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  تيزي وزو . جامعة مولود معمري  - بوكرمة أغالل فاطمة الزهراء
 
  

  : امللخص
تكسب املتعلم  من شأا أن اليت "بيداغوجيا الكفاءات"تعترب 
حل املشاكل ذات فاءات العلوم املعرفية واملنهجية قصد ك

 الطبيعية علوم مادة ال هذا األخري من خالل تعليمالطبيعة العلمية
مما ،  " األهدافالبيد اغوجي" بديلة حديثة بيداغوجيا ، 

تصورا شامال هلذه  من معلم مادة العلوم الطبيعة  يستلزم 
 إال أن  ، للمتعلم حىت يتمكن من إكسااالكفاءات ، وذلك 

ا على مستوى معلمي العلوم الطبيعة الدراسة اليت قمنا نتائج 
 املتوسط والثانوي بينت أن االبتدائي، :التعليمييف للمستوى 

 للتصور الشامل يفتقرون) عينة البحث(ة يمعلمي العلوم الطبيع
 بإكساالكفاءات العلوم املعرفية واملنهجية الدين هم مطالبنا 

 وهذا ما سنوضحه من . حسب التعليمات التربوية للمتعلم
  .خالل هذا املقال

اف ، املقاربة بالكفاءات بيداغوجيا األهد: الكلمات املفتاحية 
   .التصور ، ، كفاءات العلوم ، اإلصالح التربوي 

  
Résumé 

 
«L’approche par compétence »  qui permet a 
l’apprenant d’acquérir des compétences de savoir 
et des compétences méthodologiques  en vue de 
résoudre un problème de nature scientifique est 
devenue une pédagogie d’échange à la pédagogie 
par objectifs. Ce qui exige de l’enseignant des 
sciences naturelles  une conception  globale de 
celles-ci  pour qu’il puisse la faire acquérir à 
l’apprenant. Mais les résultats obtenus à la suite 
de notre recherche, démontre que les enseignants 
de sciences naturelles (échantillon )ne possèdent  
pas de conception globale des compétences de 
sciences qu’ils ont  pour tache à faire acquérir aux 
apprenants. C’est ce que nous allons démontrer 
par le présent article.     

  
  

جعلت حتديات القرن الواحد والعشرون اتمع اجلزائري جيد 
، نفسه يف زحام تنافسي بينه وبني األنظمة املتقدمة يف العامل 

حيث أصبحت القضية بالنسبة له قضية حتدي ومطلبا ملحا 
، مما جيعلنا نقول  ومستعجال يتمثل يف النوعية وحسن األداء

 Vinck Dominique et(ن  وآخرو فينك دومنيكمع 
al,2000,P6 ( العصر احلايل يستلزم من " أن  هذا السياق يف

اجليل اجلديد القدرة على التكيف مع التكنولوجيا وجتديد 
 وفهم املعارف املالئمة وشرح الطرائق املختلفة لطرح املشكل

استدالل اآلخر وتفسري التطورات وصياغة الفرضيات اخلاصة 
أخذ العربة من تطلب منهم القدرة على كما ي... باحللول 

التجربة وتسيري املعلومات املكتسبة وتصور املشاكل حىت 
املستمر "  والتغيريؤنوا من القدرة على النقد والتنبيتمك
 "بيداغوجيا األهداف" هذا ما مل تتمكن والطبيعة، فلمجتمع ل

 أن حتقيقه على مستوى املعمول ا يف العشرية السابقة 
نظرا للخلفيات التربوية اليت تراكمت نتيجة ، وذلك  نياملتعلم

     .تطبيقها 
  
  : "بيداغوجيا األهداف"  خملفات -

 املؤسسات التربوية العامل األول الذي يتجه إليه ملا كانت
  هلم كفاءات أفراداتكوين  قصد اتمع لتحقيق مشاريعه

 ومهارات تستجيب ومتطلبات العصر واملؤسسات
املقاربة " تبين  جند دافع ، االقتصادية والتكنولوجية 

 يف اال التربوي احلديث يرجع إىل النقائص " الكفاءاتب
اليت كان هلا  "بيداغوجيا األهداف"  والسلبيات اليت خلفتها

رواجا كبريا بني السبعينات والثمانينات ، حيث كانت هذه 
األخرية بناء على النظرية السلوكية تم بالسلوك كنتاج 

 االعقل وما ينجم عنهملكات  أي ،تربوي وأمهلت جوهره 
 اليت CEPECمجاعة بينته دراسات من عمليات وهذا ما 

  واملختصني التربويني تتكون من جمموعة من الباحثني
  :  إىل أنالنفسانيني  ، حيث توصل هؤالء 

تقلص النشاط البيداغوجي الصياغة السلوكية لألهداف "   -
  إىل فترات قصرية 

 ال تذكر بيداغوجيا األهداف أداة التعلم بوضوح وال تم -
  ) transfert(بعملية التحويل 

سلوكية  تفضل بيداغوجيا األهداف التعلمات املعرفية ال-
 socio (البسيطة على حساب التعلم الوجداين االجتماعي

affectif(  
 التمفصل بني األهداف والغاية  بيداغوجيا األهداف جتعل -
واألهداف اإلجرائية مي متقهقر ، مبعىن األهداف العامة راوامل

  .مشكوك فيها 
 ختلط بيداغوجيا األهداف بني منطق التكوين ومنطق التقييم -
)évaluation mesure(       "  
)Gillet Pierre, 1994, PP 26-29 (  
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 الدراسي التحصيل ولقد انقلبت هذه النقائص املذكورة على
  أصبحا حيث، ربية العلمية بصفة خاصةالت عامة وعلى بصفة

  يف الدول املختلفة ، العلميةكل من التحصيل الدراسي والتربية 
سوى كان ذلك يف احلديث  العصر يتماشيان ومتطلبات ال

 وهذا ما .اجلزائر ومن بينها الدول املتقدمة أو يف طريق النمو
 ،منها نذكر  اهتمت باملوضوع  اليت  الدراسات نتائجبينته

من الذي قام    ) Krajck1993( الباحث كراجك دراسة 
نتائج البحوث اليت أجريت يف الواليات خالل تلخيصه ل

 أهدافهمدى حتقيق  واملتعلقة بتدريس العلوم واألمريكيةاملتحدة 
 أن واقع بتبيني   املختلفة  يف املستويات التعليميةالتربوية 

 مشجع وهو يف  يف هذه الدولة العظمى غريالتربية العلمية
مبعىن أن  الطلبة يف املستوى مستوى متدن نسبيا بصفة عامة 

  : التعليمي االبتدائي واملتوسط والثانوي 
  . ال يفهمون املفاهيم العلمية األساسية فهما عميقا-
   . ال يربطون املفاهيم العلمية بالظواهر الكونية أو الوجود-
ن فهم أو  حيفظون املصطلحات واملفاهيم العلمية دو-

  استيعاب 
  حيفظون كيف حيلون املشكلة  -
   حيملون اجتاهات سلبية حنو العلوم -
  م العلوم مستقبال ضعيفة  لتعل دافعيتهم-
  مهاواملناقشة، جند أسلوب احملاضرة التعليم، أما فيما خيص -

 ليب التدريس يف اأكثر أس
 يتلا ةلئسألا حرط                                                                                                                                                                                                                 املستويات التعليمية من االبتدائي إىل 

ع ضمن ، تقم يف الصف العاشر أساسييستخدمها معلمي العلو
، وذلك دنيا وهي التذكر والفهم والتطبيقاملستويات العقلية ال

وفق لتصنيف بلوم لألهداف التربوية يف اال العقلي ، مما 
جيعل نوعية األسئلة املستعملة يف االمتحانات  املتكررة تعكس 

  املستويات العقلية املتطورة لدى املعلمني ، 
سئلة اليت يستخدمها مل جتد الدراسة عالقة بني أمناط األ -

وقد أعزى   العلوم،معلمي واملناخ الصفي املستخدم يف تعليم 
 لكتب املدرسية  تأثري املعلمني بأسئلة االنتائج إىلهذه الباحث 

عدم تأهيل املعلم أو تدريبه مهنيا  إىل والذي يستفيد منها  -
     ةثيدحلا مولعلا                                                                                                                                                                                                                                                                لى ع
     ةالعلوم احلديث                                                                                                                                                                                                                    

  ). 64، ص 1994 عايش زيتون، (
  

بناءا هذه األخرية   التربوية اجلزائرية، جنداملنظومةص أما فيما خي
 بإصالحاخلاصة اجلديدة  املبادئ العامة للسياسة التربوية على

بناءا على و) 1998الس األعلى للتربية ( التعليم األساسي
 التربوي اجلزائري الذي م اخلاص بإصالح النظانتائج التقرير

 ,Pelletier G et Vachon P(قام به كل من بيلوتري وفاشون 

املقاربة " قامت املنظومة التربوية اجلزائرية بتبين   )2000
 لبيداغوجيا " ، باعتبار هذه األخرية بديل حديث "  بالكفاءات
بإعادة النظر يف املناهج التعليمية  حيث مسح ذلك "األهداف

 قصد ئرالتعليم يف اجلزاوالكتب املدرسية وبالتايل حتديث 
فلسفة التعليم إىل فلسفة  من االنتقالتربوي واإلصالح ال
 يتماشى  اجلزائري ، وذلك حىت يصبح التعليمالتكوين

  . احلايل وحتديات العصر
اخلاصة مبادة العلوم الطبيعية  ةملناهج التعليمياوبالرجوع إىل 

 تبين ، جندي االبتدائي واملتوسط والثانو : للمستويات التعليمة
ص تعليم هذه املادة مل يكن  فيما خي" املقاربة بالكفاءات" 
وإمنا ، على املدرسة اجلزائرية  القرن الواحد والعشرون ادثةح

 للعلوم الطبيعية هج التعليميةاملناعلى  أدخلت هذه البيداغوجيا
سنة و يف املستوى التعليمي الثانوي 1992 سنة للمرة األوىل 

مات التعلي تبينهوهذا ما  ،يف املستوى االبتدائي  2003
 تؤكداليت و  املختلفة  الواردة يف املناهج التعليميةالتربوية
الكفاءة   إكساب املتعلمعلى " بيداغوجيا الكفاءات" حسب 
، وذلك " حل املشكل ذو طبيعية علمية"  يف املتمثلة القاعدية

  : املتعلمإكسابمن خالل 
  
اخلاصة باال ) العلمية املفاهيم( املعرفية الكفاءات-

 البيولوجيا عتباربا،   والبيئي واال اجليولوجي وجيالبيول
 .. يف علوم الطبيعة واحلياةجماالت أساسية واجليولوجيا والبيئة 

.  
تتمثل يف تطبيق االستدالل العلمي   اليتالكفاءات املنهجية -

والتحكم يف املعلومات العلمية واالجناز التقين والتحكم يف 
 املتعلم على د هذه الكفاءات ، حبيث تساعالتبليغ واالتصال 

   . "كيف يتعلم" التكيف مع احمليط وتعلمه 
 أي "التربية العلمية "وعلى هذا االساس ، جند أن أهداف 

  املناهج التعليمةالواردة يف كفاءات العلوم املعرفية واملنهجية 
 واليت  مند عشر سنوات على األقل  للعلوم الطبيعيةاجلزائرية 

من خالل تعليم ادة أن يكسبها للمتعلم جيب على معلم امل
، ال ختتلف عن الكفاءات العلمية اليت تسعى وتعلم مادة العلوم 

  منبالرغملكن .   صناعيا وتكنولوجيا املتقدمةلدولاورائها 
 القليلة نتائج الدراسات تبني  ،هذه االجتهادات والتوضيحات 

زائرية أن  يف املدرسة اجلبواقع التربية العلمية اليت اهتمت
 بتعليم  بالتربية العلمية أي  التربوية اخلاصةاألهدافحتقيق 

  كل من يواجه صعوبات على مستوىمادة العلوم الطبيعية
   .املعلم واملتعلم 

  
  :  واقع التربية العلمية يف اجلزائر -

 دخلت املدرسة قد" بالكفاءاتاملقاربة "  جديد أن من نذكر
 يعين أن هذاو ،1992 مند العلمية خيص التربية اجلزائرية فيما
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تعليم مادة ها ل على تطبيقمرتقد عشر سنوات على األقل 
 الثالثة االبتدائي  املستويات التعليميةالعلوم الطبيعية يف
، ذلك يعتقد نتيجة و. اجلزائريةلمدرسة لواملتوسط والثانوي 

ية العلمية للمتعلمني اجلزائريني  يف مستوى أن تكون الترب
 وأن  ، العلمية داخل املدرسة وخارجهاحل املشاكل مهارة

 ، مما جيعلنا  متحكما يف هذه الكفاءاتيكون معلم العلوم 
يف " باملقاربة بالكفاءات " عن مدى فعالية التعليمنتسأل 

  املدرسة اجلزائرية بصفة عامة؟
 املستويات التعليمة املختلفة متحاناتنتائج اإذا كان تقييم ف

ملدى حتقيق األهداف التربوية، وكان مدى ميثل أداة قياس 
  صعوبات وجود عدم وجود أوحتقيق هذه األخرية دليل على

اجلزائرية، حتقيق أهداف التربية العلمية يف املدرسة حتول دون 
اليت قامت ا كل  القليلة  اجلزائرية الدراساتنتائج   أنجند

  اليت اهتمت والتربويةمن املخابر والفرق البيداغوجيا
تعكس واقع  ،يف املدرسة اجلزائرية العلمي التحصيل الدراسيب

  ونتائج. يفتقر إىل قدرة حتقيق أهداف العلومتربوي علمي
    :التالية تدعم الدراسات 

 لنتائج االمتحانات لدورة اإلحصائيات كشفت  لقد -
 أن نسبة احلائزين على املعدل يف مادة 2000البكالوريا 

يف   على املستوى الوطين  %1تتعدى   الطبيعية ، الالعلوم
  ) journal Liberté 2001(شعبة العلوم الطبيعية  واحلياة  

 الناجحني من % 80  أنأخرى،دراسة تقوميية بينت   كما-
 مل حيصلوا على 2000يف شهادة التعليم األساسي لدورة 

  (INRE 2001) الطبيعة املعدل يف مادة العلوم
  التحصيل الدراسي ملادة العلومأن  دراسة أخرى أظهرت و -

 إىل السنة  أساسي لدى الذين انتقلوا من الطور الثالثالطبيعية 
  13/20 و11/20األوىل ثانوي مبعدل عام يتراوح بني 

 يف  الطبيعية أصبحت عالمتهم التحصيلية يف مادة العلوم
وزارة (  08/20 و 5.5/20، تتراوح بني املستوى الثانوي
     ) 2000 التربية الوطنية

  
امليدان أما فيما خيص الدراسات االستطالعية اليت قمنا ا يف 

 قد بينت والثانوي املستوى التعليمي االبتدائي واملتوسط على
   :يليما 
سرعان ما   معظم املتعلمني اجلزائريني وحىت النجباء منهم-

ينسون ما تعلموه بعد االنتهاء من فترة االمتحانات 
عوبات يف توظيف فة إىل أم جيدون صواالختبارات، إضا

 فهم .داخل القسم وخارجه حل املشكلعند معارفهم العلمية 
  اليومية حيفظون العلوم عن ظهر قلب وال يستغلوا يف حيام 

 الدراسة بينت العلوم،أما فيما خيص تعليم مادة  -
 ختص تعلميه -واقف تعليميةملاحلضور شخصيا ب (االستطالعية
اليت قمنا ا على مستوى أقسام ) م الطبيعية مادة العلو

 سنة والثانوياملستويات التعليمة الثالثة االبتدائي واملتوسط 
 يف بيعةأن معظم معلمي العلوم الط ،  2004-2005

 اجلديدةينفرون من املناهج التعليمية املستويات الثالثة 
اليت تنص عليها " بيداغوجيا الكفاءات"ويرفضون تطبيق 

،   فهم يرون أن هذه املنهجية مل تأيت جبديد،ةيمات التربويالتعل
  أتعبتهم وهم اليت" بيداغوجيا األهداف " وال فرق بينها وبني 

  .  مل يتحكمون فيها بعد 
 زالوا املعلمني الجل   جندالتعليم، أما فيما خيص طريقة -

 التقليدية يف تعليمهم ملادة العلوم، أي بالطريقة متشبثني 
 اليت تأخذ بعني االعتبار طريقة اإللقاء واملناقشةون يستعمل

طريق علمه الذايت عن ومل املتعلم وتاملعلم ومادة التعليم 
 أن طريقة اإللقاء  هؤالء حيث يرى ، املمارسة الذهنية واليدوية

 التعليمية الربامج بإاءتسمح هلم  اليت  الطرائقتعترب أحسن 
 خاصة يف م ملزمون بذلك، فهم حسب رأيهقبل اية السنة

    . اليت جترى فيها االمتحاناتاألقسام
 اجلانب البيداغوجي ، جند معظم املعلمني ما خيص أما في-

العامة واخلاصة  عن ظهر قلب كل ما خيص األهداف حيفظون
، لكنهم جيدون صعوبات يف  وكيفية صياغتها واإلجرائية

عظمهم أن  مادة العلوم ، حيث يرى مهمتوظيفها عند تعليم
إضافات  أما الباقي ) العلوم (األهم هو التحكم يف مادة التعليم

      .ةغري ضروري
 التربية من واقع زاوية  اليت تعكساملذكورةوبناءا على النتائج 

 جند أن التربية العلمية يف املدرسة اجلزائرية سوى كان العلمية،
  مستوى املعلم تعاين منأو علىذلك على مستوى املتعلم 
   .التربوية األهدافصعوبات حتول دون حتقيق 

  
ة والتعليمات يوملا كان املعلم يعترب املنفذ األول للمناهج التعليم

 املسؤول الرئيسي على تربية املتعلمني علمياهو و، التربوية 
 نتائج الدراسات تدفع بنا ،فيما خيص تعليم مادة العلوم 

ت واقع التربية  مالحظاواخلاصة بالتحصيل الدراسي العلمي 
  :   عنالتساؤلإىل  يف امليدان  اخلاص باملعلم واملتعلم العلمية

  لكفاءاتشامل تصور لمعلم اجلزائري للعلوم الطبيعيةل هل -
  ؟ اليت هو مطالب بإكساا للمتعلم املعرفية واملنهجية العلوم 

التراجع والتقهقر أي  إرجاع واقع التربية العلمية هل ميكن -
معلمي نفور  و لتربية العلمية على مستوى املتعلمني اخلاص با

تطبيق  و من املناهج التعليمة اجلديدةمادة العلوم الطبيعية 
  ؟اىل مدى تصور هؤالء لكفاءات العلوم  بيداغوجيا الكفاءات

  املطروحة،األسئلة  على جتيبنتائج موضوعيةوحىت نصل إىل 
دى تصور قمنا بدراسة ميدانية نستقصي من خالهلا عن م

الطبيعية لكفاءات العلوم املعرفية واملنهجية معلمي العلوم 
الواردة يف املناهج التعليمية للمستوى التعليمي االبتدائي 

 )conceptions(تصورات وذلك لكون   والثاويواملتوسط 
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 "  الواردة يف املناهج التعليمة فاءات العلوم املعرفية واملنهجيةك
وهي متثل ، ت العلوم التجريبية جزءا ال يتجزأ من مكتسبا

 لذا ، جند من الضروري بعد عملية .أدوات لتحليل الواقع 
 القيام بتحليل هذه التصورات، " أو تكوين معني " تعلم ما

 " (وذلك ملعرفة مدى تطورها حنو املفهوم العلمي احلايل
GIORDAN André, 1978, P 194 ( ، وحنكم بعد ذلك

 التحكم يف كفاءات  القدرة على للمعلمنيتعلى ما إذا كان
فاءات العلوم املعرفية  الشامل لكتصورهم  بناءا علىالعلوم 
حيث يسمح لنا حتليل تصورات  معلمي العلوم ، واملنهجية

االبتدائي واملتوسط والثانوي الطبيعية للمستويات التعليمية 
فاءات العلوم املنهجية بادراك نوع البنية املعرفية ملفهوم ك

   .هؤالء لدى رفيةواملع
  
   : للبحث اإلطار املنهجي -

املقصودة، أي تصور الكفاءات   التصوراتللحصول على
 اختذنا عينة التعليمة، الواردة يف املناهج املعرفية واملنهجية للعلوم

 ، أيالطبيعية معلم ومعلمة ملادة العلوم 300تتكون من 
ح مدة  تتراو.تعليميومعلمة بالنسبة لكل مستوى  معلم 100

ج كل تعامل مع املناه أي ال سنة30 و12هنية بني خدمتهم امل
  . سنوات على األقل 10اجلديدة ملدة 

أما فيما خيص الكفاءات املعرفية واملنهجية الواردة يف املناهج 
التعليمة واليت يفترض أن يكون املعلم قد اكتسبها أثناء تكوينه 

 يتمكن من ىت املهنية ح أو ضمن خربتهاألويل أو املتواصل
  : إكساا للمتعلم،  فهي كالتايل

  : كفاءات العلوم  املعرفية* 
يل الظواهر الطبيعية، استعمال استكشاف احمليط، حتل " -

األدوات التكنولوجية للوصول إىل الفهم والتحكم الفكري 
والعلمي للعامل احمليط، اكتساب نوع من االستقاللية حلل 

مناهج " (املشكل من احلياة اليومية وبناء احلياة الشخصية 
  ) 107، ص2003الستة األوىل من التعليم االبتدائي، 

ن اكتساب معارف ومهارات أساسية متكني املتعلم م " -
تسمح له مبعرفة وفهم نفسه واحمليط الذي يعيش فيه ، وهذا 
بإدراكه للمعىن البيولوجي للوظائف احليوية والعالقات املتبادلة 

كما ... بني الكائنات احلية اليت يعد اإلنسان أحد عناصرها 
يكتشف القواعد العلمية والقوانني لتسيري البيئة من طرف 

مناهج الطور الثالث من التعليم " (نسان قصد حتسني حياته اإل
  )92، ص1994األساسي، 

اكتساب معارف حديثة يف البيولوجيا واجليولوجيا  " -
وتطبيقها يف خمتلف ميادين احلياة االجتماعية ، االقتصادية 

معرفة . فهم الظواهر الطبيعية اليت تبىن عليها احلياة. والصحة 
تأثريات املتبادلة بني مركباته، فهم الظواهر احمليط وإدراك ال

واألحداث املرتبطة بالبيئة، تزويد املتعلم بالقواعد الصحية 

مناهج العلوم الطبيعية للتعليم الثانوي " ( للعمل ا يف حياته 
  )14، ص 1992

الكفاءات املنهجية اليت جيب :  كفاءات العلوم املنهجية* 
تعلم يف املستويات التعليمية على معلم العلوم أن يكسبها للم

االبتدائي واملتوسط والثانوي، تتفق كل املناهج التعليمية على 
االستدالل العلمي، التحكم يف : أا تتمثل يف كفاءات

  .املعلومات، التحكم يف التقنيات والتحكم يف االتصال والتبليغ
  

ونفهم من هذا، أن املدرسة اجلزائرية من خالل تعليمها ملادة 
 "  مبساعدة املعلم علوم الطبيعية، تسعى وراء إكساب املتعلمال

 اكتساب   بدورها اليت تتطلب"  حل املشكل كفاءات
مما ) منهجية(وكفاءات تقنية ) م علميةمفاهي(كفاءات معرفية 

 أن ال يقدم ، أي "كيف يتعلم" يستلزم من املعلم تعليم املتعلم 
وإمنا يساعده يف  معلومات ومفاهيم علمية جاهزة للمتعلم 

االستدالل التواصل توظيف املعرفة، استعمال (تعلم التقنيات 
تسمح له باكتساب املفاهيم س اليت) ...التقنيات التطبيقية

اليت من شأا أن تساعد املتعلم على التكيف مع والعلمية 
    .املختلفةاحمليط وحل املشاكل 

     :كالتايل فهي  أما فيما خيص األسئلة املطروحة،*
 ما هي أمهية تعليم مادة العلوم الطبيعة يف املدرسة اجلزائرية -
  ؟ 
 أنت مطالب بإكساا ا هي كفاءات العلوم املنهجية اليتم -

  للمتعلم ؟ 
 للمستويات  عينة البحث معلمي العلوم الطبيعيةمن  وطلب
 اإلجابة على األسئلةاالبتدائي واملتوسط والثانوي  : التعليمة

  . بكل حرية
  
   :البحث نتائج -
اليت توصلنا إليها بعد حتليل  السؤال األول نتائج تبني

 املختلفة ملعلمي العلوم الطبيعية للمستوى التعليمي التصورات
 اليت حسب معايري درجات الفهماالبتدائي واملتوسط والثانوي 

فيما خيص قدرم على التصور الشامل لكفاءات  حددناها
 والذين هم مطالبينا التعليمية يف املناهج العلوم املعرفية الواردة
، أن معلمي العلوم الطبيعية للمستوى بإكساا للمتعلم 

 يفتقرون إىل التصور التعليمي االبتدائي واملتوسط والثانوي
اليت حددت على مستوى الشامل لكفاءات العلوم املعرفية 

 أفراد من عينة 08 أن ) 1رقم  (حيث يبني اجلدولاملنهاج ، 
 83 ، و وليس هلم أي رأي لبحث مل جييبوا على هذا السؤالا

من أفراد عينة البحث مل يفهمون شيء من الكفاءات املعرفية 
 معلم ومعلم حاولوا اإلجابة على السؤال 109، أما  للعلوم 

  للكفاءات املعرفية مما جعلهم فهم سيءلكن لدى هؤالء 
الكفاءات عناصر عرفية والكفاءات املخيلطون بني عناصر 
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 من أفراد 78قد بينت نتائج الدراسة أيضا أن ل واملنهجية ،
العينة هلم فهم جزئي للكفاءات املعرفية وهم خيلطون يف 

  معلم ومعلمة22يف حني . واملنهجي الصياغات بني املعريف 
متكنوا من الصياغة الصحيحة للكفاءة املعرفية لكن  فقط

 على أن مما يدل، ال فهمهم للكفاءات املعرفية مل يكون كام
للمستويات التعليمة ) أفراد عينة البحث(معلمي العلوم الطبيعية 

املعرفية، حيث لتصور الشامل لكفاءات العلوم ليفتقرون الثالثة 
ن  معلم ومعلمة وال واحد م300تننب النتائج أن من بني 

كامل للكفاءة تصور ينة متكن من إعطاء فهم صحيح وأفراد الع
  1 رقم جلدولا. املعرفية

  
أما فيما خيص  نتائج السؤال الثاين  اليت توصلنا إليها بعد 
حتليل التصورات املختلفة ملعلمي العلوم الطبيعية للمستوى 
التعليمي االبتدائي واملتوسط والثانوي حسب معايري درجات 
الفهم فيما خيص قدرم على التصور الشامل لكفاءات العلوم 

ناهج التعليمية والذين هم مطالبينا  الواردة يف املاملنهجية
أن معلمي العلوم الطبيعية  تبني هذه النتائج بإكساا للمتعلم ،

جيدون صعوبة للمستوى التعليمي االبتدائي واملتوسط والثانوي 
 ، حيث يبني املنهجية  الشامل لكفاءات العلوم همتصوريف  

ليس هلم عينة البحث من أفراد  23 أن ) 2رقم (اجلدول
 مل يفهمون شيء من مبعىن أم  جواب على السؤال 

فردا من عينة   99املنهجية ، يف حني الكفاءات املعرفية 
 السيئ هم فهم لكن  حاولوا اإلجابة على السؤالالبحث 
جعلهم  خيلطون بني عناصر الكفاءات  املنهجية للكفاءات

ن  فردا م95 أن كما بينت نتائج الدراسةاملنهجية ، عرفية وامل
املنهجية، مما جعلهم  جزئي للكفاءات ا هلم فهمعينة البحث 

 ولقد متكن ،خيلطون بني عناصر الكفاءات املعرفية واملنهجية 
من الفهم اجلزئي لكفاءات العلوم املنهجية  من أفراد العينة 55

بينما ، صياغتهم وهم ال زالوا خيلطون بني املعريف واملنهجي يف 
 إىل الفهم اجلزئي لكفاءات العلوم  من أفراد العينة26توصل 

وبينت النتائج  أخطاء،املنهجية ومتكنوا من صياغتها بدون 
من أفراد فقط  02  معلم ومعلمة فردان300 أن من بني أيضا

إعطاء تصورا شامال للكفاءة املنهجية مما يدل  من متكناالعينة 
   2 رقم واجلدولعلى فهمهم الصحيح هلذه األخرية 

  
  :احلوصلة -

 ) أفراد العينة( املعلمني اجلزائريني أن  الدراسةلقد بينت نتائج
الثانوي يعانون من و، املتوسط لمستوى التعليمي االبتدائيل

بإكساا  هم مطالبينا العلوم الذينتصور كفاءات  صعوبة
ن دل ذلك على أو. متفاوتة مدرجات فهبوذلك ، للمتعلم 
ات  للمستويعيةعلوم الطبي فهو يدل على أن معلمي الشيء

 بكفاءات املعرفية اخلاصة البنية التعليمة الثالثة يفتقرون إىل

، ألا متثل  واليت يفترض أن يكونون متحكمني فيها العلوم
 تسعى املنظومة التربوية إىل اليتاألهداف التربوية العلمية 

 مستوى املتعلم من جهة ، ومن جهة أخرى متثل ىحتقيقها عل
  يف حتديد أهدافد غوجي الذي يعتمهذه األساس البيدا

سائل التعليمية وحتضري الو والتخطيط للدرس التعلمالتعليم و
  مما يساعد املعلم على ختطي الصعاب ، املناسبة للتجربة

 لقد بينت لوم املعرفية،كفاءات الع خيص تصور املعلم لأما فيما
 الطبيعيةم  للعلو معلم ومعلمة300 من بني الدراسة أننتائج 
وال واحد   املستوى التعليمي االبتدائي واملتوسط والثانوي،يف

 الكام اتصور وأ من إعطاء فهم صحيح من أفراد العينة متكن
 الكفاءات املنهجية،  تصورأما فيما خيص.  املعرفيةاتللكفاء

  معلم ومعلمة متكنا300نة من بني زوج فقط من أفراد العي
 اليت يتطلبها تعليم من إعطاء تصور كامل للكفاءات املنهجية

وجتعلنا هذه النتائج  . األخرية فهمهم هلذهمما يدل على  العلوم،
  :  نسأل من جديداملتوصل إليها

 املتعلم كفاءات إكساب أن يسعى وراء كيف ملعلم العلوم -
 كان هو إذا،  "بيداغوجيا الكفاءات"العلوم حسب متطلبات 

  . ا ؟  غري متمكنا منها معرفيكتسبها و غري مشخصيا
 العلمية إذا أن حيقق األهداف التربوية لوم كيف ملعلم الع-

    ؟ غري مدركها كان 
       ."فاقد الشيء ال يعطيه " الكل يتفق على أن أضن أن و
  

 أفراد عينة البحث ةي الطبيعالعلومإذا كان معلمي وعليه، 
أي ،   سنوات على األقل10مند  يف امليدان التربوي الفعالني 
   طيلة هذه املدة تعاملوا مع املناهج اجلديدةك الذين أوالئ

ن يفتقرأي ، أساس تعليم وتعلم العلوم   تصوريفتقرون إىل
كفاءات العلوم املعرفية واملنهجية الذين  للبنية املعرفية الشاملةل

قصد  ،التربويةهم مطلبينا بإكساا للمتعلم حسب التعليمات 
سني التحصيل الدراسي اإلصالح التربوي الذي يرمي اىل حت

،  وتطوير التربية العلمية اليت تسعى إليها اتمعات املختلفة
يرجع  ال اليوم،  يف اجلزائرمشكل اإلصالح التربويجند أن  

 وإمنا املشكل ؟ أعلم ؟ كيف أعلم ؟ وملن أعلم ماذا : اىل 
 معلميدور حول أصبح ،  فيما خيص التربية العلمية احلقيقي
لكفاءات اليت جيب أن يكون متحكما ى اكتسابه لمد والعلوم 
 قصد حتقيق "كيف يتعلم " تعليم املتعلم من حىت يتمكنفيها 

ونقصد  . الواردة يف املناهج التعليمية  التربويةاألهداف
 فيما خيص  متحكما فيها املعلم  اليت جيب أن يكونبالكفاءات

العلوم  علوم مادة التعليم، بيداغوجية  :التربية العلمية 
 إىل  إضافة ، تعليمية العلوم   )  واألهداف التربويةتالغايا(

هلذه فان مل تعطى األولوية  .ابستيمولوجيا وتاريخ العلوم 
اإلصالح   سيبقى ،يف تكوين معلمي العلوم الكفاءات 

 إىل إعادة  اجلزائريةالذي أدى  باملنظومة التربوية التربوي 
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نتيجة التعليمة والكتب املدرسية يف املناهج  يف سياستها والنظر
 اجلدري اليت لإلصالح غري كافيا" مقاربة بالكفاءاتلل" تبنيها

 املناهج ذلك ألنو،  اجلديدة  السياسة التربويةإليهترمي 
 ميكن  مادية ةوسائل تعليميما هي إال والكتب املدرسية 

 إذا توفرت مثل ما نريد و زمان وأتعديلها يف أي مكان 
أما املعلم فيمثل جوهر العملية التعليمية التعلمية  ،اإلمكانيات

 وحيتاج إىل تكوين خاص بصفته املنفذ األول للمناهج التعليمية
   .   حسب املستجدات االجتماعية ميتد مع الزمن املهين

  
  :  استنتاج-

" وفق   اجلزائريمعضلة اإلصالح التربويأن مما ال شك فيه ، 
ال توجد يف الوسائل ت احلايل،  يف الوق"بيداغوجيا الكفاءات

وال يف الدفعات اجلديدة اليت ،  مهما اختلفت أنواعها التعليمة
  األخرية، املدارس العليا لألساتذة،ألن هذهستتخرج من 

املقاربة " تكوينا حديثا يتماشى ومتطلبات يفترض أا تتلقى 
 توجد معضلة اإلصالح التربوي نعتقد أن  وإمنا " بالكفاءات 

 لسنوات طويلة ، أي  يف امليدانفعالة الاملوارد البشريةيف 
و مفتشي  التعليم بصفة عامة  التربية و علىاملسؤولونأوالئك 
لكوم وذلك علمي املواد التعليمة بصفة خاصة، موالتربية 

، من جهة   للمناهج والتعليمات التربويةاملنفذين الرئيسيني
ربويا  إصالحهم علميا وت يتطلب ومن جهة أخرى

 وذلك ،  ايستهانجهدا وإمكانات ال  وتعليميا وبيداغوجيا
نظرا لتعود هؤالء على الروتني اليومي للتعليم من الصعب 

 املعرفية اليت تعكس  والكفاءات للمستوياتنظرا  و، تغيريه 
  جند ذا  هل.واحد منهم لفروق الفردية والقدرات العقلية لكل ا

 جمال اإلصالح  اجلزائرية يفربويةمهما اجتهدت املنظومة التأن 
 إعادة  أولتكوين املعلمني حماولتها ومهما كانت  التربوي
 أو بإعادم اىل )recyclage(  عن طريق الرسكلةتكوينهم

ق أهدافها وال إصالحها التربوي  حتقفإا لن ،  مقاعد الدراسة
  تسعى من أجله واليت اخلاص بالتكوين ب اهلدفيتصولن 

تشخيصية الدراسات ال نتائج تنطلق من مل إن إليهتصبو 
يف املستويات التعليمية اخلاصة باملعلمني يدانية املالدراسات و

واليت من    وحىت اجلامعية منهااالبتدائي واملتوسط والثانوي
لضعف ونقاط القوة ومدى  نقاط اشأا أن تكشف لنا عن

   :  يف جماالت التكويناملعلمني احتياجات 
  ، البيداغوجي (éducatif)التربوي، )scientifique(العلمي 

(pédagogique)والتعليمي  (didactique) حيث يسمح ، 
  بالتكوين املستمر أو أثناء اخلدمة  بصفة خاصة للمهتمني ذلك

تتماشى ومتطلبات واحتياجات بتحضري برامج تكوين 
مما يوفر عليهم اجلهد والوقت  الفعالني يف امليدان املتكونني

الفرد املتكون ال يهتم جبدية إال مبا يعنيه ، وذلك لكون املال و
 من  يفتقر له أو ما من صعوباتهيعاني أي ماشخصيا هو 
 جيب على املهتمني هلذا .  مما خيلق لديه دافعية التعلممعرفة

 تكوين أن جيعلوا  يف جمال تكوين املعلمني اإلصالح التربويب
دان مهما كان مستواهم ي يف املشرحية املعلمني الفعالني

 مع األخذ بعني االعتبار  م ، وذلك من أولوياالتعليمي 
سيضل اإلصالح التربوي  وإال  ونقاط ضعفهم ، ماحتياجا

 ورق أو خرافة ى علا حرباجلزائرية جمرد التربوية لمنظومةل
 على اتمع أو سياسيةحتكى كلما هبت مستجدات اقتصادية 

    .اجلزائري 
  
  

تكرار معلمي   ري درجات الفهممعاي
  االبتدائي

  اموع تكرار معلمي الثانوي  تكرار معلمي املتوسط

  03  بدون إجابة
01% 

01  
0.3%  

04  
1.33%  

08  

ال يفهمون شيء خاصا بالكفاءة 
  املعرفية للعلوم 

35  
11.66%  

16  
5.33%  

32  
10.66%  

83  

فهم سيء أو تصور تناويب أي خيلطون 
   بني عناصر الكفاءاتني

26  
8.66%  

41  
13.66%  

42  
14%  

109  

فهم جزئي للكفاءة املعرفية مع بعض 
اخللط يف الصياغة بني املعريف 

  واملنهجي 

28  
9.37%  

32  
10.66%  

18  
06%   

78  

فهم جزئي للكفاءات املعرفية وبدون 
  أخطاء 

08  
2.66%  

10  
3.33%  

04  
1.33%  

22  

  00  00  00  00  فهم صحيح وكامل للكفاءة املعرفية
300  100  100  100  موعا  

  . النتائج اخلاصة بقدرة معلمي املستويات التعليمية الثالثة على تصور كفاءات العلوم املعرفيةميثل) 1رقم(اجلدول -
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تكرار معلمي   معايري درجات الفهم

  االبتدائي
تكرار معلمي 
  املتوسط

تكرار معلمي 
  الثانوي

  اموع

  10  بدون إجابة
3.33% 
  

03  
01%  

10  
3.33%  

23  

ال يفهمون شيء خاصا بالكفاءة املنهجية 
  للعلوم 

37  
12.33%  

27  
09%  

35  
11.66%  

99  

فهم سيء أو تصور تناويب أي خيلطون 
  بني املعريف واملنهجي 

33  
11%  

26  
8.66%  

36  
12%  

95  

فهم جزئي للكفاءات املنهجية مع بعض 
 اخللط يف الصياغة بني املعريف واملنهجي 

14  
4.66%  

27  
09%  

14  
4.66%  

55  

فهم جزئي للكفاءات املنهجية وبدون 
  أخطاء 

06  
2%  

17  
 

5.66%  

03  
01%  

26  

  02  00  00  فهم صحيح وكامل للكفاءات املنهجية
0.66%  

02  

  300  100  100  100  اموع
  .نهجية ميثل النتائج اخلاصة بقدرة معلمي املستويات التعليمية الثالثة على تصور كفاءات العلوم امل) 2رقم( اجلدول-
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