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ضيات يف مرحلة التعليم    دف الدراسة احلالية إىل معرفة مدى ترمجة الكتاب املدرسي ملادة الريا          

، ) مشكلة أو حـل مـشكل      –وضعية  (:  للمقاربة بالكفايات املتمثلة يف    املتوسط للمبادئ األساسية  
، كما دف إىل الكشف عـن       )نوعية املوارد   (و) التعلم الذايت أو بناء التعلم      (،  ) إدماج –وضعية  (

فايات القاعدية املستهدفة يف الكتاب     مدى التطابق بني الكفايات القاعدية املستهدفة يف املنهاج والك        
  .  املدرسي

 األساسـية للمقاربـة بالكفايـات،       للكشف عن ذلك مت بناء شبكة حتليل احملتوى وفق املبادئ         
  :أسفرت النتائج بعد حتليل حمتوى الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات على و

 مـشكلة   وضعية( املتوسط مبدأ ثالثة من التعليمترمجة الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة ال 
  ).أو حل مشكل

  أو   الذايت التعلم  (ثالثة من التعليم املتوسط مبدأ      ترمجة الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة ال      
 ).بناء التعلم

وضـعية  (ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة الثالثة من التعليم املتوسـط مبـدأ             
 ).إدماج

نوعيـة  (ب املدرسي ملادة الرياضيات السنة الثالثة من التعليم املتوسـط مبـدأ             ال يترجم الكتا  
 ).املوارد

هناك تطابق كلي بني الكفايات القاعدية املستهدفة يف منهاج مادة الرياضيات لسنة الثالثة مـن               
 . التعليم املتوسط والكفايات القاعدية املستهدفة يف الكتاب املدرسي للمستوى نفسه

 
  
  
  .ية واألرطوفونيا، جامعة اجلزائر، اجلزائرلم النفس وعلوم التربقسم ع*
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١−:
تدخل األلفية الثالثة والعامل يشهد ثورة كبرية يف تطور العلوم وانتشار التكنولوجيا ملـسايرة هـذه                

دات عرفت املنظومات التربوية التكوينية حتوالت عميقة، األمر الذي أفضى إىل بروز مستج           " التطورات  
مصاحبة لتلك التحوالت، تصدرا مقاربة متأسسة على محل املتعلم لبناء معارفه و            ) بيداغوجية(تربوية  

معرفية، تشكل قاعـدة     ) سيكولوجية(ماته وفق منظور جديد، يرتكز على مرجعية نفسية         يدراياته وتعل 
ى التكيف مع خمتلـف      تربية الكفايات، بوصفها استراتيجية مالئمة جلعل املتعلمني قادرين من جهة، عل          

" الوضعيات اليت أضحى يزخر ا عامل األلفية الثالثة، ومن جهة أخرى، مـؤهلني للـتفكري واإلبـداع                
  ) ٠٥، ص ٢٠٠٨غريب عبد الكرمي، (

ملسايرة منظومتنا التربوية التغريات الداخلية اليت مست كالً من اجلانب الـسياسي واالقتـصادي،              
 اخلارجية كعوملة االقتصاد والتطـور املتـسارع للمعـارف العلميـة            االجتماعي والثقايف، والتغريات  

قامت اجلزائر بإحداث اللجنة الوطنية     ... والتكنولوجية واالنتشار الواسع لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال      
  . ٢٠٠٠ ماي سنة ٠٩إلصالح املنظومة التربوية مبوجب املرسوم الرئاسي، املؤرخ يف 

يرمي إىل تشييد نظام تربوي متناسق ناجع، بقصد متكـني          "سة التربوية   هذا اإلصالح الشامل للمؤس   
فضمان تربية موجهة حنو التنميـة والرقـي        ...املدرسة اجلزائرية من مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل        

يتطلب بروز القيم اخلاصة بالعمل واإلنتاج الذين من شأما تفضيل مقاييس الكفاية والتأهيل، والسماح              
  ).٠٧،ص٢٠٠٦بن بوزيد بوبكر، " ( قدرات علمية وتقنية موثوق ابتكوين

   لتحقيق ما ترمي إليه هذه اإلصالحات اليت مست كل املراحل التعليمية وخمتلف املناهج والكتب              
ستراتيجيات التدريس والتقومي، قامت وزارة التربية بتبين املقاربة بالكفايات اليت ظهـرت يف             ااملدرسية و 
ترفض تزويد التلميذ مبجموعة من املعـارف اجلـاهزة الـيت           : " وي احلديث، وهذه املقاربة   الفكر الترب 

وإمنا التعلم يكون وفق النظرية البنائية الذي حيدث نتيجـة وضـع            . يتحكم فيها مبدأ املثري واالستجابة    
ووجدانيـة   عقليـة    تنمي قدرام العقلية، ضمن أنشطة تعاجل أهدافاً      ...املتعلمني أمام مشكالت حقيقية   

هين خري  (" درات والطاقات توظيفياً فعاالً   ومهارية، جتعلهم يف اية املطاف قادرين على توظيف تلك الق         
  )٤٧،ص٢٠٠٥الدين، 

لذا حناول يف حبثنا هذا الكشف عن واقع تطبيق هذه اإلصالحات يف مرحلة التعليم املتوسط يف مادة                 
  .ا وفق املبادئ األساسية للمقاربة بالكفاياتالرياضيات وذلك بتحليل كتاب هذه املادة ومنهجه

א−٢ :א
حتمل املرحلة اليت يعيشها العامل اليوم يف جوانبها السياسية، و االقتصادية،و االجتماعيـة والثقافيـة               
حتوالت عاملية كبرية، منها االنفجار املعريف نتيجة التقدم املذهل يف العلوم والتكنولوجية، الذي أدى إىل               
تراكم املعرفية، وتشعب االختصاصات األمر الذي دفع القائمني على التربية والتعليم يف خمتلف الدول،              

  .مبا فيها املتقدمة، إىل اإلسراع يف تكييف مضامني التعليم مبميزات هذه املرحلة
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اته حماولة  اإلصالح التربوي الذي شهدته املنظومة التربوية بتبنيها املقاربة بالكفايات، يعترب يف حد ذ            
للتأقلم مع ما تتطلبه هذه املرحلة، فالبد من أن يكون هذا التعليم حافزا لتكوين أجيال قـادرة علـى                   

  .مسايرة التحديات الراهنة واملستقبلية
املقاربة املذكورة اليت جاءت بديالً للمقاربة باألهداف اليت أعطت للتربية احلديثة دفعة قويـة، مـن                

:  العملية التعليمية، كما توصلت إل تقسيم جمال الشخصية إىل ثالثة جمـاالت            خالل جعلها املتعلم حمور   
اال املعريف، الوجداين، والنفسي احلركي؛ وكل جمال من هذه ااالت مت تقسيمه إىل عدة مـستويات              

ة الفعـل  ا قدمته املقاربة باألهداف للتربية احلديثة من عقلنلكن بالرغم مم. مازال العمل ا إىل يومنا هذا    
التعليمي وجعله أكثر مردودية، وقعت يف بعض السلبيات واألخطاء أمهها جتزئة سـلوكات التلميـذ               

  .   واعتمادها على السلوك الظاهري وإغفاهلا ملا يدور يف ذهن املتعلم
هذا ما يراه بعض العلماء أن جتزئة األهداف العامة إىل سلسلة من األهداف اجلزئيـة ال يـؤدي إىل                   

لقدرة العامة املرغوب الوصول إليها، كما أن ذلك ال يتفق وال ينسجم مع شخـصية اإلنـسان                 حتقيق ا 
وطبيعتها املعقدة و املتكاملة وال يساعد على تنمية القدرة اإلبداعية و االبتكارية لديه، فعلى حد زعـم                 

طرياً علـى عمليـة     حتديد األهداف التعليمية حتديداً إجرائياً يعترب شيئاً خ       "فإن  ) Leontiev(ليونتيف  
 إذ يرى أن األهداف السلوكية in Viviane et Gilbert Delandsheere 1992)" (التعليم والتعلم

الفهم مثال ال ميكن أن خيتصر يف قائمـة         . وطبيعتها ازئة لعملية التعلم مل الطبيعة العقلية هلذا النشاط        
 واردة، وقس علـى ذلـك القـدرات         من السلوكات املالحظة، لكي تدل على هذه القدرة الشاملة        

 Viviane et Gilbertفحـسب دوالندشـري وفيفيـان    . األخرى كالتحليل، التركيب والتقـومي 
Delandsheere 1992) ( فإن اإلعتماد على تربوية)ال متكّن املتعلم مـن  "... األهداف ) بيداغوجية

ملوقف يعترضـه يف الـدرس أو       توظيف أو استخدام املعارف املكتسبة بقصد حل مشكلة  أو التصدي            
نسبة كبرية من التالميذ جيدون أنفسهم، يف أغلب األحيـان عـاجزين عـن              "خارج الدرس ألننا جند     

يرجع هذا إىل أن املقاربة باألهداف      . توظيف مكتسبام حلل مشكلة أو على التواصل مع غريهم شفهياً         
ملعلم بتحقيقها لذاا، يف حني جيب جتاوزها إىل  اليت تعترب مقاربة خطية جمزأة إىل أهداف إجرائية يكتفي ا         

كالت مدرسية أو من احلياة العملية والتواصل بفاعلية مـع          اب كفايات متكن التلميذ من حل مش      اكتس
  ). ٣٠، ص٢٠٠٦بزاز البخاري وآخرون، " (غريه

ية، إن منحى حل املشكالت يف التدريس مبفهومـه اجلديد حيـاول ربط املشكـالت باحلياة اليوم            
كما حياول أن تكون املشكالت املطلوب حلها يف املدرسة مشاة إىل حـد مـا للمـشكالت الـيت                   

  .يـواجهها الناس يف حيام اليومية
أهداف التربية والتعليم اليوم، وأصبح من أهم أهدافها إعداد التالميذ حلل املشكالت اليت             هلذا تغريت   

 )Rusbult" (روسبلت"من األهداف اهلامة للتعليم وفق      ستواجههم وتواجه جمتمعام غداً، لذا أصبح       
حيث جيمع التفكري الفعال واملثمر بـني       . هي مساعدة املتعلمني على تعلم كيفية التفكري الفعال واملثمر        
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ــار     ــد األفك ــى نق ــدرة عل ــار، والق ــاج األفك ــدع، وإنت ــتفكري املب ــى ال ــدرة عل الق
  . (Rusbult .C,2003 ,p29)"املقدمة

تعلماً مدجماً غري جمزأ، يساعد على إعطاء معىن للمعـارف          "قاربة بالكفايات لتقترح      لقد جاءت امل  
املدرسية املكتسبة بشكل منظم، واكتساب كفايات مستدمية تضمن للمتعلم التعامل مـع الوضـعيات              

   ).٢٥،ص٢٠٠٤طيب نايت سليمان وآخرون، " (املعيشة تعامالً سليماً وسديداً
ريج أجيال قادرة على اإلسهام الفعال يف اإلنتاج املعريف وليس لـديهم            خت" كما جيب على املدرسة     

  ).١٠،ص٢٠٠٧الصعيدي سلمى، (" فقط مهارة استهالك التكنولوجيا واملعرفة 
إذ يعد منط تعلم حل مشكلة النموذج املطلوب يف املقاربة بالكفايات، ويعتـرب أعلـى املـستويات                 

قيام الفرد بعمليـات داخليـة      " يتطلب هذا النوع من التعلم    و) R.Gagne(التعليمية يف هرمية جانييه     
إىل أن تعلم حل املشكالت، هـو القـدرة علـى           ) Gagne.R(حيث يشري جانييه  . تستدعي التفكري 

عندما يقوم الفرد حبل مشكلة ما، يكون       . استخدام املبادئ والقواعد اليت تؤدي بالفرد إىل احلل املطلوب        
كما يشري جانييه أيضا إىل أن ما       . ء جديد أكثر تقدما من تعلم املبدأ السابق       قد تعلم أكثر، وأنه قام بأدا     

يتم تعلمه يف منط حل املشكلة ما هو إال اكتساب مبدأ جديد أعلى يف املستوى من املبـادئ الـيت مت                     
 وقد يتكون هذا املبدأ اجلديد    . تعلمها يف منط تعلم املبدأ السابق، واليت استخدمت يف حل تلك املشكلة           

  ) ٣٧،ص٢٠٠١يف جودت أمحد وآخرون، (" من اندماج مبدئني أو أكثر من املبادئ السابقة
لتحقيق هذه املقاربة، اليت تقوم على منطق بناء كفايات مستدمية لدى املتعلم بدالً من التركيز علـى                 

ل املدرسي للـسنة    األهداف ازأة، قامت وزارة التربية الوطنية بالتطبيق امليداين هلذه املقاربة مع الدخو           
ونتيجة لذلك أحدثت مناهج وكتباً مدرسية جديدة أعـدت بطريقـة            ). ٢٠٠٤–٢٠٠٣(الدراسية  

تترجم مبدئيا هذه املقاربة، ويف هذا اإلطار قمنا بتحليل كتاب مادة الرياضيات اخلاص مبرحلة التعلـيم                
صدر األساسي الذي يترجم املنـهج      على اعتباره مصدراً تعليمياً لكل من األستاذ واملتعلم و امل         . املتوسط

ركناً مهماً من أركـان العمليـة       "التربوي املقرر، كما ميثل الكتاب املدرسي يف مجيع املراحل الدراسية           
التعليمية وله أمهية كبرية ألنه أداة من أدوات املصنع التربوي الذي تعد فيه أجيال املستقبل، فهو يفـتح                  

د على اكتساب االجتاهات اإلجيابية وأمناط السلوك اجليـدة والقـيم           أمام املتعلمني سبالً متعددة تساع    
   ).٢٨،ص٢٠٠٧العتايب جعفر سعدون، ("التقدمية فضالً عن املعارف واملهارات

يعترب الكتاب املدرسي أيضاً سنداً تربوياً يساعد املعلم على أداء عمله ويترجم حمتوى املنهاج وهذا ما               
 " يقدم السند لعملييت التعليم و التعلم فيجب أن يتطابق مع املنـهاج            "إن الكتاب :  بقوله Seguinأكده  

)Roger, 1989, p 27Seguin.(  
ملا كان الكتاب املدرسي وسيلة تعليمية هامة، كان البد أن متتاز بالدقة، املوضـوعية، اجلـودة و                 

ـ  . الصالحية لتحقيق الوظائف املنتظرة منها لدى املعلم واملتعلم على حد سواء           يتم تقيـيم هـذه     لذا س
  .الوسيلة، إذ يعترب التقييم عملية ضرورية متليها مجلة من االعتبارات املذكورة سلفا
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 مشكلة   –وضعية  : (قاربة بالكفايات املتمثلة يف   هذا ما سنحاول القيام به، وفق املبادئ األساسية للم        
هذا من جهة؛ كما    ) ة املوارد نوعي(و  ) بناء التعلم التعلم الذايت أو    (،  ) إدماج –وضعية  (،  ) حل مشكل  أو

يتم تقييم الكتاب من حيث انسجامه مع املنهاج من جهة ثانية، ألن االنسجام مطلب ضروري وفق ما                 
تقومي الكتاب املدرسي تقومياً شامالً مـن       " ...حني ألّح على ضرورة     ) ١٩٩١(أكده عشوي مصطفى    

عـشوي  " (واملناهج التربويـة    ربامج  ع ال ومن حيث انسجام الكتاب املدرسي م     ..حيث احملتوى العلمي  
  ).١٣٣ص ،١٩٩١، مصطفى

ألا تعمل على حل الكثري من املشكالت اليت تعترض         " لقد مت اختيار مادة الرياضيات نظراً ألمهيتها        
وهذا ) ١٣، ص ٢٠٠٧حممد خليل وحممد مصطفى،     ("اتمع الذي يسعى ألن يكون جمتمعاً علمياً تقنياً       

التفكري الرياضي يستطيع أن يساعدنا على أن نفهـم  "بأن )  (Schoenfeld 1983شونفلد ما يؤكده 
األزمات املعقدة يف حياتنا، وميكن أن يصبح طريقاً إلدراك العامل وجعله ذا معىن، لذلك عنـدما نقـوم                  
بتدريس الرياضيات بصورة عامة فنـحن نقـوم بتعليم حل املشكالت بـصورة خاصـة، وهــذا               

  ).p 65Schoenfeld. A,1983"( أبداموضوع جيب أن ال ننساه
لذلك تسعى هذه الدراسة للكشف عن مدى ترمجة الكتاب املدرسي ملادة الرياضـيات يف مرحلـة                

وبشكل أكثر حتديداً، دف الدراسة احلالية إىل       . التعليم املتوسط للمبادئ األساسية للمقاربة بالكفايات     
  :اإلجابة عن األسئلة اآلتية

الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتوسـط ملبـدأ                    ما مدى ترمجة     -١-٢
  ؟ )  مشكلة أو حل مشكل–وضعية (

ما مدى ترمجة الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتوسـط ملبـدأ                    -٢-٢
   ؟)التعلم الذايت أو بناء التعلم(

ما مدى ترمجة الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتوسـط ملبـدأ                    -٣-٢
  ؟) إدماج–وضعية (

ما مدى ترمجة الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتوسـط ملبـدأ                    -٤-٢
  ؟) نوعية املوارد(

 ما مدى تطابق الكفايات القاعدية املستهدفة يف منهاج مادة الرياضيات للسنة الثالثة مـن               -٥-٢
  التعليم املتوسط مع  الكفايات القاعدية املستهـدفة يف الكتاب املدرسي للمستوى نفسه؟

:א−٣
 –وضعية  (سط مبدأ   ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتو           -١-٣
  ).مشكلة
الـتعلم  (املتوسط مبـدأ  ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم     -٢-٣
  ). أو بناء التعلمالذايت
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 –وضعية  (ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتوسط مبدأ              -٣-٣
  ). إدماج
نوعيـة  (لكتاب املدرسي ملادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتوسط مبـدأ      ال يترجم ا   -٤-٣
  ).املوارد
هناك تطابق كلي بني الكفايات القاعدية املستهدفة يف منهاج مادة الرياضيات للسنة الثالثـة               -٥-٣

  .من التعليم املتوسط والكفايات القاعـدية  املستهدفة يف الكتاب املدرسي للمستوى نفسه
:א−٤

  :نقدم فيما يلي شرحاً  للمصطلحات األساسية اليت مت االعتماد عليها يف موضوع حبثنا هذا
:א−١−٤

أداة مطبوعة مهيكلة عن قصد من أجل القيام بعملية تعليمية وذلـك            " يعرف الكتاب املدرسي بأنه     
    "(François,2003, P 10)دف حتسني الفعالية

مؤلف تعليمي يقدم بشكل عملي املعارف اليت يفرضها املنهاج الدراسـي           " الكتاب بأنه    كما يعرف 
  .(Le petit Robert ,1992,p1149)" على وجه اخلصوص، واملفهومات األساسية لعلم من العلوم

:א−٢−٤
م بـه   علم جتريدي من خلق وإبداع العقل البشري، وتم من ضمن ما ت           " تعرف الرياضيات بأا  

 ).١٣، ص ٢٠٠٧حممد خليل وحممد مصطفى، ("األفكار والطرائق وأمناط التفكري
مادة دف لدراسة الكميات ومقارنتها،     "عرفها بأنها   ف) (Legendre.Renaldلوجندر رونالد أما  

 هلا، وجتمع بني ااالت املختلفة، وتكون       ءهوقياسها، وتستعمل الرياضيات وفق املعىن الذي نريد إعطا       
  .)(Legendre. Renald ,1993, p 818"حدة عضوية جلميع ااالتو

 .أظهر هذا التعريف أمهية مادة الرياضيات ومسامهاا يف خمتلف ااالت
א−٣−٤ א א  :א

  :تشمل ثالثة حماور أساسية"للسنة الثالثة من التعليم املتوسط " مادة الرياضيات
  .يةاألنشطة العدد -١
  .الدوال وتنظيم املعطيات -٢
  .األنشطة اهلندسية -٣
:א−٤−٤

  :املقاربة
  :تعريفها لغة

  ، )يقارب(املضارع منه ). فاعل(على وزن ) قارب(، فعله )مفاعلة(هي مصدر غري ثالثي على وزن 
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ا اللغوية املعىن دناه وحادثـه      ، وهي تعين يف داللته    )مياسرة(، ياسر، يياسر    )مقاتلة(ومثله، قاتل، يقاتل،    
، ٢٠٠٥،  هين خـري الـدين    ).(تباعدا(، ضد   )اتقارب(، ومنها   )قرىب(، وهي   )قربان(بكالم حسن، فهو    

  )  ١٠١ص
 :اصطالحاً
الكيفية العامة إلدراك مسألة ما ودراستها أو االنطالق يف مشروع ما أو حل مـشكلة أو   " يقصد ا 

  )٢٠، ص٢٠٠٣لقادر، عبد املالك عبد ا" (بلوغ غاية معينة
  compétence :الكفاية
هي جمموعة قدرات مدجمة متكن املتعلم وبصفة تلقائية مـن  " الكفاية Xavier Roegiersيعرف 

  .(Xavier Roegiers,2004,p44)"  مواجهة وضعية ما، والتعامل معها بطريقة مالئمة
رار وهي القدرة املعترف ا  استعداد شخص ألخذ الق   " يعرف الكفاية بأا  ) قاموس (Larousse أما

  ).P 211 Larousse  , 1984 ," (يف مادة ما
أا حسن األداء عند مواجهة وضعية أو جمموعة وضعيات كأن يطبـق            " كما تعرف الكفاية على     
  .(Le boterf ,2001, p55) "ماتيتقنية أو وسيلة مع مراعاة التعل

تفيد اإلدماج الـوظيفي للـدرايات      " Romainville et al)(الكفاية حسب رومانفيل وآخرون 
savoirs واإلتقان ، savoir - faire وحسن التواجد مع الغري ،savoir -être   وحسن التخطـيط ،
، حبيث أن الفرد عند مواجهته موعة من الوضعيات، فإن الكفاية savoir - devenirللمستقبل 

از املـشروعات الـيت ينـوي حتقيقهـا يف     متكنه من التكيف، ومن حل املشكالت، كما متكنه من إجن   
  )٧٩، ص ٢٠٠٤يف غريب عبد الكرمي، ("املستقبل

  : "L’approche par compétence"  املقاربة بالكفايات
وظيفية تعمل على التحكم يف جمريات احلياة بكل ما حتمله من تـشابك يف              ) بيداغوجية(هي تربوية   

ثّم، فهي اختيار منهجي ميكّن املتعلم من النجاح يف هذه          ومن  . العالقات وتعقيد يف الظواهر االجتماعية    
احلياة على صورا، وذلك بالسعي إىل تثمني املعارف املدرسية وجعلها صاحلة لالستعمال يف خمتلـف               

  )       ٢، ص٢٠٠٥حاجي فريد ، "(مواقف احلياة
تعلم يف إطارها لينمي   هي ابتكار وضعيات نضع امل    " ... وعرفو علي حممد الطاهر املقاربة بالكفايات       

  :كفاياته وعليه فاملقاربة بالكفايات هي طريقة إلعداد الدروس والربامج التكوينية اعتمادا على
  . التحليل الدقيق لوضعيات العمل اليت جيتمع فيها املتكونون أو اليت سوف جيتمعون فيها-
  .   عنها حتديد الكفايات املطلوبة ألداء املهام وحتمل املسؤوليات الناتج-
   ) ٩، ص٢٠٠٦علي حممد الطاهر، . ( ترمجة هذه الكفايات املطلوبة إىل أهداف وأنشطة تعلمية-
א−٥ :א
  ا مدى ترمجة الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات يف التعليم املتوسط للمبادئ ـة مـمعرف -١-٥
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، " إدمـاج –وضـعية  "،" ل مشكل ح مشكلة أو –وضعية  " األساسية للمقاربة بالكفايات املتمثلة يف      
  ".نوعية املوارد "و" التعلم الذايت أو بناء التعلم "

معرفة ما مدى تطابق الكفايات القاعدية املستهدفة يف منهاج مادة الرياضيات للسنة الثالثة              -٢-٥
  .همن التعليم املتوسط مع الكفايات القاعدية املستهدفة يف الكتاب املدرسي، للمادة واملستوى نفس

 تقدمي األداة املتمثلة يف شبكة حتليل احملتوى، املبنية انطالقا من املبادئ األساسية للمقاربـة               -٣-٥
  .بالكفايات، ميكن استعماهلا يف حبوث أخرى، يف خمتلف املستويات وخمتلف املواد الدراسية

اهج الدراسية   لفت انتباه املسؤولني ومؤلفي الكتب املدرسية إىل ضرورة تقومي الكتب واملن           -٤-٥
  .دوريا لتدارك النقائص، من أجل حتسينها مستقبالً

א−٦ א א א א :א
:א−١−٦

جمموعـة األطـر    " إن نوعية البحث وطبيعته هي اليت حتدد نوع املنهج، ويقصد بكلمـة املنـهج               
يب عبد الـسميع غريـب،      غر("واإلجراءات واخلطوات اليت يضعها الباحث عند دراسته ملشكلة حبثه        

ختتلف مناهج البحث، باختالف طبيعة موضوع املشكلة املطروحة، وملـا كـان            ). ١١٥، ص ١٩٩٨
موضوع الدراسة يتعلق بتحليل الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات، اقتضى األمر انتهاج املنهج الوصـفي              

ن طريق مجع معلومات مقننـة      كمياً ع " إذ يعترب حتليل احملتوى   . التحليلي، للتحقق من فرضيات البحث    
   )١٣٠، ص١٩٩٥بوحوش عمار ، " (عن املشكلة و تصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

:א−٢−٦
الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات ومنهاج املادة نفسها للسنة الثالثة         )مادة البحث (تشمل عينة البحث  
  . من التعليم املتوسط

א−٣−٦ :א
:א−١−٣−٦

  .حتليل احملتوى أسلوب من األساليب اليت ظهرت مؤخراً، كما يعترب من األدوات القليلة االستخدام
للتعرف إىل حتليل احملتوى نذكر بعض التعاريف اليت تقربنا من هذا املفهوم الذي تعـددت حولـه                 

  . العتماد عليها للقيام بعملية التحليلالنقاشات حىت ال نقول االختالفات لعدم وجود أداة موحدة ميكن ا
منهجاً جتريبياً، خيتلف شكل استعماله باختالف ااالت العلمية كمـا           " بوصفه Bardinإذ عرفه   

فهـو أداة مرنـة يكيفهـا       . خيتلف نوع التحليل والتفسري والتأويل باختالف أنواع البحوث وأهدافها        
 Laurence , 1977 ,  P"(ة لكـل اسـتعمال  الباحث ألغراضه العلمية وليس أداة جاهزة صـاحل 

03Bardin(.  
  وصـف إىل حتليل املضمون هو أسلوب البحث الذي يهدف  "بأن  B.Berelsonكما عرفه 
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" احملتـــوى الـــظاهر لالتــصال، وصـــفاً مـــوضوعياً ومنـــهجياً وكميــاً      
mucheilli ,1991 ,P(14)Roger.   

:א−٢−٣−٦
حتليل احملتوى باألمر السهل لذا البد على الباحث الذي يعتمد على هذه األداة أن حيدد               ليست عملية   

اخلاصة ) األبعاد(لذا عليه أن حيدد الفئات      . بدقة متناهية ما يريد أن يكشفه عند قيامه بتحليل حمتوى ما          
عـني  عبارة عن فكرة مثبتة حـول موضـوع م        ) "Berelsonبرلسون  (بتحليل املضمون، الذي يعتربه   

فيأوزي أمحد ،   (" تتضمنها مجلة أو عبارة خمتصرة حمددة تشمل جمموعة األفكار اليت يدور حوهلا التحليل            
   ).١١٨ ، ص ٢٠٠٨
א)א(א−١−٢−٣−٦ :א

لبحـث  إن طبيعة البحث وأهدافه ومادته هي اليت حتدد الفئات املناسبة له، انطالقاً مـن فـروض ا                
وأسئلته،  إذ ينبغي أن تكون الفئات مالئمة ملادة التحليل، وان تستجيب لإلطار النظـري املتـبىن يف                  
البحث، فالفئات املوضوعة جيب أن تعكس أهداف البحث وتـؤدي بعـد اجتماعهـا واسـتخالص                

  .املؤشرات منها، إىل اإلجابة عن األسئلة املطروحة يف البحث
  :   تيةلتعليم املتوسط تتضمن األبعاد اآلدرسي ملادة الرياضيات يف اشبكة حتليل حمتوى الكتاب امل

  ). مشكلة أو حل مشكل–وضعية ( –١
  ). إدماج–وضعية ( -٢
  .)التعلم الذايت أو ببناء التعلم( -٣
  . نوعية املوارد-٤

  )".١(موضحة يف امللحق رقم "مث مت حتديد البنود اليت تتالءم مع هذه األبعاد األربعة
א−٣−٣−٦ א :א

فيما خيص اجلانب الثاين من التحليل اخلاص بالكشف عن الكفايات القاعدية املستهدفة يف املنـهاج               
ومدى توافرها يف الكتاب املدرسي فهي عملية مباشرة على الباحث أن يكشف عن هـذه الكفايـات                 

  . اعدية يف الكتاب املدرسيالقاعدية املتوافرة يف املنهاج ومقارنتها بالكفايات الق
א−٤−٣−٦ :א

  ، ركزنا على *ولقياس صدق األداة فقد اعتمدنا على صدق احملكمني. مت بناء شبكة حتليل احملتوى
جمموعة من األساتذة الذين هلم علم بـهذه املقاربة اجلديدة واملتمثلة يف املقاربـة بالكفايـات وذلـك           

  .)١(نقدم األداة يف صورا النهائية يف امللحق رقم .للتحقق من الصدق الظاهري لألداة
  

  ).٢(امللحق رقم * 
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:א−٥−٣−٦
وللتأكد من ثبات التحليل قمنا بتحليل الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات اخلاص مبـستوى الـسنة               

ات للقيـام بـنفس     مادة الرياضي ** الثالثة من التعليم املتوسط، كما قمنا بإعطاء شبكة التحليل ألستاذ         
العملية مث مقارنة نتائج التحليل املتحصل عليه من طرفنا ونتائج حتليل األستاذ فالنتيجة املتحصل عليهـا                

 وهذا حبـساب معامـل االرتبـاط        ٠,٩٨ بني التحليلني حيث قدرت بـ       اًدلت على أن هناك ارتباط    
  . بريسون اخلاص بالدرجات

א−٧ :א
  :ج البحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية مت حتليل نتائ

  . املتوسطات احلسابية-١-٧
  . االحنرافات املعيارية-٢-٧
  . الـنسب املئـوية-٣-٧
  . معامل االرتباط بريسون-٤-٧
:א−٨
א−١−٨ א א א א

:
لكي نتمكن من معرفة ما مدى ترمجة الكتاب املدرسي للمبادئ األساسية للمقاربة بالكفايـات مت               
حتليل كل املوضوعات اليت يشملها الكتاب املدرسي، ومت إخضاع كل موضوع من املوضوعات لعملية              

 مجـع كـل     اخلاص بشبكة حتليل احملتـوى، مث مت      ) ١(حتليل وفق سلم التنقيط املوضح يف امللحق رقم         
التقديرات وفق كل بند من البنود املكونة للشبكة وتقسيمها على عدد املوضوعات وذلـك حلـساب                

والنتائج مفصلة نقدمها بعد إعطاء وصف للمـادة        . املتوسط احلسـايب، مث حساب االحنراف املعياري     
  .اخلاصة بتحليل احملتوى

  :وصف املادة اخلاصة بتحليل احملتوى
  :ت للسنة الثالثة من التعليم املتوسطكتاب مادة الرياضيا

  .الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية: دار النشر
  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٨: تاريخ النشر

السيد وردان حممد منسق مادة الرياضيات مبتوسطة باش جراح اجلديدة بـاجلزائر ذو             : األستاذ  ** 
  .خربة كبرية ميدانيا وله عدة  مؤلفات شبه مدرسية

  : للكتابالتفحص اإلمجايل
  الغالف اخلارجي حيمل عنوان الكتاب و رسومات لبعض األدوات املدرسية : من ناحية الشكل
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  .  وجهاز الكمبيوتر
  .الكتابة واضحة ومقروءة  لكل حمتويات الكتاب: الكتابة

  .اتصفحمئتان وسبع  ٢٠٧:عدد الصفحات
  .  ثالثة حماور كربىباباً وزعت على ) ١٢(حيتوى الكتاب على اثين عشر : مضمون الكتاب

  .أبواب) ٠٦(نشطة العددية وتشمل ستة  األ-
  . أبواب) ٠٦( األنشطة اهلندسية وتشمل ستة -
  .بابني) ٠٢( الدوال وتنظيم معطيات وتشمل -

  :عرض وحتليل نتائج الفرضية األوىل 
مـن   لثالثـة ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة ا       : تنص الفرضية األوىل على ما يلي       

  ). مشكلة أو حل مشكل–وضعية (التعليم املتوسط مبدأ 
  )١(اجلدول رقم 

  " مشكلة أو حل مشكل–وضعية " ألولنتائج حتليل حمتوى البعد ا
ــة  رتب
 البنود

االحنراف 
 املعياري

متوســط 
 الدرجات

ــوع  جممـ
رقم  البنود الدرجات

 البند
 ١ .اب واضحةالوضعيات التعليمية املقدمة يف الكت ٢٩ ٢,٤١ ١,٨٧ ٤
 ٢ .األنشطة التعليمية تسهم يف بناء الكفاية املستهدفة ٤٨ ٤ ٠ ١

وضـعية  (يتضمن الكتاب املدرسي يف بداية الدرس        ٤٠ ٣,٣٣ ٠,٨٨ ٢
 ٣ ) مشكلة أوحل مشكل–

تأخذ بعني االعتبار بيئة    (األنشطة التعليمية املقترحة     ١٨ ١,٥ ١,٣١ ٦
 ٤ )التلميذ

) عقبـة (ترحة تتضمن عائقـاً   ليمية املق األنشطة التع  ٣٦ ٣ ٠,٦ ٣
 ٥ .  ميكن تـجاوزه من طرف املتعلمتعلمياً

األنشطة مركبة تتطلب جتنيد مواد معرفيـة حلـل          ٢٥ ٢,٠٨ ١,٣٠ ٥
 ٦ ) العقبة(مشكل أو جتاوز العائق 

 –بوضـعية (ستة املكونة للبعد اخلـاص  نالحظ من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله أن البنود ال   
يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يقدر      ) الثانية(إذ جاءت العبارة      . متوافرة لكن بنسب متفاوتة   ) مشكلة

يف درجات سلم املقياس اخلمس، ما يؤكد أن كل األنشطة اليت           " دائماً" وهذه القيمة هي األعلى      ٤بـ  
لتدعيم الكفايات املـستهدفة يف     حيتويها كتاب مادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتوسط برجمت           

املنهاج، وقيمـة االحنراف املعيـاري معدومة، ما يعين عدم وجود تشتت يف األنشطة املـستهدفة يف               
 وهـذه القيمـة     ٣,٣٣مبتوسط حسايب يقدر بـ     ) الثالثة(تليها يف املرتبة الثانية العبارة      . حمتوى الكتاب 

 نقاط وهذا يؤكد أن أغلبية األنـشطة يف         ٣بدرجة  " الباًغ"تقابل تقريباً يف سلم درجات املقياس عبارة        
) اخلامـسة (أما العبارة   ).  مشكلة أو حل مشكل    –وضعية  (الكتاب املدرسي تتضمن يف بداية الدرس       
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يف سلم درجات املقياس ما يـدل       " غالبا"املقابل لدرجة   ٣جاءت يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب قيمته      
 ميكن جتـاوزه مـن      تاب املدرسي تتضمن عائقاً تعلمياً    ليمية املقترحة يف الك   على أن أغلبية األنشطة التع    

 واحنراف معياري   ٢,٤١فأخذ املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب يقدر بـ        ) األول(أما البند   . طرف املتعلم 
ترحـة  فأحيانا ما جند األنشطة التعليمية املق     ) السادس(أما املرتبة ما قبل األخرية فحظي ا البند         . ١,٨٧

. ١,٣٠ باحنراف معياري ميثل القيمـة       ٢,٠٨يف الكتاب املدرسي مركبة قدر ا املتوسط احلسايب بـ          
 وهذه القيمة تـدل  ١,٣١ باحنراف معياري يعادل١,٥أما املرتبة األخرية فقدر ا املتوسط احلسايب بـ       

  .  على أن نادراً ما تأخذ األنشطة التعليمية بعني االعتبار حميط التلميذ
 من خالل املتوسطات احلسابية املسجلة يف البنود فضالً عن االحنرافات املعيارية أن مراعـاة               نستنتج

  .    هذا البعد يف الكتاب املدرسي قد حصلت
ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة الثالثة        " اليت تنص على أنه      ترفض الفرضية وبذلك  

  ).                         مشكلة–وضعية (من التعليم املتوسط مبدأ 
 –وضـعية   (وإمنا يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة الثالثة من التعليم املتوسط مبـدأ              

  ).                                         مشكلة
  :عرض وحتليل نتائج الفرضية الثانية

املدرسي ملادة  الرياضيات السنة الثالثـة مـن         ال يترجم الكتاب    : تنص الفرضية الثانية على ما يلي       
  ).التعلم الذايت أو بناء التعلم (التعليم املتوسط مبدأ 

  )٢(اجلدول رقم 
  "التعلم الذايت أو بناء التعلم" نتائج حتليل حمتوى البعد الثاين

رتبة 
البنود

االحنراف 
 املعياري

متوسط 
الدرجات

جمموع 
رقم  البنود الدرجات

 البند
).التعلم(األنشطة التعلمية جتعل التلميذ يف مركز االهتمام ٤٤ ٣,٣٦ ٠,٤٨ ١ ٧ 
 ٨ . األنشطة التعلمية تدفع التلميذ لالستجابة واملبادرة ٤٢ ٣,٥ ٠,٦٧ ٢
 ٩ .األنشطة التعلمية تسمح للتلميذ ببناء معارفه املالئمة ٤٢ ٣,٥ ٠,٦٧ ٢

يـف املـوارد    األنشطة التعلمية متكن التلميذ مـن توظ       ٤٢ ٣,٥ ٢,٦٧ ٢
 ١٠ .بنجاح

 أن البعد الثاين من شبكة حتليل حمتوى الكتاب املدرسي الـذي            -٢ -يتضح من نتائج اجلدول رقم      
و ) التاسـع (،  )الثـامن (قد سجل يف كل من البنـود        " التعلم الذايت أو بناء التعلم    " تنص عبارته على  

 وهذه القيمة   ٣,٥فسها واملقدرة بـ    درجات متساوية، وبالتايل سجلت املتوسطات احلسابية ن      ) العاشر(
توسـط   نقاط وإذا قارنا قيمة امل٤بدرجة " دائما"متثل وفق السلم املعتمد يف شبكة حتليل احملتوى، عبارة    

أما البند   . ٠,٦٧احلسايب وهذه الدرجة نالحظ أما متقاربتان أما قيمة االحنراف املعياري فقدرت بـ             
وهـذا معنـاه أن      . ٠,٤٨ باحنراف معياري يعادل     ٣,٣٦فسجل متوسط حسايب يقدر بـ      ) السابع(



  ٢٠١١ – العدد الرابع-المجلد التاسع . ……....................  ...مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  

  

 ١١٣

التعلم الذايت، وهذا وفق    تقريباً كل األنشطة اليت حيتويها الكتاب املدرسي تسهم بطريقة مباشرة يف بناء             
  .البنود األربعة املكونة للبعد كما تدل قيمة االحنرافات املعيارية على عدم وجود تشتت يف األنشطة

 من خالل املتوسطات احلسابية املسجلة يف البنود باإلضافة إىل االحنرافات املعيارية أن مراعاة              نستنتج
  .    هذا البعد يف الكتاب املدرسي قد متت

  : اليت تنص على أنهترفض الفرضيةلك وبذ
).                   التعلم الذايت أو بناء التعلم(ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة الثالثة متوسط مبدأ  "

).                   التعلم الذايت أو بناء التعلم(ط مبدأ وإمنا يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة الثالثة متوس
  :عرض وحتليل نتائج الفرضية الثالثة 

ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات السنة الثالثة من التعليم          : تنص الفرضية الثالثة على ما يلي     
  ).           ماج إد–وضعية (املتوسط مبدأ 

  )٣(اجلدول رقم 
  "إدماج–وضعية " توى البعد الثالثنتائج حتليل حم

ــة  رتب
 البنود

االحنراف 
 املعياري

متوسط 
الدرجات

ــوع  جمم
رقم  البنود الدرجات

 البند
 ١١ . اإلدماج موجودة يف الكتاب–وضعية  ٠ ٠ / /

وضعية اإلدمـاج تـسمح بتجنيـد جمموعـة مـن            ٠ ٠ / /
 ١٢ )مي الكفاياتلتقو(املوارد

 ١٣ . وضعيات اإلدماج تسمح للتالميذ بالتقييم الذايت ٠ ٠ / /

وضعية اإلدماج تتيح للتلميذ فرصة حتويل املعارف إىل         ٠ ٠ / /
 ١٤ .أداءات ناجحة

 أن البعد الثالث من شبكة حتليل احملتـوى املتمثـل يف            -٣–نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم       
يسجل أي نشاط من األنشطة اليت حيتويها الكتاب لـهذا البعد، أي أنه خـال              ، مل   ) إدماج –وضعية  (

  .من األنشطة ذات الصبغة اإلدماجية
  .     من خالل النتائج املسجلة يف البنود انعدام هذا البعد يف الكتاب املدرسينستنتج
  : اليت تنص على أنهنقبل الفرضيةوبذلك 

  ). إدماج –وضعية (ات السنة الثالثة متوسط مبدأ ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة الرياضي
  :رض وحتليل نتائج الفرضية الرابعة ع

ال يترجم الكتاب املدرسي ملادة  الرياضيات السنة الثالثـة مـن       : تنص الفرضية الرابعة على ما يلي       
  ).نوعية املوارد(التعليم املتوسط مبدأ 
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  )٤ (اجلدول رقم
  "نوعية املوارد " عى البعد الرابنتائج حتليل حمتو

رتبة 
البنود

االحنراف 
 املعياري

متوسط 
 الدرجات

جمموع 
رقم  البنود الدرجات

 البند

املواد املقررة يف الكتاب تساير التطورات العلميـة         ٤٨ ٤ ٠ ١
 ١٥ والتكنولوجية

تطبيقاا ) متس (املوارد املقررة يف الكتاب تتعرض أو      ٢٠ ١,٦٦ ١,٣٦ ٢
 ١٦ .احلياة اليومية

تتالءم املوارد املقدمة يف الكتـاب مـع حاجـات           ١٩ ١,٥٨ ١,٣٧ ٣
 ١٧ .التالميذ واهتمامام

٨ ٠,٦٦ ٠,٨٨ ٤ 

 :تسمح األنشطة التعلمية للتلميذ باستعمال
  . اآللة احلاسبة-
  . املربمج اهلندسي يف الكمبيوتر-
 . املربمج إكسال يف الكمبيوتر-

١٨ 

الـذيتنص  ١٥ على أن أكرب درجة سجلت يف البند رقـم           –٤ -تدل النتائج املبينة يف اجلدول رقم       
عبارته على أن املوارد املقررة يف الكتاب املدرسي تساير التطورات العلميـة والتكنولوجيـة مبتوسـط                

 ٤بدرجـة   " دائما" وهي متثل حسب السلم املعتمد يف شبكة حتليل احملتوى، العبارة            ٤حسايب يقدر بـ    
وسجل احنراف معياري معدوم، وهذا ينفي متاماً وجود تشتت         . سايبنقاط وهي نفس قيمة املتوسط احل     

 وحـسب   ١,٦٦ فقد جاء يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب يقدر بــ            ١٦أما البند رقم    . بني األنشطة 
السلم املعتمد فإن أحياناً ما يتوفر الكتاب على ما ينص عليه هذا البند، واحنراف معياري يقـدر بــ                   

 يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ١٧وجاء البند رقم    . ى أن هناك تشتتاً بني األنشطة      وهذا يدل عل   ١,٣٦
 وإذا قارنا القيمتني نالحـظ      ٢بدرجة  " أحيانا" وهذه القيمة متثل حسب السلم عبارة        ١,٥٨يقدر  بـ    

أمـا  . مامامأما متقاربتني، أي أحياناً ما تتالءم املوارد املقدمة يف الكتاب مع حاجات التالميذ واهت             
 وهي درجـة ضعيـفة جداً تتراوح      ٠,٦٦ فجاء  يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب يقدر بـ           ١٨البند  

 ٠,٨٨واحنراف معياري يقدر بــ      ذي الدرجة صفر    " أبدا" والسلم  " دراًنا "١بني السلم ذي الدرجة     
ال كل من اآللة احلاسبة، واملربمج      وهذا يعين أن هناك نقصاً كبرياً يف األنشطة اليت تسمح للتلميذ باستعم           

  . اهلندسي ومربمج إكسال يف الكمبيوتر
 من خالل املتوسطات احلسابية املسجلة يف البنود فضالً عن اإلحنرافات املعيارية أن مراعـاة               نستنتج

  .هذا البعد يف الكتاب املدرسي مل تتم
                                   :          اليت تنص على أن الكتاب املدرسينقبل الفرضيةوبذلك 

  ).    نوعية املوارد(ال يترجم ملادة الرياضيات يف السنة الثالثة من التعليم املتوسط مبدأ 
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  : اجلزء الثاين من التحليل
نتائج حتليل الكفايات القاعدية املستهدفة يف املنهاج ومدى مطابقتها للكفايات القاعدية املستـهدفة            

  :  لسنة الثالثة من التعليم املتوسطرسي ليف الكتاب املد
  : وحتليلهارض نتائج الفرضية اخلامسةع

هناك تطابق كلي بني الكفايات القاعدية املستهدفة يف منـهاج   : تنص الفرضية اخلامسة على ما يلي       
ملدرسي مادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم املتوسط مع الكفايات القاعـدية املستهدفة يف الكتاب ا             

  .للمستوى نفسه
  )٥(اجلدول رقم 

  .األنشطة العددية: نتائج احملور األول 
الكفايات القاعدية غري 

 يف الكتاب املتوفرة
الكفايات القاعدية 

 يف الكتاب املتوفرة
الكفايات القاعدية 
 املتوفرة يف املنهاج

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
رقم  مواضيع احملور اخلاص باألنشطة العددي

 الباب

 ١ األعداد النسبية ٢ ٨,٧٠ ٢ ٨,٧٠ ٠ ٠
 ٢ العمليات على الكسور واألعداد الناطقة ٧ ٣٠,٤٣ ٧ ٣٠,٤٣ ٠ ٠
 ٣ القوى ذات أسس  نسبية صحيحة ٨ ٣٤,٧٨ ٨ ٣٤,٧٨ ٠ ٠
 ٤ احلساب احلريف ٣ ١٣,٠٤ ٣ ١٣,٠٤ ٠ ٠
 ٥ األوىلحل مشكالت ومعادالت من الدرجة  ٣ ١٣,٠٤ ٣ ١٣,٠٤ ٠ ٠
 اموع ٢٣ ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٠ ٠

 أن الكفايات القاعدية املتوفرة يف منهاج مادة الرياضيات ملستوى          - ٥ -تبني لنا نتائج اجلدول رقم      
 يف الكتاب املدرسي للمـستوى نفـسه،         ٪١٠٠السنة الثالثة من التعليم املتوسط متوفرة كذلك بنسبة         

 تطابقا كليا بني الكفايات القاعدية املستهدفة يف املنـهاج مـع            وهذا ما يدفعنا إىل االستنتاج بأن هناك      
  .   الكفايات القاعدية املستهدفة يف الكتاب املدرسي 

  )٦(اجلدول رقم 
  .األنشطة اهلندسية: نتائج احملور الثاين 

غري  الكفايات القاعدية 
 يف الكتاب املتوفرة

الكفايات القاعدية  
 يف الكتاب املتوفرة

عدية الكفايات القا 
 يف املنهاج املتوفرة

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
 رقم الباب مواضيع احملور اخلاص باألنشطة اهلندسية

 ٦ مستقيم املنتصفني يف مثلث: املثلثات ٢ ٩,٠٩ ٢ ٩,٠٩ ٠ ٠

 –حـاالت تقـايس املثلثـات       : املثلثات ٣ ١٣,٦٤ ٣ ١٣,٦٤ ٠ ٠
 ٧ املستقيمات اخلاصة يف مثلث

 ٨ املثلث القائم والدائرة ٩ ٤٠,٩١ ٩ ٤٠,٩١ ٠ ٠
 ٩ االنسحاب ٣ ١٣,٦٤ ٣ ١٣,٦٤ ٠ ٠
 ١٠ اهلرم وخمروط الدوران ٥ ٢٢,٧٣ ٥ ٢٢,٧٣ ٠ ٠
 اموع ٢٢ ١٠٠ ٢٢ ١٠٠ ٠ ٠

  أن الكفايات القاعدية املتوفرة يف منهاج مادة الرياضيات ) ٦(نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم 
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 ١١٦

يف  ٪١٠٠ثة من التعليم املتوسط لدى احملور اخلاص باألنشطة اهلندسية متوفرة بنسبة ملستوى السنة الثال
الكتاب املدرسي، وهذا ما يدفعنا إىل استنـتاج بأن هناك تطـابقاً كلياً بني الكفــايات القاعديـة                

                                 .                املستهدفة يف املنهاج مع  الكفايات القاعدية املستهدفة يف الكتاب املدرسي
  )٧(اجلدول رقم 

  .الدوال وتنظيم املعطيات: نتائج احملور الثالث
الكفايات القاعدية غري   

 يف الكتاب املتوفرة
الكفايات القاعديـة   

 يف الكتاب املتوفرة
الكفايات القاعديـة   

 املتوفرة يف املنهاج
 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

مواضيع احملور اخلاص 
 وتنظيم املعطياتبالدوال 

 
ــم  رق
 الباب

 ١١ التناسبية ٥ ٤٥,٤٥ ٥ ٤٥,٤٥ ٠ ٠
 ١٢ تنظيم املعطيات ٦ ٥٤,٥٥ ٦ ٥٤,٥٥ ٠ ٠
 اموع ١١ ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٠ ٠

اخلاص بالدوال وتنظيم املعطيات أن الكفايات القاعديـة        ) ٧(نالحظ من خالل نتائج اجلدول رقم       
املتوفرة يف منهاج مادة الرياضيات ملستوى السنة الثالثة من التعليم املتوسط لدى هذا احملـور متـوفرة                 

 يف الكتاب املدرسي،  وهذا ما يدفعنا إىل استنـتاج أن هناك تطـابقاً كلياً بـني          ٪١٠٠كذلك بنسبة   
  .    يف الكتاب املدرسيالكفـايات القاعدية املستهدفة يف املنهاج مع الكفايات القاعدية املستهدفة

أن عدد الكفايات املسجلة يف     ) ٧(و) ٦(،  )٥( من خالل النتائج املسجلة يف اجلداول رقم         :نستنتج
  .   املنهاج هو العدد نفسه املسجل يف الكتاب املدرسي

  : اليت تنص على أننقبل الفرضيةوبذلك 
ج مادة الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم هناك تطابقاً كلياً بني الكفايات القاعدية املستهدفة يف منها        

  .املتوسط مع الكفايات القاعـدية املستهدفة يف الكتاب املدرسي للمستوى نفسه
א−٩ :א
 توصلنا من خالل عرض النتائج إىل أن الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات            :الفرضية األوىل  -١-٩

، ألن أكثر البنود املكونة هلذا البعـد  ) مشكلة–وضعية  (توسط يترجم مبدأ    يف السنة الثالثة من التعليم امل     
البند األول ينص على أنّ الوضعية التعليمية املقدمة        . اخلاص بوضعية مشكلة حتققت يف حمتويات الكتاب      

يف الكتاب واضحة، وقد دلت النتائج على ترمجة الكتاب هلذا البند إذ جاء يف املرتبـة الرابعـة، هـذه             
وهذا يتفـق    . ٢,٤١نتيجة تدل على أن غالباً ما جند وضعيات تعليمية، قدر ا املتوسط احلسايب بـ               ال

مع ما جاء به محداوي مجيل الذي يعترب الوضعيات من أهم العناصر اليت ترتكز عليها الكفاية، ومن أهم                  
ت دون الوضعيات، ألا هي     وال ميكن تصور الكفايا   . حمكاا اجلوهرية لتقوميـها إجنازاً وأداء ومؤشراً     

اليت جتعل من الكفاية وظيفة ال سلوكاً، وهي اليت حتكم على أهلية القدرات ومدى مالءمتـها للواقـع                  
محـداوي مجيـل،    "(لـول للمـشاكل   وصالحيتها للتكيف مع املوضـوع أو فـشلها يف إجيـاد احل           

 بناء الكفاية املستهدفة فجـاءت   أما البند الثاين املتمثل يف األنشطة التعليمية تسهم يف .)٠١ص،٢٠٠٦
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 ١١٧

، وإذا قارنا هذه القيمة، أي قيمـة املتوسـط احلـسايب،            ٤يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يقدر بـ        
، نالحظ أا تساويها، وهذا ما يؤكـد علـى أن كـل             ٤بالدرجة اليت متاثلها يف السلم املعتمد وهي        

لثالثة من التعليم املتوسط، أعدت لبناء الكفايـات        األنشطة اليت حيتويها كتاب مادة الرياضيات للسنة ا       
املستهدفة، وقيمة االحنراف املعياري معدومة ما يعين عدم وجود تشتت يف األنشطة املستهدفة يف حمتوى               
الكتاب، وهذه تعترب نقطة قوة لدى حمتوى الكتاب، نستنتج أن هناك انسجاماً تاماً بـني األنـشطة يف                  

وضعية (لبند الثالث ينص على أن الكتاب املدرسي يتضمن يف بداية الدرس              ا. خمتلف حمتويات الكتاب  
، فدلت النتائج على أنه أحتل املرتبة الثانية فقيمة املتوسـط احلـسايب بـه           )  مشكلة  أو حل مشكل     -

، نستنتج من ذلك علـى أن       "غالبا" يف السلم املعتمد     ٣ هذه القيمة تقابل الدرجة      ٣,٣٣عادلت درجة   
طة املقترحة يف الكتاب مبنية على أساس وضعيات مشكلة وهذا يتفق مع املبادئ األساسية              أغلب األنش 

ألن حل املشكل يعترب وسيلة من وسائل التعلم وتعترب مهـارة           . املقاربة بالكفايات ) لبيداغوجية(لتربوية  
و ذا أصـبحت    . جيب إكساا للمتعلم، و ا يتمكن املتعلم من اكتساب الثقة يف قدراته و إمكانياته             

 فقـد أشـارت دراسـة     . مهارة حل املشكل متثل الغاية املراد إتباعها يف األنشطة التعليمية ويف املناهج           
)Conger 2001 ( دف حتقيق الفهم واالستيعاب لدى أن التعلم املستند إىل املشكلة ميكن أن يوظف

لبة للمصطلحات العلمية بكـل     املتعلمني من خالل طرح املشكالت، كما يسهم يف تعزيز استخدام الط          
 .)٢٩٨، ص   ٢٠٠٧يف دراسة أيب جادوا صاحل وآخرين،       (دقة زيادة على ذلك ينمي االهتمام بالتعلم        

فاحتل املرتبة األخـرية    " لتلميذالبند الرابع متمثل يف األنشطة التعليمية املقترحة تأخذ بعني االعتبار بيئة ا           
 مـا    ، وهذه القيمة تدل على أن أحياناً       ١,٣١ري يعادل   باحنراف معيا ١,٥قدر املتوسط احلسايب بـ     و

األنشطة التعليمية  " البند اخلامس الذي ينص على أن       . بعني االعتبار بيئة التلميذ    تأخذ األنشطة التعليمية  
املقترحة تتضمن عائقاً تعليمياً ميكن جتاوزه من طرف املتعلم فاحتل املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب يقـدر                

 نقاط وهذا يؤكد أن أغلبية األنشطة       ٣بدرجة  " غالبا" القيمة تقابل يف السلم املقترح عبارة         وهذه ٣بـ  
أما البند السادس فتنص عبارتـه      .يف الكتاب املدرسي حتتوى عائقاً تعلمياً ميكن جتاوزه من طرف املتعلم          

تبـة اخلامـسة    فأخـذ الر  " على وضعية مركبة تتطلب جتنيد موارد معرفية حلل مشكل أو جتاوز العائق           
، والنتيجة املتوصل إليها تبني أننا أحيانا ما جند ما تنص عليـه هـذه               ٢,٠٨مبتوسط حسايب يقدر بـ     

العبارة يف األنشطة اليت حيتويها الكتاب، وهذه النقطة كذلك تعترب شيئاً سلبياً لدى حمتويات الكتـاب                
ـ ن واخلـرباء وضـعيات مركب  خاصة يف مادة الرياضيات املادة اليت من السهل أن يبين املختصو     . ةــ

 –االعتماد على املشكالت بوصفها وحدات أساسية لبناء املناهج " أن  Benoit 2004ب ــوحس
يف دراسة أيب جـادو     (" وذلك مبواجهة الطلبة باملشكالت تسهم يف تطوير جمموعة من املهارات لديهم          

 الالزمة ملمارسة احلياة، الـتعلم      ، ومن بني هذه املهارات، تعلم املعلومات      )٢٩٤، ص   ٢٠٠٧وآخرين،  
الذايت، مهارة حل املشكلة، القدرة على توظيف املعارف يف املواقف العملية خاصة تلك املواقف الـيت                

  .اخل...تتضمن مشكالت والقدرة على التوسع يف املعارف
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ضيات  توصلنا من خالل عرض النتائج إىل أن الكتاب املدرسي ملادة الريا           :الفرضية الثانية  -٢-٩
، ألن كل البنود حتققت يف  )التعلم الذايت أو بناء التعلم    (يف السنة الثالثة   من التعليم املتوسط يترجم مبدأ           

و النتائج املسجلة يف البعد الثاين من شبكة حتليل حمتوى الكتاب، متساوية            . األنشطة اليت حيتويها الكتاب   
 ، وإذا قارنا هذه القيمة بالدرجة       ٣,٥ية بـ    إذ قدرت املتوسطات احلساب    ١٠ و   ٨،٩يف كل من البند     

 بـ   فسجل متوسطاً حسابياً يقدر    ٧ نالحظ أا متقاربة، أما البند       ٤اليت متاثلها يف السلم املعتمد وهي       
، مما يؤكد أن أغلب األنشطة اليت حيتويها الكتاب دف إىل حتقيق التعلم الذايت لـدى املـتعلم،    ٣,٣٦

جتعل التلميذ يف مركز االهتمام وهذا ما نص عليه البند السابع،وما نص عليه             فأغلب األنشطة التعليمية    
علم النفس املعريف الذي يهدف إىل توفري خربات وممارسات مناسبة واليت من خالهلا يبين الطلبة الـتعلّم                 

فـة،   من الواضح أن الطلبة سوف يتحتم عليهم أن يصلوا إىل املعر           – التعلم الذايت    –والتعليم بأنفسهم   
، ٢٠٠٧أبو ريـاش حـسني،      ("وأن يعرفوا كيف ينظموها، وأن تكون لديهم الدافعية الذاتية لتعلمها         

وتدفع بالتلميذ لالستجابة واملبادرة وفق البند الثامن، كما تسمح للتلميذ ببناء معارفه املالئمة             ). ٥٧ص
ويستدعي النموذج البنائي   . اشروفق البند التاسع، و متكن التلميذ من توظيف املوارد بنجاح يف البند الع            

كما يركز  . من املتعلمني أن يكونوا نشيطني، واالستظهار دون فهم للمعلومات هو عدو خصم للبنائي            
ألن التعلم الذايت ميكن التلميـذ      .هذا النموذج على أن تتعلم كيف تتعلم بدالً من تراكم وجتميع احلقائق           

 أمام مشكل واختاذ موقف يف احلياة اليومية سـواء          من توظيف خمتلف املعارف املكتسبة قصد التصرف      
أكان يف الدرس أم خارجه، مستخدماً يف ذلك خرباته ومعارفه القبلية،فالتعلم املعريف ينظر إىل اإلنـسان                
باعتباره نشطاً باحثاً عن املعرفة والتعلم، ومن مث فهو إجيايب وفعال يف احلصول عليـه، ومبـا يطورهـا                   

  .)٣٢ ، ص ٢٠٠٧ش حسني، ريا أبو("ويضيف إليها
 توصلنا من خالل عرض النتائج إىل أن الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات            :الفرضية الثالثة  -٣-٩

، ألن كل البنـود مل تتحقـق يف         )وضعية إدماج   ("يف السنة الثالثة من التعليم املتوسط ال يترجم مبدأ          
التام لألنشطة التعليميـة املبنيـة علـى شـكل          األنشطة اليت حيتويها الكتاب، إذ بينت النتائج االنعدام         

وضعيات إدماج، ويعترب هذا نقطة سوداء يف طريقة بناء حمتويات الكتاب املدرسي، ألن وضعية اإلدماج               
تعترب مبدأ من املبادئ األساسية يف املقاربة بالكفايات، و بوضعيات اإلدماج نستطيع أن نكشف عـن                

كما نص عليه البند الثاين عـشر، كمـا         ) لتقومي الكفايات (ملوارد  قدرة التلميذ على جتنيد جمموعة من ا      
تسمح للتالميذ بالتقييم الذايت وهذا ما نص عليه البند الثالث عشر، و تسمح للتلميذ من حتويل املعارف                 
إىل أداءات ناجحة وهذا ما نص عليه البند الرابع عشر، ألن الغرض من بناء املنـاهج وفـق املقاربـة                    

 تقدمي تعليم ذي داللة خيفف إىل حد كبري من ختزين املعرفة وبالتايل السماح للتالميذ بتحويل                بالكفاياو
  .املعرفة

  مان ال وجود ألحدمها دون  إذ ال ميكن فصل اإلدماج عن حتويل املكتسبات، فهما ناشطان متالز
  ى اإلنسان متفاعالً و االجتاه اجلديد يف علم النفس املعريف  ير ) ٠٦ ، ص ٢٠٠٩جربوع مرمي،  (اآلخر
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، ٢٠٠٧إمتثـال زيـن الـدين،       ("إجيابياً يبحث وينتقي املعلومات، ويعيد تنظيمها، كما يبتكر غريها        
  ).٢٧ص

أي أن حتويل املكتسبات يؤثر يف تعلم التلميذ إذ ينمي فيه مهارات كالتفكري، التخيـل، التـذكر،                 
اعلية استعمال املعارف واالستراتيجيات الـيت      اخل اليت ستمكنه من إدراك ف     ....االنتباه، الربط والتلخيص  

  .اكتسبت من قبل وتقديرها واستثمارها يف وضعيات جديدة
وضعية اإلدماج الكلية دف إىل مراجعة املعارف املكتسبة يف سياقات أخرى، ومدى الـتحكم               إن

" موضـوع تعلـم   يف املوارد أو املفاهيم واإلجراءات والوعي بدرجة التعقد، كما ينبغي أيضا أن تكون              
  ).٠٣ ، ص ٢٠٠٩جربوع مرمي، (

توصلنا من خالل عرض النتائج إىل أن الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات           : الفرضية الرابعة  -٤-٩
، حيث حتقق بند واحد فقط من بـني         )نوعية املوارد (يف السنة الثالثة من التعليم املتوسط ال يترجم مبدأ          

نشطة اليت حيتويها الكتاب، يف البند اخلامس عشر الذي ينص على أن        أربعة بنود مكونة هلذا البعد، يف األ      
املوارد املقررة يف الكتاب املدرسي تساير التطورات العلمية والتكنولوجية، أظهرت النتائج احلاجـة إىل              

ـ احلترمجة الكتاب هلذا البند بصورة كاملة حيث قدر املتوسط            وهي متثل وفق السلم املعتمـد       ٤سايب ب
 نقاط، وسـجل أن اإلحنـراف       ٤بدرجة    " دائما"ة حتليل احملتوى، السلم األول املعتمد وهي        يف شبك 

املعياري معدوم، وهذا ينفي متاماً وجود تشتت بني األنشطة، أي أن كل األنشطة تواكـب حمتوياـا                 
تـاب  املـوارد املقـررة يف الك     "أما البند السادس عشر ينص على أن        . التطورات العلمية والتكنولوجية  
 وإذا قارنا   ١,٦٦فجاء يف الرتبة الثانية مبتوسط حسايب متوسط يقدربـ         " تتعرض تطبيقاا للحياة اليومية   

هذه القيمة بالقيمة اليت تقابلها يف السلم املعتمد يف حتليل احملتوى فنادراً ما يتوافر يف الكتاب علـى مـا                 
ائج املسجلة يف البند السادس عشر نفـسها،        والبند السابع عشر سجل تقريباً النت     . ينص عليه هذا البند   

و النتـائج  ". وتنص عبارته على أن املوارد املقدمة يف الكتاب تتالءم مع حاجات التالميذ واهتمامـام      
ـ  (املسجلة يف هذا البند أظهرت عكس ما دعا إليه كل مـن     ة املهـدي وأمحـد العـاطف،     بـن بتق

زائر ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار النشاطات الـيت         بأن جتديد املناهج وتطويرها يف اجل     ) ١٢٣،ص٢٠٠٤
م التلميذ داخل املدرسة وخارجها، لكي يستجيب هذا املنـهاج للنظريـات اجلديـدة يف التربيـة                 

هذه النظريات تضع التلميذ يف جوهر نشاط التعلم، إا نظريات التعلم الذايت، اليت ال ترمي               . والتعليمية
يف حل مشكالت احليـاة     )  التعلم وتوظيفها  املعرفة    –لميذ يف عملية التعليم     فقط إىل إكساب املعرفة للت    

اليومية، بل ترمي إىل اكتساب الكفايات للمتخرجني يف املدرسة أما البند الثامن عشر فجاء يف املرتبـة                 
 ١ وهي درجـة ضعيـفة جدا تتراوح بني السلم ذي الدرجة           ٠,٦٦األخرية مبتوسط حسايب يقدر بـ      

ـ    ٠ذي الدرجة " أبداً" والسلم  " نادراً"  وهذا يعين أن هناك تـشتتاً يف        ٠,٨٨ واحنراف معياري يقدر ب
األنشطة اليت تسمح للتلميذ باستعمال كل من اآللة احلاسبة، املربمج اهلندسـي ومـربمج إكـسال يف                 

دام وهذه النتيجة تدل على االستعمال الضعيف للوسائل التكنولوجية، رغم أمهيـة اسـتخ            . الكمبيوتر
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األدوات واآلالت التكنولوجيا خاصة احلاسوب  يف تيسري عملية التعلم جندها غري مربجمة يف الكتـاب                
املدرسي، ويؤكد عباس حممد وحممد مصطفى أن يف الرياضيات ميكن استخدام احلاسوب يف أداء الكثري               

ت، فـضالً عـن إىل      من املهام، مثل تنمية املهارات األساسية ومهارات التفكري ومهارات حل املشكال          
برجمة الدروس واملوضوعات الرياضية باستخدام لغات الربجمة اليت تتيح للطلبة التفاعل مع املادة التعليمية              

وهذا ما ينص عليه منهاج مادة الرياضيات يف السنة         ) ٢٩١ ، ص    ٢٠٠٧حممد خليل وحممد مصطفى،     (
يسمح للتالميـذ بإدخـال     ...) منحنيات،  جمدوالت، رسم   (الثالثة متوسط بأن استعمال اإلعالم اآليل       

لذا فإن العمل بـهذه الوسيلة ولو بشكل متدرج أصبح         .بعض خوارزميات احلساب وفهمها والعمل ا     
، كما بينت نتائج دراسة أجريت يف الواليـات         ) ٦، ص   ٢٠٠٣وزارة التربية الوطنية،    (أمراً ضرورياً   

ب املدارس األمريكية يدرسون يف مدارس لـديها   من طال٪٩٠ أن زهاء    ١٩٨٥املتحدة األمريكية سنة    
  )٢٣١ص  ،١٩٩٥يف حسن على سالمة، (" لكل مؤسسة" على األقل حاسوب واحد 

 توصلنا من خالل عرض النتائج إىل أن هناك تطابقاً كلياً بني الكفايات             :الفرضية اخلامسة  -٥-٩
نة الثالثة من التعليم املتوسط مع الكفايات       القاعدية املستهدفة يف الكتاب املدرسي ملادة الرياضيات يف الس        

وتعترب هذه النقطة اجيابية جداً للكتاب، ألن االنـسجام         . القاعدية املستهدفة يف املنهاج للمستوى نفسه     
تقـومي الكتـاب    " ...بني حمتوى الكتاب واملنهاج مطلب ضروري وهذا ما يؤكده مصطفى عشوي            

ومن حيث انسجام الكتاب املدرسي مع الـربامج        ... العلمي  املدرسي تقومياً شامالً من حيث احملتوى       
كما يعترب الكتاب املدرسي سنداً تربويـاً        ) ١٣٣، ص     ١٩٩١مصطفى عشوي،   "(واملناهج التربوية   

يقدم السند  "  فالكتاب   Rogerيساعد املعلم يف أداء عمله ويترجم حمتوى املنهاج وهذا ما أكده روجر           
  ).Roger, 1989 ,  P 27 Seguin" ( أن يتطابق مع املنهاجلعملية التعليم والتعلم فيجب

:א−١٠
من خالل ما أسفرت عنه نتائج البحث بعد عرضها ومناقشتها وتفسريها، استخلصنا جمموعة مـن               

  :االقتراحات نقدمها فيما يلي
)  مشكلة أو حل مـشكل     –وضعية  ( إثراء الكتب املدرسية بالنشاطات املبنية على شكل         -١-١٠

  .من طرف اخلرباء واملختصني وهذا لصعوبة بناء ذلك من طرف بعض األساتذة ميدانياً
  . بناء وضعيات اإلدماج يف النشاطات املقترحة يف الكتب املدرسية مبختلف مستوياا-٢-١٠
  . بناء النشاطات اليت هلا عالقة ببيئة التلميذ، واهتماماته و ميوالته-٣-١٠
  .أو دراستها يف املرحلة الثانوية وذلك لصعوبتها تبسيط بعض الدروس -٤-١٠
 تصحيح األخطاء املوجودة يف الكتاب من قبل املختصني وذلك بالتنسيق مـع املفتـشني               -٥-١٠
  .واألساتذة
 وضع كتيبات للنشاطات التطبيقية جييب فيه التلميذ مباشرة مع ختصيص املساحة الكافية             -٦-١٠
  ...). ومات تكميل اجلداول الفارغة، الرس(لذلك 
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   تقومي الكتب املدرسية يف خمتلف املراحل التعليمية وخمتلف املواد وذلك بتحليلها بطرائق -٧-١٠
علمية وفق املبادئ واملعايري املراد التحقق منها، خاصة وفق املقاربة بالكفايات املقاربة املتبناة من بدايـة                

  .٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الدخول إىل املدرسة 
" خمتلف املـواد الدراسـية  "نسيق بني الربامج يف خمتلف املراحل التعليمية وحتقيق شرط الت   -٨-١٠

  ".وفق النظرية البنائية"خاصة بعد تبين املقاربة بالكفايات اليت تعتمد على بناء املعارف 
 الكشف عن مدى تطابق حمتويات الكتب املدرسية يف املراحل التعليمية املختلفـة مـع               -٩-١٠

  .ويات نفسهاحمتويات املناهج للمست
  . إعادة صياغة املناهج التعليمية لتتناسب مع املبادئ األساسية للمقاربة بالكفايات-١٠-١٠
 مشاركة أخصائيني يف إعداد الكتاب املدرسي بوصفهم خمتصني يف اللغة لضمان مالءمة             -١١-١٠

صني يف وسائل   التراكيب اللغوية وخمتصني يف اإلخراج من أجل ضمان جودة الشكل العام للكتاب وخمت            
  .اإليضاح وكذلك خمتصني يف التربية وعلم النفس
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א א
א  :אא

 التطبيـق، تعليم الـتفكري النظريـة و   .)٢٠٠٧ (. نوفل،حممد بكر و صاحل حممد عليو     ،أبو جادو  -
  .  األردن، دار املسرية:عمان
 .          األردن، دار املسرية:مان ع.التعلم املعريف. )٢٠٠٧ (. حسني حممد،أبو رياش -
  .    دار املنهل اللبناين: لبنان.علم النفس املعريف. )٢٠٠٧ (. زين الدين،امتثال -
 الطبعة الثانيـة، مطبعـة النجـاح        .منهجية البحث و حتليل املضمون     .)٢٠٠٨ (. امحد ،أوزي -
 .اجلديدة

  .وزارة التربية الوطنية:  اجلزائر .يحتليل الكتاب املدرس ).٢٠٠٦. ( وآخرون، البخاري،بزاز -
املقاربة بالكفاءات وبناء مناهج التعليم املتوسط يف       .)٢٠٠٤ (. العاطف ، وأمحد ، املهدي ،بن بتقة  -

   .)٢١(،  املدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة:اجلزائر، جملة املربز ."العلوم الفيزيائية" اجلزائر 
 الديوان الـوطين    :، اجلزائر بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية   املقاربة   ).٢٠٠٦. ( بوبكر ،بن بوزيد  -

  .للمطبوعات املدرسية
 مديرية التربية لشرق    : اجلزائر ،مفاهيم قاعدية متعلقة بالنموذج البنائي     .)٢٠٠٩ (. مرمي ،جربوع -

  . والية اجلزائر
األردن، :  انعم ،تنظيمات املناهج وختطيطها  . )٢٠٠١ (. حممد ،عبد اهللا   سعادة و  ،جودت أمحد  -

  .دار الشروق
  . املركز الوطين للوثائق التربوية:، اجلزائراملقاربة بالكفاءات ).٢٠٠٥. ( فريد،حاجي -
 :األردن، عمـان  ،  طرق تدريس الرياضيات بني النظرية والتطبيق     . )١٩٩٥ (. سالمة ،حسن علي  -

  .دار الفجر
  .بية والتعليمالوضعيات يف جمال الترالكفايات و. )٢٠٠٦ (. مجيل،محداوي -
 . مركز تطوير املناهج:، مصرهندسة التعليم واملدارس الذكية ).٢٠٠٧. ( سلمى،الصعيدي -
  .  دار األمل:، اجلزائراملقاربة بالكفاءات. )٢٠٠٤ (.آخرون  سليمان و،طيب نايت -
  . دار مدين:، اجلزائرأصول تدريس مادة الرياضيات .)٢٠٠٣ (. عبد القادر،عبد املالك -
جملـة  ،  أثر حتديث الكتاب املدرسي يف منو معرفة الطالـب        . )٢٠٠٧ (. سعدون ،عتايب جعفر ال -
 .الصباح
 ديـوان   :، اجلزائـر  طرق إعداد البحـوث   مناهج البحث العلمي و   . )١٩٩٥ (. عمار ،بوحوش -

  .املطبوعات اجلزائرية
 :مصرربيقية،   بني النظرية واالم   االجتماعيالبحث العلمي    ).١٩٩٨. ( عبد السميع غريب   ،غريب -

  .مؤسسة شباب اجلامعة
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  . منشورات عامل التربية: املغرب،بيداغوجيا الكفايات ).٢٠٠٤. ( عبد الكرمي،غريب -
  . عامل التربية:، املغرببيداغوجيا املشروع ).٢٠٠٨. ( عبد الكرمي،غريب -
 ،تمناهج وأساليب تدريس الرياضـيا    . )٢٠٠٧ (. مصطفى العبسي  ، خليل عباس و حممد    ،حممد -

  .سرية دار امل:األردن، عمان
  . دار األمة:، اجلزائراملدرسة اجلزائرية إىل أين. )١٩٩١ (. مصطفى،عشوي -
 مطبعـة بـن     : األوىل، اجلزائر   الطبعة ،مقاربة التدريس بالكفاءات  . )٢٠٠٥ (. خري الدين  ،هين -
  .عكنون
 الديوان الوطين   :، اجلزائر وسطمنهاج الرياضيات السنة الثالثة مت    . )٢٠٠٣(وزارة التربية الوطنية     -

 .            للمطبوعات املدرسية
 الـديوان   :، اجلزائـر  الرياضيات السنة الثالثة من التعليم املتوسط      ).٢٠٠٧(وزارة التربية الوطنية     -

  .    الوطين للمطبوعات املدرسية
 .ر الكتب العلمية دا:، اجلزائرالتقومي يف املقاربة بالكفاءات ).٢٠٠٦. ( حممد الطاهر،وعلي -
  . دار الكتب العلمية:، اجلزائربيداغوجية الكفاءات ).٢٠٠٦. ( حممد الطاهر،وعلي -
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