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  اتالكفاي مقاربة ضوء على اتالتعلم بناء وضعية متقوي
  

  

    ليلى يـدامخ.أ
  )الجزائر(  بسكرة خيضر محمد جامعة    

  

  :ةـمقدم

لــم تعــد البيـــداغوجيا التقليديــة المتمركــزة حـــول تبليــغ المعرفــة ومـــا يقتــرن بهــا مـــن 
أســاليب التطبيــع االجتمــاعي النمــوذج األنســب لمواجهــة التحــديات الحاليــة التــي فرضــتها 
الحداثة ، ألن المنافسة أصبحت على أشدها بين دول العالم لتحقيق الريادة  التـي لـم تعـد 

بــل بمــا تملكــه مــن رؤوس . تتناســب طرديــا مــع مــا تملكــه المجتمعــات مــن مــوارد طبيعيــة 
  .على ربح رهان المنافسة أموال بشرية تكون قادرة 

االختيــــار البيـــــداغوجي  و الديـــــداكتيكي " مقاربـــــة الكفايـــــات " وقــــد مثـــــل نمــــوذج 
حيـــث تـــم إجرائيـــا تغييـــر شـــكل تصـــميم الكتـــب . إلصـــالح  المنظومـــة التربويـــة الجزائريـــة 

و تـم اعتمـاد المقاربـة النصـية فـي . المدرسية ومضامينها حتى توافق النموذج اإلصـالحي
العربية للطور الثانوي كأساس ينطلق منه المعلم فـي بنـاء الكفايـة لـدى المـتعلم كتب اللغة 

ويرتبط بناء المتعلم للكفاية . على مستوى الدرس، و حتى على مستوى الوضعية الختامية
القاعديــــة علــــى مســــتوى هــــذه الوضــــعية فــــي نهايــــة الوحــــدة باالتســــاق بــــين وضــــعية بنــــاء 

  .س مستوى الكفايات المعرفية العليا لدى التلميذالتعلمات والوضعية الختامية في قيا
ومـن هنــا تــأتي هــذه الدراسـة لمحاولــة لرصــد مســتوى الكفايـة الــذي تقيســه وضــعية 

 بــين االتســاق درجــة عــن الكشــف ومنــهبنــاء التعلمــات فــي كتــب اللغــة العربيــة وآدابهــا ، 
دهما نظــري أحــ لشــقين مقســمة دراســة وفــق.  اإلدماجيــة والوضــعية التعلمــات بنــاء وضــعية

  .واألخر تطبيقي
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  تحديد مشكلة الدراسة:  أوال 

ترتكـــز بيـــداغوجيا الكفايـــات علـــى نمـــوذج متمركـــز حـــول المـــتعلم متأســـس علـــى 
فـي اهتمامهمـا  بـالتمثيالت الفكريـة التـي تحصـل " لجون بيـاجي و برونـر"مرجعية معرفية 

حـــل وضـــعيات أو  عبـــر ســـيرورات ذهنيـــة تنتهـــي بإنتـــاج المعرفـــة، واكتســـاب تعلمـــات فـــي
مشــكالت عمليــة فــي الحيــاة المدرســية أو خارجهــا معقــدة وغيــر مســبوقة تعبــر عــن إبــداع 

هــذا التحــول فـي فلســفة الــتعلم  شـكل تحــديا لــدى العديـد مــن المنظومــات التربويــة، .المـتعلم
إلعادة توجيه غاياتها ومراميها نحو االهتمام بـالمؤهالت المعرفيـة للفـرد بمـا يحقـق نمـوذج 

وهـو مـا دفعهـا إلـى التخلـي عـن نمـوذج بيـداغوجيا األهـداف . وفق مواصفات الجودة الفرد
  .وتبني مقاربة جديدة في التعليم تنسجم والمتطلبات الحداثية

ولدواعي تتعلق بتحقيق الفعالية  في المخرجات التعليمية ،عكـف المشـرفون علـى 
ممـــا  . لمنـــاهج التعليميـــةشـــؤون التربيـــة فـــي المنظومـــة التربويـــة الجزائريـــة  علـــى إصـــالح ا

يبرز نوعا من التحول في التوجه نحو االهتمام بفلسفة التكـوين، بتبنـي المقاربـة بالكفايـات 
كضرورة بيداغوجيـة وكخيـار ديـداكتيكي للتعلـيم، فرضـته الحاجـة إلـى تحقيـق النجاعـة فـي 

ـــة  ـــة فـــي المنهـــاج المدرســـي وفـــق . التربي ـــم اســـتحداث مقـــررات ومضـــامين تعليمي حيـــث ت
  .يداغوجيا الكفاياتب

ويعــد منهــاج اللغــة العربيــة مــن بــين المنــاهج التعليميــة التــي تكتســي أهميــة بالغــة 
إكسـاب المـتعلم كفايـات  -وفـق هـذه المقاربـة الحديثـة  -بالنظر إلى أهـدافها التـي تتـوخى 

 التفكيــر مــن الراقيــة المســتوياتعلــى اعتبــار أن .تمكنــه مــن ممارســة مهــارة النقــد واإلبــداع 
 ، المعرفــة إنتــاج  مــن المــتعلم تمكــن ألنهــا الكفايــات لبيــداغوجيا المالئمــة المرجعيــة لتشــك
 تضـع أن يجـب الكفايـة مؤشـر بلـوغ خاللهـا مـن نـروم التـي التعليمية الوضعيات فإن لذلك

التلميــذ أمــام مواقــف ووضــعيات تعليميــة تخلخــل التــوازن المعرفــي وتحفــز مهــارات التفكيــر 
 المتعلم تساعد وحتى يتمكن من بلوغ الكفايات المترجمة لفعل الخلق لديه ، . العليا لديه 

 الوضــعية تمثــل التــي اإلدماجيــة الوضــعية حــل فــي الســابقة لتعلماتــه أمثــل توظيــف علــى
 قياس في التفكير من الدنيا للمستويات التعلمات بناء وضعية اطبةمخ أن ذلك . الختامية

  .التعليمية المجزوءة نهاية في القاعدية الكفاية بناء يعرقل أن شأنه  من  الكفاية مؤشر
و تأسيســا علــى مــا ســبق فــان الســؤال الــذي يطــرح يتعلــق بمــدى تضــمين األســئلة 

  العليا ؟ الواردة في كتب اللغة العربية للكفايات المعرفية
  :يندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 
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مـــا مـــدى تضـــمين كتـــاب اللغـــة العربيـــة للســـنة الرابعـــة متوســـط ألســـئلة الكفايـــات  - 1
 .المعرفية  العليا والمدرجة ضمن وضعية بناء التعلمات 

سـط كفايات التفكير التي تقيسها الوضعية اإلدماجية في كتاب الرابعة متو ما هي  - 2
. 

ما مدى تضمين كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ثانوي ألسئلة الكفايات المعرفية   - 3
 .العليا والمدرجة ضمن وضعية بناء التعلمات 

كفايـات التفكيـر التـي تقيسـها الوضـعية اإلدماجيـة فـي كتـاب السـنة الثالثـة ما هـي  - 4
  .ثانوي

  أهداف البحث: ثانيا

  :تهدف هذه الدراسة إلى
  .الكفايات المعرفية التي يقيسها كتاب اللغة العربية رصد * 
تقييم المستويات المعرفيـة المتضـمنة ضـمن وضـعية بنـاء التعلمـات لقيـاس * 
  .الكفاية 
الكشـــــف عـــــن درجـــــة االتســـــاق بـــــين وضـــــعية بنـــــاء التعلمـــــات والوضـــــعية * 
  .الختامية
د فـــي إثـــراء الرصـــيد العلمـــي والتربـــوي الـــذي ربمـــا يتـــيح تقـــديم نتـــائج تســـاع* 

تعميق فهمنا للمشكالت التربوية والوصول إلى صياغة أحكام نظرية وواقعية عن 
  .المشكالت البيداغوجية وبالتالي تجاوزها

  أهمية البحث: ثالثا

تســـتمد هـــذه الدراســـة أهميتهـــا مـــن طبيعـــة الموضـــوع ونـــوع المشـــكالت التـــي يطرحهـــا 
  :ويمكن حصرها فيما يلي

الكفايـات جديـد جـدة هـذه المقاربـة فـي مناهجنـا يعـد البحـث فـي موضـوع بيـداغوجيا * 
  .التعليمية التي مثلت اإلصالح التربوي الحالي للمدرسة الجزائرية بأطوارها الثالث 

أهميــة الموضــوع المطــروح والمتعلــق بجانــب هــام مــن الفعــل الديــداكتيكي والمــرتبط * 
  .بوضعيات تكوين الكفاية لدى التلميذ 
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  بحثتحديد مفاهيم ال: رابعا

قياس مدى تضمين الكتاب لمسـتوى الكفايـات المعرفيـة العليـا ضـمن وضـعية : تقويم  -1
 .بناء التعلمات

إســتراتيجية تعليميــة تتضــمن إكســاب المــتعلم مجموعــة القــدرات : المقاربــة بالكفايــات  -2
   .مشكلة  جديدة –رها في حل وضعية والمهارات المدمجة التي يوجهها المتعلم باستثما

تمثــل المرحلـة التــي يـتم فيهــا بنـاء التعلمــات الجديـدة اســتنادا : ــ وضــعية بنــاء التعلمـات 3
إلى وضعيات ـ مشكالت ـ يتم فيها تعزيـز وتـدعيم التعلمـات الصـحيحة وتصـحيح الثغـرات 
والنقائص التي تظهر خالل بناء الوضعية معتمدا فـي ذلـك علـى االسـتراتيجيات التعليميـة 

.  

وتمثـل مسـتويات التفكيـر الراقيـة التـي تقـيس مؤشـر الكفايـة  :ية العليا الكفايات المعرف-4
  :والكفاية القاعدية لدى التلميذ وتشمل 

ـــة التحليـــل*  ـــة وٕادراك  :كفاي وتتضـــمن مهـــارة تفكيـــك المـــواد إلـــى أجزائهـــا المكون
ــــات . العالقــــات الموجــــودة بــــين هــــذه األجــــزاء وكيفيــــة تنظيمهــــا ــــات والعالق تحليــــل المكون

  .والقوانين المنظمة والمبادئ

وتتضــمن مهــارة الجمــع بــين العناصــر واألجــزاء لتشــكل كــال  :كفايــة التركيــب * 
  بة لقدرة المتعلم على تأليف قصة موحدا في صورة مغايرة وجديدة كما هو األمر بالنس

تتضـمن مهــارة الحكـم علــى دقـة عمــل مـا بنــاءا علـى االنســجام : كفايـة التقــويم* 
  .الصدق أو تقويم أراء تقويما نقدياوالصرامة المنطقية أو 

هـــي الوضـــعية الختاميـــة فـــي الوحـــدة التعليميـــة والتـــي تقـــيس : الوضـــعية اإلدماجيـــة  -5
الكفايـــة القاعديـــة لـــدى التلميـــذ وتتضـــمن وضـــعية مشـــكلة يســـتثمر فيهـــا التلميـــذ مكتســـباته 

  .السابقة لحلها

ضـمن فـي كتـاب اللغـة ويمثـل محتـوى المقـرر الدراسـي المت: منهاج اللغة العربيـة  -6

  .العربية وآدابها للسنة الثالثة ثانوي والسنة الرابعة متوسط 

 الدراسات السابقة: خامسا

  :الدراسات الخاصة بالمقاربة بالكفايات  -1

ـــــة *  ـــــة تصـــــورات ": 2005-2004" دراســـــة بوكرم اســـــتهدفت الدراســـــة معرف
المعلمين للكفايات المعرفية والمنهجية الواردة في المنهـاج التعليمـي لمـادة العلـوم الطبيعيـة 
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لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدرسة الجزائرية والتي بلغ 
اســتخدمت فيهـــا أداة  معلــم ، وقــد توصــلت الباحثـــة بعــد دراســة اســتطالعية 300عــددها 

المقابلـة المقننـة إلــى أن معلمـي العلـوم الطبيعيــة للمسـتويات الـثالث يفتقــرون إلـى التصــور 
الشـامل والصـحيح لكفايـات العلـوم المعرفيـة والمنهجيـة التـي حـددت علـى مسـتوى المنهــاج 

)http://rcweb.luedld.net-2010.(  

ــد  * ــة بهــدف التعــرف علــى مــدى " : 2005" دراســة احمي إدراك معلمــي المرحل
االبتدائيـة بالمدرســة الجزائريــة مفــاهيم التــدريس بالكفايـات الــواردة فــي منهــاج الســنة األولــى 

قامـــت الباحثـــة  بـــإجراء دراســـة  160ابتـــدائي لـــدى  عينـــة مـــن المعلمـــين  بلـــغ عـــددها  
ي استطالعية وتوصلت إلى أن معلمي المرحلة االبتدائية ال يدركون المفاهيم المتضمنة فـ

  ).2005-أحميد(منهاج اإلصالح 

 :الدراسات الخاصة بتحليل المحتوى -2

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحليــل األســئلة الصــفية التــي  : 1989دراســة ســلوم * 
يطرحها المدرسون لمادة الجغرافيا لمعرفـة نسـب المسـتويات المعرفيـة وٕاعـداد تعيـين للـتعلم 

. ســئلة المعرفيــة مــن مســتويات مختلفــةالــذاتي إلكســاب مدرســي الجغرافيــا كفايــة طــرح األ
  وكان من ابرز

النتائج التي توصـلت إليهـا الدراسـة أن أعلـى نسـبة كانـت لمسـتوى التـذكر وأدنـى  
  .نسبة كانت لمستوى الفهم

حــــاول الباحــــث مــــن خــــالل هــــذه الدراســــة تحليــــل : 2000دراســــة ســــليمان * 
اديـة بسـوريا حسـب تصـنيف وتصنيف األسئلة الواردة فـي كتـب التـاريخ فـي المرحلـة اإلعد

ساندرز في المجال المعرفـي وتوصـل إلـى أن األسـئلة المتضـمنة فـي كتـاب التـاريخ تركـز 
على المجال المعرفي ومسـتوياته الـدنيا التـذكر الترجمـة التفسـير وأظهـرت النتـائج اقتصـار 

  .األسئلة على النوع المقالي المغلق والمفتوح وخلت من األسئلة الموضوعية 

 النظري للدراسةاإلطار 

  مفهوم المقاربة بالكفايات: أوال

  :مفهوم المقاربة  -1

جـــاء فـــي معجـــم علـــوم التربيـــة معنـــى المقاربـــة علـــى أنـــه كيفيـــة دراســـة مشـــكل أو 
معالجته أو بلوغ غاية ، وتـرتبط بنظـرة الـدارس إلـى العـالم الفكـري الـذي يحبـذه فيـه لحظـة 

) إسـتراتيجية ، طريقـة ، تقنيـة : نظريـا  (معينة وترتكز كل مقاربة على إستراتيجية للعمل 
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كمـا تختلـف أشـكال المقاربـات مـن مقاربـة ). ، صـيغة ، وصـفةإجراء ، تطبيق : تطبيقيا (
 )  21:1994 - وآخرون الفاربي(تحليلية إلى مقاربة بيداغوجية إلى مقاربة تقنية 

  :مفهوم الكفاية  -2

قبــل أن نقــدم مفهومــا للكفايــات فــي معناهــا االصــطالحي نحــاول أن نزيــل اللــبس 
" الكفايـة، مـن خـالل المفهـوم الـذي قدمـه الذي يحصل باعتماد مفهوم للكفاءة بـدل مفهـوم 

ـــومي  ـــرحمن الت ـــد ال ـــة اســـتنادا إلـــى " عب ـــة علمي وتمكـــن مـــن الفصـــل فـــي الموضـــوع بطريق
ولــم يكــن لــه كفــؤا " فلفــظ الكفــاءة يعنــي المثيــل والنظيــر فــي قولــه تعــالى .مرجعيــات لغويــة 

أن الصـواب في حين لفظ كفاية تعنـي سـد الخلـة أو بلـوغ المـراد مـن األمـر ، ووجـد " احد 
  ).98:2004- غريب(هو كفاية من فعل كفى 

و قد جاء في المعاجم التربوية مفهوم الكفاية على أنها قدرة فرد أو مؤسسـة علـى 
اإلنتــاج، وكلمــا كانــت الكفايــة اإلنتاجيــة عاليــة دل ذلــك علــى أن اإلنتــاج يتصــف بــالوفرة 

ر أكبــر فــي وقــت قصــير فالطالــب ذو الكفايــة العاليــة يحصــل علــى مقــدا.والنوعيــة الجيــدة
ويــرتبط المفهــوم فــي المجــال البيــداغوجي بالنوعيــة و المردوديــة العاليــة فــي . وبجهــد قليــل 

  ).79:1994- وآخرون الفاربي(التحصيل 
إلــى إعطــاء مفهــوم الكفايــة اعتمــادا علــى خلفيــة وجــود " محمــد الــدريج"وقــد ذهــب 

ويتلخص في كون الذهني المعرفي فهمين رئيسيين لهما الفهم السلوكي البيهافيوري والفهم 
ـــة  ـــة تتضـــمن عـــددا مـــن االنجـــازات و األداءات غيـــر أنهـــا قابل الكفايـــة إمكانيـــة غيـــر مرئي

  ).03:2004- فاتحي(لالكتساب بواسطة التعلم 
فالمهــارات والقــدرات التــي تكــون الكفايــة ال يمكــن أن نقيســها أو نكشــف عنهــا إال 

نشـــاط المـــتعلم ، لهـــذا فالكفايـــة تمثـــل تجـــاوزا مـــن خـــالل الســـلوكات الظاهريـــة التـــي تمثـــل 
للتصــــور الســــلوكي المتخشــــب اآللــــي لألهــــداف ألنهــــا ليســــت ســــلوكية بحــــد ذاتهــــا ولكــــن 
سلوكيتها تستمد من النشاط الوظيفي الهادف الذي يصـدر عنهـا ،والـذي يتضـمن عمليـات 

ـــة ومهـــارات علميـــة تـــنظم فـــي خططـــات إجرائيـــة  توجـــه فـــي ) 23:2004- فـــاتحي(عقلي
  .ءات خارجية نحو أداءات إجرائية تمثل المستوى األول من الكفايات أدا

فالكفايـة يلـزم تجزئتهـا إلـى أهـم القـدرات المكونــة لهـا، مـن أجـل تحديـد دقيـق ألهــم 
والدمج بين هذه القدرات يكون كفاية ،والقدرات بـدورها تتجـزأ إلـى . القدرات المكونة للكفاية

تكــون القــدرة، والمهــارات التــي يمكــن تفتيتهــا إلــى  مجموعــة مــن المهــارات التــي إذا أدمجــت
  .مجموعة من اإلجراءات أو المقاطع التي تقترب في صياغتها إلى األهداف اإلجرائية
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مفهــــوم الكفايــــة معادلــــة لمفهــــوم الــــذكاءات "  Gardner .Hجــــاردينيير "ويعتبــــر 
مـــن الكفايـــات  المتعـــددة التـــي تعتبـــر مقاربـــة ألجـــراة مفهـــوم الكفايـــة ، ألنـــه يقـــدم مجموعـــة

القصــوى التــي تمثــل االمتيــاز والجــودة علــى اعتبــار أنهــا حالــة  تقتــرب مــن المطلــق ومــن 
: 2004 فـاتحي(مستوى االنجـاز مـن درجـة عاليـة والتـي ال يـتمكن منهـا إال النـزر القليـل 

29.28. (  
قدرة على القيام " دوالند شير "في مقابل هذا النوع هناك كفايات دنيا تمثل حسب 

-غريـب(ما بشكل مالئـم و يـرادف معنـى الدرجـة السـفلى مـن المعـارف والمهـارات  بمهمة
82:2004.(  

فالكفاية إذن تمثل المهارات والقدرات المحققة لدى المتعلم والتي يـدمجها فـي حـل 
  .وضعيات جديدة  تعد مؤشرا لتحقيق الكفاية التي قد تصل إلى حد التمام لدى المتعلم 

  كمفهوم الديداكتي: ثانيا 

يمثـــل " Dedactique"جـــاء فـــي معجـــم مصـــطلحات علـــوم التربيـــة أن ديـــداكتيك 
الدراسـة العلميـة لتنظـيم وضـعيات الـتعلم التـي يعيشـها المتربـي لبلـوغ هـدف عقلـي وجــداني 

ويهدف هذا العلـم إلـى وضـع االسـتراتيجيات البيداغوجيـة المتعلقـة بشـروط . وحس حركي 
  .لى التلميذ قصد تيسير تعلمه المقترحة ع) المشكالت(إعداد الوضعيات 

ــيم  والمتضــمنة " الســيرورة الديداكتيكيــة " ويــرتبط مفهــوم الديــداكتيك بتخطــيط التعل
  .للوسائل الديداكتيكية الضرورية للفعل البيداغوجي

ويهــتم الديــداكتيك ببنــاء األهــداف ويــدخل ضــمن هــذا المجــال الصــنافات ، وطــرق 
ـــيم وٕايصـــال المعـــارف  ـــويمواســـتراتيجيات التعل  الفـــاربي(والمهـــارات وكـــذا طـــرق وأدوات التق

  ).69:1994- وآخرون
فالديـداكتيك يمثــل الفعــل التعليمــي للمـدرس ويــرتبط بتخطــيط الوضــعيات التعليميــة 

  .وتنظيم الوسائل الديداكتيكية ووضعيات التقويم بما يحقق أهداف تعليمة

  بناء الوضعية الديداكتيكية: ثالثا 

تمثل الوضعية الديداكتيكيـة فـي ظـل المقاربـة بالكفايـات وضـع التلميـذ فـي موقـف 
تســبب لــه خلخلــة فــي البنــاء المعرفــي ، وحتــى يســتعيد التــوازن المعرفــي يســتثمر ) مشــكلة(

قدراتــه المعرفيــة ومكتســباته الســابقة ويوظفهــا لينتهــي فــي النهايــة إلــى حــل المشــكل ، وهــو 
ة ذات مسـتوى أشـمل  لـدى المـتعلم ألنهـا تـدمج مكتسـبات يمثل بحد ذاته أساس بنـاء كفايـ

. سـابقة  لتحقيـق تكيـف مـع وضـعيات جديـدة ،والحصـول علـى حـل نـوعي وغيـر مسـبوق 
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أي المكتسـبات السـابقة تمكـن الفـرد مـن رد فعـل مناسـب فـي  –حسب شارل دولـورم -وهو
  ) 36:2004-فاتحي(األوضاع الحرجة 

متعلم يجعل المتعلم واعيا بسيرورة تعلماته و فالفعل البيداغوجي المتمركز حول ال
مسؤوال عن مكتسباته ومستقال في اختيار أنسب االسـتراتيجيات الذهنيـة لمواجهـة تحـديات 

  .التعلم 
ويســتلزم بنــاء الوضــعيات تخطيطــا للســيرورة الديداكتيكيــة علــى مســتوى وضــعيات 

تثمار المكتســــبات الـــتعلم، ووضـــعية اســـ/ االنطـــالق فـــي الـــدرس ووضـــعيات بنـــاء التعلـــيم
ن أن ويمكـ)   85:2005- هنـي(السابقة وتقويمها لتحقيق الكفايـة المسـتهدفة مـن الـدرس 

  :نمثل ذلك بالترسيمة التالية
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  للوضعيات الديداكتيكية ) 1(رقم  ترسيمة            
  

وتهــدف وضــعية االنطــالق إلــى تقــويم المكتســبات الســابقة للتلميــذ أي التعــرف  -
، ويؤدي هذا النوع مـن التقـويم )2005-هني(على تعلماته الضرورية لتحقيق كفاية الدرس

ـــوفر تغذيـــة راجعـــة  ـــدى التلميـــذ، بمـــا ي ـــة تشخيصـــية  لنقـــاط الضـــعف ونقـــاط القـــوة ل وظيف
"Feedback" تفيد في إزالـة العوائـق المعرفيـة لـدى التلميـذ التـي تحـول دون  تمثـل التلميـذ

  للخبرة الجديدة ،وحتى يتمكن المعلم من التخطيط للمراحل الالحقة 
ـــيم وترتكـــز ا - ـــتعلم علـــى مهمـــة / لوضـــعية الديداكتيكيـــة فـــي مرحلـــة بنـــاء التعل ال

التــي تشــكل الحــافز للمــتعلم لتحريــك قدراتــه المعرفيــة "الوضــعية المشــكلة "أساســية تمثلهــا 
  .وٕادماج المكتسبات القبلية وتوظيفها بأسلوب يمكنه من  حل الوضعية وبناء التعلمات 

الدرس سيرورة  

االنطالق وضعية  

التعلمات بناء وضعية  

المكتسبات استثمار وضعية  

 مهام

ونشاطاته التعلم وضعية  

التعلم نتائج  
 مؤشرات
 الكفاية
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جمـوع العناصـر الماديـة التـي يقترحهـا و يتطلب بناء الوضعية السند ويقصد بـه م
، وكـــذا التعليمــة التـــي تمثـــل مجمــوع المطالـــب التــي تقـــدم للمـــتعلم "نـــص، وثيقــة«المــدرس 

  .ويشترط فيها الدقة والوضوح كالتمارين و األسئلة
ويتــيح الــتعلم اإلدمــاجي فرصــا للتــدريب علــى االســتثمار التعلمــات الســابقة ويمثــل 

  ).158:2007-أوحيدة (حقيق الغاية اإلدماجية طريقة المشروع أفضل وضعية لت
ويتخلـــل ســـير هـــذه العمليـــة البنائيـــة التقـــويم التكـــويني الـــذي يعـــد ضـــروري لتفعيـــل 
الجـــــودة وضـــــمان تطويرهـــــا علـــــى مســـــتوى الـــــدرس، بمـــــا يـــــوفر  تغذيـــــة رجعيـــــة لتعـــــديل 

فـــي  التعلميـــة والتـــي تمكـــن المـــتعلم مـــن متابعـــة ســـيرورة تعلمـــه/ االســـتراتيجيات التعليميـــة 
  ).2007-أوحيدة (شكلها التصاعدي 

وتهدف الوضعية الختامية المتعلقـة باالسـتثمار والتوظيـف إلـى تقـويم التعلمـات  -
بنــاء علــى وضــعية إدماجيــة، تتضــمن طــرح " مؤشــرات الكفايــة " المحققــة خــالل الــدرس 

ـــة  ـــذ حلهـــا بتوظيـــف مكتســـباته المعرفي ـــب مـــن التلمي ـــة يطل ـــق الكفاي مشـــكلة تســـتهدف تحقي
ويفتـــرض مـــن التقـــويم الختـــامي أن يقـــيس الحـــد . ســـلوكية اعتمـــادا علـــى ســـند إن وجـــد وال

 ).391:2007-األدنى من الكفايات أوحيدة 

ويأخذ التقويم صـفة االسـتمرارية بمـا يتـيح بلـوغ درجـة الكفـاءة فـي األداء، انطالقـا 
 مــن تقــويم مؤشــر كفايــة للوصــول فــي النهايــة إلــى كفايــة مستعرضــة تمثــل أهــداف مقــرر

  ويمكن تمثيل ذلك بهذه الترسيمة  .دراسي
  
  
  

  

  

" 
 

  "تمثل تقويم تدرج الكفاية   ) 2(ترسيمة رقم 

التعــديل فبلــوغ أهــداف تكــوين الكفايــة منــوط بالــدور الــذي تلعبــه أدوات التقــويم فــي 
والتدعيم لمكتسبات التلميذ حتى يبلغ متطلبات الكفاية بما يضمن تحقيـق الفعاليـة التربويـة 

في ذلك لتقيـيم الكفايـة هـدف هـام يتعلـق بتحسـين القـرارات "Cardinetكارديني "، ويرصد 

  الكفاية مؤشر

قاعدية كفاية  

  مستعرضة كفاية

 جودة تحقيق

 األداء
 تقويم
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ــتعلم بغايــة الرفــع مــن جــودة المكتســبات والمســاهمة فــي تحقيــق  البيداغوجيــة بخصــوص ال
  ).83.84: 2004-فاتحي(ية والكمية الجودة النوع

  
  

  المستويات المعرفية لتقييم الكفاية: رابعا

تتــرجم فــي قــدرة المــتعلم إن تحليلنـا لمفهــوم الكفايــة يحيلنــا إلــى معنــى المهــارة التــي 
علـــى حـــل المشـــكالت فـــي وضـــعيات غيـــر مســـبوقة وهـــي بهـــذا المعنـــى تخاطـــب مهـــارات 

فــي هــذا الســياق أن بيــداغوجيا الكفايــات تمثــل  "عبــد الكــريم غريــب"ويــرى .التفكيــر العليــا 
المســـــتويات الراقيـــــة ألنمـــــاط التفكيـــــر المتأسســـــة علـــــى الســـــيكولوجية المعرفاتيـــــة وعلـــــى 
االبســتمولوجيا العقالنيــة البنائيــة والتكوينيــة  علــى خــالف بيــداغوجيا األهــداف التــي تمثــل 

البســتمولوجيا الوصــفانية المســتويين األوليــين المعرفــة والفهــم و التطبيــق المتأسســة علــى ا
  ).173: 2004-غريب(

ــذلك فالوضــعيات التعليميــة  التعلميــة يجــب أن تصــمم بطريقــة تســتهدف إنتــاج / ل
المعرفة وهذه الممارسة ال تقف عند حدود إدمـاج المعرفـة و اسـتدخالها بـل تتجـاوز بكثيـر 

  إلى مستوى خلقها
ســــجمة مــــع مقاصــــد وهــــي بهــــذا تشــــكل الممارســــة البيداغوجيــــة المن. وٕابــــداعها  

  )176: 2004-غريب( (   بيداغوجيا الكفايات 
و تتموضـــع القـــدرات التـــي تنطـــوي عليهـــا كفايـــة التحليـــل فـــي مســـتوى أعلـــى مـــن 

وٕادراك العالقــات الموجــودة بــين . ويتضــمن تفكيــك األدوات إلــى أجزائهــا المكونــة. القــدرات
  :هذه األجزاء وكيفية تنظيمها وتمثل 

 .فرضيات غير مصرح بها القدرة على التعرف على -

 .تمييز األهداف من الفرضيات -

 .التعرف على األحداث الخاصة الصالحة إلثبات صحة حكم ما -

وتعتبــر كفايــة التركيــب أكثــر مقــوالت المجــال العقلــي التــي تقــدم للطالــب إمكانــات 
  :اكبر للسلوك اإلبداعي  وتمثل 

ا علـى أن يـتم فـي القـدرة علـى الجمـع بـين العناصـر واألجـزاء لتشـكل كـال موحـد -
و . صورة مغـايرة وجديـدة كمـا هـو الحـال بالنسـبة لقـدرة المـتعلم علـى تـأليف قصـة

تتضـــمن كفايـــة التقـــويم مهـــارة المـــتعلم فـــي الحكـــم علـــى مـــدى صـــحة إرســـالية أو 



       جامعة قاصدي مرباح ورقلة                          ملتقى التكوين بالكفايات في التربية

 

 509 

ـــا مـــن عناصـــر كالدقـــة والصـــرامة المنطقيـــة، والحكـــم وتقـــدير أو  موضـــوع انطالق
 ).170.167: 2004-غريب(يبا تثمين كل ما يقع داخل مجال مالحظته تقر 

  

  

  

  بيداغوجيا الكفايات كمقاربة لإلصالح التربوي في الجزائر: خامسا 
  

طرحــت مشــكلة نقــص الفعاليــة ورداءة المنتــوج التعليمــي كــأهم الــدواعي األساســية 
فالوضع التعليمي يجسد الهوة بين معارف مدرسية . إلصالح المناهج التربوية في الجزائر

المدرسة للمتعلمين وبين واقع يتطلـب كفـاءات عمليـة فـي المجـال المهنـي لإلرتقـاء ٌتكسبها 
وألن الضـياع التربـوي أثقـل كاهـل الدولـة بسـبب عـدم التـوازن بـين  . به إلى مسـتوى الجـودة

ـــيم. المـــدخالت و حجـــم المخرجـــات فـــي التعلـــيم  -ممـــا دفـــع بالمشـــرفين علـــى شـــؤون التعل
إلـى التفكيـر فـي التخلـي عـن بيـداغوجيا األهـداف  -وحسب ما جاء في الخطاب الرسمي 

وتبني نموذج بيداغوجي يتجاوب مع التحديات المفروضة محليا وعالميا ، وتكن له القـدرة 
علــــى بلــــوغ مســــتوى  النوعيــــة التربويــــة كقضــــية هامــــة مطروحــــة وتحــــدي أصــــبح يواجــــه 

ل خطــوة نحــو و كانــت أو .المنظومــة التربويــة علــى المســتوى البيــداغوجي و الديــداكتيكي 
تجســيد هــذا المشــروع فــي المدرســة الجزائريــة تشــكيل اللجنــة الوطنيــة إلصــالح المنظومــة 
التربوية بأمر من رئيس الجمهورية والهادفة إلى بناء مشروع مدرسة جديدة تدخل الجزائـر 
فـــي األلفيـــة الثالثـــة لتواكـــب األمـــم المتقدمـــة باالعتمـــاد المكثـــف علـــى وســـائل تكنولوجيـــة 

  .)faculty.ksu.edu.sa- 2010(عصرية 
وبنــاءا علــى المبــادئ العامــة للسياســة التربويــة الجديــدة الخاصــة بإصــالح التعلــيم 
" األساسي ونتائج التقرير الخاص بإصالح النظام التربوي الجزائري الذي قـام بـه كـل مـن 

قامـــت المنظومـــة التربويـــة الجزائريـــة بتبنـــي المقاربـــة ). 2000(عـــام " بيلـــوتير و فاشـــون 
" 2004ـ  2003" وشرع ابتداء مـن العـام الدراسـي. الكفايات كبديل لبيداغوجيا األهدافب

ـــة للتـــدريس تنســـجم والتحـــوالت االقتصـــادية خاصـــة نظـــام اقتصـــاد  ـــي الكفايـــات كمقارب تبن
ـــغ صـــورها  ورافـــق ذلـــك إصـــالح المنهـــاج والكتـــب . الســـوق القـــائم علـــى المنافســـة فـــي أبل

التعلــــــــــــــيم إلـــــــــــــى فلســـــــــــــفة التكــــــــــــــوين المدرســـــــــــــية قصـــــــــــــد االنتقــــــــــــــال مـــــــــــــن فلســـــــــــــفة 
)http://rcweb.luedld.net:2010 ( كيف نكـون المـتعلم"التي تقوم على سؤال جوهري "
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و  ؟ ونرفـــع مـــن أداءه إلــــى مســـتوى الكفــــاءة المطلوبـــة للتكيـــف مــــع المشـــكالت المحليــــة 
  .العالمية

  المقاربة النصية وتكوين الكفاية في  منهاج اللغة العربية: سادسا 

 اللغـــة ديـــداكتيك فـــي المعتمـــدة البيداغوجيـــة المقاربـــات احـــد النصـــية المقاربـــة تعـــد
 مـن المـتعلم تمكـين تـروم والتـي التلميـذ، عنـد الكفايـة تكـوين  فـي أساسـية  كدعامة العربية
 لمنهــاج المرافقـة الوثيقـة فـي الهـدف هـذا اتضـح وقـد.  ضـروبها بمختلـف النصـوص إنتـاج
 اإلنتـاج و التحليـل علـى المتعلم تدريب تتوخى النصية اربةالمق أي أنها على العربية اللغة

.  
 التــي المقاربــة، هــذه وفــق العربيــة اللغــة لكتــب التعليميــة المضــامين صــممت وقــد

 لــدى القاعديــة الكفايــة لبنــاء األدبــي بــالنص كليــة تــرتبط وضــعية فــي التعلمــات بنــاء تموقـع
 مشكالت على تتأسس أن الوضعية بهذه ويفترض.  التعليمية المجزوءة نهاية في التلميذ،
 التعليميــة المجــزوءة نهايــة فــي يمكنــه بمــا اإلبــداع و النقــد مهــارة التلميــذ لــدى تحــرك معقــدة

  .البناء ومحكم منسجم خطاب  أو إرسالية إنتاج من
 طريــق فــي انطـالق ونقطــة قصــوى أهميـة يشــكل التعلمــات بنـاء وضــعية وتصـميم

 الجديـدة، الوضـعية لحـل السابقة لمكتسباته التلميذ تجنيد تستلزم التي القاعدية الكفاية بلوغ
 الصــعب مــن فانــه مســبوقة غيــر الوضــعية هــذه وألن.  اإلدماجيــة بالوضــعية يســمى مــا أو

 يراهـا وكمـا كمفهـوم الكفاية أن ذلك. لحلها الفهم أو التذكر بمهارة يستعين أن التلميذ على
 معرفيــة مشــكالت حــل علــى الفــرد قــدرة عــن يعبــر الــذي الــذكاء ومعنــى تتســاوق" جلفــورد"

 التـي المعرفيـة االسـتراتيجيات شكل على المؤشر تقدم فهي وبالتالي ، مألوفة غير بطريقة
 النقـد و كالتحليـل عـال مسـتوى مـن قـدرات على والمرتكزة تعلماته، بناء في المتعلم يتبناها
  .األخر الرأي وٕابداء

  :اإلطار الميداني للدراسة 

  الدراسة منهج:  أوال
للكشــــف عــــن الظــــاهرة وأبعادهــــا مــــن خــــالل تحليلهــــا، اعتمــــدت الباحثــــة المــــنهج 
الوصـــفي التحليلـــي، الـــذي يقـــوم علـــى دراســـة وتحليـــل وتفســـير الظـــاهرة مـــن خـــالل تحديــــد 

صـــف كمــــي خصائصهــــا وأبعادهـــا وتوصــــيف العالقـــات بينهــــا ، بهـــدف الوصـــول إلــــى و 
 )31:2003-حامد(متكامل لها
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 تضــمين مــدى عــن للكشــف المحتــوى، تحليــل تقنيــة الدراســة هــذه فــي اعتمــدنا وقــد
 المعرفيــة للكفايـات ثــانوي الثالثـة والســنة متوسـط الرابعــة للسـنة وآدابهــا العربيـة اللغــة كتـاب
  . التعلمات بناء وضعية ضمن

ـــل بـــأداة ويقصـــد ـــة المحتـــوى التحلي ـــات، لجمـــع الباحـــث يعتمـــدها التـــي التقني  البيان
 فئــات مـــن مجمــوعة وتظـم محتواها، يحلل التي المواد في الظواهر تكرار معدالت ورصد
  .)112:1987-طعيمة(التحليل

 األساســية العناصــر لتحليــل-" catégories" -التحليــل فئــات  علــى اعتمــدنا كمــا
 تحليلنـــا تضــمن و ،)62:1987-طعيمــة(فيهــا التحليــل وحــدات وضــع يــتم التــي والثانويــة
  ".  المعرفية الكفايات" التحليل فئة  العربية اللغة كتاب لمضمون

 لتقــدير التوصــل إلــى التحليــل وحــدات تهــدفو "  الســؤال"  التحليــل وحــدة واخترنــا
  ).102:1987- طعيمة( الوحدة تكرار مدى أي التحليل لظواهر كمي

  المفاهيم اإلجرائية للدراسة:  ثانيا

 والمناسـبة بـاألداة، المرتبطـة التحليـل لفئـات إجرائـي مفهوم بصياغة الباحثة قامت
  : كالتالي وذلك العربية، اللغة كتاب مضمون على سنجريه الذي الكمي للتحليل

 ضمن ، األسئلة تكرارات لمجموعوهي النسبة المئوية " : كفاية التحليل "  التحليل فئة *
  . التحليل كفاية األساسية التحليل فئة

 ضـمن ، األسـئلة تكـرارات لمجموعوهي النسبة المئوية ": كفاية التركيب " فئة التحليل * 
  .التركيب كفاية األساسية التحليل فئة

 ضـمن األسـئلة، تكـرارات لمجمـوعالنسـبة المئويـة  وهـي ": التقـويم كفايـة"  التحليل فئة* 
  .التقويم كفاية األساسية التحليل فئة

  مجتمع الدراسة وعينة البحث: ثالثا 

 اللغـــة كتـــاب فـــي والمتمثلـــة المصـــادر عينـــة – عرضـــية بطريقـــة - باختيـــار قمنـــا
 اختيـار و.  الكفايـات مقاربـة وفـق المصمم ثانوي الثالثة و متوسط الرابعة للسنتين العربية
 و) 4( الرابعـــة والوحـــدة. متوســـط الرابعـــة كتـــاب مـــن) 9( التاســـعة الوحـــدة وحـــدات ثـــالث

  .ثانوي الثالثة كتاب من) 7( السابعة

  :وتجريبها لألداة السيكومترية الخصائص عن الكشف:رابعا

 وذلـــك ،'' المفهـــوم صـــدق''  بتطبيـــق التحليـــل صـــدق عـــن الكشـــف تـــم :األداة صـــدق -1
 .العربية اللغة بكتاب الخاصة التحليل، لفئات مفاهيم بإعطاء
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  :''   التحليل كفاية''  التحليل فئة* 
 إلـــى الموضـــوع تجـــزيء علـــى والقـــدرة الموضـــوعات بـــين العالقـــة إبـــراز مهـــارة ويتضـــمن
  . معناها إيضاح إلى يؤدي بشكل عناصر

  :''  التركيب كفاية''  التحليل فئة* 

 لتكـوين والعناصـر األفكـار وضـم جديـد شـكل فـي وٕانتاجها األفكار تنظيم مهارة يتضمن و
  .قبل من معروفا يكن لم نموذجا

  :''  التقويم كفاية''  التحليل فئة* 

 حيــث مــن وتقييمــه مــا موضــوع حــول الــرأي وٕابــداء األحكــام إصــدار علــى القــدرة تمثــل و
  .المناسب البديل وتقديم ترابطه أو موضوعيته

  :تجريبها -2

 أدبي نص بكل خاصة ألسئلة المتضمنة التعليمية الوحدات من عينة إختيار بعد
   الكتب على أولي تحليل بإجراء قمنا ، ووحداته التحليل فئات وتحديد  التحليل بغرض

 علميـــة بطريقـــة وتطبيقهـــا األداة، تجريـــب علـــى التعـــود إلـــى الخطـــوة هـــذه وتهـــدف
  .وثباتها صدقها من والتحقق ،األساسية الدراسة في األخطاء لتفادي

  :حساب الثبات  -3

 فـــي الـــواردة لألســـئلة التحليـــل بإعـــادة الباحثـــة قامـــت التحليـــل ثبـــات عـــن للكشـــف
 التحليـل عينـة نفـس علـى األول التحليـل مـن زمنيـة فتـرة مـرور بعـد الكيفيـة بـنفس ، الكتب

 علـى الباحثة تحصلت والثاني، األول التطبيق بين  "G.R " طاإلرتبا معامل حساب بعد،و 
  :التالي الجدول في مبينة هي كما التالية النتائج

 اللغـــة كتـــاب لمحتـــوى  الخـــاص التحليـــل ثبـــات نتـــائج يبـــين"  7"  رقـــم جـــدول -
  -متوسط الرابعة العربية

  االختالف نقاط  االتفاق نقاط  الفئات عدد

  7  206 �  فئات 6
  

  :الجدول في مبينة هي كما التالية النتيجة على تحصلنا المعادلة في بالتطبيق و

 بين االرتباط معامل

  والثاني األول التطبيق
0.96 C.R= 

  دال وهو

 الوحدات مجموع
 في حللت التي

  األولى المرة

 الوحدات مجموع
 في حللت التي

  الثانية المرة

 التي الوحدات عدد
 الباحث عليها اتفق

  التحليل مرتي في

 معامل

  االرتباط

N1  N2  
199  G.R  

206  206  
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 التـي الوحـدات عـدد"M " و .الفئة رمز هو "G" و.الثبات معامل هو" R" أن حيث

 حللـت التـي الوحـدات  مجمـوع هـو" N1+N2 " و .يـلالتحل مرتـي فـي الباحـث عليهـا اتفـق
  .المرتين في

  .التحليل ثبات يثبت ما وهذا عالي، الثبات معامل أن الجدول من يتضح
  

  اإلحصائية المعالجة :خامسا
 هـو كما الخام البيانات لمعالجة إحصائية معادالت على الدراسة هذه في اعتمدنا

  :األتي في موضح

  :المحتوى تحليل بأداة المتعلقة البيانات لمعالجة بالنسبة

  
  = التحليل لفئات المئوي التكرار حساب_  أ

  :التحليل ثبات حساب

  =التحليل لفئات) G.R(االرتباط معامل

  عرض وتفسير نتائج البحث: سادسا 

 عرض نتائج البحث -1

 :عرض نتائج السؤال األول  1-1

  :نص السؤال األول 

العربيـــة للســـنة الرابعـــة متوســـط ألســـئلة الكفايـــات مـــا مـــدى تضـــمين كتـــاب اللغـــة 
  .المعرفية العليا والمدرجة ضمن وضعية بناء التعلمات

 )الكفايـات المعرفيـة(ات التحليـل لإلجابة عن هذا السؤال قمنا بحساب التكرار المئـوي لفئـ
  :وتحصلنا على النتائج التالية كما هي مبينة في الجدول

  "تحليل مضمون أسئلة كتاب اللغة العربيةيبين نتائج ) 1(جدول رقم "
  كتاب اللغة العربية الرابعة متوسط

  فئات التحليل

 الوحدة

  التاسعة

  كفاية التطبيق  كفاية الفهم  كفاية المعرفة
كفاية 
  التحليل

كفاية 
  التركيب

  كفاية التقويم

  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع

14  58.33  5  20.833  12.5  0  0  1  4.16  1  4.16  

  

1ف ت مج  10 × 

  ف مج
2M 

N1 + N2 GR= 
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يتضـح مــن الجــدول أن محتــوى أســئلة الكتــاب تقــيس كفايــات التفكيــر العليــا بنســبة ضــعيفة 
 .في كل أسئلة الوحدة التعليمية

 
 
 
 
  

  :عرض نتائج السؤال الثاني  1-2

  :نص السؤال الثاني 

كفايات التفكير التـي تقيسـها الوضـعية اإلدماجيـة فـي كتـاب السـنة الرابعـة ما هي 
 .متوسط

الســؤال قمنــا بحســـاب فئــات التحليــل الـــواردة فــي الوضــعية اإلدماجيـــة لإلجابــة علــى هـــذا 
  :وتحصلنا على النتائج التالية كما هي موضحة في الجدول 

  "يبين مستوى الكفاية التي تقيسها الوضعية اإلدماجية) 2(جدول رقم "
  فئات التحليل

  
الوضعية 
  اإلدماجية

  كفاية التقويم  كفاية التركيب  كفاية التحليل

  %  ع  %  ع  %  ع

1  50  1  50  0  
0 
  

يتضح من الجدول أن الوضعية اإلدماجية تقيس كفايات التفكير العليا و قد جاءت مركزة 
  .على كفاية التحليل والتركيب 

  :عرض نتائج السؤال الثالث  1-3

  :نص السؤال الثالث 

المعرفيـة العليـا ما مدى تضمين كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط ألسئلة الكفايات 
  .والمدرجة ضمن وضعية بناء التعلمات

لإلجابـة علـى هــذا السـؤال قمنـا بحســاب النسـبة المئويـة لتكــرارات وحـدات التحليــل 
  المدرجة تحت كل فئة من فئات التحليل وتحصلنا على النتائج التالية كما يبينها الجدول 

  "معرفيةيوضح النسب المئوية لمستوى الكفايات ال) 3(جدول رقم " 
  كتاب اللغة العربية وآدابها الثالثة ثانوي

  فئات التحليل

  كفاية الفهم  كفاية المعرفة  المحاور
كفاية 
  التطبيق

كفاية 
  التحليل

كفاية 
  التركيب

  كفاية التقويم
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  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع

المحور 
  الرابع

22  39.28  21  5 .37  3  5.35  5  8.92  1  1.78  4  7.14  

المحور 
  سابعال

41  33.60  56  45.90  8  6.55  9  7.37  0  0.86  8  6.55  

 
خـالل الجــدول أن تضــمين كتـاب اللغــة العربيــة لمسـتوى كفايــة التحليــل  يتبـين مــن

والتركيب والتقويم كان بنسبة ضعيفة بينما مثلت المستويات الدنيا من التفكير نسب عالية 
علـــى مســـتوى % 39.28و نســـبة . فـــي المحـــور الرابـــع % 45.90بلغــت مســـتوى الفهـــم 

  .التعرف في المحور الرابع

  :ل الرابععرض نتائج السؤا 1-4

  :نص السؤال الرابع 

كفايـات التفكيـر التـي تقيسـها الوضـعية اإلدماجيـة فـي كتـاب السـنة الثالثـة ما هـي 
 .ثانوي 

لإلجابة على هذا السؤال قمنا بحساب النسب المئوية لفئات التحليل الـواردة فـي الوضـعية 
  :اإلدماجية وتحصلنا على النتائج التالية كما هي موضحة في الجدول 

  "يبين نتائج تحليل محتوى األسئلة الواردة في الوضعية اإلدماجية) 4(جدول رقم "

  
  الوضعية اإلدماجية

  كفاية التقويم  كفاية التركيب  كفاية التحليل

  %  ع  %  ع  %  ع

1  50  1  50  0  0  
  

. يتضح من الجدول أن الوضعية اإلدماجية تقيس مستوى كفايـات التفكيـر العليـا 
  %.50التحليل والتركيب نسبة وقد مثلت كفاية 

  تفسير نتائج البحث -2

دلــت نتــائج تحليــل المحتـــوى علــى تضــمين الكتـــب المدرســية لكفايــات التفكيـــر * 
فهـي تقـيس فـي اغلبهـا . العليا والمدرجة ضمن وضعية بناء التعلمات بنسبة ضعيفة جـدا 
المرجعيــة السوســيوبنائية الكفايــات المعرفيــة الــدنيا وفــق الصــنافة الوضــعانية المتنافيــة مــع 

التي تستند إليها بيداغوجيا الكفايات في بناء التلميذ لتعلماته انطالقا من توظيـف مهـارات 
وهــو مـا يفســر بخطــاب .التفكيـر العليــا فـي تحقيــق التكيــف مـع الوضــعيات غيـر المســبوقة 

علــى  المنــاهج المدرســية لمســتويات دنيــا مــن التفكيــر فاعتمادهــا علــى قيــاس قــدرة المــتعلم
التعـــرف علـــى محتـــوى الـــنص األدبـــي وربـــط التلميـــذ كليـــة بـــالنص يجســـد صـــورة االتكاليـــة 
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المعرفيــة التــي تكــبح قــدرة المــتعلم علــى االســتقاللية الذاتيــة فــي التفكيــر بتحليــل الموضــوع 
وهــذا . وٕابــداء رأيــه ، وصــبر أغــوار المــادة المقــروءة وتقيــيم أفكــار الكاتــب وٕانتاجــه األدبــي 

ثر على بنـاء الكفايـة القاعديـة فـي نهايـة المجـزوءة التعليميـة التـي تخاطـب من شانه أن يؤ 
  .كفايات قصوى لدى التلميذ

وقد بينت نتائج التحليل قياس الوضعية اإلدماجيـة لكفايـات معرفيـة العليـا لـدى * 
فالوضعية اإلدماجية وضـعية غيـر . التلميذ في كال الكتابين مثلت كفاية التحليل والتركيب

بـل . تدعو المتعلم إلى استثمار مكتسباته السابقة وتجنيـدها فـي حـل هـذه الوضـعيةمألوفة 
أن مؤشــر الكفايــة يشــكل مجمــوع القــدرات و المهــارات التــي تمكــن التلميــذ مــن التكيــف مــع 

  .الوضعية المشكلة في إنتاج إرسالية في سياق غير مألوف يعبر عن إبداعه
سها وضـعية بنـاء التعلمـات لـدى التلميـذ غير أن مستويات التفكير الراقية التي تقي

وهـــذا مـــا يصـــعب علـــى التلميـــذ حـــل الوضـــعية اإلدماجيـــة فـــي إنتـــاج نـــص أدبـــي . ضـــئيلة
متناسق و متماسك يصدر مـن خاللـه أحكامـه و آراءه بصـورة موضـوعية يسـتند فيهـا إلـى 

ويبنــي  فقــد بينــت الدراســات العلميــة أن تعلــيم التلميــذ كيــف يــتعلم. الحجـج والــدالئل العلميــة
استراتيجياته التعلمية أي كيف يبنـي تعلماتـه بنفسـه  تسـاعده علـى التكيـف مـع المشـكالت 

  .المعرفية المختلفة 
ويفسر الخلل في مستويات التفكير التي تقيسها الوضعيتين بغيـاب االنسـجام بـين 

  .  األهداف البيداغوجية للتدريس بالكفاية وبين وتصميم الوضعيات الديداكتيكية

  :ــة خاتم

تـــي تناولـــت بيـــداغوجيا جـــاءت  هـــذه الدراســـة إلثـــراء وتـــدعيم الدراســـات الســـابقة ال
استهدفت رصد مستوى الكفايات المعرفية التـي تقيسـها األسـئلة الـواردة ضـمن و . الكفايات 

  .وضعية بناء التعلمات في كتب اللغة العربية 
ات المعرفيـة وقد صيغت تساؤالت  حـول مـدى تضـمين كتـب اللغـة العربيـة للكفايـ

و بعــد معالجــة الموضــوع مــن جوانبــه النظريــة والميدانيــة تــم التوصــل إلــى النتــائج . العليــا
  :التالية

  .تضمين كتب اللغة العربية للكفايات المعرفية العليا بنسبة ضئيلة  -
قيــاس الوضــعية اإلدماجيــة المتضــمنة فــي الكتــاب المدرســي لكفايــات المعرفيــة  -

  .العليا
ـــــائ ـــــة و بـــــين و فســـــرت النت ـــــين األهـــــداف والمرامـــــي التربوي ـــــاب االتســـــاق ب ج بغي
 .الوضعيات الديداكتيكية
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  :مقترحات الدراسة 
  :يلي كما حاتلمقتر ا من بعضا نورد نتائج من إليه توصلنا ما على بناء
إعــــادة النظــــر فــــي محتــــوى المنــــاهج التعليميــــة بمــــا يخــــدم أهــــداف بيــــداغوجيا * 

  .التربوية الجزائرية الكفايات في المنظومة 
ـــداكتيك و البيـــداغوجيا فـــي تصـــميم *  ـــويين فـــي مجـــال الدي ـــاعلين الترب إشـــراك الف

  .الكتب المدرسية وفق هذه المقاربة
مراعاة االتساق فـي تخطـيط المنـاهج التعليميـة بـين األهـداف التعليميـة لمقاربـة * 

  .كيةالكفايات في كل مجال من مجاالت التعليم وفي وضعياته الديداكتي
 الحقـة لبحـوث مجـاال يكونـا قـد بسـؤالين هـذه المتواضـعة دراسـتنا نختـتم أن نود و

  :كالتالي
 مــاهي فمــا التفكيــر مــن راقيــة مســتويات تقــيس اإلدماجيــة الوضــعية كانــت إذا -

 علــى المــتعلم لــدى الكفايــة بنــاء فـي المــدرس يعتمــدها التــي  التعليميــة الوضـعيات
  .  الوضعية هذه ضمن التلميذ أداء يقيم وكيف اإلدماج؟ نشاط هذه مستوى

أما السؤال الثاني فيتمحور حول تقويم شبكة التقييم الذاتي للوضعية اإلدماجية  -
  .الواردة في الكتب المدرسية
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