البيانات،أما فيما يخ
جهة من ) عينة الدراسة االستطالعية(نة على نفس العي األداة لكونها تسمح لنا بإعادة تطبيق

، في جوهرها على قياس قوة االستجابة الفردية أآثر "   هذه الطريقة تقوم ومن جهة أخرى
التطبيق األول االستبيان لألفراد لهذا قدمنا في " ات مما تعتمد على قياس سرعة االستجاب

التطبيق على نفس أفراد بعد شهر من الزمن تمت إعادة  والمعنيين لإلجابة على بنوده
وجدنا أن قيمة معامل ) Pearson(العينة، وبعد حساب معامل االرتباط بطريقة برسن 

تدل هذه القيمة على أن ، حيث ) 0.92(االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني تساوي 
 يمكن األداة التي سنستعملها لجمع البيانات الضرورية لهذه الدراسة أداة ثابتة ومن ثم

  .   استخدامها في الدراسة
  



 

  :  وصف االستبيان -
، الدراسةمقدمة توضح الغرض العلمي من :  ما يليالنهائيةيتضمن االستبيان في صورته 

 النحو على موزعة خمس فقرات آما يتضمن إليها،التي نحتاج ومعلومات الخاصة بالمجيب 
  : التالي

   
للعلوم، ات المعرفية ومحور الكفاءات المنهجية تحتوي على محور الكفاء: الفقرة األولى *

في الخانة التي يوافق عليها ) ×(طلب من الفرد المختبر التمييز بينهما بوضع عالمة حيث 
 : بنود موزعة آالتالي10وتتكون هذه الفقرة من 

  
  بنود الفقرة األولىترقيم  وة يمثل نمطي الكفاء) 16(  رقم  الجدول

  
   في االستبيان رقم البند  نمط الكفاءة

  9 – 6 – 2 – 1  الكفاءات المعرفية
  

  10 – 8 – 7 – 5 – 4 – 3  الكفاءات المنهجية
 
 التحكم في المعلوماتآفاءة  االستدالل العلمي وة تحتوي على محوري آفاء:الفقرة الثانية* 

في الخانة التي ) ×(ا بوضع عالمة مفرد المختبر التمييز بينه من الطلبالعلمية، حيث 
 : بنود موزعة آالتالي10يوافق عليها وتتكون هذه الفقرة من 

  
  بنود الفقرة الثانيةترقيم  وةكفاءاليمثل نمط )  17(  الجدول رقم -

  
   في االستبيان رقم البند  نمط الكفاءة

  9 - 7 - 5 - 3 - 2  االستدالل العلمي
  10 - 8 - 6 - 4 - 1  التحكم في المعلومات

  
  
 من الفرد طلب حيث ،آفاءة التواصلو التقني اإلنجازآفاءة حتوي على ت: الفقرة الثالثة *

في الخانة التي يوافق عليها وتتكون هذه ) ×(بوضع عالمة  ذلك بينهما،المختبر التمييز 
  : بنود موزعة آالتالي10الفقرة من 

  
  بنود الفقرة الثالثةترقيم  وةكفاءاليمثل نمطي  )  18( الجدول رقم -

  
   في االستبيانرقم البند  نمط الكفاءة
  9 - 8 - 6 - 5 - 2  االنجاز التقني

  10 - 7 - 4 - 3 - 1  التحكم في االتصال
  



 

حيث عبارة عن سؤال مفتوح خاص بالبنية التصورية للكفاءات المعرفية :  الفقرة الرابعة*
  . من الفرد المختبر اإلجابة عليه بحريةطلب

 خاص بالبنية التصورية للكفاءات المنهجية  عبارة عن سؤال مفتوح: الفقرة الخامسة*
  . وطلب من الفرد المختبر اإلجابة عليه بحرية

  
  :  توزيع االستبيان-

 ولقد اخترنا ، يمكن توزيع االستبيان أداة الدراسة إما بطرقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة
جهة ومن جهة  األخيرة نظرا لصعوبة جمع األفراد المعنيين في مكان واحد من الطريقة 

. راد المختبرين في مختلف الوالياتنريد الوصول إلى أآبر عدد ممكن من األفوننا آأخرى 
، لكن لزمالء األساتذة وأفراد العائلة وحتى يتحقق ذلك استعنا ببعض المديريات وبعض ا

نرجع ذلك  حيث  ) 900(بالرغم من ذلك وجدنا صعوبة آبيرة في استرجاع العدد الموزع 
  : ب التالية لألسبا

 مما يجعله يتهرب عن ،عدم تعود المعلم الجزائري على ثقافة البحث في المجال التربوي*
  .األحياناإلجابة في معظم 

  .عدم جدية الفرد المختبر في اإلجابة على االستبيان*
   .  معظم المجيبين يعتبرون العملية ضياعا للوقت وعبء إضافي للعمل الذين هم مكلفين به* 
وبة إجراء البحث عن طريق المقابلة نظرا للعراقيل البيروقراطية التي تسببها بعض  صع*

   بعض المؤسسات التعليمية وحتى التربويين ات وبعض المفتشينيالمدير
رفض بعض المفتشين التربويين االتصال بمعلمي مقاطعتهم ، فهم يعتبرون االختبار موجه *

تأطيرهم ومستوى  عليها ستكشف عن نوعية لهم بطريقة غير مباشرة والنتائج المحصل
  .     ومتابعتهم للميدان 

  
  :  المعالجة اإلحصائية-

يستمد قيمته العلمية من المعالجة إلحصائية واألساليب المستخدمة في "  أن البحث ال شك
 أوترميزها  تتمثل في  ولما آانت الخطوة األولى في معالجة البيانات)1(" تحليل البيانات 

  .ها، سنقوم فيما يلي بشرح الكيفية التي تم بها ترميز البيانات الكمية والبيانات الكيفيةترقيم
  
    :نتائج االستبيان ترميز -

لما آانت الدراسة تسعى من خالل االستبيان المغلق وراء معرفة مدى قدرة معلمي العلوم 
 التمييز بين آفاءات الطبيعية على التمييز بين الكفاءات المعرفية والمنهجية وقدرته على

االستدالل العلمي والتحكم في المعلومات وقدرته على التمييز بين اإلنجاز التقني واالتصال، 
أمام األجوبة التي يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة قررنا إعطاء ) ×(ذلك بوضع عالمة 

التالي وب، لكل إجابة خاطئة على آل بند ) 00(لكل إجابة صحيحة و القيمة ) 01(القيمة 
  الستبيان المغلق  نقطة باعتبار ا)15(متوسط اإلجابات الصحيحة على جميع البنود سيكون 

___________________________  
  
   .247 ، ص 1994عالم الكتب، مصر  ،  البحث التربوي وآيف نفهمه، محمد منير مرسي ) 1(

  



 

آل فقرة من فقرات  أما فيما يخص متوسط اإلجابات الصحيحة على ا،بند ) 30(يتضمن 
  .بنود) 10(نقاط باعتبار أن آل فقرة تتضمن ) 05(االستبيان فهو

  
  :  تحليل وترميز البيانات الكيفية-
  

تسعى  التي تم تكميمها والتي حصلنا عليها انطالقا من االستبيان المغلق تدعيما للبيانات
لعلوم الطبيعية فهم معلم اقدرة  تخصوراء الحصول على بيانات نوعية آذلك الدراسة 

ذا طلبنا هل الكفاءات ،  البنية التصورية لهذه انطالقا منفاءات العلوم المعرفية والمنهجيةلك
من الفرد المختبر أن يجيب على األسئلة المفتوحة بحرية ذلك قصد الحصول على محتوى 

)corpus ( ول بها وحتى يتحقق ذلك، انتهجنا الطريقة المعم. يمكننا تحليله وترميزه معرفي
قمنا في البداية بقراءة آل األجوبة بحتا على الكلمات  أي )1(في البحوث العلمية لعلم النفس

المفتاحية التي لها عالقة بمحور الكفاءات المعرفية بالنسبة للسؤال األول والكفاءات 
األجوبة حسب )  catégorisation(قمنا بعد ذلك بتصنيفو ، المنهجية بالنسبة للسؤال الثاني

 بناء شبكة تحليل  تتضمن في العمود األول سعدنا على معايير التسجيل لكل درجة فهم، مما 
). أي حسب أجوبة المختبر (التسجيلمعايير  أصناف درجات الفهم وفي العمود الثاني

  :والجدول التالي يوضح ذلك 
  
اءات العلوم المعرفية تصورات المعلم لكفجات الفهم ومعايير تسجيل درأصناف  ) 19(  الجدول رقم -  

   ةوالمنهجي
  معايير التسجيل  أصناف درجات  الفهم

  بدون إجابة، ال أعرف، ال أفهم   بدون إجابة-
  يعيد السؤال أو ال معنى للجواب   لم يفهم شيء-

   فهم سيء أو تصور تناوبي-
أي يوجد خلط في تصور 

  الكفاءاتين

يحتوي الجواب على معلومات غير منطقية أي ال 
  الكفاءة المقصودة  المعلومات المذآورة معقتتف

 فهم جزئي مع بعض الخلط -
  في التصور

غير  الغامضة ويحتوي الجواب على بعض النقاط
  مستوعبة

  يحتوى الجواب على بعض النقاط الضرورية فقط   فهم جزئي للكفاءة-
 تحتوى األجوبة على آل المعطيات الخاصة بالكفاءة   فهم صحيح وآامل-

  
______________  

  
  

 (1)  WEIL -BARAIS Annick et autres, les méthodes en psychologie (observation, 
expérimentation, enquête, travaux d’étude et de recherche), chap. le codage et 
l’analyse du corpus, collection de psychologie, Paris, 1997, PP 157 -186.  

  



 

  :   الكمي للنتائج التحليل-
  

  :بعد حساب التكرارات ، قمنا باستعمال األدوات اإلحصائية التالية 
 حساب النسب المئوية لإلجابات الصحيحة واإلجابات الخاطئة الخاصة ببنود فقرات *

ذلك حتى نتمكن من المقارنة بين معلمي العلوم الطبيعية في المستوى ، االستبيان المغلق 
ي والمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على التمييز بين الكفاءات التعليمي االبتدائ

  . اإلنجاز التقني واالتصالبين المعرفية والمنهجية وبين االستدالل والتحكم في المعلومات و
  
 حساب تكرارات األجوبة حسب درجات الفهم الخاصة بالنية التصورية لكفاءات العلوم *

نتائج أفراد العينة ة، ذلك حتى نتمكن من المقارنة بين المعرفية وآفاءات العلوم المنهجي
معلمي االبتدائي والمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على تصور الكفاءات المعرفية 

   .والمنهجية للعلوم
  
 ² استعملنا اختبار آا،لمعرفة ما إذا آانت الفروق المتحصل عليها حقيقية أو تستند للصدفةو 

أآثر "  من هذا االختبار يعد، حيث  في أوائل القرن العشريننالذي نشره آارل بيرسو
المقاييس " آما يعتبر من أهم ، )  1("األنواع شيوعا واستخداما لدى الباحثين التربويين

اإلحصائية الختبار داللة الفروق بين التكرار المشاهد والتكرار المتوقع على أساس الفرض 
اختبار الفروق بين متغيرات نوعية ألآثر من ب" إضافة إلى أنه يسمح ،)2(" الصفري 

   ).3(" مجموعتين 
  

  :        ها فهي آالتاليالتي يمكن الحساب على أساس  ²آا عادلةمأما فيما يخص 
       
  ²)  التكرار المتوقع -التكرار المشاهد (  مج    = ²آا

   التكرار المتوقع                          
  

   .5حة آلما آانت التكرارات المشاهدة أقل من  المصح²باستعمال  آا
  
  ) 4(  . ² ) 0.5 -)  التكرار المتوقع -التكرار المشاهد ( (مج   =   ²آا

                                   التكرار المتوقع 
  
  
  

_______________  
  
  .242محمد منير مرسي، مرجع سابق، ص) 1(
   .176 ، ص 2002 ، ، المفاهيم والمعالجة األساسية في اإلحصاءسعد الدين أبو الفتوح الشر نوبي ) 2(

(3)  RUDE Nathalie et autres, statistique en psychologie, Perot éditeurs,Paris, 2000 , 
P 151 . 
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  :  النتائج تحليل والتفسير -
  : أن  بحيث²قيمة آااعتمدنا لتفسير وتحليل النتائج ، 

 المجدولة آلما آانت النتائج ذات داللة إحصائية، ² المحسوبة أآبر من آا² آلما آانت آا*
 تحليلها إلى القيم المحصل عليها من خالل إجابات دانوإسأنه يمكن اعتماد هذه النتائج بمعنى 

  . أفراد عينة البحث والمعلومات النظرية 
 إحصائية، غير دالة  المجدولة آلما آانت النتائج ² من آارأصغ المحسوبة ² آلما آانت آا*

 القيم المحصل عليها من وال يمكن إسناد تحليها إلىيمكن اعتماد هذه النتائج ال بمعنى أنه 
  . خالل إجابات أفراد عينة البحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
  



 

  
  :  عرض وتفسير النتائج -ثالثا    

  التي حددنها في البداية أيالفقرات بعرض وتفسير نتائج عنوان تحت هذا السنقوم 
على التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية والكفاءات العلم  الخاصة بالقدرة الفرضيات
، التحكم في المعلومات آفاءة  االستدالل العلمي وة على التمييز بين آفاءتهقدر، وبالمنهجية 

 على تصور تهبقدر ، االتصالآفاءة النجاز التقني و على التمييز بين آفاءات اتهقدرب
  . على تصور الكفاءات المنهجية للعلوم ته بقدر، والكفاءات المعرفية للعلوم

  
 :األولى الفقرة  عرض وتفسير نتائج - 1

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية : الفرض الصفري* 
والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم للمستوى التعليمي االبتدائي 

 بإآسابها ونالمنهجية للعلوم الذين هم مطالبعلى التمييز بين الكفاءات المعرفية والكفاءات 
  .  للمتعلم

  
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى :البحثفرض * 

على   والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهمالتعليمي االبتدائي والمتوسط
 بإآسابها ونالمنهجية للعلوم الذين هم مطالبالتمييز بين الكفاءات المعرفية والكفاءات 

  .  للمتعلم
  

األول يدور حول آفاءات العلوم المعرفية  والثاني يدور  محورين األولى تتضمن الفقرة 
 أي معلمي ،مت هذه الفقرة إلى أفراد العينة الثالثةحول آفاءات العلوم المنهجية ، قد

 - 1(  بنود 10المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي  في صورة استبيان يتضمن 
تمثل )  10 - 8 - 7 - 5 - 4 - 3( تمثل النشاطات الخاصة بالكفاءات المعرفية و  ) 9  - 6 - 2

لب من أفراد العينة  المختبرين التمييز بينها النشاطات الخاصة بالكفاءات المنهجية  وط
أما فيما يخص النتائج التي توصلنا إليها، . في الخانة التي يوافق عليها) ×(بوضع عالمة 
  : فهي آالتالي

  
قدرة والنسب المئوية الخاصة ب توزيع أفراد العينة حسب  المستوى التعليمي ) 20( الجدول رقم  -

   المعرفية والمنهجيةالتمييز بين آفاءات العلوم
  

 أفراد لهم القدرة
 على التمييز

  

لهم أفراد ليست 
القدرة على التمييز 

  على رة القد                 المجموع
                     التمييز

  
  % أفراد العينة  % التكرار %  التكرار  المستوى التعليمي  

 33.34  100  8.67  24.6726  74  معلمي االبتدائي
33.32  100  12  36 21.33  64  ي المتوسطمعلم

 33.34  100  8.66  26 24.67  74  معلمي الثانوي
  100  300 29.33  88 70.67  212  المجموع



 

 الخاص التكرار المشاهد والمتوقع  المستوى التعليمي وتوزيع أفراد العينة حسب) 21 (الجدول رقم 
  قدرة التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية والمنهجيةب

  
فئة لها القدرة على التمييز 

  بين الكفاءات
  

فئة ليس لها القدرة على 
  التمييز بين الكفاءات

 القدرة على        
  التمييز
  
  
  المستوى
   التعليمي

التكرار 
  المشاهد

التكرار 
  المتوقع

التكرار 
  المشاهد

التكرار 
  المتوقع

  المجموع

 74  معلمي االبتدائي
  

(70.66) 26 
  

)22.33( 
 

100  

 64  معلمي المتوسط
  

(70.66) 36 
  

)22.33( 
  

100  

 74  معلمي الثانوي
 

(70.66)
  

26 
  

)22.33( 
  

100  

  300  88  212  المجموع
  

    2 ) = 1 - 2) (1 - 3= (درجة الحرية 
  
     0.05 وهي أقل من المجدولة عند مستوى الداللة 2.48=  المحسوبة ²آا

 ² ألن قيمة آا0.05 غير دالة عند الحد 2.48 المحسوبة ² آالهذا، نستنتج أن قيمة 
  . وهي أآبر من المحسوبة5.99تساوي  2المجدولة عند هذا  الحد لدرجة الحرية 

ال توجد فروق ذات الذي مفاده أن  الصفريونقبل الفرض  نرفض  فرض البحثوعليه، 
 والثانوي داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط

 بإآسابها ونين هم مطالب المعرفية المنهجية الذ العلوم فيما قدرتهم على التمييز بين الكفاءات
  .   للمتعلم 

  
  :  األولىالفرضية نتائج وتفسير  مناقشة-

 العلوم  أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي المتوصل إليها فقد بينت النتائج
ليمي االبتدائي و المتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على التمييز الطبيعية للمستوى التع

بين آفاءات العلوم المعرفية وآفاءات العلوم المنهجية، حيث وجدنا أن عينة البحث تنقسم 
إلى  فئتين  وآل فئة تتضمن معلمي المستويات التعليمة الثالثة أي معلمي االبتدائي  

حيث   تتضمن الفئة التي لها ) 21( ائج الجدول رقم المتوسط والثانوي وهذا ما تبينه نت
، أي ما يعادل ومعلمة معلم 212التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية القدرة على 

م ومعلمة في المستوى التعليمي  معل88مقابل وهي أعلى نسبة من عينة البحث 70.67 %
 التمييز بين الكفاءات المذآورة وهو ما  ليست لهم القدرة على والمتوسط والثانويبتدائياال

  .   من عينة البحث %  29.33يعادل 
  



 

أما فيما يخص توزيع أفراد عينة البحث، نجد الفئة التي لها القدرة على التمييز بين آفاءات 
 ،في المستوى التعليمي االبتدائي  24.67 %العلوم المعرفية والمنهجية تتكون من

 المستوى التعليم يمعلم %  24.67والمتوسط ،  وى التعليم   من معلمي المست %21.33و
، مما  يلغي الفروق بين معلمي العلوم  من بعضها البعض سب متقاربةن  وهي الثانوي

الطبيعية للمستويات التعليمية الثالثة  فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءات العلوم 
 أولي اتلقوا تكوين إلى أن أفراد هذه الفئة المعرفية والمنهجية ويمكن إرجاع هذه النتائج

التعليم النظري الذي يتم  "1983 ماي 21 المؤرخ في 83 -353يتضمن حسب المرسوم 
من خالله تعزيز المعلومات العامة والنوعية حسب الفروع وإآساب المعلومات األساسية في 

    )1(" لمهنية علوم التربية إضافة إلى التكوين العملي الذي يتعلق بالتقنيات ا
 لهم  ممارسة مهنية موضوعية جادة ومستمرة في ويمكن إرجاعها  إلى أن هؤالء األفراد 

 بادراك الغاية من تعليم العلوم وبالتالي اآتساب القدرة على التمييز ، مما سمح لهمالميدان 
واآتساب بتوسيع معرفته السابقة " بين آفاءات العلوم المعرفية التي تسمح للفرد المتعلم 

معلومات في الميدان العلمي الذي يسمح له بفهم العالم الذي يعيش فيه وآذا اآتساب معارف 
حديثة في مجال البيلوجيا والجيولوجيا والتكنولوجيا والبيئة والعالقات التي تربط بينهم 
وتطبيقها في مختلف ميادين الحياة االجتماعية واالقتصادية والصحة  وبين آفاءات العلوم 
المنهجية التي من شانها أن تجعل الفرد المتعلم قادرا على  االستدالل العلمي والتحكم في 

   )2(" المعلومات العلمية والتحكم في التقنيات وعلى التواصل 
  
وقد ترجع النتائج إلى أن التكوين المستمر أصبح في بعض األحيان يشرف عليه مفتشين  

 وأصورة محاضرات هذا التكوين في  حيث يقدم ، دوي مستوى جامعي   ةتربويين وأساتذ
 ألفراد العينة سمح يمما ،" المقربة بالكفاءات" خاصة بموضوع أيام دراسية وأندوات  

يمكن أن تكون ، آما باآتساب القدرة على التمييز بين  آفاءات منهجية وآفاءات معرفية 
لعلوم المعرفية والمنهجية  تربوية خاصة بكفاءات ا ذاتية اهتمامات وقراءاتلهذه الفئة 

 باستيعاب وفهم التعليمات التربوية الواردة في مناهج العلوم الطبيعية للمستويات لهمسمح ت
العمل على تطوير التربية العلمية " التعليمية الثالثة والتي تنص في مجملها على أن 

ماتنا التربوية وإدراجها في جميع مستويات التعليم ، تجد مبررتها في ضرورة مسايرة منظو
هذا ما يفرض رهانا  ...للتطور السريع الذي تشهده الساحة في المجال العلمي والتكنولوجي 

ينبغي الوعي به ورفعه بتزويد المتعلم بثقافة علمية قاعدية تتضمن تعلما متدرجا لخطة 
التقصي واالستكشاف أو اآتساب معارف وآفاءات ومواقف تسمح له بالفهم والتحكم في 

   )3("  مظاهر العالم الذي يتطور باستمراربعض
 بأنه في اآلونة األخيرة تم توظيف حاملي الشهادات  المحصل عليها تفسير النتائجويمكن 

الحداثة ترجع إلى المستجدات التي أدخلت على برامج التكوين مؤخرا في (الجامعية الحديثة 
 خاصة في المستوى التعليمي )الجانب العلمي والتعليمي والبيداغوجي والمدة الزمنية 

  مما يجعل من هؤالء األفراد عوامل فعالة على مستوى الوحدات، االبتدائي والمتوسط 
  
  .35، ص 1992، الجزائر مارس نصوص خاصة بتكوين موظفي التربيةوزارة التربية، ) 1(
   76-75، ص1995ثالثة، الجزائر،  والثانية والمناهج العلوم الطبيعية السنة األولىمديرية التعليم الثانوي، ) 2(
  .107، ص  2003 ابريل  ،مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائيمديرية التعليم األساسي، ) 3(



 

البيداغوجية الخاصة بتعليم العلوم على مستوى المؤسسات التعليمية وبالتالي يساعدون 
آتساب القدرة على التمييز المعلمين اآلخرين في فهم المستجدات الخاصة بتعليم العلوم وا

   . بين آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية
 المعرفة الخاصة بوقد ترجع النتائج إلى أن أفراد الفئة لهم تكوين علمي يسمح لهم باستيعا

آل (بكفاءات العلوم ، مما يسمح لهم بتحقيق األهداف التربوية وبالتالي التسريع في الترقية 
لك إلى البحث عن ما ادخل من مستجدات ذحيث يدفع بهم ،  )  سنتين بدل ثالثة سنوات

علمية لها عالقة بالمادة التي يدرسونها واالجتهاد في المجال العلمي والتربوي الخاصين 
بمادة العلوم ومحاولة فهم وتطبيق التعليمات التربوية الواردة في مناهج العلوم الطبيعية ،مما 

صة بالموضوع وبالتالي  تطوير قدرتهم على التمييز بين يساعدهم على توسيع قراءتهم الخا
  .آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية

  
أما فيما يخص أفراد العينة الذين ليست لهم القدرة على التمييز بين آفاءات المعلوم المعرفية 

 % 12و من معلمي المستوى التعليمي االبتدائي  % 8.67والمنهجية، نجد هذه الفئة تتكون من 
هي  و  من عينة البحث %29.33،  أي ما يعادل %8.67من معلمي المستوى التعليمي  المتوسط 

أما فيما .  التربوي فعالة في الميدانال زالت  لألسف لكنها  وىنسبة أقل من الفئة األول
لهم أقدميه   معظم أفراد هده الفئة إلى أن ها النتائج،  يمكن إرجاع هذه يخص تفسير

المؤسسات  يمعظم مدر في مهنة التعليم وهم يعتبرون حسب آراء )طويلةسنوات عمل (
 ، مما يخفف عليهم ضغط التفتيش والمراقبة دو الخبرة لمفتشين التربوييناالتعليمية و

 من جهة ومن جهة أخرى ، يجعلهم ينفرون من ويجعلهم يدخلون  في دائرة الروتين اليومي
م قراءات وأبحاث  هده المستجدات تتطلب منه، ألنتربوية المتطلبات المستجدات وال

نوعية معايير التقييم ونوع المالحظات آما يمكن أن تكون  .  عنهااهم في غنات ومجهود
طرفا في هذه النتائج  التعلمي -التي يقوم  بها المفتش التربوي فيما يخص النشاط التعليمي
في " تماشى والمقاربة بالكفاءات ،أي أن عملية تقويم المعلم المعمول بها لحد اآلن ، ال ت

 حول الشكليات لهفي مجمالمستويات التعليمية الثالثة ، حيث نجد تقويم المعلم  يدور 
أما فيما يخص عمليتي تقويم توجيه المفتش التربوي للمعلم، فهي  ) 5ملحق رقم (اإلدارية 

  : ذلك غير فعالة وال يمكنها أن تفيد المعلم في شيء  والجدول التالي يوضح 
  

 المفتشين الخاصة بالتقارير التربوية في المستويات التعليمية مالحظاتملخص ) 22 ( الجدول رقم -
  الثالثة

  معايير التفتيش
  انجاز الدرس

مالحظات مفتش 
  1998الثانوي سنة 

مالحظات مفتش 
 2000االبتدائي سنة 

مالحظات مفتش المتوسط سنة 
2002  

   بأس بهاال  قيمة  حسنة  المعلومات العلمية
  متسلسلة   متسلسلة ومتكاملة  نعم هل تسلسلها منطقي ؟
هل حقق الدرس 

  هدفه ؟
  أهداف الدرس محققة   هي آذلك  نعم

مشارآة مهمة وناتجة   مقبول  ...مشارآة التالميذ
  عن إدراك 

  حسنة

  



 

هذا النوع من التقويم ال يمكنه أن يخدم معلم العلوم الطبيعية مهما آان المستوى طبعا 
 عائقا لتطور قدراته المعرفية الخاصة بالعلوم هذا التقويم  يعتبر بل فيه، ينشط لتعليمي الذي ا

مما ينعكس عليه سلبا في اآتساب القدرة على التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية 
   .        والمنهجية

  
في أي  الطبيعية وم علل المدرسي لكتابال  في تعليمهاالفئة تعتمدهذه وقد تعود النتائج إلى أن 
ا األخير ال يمكنه أن يمدهم بتوضيحات أو توجهات تربوية آافية ذتحضير الدروس وه
الكتب المدرسية الجزائرية الخاصة بالعلوم الكفاءة المرجوة ، ألن تسمح لهم باآتساب 

 يتطلبه الطبيعية  ترآز في مجملها على الجانب المعرفي أآثر من الجانب المنهجي الذي
التي قامت بتحليل آتب ) 1995( ما خلصت إليه دراسة حيرش وهذاليم الحديث للعلوم التع

العلوم الطبيعية الخاصة بالطور الثاني من التعليم األساسي حيث توصلت إلى أن الكتب 
 ودراسة )1(المعنية تتوفر على األهداف المعرفية وال تتوفر على األهداف المنهجية

مدى عالقة آتاب العلوم المدرسي للمستوى الثانوي التي تقصت عن ) 1999(بوآرمة
بأهداف العلوم الواردة في المنهاج وتوصلت إلى أن محتوى الكتاب يرآز على األهداف 

   .)2(المعرفية ويكاد يهمل األهداف المنهجية للعلوم 
  
إلى نفور هده المجموعة من المستجدات نتيجة صعوبة فهم آما يمكن إعزاء هذه النتائج  
صطلحات التي أدخلت على مناهج العلوم الطبيعية بدون توضيح معانيها وتقنيات توظيفها الم

 الدراسة التي قام بها المعهد الوطني للبحث في التربية ، وهذا ما بينته وآيفية تحقيقها 
)INRE 2000  (  للمستوى التعليمي االبتدائي الخاصة بتقويم مناهج العلوم الطبيعية الجزائرية

أن مناهج العلوم الطبيعية أدخلت مفاهيم علمية ، حيث توصلت إلى سط والثانوي والمتو
القدرات والكفاءات والمهارات وأهداف خاصة وأهداف عامة، دون : من هذا القبيل جديدة 

التطرق أو الفصل في شرحها ، إضافة إلى أن تغطية مستويات التصنيف لألهداف  ترآز 
ريقة المقترحة في مناهج العلوم في أغلبيتها تقليدية وتعتمد أساسا على الجانب المعرفي والط

   )3(على اآتساب المعارف وال تشارك التلميذ بصفة منتظمة 
  

إلى نوعية التكوين أثناء الخدمة المعمول به في الفترات األخيرة ويمكن إعزاء هذه النتائج 
 التكوين أثناء الخدمة لم وال سيما أن عمليات" على مستوى المؤسسات التكوينية المختلفة  
 تفتقد الشمول في النظرة  نقطية " إنها آانت ، بلتكن منتظمة وال هادفة في أغلب األحيان

  )4(" والوضوح في األهداف 
_______________________________  

  
ا لمعايير وأهداف تحليل محتوى آتب دراسة الوسط للطور الثاني من التعليم األساسي في الجزائر وفقحيرش حكيمة، ) 1(

 .1995، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التربية ، غير منشورة ، جامعة الجزائر، التربية البيئية 
  عالقة محتوى الكتاب المدرسي بأهداف تدريس مادة العلوم الطبيعية الواردة في المنهاجبوآرمة فاطمة  الزهراء، ) 2(

  .1999ستير في علوم التربية، غير منشورة ، جامعة الجزائر ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماج
، نتائج تقييم وزارة التربية ، المعهد الوطني للبحث في التربية، قسم التقييم المستمر لمردودية المنظومة التربوية ) 3( 

   .2000 ، الجزائر ، برامج وآتب مدرسية للتعليم األساسي والثانوي
ص .   1998، الجزائر، المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصالح التعليم األساسية، المجلس األعلى للتربي) 4(
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المعنية بالتكوين لما تحضر إلى المؤسسات التكوينية تلتحق بدون حافز من الفئة يجعل حيث 

لتعلمي ا -فترة استراحة من العمل التعليميجهة ومن جهة أخرى، تعتبر عملية التكوين 
تكون فة إلى أن فترات التكوين ال تتوج باختبارات تقيم من خاللها مكتسبات المإضا

  .   على التحكم في آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية استعداداه وقدراته
  

ألن التقدم العلمي في ، لمختصين في مجال تعليمية العلوم إلى نقص اوقد ترجع النتائج 
 فردا  مما يستلزم ادة محتواها وخصوصيتها وتقنيتها،مجال التربية العلمية بين أن لكل م

يكون على األقل  مطلعا على المادة العلمية وتاريخها وعلى تعليمية وبيداغوجيا العلوم 
إضافة إلى األسس النظرية الخاصة بتعليم وتعلم مادة العلوم حتى يتمكن من تبليغ الرسالة 

   .نهجية العلمية الخاصة بكفاءات العلوم المعرفية والم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
  



 

  :    الثانيةالفقرة عرض وتفسير نتائج - 2
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية : الفرض الصفري* 
للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم 

 نمطالبومعلومات العلمية الذين هم االستدالل العلمي والتحكم في العلى التمييز بين آفاءات 
  .بإآسابها للمتعلم

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى : فرض البحث* 

التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على 
 ونمعلومات العلمية الذين هم مطالبستدالل العلمي والتحكم في الالتمييز بين آفاءات اال

  .  بإآسابها للمتعلم
  

األول يدور حول آفاءات االستدالل العلمي والثاني يدور  تتضمن الفقرة الثانية محورين
قدمت هذه الفقرة إلى أفراد العينة في صورة ،  حول آفاءات التحكم في المعلومات العلمية 

تمثل النشاطات الخاصة باالستدالل العلمي  ) 9 - 7 - 5 - 3 - 2(  بنود 10من استبيان يتض
، حيث ة بالتحكم في المعلومات العلمية تمثل النشاطات الخاص ) 10 - 8 - 6 - 4 - 1 ( البنودو

في الخانة التي ) × (طلب من األفراد المختبرين أي أفراد العينة التمييز بينها بوضع عالمة 
  : أما فيما يخص نتائج الفقرة الثانية التي توصلنا إليها، فهي آالتالي. ها يوافقون علي

  
  
والنسب المئوية الخاصة بقدرة التمييز توزيع أفراد العينة حسب  المستوى التعليمي  ) 23(الجدول رقم  -

   آفاءة االستدالل العلمي و آفاءة التحكم في المعلومات بين 
  
  

 أفراد لهم القدرة
 على التمييز

  

أفراد ليست لهم 
 على القدرة

  التمييز

 على رة القد              المجموع
    التمييز               

  المستوى 
التكرا  التعليمي  

  ر
أفراد   % التكرار %

  العينة
%  

 33.34  100 13.67  19.6741  59  معلمي االبتدائي
33.33  100  9.67  29 23.67  71  معلمي المتوسط
 33.33  100  9.67  29  23.67  71  معلمي الثانوي

  100  300  33  99  67 201  المجموع

  
  
  
  



 

الخاص  التكرار المشاهد والمتوقع  المستوى التعليمي وتوزيع أفراد العينة حسب)  24(الجدول رقم 
  االستدالل وآفاءة التحكم في المعلومات  بقدرة التمييز بين آفاءة

  
فئة لها القدرة على التمييز 

  بين الكفاءات
  

فئة ليس لها القدرة على 
  التمييز بين الكفاءات

  القدرة          
 على التمييز        

  
  المستوى
   التعليمي

التكرار 
  المشاهد

التكرار 
  المتوقع

التكرار 
  المشاهد

التكرار 
  المتوقع

  المجموع

 59  معلمي االبتدائي
  

)67(  41 
  

)33( 
 

100  

 71  المتوسطمعلمي 
  

)67 (  29 
  

)33( 
  

100  

 71  معلمي الثانوي
 

)67(  29 
  

)33( 
  

100  

  300  99  201  المجموع
  
    2 ) = 1 - 2) (1 - 3= (درجة الحرية  -
  
     0.05 وهي أقل من المجدولة عند مستوى الداللة 4.3=  المحسوبة ²آا -

 ² ألن قيمة آا0.05لحد  غير دالة عند ا4.3  ل المساوية²قيمة آاو نستنتج من هذا أن 
  لهذا،  وهي أآبر من المحسوبة5.99 تساوي 2الحد لدرجة الحرية لمجدولة عند هذا ا

 ال توجد فروق ذات داللة  ونستنتج أننرفض  فرض البحث ونقبل الفرض الصفري
إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في 

 الجزائرية فيما قدرتهم على التمييز بين آفاءات االستدالل العلمي وآفاءات التحكم المدرسة
  .   في معلومات العلمية الذين هم مطالبين بإآسابها للمتعلم 

  
  :  الثانيةالفقرة نتائج وتفسير  مناقشة-
  

ستوى  العلوم الطبيعية للمالنتائج أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلميقد بينت 
التعليمي االبتدائي و المتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءة االستدالل 

 أن عينة البحث تنقسم إلى  ، آما بينت النتائج العلمي وآفاءة التحكم في المعلومات العلمية
فئتين  وآل فئة تتضمن نسب معينة من  معلمي المستويات التعليمة الثالثة االبتدائي  

 أن المتوصل إليها نتائجال تبين، أي  ) 24(المتوسط والثانوي وهذا ما يبينه الجدول رقم 
 القدرة على التمييز بين آفاءات االستدالل العلمي وآفاءات التحكم في أفراد الفئة التي لها
  البحث عينة من أفراد  % 67 أي ما يعادل   معلم ومعلمة201 يمثلون المعلومات العلمية 

 من أفراد العينة  ، مستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي وهي أآبر نسبةفي ال
 لهم القدرة على التمييز بين ت معلم ومعلمة ليس99مقابل الفئة الثانية التي تتكون من  

   . من عينة البحث  من أفراد العينة وهي أصغر نسبة% 33أي ما يعادل المذآورة كفاءات ال
  



 

زيع أفراد عينة البحث، نجد الفئة التي لها القدرة على التمييز بين آفاءة أما فيما يخص تو
المستوى  من معلمي 19.67 %االستدالل العلمي وآفاءة التحكم في المعلومات تتكون من

من  %   23.67و  من معلمي المستوى التعليم المتوسط  %23.67و التعليمي االبتدائي ،
 أي أن األفراد الذين لهم القدرة على التمييز بين الكفاءات  ،الثانوي المستوى التعليم يمعلم

المذآورة يوجدون بنسب متقاربة نوعا ما  في المستويات التعليمية الثالثة، وهذا ما يؤآد 
بين معلمي المستوى التعليمي االبتدائي  إحصائية داللة ذات  أوفروق ذات معنىعدم وجود 

وى الثانوي فيما يخص قدرتهم على التمييز بين ومعلمي المستوى المتوسط ومعلمي المست
  .ءات التحكم في المعلومات آفاءات االستدالل العلمي وآفا

  
لهم قدرات معرفية ذات مستوى عالي أفراد هذه الفئة أن إلى و يمكن إرجاع هذه النتائج   

ية ساعدهم على فهم التعليمات التربو، مما يتسمح لهم بادراك الغرض من تعليم العلوم 
 التربية العلمية بطابعها "الخاصة بالتربية العلمية الواردة في المنهاج والتي تنص على أن 

الخاص تستهدف تطوير المواصفات المتعلقة بالفكر العلمي الذي يتضمن الموضوعية 
مما يساعد المتعلمين على تكوين أفكار واقعية موضوعية ... واالستدالل وتقديم الحجج 

رج والجماعي تحلون بالوعي والمسؤولية ، ذلك من خالل البناء المتدونقدية تجعلهم ي
 حيث يستهدف البناء المتدرج لجملة من المعارف العلمية والكفاءات ،للمفاهيم العلمية

األساسية التي تزود المتعلمين بأدوات مفتاحيه الوصول تدريجيا إلى مستوى من الفهم 
بهم واآتساب نوع من االستقاللية لحل مشاآل من والتحكم الفكري والعلمي للعالم المحيط 

   )1(" الحياة وبناء الحياة الشخصية 
 أثناء الخدمة خاصة تلقوا فترات تكوينيةآما يمكن إرجاعها إلى أن أفراد هذه الفئة 

، بالموضوع أو لهم قراءات علمية تربوية خاصة بنظريات التعلم و البناء المعرفي العلمي 
 أن سلوك الفرد ال يمكنه أن  ينتج عن المالحظة البسيطة للمحيط أو فةمما سمح لهم  بمعر

لألشياء التي يتعامل معها في حياته اليومية بدون ممارسة ذاتية تساعده على البناء المعرفي 
العلمي المتدرج انطالقا من الخبرة أو المعرفة السابقة ألن بناء المعرفة ال يمكنه أن يكون 

 يرتكز على نشاط  المعرفةبناء" السترجاعها عند الحاجة، وإنما مجرد تخزين معلومات 
وال وجود عند اإلنسان بنية معرفية أولية أو فطرية وإنما وظيفة الذآاء لوحدها ، الفرد 

  ).2(" وراثية وال يمكن للبنيات المعرفية أن تتشكل إال من خالل تنظيم أنشطة على األشياء
  

هذه الفئة لهم آفاءات علمية تعليمية وتربوية تسمح لهم وقد ترجع النتائج إلى أن أفراد 
المقاربة مما يجعلهم يطبقون  القدرات العقلية المراد تطويرها من خالل التعلم ،أهم بادراك 
: الذي يؤآد على تطوير القدرات العقلية في المجاالت    حل المشكل وأسلوب بالكفاءات
االستدالل العلمي المتضمن ممارسة ن خالل ذلك م،  والنفس حرآية والوجدانيةالمعرفية

ينتقل بموجبه الفكر من مالحظة ودراسة جزئية إلى "  لالستدالل االستقرائي الذي
________________________  

  
    107 ، ص2003 ابريل ، الجزائر، مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائيمديرية التعليم األساسي ، ) 1(

(2) PIAGET Jean, la psychogenèse des connaissances et sa signification 
épistémologique, in Massimo Piatelli – Palmarin, 1979.    

  



 

ويطبقون  )1("استخالص حكم آلي يتم تعميمه على باقي الحاالت المشابهة للحالة المالحظة
أو مسلمات وتحليل نظري في شكل فرضيات " االستدالل االستنباطي الذي يقوم على تعميم 

ومن ثم ترآيب العناصر بهدف الوصول إلى ، موضوع إلى عناصره األساسية البسيطة ال
 االستنباطي الذي -االستدالل الفرضي آذا  و)2(" تعميم نظري جديد أو معرفة مبنية 

  .  )3(" قواعد الوضوح والتمييز والتحليل والترآيب والتحقيق "  يتضمن 
  

 األنواع من االستدالالت العلمية من خالل عمليتي التعليم والتعلم أن معرفة هذهوال شك 
ستساعد ممارسيها في التعرف على النشاطات الخاصة بها وبالتالي اآتساب القدرة على 

آما يمكن إعزاء   التحكم في المعلومات العلميةلعلمي والتمييز بين آفاءات االستدالل ا
 الذي يدفع تعليمي ال– تربويال واالجتهادعلمي لافضول إلى ال النتائج المتوصل إليها 

ما يتضمنه من أهداف وإلى السعي وراء فهم محتوى منهاج العلوم الطبيعية بالمعلمين 
 على إدراك أنذلك  يساعدهم حيث ص بتعليم وتعلم مادة العلوم معرفية وأهداف منهجية خا

" ه للمتعلم من خالل جعلسابه االستدالل العلمي يعتبر أول هدف منهجي يجب على المعلم إآ
يقوم بمالحظة دقيقة وآاملة وبمالحظة مقارنة وبالتمييز بين المهم والغير المهم والقيام 
بحوصلة المالحظات وتنظيم معطيات السترجاع عالقة وطرح تساؤالت أمام ظاهرة ما 

حكم في دراك أن آفاءات الت، آما يساعده  على إ )4(" ،واقتراح جواب أو أجوبة محتملة
لتي تساعد الفرد المتعلم على حل مشاآله ية تعتبر أساس المعرفة العلمية  المعلومات العلم

يسترجع المعلومات ويستعملها "  ذلك بجعل المتعلم ،وبناء المفاهيم العلمية الجديدةاليومية 
يدمج المعطيات األولية األساسية جعله في وضعية معينة أي وضعية حل المشكل، و

ويجد المفاهيم   اهيم آبرى علمية لكل ميدان معرفييم المرتبطة بها ويبني مفوالمفاه
ية قدراته العقلية على تطوير وتنمه مما يساعد) 5(" المشترآة بين المواد العلمية األخرى 

  .     منهااالدنيا والعلي
  
الل العلمي  ليس لها القدرة على التمييز بين آفاءات االستدأما فيما يخص نتائج الفئة التي 

 للمستويات التعليمية  معلم ومعلمة99فهي تتكون من وآفاءات التحكم في المعلومات العلمية 
في ) أآبر نسبة (%13.66 معلم ومعلمة تمثل41، أي  من عينة البحث% 31الثالثة ويمثلها 

 في المستوى التعليمي % 9.66 يمثلها  معلم ومعلمة29و المستوى التعليمي االبتدائي 
ويمكن إعزاء . الثانوي    في المستوى التعليمي% 9.66 يمثلها  معلم ومعلمة29 و ،توسطالم

  ينتمون إلى الفئة التي ليس لها القدرة على التحكم فيالفئة هذه أفراد هذه النتائج إلى أن  
  

____________________  
  
، سلسلة علوم التربية دار غوجيا والديداآتيكمعجم علوم التربية ، مصطلحات البيداعبد اللطيف الفربي وآخرون ، ) 1 (

   164 ص1994الخطابي للطباعة ، الجديدة المغرب ، 
   164، ص  نفسه المرجع ) 2(

(3) DESCARTE Renée, discours de la méthode, puf, Paris, 1995, PP 32- 33. 
 . 98، الجزائر، ص 1996، طبعة مناهج التعليم األساسي للطور الثانيمديرية التعليم األساسي، ) 4(
  .7مديرية التعليم الثانوي، مرجع سابق، ص) 5(

  



 

القدرة على  قدرة التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية وبالتالي فهي ال تكتسب 
 مما يدفع ،التمييز بين آفاءات االستدالل العلمي وآفاءات التحكم في المعلومات العلمية 

حفظها ،  المعلومات العلمية ترآيز على التعليم المتمحور حولالبأفراد هذه الفئة إلى 
المتعلم ، حيث يرى أفراد هذه التعلم وواسترجاعها بدل التأآيد على التعليم المتمحور حول 

الفئة أن الهدف الرئيسي في عملية التعليم والتعلم هو االنتهاء من البرنامج وأحسن طريقة 
يتشبثون بالتعليم التقليدي ، مما يجعلهم الطريقة الحوارية هي طريقة اإللقاء و، لتحقيق ذلك 
مية في المستويات التعليمة االبتدائي يعلالت من آل حداثة أدخلت على المنهاج و ينفرون

دون اآتساب هؤالء القدرة على التمييز بين آفاءاتي ذلك  يحول ، حيث والمتوسط والثانوي 
  . معلومات العلمية االستدالل العلمي وآفاءات التحكم في ال

  
أفراد هذه الفئة لم يسعفهم الحظ ليكونوا من ضمن المجموعة التي وقد ترجع النتائج إلى أن 

ال يستفيد آل المعلمين من التكوين أثناء (تتلقى أو تلقت التكوين المستمر أثناء الخدمة 
فروض يسمح الذي من الم) الخدمة لكون المفتش التربوي هو الذي يحدد قائمة المستفيدين

اإلنسان ال يمكنه أن يدرك الواقع من خالل تعلم العلوم إن لم يتابع " لهم بادراك و فهم أن
التفكير العلمي حيث أن التفكير يوجد في آل مرحلة من مراحل المسعى العلمي من 

الوعي بالتفكير هو وضع خطة عمل ثم "   وإدراك أ ن)1(" المالحظة إلى االآتشاف 
وأن الفرد يصبح واعيا عندما يكون قادرا على ...  ي العقل قبل السلوكاالحتفاظ بها ف

  . )2(" وصف ما يدور في ذهنه حين يفكر ويسأل ويستطيع أن يقرر الخطوات التي يتبعها
وال شك أن عدم اآتساب القدرة على فهم الغاية من تعليم وتعلم العلوم سيجعل أفراد هذه 

أآيد على المفاهيم العلمية التي تتطلب الربط بين الفئة تؤآد على المعلومات بدل الت
 وأن تعليم العلوم ،المعرفة العلمية المعطيات وقدرات التجريد والتحليل والترآيب لبناء 

يحول دون تحقيق أهداف سالقدرات العقلية الدنيا والعليا للفرد المتعلم تطوير بدون االهتمام ب
لنشاطات العقلية الخاصة بكفاءات االستدالل والتحكم التربية العلمية ، مما يساهم في تراجع ا

في المعلومات العلمية من جهة ومن جهة أخرى يصبح المتعلم قليل الميول نحوى مادة 
للمعلم سلبا على المتعلم وهذا ما خلصت  أو بمعنى أخر ، سيؤثر المستوى المعرفي ،العلوم 

نتائج البحوث التربوية التي أجريت  الذي قام بتلخيص  ) krajck1993(إليه دراسة آراجك 
في الواليات المتحدة األمريكية والمتعلقة بتدريس العلوم وأهدافها في المستويات التعليمية 

الطلبة في مراحل التعليم االبتدائي والمتوسط " المختلفة ، حيث بينت هذه األخيرة أن 
 ال يربطون المفاهيم العلمية والثانوي ال يفهمون المفاهيم العلمية األساسية فهما عميقا و

بالظواهر الكونية أو الوجود ، يحفظون المصطلحات والمفاهيم العلمية دون فهم أو استيعاب 
ويحفظون آيف يحلون المشكلة  ويحملون اتجاهات سلبية نحو العلوم وال يتعلمون عن 

  طبيعة العلم والتكنولوجيا والتكامل مع
__________________  

  
(1) FOURASTIER jean, les conditions de l’esprit scientifique, Gallimard, Paris 1996, 
P236. 

  .66 ص 1998دار قباء للطباعة، القاهرة،    ،التعليم من اجل التفكير األعسر،صفاء يوسف ) 2(
  



 

قضايا المجتمع ومشكالته والنشاطات العلمية في تراجع مستمر خاصة آلما ارتفعنا في 
   )1(" مي الصفي أو المراحل التعليمية المستوى التعلي

  
ويمكن إرجاع هذه النتائج إلى الكفاءة  المعرفية لمعظم المفتش التربويين للمستويات 

التأطير  صعوبة في  يجدبين الميدان أن معظمهم حيث التعليمية المختلفة في هذا المجال، 
قدمونها فيما يخص أهداف التربية أو إقناع المعلمين باألجوبة الذين يوفق المقاربة بالكفاءات 

عملية التأطير تتلخص في قراءات  مما يجعل  الحديث ،  والتعلمالتعليميتطلبها العلمية  التي 
 من تفسير  هؤالء بدون أن يتمكن نظرية للوثائق التي قدمت للمؤطر من طرف الوزارة 

   . من العملية؟ لماذا وآيف
 بتوجيه  وفق المقاربة بالكفاءات رسة الذاتية للمعلمينأي بدون المما التكوين بهده الكيفيةف

الذي يعتبر "  حل المشكل"أسلوب يمكنه أن يساعد المعلم في تطبيق  من المكونين، ال 
مما يحول دون إدراك هذه الفئة للنشاطات الخاصة ، شاملة لتعليم وتعلم العلوم الغاية ال

ية وبالتالي عدم اآتساب القدرة على التمييز بكفاءتي االستدالل والتحكم في المعلومات العلم
بينهما من جهة ومن جهة أخرى تجعل هذه الحالة الفئة المعنية  تتشبث أآثر فأآثر بالطريقة 
التقليدية التي تؤآد على المعلومات العلمية بدل المفاهيم وعلى الحفظ والتذآر بدل بناء 

من مسعى تعليمات التربوية الحديثة التطلبه ت آل ما المعرفة حيث يجعلها هذا تبتعد عن
التي  )  GIORDAN 1978( دراسة جيوردان   ، هذا ما بينته علمي وبناء معرفة علمية

اختبرت إمكانية استعمال المسعى العلمي المعمول به في المستوى التعليمي المتوسط  
ح أعمارهم بين آوسيلة بيداغوجية في المستوى التعليمي االبتدائي مع التالميذ الذين تتراو

 أن الحداثة التي أدخلت على تعليم وتعلم  مادة  توصلت هذه الدراسة إلى  سنة ،12 و11
العلوم في المستوى االبتدائي ما زالت محدودة لكونها ال تستعمل المسعى العلمي في التعلم  

ر  بعد وقت قصي هذا خاصة في نسيان المتعلمين لما اآتسبوه من معلومات علمية ويالحظ 
، إضافة إلى الصعوبات التي يصادفونها عند محاولتهم توظيف المعرفة العلمية من الزمن

ذا الباحث النتائج المالحظة هويعزى  التي تعلموها في المدرسة عند محاولة  حل المشكل
 ال زالوا يعتمدون في تعليمهم على البرامج المقررة وأن المسعى ،إلى أن معلمي العلوم

 ،مي الدين يستعملونه  أثناء تعليمهم هو صورة طبق األصل  للمسعى القديم التعليمي  التعل
ذلك بالرغم من أن التالميذ في المستوى االبتدائي لهم القدرة على استعمال المسعى العلمي 

يدعمه في   و)2(خرى الذي يساعدهم على استعمال معرفتهم العلمية وتحويلها إلى مواقف أ
اللذان قام بتقييم مدى فاعلية منهاج العلوم ) 1984(لعبادي عايش زيتون واآل من ذلك 

للمستوى اإلعدادي من خالل تقييم مستوى تحصيل الطلبة للمعرفة العلمية والطرق العلمية 
إلى  هؤالء توصال، حيث  العلمية المنتظمة في آتب العلوموالمهارات واالتجاهات والميول

 عرفة العلميةأن هناك تدني في مستوى تحصيل الطلبة للم
  

__________________   
  
  113، ص 1994 الطبعة األولى، آلية علوم التربية، جامعة عمان األردن، ،، أساليب تعليم العلومعايش زيتون) 1(

(2) GIORDAN André, une pédagogie pour les sciences expérimentales, Paris, 
1978.PP 8-9 

  



 

 الباحتان هذه النتائج إلى أن الترآيز في تدريس العلوم ويرجع .العلميةوالطرق واالتجاهات 
ال زال مستمرا على الجوانب المعرفية في تعليم مادة العلوم  وفي إهمال المهارات العلمية 

مما أدى إلى ضعف في تحقيق أهداف تدريس العلوم ، والطرق واالتجاهات العلمية 
  .  )1(والعمليات العلمية في مرحلة التعليم األساسي 

مما يجعلهم ،قلة تحكم المعلمين في الثقافة العلمية " إلى ويمكن إعزاء النتائج المتوصل إليها 
إمداد المتعلم بمجموعة "  ال يكفيالذي يجلب االنتباه إلى أن  )2(" يبتعدون عن الواقع العلمي

لم هو وإنما المتع، من المعلومات حتى يتمكن من الفهم والتخزين واإلدماج بطريقة بسيطة 
     .)3(" الذي يقوم ببناء آل جزء من معرفته باعتماده على أفكاره وسيرورة عملية التفكير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

________________ 
  
  .114، ص سابق مرجععايش زيتون، ) 1( 

(2) GIORDAN André, op. Cit, P11 
(3)  idem, P 13. 



 

  : الثالثة الفقرةنتائج تفسير  عرض و-3
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية : الفرض الصفري* 
للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما قدرتهم على 

  .   للمتعلمبإآسابهامطالبون ني والتواصل الذين هم التمييز بين آفاءات اإلنجاز التق
  
وق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى توجد فر: فرض البحث* 

التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على التمييز 
  .   بإآسابها للمتعلمونطالببين آفاءات اإلنجاز التقني والتواصل الذين هم م

  
 يدور حول التقني والثانيل آفاءات اإلنجاز األول يدور حو :الثالثة محورينتتضمن الفقرة 

 10 قدمت هذه الفقرة إلى أفراد العينة في صورة استبيان مغلق يتضمن التواصل،آفاءات 
 - 3 -1(  وة بكفاءات اإلنجاز التقنيتمثل النشاطات الخاص ) 9 - 8 - 6 - 5 - 2( بنود 

من األفراد المختبرين أي  التواصل وطلبتمثل النشاطات الخاصة بكفاءات  ) 10 - 7 - 4
أما فيما يخص  عليها،في الخانة التي يوافقوا ) × (أفراد العينة التمييز بينها بوضع عالمة 

  : النتائج التي توصلنا إليها فهي فيما يخص هذه الفقرة فهي آالتالي
  
  

درة والنسب المئوية الخاصة بقتوزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي ) 25(الجدول رقم  -
  آفاءة االنجاز التقني  و آفاءة التواصلالتمييز بين 

    
  

 أفراد لهم القدرة
  على التمييز

  

أفراد ليست لهم 
 على القدرة

  التمييز

           القدرة على  المجموع
               التمييز

  المستوى
   التعليمي

  
أفراد   %  التكرار %  التكرار

  العينة
%  

  33.34  100 14.67  18.6744  56  معلمي االبتدائي

 33.33  100  7.33  22  26  78  معلمي المتوسط

  33.33  100  06  18 27.33  82  معلمي الثانوي

  100  300  28  84  72  216  المجموع

  
  
  
  
  



 

الخاص التكرار المشاهد والمتوقع المستوى التعليمي وتوزيع أفراد العينة حسب ) 26 (الجدول رقم  -
  االنجاز التقني  وآفاءة التحكم في االتصال بقدرة التمييز بين آفاءة التحكم في

  
فئة لها القدرة على التمييز 

  بين الكفاءات
  

فئة ليس لها القدرة على 
  التمييز بين الكفاءات

 على  القدرة        
            التمييز   

  
  المستوى
  التعليمي

التكرار 
  المشاهد

التكرار 
  المتوقع

التكرار 
  المشاهد

التكرار 
  المتوقع

  المجموع

 56  معلمي االبتدائي
  

)72(  44 
  

)28( 
 

100  

 78  معلمي المتوسط
  

)72(   22 
  

)28( 
  

100  

 82  معلمي الثانوي
 

)72(  18 
  

)28( 
  

100  

  300  84  216  المجموع
  

    2 ) = 1 - 2) (1 - 3= (درجة الحرية 
  
     0.05   وهي أآبر من المجدولة عند مستوى الداللة19.42=  المحسوبة ²آا -

 ألن قيمة 0.05 دالة عند الحد 19.42 المساوية ل المحسوبة ²قيمة آاونستنتج من هذا أن 
  وهي أصغر  من المحسوبة5.99 تساوي 2 المجدولة عند هذا  الحد لدرجة  الحرية ²آا

نرفض الفرض الصفري ونقبل فرض البحث  ونستنتج أنه توجد فروق ذات داللة لهذا، 
 فيما سط والثانوي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوإحصائية بين معلمي

 ونالتواصل الذين هم مطالبيخص قدرتهم على التمييز بين آفاءات اإلنجاز التقني وآفاءات 
  .   بإآسابها للمتعلم 

  
  : الثالثة  الفقرة نتائج وتفسير  مناقشة-

 العلوم الطبيعية ات داللة إحصائية بين معلمي أن توجد فروق ذ الفقرة الثالثة نتائجقد بينت 
للمستوى التعليمي االبتدائي و المتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءة 
االنجاز التقني  وآفاءة االتصال، آما بينت النتائج  أن عينة البحث تنقسم إلى فئتين وآل فئة 

مة الثالثة االبتدائي  المتوسط والثانوي ، مما تتضمن نسب متفاوتة لمعلمي المستويات التعلي
حيث  وجدنا  الفئة )  26( يؤآد على وجود الفروق بينهم ، وهذا ما يبينه الجدول رقم 

من أفراد عينة البحث لهم ) أآبر نسبة  ( %72 معلم ومعلمة ما يعادل 216األولى تتضمن 
 ، أما الفئة الثانية ، وجدناها القدرة على التميز بين آفاءات االنجاز وآفاءات االتصال

من أفراد العينة ليست لهم القدرة ) أقل نسبة  (% 28 معلم ومعلمة  ما يمثل 84تتضمن  
  .على ذلك 

  
أما فيما يخص توزيع أفراد العينة حسب قدرتهم على التمييز بين آفاءات االنجاز التقني 

لمستوى التعليمي االبتدائي ما  معلم ومعلمة ل56واالتصال، نجد الفئة األولى تتكون من  



 

 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي المتوسط ما يعادل 78وعينة البحث،   من% 18.66يمثل 
 % 27.33معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل  82 من عينة البحث، و26%

. التصال من عينة البحث لهم القدرة على التمييز بين الكفاءات االنجاز وا) أعلى نسبة(
وتبين هذه النتائج أن أآبر نسبة من المعلمين الذين لهم القدرة على التمييز بين الكفاءات 
االنجاز واالتصال يوجدون في المستوى التعليمي الثانوي ، ويتبعها بعد ذلك  نسبة معلمي 
ي المستوى التعليمي المتوسط ، أما فيما يخص نسبة معلمي المستوى التعليمي االبتدائي فه

أقل نسبة وتقع في المرتبة الثالثة بعد الثانوي والمتوسط ، حيث يبين هذا أن المستوى 
التعليمي االبتدائي بحاجة  ماسة  للمعلمين الذين لهم القدرة على التمييز بين الكفاءات مقارنة 

  . بالثانوي 
  

دأت توظف  إلى أن المدرسة الجزائرية في اآلونة األخيرة ، بهذه النتائج ويمكن إرجاع 
 حاملي الشهادات الجامعية الدين تلقوا التكوين الحديث على مستوى المدرسة العليا لألساتذة

العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي المتوسط الذين يمثلون نسبة أآبر معلمي ، أما فيما يخص 
مي ، نجد أن هذه النتائج ترجع إلى أن معلمن معلمي االبتدائي وأقل من معلمي الثانوي 

المستوى التعليمي المتوسط تلقوا تكوينا  خاصا بمادة التعليم مادة العلوم الطبيعية ، حيث 
تبليغ نتائجها ، مما سمح لهم باآتساب تقنيات يطلب منهم بالتجارب المختلفة وآانوا يقمون  

 أما فيما يخص معلمي .في تعلم العلوم الطبيعيةاالنجاز وإدراك معطيات التبليغ واالتصال 
المستوى التعليمي الثانوي الذين يمثلون اآبر نسبة لها القدرة على التمييز بين آفاءات 

 من المدرسة العليا لألساتذة أين نجد معظمهم قد تخرج، االنجاز التقني وآفاءات االتصال 
صين في مختلف التخصصات  أساتذة مختتحت إشرافتلقوا تكوينا علميا متخصصا 

ب المعلم من خالل هذه الفترة باآتساب اآبر قدر من المعلومات يقوم الطال، أين العلمية
مما سمح لمعظمهم  ، العلمية والقيام بالتجارب المختلفة وإعداد التقارير لها) المفاهيم(

آما  ،تصال وهذا ما دلت عليه النتائج باآتساب القدرة على التمييز بين آفاءات االنجاز واال
كلفون بتعليم مادة يى التعليمي المتوسط والثانوي مستو إلى أن معلمي الترجع النتائج 
في نفس كلفون بتعليم عدة مواد يفي حين معلمي االبتدائي ، العلوم فقط التخصص أي 

، مما يجعل هؤالء يبتعدون عن الميول العلمية التي يتطلبها التعليم والتعلم الحديث  الوقت
  .  للعلوم   

  
الذين لهم توى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي وقد تعزى الفروق بين معلمي المس

التمييز بين آفاءات االنجاز التقني واالتصال إلى نوع التأطير أثناء الخدمة ، القدرة على 
من في بعض األحيان حيث نجد معلمي المستوى التعليمي الثانوي يتلقون تأطيرا تربويا 

مفتشين تربويين تلقوا بدورهم تكوينا طرف مختصين في تعليم مادة العلوم أو من طرف 
خاص بالتعليم الحديث لمادة العلوم الطبيعية ، مما يساعدهم إضافة إلى تكوينهم األولي على 

 أما فيما يخص معلمي .تصالاآتساب القدرة على التمييز بين آفاءات االنجاز التقني واال
شين تربويين  لمادة العلوم المستوى التعليمي المتوسط فإنهم يتلقوا تأطيرا من طرف مفت

الطبيعية تلقوا تكوينا خاصا بذلك لمدة سنتين مما يمكنهم من إدراك الغاية من تعليم وتعلم 
العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي المتوسط وتبليغ الرسالة العلمية الخاصة بكفاءات 



 

د من تعليمات تربوية في العلوم المراد إآسابها للمتعلم  وبالتالي التأآيد على تطبيق ما ور
  .    مناهج العلوم الطبيعية 

 عينة البحث الذين لهم القدرة على التمييز في  أفرادوقد يمكن إرجاع النتائج   إلى أن
لهم مستوى و ميول علمية تجعلهم يسعون وراء معرفة المزيد ، المستويات التعليمية الثالثة 

مما يدفع بهم إلى السعي ، يم وتعلم العلوم فيما يخص موضوع المقاربة بالكفاءات في تعل
 وراء فهم وتطبيق التعليمات التربوية الخاصة بالتعليم الحديث للعلوم المتمحور حول المتعلم 
حيث يساعدهم ذلك على إدراك انه حتى يتمكن المتعلم من اآتساب آفاءات االنجاز التقني 

ائل التعليمية وان ينجز محضرات باالستعمال العقالني للوس"يجب أن يقوم هذا األخير 
وان ينجز ويتابع زراعة نبات و تراآيب تكنولوجية أو ... مجهريه أو يقوم بعملية تشريح 

يسترجع المعلومات " وحتى يتمكن من اآتساب آفاءة االتصال عليه أن " نماذج مصغرة 
 بها وان يبني ويستعملها في وضعية معينة وان يدمج المعطيات األولية والمفاهيم المرتبطة

     )1(..."وان يترجم المعطيات والمالحظات وينجز رسومات...المفاهيم العلمية الكبرى
  

على تطبيق الطريقة االستكشافية  أفراد هذه الفئة في تعليمهم  تعود آما ترجع النتائج إلى
التي تتطلب توظيف نشاطات االنجاز التقني ) التعلم عن طريق التجريب واالآتشاف(

 -لف معطياته واستعمال نشاطات االتصال التي تسمح للفرد المتعلم بتنمية قدراته النفسبمخت
 دراسة وهذا ما بينته . الوجدانية من خالل تعلم العلوم وبالتالي بناء المفاهيم العلمية وحرآية 

الطلبة الذين درسوا " أن توصلت إلى التي  ) haukoos and penick 1983(هوآوس وبينيك 
مقابل عشرة أسابيع ، صفي استكشافي قد حققوا تحصيال معرفيا في مدة خمس أسابيع بمناخ 

بالنسبة للطلبة الذين درسوا بمناخ غير استكشافي وبينت الدراسة أيضا وجود فرقا ذا داللة 
في اآتساب مهارات عمليات العلم لصالح الطلبة الذين درسوا في مناخ صفي استكشافي 

نتائج تدل على أن الجو التعليمي الذي يهيئه معلم العلوم له تأثير وترى الدراسة أن هذه ال
إلى أن أفراد هذه الفئة وقد تعزى  .  )2(" على اآتساب الطلبة ايجابيا أو سلبيا لمهارات العلم 

إلى لتي ترمي بالدرجة األولى لهم قدرات معرفية تسمح لهم بتحديد بيداغوجيا العلوم ا
فصل بطريقة مطابقة بين الغاية من التعليم واالتصال والمعرفة مالحظة آيفية تنظيم التم"

والمتعلم والمعلم في موقف معين ،أي تحديد آيف يتفاعل آل من المعلم والمتعلم في عالقتهم 
 حيث يجعل إدراك المعلمين لهذا التمفصل الثالثي بين ، )3(" بالمعرفة من خالل االتصال 

اآتسابها يسعون وراء مساعدة المتعلمين على واستراتيجيات المعلم والمتعلم والمادة العلمية 
الكالم والتعبير عن إحساسهم وتصوراتهم الخاصة بالعالم المحيط بهم وعن شخصيتهم " 

العميقة، مما يسمح لهم بمعرفة أنفسهم وإدماج معطيات الحياة النفسية والوجدانية ضمن 
  )4(" عملهم 

_______________  
  
  .   99-98، ومديرية التعليم األساسي مرجع سابق، ص 7يم الثانوي، مرجع سابق، صمديرية التعل) 1(
  . 98عايش زيتون، مرجع سابق، ص ) 2(

(3) ALTET Marguerite, pédagogie de l’apprentissage, pédagogues et pédagogie, 
Paris, 1995, P17. 
(4) LEPERLIER Guy, la communication Pédagogique , des techniques d’expression 
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 من % 14.66 معلم ومعلمة أي   44أما فيما يخص الفئة الثانية، وجدناها تتكون من 
 من أفراد  % 7.33 معلم ومعلمة ما يعادل 22أفراد المستوى التعليمي االبتدائي،  و

 من أفراد المستوى التعليمي % 06 معلم ومعلمة ما يقابله 18 التعليمي المتوسط والمستوى
الثانوي ليست لهم القدرة على التمييز بين الكفاءات المذآورة حيث تبين هذه النتائج أن أقل 
نسبة من أفراد العينة الذين ليست لهم القدرة على التمييز توجد في المستوى التعليمي 

بعد ذلك معلمي المستوى التعليمي المتوسط  وبالعكس أآبر نسبة من هذه الثانوي ويليها 
الفئة ، توجد في المستوى التعليمي االبتدائي  مما يوضح أن أآثر المعلمين عرضة 
للصعوبات الخاصة بالمقاربة بالكفاءات والمتعلقة بالتمييز بين الكفاءات المذآورة  هم 

  .معلمي  االبتدائي 
  

يختلف في السابق التكوين آان ، حيث ألفراد العينة التكوين األولي إلىا هذويمكن إرجاع  
 وتكوين  معلمي االبتدائي يتم  في سنة واحدة، أي آان تكوين من مستوى تعليمي إلى آخر

معلمي المتوسط يتم في سنتين ، أما تكوين معلمي المستوى التعليمي الثانوي  فكان يتم في 
المعلومات يتلقون من خالل سنوات التكوين بصفة خاصة ثالثة سنوات و آان هؤالء  

 أهمية خاصة لمادة العلومأي العلمية ومعلومات تربوية وتقنيات التعليم بدون أن تعطى 
، إضافة إلى أن تقريبا  وتعلمها آمادة لها خصوصيتها وتقنياتها وطرق تعليمهاالطبيعة 

منها تزويد المعلم بأآبر قدر وآان الهدف  آل الدروس تعطى في صورة محاضرة آانت 
 بالنسبة االتكوين غير هادفوال شك أن هذا النوع من . الموادمن المعلومات الخاصة بمختلف 

بناء لها االعتماد على الخبرة السابقة  يتطلب بنائالذي الطبيعية  العلوممادة وتعلم لتعليم
تكوين منهاج ذه العمليات في غياب هالذاتية، ف خالل الممارسة من  الجديد المفاهيم العلمية

ال يمكنه أن يسمح باآتساب القدرة  خاصة لمستوى التعليمي االبتدائيل معلمي العلوم الطبيعية
  . على التمييز بين آفاءات االنجاز وآفاءات االتصال 

  
تصين مخ طيرا تربويا من طرف مفتشين ليسوا تأا يتلقووقد ترجع إلى أن معلمي االبتدائي 

 هؤالء المفتشين  ، مما يجعل العلوم بصفة عامة والعلوم الطبيعية بصفة خاصة  في تعليمية
 تناولها في في مادة التعبير أو اللغة بدل" المقاربة بالكفاءات " في معظم ندواتهم يتناولون 

 للمتطلبات الحديثة لتعليمها وتعلمها نظرااألخيرة نقول يحاولون تفادي هذه  لم إنالعلوم  مادة
اآتساب القدرة على التمييز بين آفاءات  مما ينعكس سلبا على، ا وتقنياتهاخصائصهو

 المستوى التعليمي االبتدائي، إضافة إلى أن من طرف معلمياالنجاز التقني واالتصال 
معظم المفتشين التربويين للمستوى التعليمي االبتدائي عينوا في هذه المناصب بدون تكوين 

 في هذا المنصب  المفتش  في معظم األحيان يعين، أي مية علمي سابق خاص بالمادة العل
إلى أن معلمي العلوم ، إضافة آفاءاته العلمية أو التربوية   نتيجة نتيجة سنوات العمل وليس

الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي بصفة خاصة نجد لهم تكوين أدبي في معظم 
حيث نجدهم  العلمية، المواد األدبية أآثر من مما يجعلهم يميلون في تعليمهم إلى  األحيان

ويتفادون التوسع في المواد ... يجتهدون أآثر في تعليم التربية اإلسالمية والقراءة والكتابة
،  تتطلبه من تحكم في المفاهيم والكفاءات العلميةا لمالعلمية من بينها مادة العلوم الطبيعية

المناهج عبارة عن مرجع تكوين يكون "د على أن ذلك بالرغم من أن المناهج التعليمية تؤآ
قطب االهتمام، والهدف من دراسة الوسط هو إآساب المتعلم معارف ومهارات  فيه المتعلم 



 

تسمح له بالوصول إلى المستوى األولي من الفهم والتحكم الفكري والعملي لظواهر العالم 
    )1("الذي يحيط به 

  
التطبيقية ألسس النظرية  غير متمكنين من افراد هذه الفئةآما يمكن إرجاع النتائج إلى أن أ

في معظم " بقوله  )  JEAN Piaget 1969(هذا ما يؤآده  جون بياجيه وتعلم آفاءات العلوم ل
ال يهتمون بعلم النفس النمو، لكن لما تطرح عليهم مشاآل  معلمي العلوم نجد األحيان 

المتعلم والشيء المدروس، يجدون عالقة بين اآتساب المعرفة في صورة عالقات بين الفرد 
وهنا يدرآون أهمية هذا ،   علم النفسبعض المشاآل المرآزية لتخصصهم العلمي ومعرفة

 للتكوين التربوي الخاص إضافة إلى أن أفراد هذه الفئة يفتقرون  )  2(" الجانب في التكوين 
معاهد الغير المتخصصة في ال لكونهم قد تخرجوا من الجامعات أوبتعليم مادة العلوم 

 قبولهم في سلك التعليم نتيجة ضغط الحاجة التي آانت تشتكي منها آان التربية، حيث
بدون مؤهالت ضرورية " بهذه المهنة  نهم القيام لعدد آبير مالمدرسة الجزائرية مما سمح 

آما   )3( "ما على مردود النظام التعليميتليم بالكفاءة المرجوة مما يؤثر حلممارسة التع
التي التعليمية  بالمستجدات التي أدخلت على المناهج  هؤالء هتمام النتائج إلى عدم اترجع 

حتى يتمكن من اآتساب آفاءات االتصال " تعليم المتعلم آيف يتعلم " غايةتؤآد على 
 هم أن تقدم للمتعلمين خبرات حية وقوية التأثير تساعد" وآفاءات االنجاز التي من شأنها 

   )4("  إضافة إلى تعلم المعالجة اللفظية التي تسمح بها هذه الوسائل ، بقاء ما يتعلمه إى عل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
 90 -89 التعليم األساسي، مرجع سابق، ص يةمدير) 1(

(2) PIAGET Jean, psychologie et pédagogie, édition de noël, Puf, Paris, 1969,P 194. 
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   .   125 ، صتاريخ ، المدرسة العليا لألساتذة الرباط ، بدون التواصل آظاهرة تعليميةالمصطفى بشوك ، ) 4(



 

  : الرابعة الفقرة  عرض وتفسير نتائج - 4
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية : الفرض الصفري* 

وى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم للمست
  .للمتعلم بإآسابها ون الذين هم مطالبعلى تصور آفاءات العلوم المعرفية

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى :  فرض البحث* 

ي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانو
  .للمتعلم بإآسابها ون هم مطالبالمعرفية الذينتصور آفاءات 

    
كفاءات العلوم المعرفية على ل  البنية التصوريةإلى تشخيصالفقرة الرابعة نسعى من وراء 

وللتوصل ،  لمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانويلمستوى معلمي العلوم الطبيعية 
ما هي أهمية تعليم مادة العلوم : إلى ذلك طرحنا على أفراد عينة البحث سؤال مفتوح مفاده
أما فيما يخص النتائج المتوصل .في المدرسة الجزائرية ؟ وطلب منهم الجواب عليه بحرية 

  : إليها فهي آالتالي
  

 ودرجة معايير الفهملنسبة المئوية احسب  للمستويات الثالث توزيع أفراد العينة ) 27( الجدول رقم -
  الخاصة بتصور المعلمين لكفاءات العلوم المعرفية 

  
  معلمي االبتدائي

  
  معلمي المتوسط

  
  المجموع  معلمي الثانوي

  
 المستوى              

  التعليمي           
  معايير
  درجات
  الفهم

أفراد   % رالتكرا  %  التكرار  % التكرار
العينة

%  

  2.66  08  1.33  04  0.33  01  01  03  بدون إجابة
ال يفهمون شيء 
خاصا بالكفاءة 
  المعرفية للعلوم

35  11.67 16  5.33  32  10.66  83  27.66  

فهم سيء أو تصور 
تناوبي أي يخلطون 

بين عناصر 
  الكفاءاتين

26  8.66  41  13.66 42  14  109 36.32  

فهم جزئي للكفاءة 
المعرفية مع بعض 
الخلط في الصياغة 

عرفي بين الم
  والمنهجي

28  9.37  32  10.67 18  06  78  26.04  

فهم جزئي للكفاءات 
المعرفية وبدون 

  أخطاء

08  2.66  10  3.33  04  1.33  22  7.32  

فهم صحيح وآامل 
  للكفاءة المعرفية

00  00  00  00  00  00  00  00  

  300  100  100  100  المجموع
  



 

 الخاصة درجة معايير الفهموقع والمشاهد و التكرار المتتوزيع أفراد العينة حسب)  28(الجدول رقم  -
  بتصور معلمي المستويات الثالث لكفاءات العلوم المعرفية 

  
  

  االبتدائي
  
  

  مستوى            الثانوي  المتوسط
  التعليم            
  

  معايير
  الفهم

التكرار 
 المشاهد

التكرار 
  المتوقع

التكرار 
 المشاهد

التكرار 
  عالمتوق

التكرار 
  المشاهد

التكرار 
  المتوقع

  مجموع
  أفراد العينة

  08  2.66  04  2.66  01  2.66  03  بدون إجابة
ال يفهمون شيء 
خاصا بالكفاءة 
  المعرفية للعلوم

35  
  

27.67  16  27.67  32  27.67 83  

فهم سيء أو تصور 
تناوبي أي يخلطون 

بين عناصر 
  الكفاءاتين

26  36.33  41  36.33  42  36.33 109  

فهم جزئي للكفاءة 
معرفية مع بعض ال

الخلط في الصياغة 
بين المعرفي 
  والمنهجي

28  26  32  26  18  26  78  

فهم جزئي للكفاءات 
المعرفية وبدون 

  أخطاء

08  7.33  10  7.33  04  7.33  22  

  300  100  100  100  المجموع
 
 
  
فهم بينت أن نسبة األفراد الذين لهم ) الجدول رقم (بما أن نتائج الفقرة الرابعة : مالحظة* 

 تساوي صفر، فهذا يعني أننا ال نأخذ هذا المعيار بعين صحيح وآامل للكفاءة المعرفية
  : االعتبار عند حساب درجة الحرية، بهذا تصبح درجة الحرية آالتالي

  
    8 ) = 1 - 3) (1 - 5= (درجة الحرية 
   5 المصححة نظرا لوجود التكرارات المتوقعة أقل من ²باستعمال آا

     0.05   وهي أآبر من المجدولة عند مستوى الداللة 73.06=  المحسوبة ²آا
 ألن 0.05  دالة عند الحد 73.06  لالمساوية المحسوبة  ²قيمة آاونستنتج من هذا  أن 

وهي أصغر من  15.51 تساوي 8الحد لدرجة  الحرية  المجدولة عند هذا ²قيمة آا
توجد الذي مفاده  لبحثا فرض الفرض الصفري ونقبلنرفض  مما يجعلنا المحسوبة، 

فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط 
 ون المعرفية للعلوم الذين هم مطالبوالثانوي فيما يخص قدرتهم على تصور الكفاءات 

  .   بإآسابها للمتعلم 
  



 

  
  : رابعة الالفقرةنتائج وتفسير  مناقشة -
  

 العلوم الطبيعية فروق ذات داللة إحصائية بين معلميج الفقرة الرابعة وجود أآدت نتائ
للمستوى التعليمي االبتدائي و المتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على تصور آفاءات 
العلوم المعرفية، آما بينت أيضا أن عينة البحث تصنف إلى ستة فئات وآل فئة تتضمن 

ثة ، ذلك حسب معايير درجات فهم أفراد العينة لهذه الكفاءة معلمي المستويات التعليمية الثال
 من أفراد % 2.66، حيث نجد الفئة األولى تتكون من  أفراد ليست لهم أي إجابة ويمثلها 

العينة  والفئة الثانية التي تتكون من أفراد ال يفهمون شيء خاصا بالكفاءة المعرفية للعلوم 
ة،أما الفئة الثالثة ، تتكون من أفراد لهم فهم سيئ أو  من أفراد العين% 27.66ويمثلها  

 36.32تصور تناوبي ، أي يخلطون بين الكفاءة المعرفية والكفاءة المنهجية وتمثلهم نسبة 
 من % 26.04 من أفراد العينة وهي أعلى نسبة، أما الفئة الرابعة فهي تقدر بنسبة %

فية مع بعض الخلط في الصياغة بين الكفاءة أفراد العينة الذين لهم فهم جزئي للكفاءة المعر
 من أفراد العينة يمثلون الفئة الخامسة التي % 7.32المعرفية والمنهجي، في حين نجد 

تتكون من أفراد لهم فهم جزئي للكفاءة المعرفية وبدون أخطاء، أما فيما يخص الفئة 
 00عرفية وتمثلها نسبة السادسة، نجدها تتكون من أفراد لهم فهم صحيح وآامل للكفاءة الم

 من أفراد العينة ، بمعنى أن وال واحد من أفراد العينة له القدرة على التصور الصحيح %
  .والشامل لكفاءة العلوم المعرفية

  
أما فيما يخص توزيع أفراد العينة حسب الفئات وقدرتهم على تصور الكفاءة المعرفية، نجد 

 من %01للمستوى التعليمي االبتدائي ما يمثل  معلم ومعلمة 03الفئة األولى تتكون من 
معلم  04، و)أصغر نسبة (%0.33 من المستوى التعليمي المتوسط ما يعادل 01والفئة، 

بالنسبة لهذه الفئة، أي ما ) أعلى نسبة (%1.33ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل 
  . فاءات المعرفية للعلوم  من أفراد العينة ليست لهم أي إجابة عن الك% 2.66يعادل 

  
 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي االبتدائي 35أما فيما يخص الفئة الثانية، نجدها تتكون من 

لمستوى التعليمي المتوسط  معلم ومعلم ل16ومن الفئة، ) أعلى نسبة ( % 11.67ما يمثل 
انوي ما يعادل معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الث 32، و)أصغر نسبة ( % 5.33ما يعادل 
 من أفراد العينة ال يفهمون شيء % 27.66 بالنسبة لهذه الفئة، أي ما يعادل % 10.66

  .خاصا بالكفاءة المعرفية للعلوم
  

 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي االبتدائي 26أما فيما يخص الفئة الثالثة، نجدها تتكون من 
لمستوى التعليمي المتوسط ما معلم ل معلم و41ومن الفئة، ) أقل نسبة ( % 8.66ما يمثل 

أعلى  ( %14معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل  42 و% 13.66يعادل 
 من أفراد العينة لهم فهم سيء أو تصور % 36.32، بالنسبة لهذه الفئة، أي ما يعادل )نسبة

  تناوبي، أي يخلطون بين عناصر الكفاءة المعرفية والمنهجية    
   



 

 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي االبتدائي 28فيما يخص الفئة الرابعة، نجدها تتكون من أما 
لمستوى التعليمي المتوسط ما يعادل  معلم ومعلم ل32و من أفراد  الفئة، %  9.37ما يمثل 
( %06معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل  18و) أعلى نسبة (% 10.67
 من أفراد العينة لهم فهم جزئي للكفاءة % 2.04لهذه الفئة، أي ما يعادل بالنسبة ) أقل نسبة

  .المعرفية مع بعض الخلط في الصياغة بين الكفائتين
  

 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي 08أما فيما يخص الفئة الخامسة، نجدها تتكون من 
 التعليمي المتوسط لمستوى معلم ومعلم ل10و من أفراد الفئة، %  2.66االبتدائي ما يمثل 

معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل  04و) أعلى نسبة (%3.33ما يعادل 
 من أفراد العينة الذين  لهم % 7.32بالنسبة لهذه الفئة، أي ما يعادل ) أقل نسبة ( 1.33%

  .فهم جزئي للكفاءة المعرفية وبدون أخطاء
  

 من معلمي العلوم الطبيعية للمستوي % 00ون من أما فيما يخص الفئة السادسة، نجدها تتك
التعليمي االبتدائي، المتوسط والثانوي مما يبين أن أفراد العينة بدون استثناء يفتقرون إلى 

  .التصور الشامل والصحيح لكفاءات العلوم المعرفية
  

ا وال شك أن األسباب المؤدية إلى عدم وجود االختالف بين معلمي العلوم الطبيعية فيم
يخص قدرتهم على التصور الشامل لكفاءات العلوم مختلفة ومتعددة إال أننا نراها فيما يخص 

 سابقا  الذي آان معمول بهنوعية التكوين األولي لمعملي العلوم الطبيعيةبحتنا ترجع إلى 
هتم بالكم ي األخيرة آان هذاعلى مستوى المعاهد التربوية أو المدارس العليا لألساتذة حيث 

أن لتربوية للمفتشين حيث يرى هؤالء التقارير ا" ذلك ما بينته و  وال تهتم بالكيفرورةللض
هناك تفاوت آبير بين المعلمين فيما يخص مستوياتهم المعرفية والخبرة المتراآمة لديهم 
مهما بلغت درجتها، وهذه األخيرة ال ترتقي بهم إلى مستوى األهلية المطلوب في أداء 

ارتفاع نسب التأطير الحالية التي تبدو ألول وهلة "ذلك بالرغم من ، )1(" مهامهم التعليمة 
عدم   إلى و إلى ضعف التكوين البيداغوجي أو انعدامههذه النتائجيمكن إرجاع ، آما مقبولة 

 المستمر والتكوين أثناء الخدمة )2(" وتحسين التكوين )recyclage(فعالية عمليات الرسكلة 
 إضافة إلى  أن طريقة ،رض الواقع لتشخيص الفعلي لإلشكالية على أالذي لم ينطلق  من ا

التكوين  تتمحور في معظم األحيان  حول استخدام األفراد المكونين ألسلوب التلقين الذي 
يتم من خالله حشو المعلومات عن طريق إمالئها دون ترك الفرصة للمتكون  لتحليلها أو 

 الخاصة بالمعلمين،  أسئلة االمتحاناتأما فيما يخص،البحث عن سبل تعلمها ومناهج بنائها 
أي تلك التي تتطلب توظيف عمليات التذآر فقط ،  تهتم بالمستويات العقلية الدنيا نجدها

  بالتكوين منآل اهتمام خاص إلى فقدان  بالفرد المتكون هذا يدفعوبالتالي  واالسترجاع
فعا لحفظ الدروس عن ظهر قلب  هذا النوع من التكوين داأخرى يصبحجهة ومن جهة 

  .بدون فهمها أو محاولة االحتفاظ بها عن طريق التعلم
______________  

  
، ص 1998، الجزائر المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصالح التعليم األساسيالمجلس األعلى للتربية، ) 1(

77.  
  .21 ،  صالمرجع نفسه) 2(



 

في التكوين ، حيث آان االهتمام الكبير لذي آان معموال  به  التقييم اعمليةوقد ترجع إلى 
 للفرد المتكون بالحصول على شهادة تسمح )  النقاط(في التكوين يدور حول العالمات 

تمكنه من الحصول على منصب عمل ، مما دفع ببعض األفراد المتكونين إلى السعي وراء 
مات تؤدي بهم إلى النجاح وبالتالي وسائل الغش في االمتحانات من أجل الحصول على عال

نية الخاصة بتعليم وتعلم الحصول على الشهادة بدون االهتمام بالكفاءات المعرفية وال المه
بالتكوين  اهتمت دراسته  ذيال )1986( ناصر الدين زبدي هذا الباحث  ويدعمنا في العلوم

توصل إلى إظهار بعض حيث ، التربوي لطلبة وخرجي المدرسة العليا لألساتذة بالجزائر
النقائص التي آان لها أثرا سلبيا على تكوين معلمي العلوم للمستوى التعليمي الثانوي 

 نقصو ...وجود ضعف في فعالية بعض مقومات المناهج المسطرة" نلخصها في ما يلي 
 أما فيما يخص،تكون في المدرسة العليا لألساتذةفي التكوين المعرفي الذي يتلقاه الفرد الم

 ذلك ،عالقة المكون بالمتكون يرى الباحث أن طريقة التكوين ال تتناسب مع دوافع المتكون
لكون المكون  يستعمل أسلوب التلقين وحشو المعلومات عن طريق اإلمالء وال يقتدي 

جعل الدروس التطبيقية ال تتماشى والدروس النظرية مما ،بالمنهاج في أغلب األحيان 
ى العلمي واللغوي لبعض المكونين خصوصا المساعدين منهم ،إضافة إلى ضعف المستو

،آما يرجع سوء معاملة بعض المكونين للطلبة لقلة تحكم هؤالء في ألساليب التربوية 
 أن آل ما تلقوه الطلبة إضافة إلى   ،من التحصيل الجيدبعدين النفسية مما يجعل المتكونين 

ل إعطائهم فكرة سطحية عن الظروف من تكوين ينحصر في الدروس النظرية التي تحاو
   .)1(" النفسية التربوية لمهنتهم المستقبلية

  
 الخاصة بتكوين  الجزائريةلنصوص الرسمية اإلى توظيف  ويمكن أن تعزى النتائج 

البحث  موظفي التربية في الجزائر والتي ال يمكنها أن تكون أرضية تكوينية تسمح لعينة
 ، حيث نجد اءات المعرفية للعلوم من خالل تكوينهم األولي تصور الكفالآتساب القدرة على 

التعليم النظري والهدف منه هو التكوين يشتمل على "  ينص على أن  83-353المرسوم 
تعزيز المعلومات العامة والنوعية حسب الفروع واآتساب المعلومات األساسية في علوم 

  أن ونجد،)2(" ى التقنيات المهنية  التكوين العلمي الذي يتوقف علإلى إضافة ،التربية
ل ال يختلف عن التعليم التقليدي الذي يتمحور حوالرسمي،تصور التكوين حسب النص 

 بهذا مستويات التعليمية الثالثللوالشك أن تكوين أفراد العينة ، المادة واآتساب المعلومات
أصبح يرآز على لذي ال يمكنه أن يتماشى مع المتطلبات الحديثة لتعليم العلوم ا،التصور

الفعل الذي يبلغ المعلم بواسطته مجموعة من المعارف العامة "وعلى المفاهيم العلمية 
والخاصة وأشكال التفكير ووسائله ويجعله يكتسبها ويتعلمها ويستوعبها وذلك باستعمال 

     .)3(" طرق معدة لهذا الغرض 
  
  

___________________  
   
 اه  ، أطروحة لنيل دآتوروين التربوي لطلبة وخرجي المدرسة العليا لألساتذة بالجزائرالتكناصر الدين زبدي ، ) 1(

    211-209 ، ص 1986، جامعة الجزائر، لقة الثالثة في التربة المقارنة الح
   35، ص1992، الجزائر، نصوص خاصة بتكوين موظفي التربيةوزارة التربية، ) 2(
    .102، صجع سابق ، مر وآخرون  عبد اللطيف الفاربي) 3(



 

آما يمكن إرجاع صعوبة تصور معلمي المستويات الثالثة لكفاءات العلوم المعرفية بطريقة 
التعليمات التربوية آذا الجديدة والتعليمة المصطلحات والمفاهيم   عدم وضوحإلىصحيحة 
ها للتعليمات لتتناوالمناهج التعليمية الجزائرية  في  المناهج التعليمية ، حيث نجد في الواردة 

بدل الترآيز على الكفاءات المعرفية  األهداف المعرفية التربوية بصفة خاصة ترآز على
على يرآز عند تحضيره للدرس   المنفذ للمنهاج يجعل المراد إآسابها للمتعلم ، مما  

التي تستلزم " المقاربة بالكفاءات"و يبتعد عن " التعليم بواسطة األهداف  "األهداف حسب
 للمتعلم من خالل تعليم وتعلم المفاهيم العلمية ير وتنمية الكفاءات المعرفية إلآسابها تطو
 الدراسة وهذا ما أآدته التعليم الحديث للعلوم،  وفققترحة بالنسبة لكل مستوى تعليميالم

 التي قام بها المعهد الوطني  الطبيعية للمستويات التعليمية الثالثة التقويمية لمناهج العلوم
"  الجزائرية أن المناهج التعليمية للعلوم الطبيعيةهذه الدراسة  تلبحث في التربية، حيث بينل

دون الفصل في ... آالقدرات والكفاءات والمهارات وأهداف عامة: أدخلت مفاهيم جديدة 
شرحها إضافة إلى أن محتويات المناهج غير محفزة في أغلب األحيان وال تساير مستجدات 

            )1(" هتمامات وال حاجيات المتعلم الحياة وال ا
  
العدد الهائل من المعلمين الغير المؤهلين لمتابعة  النتائج المتحصل عليها إلى تعزى وقد

 في المجال التربوي  حداثة االهتمام بالموضوعنظرا ل" المقاربة بالكفاءات"التعليم وفق 
 تؤآد للتكوين التأهيليطة االستعجالية الجزائري، حيث نجد المنظومة التربوية في إطار الخ

لما الضرورة القصوى لبرنامج تأهلي لمعلمي وأساتذة التعليم األساسي العاملين حاليا " على
اجتماعية واقتصادية لك من طابع استعجالي ولما له من مبررات علمية وذيكتسبه 
ومن مهام ... تهم اال بد من تصور آليات تمكن من إزاحة من تبث عدم آفاء...وبالموازاة

انتظام آفاءات التكوين الحالية في شكل شبكات تقوم على ات هذه اآلليات التنظيمية وغاي
إعادة تنظيم المسارات المهنية وتسييرها باالعتماد ، ورشيد عملها والرفع من المردوديةت

قدمية أل الموضوعي والمهارات وليس على اعلى التكوين واإلنتاج العلمي والتقويم
 ال تزال في مرحلة التخطيط  الجزائريةيعني هذا أن المنظومة التربويةو   )2("سبفح

 إآساب الفرد المتكون من  إلىين بالتصور الحديث الذي  يرميوالبحث عن برامج التكو
 الممثلة في االستعداد النفسي والجسدي ومدى الخصائص الفردية "خالل التكوين األولي 

تعاوني وقدرته على التبليغ وتحليه بالصبر وحبه لالطالع وأخذه قابليته للعمل الجماعي وال
 الممثلة  في امتالآه لمادة تعليمه ومعرفته بمراحل نمو الطفل والكفاية المعرفيةبالمبادرة 

حيث تسمح قدرة ، )3(..."والمراهق وإلمامه بنظريات التعلم وقدرته على فهم المستجدات
بالبناء المستمر والتدرجي "  فهم مستجدات التعليم والتعلمعلىالمعلم على الكفاية المعرفية و

لجملة من المعارف العلمية والكفاءات األساسية التي تزود المتعلمين بأدوات مفتاحيه 
  للوصول تدريجيا إلى مستوى من الفهم والتحكم الفكري والعلمي

______________________  
  
نتائج تقييم في التربية ، قسم التقييم المستمر لمردودية المنظومة التربوية وزارة التربية ، المعهد الوطني للبحث ) 1( 

  . 2000 ، الجزائر ، برامج وآتب مدرسية للتعليم األساسي والثانوي
  .82-79 ، ص  1986مرجع سابق، المجلس األعلى للتربية، ) 2(
  83 ، ص   المرجع  نفسه )3( 

  



 

اة اليومية وبناء الحياة اللية لحل مشاآل من الحيللعالم المحيط بهم واآتساب نوع من االستق
 ومهارات تسمح له بالوصول إلى المستوى معارفالمتعلم بإآساب "   و )1(" الشخصية

يسمح البعد آما ... األولى من الفهم والتحكم الفكري والعملي لظواهر العالم الذي يحيط به
 يمكنهسم الطبيعي ، أما البعد البيولوجي الفيزيائي للمتعلم باآتشاف الظواهر الفيزيائية للعال

فهم نفسه وعالقته مع المحيط ، أما البعد التكنولوجي من من التعرف على الكائنات الحية و
بإآساب " و   )2(" مت في بناء العالميساعده على التفتح على تكنولوجيا اإلنسان التي ساه

ذلك بإدراآه للمعنى البيولوجي  ،معارف ومهارات تسمح له بمعرفة نفسه والمحيط  المتعلم 
للوظائف الحيوية والعالقات المتبادلة بين الكائنات الحية من جهة وعالقتها بالعالم المادي 

 )3( "من جهة أخرى ويكتشف القواعد العلمية والتقنية لتسيير البيئة من طرف اإلنسان
ا وتطبيقها في مختلف إآساب المتعلم معارف حديثة في البيولوجيا والجيولوجي" إضافة إلى

وفهم الظواهر المختلفة التي تبنى عليها   االجتماعية واالقتصادية والصحةميادين الحياة
آما يمكن إرجاع النتائج المتوصل إليها فيما يخص صعوبة تصور الكفاءات  ، )4( "الحياة

أفراد العينة المعرفية للعلوم بالنسبة لمعلمي المستويات التعليمية الثالثة إلى عدم اهتمام 
 مناهج التعليمية الجديدة بالتعليمات التربوية الخاصة بالكفاءات المعرفية الواردة في ال

 بصورة لمتعلمبتنفيذها على مستوى ا والقيامقراءتها قصد إدراك مضمونها وفهمها  ومحاولة
  .، مما يحول دون اآتساب هؤالء القدرة على تصور الكفاءات المعرفية للعلوم صحيحة 

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  
  
، 2003  الجزائر،مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائيوزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، ) 1(

  . 107ص
  89ص، 1996 الجزائر،، مناهج التعليم األساسي للطور الثانيوزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، ) 2( 
  .92، ص1994 ،الجزائر، مناهج التعليم األساسي للطور الثالثوزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم األساسي، ) 3( 
  .6، ص1995 ،الجزائر، منهاج العلوم الطبيعيةوزارة التربية الوطنية، مديرية التعليم الثانوي العام ) 4( 



 

  
  : عرض وتفسير نتائج الفرضية  الخامسة - 5

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية :الصفريفرض ال* 
للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم 

   بإآسابها للمتعلمونلعلوم المنهجية الذين هم مطالبعلى تصور آفاءات ا
  

ية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائ:البحثفرض * 
التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم على 

  .للمتعلم بإآسابها ونلعلوم المنهجية الذين هم مطالبتصور آفاءات ا
  

العلوم لدى معلمي  المنهجية العلوم لكفاءات البنية التصورية بتشخيصتهتم الفقرة الخامسة 
لمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي وللتوصل إلى ذلك طرحنا على لالطبيعية 

 الذي أنت مطالب المنهجية العلوم آفاءاتما هي : البحث سؤال مفتوح مفادهأفراد عينة 
أما فيما يخص النتائج المتوصل إليها، .  ؟ وطلب منهم الجواب عليه بحريةبإآسابها للمتعلم

  : لتاليفهي آا
  
 ودرجة معايير الفهمالنسبة المئوية حسب  للمستويات الثالث توزيع أفراد العينة)  29(  الجدول رقم -

  الخاصة بتصور المعلمين لكفاءات العلوم المنهجية 
  

  معلمي االبتدائي
  

  معلمي المتوسط
  

  المجموع  معلمي الثانوي
  

  المستوى
  التعليمي
  معايير
  درجات
  الفهم

أفراد   % رالتكرا  %  تكرارال  % التكرار
العينة

%  

  7.66  23  3.33  10  01  03  3.33  10  بدون إجابة
ال يفهمون شيء 
خاصا بالكفاءة 
  المعرفية للعلوم

37  12.33 27  09  35  11.67  99  33  

فهم سيء أو تصور 
تناوبي أي يخلطون 

بين عناصر 
  الكفاءاتين

33  11  26  8.67  36  12  95  31.67  

فهم جزئي للكفاءة 
رفية مع بعض المع

الخلط في الصياغة 
بين المعرفي 
  والمنهجي

14  4.67  27  09  14  4.67  55  18.34  

فهم جزئي للكفاءات 
المعرفية وبدون 

  أخطاء

06  02  17  5.67  03  01  26  8.67  

فهم صحيح وآامل 
  للكفاءة المعرفية

00  00  00  00  02  0.67  02  0.66  

  300  100  100  100  المجموع
  



 

 الخاصة درجة معايير الفهم التكرار المتوقع والمشاهد وتوزيع أفراد العينة حسب) 30 (الجدول رقم  -
  بتصور معلمي المستويات الثالث لكفاءات العلوم المنهجية

  
  

  االبتدائي
  
  

  مستوى            الثانوي  المتوسط
  التعليم            
  

  معايير
  الفهم

التكرار 
 المشاهد

التكرار 
  وقعالمت

التكرار 
 المشاهد

التكرار 
  المتوقع

التكرار 
  المشاهد

التكرار 
  المتوقع

  مجموع
  أفراد العينة

  23  7.67  10  7.67  03  7.67  10  بدون إجابة
ال يفهمون شيء 
خاصا بالكفاءة 
  المعرفية للعلوم

37  
  

33  27  33  35  33  99  

فهم سيء أو تصور 
تناوبي أي يخلطون 

بين عناصر 
  الكفاءاتين

33  31.67  26  31.67  36  31.67 95  

فهم جزئي للكفاءة 
المعرفية مع بعض 
الخلط في الصياغة 

بين المعرفي 
  والمنهجي

14  18.37  27  18.37  14  18.37 55  

فهم جزئي للكفاءات 
المعرفية وبدون 

    أخطاء

06  8.67  17  8.67  03  8.67  26  

فهم صحيح وآامل 
 للكفاءات المنهجية 

00  00  00  00  02  0.66  02  

  300  100  100  100  المجموع
 

    10 ) = 1 - 3) (1 - 6= (درجة الحرية 
   5 أقل من  المصححة نظرا لوجود التكرار المتوقع²وباستعمال آا

     0.05وهي أآبر من المجدولة عند مستوى الداللة  29.02 =لمحسوبة  ا²آا
              
 المجدولة ² ألن قيمة آا0.05دالة عند الحد 29.02 المساوية المحسوبة  ²قيمة آاأي أن 

 بالتالي وهي أقل من المحسوبة، و 18.307 تساوي 10 لدرجة  الحرية الحدعند هذا 
 ونستنتج أنه توجد فروق ذات داللة البحث ية فرض الفرض الصفري ونقبلنرفض 

إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في 
الذين هم  المنهجية  العلومكفاءاتلهم على تصور ئرية فيما يخص قدرتالمدرسة الجزا

  .    بإآسابها للمتعلم ون مطالب
  
  
  
  



 

   :الخامسة الفقرةنتائج وتفسير  مناقشة -
  

 العلوم الطبيعية فروق ذات داللة إحصائية بين معلميأآدت نتائج الفقرة الخامسة وجود 
درتهم على تصور آفاءات للمستوى التعليمي االبتدائي و المتوسط والثانوي فيما يخص ق

العلوم المنهجية ، آما بينت النتائج  أيضا أن عينة البحث تصنف حسب  ستة فئات تختلف 
فيما بينها  من حيث معايير درجات فهم الكفاءات المنهجية للعلوم ، حيث نجد الفئة األولى 

من أفراد  % 7.66 معلم ومعلمة بنسبة 23تتكون من  أفراد ليست لهم أي إجابة ويمثلها 
 معلم ومعلمة ال يفهمون شيء خاصا بالكفاءة المنهجية  99العينة  ، أما الفئة الثانية تتكون 

، أما فيما يخص  الفئة الثالثة تتضمن ) أعلى نسبة( من أفراد العينة %33للعلوم ويمثلها  
لمعرفية  معلم ومعلم  لهم فهم سيئ أو تصور تناوبي ، بمعنى أنهم  يخلطون بين الكفاءة ا95

 من أفراد العينة ، أما الفئة الرابعة يمثلها % 31.66والكفاءة المنهجية وهم يمثلون  نسبة 
 من أفراد العينة لهم فهم جزئي للكفاءة المنهجية مع % 18.34 معلم ومعلمة أي نسبة 55

 معلم ومعلمة، أي 26بعض الخلط في الصياغة بين الكفاءة المعرفية والمنهجية، آما نجد 
أما فيما .  من أفراد العينة لهم فهم جزئي للكفاءة المنهجية وبدون أخطاء%  8.67بة نس

أصغر  (% 0.66يخص الفئة السادسة، نجدها تتكون من زوج من المعلمين أي ما يمثل 
  من أفراد العينة لهم فهم صحيح وآامل للكفاءة ) نسبة

  
 ومعايير درجات الفهم فيما أما فيما يخص توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي

 معلم 10يخص قدرتهم على تصور آفاءات العلوم المنهجية، نجد الفئة األولى تتكون من 
 معلم ومعلمة من 03و من الفئة، % 3.33ومعلمة للمستوى التعليمي االبتدائي ما يمثل 

ى معلم ومعلمة للمستو 10، و)أصغر نسبة (% 01المستوى التعليمي المتوسط ما يعادل 
 من أفراد % 7.66 بالنسبة لهذه الفئة، أي ما يعادل % 3.33التعليمي الثانوي ما يعادل 

  .  للعلوم ةالعينة ليست لهم أي إجابة فيما يخص الكفاءات المنهجي
  

 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي االبتدائي 37أما فيما يخص الفئة الثانية، نجدها تتكون من 
لمستوى التعليمي المتوسط  معلم ومعلم ل27ومن الفئة، ) بةأعلى نس ( % 12.33ما يمثل 

معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل   35، و)أصغر نسبة ( % 09ما يعادل 
 من أفراد العينة ال يفهمون شيء % 33 بالنسبة لهذه الفئة، أي ما يعادل %  11.66

  .يخص الكفاءة المنهجية  للعلوم
  

 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي االبتدائي 33ئة الثالثة، نجدها تتكون من أما فيما يخص الف
لمستوى التعليمي المتوسط ما يعادل  معلم ومعلم ل26و من أفراد الفئة، % 11ما يمثل 

 ( %12معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل  36 من أفراد الفئة و% 8.67
 من أفراد العينة لهم فهم سيء أو %  31.67ا يعادل ، تخص هذه الفئة، أي م)أعلى نسبة

  تصور تناوبي، أي يخلطون بين عناصر الكفاءة المعرفية والمنهجية    
   

 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي االبتدائي 14أما فيما يخص الفئة الرابعة، نجدها تتكون من 
عليمي المتوسط ما يعادل لمستوى الت معلم ومعلم ل27و من أفراد الفئة، % 4.67ما يمثل 



 

 % 4.67معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل  14و) أعلى نسبة (% 09
 من أفراد العينة لهم فهم جزئي للكفاءة المنهجية  %  18.34بالنسبة لهذه الفئة، أي أن نسبة 

  .تينبعض الخلط في الصياغة بين الكفائمع 
  

 معلم ومعلمة للمستوى التعليمي 06ا تتكون من أما فيما يخص الفئة الخامسة، نجده
لمستوى التعليمي المتوسط ما  معلم ومعلم ل17و من أفراد الفئة، % 02االبتدائي ما يمثل 

 01معلم ومعلمة للمستوى التعليمي الثانوي ما يعادل  03و) أعلى نسبة (% 5.67يعادل 
 من أفراد العينة لهم فهم جزئي %  8.67بالنسبة لهذه الفئة، أي ما يعادل ) أقل نسبة ( %

  .للكفاءة المنهجية  وبدون أخطاء
  

 فقط من المعلمين للمستوى التعليمي 02أما فيما يخص الفئة السادسة، نجدها تتكون من 
من أفراد العينة الذين لهم تصور شامل وصحيح يخص  % 0.67الثانوي، أي ما يمثل 
  .آفاءات العلوم المنهجية

  
ئج الخاصة بقدرة تصور معلمي المستويات الثالثة لكفاءات العلوم النتااء ويمكن إعز

التعليم والتعلم الحديث الخاص بمادة أن عدم إدراك وفهم أفراد عينة البحث المنهجية إلى 
 على إدماج الكفاءات العرضية في يرآز و ،تعلم محور العملية التربوية الميعتبر" العلوم 

دعم آما يطات الفكرية والتحكم في توظيف المعارف،  بالنشايهتمالنشاطات التربوية و
إدراج البعد الخاص مع م األنشطة التجريبية على الخصوص المنهج التجريبي وتقوي

  ، )1("بالمهارات في أداء العمل المخبري والترآيز على الظواهر الطبيعية قبل صياغتها
كفاءات القاعدية الخاصة بالجانب لل أفراد العينة إلى عدم فهمآما يمكن إرجاع هذه  النتائج 

يكتسب القدرة على حل المشكل وتقديم " المهاري  في التعليم والتي تتمثل في جعل المتعلم 
 المكتسبة وعلى التفكير المنطقي والقدرة على ةفرضيات والقدرة على هيكلة المعرف

 منهجية وتقنيات فالمالحظة الدقيقة والتنظيم والتحليل والترآيب والقدرة على اآتساب معار
 أفراد العينة لهده المعطيات افتقار ، وال شك أن )2(..." التعبير والتواصل الشفوي والكتابي

لمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط في ا العلوم الطبيعية أساس تعليم وتعلمالتي تعتبر 
  .   اآتساب القدرة على تصور الكفاءات المنهجية للعلوميصعبوالثانوي 

  
ي  ترجع صعوبة تصور أفراد عينة البحث للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانووقد

لعلوم إلى نوعية إدراك هؤالء للممارسة البيداغوجية الحديثة الخاصة باللكفاءات المنهجية 
ليكتسب المفاهيم العلمية الذي سيطبقها في " آيف يتعلم"التي تتطلب من المعلم  تعليم المتعلم 

سترجاعها عند وا  اليومية لحل المشاآل التي تصادفه ال ليكتسب معلومات يتم تخزينهاحياته
 لم تعد تتمثل في "أن مهنة التعليم  ، فعلى المعلم المعاصر أن يفهم بدون فائدة تذآرالحاجة 

  أن يكونواو...بل أصبحت تتمثل في جعل المتعلمين يتعلمون بأنفسهم ، التعليم المباشر
_______________________  

  
  7،ص 2000 ، الجزائر، ، المرجعية العامة للمناهج الجديدوزارة التربية الوطنية) 1(
  .15، ص  2000،، مرجع سابق وزارة التربية الوطنية ) 2(

  



 

مما يقتضي من ،  )1(" قادرين على تجنيد المعارف التي تراآمت لديهم في وضعيات حقيقة 
 لهة إحداث تغيير في ثقافة المعلم التربوية حتى يتسنى هذا التصور الجديد للتربية العلمي

إلى منطق  )المعلومات العلمية(االنتقال من منطق التعليم الذي آان يهتم بالمحتوى العلمي 
 الطبيعية العلمية وعلى االستدالل العلمي والتحكم احل المشكل ذ" علىتمرين الفرد المتعلم 

 الذين يمثلن أساس الكفاءات )2(" لتبليغ والتواصل في المعلومات والتحكم في التقنيات وا
عدم وعي أفراد عينة البحث لهذا ف  الجزائرية المنهجية للعلوم الواردة في المناهج التعليمية 

 سيحول بال شك دون اآتساب هؤالء القدرة على تصور الخاص بتعليم العلومالتصور 
  .ها للمتعلم  بكاسبون الذين هم مطالبالكفاءات المنهجية للعلوم

  
 للكفاءات المنهجية للعلوم إلى غياب التقويم المستمر عينة وقد ترجع صعوبة تصور أفراد 

 من طرفبمفهومه الصحيح أي تصليح وتعديل المفاهيم عن طريق الممارسة الذاتية  
تقييم في  مهمتهم األولى في المدرسة الجزائرية  تتمثلي تالالمؤطرين و المفتشين التربويين 

ظروف  "  لمعلم حسب معايير تدور آلها حول فقرات تبرز اهتمامات التعليم التقليديا
التفتيش ، تحضير الدرس، انجاز الدرس  مشارآة التالميذ التطبيقات ،الوسائل التعليمية ، 

جعل التقويم يبتعد آل البعد ي، واالهتمام بهذا النوع من المعطيات  )3(..." دفتر النصوص
يد للتعليم والتعلم إضافة إلى أن مضمون المالحظات الخاصة باإلرشادات عن التصور الجد

التربوية التي يقدمها المفتش التربوي للمعلم فيما يخص مادة العلوم الطبيعية، ال يمكنها أن 
تساعد أفراد العينة على إدراك الصعوبات الدين يعانون منها فيما يخص آفاءات العلوم 

 لكل من  التعلم أخرى سيصبح التقرير بمختلف معايره عائقالمنهجية من جهة ومن جهة 
فيما يخص قدرتهم على تصور الكفاءات لطبيعية والمفتش التربوي للمادة معلم العلوم ا

  .المنهجية للعلوم 
 العينة لكفاءات العلوم د أفراتصورفيما يخص صعوبة المتوصل إليها عزاء النتائج إويمكن 

 المعرفي في صورة  على الجانبؤآدي السابق لى الذي آان التكوين األوالمنهجية إلى
وى التعليمي وحدات علمية تتطابق والمضمون العلمي لمادة العلوم الطبيعية في المست

ؤآد على الجانب التطبيقي التجريبي الذي يسمح للمتكون باآتساب القدرة يالثانوي أآثر مما 
 والقدرة على ، التقنيات التجريبية العلمية على تطبيق االستدالل العلمي والقدرة التحكم في

 والقدرة على تطبيق المعارف السابقة لحل المشكل من خالل الممارسة ،التبليغ و التواصل
نقص الوسائل التعليمية والتجهيزات المخبرية التي تخص   إضافة إلى، الذاتية للفرد المتكون

 مؤسسات التكوين لإلطارات التربوية مما دفع بالمكونين في مختلف بصفة عامة مادة العلوم
  إلى االهتمام أآثر بكمية المعلومات قصد إنهاء البرنامج عن طريق اإللقاء وتفادي الحصص

__________________  
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، منهاج العلوم الطبيعية  مديرية التعليم الثانوي العام ، و167-166، ص1994، مناهج التعليم األساسي للطور الثالث
  .18، ص1995

  .وى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانويالتقارير التربوية الخاصة بمعلمي العلوم للمستالمالحق ) 3(
  



 

 حيث توصل هذا )1986( دراسة زبدي وهذا ما خلصت إليه ،األحيانالتطبيقية في أغلب 
اإلمكانيات والوسائل الالزمة لتطبيق وإجراء التجارب المخبرية على "  أن الباحث إلى 

نين في المواد العلمية مما ال تكفي حاجة المتكوبالجزائر مستوى المدرسة العليا لألساتذة 
يعرقل رغبتهم في البحث والتجريب إضافة إلى أن برامج التكوين الموجهة للمتكونين 

   )1(" بالمدرسة العليا غير آافية إلعدادهم آأساتذة علوم في التعليم الثانوي 
  

 الطبيعية إلى طبيعة التكوين أثناء الخدمة الخاص بمعلمي العلوم وقد ترجع نتائج أفراد العينة
حيث نجد األفراد المكونين في هذا المجال في أغلب  الذين هم فعالين في الميدان التربوي،

 الذي يتمحور بصفة خاصة حول  على الجانب النظري التلقيني في تكوينهم يؤآدوناألحيان 
المكون والمادة العلمية دون القيام بعملية تشخيصية مسبقة للكشف عن حاجيات المتكونين 

 بعين تقويم الصعوبات، ذلك  بالرغم من أن التكوين أثناء الخدمة يستدعي األخذ قصد
من حيث تطبيقات المعلم  الخاصة بالتقويم  واألهداف التربوية الغايات"االعتبار 

، ودون ترك الفرصة للمتكون أن يكتشف نقاط الضعف أو القوة الخاصة  )2("البيداغوجية 
 مشكل تعليمي ، بالرغم من أن -تية  بجعله يتعلم في موقف بمهنته عن طريق الممارسة الذا

 )3("بيداغوجيا آل المشكالت األساسية الخاصة بإلى التطرق "   يتطلب أثناء الخدمةالتكوين
 التربية العلمية والتكنولوجيا في االبتدائي تستهدف "التربية العلمية  التي تشير إلى أن 
دلك ... االستدالل، الموضوعية، تقديم الحجج: لعلميتطوير المواصفات المتعلقة بالفكر ا

دراسة الوسط في الطور " وإلى أن  )4( "قصد البناء المتدرج والجماعي لمفاهيم علمية
يالحظ ويحلل ويستدل : الثاني تهدف إلى تنمية الفكر العلمي لدى المتعلم وتدريبه على أن

مادة وإلى أن ، )5( "جزوأن يتصور ويصمم وين...ويطرح تساؤالت ويقترح أجوبة
في الطور الثالث من التعليم األساسي تهدف إلى تنمية الفكر العلمي لدى المتعلم "العلوم

يحلل و يالحظ ويستدل ويطرح مشكال أمام ): المنهج العلمي(وتدريبه على أساليب منهجية 
بعض ويعمم انطالقا من ...وضعية ما ويقترح فرضيات ويتصور طريقة ووسائل الختبارها

الوضعيات الخاصة ومن خالل المنهج التكنولوجي ، يتصور ويصمم وينجز مشاريع 
 تهدف مادة العلوم الطبيعية من خالل تعليم البيولوجيا والجيولوجيا إلى جعل آما،  )6("تقنية

تطبيق االستدالل العلمي وعلى التحكم في المعلومات وعلى التحكم في : المتعلم قادرا على 
     )7(ني وعلى التحكم في المنهج التجريبي وعلى التحكم في التبليغ والتواصل االنجاز التق

______________________  
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 سابعملية إآ سلبا على سينقلبلهذه الكفاءات المختلفة ، المكونين األفراد  افتقار وال شك أن

، تنص عليه الوثيقة الرسميةقدرة تصور الكفاءات المنهجية للعلوم آما  األفراد المتكونين
عملية التشخيص التعلم والتعليم وعملية بين  ألن حتى يتمكن الفرد المكون من الربط

) scientifique(للمجال العلمي ، يجب عليه أن يكون ملما التقويم في مجال الكفاءات و
 الخاص بالبنية المعرفية ) didactique(الخاص بمادة التعليم والتعلم ، والمجال التعليمي

 الخاص بطريقة التعليم ، ذلك حتى يتسنى له )pédagogique( البيداغوجي المجالوللعلوم، 
إدراك الصعوبات التي يعاني منها المعلم المتكون في الميدان والبحث عن سبل حلها بسهولة 

  .في مجال التكوين  )1("  تقويم النشاطات التي لها عالقة باألهداف المحددة " انطالقا من
  

 يجدون صعوبة في تصور الكفاءات المنهجية ذين لة بأفراد العينة الوقد ترجع النتائج الخاص
للعلوم المراد إآسابها للمتعلم آما تنص عليها التعليمات التربوية الواردة في منهاج العلوم 

 les(الطبيعية  إلى أن هؤالء يهتمون بالدرجة األولى بالجانب العلمي الخاص بالمعلومات 
connaissances (مثل مادة التعليم وال يهتمون بقراءة أو فهم ما يرافقها من العتباره ي

تعليمات تربوية التي من شأنها أن توضح ما يجب إآسابه للمتعلم من خالل عملية تعليم 
وتعلم مادة العلوم  وقد تعزى قلة االهتمام بهذه التعليمات إلى عدم فهم أفراد عينة البحث 

 لكونها تتضمن بالنسبة لهم مصطلحات جديدة تتفق  وإلى صعوبة استيعابهاالتعليمات لهذه 
وقد يعزى عدم اهتمام معلم  يوفرها لهم تكوينهم األولي،والتعليم الحديث لمادة العلوم لم 

التربوية الخاصة بالكفاءات المنهجية للعلوم إلى أن أصحاب  العلوم الطبيعية بالتعليمات
التقييم للتحقق من مدى "  و التقويمية لعملية أهم بدورهمالقرار والمهتمين بالتكوين لم يعطوا

في نهاية آل فترة تكوينية أولية  .)2(" اآتساب المتكون للحد األدنى لقدرة التحكم في الكفاءة 
التكوين األولي والتكوين أثناء الخدمة المالئمان " آانت أم أثناء الخدمة، ذلك بالرغم من أن
بهذه  ، فعدم االهتمام )3("عتبار هذه الكفاءات لممارسة المهنية يتطلبان األخذ بعين اال

في تكوين المكونين من خالل التكوين األولي أو أثناء الخدمة بطريقة فعالة التعليمات 
لقدرة تصور الكفاءات المنهجية للعلوم من جهة ومن جهة سيحول حتما دون اآتساب هؤالء 

، مما مية على مستوى المتعلمين ذلك سلبا على تحقيق أهداف التربية العل، سينقلبأخرى 
التكوين االستعجالي الذي يؤآد على  "إلى السعي وراءالمنظومة التربوية الجزائرية يدفع ب

  ).4(" إيجاد الصيغ المناسبة وتحديدها مع األخذ بعين االعتبار اإلشكالية القائمة 
  
  
  

__________________  
  
  

 (1) Antheaume Pierre et autres, op. Cit.  .P55. 
(2) Guy Pelletier et Paul Vachon, Préparation de la réforme du système éducatif : 
organisation gestion et gouvernance du secteur de l’éducation et de la formation en 
république algérienne, CIDE, Algérie, 2000, P 382.   
 (3) Idem, P382. 

، ص 1998، الجزائر المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصالح التعليم األساسيعلى للتربية، المجلس األ) 4(
80.  



 

   :االستنتاج -
  

 البحث  التي  الخاصة بإشكالية الخمس تحليل نتائج الفقراتفي على ما سبق ذآره ابناء
تدائي والمتوسط قدرة معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتسعى وراء معرفة 

 بإآسابها ون الذين هم مطالب المعرفية والمنهجيةفي آفاءات العلوموالثانوي على التحكم 
مادة العلوم الطبيعية ، نستنتج أن معلمو العلوم الطبيعية ل ه وتعلمهللمتعلم من خالل تعليم

تضمن المفاهيم  تفي آفاءات العلوم المعرفية التييفتقرون لقدرة التحكم ) أفراد عينة البحث (
 أي ، المنهج العلميتتضمنفي آفاءات العلوم المنهجية التي لقدرة التحكم والعلمية ، 
التحكم في آفاءة و، االستدالل العلمي التي تستلزم توظيف آفاءة العقلية  والسيرورة العمليات

على ب  يجالذي االتصال  وآفاءة  التقني التحكم في االنجازآفاءة و، المعلومات العلمية 
أما فيما يخص  ،ليكتسب المفاهيم العلميةالفرد المتعلم توظيفهم في تعلمه أو لحل المشكل 

قدرة التحكم التي تتمثل في القدرة على التعرف والقدرة على التمييز والقدرة على التصور 
   :أن  بينت نتائج الدراسةلكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية ،  

  
ة إحصائية بين معلمي المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط ال توجد فروق ذات دالل
 يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءات العلوم الجزائرية فيماوالثانوي في المدرسة 

، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي المستويات التعليمية المعرفية والمنهجية 
اءات االستدالل العلمي وآفاءات التحكم في قدرتهم على التمييز بين آفالثالث فيما يخص 
حيث ظهرت نتائج الدراسة أن عينة البحث تتضمن معلمين للعلوم  ،المعلومات العلمية

الطبيعة للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي ليست لهم القدرة على التمييز بين 
يست لهم القدرة على التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية وآفاءات العلوم المنهجية، وآذلك ل

آفاءة االستدالل العلمي وآفاءة التحكم في المعلومات العلمية بالرغم من أن المناهج التعليمية 
الجديدة المتضمنة للتعليمات التربوية التي تؤآد على إآساب المتعلم  الكفاءات المعرفية 

لمي والتحكم في المعلومات العلمية والمنهجية وتؤآد على تعليم وتعلم المتعلم االستدالل الع
  .  سنوات فيما يخص تعليم وتعلم مادة العلوم الطبيعية 10دخلت حيز التنفيذ مند 

  
 لهما نآفاءات االتصال اللذاآفاءات االنجاز التقني وأما فيما يخص القدرة على التمييز بين 

ة والوجدانية، بينت نتائج  حرآي-دورا مهما في بناء شخصية الفرد المتعلم من الناحية النفس 
الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  بين معلمي المستوى التعليمي االبتدائي 

تين ، مع العلم أن تعليم هم على التمييز بين هاتين الكفائوالمتوسط والثانوي فيما يخص قدرت
مين بدون استثناء  وتعلم العلوم الطبيعية في المستويات التعليمية الثالثة يستلزم من المعل

توظيف االنجاز التقني الذي يسمح للمتعلم بالممارسة الذاتية والتمرن على التجارب في 
المخبر ضمن المجموعات ويتطلب آذلك تعليم العلوم  من المعلمين حث المتعلم على 

  .  ناالتصال والتبليغ  حتى يتمكن من التعبير على رأيه ويتبادل األفكار مع األخريي
يما يخص تصور معلمي العلوم الطبيعية للمستويات التعليمية الثالثة لكل من الكفاءات أما ف

 أن أفراد عينة البحث يفتقرون آذلك لقدرة الدراسةالمعرفية والمنهجية، توضح  نتائج 
تصور آفاءات العلوم المعرفية وقدرة تصور آفاءات العلوم المنهجية مع العلم أن الدفع 

لمستوى التعليمي الذي ينشط فيه إلى التعبير عن التصور المقصود مهما آان ا بالمعلم



 

سيكشف لنا عن مدى صحة البنية المعرفية لهذه الكفاءات على مستواه ذلك حسب درجات 
فهمه لهذه الكفاءات  ، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى  أن هناك فروق ذات داللة إحصائية 

 المستويات التعليمية الثالثة االبتدائي المتوسط فيما يخص  درجات معايير الفهم بين معلمي
  .والثانوي فيما يخص تصورهم للكفاءات المعرفية وتصورهم للكفاءات المنهجية 

  
 و إلى ضعف ،نوعية التكوين األوليوتعزى الدراسة النتائج المتوصل إليها بصفة عامة إلى 

عدم فعالية الرسكلة  التكوين البيداغوجي أو انعدامه في بعض األحيان ، وآذا إلى
)recyclage( إلى ، وفعلي لإلشكالية على ارض الواقع التي لم تنطلق  من التشخيص ال

لى إوممارسة تكوينه ، استخدام المكونين ألسلوب التلقين دون ترك الفرصة للمتكون  
ا أن إلى النصوص الرسمية التي ال يمكنه، واالمتحانات التي تهتم بالمستويات العقلية الدنيا 

إلى عدم ، و الكفاءات المعرفية للعلوم التحكم فيتكون أرضية تسمح باآتساب القدرة على 
من الواردة في المناهج التعليمية وضوح المصطلحات والمفاهيم الجديدة والتعليمات التربوية 

ي المجال التربوي حيث الصياغة والمضمون العلمي ، وإلى حداثة االهتمام بالموضوع ف
حيث تبين أن المنظومة التربوية ال تزال في مرحلة التخطيط والبحث عن برامج ، الجزائري

التكوين بالتصور الحديث الذي  يرمي إلى إآساب الفرد االستعداد النفسي والجسدي ومدى 
قابليته للعمل الجماعي والتعاوني وقدرته على التبليغ أخذه بالمبادرة والكفاية المعرفية الممثلة  

 لمادة تعليمه ومعرفته بمراحل نمو الطفل والمراهق وإلمامه بنظريات التعلم في امتالآه
  وقدرته على فهم المستجدات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  :الخالصة العامة  -
  

ال شك أن المعرفة العلمية ال تجد أهمية لها إال إذا آان مكتسبها قادرا على تحويلها وتوظيفها 
اآتساب المعرفة العلمية تطرح في إشكالية مية ، مما يجعل في مواقف مختلفة من الحياة اليو

صورة تفاعل بين العوامل التي تسمح باآتسابها وبين تلك التي تسمح بإعادتها في صورة 
  مشكل – المتكون في وضعيةالفرد بنية جديدة ، حيث يتطلب ذلك من الفرد المكون جعل 

جاد حل للموقف ، بحيث يتوقف آل حل تجعله يستعمل ما عنده من إمكانات تساعده على إي
 لهلموقف ما على مدى اآتساب الفرد للكفاءات المعرفية والكفاءات المنهجية التي ستسمح 

وبالرجوع إلى النصوص الرسمية والتعليمات التربوية الخاصة بالتربية  .بتوظيف قدراته 
 بل نجدها تؤآد على ، العلمية ، نجد هذه ال تخالف متطلبات التعليم الحديث لمادة العلوم

إآساب الفرد المتعلم الكفاءات المعرفية والكفاءات المنهجية للعلوم حتى يتمكن من حل 
  .المشاآل التي ستصادفه في حياته اليومية 

  
إلعداد جيل له " المقاربة بالكفاءات" ت المنظومة التربوية الجزائرية قد تبنت وعليه، إذا آان

آل اليومية التي يمكنها أن تصادفه ، نجد أن تعليم وتعلم مادة آفاءات تساعده على حل المشا
العلوم الطبيعية يستلزم من معلم المادة إآساب المتعلم  آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية 

في هذه الحالة، نعتقد أن أدنى و مشكل يجعله يتعلم بالممارسة الذاتية   –بوضعه في موقف 
المجال التربوي هو أن يكون متحكما في الكفاءات الذي هو من معلم  المادة في يطلب شيء 

مطالب بإآسابها للمتعلم، ذلك حتى يتمكن من تبليغ الرسالة التعليمية بموضوعية، وبالتالي 
إال أن عند الرجوع إلى الميدان التربوي، نجد واقع . تحقيق األهداف التربوية المسطرة

مستوي التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي يعكس التربية العلمية للمدرسة الجزائرية في ال
صعوبة تحقيق األهداف التربوية المسطرة على مستوى المتعلمين ، حيث يظهر ذلك بصفة 

  . خاصة في نتائج امتحانات نهاية السنة للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي 
  

ول واألخير على تحقيق األهداف التربوية ولما آان معلم العلوم الطبيعية يعتبر المسؤول األ
وتنفيذ المناهج التعليمية التي تبنت المقاربة بالكفاءات على مستوى المتعلمين في المستويات 
التعليمية الثالثة إلآسابهم آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية من خالل تعليم مادة العلوم 

ة الجزائرية يحثنا على االهتمام بموضوع  الطبيعية ، نجد واقع التربية العلمية في المدرس
 في آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية، أي البحث فيه وتفسير نتائجه عند قدرة التحكم

، حيث جعلنا هذا يمي االبتدائي والمتوسط والثانويمعلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعل
ات التعليمية الثالثة  القدرة على نستفسر عن ما إذا آانت لمعلمي العلوم الطبيعية في المستوي

 آما تنص  بإآسابها للمتعلمون مطالبمه نالذي المعرفية والمنهجية في آفاءات العلومالتحكم 
   ؟ عليه التعليمات التربوية 

  
المعلم قدرة ولإلجابة على هذا السؤال، أتت هذه الدراسة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإشكالية 

 تعليم العلوم الطبيعية في المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط الجزائري الممارس لمهنة
والثانوي فيما يخص قدرته على التحكم في آفاءات العلوم المراد إآسابها للمتعلم من خالل 



 

 المعرفية  العلوم التعلمية ، ذلك من حيث قدرته على التمييز بين الكفاءات–العملية التعليمية 
آفاءات االستدالل العلمي وآفاءات بين قدرته على التمييز و، ة المنهجيآفاءات العلوم و

آفاءات بين آفاءات االنجاز التقني وقدرته على التمييز و، التحكم في المعلومات العلمية 
للكفاءات المعرفية والكفاءات الصحيح التواصل ، وآذا من حيث قدرته على التصور 

  . المنهجية للعلوم 
نتائج الدراسات السابقة التي اهتمت بمدى مدعمة لستأتي لدراسة وال شك أن نتائج هذه ا

المعرفية والمنهجية القدرة على التحكم في آفاءات العلوم ب عامة وبصفة العلومتحقيق أهداف 
انطلقت هذه الدراسة حتى نتوصل إلى نتائج علمية تعكس واقع اإلشكالية ، و. بصفة خاصة

ذات داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية توجد فروق : من فرضية عامة مفادها 
للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية فيما يخص قدرتهم 

 ،  بإآسابها للمتعلموندين هم مطالبلالعلى التحكم في آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية 
 نقيس ئتها إلى خمس فرضيات جزئية ، قمنا بتجزوحتى نتمكن من اختبار الفرضية العامة

من خاللها قدرة معلم العلوم الطبيعية على التحكم ، أي نبحث عن ما إذا آانت له القدرة على 
  التعرف وعلى التمييز وعلى تصور آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية 

  
 نظامنا انطلقت إشكالية البحث وفرضيتها العامة من واقع تعليم العلوم الطبيعية فيلقد 

 الدراسة االستطالعية أن معلمي العلوم الطبيعية بينت نتائج حيث  الجزائري،التربوي
التي تؤآد عليها التعليمات التربوية الواردة " المقاربة بالكفاءات " توظيف  عملية ينفرون من

في المناهج من جهة ومن جهة أخرى ، طريقة تعليم المعلم للعلوم تعبر عن نقائص 
 وتحول دون تحقيق أهداف التربية العلمية التي تتمثل في إآساب المتعلم هواجهوصعوبات ت

أي بتوظيف الكفاءات المنهجية التي تتمثل ، "م تعليمه آيف يتعل "المفاهيم العلمية من خالل 
والقدرة ، م في المعلومات العلميةالتحكعلى االستدالل العلمي والقدرة على  القدرة آل منفي 

ولضبط متغيرات البحث  استعنا  .والقدرة على االتصال ، ي االنجاز التقني التحكم فعلى 
تحدد معالمه نظريات فلسفية برجماتية ونظريات الذي نظري ال باإلطارهذه الدراسة في 

مفهوم إسهامات أصحاب المفاهيم الخاصة ب باستعناآما تربوية  و نظريات تطبيقيةنفسية 
 Hameline1987... (هاملين وميريو،أسطولفي شومسكي :  نذآر من بينهم ومرآبتهاةلكفاءا

,Meirieu1979  ,Chomsky1969,  Astolfi 1991 ( وبإسهامات أصحاب المفاهيم الخاصة ،
،حسن ابن ) 813 -737(جابر بن حيان ومن أهمهم نذآر بكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية 

 نتائج الواقع التربوي وانطالقا من .   )claude bernard(وآلود برنار ) 1039 -965(الهيثم 
 األطر  الذي توصلنا إليها عن طريق الدراسة االستطالعية ومن العلوم الطبيعية وتعلملتعليم

النظرية المذآورة، اتجهنا إلى الميدان سعيا وراء اإلجابة على السؤال الذي تضمنته إشكالية 
على التحكم في آفاءات العلوم لثالثة  للمستويات التعليمية ا للعلوم الطبيعيةمعلميقدرة 

  .  بإآسابها للمتعلمذين هم مطالبونالمنهجية والمعرفية ال
  

وللتحقق من الفرضية العامة والفرضيات الجزئية التي صغناها ، استخدمنا المنهج الوصفي 
ن ، أما فيما يخص أداة القياس، استخدمنا استبياحثالذي يعتبر أآثر مالئمة لطبيعة مشكلة الب

آاف " تناولنا اإلحصائيةأدوات المعالجة يتضمن أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة ، أما فيما 
لدراسة الفروق ، وبعد إجراء البحث ميدانيا على عينة البحث التي تتكون من معلمي " تربيع



 

 نتيجة توصلت الدراسةالعلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي المتوسط والثانوي، حيث 
  :  ها لنتائج الفرضيات الجزئية الخمس إلى النتائج التالية تحليل

  
أآدت نتائج هذا البحث فيما يخص القدرة على التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية وآفاءات 

أن عينة البحث تتضمن فئتين متميزتين في المستويات التعليمية الثالثة،  العلوم المنهجية،
من أفراد لهم القدرة على التمييز بين الكفاءات ) سبةأعلى ن(تتكون الفئة األولى حيث 

تتكون من أفراد ليست لهم القدرة على ذلك ، بنسب )  أقل نسبة(المذآورة ، أما الفئة الثانية 
متساوية بين معلمي االبتدائي ومعلمي الثانوي وقريبة من نسبة معلمي المتوسط ، أما فيما 

ستدالل العلمي وآفاءات التحكم في المعلومات يخص القدرة على التمييز بين آفاءات اال
عينة البحث هي األخرى تتضمن فئتين متميزتين في المستويات التعليمية  العلمية ، نجد

من أفراد لهم القدرة على التمييز بين )  أعلى نسبة(الثالثة، حيث تتكون الفئة األولى 
ون من أفراد ليست لهم القدرة على ذلك تتك)  أقل نسبة(الكفاءات المذآورة ، أما الفئة الثانية 

، حيث نجد نسبة معلمي المتوسط تساوي نسبة معلمي الثانوي وهي نسب تقترب من نسبة 
معلمي االبتدائي، ويعني هذا أن آل من المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي 

 على التمييز بين يتضمن معلمين لهم القدرة على التمييز، ومعلمين يفتقرون إلى القدرة
آفاءات العلوم المعرفية وآفاءات العلوم المنهجية وآفاءات االستدالل العلمي وآفاءات التحكم 
في المعلومات العلمية الذين هم مطالبون بإآسابها للمتعلم آما تنص على ذلك التعليمات 

 المستوى التربوية، مع العلم أن آل أفراد العينة متخرجين من معاهد تربوية وأن معلمي
التعليمي االبتدائي تولى لهم مهمة تعليم عدة مواد تعليمية في حين معلمي المستوى التعليمي 

  .  المتوسط والثانوي تولى لهم مهمة تعليم مادة العلوم الطبيعية فقط 
  

أما فيما يخص قدرة التمييز بين آفاءات االنجاز التقني وآفاءات االتصال ، بينت النتائج 
ها أن عينة البحث تتكون من فئتين متميزتين في المستويات التعليمية الثالثة، المتوصل إلي

من أفراد لهم القدرة على التمييز بين الكفاءات )  أعلى نسبة(حيث تتكون الفئة األولى 
تتكون من أفراد ليست لهم القدرة على ذلك ، حيث )  أقل نسبة(المذآورة ، أما الفئة الثانية 

 الفئة األولى  في المستوى التعليمي الثانوي وتليها نسبة معلمي المستوى نجد أعلى نسبة من
المتوسط،أما أصغر نسبة تخص المعلمين الذين لهم القدرة على التمييز بين آفاءات االنجاز 

مي االبتدائي، ويعني هذا أن معظم يالتقني وآفاءات االتصال فهي توجد في المستوى التعل
لمستوى التعليمي االبتدائي يجدون صعوبة في القدرة على التمييز معلمو العلوم الطبيعية ل

بين آفاءات االنجاز التقني وآفاءات االتصال مقارنة بالمستوى التعليمي المتوسط  الذي 
أما فيما يخص المستوى التعليمي الثانوي، نجده يتضمن .يتضمن أقل نسبة تعاني من ذلك 

وبة في القدرة على التمييز بين آفاءات االنجاز أصغر نسبة من المعلمين الذين يجدون صع
التقني وآفاءات االتصال مع العلم أن آل من المستوي التعليمي المتوسط والثانوي يتطلب 

  .  من المعلم مساعدة المتعلم في ممارسة االنجاز التقني واالتصال ذاتيا 
  

الكفاءات المعرفية أما فيما يخص قدرة معلمي المستويات التعليمة الثالثة على تصور 
إضافة إلى الصعوبات التي يعاني منها  أن، بينت نتائج الدراسة الكفاءات المنهجيةتصور و

معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم 



 

لتحكم في على التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية وبين االستدالل العلمي وا
صعوبة في قدرتهم على آذلك يجدون فهم  ،المعلومات وبين االنجاز التقني واالتصال

 والكفاءات المنهجية ، وقد بينت نتائج هذه الدراسة التي اهتمت لكفاءات المعرفيةلتصور ال
بالتصور الذي يعتبر أداة قياس  ومعيار الحقيقي للبنية المعرفية الخاصة بكفاءات العلوم أن 

موع أفراد عينة البحث يفتقرون للقدرة على تصور آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية، مج
ويعني هذا أن أفراد عينة البحث للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي  لم يتمكنوا 
من التعبير عن آفاءات العلوم المعرفية بطريقة صحيحة ، وأن نفس العينة ما عاد زوج من 

في المستوى التعليمي الثانوي لم تتمكن من إعطاء بنية معرفية صحيحة لكفاءات المعلمين 
العلوم المنهجية ، حيث ظهرت النتائج المتوصل إليها  أن معلمي العلوم الطبيعية للمستوى 
التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي ليس لديهم استيعاب أو  فهم صحيح لهذه الكفاءات، 

نت تتراوح بين درجات معايير الفهم التي تنحصر بين معيار بدون إجابة ذلك ألن إجابتهم آا
عينة (ومعيار فهم جزئي للكفاءة وبدون أخطاء ، مما يؤآد على أن معلمي العلوم الطبيعية 

يجدون صعوبة في إدراك و فهم آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية ، ذلك بالرغم ) البحث
إدماج الكفاءات تي تبنت المقاربة بالكفاءات على  من تأآيد المنظومة التربوية ال

المستعرضة في النشاطات التربوية واالهتمام بالنشاطات الفكرية والتحكم في توظيف 
المعارف و دعم المنهج التجريبي وتقويم األنشطة التجريبية على الخصوص وإدراج البعد 

  .واهر الطبيعية قبل صياغتها الخاص بالمهارات في أداء العمل المخبري والترآيز على الظ
ونستنتج مما سبق، أن معلمي العلوم الطبيعية عينة البحث يفتقرون للقدرة على التحكم في 
آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية ألنهم يجدون صعوبة في القدرة على التمييز بين آفاءات 

نجاز واالتصال وفي العلوم المعرفية والمنهجية وفي القدرة على التمييز بين آفاءات اال
القدرة على التمييز بين  آفاءات االستدالل العلمي والتحكم في المعلومات إضافة إلى 

 .  صعوبة تصور الكفاءات المعرفية والمنهجية
 

  وال شك أن عدم تحكم معلمي العلوم الطبيعية في آفاءات العلوم التي تمثل أساس تعليم
 )ألن  فاقد الشيء ال يعطيه(هداف التربية العلمية  مادة العلوم سيحول دون تحقيق أوتعلم

 الذي أصبح في حاجة ماسة إلى  الجزائري على األسرة والمجتمع سينقلب ذلك سلباوبالتالي
ليواآبوا ومن جهة أخرى  تفكير علمي لحل مشاآلهم العلمية من جهة  آفاءات وأفراد ذوي

قصد دية واالجتماعية والسياسية التغيرات التي تعيشها الجزائر في المجاالت االقتصا
  .االلتحاق برآب التطور العلمي

  
 آان معلمو العلوم الطبيعية الممارسين لمهنة التعليم في المدرسة الجزائرية يعتبرون فإذا

 العامل األساسي لتنفيذ النصوص الرسمية والتعليمات التربوية الخاصة بالتربية العلمية
،  التي أوردتها المنظومة التربوية في المناهج التعليمية "المقاربة بالكفاءات"الحديثة أي 
دراسات ميدانية تعمل على تشخيص العوائق تجري  قبل آل شيء أن المنظومة فيجدر بهذه 

 على مستوى المعلمين قبل المتعلمين والتأآد من مدى التربية العلمية تطور تحول دونالتي 
 علمية على أسس تكوينبرنامج ر تحضيتمكن من تاآتساب وفهم هؤالء لمحتواها حتى 

وإال بقي النظام التربوي ، مما يسهم في ربح الوقت والجهد، حسب متطلبات الميدان 



 

الجزائري فيما يخص التربية العلمية يتدحرج بين الطموح إلى األحسن وبين الواقع الميداني 
  . ظري فقط  من خالل ما هو ن بالتكوين عن بعد أوتقويمهيمكن المتقهقر الذي ال 

  
 ومعلمإذا آانت النتائج التي توصلت إليها الدراسة، جعلتنا نتوقف عند إشكالية قدرة وعليه، 
 الطبيعية للمستويات التعليمية الثالثة في المدرسة الجزائري على التحكم في آفاءات مالعلو

س الوقت تفتح في نف، نجد هذه النتائج  العلوم المعرفية والمنهجية المراد إآسابها للمتعلم 
 أن تدعم نتائج الدراسة، آما يمكنها آفاق جديدة تدعو إلى البحث في مواضيع أخرى يمكنها

 فعالية وفائدة أآثرالتي نراها  ومن المواضيع ، الفراغ الموجود في هذا الميدانأن تثري
 ال  على سبيل المثالبالنسبة للبحث في مجال التربية العلمية نذآر) يتطلب البحث فيها(

  :الحصر ما يلي
بالمقاربة " ما مدى اهتمام برامج تكوين معلمي العلوم في المدرسة العليا للتكوين -

    ؟  وبكفاءات العلوم "بالكفاءات
وفي المدارس العليا لألساتذة أفي المعاهد التربوية هل األطر المكونة لمعلمي العلوم  –

   ؟     لمادةلمعلمي افي تكوينهم " المقاربة بالكفاءات" يطبقون 
 هل التكوين الحديث لمعلمي العلوم يسمح لهم باآتساب القدرة على التحكم في آفاءات -

  العلوم المعرفية والمنهجية ؟ 
 هل للمفتشين التربويين في المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي  القدرة على -

  التحكم في آفاءات العلوم المنهجية والمعرفية ؟ 
 قصيرة أو طويلة المدى في هذا تكوينيةفترات ى استيعاب الذين استفادوا من مد ما -

  المجال لكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية ؟  
 إلى افتقار هذا األخير إلى  هل يرجع نفور المعلم الجزائري من تطبيق المقاربة بالكفاءات–
    ؟التربية العلمية  الخاصة بفهم النصوص الرسمية والتعليمات التربويةته لقدر

 اآتساب معلم العلوم القدرة على التحكم في آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية  يكفي هل-
  آافي لتحقيق أهداف التربية العلمية في المدرسة الجزائرية ؟ 

في المدرسة الجزائرية بين النظري والتطبيق الخاصين  يوفق معلم العلوم الطبيعية  هل -
  ؟ فاءات بالمقاربة بالك

إآساب المتعلم ب العلوم الطبيعية في المدرسة الجزائرية يلمعلم يسمح التكوين األولي   هل-
  ؟   ) الكفاءات المستعرضة(الكفاءات المنهجية 

 الكفاءات الخاصة بمادة العلوم والكفاءات التحكم في هل لمعلم العلوم الطبيعية القدرة على -
  األخرى المستعرضة ؟ 

  
 من الضروري لفت االنتباه إلى أن النتائج المتوصل إليها أن، نرى هذه الدراسة وفي نهاية 

يمكن تعميمها على جميع معلمي العلوم الطبيعية تبقى رهينة عينة البحث وخصائصها وال 
تكوين معلمي يجب أن تؤخذ األمور بتحفظ ألن  ن حدث ذلك  وإالجزائريةفي المدرسة 

تعليمية الثالثة أصبح يتم في المدارس العليا لألساتذة التي العلوم الطبيعية للمستويات ال
أمر   ، أصبح التكوين أثناء الخدمةأخرىأعادت النظر في مناهجها من جهة ومن جهة 

  . ضروري إلصالح وتقويم المنظومة التربوية 



 

 

 
 

  : التوصيات- 1
  

ورغبة منا في ي أثارتها انطالقا من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة و من القضايا الت
  قدرة معلمي العلوم موضوعتقويم جانب من جوانب التكوين والخاص بالمساهمة في 

 آفاءات العلوم التي تؤآد التعليمات التربوية على  إآسابها للمتعلم من الطبيعية على التحكم 
  : ،  نوصي بما يلي خالل تعليم مادة العلوم

  
 لمعلمي العلوم الطبيعية على مستوى الجامعات المختلفة  أن يكون التكوين أثناء الخدمة-

 didactique(وتحت إشراف أساتذة جامعيين مختصين في المادة العلمية وفي تعليمية العلوم 
des sciences ( بصفة خاصة ، نظرا لما تمتاز به مادة العلوم من خصائص ومعايير تعليم

أو المختص في علوم التربية أو المختص في ) البيولوجيا(تعلم ال يمكن للمختص في العلوم 
علم النفس آل واحد على حد أن يدرآها، ذلك ألن المقاربة بالكفاءات أصبحت تتطلب 

  . معلمين ذوي آفاءات علمية ، تربوية وتعليمية في نفس الوقت 
  
م من  تحضير أيام إعالمية لمعلمي المستويات التعليمة الثالثة الفعالين في المديدان، حيث يت-

خاللها توضيح وتفسير آل المستجدات التي تخص المناشير الوزارية، المناهج التعليمية لما 
تحمله من تعليمات تربوية ومفاهيم علمية جديدة يمكنها أن تصعب الفهم على المعني باألمر 

لكنه يجد )  العلوم الطبيعة(، ألن في معظم األحيان نجد المعلم متحكما في مادة التعليم 
  .   وبة في إدراك وفهم  محتوى  المناهج التعليمية  صع

  
 تأسيس خاليا متابعة تطور التربية العلمية في المدرسة الجزائرية على مستوى آل -

مؤسسة تعليمية، بحيث تتم هذه المتابعة من طرف مدير المؤسسة الذي يجب أن تكون لديه 
 التربوي الذي يجب أن مؤهالت علمية تتماشى ومتطلبات العصر، ومن طرف المفتش

تكون له مؤهالت تربوية جامعية والكل تحت إشراف أستاذ جامعي له مؤهالت في مادة 
  .  التعليم وتعليمية المادة 

  
 إعادة النظر في الكفاءات العلمية والمهنية للمشرفين التربويين للمستويات التعليمة الثالثة -

ي وراء إعادة تكوينهم في مجال الكفاءات بصفة عامة ومفتشي االبتدائي بصفة خاصة والسع
التربوية وآفاءات العلوم بدون استثناء بغية تمكينهم من مستجدات وتقنيات المقاربة 

  بالكفاءات ، ذلك حتى يتمكنوا من تقويم العمل التعليمي لمادة العلوم على مستوى المعلم   
    
  



 

  
  

اء االقتراحات والتكوين الذي يأخذ بما أن المنظومة التربوية الجزائرية أصبحت تسعى ور
الحسبان حاجات المعنيين وخصوصياتهم مع التأآيد على إيجاد الصيغ والكيفيات التي " في

التي يمكنها أن  نجد أن أحسن االقتراحات،  )1(" تأخذ بعين االعتبار اإلشكاليات القائمة 
ومعلمين األمر من مكونين تلبي ذلك الطلب هي االقتراحات اإلجرائية التي يمكن للمعنيين ب

 في الميدان أو وضعها محل التجريب ذلك قصد التحقق من ومفتشين تربويين  توظيفها
   :آالتالي أما فيما يخص االقتراحات فهي فعاليتها،

  
  ) التنفس (مراحل مسعى إجرائي لبناء مفهوم علمي : االقتراح األول

   موقف تعليمي انجاز بطاقة مالحظة المعلم في: االقتراح الثاني 
  انجاز بطاقة تقويم معلم العلوم الطبيعية : االقتراح الثالث
  نموذج خاص بتعليم وتعلم المفهوم العلمي: االقتراح الرابع

   مخطط تكوين إجرائي موجه للمكونين في مادة العلوم: االقتراح الخامس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________  
  
   .69، ص1998، الجزائر، المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصالح التعليم األساسي، المجلس األعلى للتربية) 1(
  



 

   االقتراح األول
  )التنفس(مسعى إجرائي لبناء مفهوم علمي   

  
ما يخص المساعي التعليمية  المدرسة الحديثة  من مستجدات فيما توصلت إليه بناءا على

قصد مساعدته في بناء وذلك  التعلمية -ة التعليمية التي تجعل من المتعلم محور العملي
، )المعرفية،الوجدانية والنفس حرآية(معرفته العلمية وتنمية قدراته في المجاالت الثالثة 
نأخذ و. إتباعها عند بناء مفهوم علمي سنحاول من خالل هذا االقتراح إبراز المراحل المراد 

المفهوم اول في آل مرحلة من مراحل بناء وسنح"*.  مفهوم التنفس" على سبيل المثال 
ذلك من خالل و المتعلم،علم أو على مستوى يجب القيام به سوى على مستوى الم ما إظهار
 التعليمة آذا المراد إتباعها على مستوى المتعلم و الهدف من العملية والعدةمرة آل  فيتحديد

من لكل مرحلة بالتقريب على  إضافة إلى تحديد الز،معلمالتي يجب احترامها من طرف ال
  .مستوى القسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 التمهيدية الخاصةتمتاز هذه من الناحية التعليمية بإظهار التصورات  :األولىالمرحلة  -

 ويمكن للمعلم في هذه الحالة ، إما أن يقوم بتوجيه .المتعلمينوم التنفس على مستوى بمفه
متعلم القيام برسم يمثل آلية التنفس ،  أو يقدم أسئلة مباشرة خاصة بالمفهوم أو يطلب من ال

ينظمها حسب الترتيب  لتنفس وعلى المتعلم أن يرقمها أورسم تخطيطي لمراحل ا
معلم أن  يمكن للمتعلمي االبتدائي، التعامل مع إذا آان في حالة ما ،ولوجي البيولوجي الفسي

ده على صدره ليدرك حرآة  آيف يتنفس ؟  أو أن يضع يهميليزيطلب من المتعلم مشاهدة 
المعلم  يقدم  أن، أو.. .الهوائيةلمسالك  أن يغلق فمه أو أنفه ليدرك االتنفسي أوالجاهز 
طلب منه وضع مكان المسالك الهوائية أو يحدد يجسم إنسان و  يمثلاتخطيطي ارسمللمتعلم 

بة أو تمثل األجوحيث  ذلك باستعمال األلوان،بأسهم واتجاه خروج أو دخول الهواء 
) تصورات تمهيدية(الرسومات المحصل عليها في هذه المرحلة  بالنسبة للمعلم أدوات تقويم 

هذه المقاربة القطيعة مع ما  يعتمد عليها في توجيه الدرس من جهة ، ومن جهة أخرى  تمثل
  مما يجلب  ) يبدأ الدرس بالمقدمة أو المدخل والمعلم هو الذي يحدده (آان معمول به سابقا 

__________________  
و .  السنة األولى ابتدائي إلى الجامعةالتعليمية من في جميع المستويات التنفس يدرسنلفت انتباه القارئ إلى أن مفهوم  *

 ألن هدفنا األول هو الترآيز على المراحل المساعدة ،)التعليميالمستوى ( نعطي أهمية لمستوى الصياغة المثال لن في هذا
   .والمعلمم على مستوى المتعلم في بناء المفهو

  

   
     المرحلة األولى / فسبناء مفهوم التن* 
.  دقيقة حسب المستوى التعليمي والمعرفي   للمتعلمين 15 و5 تتراوح بين : المدة الزمنية  * 
   جعل المتعلم يظهر أو يبين  تصورات التمهيدية  الخاصة بمفهوم التنفس   :الهدف  * 
  الخاصة بالتنفس ه  يكون فردي يقوم كل متعلم بالتعبير عن تصورات):العدة(كيفية العمل * 
 بعض األسطر أو شفويا أن توضحتخطيطي أوفي حاول من خالل رسم :المتبعةالتعليمة * 

    .التنفسعملية 



 

. وليس عن ما قدمه له المعلم االنتباه عند المتعلم لكونه المنتج لما يعرفه هو عن التنفس 
 للمتعلم باستعمال عبارات واضحة الموجهة) consigne( وعلى المعلم أن يهتم بالتعليمة 

فة عن  المعرواتوتذآر المعلومومحددة مما يستدعي استعمال القدرات العقلية لجمع 
 تصوراته وإجابته المختلفة للمتعلم بمواجهة هذه المرحلة  آما تسمحللمتعلم، المفهوم بالنسبة

سيقوم بتحليل ف أما بالنسبة للمعلمالمجموعة، ى مع تصورات وإجابات المتعلمين على مستو
فيد منها النتائج المختلفة المحصل عليها على مستوى المتعلمين  وانتقاء ما هو أقرب و م

 تمهيدارفي الخاص بالتنفس مع المتعلمين بالنسبة للمفهوم، مما يسمح له بتحديد الهدف المع
  . لمرحلة الثانية ل

  
اغة المشكل تمتاز هذه المرحلة بنوعية األسئلة التي تؤدي إلى صي:  المرحلة الثانية -

لظاهرة الطبيعية  لكونها تتطلب عناصر التحليل للموقف أو ا وذلكالخاص بمفهوم التنفس
  .  المالحظة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في إدارة النقاش وتوجهه بين المتعلمين على المرحلة، في هذه للمعلمالدور األساسي يتمثل 
 التمهيدية للمتعلمين لتصورات وعلى المعلم أن ينطلق في ذلك من اأو القسم ،مستوى المخبر 

  حسب المستوى التعليميوم التنفسالتي يمكن أن تحمل بعض العوائق التي ستعيق بناء مفه
مع المتعلمين ويقوم بتسجيل  المالحظات التي تكشف ) التصورات( يبدأ بتحليلها  فيما بعد ثم

، مما يساعد مجموعة المتعلمين في نها أو بينها والظاهرة المالحظة عن التناقض الموجود بي
لتي يجب التحقق منها الوصول إلى تحديد الفرضيات األقرب من المشكل وانتقاء تلك ا

  .  بواسطة التجريب 
  

 عن وجهة نظره فيما يخص المفهوم من جهة وتحثه  بالتعبيرللمتعلم الثانية لمرحلةاتسمح 
 آما تسمح له في .أخرىعلى البحث عن حل مؤقت من خالل صياغته للفرضية من جهة 

مما يجعله ، ا زمالئه المختلفة التي يتقدم بهاألجوبةباإلطالع على الصياغات والوقت نفس 
لك روح التنافس بينهم ويدعم على ذ حيث يخلق .الواحديدرك تنوع األفكار حول المفهوم 

الثقة في النفس، ذلك  لكون بعض اإلجابات ستؤخذ بعين االعتبار وتسجل ب  الشعورمستواهم
المشاآل والفرضيات المصاغة من طرف ، ف على السبورة وفي آراس التطبيقوتكتب 

)  الثالثة(تعطي معنى لنشاطهم في المرحلة الموالية لمين في هذه المرحلة ، هي التي عالمت
  .    التي سيقوم فيها المتعلم بالتحقق من الفرضية 

  

  
  المرحلة الثانية     / بناء مفهوم التنفس *  
 .  دقيقة حسب المستوى التعليمي والمعرفي للمتعلمين 30 و20 تتراوح بين : المدة الزمنية  * 
   جعل المتعلم يصوغ المشكل انطالقا من مناقشة التصورات التمهيدية للمتعلمين  :الهدف  * 
  في صياغة المشكل )  المتعلمين(يجب أن يشارك الكل : )  العدة(كيفية العمل  *
  على المعلم أن يعلق بعض الرسومات التي تبرز التصورات التمهيدية  : التعليمة المتبعة* 

  ل األجوبة المختلفة واألكثر مالئمة مع المفهوم على السبورة   األقرب من المفهوم أو يسج



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المشكل المصاغ من طرف المتعلمين وتنظيم الوسائلبالتذآير الثالثة المرحلةيقوم المعلم في 
لوحات تمثل آلية التنفس ، نماذج ( ونذآر على سبيل المثال . رالتعليمية المقترحة حسب التوف

لجهاز التنفس ، زجاجات اللتقاط هواء الزفير ، المتعلم نفسه أو القيام بالنفخ في جهاز تنفسي 
، وعليه أن يذآر في آل مرة تصورات المتعلمين السابقة وما يالحظونه أثناء ) …للخروف 

يقوم المتعلم  . مقارنة بين ما يظن المتعلم والواقع المالحظ ، أي النشاطهم من خالل التجريب
حل بتسجيل آل مرحلة من مراوبالتجربة على مستوى المخبر حسب الوسيلة المتوفرة 

 ، أو الفم ماذا سيحدثاألنف عند غلق :المثال على سبيل ،التجريب والمالحظات المختلفة
   ؟ه الحيوان من الهواء ماذا سيحدث ل عند منع ؟لنفخ أمام زجاج بارد ماذا نالحظ عند ا

   ؟ الزجاجي ماذا نالحظعند وضع شمعة تحت الناقوس  -
  ؟ النفخ في رئة الخروف ماذا يحدث عند -
    ؟...اشفاف لماذا تغير ماء الجير الذي آان  -
   ؟ ما هي نتائج تحليل المنحنىوعن ماذا يعبر النموذج  -

يسمح للمتعلم القيام بالممارسة  حتى ك، ذل يقوم بهفي هذه الحالة يسير المعلم التجريب وال
 مما يحثه على التفكير في النتائج،عوبات الموقف قصد تفسير يعيش صيجعله الذاتية و

     .الحلوسائل وطرق أخرى للوصول إلى 
تعتبر هذه المرحلة بالنسبة للمتعلم ذات أهمية آبرى ، ذلك  لكونها تضعه في موقف يتم فيه 

يدرك الفرق بين تصوره األول ، أي ما آان )  المتعلم (األخيريجعل هذا وكري الصراع الف
 مما يستدعي منه إعادة ،كتشفه أو يالحظه من خالل التجريبيعرفه عن مفهوم التنفس وما ي
التطبيقية و قبل نهاية الحصة .  بإدماج المعلومات الجديدة وذلكالنظر في بناء المفهوم الجديد

 على السبورة قصد مناقشتها  إليهال مجموعة تسجيل النتائج التي توصلت المعلم من آيطلب
 ويقوم المعلم بالترآيز على المعلومات الجديدة التي تم ،عالقتها بالمفهوم حسب وترتيبها 

 جهة أخرى تمهيدا  ومن ،قة والتصورات التمهيدية من جهةاآتسابها مقارنة مع المعرفة الساب
  . و تحضيرا للمرحلة الموالية لجديد بالتصور البناء المفهوم

  
  
  

  
  المرحلة الثالثة  / بناء مفهوم التنفس *  
 دقيقة حسب المستوى التعليمي والمعرفي للمتعلمين60 و 20 تتراوح بين : المدة الزمنية  * 

   
ريقة للتحقق من جعل المتعلم في موقف يحثه على التفكير في الوسائل والط:الهدف  * 

  )  .    تهيئة التجربة ووسائلها التعليمية (الفرضية من خالل التجريب  
 تتم عملية التجريب إما جماعة أو في مجوعات مصغرة أو فرديا إذا) :العدة(كيفية العمل  *

     .المتوفرةسمحت الظروف أو الوسائل 
ب من التعلم تسجيل الوسائل المستعملة والمراحل على المعلم أن يطل:المتبعةالتعليمة * 

  .التطبيقالمتبعة والنتائج المالحظة في كراس 



 

   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إما فرديا أو ضمن  حيث يتم العملالسابقة،حليل المراحل التعليمية تسمح هذه المرحلة بت
 وعلى المعلم أن يسير التفاعل بينه وبين المتعلم وبين هذا القسمالمجموعة أو يشترك فيه آل 

بالنقل تسمح هذه المرحلة أيضا للمتعلم  حيث  قسم،ال والمعرفة العلمية على مستوى األخير
 بتحويل ما الحظه أو ما قام بتحليله من  المتعلمآخر يقوم بمعنى  أو لمعرفة التعليم،التعليمي

رسومات قدمها له المعلم   في ما يخص ظاهرة التنفس إلى نص علمي يدل على االآتساب 
 المعلم في نهاية المرحلة أن يتحقق مع فعلى   ) بناء مفهوم التنفس (ي الجديد  المعرف

المتعلمين  من صحة النص العلمي بتدعيمه بالرسومات المختلفة التي قام بها المتعلمين  
  .    )…الجهاز التنفسي ، آلية التنفس  نموذج لعملية التنفس (
  
 م علىبالمفهوما يخص المستوى االبتدائي،  يقوم المعلم بتقديم الرسم المبسط الخاص ما فيأ

 في بداية ا حتى يتمكن آل متعلم من فهمه ومقارنته مع الرسوم الذي قام بهالسبورة
مما يساعد ويستغل الفرصة لتصحيحها وترتيب أفكاره  ) التصور التمهيدي للتنفس(الحصة

 آما . احتكاآه مع واقع مفهوم التنفس  آتابة النص العلمي بكلماته  بعدهذا األخير على 
رة حتى  يقوم مع المتعلمين ببناء شبكة تصورية لمفهوم التنفس على السبويمكن للمعلم أن

يما بينها حتى تتم البيولوجية التي تتفاعل فو الفسيولوجية المفاهيم يدرك آل واحد منهم 
 يقوم وعلى المعلم أن ، بالتقويم الذاتي في نفس الوقت مما يسمح للمتعلمعملية التنفس 
   .في نهاية الدرس)  التحصيلي(بالتقويم النهائي

  
  
  
  
  
  
  
.  

  
  المرحلة الرابعة  / بناء مفهوم التنفس * 
   .للمتعلمين دقيقة حسب المستوى التعليمي والمعرفي 45 و 20 تتراوح بين  :الزمنيةالمدة  * 
   .للتنفسلمي يلخص فيه المفهوم الجديد  جعل المتعلم يقوم بكتابة نص ع:الهدف * 
  جماعة م ث تتم كتابة النص العلمي فرديا ):العدة(كيفية العمل  * 

 على المعلم أن يذكر المتعلمين باألعمال الذين قاموا بها في المراحل:المتبعةالتعليمة *  
بة نص علميم القسم كتاث المجموعة أو ويطلب من المتعلم عليها المحصل السابقة والنتائج

يعتبر النص العلمي نتاج التحقق من الفرضية( خاص بالمفهوم في بضعة أسطر أو أفكار  
  . في كراس المحاوالت تم على السبورة ) بالتجريب



 

  االقتراح الثاني 
  انجاز بطاقة مالحظة المعلم في موقف تعليمي

  
تم تقرير هذا االقتراح نتيجة الدراسة االستطالعية التي قمنا بها سعيا وراء جمع لقد 

ذلك من خالل المالحظة للموقف والمعلومات عن الواقع التربوي الخاص بتعليم مادة العلوم 
المالحظة "ولما آانت . مي أين يحدث التفاعل بين آل من المعلم والمتعلم ومادة التعليمالتعلي

" تمثل عملية يكمن دورها المباشر في جمع المعلومات عن األداة التي تؤخذ بعين االعتبار 
المقاربة " بين نشاط المعلم وقدرته على تطبيق ) articulation( أي مالحظة  التمفصل )1(

آما تنص عليها النصوص العلمية والتعليمات التربوية الواردة في مناهج العلوم "بالكفاءات 
  بالنسبة المستوى التعليمي المتوسط والثانوي وسنة 1992ذلك مند سنة والطبيعية الجزائرية 

تقنيات  مالحظة " بالنسبة لالبتدائي ، وبما أن المالحظة الطبيعية تتطلب تحديد 200 - 1996
  : ، قمنا بهذه العملية في مراحل )2("حظ من طرف المال

  
   الخاصة بتقنيات المالحظةألسئلة التقنية واألجوبة نمط ايمثل) 40(الجدول رقم -           

  الهدف المراد تحقيقه   نمط األسئلة المطروحة 
  

  لماذا المالحظة الطبيعية ؟ 
لجمع أآبر قدر ممكن من المعطيات عن واقع 

طبيعية ميدانيا في المدرسة نشاط معلم العلوم ال
الجزائرية قصد وصف الظاهرة إلعطائها معنى 

  مما يؤدي بنا إلى  تحديد الهدف من العملية 
  

  من سأالحظ ؟ 
أداة المالحظة أي معلم العلوم الطبيعية في 

  المستوى التعليمي االبتدائي والثانوي 
  

  ماذا سأالحظ ؟ 
في نشاط المعلم ونوعية تفاعله مع المتعلم 

نوعية األسئلة التي يطرحها، : الموقف التربوي
تصوراته فيما يخص آفاءات العلوم توجيهاته 

  … للمتعلم 
ما هي وحدة المالحظة المراد 

  الترآيز عليها ؟ 
آل فعل أو آالم أو سؤال له عالقة بعملية إآساب 

  .المتعلم آفاءات العلوم
ما هي التقنية المستعملة لجمع 

  المعطيات ؟
 نشاط المعلم في القسم   ومداخالت آل تسجيل

  من المتعلم والمتعلم آتابيا أو شفويا 
   

حصة تطبيقية وحصة نظرية خاصة بالعلوم   في أي موقف تعليمي؟ 
  الطبيعية لدراسة مفهوم علمي   

  
______________________  

  
(1) DE KETEL jean -marie et Postic marcel, Observer les situation éducatives, Puf, 
pédagogie d’aujourd’hui, Paris,  1988, P 13 
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وحتى يكون " المالحظة الطبيعية"لتحديد الهدف من العملية المتمثلة في : المرحلة األولى -
  عطيات الخاصة بالموقف عملنا هادفا و منهجيا ويسمح لنا بتحديد التقنية الخاصة بجمع الم

ما الهدف من المالحظة الطبيعية ؟ من : التعليمي، قمنا بوضع عدد من األسئلة التالية
سأالحظ بالضبط  ؟ ماذا سأالحظ ؟ ما هي وحدة المالحظة المراد الترآيز عليها ؟ بأي آيفية 

   السابق  سأجمع المالحظات ؟ في أي موقف تعليمي؟ ونتيجة ذلك توصلنا إلى انجاز الجدول
  
انطالقا من التعليمات التربوية الخاصة بتنظيم النشاط التعليمي الواردة   : المرحلة الثانية -

معرفية ( التعلمية -في مناهج العلوم الطبيعية الجزائرية ، قمنا  بتحديد الكفاءات التعليمة 
حتى يتمكن من ذلك والتي يجب على معلم العلوم الطبيعة أن يكون متحكما فيها )  ومنهجية 

نا هذه العملية في تصنيف الثوابت التي يجب أن توقد ساعد. تحقيق األهداف التربوية 
يتمحور حولها النشاط التعليمي والدي نرمي إلى مالحظته على مستوى القسم وحتى يدرك 

على معلم العلوم الطبيعية في المدرسة :   ما يلينلخص هذه األخيرة  فيو المقصود ، القارئ
  : زائرية أن يدرك  الج
  
 منعزلة عن بعضها البعض بل يحتسب مجاالت ال يتعلم معارف ومعلومات أن المتعلم -

تصورية وآل مجال تصوري يتخذ عالقات مع مفاهيم تنتمي للمجاالت التصورية للمواد 
  .األخرى ، وال توجد طريقة أو إستراتيجية وحيدة لبناء المعارف العلمية 

 المعارف الجديدة إلى المعارف القبلية قصد بناء المفاهيم تفرض إدماج عملية التعلم  أن-
العلمية التي تتمحور حول المكتسبات السابقة والعمليات التي تعمل على ترسيخها في 

  .الذاآرة
 من خالل الطرائق الفعالة التي تقود المتعلم إلى أن المتعلم يتعلم بالممارسة الذاتية -

 استراتيجياته الفردية وفي المنهاج التجريبي الخاص بالعلوم معارف حسب) بناء(ترآيب 
 االستنتاجي والمسعى العلمي واالستقاللية -يقوم بتنمية وتطوير الفكر الفرضيوالطبيعية 

  .  الذاتية 
 يجب أن يقوم المتعلم  بالتحليل الذي يتمحور حول في الحصص التطبيقيةو هأن -

تسعى إلى حل المشكل المطروح ذلك بالتفكير والتحليل المالحظات والممارسة اليدوية التي 
وعليه أن يكتب تقارير حول … والنقد آلراء زمالئه  واقتراح فروض آحل مؤقت 

المالحظات والتجارب واألسئلة والنماذج الوصفية والتفسيرية التي يقدمها الواقع وآذا 
  النتائج المحصل عليها   

سودها طابع الترآيب يقوم المتعلم بمساعدة المعلم    التي ي في الحصص الترآيبيةه وأن -
بمواجهة المكتسبات العلمية الواقعية بالنتائج المحصل عليها في الحصة التطبيقية ويصوغها 
إما شفويا أو آتابيا أو بيانيا ،ذلك لكون هذه الحصة تتميز بإعادة تنظيم المعرفة بناء على ما 

  وثائق قصد توظيف المعطيات الجديدة توصل إليه في التطبيق أو عن طريق ال
  
 التعلمي للمعلم بموضوعية  - حتى نتمكن من تحليل النشاط التعليمي : المرحلة الثالثة-

انطالقا من الثوابت السابق ذآرها قمنا بتقسيم النشاط المالحظ على مستوى القسم إلى 
علمي و البناء سيرورة النشاط المالحظ و المسعى ال: محاور حسب وجهات النظر إلى 

  : ونقصد بهذا ما يلي . المعرفي و الوسائل التعليمية و عالقة المعلم بالمتعلم 



 

  
 التعلمية -قمنا بتقسيم الحصة التعليمية   :  من وجهة نظر سيرورة  النشاط المالحظ- أوال 

  : يتميز فيها المعلم  بنشاطات خاصة ) séquences( إلى ثالثة  فترات 
 توظيف المعارف السابقة الخاصة بالمفهوم قصد إثارة النقاش ألولىالفترة ا تتضمن -

"  مشكل -موقف "والتساؤل من طرف المتعلم بتوجيه من المعلم ليصبح هذا األخير في 
الفكرية على مستوى المتعلم  قصد الوصول ) déstabilisation (لتخليق نوع من الزعزعة 

  .اف به إلى مستوى الروح العلمية وعملية االآتش
المالحظة قصد الوصل إلى :  حول جعل المتعلم يتبع المسعى العلميالفترة الثانية تتمحور -

الفهم واالستفسار عن الظاهرة، أي البحث عن اإلجابة للمشكل المطروح مستعينا بالوسائل 
 بالواقع) المعرفة السابقة(التعليمية ذلك الستثارة اهتمام المتعلم حتى يقوم بمواجهة أفكاره 

  . وبأفكار زمالئه قصد التقصي عن الحقيقة 
 بترآيب المعطيات التي توصل إليها المتعلم في الفترة الثانية من خالل  الفترة الثالثة تتميز-

ربط المعرفة السابقة بالجديدة  قصد تكوين المفهوم العلمي حتى تعطى معنى لعملية التعلم 
 التعلمي  بهذه الكيفية إلى إدراك -ليمي حيث نهدف من وراء متابعة سيرورة الموقف التع.

مدى تصور المعلم الخاص يتسلسل مراحل التعلم ومدى قدرته على التحكم في أهداف 
  .العلوم الطبيعية  

  
 تتمحور هذه العملية حول المالحظة لحل المشكل :المسعى العلمي  من وجهة نظر – ثانيا

)   جربة ، النتائج ، التفسير والتعميم فرض الفرضيات ، الت( المطروح بإتباع مسعى علمي 
وتبليغ النتائج التي توصل إليها قصد التجريد حيث يتطلب هذا من المعلم تنظيم العمل  
بصفة تجعله يثير األسئلة الخاصة بالواقع مع الترآيز على األسلوب الحواري الذي من شأنه 

 مدى إدراك تصور المعلم نهدف من وراء هذا المسعى متابعةو. أن يطور أفكار المتعلم 
الخاص بالمسعى العلمي ومدى قدرته على التحكم في االستدالل العلمي و في التقنيات 

  . التطبيقية
  

تتمحور هذه العملية حول حث المعلم للمتعلم  على :  من وجهة نظر البناء المعرفي-ثالثا
يعية العلمية  ومقارنة المشارآة في بناء معرفته ذاتيا ، ذلك من خالل حل المشكل ذات الطب

ما يعرفه من مفاهيم علمية بما يالحظه في الواقع ، مما يسمح للمتعلم بتكوين عالقات بين 
و هذه األخيرة وبالتالي إدماج ما هو جديد من معلومات علمية قصد بناء المفهوم الجديد ، 

  العلمية نهدف من وراء هذه العملية متابعة مدى إدراك المعلم لتصور بناء المعرفة 
  

للبناء )  support( تعتبر هذه األخيرة دعامة :  من وجهة نظر الوسائل التعليمية –رابعا 
المعرفي وأدوات تعليمية  لتنمية القدرات الخاصة بالمجال المعرفي و الوجداني والنفس 
حرآي ، مما يتطلب من المعلم تحضيرها ودراستها من حيث مالءمتها مع المفهوم ووفرتها 

نهدف من وراء متابعة لية توظيفها لتحقيق الهدف التربوي العلمي المقصود ، حيث وفعا
هذا المسعى إلى معرفة مدى تحكم المعلم في توظيف الوسائل التعليمية ومدى نجاعة هذه 

  . األخيرة على مستوى المتعلم
  



 

من المعلم   تتم عملية تعلم المتعلم بتوجيه : من وجهة نظر عالقة المعلم بالمتعلم –خامسا 
ونهدف . مما يخلق بينهما عالقة لها تأثيرا آبيرا على الجانب العالئقي الوجداني لكالهما 

من وراء هذا إلى إدراك مدى تصور المعلم الخاص بتنشيط أفواج العمل وتنظيم المداخالت 
  . حتى يمكن آل متعلم من إعطاء رأيه ويقوم بنشاط معين ذلك قصد التجريد

  
قمنا في البداية بترتيب آل المعطيات التي حصلنا عليها على مستوى : ابعةالمرحلة الر -

بالنسبة للمستوى التعليمي االبتدائي وفي الملحق ) 1(الملحق رقم : القسم بسلبياتها وإيجابيتها
وبعد ذلك قمنا بتحليل نتائج النشاطات التعليمية .  بالنسبة للمستوى التعليمي الثانوي)2(رقم 

 ذلك قصد إبراز الصعوبات التي تصادف المعلم فيما يخص عملية التقارب بين  التعلمية،–
على العموم تبدو . ما هو مسطر من أهداف وتعليمات تربوية  ونشاطه على مستوى القسم 

 تعلميه واهتمامات بيداغوجية مما -العملية سهلة غير أنها تتطلب تحليل باهتمامات تعليمية 
ولتسهيل العملية، قمنا بتحليل . لمية في المدرسة الجزائرية يكشف عن واقع التربية الع

 )1( "بحتا عن دراسة ما يقوله الفرد " المحتوى حسب موجهات النظر المذآورة سابقا 
  :   المعلم في آل مرحلة من مراحل الموقف التعليمي حيث توصلنا إلى التحليالت التالية

  
  :  التعلمي -ي من وجهة نظر سيرورة الموقف التعليم -أوال 

 من الحصة مباشرة الفترة األولىيدخل المعلم في : بالنسبة للمستوى التعليمي االبتدائي* 
في صميم الموضوع بدون أن يحاول استرجاع أو توظيف المعلومات أو التصورات السابقة 

"  مشكل-موقف "قصد جعل المتعلمين في " أنواع التلوث ومصادره " الخاصة بالموضوع 
له لهذه العملية ، تجعله يحرم المتعلمين  من عملية االستثارة الفكرية التي من شأنها أن وإهما

تدفع بهم إلى السؤال قصد الفهم والتحليل واالآتشاف وصياغة المشكل ، مما يجعل الدرس 
إن غياب طرح .  يتمحور حول المعلم بدل أن يتمحور حول المتعلم آما تنص عليه التعليمة

 تستمر بنفس الكيفية التي بدأ بها الدرس ، حيث يجد الفترة الثانيةبداية ، جعل المشكل في ال
المعلم صعوبة في تنشيط المتعلمين أو تنظيمهم للعمل في مجموعة أو فرديا قصد الشروع  
في المسعى العلمي مما جعله يسير الدرس حول أسئلة بسيطة ينتظر  منها الجواب المتوقع، 

 التي تعتبر فترة البناء العرفي، حيث قام المعلم الفترة الثالثةعلى ذلك سلبا ولقد انعكس 
 ليقوم ببناء معرفته من خالل  للمتعلمبتلخيص الدرس على السبورة بدون أن يعطي الفرصة

  "   أنواع التلوث ومصادره " إيجاد العالقات بين المعطيات الخاصة بمفهوم 
بالرغم من أن المعلم حاول استرجاع طبيق ، حصة ت: بالنسبة للمستوى التعليمي الثانوي *

 إال أنه وجد صعوبة في الربط بينها وبين ما يريد أن الفترة األولىالمعلومات السابقة في 
حيث يرجع ذلك إلى توجيه المتعلم إلى   " معرفة البنية التشريحية للجدر" يصل إليه أي 

 والتي من شأنها أن تؤدي"  لساقالبنية التشريحية ل" بدل " االنتقال العمودي " مفهوم 
 مشكل الذي يدفع به إلى الفهم واالستفسار والبحث عن ما إذا آان -بالمتعلم إلى موقف 

  صعوبة وصول المعلم بالمتعلم إلى مستوى السؤال.هناك تطابق بينهما من حيث البنية 
___________________________  

  
(1) GANGLIONE Rodolphe et autres, analyse de contenu et contenu d’analyses, 
Puf,Paris 1991, P 35. 



 

من هدفها األساسي أي الفترة الثانية االستفساري وبالتالي صياغة المشكل ، أفرغت 
 الفترة الثالثةممارسة المسعى العلمي قصد الوصول إلى حل المشكل ، مما أثر سلبا على 

 إلى مستوى االآتشاف والتعميم والتجريد التي وجد المعلم فيها صعوبة الوصول بالمتعلم
  ".بالبنية التشريحية للجدر"الخاص 

 التي من شأنها أن تربط بين مفهومي االنتقال العمودي للساق حصة النظري أما  فيما خص 
للجدر انطالقا من البنية التشريحية لكل من هما قصد الدفع )  األفقي(واالنتقال الفعال 

فهم واالستفسار لحل المشكل ، نجد المعلم في الفترة األولى من الحصة  بالمتعلم إلى محاولة ال
النقل " في موقف حرج من أمره لكونه يجد صعوبة في توجيه المتعلم إلى موضوع الدرس 

الذي يتم على مستوى الجدر ، حيث نتج عن ذلك غياب المشكل مما جعل " الفعال أو األفقي 
صياغة المشكل : جواب عكس ما تتطلبه التعليمات/ ل  تسير على منوال سؤاالفترة األولى

طبعا الكيفية التي سيرت بها الفترة األولى آان لها تأثير سلبي على . والبحث عن الحل
نتيجة غياب المسعى العلمي قصد لوصول إلى المعرفة  لتجريد حيث نجد هذه الفترة الثانية 

اب من طرف المتعلم بدل من أن تكون األخيرة تتمحور األسئلة التي يطرحها المعلم والجو
 ، نجد الفترة الثالثةأما في . فترة يسود فيها االستقصاء قصد الفهم واالستفسار عن المفهوم 

المعلم يتخلص نهائيا من مسؤولية وسيرورة البناء المعرفي للمفهوم  حيث طلب من 
   .المتعلمين الرجوع إلى الكتاب المدرسي لكتابة ملخص الدرس 

 التعلمي من حيث وجهة نظر سيرورة الموقف  -نا نتائج تحليل النشاط التعليمي وتجعل
نسأل عن مدى إدراك معلم  العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والثانوي لفعالية 
هذا الترتيب ، ومدى قدرته على التحكم في أهداف وآفاءات العلوم الطبيعية في المدرسة 

  . الجزائرية
  

  : من وجهة نظر المسعى العلمي -ثانيا 
تعلم إلى ميجد آل من معلم مستوى التعليم االبتدائي والثانوي صعوبة في الوصول بال
المالحظة : السيرورة الفكرية التي تتوقف على مراحل المسعى العلمي المتمحور حول

بداية فرض الفروض ، التجربة ، النتائج ، االستفسار ثم التعميم، ذلك لغياب المشكل في 
الدرس والذي من شأنه أن يحث على السؤال وبالتالي البحث عن الجواب من خالل المسعى 
العلمي ، مما يحرم المتعلم من اآتساب التفكير المنهجي والفضول الدائم   الآتشاف 

: فغياب المسعى العلمي . الظواهر الطبيعية وأسرار الطبيعة والواقع بتوجيه من المعلم 
ة والتجربة التي تسمح بالممارسة اليدوية في النشاط التعليمي التعلمي السؤال والفرضي

بالرغم من أهميته في تحقيق أهداف العلوم الطبيعية وتأآيد التعليمات التربوية عليه   
ويجعلنا هذا نسأل عن مدى إدراك معلم العلوم الطبيعية لهذا األخير ومدى قدرته على 

  .قنيات التطبيقية التحكم في االستدالل العلمي والت
  

  :   من وجهة نظر بناء المعرفة  -ثالثا 
يجد آل من معلم االبتدائي والثانوي صعوبة في السعي وراء عملية البناء المعرفي للمفاهيم  

العلمية المثارة في القسم ،فبدل مساعدة المتعلم في البحث عن العالقات التي تربط 
مات المختلفة واألسئلة البسيطة التي تنتظر المعطيات، نجد هؤالء يرآزون على المعلو

وغياب توجيه المعلم للمتعلم لصياغة المشكل ) مهيأ من طرف المعلم(جواب مفروض 



 

وإتباع المسعى العلمي في بناء المفاهيم العلمية في المستوى التعليمي االبتدائي و الثانوي  
لبناء المعرفي وعن مدى يجعلنا نسأل عن مدى إدراك  معلم العلوم الطبيعية  لمعنى ا

توظيف المعارف السابقة وبناء المعرفة : قدرته على التحكم في الكفاءات المعرفية 
  .الجديدة 

  
  :  من وجهة نظر الوسائل التعليمية العلمية  -رابعا 

التعلمية  المتمثلة في  - اآتفاء معلمي االبتدائي والثانوي  باستعمال أبسط الوسائل التعليمية
معروضة على السبورة وفي غير محلها في معظم األحيان  بالرغم من أن  الصور ال

الوسائل الطبيعية الخاصة بالمفاهيم المدروسة  التي من شأنها أن تطور القدرات الحسية 
تجعلنا والنفس حرآية  متوفرة في المحيط وسهلة التناول على مستوى المؤسسة التعليمية، 

لم للهدف من استعمال هذه الوسائل في عملية التعلم نسأل من جديد عن مدى إدراك المع
  .   وعن مدى قدرته على التحكم في التقنيات التطبيقية قصد حل المشكل 

  
  : من وجهة النظر العالئقية -خامسا 

شكل عالقة بين آل من المعلم ي تعلمي في موقف تربوي إال و -ما من نشاط تعليمي 
هها قصد الوصول إلى بناء المفهوم يي يقوم بتوجت العلم وبين المعلم وأفواج العملوالمت

العلمي ذاتيا ، مما يؤدي إلى تطوير القدرات الوجدانية والمعرفية  من خالل نقد ومناقشة  
، غير أن ما الحظناه من غياب العمل باألفواج …آراء اآلخرين بموضوعية وإبداء الرأي 

علم الذي يسأل والمتعلم الذي  يجيب ، على مستوى القسم وتمحور النشاط التربوي حول الم
يجعلنا نسأل عن مدى إدراك معلم العلوم الطبيعية  للهدف من العمل في األفواج وما مما 

تكونه من عالقات على مستوى القسم ، وآذا مدى قدرته على التحكم في آفاءات التبليغ 
  .  والتواصل 

  
مالحظة الموقف التعليمي على تحديد ولقد ساعدتنا نتائج الدراسة االستطالعية الخاصة ب

محاور ومعايير بطاقة المالحظة التي يمكن لكل المفتش التربوي أن يستعملها عند ترسيم 
المعلم أو الفرد المكون أن يستعملها آأداة تعليمية تحسيسية في تكونه للمعلمين وبناء على ما 

موقف تعليمي خاص بمادة سبق ذآره ، سنحاول في ما يلي تقديم نمودج لبطاقة مالحظة ل
  :    العلوم الطبيعي 

  
  
  
  
  
  
.  
  
  
  



 

  
  :..............     المؤسسة التعليمية- وزارة التربية الوطنية                              -
  :..........................  البلدية-:                               مديرية التربية لوالية-
  :.......................... الدائرة-:                  المقاطعة/والتعليم  مفتشيه التربية -

  
 

  
  :...........بطاقة مالحظة معلم المستوى التعليمي 

  في موقف تعليمي لمادة العلوم الطبيعية 
  

  ......................................................اسم المؤسسة................اسم المعلم 
  .............................................................................المؤهالت العلمية 

   ...............................تاريخ المالحظة......................األقدمية في مهنة التعليم
  ...................................حصة تطبيقية.................................حصة نظرية

  
  : التعلمي - فترات سيرورة الموقف التعليمي- المحور األول

  
  :الفترة االولى للحصة *
  ...........(    ) ...........................  يسترجع المعلم مع المتعلمين المعرفة السابقة-
  ............(    )............................. يساعد المتعلم في توظيف المعارف السابقة-
  ..............(    )................ يثير النقاش والتساؤل بين المتعلمين لزعزعتهم فكريا-
   .............(    )............................. يضع المعلم المتعلم في موقف حل المشكل-
  
  :الفترة الثانية للحصة * 
  .............. (    ) ........ره السابقة بالمالحظة الجديدة يحث المتعلم على مواجهة أفكا-
  .............(    )................. يحثه على الشعور بوجود مشكل والبحث عن اإلجابة-
  ..............(    ).................... يستعين بالوسائل التعليمية الستتاره اهتمام المتعلم-
  ...............(    )......................قيام بالتقصي واالستقصاء يساعد المتعلم على ال-
  ................(    ).......)................طرح األسئلة( يحث المتعلم على االستفسار -
   .............................(    )................ يساعد المتعلم في إتباع المسعى العلمي-
  
  :لثالثة للحصة القترة ا* 
  ...........................(    )....... يساعد المتعلم على ترآيب معطيات الفترة الثانية-
  ......................(    )..... يساعد المتعلم في الربط بين المعلومات المتوصل إليها-
  ...........(    )......... يساعد المتعلم عل دمج المعلومات الجديدة للمعلومات السابقة-
  ................(    ).............................. يساعد المتعلم في بناء المفهوم الجديد-
  ...................(    ) ................................. يقوم بالتقويم التحصيلي للمفهوم-
  



 

  
  : تطبيق المسعى العلمي – المحور الثاني

  ............. (    )..........لى إتباع المسعى العلمي في حل المشكل يحث المتعلم ع -
  ........ (    )......... يساعد المتعلم على استقصاء المعطيات من المحيط أو الوثائق-
  .......(    ) .............................. يساعد المتعلم على فرض الفرضية المناسبة -
  ..............(    )...................فكير في وسائل حل المشكل يحث المتعلم على الت-
  ..........(    )............................... يساعد المتعلم في تحضير أدوات التجربة-
  .............(    ).................... يحث المتعلم على تسجيل النتائج المحصل عليها-
  ................(    )............................ر وتعميم النتائج يساعد المتعلم في تفسي-
  

  : البناء المعرفي  – المحور الثالث
  ..........................(    ) .............. يحث المتعلم على توظيف العمليات العقلية-
  .............(    ).......................... يحث المتعلم على توظيف االستدالل العلمي-
  ..........................(    )........... يدفع المتعلم إلى مقارنة ما يعرفه بما يالحظه-
  .........................(    )........... يساعد المتعلم في البناء الذاتي للمفاهيم العلمية-
  .........................(    )............. يحث المتعلم على ربط المعلومات فيما بينها-
  .............(    )  ............ يساعد المتعلم في تكوين شبكة تصورية خاصة بالمفهوم-
  

  : الوسائل التعليمية  – المحور الرابع 
  ................(    ) ...................... يحث المتعلم على تحضير الوسائل التعليمية-
  .................(    ).....................م على اآتساب تقنيات التجربة  يساعد المتعل-
  .................(    )........................ يدفع المتعلم إلى القيام بالترآيب التجريبي-
  .................(    ).......................... يحث المتعلم على تسجيل نتائج التجربة-
  

  : عالقة المعلم بالمتعلم   – ور الخامس المح
  ......................(    )   .................. يحث المتعلمين على تبادل اآلراء والنتائج-
  ......................(    ) ................................. يساعد المتعلم على ابدأ رأيه-
  ...................... (    )........................ه يساعد المتعلم على نقد أراء زمالئ-
  .................... (    )........... يشجع المتعلم عند حصوله على النتائج الصحيحة-
  .................. .(    )............................. يساعد المتعلم في أخذ القرار ذاتيا-
  .....................(    ) .............اقف ايجابية لما ينتقد يعود المتعلم على اتخاذ مو-
  ...................(    )...................... يساعد المتعلمين على االتصال فيما بينهم-

  
  
  
  
  
  



 

  االقتراح الثالث 
  انجاز بطاقة تقويم معلم العلوم الطبيعية 

  
  
  

المعمول به في جميع " للتقرير التربوي"آبديل نقترح بطاقة تقويم معلم العلوم الطبيعية 
المستويات التعليمية منذ الثمانينات إلى يومنا هذا في المدرسة الجزائرية ولقد اعتبرناه  أحد 
األسباب التي ترجع إليه النتائج المتحصل عليها في الدراسة خاصة فيما يخص تكوين المعلم 

التقرير التربوي ال يمكنها أن يخدم عملية الجزائري ونعتقد أن المعطيات التي يحتويها 
التقويم بالمفهوم الجديد نظرا للمستجدات التي أدخلت على المناهج التعليمية من جهة ومن 
جهة أخرى أصبحت آل مادة تعليم وتعلم تتميز بخصوصياتها وآفاءاتها مما يتطلب تحديث 

المقاربة بالكفاءات "  في مجال الوسائل التربوية لمتابعة الفرد المكون في الميدان وخاصة 
لذا ، فيما يخص هذا االقتراح ، سنرآز بصفة خاصة  على الجانب  التعليمي  " 

)didactique (المحاور الضرورية التي يجب على  لعملية التعليم التي يقوم بها المعلم أي 
 ذلك في القسم آانأمعلم العلوم الطبيعية أن يهتم بها عند قيامه بتكوين الفرد المتعلم سوى 

  .لبناء المفهوم العلمي  أو في المختبر لتطبيق الكفاءات المنهجية  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية 

  .................................مديرية التعليم
  

  بطاقة تقويم معلم العلوم الطبيعية 
   
  

تتضمن هذه البطاقة ستة محاور أساسية في تعليم مادة العلوم الطبيعية يمكن : مةالتعلي
االستفادة منها في تقويم معلم المادة، بناء على المالحظات المختلفة والنشاطات التربوية التي 
يقوم بها في القسم أو المخبر، وحتى يتمكن الموجه التربوي من إحصاء النقائص المالحظة 

يسجل المالحظات في البطاقة مباشرة أثناء المالحظة إن أمكن ذلك أو بعدها عليه إال أن 
    .     مباشرة مع تبين الوقائع المؤيدة لكل نشاط بالنسبة لكل محور 

في حالة ما إذا أهمل المعلم أحد المحاور المتطرق إليها في البطاقة أو جزء منها من خالل 
  .  أمام المحور المقصود)×(النشاط التعليمي، يضع الموجه عالمة 

  
  :معلومات خاصة بالمعلم *

  ..........................المؤهل العلمي..... ............ ....................اسم المؤسسة 
   ..............................تاريخ أول تعيين......................االقدمية في مهنة التعليم

علمة آخر......................توجيه تاريخ آخر .......................السلم والدرجة
  ......... تقييم

  
  : (   ) التعلمية -  معلومات خاصة بالحصة التعليمية-أوال 
  ...................................................................................التعليممادة 

  ...............................حصة تعليمية تطبيقية..................حصة تعليمية نظرية
  . ..............................الموضوععنوان ............................ عنوان المحور-
  ............................................................... عنوان المفهوم المراد تعليمه-
   ...........................................................:.........لدرسالهدف العام من ا -
  

  : (   ) آفاءات العلوم المراد تنميتها-ثانيا 
  ..............................التحكم في المعلومات............. .........العلمي االستدالل -
  .......................................االتصال...................نجاز التقنيالتحكم في اال -
  

  : (   ) األسلوب المتبع لتعليم وتعلم المفهوم العلمي -ثالثا 
  ........................................................................ األسلوب االستقرائي-
  ........................................................................ األسلوب االستنباطي-
  ........................................ ...................... األسلوب الفرضي االستنباطي-
  .......................................................فء إآساب المتعلم المعار يسعى ورا-
  ...................................................... يسعى وراء إآساب المتعلم الكفاءات -



 

  ............................................................. روح البحثاء تنمية يسعى ور-
  ................................................. يدرب المتعلم على أسلوب التفكير العلمي-
  

  : (   ) التعلمي - اإلطار التعليمي -رابعا 
  :يضع المتعلم في وضعية حل المشكل -1
  ......................................قع والمالحظيساعد المتعلم في إدراك الفرق بين الوا-
  ..........................................................لة  يساعد المتعلم في تحديد المشك-
  ......................................سير في حل المشكلخطة ال يساعد المتعلم في تحديد -
  
.  
   :  يتابع النشاط التعليمي لحل المشكل المطروح-2
  .............................................................. يطرح األسئلة حول المشكل -
  ................................. يساعد المتعلم على إدراك المشكل عن طريق المالحظة -
  ................................ يساعد المتعلم في فرض الفرضية المالئمة مع المشكل  -
  ............................فرضية عن طريق التجربة يساعد المتعلم على التحقق من ال-
  .........................................................ل النتائج  يساعد المتعلم على تسجي-
  ............................................................نت يساعد المتعلم على تعميم ال-
  
  :  يعمل على تنمية القدرات العقلية -3
  .................................................. يساعد المتعلم في توظيف التفكير العلمي-
  .......................... المتعلم على مقارنة المعروف بغير المعروف المالحظ يساعد-
  ........................................ يساعد المتعلم على ربط المعرفة السابقة بالجديدة -
  .........................................................التصور يساعد المتعلم على تكوين -
  ................................................ يساعد المتعلم على تكوين شبكة تصورية -
  ........................................ يساعد المتعلم على تقويم وتعديل المفهوم السابق -
  ...................... ................................. يساعد المتعلم على التفكير المجرد-
  .......................................... يساعد المتعلم على إيجاد العالقة بين المعطيات-
  ................................................... يساعد المتعلم على تنمية الفكر الترآيبي-
  .................................................... يحث المتعلم على استظهار المعلومات -
  ........................................................ يحث المتعلم على توظيف المعارف-
  .................................................... يساعد المتعلم على بناء المفهوم العلمي-
  
  :  يعمل على تنمية القدرات النفس حرآية -4
  ...........................................متعلم على انجاز محضرات مجهريه   يساعد ال-
  ............................................ يساعد المتعلم على استعمال الوسائل البصرية-
  .................................... يساعد المتعلم على استعمال األجهزة العلمية المختلفة-
  ................................اعد المتعلم على االستعمال الدقيق للوسائل المخبرية  يس-
  ......................................... يساعد المتعلم على المعالجة اليدوية في التجربة-



 

  ................................................... يساعد المتعلم على انجاز نماذج علمية -
  ....................................... ............ يساعد المتعلم على انجاز مقاطع دقيقة -
  ........................................................ يحث المتعلم على رسم ما يالحظه -
  ................................... يساعد المتعلم على االستعمال المتقن للمواد الكيماوية -
  ............................... يحث المتعلم على بناء ترآيبا تجريبيا وفق مقاييس محددة-
  .......................................... يحث المتعلم على اإلبداع في الوسائل التعليمية -
  . .......................................................ى آتابة نص علمي يحث المتعلم عل-
  
  :  يعمل على تنمية القدرات الوجدانية  - 5
  ............................................................ يجعل المتعلم يعمل في مجموعة-
  ............................................................ يحث المتعلم على العمل الفردي-
  ..............................................اعد المتعلم على إبداء رأيه أمام الزمالء   يس-
  ............................................................. يجعل المتعلم ينتقد أراء زمالئه-
  ..................................................... يساعد المتعلم استعادة الثقة في النفس-
  ................... ........................... يساعد المتعلم على االتصال مع اآلخرين -
  ................................................. يساعد المتعلم على تقبل انتقادات اآلخرين-
  ................................ يساعد المتعلم على تبليغ ما توصل إليه من نتائج التجربة-
  ............................................... يحث المتعلم على قراءة الملخص الذي آتبه-
  ............................ يدفع بالمتعلم إلى االهتمام بالمسائل المتعلقة بالعالم الطبيعي -
  ...... .......................اه المحيط  يدفع بالمتعلم إلى التحلي بالمواقف االيجابية تج-
  

  : (   )  تقويم الكفاءات–خامسا 
  .......................................  يهتم بالتصورات السابقة قبل الشروع في الدرس-
  ..... ................................... يحرص على صيرورة العملية التعليمية التعليمة-
  ................................ ............................وائق االبستيمولوجية  يهتم بالع-
  ............ ............................................... يتأآد من تنمية القدرات العقلية -
  ....... ............................................. يتأآد من تنمية القدرات النفس حرآية-
  .................. ..................................... يتأآد من تنمية القدرات الوجدانية-
  .... ............................................ يتأآد من اآتساب المتعلم للمفاهيم العلمية -
  ....... ........................  .................. يتأآد من البناء الصحيح للمفهوم العلمي-
  ............... ............................... يتأآد من اآتساب المتعلم لالستدالل العلمي -
  .............. ................................ يتأآد من اآتساب المتعلم لتقنيات االنجاز   -
  ......................... ...............ومات يتأآد من قدرة المتعلم على توظيف المعل-
  ........................ .....................بي يتحقق من قدرة المتعلم على االتصال الكتا-
  ........................ ..................وي يتحقق من قدرة المتعلم على االتصال الشف-
  ....................................................... يهتم بقدرة تبليغ المعلومات العلمية -
  
  



 

  : (   ) استعمال الوسائل التعليمية-سادسا 
  ......... .................................................... يستغل السبورة بمنهجية علمية-
  .............................................. تتفق الوسائل التعليمية المستعملة مع المفهوم-
  ... ........................................يسمح للمتعلم باقتراح الوسائل المراد استعمالها -
  ............................................... يبدع في الوسائل التعليمية الخاصة بالمفهوم-
  ........................................................... يستغل الوسائل التعليمية المحلية -
  ................................................................... يستغل الكتاب المدرسي -
  ............................)............................الرسم( يستغل اللوحات المختلفة -
  ..............................................المدرسي يستغل مراجع أخرى غير الكتاب -
  ..... ............................................................ يتحكم في تقنيات التجريب-
  .................................................................. يتحكم في تقنيات االنجاز-
  ................................................................. الوسائل يتحكم في استعمال-
  

  :  آفاءات التعليم -سابعا 
  ......(   )..................................... يدرك المعلم الغاية من تعليم مادة العلوم -
  ...............(   ) ................................ يعرف المعلم األهداف المراد تحقيقها-
  ...(   )................................ل المشكلحيعرف المعلم الكفاءات الضرورية ل -
  ..............(   ) ..................ج  يعرف المعلم تحديد الكفاءات الواردة في المنها-
  ...(   ) .................علمين للمعلم القدرة على تعيين الصعوبات التي تعيق تعلم المت-
  .... (   )   ..............محددة  للمعلم القدرة على بناء النشاطات المطابقة لألهداف ال-
  ....(   ) ....................................... للمعلم القدرة على وصف تصور التعلم -
  ...(   )  .............منهاج  للمعلم القدرة على التحكم في آفاءات العلوم الواردة في ال-
  ............. (   )  .............التعلم  للمعلم القدرة على إدماج المتعلمين في مشروع -
  ........... (   )    .يقوم به للمعلم القدرة على إدراك الفرق بين ما قام به وما يجب أن -
. (   .....التعليمية وما لحظه المكون  للمعلم القدرة على تحليل الفرق الموجود بين المقاصد-

   (  
  ..(   ) مالفرق التي تظهر في التعلي للمعلم القدرة على تصور مختلف المواقف لمعالجة -
  
   

  التوجيهات التعليمية
  

 على النتائج المتوصل إليها من خالل بطاقة ا يتم تحرير التوجيهات التعليمية بناء:التعليمة
وحظ من سلبيات وايجابيات من خالل الحضور للعملية التعليمة وبناء على ما ل، التقويم

   :  التعلمية إضافة إلى مناقشة المعلم المعني باألمر 
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
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......................................................................................................

......................................................................................................
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......................................................................................................
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......................................................................................................
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  ............... الموجه مضاءإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  االقتراح الرابع
  ليم وتعلم المفهوم العلمي نموذج تع

  
  

ما آانت التربية الحديثة للعلوم تهدف إلى تكوين شخصية الفرد المتعلم  من خالل  تنمية ل
 حرآية قصد الوصول به إلى -المعرفية والوجدانية والنفس:قدراته في المجاالت الثالثة  

علمية التي يمكنها حتى يتمكن هذا األخير من حل المشاآل ذات الطبيعة ال مستوى المهارة 
 من خالل توظيف معارفه العلمية أو المفاهيم العلمية التي أن تصادفه في حياته اليومية

  : ، نجد أن عملية تعليم وتعلم المفهوم العلمي تتوقف بالدرجة األولى على اآتسبها 
  
اعد  تسالعتبارها مصدرا أساسيا للمثيرات الطبيعية التي) écologique (   ثوابت بيئية -

  .  العقلية عن طريق التنبيه الحسي هقدراتالفرد المتعلم في تنمية 
  . تهتم بكيفية ترآيب وإعداد المعرفة العلمية )  épistémologique( ثوابت ابستيمولوجية -
  العقليةهقدرات لتنمية يستعملها المتعلم في مواقف التعلم) psychologique( ثوابت نفسية -

  آيةوالوجدانية والنفس حر
  

  )  : النظم البيئية (  الثوابت البيئية -أوال 
  

وبالرجوع إلى عملية التعلم ، نجد أن آل ما تقدمه النظم البيئية من آائنات حية وأوساط 
المعيشة والتغيرات والتفاعالت الخاصة بالظواهر الطبيعية ، تمثل مجاالت لالآتشاف 

اعالت التي تحدث بين الكائن الحي والدراسة قصد فهم ما يدور في المحيط وإدراك التف
الخصائص الفيزيائية والكيماوية و البيولوجية وآذا العوامل   " المحيطونعني بوالمحيط 

االجتماعية  واالقتصادية التي يكون لها تأثير مباشر أو غير  مباشر قصير أو بعيد المدى 
وتنمية …  و االستقصاء،  مما يستدعي الفضول )1(" على الكائنات الحية ونشاطات اإلنسان

الروح العلمية التي أدت إلى تكوين ما يسمى بطرق العلم واالتجاه العلمي نتيجة نواتج العلم 
 تجريبية تشكلت نتيجة علوم(التي تتميز بخصائصها وأهدافها ) بنية المعرفة العلمية (

 والبحث  حيث يعتبر المحتوى العلمي الخاص بالعلوم الطبيعية نتاج للتفكير)التجريب 
العلمي في الظواهر الطبيعية التي تعمل بمثابة مثيرات حسية قصد تحريك وتنمية القدرات 

لذا نجد المحتويات العلمية التي . العقلية بهدف تشكيل معرفة علمية تخدم الفرد والمجتمع  
ألفها العلماء الباحثين في مجال العلوم الطبيعية ، تعكس نتاج البحث في المجال البيئي 

  والبيولوجي والجيولوجي 
  

___________________ 
  

(1)  GIORDAN andré ,  SOUCHON Christian , une éducation pour l’environnement 
collection guide pratique , Z’éditions , 1992 , P 7 . 

  
  



 

  : ) épistémologique( ثوابت ابستيمولوجية -ثانيا 
 
ولما آان الهدف )  savoir savant(يب وإعداد المعرفة العلمية  بكيفية ترآ هذه األخيرة تهتم 

الرئيسي لتعليم وتعلم مادة العلوم الطبيعية هو إآساب المتعلم آفاءات منهجية و بناء مفاهيم 
  : علمية، نجد أن هذه األخيرة يجب أن تتم في المراحل التالية 

  
  : مرحلة المواجهة *
 

 حتى يتمكن ةمالحظة المباشرة للظواهر الطبيعية المحلييواجه المتعلم الواقع من خالل ال
 وكيماوية، مما يضعه في وضعية حل ةمن اإلدراك الحسي لما يحيط به من تغيرات فيزيائي

 المواجهة من المرحلة ليسوعلى المعلم أن يدرك أن الهدف من المواجهة في هذه . المشكل
 من(المتعلم سابقة الموجودة لدى أجل المواجهة وإنما المقصود هو تحريك المعرفة ال

وجعله يدرك أن للمشكل عدة تصورات حسب األفراد وقدرة ) الصعب أن يتخلى عنها
تفكيرهم وعليه أن يدرك أيضا أن النشاطات التي يقوم بها  في القسم أو خارجه ترمي إلى 

عنده مما يخلق ) الواقع(إقناع المتعلم على أن تصوراته غير مطابقة للمشكل المطروح 
فالمواجهة إذا  تساعد المتعلم على اختبار معرفته مقارنة بالواقع ، التساؤالت المختلفة 

يستدعي (المالحظ بطريقة علمية مما  ويؤدي به إلى الرجوع بتفكيره إلى الوراء 
أو البحث عن العالقات التي تربط /وبالتالي إعادة صياغة المشكل و)  التصورات التمهيدية 

على مستوى "  المواقع النشطة "  وما يالحظه ، وتؤدي هذه العملية إلى تنبيه بين ما يعرفه
  . المعرفة السابقة والالحقة

  
  : مرحلة التمييز بين المعروف والمالحظ  *
  

التصورات التمهيدية عن طريق )  زعزعة(ينتقل المتعلم في هذه المرحلة بعد تحريك 
شطة للمفهوم السابق والمفهوم الجديد  إلى مرحلة المواجهات المختلفة ، وتنشيط المواقع الن

النمذجة : الذي يتمثل في ) الشكلي(التمييز بين المفهومين عن طريق التصور الرمزي 
)modélisation  ( أو التخطيط )schématisation   (  أو  الترميز)Symbolisme (  وهذا النوع من

لتلخيص أو تحديد خصائص  الظاهرة التصور الشكلي، يساعد المتعلم على التفكير  و ا
على ، والطبيعية بناء على أوجه االختالف أو التشابه بين المفاهيم أو األشياء المدروسة 

المختلفة التي ) الرموز أو رسومات تخطيطية (المعلم في هذه المرحلة أن يوفر األشكال 
كما يجب على . عد فيما باستغاللها  من تخزينها ولمتعلم ذلك ايمكنحيث تمثل الواقع 

المعلم أن يساعد المتعلم في تنظيم المعطيات حسب األشكال المختارة ، وال ينسى بأن 
تمييز الشكل الخاص بالمعرفة المقصودة ، يعتبر بالنسبة للمتعلم  نقطة انطالق إلنتاج بنية 
معرفية وعلى المعلم أن يوفر للمتعلم العناصر الضرورية من هذا القبيل  حتى يجعل 

يرورة سلمتعلم  يدرك أن بناء المعرفة ليست مجرد حفظ معلومات  وإنما هي ا
  . لى بناء معرفته ععلمية تساعده )  Demarches(ومساعي)   Processus(فكرية

     



 

 
   : مرحلة تنشيط المعرفة*

 تجعله ينشط معرفته تيقوم المعلم في هذه المرحلة  بوضع المتعلم في مواقف أو وضعيا
وبالتالي ي و المقارنة واإلدماج  من خالل عملية المواجهة والتمييز الشكلقصد بنائها

أما من حيث الطريقة على المعلم  أن يدرك أن هذا النوع من  ،التفكير في تعديل التصور
  بدوره أن المعرفة العلمية  يسهل تعلمها إذا قام بتوظيفتبين النشاطات يجعل المتعلم ي
لحل المشكل المطروح  مما  يؤدي به إلى الكفاءات المنهجية العمليات العقلية الخاصة ب
عن طريق عملية الربط بين ما يعرفه وما  أي المفهوم الجديد ذلك اكتشاف المعرفة الجديدة
 الربط بين  ما يعرفه  مما يستدعي من المعلم تعويد المتعلم علىاكتشفه من معرفة جديدة

  .ويبني المفاهيم الجديدة م السابقة وما هو في صدد تعلمه حتى يتجاوز المفاهي
  
  :المرحلة تعلم المفهوم * 

 لما كان تعليم مادة العلوم يرمي إلي تعليم وتعلم المفاهيم العلمية عن طريق تعديلها 
وتوسيعها، فهده المرحلة  تتمثل في جلب االنتباه والتركيز على االهتمام بالتفكير في تعلم 

مما ، بدل التركيز على تعلم المعلومات العلمية)  المعلومات إيجاد العالقات بين (المفاهيم 
يستدعي االهتمام بالتعليم المفاهيمي مند المدرسة االبتدائية حتى يتعود عليها المتعلم في 

  )  .  الثانوي والجامعي( األطوار األولى ، ويصبح متحكما فيها فيما بعد 
  

  :) psychologique( ثوابت نفسية -ثالثا 
  

 والوجدانية والنفس حرآية، لذا يجب  العقليةهقدرات لتنمية لها المتعلم في مواقف التعلميستعم
ر دافع التعلم من خالل طرحه يوفبتعلى المعلم أن يخلق عند المتعلم الرغبة في التعلم 

 وبالتالي مساعدته في بناء معرفتههذا األخير ل الوضعية التي يضع فيها للمشكل أو من خال
  .العلمية المفاهيمة 

  
وعليه ، ولما كانت الثوابت البيئية ذات أهمية كمصدر للمادة العلمية ومجاال للبحث العلمي 

التي وتوظيف الكفاءات المنهجية قصد االكتشاف ، ونظرا ألهمية الثوابت االبستيمولوجية 
لثوابت  وبناء المفاهيم العلمية، ونظرا ألهمية اآيفية ترآيب وإعداد المعرفةتسعى وراء فهم 

 والوجدانية والنفس  العقليةهقدرات لتنمية يستعملها المتعلم في مواقف التعلمالنفسية التي 
وأهمية المعلم في تنظيم عملية التعليم و التعلم نقدم نموذج تعليم وتعلم المفهوم حرآية 

والمتعلم العلمي الذي يبين التمفصل بين كل من المادة العلمية والمعلم المسير لعملية التعليم 
  . الذي يخضع لعملية التعلم 

  
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  

  

  
____________________  

  .2005سنة / ج من وضع الباحثة النموذ* 

يساعد 
علم في المت

المفهوم تقويم 
السابق وبناء 

المفهوم 
ديدالج

االدراآات الحسية: الحواس   

صياغة المشكل / طرح األسئلة   

تطبيق  
المسعى العلمي 

حل المشكل  ل
وتعديل الفهوم 
السابق  قصد 
بناء المفهوم 

 الجديد 

 
بناء المفهوم 

الجديد  والتقويم 
: مصادر المثيرات البيئية التحصيلي

 الظواهر الطبيعية

تنمية القدرات المعرفية والنفس 
 حرآية والوجدانية

تعديل المفهوم السابق  بإدماج 
 المعلومات الجديدة

مالحظة واقع 
الظاهرة 
تجعله في 

وضعية حل 
الربط بين المعرفة السابقة  مشكل

 والمعرفة الجديدة

يضع المتعلم 
في وضعية 
 حل المشكل

يدفع بالمتعلم 
إلى التساؤل 

وإدراك 
الفرق بين ما 
يعرفه وما 
هيالحظ  

ي االستدالل العلم  

 التبليغ والتواص  االنجاز التقني 

 توظيف المعلومات

يف توظ
 المعرفة السابقة 

استعمال 
االستدالل 
 العلمي

  والتواصل
 

ج تعليم وتعلم المفهوم العلمينموذ  

 المتعلم المعلم المفهوم العلمي الجديد 

الكفاءات:توظيف العمليات العقلية  
المشكللحلالعلوم

ينمي قدرات 
المتعلم 
ويكسبه 

لكفاءات ا
 المنهجية
والمفهموم 
العلمي



 

  
 االقتراح الخامس

  
   أثناء الخدمة إجرائي خاص بالتكوين تكوينمخطط 

  ين  موجه للمكونين والمؤطر
  

 المخطط خطوة هادفة للمساهمة في حل إشكالية تكوين معلمي العلوم الطبيعية يعتبر
الممارسين لهذه المادة  في المستويات التعليمية الثالثة للمدرسة الجزائرية، ذلك انطالقا 
من نتائج الدراسة التي أظهرت الصعوبات التي يعاني منها هؤالء فيما يخص قدرتهم على 

فاءات العلوم الذين هم مطالبين بإكسابها للمتعلم إضافة إلى ما أحصيناه من التحكم في ك
  . احتياجات تكوين معلمي العلوم الطبيعية فيما يخص موضوع البحث 

  
  : المخطط محتوى -

يتضمن المخطط المقترح الطرق والتوجيهات المختلفة التي يحتاج إليها الفرد المكون أو 
 التعلمية  –ساعد الفرد المتكون على تنمية نشاطته التعليمية المؤطر والتي من شأنها أن ت

الخاصة بكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية المراد إكسابها للمتعلم حسب النصوص 
  : الرسمية وهي كالتالي 

  
  :  التكوينمراحل مخطط* 

  : يتمحور العرض حول ستة فترات تكوينية نعتبرها ضرورية في هذا المجال وهي
  التحسيس بالمشكل والحاجة إلى التكوين  ) التصفية(حلة توضيح  مر– 1
   مرحلة اكتساب المستجدات الخاصة بكفاءات العلوم وتعليميتها – 2
   مرحلة توسيع وتدقيق المعارف الخاصة بالموضوع – 3
   مرحلة تطبيق المكتسبات في فترة تعليمية – 4
   ءات العلوم في التكوين الذاتي مرحلة إدماج المستجدات المكتسبة الخاصة بكفا– 5
   ) الكفاءات المهنية ( مرحلة تقويم التعلمات المختلفة– 6
  

  : كل مرحلة من مراحل المخططالمنهجية المتبعة في بناء * 
   تحديد الهدف المقصود من المرحلة – 1
   توضيح التوجهات الخاصة بالمؤطر أو الفرد المكون – 2
  ة  مختلفة لتحقيق الهدف من المرحلة  اقتراح استراتيجيات إجرائي– 3
  . اقتراح بعض األدوات التعليمية يمكن االستعانة بها لتحقيق هدف التكوين – 4
  

   :األدوات المقترحة الخاصة بالتكوين* 
  ) .  التصفية( أدواة تعليمية  خاصة بمرحلة توضيح – 1
  ءات العلوم وتعليميتها  أدواة تعليمية  خاصة بمرحلة اكتساب المستجدات الخاصة بكفا– 2



 

  مرحلة توسيع وتدقيق المعارف الخاصة بالموضوع أدواة تعليمية  خاصة ب – 3
   أدوات تعليمية  خاصة بمرحلة تطبيق المكتسبات في فترة تعليمية – 4
   الخاصة بكفاءات العلوم ةمرحلة إدماج المستجدات المكتسبأدوات تعليمية خاصة ب – 5
   ) الكفاءات المهنية (مرحلة تقويم التعلمات المختلفةة ب أدوات تعليمية  خاص– 6
  

   المعارف مرحلة توضيح/ المرحلة األولى * 
  
  :  الهدف من المرحلة -

جعل المتكون يدرك الصعوبات التي يعاني منها فيما يخص قدرته على التحكم في كفاءات 
 المختلفة الخاصة العلوم الواردة في المنهاج وجعل المكون أو المؤطر يشخص المواقف

بالمتكون فيما يخص قدرته على استعمال المنهاج  أو توظيف التعليمات التربوية الواردة 
  .   فيه ، ذلك باعتبار هذا األخير المرجع الرسمي لتنفيذ عملية التعليم والتعلم 

  
  : توجيهات خاصة بالمكون أو المؤطر-

حالية، ال بد من االهتمام بكيفية إظهار مميزات المعنيين بالتكوين الحتى نتمكن من 
استعمالهم لمنهاج العلوم الطبيعية ومدى إدراكهم لمحتوياته من أهداف مسطرة وتعليمات 

لذا، على المكون أن يدفع . تربوية وكذا تحديد طبيعة احتياجاتهم الخاصة بالموضوع
لمراد تنميتها قصد بالمتكونين إلى تحديد ما إذا كانت هذه االحتياجات لها عالقة بالقدرات ا

اكتساب كفاءات التعليم أو لها عالقة بادراك وفهم المحتوى العلمي للمنهاج كوسيلة تعلم 
  .  تسمح باكتساب القدرة على التحكم في كفاءات العلوم 

  
  :   إتباعها االستراتيجيات الممكن -
اتهم الخاصة  حاجيعددا من األسئلة تجعل المتكونين من خالل التكوين يحددون استعمال* 

    .بالموضوع شفويا أو كتابيا
 بالتكوين بعض المواضيع تدفع بهم إلى التفكير في بعض المظاهر ناقتراح على المعنيي* 

المرتبطة بكفاءات العلوم الضرورية لحل المشكل حيث يمكن لهذه األخيرة أن تدفع بهم 
 على السعي وراء التكوين  إلى التحديد الدقيق لحاجيتهم والصعوبات الذين يتلقوها وتحثهم

  . كما يمكن عدد من النشاطات المختلفة دلك حسب احتياجات األفراد * 
  
  :     األدوات التعليمية الممكن االستعانة بها -

 قائمة من األسئلة تسمح للمتكونين بتشخيص حاجياتهم المتعلقة :1 رقم  التعليميةاألداة
نهاج العلوم الطبيعية وكذا القدرات الضرورية بمواقفهم الحالية فيما يخص استعمالهم لم

  .  المراد تنميتها حتى يكتسب المتعلم كفاءات العلوم
 قائمة مواضيع خاصة بالتفكير في الكفاءات الضرورية لحل :2 رقم  التعليميةاألداة

  المشكل 
   بكفاءات العلوم المراد إكسابها للمتعلم  التصورات الخاصة-
  ت المختلفة الواردة في المنهاج  التمييز بين المصطلحا-



 

   إدراك التطبيقات الخاصة بالمقاربة بالكفاءات -
  . القرينة الضرورية لتوظيف كفاءات العلوم الخاصة بحل المشكل -
  . الصعوبات التي يتلقها المعلم في قدرته على التحكم في كفاءات العلوم-
  . تعلم الكفاءات من خالل تعليم مادة العلوم -
   التعليمي لكفاءات العلوم أو توظيفها في عملية تعليمية النقل-

قائمة األهداف المراد تحقيقها من خالل التحكم في كفاءات العلوم : 3األداة التعليمية رقم 
   .الواردة في المنهاج

   
  اكتساب المعلومات مرحلة /  الثانية المرحلة * 
  
  :  الهدف من المرحلة -

كفاءات (حديد وضعيتهم بالنسبة لموضوع التكوين المقترح السماح للمعنيين بالتكوين بت
  وطريقة تعليمهم لمادة العلوم الطبيعية  ) العلوم المطلوب إكسابها للمتعلم 

  
  : توجيهات خاصة بالمكون أو المؤطر-

 التي تتم من خالل التكوين على  المختلفة ) apprentissages(يتوقف ترسيخ التعلمات 
ا مرحلة االكتساب ، لذا يجب على المكون أن يأخذ بعين االعتبار الطريقة التي تتم به

الخبرة والمكتسبات القبلية للمتكونين قبل الشروع في العمل حتى يتمكن من تقويمها في 
حالة ما إذا تطلب األمر ذالك و في هذه الحالة على المتكونين أن يحددوا مواقفهم بالنسبة 

لمحتواه من تعليمات وأهداف تربوية وكفاءات علمية الستعمالهم لمنهاج العلوم وفهمهم 
  .تخص حل المشكل ذو طبيعية علمية والممثل للهدف العام لتعليم مادة العلوم الطبيعية

في حل المشكل ذو طبيعية علمية " للمقاربة بالكفاءات " وعلى المكون أن يعطى أهمية 
 االعتبار الصعوبات التي ولمكتسبات المتكونين، كما يجب على المكون أن يأخذ بعين

  يصادفها المعلم المتكون في تعلمه أو تطبيقه للمسعى العلمي الخاص بحل المشكل           
 في حالة ما عبر المكونون عن أهمية التكوين فيما يخص اكتسابهم القدرة على التحكم في 

ة يمكن كفاءات العلوم، على المكون أن يطلب منهم صياغة ذلك في صورة أمثلة واضح
إدراكها بسهولة، حيث يسمح ذلك بإظهار الخلط بين المصطلحات المستعملة من طرف 

  .  المعلم أي يتكلم عن شيء معين ويصوغ بغير المصطلح المالئم 
أثيرات يمكنها أن وى المعلم أن ينجر عنه زوج من التيمكن للخلط بين المفاهيم على مستو

  : وهي كالتالي تعيق نشاط التكوين
  ) : cognitif(ثيرات ذات طبيعة معرفية تأ *

الهدف العام  الهدف : تتمثل في عدم التمييز بين المصطلحات المختلفة الواردة في المنهاج 
، حيث يؤدي ذلك إلى ...، بناء المفهوم زالخاص، القدرة ، الكفاءة ، المهارة االنجا

 ،مما يحدث عدم الصياغة الخاطئة الخاصة بكفاءات العلوم الضرورية لحل المشكل
  . االهتمام بالتقويم فيما بعد في كل مرحلة من مراحل التعلم 

  ) : affectif(تأثيرات ذات طبيعة وجدانية * 
  يمكن للمعيقات المعرفية أن تسبب عدم اهتمام المعلم بالتكوين مما يصعب عملية االكتساب 



 

ن بعض المعلمين ذوي  أو التخلي عنه كليا، إضافة إلى أويقلل من دافعية الرغبة فيه
االقدمية يتشبثون في آرائهم وهم  يرون أن أهمية تعليم العلوم تكمن في إكساب المتعلم 
المعلومات واستيعابها ، مما يتطلب من المكون إحداث الدافعية لديهم حتى يتمكنوا من 

تعليم أي إدراك العالقة الموجودة بين اكتساب الكفاءات المنهجية  والمحتوى العلمي لمادة ال
   العلوم الطبيعية     

  
  :   إتباعها االستراتيجيات الممكن -

جعل المعلم يعبر عن تصوراته وادراكاته الخاصة بأهداف تعليم مادة العلوم الطبيعية * 
  وكفاءات العلوم المراد اكسبها للمتعلم  

م الطبيعية أي جعل المعلم يدرك الطريقة أو الكيفية التي أعتدها في تعليمه لمادة العلو* 
  .الخاصة بأسلوب حل المشكل

الطلب من المعلم وصف مسعى علمي يساعده في إكساب المتعلم الكفاءات الضرورية * 
  . لحل المشكل

وتصنيف مختلف المساعي العلمية ) المكون والمتكونين(القيام بالمالحظة العامة * 
ات واالحتفاظ بها المرحلة المقترحة من طرف المعلمين، القيام بتلخيص لمختلف االقتراح

  . الموالية
إعطاء األولوية لالنتقال من مرحلة اكتساب المعارف الخاصة بكفاءات العلوم إلى * 

مرحلة تعميقها عن طريق التمييز بين المفاهيم الخاصة بكفاءات العلوم والتأكيد على تلك 
  ...    لذاتيحل المشكل، أهداف العلوم، التعلم ا: التي تحتاج إلى الوقوف عندها

  إعداد نموذج يتضمن الكفاءات الضرورية لحل مشكل ذو طبيعة علمية * 
  
  :     الممكن االستعانة بها  المقترحة األدوات التعليمية-
  
 مواضيع تثير التفكير خاصة بالكفاءات الضرورية لحل قائمة: 2األداة التعليمة رقم  

  .  في حياته اليوميةالمشكل ذو طبيعة علمية يمكن أن يصادفه المتعلم
 التصورات الخاصة المتعلقة بالهدف الرئيسي لمادة العلوم الطبيعية والكفاءات المراد -

  إكسابها للمتعلم 
   التمييز أو التقريب بين المفاهيم المختلفة الواردة في منهاج العلوم الطبيعية -
   تعلم الكفاءات من خالل تعليم مادة العلوم الطبيعية -
  لصعوبات التي تصادف المعلم فيما يخص قدرته على التحكم في كفاءات العلوم  قائمة ا-

  .الواردة في المنهاج 
  

تقديم مجموعة من التمارين للمعلم قصد جعله يدرك العالقة بين : 4األداة التعليمية رقم 
  . تعليمه وإكساب الكفاءات للمتعلم وتحقيق أهداف مادة التعليم

  . تقديم مجموعة استراتيجيات التنشيط الخاصة بمرحلة االكتساب:5األداة التعليمية رقم 
  
  



 

  مرحلة تعميق المعلومات/ المرحلة الثالثة * 
  
  :  الهدف من المرحلة -

السماح للمعنيين بالتكوين بتعميق معارفهم من خالل دراستهم للمحتوى النظري التعلق 
  .  وم المراد إكسابها للمتعلم بالتطبيقات البيداغوجية والتعليمية الخاصة بكفاءات العل

  
  : توجيهات خاصة بالمكون أو المؤطر-

من الضروري أن يرجع المكون أو المؤطر في هذه المرحلة إلى اإلطار النظري الخاص 
بالموضوع ،ذلك لتحديد وتوضيح المظاهر الخاصة بالكفاءات التي لها عالقة بحل المشكل 

الخلفية : إليها في الجانب النظري للبحث فال بد من الرجوع إلى المحاور المتعرض 
  .   النظرية لكفاءات العلوم ومفاهيمها 

  
  :   إتباعها االستراتيجيات الممكن -
  :التعرض إلى اإلطار النظري الخاص بكفاءات العلوم * 
   الخلفية النظرية للكفاءة ومفهومها -
   الخلفية النظرية لكفاءات العلوم ومفاهيمها -
  ية لتعليم وتعلم كفاءات العلوم  األسس النظر-
   تعليمية كفاءات العلوم - 
   بيداغوجية كفاءات العلوم -

تقديم قائمة من المراجع الخاصة بالموضوع والتي يمكنها أن تساعد المعلم على تعميق * 
  معرفته 

  :من المفاهيم القابلة للتعميق في هذه المرحلة * 
  
 ، المسعى العلمي تعريفه،  صياغة المشكل ):résolution de problème(حل المشكل  مفهوم -

  ...  الخاص به ، عالقته بالتفكير النقدي ، التفكير اإلبداعي 

  ) العمليات العقلية ( المساعي المعرفية -
   دور المعرفة السابقة في بناء المفهوم -
   االستراتيجيات العامة والخاصة بمادة التعليم -
  العلوم  عالقة حل المشكل بكفاءات -
  
   مفهوم أهداف تعليم وتعلم  العلوم الطبيعية -
    ذو طبيعة علمية حل المشكل -
   الكفاءات المعرفية -
    الكفاءات المنهجية-
   القدرات -
   المهارات -
  ) األداء( االنجاز -



 

  
  تعليم وتعلم حل المشكل  *
    المتعلقة بحل المشكل التصورات الخاصة بتعلم كفاءات العلوم -
  ماذج اكتساب كفاءات العلوم  ن-
   المواقف المختلفة للتعلم -
   التخطيط للتعليم والتعلم -
   كيفية تقويم التعلمات المختلفة -
  
  :     الممكن االستعانة بها  المقترحة األدوات التعليمية-

اإلطار المرجعي  النظري الخاص بموضوع كفاءات العلوم المتعلقة بحل المشكل ذو 
  )الرجوع إلى الجانب النظري للدراسة ( ، تعليمته وبيداغوجيته  طبيعية علمية

  
   المكتسبة مرحلة تطبيق المعرفة/ المرحلة الرابعة * 
  
  :  الهدف من المرحلة - 1

ترمي هذه المرحلة إلى جعل المعلم يختبر مكتسباته بتطبيقها في الفترة التعليمية أو جعل 
  )     transposition didactique(لتعليمي المعلم يعين  الطرق المختلفة للتحويل ا

  
  : توجيهات خاصة بالمكون أو المؤطر- 2
 المكتسبات الجديدة الخاصة بكفاءات العلوم وتتاح ب حتى يتمكن المعلم من فهم واستيعا-

له الفرصة لتطبيقها في القسم مع المتعلمين ، يجب أن تكون النشاطات متكررة وممتدة مع 
  . الزمن 

مكن المعلم من تسيير مكتسباته ، على المكون إظهار العالقة الموجودة بين  حتى يت-
  المظاهر المعالجة في مرحلة اكتساب المعرفة ومرحلة تعميقها من خالل تدخالت المعلمين    

 على المكون أن يساعد المعلم على إدراك الهدف من تعليم وتعلم العلوم الطبيعية -
 على مستوى المتعلمذا األخير، القدرات المراد تنميتها والكفاءات الضرورية لتحقيق ه

  .الكفاءات المعرفية والكفاءات المنهجية: قصد تحقيق هدف تعليم العلوم الطبيعية
 القدرات والكفاءات الخاصة به في إطار  فترات حل المشكلمتابعةالدفع بالمعلم إلى  -
  الواردة في المنهاج " المقاربة بالكفاءات "
  
  :   إتباعها ستراتيجيات الممكناال - 3
   التمرن على المقاربات المختلفة لتحقيق الهدف من تعليم وتعلم مادة العلوم -
   جعل المعلمين يقترحون استراتجيات التعلم قصد إكساب المتعلم كفاءات العلوم -
هم في  التقديم للمعلمين أمثلة أو عدد من المشاكل أو التمارين أو قائمة من األسئلة تجعل-

  .    موقف يدفعهم إلى التفكير في طريقة تعليمهم الحالي
  



 

  :     الممكن االستعانة بها  المقترحة األدوات التعليمية- 4
 عناصر اإلطار المرجعي  النظري الخاص بموضوع كفاءات العلوم المتعلقة بحل -

  .  المشكل ذو طبيعية علمية 
   يمكن اقترحها للمعلمين   مشاكل وتمارين: 4األداة التعليمية رقم   -
  قائمة تخص إستراتيجية التنشيط : 5 األداة التعليمية رقم  -
  قائمة مختلف المقاربات يمكنها أن تجلب انتباه المعلمين : 6 األداة التعليمية رقم  -
  قائمة أسئلة تقدم للمعلمين : 7األداة التعليمية رقم  -
  

   المكتسبة في التكوين فة المعرمرحلة إدماج/ الخامسة  المرحلة * 
  
  :  الهدف من المرحلة - 1

  بتطبيق تعليم مادة العلوم الطبيعيةالمعطيات النظرية المكتسبةالدفع بالمعلمين إلى مواجهة 
   . وتحديد ما يجب تطبيقه في عملية التعليم فكير فيما تعلموه أثناء التكوين وحثهم على الت

  
  :ر توجيهات خاصة بالمكون أو المؤط- 2
سيجد  المعلمون صعوبات في تطبيق االستراتيجيات التي قدمت لهم إن لم يتم تعلمهم  -

  .  ذاتيا من خالل مسعى شخصي خاص بالتركيب واإلدماج 
 على المكون أن يعطي أهمية خاصة إلى إدماج المعلمين لما اكتسبوه من معلومات -

  .وكفاءات عند قيامهم  بالنشاط الذاتي
لمين الذين يسعون إلى التحكم في الكفاءات قصد الوصول إلى المهارات  فيما يخص المع-

يمكن مالحظة إدماج هؤالء الكفاءات الضرورية لحل المشكل في تطبقهم لعملية التعليم في 
  . إطار كانت فيه هذه المقاربة منعدمة

  
  :   إتباعها االستراتيجيات الممكن -3
معلمين مع التركيز على السيرورة الخاصة بكل  مناقشة التركيبات المختلفة الخاصة بال-

  مرحلة من مراحل التكوين 
 وضع مسعى جماعي لتحليل نقدي خاص باألعمال التي حققت من طرف المعلمين ذلك -

بمواجهة النتائج المتوصل إليها بالنظريات، تشخيص ما يراد تصحيحه والطرق المختلفة 
  التي يمكن استغاللها

كتابة ملخص عن التعلمات في نهاية النشاط وكذا التطبيقات الذين  الطلب من المعلمين -
  هم في صدد تحقيقها 

 الطلب من المعلمين إعداد شبكة تصورية تدمج مخلف المفاهيم الخاصة بحل المشكل  -
المعالجة في التكوين قصد توضيح فهمهم لها إضافة إلى االستراتيجيات التي تساعد على 

  تنميتها  
 ممة من األسئلة التي يمكنها أن تساعد المعلمين على توجيه نشاطاته اقتراح قائ-

  المتمحورة حول القدرة على التحكم في كفاءات العلوم     



 

  
  :     الممكن االستعانة بها  المقترحة األدوات التعليمية- 4
 عناصر اإلطار النظري الخاص بموضوع كفاءات العلوم المتعلقة بحل المشكل ذو -

  .  لميةطبيعية ع
  قائمة األسئلة المتمحورة حول عملية التحكم في كفاءات العلوم    : 8األداة التعليمية رقم  -
مثال لشبكة التحليل النقدي خاص بإستراتيجية تعليم كفاءات : 9 األداة التعليمية رقم -

  . العلوم
  

  مرحلة تقويم التعلمات الخاصة بكفاءات العلوم / السادسة  المرحلة * 
  
  : الهدف من المرحلة  -1

 بالتقويم التكويني والتقويم التحصيلي للمعلمين وكذا تقويم الفروق الموجودة بين القيام
  النظري والتطبيق التي يمكن مالحظتها فيما يخص كفاءات العلوم الواردة في المنهاج 

  
  : توجيهات خاصة بالمكون أو المؤطر-2
في هذه المرحلة يقصد من ورائها تعديل على المكون أن يدرك أن أهداف التعلمات  -

المفاهيم المختلفة  وتحسين التدخالت التي يقوم بها المعلمين الذين يسعى وراء اكتساب 
  . وتنمية القدرة على التمكن من كفاءات العلوم الواردة في المنهاج 

ه أثناء  يجب أن تسمح كيفية التقويم الذي يقوم بها المكون للمعلمين باستثمار ما تعلمو-
  . التكوين في عملية التعليم وبإصدار حكم على ما تعلموه بالنسبة لتكوينهم

 على ة على المكون أن يؤكد على أهمية التقويم إلدراك مدى فعالية الفترة التكويني-
  .مستوى المعلم 

 يكشف التكوين التحصيلي على مستوى المعلمين عن مدى جدية هؤالء فيما يخص -
 تعديلهم للمفاهيم السابقة الخاصة بتعليم مادة العلوم وكذا اكتسابهم لقدرة التكوين وعن مدى

  .التحكم في كفاءات العلوم الواردة في المنهاج 
    
  :   إتباعها االستراتيجيات الممكن -3

التفكير في طرق التقويم التحصيلي والتقويم التكويني  تكوين أفراد المجموعات حسب 
   ماحتياجاته

  
  :   التقويم التكوينيفيما يخص* 
 الطلب من العلمين القيام بإنتاج نصوص علمية خاصة بالموضوع أو القيام بتمرينات -

 المكون والمتعلمين طيلة ه كل منتغ بصيايقوم) rétroaction(مختلفة تسمح لهم بمفعول رجعي 
  . المسعى التقويمي

 المقترحة وكذا األدوات  للنتاجات المختلفة واالستراتيجيات التعليميةنقدي   تحليل-
   . يشارك فيه كل المعلمين بمساعدة المكونالتعليمية المنجزة 



 

   يتم التقويم التكويني فرديا وعلى مستوى المجموعات ثم جماعيا -
  :فيما يخص التكوين التحصيلي *
) الزمالء المعلمين (القيام بنقد اإلنتاج الذاتي وانتاجات اآلخرين  الطلب من المعلمين -
  .ناء على قدم من معرفة أثناء مراحل التكوين ب
شبكة للتقويم :  الطلب من المعلمين القيام ببناء أدوات تعليمية يمكن استعمالها في التعليم -

الذاتي، استراتيجيات تسمح بالتمكن من كفاءات العلوم ، شبكات تصورية لكفاءات العلوم 
  ... العلميبطاقة مالحظة لمراحل حل المشكل ، مركبات المسعى

 الطلب من المعلمين وصف التغييرات المراد إحداثها على مستوى إستراتيجية تعليم مادة -
  .العلوم

   القيام بتجريب أحد االنتاجات الخاصة بالمعلمين  -
  . مادة العلوم الطبيعية المفاهيم الضرورية لتعليم تصنيف -
  و طبيعة علمية  ذكر قائمة الكفاءات والقدرات الضرورية لحل المشكل ذ-
   انجاز شبكة تصورية تظم الكفاءات المهنية الضرورية لتعليم العلوم الطبيعية -
  
  :     الممكن االستعانة بها  المقترحة األدوات التعليمية- 4
  . شبكة تحليل نقدي خاص بإستراتيجية تعليم كفاءات العلوم: 9األداة التعليمة رقم   -
  .  مرجعية الكفاءات الضرورية لتعليم مادة العلوم  : 10 األداة التعليمية رقم -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 



 

   المقترحة الممكن االستعانة بها في مراحل التكوين األدوات التعليمية -4
  

قائمة األسئلة المراد طرحها على المعلمين لتشخيص مواقفهم : 1األداة التعليمة رقم  -
 تعليم مادة العلوم، كفاءات فمات التربوية، أهداالتعلي(الحالية بالنسبة لمحتوى المنهاج 

  .)  ...العلوم
  
 هل قرأت جيدا محتوى منهاج العلوم الطبيعية قبل الشروع في توظيفه أي تعليم -1

   محتواه  
  ................  ، ما هي األشياء التي جلبت انتباهك أكثر ؟ نعمإذا كانت اإلجابة * 

........................................................................................
..................................................................................  

  .....................................................، لماذا ؟ ال إذا كانت اإلجابة * 
........................................................................................

   ..................................................................................  
 هل تأخذ بعين االعتبار كل األهداف الواردة في المنهاج عند تعليمك لمادة العلوم - 2

  (   )        ال (  )           الطبيعية ؟ نعم 
  ..........................................    في حالة ال أذكر تلك التي تهتم بها* 

......................................................................................  
لوم الطبيعية  ما هي األهداف الواردة في المنهاج وال تهتم بها في تعليمك للمادة الع– 3

........................................................................................
..................................................................................  

  ........    ..................................................لماذا ال تهتم بها ؟ * 
  ........................................................................  

 ما نمط الصياغة التي تستعملها في تحديد الكفاءات المراد تنميتها حتى تكون قابلة – 4
  ...........................................................   للقياس ؟ أثالثة أمثلة 

........................................................................................
  ........................................................................................  

ادة  ما نوع الصعوبات التي تصادفها عند محاولة تطبيق المقاربة بالكفاءات في تعليم م– 5
تطبيق (   ) عدم التمكن من الكفاءات العلوم (   ) العلوم الطبيعية ؟ صعوبة الفهم 

  (  ) .....................................................  المقاربة بالكفاءات 
 ما هو األسلوب الذي تستعمله إلكساب المتعلمين كفاءات العلوم الواردة في - 6

  ............................................................... ..............المنهاج
  ............   ما هي الكفاءات المراد إكسابها للمتعلم حتى يتمكن من حل المشكل ؟– 7

........................................................................................
........................................................................................

...............................................................................  
  



 

 ما هي القدرات المراد تنميتها على مستوى المتعلم حتى يتمكن من حل المشكل ذو – 8
  ................................................     .................طبيعية علمية ؟ 

   ........................................................................................  
............................   ما هي الكفاءات المنهجية الضرورية لحل المشكل ؟ – 9

........................................................................................
 .................................................................................. 

............................   ما هي القدرات الضرورية للتحكم في المعلومات ؟ -10
........................................................................................

........................................................................................
   .............................................................................  

.......................   في االنجاز التقني  ؟  ما هي القدرات الضرورية للتحكم- 11
........................................................................................
........................................................................................

..............................................................................  
.....................   ما هي القدرات الضرورية للتحكم في االستدالل العلمي ؟ - 12

........................................................................................
........................................................................................

..............................................................................  
........................   ما هي القدرات الضرورية للتحكم في التواصل؟ - 13

........................................................................................
........................................................................................

   ..............................................................................  
  ............................... ما المقصود بجعل المتعلم محور عملية التعليم ؟ - 14

........................................................................................
.................................................................................  

  ..................... ............................. ما المقصود ببناء المفاهيم ؟ – 15
........................................................................................

 .................................................................................  
   .................  ماهي الكفاءات المعرفية المراد تحقيقها على مستوى المتعلم ؟– 16

........................................................................................
  .................................................................................  

 عند تعليم  أذكر الصعوبات التي تصادفك عند محاولتك تطبيق أسلوب حل المشكل– 17
  ............................................................    مادة العلوم الطبيعية

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................



 

........................................................................................
.....................................................................  

  ..............     هل أنت محتاج إلى فترة التكوين ؟ في حالة اإلجابة بنعم  ولماذا ؟– 18
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
....................................................................  ....................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 المواضيع المختلفة التي تدفع الى التفكير في مختلفة ة قائم :2األداة التعليمية رقم  -
  . بالتكوين نكفاءات العلوم يمكن للمكون أن يستعين بها لطرح األسئلة على المعنيي

  
كفاءات العلوم الطبيعية المراد إكسابها  التصورات الذاتية للمعلمين الخاصة ب- 1 - 2 

  :للمتعلم
حسب رأيك ما هي الكفاءات المراد إكسابها للمتعلم لتحقيق الهدف من تعليم مادة العلوم * 

  الطبيعية ؟  
  ما هي القدرات المراد تنميتها للوصول الى مستوى الكفاءة ؟ *

ز بين المفاهيم المختلفة ما هو شعورك أمام الصعوبات التي تصادفك فيما يخص التميي* 
  للكفاءة ؟ 

  هل يوجد فرق بين الكفاءات المعرفية والكفاءات المنهجية ؟ * 
  من ماذا تتركب الكفاءة ؟ * 
  
  :  التمييز أو التقريب بين المصطلحات الواردة في منهاج العلوم الطبيعية- 2 – 2
  : ما هو التمييز أو التقريب الذي تدركه بين المفاهيم التالية*
   حل المشكل ذو طبيعة علمية وحل المشكل -
   الكفاءات والقدرات والمهارات واالنجاز -
   االستدالل العلمي و التفكير العلمي و االستقراء واالستنباط والفرضي االستنباطي -
   المعرفة والتحكم في المعلومات -
   القيام بالتجربة والتحكم في االنجاز التقني -
   التبليغ والتواصل -
   التعليم والتعلم والتقويم -
   التعليم المتمحور حول المتعلم والتعليم المتمحور حول مادة العلوم -
  
   إدراك التطبيقات المستعملة في عملية التعليم فيما يخص الكفاءات والمهارات – 3- 2
    هل تأخذ بعين االعتبار القدرات المختلفة الواردة في المنهاج لتحديد الهدف من الدرس؟-
   ما نمط الصياغة التي تستعملها لتحديد الهدف من الدرس ؟-
 هل تعلن عن الهدف المراد تحقيقه وعن القدرات المراد تنميتها ؟ إذا كان الجواب نعم -

  بأي كيفية تعلن عن ذلك ؟ 
  
   قرينة تحقيق الكفاءات الضرورية لحل المشكل ذو طبيعة علمية – 4 – 2

  ألهداف الخاصة بالدرس ؟ في أي قرينة يمكنك تحقيق ا* 
   على مستوى القسم، يتمحور الدرس حولك  بدون مشارك المتعلمين -
 خارج القسم ،تعلم المتعلمين طرقة اكتشاف المحيط و مكونات جسمهم والوسط الذين -

  ...يعشون فيه 
   تشرف على تقدم المتعلم في أعماله وتعلماته أم ال -
  تصنيفية الثالثة المكونة لشخصية المتعلم  المجاالت الر تأخذ بعين االعتبا-



 

من خالل القيام بالعمل /  تعلم الكفاءات يتم من خالل القيام العمل ضمن المجموعات -
  فرديا 

  
  الصعوبات التي يصادفها معلم العلوم الطبيعية بالنسبة لقدرة التحكم في كفاءات - 5 – 2

  مكن طرحها     نوع األسئلة التي ي: العلوم الواردة في المنهاج 
   ما هي الصعوبات التي تصادفك عند محاولة تحقيق هدف الدرس ؟ -
   ما هي الصعوبات التي تصادفك عندما تضطر الى تطبيق أسلوب حل المشكل ؟-
   ما هي الصعوبات التي تصادفك عند محاول تطبيق المقاربة بالكفاءات ؟ -
  تعلم في بناء المفهوم العلمي ؟  ما هي الصعوبات التي تعرقل عملك عند مساعدة الم-
   ما هي الصعوبات التي تتبين إليك عند تطبقك التعليم المتمحور حول المتعلم ؟ -
   ما هي العوائق التي تصعب عليك التميز بين التعليم والتعلم ؟-
   ما الصعوبات التي تصادفك عند محاولة تعليم المتعلم كيف يتعلم ؟  -

ي من الصعوبات المختلفة التي تعيقك في تحقيق الهدف من في حالة ما إذا كنت تعان* 
تعليم مادة العلوم الطبيعية على مستوى المتعلم ، ما هي االستراتجيات التي يمكنك أن  

  تقترحها لمعالجة ذلك ؟   
  
   .للكفاءات أو تطبيقها) transposition didactique( التحويل التعليمي – 6 – 2 
 المتعلم كيف يتعلم حتى يكتسب المفاهيم العلمية من خالل هل ترى ضرورة لتعليم*  

  تعليم مادة العلوم الطبيعية ؟ لماذا ؟

  : هل ترى في عملية إكساب المتعلم كفاءات العلوم من خالل تعليم مادة العلوم الطبيعية* 
   تربوية -  ضرورة ثقافية -
   بيداغوجية    – ضرورة تعليمية -
   التي تصادفه في حياته خارج القسم    ضرورة لتعلم لحل المشاكل-
  : يعتبر اكتساب كفاءات العلوم عن طريق التعلم عملية ذات أهمية بالنسبة ل * 
   الحياة االجتماعية والمهنية -
   الحياة الوجدانية في المحيط -
   الحياة الخاصة والمستقبل -
  : مهمتك كمعلم مادة العلوم الطبيعية ترجع إلى * 
   يتعلم المعلومات العلمية  تكوين متعلم-
   تعليم المتعلم كيف يتعلم المفاهيم العلمية -
   تعليم المتعلم كيف يحل المشكل ذو طبيعة علمية-
   جعل من المتعلم عالم صغير -
  .نقدية /  تكوين فرد له روح علمية -
   
   تعلم كفاءات العلوم من خالل تعليم مادة العلوم الطبيعية – 7 – 2
علم في وضعية حل مشكل أو تطرح له أسئلة مختلفة تخص المعلومات  تجعل المت- 

  العلمية ؟ 



 

 ما هي القدرات المراد تنميتها حتى يتمكن المتعلم من تطبيق االستدالل العلمي في حل -
  المشكل ذو طبيعية علمية ؟ 

 ما هي القدرات المراد تنميتها عند المتعلم حتى يتمكن من توصيل رسالة علمية أو -
  ليغها لزمالئه ؟ تب
   ما هي القدرات المراد تنميتها عند المتعلم حتى يتمكن التحكم في االنجاز التقني ؟ -
   ما هي االستراتيجيات المراد استعمالها حتى نجعل المتعلم يتحكم في المعرفة العلمية ؟ -
ي  ما هي المساعي العلمية التي يجب على المتعلم إتباعها حتى يتمكن من التحكم ف-

  كفاءات العلوم الواردة في المنهاج ؟ 
  

في حالة ما إذا وجد المتعلمين صعوبة في بناء المفاهيم العلمية في المستوى التعليمي * 
المعين ،  ووجد صعوبة في التحكم في كفاءات العلم الضرورية لحل المشكل دو الطبيعة 

     العلمية ، ما هي االستراتيجيات التي تقترحها لمعالجة ذلك ؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 التحكم في  علىلقدرة المراد تحقيقها الكتساب اقائمة األهداف: 3األداة التعليمية رقم  -
   .الضرورية لحل المشكل) كفاءات العلوم  (الكفاءات

  
 بصفة عامة  األهدافصياغة المعلومات في   )rentabilité( ةاستغالل مرد ودي - 1 – 3

  هداف البيداغوجية  كوسيلة لتعلمات جديدة خاصة بتعليم مادة العلوم واستغالل صنافة األ
استغالل التفاعالت بين المفاهيم المختلفة الخاصة بمهارات وكفاءات تعليم مادة العلوم * 

  الطبيعية الواردة في المنهاج 
حركية والسوسيو -استغالل صنافة األهداف البيداغوجية في المجاالت المعرفية والنفس* 

   .وجدانية  لتحديد النشاطات المختلفة الخاصة بكفاءات العلوم الواردة في المنهاج 

  
 في حالة ما إذا تدرب المعلمون على تنمية كفاءاتهم المختلفة الخاصة بتعليم مادة العلوم  

التمييز بين المفاهيم المختلفة الخاصة بكفاءات العلوم ، والتمييز بين : سيساعدهم ذلك على 
ة والكفاءات الخاصة واالداءات الضرورية لتنمية القدرات المختلفة والتمييز بين المهار

المفهوم العلمي المراد بنائه والكفاءة العلمية المراد إكسابها للمتعلم مما ينمي لديهم قدرة 
  .   التحكم في كفاءات العلوم وبالتالي تحقيق الهدف من تعليم مادة العلوم الطبيعية 

    
ديد القدرة على التحكم في كفاءات العلوم الواردة في مناهج العلوم الطبيعية  تح– 2 – 3

  : بالنسبة ل
  لعملية تعلم كفاءات العلوم * 
  للكفاءات المعرفية والمنهجية للعلوم * 
  للمهارات الثقافية  *

  لتعلم كفاءات العلوم وتحويلها التعليمي * 
  فة في عملية التعلم  المختلتألخذ القرار في تطبيق االستراتيجيا* 
  للبنية التصورية الخاصة بكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية * 
الضرورية الكتساب كفاءات العلوم الواردة )  النشاطات(لإلبداع في صياغة  االداءات * 

  .في المنهاج 
  
   إدراك مركبات الكفاءة وأهداف تعليم مادة العلوم الواردة في المنهاج - 3 – 3

  و خصوصياتها  هاتعريفات* 
                  او اجر ائته اصنا فاته* 
  األدوات الضرورية لتحقيقها * 
  
   تحديد أهمية التكوين بصفة عامة والتكوين الذاتي الخاص بمادة العلوم الطبيعية – 4- 3

  و التأكيد على أهمية المعرفة العلمية  الخاصة بمادة العلوم الطبيعية و بكفاءات العلوم  
  ...، علم البيئة، الوراثة االبيولوجيا ، الجيولوجي: جاالت العلم م* 
  .المفاهيم العلمية والعالقات فيما بينها * 
  كفاءات العلوم الخاصة بالبحث العلمي * 



 

  الخلفية النظرية لكفاءات العلوم * 
  كفاءات العلوم الواردة في المنهاج * 
  األسس النظرية لتعليم وتعلم كفاءات العلوم * 
   كفاءات العلوم) didactique(تعليمية * 
  كفاءات العلوم ) pédagogie(بيداغوجيا * 
  
   تطوير المهارات الضرورية الكتساب القدرة على التحكم في كفاءات العلوم – 5 – 3

  معرفة المقاربات المختلفة التي تسمح باكتساب الكفاءات وتطور المهارات * 
  ة من كفاءات العلوم معرفة القدرات الخاصة بكل كفاء* 
  إدراك كل الكفاءات الواردة في منهاج العلوم الطبيعية * 
  صياغة الكفاءات المختلفة في صورة انجازات  إجرائية* 
  التمييز بين الكفاءات المختلفة والقدرة المركبة لها * 
  اقتراح كيفية تقويم االنجاز حسب الكفاءة التي ينتمي إليها *

  يه تسمح بتحويل الكفاءات المكتسبة وتطبيقها  وضع خطة أو استراتج* 
  تحديد المقاربات المختلفة لتنمية القدرات وإكساب الكفاءات وتطوير المهارات  * 
  )المدرسة االبتدائي ( المقاربة بالقدرات -
   المقاربة بالكفاءات -
   المقاربة بحل الشكل -
  
م في كفاءات العلوم الواردة في  استغالل التمرينات المختلفة لتسهيل عملية التحك-3-6

  المنهاج 
يمكن استعمال استبيان ( تمارين تستدعي القدرة على التمييز بين الكفاءات المختلفة * 

  ) الدراسة لذلك
  صياغة مختلف النشاطات حسب القدرات المختلفة مع مناقشة هذه األخيرة * 
اية من تعليم مادة العلوم تطبيق إستراتيجية تدمج الكفاءات المختلفة قصد تحقيق الغ* 

  الطبيعية 
  تحديد الكيفية التي يتم بها صياغة الكفاءات المختلفة * 
التخطيط للنشاطات المختلفة الخاصة باحتياجات معلمي مادة العلوم الطبيعية فيما يخص * 

  .  قدرتهم على التحكم في كفاءات العلوم
  
  شط عملية التكوين  األسئلة المختلفة التي يمكن استغاللها في تن-3-7

  من حيث صياغة النشاطات الخاصة بالكفاءة * 
   ما هي المعايير التي تعتمدها عند صياغة األداء الخاص بالكفاءة؟ -
   ما هي المعايير التي تحدد الكفاءة اإلجرائية؟-
   هل الكفاءات قابلة للمالحظة ؟ كيف ؟  -
   هل الكفاءات قابلة للقياس  ؟ كيف و لماذا ؟ -
  ل األهداف المصاغة يمكن تحقيقها ؟  ك-



 

   ما هي شروط الضرورية تحقيق الهدف المسطر؟ -
    ما أهمية القدرات بالنسبة للكفاءة ؟ -
   ما أهمية النشاط بالنسبة للكفاءة؟ -
  ... ما أهمية االنجاز بالنسبة للكفاءة ؟ -
  من حيث األهداف الضرورية لحل المشكل * 
  ل المشكل ذو طبيعية علمية  ما الكفاءات الضرورية لح-
  لحل المشكل  ) démarche scientifique( ما هي مراحل المسعى العلمي -
    ما هي القدرات الضرورية للقيام باالستدالل العلمي -
   ما هي االنجازات الخاصة بكفاءة التحكم في االنجاز التقني -
  فاءات المهارات المراد تطويرها على مستوى المتعلم الكتساب الك* 
كاالستدالل العلمي ، التحكم في المعرفة العلمية :  ما هي المهارات الضرورية للكفاءات -

  التحكم في االنجاز التقني والتبليغ والتواصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 للمعلمين في و التمارين الممكن تقديمهاأمثلة عن المشاكل : 4األداة التعليمية رقم  -
  التكوين 

  
قررت لجنة االمتحانات لوزارة التربية الجزائرية في السنة  : )1(لمشكل رقم  ا-4-1

 إعطاء أسئلة تقويم تتالءم مع األهداف الواردة في المنهاج ولتحقيق 2004-2003الدراسية 
: قسم شفوي وقسم كتابي بحيث يتضمن كل قسم: ذلك قررت أن يتضمن االمتحان قسمين 

ة خاصة ببناء المفاهيم، و أسئلة خاصة باالنجاز التقني أسئلة ذكاء و أسئلة فهم و أسئل
  ...وأسئلة خاصة بالتواصل والتبليغ   

ما هي الكفاءات المراد إكسابها للمتعلم حتى يتمكن المتعلم من اإلجابة على : المطلوب -
  هذا النوع من األسئلة، وما هي القدرات المراد تنميتها من خالل السنة الدراسية ولماذا ؟  

  
قام بها معلم " تلوث البيئة" حضوره لحصة تعليمية موضوعها عند: )2( المشكل رقم -2-  4

   :  العلوم الطبيعة في المستوى التعليمي المتوسط، سجل مفتش المادة المالحظات التاليةمادة
   المعلم يسأل ويجيب على األسئلة -
     يقوم المعلم بالتجربة ويكتب النتائج على السبورة بعبارته-
   كل األسئلة تدور حول المعلومات وهي مباشرة -
   المتعلمون يستمعون وال يتدخلون -
   الوقت المسجل على البطاقة التقنية محترم -

ليس للمعلم كفاءات خاصة بتعليم مادة العلوم لذا : بعد يومين تسلم المعلم التقرير التالي
  .نطلب توجيهه نحوى تخصص أدبي

  :المطلوب
  ت مالحظة المفتش ؟  ما هي مبررا-
   ما هي السلوكات التعليمية التي كان على المعلم تجنبها ؟   -
المقاربة "  ما هي المؤشرات التي دلت المفتش على أن الموقف التعليمي ال يتماشى مع -

  الواردة في المنهاج ؟ " بالكفاءات 
  قدمون بها ولماذا ؟  في حالة ما إذا طلب منكم معالجة الموقف،ما هي االقتراحات التي تت-
  
   أستاذ مكون في معهد التكوين إليك قائمة من األهداف قام بصياغتها:  تمرين– 3 – 4

كفاءات مفاهيمية  : بعد قرأتها بتمعن صنف هذه األخيرة حسب انتمائها إلى : المطلوب 
كفاءات منهجية ، كفاءات معرفية ، كفاءات وجدانية وكفاءات نفس حركية ووضح على 

  .  ساس تم هذا التصنيف أي أ
  

    : معرفة معالجة المراجع العلمية* 
  البحث عن المراجع على مستوى المكتبة   -
   قراءة المرجع العلمي بالتأني -
   استقصاء المعلومات الخاصة بالمفهوم العلمي -
  ... استخالص المعلومات الضرورية للتحكم في كفاءات العلوم في بطاقة -



 

  اص بالتجربة أمم اآلخرين  القيام بتقرير خ* 
   عرض ما تم استقصائه من معلومات عن المحيط من البسيط إلى المعقد -
   الربط بين المفاهيم العلمية المختلفة -
   تعديل المعارف السابقة بإدماج المعلومات الجديدة   -
   وصف الرسومات التخطيطية مستعينا باألوراق الشفافة-
  ... شبكة تصورية  تلخيص معطيات المفهوم في-
  القيام بعمل علمي على مستوى مجموعة بيداغوجية * 
   اختيار عناصر ذات كفاءة للعمل معها -
   توزيع المهام حسب الكفاءات -
   إعطاء فرصة لكل فرد ليعبر عن ما يعرفه -
  ...  يتقبل انتقادات اآلخرين بدون رد فعل سلبي-
   
  .ارين أخرى غير تلك المقترحة أعالهعلى المكون أن يقدم مشاكل وتم: مالحظة -
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  قائمة استراتيجيات التنشيط الخاصة بمرحلة اكتساب المعلومات : 5األداة التعليمية رقم  -
  
  :  األولىةاتيجياإلستر - 1 – 5

  يمكن استثارة عملية التفكير في الموضوع بعد تقديم عددا من األسئلة * 
    3ئلة المقترحة في األداة التعليمية رقم استغالل األس* 
  :  التنشيطتسيير - 

  . يطلب المكون من المعلمين الجواب فرديا أوال تم جماعيا* 
تسمح هذه اإلستراتيجية للمكون باالطالع على التصورات القبلية للمعلمين فيما يخص 

 فيما يخص الموضوع مما يساعده على وضع خطة تشمل األبعاد المعرفية والوجدانية
  .   عملية التحكم في الكفاءات 

  
  : الثانية  ةاتيجياإلستر - 2 – 5

تعطى مجموعة من التمارين للمعلمين قصد توعيتهم انطالقا من الصياغات المختلفة * 
لألهداف أي صياغات تتضمن كل المعايير وصياغات تنقصها معايير ويطلب من 

  . المعلمين تحليلها ونقدها بموضوعية
ب من المعلمين تحديد الكفاءات المراد إكسابها للمتعلمين وصياغة النشاطات يطل* 

  .الخاصة بها بصفة إجرائية
  : التنشيطتسيير  -

لألهداف الخاصة بتعليم مادة   من بين الصياغات المختلفةاصنف يطلب من المتكونين* 
المعرفي، المجال المجال :  تلك التي تتضمن معايير التقويم و تنتمي إلىالعلوم الطبيعية

      .النفس حركي والمجال الوجداني االجتماعي، وتلك التي ال تتضمن معايير التقويم
ن تصنيف األهداف في جدول حسب معايير التقويم المتوفرة فيها مع ي يطلب من المعلم*

  .ذكر األسس الذين اعتمدوها للقيام بذلك 
يا مع التأكيد على تطبيق المعرفة القيام بالعمل فرديا تم جماعيطلب من المعلمين * 

  الخاصة بكفاءات العلوم   
 على المكون أن يقوم بالتصحيح في نهاية كل مرحلة من مراحل التكوين مع التأكيد -

)  الفلسفية ، التطبيقية والتاريخية والتعليمية والبيداغوجية(والتذكير باألسس النظرية 
  . الخاصة بكفاءات العلوم

  
     :الثالثة ةتيجيااإلستر - 3 – 5

يطلب من المعلمين المعنيين بالتكوين القيام بالتحويل التعليمي للكفاءات الواردة في * 
  .   المنهاج على بطاقة بيداغوجية قصد تحضير درس خاص بمادة العلوم الطبيعية

  : التنشيطتسيير  -
ألها قبل تحضير يطلب من كل معلم القيام فرديا كتابة األسئلة التي من المفروض أن يس* 

  الدرس 



 

 5 أو 4يطلب من المعلمين القيام بمواجهة األسئلة المختلفة في مجموعات تتكون من * 
أفراد وكتابة األسئلة األكثر مالئمة مع ما هو وارد في مناهج العلوم الطبيعية وفي حالة ما 

  .إذا وجدوا صعوبة على المكون أن يوجههم إلى المقصود
ارة  على السبورة مع التأكيد على محتواها  والشرح بالرجوع إلى تكتب األسئلة المخت* 

  .    التعليمات التربوية 
الطلب من أحد المعلمين الذين لهم خبرة في تعليم مادة العلوم اقتراح إستراتيجية * 

لتحضير مراحل الدرس على السبورة، ذلك قصد اكتساب المعلومات ففي حالة تعذر ذلك 
  ل للقيام بالعملية مع شرح كل مرحلة من مراحل تحضير الدرس    على المكون أن يتدخ

  
     :الرابعة ةاتيجياإلستر - 4 – 5

 وبناء المفاهيم ذلك بالدفع بالمعلمين إلى القيام بالتمرن على  التمييز والفهم واالستيعا* 
  .من خالل مجموعة من األسئلة المقترحة 

  )   أسئلة االستبيان( أسئلة مغلقة -
  ) ...  3األداة التعليمية رقم (ئلة مفتوحة   أس-
  : التنشيطتسيير  -

يعطى للمعلمين مجال لقراءة وفهم األسئلة مع شرح المسعى المراد إتباعه عند اإلجابة * 
  على األسئلة

مناقشة وشرح األجوبة المختلفة للمعلمين مع القيام بالتصحيح مع شرح كيف ولماذا هذه * 
  األجوبة  ؟  

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  قائمة مختلف المقاربات الستثارة اهتمام المعلمين  :6األداة التعليمية رقم 
  
 مادة العلوم الطبيعية والغرض منها جعل المعلمين يطلعون منهاج المقاربة الخاصة ب-6-1

  :على ما فيه من
  أهداف بيداغوجية خاصة بمادة العلوم الطبيعية * 
  عليم مادة العلوم الطبيعية التعليمات التربوية الخاصة بت* 
  التعليمات التعليمية * 
  التعليمات البيداغوجية * 
  " بالكفاءاتبالمقاربة " معجم المصطلحات الخاصة * 
  ....النشاطات التربوية المختلفة* 
  
   بالكفاءات وهي المحبذة في مناهج العلوم الطبيعية المقاربة -6-2

  كفاءات العلوم المختلفة * 
  لمختلفة الخاصة بكل كفاءة علوم القدرات ا* 
  المهارات المختلفة المراد تنميتها * 
  تحديد الكفاءة المراد إكسابها* 
  الكفاءات المنهجية الضرورية لحل المشكل  * 
  الكفاءات المعرفية الضرورية لبناء المفاهيم العلمية * 
  تدعيم محتوى المنهاج للتحكم في كفاءات العلوم * 
  ...  إتباعه إلكساب المتعلم كفاءات العلومالتعليم المراد* 
   
   بحل المشكل الذي يعتبر الغاية من تعليم وتعلم مادة العلوم الطبيعية المقاربة -6-3

  فائدة التعلم من خالل حل المشكل * 
  المهارات والكفاءات المراد تطويرها من خالل هذه المقاربة * 
  ل المقاربة بحل المشكلاالستراتيجيات المراد إتباعها عند استعما* 
  ...القدرات المراد تنميتها الكتساب الكفاءات* 
  
   في كيفية تعليم وتعلم مادة العلوم الطبيعية المقاربة من خالل التفكير -6-4

  التعليم المتمحور حول مادة التعليم * 
   التعليم المتمحور حول المتعلم  * 
   التعليم المتمحور حول المعلم  * 
  لم كفاءات العلوم تعليم وتع* 
  الكفاءات اإلجرائية على مستوى المتعلم * 
  وضعيات التعلم وتكوين الروح العلمية * 
  تقويم كفاءات العلوم * 
  المعرفة العلمية الضرورية الكتساب كفاءات العلوم  * 
  



 

قائمة األسئلة الخاصة بمظاهر تعليم و تعلم كفاءات العلوم : 7األداة التعليمية رقم  
  رية لحل المشكل الضرو

  
وتعليمية ) pédagogique( فيما يخص تعليم كفاءات العلوم كإستراتيجية بيداغوجية -7-1
)didactique (  

  ما هو نوع األسلوب الذي تتبعه في تعليم مادة العلوم الطبيعية ؟* 
ما نمط التأثير الذي ينجم على األسلوب الذي تتبعه في تعليم المادة فيما يخص اكتساب * 

  المتعلم لكفاءات العلوم؟
  ما هي الوضعية التي يجب أن يكون فيها المتعلم حتى يتعلم كفاءات العلوم؟ * 
  ما هي الشروط التي يتطلبها عملية اكتساب كفاءات العلوم المعرفية والمنهجية؟ * 
  ما هي الشروط الضرورية لبناء المفهوم العلمي؟* 
  المتعلم كفاءات العلوم ؟ ما هي معايير التعليم الضرورية لتعلم * 
  ما هي الوسائل التعليمية المراد االستعانة بها إلكساب المتعلم كفاءات العلوم؟ * 
  ...ما نوع التعليم الذي تتطلبه المقاربة بالكفاءات ؟ * 
  
   كهدف التكوين  المتعلقة بحل المشكلالكفاءات فيما يخص اكتساب  -7-2

  هيل تعلم كفاءات العلوم ؟ ما هي الشروط المراد توفيرها لتس* 
ما هي العمليات المراد التأكيد عليها في استراتيجيات التعليم الكتساب الكفاءات المتعلقة * 

  بحل المشكل ؟ 
ما هي الكفاءات المراد تنميتها على مستوى المتعلم حتى يتمكن المتعلم من حل * 

  المشكل؟
 يتمكن من التحكم في االستدالل ما هي المهارات المراد تطويرها عند المتعلم حتى* 

العلمي ومن التحكم في االنجاز التقني والتحكم في المعرفة العلمية والتحكم في عملية 
  التبليغ والتواصل   ؟ 

ما هي النشاطات المختلفة التي يجب على المتعلم القيام بها الكتساب كفاءات العلوم * 
  الضرورية لحل المشكل؟ 

     
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  



 

قائمة األسئلة المتمحورة حول قدرة التحكم في كفاءات العلوم : 8ة التعليمية رقم األدا
  الضرورية لحل المشكل  وتحقيق هدف تعليم مادة العلوم الطبيعية 

  
   ؟  وتعلم مادة العلوم الطبيعية للمتعلمالغاية من تعليمما هي * 
   مستوى المتعلم ؟ ما هي األهداف التي يجب على معلم مادة العلوم تحقيقها على* 
  : عند القيام بتعليم مادة العلوم الطبيعية أجعل العملية تتمحور حول* 
   األهداف المعرفية المسطرة ؟  -
   المعلومات العلمية ؟-
   ما يعرفه المعلم ؟-
   التعلمات الذاتية  للمتعلم ؟-
   المفاهيم العلمية؟ -
   ، ما هي اإلستراتيجية المراد إتباعها ؟في حالة ما إذا كان التعليم يتمحور حول المتعلم* 
  : حتى يكتسب المتعلم الكفاءات المعرفية الخاصة بمادة العلوم الطبيعية يجب* 
   أن ألقن له المعلومات الواردة في البرنامج ؟ -
   أساعد المتعلم في اكتسابه الكفاءات ؟-
   أجعل المتعلم يقوم بنشاطات قصد تنمية قدراته؟ -
   علمية تساعده على بناء المفاهيم ؟ أكسبه معرفة-

حتى يتمكن المتعلم من بناء المفاهيم العلمية الواردة في المنهاج ما هي المهارات المراد * 
  التأكيد عليها من خالل التكوين ؟ 

حتى يتمكن المتعلم من تطوير مهارة حل المشكل، ما هي الكفاءات التي يحتاج إليها؟ * 
  ظيفها ؟ وما هي القدرات المراد تو

حتى يتمكن المعلم من تحقيق األهداف المسطرة في المنهاج ما هي المقاربة التي يجب * 
  أن يتبعها في تعليمه ؟ 

  : يجب أن أعلم للمتعلم من خالل تعليم مادة العلوم الطبيعية* 
   كيف يطبق االستدالل العلمي وأنواع التفكير ؟ -
   كيف يتعلم المعلومات؟ -
  النجاز التقني من خالل التجارب ؟  كيف يتحكم في ا-
   كيف يبلغ المعرفة المكتسبة  ؟ وكيف يتصل باآلخرين؟  -
   أو كل هذه الكفاءات ؟ -

حتى يتعلم المتعلم االستدالل العلمي في أي وضعية يجب وضعه؟ وما هي المواقف التي * 
  يجب أن يتحلى بها ؟ 

   ما هي التقنيات التي يجب أن يمارسها؟ حتى يتمكن المتعلم من التحكم في االنجاز التقني* 
حتى يتمكن المتعلم من التحكم في المعلومات العلمية، ما نوع األسئلة التي يجب أن * 

  تطرح له ؟ وعلى ماذا يجب أن يرتكز كل مرة ؟ 
  حتى يتمكن المتعلم من تبليغ مكتسباته، ما هي القدرات المراد تنميتها على مستواه؟   * 
  
  



 

  شبكة تحليل نقدي إلستراتيجية تعليم كفاءات العلوم: 9 ليمية رقماألداة التع
  

   .....................................................     المفهوم العلمي المتعرض إليه* 
........................................................................................

.................................................................................  
  .........................................     وضوح صياغة األهداف المراد تحقيقها * 

........................................................................................
....................     .............................................................  

  ..................................................      الكفاءات المراد إكسابها للمتعلم * 
........................................................................................

........................................................................................
...............................................................................  

  .......................................................     المهارات المراد تطويرها * 
........................................................................................

   .................................................................................  
        ........................................................            االستراتيجيات المستعملة * 

.........................................................................................
 ...................................................................................  

  .........  ..............................................الصياغة اإلجرائية للكفاءات * 
........................................................................................
........................................................................................

....................................................................   ..........  
  .....................................    المقاربة المختارة لتحقيق الهدف من الدرس * 

........................................................................................
........................................................................................

...............................................................................  
  ....................................    الوسائل التعليمية المستعملة لحل المشكل * 
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........................................................................................

    ...............................................................................  
  ..........    .........مالئمة ومطابقة المركبات المختلفة الخاصة باإلستراتيجية التعليم* 
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  لكفاءات المقصودة   المحتوى العلمي، األهداف المستهدفة، ا: تطابق المعطيات التعليمية* 
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  مرجعية كفاءات التعليم وكيفية تقويمها : 10األداة التعليمية رقم 
  

   :مرجعية الكفاءات المعرفية* 
   

  )اكتساب مهارة حل المشكل(يعرف المعلم الغاية من تعليم مادة العلوم الطبيعية   - 10-1
ية من تعليم مادة العلوم هي اكتساب مهارة حل المعلم ال يعرف أن الغا: 0 المستوى -

  . المشكل
  المعلم يعرف الغاية لكن ال يعرف لماذا ؟: 1 المستوى -
  المعلم يعرف الغاية و يعرف لماذا ؟ : 2 المستوى -
  نفس الشيء : 3 المستوى -
  
  الكفاءات الضرورية لحل المشكل المطروح يعرف المعلم   - 2 -10
   يعرف أن حل المشكل يتطلب كفاءات العلوم المعلم ال: 0 المستوى -
  المعلم يعرف أن حل المشكل يتطلب الكفاءات، لكن ال يعرف ما هي : 1 المستوى -
  المعلم يعرف أن حل المشكل يتطلب الكفاءات، لكن ال يعرفها كلها : 2 المستوى -
  كلهاالمعلم يعرف أن حل المشكل يتطلب الكفاءات، لكن ال يعرفها : 3 المستوى -
  
  تحديد الكفاءات الواردة في المنهاج يعرف المعلم    - 3 -10
  تصاغ الكفاءات في صورة قصد بيداغوجي غير وارد في المنهاج   : 0 المستوى -
   تصاغ الكفاءات في صورة قصد بيداغوجي وارد في المنهاج   : 1 المستوى -
   تصاغ الكفاءات في صورة قدرات خاصة بالكفاءات: 2 المستوى -
  تصاغ الكفاءات في صورة نشاط يقوم به المتعلم : 3 المستوى -
  
  يدرك المعلم الصعوبات التي تعيق تعلم المتعلم فيما يخص الكفاءات    -4 -  10
  ال يدرك المعلم الصعوبات أو يفضل تجاهلها    : 0 المستوى -
  يدرك المعلم الصعوبات ويرجعها إلى مستوى المتعلم: 1 المستوى -
  يدرك المعلم الصعوبات وليس لديه الكفاءة لمعالجتها: 2توى  المس-
وضع إستراتيجية ترجع (يدرك المعلم الصعوبات و لديه الكفاءة لمعالجتها : 3 المستوى -

  ) إلى تكوين الكفاءات 
  

أن بكون المعلم قادرا على بناء نشاطات تتالءم مع األهداف التي حددها في بداية   -5 - 10
بة لهذه الكفاءة على المعلم أن يشرح دوره ، نشاطه ونشاطات المتعلمين بالنس( الدرس 

  ) قصد تحقيق الهدف
  ال يوجد أي وصف أو تحليل للنشاطات المحققة لألهداف المحددة     : 0 المستوى -
  يحلل النشاطات بالرجوع إلى الكفاءات الواردة في المنهاج : 1 المستوى -
  اء على القدرات والمهارات المكونة للكفاءات تحلل النشاطات بن: 2 المستوى -
  نحلل النشاطات حسب المشكل المطروح للحل : 3 المستوى -



 

يكون المعلم قادرا على تحديد التصور أو التصورات الخاصة بتعلم الكفاءات أن  -6 - 10
  المختلفة 

        ال يوجد لدى المعلم تصورات خاصة بالتعلم الواردة في المنهاج : 0 المستوى -
  يوجد لدى المعلم تصور خاص بالتعلم لكنه يجهل المعايير التي تميزه : 1 المستوى -
يدرك المعلم تصور التعلم والمعايير التي تميزه لكنه ال يمكنه تبرير اختياره : 2 المستوى -

  للتعلم 
 يدرك المعلم تصور التعلم والمعايير التي تميزه وله القدرة على تبرير: 3 المستوى -

  اختياره للتعلم 
  

  :تنشيط مراحل التعليم كفاءات مرجعية * 
   

  يتحكم المعلم في كفاءات العلوم الضرورية لحل المشكل الواردة في المنهاج  -7 -  10
ليس للمعلم القدرة على التحكم في الكفاءات أو المهارات المراد إكسابها : 0 المستوى -

  للمتعلم        
درة على القيام بالنشطات التي يحددها للمتعلم لكن ليس له طرق للمعلم الق: 1 المستوى -

  عديدة لتحقيقها 
للمعلم القدرة على تطبيق عدة طرق للقيام بالنشاطات وله القدرة على تحليل : 2 المستوى -

  ايجابيتها وسلبيتها 
  للمعلم القدرة على معالجة السلبيات المختلفة الخاصة بطرق التعلم : 3 المستوى -
  

  القدرة على إشراك المتعلم في مشروع تعليم وتعلم كفاءات العلوم للمعلم  -8 -  10
  ليس للمعلم القدرة على إشراك المتعلم في مشروعه         : 0 المستوى -
يقوم بالتمارين المقترحة من طرف المتعلمين لكنه ال يهتم بتعلمهم وال : 1 المستوى -

  يدعمهم فيما تعلموه 
دفع بالمتعلمين إلى المشاركة في مشروع التعلم ويجعلهم مسؤولين عن ي: 2 المستوى -

  تعلمهم  
للمعلم القدرة على التمييز بين الكفاءات والمهارات المختلفة والتمييز بين : 3 المستوى -

  القدرات التي تسمح باكتسابها 
  

  :لمعلم المراد تعينها للتقويم من خالل المناقشة بين المكون واكفاءات مرجعية ال* 
يدرك المعلم الفرق بين ما يقترحه وما يجب أن يكون عليه تعليم مادة العلوم حسب  -9 - 10 

  ما ورد في المنهاج 
للمعلم القدرة على تحليل الفروق الموجودة بين المقاصد البيداغوجية والتعليمية  -10 - 10

   وما يالحظه المكون 
 الصعوبات التي يجيات المختلفة لمعالجة  للمعلم القدرة على تصور االسترات- 11 -  10

   ...تصادفه في تعليمه 
  



 

  معجم المصطلحات
 
A- -  

 
        -Accommodation.................................................................. المواءمة -
  -   Action.................................................................................. الفعل -
  -Activité................................................................................... النشاط-
  Activité cognitif-.......................................................... النشاط المعرفي-
  -Apprendre a apprendre............................ .................... تعلم آيف تتعلم-
  -..………………………………………………Apprentissage التعلم -
  -……………………………….Approche didactique المقاربة التعليمية -
  ……………………………………….…………..Aptitude- االستعداد-
  -..……………………………………………Assimilation االستيعاب -
  - ……………………………………………………Affectif الوجدان -
  

B--  
  – ..……………………………………………behaviorisme  السلوآية-
 

-C-       
  -..……………………………………………………capacité   القدرة-
 -…………………………………………………cognition  المعارف -
 -.…………………………………………cohérence   التالؤم/  الترابط -
 -...…………………………………concept scientifique  مفهوم علمي -
 -..………………………………………………conception التصور   -
 -.……………………………………conflit cognitif  الصراع المعرفي -
 -.……………………………………………………contexte  القرينة -
 - ...………………………………compétence de savoir آفاءة المعرفة -
 -.………………………compétence méthodologique  آفاءات منهجية  -
 -..…………………………compétence transversale  آفاءة مستعرضة  -
 

- D-     
  

 -.............................................................................démarche المسعى  -
   - ………………………………démarche scientifique  المسعى العلمي-
  -…………………………………………………didactique التعليمة  -
 



 

-E-     
  
 - ..…………………………………………………enseignant  المعلم-
 -…………………………enseignement apprentissage  التعليم والتعلم  -
 -.……………………………………esprit scientifique  الروح العلمية -
 - ..………………………………évaluation formative التقويم التكويني -
 -..……………………………évaluation sommative التقويم التحصيلي  -
 

-F-      
  -…………………………………………professionnel  التكوين المهني-
 -..…………………………formation disciplinaire تكوين خاص بالمادة -
  

-H-       
   - .……………………………………………………habileté المهارة -
  

-I-    
  -intelligence interpersonnelle ……………………… ذآاء بين شخصي-
 - ……………………..……………intelligence pratique  ذآاء تطبيقي-
 

-L-      
 -...………………………………………………………latent   آامن-
 

-M-    
 -.………………………model allostérique  ............... النموذج التعديلي-
  -..……………………………………………………model النموذج  -
 -.…………………………… méthode expérimental المنهج التجريبي  -
 

-O-      
 -………………………………………………….…objectif  الهدف -
 -.………………………obstacle épistémologique  عائق ابستيمولوجي -
 -.……………………………………………………obstacle  العائق -
 

-P-       
  -..……………………………………patterns d’actions   نماذج الفعل-
 -pédagogie par objectifs  .………………………… بيداغوجيا األهداف-
  -……………………………………pensée discursif  المعرفة الساذجة -
 -...………………………………………………performance المهارة-



 

 -.…………………………………… …psycho moteur النفس حرآي  -
 - ..……………………………………puissance génératif قدرة مولدة -
 

-R-     
  
  -………raisonnement hypothético-déductif االستدالل الفرضي استنباطي -
 -…………………………raisonnement scientifique االستدالل العلمي  -
 - ..………………………………………………référentiel المرجعية -
 - ……………………………………résolution problème حل المشكل -
 

-S-       
 -...……………………………………………………savoirالمعرفة   -
 - …………………………………………savoir être  المعرفة الوجدانية-
 -..…………………………………………savoir faire المعرفة الفعلية  -
  -.………………………savoir faire scientifique المعرفة الفعلية العلمية  -
 -..………………………………………savoir savant...   معرفة العالم -
 -.……………………………………………………sciences العلوم  -
 -.…………………………… situation d’apprentissage مواقف التعلم  -
 -..…………………………………situation problèmeمشكل  – موقف -
 -.……………………………………………schèmes رسومات خيالية  -
  -...…………………………………… socio affectif السوسيو وجداني  -
 - ………………………………structure conceptuelle البنية التصورية -
 

-T-      
  

  -.………………………………………tache problème  مشكل–ط  نشا-
  -...…………………………………transfert opérationnel  نقل إجرائي-
  -……………………………transposition didactique التحول التعليمي  -
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يمثل نتائج مالحظة النشاط التعليمي الخاص بالدراسة االستطالعية في ) 1( الملحق رقم -

  المستوى التعليمي االبتدائي 
  

ئج مالحظة النشاط التعليمي الخاص بالدراسة االستطالعية في يمثل نتا) 2( الملحق رقم -
  المستوى التعليمي الثانوي 

  
االبتدائي     : يمثل استبان البحث الموجه لمعلمي العلوم للمستوى التعليمي) 3( المحق رقم -

  والمتوسط والثانوي 
  
ة تستعمل في نفس الوثيق: مالحظة(للمفتش يمثل نموذج تقرير تربوي ) 4( الملحق رقم -

  ).المستويات التعليمية الثالثة 
  
  يمثل ملخص البحث باللغة العربية و اللغة األجنبية ) 5( الملحق رقم -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

.  
  
  

  )1(الملحق رقم 
  
   خاص بالدراسة االستطالعية يمثل نتائج مالحظة النشاط التعليمي

  االبتدائي  في المستوى التعليم 
  

 " :المعلم دقيقة والهدف المسطر من طرف 30تقدر المدة الزمنية للحصة ب :ألولىاالحصة التعليمية 
أطلق عليه اسم الكفاءة "  الوسط المائي  األرضي والجوي : التعرف على أسباب التلوث في الطبيعة 

أن يتوصل إلى : " أما الهدف المراد تحقيقه في نهاية هذه الحصة على مستوى المتعلم . القاعدية 
  . أطلق عليه اسم مؤشر النجاح للدرس) 1" (ة أسباب التلوثمعرف

  
كمدخل إلى الدرس ، يبدأ المعلم بتعليق صورة على السبورة تمثل مكان : الفترة األولى من الحصة * 

و التعليمة . رمي األوساخ المخصص من طرف البلدية سعيا وراء الوصول إلى األهداف التي سطرها 
علم هو أن يصل بالمتعلم من خالل  ما تقدمه الصورة إلى ذكر العناصر التي كان يرمي إليها الم

غير أن هذا االخير لم يوجه المتعلمين إلى المالحظة من . المالحظة قصد االنتهاء بمصطلح التلوث 
  : ويبدأ حواره كالتالي . أجل استقصاء المعلومات التي يمكنه استغاللها فيما بعد في الفترة الثانية 

  ن خصص هذه األماكن ؟ مشيرا إلى الصورة    م-م   
   البلدية هي التي خصصت هذه األماكن    -ت  
   لماذا خصصت هذه األماكن ؟   -م   
   لكي نرمي فيها القمامات وال نمرض -ت  
   نعم لكي ال نمرض ، يجب أن تكون هناك أماكن مخصصة للقمامات -م   
  فظنا على ماذا ؟  وإذا خصصنا أماكن للقمامات نكون حا-م   
   نحافظ على صحتنا -ت 
  .البيئة  ال ، نقول على نظافة -م  

بعد )  . البيئة ، القمامات  المحيط ( المعلم في حيرة من أمره فيما يخص المصطلحات المستعملة 
: " الحوار الصغير الذي يعتبر بمثابة مدخل إلى الدرس  يقوم المعلم بكتابة العبارة التالية على السبورة 

  " المحيط برمي القمامات في األماكن المخصصة لها نكون قد حافظنا على نظافة 
يقوم المعلم بتعليق صورة تمثل قمامات على األرض  وفئران وعمارات : الفترة الثانية من الحصة * 

  بدل األولى تم يسأل من جديد 
    ماذا تجلب لنا هذه الكيفية التي نرمي بها القمامات   -م  
   األمراض - 1ت
   البيئة - 2ت
   الهضبة  المضرة - 3ت
   الفئران - 4ت

يجد المعلم نفسه في مأزق لكونه لم يتوصل إلى مصطلح التلوث الذي كان يسعى من ورائه ولتقريب 
  .جديد الفكرة يطرح السؤال من 

  
  
و " . أنواع التلوث ومصادره " وإنما " تلوث أسباب ال" بالرجوع إلى المنهاج ، نجد أن المفهوم المراد إكسابه للمتعلم ليس )   1(

  .يعطي هذا فكرة عن جدية وتحكم المعلم في المحتوى العلمي للمنهاج 



 

   متعلم= معلم ، ت = م ) 2(
   كيف يكون الحي ؟ -م 
   يكون الحي ملوث -ت
   أحسنت ، جيد -م  
   هل يتلوث الحي بالقمامات فقط ؟ مشيرا من ثاني إلى الصورة -م  
  لوث بالفئران  يت-ت 
   الفئران ما هو مصدرها ؟ -م  
   النفايات -ت 
  …  كيف قلنا  اآلن ؟ من -م  
من طرف " التلوث "يجد المعلم نفسه من جديد في مشكلة لكونه لم يغتنم الفرصة عند نطق مصطلح *

  : وبعد لحظة صمت يجيب التلميذ . المتعلم ، ولم يحاول االستفسار عن معناه مع باقي القسم 
  ) بصوت مرتفع ( التلوث -ت 
   ماذا تسبب القمامات ؟ -م  
  . تلوث الحي -ت 
   نعم -م  
يغير المعلم السؤال وينتقل من فكرة القمامات إلى فكرة الماء القصد منه جلب انتباه المتعلم أن هناك * 

  نوع آخر من التلوث غير القمامات 
  ذي نسببه ؟  عندما نرمي الماء الملوث ، ما نوع التلوث ال-م  
   البيئة -ت 
   ماذا أيضا ؟ -م  
   المحيط واألرض -ت 
    نعم األرض -م  
  … هذا النوع من التلوث في األرض نسميه ب-م  
   يسمى بالتلوث األرضي -ت 

. في هذه المرحلة  يدور الحوار بين المعلم ونفس المتعلم مما أدى إلى  ازدياد التشويش في القسم 
تموا بما يقال من طرف المعلم ، ومنهم حتى من أخرج كتاب الرياضيات  وبدأ معظم التالميذ لم يه

يرفع المعلم صوته ثم يضرب على الطويلة السترجاع الهدوء وبعدها يطرح السؤال . التصفح فيه  
  : التالي 

   هل الفاضالت والقمامات هي فقط التي تسبب التلوث األرضي ؟    -م  
   البرك -ت 
   ال-م  
  ك أسباب بشرية  هنا-م  
   حرق الغابات -ت 
   نعم حرق الغابات يسبب التلوث الجوي  -م  
   ماذا يسبب حرق الغابات ؟ -م  
   التلوث الجوي -ت 
وبدون أن يستغل المعلم إجابة المتعلم لتدعيم الفكرة الخاصة بالتلوث الجوي، ينتقل مباشرة إلى تلوث * 

  : المياه ويسأل من جديد 
  نوات صرف المياه ؟  هل رأيتم ق-م  
   أين يجب أن تكون ؟ -م  
  يبقى القسم بدون إجابة ، ويتابع المعلم * 
   تحت األرض -م  



 

   ماذا ينتج عنها ؟ -م  
   المكروبات -م  

وبتابع المعلم في سيرورة . وتبقى الفكرة الخاصة بتلوث المياه عالقة بدون معرفة أسباب تلوث المياه 
  درسه 

  ياكل السيارات كذلك ؟   ربما رأيتم ه-م  
   نعم -ت 
    بعد التكسير ماذا يبقى منها ؟      -م  

   العجالت -ت  
   المحرك -ت  
   ماذا يبقى منها أيضا ؟ بدون إجابة  -م   
  … ما يسمى ب -م   
    بالهياكل التي تسبب التلوث في األرض -م   
   رأيتم الجو كيف كان السبت الماضي ؟ -م  
   كان ملوثا -ت 
   نعم ملوثا برمال الصحراء -م  
   بالغبار    -ت 
   التلوث بالغبار ودخان المصانع -م  
   ودخان السيارات -ت 
  دخان المصانع ودخان السيارات هي أسباب تلوث ماذا ؟ :  قلولي -م  

ال ال إجابة عن السؤال، و نعتقده غير واضح بالنسبة للمتعلم ، وفي نفس الوقت يبدو لنا وكأن المعلم 
الدخان ، المصدر : الجو ، السبب : الوسط :  يميز بين الوسط الملوث ، مصدر التلوث وسبب التلوث 

  . المصانع وحرق الغابات : 
  : ويجيب المعلم على سؤاله 

   هذه األسباب تلوث الجو -م  
   وماذا تسبب لإلنسان -م  
   األمراض  -ت 
   ما هي هذه األمراض ؟  -م  
   صعوبة التنفس -ت 

  ليس لها عالقة بالموضوع وال تخدمه ) الخاصة بالمرض(بهذا النوع من األسئلة 
   نعم حتى الذي ليس مريضا ، يمكنه أن يمرض عندما يستنشق الدخان -م  
   إلى أين يتسرب الدخان ؟ -م  
   إلى الرئتين  -ت 
   ماذا يفعل إلى الرئتين ؟  -م  
   يضيقها -ت 

ما سبق وما سيأتي ، بحيث بدل ما يتابع الفكرة نجده يطرح سؤال ال بعد ذلك يحدث انقطاع تام بين 
  :  عالقة له بالجو ، وفي نفس الوقت نجده يعيد نفسه فيما يخص الوسط المائي 

   ما هو الوسط اآلخر الذي تعيش فيه الكائنات الحية ؟ -م  
   الوسط المائي -ت 
   بماذا يمكن أن يتلوث هذا الوسط؟  -م  
  لفضالت ، وماذا أيضا ؟   برمي ا-م  
   باألسماك -ت 



 

وأن السمك هو الذي يعاني من . طبعا المعلم لم ينتبه لهذه األجوبة ليصحح المفهوم الخاص بالتلوث 
  . التلوث 

   بماذا أيضا ؟ -م  
   الغبار -ت 
   وبماذا أيضا؟ -م  
    قنوات صرف المياه  -ت 
  .ار واألودية والمحيطات  لكن ليس هذا في البحر فقط ، بل في األنه-م  
   من يصبها في هذه األوساط ؟ -م  
   اإلنسان-م  
   هناك سبب آخر يسبب التلوث المائي ما هو ؟ -م  
   البواخر ، أتعرفون البواخر ؟ -م  
   نسميها بناقالت البترول -م  
   ماذا يحدث بعد ذلك ؟ -م  
   تموت األسماك  -ت 
   وما هي الكائنات األخرى ؟   -م  
    النباتات -ت 
  .  بهذا التلوث نكون قضينا على الثروة فوق الماء-م  

ثم يرجع المعلم من جديد إلى التلوث الجوي ويقوم بحرق قطعة من القماش ويضع فوقها ورقة بيضاء 
  ذلك قصد إظهار تصاعد الدخان وما ينجم عنه  

   الحظ ماذا يتصاعد ؟    -م  
    الدخان  -ت 
  الورقة ؟  كيف أصبح لون -م  
   أصبحت الورقة سوداء -ت 
   ماذا يحدث الدخان ؟ -م  
   يحدث التلوث -ت 
   للمحافظة على نظافة الجو ، ماذا يجب أن نفعل لكي نتجنب التلوث ؟ -م  

  من جديد المعلم يطرح أسئلة سطحية بدون أن يحدد الوسط المقصود في هذا النوع من التلوث  
   نحرقها بعيدا عن األحياء -ت 
   ويجب المحافظة على غابتنا -م  

ملخص (يرمي المعلم من خاللها مع المتعلم إلى  بناء نص علمي : الفترة الثالثة من الحصة *  
  ) الدرس 

   ما هي أنواع األوساط التي يمكنها أن تتلوث في البيئة ؟ -م  
   الوسط األرضي و المائي والجوي -ت 
   ما هي أنواع التلوث ؟ -م  
  لسؤال بدون إجابة و يشرع المعلم في كتابة الملخص على السبورة يبقى  ا* 
يختلف نوع التلوث باختالف مصدره حيث يكون أرضيا بانتشار القدرات ، مائيا بانتشار مواد " 

ويطلب بعد ذلك من المتعلم كتابة الملخص " وغازات سامة وجويا بانتشار دخان السيارات والمصانع 
  .   على الكراس 

  
" أنواع التلوث ومصادره " لما كان مفهوم التلوث على مستوى المنهاج يتضمن موضعي : ة مالحظ

وحتى نالحظ نشاط المعلم الخاص بالمفهوم كامال أبينا إال أننا نحظر " أخطار التلوث ومكافحته " و
  . الحصة الثانية 



 

  
كفاءة القاعدية المسطرة  من  دقيقة وال30تقدر المدة الزمنية للحصة ب:  الحصة التعليمية الثانية  -

التعرف : " أما مؤشر الكفاءة " . اكتشاف أخطار التلوث وبعض الطرق لمكافحته : " طرف المعلم 
  "  على أخطار التلوث وطرق مكافحته 

  قام المعلم بتذكير واسترجاع معلومات الحصة السابقة  الخاصة بأنواع التلوث : الفترة األولى 
  لوث ؟  ما هي أنواع الت-م  
  . التلوث األرضي والجوي والمائي -ت 

لهذه ) البنية المعرفية لها(يكتفي المعلم بهذه األجوبة ،  ولم يهتم بالتحقق من مدى معرفة المتعلم 
. بحث  يمكن أن يكون قد حفظها وعاود سردها فقط . المعلومات بناء على نظرية تقويم التصورات 

  : ويتابع المعلم 
  لتلوث ؟  ماذا يصيب ا-م  
   يصيب البيئة -ت 
   ال ، من يصيب التلوث ؟ -م  
   يصيب اإلنسان -ت 
   ما هي األخطار التي تنتج عن هذا التلوث ؟  اذكروا لي األخطار -م  
   األمراض بالنسبة لالنسان -ت 

يجد المعلم صعوبة في توجيه تفكير المتعلم نحو ما يريده ، أي ذكر ما يعرفه عن األخطار  التي 
اإلنسان والنبات والحيوان ، وبالرغم من ذلك يدخل في : ببها أنواع التلوث بالنسبة للكائن الحي تس

  . الفترة الثانية من الحصة 
  
الصور المحضرة من طرفه (يقوم المعلم بتدعيم نشاطه ببعض الوسائل التعليمية :  الفترة الثانية -

  : ويتابع المعلم  .اتية واالكتشاف مما يفقد الفرصة على المتعلم الممارسة الذ) مسبقا 
   ما هو نوع المرض الذي يصيب اإلنسان ؟ -م   
   التنفس - 1ت
    السرطان - 2ت

   نعم ، عملية التنفس من خالل الضيق في التنفس واالختناق -م   
   هناك أنواع أخرى من األمراض ما هي ؟ -م   
    األمراض التي تسببها الفئران-م   
   الطاعون -ت  
   وبالنسبة للنبات ؟  تبقى األسئلة بدون إجابة -م   

  يقرر المعلم في هذه اللحظة  تمرير إناء به ماء معكر يحتوي على أوساخ وصابون 
   كيف هو هذا الماء -م   
   الماء وسخ -ت  
   نقول ملوث -م   
   هل نسقي النبات بالماء الملوث ؟ -م   
   ماذا سيحدث له ، تصورا -م   

   ينطق المعلم مصطلح التصور ولكن ال ندري ما المقصود به ألول مرة
   تموت -ت  
    البعض منها يموت واآلخر ال ينمو جيدا -م   
   لماذا ؟ -م   
   به مكروبات وأوساخ -ت  
   نقول أن بالماء مواد سامة -م   



 

   تصيب المواد السامة وسط آخر -م   
ن يصل إلى فكرة أن المواد السامة خطرة على يريد المعلم أ. الهدف من السؤال غير واضح * 

ما هي الكائنات تكون عليها المواد السامة :  والسؤال  يكون . الكائنات الحية التي تعيش في الماء 
  :   خطرة ؟ وبالرغم من ذلك كان جواب المتعلم 

   الحيوانات  -ت 
   في وسط مائي -م  
   حيوانات مائية  -ت 
  واطئ  ماذا نجد في بعض الش-م  
   قنوات صرف المياه -ت 
   هذه األوساخ توجد فيها مكروبات ومواد سامة ، ما هي ؟  -م  
   مواد سامة -ت 
   هل يمكن القضاء على أخطار التلوث ؟ -م  
    نعم -ت 
   فكروا -م  
   نعم سيدتي -ت 
   أنا أقول لكم ال ، ال يمكن القضاء عليها نهائيا لماذا ؟ -م  
   واألوساخ  لكثرة النفايات-ت 
   من سبب هذه األوساخ والنفايات  ؟ -م  
   اإلنسان -ت 
   كيف هو عدد السكان ؟ -م  
   في تزايد -ت 
   نعم كلما يزداد عدد السكان تزداد النفايات والمصانع -م  
   يكثر الدخان -م  
   ماذا تنتج المصانع ؟ -م  
   النفايات -ت 
   أين ترمي بهذه النفايات -م  
  يرات   في البح-ت 
   هذا يسبب التلوث -م  
   ال يمكننا أن نقضي على التلوث ، ألن عدد السكان يكثر واألوساخ تكثر-م  
  ما هي ؟ .  لحماية المحيط ، هناك طرق يجب أن يقوم بها كل واحد منا -م  
  :  يشرع المعلم في التعرض إلى طرق مكافحة التلوث التي تمثل الشطر الثاني من المفهوم * 
   من يذكر لي بعض الطرق لنحمي المحيط من التلوث -م  
   بعدم رمي فضاالت المصانع في الماء -ت 
   كيف نحمي المحيط ؟ -م  
    برمي النفايات في األماكن المخصصة لها -ت 
   ال نبني المصانع في الغابات -ت 
   نعم بعيدا عن األحياء السكنية -م  
  ؟  كيف يجب أن تكون قنوات صرف المياه -م  
    يجب أن تكون تحت األرض  -ت 
   وأن نصلح القنوات-م  
   بتنظيف األحياء-ت 
   بغرس األشجار لتلطيف الجو  -ت 



 

يكتفي المعلم بهذه التدخالت وينتقل إلى الفترة الثالثة من الحصة التي يتم فيها تركيب المعلومات * 
  المكتسبة 

  : الكتاب المدرسي للقيام بحل التمارين الواردة فيه  يطلب المعلم من المتعلمين أخذ :  الفترة الثالثة -
   افتح الكتاب في عنوان أخطار التلوث ومكافحته -م 
وبعد لحظة سمح المعلم للمتعلم أن يقوم بحلها .قام المعلم بالقراءة األولى ثم طلب من المتعلم قراءته * 
 :  

   من يذكر لي أخطار التلوث -م  
  تنفسي  اإلصابة بمرض الجهاز ال-ت 
   وماذا أيضا ؟ -م  
   سقيان النباتات بالماء -ت 
  لم يتدخل المعلم ليصحح اإلجابة التي تعني مصدر التلوث وليس خطره * 
   وماذا أيضا ؟ -م  
   انتشار األمراض في األودية والمحيط -ت 
   لكي نقاوم هذه األخطار ماذا يجب أن نفعل ؟ -م  
   نحمي المحيط -ت 
  يه ؟  ماذا نحمي ف-م  
   اإلنسان-ت 
  . كذلك الكائنات الحية وليس فقط اإلنسان -م  
ويرجع من جديد إلى . يمرر المعلم اإلجابة بدون التوقف عندها  وكأن اإلنسان ليس كائن حي * 

  .األوساط المعيشية 
   ما هي األوساط التي تعيش فيها الكائنات الحية -م  
   اإلنسان ، النبات والحيوان   -ت 
  ذه اللحظة يعلق المعلم صورة تمثل حملة نظافة في الحي في ه* 
   ماذا تالحظون على الصورة ؟ -م  
   مكافحة التلوث  -ت 
    بماذا يقومون األفراد على السبورة ؟ -م  
   ينظفون حيهم -ت 
  ، أين ؟ … لكي نقضي على التلوث -م  
   في الحي -ت 
  ا ؟  كيف يكون الوسط الذي يشارك فيه كل واحد من-م  
  . خاليا من التلوث -ت 

قبل نهاية الحصة يكتب المعلم الملخص على السبورة ويطلب من المتعلمين كتابته على كراس 
  .المحاوالت 
           

  
  
  

  
  
 
  



 

  ) 2( الملحق رقم -
  الخاص بالدراسة االستطالعية يمثل نتائج مالحظة النشاط التعليمي 
   الثانوي في المستوى
  
  

 دقيقة والهدف منها حسب 60صة تطبيقية تتم في مدة زمنية قدرها ح: الحصة األولى 
  )*نبات السوسن( المعلم التعرف على البنية التشريحية لجدر أحادي الفلقة

  
يقوم المعلم في بداية الحصة التطبيقية بالتذكير بالمعلومات السابقة الخاصة بمفهوم النقل العمودي ثم * 

  : يد بعد كتابته على السبورة يبدأ تدخله الخاص بالمفهوم الجد
   ما هو الهدف من الدرس اليوم ؟    -م  
   التذكير باالنتقال العمودي -ت 
   ال معرفة مكونات الساق  ونأخذ نبات السوسن -م  
   لماذا نأخذ نبات السوسن ؟ -ت 
   لدراسة مكونات الساق -م  
فمن المفروض أن . يبقى في غموض  اإلجابة غير مقنعة وال تعطي أي تفسير مما يجعل المتعلم * 

تكون حصة تطبيقية يقوم فيها المتعلم باكتشاف البنية التشريحية من خالل ممارسته اليدوية للمركب 
والتحليل ) المقطع في الجدر تحت المجهر( التجريبي ومعالجة للمواد الكيماوية ، و بتوظيف المالحظة 

في  بعرض صورة لمقطع عرضي  في جدر أحادي لكن بدل ذلك ، نجد المعلم يكت. … والتركيب 
  : على الحائط بواسطة جهاز اإلسقاط ) نبات السوسن (الفلقة  

 ال يمكننا أن نقوم بالتجربة ، لكن في حالة ما إذا كانت الحصة عادية ، ما هي المراحل التي -م  
  سنقوم بها لتحضير المقطع في الجدر ؟ 

  ؟  ما هو المحلول الذي ستستعمله -م  
   ماء جافيل -ت 
   ما الهدف من وضعها في ماء جافيل ؟ -م  
   لتثبيت الهياكل ؟ -ت 
   بماذا نغسل المقاطع ؟ -م  
   بحمض الخل بتركيز عشرون بالمائة -ت 
   ما الهدف من وضع المقاطع في حمض الخل ؟ -م  
   إلزالة ماء جافيل -ت 
   ما لون أخضر المثيل ؟ -م  
   أخضر  -ت 
   األشياء التي تتلون باألخضر ؟  ما هي-م  
   اللحاء يتلون باألخضر والسليلوز يتلون باألحمر   -م  
يرسم  المعلم الرموز التي  تمثل كل من اللحاء والسليلوز على السبورة  ويتدخل من جديد مشيرا * 

  إلى الصورة لمقطع في جدر أحادي الفلقة 
  لي بالرموز  نالحظ المقطع ونرسم رسم تخطيطي يعني تمثي-م  
   انتباه لمقطع عرضي لجدر نبات أحاكي الفلقة أي نبات السوسن -م  
   ماذا نالحظ على الصورة -م  
   لونين مختلفين -ت 
   نالحظ هذه الخاليا ونتعرف عليها من الداخل إلى الخارج -م  



 

   ماذا نالحظ ؟ -م  
   دائرتين -ت 
    أين االسطوانة المركزية ، نجدها في المركز-م  
   وماذا أيضا ؟ -م  
   القشرة -ت 
   أين هي القشرة ؟ -م  
  ) مشيرة إلى الصورة لتحديد القشرة ( يجب االنتباه هذه هي القشرة -م  
   في ماذا تتمثل القشرة ؟ -م  
   في السمك -ت 
   نقول القشرة واسعة والمركز يمثل االسطوانة ، لنتعرف على األنسجة-م  
  ر الماصة  ماذا نالحظ ، األوبا-م  
   الشعيرات -ت 
   ال إنها خاليا -م  
   خاليا سداسية الشكل -ت 
   هناك خاليا متطاولة -م  
   وأخرى أفقية -ت 
   الطبقة  الخارجية الضيقة تدعى ؟-م  
   الطبقة الوبرية  -ت 
   نعم تدعى طبقة وبرية -م  
  ر نالحظ اآلن هذه الطبقة الكتيمة اللون التي تظهر باللون األخض-م  
في الحقيقة الصورة المعروضة ال يظهر فيها اللون األخضر وإنما وردي والمعلم يحاول أن يقنع * 

المتعلم على أنه ذو لون أخضر ، إضافة إلى أنه ال يتحكم في المقاطع المعروضة ال من حيث الترتيب 
 بذهنه بدون أن وفي نفس الوقت يجيب المتعلم بكل ما يمر. وال من حيث التمثيل الرمزي للمكونات  

  : ينتبه المعلم 
   بماذا تتلون الخاليا ذات اللون الدائري ؟ -م  
   بالوردي -ت 
   ما الذي يلونها باللون الوردي ؟ كيف يدعى الملون الوردي ؟ -م  
هذا النوع من األسئلة يكشف عن الصعوبة التي يجدها المعلم في التمييز بين الملون والكاشف  مما * 

  بة من أمره مما يجعله يغير نوع السؤال يجعله في صعو
   نقول أن الفلين يتكون من خاليا ، أما البرنشيم القشري يحتوى علال طبقات -م  
   نالحظ البرانشيم القشري ما لونه ؟ -م  
  ) طبعا اإلجابة ال تعكس الحقيقة المالحظة ( أخضر -ت 
   لنتكلم على األوعية الخشبية أين نجدها ؟ - م  
  االسطوانة  في -ت 
   األوعية الخشبية تكون باألخضر وللحائية تكون بالوردي -م  
   ما  شكل اللحاء ؟ -م  
   عبارة عن دوائر -ت 
  الحظوا هنا ، نالحظ اللون القاتم وال نميزه .  شكله بيضوي ملون باللون الوردي  -م  
  …   نقول أن الخشب واللحاء يتوضع ب-م  
   بالتدرج -ت 
  يتوضع بالتناوب  ال نقول -م  



 

يطلب المعلم في هذه المرحلة القيام برسم الصورة المعروضة،  حاولوا أن ترسموا رسم تخطيطي * 
  ويتدخل من جديد . باستعمال الرموز  و

   كيف تدعى الوثيقة التي حللناها ؟ -م  
   تمثل مقطع عرضي -ت 
   نعم ، حول المقطع العرضي إلى رموز مع ذكر جميع البيانات -م  

قبل نهاية الحصة التطبيقية يحاول المعلم تركيب المفهوم مع باقي القسم من خالل طريقة سؤال جواب 
 :  

   من ماذا يتكون جدر نيات أحادي الفلقة ؟ -م  
يحاول  المعلم  بمساعدة المتعلمين القيام بالرسم مع البيانات على السبورة إال أن العمل ليس بالسهل  * 

 التي يجدها المتعلم في تناوب الطبقات من جهة وفي سمكها من جهة أخرى ، ذلك نتيجة الصعوبة
وفي هذه اللحظة يطلب . إضافة إلى الصعوبة في إدراك الرموز الممثلة لكل من اللحاء والخشب  
  المعلم من المتعلمين االستعانة بالكتاب المدرسي لتصحيح األخطاء في البيت 

  
 دقيقة والهدف منها حسب المعلم التعرف 60 مدة زمنية قدرها حصة نظري  تتم في: الحصة الثانية 

  ) " األفقي(آلية النقل الفعال " على 
  

  يقوم المعلم بالتذكير بالنسغ الناقص والنسغ الكامل تم يطرح السؤال * 
   ما هو مقر االمتصاص ؟ أي ما هي أول خلية تمتص األمالح المعدنية ؟ -م  
  ع العرضي للجدر ؟  من يذكرنا بطبقات المقط-م  
   نقول ما هي مكونات الجدر -ت 
   من يعيد لي مكونات الجدر ؟ -م  
   طبقة وبرية ، برنشيم قشري ، أدمة باطنية  -ت 
   من يذكرنا بالطبقة الموالية للمحيط الدائري -م  
   لكي نعرف انتقال المحلول المعدني ، ما هي الضغوط الحلولية ؟ -م  
واب،  ثم يقرر المعلم رسم لمقطع في جدر أحادي الفلقة وفي نفس الوقت ينسى يبقى السؤال بدون ج* 

  أن يرسم الطبقة التي تمثل النخاع 
   أين النخاع ؟ -ت 
   لنرجع إلى النقل الفعال كيف يتم االنتقال في النبات ؟ -م  
   االنتقال في النبات يكون أفقي -ت 
   بأي ظاهرة ؟ -م  
  تركيز إلى أعلى تركيز  بظاهرة الحلول من أقل -ت 
   نعم ، ظاهرة الحلول توافق هذا االنتقال -م  
   من يذكرنا بظاهرة الحلول ؟ -م  
   تتمثل ظاهرة الحلول في انتقال الماء من وسط أقل توتر إلى وسط زائد التوتر -ت 

، 2.1، 1.5  ،1.4: يرجع المعلم إلى الرسم أين كتبت التركيزات المختلفة الخاصة بخاليا أنسجة الجدر
3 ، 1.7 ،0.9.   

   ما هو التركيز الدي تجده في األدمة الباطنية ؟-م  
  في ظاهرة الحلول) لتر /  مول 1.7( ال يمكننا أن نتكلم عن تركيز -ت 
  لتر/  مول 0.9 هل يمكننا تفسير ذلك في التركيز -م  
   بهذه التركيزات نفسر ظاهرة الميز -ت 
  ي هل نقصد ظاهرة الميز ؟  لما نتكلم عن محلول معدن-م  

  



 

المتعلمين في حيرة من أمرهم لم يدركون ما يريد المعلم أن يصل إليه من جهة  ومن جهة أخرى ، *
  .كثرة المصطلحة الغير الهادفة أدت إلى خلط المفاهيم عند المعلم والمتعلم 

   كيف يتم النقل الفعال ؟ -م 
  لي على السبورة ال أحد يجيب ، تم يكتب المعلم التفاعل التا* 

 A-P-P+P                                       ADP + Pi                        ATP            
ATP   = أدينوزين ثالثي الفوسفات  وهي جزيئه طاقوية  

   عند وجود الطاقة يكون النقل فعال ، وعند عدم وجود الطاقة يكون النقل غير فعال -م  
   لنا كيفية انتقال الماء ؟  من يستخلص-م  
    يتم انتقال الماء من التربة إلى األوعية الخشبية  -ت 
   آلية انتقال الماء يكون أفقي -ت 
   يعيد السؤال من يستخلص لنا كيفية انتقال الماء ؟ -م  
يعود المعلم إلى الرسم الذي يتضمن التركيزات المختلفة حسب تدرج طبقات الجدر و يتدخل من * 
  .د جدي
   ما هي الظاهرة التي نريد أن نصل إليها ؟ -م  
   ظاهرة النقل الفعال -ت 
 بعد ما شرحنا انتقال الماء من أكبر تركيز إلى أقل تركيز  وظاهرة الحلول في الدرس الماضي ، -م  

  يز كيف يتم  انتقال األمالح المعدنية من التربة إلى مختلف طبقات  الجدر من أقل تركيز إلى أكبر ترك
   كيف يتم انتقال الماء وانتقال األمالح المعدنية -م 
   يتم عن  ظاهرة الميز     -م 
الظاهرة الميز : نشعر بنوع من التوتر على مستوى المتعلمين فيما يخص تعدد المصطلحات العلمية * 

.  أو الهدف منها ، الحلول ، النقل األفقي ، النقل الفعال ، النقل المسهل ، ذلك  بدون أن يدركوا معناها
وفي نهاية الحصة ، يطلب المعلم " النقل الفعال " يجد المعلم صعوبة في الوصول بالمتعلم إلى مفهوم 

  .من المتعلمين نستعين بالكتاب المدرسي في لبيت ونقوم بتلخيص الدرس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



 

  ) 3(الملحق رقم 
  يمثل استبيان الدراسة

  
  إلنسانية جامعة الجزائر قسم العلوم ا

    واالرطوفونيا  فرع علم النفس وعلوم التربية
  
  

قدرة المعلم الجزائري للعلوم الطبيعة على التحكم في كفاءات العلوم المعرفية  :الموضوع
  والمنهجية 

  
  

  الطبيعية مادة العلوم ) ة(إلى معلم 
  

 )ة(معلمقدرة  نحاول من خاللها التعرف على مدى يديك،إن مجموعة األسئلة التي بين 
 هو مطالب  المعرفية والمنهجية الذيمادة العلوم الطبيعية على التحكم في كفاءات العلوم

  .تعليمه المادةبإكسابها للمتعلم من خالل 
  

نرجو من سيادتكم مساعدتنا باإلجابة على )  سيدتي سيدي،(وحتى نتوصل إلى ذلك 
توقف على صدق   ألن صدق نتائج هذا البحث ي.وموضوعيةاالستبيان بكل صدق 
وأعلم بأنه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة بل كل إجابة ، اإلجابات التي تقدمها 

  .تعبر عن وجهة نظر صاحبها 
  
  .تقبل منا فائق االحترام والتقدير

   
  

  .معلومات خاصة بكل من أجاب على هذه االستمارة 
  
  :  اسم المؤسسة التعليمية  - 1
  (  )الثانوي ( ) الطور الثالث ( )  الطور الثاني  :  معلم مادة العلوم في- 2
  (   )  األقدمية في المهنة بالسنوات - 3
  (   )  ال (   ). نعم :المعهد في  مكون- 4
  (   ) ال(   )  أثناء الخدمة ،( ) تكوين أولي : الكفاءات هل تكونت في مجال - 5
  ( ) ال ( )  نعم :بالكفاءاتاربة  هل سبق لك أن طالعت كتب تربوية لها عالقة بالمق- 6
  
  
  
  



 

  ) 1(الفقرة األولى 
  

  :إلجابة على السؤالين التاليين لحاول أن تستغل الفراغ : التعليمة 
  
   : السؤال األول - 1
  ما هي أهمية تعليم مادة العلوم في المدرسة الجزائرية ؟  -

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………  
   : السؤال الثاني

   أنت مطالب بإكسابها للمتعلم ؟  المنهجية التيما هي كفاءات العلوم
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

……………………………………………  
 
 



 

  ) 2(الفقرة الثانية  
  
  

خر األجزء الوكفاءات معرفية للعلوم جزء منها يمثل . إليك مجموعة من البنود  : التعليمة
  المطلوب منك قراءتهاللمتعلم،ي أنت مطالب بإكسابها ت ال المنهجيةيمثل كفاءات العلوم

  .مناسبةفي الخانة التي تراها ) ×( ثم ضع عالمةبتمعن،
  
  ………………… على المتعلم أن يكون قادرا على -
  

  رقم 
  البند 

الكفاءات   البنود الخاصة  بالفقرة 
  المعرفية للعلوم

الكفاءات 
   المنهجية للعلوم

اكتساب معارف حديثة في البيولوجيا   1
والجيولوجيا وتطبيقها في مختلف ميادين 

   حياة االجتماعية ، االقتصادية والصحية ال

    

فهم الظواهر المختلفة التي تبنى عليها   2
  الحياة 

    

المعالجة اليدوية المتقنة لألجراء   3
  التجريبي  

    

فهم ومناقشة النماذج والظواهر   4
  واألحداث المرتبطة بالبيئة 

    

 انطالقا من معلومات،استخراج   5
  مالحظة واقع حي 

    

عمال الرموز واالصطالحات است  6
العلمية والنماذج في وضعيات تعليمية 

  مختلفة 

    

وصف ظواهر بيولوجية  جيولوجية   7
  وبيئية 

    

تمثيل التركيب التجريبي بالرسم   8
  التخطيطي 

    

معرفة المحيط وإدراك التأثيرات   9
  المتبادلة بين مركباته 

    

      الترجمة الشفوية لما الحظه   10
   
  
  

  
  



 

   )3(الثالثة فقرة ال
  

  وجزء  العلمي  االستداللكفاءة تطبيق جزء منها يمثل البنود، إليك مجموعة من :التعليمة
) ×( ضع عالمة، المطلوب منك قراءتها بتمعن،التحكم في المعلوماتكفاءة خر يمثل األ

  .مناسبةفي الخانة التي تراها 
  
  …………………على المتعلم أن يكون قادرا على  -

 رقم
  ندالب

كفاءة تطبيق   البنود الخاصة  بالفقرة 
   العلمياالستدالل

التحكم في كفاءة 
  المعلومات 

استظهار المعلومات المكتسبة   1
  حول موضوع ما  

    

اختيار المعلومات ذات العالقة   2
  الواحدة 

    

إحصاء العالقات بين   3
المعلومات والمعطيات قصد 

  التحليل 

    

ة سرد المعارف قصد البرهن  4
  واالستنتاج  

    

      تصور تجربة لتحقيق فرضية   5
استغالل المكتسبات القبلية   6

  لتقويم المعلومات 
    

تقديم معلومات أو معارف   7
  انطالقا من وثائق 

    

التمييز بين المعارف المطبقة   8
  في موقف معين 

    

وضع نقد ذاتي لتجربة أو   9
  إنجاز علمي 

    

توظيف المكتسبات قصد   10
 رهنة على قدرة  االستيعاب الب

    

  
 
 
  
  
  
  



 

  
  

   )4(الرابعة الفقرة 
  

اإلنجاز التقني وجزء أخر يمثل كفاءة  جزء منها يمثل ، إليك مجموعة من البنود:التعليمة
في الخانة التي تراها ) ×( بتمعن ثم ضع عالمةمنك قراءتها المطلوب كفاءة التواصل،

  .مناسبة
  
  …………………لى على المتعلم أن يكون قادرا ع -

اإلنجاز كفاءة   البنود الخاصة بالفقرة  الرقم 
  التقني

كفاءة 
  التواصل 

      تمثيل المالحظات بالرسم   1
مكبرات  مجهر : استعمال وسائل بصرية   2

  …وسائل تشريح 
    

إنجاز رسوم لنتائج تجريبية متوقعة أو   3
  محتملة 

    

      تمثيل خطي للتصورات   4
     ط لشرح الظاهرة  توظيف أجهزة اإلسقا  5
      االستعمال الصحيح لوسائل التشريح   6
      تقديم مشروع بيئي أو زراعي   7
تسجيل النتاج المحصل عليها في جدول   8

  تفسيري 
    

تلوين مكونات الخلية باستعمال   9
  الكواشف المختلفة 

    

      نمذجة ظاهرة طبيعية ما   10
  
  
  ا المجال ، ماذا تنتظر منها ؟  إذا أقترحت عليك فترة تكوينية في هذ-

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………...................  
 



 

  )5(م الملحق رق
 

  ملخص البحث
  

التربوية الفرق البيداغوجية وو من المخابر التي قامت بها آل  المختلفة آشفت الدراسات
" بيداغوجيا األهداف" يتخبط فيها آل من المعلم والمتعلم نتيجة تبنيالصعوبات التي عن 

 تعلمتطور التربية العلمية على مستوى المفي الدراسي وفي التحصيل التي آان لها أثرا 
للدول المتقدمة قامت المنظومة التربوية الجزائرية بعد  التربوية تالمنظوما غرارعلى لهذا،

المقاربة  "بتبنيمناهجها التعليمية آتبها المدرسية وإعادة النظر في بعد و التربوي، اإلصالح
 تكوين آبديل لبيداغوجيا األهداف، ذلك حتى تلتحق برآب الحضارة وتتمكن من "بالكفاءات

متطلبات حل المشاآل التي تصادفهم في الحياة االجتماعية حسب لمتعلمين لهم آفاءات أفراد 
  .ستلزم أفراد ذوي آفاءةي الذي أصبح  العصر

  
ولما آانت التربية العلمية تستلزم من المعلم أساس التعليم والتعلم التحكم في آفاءات العلوم 

 فيماوالقوة لمعلم المادة ضعف ال نقاط صلتشخيالمعرفية والمنهجية، جاءت دراستنا هذه 
 المعرفية والمنهجية الذي هو مطالب بإآسابها ، يخص قدرته على التحكم في آفاءات العلوم

 معلمي العلوم هل يتحكم: تسعى اإلشكالية المطروحة إلى اإلجابة على السؤال التالي حيث 
 الذين هم معرفية والمنهجية  آفاءات العلوم الفيللمستويات التعليمية الثالث الطبيعة 

الكفاءات على التمييز بين  أي هل لهؤالء المعلمين القدرة مطالبون بإآسابها للمتعلمين ؟
المعرفة العلمية المعرفية والكفاءات المنهجية ، والقدرة على التمييز بين آفاءات تطبيق 

 ؟  واالنجاز التقني االتصالاتءآفا، والقدرة على التمييز بين تطبيق االستدالل العلميو
وهل لهم القدرة على التصور الكامل لكفاءات العلوم المعرفية والمنهجية، ولإلجابة على 

 داللة إحصائية بين ذاتوجد فرق ت - التالية الفرضية العامةاألسئلة المطروحة افترضنا 
 قدرتهم معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي فيما يخص

   هم مطالبون بإآسابها للمتعلمينالذينعلى التحكم في آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية 
   
   : قمنا بتقسيم البحث إلى قسمينهذا الموضوع ، تحديد موضوع  نتمكن من حتىو

 ثالثة فصول تمثل المفاهيم  التي تنقسم بدورها إلىتضمن المقاربة النظريةي القسم األول* 
  : ت التي لها عالقة بالموضوع وهي آالتاليوالنظريا

  .مفاهيم ونظريات  الكفاءة:  الفصل األول-
  . آفاءات معرفية وآفاءات منهجية آفاءات العلوم:  الفصل الثاني-
  .الكفاءات تكوين المعلم في مجال :  الفصل الثالث-

عينة فيما يخص  ، أما الدراسة االستطالعيةب بدأنه  يخص الجانب العملي،القسم الثاني* 
عشوائيا من بين معلمي العلوم الطبيعية اخترناها  معلما ومعلمة 300 تتضمن فهيالبحث 

لمتبع للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي في المدرسة الجزائرية ، أما المنهج ا
أسئلة يتضمن أسئلة مغلقة و استعملنا استبيان القياس وآأداة ،في البحث هو المنهج الوصفي

) 2آا(أخضعنا النتائج المتوصل إليها إلى ، أما فيما يخص المعالجة اإلحصائية مفتوحة



 

لدراسة الفروق بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط والثانوي 
  .  فيما يخص قدرتهم على التحكم في آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية 

  
  : ل إليها في البحث هي آالتاليأما النتائج المتوص

  
 داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي اتق ذووجد فرتال  -

والمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءات العلوم المعرفية والمنهجية 
   للمتعلمين  بإآسابها هم مطالبون الذين

  
 داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي تاق ذووجد فرت ال -

والمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءة تطبيق االستدالل العلمي 
  .  للمتعلمين بإآسابها هم مطالبون الذينوآفاءة توظيف المعلومات العلمية 

  
مي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي  داللة إحصائية بين معلاتق ذووجد فرت -

والمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على التمييز بين آفاءة االتصال وآفاءة االنجاز 
  . للمتعلمينبإآسابها مطالبون الذين همالتقني 

  
 داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي اتق ذووجد فرت -
 هم الذينمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على تصور الكفاءات المعرفية للعلوم  وال

  .  للمتعلمينبإآسابهامطالبون 
  
 داللة إحصائية بين معلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي االبتدائي اتق ذووجد فرت -

 هم الذين  والمتوسط والثانوي فيما يخص قدرتهم على تصور الكفاءات المنهجية للعلوم 
  .  للمتعلمينبإآسابهامطالبون 

  
  :ولقد أعزت الدراسة هذه النتائج بصفة عامة إلى

في المدرسة الجزائرية من االبتدائي إلى " المقاربة بالكفاءات"  حداثة تعميم الموضوع -
  الثانوي 

تكوين   طبيعة التكوين العلمي ، البيداغوجي والتعليمي المعمول به في الميدان فيما يخص ال-
  األولى والتكوين أثناء الخدمة 

   العدد الهائل من المعلمين الفعالين الدين لهم أقدميه في التدريس  وهم قريبين من التقاعد -
 المؤهالت العلمية والبيداغوجية والتعليمة للمكونين و المؤطرين التربويين الفعالين في -

  المستويات التعليمية الثالثة  
  

رض معلمي العلوم الطبيعية فيما يخص قدرتهم على التحكم في تتعلتي ولتدليل الصعاب ا
عدة  قدمنا البون باآسابها للمتعلمين، هم مطالذينآفاءات العلوم المنهجية والمعرفية 

  أن يستفيد...اقتراحات إجرائية يمكن لكل من المكون والمعلم المتربص والمفتش والمؤطر
 . للمستويات التعليمية الثالثةالطبيعيةمنها في فترات تكوين معلمي العلوم 



 

 
RESUME DE LA RECHERCHE 

 
 
 

Nul doute que La « Pédagogie par objectif » a eu un impact sur les résultats scolaires et 
sur la progression de l’éducation scientifique des apprenants et des enseignants, c’est 
ce qui a été démontré par des différents laboratoires de recherches 
pédagogiques et éducatives qui ont mis en évidence les lacunes et les 
difficultés concernant l’enseignement et l’apprentissage des sciences.  Pour remédier a 
cela et après la réforme de son système éducatif, l’école Algérienne à l’instar des autres 
systèmes éducatifs a inclus dans son enseignement « l’approche par compétences » 
dans le but de former des individus qui auront la compétence de résoudrent les différents 
problèmes qu’ils peuvent rencontré dans leurs vie social, cela suivant la demande social 
et économique actuelle qui exigent des compétences. C’est pour cela que nous avons 
orienté notre recherche vers les enseignants des sciences naturelles vu qu’ils 
représentent la base de tout processus enseignement / apprentissage de la discipline.  
  
Le but de la problématique posée est de répondre au questionnement suivant : 
- Les enseignants des sciences naturelles ont-ils la capacité de maîtrise des 
compétences de sciences (savoir et compétences méthodologiques) qu’ils sont appelés 
à faire acquérir aux apprenants ? 
Etant donnée l’actualité du thème « l’approche par compétences » dans l’école 
Algérienne, nous nous sommes vu dans l’obligation de cadrer les questions, afin de 
pouvoir y répondre et pour cela, notre choix s’est porté sur les questions suivantes : 
- les enseignants des sciences naturelles possèdent-ils la capacité de différenciation 
entre les connaissances scientifiques et l’application du raisonnement scientifique ?  
 
- les enseignants des sciences naturelles possèdent-ils la capacité de différenciation 
entre les compétences de communication et les compétences de la pratique technique ?  
 
- les enseignants des sciences naturelles possèdent-ils la capacité conceptuelle des 
compétences de sciences (savoir et compétences méthodologiques) ?  
 
Afin de concrétiser cette étude, nous avons tenu compte des variable suivantes : la 
capacité de maîtrise théorique des compétences de sciences (savoir et méthodes), 
l’application du curriculum 10 ans au moins, enseignement des sciences naturelles 
comme discipline, les niveaux d’enseignement ; primaire collège secondaire. 
Notre but à travers cette étude est de vérifier les hypothèses que nous avons posées au 
début de ce travail. 
 



 

L’hypothèse générale : il y a une différence entre les enseignants des sciences 
naturelles du niveau d’enseignement primaire, moyen et secondaire en ce qui concerne 
leurs capacité de maîtrise des compétences de sciences (savoir et compétences 
méthodologiques) qu’ils doivent faire acquérir aux apprenants. Dans le but d’évaluer 
l’hypothèse générale, nous avons divisé cette dernière en cinq hypothèses secondaires. 
 
Afin de cerner le sujet de la maîtrise des compétences des sciences par les enseignants 
des sciences naturelles des trois niveaux d’enseignements primaire, collège et 
secondaire, nous avons divisé notre recherche en deux approches : 
- Une approche théorique qui comprend trois grands chapitres représentant les 
principaux concepts et théories relatives à notre travail ordonné comme suit : 
1/ la compétence : concepts et théories.  
2/ les compétences de sciences : savoir et compétences méthodologiques. 
3/ la formation de l’enseignant des sciences dans le domaine des compétences. 
 
- Pour l’approche pratique nous nous somme référer à une pré enquête, dont le but est 
d’avoir des informations préliminaires. L’échantillon des 300 enseignants des différents 
niveaux d’enseignements a été prélevé au hasard parmi les enseignants des sciences 
naturelles du primaire, moyen et secondaire dans l’école Algérienne. 
La méthodologie utilisée et du type descriptif. Un questionnaire a été établit pour 
l’enquête dont les résultats ont été soumis a un traitement statistique (Q2) pour étudier la 
différence entre les enseignants des sciences naturelles des trois niveaux scolaire en ce 
qui concerne leurs maîtrises des compétences des sciences.  
 
Les principaux résultats de la recherche sont : 
 
1- il n’y a pas de différence entre les enseignants des sciences naturelles des niveaux 
scolaires primaire, moyen et secondaire, en ce qui concerne leurs capacités de 
différenciation entre le savoir scientifique et compétences méthodologiques. 
 
2- il n’y a pas de différence entre les enseignants des sciences naturelles des niveaux 
scolaires primaire, moyen et secondaire en ce qui concerne leurs capacités de 
différenciation entre la compétence d’application du raisonnement scientifique et la 
compétence d’utilisation du savoir scientifique. 
 
3- il y a une différence entre les enseignants des sciences naturelles des niveaux 
scolaires primaire, moyen et secondaire en ce qui concerne leurs capacités de 
différenciation entre la compétence de communication et la compétence de pratique 
technique. 
 
4- il y a une différence entre les enseignants des sciences naturelles des niveaux 
scolaires primaire, moyen et secondaire en ce qui concerne leurs capacités 
conceptuelles du savoir scientifique  



 

  
5- il y a une différence entre les enseignants des sciences naturelles des niveaux 
scolaires primaire, moyen et secondaire en ce qui concerne leurs capacités 
conceptuelles des compétences méthodologique. 
 
Les résultats obtenus démontrent que les l’enseignants des sciences naturelles trouvent 
des difficultés à maîtriser les compétences de sciences, savoir et méthodologie qu’ils 
doivent faire acquérir aux apprenants. Notre recherche a associé ces résultats en 
général aux raisons suivantes :  
- à la récente généralisation de l’approche par compétence dans l’école Algérienne a 
tous les niveaux d’enseignements  
- à la nature de formation pédagogique et didactique que reçoivent les enseignants de 
sciences naturelles en formation primaire et formation continue  
- à l’ancienneté du plus grand nombre des enseignants en voie de retraite    
- aux compétences scientifiques pédagogiques et didactiques des encadreurs et des 
formateurs des trois niveaux d’enseignements 
  
Dans le but d’y remédier aux difficultés que rencontrent les enseignants des sciences 
naturelles en ce qui concerne leurs capacités de maîtrise des compétences de sciences 
(savoir et méthodologie), nous avons fait des suggestions et des propositions qui 
peuvent être opératoire dans le domaine de la formation des enseignants des sciences 
naturelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   
 



 

 
 
 
 
 
  
  
 


