االفتتاحية

الريا�ضيات مفيدة؛ �إنها ت�ستعمل يف جميع �أن�شطتنا
اليومية و يف جميع املجاالت .فالريا�ضيات ال منا�ص
منها يف الع ّد والقيا�س واملُقارنة والتن ُب�ؤ والتحليل
والتف�سريلظاهرة ما� .إنّ املعارف و الكفاءات الريا�ضياتية
تفر�ض نف�سها لأنّ تقييم تط ّور بلد ما ُيقا�س مبدى وجود
مواطنني م�ؤهلني و ذوي �شهادات علمية و تكنولوجية و هو
ال يت�أتى �إال مب�ستوى التحكم يف الكفاءات الريا�ضياتية.
لقد ُد ّر�ست الريا�ضيات يف كل احل�ضارات ال�سابقة و ُتد ّر�س
حاليا يف املناهج الرتبوية يف كل البلدان� .إنها ت�ضم احل�ساب
و اجلرب و الهند�سة و ح�ساب املثلثات و االحتماالت...
مقارنة مع املواد الأخرىُ ،تو�صف الريا�ضيات باملادة
«ال�صعبة» .بالفعل ،فع ّدة علماء وجدوا �صعوبة يف التعامل
معها ،Michael faraday .الفيزيائي و الكيمائي
الربيطاين الذي ُعرف ب�أعماله الأ�سا�سية يف ميدان
االلكرتومغناطي�س و الإلكرتوكيمياء ،واجه عدة �صعوبات
لفهم معادالت  Games Clerk Max Wellالذي
وحد  -يف جمموعة واحدة  -املُعادالت الكهربائية
ّ
واملغناطي�سية و اال�ستقراء ب�إدخال تغيريات هامة يف
نظرية  .AMPEREفكتب له  Faradayبهذه العبارات:
« هناك �شيء �أحب �أن �أطلبه منك .عندما يقوم ريا�ضياتي

حت�صل على نتائج فيزيائية و
ب�أبحاث حول التفاعالت و ّ
تو�صل �إىل خال�صات� ،أال ي�ستطيع التعبري عن ذلك بلغة
ُمتداولة �أكرث د ّقة و و�ضوحا و �صفاء من �أن ُي ّعب عن
ذلك ب�صيغ ريا�ضية؟ � ...ألي�س ج ّيدا لو �أنّ الريا�ضياتيني
الذين ين�شغلون بهذه املوا�ضيع ُيق ّدمون لنا نتائجهم ب�صيغ
م�ألوفة ،مفيدة ،و ُيط ّبقون يف نف�س الوقت كما يف لغتهم
اخلا�صة؟» �إنّ �أهم ما يف م�شكل التع ّلم املدر�سي يتمحور
حول ت�سا�ؤل  :Faradayكيف ميكننا �أن ن�صوغ للتالميذ
العالقة بني ال�صيغة الريا�ضياتية و معناها الواقعي؟ كل
الفن يكمن يف القدرة على تب�سيط التعبري عن العالقة
القائمة بني واقع نتيجة و ت�ص ّورها الفكري املُج ّرد املُ ّعب
عنه ب�صيغة �أو �أكرث لل ُمتعلمني.
�إنّ التعليم/التع ّلم اجل ّيد يكمنً � -إذا – يف اقرتاح و�ضعيات
حقيقية للتالميذ ت�سمح لهم بتنمية قدرتهم على اال�ستدالل
يتو�صلون بها �إىل نتائج ُم�ستهدفة ميكن لهم �صياغتها.
فيجد املُد ّر�س ر�ضاه بنجاحه يف متكني تالميذه من فهم
«طال�سم» الريا�ضيات املعادة �صياغتها و اكت�شافها.
هذه الرتبية الريا�ضياتية �أ�سا�سية يف التعليم االبتدائي
تو�سط لأنها ت�شكل القاعدة لرتبية قائمة على
و املُ ّ
الت�صور الفكري املُج ّرد للتفكري الريا�ضياتي .هذه
الطريقة جتعل الريا�ضيات �أكرث جاذبية؛ �إنها ال ُتع ّلم
بل ُتكت�سب باالكت�شاف �أو ب�إعادة االكت�شاف.
التوجه العلمي
و ق�صد حت�سني تعليم الريا�ضيات و تثمني ُّ
و التكنولوجي ا ملُ�ص ّر ح به يف القانون التوجيهي
 04 -08للرتبية الوطنية ،من ال�ضروري جتديد املُقاربات،
الطرائق ،تقنيات و �أمناط التعليم البيداغوجي ب�إجناز
البحوث و الدرا�سات و التقييم...

الربوفي�سور عبد اللطيف بابا �أحمد
وزير الرتبية الوطنية
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كلمة العدد

رمبا ال يختلف اثنان يف كون مادة الريا�ضيات من �أهم
التحديات الكربى التي تواجه الأنظمة الرتبوية يف ما
يتعلق بجانبها البيداغوجي و الديداكتيكي ،و لعل الهاج�س
الذي ي�ؤرق هذه الأنظمة هو انتظار نتائج مردود املتعلمني
يف االمتحانات الر�سمية لآخر كل �سنة خ�صو�صا يف مادة
الريا�ضيات و التي ت�ؤ�شر  -من بني ما ت�ؤ�شر �إليه � -إىل
فعالية املردود الرتبوي و التعليمي لأي نظام.
كما �أن االن�شغال ال�سائد و الت�سا�ؤل املزمن الذي يظل يطرق
بال املق ّيمني و الفاعلني يف احلقل الرتبوي التعليمي هو �إ�شكالية
العوامل املت�سببة يف توا�ضع النتائج املدر�سية يف مادة الريا�ضيات
التي تعلن كل نهاية �سنة درا�سية و التي �أقل ما يقال عنها –لدى
املتفائلني� -إنها لي�ست يف امل�ستوى املطلوب و املنتظر .وهكذا يظل
ال�س�ؤال عن ال�سبب ي�ؤرق الدار�سني� ،أهو راجع �إىل طبيعة املادة
�أم �إىل غياب الو�سائل و الطرائق الناجعة يف �إك�ساب املتعلمني
املعارف و املعارف الفعلية و املهارات و الكفاءات يف التحكم
يف تعلماتها؟ �أم يرجع �إىل �ضعف التكوين لدى املد ّر�سني خا�صة
و �أن امل�ؤ�س�سات التكوينية من مدار�س عليا و غريها ،و�إن �أفلحت
يف تكوين املتخرجني معرفيا فيما تعلق باملادة و م�ضامينها ،ما
زالت مل حتقق الهدف املن�شود منها و املتمثل يف تخريج �أ�ساتذة
متمكنني يف تعليمية هذه املادة ،متحكمني يف جوانبها البيداغوجية
و الديداكتيكية.
لهذه الأ�سباب ،و حتى ن�أخذ بطرف من هذا املو�ضوع ال�شائك
ّ
املدار�س،نظم
ال ّذي �أ�صبح -ال حمالة -ظاهرة عاملية تغزو �أف�ضل
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية ملتقى دوليا بالتعاون مع املعهد
الفرن�سي للرتبية  IFEمبدينة ليون -حيث �أر�سل وفد ًا من ثالثة
خرباء تناولوا املو�ضوع من جوانب ع ّدة ،و كذلك مع وفد من
�شركة جيوبروجاكت�س من لبنان مب�شاركة خرباء من بريطانيا
و م�شاركة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن �سعادة اجلزائري
املقيم يف كندا و اخلبري يف تعليمية العلوم الفيزيائية .كما
عملنا على االت�صال بخرباء عرب العامل من �أجل �أن ي�ساهموا
مبقاالتهم يف �إعطاء املو�ضوع ُبعدا �آخر ي�ساعد القارئ على
فهم الطرح و ال�سعي لإيجاد احللول ،فقمنا بجمع نتائج
بحوث ه�ؤالء جميعا و كذا مقارباتهم يف تعليمية الريا�ضيات
و العلوم ،ف�أخرجنا هذا الطبق من املعارف يف هذا العدد من
جملة « بحث و تربية» .
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و هكذا ،و �إذا كانت
ن�سبة الناجحني
الباكالوريا
يف
�شعبة الريا�ضيات
ال ميثلون �إ ّ
ال %8
فقط من جمموع
الناجحني  ،و مبا
�أنّ الغالبية العظمى
من املرت�شحني من
�شعبة علوم الطبيعة
و احلياة يتح�صلون
على هذه ال�شهادة
بف�ضل املواد الأدبية
بينما مع ّدلهم يف
املواد املم ّيزة لل�شعبة �ضعيف ،وجب القول �إنّ ث ّمة م�شكلة تبقينا يف
م�صاف الدول امل�ستوردة املري�ضة بالتبعية �إىل �أن جند احللول.
و كما �شرح اخلرباء ،ف�إنّ االهتمام ينطلق من التعليم االبتدائي
من خالل توفري تكوين ج ّيد و الزم للأ�ساتذة؛ لأنّ االخرتاع
ال�ص َغر� ،أي من اخلطوات الأوىل يف التعليم.
ينطلق من ِ
و يكمن كذلك يف تغيري املناهج مع �إ�سداء هذه املواد ن�سبة
ُما ِل َفة ملا عليه يف مناهجنا اليوم و تعويد التالميذ على امليول
ال�صغر .و حتديث و�سائل التعليم
الريا�ضياتي و العلمي من ِ
كال�سبورات التفاعلية و الأنرتنت لأ ّنها و�سائل الع�صر التي تعطي
التعليم و طرائقه دفع ًا قو ًّيا �إذا �صاحبها تكوين يف نف�س امل�ستوى
و الطموحات.
و ختاما نود �أن ن�شري �إىل �أن املواد العلمية و التقنية و الريا�ضيات
ت�ش ّكل اليوم هاج�س كل املنظومات الرتبوية عرب العامل ،و الكل
يجري وراء �إنتاج ال�سلع النادرة و النوابغ؛ لأنّ امل�ستقبل �أ�صبح
أ�سا�سا على االخرتاع و الرقمنة.
ً
وا�ضحا و�ضوح ال�شم�س� ،إنه مرت�سم � ً
و البقاء اليوم ملن ميتلك نا�صية هذه املعارف بحثا و تكوينا و �إنتاجا
و حتويال يبني �صرحا القت�صاد منتج للرثوة املادية و الفكرية بف�ضل
�أدمغة عرف مقررو الرتبية يف بلدانهم كيف يبنون �أ�س�سها و ينمون
قدراتها.

حممد �إيدار

املدير العام للمعهد الوطني
للبحث يف الرتبية

وزارة الرتبيـة الوطنيـة
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية

دعوة للم�ساهمة يف جملة (( بحث و تربية ))
جملة البحث يف الرتبية ي�صدرها املعهد الوطني للبحث يف الرتبية
�إن جملتنا م�ستحدثة ،هدفها تثمني البحث يف الرتبية .تناولت الأعداد ال�سابقة:
الوترية املدر�سية
� إ�سهامات تكنولوجيا الإعالم و االت�صال يف تطوير املنظومة الرتبوية
 التقومي ،م�سار لتعديل النظام الرتبوي
 من مناجمنت الق�سم �إىل مناجمنت النظام
تكوين املكونني
 ت�أمالت يف مدر�سة الغد
مو�ضوع العدد القادم:
مقاربة املنظومة الرتبوية
خرباء ،باحثون ،مفت�شون ،مدر�سون� ،أولياء ،تالميذ ...جملة»  بحث و تربية  « ف�ضاء ت�ستطيعون من خالله عر�ض:
نتائج �أعمالكم البحثية؛
مقاالت( � 8-5ص  ،بنط  ،Simple arabic ،12يف حدود �شهر)
مالحظات نقدية و اقرتاحات...
لالت�صال بنا عن طريق:
الربيد الإلكرتوينinreeducrecherche@yahoo.fr :
العنوان� :ص ب193.ن وادي الرمان -اجلزائر-
الهاتف ( 021-30-04-46/21-30-09-68 :خط مبا�شر)(021-30-04-47 /عرب املوزع الهاتفي)
املوقعwww.inre-dz.org :
مع ت�شكراتنا.
�سليمان بورنان ،حبيبة بوكرتوتة و عائ�شة بلعنرت،
م�س�ؤولو املجلة

�س.ج :ن�ستطيع �إر�سالكم ن�سخا �إن بعثتم لنا بعنوانكم الربيدي

مدير النشر:
حممد �إيدار
لجنة القراءة:
حممد �إيدار
�أحمد بن بردي
�سدي �شيد
مسؤولو المجلة:
�سليمان بورنان
حبيبة بوكرتوتة
عائ�شة بلعنرت
التحرير:
�سليمان بورنان
الترجمة:
�سليمان بورنان
ب�سمة �أحمد عامر
ليلى ع�سكر
�سارة �شرماط
ساعد في الترجمة و التحرير:
وردة خمي�ش
المساهمات عبر مقاالتهم:
 طارق بورزق لوك ترو�ش جيل �ألدون �سليمان حمودي جنادي م�سقم �أحمد بن �سعادة �أوبونو مبا �أنا�ستازي /نغومبا �أنغوهانغ موري�س جميل عي�ساين و م�ساعديهعبر مداخالتهم في الملتقى:
 لوك ترو�ش جيل �ألدون �صويف �سوري-الفري ْين
 �أحمد بن �سعادة بغداد خل�ضر� -سليمان حمودي

جدول المحتويات
كلمة العدد
الملـف� :أفكار من �أجل تربية ذات نوعية
تظـاهرات علمية

ملتقى دويل حول تعليمية الريا�ضيات و تطويرها
 مدر�سة الغد -التي �ست ّ
ُح�ضر عامل ما بعد الغد� -أالن بولون

مسـاهمات الباحثين  :ترجمة مقاالت علمية

 الريا�ضيات :رهان ا�ستراتيجي �أم حق �إن�ساني �أ�سا�سي؟
 طارق بورزق تعليم الريا�ضيات اليوم ،م�شاكل و �آفاق  -لوك ترو�ش
 تعدّد التمثيالت و التكنولوجيات  -جيل �ألدون
 عنا�صر الت�أمل حول تعليم الريا�ضيات � -سليمان حمودي
 الح�ساب العددي في التعليم المتو�سط  -نجادي م�س ّقم
 اال�ستدالل و البرهان في التعليم المتو�سط  -نجادي م�س ّقم
 تكنولوجيات الإعالم و االت�صال� :أدوات ق ّيمة في خدمة التعليم و
التع ُّلم � -أحمد بن �سعادة
 ا�ستعمال �أ�ساتذة الريا�ضيات لتكنولوجيات الإعالم و االت�صال
في التعليم المتو�سط و الثانوي بليبرفيل � -أوبونومبا �أنا�ستازي و
نقامبانقوهانق موري�س
 ت�أثير الجبر عند المغاربة على عمل عالم الريا�ضيات الإيطالي
ليوناردو فيبونات�شي  -البروف�سور جميل عي�ساني و م�ساعديه

الملف
الرياضيات
 « تكون للريا�ضيات �أو ال تكون لها داللة �أخالقية �إذا قدمت �أو مل تقدم ك�أداة للتنمية االجتماعية...
فبمجرد انف�صالها عن فائدتها االجتماعية ت�صبح جمردة ،حتى من وجهة النظر الفكرية .فتظهر كتكدي�س
لعالقات تقنية و قواعد متحررة من كل هدف �أو ا�ستعمال « .جون ديوي -املدر�سة و الطفل
( )John Dewey, L'école et l'enfant

مراجع للتوثيـق
آراء من الميدان

ح�سب النظام املرجعي العام للمناهج الذي �أعدته اللجنة الوطنية
للمناهج» التوجه نحو التعليم العام للتلميذ .متنح الريا�ضيات
�إطارا مف�ضال للنقا�ش يف حال ما �إذا كان حتديد ال�صحيح من
اخلط�إ ت�سهل ا�ستقالليته من الأحكام امل�سبقة و الإيديولوجيات� .إن
منح هذه الو�ضعيات االحتجاجية �أول فر�صة لتوعية التالميذ حول
املكانةاخلا�صةالختبارالريا�ضيات.
ت�شكل حلول امل�شكالت املعيار الأ�سا�سي للتحكم يف املعارف يف
كل ميادين الريا�ضيات ،لكنها �أي�ضا الو�سيلة التي ن�ضمن بها
داللة هذا االمتالك .تعترب الريا�ضيات �أداة ممتازة لتنمية
الكفاءات العالية امل�ستوى .فمنذ التعلمات الأوىل ،يجب �أن تدرك

الريا�ضيات و تعا�ش على كونها م�صدرا للو�سائل و الأدوات التي
بها ن�ستبق ،نتنب�أ و نقرر .ا�ستعمال الريا�ضيات هو �إعداد �أداة ما
ي�سمح بحل م�شكلة حقيقية و البحث عن معرفة �أح�سن للأدوات
املعدة و ا�ستعمالها و جعلها عملية يف م�شكالت جديدة.
و لكي ي�صبح تع ّلم الريا�ضيات �أكرث واقعية بالن�سبة للتالميذ منذ
االبتدائي قامت وزارة الرتبية الوطنية مبراجعة مناهج تعليم
املرحلة االبتدائية واملتو�سطة و الثانوية مع الأخذ بعني االعتبار
التط ّور ال�سريع الذي عرفته تعليمية هذه املادة .و هكذا ،روجع
ك ّل من احلجم ال�ساعي و املعامالت امل�سندة لهذه املادة و كذا
املواد الأخرى العلمية و التكنولوجية يف مناهج التعليم.
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من�شغلة باملكانة التي تتمتّع بها الريا�ضيات يف النظام
الرتبوي و يف املجتمع ،و من �أجل �إعادة االعتبار و تثمني �شعبة
« الريا�ضيات « و منه حت�سني هذا التعليم� ،أن�ش�أت الوزارة ثانوية
وطنية للريا�ضيات فتحت �أبوابها للتالميذ الذين حت�صلوا على
�أعلى نتائج يف امتحان �شهادة التعليم املتو�سط و �أعلى عالمات
يف الريا�ضيات(.انظر تقدمي الثانوية)
من جهة �أخرى و ب�إدماج ت �إ ا� ،أُطلقت ع ّدة م�شاريع لتح�سني
تعليم الريا�ضيات ابتداء من املدر�سة االبتدائية ،من بينها
م�شروع «ريا�ضيات» « ( »e-mathالريا�ضيات الإلكرتونية).
و قد ّمت �إطالق هذا امل�شروع يف  2006يف ع�شر مدار�س
ابتدائية جتريبية يف واليتي اجلزائر و غرداية .و قد ّمت �إعداد
برماجية لتالميذ �سنة الثالثة من التعليم االبتدائي طبق ًا ملناهج
التعليم اجلزائرية.
املعلوماتي ي�ستعمل دعائم �سمع -
 e-mathهو نظام للتعليم
ّ
موجهة �إىل املعلمني و التالميذ.
ب�صرية و فيديوهات متنوعة ّ
يحتوي هذا النظام على حمتوى بيداغوجي ي�ستجيب للمعايري
الدولية ،يهدف �إىل منح املع ّلمني �إمكانية ا�ستعمال التكنولوجيا
من �أجل حت�سني كفاءاتهم و تنمية طرائقهم البيداغوجية و ي�س ّهل
للمتعلمني تع ّلم الريا�ضيات.
تقرتح هذه الربجمية للتالميذ منطني حل ّل امل�شكالت من �أجل
بناء معرفة جديدة ،من جهة ،وا�ستغاللها ب�شكل �أف�ضل يف
و�ضعيات مر ّكبة ،من جهة �أخرى� .إ�ضافة �إىل �أن�شطة مقرتحة
ق�صد:
 ربط منطوق م�شكلة مع احل ّل املنا�سب من جملة حلول
مقرتحة؛
�إعداد منطوق م�شكلة انطالقا من معطيات (�أرقام،
بيانات)...؛
�إعادة بناء منطوق من خالل معلومات معطاة غري مرتبة؛
ح ّل م�شكالت �صعبة �أو م�شكالت مع دخيل؛
ترتيب متتالية �أعداد (ت�صاعديا و تنازليا)
...
العمليات و احل�ساب
بالن�سبة للح�ساب الذهني �أو احل�ساب املكتوب (تقنيات
العمليات) �أي�ض ًا بالن�سبة للح�ساب الآيل (ا�ستعمال احلا�سبة،
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احلا�سوب [الناظوم باعتبار كلمة  ،ordinateurلأن احلا�سوب
م�أخوذ من كلمة  ،]computerمطلوب من املتع ّلم:
ا�ستعمال �أمناط متعددة للح�ساب؛
التح ّكم مبهارة يف ا�ستعمال الع�شرات و املئات يف
احل�ساب؛
تنظيم و �إجناز ح�ساب.
الف�ضاء و الهند�سة
للتع ّرف على العالقات و اخل�صائ�ص الهند�سية ،التع ّرف على
الأ�شكال الهند�سية و الف�ضائية و ق�صد �إجناز �أ�شكال هند�سية
يطلب من املتع ّلم:
ر�سم �أ�شكال؛
ر�سم خط م�ستقيم؛
التعرف على خمتلف و�ضعيات امل�ستقيمات؛
ت�سطري مراكز تناظر ل�شكل ما.
القيا�سات و الأبعاد
من �أجل موازنة الأبعاد ،قيا�س بعد مع الأداة مع الوحدة
املنا�سبتني ،يطلب من املتع ّلم:
مقارنة الأ�شياء ح�سب الطول ،احلجم و الوزن؛
اختيار وحدات لقيا�س القيم املعطاة؛
تع ّلم قراءة الوقت.
�سجل �أنه للتطبيق الف ّعال مل�شروع  ،e-mathع ّدة دورات
كما ُي ّ
تكوينية �أجريت لفائدة املدر�سني خ�صو�صا حول �إجناز و�ضعيات
�إدماج.
و من �أجل تقييم نوعية املكت�سبات يف الريا�ضيات ،ف�إنّ تالميذ
والية غرداية الذين ا�ستفادوا من برنامج  e-mathقد عر�ضوا
على اختبار .و قد بلغ عدد الع ّينة مائة و خم�سني تلميذا متمدر�سا
خلم�س مدار�س ،مدر�ستان ريفيتان و ثالث ح�ضرية ،بن�سبة %35
من جمموع من امل�ستفيدين من امل�شروع .غطى هذا االختبار ك ّل
الكفاءات الواجب تنميتها يف نهاية ال�سنة الثالثة االبتدائية .و قد
احتوى على و�ضعيات �إدماجية يف جماالت كفاءات املنهاج ذي
العالقة ق�صد قيا�س قدرة حل امل�شكالت.

و قد ّبي حتليل نتائج االختبار �أن ن�سبة ا�ستيعاب برنامج التعليم
لهذا امل�ستوى قد بلغ  %70يف حني مل يكن يتجاوز  %50طيلة
ال�سنوات املا�ضية.
ردود �أفعال املتع ّلمني:
�أحب  e-mathلأنني �أ�شعر ب�أنني �ألعب �أثناء التع ّلم؛
�أ�شعر بالن�شوة و بتحفز كبريين �أثناء التع ّلم من خالل
مما يجعلني �أهتم بدرا�ستي؛ كرث بدرا�ستي.
ّ ،e-math
ي�ساعدنيي�ساعدين e-mathعلى حفظ جداول ال�ضرب
و يجعلني �أ�شعر باالرتياح من خالل ال ّلعب و املو�سيقى؛
ي�ساعدين e-mathعلى ح ّل امل�شكالت ال�صعبة؛
يح ّدد يل  e-mathاخلط�أ �أثناء ح ّل امل�شكالت؛
ي�سمح يل  e-mathبامل�ساهمة �أكرث؛
�أف�ضل e-mathعلى الكتاب.

زيادة الد ّقة يف �إجابات التالميذ؛
�أف�ضل فهم و حفظ؛
ت�صحيح ذاتي.
و يف الأخري و من �أجل �إجناح هذا امل�شروعُ ،يو�صى بـ:
تعميم امل�شروع يف باقي الواليات من �أجل ا�ستفادة �أكرب
عدد ممكن من املدار�س االبتدائية؛
تدعيم تكوين املدر�سني يف التكنولوجيات؛
جتهيز املدار�س االبتدائية مبخابر املعلوماتية التي ت�سمح
بالعمل يف �شبكة؛
ربط املدار�س االبتدائية ُمبوزع وطني بف�ضل ال�شابكة
الداخلية (.)intranet
�ضمان مداومة ملتابعة برنامج e-math؛
�إجناز درا�سة تقييمية لو�ضعية هذا التع ّلم.

ردود �أفعال املد ّر�سني:
�أف�ضل ت�سيري للوقت؛
�أكرث حتفيز لتع ّلم الريا�ضيات؛
�أكرث زيادة املتعة لتع ّلم الريا�ضيات من خالل الناظوم
(احلا�سوب)؛
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تقدمي الثانوية الوطنية
للريا�ضيات  -عزيزة الفول ،مديرة الثانوية
" فتحت الثانوية الوطنية للريا�ضيات �أبوابها يوم � 26سبتمرب
 2012ق�صد ا�ستقبال التالميذ احلا�صلني على �أعلى املعدالت
يف امتحان �ش ت م و ع�شرين على ع�شرين يف الريا�ضيات و هذا،
عرب ك ّل الرتاب الوطني بعدد تلميذين �إىل ثالثة تالميذ يف ك ّل
والية (�إناث و ذكور) .و الهدف من ذلك ت�شجيع االمتياز يف
الريا�ضيات و منح �إطار درا�سي متم ّيز .لقد ُ�أن�ش�أت هذه امل�ؤ�س�سة
بروح احلرم اجلامعي �أين ي�شعر التالميذ «باحلرية» .وقد ّمت
التفكري يف ك ّل ما يجعلهم يف تفتح كامل.

هذه امل�ؤ�س�سة ،و املتواجدة يف بلدية القبة ،تفاجئ مبنظرها
املعماري الرائع و انب�ساطها بني امل�ساحات اخل�ضراء امل�ضيئة
و املفتوحة.ترتبع الثانوية على م�ساحة قدرها ثالثة هيكتارات
ن�صفها مبني (هياكل �إدارية ،بيداغوجية ،ريا�ضية و طبية).
تبلغ قدرة ا�ستقبالها �ألف تلميذ.
�أي�ضا ،تتك ّون الهياكل الإدارية من ع�شرين مكتبا� ،أربع قاعات
اجتماع و ع�شرة قاعات �أخرى ت�سمح بتنظيم ملتقيات،
حما�ضرات و ور�شات عمل ،و بطبيعة احلال ،با�ستقبال الت�أطري
ّ
اللزم لل�سري احل�سن للثانوية� .أ ّما الهياكل البيداغوجية فتتك ّون
من:
اثنتني و خم�سني حجرة در�س؛
�ستة خمابر؛
12

ور�شة (تكنولوجيا)؛
قاعتني للمطالعة املعلوماتية ()médiathèques؛
مدرجني؛
قاعة لل�سمع – الب�صري لقدرة ا�ستيعاب �أربعني مقعدا؛
قاعة حما�ضرات كبرية.
و ق�صد املتابعة الطبية للتالميذ ،تتو ّفر الثانوية على وحدة
للك�شف و املتابعة ( )UDSمتك ّونة من غرفة تغيري املالب�س،
قاعات للأطباء و النف�سانيني و املمر�ضني.
نظام هذه الثانوية داخلي ملجموع التالميذ.
�إطعام التالميذ م�ضمون من فريق م�ؤهل .وتتو ّفر امل�ؤ�س�سة على
ك ّل الهياكل و التجهيزات و املوظفني امل�ؤهلني و الأعوان من �أجل
ال�سهر على الإطعام يف ظروف ج ّيدة.
حتت ّل الريا�ضة مكانة هامة ،و عليه ُجهزت الثانوية بقاعة كبرية
متعددة الريا�ضات و ميدانني خارجيني للريا�ضة و م�سبح �شبه
�أوملبي.
على امل�ستوى البيداغوجي ،يتابع التالميذ نف�س منهاج التعليم
لل�شعب الريا�ضياتية لبقية الثانويات على امل�ستوى الوطني .يف
حني هناك ف ّعالية يف تقدمي الأن�شطة بف�ضل مدر�سني م�ؤهلني،
و ت�أطري ف ّعال �أثناء و بعد الدرو�س من خالل الدرو�س الإ�ضافية
و الت�شجيع...،

كما ال ي ّدخر الفريق الإداري و البيداغوجي � ّأي جهد ك ّل اليوم،
لتقدمي الدعم املعنوي و العاطفي للتالميذ...
و بعد نهاية اليوم الدرا�سي �أي من ال�ساعة � 17:00إىل ال�ساعة
 18:00يكون التالميذ يف ال�ساحة لال�سرتاحة �أو يف النادي حيث
ي�ستهلكون ما يحتاجون �إليه .من ال�ساعة � 18:00إىل ال�ساعة
 19:30يذاكرون يف قاعات خم�ص�صة للغر�ض .و على ال�ساعة
 19:30يتناولون الع�شاء .و ابتداء من ال�ساعة � 20:30إىل غاية
 22:00حيث موعد التحاق التالميذ مبراقدهم .و بطبيعة
احلال ك ّل هذه الأن�شطة م�ؤطرة بف�ضل امل�ساعدين الرتبويني و
م�ست�شاري الرتبية نهارا و ليال.
ميكن للتالميذ اخلروج مع �أولياءهم �أو مرا�سليهم كل �أم�سية
ثالثاء �أو البقاء بالداخلية .و �أيام اجلمعة هم �أحرار يف القيام
بن�شاطاتهم داخل الثانوية .كما ميكن �أن يقوموا بخرجات
ثقافية� ،سياحية و ترفيهية �أو تنظيم �أن�شطة نواد(�شطرجن،
ريا�ضة جوارية )...ك ّل �سبت.
و من �أجل بلوغ الأهداف الطموحة املنتظرة من هذه الثانوية،
ع ّدة فرق م�ش ّكلة من رجال و ن�ساء ي�سهرون بقدم و �ساق ليل
نهار طيلة �أيام الأ�سبوع .هذه الفرق جتمع �إداريني ،مدر�سني،

�أعوان ،دون ن�سيان دعم مديرية الرتبية لو�سط اجلزائر و وزارة
الرتبية الوطنية.
ن�سجل �أن الدخول املدر�سي لهذه ال�سنة قد حظي بتواجد
كما ّ
وزير الرتبية الوطنية الربوفي�سور بابا �أحمد الذي �ش ّرفنا مبنح
ك ّل تلميذ حا�سوبا حمموال و هذا بح�ضور مدير الديوان الوطني
لالمتحانات و امل�سابقات ،مدير الرتبية لو�سط اجلزائر ،ممثل
عن مديرية التعليم الثانوي و ع ّدة �ضيوف و و�سائل �إعالم.
و من �أجل تخليد هذا اليوم غر�س ال�سيد وزير الرتبية زيتونة
�أعطت ثمارها .نف�س ال�شيء نتمناه بالن�سبة لعمل التالميذ.
و بعد �سنة من العمل ال�شاق كانت النتائج املدر�سية جيدة بل
ممتازة ..و �أخريا ،نتمنى «ح�صادا» من التقديرات يف �شهادة
البكالوريا لل�سنة الدرا�سية " .2015/2014
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�ضرورية حلياة مواطن اليوم فعلى كل املجتمع �أن يعمل على
ترقية فكرة عن ريا�ضيات �ضرورية لإن�سان القرن ...21
علين��ا �أوال �أن ن ُك َّ
��ف م��ن تروي��ج فك��رة �أنن��ا» ميك��ن ج��دا �أن
ن�ستغني عن الريا�ضيات و ننجح متاما يف احلياة « .ال ميكننا �أن
ن�س��توعب �إمكاني��ة جن��اح ت��ام يف احلي��اة و نح��ن جنه��ل الق��راءة،
جنه��ل تقدي��ر قيم��ة منت��وج فن��ي ،و �أنن��ا ال ن�س��تطيع ول��وج ع��امل
الريا�ضي��ات ...الأم��ر ي�س��تدعي � ًإذا جتني��دا �سيا�س��يا ،اجتماعي��ا،
ميكن��ه اتخ��اذ �أ�ش��كال خمتلف��ة .و بهذه الطريقة ا�س��تطعنا �إن�ش��اء»
دُور للعل��وم» يف فرن�س��ا و الت��ي فتح��ت ب�ش��كل وا�س��ع للمجتم��ع .و يف
لي��ون �أن�ش��ئت �أي�ض��ا دار للريا�ضي��ات و للمعلوماتي��ة .و ب��دون �ش��ك،
يج��ب تطوي��ر الريا�ضي��ات يف املناط��ق الت��ي تع��اين م��ن �صعوب��ات
اجتماعي��ة و ثقافي��ة .با�س��تطاعة الريا�ضي��ات ،بعدم��ا كان��ت تعترب
و�سيلة لالنتقاء �أن ت�صبح اليوم و�سيلة للتنمية الرتبوية و الثقافية
واالجتماعي��ة.

المقابلة
مقابلة مع لوك ترو�ش،
�أ�ستاذ جامعي يف تعليمية الريا�ضيات ،مدير
بحث باملعهد الفرن�سي للرتبية( )IFEو رئي�س
اللجنة الفرن�سية لتدري�س الريا�ضيات.
�أج��رى احل��وار كل م��ن ح .بوكرتوت��ة و ع .بلعن�تر
مبق��ر املعهد الوطني للبحث يف الرتبية.
Luc Trouche

املجلة :لقد ن�شطتم باملعهد الوطني للبحث يف الرتبية يومي
 28و  29ماي  2013ملتقى حول تدري�س الريا�ضيات .تناولتم
يف مداخلتكم الأوىل تعريفا مفاده �أن « املدر�سة عبارة عن كتلة
واحدة مهما كان عدد املدر�سني فيها و �أن كل تعليم عبارة عن
تعاون» .فما تعليقكم حول هذا التعريف؟

ال�سيد لوك ترو�ش :هذا التعريف للمدر�سة قدمه
املعجم البيداغوجي الذي �أعده و ن�سقه فرديناند بوي�سون( ط 1
نهاية القرن  19و ط  2بداية القرن  .)20و �أما الذي ا�ستهدفته
من التنويه بهذا التعريف فلأبني من خالل موقفي املتعار�ض
مع ما يذهب �إليه التيار العام من �أن املدر�سة التي يكون فيها
املدر�س يف ق�سمه ربان ال�سفينة و القائد الوحيد فيها.
فف��ي ه��ذا التعري��ف يتب�ين �أن الرتبي��ة ل��ن تنج��ح �إال �إذا اعت�برت
تعاونا كليا و نظر �إىل املدر�سة ككتلة واحدة ،كتعاون بني املدر�سني
داخل املدر�سة نف�سها ،مكان للتعاون مع التالميذ ،و بني التالميذ
خارج املدر�سة بالت�أكيد .حاليا ،و مع ما ن�سميه بتحوالت الرقمنة،
نتعل��م داخ��ل و خ��ارج املدر�س��ة .و ه��و الأم��ر ال��ذي ي�س��تدعي �إعادة
نظ��ر �ش��املة يف �ش��كل التعلي��م .و علي��ه ،ف���إن كلم��ة « تع��اون» ت�أخ��ذ
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املجلة :باعتباركم متخ�ص�صني يف تعليمية الريا�ضيات ،كيف
ميكن للمدر�س ـ يف ر�أيكم ـ �أن يتكيف مع التطورات التكنولوجية؟
و �أي تكوين �أويل و م�ستمر تقرتحونه؟

داللة �أو�سع.

املجلة :يفر�ض التوجه العاملي تطوير الريا�ضيات يف حني
جند التالميذ ب�شكل عام ال يرغبون يف التوجه �إىل ال�شعبة
العلمية و التقنية و الريا�ضية( .)STMح�سب ت�صوركم ،كيف
ترون ح ّل هذه املع�ضلة؟

ال�سيد لوك ترو�ش� :أعتقد �أن �أزمة تدري�س الريا�ضيات
قدمية؛ �إال �أن هذه الأزمة كانت تختفي وراء �أن الريا�ضيات كانت
مادة لالنتقاء .فكان اجلميع يعتقد �أن التخ�ص�ص يف الريا�ضيات
موكل به للنجباء .و كان هناك نوع من الإجماع �أ�صبغ على
الريا�ضيات تلك الهالة .لقد كان هناك �ضغط اجتماعي دفع
بالتالميذ �إىل التوجه نحو �شعبة الريا�ضيات و مل يكن الأمر
متعلقا بحبها .و ملا ت�ضاءل هذا ال�ضغط االجتماعي يف الوقت
الراهن �صارت هذه املادة ملزمة �أن تثبت �أهميتها و نفعيتها،
حتى تتمكن من حتفيز التالميذ على التوجه �إليها.
لي�ست امل�س�ألة متعلقة مبدر�سي الريا�ضيات فح�سب ،و ال حتى
بامل�ؤ�س�سات الرتبوية فقط ،ف�إذا كنا نعتقد �أن العلوم و الريا�ضيات

ال�سيد لوك ترو�ش :نعترب يف كثري من الأحيان
�أن التطورات التكنولوجية مل مت�س الريا�ضيات و تعليمها
�إال راهنا ،يف حني �أن الريا�ضيات و تعليمها ظلت دائما جد
متعلقة بالتكنولوجيات؛ فقبل � 2000سنة بالعراق كان تعليم
الريا�ضيات ي�ستعني كثريا بالأدوات كالألواح و �أدوات يدوية� .إن
الآالت احلا�سبة و الربجميات تربهن �أن الريا�ضيات لي�ست فقط
ن�شاطا ذهنيا �صرفا.
يف الوق��ت الراه��ن �أ�صب��ح التطوي��ر التكنولوج��ي �أ�س��رع م��ن ذي
قب��ل و �صرن��ا بحاج��ة �إىل تكوي��ن املدر�س�ين ال��ذي مييل��ون �إىل
ا�س��تعمال الأدوات املتواج��دة يف املجتمع(حا�س��بات� ،أنرتن��ت،
جم��دوالت)� ،أو يف خماب��ر الريا�ضي��ات كالربجمي��ات ال�س��تغاللها
ل�صال��ح الريا�ضي��ات احلي��ة.
� ًإذا �أي تكوي��ن يقت�ض��ي ه��ذا ؟ ..يجب بالت�أكيد �إيالء �أهمية كبرية
للتكوين امل�ستمر املدمج .ال نتعلم « الأدوات من �أجل الأدوات « بل
نتعلم و�ضعيات ريا�ضياتية جديدة �أو ت�صورات جديدة لو�ضعيات
ت�س��تفيد ب�أك�بر ق��در ممك��ن م��ن الأدوات .و لتحقيق ذلك ال بد من
�إعداد �أجهزة تكوين جديدة.

ال ب��د �أن تعتم��د ه��ذه الأجه��زة التكويني��ة عل��ى م��وارد متوف��رة الآن
عل��ى الأنرتن��ت �أو م��وارد م��ن �صمي��م �إجن��از املدر�س�ين �أنف�س��هم
و ه��م الذي��ن يج��ب �أن توف��ر له��م الو�س��ائل لتطوي��ر �أنظم��ة
مواردهم باالعتماد على تعاون نظرائهم ،املكونني �أو املفت�ش�ين.
� ًإذا ال بد من التفكري يف �إطار مو�س��ع للتكوين يف دورات ح�ضورية
و �أخ��رى ع��ن بعد...

املجلة� :إدماج تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف املدر�سة
ي�سمح بتمكني املدر�سة من تطوير ذكاء التلميذ مبنحه عدة
اختيارات لتمكينه من اتخاذ القرارات املنا�سبة و لي�س « تعلم
النقل و الل�صق» .ما هو تعليقكم؟

ال�سيد لوك ترو�ش :بالفعل ال يعني ذلك تعليم التلميذ
« النقل و الل�صق» غري �أن هذا ي�ستدعي بالت�أكيد تربية حقيقية.
مثال ،لنت�صور �أن لكل التالميذ �إمكانية ا�ستعمال الأنرتنت ،و هو
ما يحدث يف بع�ض الدول .كنت م�ؤخرا يف بروك�سل و ح�ضرت
فر�ضا امتحن فيه التالميذ بوجود الأنرتنتً � .إذا كانت لهم
الفر�صة للو�صول �إىل كل احللول الرقمية املمكنة .لكن اال�ستفادة
من هذا التدفق املعلوماتي يفرت�ض معرفة ا�ستعمال حمرك
البحث بوا�سطة الكلمات املفتاحية املنا�سبة ،معرفة تقييم
وجاهة مورد ،معرفة املوازنة ،معرفة مقاطعة املعلومات ،امتالك
نظر نقدي؛ و هذا ُي َع َّلم!
لق��د انتقلن��ا م��ن من��وذج ال�س��هم �إىل من��وذج َ
ال�ش��بكة .م��ن قبل كنا
جنري
ندر�س الريا�ضيات �أو العلوم عموما .كنا نفكر جيدا قبل �أن َ
عملية ح�س��ابية .مبجرد �أن تكون لنا نظرة دقيقة عن الإجراءات
الت��ي علين��ا اتخاذه��ا نب��ادر �إىل �إجناز العملية (منوذج ال�س��هم).
�أم��ا الي��وم ،فم��ع الأنرتن��ت ،ميكنن��ا �إطالق عدة عمليات ح�س��ابية،
جتمي��ع ع��دة نتائ��ج ،اختبار م�س��ارات خمتلفة للح��ل .نكون ب�صدد
ك ّ��م م��ن املعلوم��ات و النتائج .عندها يج��ب انتقاء النتائج(منوذج
ال�ش��بكة) .و ه��ذا رمب��ا ي�ش��جع التالمي��ذ الذي��ن ميتلك��ون تفتح��ا
فكري��ا �أك�بر و نظ��رة مثقف��ة و معتادون على موازنة ،تقييم وجاهة
اختياراتهم� ..إنها م�س���ؤولية املدر�س��ة :تكوين هذه النظرة الثاقبة
و الناق��دة لكل التالميذ.
املجلة :ما هي اقرتاحاتكم لتح�سني تدري�س الريا�ضيات؟ و كيف
نتعلمها و نع ّلمها ؟
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ال�سيد لوك ترو�ش� :إنه �س�ؤال معقد نوعا ما لكن �إحدى
�أجوبته يتقاطع مع ما قلته قبل قليل� ،أي ت�صور تعليم الريا�ضيات
باعتبارها �إحدى �أدوات املجتمع� .إنه لي�س تعليما م�ستقال� ،إنه
تعليم يقدم للمجتمع و�سائل للفهم اجليد .فلن�ضرب مثال ب�إدماج
الإح�صائيات ،التي تعد اليوم ريا�ضيات املواطن ،فهي تعمل على
جعل الريا�ضيات تعليما مفيدا.
كث�يرا م��ا اعتربن��ا الريا�ضي��ات مبثاب��ة نق��ل للمع��ارف امليت��ة� .أم��ا
الي��وم فيج��ب �أن نع��رف �أن الريا�ضي��ات عب��ارة ع��ن بن��اء للمعارف
تتح�ين با�س��تمرار لأنه��ا تتط�� ّور .كم��ا يج��ب اعتباره��ا نظام��ا
الت��ي ّ
للمع��ارف ي�س��مح بح��ل منظوم��ة م��ن امل�ش��كالت .و هن��ا تكم��ن
ال�صعوبة؛ لأننا حتدثنا كثريا عن الو�ضعيات امل�شكلة ـ باعتبارها
منعزل��ة بع���ض ال�ش��يء يعي�ش��ها التالمي��ذ فق��ط يف �أق�س��امهم يف
و�ضعي��ات تعنيه��م كتالمي��ذ و له��ا خ�صو�صيته��ا -يف ح�ين يج��ب
بن��اء حق��ول م��ن امل�ش��كالت تتعل��ق بحق��ول م��ن املع��ارف� .إن��ه عم��ل
جبار بال �أدنى �ش��ك! و حوله تنتظم بحوث تطبيقية حول تدري���س
الريا�ضي��ات الي��وم.
املجلة :فكيف نتعلم و نعلم الريا�ضيات؟

ال�سيد لوك ترو�ش :كيف ندرك �أن ما ند ّر�سه ف ّعال؟
هذا يتطلب الوقت .واحدة من جتاربنا التي نعتربها رمزية هي
تلك التي �أجريت يف مدر�سة �سانت �شارل يف مر�سيليا يف مادة
الريا�ضيات .لقد جتند كل مدر�سي هذه امل�ؤ�س�سة حول هدف
واحد� :إجناح �أغلبية التالميذ يف التعلمات الأوىل للريا�ضيات.
معهدنا يعمل على هذا املو�ضوع منذ �أربع (� )04سنوات ،على
�أ�سا�س تعاون بني الباحثني و مدر�سي املدر�سة و �إدارتها ،نفكر يف
التطورات وفق م�سار م�ستمر .و ب�صورة دائمة كانت الو�ضعيات
الريا�ضياتية تتعدل ح�سب التعلمات املالحظة ،اقرتاحات
املدر�سني ،الخ� .أعتقد �أنه يف هذا التوجه يجب �أن تدار البحوث.
نظ��م يف فرن�س��ا ال�س��ن َة املا�ضي��ة م�ؤمت��ر وطن��ي ح��ول التعلم��ات
الأوىل للريا�ضيات يف االبتدائي و املتو�س��ط من �أجل كتابة عر�ض
ح��ال� .أعتق��د �أن��ه م��ن امله��م القيام به! عر�ض ح��ال �أين يتمكن كل
الفاعل�ين( مفت�ش��ون� ،أ�س��اتذة ،باحث��ون يف الريا�ضي��ات ،تعليمي��ة
الريا�ضي��ات ،مكون��ون )...م��ن تق��دمي وجه��ات نظره��م .لق��د
اكت�شفنا من خالل عر�ض احلال هذا نوعا من ال�صعوبات يف كل
م�س��توى تعليمي �أو يف مفهوم ما من التعلمات خ�صو�صا ت�س��ا�ؤالت
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مل يك��ن لأح��د الق��درة عل��ى الإجاب��ة عنه��ا ب�ش��كل م�ؤ ّك��د .ال يكف��ي
القول « :قمت بكذا يف ق�سمي و م�شى احلال» .يجب دعم الأجوبة
و الربهن��ة عل��ى �صحته��ا بنتائ��ج م�ش��هود له��ا بوا�س��طة جت��ارب
مماثلة.
عندم��ا تنع��دم الإجاب��ات ،فح��ول ه��ذه الأ�س��ئلة يج��ب �إط�لاق
بح��وث جدي��ة ت�س��مح بتق��دمي �إجاب��ات م�ؤ ّك��دة.

املجلة :كي نختم ،ما هي الن�صيحة التي ميكنكم تقدميها
باعتباركم �أ�ستاذا للريا�ضيات حتى يتمكن املدر�سون اجلزائريون
من جعل تدري�س الريا�ضيات جذابا و حمفزا؟

ال�سيد لوك ترو�ش :ال �أعرف النظام الرتبوي اجلزائري
مبا فيه الكفاية� .إن وجاهة الن�صائح مرتبطة باحلالة الدقيقة
لتعليم الريا�ضيات و تكوين املدر�سني� .إال �أن الن�صيحة العامة
التي �أقدمها هي« :لنتعلم اخلروج من اليقينية كي نحب عدم
اليقني».
لك��ي نح�ترف الريا�ضي��ات علين��ا �أن نتعل��م كي��ف نتبن��ى ال�ش��ك،
و ح��ب ال�ش��ك ه��و من��ح الريا�ضي��ات بعده��ا املتمث��ل يف املغام��رات
الفكري��ة .و ه��ذا يتطل��ب ،بطبيع��ة احلال مد ّر�س��ا واثق��ا باملنظومة
الرتبوي��ة ،مبفت�ش��ه و مبدي��ر مدر�س��ته� ...إن للمعاه��د ،كاملعه��د
الوطن��ي للبح��ث يف الرتبي��ة ،دورا هام��ا ي�ؤدون��ه لتحقي��ق ه��ذه
ال َّدفع��ة.

املجلة :ن�شكركم على كل هذه املعلومات البناءة؟

ال�سيد لوك ترو�ش� :شكرا لكما .هل ب�إمكاين �إ�ضافة
كلمة �أخرية؟
�آم��ل �أن يك��ون ه��ذا امللتق��ى نقط��ة انط�لاق لتع��اون حمتم��ل.
و ميكنن��ا بذل��ك برجم��ة �أجه��زة بح��ث م�ش�تركة ب�ين الأق�س��ام
اجلزائري��ة و الأق�س��ام الفرن�س��ية ،ب�ين الباحث�ين اجلزائري�ين
و الباحث�ين الفرن�س��يني� .إن��ه عم��ل يهمن��ا ج��دا :حتدي��د امل�ش��اكل
امل�ش�تركة للجزائ��ر و فرن�س��ا يف م��ا يخ���ص تعلي��م الريا�ضي��ات
�أو الت��ي تخ���ص كل بل��د ،و مقارن��ة احلل��ول الت��ي مت ت�صوره��ا
يف كل م��ن ال�س��ياقني ،اال�س��تفادة املتبادل��ة...

املجلة� :شكرا �أي�ضا �سيد لوك ترو�ش للوقت الذي خ�ص�صته
لنا.

المقابلة
مقابل��ة م��ع ال�س��يد جيل �أل��دون ، Gilles ALDON
دكت��ور يف تعليمي��ة الريا�ضيات( ،فرن�س��ا).
�أج��رى احل��وار كل م��ن ح .بوكرتوت��ة و ع .بلعن�تر
مبق��ر املعهد الوطني للبحث يف الرتبية.

املجلة :لقد ن�شطتم باملعهد الوطني للبحث يف الرتبية ملتقى
حول جناح تدري�س الريا�ضيات .كيف تدر�س الريا�ضيات اليوم
يف التعليم االبتدائي ؟ �أية ريا�ضيات يجب �أن تد ّر�س؟

ال�سيد جيل �ألدون :ال �أدري �إن كنت قادرا على الإجابة
عن هذا ال�س�ؤال� .أ�ستطيع التحدث عن العمل الذي �أجنز يف
�إطار م�شروع «  .»LéA côte d’orو هو م�شروع لتطوير الثقافة
العلمية و الرقمية بال�شراكة بني مديرية م�صالح دوائر الرتبية
الوطنية يف كوت دور و املعهد الفرن�سي للرتبية التابع للمدر�سة
العليا للأ�ساتذة يف ليون ( )IFEو مدينة ديجون .و يخ�ص هذا
امل�شروع ريا�ض الأطفال ،التعليم االبتدائي و املتو�سط.
يحاول فريق بحثنا  ، éducticeبالتعاون مع املدر�سني من خالل
ممار�ساتهم داخل الأق�سام ،عاداتهم ،معارفهم و كفاءاتهم،
حتليل و �ضبط العنا�صر الوجيهة التي متكن التالميذ من تعلم
الريا�ضيات.
بالن�سبة لريا�ض الأطفال ،على �سبيل املثال ،ا�شتغلنا على
مو�ضوع الرتميز الذي يد َّر�س لأق�سام امل�ستوى الأول و الثاين
و الثالث ،حيث الحظنا « كيف ميكن �أن نبد�أ بتعليم ه�ؤالء

ال�صغار متثيالت الريا�ضيات» .و هو ما تو�سعت فيه يف الور�شة
مبعهدكم هذا امل�ساء بتبيان من خالل �أمثلة� ،أننا ال ن�شتغل يف
الريا�ضيات على الأ�شياء عينها و �إمنا على متثالتها التي تقوم
بدور هام يف فهم الريا�ضيات .يف هذا املثال حاول املدر�س مع
تالميذه يف الق�سم عر�ض الرتميز حول مفهوم « �أ�صوات املاء،
لعبة �أورك�سرتا بوا�سطة �أدوات».
يف هذه التجربة ابتد�أ التالميذ �أوال باال�ستماع �إىل الأ�صوات التي
ميكن للماء �أن يحدثها عند فتح احلنفية عند تبليلهم لأيديهم...
� ًإذا هناك جانب فيزيائي حم�ض .يتبني التالميذ من خالل ذلك
ما ميكن للماء �أن يحدثه من �أحا�سي�س و كذلك من �صوت.
بعدها يحاولون �إعادة �إحداث تلك الأ�صوات ويتو�صلون �إىل
جتريد الرتميز .يحاولون مطابقة كل �صوت م�سموع برمز خا�ص
لإنتاج لعبة �أورك�سرتا بوا�سطة �أدوات تعيد �إحداث �أ�صوات املاء
تلك .بعبارة �أخرى ،يتو�صلون �إىل كتابة الرمز و �إعادة �إنتاجه.
ي�شركون مع الرمز �صوتا و بالتوازي ي�شركون ال�صوت مع الرمز.
معب عما ميكننا
�إنها اخلطوات الأوىل لتمثيل الأ�شياء� .إنه مثال ّ
عمله يف الريا�ضيات مع ال�صغار.
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المقابلة
مقابل��ة م��ع �ص��ويف �ص��وري ـ��ـ ال َف ْ
��رنْ� ،أ�س��تاذة
حما�ض��رة يف تعليمي��ة الريا�ضي��ات ،و م�ؤط��رة
تكوي��ن املعلمني(فرن�س��ا).
�أج��رى احل��وار كل م��ن ح .بوكرتوت��ة و ع .بلعن�تر
مبق��ر املعهد الوطني للبحث يف الرتبية.
دورنا هو مرافقة املدر�سني الذين يعملون على هذه الو�ضعية يف
�أق�سامهم من خالل مالحظاتنا و حتاليلنا لردود �أفعال التالميذ
و املدر�سني و كذلك تفاعالتهم امل�شرتكة من جهة ،و من جهة
�أخرى حماولة ا�ستنباط كل ما يتعلق بالتعلم الريا�ضياتي و الذي
ميكن �أن يكون بالأحرى ذا عالقة باجلانب الوجداين� .إنها
اجلوانب التي عاجلناها على «م�ستوى العلوم» يف �أق�سام ريا�ض
الأطفال.
املجلة :هل نحن بحاجة �إىل �أن نكون �أذكياء لنتفوق يف
الريا�ضيات؟

ال�سيد جيل �ألدون� :إطالقا ال! هذا يتعلق مبفهوم
«التفوق يف الريا�ضيات» و ما نعنيه بقولنا « �أذكياء «!
على امل�ستوى املدر�سي� ،أعتقد �أن كل التالميذ ب�إمكانهم �أن
ينجحوا يف تعلم الريا�ضيات طيلة م�سارهم الدرا�سي .بعد
ذلك ي�أتي بالت�أكيد دور املدر�سة ،املربي ،التدري�س للعمل دون
�إهمال التالميذ �أو �ضياعهم �أو تركهم جانبا يف هذا اجلانب
من التعليم ذي اخل�صو�صية ،لأنه يت�صف بالتجريد .من املفيد
غالبا �أن ننظر من زاوية خارجية� :إن الريا�ضيات تبدو جتريدية.
اجلغرافيا مثال تبدو جت�سيدية؛ لكن �إذا طلبنا من التالميذ
على �سبيل املثال ترتيب البلدان فالأمر يعترب جتريدا متاما يف
نظر التالميذ .فاملج�سد بالن�سبة �إليهم هو بلدهم ،منزلهم،
مدر�ستهم ...املج�سد يف نظرهم هو اجلغرافيا التي بني منزلهم
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و مدر�ستهمً � .إذا ت�صنيف البلدان جتريد .نف�س ال�شيء بالن�سبة
للريا�ضيات .يقول لوجنفان « املج�سد عبارة عن جمرد �صريناه
م�ألوفا باال�ستعمال� ».أعتقدها مقولة جد معربة! � ًإذا فلنلعب
مع املج�سدات .و هكذا مل تعد جتريدا ،لقد حولنا هذه الكتلة،
» الريا�ضيات املجردة « التي مت بنا�ؤها على �شكل كتلة طبيعية.
للعودة �إىل ال�س�ؤال ال �أعتقد بوجود عالقة بني الذكاء و تعلم
الريا�ضيات ،رمبا من �أجل نيل ميداليات فيالد�س� ،أو من �أجل
�أن ن�صبح من م�شاهري الريا�ضياتيني ...،لكن �إذا رغبنا يف
االهتمام بالريا�ضيات للجميع ،لكل الأطفال ،فالأمر يرتبط
بتعليم هذه املادة ،بالطريقة التي تد َّر�س و ُت َق َّدم بها الريا�ضيات.
هذه ق�ضايا حقيقية تعليمية ،اجتماعية و توجهاتية .يجب �أن
ن�شري �إىل �أن املجتمع ال يتح ّدث عن الريا�ضيات كحديثه عن
الأدب �أو ال�شعر� ،أو الغناء...
و �أخري ،هناك جانب خمتلف قليال يتعلق يف نف�س الوقت بالنظرة
االجتماعية لهذه املادة و بالطريقة التي ي�ستطيع الأطفال
تطبيقها من خالل �أن�شطة قد تك�شف لهم كل جمالية و نفعية
تعلم الريا�ضيات.
املجلة� :شكرا �سيد جيل �ألدون عن كل هذه التو�ضيحات.

املجلة :يتعر�ض املدر�سون و التالميذ ل�صعوبات يف تدري�س
الريا�ضيات خا�صة يف الهند�سة .و لقد عر�ضتم يف امللتقى �أمثلة
يف الهند�سة احلركية ،فما ت�أثري ذلك يف جناح التالميذ؟

�صويف �صوري ــ ال َف ْ
رنْ :ال ميكنني �إن تعر�ضت
الختبارات الهند�سة يف البكالوريا �أن �أقول �إن هناك تفوقا
للتالميذ يف جانب و �إخفاقا يف جانب �آخر يف غياب نتائج بحثية
يف املو�ضوع .باملقابل �أ�ستطيع �أن �أتناول م�س�ألة النتائج املرتبطة
با�ستعماالت الهند�سة احلركية امل�ستنبطة من البحوث .يتعلق
الأمر بالتفكري الريا�ضي لفهم �أ�شكال الهند�سة احلركية و حلل
م�سائل الهند�سة املحلولة مب�ساعدة هذه الأ�شكال .بالفعل فلقد
بينت البحوث �أنه مع الهند�سة احلركية هناك �أوال انخراط
حقيقي للتالميذ ،مما يدفعهم �إىل اال�ستيعاب الأف�ضل للهند�سة.
و �إذا بقينا يف حقل املعارف يف الهند�سة ،فطبيعة التفكري هي
التي تختلف مع املحيط املعلوماتي .لقد حاولت ا�ستغالل هذا
االختالف يف مداخلتي بامللتقى من خالل االعتماد على مثال
عمودية امل�ستقيمني� ،إنهما مل يعودا من املعارف احلالية :لقد
تعلم التلميذ التعريف و ب�إمكانه ا�ستعرا�ضه يف الإجابة عن
�س�ؤال ...لكنه �أي�ضا قادر� ،شيئا ف�شيئا ،على ا�ستعمال معارفه
الريا�ضياتية ،كالعمودية ،باعتبارها �أداة حلل م�سائل .و هذا

يغري املعنى الذي �أحلقه بهذه املعرفة .لكنه من ال�صعب �إدراك
هذا النجاح من خالل امتحان.
ا�ستغل ال�شكل الذي على الي�سار و �أعد ر�سمه على اليمني .و
مل�ساعدتك .القطعة  BCقد ر�سمت .انتبه ،يجب �أن يتوازى
ال�شكالن حتى يف حالة حترك النقط.

�شكل  :1ا�ستك�شف ال�شكل على الي�سار و �أعد ر�سمه على
اليمني .مل�ساعدتك القطعة [ ]BCقد مت ر�سمها .انتبه ،يجب �أن
يتوازى ال�شكالن حتى يف حالة حترك النقط .يتمثل احلل يف
�إن�شاء مثلث  ABCثم امل�ستقيم العمودي على [ ]BCالذي مير
على  Dو يقطع القطعة [ ]ABيف � .Gأن�شئ نقطة  Fعلى []AC
و نقطة  Eعلى [ ]BCثم الرباعي .D G F E
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن الهند�سة يف فرن�سا ،ل�سوء احلظ� ،أ�صبحت
ت�ضيق م�ساحتها يف مناهج التعليم ،يف حني �أنها املجال الذي
غالبا ما يتناوله املتخ�ص�صون يف الريا�ضيات باجلامعات
بالعر�ض يف مداخالتهم مع املدر�سني و التالميذ.

حتويل نظرته املكانية �إىل حجج و �إىل متتالية من العمليات
الهند�سيةً � .إذا ،ت�سمح الهند�سة احلركية مبا يف ذلك يف املدر�سة
االبتدائية ،بهذا الربط بني املعارف املكانية التي يجب تدعيمها
و التو�سع فيها و بني املرور �إىل الهند�سة.

غري �أنني �أعتقد �أن الهند�سة ميكن تدري�سها يف التعليم االبتدائي
مع الهند�سة احلركية ،لأنها متكن التلميذ يف االختبارات
با�ستغالل معارفه .يف بداية التعلمات يتداخل احليز املكاين
و الهند�سة بالن�سبة للتالميذ .و لقد بينت خالل هذا امللتقى
مثاال معروفا يف الهند�سة احلركية ي�سمح بفهم الرابطة بني
املعارف املكانية و املعارف الهند�سية .يتعلق الأمر ب�سيارة دون
عجلة و على التلميذ �إعادة تركيبها .فالو�ضعية مكانية و امل�س�ألة
تتعلق ب�سياق احلياة اليومية.

�إىل جانب هذا ،ت�سمح الهند�سة احلركية بعدم ح�صر تعليم
الهند�سة يف تعليم امل�صطلحات الهند�سية .لي�س الغر�ض من
ا�ستعمال امل�صطلح ال�صحيح هو �إر�ضاء املدر�س� ،إنه ي�سمح
خا�صة بالتعامل مع املحيط املعلوماتي .فمثال ،عندما يريد
التلميذ �إن�شاء «م�ستدير» ،يبحث عن �أدوات الهند�سة احلركية،
ال يجد الأداة « م�ستدير « لكنه يجد ال�شكل املرغوب مرفقا
بكلمة «دائرة» .و هكذا يتعلم �أنه بوا�سطة �أداة ت�سمى «دائرة»
يجد ال�شكل املبحوث عنه.
القيام بعمل الريا�ضيات معناه تعلم الريا�ضيات! نحن ال نتعلم
الريا�ضيات دون �أن نعمل بهاً � .إذا �أقول �إن الهند�سة احلركية
�أداة جيدة ت�سمح بخلق الظروف املنا�سبة حتى تكون الو�ضعيات
التعلمية حقيقة جتعل التالميذ منخرطني� .إننا ال ن�ستطيع �إن�شاء
مثل هذه الو�ضعيات بدون الهند�سة احلركية و التكنولوجيا،
تقدم التكنولوجيا حلد ال�ساعة قيمة م�ضافة حقيقية.
من هذا املنطلق ميكننا �إجناح التالميذ ب�صورة �أف�ضل .و جناح
التالميذ ينتج النوعية يف التعلمات.

�شكل  :2كيف نعيد �إن�شاء عجلة �سيارة؟ .يتمثل احلل يف
�إن�شاء دائرة حيث مركزها هو متو�سط قطر معطى بوا�سطة
طريف هيكل ال�سيارة الربتقالية .تتمثل ال�صعوبة لدى التالميذ
يف و�ضع نقطة تتو�سط يف نف�س الوقت قطعة و تكون مركز
دائرة.
لإن�شاء العجلة يبحث التلميذ يف كيفية �صنع دائرة بوا�سطة �أدوات
حميط عمله لو�ضعها يف مكان العجلة الناق�صة .عليه � ًإذا حتريك
ال�سيارة دون �أن تكون العجلة ملت�صقة بها .و بالتايل فالتلميذ
يعلم �أن ذلك لي�س حال و عليه البحث عن حل �آخر .و الكت�شاف
احلل ال�صحيح ،عليه بتغيري الو�ضعية ،عليه بتحليلها ال من وجهة
نظر مكانية بل هند�سية و �أن ين�شئ مركز هذه الدائرة و كذا
و�سط القطر ...و هكذا ،فبف�ضل الهند�سة احلركية ميكن للتلميذ
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املجلة :ما هي مقرتحاتكم لتح�سني تعليم الريا�ضيات؟ و كي
نختم ،كيف نتعلم و نعلم الريا�ضيات؟

�صويف �صوري ــ ال َف ْ
رنْ :ال ميكنني �إعطاء حلول
اليوم ،لكنها رهان كل الأعمال التي متت يف تعليمية الريا�ضيات
خ�صو�صا يف فرن�سا ،منذ ال�سبعينات و منذ �إ�صالح الريا�ضيات
احلديثة .الرهان هو يف فهم ما هي العوائق ـ م�ؤ�س�ساتية كانت
�أم ذات العالقة مع طبيعة املعرفة الريا�ضياتية ـ التي ميكن �أن
جتيبنا عنها الو�ضعية التعليمية داخل الق�سم يف حلظة معينة.
�إذا بد�أنا ح�صر هذه املعوقات ميكننا اقرتاح و�ضعيات ب�سيطة
الفهم و التي ميكن لكل تالميذ الق�سم االنخراط فيها لتكون
حلوال� .أي يجب جت ّنب اقرتاح و�ضعيات معقدة تكرث فيها
امل�صطلحات و العنا�صر و غريها؛ التي جتعل التالميذ يتوقفون
مبجرد ما يبد�أون التفكري يف حل امل�س�ألة.

لقد بني جيل �ألدون يف مداخلته و�ضعيات جد ب�سيطة يف البداية
و التي تنتهي �إىل م�سائل ريا�ضياتية جد مفيدة تتمركز حلولها
على خمتلف جماالت الريا�ضيات ،لي�س بال�ضرورة تلك املذكورة
يف منطوق امل�س�ألة .الرهان هو يف الو�صول �إىل بناء جيد ملثل
تلك الو�ضعيات التعلمية التي ميكن لكل التالميذ مبا�شرتها
و ت�سمح لهم باالنخراط يف التفكري الريا�ضياتي .فبهذه
الطريقة �سيتعلمون� .إنها املنهجية القاعدية.

ا�ستعمالها حتى ال يقول �أي تلميذ اجلملة التالية « :ال �أحب
الريا�ضيات!» اجلملة التي �سمعناها م�ؤخرا ،جيل و �أنا ،يف
الق�سم التح�ضريي (ال�سنة الأوىل من التعليم االبتدائي) من
تلميذة يكاد يبلغ عمرها �ست (�)06سنوات.
املجلة :ن�شكركم عن �إجابتكم على �أ�سئلتنا.

يف احلقيقة ،يتمثل عملنا ،خ�صو�صا يف املعهد الفرن�سي للرتبية
يف فريق  EducMathيف البحث �أوال عن خ�صائ�ص الو�ضعيات
التعلمية حتى يتمكن التالميذ من التفكري ،خ�صو�صا تلك التي
ت�ستح�ضر التكنولوجيات .ثم اقرتاحها على املدر�سني لتطبيقها
داخل الق�سم .بعدها ،فهم الظروف التي تكون فيها هذه الو�ضعيات
منتجة من حيث تعلمات التالميذ و قابلة لال�ستعمال من ِق َبل
املدر�سني ب�صورة وجيهة و مك َّيفة .هذه بع�ض الر�ؤى للأخذ بيد
التالميذ لتعلم الريا�ضيات و التلذذ مبمار�ستها و التفوق �أكرث فيها.
يجب � ًإذا �إيجاد الو�ضعيات اجليدة ليتمكن املدر�سون من
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المقابلة
مقابل��ة م��ع ال�س��يد �أحم��د ب��ن �س��عادة دكت��وراه يف
الفيزي��اء بجامع��ة مونرتيال (كندا)

املج ّلة :لقد ن�شطتم يوم  27ماي يوما درا�سيا حول تعليم
العلوم و املُقاربة بالكفاءات (م.ك) باملعهد الوطني للبحث
يف الرتبية .ما هي فائدة االنتقال من املقاربة بالأهداف �إىل
املقاربة بالكفاءات؟
�أحمد بن �سعادة :لقد �سمحت املُقاربة بالكفاءات –
مهم و ف ّعال و بالرتكيز على عمل التلميذ
خا�صة يف العلوم -بتعليم ّ
و بالعمل يف �إطار عر�ضي :ن�شاط التلميذ يف كل مادة -ترابط
املواد .لقد �أ�صبح التع ّلمعلى �أ�سا�س الكفاءات ال املُحتويات� .إن
تلميذ القرن  21م�ؤهل لتقبل الدرو�س باملقاربة بالكفاءات من
الدرو�س الإلقائية.
املج ّلة :يجد املُد ّر�سون �صعوبات لإعداد و تقييم و�ضعيات
التعلُّم باملقاربة بالكفاءات .هل ت�ستطيعون اقرتاح طريقة؟

�أحمد بن �سعادة :ب ّينت يف مداخلتي مدى �صعوبة
تقومي و�ضعيات التعلُّم و �أنّ �أي �إ�صالح لنظام تربوي عملية
يغي
مع ّقدة و على املُد ّر�س لي�س فقط �أن ُيع ّلم بل و �أن ّ
عاداته التعليمية .فالبد من م�ساندة الأ�ستاذ على اال�ستئنا�س
بهذه املُقاربة� -أعني املقاربة بالكفاءات -و ذلك بالتح ّكم بكل
مراحلها .و على �سبيل املثال قامت دور الن�شر يف الكيبك ب�إعداد
و�ضعيات تع ّلم ،الهدف منها حت�ضري املُد ّر�سني للتح ّكم يف
و�ضعيات التعلُّم و التقييم (و.ت.ت – )S.A.Eذات داللة بالن�سبة
لل ُمتع ّلم .و املُهم هو تعليم املُد ّر�سني كيفية �إعداد هذه الو�ضعيات
ليتع ّودوا على �إنتاج مثيالتها.
املج ّلة :ما هو �أثر تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف جناح
التالميذ خ�صو�صا يف العلوم؟
22

هم لي�س يف ذاتها
�أحمد بن �سعادة :احلا�سوب �أداة و املُ ّ
و � ّإنا يف كيفية ا�ستعمالها .هذه الأداة لي�ست ب�صدد الزوال ،بل
بالعك�س .و علينا تعلُّمها و تعلُّم ا�ستعمالها و على املدر�سة فعل
ذلك للتالميذ� .إنّ ا�ستعمال ت�.إ�.أ يف الق�سم لي�س وليد اليوم،
فقد ا�ستعملتُه �شخ�صيا يف ال�سابق .و على املُع ّلم تعليم التالميذ
ا�ستعماله خ�صو�صا تعليمهم كيفية ا�ستهداف املعلومة املُنا�سبة
و ا�ستغاللها .و �أذ ّكر �أنّ ا�ستعمال هذه التكنولوجيات ذات كفاءة
عر�ضية� .إنّ �أحد �أهداف التعلُّم يف الكيبيك هو تعليم التالميذ
ا�ستغالل التكنولوجيات احلديثة يف املدر�سة.
املج ّلة� :أنت نتاج املدر�سة اجلزائرية و ُمتح�صل على دكتورا
يف الفيزياء .حاليا �أنت بيداغوجي ت�شهد لك حياتك املهنية بع ّدة
جوائز .فما هي تو�صياتكم ُتاه املُد ّر�سني؟

�أحمد بن �سعادة :بل �أنا نتاج جزائري مائة باملائة
ذهبت �إىل كندا لدرا�سة النظام البيداغوجي الكيبيكي بهدف
االبتكار .لقد جنحت يف و�ضع ب�صمتي على النظام الغربي و
حت�صلت على جوائز .ك ّل هذا لي�س لكوين عبقريا و � ّإنا لأنني
ّ
�أعمل بكل �صرامة �إىل ح ّد امل�ش ّقة على نف�سي .و هذا هو �سبب
العمل الإبداعي.

هذه هي ر�سالتي نحو املُد ّر�سني� .أقول � ًإذا لزمالئي اجلزائريني
«�إن كنت قادرا على ت�أليف ُكتب ي�ستعملها تالميذ يف الكيبيك،
�أنتم كذلك ،ب�شرط �أن ُتو�ضع بني �أيديكم الو�سائل ال ّ
الزمة،
و �أن تتو ّفر لديكم الإرادة و الفعالية و �أن ُتكا َف�أ ُمبادراتكم».
�أعتقد �أنّ حت�سني �أي نظام تربوي ينبني على الث ّقة يف املُد ّر�سني.
�إ ّنهم هم حم ّركو املدر�سة.

مما �أعرفه معهم،
�أنني يف داري� .إ ّنه �شرف يل لتقا�سم بع�ض ّ
و �إعانتي بني وطني الآن و يف امل�ستقبل .و �إذا �سمحت يل
الفر�صة من جديد �س�أكون �أي�ضا موجودا ،لي�س فقط لتن�شيط
�أيام درا�سية و � ّإنا من �أجل م�شاريع �إبداعية و �أكرث جت�سيديا.
املج ّلة� :شكرا ال�س ّيد �أحمد بن �سعادة على هذه املُقابلة.

املج ّلة :هل عندك ما ُت�ضيفه؟

�أحمد بن �سعادة� :أ�شكر املعهد الوطني للبحث يف الرتبية
الذي منحني هذه الفر�صة ملُالقاة زمالئي و تن�شيط هذا اليوم
الدرا�سي� .إنني فخور لتواجدي بني ُنظرائي باملعهد �أين �أح�س
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تظاهرات علمية :ملتقيات  /أيام دراسية  /منتديات

ملتقى دولي حول تعليمية الرياضيات و تطويرها



يف التقومي

كان التعليم رهينة غياب لنظام تقوميي هادف ومتكامل و كان
مقيا�س النجاح وقفا على املوهوبني والأذكياء و التقومي حم�صورا
يف نتائج االختبارات و ال يراقب تطور املتعلم بدقة .و كلن �أهم
�سبب لهذه احلالة يتمثل يف غياب ت�أهيل للمعلم يف مو�ضوع
التقومي .كما مل تكن نتائج االختبارات توظف يف عملية التعليمو
كان املعلم يخترب تالميذه قيا�سا على ما علمه من خالل �أ�سئلة
اختبارات غري متنوعة و غالبا ما تكون ع�شوائية وغري هادفة
و كان م�صري التلميذ قد يتقرر بناء على اختبار واحد.


يف الكتاب

�أما الكتاب فقد كان يقوم على �سرداملعلوماتوالإخراج يقت�صر
على ترتيب الفقرات� .أماالألوانفتكاد تنح�صر يف الأ�سود
والأبي�ض و كان الكتاب يعد دون اخت�صا�ص تربوي و ال عالقة
له بواقع التلميذ.


احت�ضن املعهد الوطني للبحث يف الرتبية يوم  26ماي
ملتقى دوليا حول تعليمية الريا�ضيات و تطويرها ،ن�شطه خرباء
و بيداغوجيون من جمهورية لبنان ال�شقيق؛ و هذا عر�ض يلخ�ص
�أهم املفاهيم و املوا�ضيع التي ت�ضمنتها حماور املداخالت.
2013

 املعامل التقليدية و التوجهات احلديثةيف تعليم
الريا�ضيات( ن�شط املحا�ضرة الدكتور �إبراهيم حلواين)
 املعامل التقليدية


يف املحتوى

يذكر املحا�ضر بع�ض الأمور ال�سلبية التي كان يت�ضمنها حمتوى
الريا�ضيات عندماكان على مقاعد الدرا�سة ،كانت تقدم لهم
معلومات جمردة كانت هدفا بذاتها� ،إىل جانب منطلقات
نظرية وتطبيقات م�صطنعة منعدمة الربط مع الواقع و مع بناء
النظريات الريا�ضية.
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لقد كانت بع�ض املواد �صعبةلدى �أغلب املتعلمني و ال تتنا�سب
مع �سنهم ،كما ي�سجل غياب الت�سل�سل الرتبوي يف الأهداف
التعليمية .و كانت الريا�ضيات منف�صلة عن امليادين الأخرى.


يف طرائق التعليم

فيما يخ�ص طرائق تعليم الريا�ضيات فيمكن ت�سجيل �أناملتعلمكان
عبارة عن عن�صر متلق م�ستمع غري فاعلو كان ال يقوم بن�شاطات
عملية و ال يعمل �ضمن جمموعات و ال ينجز م�شاريع �أبحاث.
لقد كان املعلم حمور العملية التعليميةيقوم بالتلقني وال�سرد
و يتوجه للتالميذ املتقدمني ويتفاعل معهم و ال يوظف بيئة
املتعلم يف عملية التعليم.
 يف املعلم
كان املعلم يعتمد على خربته وحت�صيله الدرا�سي كما كان بع�ض
املعلمني غري متخ�ص�صني يف املادة و �أكرثهم غري متخ�ص�صني
يف الرتبية مع غياب للت�أهيل الدوري.

يف العالقة مع الأولياء

مل يكن هنالك توا�صل بني الأهل واملدر�سة حول املادة ،بل كان
الأولياء املتابعون ي�أخذون املعلومات من �أوالدهم و قد تت�ضارب
طرق التعليم بني الأولياء املرافقني لتعلم �أبنائهم واملعلم .و مل
يكونوا يدركون متاما نظام التعليم يف املدر�سة


التوجهات احلديثة

بعد �أن كان منهج الريا�ضيات ينح�صر يف تعليم الأعداد
والعمليات عليها واجلرب والهند�سة ،ف�إن التوجهات اجلديدة
لتعليم الريا�ضيات �ستغطي موا�ضيع جديدة فر�ضت نف�سها يف
واقع احلياة .كما �أنها �ستلحظ مهارات و�شروطا �ضرورية مل
تلحظها املناهج التقليدية.


معاجلة املعلومات

�إن القدرة على تنظيم املعطيات وتف�سريها وحتليلها متهيدا
التخاذ القرارات والقيام بالتوقعات حتتل اليوم حيزا كبريا يف
ثقافة املواطن الفاعل واملنتج .و �إن تعليم مفردات الإح�صاء
وطرائقه ومهارات تطبيقه و�أنواع ر�سومه البيانية وقراءتها
و�إن�شائها ،كل ذلك �أ�صبح ي�شكل �أهدافا تعليمية ملحة.



الأمناط

و فيها تدريب للمتعلم على التحليل واملالحظة والتخمني والتوقع
والتحقق والتعميم ،وكلها مهارات ينبغي �أن يتزود بها التالميذ،
�سواء كان ذلك يف ميدان اجلرب �أو الهند�سة �أو �أي من امليادين
الأخرى.
و ت�شكل الأمناط العددية فر�صة جيدة للتب�صر يف طبيعة الأعداد
والعالقات بينها ،وا�ستك�شاف خ�صائ�صها وبناء املعارف حولها.
وهي متهد لبناء �أر�ضية مهمة لـلمتتالية والدالة اللتني �سيدر�سهما
التلميذ الحقا.
�أما الأمناط الهند�سية ففيها فر�صة ُتعمق معرفة التلميذ
بالأ�شكال الهند�سية وخ�صائ�صها .كما �أنها جمال عملي
ال�ستعرا�ض التحويالت الهند�سية ب�شكلها املب�سط؛ كما تنمي
الأمناط الهند�سية النواحي الإبداعية واجلمالية لدى التالميذ.


التـوا�صــل

�إن التلميذ الذي ال ميكنه فهم ال�شرح �أو فهم ن�ص امل�س�ألة،
�أو التعبري عن �أفكاره ب�شكل وا�ضح� ،سيتعرث با�ستمرار
و�سي�صاب بالإحباط يف النهاية.لذا يجب �أن يوفر املنهاج
فر�صا كافية �أمام املتع ّلم ليمتلك القدرة على قراءة ال ّن�صو�ص
الريا�ض ّية وفهم مقا�صدها و�صوغ �أفكاره ب�شكل وا�ضح والتعبري
عنها بكل �سهولة.


الربـــط

املق�صود بالربط بناء �شبكة ج�سور تربط من جهة بني خمتلف
فروع الريا�ضيات ،مبا يعزز فكرة وحدة الريا�ضيات ،ومن
جهة �أخرى بني الريا�ضيات والعلوم الأخرى� ،سواء منها
العلوم ال�صحيحة( الدقيقة)�أو العلوم الطب ّية �أو الهند�سية
�أو التكنولوجية �أو الإن�سانية.هذا الربط هو الذي يعطي معنى
لتعليم الريا�ضيات.


حل امل�سائل

�إن حل امل�سائل يف الواقع جوهر تعليم الريا�ضيات ،فهدف منهاج
الريا�ضيات الأ�سا�سي يف التعليم ما قبل اجلامعي هو تزويد
املتع ّلم باملفاهيم واملهارات والأدوات التي متكنه من التعامل
مع م�سائل احلياة حللها� .إن هناك ا�سرتاتيجيات معروفة حل ّل
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امل�سائل ،جتمعت لدى اخلرباء الرتبويني ،يجب �أن يوفرها
املنهاج ويحولها �إىل مهارات يتقنها التالميذ.
الإفادة من اخلربات والنظريات الرتبوية



�إن مفهوم املربع ومتييزه هو من الأهداف التعليمية يف ال�صف
الأول .فلو كنت معلما يف هذا ال�صف ،ف� ّأي طريقة ت�ستعمل
لتعريف املتعلم بهذا املفهوم؟�إن ا�ستعمال الر�سوم ،مهما كانت
جميلة ،لتقدمي مفهوم املربع �أو امل�ستطيل �أو املثلث �أو غريها،
ال يعترب متوافقا مع التوجهات الرتبوية احلديثة يف التعليم.لذا
يف�ضل تقدمي مثل تلك املفاهيم عرب الأج�سام الهند�سية مثل
املكعب �أو �شبه املكعب �أو الهرم ،ولكن ملاذا ؟
ميكن للمتعلم �أن يلعب باملكعب (بالن�سبة �إليه لي�س الأمر لعبا)
 ،ويتح�س�س حدوده ور�ؤو�سه ،وي�ؤخذ ب�ألوانه ،ويبنى به ،ويهدم
بنياته ،ويرميه ،وي�ضعه يف متاعه ،ويع�ض عليه ،ويت�أمل وجوهه
ويبت�سم له ،ويغ�ضب عليه ،و ...ف�أ ّنى له ذلك مع الر�سم؟
عندما يلعب الطفل باملكعب فهو يقوم بعمل ج ّدي على ال�صعيد
اجل�سدي والذهني واملعريف.وعندما يلعب فهو يبني يف خميلته
عاملا له ،مثلما هو العامل احلقيقي للبالغ ،ويخلق �أمام ذاته
حتديات ثم يحاول �أن يتجاوزها.
و من نتائج الأبحاث املهمة يف علم النف�س املعريف وعلم الأع�صاب
�أن:
العقل الب�شري بني على �أ�سا�س العامل املادي الثالثي
الأبعاد املحيط به.
الذاكرة الف�ضائية تطورت ،لي�س عند الإن�سان فقط ،بل
عند معظم املخلوقات املب�صرة ،وذلك ب�سبب حاجتها �إىل
حفظ امل�سالك والأدلة املرجعية التي تعينها يف تنقالتها.


مراعاة بيئة التلميذ واهتماماته و�سنه
مثال على هذا:

 - مت ن�صب  566عمود �إنارة بني بلدتني� .إذا كانت
امل�سافة بني كل عمودين  30مرتا ،فكم تبلغ امل�سافة بني
البلدتني؟
 - ن�صبت وزارة الأ�شغال العمومية  566عمود �إنارة
على طريق البليدة – الدويرة ،جنوب العا�صمة .ف�إذا كانت
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امل�سافة بني كل عمودين  30مرتا ،فكم تبلغ امل�سافة بني بليدة
والدويرة؟
ف�أي �صيغة للم�س�ألة ال�سابقة �أف�ضل ،الأوىل �أم الثانية ؟ و ما �سبب
االختيار؟
�إن ال�صيغة الثانية توفر للمتعلم التايل:
�ستثري اهتماماته ملجرد �أنها تتعلق بوطنه.
�ستثري ف�ضوله ملعرفة امل�سافة بني بلدتني (قد) يعرفهما.
امل�سافة بني عمودين (30م ) �ست�شكل معلومة و�سترت�سخ
يف ذاكرته لأنها ت�أتي من واقع.
�سي�صبح للقيا�س  30م معنى لديه و�سي�ستعمله كمرجع،
لأنه يراه متمثال بواقع ي�أتي حتت ناظريه.
اجلواب(امل�سافة 16980مرتا) �سي�شكل معلومة قيمة للتلميذ
لن ين�ساها ب�سهولة.
ميكن للمعلم �أن ي�ستثمر اجلواب لينمي �إدراك املتعلم فيما
يتعلق بامل�سافات بني املدن واملقارنة بينها.
ميكن للتلميذ �أن يحكم على اجلواب �إن كان معقوال �أو ال.
ميكن للم�س�ألة الواقعية �أن ت�شكل فر�صة لتنمية التفكري
الناقد لدى التالميذ.
�إن ذهن التلميذ مبني �أ�سا�سا على ظواهر ومعطيات بيئته
(القريبة فالأبعد فالأبعد )...و كل معلومة ي�ستقبلها ذهن
التلميذ� ،إمنا ي�سقطها على �شبكة معقدة من املعلومات
والعالقات ال�سابقة .فاملعلومة التي ت�أتي تلبية حلل م�شكلة ،حتتل
احليز الأكرب يف الذاكرة.
�إن املعلومة التي ت�أتي جوابا عن �س�ؤال ،ترت�سخ يف الذاكرة �أكرث
من تلك التي ت�أتي �سردا.
يف �أثناء نوم الفرد ،يقوم دماغه بغربلة �شاملة لكل
املعلومات التي وردت �إليه ،في�صنفها ومبو�ضعها يف الذاكرة،
وي�سقط كل املعلومات التي يحكم بعدم فائدتها.
 .طرائق التعليم احلديثة يف الريا�ضيات
( مداخلة ن�شطها الدكتور نعمة �صفا)
ا�ستهل املحا�ضر مداخلته بعبارة الباحث البيداغوجي

ال�شهريجونديوي حيثقال�»:إذا كانت طريقة التعليم التي
يعتمدها املعلمون اليوم هي ذاتها الطريقة التي اعتمدوها
البارحة ،نكون قد �سلبنا الغد من �أجيالنا ».و عبارة بلوتار�ش:
« العقل لي�س وعاء لنملأه� ،إمنا هو وعاء لنوهج فيه النار» وويليام
يت�س« :التعليم لي�س عبارة عن ملء دلو� ،إمنا هو نار على املعلم
�أن ي�شعلها»وبناء على ما قاله العاملان بلوتار�ش و ويليام ،طرح
املحا�ضر �س�ؤاله :هل تعتقد ب�أن التلميذ ي�ستطيع بناء معلوماته
الريا�ضية؟
ليجيب عن هذا الت�سا�ؤل تعر�ض ملا تن�ص عليه نظرية التعلم
البنائية احلديثة على �أن تلميذ قادر على بناء معارفه الريا�ضية
انطالقا من معارفه ال�سابقة .و عر�ض للحا�ضرين مثاال عن
ذلك:
" هل من امل�ستطاع �أن ُيطلب من تلميذ �أن يحل امل�س�ألة التالية
ال�ستك�شاف مفهوم الق�سمة ،م�ستعمال التلميذ معارفه ال�سابقة
حول ال�ضرب والطرح = 4 ÷ 156؟؟؟؟ "
ثم عر�ض لنا احلل من خالاللطريقة اال�ستك�شافية
 الطريقة اال�ستك�شافية
 يعتمد املعلم خاللهاعلىتعليم غري مبا�شر
 يهيئ املعلم مناخا تعليميا ي�ساعد التالميذ على عملية
اال�ستك�شاف
 يتعلم التلميذ الريا�ضيات من خالل االنخراط بالعمل،
جاعال هذه الطريقة من كل تلميذ متعلما ن�شطا
((learn by doing math

 يكافح التلميذ من �أجل التو�صل حلل امل�س�ألة
 يقيم حد�سا بناء على معطيات ،ويت�أكد من �صحة ما
تو�صل �إليه
 يربر وي�شرح ا�ستنتاجاته
و فيالطريقة اال�ستك�شافية:
يلعب التلميذ دور املتعلم النا�شط ذات ال�صفات التالية:
 مت�سائال
 خمططا
 متعاونا
 جمربا

كما ي�ساعد املعلم التلميذ على االنطالق من معارفه الريا�ضية
ال�سابقة للتو�صل �إىل اال�ستنتاج الريا�ضي ال�سليم ،من خالل
طرح �أ�سئلة مفتوحة تنمي مهارات التفكري العليا والتفكري الناقد
 ،فيطرح لأ�سئلة التالية خالل تنفيذه الطريقة اال�ستك�شافية:
 هل الذي تو�صلت �إليه ينطبق على جميع احلاالت؟
 هل ت�ستطيع �إعطاء مثال م�ضاد؟
 كيف ميكنك �أن تربهنه؟
 ما االفرتا�ضات التي اعتربتها؟
 ماذا يعتقد الآخرون عن الذي قاله �أحمد ؟»
 هل توافق ؟ �أم ال ؟»
 هل تو�صل كال منكم �إىل الإجابة ذاتها ،لكن م�ستعمال
طريقة خمتلفة وقادر على �شرحها؟»
 هل ت�ستطيع �إقناع زمالئك �أن ما تقوله ذات معنى
ريا�ضي ؟»
 كيف تو�صلت �إىل هذا اال�ستنتاج ؟
 هل ت�ستطيع �صنع منوذجلتبني ما تقوله ؟»
 الذي يح�صل �إذا ....؟ ماذا لو مل يح�صل  .....؟ «
 هل ت�ستطيع �إيجاد منطا ؟»
 هل ت�ستطيع �أن تتوقع التايل؟»
كيف تت�شابه طريقة حلك وطريقة حل زميلك وكيف
تختلفان؟»
 كيف يرتبط هذا بذاك  ....؟»
 ما الأفكار التي تعلمناها �سابقا والتي تعترب مفيدة حلل
امل�س�ألة؟»
 هل �سبق لنا �أن تعاملنا مع م�س�ألة �شبيهة بهذه ؟»
 كيف وجدت تطبيقات الريا�ضيات يف اجلريدة التي قر�أتها
البارحة؟»
 هل ت�ستطيع �إعطائي مثال عن ذلك؟»
متطلبات جناح تنفيذ الطريقة اال�ستك�شافية:
للت�أكد من اكت�ساب التلميذ للمعارف ال�سابقة املطلوبة
البد من توفر الو�سائل التعليمية :مناذج� ،أدوات ح�سية،
الكمبيوتر والتطبيقات التكنولوجية الريا�ضية
�إعطاء فر�صة للتلميذ للتفكري والتو�صل �إىل اال�ستنتاج
وبناء املفهوم
عدم �إعطاء الإجابة �إىل التلميذ قبل تو�صله �إليها
�أمثلة م�ستمدة من الطريقة اال�ستك�شافية
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التعليم عرب حل امل�سائل

م�س�ألة
ا�ستعمل النماذج الب�صرية كي تربهن �أن الك�سر متكافئ مع
الك�سر ،م�ستنتجا �أنه بالرغم من �أن عدد الأجزاء وقيا�سها يف
كال الك�سرين يختلفان ،ف�إن الك�سرين متكافئان.


التعليم عرب حل امل�سائل

تعتمد هذه املقاربة على تعليم �أي مفهوم ريا�ضي �أو مهارة
ريا�ضية من خالل طرح م�س�ألة حيث:
 ال يعلم التلميذ م�سبقا بطريقة احلل �أو بالقاعدة التي
يتطلبها احلل؛
 عند اختيار امل�س�ألة ،يجب الأخذ بعني االعتبار ما اكت�سبه
التلميذ من معارف ريا�ضية حتى حلظة طرح امل�س�ألة؛
 يجب �أن ميهد حل امل�س�ألة �إىل اكت�ساب التلميذ للمفهوم
اجلديد �أو املهارة الريا�ضية اجلديدة؛
 يتحمل التلميذ وحده ،ولي�س املعلم ،م�س�ؤولية �شرح طريقة
حله للم�س�ألة وتربير �صحة �إجاباته؛
 تنبثق نواجت تعلم التلميذ للمفهوم الريا�ضي اجلديد من
عملية حله للم�س�ألة؛
 ميزات املقاربة التعليمية عرب حل امل�سائل؛
 يحل كل تلميذ امل�س�ألة م�ستعمال طريقة خمتلفة عن طريقة
زميله؛
 يلعب التلميذ يف هذه املقاربة دور املتعلم النا�شط؛
 ي�صبح حل امل�سائل جزء ال يتجز�أ من عملية تعلم املفاهيم
واملهارات الريا�ضية؛
 ي�صبح التلميذ قادرا على حل �أي م�س�ألة غري روتينية،
حيث ال يتم تزويده م�سبقا من قبل معلمه بطريقة احلل،
�أو القاعدة املطلوبة لتنفيذ احلل.


التعلم التعاوين

التعلم التعاوين هو �أ�سلوب تعلم ي�ضع التالميذ يف جمموعات
�صغرية غري متجان�سة (ت�ضم م�ستويات معرفية خمتلفة) ،من
�أجل البحث يف فكرة ريا�ضية ما
مثال:
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تق�سيم التالميذ �إىل جمموعات ال�ستطالع ر�أي معلمي �صفهم
حول هواياتهم املف�ضلة .و يتمثل املفهوم املراد تعليمهفي :جدول
التعداد و جدول التكرار.
مراحل التعلم التعاوين

ح�سنات التعليم املبا�شر
تزود التالميذ بخوارزميات ت�سمح لهم القيام بالعمليات
احل�سابية لأعداد كبرية وبوقت �سريع
�سيئات التعليم املبا�شر

. حتديد املجموعات والتعرف على مو�ضوع امل�شروع

يعترب املعلم حمور العملية التعليمية

تق�سيم التالميذ �إىل جمموعات غري متجان�سة

ت�ضع التلميذ يف موقع املتلقي

تعرف تالميذ كل جمموعة على مو�ضوع امل�شروع

جتعل املعارف واملهارات التي تعلمها التلميذ �أكرث عر�ضة
للن�سيان

.حتديد �أدوار عنا�صر كل جمموعة


حتديد م�س�ؤولية كل فرد وامل�س�ؤوليات اجلماعية



تعيني من�سق لكل جمموعة

 االتفاق على كيفية اتخاذ القرار امل�شرتك ،وكيفية
اال�ستجابة لآراء �أفراد املجموعة.
.البدء بالعمل
.حتليل املعطيات وكتابة التقرير النهائي
.عر�ض التقرير:
Power point 
Vidéo Maker 
Website 
.اختبار فردي لأع�ضاء كل جمموعة.
ميزات التعلم التعاوين
يوفر فر�صا ل�ضمان جناح املتعلمني جميعا
يتعلم التلميذ من خالل التحدث واال�ستماع وال�شرح
والتف�سري والتفكري مع الآخرين ومع نف�سه
يلعب التلميذ دور املعلم واملتعلم معا
 يتمكن كل فرد من �أفراد املجموعة من اكت�ساب املفاهيم
واملهارات
 فر�ص النجاح مت�ساوية جلميع �أع�ضاء املجموعة
 التعليم املبا�شر
هي طريقة لتعليم خوارزميات جمع �أو طرح�أو �ضرب �أو ق�سمة
عددين

ا�ستعمال حقيقي للتقومي وال�ساعة
بناء معنى للمقدار اجلربي
ا�ستعمال النماذج يف العمليات على املقادير اجلربية
التدرج يف تقدمي وحدات القيا�س
توظيف خ�صائ�ص الأ�شكال الهند�سية ب�شكل واقعي
مثال مف�صل عن تطبيق كل مهارة يف الدر�س
توفري فر�ص متعددة للتطبيق
متارين موجهة ومتارين حرة وم�سائل ب�شكل وفري
مراجعة عند نهاية كل در�س
م�سائل من نوع « �أين اخلط�أ ؟ «

تقلل فر�ص املبادرة عند التلميذ وفر�ص تطوير �شخ�صيته
وطريقة تفكريه
جتعل مراقبة ن�شاطات التالميذ وم�شاركتهم �أثناء
الدر�س ،خا�صة املق�صرين منهم� ،أكرث �صعوبة
 تطبيق املهارات


املجاالت

احل�ساب الذهني


ا�ستعمال الق ّيم املنزلية يف العمليات الأربع

 ا�ستعمال مناذج ور�سوم الآحاد والع�شرات واملئات يف
التجميع للجمع والتفكيك للطرح


ا�ستعمال الأمناط يف ال�ضرب والق�سمة
ا�ستعمال الزيادة والإنقا�ص يف اجلمع والطرح


 امل�سالك
ا�ستعمال ا�سرتاتيجيات عديدة يف احل�ساب الذهني منها:
التقدير ،الأ�ضعاف ،الزيادة والإنقا�ص؛الأمناط؛ التبديل
والتجميع ؛
التدرج يف الو�صول �إىل �آلية العمليات
ا�ستعمال التقريب والتقدير يف العمليات الأربع
ا�ستعمال املفهوم والنماذج والر�سوم و�شرائط الك�سور
يف العمليات على الك�سور
ا�ستعمال الك�سور املتكافئة يف العمليات على الك�سور



ا�ستعمال التكنولوجيا يف تعليم الريا�ضيات

ا�ستعمل الإن�سان على مر التاريخ �أدوات خمتلفة يف درا�سته
الريا�ضيات والتعامل بها.فا�ستعمل امل�سطرة غري املد ّرجة
وا�ستعمل القلم ثم ا�ستعمل امل�سطرة املدرجةوا�ستعمل
الفرجار(املدور).ثم ا�ستعمل امل�سطرة القائمةو املنقلة .ثم
ا�ستعمل امل�سطرة احلا�سبة .بعد هذه الأدوات ،جاءت الأدوات
الإلكرتونية فجاءت احلا�سبة العادية التي ت�سمح ب�إجراء
العمليات احل�سابية الب�سيطة.ثم جاء احلا�سبة العلمية التي
ت�سمحب�إجراء ح�سابات من �أنواع متعددة  :ح�سابية� ،إح�صائية،
مثلثية وغريها.
ثم جاءت احلا�سبة البيانية التي ت�سمح ب�إجراء ح�سابات من
�أنواع متعددة  :ح�سابية� ،إح�صائية ومثلثية بالإ�ضافة �إىل ر�سم
بيانات الدوال و�إجراء ح�سابات التفا�ضل والتكامل.ثم جاء
احلا�سوب والربامج املوافقة له والتي ت�سمح بالقيام بعدد
كبري جدا من الأعمال املتنوعة .و لقد فتح احلا�سوب الباب
�أمام التفاعلية وبخا�صة يف جمال الهند�سة واجلرب والتفا�ضل
والتكامل واالحتماالت والإح�صاء.
ا�ستعمال احلا�سبة
بالن�سبة للحا�سبة ،يجب االنطالق من احلقائق التالية:ت�شكل
احلا�سبة �أداة من �أدوات الريا�ضيات متاما كما هي امل�سطرة
واملنقلة والفرجار وغريها�.سوف ي�ستعمل التلميذ احلا�سبة
�سواء �سمح بها املعلم �أم ال .و عليه ف�إنه من ال�ضرورة االحتفاظ
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مبوقف نقدي من جواب احلا�سبة وتقييم معقوليته و التفريق بني
ا�ستعمال احلا�سبة و�إتقان التلميذ املهارات احل�سابية واجلربية.
كمايجب �أن يكون موقف املعلم فيما خ�ص ا�ستعمال احلا�سبة
وا�ضحا؛ فعندما يكون الهدف هو تع ّلم التلميذ العمليات احل�سابية
واكت�ساب مهاراتها ،يكون دور احلا�سبة هو التحقق من �صحة
الإجابات�.أماعندما ت�شكل العمليات احل�سابية و�سيلة الكت�ساب
مهارات �أخرى ،ف�إن ا�ستعمال احلا�سبة يكون مفيدا للإف�ساح يف
املجال �أمام الرتكيز على املهارات املطلوب اكت�سابها.
�أما فيما يخ�ص ا�ستعمال احلا�سبة يف حل امل�سائل ف�إن التلميذ
مير عند حله م�سالة يف ثالث مراحل:
فهم امل�سالة و�إيجاد طريقة احلل.
�إجراء احل�سابات التي تقود �إىل احلل
�إعطاء احلل
من الوا�ضح �أن املرحلة الأوىل هي الأ�سا�س يف حل امل�سائل
من هنا �ضرورة الرتكيز على املرحلة الأوىل ولي�س على
تفا�صيل �إجراء احل�سابات التي يتطلبها احلل.
يجب ا�ستعمال احلا�سبة لإجراء احل�سابات ب�شكل �سريع
وب�شكل �صحيح.
ا�ستعمال احلا�سبة يف خمتلف مراحل الدرا�سة
يف املرحلة االبتدائية (من ال�صف � 1إىل ال�صف  : )6ا�ستعمال
احلا�سبة العادية.
يف املرحلة املتو�سطة (من ال�صف � 7إىل ال�صف  : )9ا�ستعمال
احلا�سبة العلمية.
يف املرحلة الثانوية (من ال�صف � 10إىل ال�صف :)12
ا�ستعمال احلا�سبة البيانية.
ا�ستعمال احلا�سوب وبراجمه
هناك نوعان من برامج احلا�سوب:
برامج تفاعلية جاهزة()Ready Made Software
برامج تفاعلية على املعلم �إن�شائها( )content free Software
يجب التفريق بني نوعني من هذا اال�ستعمال:
يعود الأول �إىل اال�شتغال بتطبيقات معدة �سلفا بهدف م�ساعدة
التلميذ على اال�ستك�شاف من جهة ،وعلى التد ّرب على مهارات
من جهة �أخرى.
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يعود الثاين �إىل قيام التلميذ ب�إن�شاءات مما يتطلب معرفته
بكيفية ا�ستعمال الربامج التي �سي�ستعملها للإن�شاء.
ا�ستعمال التطبيقات املعدة �سلفا:
هناك ثالثة �أنواع من التطبيقات املعدة �سلفا:
تطبيقات اال�ستك�شاف
تطبيقات التدريب
تطبيقات احلا�سبة
تطبيقات اال�ستك�شاف
يهدف التطبيق �إىل قيام التلميذ با�ستك�شاف مفهوم
ريا�ضي �أو قانون ريا�ضي ،مثال:
ا�ستك�شاف مفهوم املما�س لبيان دالة
ا�ستك�شاف تكاف�ؤ الك�سور
ا�ستك�شاف قانون جمموع قيا�سات الزوايا الداخلية
للمثلث
ا�ستك�شاف جمموع الزوايا الداخلية للمثلث
 تطبيقات التدريب
يهدف التطبيق اىل قيام التلميذ بحل عدد من التمارين و�صوال
لإتقان مهارة ما ،مثال:
ترتيب الأعداد ال�صحيحة
قيا�س زاوية
ت�صنيف الأ�شكال الرباعية
ح�سابات الن�سبة املئوية
تطبيقات احلا�سبة
يهدف التطبيق �إىل ا�ستعمال التلميذ للتطبيق بهدف
�إيجاد نتائج معينة .مثال :
ح�سابات القيا�سات الإح�صائية ملجموعة معطيات يدخلها
التلميذ
.مبــادئ ومعاييـــر  NCTMيف تعليم
الريا�ضيات
قام املحا�ضر با�ستعرا�ض املبادئ واملعايري التي اعتمدها املجل�س
الوطني ملعلمي الريا�ضيات(National Council of Teachers
)of Mathématiques NCTMيف الواليات املتحدة الأمريكية.

و لقد علل اختياره لعر�ض هذه املبادئ واملعايري ب�سببني :
الأول هو �أن الـ NCTMهو م�ؤ�س�سة عريقة ت�أ�س�ست �سنة
 ،1920ولها ت�أثري عري�ض يف امل�سائل الرتبوية املتعلقة بتعليم
الريا�ضيات ،خا�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية وكندا.
علما �أن عدد املنت�سبني �إليها يناهز 80 000منت�سب.
الثاين هو �أن كتاب « الريا�ضيات للجميع « قد اعتمد
تو�صيات املجل�س يف فل�سفته وبنائه.
مبادئ الـ  NCTMيف ما يتعلق باملنهاج الدرا�سي
يجب توفري منهج درا�سي « متما�سك» ميكن املتعلم من تطوير
فهمه للريا�ضيات ب�شكل منتظم ومنطقي ،مع جتنب هدر الوقت
يف التكرارات غري املفيدة .كما يجب �أن ي�ؤكد على تدري�س
الريا�ضيات التي تركز على املهارات الأكرث �أهمية يف حياة
التلميذ وتوجهاته.
مبادئ الـ NCTMيف ما يتعلق بالتعليم
يجب تعزيز طرق تدري�س �سليمة ،دون فر�ض نهج موحد ينا�سب
اجلميع ،مع �إتاحة الفر�صة للمعلم ليكون قادرا على ا�ستخدام
حكمه املهني يف اختيار �أ�ساليب التدري�س املنا�سبة .ويجب توفري
الفر�ص لتطوير حمتوى الريا�ضيات وتقنيات التعليم الفعالة.
مبادئ الـ NCTMيف ما يتعلق بالتع ّلم
�إن مزيجا من « املعرفة املبنية على املواقع ،والآلية الإجرائية،
والإدراك املجرد» �ضروري للتلميذ لي�صبح قادرا على ا�ستعمال
الريا�ضيات .ولكن ال يكفي �أن يعرف التلميذ كيف ومتى ي�ستعمل
الوقائع والإجراءات واملفاهيم ،بل يجب �أن يتحلى بحب املعرفة(
معرفة الأ�شياء) واال�ستك�شاف ،و�أن ينمي مواقف الثبات
والتحدي �أمام الظروف املختلفة.
مبادئ الـ NCTMيف ما يتعلق بالتقومي
يجب توفري نظام تقومي فعال ،ي�ساهم يف تعزيز عملية التع ّلم،
ويتيح مراقبة املتعلم بهدف م�ساعدته ودعمه ومواكبة تطوره
وقيا�س حت�صيله.
مبادئ الـ NCTMيف ما يتعلق بالتكنولوجيا
البد من وجود ف�سحة كافية ي�ستعمل فيها املتعلم و�سائل
التكنولوجيا مبختلف وجوهها (حا�سبة ،حا�سوب ) .... ،لي�س
فقط بهدف �إتقان ا�ستعمالها ،ولكن �أي�ضا لتوظيفها يف عملية
التع ّلم.

معايري الـ NCTMيف ما يتعلق باملحتوى
 الأعداد والعمليات
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من  1اىل 12
كل متعلم من:
فهم الأعداد وطرق متثيلها والعالقات بينها
و�أنظمتها
فهم معاين العمليات وكيف ترتابط فيما بينها
احل�ساب ب�سال�سة والقيام بتقديرات معقولة
 اجلبــر
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من � 1إىل ،12
كل متعلم من:
فهم الأمناط والعالقات والدوال
متثيل وحتليل الوقائع الريا�ضية والبنى با�ستعمال
رموز اجلرب
ا�ستعمال النماذج الريا�ضية ملثيل العالقات الكمية
وفهمها والقيام بتقديرات معقولة
حتليل التغري يف م�ضامني خمتلفة
 الهند�سة
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من � 1إىل ،12
كل متعلم من:
حتليل املميزات واخل�صائ�ص للمظاهر الهند�سية
وتطوير �أ�ساليب وحجج ريا�ضية تطال العالقات
الهند�سية
حتديد مواقع وو�صف عالقات ف�ضائية با�ستعمال
الهند�سة الإحداثية وطرق متثيل �أخرى
تطبيق حتويالت وا�ستعمال التناظر لتحليل حاالت
ريا�ضية
ا�ستعمال املخيلة والتفكري الف�ضائي والنماذج حلل
امل�سائل
القيا�س
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من � 1إىل ،12
كل متعلم من:
�إدراك ال�سمات القابلة للقيا�س يف الأج�سام
والوحدات والأنظمة ،وكيفية �إجراء القيا�س
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ا�ستعمال تقنيات منا�سبة و�أدوات وقوانني لإيجاد
القيا�س
االحتمال واملعطيات
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من � 1إىل ،12
كل متعلم من:
�صياغة �أ�سئلة ميكن �أن تتطلب معطيات ،وجمع
وتنظيم وعر�ض معطيات كافية للإجابة عنها
اختيار و ا�ستعمال طرق �إح�صائية منا�سبة لتحليل
املعطيات تطوير وتقييم نتائج وتوقعات مبنية على
معطيات
�إدراك و تطبيق مفاهيم �أ�سا�سية يف االحتمال
معايري الـ NCTMيف ما يتعلق باملعاجلة
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من � 1إىل ،12
كل متعلم من:
بناء معارف ريا�ضية جديدة من خالل حل امل�سائل
حل امل�سائل التي تن�ش�أ يف الريا�ضيات ويف جماالت �أخرى
تطوير جمموعة متنوعة من اال�سرتاتيجيات املالئمة حلل
امل�سائل وتطبيقها
تطوير موقف ذاتي قائم على املراقبة والتحليل �إزاء
املعاجلة الريا�ضية يف حل امل�سائل
 اال�ستدالل والربهان
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من � 1إىل ،12
كل متعلم من:
اعتماد اال�ستدالل املنطقي والربهان كو�سيلتني
�أ�سا�سيتني للتعامل مع الريا�ضيات
القيام بتخمينات وا�ستق�صاءات ريا�ضية
تطوير طرائق وبراهني ريا�ضية
اختيار وا�ستعمال �أ�شكال خمتلفة من �أ�ساليب
التفكري والرباهني
التوا�صــل
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من � 1إىل ،12
كل متعلم من:
تنظيم وتدعيم �أفكاره الريا�ضية من خالل التوا�صل
نقل �أفكاره الريا�ضية بدقة وو�ضوح �إىل �أقرانه
ومعلميه وغريهم
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حتليل وتقييم التفكري الريا�ضي والطرق الريا�ضية
لدى الآخرين
ا�ستعمال لغة الريا�ضيات للتعبري عن الأفكار
الريا�ضية
الربط
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من 1
�إىل  ،12كل متعلم من:
ا�ستعمال الروابط بني خمتلف املوا�ضيع الريا�ضية
�إدراك كيف ترتابط عدة موا�ضيع ريا�ضية فيما بينها
لت�شكل مو�ضوعا واحدا متما�سكا
حتليل وتقييم التفكري الريا�ضي والطرق الريا�ضية
لدى الآخرين
تطبيق الريا�ضيات يف جماالت �أخرى غري ريا�ضية
التمثيل
ينبغي �أن متكن الأهداف التعليمية يف ال�صفوف من 1
�إىل  ،12كل متعلم من:
�إن�شاء وا�ستعمال متثيالت لتنظيم وتدوين ونقل
الأفكار الريا�ضية
االختيار من بني متثيالت ريا�ضية متعددة والرتجمة
بينها وتطبيقها بهدف حل امل�سائل
ا�ستعمال التمثيالت لبناء مناذج وتف�سري الظواهر
املادية واالجتماعية والريا�ضية
اخلطــة التنفيذيــــة
لكي ال تبقى املبادئ عند عتبة التنظري ،ولكي ترقى املعايري �إىل
مرتبة التنفيذ الفعلي� ،أين وكيف ميكن للموجهني الرتبويني
وامل�ؤلفني �أن يعملوا لكي ي�ضعوا تلك املبادئ واملعايري مو�ضع
التنفيذ؟
تطبيق النظريات الرتبوية احلديثة
توفري فر�ص لتنمية مهارات التفكري املختلفة
توفري فر�ص ال�ستعمال التكنولوجيا
توفري فر�ص للتعلم النا�شط والتعلم التعاوين والتعلم
املتمايز
توفري فر�ص للتعبري ال�شفهي والكتابي
حمتوى مدرو�س

يف كل زاوية وكل در�س وكل ف�صل من كتاب التلميذ
كتاب معلم واف
كتب رديفة :دعم �،إغناء ،مهارات،
نظام تقومي �شامل
عر�ض متخ�ص�ص للدر�س
معلومات عاملية وحملية حقيقية وقيمة ومنا�سبة
�صور منا�سبة ور�سوم متقنة ومتثيالت دقيقة
متارين وم�سائل تطبيقية :متدرجة ،هادفة ،كافية
م�شاريع عمل
� أهمية ت�أهيل املعلمني يف تطبيق املنهج احلديث
�أ�صبح ت�أهيل املعلمني ي�شكل م�س�ؤولية �ضخمة تقع على عاتق
القائمني ب�أمور الرتبية يف �أي بلد .وال تقت�صر هذه امل�س�ؤولية
على جمال تطبيق املنهج احلديث ،بل تتعداه لت�شمل ب�شكل دائم
ومتوا�صل تطبيق املنهج املعمول به يف كل وقت وحني.
الأهداف العامة
لكي ندرك �أهمية ت�أهيل املعلمني يف تطبيق املنهج احلديث ،البد
لنا من �إلقاء نظرة �سريعة على الهدف من ت�أهيل املعلمني ب�شكل
عام.
ما هو الهدف من ت�أهيل املعلمني ب�شكل عام ؟
يف الدول النامية تقوم الدورات التدريبية على هدف يكاد
يتلخ�ص يف نقطتني:
دعم املعلم يف بع�ض مواد الريا�ضيات
تعريف املعلم ببع�ض التعديالت التي طر�أت على املنهج
و يف الدول املتقدمة يتجاوز مو�ضوع الت�أهيل الدورات التدريبية
لي�شكل خطة متكاملة متوا�صلة تواكب عملية التعليم لتغطي
�أهدافا عديدة ،منها:
حتديث ودعم معلومات املعلم فيما يتعلق باملادة
�إر�شاد املعلم بطريقة ا�ستعمال الكتب التي بني يديه:
كتاب تلميذ ،كتاب �أن�شطة ،كتاب معلم ،كتاب تقومياالطالع
على امل�شاكل التي تواجه املعلم وامل�شاركة يف و�ضع حلول لها.
 تزويد املعلم مبعلومات تربوية تعليمية �ضرورية
تعريف املعلم بطرائق تعليم معينة
�إيجاد �أكرب قدر ممكن من التن�سيق والتعاون بني كل
امل�شاركني يف العملية التعليمية
ولكن ،يكمن خلف تلك الأهداف ،مقا�صد غري معلنة:

 بناء ح�س تربوي /تعليمي عند املعلم من خالل تثقيفه يف
ميدان علم النف�س الرتبوي وعلم نف�س الطفل وعلم االجتماع،
لأهمية ذلك يف جمرى عملية التعليم على اختالف وجوهها
(تعليم املادة ،التعامل مع التالميذ ،التعامل مع النتائج،
معاجلة احلاالت املتطرفة)...،
� إن�شاء قنوات توا�صل دائمة بني �أفراد اجلهاز التعليمي
بهدف الت�شاور وتبادل اخلربات وتدار�س النتائج وحل
امل�شاكل وتقدمي املقرتحات والتو�صيات.
� إ�شراك املعلم يف عملية التخطيط والتنفيذ واملراقبة
للخطة التعليمية ،تنمية ل�شعوره بامل�س�ؤولية  ،واعرتافا
ب�أهمية دوره البنائي.
تطبيق املنهج احلديث
يف احلديث عن تطبيق املنهج احلديث ،ال بد من الإ�شارة �إىل
عقبة جدية يعرفها كل الذين عملوا يف هذا امليدان� ،أال وهي
املقاومة ال�شديدة للمعلمني للمنهج احلديث ،خا�صة �أولئك
الذين �أم�ضوا �سنني طويلة يف تعليم مواد املنهج القدمي .ولعل
ال�سبب يف تلك املقاومة يعود �إىل:
متكن املعلم من املادة التي كان يعلمها ل�سنني عديدة
و�سيطرته عليها من كل جوانبها ،و�إدراكه لكل �أ�سرارها
ودقائقها
الت�سا�ؤالت وال�صعوبات التي ت�شغل بال املعلم �إزاء نقاط
معينة يف املنهج اجلديد ،والتي يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار
و�أن تعالج بجدية مطلقة
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 خل�ضر بغداد

م�ست�شار يف علوم الرتبية
اجلزائر

�أهمية ت�أهيل املعلمني :تطبيق املنهج احلديث
اجلهد الذي على املعلم �أن يبذله ليتمكن من املادة
اجلديدة ويتعامل معها بثقة كتعامله مع املادة القدمية.
عدم اقتناع بع�ض املعلمني باملادة اجلديدة� ،أو ببع�ضها،
ب�سبب عدم اقتناعهم ب�أهميتها �أو بوظيفتها� ،أو ب�سبب عدم
�إملامهم بامل�ستجدات التي دعت �إىل �إدراج هذه املادة يف
املنهج اجلديد.
تو�صيـــة
�إن � ّأي عملية ت�أهيل للمعلمني يجب �أن ت�أخذ باحل�سبان،
وعلى درجة عالية من اجلدية ،النقاط التي �أثرناها يف
ال�صفحتني ال�سابقتني حتت عنوان « تطبيق املنهج احلديث»
وذلك بهدف تطبيق �سل�س وفعال ومنتج للمنهج احلديث.
�إن � ّأي عملية ت�أهيل للمعلمني يجب �أن ت�أخذ باحل�سبان،
وعلى درجة عالية من اجلدية ،النقاط التي �أثرناها يف
ال�صفحات ال�سابقة حتت عنوان « الأهداف العامة « وذلك
بهدف الرقي �إىل م�ستوى الدول املتقدمة يف التعامل مع
اخلطط التعليمية وتطوير املناهج والتخطيط للم�ستقبل.
ملتقى دويل:
« جناح تعليم الريا�ضيات يف الأق�سام و يف النظام
الرتبوي»
كما نظم املعهد الوطني للبحث يف الرتبية من � 26إىل  29ماي
 2013ملتقى دوليا مزدوجا ا�ستهدف تفعيل التفكري حول «كيفية
�إجناح تعليم الريا�ضيات يف الأق�سام و يف النظام الرتبوي» حيث
مت التناول بالتحليل و املعاجلة ملحاور تتعلق خ�صو�صا بتعلم
احل�ساب ،حل امل�شكالت ،ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم و
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االت�صال و كذا تكوين املدر�سني.
ن�شط هذا امللتقى حما�ضرون من املعهد الفرن�سي للرتبية و
املدر�سة العليا مبدينة ليون  Lyonبعر�ضهم للمحا�ضرات التالية:
– تعليم الريا�ضيات اليوم ،م�شكالت و �آفاق ( لوك ترو�ش
 -Luc TROUCHEم ف ت /م ع �أ ل -فرن�سا)
– تكوين مدر�سي الريا�ضيات ،دوام و حتوالت( لوك ترو�ش
 -Luc TROUCHEم ف ت /م ع �أ ل -فرن�سا)
– املناهج و الأ�ساتذة؛ تكنولوجيا الإعالم و االت�صال يف
املناهج( جيل �آلدون  -Gilles ALDONم ف ت /م ع �أ
ل -فرن�سا)
– فعل الريا�ضيات بوا�سطة الهند�سة الدينامية(�صويف
�سوري-الفري ْ
ين -Sophie.Soury-Lavergneم ف ت /م ع
�أ ل -فرن�سا) .
و من جهة �أخرى ،و متهيدا لأ�شغال امللتقى ،و من �أجل �إعطاء
ملحة عن �أثر تعليم الريا�ضيات يف اجلزائر قدم الأ�ستاذ بغداد
خل�ضر امل�ست�شار يف علوم الرتبية مداخلة حول « حتليل نتائج
الريا�ضيات يف امتحان �شهادة التعليم املتو�سط» .كما قام
الأ�ستاذ �سليمان حمودي ،مفت�ش الرتبية الوطنية للريا�ضيات،
بتقدمي عر�ض حول « :عنا�صر تفكريية حول تعليم الريا�ضيات».
هذا ،و قد جمعت هذه التظاهرة العلمية ممار�سي الرتبية
الوطنية املكلفني ب�إعداد و تفعيل مناهج الريا�ضيات للم�ستويات
التعليمية الثالثة( االبتدائي ،املتو�سط و الثانوي) و كانت
منا�سبة لتبادل التجارب املتعلقة بتعليم الريا�ضيات مع خرباء
دوليني متخ�ص�صني يف املادة.

يف خ�ضم املناق�شات التي �أعقبت املداخالت ،ركز امل�شاركون على
�أجهزة تكوين املدر�سني و كذا امل�سارات التي ت�سمح بتطوير نظرة
جديدة لتكوينهم تكون يف م�ستوى القطيعة مع املمار�سات القدمية
و الذي عليه �أن ي�أخذ بيد املدر�سني و التالميذ على ال�سواء �إىل
م�ستوى توقعات املناهج .كما ركزوا حول �إدماج التكنولوجيات
احلديثة يف تعليم الريا�ضيات خ�صو�صا يف الهند�سة الدينامية.
مداخلة الأ�ستاذ و امل�ست�شار يف علوم الرتبية بغداد خل�ضر:حتليل
نتائج الريا�ضيات يف امتحان �شهادة التعليم املتو�سط
قدمت هذه املداخلة يف بداية �أ�شغال امللتقى �صورة دقيقة
عن النتائج املتح�صل عليها يف اختبارات مادة الريا�ضيات
يف دورات �شهادة التعليم الأ�سا�سي( )BEFو�شهادة التعليم
املتو�سط()BEMمن �سنة � 2004إىل �سنة .2012

فتناولت عر�ض النتائج التالميذ املتمدر�سني و هي عبارة عن
تقييم �شامل و قد تعلقت معاجلة العالمات املتح�صل عليها يف
االختبارات بـ :
– فئة املرت�شحني احلا�ضرين يف االختبار �سواء من جنحوا
�أو من �أجلوا،
– فئة املرت�شحني الناجحني،
– فئة املر�شحني امل�ؤجلني.
النتائج املعرو�ضة الحقا ال تخ�ص �إال  )iفئة التالميذ
احلا�ضرين يف االمتحان مبا فيهم الناجحون و امل�ؤجلون )ii ،فئة
التالميذالناجحني.
. النتائج التي حت�صل عليها املرت�شحون احلا�ضرون
يف االمتحان:
النتائج التي حت�صل عليها املرت�شحون احلا�ضرون يف امتحانات
�شهادة التعليم الأ�سا�سي( )BEFو�شهادة التعليم املتو�سط
()BEMمن �سنة � 2004إىل �سنة  2007و �سنة  2011و �سنة
 .2012كانت كالآت

الن�سبة املئوية للتالميذ املتح�صلني على �أقل من 20/5

املجموع

2004

2005

2006

2007

2011

2012

%املرت�شحني املتح�صلني على عالمة <5

%59,30

%47,80

%32,90

%32,10

%17,40

%24,00

يف  ،2004ما يقارب  %60من احلا�ضرين يف االمتحان حت�صلوا على عالمات �أقل من .20/5
يف  2012حوايل ربع املرت�شحني حت�صلوا على عالمات يف الريا�ضيات �أقل من.20/5
ميكن القول �إن يف  ،2012حت�صل التالميذ على نتائج �أقل تدنيا يف الريا�ضيات من .2004
الن�سبة املئوية للتالميذ املتح�صلني على �أقل من 20/10

املجموع
 %املرت�شحني املتح�صلني على عالمة

2004
ْ <10

2005

%80,80 %85,00

2006

2007

2011

2012

%66,40

%64,20

%51,30

%55,10

يف  ،2004ما يقارب  %85من احلا�ضرين يف االمتحان حت�صلوا على عالمات �أقل من .20/10
يف � 2012أكرث من  %55من املرت�شحني حت�صلوا على عالمات يف الريا�ضيات �أقل من .20/10
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الن�سبة املئوية للتالميذ املتح�صلني على �أقل من 20/15

املجموع

2004

 %املرت�شحني املتح�صلني على عالمة<15

يف  ،2004املعدل الأعلى بلغ  20/6.82واملعدل الأدنىالوالية مل يتجاوز .20/3.61

2005

%96,30 %96,90

يف  ،2012املعدل الأعلى للوالية بلغ  20/11.00و املعدل الأدنى الوالية مل يتجاوز .20/6.23

2006

2007

2011

2012

%92,70

%86,40

%80,90

%81,90

يف  ،2004فقط  % 3.10من احلا�ضرين يف االمتحان حت�صلوا على عالمات ت�ساوي �أو �أكرث من .20/15
يف

%18من املرت�شحني حت�صلوا على عالمات يف الريا�ضيات ت�ساوي �أو �أكرث من .20/15

2012

توزيع النتائج على الربيعيات quartiles

ريا�ضيات

2004

2005

2006

2007

2011

2012

عدد الواليات التي حت�صلت على معدل يف
الريا�ضيات

2004

2005

2006

2007

2011

2012

ر1

2,11

2,61

3,8

3,9

6,2

5,15

�أقل من 10

48

48

48

48

21

33

ر2

4,21

5,33

7,56

7,79

9,81

9,04

ي�ساوي �أو �أكرث من 10

0

0

0

0

27

15

ر3

6,32

7,84

11,64

12,44

13,81

13,49

يف  % 25 ،2004من املرت�شحني مل يتجاوزوا عالمة  ، 20/ 2.11يف  2012عالمة .20/ 5.15
يف  %50 ،2004من املرت�شحني مل يبلغوا عالمة ،4.11يف  2012عالمة .20/ 9.04
يف  ،2004فقط  %25من املرت�شحني حت�صلوا على عالمات �أكرث من  20/6.32يف  %25 2012من املرت�شحني جتاوزوا عالمة
.20/ 13.49

بني  2004و  2007مل يبلغ �أي معدل لوالية النتيجة املعيارية 20/10؛ �إنه �إال بعد  2011فقط بد�أنا نالحظ �أن بع�ض الواليات قد
تعدت نتيجة  20/10و يف  2012مل تبلغ  33والية معدل 20/10؛ والية واحدة مل تتع ّد معدل.20/ 7
خال�صة:

2004

2005

2006

2007

2011

2012

�أقل من20/5

%59,33

%47,81

%32,91

%32,05

%17,44

%23,95

القيا�س احلقيقي لنتائج الريا�ضيات هو اعتبار النتائج املتح�صل عليها يف الريا�ضيات ملجموع املرت�شحني يف االمتحانات .بالت�أكيد،
قد �سجل تقدم بني  2004و  ،2012يف حني تبقى هذه النتائج �أي�ضا جد غري مر�ضية.

بني  5و 20/10

%25,62

%32,96

%33,44

%32,13

%33,90

%31,65

النتائج املتح�صل عليها يف الريا�ضيات من طرف املرت�شحني الناجحني:

�أقل من 20/10

%84,95

%80,77

%66,35

%64,18

%51,34

%55,61

الن�سبة املئوية للتالميذ املتح�صلني على �أقل من  20/5و الذين جنحوا يف �ش ت �أ � /ش ت م:

مرت�شحون حت�صلوا على عالمة

بني  10و 20/15

%11,91

%15,47

%26,35

%22,19

%29,80

%26,83

املجموع

2004

2005

2006

2007

2011

2012

�أكرث من 20/15

%3,14

%3,76

%7,30

%13,63

%18,86

%17,56

%للمرت�شحني املتح�صلني على < 20/5

%20,01

%12,21

%11,09

%4,20

%4,68

%9,03

يف  5/1 ،2004املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت �أ و املقبولني يف ال�سنة 1ث حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات �أقل من  ،20/5يف
 2012مت �إح�صاء  %10تقريبا.

يف  ،2004ما يقارب  %85من املرت�شحينلم يتح�صلوا على عالمة .20/10
يف � ،2012أي�ضا �أكرث من  %55من املرت�شحني مل يتح�صلوا على عالمة .20/10
حتليل املعدالت بني الواليات يف الريا�ضيات للمرت�شحني الناجحني و امل�ؤجلني
ريا�ضيات �ش ت �أ – �ش ت م
مرت�شحون ناجحون  +م�ؤجلون
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من خالل هذه النتائج ميكننا القول:
 بوجود فوارق هامة بني الواليات فيما يتعلق بنتائج الريا�ضيات. ب�أنه من غري املعقول �أن حت�صل بع�ض الواليات على نتائج �ضعيفة جدا. -ببقاء نتائج التالميذ فيالريا�ضيات غري كافية ،خا�صة �إذا �أخذنا بعني االعتبار التوجه العلمي و التقني املت�صف به نظامنا الرتبوي.

الوالية الأح�سن نتائج الوالية الأ�ضعف نتائج حت�صلت
على معدل
حت�صلت على معدل

2004

6,82

3,61

2005

8,13

3,15

2006

9,96

5,52

2007

9,72

5,22

2011

11,51

7,33

2012

11,00

6,23

الن�سبة املئوية للتالميذ املتح�صلني على �أقل من  20/10و الذين جنحوا يف �ش ت �أ � /ش ت م:
املجموع

2004

2005

2006

2007

2011

2012

%للمرت�شحني املتح�صلني على <20/10

%61,01

%56,91

%47,32

%29,48

%33,86

%40,12

يف  % 06 ،2004من املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت �أ و املقبولني يف ال�سنة 1ث حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات �أقل من
 ،20/10يف  2012مت �إح�صاء�أكرث من.%40
الن�سبة املئوية للتالميذ املتح�صلني على �أقل من :20/15
املجموع

2004

2005

2006

2007

2011

2012

%للمرت�شحني املتح�صلني على <20/15

%91,24

%91,07

%88,01

%69,62

%73,25

%75,79
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يف  % 9 ، 2004من املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت �أ و املقبولني يف ال�سنة 1ث حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات ت�ساوي �أو �أكرث
من  ،20/15يف  2012مت �إح�صاء �أكرث بقليل من  .%24هذه النتائج غري كافية لتحقيق التوجه العلمي و التقني املت�صف به النظام
املدر�سي اجلزائري و تطوير ال�شعب العلمية و التقنية للتعليم الثانوي.
توزيع النتائج على الربيعيات

quartiles

ريا�ضيات

2004

2005

2006

2007

2011

2012

ر1

5,61

6,43

6,92

9,11

8,88

7,79

ر2

8,66

9,23

10,33

14,05

11,96

11,34

ر3

12,31

12,65

13,4

15,67

15,3

14,88

املرت�شحون
الناجحون

يف  % 25 ، 2004من املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت �أ حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات �أقل من ،5.61
يف  % 25 ، 2012من املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت م حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات �أقل من ،7.79
يف  % 50 ، 2004من املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت �أ حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات �أقل من ،8.66
يف  %50 ،2012من املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت م حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات �أقل من .11.34
يف  %25 ،2004من املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت �أ حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات ت�ساوي �أو �أكرث من ،12.31
يف  %50 ،2012من املرت�شحني املتح�صلني على �ش ت م حت�صلوا على عالمة يف الريا�ضيات ت�ساوي �أو �أكرث من .14.88
مرت�شحون ناجحون يف �ش ت �أ� /ش ت م
حا�صلون على عالمة

2004

2005

2006

2007

2011

2012

�أقل من20/5

%20,01

%12,21

%11,09

%4,20

%4,68

%9,03

بني  5و 20/10

%41,00

%44,70

%36,23

%25,28

%31,09 %29,18

�أقل من 20/10

%61,01

%56,91

%47,32

%29,48

%40,12 %33,86

بني  10و 20/15

%38,45

%44,57

%49,25

%47,10

%42,72 %47,36

�أكرث من 20/15

%8,75

%8,92

%11,98

%30,38

%24,21 %26,75

حتليل املعدالت بني الواليات يف الريا�ضيات للمرت�شحني الناجحني
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املرت�شحون
امل�ؤجلون

ريا�ضيات �ش ت �أ – �ش ت م
مرت�شحون  +ناجحون  +م�ؤجلون

الوالية الأح�سن نتائج حت�صلت
على معدل

الوالية االأ�ضعف نتائج حت�صلت على
معدل

6,46

10,18

3,61

7,34

10,77

3,15

8,61

11,5

5,52

8,69

13,27

5,22

10,54

13,11

7,33

9,85

12,33

6,23

دورة جوان
احلا�صلون على
�أكرث من 10
احلا�صلون على
�أكرث من 15
جمموع امل�ؤجلني
احلا�صلون على
�أقل من 10
احلا�صلون على
�أقل من 5
جمموع
الناجحني

2004

2005

2006

2007

2011

2012

7645

9521

4448

22728

11364

10334

140

178

119

1342

309

215

433286

443579

99065

263049

155562

283951

146676

180791

71866

60781

124524

299785

48117

38782

16842

38782

17213

67497

240398

317681

151859

206178

367810

747200

 %امل�ؤجلني يف االمتحان

%64,32

%58,27

%39,48

%56,06

%29,72

%27,54

%الناجحني يف االمتحان

%35,68

%41,73

%60,52

%43,94

%70,28

%72,46

اقرتاحات و تو�صيات:
اال�ستدراك
التوجه �إىل
نظرا للعدد املعترب لل ُمرت�شحني امل�ؤجلني احلا�صلني على �أكرث من � 20/10أي  20/15يف الريا�ضيات ،فمن الأف�ضل ّ
حاالتهم باقرتاح دورة ا�ستدراكية للمرت�شحني احلا�صلني على  20/12يف الريا�ضيات يف اختبار �ش ت م ،و بذلك ي�ستطيعون دعم
ُّ
ال�شعب العلمية يف املرحلة الثانوية.
التكوين امل�ستمر:
تنظيم ،نقا�شات و حوارات حول مناهج الريا�ضيات ح�سب �سنوات الدرا�سة ق�صد حتليل ان�سجامها و مطابقتها (من ال�سنة
الأوىل ابتدائي �إىل الرابعة متو�سط)؛
حتليل مناهج التعليم االبتدائي و املتو�سط ق�صد تنظيم املفاهيم الأ�سا�سية التي على التالميذ اكت�سابها .هذا التنظيم يجب
�أن ي�سمح بتحديد املكت�سبات القبلية التي على التلميذ �أن ميتلكها قبل اخلو�ض يف مفهوم جديد للريا�ضيات؛
تبي كيفية الت�ص ّرف ال ّالزم
�إجناز درو�س منوذجية منظمة على �شكل �أيام بيداغوجية .هذه الدرو�س النموذجية يجب �أن ّ
ق�صد�إك�ساب التالميذ مفاهيم و م�ضامني ريا�ضية؛
الإنتاج:
تو�ضح للمد ّر�س كيف ُي ّ
تنظيم ور�شات لإعداد بطاقات بيداغوجية تقنية ّ
نظم ب�صورة تطبيقية در�سه حتى يكت�سب التالميذ
امل�ضامني الأ�سا�سية للريا�ضيات على م�ستوى التعليم االبتدائي و املتو�سط.
تنظيم م�سابقات داخل و ما بني الواليات لأح�سن البطاقات البيداغوجية (على م�ستوى كل �سنة تدري�س) تتع ّلق بطريقة تعليم
مفهوم ريا�ضياتيُ .تن�شر �أح�سن البطاقات على م�ستوى املوقع االلكرتوين للمعهد الوطني للبحث يف الرتبية.
هذه املراحل تتع ّلق �أي�ضا ُمبد ّر�سي االبتدائي و املُتو�سط كما تتع ّلق مبفت�شي هذين الطورين.
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التقييم:
و�ضع جهاز لتقييم ُمكت�سبات التالميذ يف الريا�ضيات على
م�ستوى ال�سنة الرابعة ابتدائي و الثالثة متو�سط.
املحاكاة:
تنظيم م�سابقات ف�صلية بني امل�ؤ�س�سات يف الريا�ضيات
تو�سط
على م�ستوى كل ُمقاطعة بيداغوجية يف االبتدائي و املُ ّ
تنظيم ُم�سابقات �سنوية بني املُقاطعات البيداغوجية يف
الريا�ضيات.

ت�أ�سي�س جائزة يف الريا�ضيات للم�ؤ�س�سات التي ح�صلت
على �أعلى املعدالت يف الريا�ضيات يف امتحان نهاية الطور
االبتدائي و �ش ت م .هذه املعدالت تو�ضع على �أ�سا�س
حت�صل عليها املرت�شحون احلا�ضرون يف
النتائج التي ّ
االمتحان (الناجحون  +املُ�ؤجلون) و لي�س على �أ�سا�س
معدالت الناجحني.

يوم دراسي
ّ
نظم مبقر املعهد الوطني للبحث يف الرتبية يوما درا�سيا حول»
تعليم العلوم و املقاربة بالكفاءات .من النظري �إىل التطبيق»
بتاريخ  27ماي ّ ،2013
ن�شطه ال�س ّيد �أحمد بن �سعادة دكتور
فل�سفة يف الفيزياء من جامعة مونرتيال (كندا).
لقد ق ّدم ثالث مداخالتعاجلت �أوالها تغيري النموذج الرتبوي
باالنتقال من املُقاربة بالأهداف �إىل املقاربة بالكفاءات مع �إبراز
الفروق بني النمطني ،املجاالت العامة للتكوين و للتعلُّمات و
التحفيزات التي احتواها الإ�صالح الرتبوي.
و انطالقا من امل�ضامني النظرية املذكورة يف املُداخلة الأوىل ك ّر�س
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املُحا�ضر ُمداخلته الثانية حول درا�سة و�ضعية التعلُّم و التقومي يف
العلومُ ،م ّلال خ�صائ�صها ،خمتلف مراحلها ،طبيعة �إدماجها
و كذلك الكفاءات التعلُّمية للمادة و ما بني املواد التي ُيكن
�أن ُتن ّميها�.أ ّما يف املُداخلة الثالثة و الأخرية ،فقد �أبرز خمتلف
�شبكات التقومي و التقومي املُ�شرتك املُتع ّلق بالكفاءات املُ�ستهدفة
لو�ضعية التعلُّم و التقومي ( .)SAEو قد �أُت ِبعت هذه املُداخالت
بنقا�ش ُمثمر خ�صو�صا حول �إعداد و تقومي الو�ضعيات يف �إطار
املُقاربة بالكفاءات.

مسـاهمات الباحثين

ترجمة مقاالت علمية

الرياضيات :رهان استراتيجي أم حق إنساني أساسي؟
د .طارق بورزق
مدير الديوان الوطني للإح�صائيات
الربيد االلكرتوينbourezgue@ons.dz :
�أ�ستاذ باحث يف الريا�ضيات ،املدر�سة الوطنية املتعدّدة التقنيات
مقدمة
ّ
�سنقوم يف هذا املقال ب�إبراز بع�ض الأفكار الرئي�سية التي تتط ّلب
عمال �إ�ضافيا م�ستمرا من طرف فريق درا�سات و تفكري ،قادر
على جلب االبتكارات ال�ضرورية على م�ستوى منهجيات التعليم،
ق�صد �إيجاد التغيريات الذهنية لدى كل فاعلي تعليم الريا�ضيات
يف اجلزائر.
مبا �أنّ للتعليم �أهدافا �أخرى ،عالوة على التكوين املهني
و م�ساهمة ثقافة املجتمع و ع�صره ،ف�إنّ مكانة الريا�ضيات
تتم ّيز وفقا ملع ًنى مزدوج :معنى داخلي (يتع ّلق مبعناها اخلا�ص
بها الذي يح ّدد مو�ضوعاتها ،طرائقها و تن ّوعها) من جهة ،و
بعالقتها مع املجاالت الأخرى للمعرفة ،من جهة ثانية .يجب �أن
تكون هذه العالقة بني الريا�ضيات و املعارف الأخرى متع ّددة
الأطراف� .إنّ على تعليم الريا�ضيات –ابتدا ًء من التعليم
الثانوي� -إظهار وجاهة هذه املادة و كيفية م�ساهمتها يف
ح ّل امل�شكالت احلقيقية .و يف هذا الإطار ،من احلكمة تعليم
التالميذ �أنّ تريي�ض ظاهرة يجب �أن يكون ُمرا َفقا باالعرتاف
مبجال �صحتّه و حدوده.
نعلم جميعا �أنّ م�ضاعفة التكوين �أمر ج ّيد ،خا�صة من �أجل
م�ستقبلنا االقت�صادي .لهذا ال�سبب قام العديد من الدول –

ال�سيما يف �أوروبا  -بت�سطري �أهداف بالأرقام ق�صد تطوير
�سيا�ستها الرتبوية :مثال  %50ن�سبة من يلتحقون بالتعليم
اجلامعي بربيطانيا العظمى و ال�سويد� ،أو – �أي�ضا %80 -من
ن�سبة النجاح يف الباكالوريا بفرن�سا� .إنّ الفكرة الرئي�سية
للم�ست�شار �شرودر  Chancelier Schröederحل ّل امل�شكالت
االقت�صادية يف �أملانيا تبقى بطبيعة احلال الرتبية ،و تتمثل يف
دمج �أكرب عدد ممكن من الط ّالب يف املرحلة اجلامعية الأوىل.
ترى احلكومات �أنّ مه ّمتها الأ�سا�سية لتطوير اقت�صادها
و نظامها الرتبوي يكمن خ�صو�صا يف الريا�ضيات
باعتبارها الو�سيلة ال�ضرورية و الف ّعالة لبلوغ غاياتها)...( .
( )...لقد تا َب َعت بع�ض الدول ال�صناعية ،م�ؤخرا و بنجاح،
�سيا�سات حكومية متع ّلقة بالرتبية �أعادت بعث التط ّور
االقت�صادي .لكن بالن�سبة لكل هذه الدولُ ،تعتَرب كوريا اجلنوبية
�أبرز منوذج ،لكننا جند هناك مثاال معاك�سا -هونغ كونغ -حيث
ال عالقة بني النمو االقت�صادي املتزايد عنده مع �سيا�ساته
الرتبوية احلكومية.
كما جند لكل مثال لكوريا اجلنوبية و لهونغ كونغ ،دوال يف طريق
النمو حيث �أن الرتبية فيها ناجحة �إال �أنها تقوم فقط بتغذية
التناف�س على منا�صب العمل الإداري .فهذه الدول هي التي
41

تف�سر ملاذا ت�صل الدرا�سات الدولية �إىل النتائج القائلة بوجود
عالقة �سلبية بني النمو و امل�ستوى الرتبوي.
تعترب م�صر املثال الكال�سيكي .فما بني �سنة  1970و ،1998
تع ّدت ن�سبة الت�سجيالت يف االبتدائي  %90و بالن�سبة للمتو�سط
والثانوي انتقلت من � %32إىل  ،%75يف حني �أن التكوين
اجلامعي قد ت�ضاعف .لقد احت ّلت م�صر يف بداية هذه املرحلة
املرتبة  47عامليا يف �سلم الدول الفقرية؛ و املرتبة  48يف نهاية
هذه املرحلة.
مع ذلك ،لي�س فقط يف الدول ال�سائرة يف طريق النمو ميكننا
�أن نالحظ عدم جدوى ربط العالقة بني النمو و الرتبية .تعترب
�سوي�سرا �إحدى الدول الأكرث غنى يف العامل منذ مئة �سنة ،مع
افتقارها للموارد الطبيعية .بالرغم من كونها الدولة الأوروبية
الأدنى ن�سبة يف عدد امللتحقني باجلامعة يف �أوروبا الغربية.

فلنت�ساءل :ملاذا كلما قامت دول ب�إ�صالح بيداغوجي �أو
جتديد يف التعليم تويل االهتمام الأكرب للريا�ضيات؟..
الإجابة ب�سيطة :ذلك لكون الريا�ضيات قاعدة لكل
تكوين موجه نحو العلوم و التقنيات.
بنا ًء على االقرتاح الذي قدمه االحتاد الدويل للريا�ضيات �سنة
� ،2000أي ال�سنة الأخرية من القرن الع�شرين-و ب�إ�سناد من
اليوني�سكوّ -مت �إعالنها �سنة الريا�ضيات .و بهذا ،اعرتف املجتمع
الدويل بالأهمية املتزايدة لتعليم الريا�ضيات و للريا�ضيات يف
تطوير احل�ضارة الب�شرية يف الألفية الثانية.

بالتفكري الريا�ضي الدقيق والرباهني الريا�ضية ميكن التالعب
بهم ب�سهولة.
تغي العامل� ،أ�صبحت الأر�ض ف�ضا ًء
يف نهاية القرن الع�شرين قد ّ
�إلكرتونيا عامليا موحدا و متجان�سا نظرا لظهور تكنولوجيا
الإعالم  ،و �أ�صبح الإعالم �أحد �أ�سلحة الدمار ال�شامل للوعي
االجتماعي )...( .يف راهننا ن�شهد تدفقا لالكت�شافات العلمية
والتقنية التي تغري احلياة العامة و اخلا�صة ب�سرعة فائقة.
�إنّ الرقمنة العاملية ال تق ّلل من دور تعليم الريا�ضيات ،بل على
العك�س ،فلقد �أعطت للنظام الرتبوي العلمي �أهدافا جديدة.
يجب على تعليم الريا�ضيات – على وجه اخل�صو�ص -م�ساعدة
جمتمعنا على احلفاظ على بقائه ج ّراء التدفق الكبري للمعلومات.
يبدو من املعقول �أن يكون الهدف الأ�سا�سي للريا�ضيات يف القرن
الواحد و الع�شرين متمثال يف حفظ ال�صحة النف�سية واجل�سدية
للأجيال املقبلة وتعزيزهما .يجب على جمتمعنا بكامله
االعرتاف الكلي بالريا�ضيات :فهي واحدة من �أرقى منتجات
العقل الب�شري ،و واحدة من القوى الأكرث دينامية يف الثقافة
العاملية.
على الرغم من �أنّ املغرب العربي ال يهتم بالريا�ضيات
(و التكنولوجيا) م�سايرا بذلك االجتاهات الغربية ،يبدو من
الوجاهة �أن نطرح �س�ؤالني:
نغي هذه االجتاهات؟
 هل ي�سعنا  -ا�سرتاتيجيا � -أن ال ّ ملاذا تظل رو�سيا َمعينا لكبار علماء الريا�ضيات؟كما ال يجب �أن نن�سى عن�صرا �أ�سا�سيا و هو :بعث رغبة تع ّلم
الريا�ضيات للتالميذ ،رغبة تعليم الريا�ضيات للمدر�سني.

فانرت  Craig Venterيف م�ؤ ّلفه (Oxford

خامتة
كيف نتبادل املعرفة و العلم؟ كيف ن�صل �إىل �إر�ساء حوار
�أو �شراكة متوازنة بني بلدنا و البلدان املتط ّورة و القو ّية يف امليدان
العلمي؟  ..و للإجابة عنه نقول �إنه من الوا�ضح �أنّ هذا �سيتم عن
طريق تعزيز القدرات العلمية يف البالد .و كيف يتم ذلك؟ و �أي
توازن ميكن �إيجاده بني العلوم الأ�سا�سية و العلوم التكنولوجية،
عندما ميكن -ل�ضرورة التطور� -أن ت�ؤ ّدي �إىل تف�ضيل اجلوانب
املط ّبقة على ح�ساب العلوم الأ�سا�سية؟
ثم كيف ميكن خرق الف�صل بني املواد التعليمية للمقاربات
الأكادميية ،و الف�صل بني ما هو علمي و املجتمع املدين ق�صد

من ال�ضروري الت�أكيد على �أنّ املغرب العربي  -و اجلزائر خ�صو�صا -كان على مر التاريخ منجما بغري منازع لعلماء
الريا�ضيات بالن�سبة لأوروبا:
 ت�أثري مدر�سة الريا�ضيات املغاربية ا�سرتاتيجيا بالن�سبة للمعهد الوطني للبحث يف الإعالم و التحكم الآيل ()INRIAبفرن�سا.
 تواجد علماء ريا�ضيات جزائريني يف م�ؤ�س�سات علمية �أوروبية ذات م�ستوى عال .كما بد�ؤوا باخرتاق املدار�سالأنكلو�سك�سونية.
 حفاظ الربوفي�سور �شوارتز  L. Schwartzعلى عالقات وطيدة مع علماء ريا�ضيات جزائريني .و �أن�ش�أ جائزة موري�س�أودن « Maurice Audinيف الريا�ضيات حت�صل عليها باحثان :جزائري و فرن�سي.
 �إقامة عامل الريا�ضيات فيبونات�شي  )1250 -1170 ( Fibonacciيف بجاية التي كانت ع�صرئذ القلب الناب�ض للن�شاطالريا�ضياتي.
هناك �إجماع عاملي على �أنّ العامل �سي�صبح رقميا ببلوغ �سنة  .2035فقد قال الدكتور كريغ
 )lecture 2007ب�أنّ القرن الواحد و الع�شرين �سيكون ع�صرا
للرقمنة حيث �سيتم تقرير م�صري �سلطة بلد ما من خالل ن�سبة
الأمية العلمية ملواطنيها ال من خالل �إمكانياتها النووية كما
يف القرن الع�شرين  -ع�صر النووي .و هكذا ،نرى �أنّ جتديدا
للريا�ضيات يفر�ض نف�سه هنا كواحد من احللول ذات امل�صلحة
اال�سرتاتيجية للجزائر.
للريا�ضيات و تعليمها بالغ الأهمية يف العامل احلديث .ف�سيادة
الدولة ،نظامها الأمني ،االقت�صاد ،العلوم و التكنولوجيا رهن
مبعرفة املواطنني للريا�ضيات .من ال�ضروري الت�أكيد على �أهمية
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ثقافة الريا�ضيات اجلماهرية بدال من اتخاذ منهج نخبوي
حم�صور .تعترب الريا�ضيات الأ�سا�سية حجر الزاوية للعلوم
املعا�صرة و للهند�سة .ت�ش ّكل الطرق الريا�ضياتية للبحث جز ًءا
�أ�سا�سيا و ت�ساهم عمليا يف �شتّى العلوم احلالية.
ينعك�س تاريخ الب�شرية يف تاريخ الريا�ضيات� .إنّ الريا�ضيات
ظاهرة للثقافة العاملية و مفتاح للثقافة احلديثة .قد يت�س ّبب �سوء
تعليم الريا�ضيات يف �أ�ضرار لتاريخ و ثقافة كل جن�س ب�شري.
�إن تعليما �سيئا للريا�ضيات ينتهك احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان،
خا�صة حر ّية اختياره ملهنته� .إن الذين لي�ست لديهم دراية

الإجابة ب�شكل �أف�ضل على الطلب االجتماعي؟ ما هي املكانات
املتم ّيزة التي ميكن منحها للقطاع العام و اخلا�ص يف التط ّور
العلمي؟ ()...
(� )...أ�سئلة كهذه ،ت�ستحق تفكريا موحدّا ،يقظا ،متن ّبها و ُمتا َبعا
لأ ّننا ن�ؤمن مب�ستقبل زاهر يف اجلزائر ،و �أنّ ثقافة الريا�ضيات
النوعية ملواطنيها تعترب �شرطا �ضروريا لبلوغ ذلك.
ميكننا ذكر جانبني �أ�سا�سيني« :تع ّلم التعلم» (�أي اكت�ساب
مهارات يف القراءة و الريا�ضيات و تنمية التفكري النقدي)
و «تع ّلم الفعل» ،تعلم اكت�ساب كفاءات عملية مرتبطة ب�شكل
وثيق مع النجاح املهني كتكوين يف مكان العملً � .إذا� ،سيكون من
ال�ضروري اال�ستثمار يف الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إىل اكت�ساب
هذه املهارات.
و بهذا ميكننا �أن ن�ستخل�ص ثالثة �أهداف:
 حتديد التحديات الكربى للقرن الواحد و الع�شرين؛
ترقية الريا�ضيات كعامل للتنمية .هذا ما يتط ّلب �ضمنيا
بذل جمهودات ج ّبارة من �أجل الرتبية ،التكوين و �إمكانية
الو�صول �إىل املعلومات العلمية ملزمني بوجود –على الأقل-
قاعدة معارف للريا�ضيات يف كل املجاالت و االخت�صا�صات؛
 تعزيز مكانة الريا�ضيات يف املجتمع بف�ضل �أمثلة
و تطبيقات علمية دقيقة و متاحة لأكرب عدد ممكن ،و كذلك
تعزيز اجلانب الثقايف للريا�ضيات بف�ضل تاريخ العلوم« .من
مل يتعامل مع الريا�ضيات ،لن يتلذذ بطعم النباهة»
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يحاولون ّ
تخطي املمار�سات القدمية مبعنى ا�ستعمالهم لكتاب
املوجه �أ�سا�سا بامتحانات و الرغبة يف
مدر�سي واحد ،التعليم ّ
�إنهاء الربامج يف الوقت املح ّدد .و بناء على هذه املالحظات
يطرح �سليمان حمودي �أ�سئلة مه ّمة تتم ّثل يف  :ما هي �أجهزة
التكوين امل�ست ّمر؟ كيف ميكن مرافقة توجيه التالميذ؟ ما هو
دور املفت�شية؟ كيف ميكن تطوير العالقات بني التعليم و البحث
و �أي انخراط للجامعة؟ كيف ميكن التفكري يف ف�ضاءات ابتكار
جديدة و جمع املوارد؟

تعليم الرياضيات اليوم ،مشاكل و آفاق
لوك ترو�ش
املعهد الفرن�سي للرتبية ،املدر�سة العليا للأ�ساتذة ليون-
حما�ضرة يف املعهد الوطني للبحث يف الرتبية ،اجلزائر  28ماي
 ،2013مبنا�سبة امللتقى الوطني حول تعليم الريا�ضيات.
Luc Trouche

تظهر اليوم العلوم الريا�ضياتية ،يف قلب التط ّور العلمي و �أهميتها
يف التعليم ،من �أجل تكوين الروح العلمية و تكوين املواطن .ال
يف�سر هذا االعرتاف بزيادة اندفاع التالميذ نحو الدرا�سات
ّ
العلمية :فهذه الو�ضعية تختلف ح�سب الدول و م�ستويات التعليم
و التخ�ص�صات الدرا�سية .جتذب هذه االختالفات االنتباه نحو
ال�سيا�سات املتابعة فيما يتع ّلق بتعليم العلوم عامة و الريا�ضيات
خا�صة .نو ّد هنا  -و ا�ستنادا �إىل الدرا�سات الفرن�سية و الدولية-
اقرتاح بع�ض التو�ضيحات و الإ�شارة �إىل بع�ض امل�سائل ،على �أمل
تطوير ف�ضاء النقا�ش الذي ميكن �أن يخلق التعاون و ال �سيما
بني املعهد الوطني للبحث يف الرتبية ( )INREو املعهد الفرن�سي
للرتبية (.)IFé

تتمثل املهمة الوطنية للمعهد الفرن�سي للرتبية ،بالتعاون مع
وزارة الرتبية الوطنية و وزارة التعليم العايل و البحث ،يف
تو�ضيح و مرافقة تطورات اجلهاز الرتبوي يف بع�ض امل�سائل
املهمة و باخل�صو�ص التع ّلمات الأولية ،الت�سرب املدر�سي ،تكوين
املدر�سني ،ال�سيا�سات الرتبوية و الرقمنة .يقوم املعهد ب�إجناز
هذه امله ّمة ،بالإ�شراك يف ن�شاطه �شبكة وا�سعة من املدر�سني
املتعاقدين ،يف املدار�س و الإكماليات و الثانويات .بالإ�ضافة
لذلك وباعتبار الرتبية حدث اجتماعي تام ،فقد �أ�شرك يف عمله
منذ �سنتني « �أماكن الرتبية» مبعنى �أماكن يوجد فيها رهانا
كبريا للتع ّلم (�أغلبيتها م�ؤ�س�سات مدر�سية) و ذلك من خالل
جتنيد جمموعة من الفاعلني حول م�س�ألة ح�سا�سة.

 .املعهد الفرن�سي للرتبية ،جتربة قدمية و اندفاع
جديد

يتعامل املعهد الفرن�سي للرتبية مع دول �أخرى من خالل خلق
كر�سي اليوني�سكو داخل املدر�سة العليا للأ�ساتذة بليون حول
مدر�سي القرن الواحد و الع�شرين.
تكوين ّ

اندمج املعهد الفرن�سي للرتبية ،منذ �سنتني ،يف املدر�سة العليا
للأ�ساتذة بليون و توىل مهمة املعهد الوطني للبحث البيداغوجي.
احتفل املعهد عام  2011بالذكرى املئوية للقامو�س البيداغوجي
اجلديد � ،Ferdinand Buissonإذ ُتو�ضح عند تفح�صه
بع�ض امل�سائل الرتبوية الراهنة .جتدر الإ�شارة ب�شكل خا�ص
�إىل الأهمية املمنوحة للمجموعة ( على �سبيل املثال يف املقال
«ن�صيحة املعلمني» :تعترب املدر�سة تعاون بغ�ض النظر عن عدد
معلميها و ك ّل �أنواع التعليم فيها) �أو اخلالفات املتع ّلقة ب�إدماج
�أدوات احل�ساب يف تدري�س الريا�ضيات.
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للمعهد عالقة قو ّية مع تدري�س الريا�ضيات و يتجلى ذلك يف وجود
موقع �إلكرتوين على �شبكة الأنرتنت خم�ص�ص لهذا الغر�ض
( )http:// educmath.ens-lyon.fr/Educationالذي
يجمع عددا كبريا من م�شاريع البحث عن طريق ال�شراكة مع
�شبكة ( IREMمعهد البحث يف تعليم الريا�ضيات) و الذي
ن�سق املعهد
جت�سد من خالل تنظيم الأيام ال�سنوية للريا�ضياتّ .
ّ
الفرن�سي للرتبية بالتعاون مع املفت�شية العامة للرتبية الوطنية
عام  2012حما�ضرة وطنية حول تعليم الريا�ضيات .انخرط

 ،IFéعالوة على ذلك ،يف جلنة قيادة دار الريا�ضيات و الإعالم
مبدينة ليون ،و التي تعترب التجربة الوحيدة يف فرن�سا لتجنيد
املجتمع اجلامعي ق�صد التفكري يف ن�شر الريا�ضيات و الإعالم يف
املجتمع .يف الأخري يحت�ضن املعهد الفرن�سي للرتبية موقع ال ّلجنة
الفرن�سية لتعليم الريا�ضيات الذي ي�شرفني رئا�سته و الذي ي�ضم
جمموعة من العنا�صر (التعليم ،التكوين ،البحث) التي تهتم
لتدري�س هذه املادة .يتو ّفر املعهد الفرن�سي للرتبية� ،إذ ًا ،على
جمموعة « موارد ح ّية « التي �أراين ا�ستند �إليها القرتاح بع�ض
تو�ضيحات حول امل�سائل املطروحة.
 .تعليم الريا�ضيات ،تعليم يف �أزمة
�أو ّد �أن �أعر�ض هذه امل�س�ألة انطالقا من عنا�صر التفكري
التي تطرق �إليها �سليمان حمودي ،مفت�ش الرتبية الوطنية
للريا�ضيات ،و الذي ي�صف م�شهدا متناق�ضا لتعليم الريا�ضيات
يف اجلزائر .فعلى خلفية االنخفا�ض الكبري لن�سبة التوجيه
�إىل �شعبة الريا�ضيات ،فهو ي�س ّلط ال�ضوء على تطورات مناهج
التعليم يف اجلزائر التي تهتم بـ « حل امل�شكالت» ،و تتطلب
�إدماج تدريجي لتكنولوجيات الإعالم و االت�صال من �أجل
التعليم و اعتماد البعد االحتمايل -الإح�صائي يف الثانوية.
كما ي�شري �أي�ض ًا �إىل ال�صعوبات التي تواجه املدر�سني عندما

جتدر الإ�شارة �أ ّوال �إىل �أنّ تدفق التالميذ للتخ�ص�صات العلمية
يبي
و الريا�ضياتية يتن ّوع ح�سب البلدان و م�ستويات التعليمّ .
ال�شكل (� )01أدناه �أن عدد طالب التعليم اجلامعي يف العلوم
(مبا يف ذلك علم النف�س و العلوم االجتماعية) تزايد ب�شكل كبري
يف الواليات املتحدة الأمريكية خالل الع�شرية الأخرية (نالحظ
نف�س التط ّور يف عدد املتح�صلني على �شهادة التعليم العايل يف
الريا�ضيات).

ال�شكل 01

و فيما يتع ّلق بفرن�سا �س�أتط ّرق حل�صيلة و درا�سة �أجراهما
.Pierre Arnoux
يظهر ال�شكالن( )02و (� )03أن ن�سبة تدفق التالميذ نحو
التخ�ص�صات العلمية من �سنة � 1985إىل غاية �سنة 1995
مرتفعة يف الثانوية كما اجلامعة� .إن االنخفا�ض املفاجئ يف
االجتاه العام �سنة  1995جتذب االنتباه و ت�شدد على احلاجة
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يعترب تدري�س العلوم و الريا�ضيات ،و ب�شكل خا�ص ،يف التمدر�س
الإلزامي م�س�ألة متبادلة ب�شكل وا�سع على ال�صعيد الدويل .و �أو ّد
�أن �أذكر درا�ستني �أجريتا م�ؤخرا اقرتحتا تو�ضيحات يف هذه
امل�س�ألة ،تتمثل الأوىل يف درا�سة �أجرتها اليوني�سكو و الثانية يف
ملتقى وطني نظم يف فرن�سا.

لإمعان النظر يف حقيقة ال�سيا�سات الرتبوية.

ن�سقت  Michéle Artigueتقرير اليوني�سكو حول تدري�س
الريا�ضيات يف التعليم الأ�سا�سي (الرتبية القاعدية)...
Figure 3. Evolution du nombre d’étudiants dans les
filières scientifique universitaires

ال�شكالن

Figure 2. Evolution du pourcentage d’accès au
baccalauréat scientifique

 02و 03

يتبي يف ال�شكل ( .)04يعترب تغيري التخ�ص�صات
عالوة على ذلك ،عاجلت الإ�صالحات املتعاقبة التخ�ص�صات بطرق خمتلفة ،كما ّ
يف الفروع العلمية بالن�سبة لـ  )2006( Pierre Arnouxمفهوما خاطئا :قد يكون من الأح�سن لو حتدثنا عن �أزمة التخ�ص�صات
اجلامعية العامة على خالف الطب و الإعالم الآيل .و بهذا ت�ضاعف ثالث مرات عدد املتح�صلني على �شهادة مهند�س يف فرن�سا منذ
ع�شر �سنوات.

Figure 4. Volume d’enseignement d’un élève dans une section scientifique en
première et terminale

ال�شكل
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تربز التقييمات امل�ؤ�س�ساتية عند نهاية التمدر�س الإلزامي �أن
معارف الكثري من التالميذ لي�ست بتلك املتو ّقعة ،ف�إن مل يكن
هناك تدفق للتالميذ نحو الريا�ضيات فهذا راجع ملجموعة من
الأ�سباب :الريا�ضيات حا�ضرة يف ك ّل مكان يف عامل اليوم و لكن
مما يجعلهم غري مهتمني بها؛ ينظر �إىل الريا�ضيات
ب�صورة خفية ّ
على �أنها وحيدة مبعزل عن العامل احلقيقي و م�ستق ّلة عن
يف�سر بعر�ض
التكنولوجيات و على �أنها ن�شاط ا�ستنباطي حم�ض ّ
نظريات عن طريق دالئل بيانية و غالبا ما تعترب علما ال يكون
يف متناول اجلميع (خا�صة عند الإناث) .تنتج من هذا التحليل
�آفاق تن�شيط تعليم الريا�ضيات �أي تقدمي الريا�ضيات على �أنها
علم حي كثري االنت�شار ،متكني التالميذ من فهم احلاجات التي
تلبيها الريا�ضيات التي يدر�سونها و �أنها تعترب جزء من تاريخ
الب�شرية ،معاي�شة التجربة الريا�ضياتية على �أنها جتربة فردية
و جماعية ،التما�شي مع املمار�سة الريا�ضياتية خارج املدر�سة و
�أخريا معرفة االعتماد ،ب�شكل وجيه ،على الو�سائل التكنولوجية
التي من �ش�أنها بناء املمار�سات.
تبدو خال�صة هذا التقرير ج ّد مهمة مبا �أنها تتباين مع القطيعة
القوية و امل�ألوفة فيما يخ�ص التنظيم امل�ؤ�س�ساتي لتعليم
الريا�ضيات :للح�صول على التح�سينات ي�ستلزم الأمر ا�ستمرارية
الن�شاط ال�سيا�سي ملدى طويل باالعتماد على التعاون املنظم
جلميع الفاعلني.
�إنّ امللتقى الوطني حول تعليم الريا�ضيات يف االبتدائي و
املتو�سط ،الذي نظمه املعهد الفرن�سي للرتبية و وزارة الرتبية
الوطنية و ب�شكل �أخ�ص املفت�شية العامة بتاريخ  13مار�س
 ،2012ي�ستجيب لهذا الهدف :عر�ض الو�ضعية احلالية لتعليم
الريا�ضيات يف فرن�سا يف �إطار القاعدة امل�شرتكة �أي ت�شخي�ص

امل�شاكل الرئي�سية ،اقرتاح عنا�صر حت�سني حقيقية ،حتديد
خطوط العمل طويلة املدى و اقرتاح البحوث ال�ضرورية .تربز
انطالقا من هذه املحا�ضرة التي تويل اهتماما لتعليم احل�ساب
خطوط عري�ضة تتمثل يف :الوعي �أنّ الريا�ضيات االبتدائية
التي يتع ّلمها التالميذ يف بداية م�شوارهم الدرا�سي عبارة عن
ريا�ضيات عميقة و �ضرورية لتطوير ريا�ضيات تكون �أكرث تقدما،
احلاجة �إىل حتقيق التوازنات بني الت�ألية و املرونة� ،أهمية ح�ساب
التقدير و ح�ساب الأحجام� ،ضرورة تطوير حد�س الك ّميات
الأ�سا�سية واملتمثلة يف الف�ضاء و العدد و الوقت التي يجب العمل
بها طوال احلياة املدر�سية مما ي�ؤدي �إىل بناء ما ن�سمي « ذكاء
احل�ساب»� ،ضرورة تكييف التالميذ مع الأعداد التي تعترب مه ّمة
يف تعليم الريا�ضيات ()...
هل ميكنّ ،ربا ،لربنامج وا�سع للتفكري/و �إعادة التفكري يف
تعليم الريا�ضيات ،و تكوين املدر�سني...و الطريقة الناجعة
الجتماع الباحثني و امل�ؤ�س�سات املدر�سية �أن ت�ستجيب لطلب
�سليمان حمودي؟
 .تعليم الريا�ضيات حاليا بفرن�سا
لقد ُط ِلب مني التحدث كذلك عما هو عليه واقع تدري�س
الريا�ضيات اليوم يف فرن�سا ،غري �أنه لي�س با�ستطاعتي من خالل
هذا املقال الق�صري �إعطاء نظرة عامة و وا�سعة ،فبالإ�ضافة �إىل
كونه غري كامل فهو م�ؤقت� :إن برامج التعليم املتو�سط هي قيد
الإعداد و لذلك �أود �أن �أ�شري �إىل بع�ض االجتاهات العري�ضة،
على م�ستوى التعليم املتو�سط ،و بع�ض خطوط البحث.
االجتاه الأ ّول ،يبدو يل �أنه ينبغي التفكري يف تعليم الريا�ضات
يف تفاعالتها مع العلوم الأخرى ،متا�شيا كذلك مع تقرير
اليوني�سكو .يعترب هذا االجتاه توجيه كان حا�ضرا م�سبقا يف
�أعمال جلنة التفكري يف تعليم الريا�ضيات و هذا منذ ع�شر
�سنواتُ ،ج ّ�سد هذا التوجه اليوم يف التعليم املتو�سط عن طريق
يوجه رهانات
الإدراج امل�شرتك ملجموعة تخ�ص�صات علمية الذي ّ
تعليم العلوم نحو متثيل �شامل و موات للعامل من خالل تقريب
املعارف التعليمية حول نف�س املوا�ضيع مثل الطاقة و البيئة .ميتد
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هذا التقارب على م�ستوى امل�ساعي �إذ يف�ضل م�سعى التحقيق يف التخ�ص�صات العلمية يف �إطار ا�ستمرارية املدر�سة االبتدائية .يف
الأخري يفرت�ض �أن ت�شارك العلوم يف الثقافة الرقمية لتالميذ التعليم املتو�سط ت�سمح لهم ببناء املعارف و املعرفة الفعلية ،معرفة
ت�سيري الأجهزة و الربجميات و ا�ستعمال الإعالم الآيل يف روح مواطنة .تظهر الريا�ضيات كم�ساهم يف بناء الفكر و توفري النماذج
و الأدوات لتخ�ص�صات علمية �أخرى .تتواجد الأعداد (التي ّمت التطرق �إليها خالل هذا امللتقى الوطني حول تعليم الريا�ضيات)
يف بداية و يف لب ن�شاط الريا�ضياتُ .تف َهم الهند�سة على �أنها و�صف للعامل املدرك (و�صف يجمع بني الو�سائل التقليدية و الو�سائل
الرقمية) و فر�صة للربهنة و اال�ستدالل .يعترب تنظيم و ت�سيري املعطيات �أمرا �ضروريا لفهم العامل املعا�صر.
االجتاه الثاين ي�أخذ بعني االعتبار الأدوات الرقمية لتعليم الريا�ضيات (ال�شكل (� )05أدناه ،كما يكمن االطالع على مقال
 ،Gilles Aldonمتعدد التمثيالت و التكنولوجيات) يربز هذا االجتاه يف �صفحة املوارد التي اقرتحتها وزارة الرتبية الوطنية على
املدر�سني(http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html#lien1 )...
ال�شكل

يكمن االجتاه الثالث يف تنوع موارد املدر�سني و بروز �أ�شكال جديدة من امل�شاركة التي كانت ال�سبب وراء ظهور جمعية .Sésamath
�أُن�ش�أت هذه الأخرية بداية �سنوات  ،2000جتمع املدر�سني الراغبني يف تبادل املوارد لإثراء تعليمهم .فبالرغم من قلة عدد �أع�ضاء
توجه اخليارات الكربى للتط ّور؛ �إ ّال �أن هناك الآالف من املدر�سني ي�شاركون يف م�شاريعها و ع�شرات
هذه اجلمعية (مائة �شخ�ص) التي ّ
الآالف ي�ستخدمون يوميا موارد اجلمعية املتوفرة على �شبكة الأنرتنت.
ُتناف�س ،اليوم ،موارد  ،Sésamathوب�شكل خا�ص الكتب ،كتب النا�شرين التجاريني ،فهي متنح ولوجا ملجموعة وا�سعة من املوارد
(ال�شكل ( )07الربجميات ،قاعدة متارين .)...جتيب هذه املوارد ،بطريقة �أو ب�أخرى ،على ت�سا�ؤل �سليمان حمودي عن القاعدة
الرقمية لتبادل املوارد .وبالتايل يجد املدر�س نف�سه �أمام م�شكل االختيار بني املوارد امل�ؤ�س�ساتية و اجلمعوية و التنوع غري املحدود
للموارد على �شبكة الأنرتنت ،الأمر الذي يطرح ت�سا�ؤالت جديدة عن البحث...
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Figure 5. La résolution de l’équation 26x + 22 = 6x + 149, appuyée sur l’utilisation d’un tableur

Figure 7. La page d’accueil de Sésamath : des mathématiques pour tous
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 .بحوث حول تعليم الريا�ضيات

Figure 6. Une résolution qui s’appuie sur l’observation de processus

�سمحت العنا�صر التي عر�ضناها و نتائج املحا�ضرات و التقارير احلالية و كذا بع�ض االجتاهات الكربى لتعليم الريا�ضيات ،بفهم
�ضرورة البحث الذي يجرى حالي ًا .كما �أدت �إىل اال�ستجابة ملناق�صة تع ّلمات الوكالة الوطنية للبحث عام  2013و لطلب e-éducation
�أو للطلبات الأوروبية .نعر�ض هنا بع�ض امل�شاريع املرتبطة باملعهد الفرن�سي للرتبية:

ال�شكل 06
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م�شروعان حول التع ّلمات الأ ّولية للريا�ضيات:
برنامج تع ّلم و تعليم احل�ساب يف بداية امل�شوار الدرا�سي:
يعترب م�شروع تطوير جتريبي يغطي �أق�ساما ابتدائية عديدة
و الذي يتمثل يف �إعداد توزيع برامج احل�ساب لأق�سام ال�سنة
الأوىل و الثانية ( .)CP, CE1يجمع هذا امل�شروع املخت�صني يف
الريا�ضيات و علماء النف�س ()...

تع ُّدد التمثيالت و التكنولوجيات
جيل �ألدون
املعهد الفرن�سي للرتبية IFé
املدر�سة ال ُعليا للأ�ساتذة مبدينة ليون
حما�ضرة -ور�شة ُمق ّدمة باملعهد الوطني للبحث يف الرتبية -اجلزائر
يوم  28ماي ُ 2013مبنا�سبة املُلتقى الوطني حول تعليم الريا�ضيات.
Gilles ALD0N

برنامج التع ّلمات الأ�سا�سية للرقمنة و اجلرب :يق ّيم نتائج تعليم
الأعداد و اجلرب املبني على ت�سا�ؤالت نتو ّقع �أن يجيب عليها
التالميذ؛ هل ت�س ُهل التع ّلمات عند �إعطائنا معنى للريا�ضيات و
م�س�ؤولية للتالميذ بخ�صو�ص معرفة البناء؟

م�شروع حول التع ّلمات الأولية و الرقمنة :برنامج حقيبة
الريا�ضيات للمدر�سة االبتدائيةّ :مت �إعداده متا�شيا مع املُلتقى
الوطني لتعليم الريا�ضيات ،يعمل على م�ساعدة املدر�سني،
الذين مل ي�ستفيدوا من تكوين مك ّثف يف الريا�ضيات ،على
�ضمان تعليمهم بالتوفري لهم جمموعة �أدوات و �سيناريوهات
اال�ستعمال .و لقد �أثبت البحث �أهمية اجلمع ،على هذا امل�ستوى،
بني ا�ستخدام اليدوي يف تدري�س الريا�ضيات( جمموعة من
الو�سائل التعليمية يف �شكل جم�سمات على �سبيل املثالboulier :
يبي ال�شكل ( ))08و بني الأدوات الرقمية.
و  pascalineكما ّ

ال�شكل .Figure 8 08
La pascaline et la e-pascaline, deux artefacts duaux.

يج ّند هذا البحث ،القائم على االتفاق مع وزارة الرتبية الوطنية،
املعهد الفرن�سي للرتبية و ب�شكل �أخ�ص  EducTiceو خمابر
البحث (( )CREADمركز البحث حول الرتبية و التع ّلمات و
التعليمية بربيطانيا و ( )S2HEPالعلوم و املجتمع :الت�أريخية
و التعليم و املمار�سة بليون) و كذا �شبكة  IREMمعهد البحث يف
تعليم الريا�ضيات)
م�شروع حول عمل املدر�سني باملوارد:
برنامج املوارد احل ّية للتعليم و التع ّلم :يقوم بتحليل الطريقة
التي من خاللها يجمع و يتبادل املدر�سون املوارد يف تخ�ص�صات
غري ُمتقاربة ( الريا�ضيات ،الإجنليزية ،التقنيات ال�صناعية).
�ستتوا�صل �إذ ًا ،جمموعة من البحوث التي ميكن �أن تن ّمي التعاون
بني املعهد الوطني للبحث يف الرتبية باجلزائر و املعهد الفرن�سي
للرتبية...

 تعدُ د التمثيالت و �سجالتها:
عندما نبحث عن م�شكلة� ،أو عند تعليم الريا�ضيات �أو عندما
نتع ّلمها فاملوا�ضيع الريا�ضيتية ُي ّعب عنها من خالل متثيالتها
و التعامل مع مو�ضوع ريا�ضياتي يقت�ضي التعامل مع بع�ض
متثيالته .فمثل �شكل  1« MAGRITTEيختلف عن واحد».

(ال�شكل )2

.Figure 2. Différentes représentations du nombre 1
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الأدلة ح�سب مفهوم الفيل�سوف  Peirceلي�ست حا�ضرة و التقارب
يف ال�شكل و املو�ضوع لي�س م�ضمونا كما هو مبني يف املثال املتع ّلق
بتمثيل عملية اجلداء للعدد �ألفني و ثالثمائة و خم�سة و �سبعني
يف العدد ( .7ال�شكل � )3إذا كان من الوا�ضح التحقق من �صحة
العملية مقارنني فقط �أرقام الآحاد ّثم التحقق بعملية املق�ص
�صحة العملية
(�أي التح ّقق = )9ف�إ ّنه من ال�صعب الت�أكد من ّ
الثانية املكتوبة يف نظام الع ّد ذي الأ�سا�س .8

1

و لالقتناع ما علينا �إ ّال �أن نالحظ خمتلف الرتميزات للعدد
(ال�شكل � ،)2إنّ تغيري ال�شكل يرثي �أحيانا و يعقد مدلول املو�ضوع
املعني �أحيانا �أخرى.
1
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ميكن اعتبار املوا�ضيع الريا�ضياتية ك�صف تكاف�ؤ لتمثيالتها وفق
عالقة التكاف�ؤ يف جمموعة التمثيالت املُع ّرفة بالعالقة:
متثيالن ُمرتبطان بالعالقة �إذا كانت متثيالت لنف�س املو�ضوع
الريا�ضياتي .لهذه املالحظة الأخرية نتيجتان هامتان:
مو�ضوع ريا�ضياتي ُيكن التح ّكم فيه يف �سياق كما ال ُيكن
يف �سياق �أخر.
�سجل التمثيالت �إىل �أخر �أ�سا�سي يف تو�ضيح
االنتقال من ّ
املو�ضوع الريا�ضياتي .../...
� أمثلة مل�شكالت و حلولها
الأمثلة الآتية تبني خمتلف اال�ستعماالت املمكنة للتكنولوجيات
لإبراز  ،من خالل التمثيالت املتعددة للمو�ضوعات الريا�ضياتية
املطروحة ،البناء املمكن للو�ضعيات التعلمية.
و�س�أنطلق من و�ضعيات ريا�ضياتية و من حتليل �أ ّويل ال�ستنباط
الإمكانات التي ت�سمح بتحويلها �إىل و�ضعيات تعليمية.
الو�ضعية :01
لتكن القطعة امل�ستقيمة ] ]ABو  Mنقطة من ] C ،]ABو  Dنقطتان
من امل�ستويُ ،ن�سمي  xامل�سافة  AMو  f1(x)=d1امل�سافة  C Mو
 f 2(x)=d2امل�سافة .DM
ما هو ال�شرط على  Cو  Dحتى تكون العالقة بني  d1و  d2دالة ؟
الو�ضعية :02

 ABCDرباعي كيفي ،نن�شئ على الأ�ضالع ]، ]CD], ]BC] ، ]AB
] ]DAاملربعات اخلارجية ذوات املراكز  R ،Q ،Pو  Sعلى الرتتيب.
ما هي العالقة املوجودة بني القطعتني ] ]PRو ] ]QSو بني
حامليهما ؟

ح�صل عليه
ميكننا� -أوال� -أن منثل العالقة املوجودة بني  d1و �( d2شكل )6و �إبراز جملة املعادالت الو�سيطية التي ُتع ّرف املنحنى املُ ّ
كمحل هند�سي للنقط ذات االحداثيني (� .)d2 ، d1إنّ التجارب املط ّبقة بتحريك �إحدى النقطتني � Cأو  Dيت�أ ّثر املنحنى املر�سوم .و
ف�سر العالقة الدالة يف �سجل التمثيل البياين و ُترتجم يف �سج ّل �شكلي للو�صول �إىل حل امل�شكلة املعرو�ضة.
بالتايل ُت ّ

الو�ضعية :03
 Pjotrيتن ّقل ب�سرعة ثابتة على حميط املر ّبع  ABCDالذي مركزه
النقطة ( Oنقطة تقاطع قطريه) و طول �ضلعه ُ Lمعطى انطالقا
تتغي امل�سافة بينه و
من النقطة � . Aأراد  Pjotrمعرفة كيف ّ
بني املركز  Oللمربع عندما يتن ّقل على حميطه .كيف ميكنكم
م�ساعدته؟
بع�ض عنا�صر التحليل للو�ضعيات:
 املثال الأ ّول ُي ّبي �إ�سهامات التكنولوجيا لتمثيل الو�ضعية
الريا�ضياتية يف خمتلف ال�سجالت.
نقطة البداية عبارة عن م�شكلة هند�سية و من الطبيعي ا�ستعمال
برجمية هند�سية دينامية لتمثيل هذه الو�ضعية.
عند التقاط ال�صورة املحققة بربجمية جيوجربا (ال�شكل )5
ّمت اعتماد ثالثة �سج ّالت ال�سجل البياين ،ال�سجل العددي حيث
 d1و  d2خمزنتان يف جمدول ّثم ال�سجل اجلربي مع تعاريف
املوا�ضيع الريا�ضياتية للو�ضعية.
كيف ُنربز العالقة بني  d1و d2؟ كيف ُنربز �أنّ هذه العالقة دالة؟
�شكل  : 6التمثيل الو�سيطي للعالقة بني  1dو
 

نعترب املعلم املتعامد و املتجان�س ) ( A, ABvالتمثيل الو�سيطي
املُع ّرف بـ
)d1 = f 1(x

)d2 = f 2(x

يف هذا املعلم النقط
و

x − xc

(x − xc )2 + yc 2
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:5

ثالثة �سج ّالت متثيالتية لنف�س الو�ضعية الريا�ضياتية

= ) f 1' ( x

 xC<0ف�إن f1'(x)<0

و عليه ف�إن الدالة  f1متناق�صة

� (1إذا
متاما على []0 ;1
� (2إذا  0 < xc<1ف�إن  f1'(x)<0على املجال [  ] 0; xو
 f1'(x)=0عند  xو  f1'(x)>0على املجال [ ] x ; 1و عليه
الدالة  f1متناق�صة ثم متزايدة.
� (3إذا  x >1ف�إن الدالة  f1متناق�صة.
 f1هي دالة متقابلة �إذا و فقط �إذا ] . C b [0 ;1يف هذه احلالة
الدالة  f1تقبل دالة عك�سية
) x= f1-1(d1و عليه  d2= f2 )f1-1(d1)) .والعالقة هي دالة.
c

) A(0; 0و ) M(0) ،B(1; 0و )C( xc; yc

d1 = f 1( x ) = (x − xc )2 + yc 2

2d

التي م�شتقها

C

c

C
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هند�سيا �إذا كانت النقطة  Cال تنتمي �إىل ال�شريط املحدد
بامل�ستقيمني العموديني على حامل القطعة امل�ستقيمة [ ]ABيف
النقطتني  Aو Bعلى الرتتيب .ف�إن العالقة ) (d2, d1هي دالة
و العك�س؟
العالقة ب�صفة عامة لي�ست دالة؛ و لكن هي كذلك �إذا كانت
النقطتان Cو Dتنتميان �إىل امل�ستقيم العمودي على حامل
القطعة امل�ستقيمة [ .]ABبالفعل d1 = (x − x ) + y
2

2

c

c

d2 = (x − xc )2 + k 2 yc 2 = d12 + (1− k 2 )yC2 = d12 + K

لأن  Cو Dلهما نف�س الفا�صلة يف املعلم املعترب .يف هذا املثال
االنتقال بني �سجالت التمثيالت هي مفتاح حلل امل�س�ألة.
 املثال الثاين منوذج ل�ضرورة االنتقال بني �سجالت
التمثيالت للو�صول �إىل احلل .ت�سمح التجربة على الربجمية
للهند�سة الدينامية ب�سهولة با�ستنتاج �أن القطعتني امل�ستقيمتني
يكون لهما نف�س الطول و حامالهما متعامدان.
�إال �أنه ال �إن�شاء ال�شكل و ال انتقال النقط يعطيان �أدلة بخ�صو�ص
حل هذه امل�س�ألة.
فحل ب�سيط ي�أتي من تغيري التمثيالت التي تغري الإطار� :ستمثل
الأ�شياء الهند�سية يف امل�ستوى املركب و يف الإطار اجلربي ،مما
ي�سمح با�ستنتاج ما يلي:
)b - p = i(a – p), c - q = i(b – q), d - r = i(c – r), a - s = i(d - s

و عليه جند:

(1 - i)p = b – ia, (1 - i)q = c – ib, (1 - i)r = d – ic, (1 - i)s = a - id

و �أخريا

q−s
=i
p−r

الذي يبني النتيجة املعلنة.

حتى و �إن وجد حل �شعاعي ( ا�ستعمال الدوران ال�شعاعي الذي


زاويته  πو الذي يحول ال�شعاع � SQإىل  .) RPو حال
2
هند�سيا يعتمد على النتيجة التالية التي تربهن با�ستعمال
الدوران الذي مركزه  Aو زاويته ABC πمثلث ،نن�شئ على
2
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ال�ضلعني ] ]ABو ] ]ACاملربعني املبا�شرين  ADEBو ACFGاللذين
مركزاهم PوQعلى الرتتيبO.منت�صف القطعة ] . ]BCف�إن
 O Q=OPو امل�ستقيمني( )OPو ( )OQمتعامدان.
التغيري الناجت من تغيري التمثيالت للأ�شياء ي�سمح ب�إبراز حل
للم�شكلة .غري �أننا نرى هنا �أن التمثيالت الداخلية ال تكفي
ب�إظهار حل .يف مثل هذه الو�ضعية ميكن للأ�ستاذ االعتماد على
التمثيالت اخلارجية لتمكني كل التالميذ من اال�ستفادة من
املقاربات التي قد تكون خمتلفة.
 املثال الثالث هو من م�شروع �أوروبي  EdUmaticsي�ستعمل
جلعل الأ�ساتذة يفكرون يف القيمة امل�ضافة املمكن التح�صل
عليها من ا�ستعمال التكنولوجيات.
هذا اجلزء خم�ص�ص الكت�شاف هذه القيم امل�ضافة دون
�إخفاء ال�صعوبات(فيما يتعلق بالتعليم و التعلم)؛ و �أي�ضا لفهم
التغيريات املمكنة على الو�ضعية عند ا�ستعمال الربجميات
املختلفة(.)...
يف هذه الو�ضعية ت�سمح التكنولوجيا بالتجريب الدينامي للعالقة
بني الدوال ،املنحنيات و التحليل الهند�سي للم�شكلة مثلما
ن�شاهده يف «لعبة الهدف» املبينة �أدناهjeu de cible.

�شكل  :7لعبة الهدف
املنحنى الأحمر ميثل امل�سافة من النقطة � Mإىل النقطة  Oملا
تنتقل النقطة على املربع . ABCD
ال�س�ؤال املطروح هو تعيني و�ضعية النقطة  Oبحيث يتطابق
املنحنى الأحمر و املنحنى الأ�سود .يف هذه الو�ضعية التكنولوجيا
امل�ستعملة ت�سمح بالتجريب  -ب�شكل دينامي – العالقة بني
الدوال ،املنحنيات و التحليل الهند�سي للم�س�ألة.
انطالقا من الو�ضعية الريا�ضياتية ،ف�إن الو�ضعية الديداكتيكية
تقود التالميذ �إىل �إجراء تغيري متثيالت و التفكري يف احلل
بالكتابة -يف �سجل التجارب  -النتائج املتح�صل عليها يف �سجل
�آخر.
�إن التفاعالت بني امل�س�ألة الهند�سية و متثيالتها هي نقطة
انطالق فح�ص خمتلف املفاهيم؛ ترتجم اخلوا�ص املعروفة يف
الهند�سة ب�صفة دينامية يف �سجالت التمثيالت البيانية ،و هذا
ما ي�ؤدي �إىل متييز هذه اخلوا�ص يف املجال البياين ،و العك�س؛
ف�إن اخلوا�ص التي ميكن مالحظتها من املنحنى ميكن ت�أويلها يف
املجال الهند�سي:

الدورية� :إذا كانت النقطة امل�ستهدفة هي مركز املربع ف�إن
الدالة هي ( ( )c- périodiqueحيث  cطول حميط املربع)
و لكن �إذا مل تكن النقطة مركزا للمربع ف�إن الدالة هي(
) 4c - périodique؛ تبني الو�ضعية الهند�سية (�أو الو�ضعية
احلقيقية) بو�ضوح هذه الدورية .و العك�س ف�إن الدورة على
املنحنى متثل طول ال�ضلع �أو طول حميط املربع.
التناظر :و�ضعية النقطة امل�ستهدفة هي على امل�ستقيمات
العمودية للمربع( قطر ،من�صف عمودي� ،أ�ضالع) ت�سمح
ب�إبراز التناظرات املحلية ال�شاملة على املنحى .و العك�س
يف التناظرات على املنحنى تعطي املعلومات حول و�ضعية
النقطة ،كما ميكن ربط هذه التناظرات على املنحنى مع
حماور تناظر املربع.
(.)...
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عناصر التأمل حول تعليم الرياضيات
�سليمان حمودي
مفت�ش الرتبية الوطنية يف الريا�ضيات
تيزي وزو -اجلزائر
كيف بالإمكان �إجناح تعليم الريا�ضيات داخل الق�سم
و داخل نظام؟

 و يف اخلال�صة:
من خالل الأمثلة الثالثةّ ،مت عر�ض الروابط بني ا�ستعماالت التكنولوجيات و تعلُّم الريا�ضيات من ناحية التمثيالت املُتن ّوعة الرثية
تنظيم عمل التالميذ يف بيئة تكنولوجية عنا�ص َر �أ�سا�سية:
ب�إمكانيات التحويالت الدينامية بني �سجالت التمثيالت .يقت�ضي
ُ
توفري ظروف الزمة لفائدة جميع التالميذ ،خا�صة تهيئة و�سط ديداكتيكي...؛
قيام الأ�ستاذ بالتن�شيط ،باملالحظة و تر�سيم املعارف املبنية؛
اعتماد التمثيالت املتعددة الداخلية التي ت�سمح با�ستعمال التطبيقات التي لها عالقة ب�أخرى لإعطاء معنى للموا�ضيع
الريا�ضياتية بتو�ضيحها من زوايا خمتلفة.
اعتماد التمثيالت املتعددة اخلارجية التي ت�سمح مبقارنة و مطابقة اال�سرتاتيجيات املعمول بها داخل الق�سم و التي –
بدورها -ب�إعادة تنظيم املعارف.
و �أخريا ،يبدو �أ ّنه من ال�صعب جتاهل التط ُّورات التكنولوجية داخل املدر�سة و ا�ستعماالتها اليومية خارج املدر�سة.

�س�أحاول ،من خالل بع�ض عنا�صر الت�أمل ،حتديد الو�ضعية
احلالية و �إعطاء ر�أي حول و�ضعية تعليم الريا�ضيات و اقرتاحات
فيما يتع ّلق بالإ�شكاليات املرتبطة بالتعليم و كذا �سبل للتكوين يف
الريا�ضيات ملختلف امل�ستويات.
تعترب �إعادة هيكلة التعليم ،التكوين ،الربامج و طرق التعليم
املحاور الرئي�سية الثالثة لإ�صالح املنظومة الرتبوية عام .2002
�س�أركز يف هذا املقال على النقطتني الأخريتني �أي على الربامج
و مدى ت�أثريها على املمار�سات داخل الق�سم و كذا على تكوين
املد ّر�سني.
مناهج التعليم
ت�ستهدف تو�صيات و توجيهات ال ّلجنة الوطنية للمناهج ،يف
نظامها املرجعي لإعداد املناهج التعليمية� ،إجناح القطيعة
مع الإعداد التقليدي للمناهج و املمار�سات القدمية داخل
الق�سم .يعترب ك ّل هذا ر�ؤية من �ش�أنها �أن تكون ثورية ،مبا �أنه
ينبغي �إعداد املناهج انطالقا من جمموعة م�شكالت معتربة،
�إذ ُت�ستهدف الكفاءات و املعارف املج ّندة يف النظام �أكرث من
ا�ستهداف املحتويات.
يجب �أن تظهر املحتويات ،وفق املفهوم ال�سو�سيو بنائي للعملية
التعليمية التع ّلمية ،كو�سائل �ضرورية حل ّل امل�شاكل العوي�صة و
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لي�س كغاية يف حد ذاتها� .إذ تعترب انعكا�س اب�ستيمولوجي مقارنة
ملا اقرتحته املناهج القدمية عندما �أُدخل املفهوم �أ ّوال ليتم
ا�ستعماله ك�أداة حلل امل�شكالت.
ففي مقاربة لتح�سني جناعة و نوعية التع ّلمات ،عملت املجموعة
املتخ�ص�صة للمواد ( ،)GSDاملك ّلفة ب�إعداد مناهج جميع
امل�ستويات ،على �ضمان ان�سجام تعليم الريا�ضيات يف جميع
امل�ستويات مع املواد الأخرى و �إدماج التحديثات ال�ضرورية
و ال�سهر على قابلية تطبيق املناهج و �إعداد الوثائق املرافقة لك ّل
م�ستوى تعليمي ق�صد ت�سهيل التنفيذ.
و لهذا ال�سبب ّمت �إزالة نظرية املجموعات من جميع املناهج و ّمت
اقرتاح مقاربة �أخرى لتعليم اال�ستدالل و املنطق :تعترب التع ّلمات
�ضمنية و تدريجية .يخ�ص املنطق و اال�ستدالل يف ك ّل جماالت
املنهاج()...
يعترب « اال�ستدالل ،الربهان ،التحليل و الرتكيب »... ،كفاءات
م�ستهدفة يف خمتلف مناهج الريا�ضيات� ،إ ّال �أن املدر�سني
يجدون �صعوبات فيما يخ�ص �إعداد تق ُّدم التع ّلمات املرتبطة
بهذا امليدان و تقومي هذه الكفاءات .يلعب «حل امل�شكالت» دور
هام يف الن�شاط الريا�ضياتي ،فهو حا�ضر يف كل امليادين و على
ك ّل امل�ستويات.
 بالن�سبة للتعليم االبتدائيُ :تقدّم املناهج يف �شكل جماالت
كربى:
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الأعداد و احل�ساب :الأعداد الطبيعية و الع�شرية؛
تنظيم املعطيات :التنا�سبية و تنظيم املعطيات داخل جداول؛
الف�ضاء و الهند�سة :االحداثيات يف الف�ضاء ،العالقات الهند�سية ،و�صف و �إعادة و�ضع �شكل؛
الأبعاد و القيا�س :وحدات القيا�س ،امل�ساحات و املحيطات ،الأحجام و الزوايا.

 الأعداد (الطبيعية؛ الع�شرية؛
الأعداد الن�سبية؛ الأعداد
الناطقة؛ الأعداد ال�صماء)
 احل�ساب
 احل�ساب احلريف

وظائف و ت�سيري املعطيات

الن�شاطات الهند�سية

التنا�سبية
الأبعاد و القيا�س
تنظيم املعطيات ،القراءة و
التمثيل
عنا�صر االح�صاء الو�صفي

البناءات الهند�سية
الأ�شكال امل�ستوية و ال�صلبة
التحويالت النقطية

ال ّلغة ،املفاهيم و الرموز

الربهنة و اال�ستدالل
تكنولوجيات الإعالم واالت�صال يف الرتبية
 بالن�سبة للتعليم الثانوي ،تتجلى التغريات خا�صة يف �إدماج ُبعد «االحتمال  -االح�صاء» و متايز �شعبة الت�سيري و االقت�صاد.
فعلى مدى ال�سنوات الثالث من التعليم الثانوي ق ّدمت املناهج التد ّرج التايل:
الربط
االح�صاء/االحتماالت
 رهانات االح�صاء
 مكانة املحاكاة
املقاربة االح�صائية لالحتماالت
التغريات
مت ّوج عينات لتواتر.
جذع م�شرتك
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قانون االحتمال
النمذجة
املقاربة االح�صائية لقانون
االحتمال
منذجة جتربة ع�شوائية
مفهوم متغري ع�شوائي

اختبار مالئمة
قوانني م�ستمرة
التنا�سب مع منوذج
قوانني االحتماالت املُتقطعة:
قانون برنويل و قانون ُثنائي
احلد
القوانني امل�ستمرة

التكييف و اال�ستقاللية
تناق�ص عددي
�سل�سلة �أحداث
التكييف و اال�ستقاللية.
ال�سنة الثانية

ال�سنة الثالثة

جمموعة ذات متغريين

�أدجمت املناهج تدريجيا ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم
و االت�صال ،مع العلم �أن التحدي ج ّد مهم ،مبا �أن الأمر يتع ّلق
بتوفري و�سائل و تكوين املدر�سني.

()...

ظهر بعد �آخر يف برامج الريا�ضيات يتمثل بالتك ّفل ب�أثر الإعالم
الآيل على الريا�ضيات و تعليمها.

 بالن�سبة للتعليم املتو�سط :تتمثل املوارد الريا�ضياتية للكفاءات امل�ستهدفة يف:
الن�شاطات الرقمية

فيما يتع ّلق بتعليم االح�صاء تتكامل برامج التعليم الثانوي مع
برامج التعليم املتو�سط ،مبا �أن �إدماجها قد ّمت م�سبقا بالن�سبة
لهذا الطور.

نقرتح على املرت�شحني مو�ضوعني لالختيار مع ن�صف �ساعة
زيادة على م ّدة االمتحان .فيما يتع ّلق ب�إعداد املوا�ضيع ،نقر�أ
يف تو�صيات دليل الديوان الوطني لالمتحانات و امل�سابقات �أنه
يبغي �أن ي�شمل كل مو�ضوع على ثالث �إىل خم�س متارين م�ستقلة
بع�ضها عن بع�ض تكون مق ّيمة من ثالث �إىل ع�شر نقاط.

مل يكن �إدماج تكنولوجيات الإعالم و االت�صال ،يف امليدان،
يف م�ستوى الطلب امل�ؤ�س�ساتي (قانون التوجيه ،نظام مرجعي
للمناهج) �إذ قاوم املدر�سون ا�ستعمالها .مل تنتج هذه املقاومة
فقط من التح ّكم يف الإعالم الآيل ،الذي مل جنده بعد عند
الكثري من املدر�سني ،ولكن �أي�ضا من العوامل املرتبطة بتربير
�إ�سهامات تكنولوجيات الإعالم و االت�صال التعليمية يف تعليم
الريا�ضيات و بت�سيري قاعة درا�سة و ب�إعداد و�ضعية التعليم...
�إنّ اكت�ساب تعليمية الريا�ضيات يف مناهج التعليم و وثائق
املرافقة يت�ضح �أكرث يف الطورين الأوليني(االبتدائي و املتو�سط)
مقارنة مع مناهج الطور الثانوي .تلعب الكفاءات املتع ّلقة بحل
امل�شكالت دورا هاما يف التع ّلمات بالن�سبة جلميع امل�ستويات.
�إ ّنه عن طريق ح ّل امل�شكالت تطمح مناهج الريا�ضيات �إىل
التغي.
حتقيق القطيعة و ّ
الكتب املدر�سية
جند يف ك ّل منهج تعليم كتاب مدر�سي واحد لكامل الرتاب
الوطني .تختلف نوعية الكتب من كتاب لآخر ()...
ي�ستعمل املدر�سون ،يف جميع امل�ستويات ،هذه الكتب كثريا �إىل
درجة ال تو�صف حيث ح ّلت حم ّل الربامج الر�سمية.
مثال ذلك :كتب الريا�ضيات :الأوىل ابتدائي ،الأوىل متو�سط
و الأوىل ثانوي.
االمتحانات الر�سمية

نظرا لت�أثري االمتحان على التالميذ و املدر�سني ،من �أجل �إعداد
اختبار يف الريا�ضيات مع احلفاظ على �صعوبة االختبارات،
تظهر احلاجة �إىل الت�أمل يف �أهمية املو�ضوعني االختيارين و
�إمكانية تو�سيع نطاق و م�ستوى التقييم ليغطي املزيد من معارف
حول املناهج و الأهداف مثل �إجناز بحث بطريقة م�ستقلة و
ا�ستخدام تكنولوجيات الإعالم و االت�صال...
التوجيه
يتم توجيه التالميذ املنتقلني �إىل التعليم الثانوي ،يف نهاية مرحلة
التعليم الأ�سا�سي� ،إ ّما �إىل اجلذع امل�شرتك علوم و تكنولوجيا و
�إ ّما �إىل اجلذع امل�شرتك �آداب.
يختار التلميذ املنتقل لل�سنة الثانية ثانوي يف نهاية ال�سنة الأوىل
اجلذع امل�شرتك علوم و تكنولوجيا �شعب :الريا�ضيات ،التقني
الريا�ضي مع �أربع اختيارات ،العلوم التجريبية �أو الت�سيري و
يوجه �إىل �إحداها� .أ ّما بالن�سبة للجذع امل�شرتك
االقت�صاد �أو ّ
�آداب فيختار �إحدى ال�شعبتني �آداب و فل�سفة �أو لغات �أجنبية� ،أو
يوجه �إىل �إحداهما.
ّ
فيما يلي ،و يف غياب الإح�صائيات الر�سمية� ،سرن ّكز على �إقبال
التالميذ نحو �شعبة الريا�ضيات يف مقاطعة من والية ما تت�أ ّلف
من  17م�ؤ�س�سة تعليم ثانوي ،كدرا�سة حلالة.

مثال :البكالوريا� ،شعبة العلوم التجريبية
امل ّدة :ثالث �ساعات
املعامل5 :
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عدد الأفواج البيداغوجية

عدد التالميذ

ال�شعب
الريا�ضيات

9

128

تقني ريا�ضي

13

163

العلوم التجريبية

30

935

ت�سيري و اقت�صاد

9

282

�آداب و فل�سفة

23

728

لغات �أجنبية

10

266

�أقل من  %5من التالميذ مت توجيهم ل�شعبة الريا�ضيات

ملا ينفر التالميذ من �شعبة الريا�ضيات؟
الأ�سباب عديدة :التوجيه �إىل ما بعد البكالوريا ،عبء العمل،
ال�صعوبات املرتبطة بهذه املادة و لكن العديد منهم من يرجع
ال�سبب �إىل طرق التعليم و املدر�سني.
�أية حلول؟
�إن�شاء م�ؤ�س�سات خمت�صة (مثل ثانوية الريا�ضيات)؛
�إبراز الفر�ص املمكنة التي تو ّفرها الريا�ضيات للتالميذ:
التعليم و البحث ،ال�صناعة ،البيئة ،املالية ،ال�صحة...
�إعداد مناهج تعليم حم ّفزة؛
�ضمان تكوين املدر�سني طوال م�سارهم املهني.
ممار�سات الق�سم ،مردود التالميذ و التقييم
ُينظم عند �أي و�ضع للمناهج اجلديدة �أيام �إعالمية و جترى
تكوينات على خمتلف امل�ستويات من قبل املفت�شني .يتطرق
اجلزء الأهم من حمتويات هذه التكوينات ،يف بداية الإ�صالح،
�إىل اخلطاب النظري الذي ت�ضمنته املقاربة بالكفاءات.
يف حالة غياب التكوين امل�ست ّمر من �أجل احلد من املمار�سات
القدمية و جعل املدر�سني و التالميذ على م�ستوى تطلعات
موجها
املناهج ،يبقى ه�ؤالء املد ّر�سون ُيق ّدمون تعليما/تع ّلما ّ
�أ�سا�سا بامتحانات مدر�سية و �ضرورة �إنهاء الربامج يف الوقت
املح ّدد.
ال يزال ُينظر �إىل التقومي امل�ستمر على �أنه تقومي حت�صيلي
و �إ�شهادي و لي�س كم�سار مدمج لتعديل التعليم .كما تقت�صر
ممار�سة التقومي على الت�أ ّكد من تثبيت املكت�سبات ب�شكل منف�صل:
معرفة قاعدة ،نظرية ،معرفة �ضرورية لتط ُّور مفهوم ما يف ك ّل
فرتة من ال�سنة الدرا�سية؛ بدال من �ضمان حتويل املعارف �إىل
معارف ح ّية و ُم ّ
وظفة يف و�ضعيات ذات داللة .و عليه ف�إننا ال
ن�شاهد �إي تقييم ذي هدف بيداغوجي.
و يف حالة عدم وجود تقييمات وطنية ملكت�سبات التالميذ يف
مراحل �أ�سا�سية من درا�ستهم ،من ال�صعب �أن تكون هناك نظرة
راجعة ملا �أجنزه التالميذ خالل الوقت املخ�ص�ص للتع ّلمات
و نظرة ا�ست�شرافية حول تطورات نف�س هذه التع ّلمات.
ميكن لهذه التقييمات ،الهادفة �إىل تنفيذ امل�ساعي البيداغوجية
املنا�سبة و تعزيز كفاءات التالميذ �إذا مل تكن بكافية و توفري
�أجهزة م�ساعدة و دعم و �إعالم الأولياء� ،أن ت�أخذ ع ّدة �أ�شكال:
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تقييم ت�شخي�صي :لتقدير النجاح و اكت�شاف ال�صعوبات
املحتملة لك ّل تلميذ.
 تقييم منظومي :لتقدير مردود املنظومة الرتبوية
و تطورها.
تقييم دويل :حتديد مكانة املنظومة الرتبوية الوطنية من
بني �أنظمة تربوية �أخرى.
()...
املتطلبات املنتظرة من التكوين
يقت�ضي هذا العر�ض عن تعليم الريا�ضيات ر�ؤية تكوينية جديدة
ت�سمح لهم بـ�أن:
 يك ّونوا يف الأدوات ال�ضرورية لفهم �أف�ضل للمناهج و
الوثائق املُرافقة لها و ح�سن تطبيقها.
يتع ّلموا كيفية �إعداد �أن�شطة تع ّلم تعتمد �أ�سا�سا على �أدوات
النظرية التعليمية و جتريبها و حتليلها من �أجل تطويرها.
كيف ّ
مت بناء هذه املعرفة الريا�ضياتية؟
ما هي متطلبات املجتمع فيما يتع ّلق بهذه املعرفة؟
كيف ّ
مت �إعداد املناهج؟ و الكتب املدر�سية؟
ما هو دور ك ّل من املد ّر�س و التلميذ؟
كيف يتع ّلم التلميذ الريا�ضيات؟

كيف ميكن تنظيم و ت�سيري عملية التعليم و التع ّلم؟...
ُتظهر هذه الأ�سئلة �أنّ تكوينا متمحورا فقط حول املعرفة
الريا�ضياتية لن تف�سر لوحدها مدى تعقيد تعليم الريا�ضيات؛
فمن خالل تكوين يف �إ�سهامات تعليمية الريا�ضيات ميكن
للمد ّر�س �أن يجد �أو يعطي �أجوبة عن مثل هذه الأ�سئلة .كما
�سيكون من ال�ضروري �إدماج جزء من املعلوماتية يف تكوين
املدر�سني يف الريا�ضيات �شرط �أن ال ت�صبح هاج�سا يف حد ذاتها.
بالإ�ضافة �إىل �أجهزة التكوين امل�ستمر و الأ ّويل للمدر�سني يتحتّم
على امل�ؤ�س�سة:
 العمل على �إن�شاء ف�ضاء مي ّكن املدر�سني من تبادل
املوارد.
 ت�شجيع البحث ب�إ�شراك اجلامعة.
�أخري ًا ،و لكي �أختم� ،أقرتح �أمثلة عن موا�ضيع تكوين
مدر�سي الريا�ضيات:
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الأعداد
و احل�ساب

التعليم االبتدائي

التعليم املتو�سط

ت�شخي�ص املالمح
�أدوات تعليميات الريا�ضيات
ممار�سات التقييم
ح ّل امل�شكالت
�إدماج تكنولوجيات الأعالم
و االت�صال

الهند�سة

الأعداد و احل�ساب
التنا�سبية

احل�ساب احلريف

الهند�سة

التعليم الثانوي
حتليل املناهج و الكتب
املدر�سية
التج�سري (االبتدائي،
املتو�سط ،الثانوي و اجلامعي)
�إعداد موا�ضيع االمتحانات
... 
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�أنواع امل�شكالت
م�ستويات الهند�سة
املج�سمات

الأبعاد و القيا�س

بيداغوجية الإدماج
امل�ساعدة و الدعم املدر�سي

بناء مفهوم العدد
الأعداد الع�شرية
مكانة ح ّل امل�شكالت

الربهنة و اال�ستدالل

الأعداد الع�شرية
الأعداد الن�سبية
مكانة ح ّل امل�شكالت
جوانب التنا�سبية
الإجراءات
�إدخال احلروف
�إعداد ال�صيغ
مكانة احلرف
مكانة الرمز =
املعادالت
�أنواع امل�شكالت
م�ستويات الهند�سة
التحويالت النقطية
الهند�سة يف الف�ضاء
تع ّلمات املتخ�ص�صة
تقدم التع ّلمات
الريا�ضيات و املواد الأخرى
امل�سعى الإح�صائي
امل�صطلحات واملنطق
الربهنة و اال�ستدالل
النمذجة
�إدماج تكنولوجيات الإعالم و االت�صال
�إدراج املفاهيم كو�سائل حل ّل امل�شكالت
تاريخ الريا�ضيات
الريا�ضيات بالن�سبة لل�شعبتني الأدبيتني و
�شعبة الت�سيري و االقت�صاد
ان�سجام املناهج مع متطلبات اجلامعة
... 

الحساب العددي في التعليم المتوسط
جنادي م�س ّڤم،
مدير الرتبية لوال ية تلم�سان
ومفت�ش التعليم الأ�سا�سي للطور الثالث للريا�ضيات �سابقا
يكمن الهدف الأولوي يف جعل املعارف العددية للتالميذ
عملية مو�ضوعة من �أجل الإ�سهام يف خدمة امل�سائل التي تعالج
الو�ضعيات الريا�ضياتية �أو االجتماعية �أو مواد تعليمية �أخرى
(فيزياء ،تكنولوجيا ،بيولوجيا.)...،
لقد ذكر منهاج الريا�ضيات يف التعليم املتو�سط ثالث و�سائل
للح�ساب :احل�ساب الذهني ،احل�ساب املكتوب (تقنيات
العمليات) و احل�ساب بالأجهزة (ا�ستعمال احلا�سبة،
احل�ساب الكتابي يف
احل�ساب بالأجهزة
احلا�سوب) .و قد ع ّو�ض
ُ
َ
احلياة اليومية و املهنية ب�شكل كبري .و هذا يقودنا �إىل �ضرورة
�إعادة التفكري يف �أهداف تعليم احل�ساب.
�إنّ الهدف من هذا املقال هو حتليل الكفاءة املتع ّلقة باحل�ساب
و ذلك بتحديد جمال احل�ساب الذهني ،احل�ساب
املكتوب و احل�ساب ب�أجهزة .يتع ّلق الأمر �أي�ضا بتحديد مكانة
اال�ستدالل يف الأن�شطة احل�سابية.
 احل�ساب و اال�ستدالل
يختلف احل�ساب عن اال�ستدالل على م�ستوى طرق التفكري التي
يط ّبقها و كذلك على م�ستوى �أ�شكال التع ّلم التي يفر�ضها .يعترب
احل�ساب ن�شاطا �آليا ،و تعلمه يتم عرب التدريب املتكرر.
ال تكمن قوة الريا�ضيات فقط يف �إجراء العمليات احل�سابية،
بل يف �إمكانية كتابتها على �شكل خوارزميات باعتبارها نتيجة
طريقة يحتل فيها اال�ستدالل مكانة هامة ،طريقة ت�ؤدي �إىل
ا�ستبدال ن�شاط روتيني بن�شاط ُي َف َّكر فيه م�سبقا.

ي�ستعمل اال�ستدالل جلعل الو�ضعيات قابلة للح�ساب عن طريق
الرتيي�ض بتف�ضيل بع�ض خوا�ص الأعداد.
حل�ساب م�ساحة �سطح مر ّكب ،من املفيد �أن نف ّككه �إىل �أ�سطح
بحيث ميكننا حتديد امل�ساحة ب�سهولة (على �شكل مثلثات مثال).
�إذا ما اعتربنا الأعداد و احل�ساب مو�ضوعات للتدري�س يف
املناهج ،فهي �أي�ضا �أدوات ملعاجلة و�ضعيات يف احلياة اليومية
�أو يف مواد تعليمية �أخرى.
يتع ّلق الأمر �أي�ضا بتع ّلم معاجلة كيفية احل�ساب ،بطريقة �آلية
�أو ا�ستداللية ،للو�صول �إىل نتيجة دقيقة �أو مقربة .و هي �أي�ضا
تع ّلم برجمة ح�ساب جلعله قابال للتنفيذ بذاته �أو عن طريق
جهاز (حا�سبة ،حا�سوب) .و هكذا ف�إن ن�شاط اال�ستدالل موجود
بفعالية على م�ستوى الن�شاط احل�سابي و يجب على املدر�س �أن
يتطرق �إليه �صراحة �أثناء التع ّلمات.
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املوجودة بعني االعتبار.
مثال :يف م�ستوى ال�سنة الأوىل من التعليم املتو�سط تكفي
يتغي عندما ن�ضرب الب�سط و
معرفة �أنّ حا�صل الق�سمة ال ّ
a x10
املقام يف نف�س العدد( .)...() 0,1 = 0,1 x10 = 10 x a
 احل�ساب املكتوب
من �أجل �إجناز ح�ساب بالورقة و القلم لإبراز النتيجة ،يقوم
التلميذ بتجنيد معارفه التي ت�سمح له ببلوغها مبا�شرة ،و هذا
يف غياب خوارزمية �أو حا�سبة.
عند �إجناز ح�ساب ذهنيُ ،ت�ستَع َمل الكتابة من �أجل احلفاظ على
�أثر نتيجة و�سيطية و التخفيف من عمل الذاكرة .يظهر املثال
الرمزي يف التقنية املكتوبة للق�سمة ،مع �أو دون الطرح الو�سيطي،
الذي يتط ّلب العديد من العمليات الذهنية� .إنّ نق�ص التح ّكم يف
جمال احل�ساب الذهني ُي�ض ِعف من تع ّلم تقنيات الكتابة.
املتو�سط ،ميكن للتلميذ
بالن�سبة مل�ستوى ال�سنة الأوىل من التعليم ّ
�أن ي�ستند �إىل خا�صية ت�ساوي الكتابات الك�سرية:

اجلوانب املختلفة للح�ساب
 احل�ساب الذهني
يعترب التح ّكم اجل ّيد يف احل�ساب الذهني �أولوية لع ّدة �أ�سباب:
يف كل م ّرة �إن مل يبد �ضروريا اللجوء �إىل ح�ساب مطروح
�أو �إىل �آلة� ،إال �أنه يبقى مفيدا من �أجل معرفة احل�ساب
للح�صول ب�سرعة على نتيجة دقيقة يف حاالت ب�سيطة
�أو نتيجة مقربة يف حاالت �أخرى .يتع ّلق الأمر يف و�ضع
و�سائل ف ّعالة للح�ساب ،حتّى و �إن كان ا�ستعمال احلا�سبة
منت�شرا ب�شكل وا�سع.
دون تو ّفر كاف و �سريع لنتائج حمفوظة يف جداول  ،ال توجد
طريقة ممكنة للو�صول �إىل تقنيات عملية( جداول ال�ضرب،
مربعات الأعداد الأولية الطبيعية وبع�ض الأعداد امل�ألوفة
تح�صل عليها ذهنيا بال ّلجوء �إىل �إجراءات
اال�ستعمال) �أو ُم ّ
�آلية( ال�ضرب و الق�سمة ،0.001، 0.01،100، 1000 ، 0.1،10،
قواعد ح�ساب الأعداد الن�سبية ،جداء جذرين ي�ساوي جذر
اجلداء على �سبيل املثال) لإجراء �أ ّية عملية ح�سابية مكتوبة.
قد يواجه تلميذ �صعوبة يف كتابة  ، 20 =2 5هذا ال يعني
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�أنه ال يعرف – يف حالة الأعداد املوجبة -اخلا�صيتني:
 ab = a bو  a = aبل لكونه عاجزا عن تفكيك
� 20إىل جداء عدد و مربع عدد.
َح�صل
 ي�سمح احل�ساب الذهني بالتح ّقق من نتيجة ُمت َّ
عليها بطريقة �أخرى للح�ساب .لكي نح ّدد قيمة مقدار
ملجموع ما �أو جداء �أو ق�سمة يجب �أن نبد�أ بالتقريب املطلوب
( التدوير بالزيادة �أو بالنق�صان) ،و انطالقا منه نقوم
باختيار الأعداد التي يجرى عليها احل�ساب)...( .
2

 احل�ساب الذهني بتمعن
تتطلب ممار�سة هذا احل�ساب �إقامة عالقات بني احل�ساب و
اال�ستدالل و هو املق�صود باحل�ساب اال�ستداليل� .إنه ي�ستدعي
�إعداد ا�سرتاتيجيات �شخ�صية للح�ساب .و �إنه يجند املبادرة،
اال�ستدالل و معارف ( م�صرح بها �أو غري م�صرح بها) يف
التعداد و خوا�ص العمليات .يعمل احل�ساب بتمعن غالبا على
تب�سيط �أكرث للح�ساب باالعتماد على نتائج نتوفر عليها �آنيا.
يتنافى احل�ساب بتمعن مع احل�ساب الآيل لأنه يعتمد على
الفرد الذي يختار الإجراءات املنا�سبة مع �أخذ خوا�ص الأعداد

� 7.045/5.24 = 7045/5240أو ،7.045/5.24 = 704.5/524
بالرجوع �إىل ح�ساب حا�صل ع�شري الذي يعرف التلميذ كيف
ينجزه وذلك بجعل القا�سم �صحيحا و نقل الفا�صلة �إىل املق�سوم
بنف�س القدر من ال ُرتب مع القا�سم.
املتو�سط  ،ميكن
بالن�سبة مل�ستوى ال�سنة الرابعة من التعليم
ّ
للتلميذ – مثال -حتديد قيمة مقربة لـ  1835با�ستعمال
اخلا�صية التالية :عددان موجبان هما يف نف�س الرتتيب مع
مر ّبعهما.
كذلك 1600<1835<2500 ،و .40< 1835 <50
ميكن له �أن يتابع بحثه بتجريب ح�ساب املربعات:
ح�ساب ،42.82 ، 42.72 ، 42.62 ،42.52،422
 احل�ساب با�ستعمال الآلة

 كك ّل �أداة ،يجب �أن ت�ستعمل احلا�سبة بوعي و يجب
على التلميذ �أن يتد ّرب على مراقبة وجاهة النتيجة التي
حتققها ،و هذا لن يت�أتى �إال باكت�ساب كفاءات كافية يف
احل�ساب الذهني؛
 و هي حتررهم من احل�ساب الذهني ،ت�سمح احلا�سبة
للتالميذ بتوفري انتباههم لإجناز و مراقبة ا�سرتاتيجية ح ّل
امل�شكالت؛
 يف حالة ا�ستغالل ظاهرة رقمية ،ميكن الو�صول
ب�سرعة �إىل تخمني تثبت �صحته الحق ًا.
 و هكذا ،فللقيام بح�ساب  8.47+ 5.4/9من
ال�ضروري �أن نبد�أ بح�ساب  5.4+ 8.47و �أن نعلم �أن
احلا�سبة التي تدمج خوا�ص العمليات كي تبد�أ بح�ساب هذا
املجموع ت�ستلزم ا�ستعمال الأقوا�س .) 5.4 + 8.47( : 9

 ال يجب �أن يك ّلف التالميذ لوحدهم بتع ّلم خمتلف
وظائف احلا�سبة ،بل يجب �أن يدمج يف ح�ص�ص
الريا�ضيات؛
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تع ّلم احل�ساب ي�ستلزم جتنيد خمتلف الكفاءات
معرفة و فهم خمتلف الو�ضعيات التي ت�سمح عمليتها بح ّل ف ّعال (�أي داللة العمليات).
 التح ّكم يف التعينات الرمزية املنتمية �إىل جمال الأعداد ( كتاباتها ،الرموز العمالياتية)� ،صيغها ( الأقوا�س ،الأولويات
العمالياتية) و كذا اخلوا�ص التي ت�سمح بالتغيريات على هذه الكتابات.
 اكت�ساب حت ّكم يف تقنيات احل�ساب لتفادي الوقوع حتت رحمة الآلة.
توجه درا�ستها نحو فهمها و تربير ا�ستعمالها (ا�ستغالل العمليات املربجمة فيها).
�إنّ التحكم الك ّلي يف تقنية ت�ستدعي �أن ّ
بع�ض �أهداف احل�ساب الآيل الواجب التحكّم فيه يف ال�سنة الأوىل من التعليم املتو�سط.
 معرفة امل�ساوات و العالقات الكتابية؛
� إعطاء كتابة ك�سرية لعدد طبيعي ب�سيط �أو التع ّرف عليها؛
 كتابة ك�سر ب�سيط على �شكل جمموع عدد طبيعي و ك�سر �أ�صغر من 1؛
 مقارنة عدد بالكتابة الك�سرية مع 1؛
 مقارنة عددين بكتابة ك�سرية لهما نف�س املقام �أو نف�س الب�سط؛
� ضرب و ق�سمة عدد طبيعي �أو ع�شري على 1000،100،10؛
� ضرب عدد طبيعي �أو ع�شري على 0.001 ، 0.01،0.1؛
� إعطاء القيمة املق ّربة الع�شرية (بالزيادة �أو بالنق�صان) لعدد ع�شري �إىل الوحدة� ،إىل الع�شرات و �إىل املئات املقربة؛
 معرفة قابلية ق�سمة عدد طبيعي على 5،4،3،2و 9با�ستعمال قواعد قابلية الق�سمة؛
� ضرب و ق�سمة عدد و طبيعي على 5؛
 معرفة الكتابات الع�شرية و الك�سرية للن�سب التالية %75 ،%25 ،%50 ،%10 ،%5؛
 معرفة امل�ساواة الأقرب فالأقرب بني و حدتني لقيا�س الأطوال و ال�سعات و امل�ساحات و الأحجام؛
 معرفة بع�ض امل�ساواة مثل1kg=1000g ،1m=1000mm ،1km= 1000m ،1m=100cm :
 معرفة  -يف حاالت ب�سيطة� -أن كتابتني ك�سريتني هما لنف�س العدد؛
� ضرب عدد طبيعي �أو ع�شري ب�سيط يف عدد ك�سري؛
� أخذ ك�سر ب�سيط من كمية.
املتو�سط
بع�ض �أهداف احل�ساب بتمعن لل�سنة الثانية من التعليم
ّ
كتابة عبارة ب�سيطة �أين تكون املعامالت �أعدادا طبيعية مثل (5 )4 +x4( ،5 )1+x
�ضرب عدد موجب يف  0.5 ،0.25با�ستعمال الكتابة الك�سرية؛
ا�ستخراج العامل امل�شرتك لعبارة ب�سيطة �أين تكون املعامالت �أعدادا طبيعية مثل 12 + x6 ،y2 + x2؛
جمع عددين ب�سيطني بكتابة ك�سرية حيث �أحد املقامني م�ضاعف للآخر؛
توحيد مقامني لعددين ب�سيطني يف كتابة ك�سرية؛
ا�ستعمال عبارات ك�سرية منا�سبة حل�ساب  % 50 ،%25 ،%10لكمية؛
ح�ساب ن�سبة يف حاالت تكون الأعداد طبيعية �أو ع�شرية ب�سيطة و العالقة بني الأعداد ب�سيطة؛
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نحو ا�ستخدام ُمد َمج لتكنولوجيات الإعالم و االت�صال

ح�ساب جمموع عددين ع�شريني ن�سبيني ب�سيطني (مع رقم يف
رتبة الع�شرات)؛
فرق عددين ن�سبيني ب�سيطني؛
ح�ساب جماميع جربية ب�سيطة �أين تتدخل �أعداد ن�سبية؛ �أو �أعداد
ع�شرية ن�سبية ب�سيطة ،بتقريب حدود تتما�شى مع بع�ضها)؛
ا�ستعمال عالقات بني وحدات الطول لرتجمة معلومة معطاة من
خالل مقيا�س ي�سهل ا�ستغالله مثل مقيا�س ميثل 2km؛
ا�ستعمال م�ساواة بني وحدات احلجم لإحداث حتويالت يف وحدة
القيا�س؛
ا�ستعمال امل�ساواة  1L = 1dm3و معرفة العالقات بني وحدات
احلجم من جهة ،و ال�سعة من جهة �أخرى ،لإحداث التحويالت
يف وحدة القيا�س مثل التعبري بـ cm3عن قيا�س معطى بـ cl.
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االستدالل والبرهان في التعليم المتوسط
جنّ ادي م�س ّڤم

مدير الرتبية لوالية تلم�سان
ومفت�ش التعليم الأ�سا�سي للطور الثالث للريا�ضيات �سابقا

اال�ستدالل الريا�ضي
يتمثل �أحد �أهداف تدري�س الريا�ضيات منذ املدر�سة االبتدائية
يف تنمية القدرات املنطقية و مهارة اال�ستدالل .فمن ال�ضروري
�أن يو�ضع التلميذ يف حالة بحث �شخ�صي ،و ت�أ�سي�س النقا�ش
الريا�ضياتي يف قاعة التدري�س �أثناء حل امل�شكالت .و ي�سمح
النقا�ش بفح�ص ومواجهة الفر�ضيات ،الطرائق و احللول.
ما جاء يف منهاج الريا�ضيات للتعليم املتو�سط.
تو�سط ،مرحلتني
 ي�صف مدخل منهاج الريا�ضيات للتعليم املُ ّ
من اال�ستدالل الريا�ضي:
حجة ،و ُتعترب املرحلة اجل ّد ح�سا�سة.
 الأوىل هي البحث عن ّ
التو�صل �إىل حترير ن�ص
 الثانية تتم ّثل يف �صياغتها،
ّ
متنا�سق مع توظيف الروابط املنطقية و املكت�سبة يف ال ّلغات.
� ضرورة هيكلة �أن�شطة التالميذ حول حل امل�شكالت م�ؤكدة
يف مدخل مناهج التعليم االبتدائي و املتو�سط جلميع املواد.
مينح منهاج الريا�ضيات للمرحلة املتو�سطة مكانة حمورية حلل
امل�شكالت.
يغطي حل امل�شكالت يف الريا�ضيات عدة ن�شاطات ترتكز يف
جمملها على ا�ستدالل التلميذ ،وميكن ذكرها يف �أربعة كفاءات
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عر�ضية م�شار �إليها يف املناهج:
ف�سرها و ُي ّ
نظمها،
 يقر�أ املعلومةُ ،ي ّ
يبحث و ُيح ّقق،
 يربط بني املعارف املكت�سبة ،التقنيات والأدوات املالئمة
للربهنة،
 يتوا�صل بطرق خمتلفة ويكيف حل امل�شكلة على �شكل ن�ص
مهيكل غري معياري.
بالفعل ،من املهم التدرج يف تعلُّم الربهنة و �إعطاء جمال كبري
لال�ستدالل باعتباره الرهان الأ�سا�سي يف التكوين الريا�ضياتي
خ�صو�صا يف الطور املتو�سط .ذلك الحتالل احلجة مكانة هامة
يف الريا�ضيات ،وممار�سة احلجاج لإقناع الغري ب�صحة ق�ضية
تبد�أً من املدر�سة االبتدائية وت�ستمر يف املتو�سط لتمكني املتعلم
من الربهنة� .إال �أنه ال ينبغي �أن ينح�صر االن�شغال بالإثبات
والربهان يف املجال الهند�سي ،بل ال بد من تخطيهما �أي�ضا �إىل
م�ستوى احل�ساب العددي واحل�ساب احلريف.
يف الواقع ف�إن املنهاج مييز اال�ستدالل (ينجز بحث ،يكت�شف
و ي�صوغ حجة)من الربهان الر�سمي (ن�ص مهيكل على �شكل
ا�ستنتاجي لهذا اال�ستدالل).

 البحث :حلظة جوهرية يف بلوغ اال�ستدالل.
عندما نطلب من التلميذ �أن يربهن فنحن ندعوه لالنخراط
م�سبقا يف مرحلة البحث �أين ينتهج �أ�سا�سا اال�ستقراء (حماولة
و جتارب على احلاالت اخلا�صة) .وبالتايل ف�إن التحدي
الرئي�سي للمدر�س داخل الق�سم يتمثل يف جعل تالميذه ميار�سون
اال�ستدالالت اال�ستقرائية (خا�صة كيفية احل�صول على النتائج).
يف املجال العلمي يحتل البحث مكانة �أ�سا�سية� ،أما يف الريا�ضيات
فيجد مكانته احلقيقية يف حل امل�شكالت ويجب �إتاحته الفر�صة،
من خالل تطبيقه ،الكت�ساب �أو دعم كفاءات من �أجل ت�صور
�أو ا�ستعمال ا�ستدالل ما.
 مكانة اال�ستدالل يف هذه الطريقة
يدعى التالميذ �إىل اال�ستدالل يف زمنني:
�أ .زمن للبحث الفردي برتك بع�ض اال�ستقاللية للتلميذ
الختيار اجتاهات ،و و�ضع فر�ضيات (التخمني يف
الريا�ضيات) ،بالتجارب املتعددة املمكنة ،يراقب املدر�س
تقدم التالميذ ،و ميكنه �أن يرافق بع�ضهم و ي�ساعدهم
يف جتاوز العوائق و يحدد العنا�صر التي ت�سمح له بت�سيري
التفكري اجلماعي.
ب .زمن للتبادل ال�شفوي بني التالميذ ي�سمح لهم باقرتاح
�أفكارهم و االحتجاج عليها وتربيرها العتمادها �أو رف�ض
اقرتاحات �أقرانهم.
كما ميكن تطبيق �أنواع عديدة من اال�ستدالل:
 اال�ستدالل باال�ستقراء حا�ضر يف ن�شاط ما؛ ي�ستعمل
يف مرحلة البحث وفق املخطط املنطقي الدقيق التايل� « :إذا
كانت (� Aصحيحة ) ف�إنّ (� Bصحيحة) و بالتايل �أفرت�ض �أن
( Aي�ستلزم � ) Bصحيحة ».
�إال �أننا ال ننظر �إىل اال�ستدالل اال�ستقرائي يف الريا�ضيات �إال
على �أنه مرحلة �أوىل ،ت�ؤدي �إىل التخمني يتم من خالله �إثبات
هذا التخمني.
 اال�ستدالل باال�ستنتاج ،و يتم وفق املخطط الكال�سيكي
التايل «:علما �أن (� Aصحيح ) و( Aي�ستلزم � ) Bصحيح،
ن�ستنتج �أن (� Bصحيح)».
و انطالقا من اخلوا�ص املعرتف بها �أنها �صحيحة ،ن�ستنتج
بالت�سل�سل املنطقي خا�صية �أخرى.

 اال�ستدالل باخللف ،لإثبات �صحة الق�ضية  Pيتطلب منا
افرتا�ض �صحة نفي الق�ضية  ،Pو هذا ي�ؤدي �إىل وجود تناق�ض
منطقي ،ومنه نفي  Pخط�أ؛ و عليه � Pصحيحة(.)...
� إجناز حل مربر:
�إن �إجناز حل مربر – �أثناء مرحلة تعليمية – هو عمل حتليلي
يتبع بعمل تركيبي يتمثل يف انتقاء الأدلة التي مت العثور عليها.
و هنا ي�ستعمل اال�ستدالل اال�ستقرائي لذلك .و بالتايل تتحقق
املكت�سبات (املهارة ،الطريقة) يف �آخر احل�صة .وهنا يواجه
التلميذ �صعوبتني:
 االنتقال من اال�ستدالل اال�ستقرائي �إىل اال�ستدالل
اال�ستنتاجي لإجناز احلل،
 ثم �صياغة اال�ستدالل اال�ستنتاجي للربهان ،ويعني حال
ميكن عر�ضه واالطالع عليه.
C

B

M

A

مثال ،ابتداء من ال�سنة الثالثة متو�سط
عي جمموعة النقط  Cبحيث
لتكن  Aو  Bنقطتني معلومتنيّ .
متثل النقط  A, B, Cمثلثا .ABC
التجريب :ر�سم جمموعة من النقط  Cبا�ستعمال الكو�س
(يدعى التلميذ �إىل التفكري يف �إجناز الر�سم )
املالحظة :يبدو �أن ال�شكل عبارة عن دائرة ،لكن �أين مركزها؟
تخمني النتيجة :جمموعة النقاط هي دائرة قطرها []AB
التحقق التجريبي بوا�سطة م�سطرة مدرجة و مدور :هل
امل�سافة بني منت�صف [ ]ABو النقاط املر�سومة ت�ساوي ن�صف
AB؟
التربير :ما الذي يبني �أن النقطة  Cموجودة على حميط الدائرة
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التي املركز  Mوالقطر [( ]ABبا�ستثناء النقطتني Aو )B؟
 هل هو قطر م�ستطيل؟
 هل هي مثلثات مت�ساوية ال�ساقني ( بف�ضل الزوايا )؟
 هل هي حمورا �ضلعي الزاوية القائمة ،و العك�س؟
اال�ستدالل بوا�سطة اال�ستقراء ثم باال�ستنتاج:
مهما كانت الطريقة املختارة ف�إن �صياغة احلل ت�ستهدف يف
مرحلة الحقة.
ما الذي يجب تذكره عن اال�ستدالل؟
ال يقت�صر  -يف اال�ستدالل الريا�ضياتي  -على اال�ستدالل
اال�ستنتاجي؛ غري �أنه كاف يف هذه املرحلة من التعليم (مرحلة
التعليم املتو�سط).

�أمثلة �أخرى لال�ستدالل:
قواعد اال�ستدالل املعمول بها يف الطور الثالث:
 )1املثال امل�ضاد يكفي لإبطال ق�ضية.
مثال :هل جمموع ك�سرين هو الك�سر الذي ب�سطه ي�ساوي
جمموع الب�سطني ومقامه ي�ساوي جمموع املقامني؟
 )2الأمثلة ال تكفي لإثبات �صحة ق�ضية.
مثال� :إذا �ضربنا عددا يف نف�سه نح�صل على عدد �أكرب من
الذي اخرتناه يف البداية.
 )3عن طريق كل احلاالت.

وختاما:

كيف نن ّمي و نعمل على تطوير كفاءات اال�ستدالل عند تالميذ مرحلة التعليم املتو�سط ؟
من جانب التالميذ:
 نعطيهم الفر�ص الكافية لتطوير طريقة البحث.
 ن�سمح لهم باملناق�شة �شفويا عند عر�ض نتائج التمارين.
 نعر�ض نتائج البحث مكتوبة.
من جانب املدر�سني:
 العمل على التخمينات واحللول.
 العمل على ك�شف خبايا الن�صو�ص بوا�سطة حتليل املحتوى والقامو�س اللغوي.
� إعادة �صياغة ن�ص امل�شكالت ابتداء من خمطط �أو ر�سم.
 التدرب على ا�ستدالالت غري مكتملة ،ونتائج و�سيطية.

كيف نق ّيم اال�ستدالالت؟
 ا�ستخدام عنا�صر الكفاءات يف حل امل�شكالت كمعايري للتقييم.
 قراءة ،ترجمة وتنظيم املعلومة الأ�سا�سية يف ن�صو�ص امل�شكالت.
 االنخراط يف عمليات بحث وحتري لإجناز تخمينات.
� إجناز حل بتجنيد املعارف الالزمة ،الأدوات و التقنيات املنا�سبة.
 عر�ض حل امل�شكلة با�ستخدام و�سائل مالئمة و غري معيارية.
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تكنولوجيات اإلعالم واالتصال :أدوات قّيمة
في خدمة التعليم والتعلّم
�أحمد بن �سعادة.

دكت��وراه يف الفيزي��اء بجامع��ة
مونرتي��ال (كن��دا)

عندما ظهرت تكنولوجيات الإعالم واالت�صال يف عامل الرتبية،
ظنّ بع�ض املدر�سني �أنها �سوف يكون لها نف�س م�صري الو�سائل
ال�سمعية الب�صرية ،غري �أن التو�سع ال�سريع لتكنولوجيات الإعالم
وتنوع ا�ستخداماتها قد عزز من وجودها � -أو بالأحرى – انت�شارها
باملدار�س يف جميع �أ�صقاع العامل.
فوف ًقا لالحتاد الدويل لالت�صاالت ( )UITازداد عدد م�ستخدمي
الأنرتنت يف العامل من  16مليون يف عام � 1995إىل �أكرث من
مليار م�ستخدم عام  .2005وجتاوز  2.7مليار م�ستخدم عام
 ،2013نحو حوايل خم�سي (� )2/5سكان العامل ،ي�شري هذا
امل�صدر �إىل �أن معدل انت�شار الأنرتنت يف املنازل يف العامل �آخذ
يف االزدياد ،ويتوقع �أن ي�صل نهاية هذا العام ن�سبة  %41مع
تواجد تفاوت كبري بني البلدان املتقدمة ( )%80وتلك ال�سائرة
يف طريق النمو (.)%28
و قد بلغت مبيعات �أجهزة الكمبيوتر ،اللوحات الإلكرتونية،
الهواتف الذكية والأجهزة الإلكرتونية الأخرى �أرقاما فلكية.
�إن �شعبية ال�شبكات االجتماعية وتي�سري الدخول �إىل مواقع
تبادل املعلومة ،ناهيك عن ال�سرعة املتزايدة تدريجيا يف جمال
غيت الطريقة التي نفهم بها العامل و نك ّون بها
االت�صاالت ،قد ّ
عالقة مع الآخرين� .شيئا ف�شيئا امتلأت الأق�سام بجيل التالميذ
هذا وامل�سمى « جيل الرقمنة «  Digital Nativeه�ؤالء �أ�شخا�ص
قد ولدوا مع �أو بعد الإدماج العام لتكنولوجيات الإعالم

و االت�صال ،كربوا معها� ،أدجموها يف �أ�سلوب حياتهم وتفاعلوا
معها يف �سن مبكرة (.)...
�أعلن  Marc Prenskyمبتكر م�صطلح » جيل الرقمنة « ،منذ
� ،2001أ ّنه « لقد تغري تالميذنا جذريا .وطالب اليوم مل
يعودوا الأ�شخا�ص الذين مت �إعداد نظامنا الرتبوي لهم من �أجل
تعليمهم».
يجب علينا مواجهة الواقع :فتكنولوجيات الإعالم واالت�صال
لي�ست ال مو�ضة عابرة وال ف�ضوال تكنولوجيا .فهي هنا لتبقى
يف حياتنا ،وعلى مدر�ستنا لي�س فقط التك ّيف معها ولكن الأهم
من ذلك ا�ستغالل قدراتها جلعلها �أداة فعالة يف خدمة الفعل
التعليمي.
تكنولوجيات الإعالم واالت�صال والنجاح املدر�سي
�إن ال�س�ؤال الهام الذي يطرح نف�سه هو ذاك املتعلق مبعرفة ما
�إذا كان ال�ستعمال تكنولوجيات الإعالم و االت�صال �أثر �إيجابي
على تع ّلم التالميذ ،و ما �إذا كانت قادرة على حت�سني نتائجهم
املدر�سية.
اهتمت ع ّدة درا�سات لهذا املو�ضوع ،من بينها تلك الدرا�سة التي
�أجرتها  ،OCDEعلى هام�ش نتائج برنامج ،2003 - PISA
والتي اعتربت ج ّد بناءة لهذا املو�ضوع ،فقد �أظهرت �أن
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�أظهرت بع�ض الأجهزة البيداغوجية التي ت�ستعمل تكنولوجيات
الإعالم و االت�صال مدى وجاهتها يف بلوغ عدة كفاءات
تعليمية و ا�ستعرا�ضية خمتلفة .نذكر على �سبيل املثال م�شروع
«  » Science Animéeالذي �أعددناه �سنة  1999والذي ميثل
جهازا ممنوحا ب�شكل خا�ص لتعليم العلوم لتالميذ التعليم
املتو�سط و الثانوي.

« التالميذ الذين ي�ستعملون بطريقة انتظامية حا�سوب يتح�صلون
عامة على نتائج �أح�سن يف املواد الأ�سا�سية ،مقارنة مع الذين
لهم خربة حمدودة يف الإعالم الآيل �أو لي�ست لديهم ثقة كافية
لأداء املهام الب�سيطة با�ستعمال احلا�سوب » .
تت�ضح هذه النتيجة �أكرث يف الريا�ضيات« :يتح�صل التالميذ
الذين ي�ستعملون احلا�سوب منذ �سنوات عديدة على نتائج
تفوق املعدل .يف حني �أولئك الذين ال ميتلكون حا�سوبا �أو بد�ؤوا
با�ستعماله م�ؤخرا هم مت�أخرون مقارنة مب�ستوى درا�ستهم».
و هي النتيجة التي �أظهرها فريق بحث من جامعة كاليفورنيا
ب�سانتا كروز ( .)UCSCكما اهتم فريق بحث من الكيبك
ب�أثر تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف النجاح الرتبوي
للذكور املعوزين؛ وقد بينت درا�ستهم �أهمية تعزيز اال�ستعمال
البيداغوجي لهذه التكنولوجيات لدى هذه الفئة من التالميذ
()...
بالرغم من وجود درا�سات تق ّلل من �أثر تكنولوجيات الإعالم
و االت�صال يف التعليم ،يتفاهم كل الأخ�صائيني على عدم اعتبار
احلا�سوب يف املدر�سة جمرد �أداة تكنولوجية ،بل ال بد من
�إدماجه يف بيداغوجية ت�ستعمل قوة التكنولوجيات بذكاء وفعالية
يف خدمة تعلمات التالميذ.
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تكنولوجيات الإعالم و االت�صال و املقاربة بالكفاءات
خ�ص�صت برامج التكوين وفق املقاربة بالكفاءات مكانة هامة
لتكنولوجيات الإعالم و االت�صال .فقد �سطر يف الكيبك،
برنامج التكوين اجلديد للمدر�سة الكيبيكية من بني كفاءاته
اال�ستعرا�ضية الت�سع تلك املعنونة « ا�ستغالل تكنولوجيات الإعالم
واالت�صال» .ميكن �أن ن�ستنتج عند و�صف معنى هذه الكفاءة �أن
هذه تكنولوجيات « ت�سرع االكت�ساب والتحكم يف جمموعة وا�سعة
من الكفاءات اال�ستعرا�ضية والتعليمية».
و يف مقال فريق البحث الكيبيكي املذكور �سابقا مت �إبراز
ب�شكل وا�ضح العالقة بني ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم
و االت�صال وتطوير الكفاءات .كما بينت الدرا�سة بو�ضوح « �أثر
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف النجاح الرتبوي وتطوير
كفاءات التالميذ ،خا�صة لدى الذكور املعوزين .و من بني النتائج
الأ�سا�سية املتح�صل عليها من خمتلف �أدوات جمع املعطيات ،
نالحظ  -قبل كل �شيء � -أثر ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم
و االت�صال يف حتفيز التالميذ .كما نالحظ � -إ�ضافة لذلك -
�أثرها يف جمموعة الكفاءات اال�ستعرا�ضية� ،سواء تعلق الأمر
بالكفاءات ذات الطابع االت�صايل� ،أو الكفاءات املنهجية،
�أو الكفاءات املرتبطة بالتنمية الفكرية و الكفاءات ذات الطابع
ال�شخ�صي و االجتماعي «.

تكنولوجيات الإعالم و االت�صال وبيداغوجية
امل�شروع:
ميكن تعريف بيداغوجية امل�شروع على �أنها « مقاربة بيداغوجية
�أين يدعى التلميذ� ،سواء وحده �أو �ضمن فريق� ،إىل رفع حتدي،
تنفيذ مهمة �أو �إجناز م�شروع ،حيث يكون لهذه الأن�شطة
م�س ّوغات حمفزة متكن التالميذ من حتقيق جمموعة �أهداف
تعلمية ولو قليال .تتميز هذه املقاربة بخ�صائ�ص جد مهمة :فهي
ت�سمح للتلميذ بالعمل الفعال الفوجي التعاوين و حتقق الكفاءة
العر�ضية.
ي�سمح التوافق الذكي لتكنولوجيات الإعالم و االت�صال
وبيداغوجية امل�شروع باحل�صول على نتائج م�شجعة يف امليدان
البيداغوجي .وهذا ما الحظه  Stéphane Côtéيف قوله « الحظ
التالميذ بكل و�ضوح� ،أثر �إدماج و�إعادة ا�ستثمار تكنولوجيات
الإعالم و االت�صال يف امل�شروع .فح�سب ه�ؤالء ،لن يكون
للم�شروع ت�أثري حمفز دون تكنولوجيات الإعالم و االت�صال»
كما الحظه  Marc Weisserيف قوله � « :إذا �أعطت بيداغوجية
امل�شروع معنى للمكت�سبات املدر�سية ف�إن تكنولوجيات الإعالم
و االت�صال واحدة من الو�سائل املو�ضوعة حتت ت�صرف الق�سم
ق�صد احل�صول على �إجناز مر�ضي لدى التالميذ «.
ظهرت يف منت�صف الت�سعينيات ،عدة �أجهزة بيداغوجية تربط
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال ببيداغوجية امل�شروع  ،نذكر
على �سبيل املثال تلك الأجهزة التي تنتمي �إىل القاعدة الكيبيكية
( .)Cyberscolجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت اقرتاح هذه امل�شاريع
على املجتمع الرتبوي قبل �إدماج الإ�صالح الرتبوي يف الكيبيك
وتعميم املقاربة بالكفاءات.
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال والتو�أمة
البيداغوجية
تتمثل التو�أمة البيداغوجية يف �إ�شراك ق�سمني (�أو فوجني من

التالميذ) ال ينتميان �إىل نف�س امل�ؤ�س�سة الرتبوية بغية �إجناز
م�شروع م�شرتك .ميكن لهذه التو�أمة �أن تكون وطنية �أو دولية
تتميز با�ستعمال البعد التوا�صلي لتكنولوجيات الإعالم و االت�صال
يف الإعداد امل�شرتك مل�شاريع تالميذ منف�صلني جغرافيا(.)...
فبالرغم من كون هذه املقاربة ج ّد مهمة بيداغوجيا لك�سرها
احلدود اجلغرافية؛ �إال �أن فئة قليلة من املدر�سني ينخرطون
فيها؛ ذلك لكونها تتطلب بذل جهد كبري للتوا�صل ،التنظيم،
التحفيز ،التكييف ،املتابعة والتقييم؛ كما �أن جناح م�شروع كهذا
غري م�ضمون لكونه قائما على جمموعة هياكل ال ميكن التحكم
يف بع�ضها.
و ق�صد �إيجاد حلول لبع�ض من هذه ال�صعوبات� ،أطلقت اللجنة
الأوروبية يف  2005م�شروع ) eTwinningالتو�أمة االلكرتونية(
انخرطت فيه  33وزارة تربية �أوروبية .جاء يف موقعها «ي�شجع
عمل  eTwinningالتعاون البيداغوجي يف �أوروبا عن طريق
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال بتوفري الدعم والأدوات
واخلدمات ،ق�صد �شراكة مدر�سية ق�صرية �أو طويلة املدى يف
�أي مادة» .
ت�سمح قاعدة  eTwinningاملجانية والآمنة للمدر�سني الأوروبيني
بالتوا�صل و �إجناز م�شاريع تعاونية وتبادل �أفكار يف كل �أنحاء
�أوروبا()...
ويف هذا ال�سياق� ،أعلنت اخلبرية  Micheline Mauriceلدى
مكتب  eTwinningيف فرن�سا �أن « �إدماج تكنولوجيات الإعالم
و االت�صال يف املدر�سة وتطبيق املناهج الأوروبية قد �أحدث تطورا
ملحوظا يف امل�شاريع املتبادلة عن بعد .من خالل هذه امل�شاريع
 والتي ن�سميها �أي�ضا ال�شراكة الرتبوية -ينخرط التالميذ يفم�سار عمل تعاوين ويكت�سبون معارف وكفاءات م�صرح بها يف
املناهج التعليمية «.
رغم ال�صعوبات البريوقراطية الكبرية غري املربرة � ،أجنزنا �أثناء
ال�سنة الدرا�سية  2008-2007م�شروع التو�أمة البيداغوجية
بني تالميذ كنديني من ثانوية مبونرتيال و تالميذ جزائريني من
ثانوية بوالية مع�سكر .عمل الفريقان معا ،باللغة الفرن�سية ،على
م�شاريع علمية م�شرتكة جتمع بني عدة مواد با�ستعمال الربيد
االلكرتوين مت �إجنازها يف �إطار اجلهاز البيداغوجي Science
 Animéeكل بلغته .وقد ن�شر �أح�سنها على املوقع املخ�ص�ص
مل�شروع التو�أمة.
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تلخ�ص  Mauriceا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف
م�شاريع التو�أمة البيداغوجية م�ؤكدة على �أنها « و�سائل جد قوية
لالت�صال والإنتاج التعاوين :ا�ستالم فوري للر�سائل ،تبادالت عن
طريق املنتديات الرقمية� ،إمكانية تنمية �أفكار مهيكلة و تعزيز
�إبداعات التالميذ عن طريق �أدواتها املتعددة الإعالم ،عالوة
على توا�صل التالميذ عرب م�سافات ب�آالف الكيلومرتات ك�أنهم
متجاورون داخل نف�س احلجرة «.
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال داخل الق�سم
يف بادئ الأمر كان احلا�سوب الأداة الوحيدة التي دخلت
املدر�سة ،ثم مت �إي�صاله بالأنرتنت بعدها �أحلق بجهاز �إ�سقاط
متعدد الإعالم .خالل هذه ال�سنوات الطويلة ،متا�شت كل
هذه النقلة التكنولوجية مع ال�سبورة التقليدية (ال�سوداء ثم
البي�ضاء)؛ و منذ �أن غزت ال�سبورة الرقمية التفاعلية ()TNI
�أق�سامنا زال هذا التعاي�ش .تت�صف هذه ال�سبورة مبزايا ال ميكن
�إنكارها مقارنة باحلا�سوب ،فهي ثابتة و�سهلة التطبيق .لقد
مت ت�صميمها للعرو�ض املتعددة الإعالم ،البحث يف الأنرتنت،
ت�سجيل الدرو�س ال�ستعمالها م�ستقبال �أو ن�شرها على ال�شبكة.
وعلى الرغم من عدم �إظهار مدى ت�أثريها يف جناح التالميذ� ،إال
�أن العديد من الأبحاث �أثبتت �أن ا�ستعمالها يف املجال املدر�سي
�أحدث قيمة م�ضافة يف حتفيز التالميذ وزيادة تقدير التالميذ
واملدر�سني للدرو�س من خالل اال�ستعمال الأكرث تنوعا والأكرث
دينامية للموارد.
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال والكتب املدر�سية
زاحمت تكنولوجيات الإعالم و االت�صال هي الأخرى  -على
غرار ال�سبورة التفاعلية -الكتب املدر�سية .و هكذا بذلت دور
الن�شر جهدا معتربا لعر�ض الن�سخ الرقمية لكتبها البيداغوجية
اجلديدة .لذلك جند عدة �سال�سل رقمية متوفرة حاليا دون
الق�ضاء على الن�سخ الورقية.
تعترب الكتب الرقمية ذات فائدة �سواء على املدر�سني �أو على
التالميذ؛ �إذ يتم عر�ضها يف الق�سم عن طريق �إ�سقاط الفيديو
�أو ال�سبورة الرقمية التفاعلية .من هذه الفوائد :تركيز ال�ضوء
على �أهم مفاهيم الدر�س ،التعليق على حمتوياته ،ا�ستعمال
الروابط املختلفة لإثرائه.
لقد فتحت دور الن�شر مواقع رقمية ميكن تفح�ص موارد متنوعة
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فيها مثل الكتب البيداغوجية ،و�ضعيات التعلم والتقييم �أو �أي�ضا
�شبكات تقييم الكفاءات التعليمية �أو اال�ستعرا�ضية ،كما ميكن
حتميلها.
كما مت �إدماج اللوحة االلكرتونية  -التي بد�أ يت�سع ا�ستعمالها
بالرغم من عدم تعميمها  -داخل القاعة الدرا�سية التي �صارت
تتجهز بها �أكرث ف�أكرث ،و �صار بالإمكان لهذه اللوحة التخفيف من
حمفظة التلميذ من خالل احتوائها على جميع الكتب املدر�سية
ب�صورة رقمية و على �أدوات رقمية �أخرى.
ومبا �أن املدار�س تتجهز حاليا �أكرث ف�أكرث بالتكنولوجيات
الال�سلكية� ،أدرجت وظائف بيداغوجية جديدة ،ت�سهل اللوحة
الرقمية تطبيقها؛ فقد �أ�صبح ب�إمكان التالميذ �إجناز �أن�شطة
مقرتحة يف الكتب الرقمية و�إر�سالها للمدر�س عرب ال�شابكة
ب�شكل فردي ،في�ستلم بذلك املدر�س الأعمال و يقوم بالتعليق
عليها ويق ّيمها ثم يرجعها من بعد ذلك للتالميذ .و من الوا�ضح
�أن هذا التفاعل بني املدر�س والتالميذ يع ّزز البيداغوجيا
الفارقة و ي�سهلها .كما ميكن لهذا التفاعل �أو التعاون �أن يكون
بني املدر�س واملتعلم �أو بني املتعلمني فيما بينهم عند �إجنازهم
مل�شاريع تعاونية ،حتى خارج مقاعد الدرا�سة ب�شرط توفري
ال�شابكة .و هذا ما جعل البع�ض يقول « �إن تطور التكنولوجيات
الال�سلكية و الو�سائل الرقمية تعزز �إىل حد كبري من التفاعل
والتعاون عند املتعلمني».
�أية درو�س م�ستخل�صة للجزائر؟
من ال�ضروري على اجلزائر �أن تتخذ �إجراءات جادة و �شجاعة
فيما يتع ّلق بتكنولوجيات الإعالم و االت�صال من �أجل �س ّد الفجوة
الرقمية  -على الأقل – املوجودة بينها و بني الدول املجاورة لها
و الدول العربية فيما يخ�ص بالرقمنة .يفر�ض اال�ستثمار الكبري
نف�سه يف جتهيز و تزويد امل�ؤ�س�سات املدر�سية ب�شبكات الأنرتنت
(الأولوية للطور االبتدائي) ،و ب�شكل �أخ�ص يف تكوين املدر�سني
الذين ُيعتربون حجر زاوية النظام الرتبوي كك ّل .و بالرغم من
اجلهود املبذولة يف هذا امليدان ف�إن القليل منهم فقط ي�ستعملون
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف ممار�ستهم اليومية .فوفق
ع ّدة �شهادات ،يبدو �أن اال�ستعمال الأكرث انت�شارا هو ذاك املتع ّلق
با�ستعمال (ب�شكل �أخ�ص من طرف مدر�سي العلوم) احلا�سوب
�أو الفيديو �إ�سقاط لتو�ضيح بع�ض مفاهيم الدرو�س.

و ينبغي  -ق�صد مرافقة التغيري التكنولوجي اجلديد� -إن�شاء
تنظيمات جديدة ،نذكر على �سبيل املثال ت�أ�سي�س جمعية
للمدر�سني امل�ستعملني للحا�سوب لغايات بيداغوجية ،تنظيم
م�ؤمتر �سنوي لت�شجيع تبادل اخلربات ،التكوين امل�ستمر و حت�سني
م�ستواهم يف جمال التكنولوجيات  ،ت�أ�سي�س جائزة �سنوية لوزير
الرتبية الوطنية بهدف مكاف�أة �أف�ضل االبتكارات البيداغوجية
ايل ت�ستعمل تكنولوجيات الإعالم و االت�صال .بالإ�ضافة �إىل
ذلك� ،ضرورة تركيز التكوين على ا�ستعمال هذه تكنولوجيات
لتكوين املدر�سني اجلدد و�إن�شاء قاعدة رقمية لن�شر و تبادل
اخلربات البيداغوجية يف كل مادة.
كما يجب ت�شجيع التو�أمة البيداغوجية الدولية بغية منح تالميذنا
فر�صة االنفتاح على العامل و التوا�صل مع الآخرين من خمتلف
الثقافات.
كما يجب ت�شجيع التو�أمة البيداغوجية الوطنية لأهميتها
اال�سرتاتيجية .فبالإ�ضافة �إىل كونها ت�سمح بالإدماج
البيداغوجي عند ا�ستعمالها عقالنيا ،ف�إنها تعالج بع�ض الفوارق
البيداغوجية املوجودة بني جهات الوطن و تتيح ل�شبابنا فر�صة
التعارف و اال�ستئنا�س بالعادات و التقاليد ،و ال ّلهجات املحلية
و �إقامة الروابط فيما بينهم ق�صد تدعيم �شعور االنتماء للوطن
الواحد و لنف�س الأمة .ميكن لهذا النوع من التو�أمة �أن يتجاوز

�إطار الق�سم و يتعمم على جمموع الأ�سرة الرتبوية و �أن ي�سمح
بتبادالت بيداغوجية بني الأق�سام املتو�أمة .و لهذا ،فمن املفيد
�إن�شاء تو�أمة �إلكرتونية وطنية جلمع ك ّل املوارد و اخلربات.
كما �أنه من الواجب البدء يف التفكري اجلدي يف جت�سيد الكتاب
الرقمي كي ال نت�أخر مقارنة مع الدول امل�ستعملة له .و مبا �أن
�إعداده و �إخراجه يتط ّلبان تعاونا بني البيداغوجيني و النا�شرين
و التقنيني  ،و هذا �سي�ؤول حتما �إىل �إعادة النظر يف حمتوى
الكتاب املدر�سي الرقمي و الورقي وت�صميمه.
و يجب على ال ّلجنة املك ّلفة مبتابعة و تطبيق ا�سرتاتيجية
« »e-Educationلوزارة الرتبية الوطنية �أن تتك ّفل بكل هذه
التو�صيات.
يف الأخري ال ميكن الإنكار �أن تكنولوجيات الإعالم و االت�صال
قد اقتحمت� ،شيئا ف�شيئا ،عامل الرتبية؛ فبا�ستعمالها ،تغريت
املمار�سات التعليمية واحلياة ال�صفية ...لذا ،و من �أجل
اال�ستجابة لهذا التحول كان « �إدماج تكنولوجيات الإعالم
و االت�صال كو�سيلة للتعليم و التكوين» �ضمن عنا�صر �إ�صالح
النظام الرتبوي اجلزائري الذي انطلق بداية �سنوات ،2000
فعلينا – � ًإذا -جعلها �أدوات اختيار لتعليم مبت َكر و تع ّلم ف ّعال
من �أجل رفاهية و جناح تالميذنا ،مواطني امل�ستقبل و م�س�ؤوليه
الأكفاء.
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استعمال أساتذة الرياضيات لتكنولوجيات اإلعالم
و االتصال في التعليم المتوسط و الثانوي بليبرفيل.
�أوبونو مبا �أنا�ستازي

OBONO MBA Anasthasie

 �أ�ستاذة تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف املدر�سةالعليا للأ�ساتذة بليربفيل
و zنڤامبا نڤوهانڤ موري�س
NGAMBA NGOHANG Maurice
� ،أ�ستاذ الريا�ضيات يف ثانوية Léon Mba

ليربفيل

يهتم هذا املقال بتقدمي معلومات �سواء عن حقيقة تكنولوجيات
الإعالم و االت�صال يف تعليم الريا�ضيات يف الثانويات
و الإكماليات بليربفيل �أو عن ت�صورات الأ�ساتذة يف حماوالتهم
لإدماج الو�سائل الرقمية يف تعليمهم .ح�سب املقابالت التي
�أجريت و التحقيق اال�ستبياين� ،سعينا لتف�سري وجهات نظر
املد ّر�سني الذين �أجابوا على حتقيقنا و در�سوا العوائق التي تعرقل
اال�ستعمال الف ّعال للو�سائل الرقمية يف الق�سم .فعموما ،ي�ستعمل
كل املجيبني احلا�سبات العلمية �إ ّال للوظائف القاعدية فقط.
و ي�ستعمل القليل منهم الأداة املعلوماتية للتعليم .و قد �أظه َرت
النتائج عاملني �أ�سا�سيني وجيهني يف عملية �إدماج تكنولوجيات
الإعالم و االت�صال يف تعليم الريا�ضيات ،و بالتايل حت�سني
تعلُّم هذه املادة .يتم ّث ُل هذان العامالن يف :تكوين الأ�ساتذة يف
ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف التعليم ،و جتهيز
املُ�ؤ�س�سات باملعدات و الربجميات.
حتت ّل الريا�ضيات مكانة هامة �سواء يف ُمتمعنا �أو يف جمال
الرتبية ( .)Boro Issa, 2011بالفعل ،فهي موجودة يف
كل مكان من حياتنا اليومية ،و ت�ش ّكل هذه العلوم « العريقة
«جمموعة من الو�سائل ال�ضرورية للأ�سالك املهنية املتعددة يف
جميع القطاعات .فعلى �سبيل املثال ك ّل من جماالت الهند�سة
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و الإر�صاد اجلوي و الإح�صائيات و الهاتف املحمول و الأنرتنت
والنقل ت�ستعمل يف ن�شاطاتها مناذج و نظريات ريا�ضياتية .و هذا
يف�سر جزئيا ملاذا من م�صلحة �أ�صحاب القرار البيداغوجي
ما ّ
البحث عن حت�سني التعليم و التكوين يف هذا املجال .و هو ال�سبب
الذي مل يجعل الغابون ا�ستثناء؛ �إذ التزم بالتعاون مع اليون�سكو
على �إن�شاء خمرب افرتا�ضي يف تعليم العلوم يف الثانويات
و الإكماليات الذي �سيدخل يف ح ّيز التطبيق بدءا من ال�سنة
الدرا�سية  .2014-2013ي�ستهدف هذا املخرب تكييف بع�ض
املمار�سات يف تعليم العلوم عامة و الريا�ضيات خا�صة بوا�سطة
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال.
بالتايل� ،إذا كانت هناك رغبة م�ؤ�س�ساتية �شديدة بارزة ج ّدا
بغية تطوير �إدماج تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف تعليم
الريا�ضيات ،فهل هناك ممار�سات فعلية لها؟ ماهي الو�سائل
الرقمية امل�ستعملة ح�سب �أ�ساتذة الريا�ضيات؟ ما ر�أيهم يف
ذلك؟
الهدف من درا�سة كهذه هو �أي�ضا تقدمي عنا�صر ُم�ساعدة يف
القرارات التي ميكن �أن ُتتّخذ لتح�سني ا�ستعمال جدِّ مهم لهذه
التكنولوجيات يف املدر�سة.
من �أجل درا�سة عنا�صر عملية �إدماج الو�سائل الرقمية لتعليم

الريا�ضيات �أح�سن ،اعتمدنا مقاربة ُمتلطة (نوعية وكمية)
تتمحور حول الأجهزة التالية :درا�سة ُم�ستندات (منهاج تعليم
الريا�ضيات املعمول به ،كتب مدر�سية) ،مقابالت و ا�ستبيان.
تتك ّون عينة البحث من  46مد ِّر�سا ينتمون �إىل  12م�ؤ�س�سة
عمومية :ثانوية و �إكمالية مبدينة ليربفيل .و بعد اعتماد �أدوات
البحث وزعنا اال�ستبيان مبا�شرة على الأ�ساتذة مغتنمني فر�صة
تواجدهم يف مراكز امتحان ،BEPC 2013حيث ّمت منحهم
ب�ضعة �أيام للإجابة .و قدد ّمت جمع � 38إجابة �أي بن�سبة .%82,6
�سمحت الأ�سئلة ،التي متحورت حول مدى نفعية تكنولوجيات
الإعالم و االت�صال يف ممار�ستهم التعليمية ،بالك�شف عن
�أنّ لدى  %65,8من املُد ّر�سني ا�ستعداد ملحوظ لإدماج
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف تعليمهم غري �أنّ  %34,2ال
يرغبون  -نوعا ما  -يف ذلك.
�أردنا معرفة �إن كانت ملُد ّر�سي مادة الريا�ضيات فر�صة
ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف التعليم ( م�ستوى
ا�ستعماالتها) .ح�سب ت�صريحاتهم ،ف�إنّ ا�ستعمالهم عموما
للو�سائل الرقمية يف التعليم غري كاف .بالرغم من ارتفاع
ن�سبة الذين ي�ستعملون يوميا احلا�سبة العلمية (،)%84,9
غري �أنّ هناك  %33,4من املُجيبني ي�ستعملون و�سائل الإعالم
الآيل لإعداد �سندات الدرو�س ،و تقدمي موا�ضيع االختبارات
 ...و ي�ستعمل  %9,5املُجدول لإجراء احل�سابات اجلربية،
و ت�صنيف املعطيات يف جداول و متثيالت على �شكل ُمنحنيات
�أو ر�سوم بيانية ،و القيام مبحاكاة يف جمال الإح�صاء .و ي�ستعمل
% 5,2برجميات جربية للمقاربة الدينامية لإن�شاء الأ�شكال،
و ي�ستعمل  % 3,6ال�شابكة (الأنرتنت) للقيام بالبحث الوثائقي،
و ي�ستعملون برجميات على الأنرتنت و الربيد الإلكرتوين ،يف
حني ي�ستعمل  % 45,3و�سائل الإعالم الآيل لأغرا�ض �شخ�صية.
ّبي الأ�ساتذة �أنّ هناك اختالفا يف العوائق املرتبطة ب�إدماج
تكنولوجيات الإعالم واالت�صال يف ممار�ستهم البيداغوجية.
يف ال�صنف الأ ّول لذلك ،نق�ص تقدمي التكوين الأ ّويل و امل�ستمر
يخ�ص ا�ستعمال هذه التكنولوجيات يف تعليم الريا�ضيات.
فيما ّ
بالفعلُ ،ين ّدد  %65من املُجيبني بنق�ص التكوين يف اال�ستغالل
البيداغوجي لتكنولوجيات الإعالم و االت�صال .و من بينهم
 %45يعترب نق�ص التجهيزات يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية عائقا
كبريا دون �إدماج تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف ممار�ستهم

التعليمية .و منهم %30يعترب غياب العون املك ّلف بالدعم التقني
على م�ستوى كل م�ؤ�س�سة ،هو بحد ذاته عائق رئي�سي دون �إدماج
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف ممار�ستهم التعليمية� .إذن
عبوا عن
لي�س من امل�ستغرب �أن ن�سبة كبرية منهم (ّ )%95
حاجتهم للتكوين يف ا�ستعمال برجميات ريا�ضياتية .كما طالب
العديد منهم ( )%52عن �ضرورة تثمينهم ،لأ ّنهم يعت ُربون
املمار�سات التي ُتدمج تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف التعليم
�أنها ابتكارات ،و على املد ّر�سني الذين ي�ستعملون التكنولوجيات
�أن ُي�س َندوا من طرف نظرائهم و خا�صة من طرف ال�سلطات
الرتبوية.
ن�ستنتج �أن من بني ما اقرتح املُد ّر�سون �ضرورة احلاجة �إىل
التكوين يف ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم و االت�صال .ومن
بينهم من طالب بتكوين عام يف ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم
و االت�صال يف تعليم الريا�ضيات .و �آخرون يرغبون يف تكوين
ُمتخ�ص�ص ال�ستعمال برجميات ق�صد التح ّكم يف ا�ستعمال
املُجدوالت و برجميات الإن�شاء الهند�سي و برجميات احل�ساب
ال�شكلي .كما طالبوا بتزويد امل�ؤ�س�سات بالتجهيزات و الربجميات
التي تتالءم مع تعليم الريا�ضيات؛ و بتقن ّيني �أكفاء يف ال�صيانة.
التوجهات و التطلُّعات فيما
و باعتماد على �سيا�سة وطنية ُتدد ُّ
يخ�ص ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف الرتبية
عام ًة و يف تعليم الريا�ضيات خا�ص ًة.
اخلامتة
�أردنا من خالل هذه الدرا�سة ،التعرف على مدى ا�ستعمال
تكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف التعليم ،من جهة ،و
من جهة �أخرى التعرف على ال�صعوبات التي حتول دون
�إدماج ناجح لتكنولوجيات الإعالم و االت�صال يف تعليم
عتبا
الريا�ضيات .و قد �أظهرت حتليل نتائجها �أنّ عددا ُم َ
من املدر�سني ي�ستعملون طوعا �أو كرها التكنولوجيات
ب�صفة مبتدئة و لك ّنه ال َيبدون معار�ضة لإدماج تكنولوجيات
الإعالم و االت�صال يف ممار�ساتهم.

77

تأثير الجبر عند المغاربة على عمل عالم الرياضيات
اإليطالي ليوناردو فيبوناتشي ()1241-1170
الربوفي�سور جميل عي�ساين و م�ساعديه

جمعية علمية ( Gehimab -فريق الدرا�سات و البحث حول تاريخ الريا�ضيات
يف بجاية)
http://www.gehimab.org

مقدمة
كان االطالع– يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر -على م�ؤ ّلفات
عامل االجتماع ابن خلدون ( )1406-1332مقدمة للبحوث
الأوىل حول ريا�ضيات الع�صور الو�سطى يف املغرب العربي.
و منذ ذلك ،اكت�شف الدور الكبري الذي قامت به هذه الريا�ضيات
املتو�سط ،من ذلك تعميم
يف ن�شر املعرفة عرب البحر الأبي�ض ّ
عامل الريا�ضيات ال�شهري ليوناردو فيبونات�شي Léonardo
 )1241 -1170 ( Fibonacciللأرقام العربية يف
ترميز خا�ص ،و الت�أثري على مبادئ املنطق
�أوروبا ،و ا�ستعمال
ٍ
الريا�ضياتي للفيل�سوف الكتالوين راميوند لول Raymond
.)1315-1235( Lulle
و انطالقا من �شروحات ثقافية و علمية خمتلفة ،يقرتح الق�سم
املخت�صني اكت�شاف التقاليد اجلربية
الأ ّول من هذا املقال لغري
ّ
يف املحيط املغاربي ،من خالل عر�ض م�ساهمة �أبرز العلماء من
القرن � 12إىل القرن  15امليالدي :ابن اليا�سمني ،القر�شي
(بجاية) ،ابن الب ّناء (مراك�ش)� ...،أ ّما الق�سم الثاين فيتع َّر�ض
�إىل ت�أثري (هذه التقاليد) يف عمل ليوناردو فيبونات�شي.
بداية اجلرب
يبدو �أنّ املقاربة اجلربية كانت موجودة لدى البابليني
ن�سجل ب�أنّ اجلرب ن�ش�أ بني �أح�ضان
و اليونانيني و الهنود� .إ ّال �أ ّننا ّ
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ليوناردو فيبونات�شي
و الرابع ع�شر مثل مدر�سة �أبي كامل (تويف �سنة  ،)930مدر�سة
الكرجي (تويف �سنة  )1029و �أخريا مدر�سة ال�سمو�أل (تويف
�سنة  .)1175يبدو الرابط بني هذه املدار�س و بني املغرب
و الأندل�س وا�ضحا ج ّدا يف مدر�ستي اخلوارزمي و�أبي كامل،
ولكنه �أقل و�ضوحا يف مدر�ستي الكرجي و ال�سمو�أل.

احل�ضارة الإ�سالمية ،و بالتحديد مع ظهور مدر�سة اخلوارزمي
(تويف �سنة ّ .)850ثم ظهرت ع ّدة مدار�س ما بني القرن التا�سع

بد�أت الأن�شطة العلمية يف جمال اجلرب يف املغرب و الأندل�س
منذ القرن التا�سع� .إنّ كتاب « اخت�صار اجلرب و املقابلة» لعامل
الريا�ضيات الأندل�سي ابن بدر هو عبارة عن �أطروحة حول
اجلرب يلخ�ص فيها عمليات جربية كما �أ ّنها تندرج يف تقاليد
اخلوارزمي و �أبي كامل .فيما يتع ّلق ب�أرجوزة عامل الريا�ضيات
املغاربي ابن اليا�سمني (تويف �سنة  1204مبراك�ش) ،فهي
تعر�ض خوارزميات حل ّل املعادالت ال�ست النموذجية و ال�ص ّماء.
ا�ستخد َمت هذه التوليفات ك�أداة م�ساعدة للحفظ� .أما فيما
ِ
يخ�ص كتاب « البيان و التذكار» لعامل الريا�ضيات املغاربي
احل�صار (كان ح ّيا �سنة  ،)1175فهو يتناول الرتقيم ،عمليات
ّ
ح�سابية للأعداد ال�صحيحة و للك�سور ...،يتع ّلق الأمر بامل�صدر
الأكرث ِق َدما و املرتبط بالريا�ضيات لعلم املغرب و الأندل�س.
احل�صار يف كتابه هذا �أرقام ال ُغ َبار و خط الك�سر .كما
ي�ستخدم ّ

معي لكل نوع منها.
يح ّدد خمتلف �أنواع الك�سور و يحتفظ برمز ّ
()...
ن�شري �إىل �أنّ هذا الكتاب ا�ش ُتهِ ر يف �أوروبا ُم َت َجما �إىل العربية
من ِقبل مو�سى ابن تيبون يف مونتبوليي �سنة .1271
التقاليد اجلربية يف بالد الإ�سالم عند ابن خلدون
بعد عر�ض املبادئ الأ�سا�سية للجرب يف مق ّدمته ،قام ابن خلدون
بتقدمي معلومات ق ِّيمة عن تناوب املعارف اجلربية و�صوال �إىل
الع�صر الذي كان يعي�ش فيه« :كان �أبو عبد اهلل اخلوارزمي
�أ ّول من كتب عن هذا الفرع (اجلرب)ّ ،ثم بعدها �أتى �أبو كامل
�شجاع ابن �أ�سلم .لطاملا اتّبعنا منهج (اخلوارزمي) و بحثه حول
ال�ست للجرب و الذي يعترب واحدا من �أف�ضل امل�ؤ ّلفات
امل�شكالت ّ
املُ َّ
نظمة يف هذه املادة .قام العديد من امل�ؤ ّلفني –من بينهم
�أندل�سيون -بكتابة �شروح رائعة ،و يعترب �شرح ال ُقر�شي (من
بجاية) واحدا من �أف�ضلها».

79

اخلوارزمي ،م� ّؤ�س�س التقاليد اجلربية يف البالد
الإ�سالمية
�إنّ �أ ّول عامل يف اجلرب ذكره ابن خلدون هو الفار�سي حممد بن
مو�سى اخلوارزمي (  850-780م ) عامل الريا�ضيات وم�ؤ ّلف
�أ ّول كتاب يف اجلرب» كتاب اجلرب و املقابلة « .يعود م�صطلح جرب
�إىل عملية نقل حدود �سالبة من طرف معادلة �إىل طرفها الآخر،
بحيث ال يكون يف كال الطرفني �سوى حدود موجبة� .أما امل�صطلح
الثاين « مقابلة» ،فهو يعني تب�سيط احلدود املت�شابهة يف كال
طريف املعادلة .تخ�ص هذه النظرية  -يف الواقع  -ح ّل معادالت
من الدرجة الأوىل و الثانية.
قام امل�ؤ ّلف يف الق�سم الأول من كتابه -بعد �أن ق ّدم النظام
الع�شري -بتعريف احلدود الأ�صلية التي ت�ش ّكل �أ�س�س اجلرب
لديه مبا يف ذلك :الأعداد املفردة  ،املجهول �أو اجلذر �أو ال�شيء،
املربع �أو املال.
بعد �أن ق ّدم احلدود الأ�صلية ،قام اخلوارزمي بتقدمي �أنواع
ال�ست .و من ث ّمة �أعطى خوارزميات احلل
املعادالت النموذجية ّ
و عر�ضا هند�سيا ملختلف �صيغ احللول .و در�س بع�ض خ�صائ�ص
تطبيق العمليات احل�سابية و خ�صائ�ص اجلذر الرتبيعي
للموا�ضيع الثالثة يف اجلرب لديه .بعد ذلك� ،أعطى �أربعني
يتعي علينا �أن ن�ستعني بواحدة من املعادالت
تبي كيف ّ
م�شكلة ّ
النموذجية ال�ست.
يف الق�سم الثاين من بحثه ،يحل اخلوارزمي بع�ض امل�شاكل
املتعلقة بال�صفقات التجارية ،القيا�سات با�ستخدام �أدوات
جربية م�أخوذة من الق�سم الأول .و �أنهى م�ؤ ّلفه بتطبيق اجلرب
على علم املواريث .ن�شري �إىل �أن م�صطلح «خوارزمية» م�شتق من
ا�سم اخلوارزمي.
�أبو كامل ،خليفة اخلوارزمي الرئي�سي
تو�سع احل�ساب اجلربي بف�ضل الإ�سهام
بعد بحث اخلوارزميّ ،
الكبري للم�صري �أبو كامل �شجاع بن �أ�سلم (  930-850م ) .قام
هذا امل�ؤ ّلف يف كتابه بالتو�سع يف الأفكار الرئي�سية التي و�ضعها
اخلوارزمي حماوال بذلك تف�صيل و تو�ضيح بع�ض النقاط املبهمة
يف بحث اخلوارزمي .كما ا�ستنتج �أي�ضا م�سائل عديدة ت�ؤ ّدي
غالبا �إىل �أنواع �أخرى من املعادالت غري املعادالت ال�ست.
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بد�أ �أبو كامل يف الق�سم الأول بحل املعادالت النموذجية ال�ست و
احل�ساب اجلربي .ثم �أعطى يف الق�سم الثاين م�سائل للتطبيق،
متاما كاخلوارزمي ،لكن مبزيد من التفا�صيل .يظهر �إ�سهامه
يف الق�سم الثالث من البحث ،خالل درا�سة املعادالت �أين تظهر
�أعداد �ص ّماء� ،إ�ضافة �إىل الأعداد ال�صحيحة و الك�سور العادية،
كما يظهر �إ�سهامه �أي�ضا يف الق�سم الرابع من كتابه يف ح�ساب
عنا�صر امل�ض ّلعات.
عالوة على املقادير التي عر ّفها اخلوارزمي( العدد ،اجلذر،
املال) ،نالحظ يف بحثه مقادير �أخرى مثل املكعب (الكعب)،
مربع املربع (مال املال) ،و ما �إىل ذلك ،باجلمع بني املال و
الكعب ،للو�صول �إىل الدرجة ال�ساد�سة� .إال �أنه -مثل �سلفه -ال
ي�ستعمل الرموز(.)...
تو�سع التقاليد اجلربية بعد �أبي كامل
القر�شي و ّ
كان القر�شي ( املتوفى �سنة 1184م) العامل الثالث يف
الريا�ضيات الذي ذكره ابن خلدون .و �أ�صله من ا�شبيلية .عا�ش
تخ�ص�ص يف اجلرب و علم املواريث ...نذكر
و ن�شط يف بجايةّ ،
من بني تالميذه �أبا حممد البجائي (تويف �سنة 1223م)� ،أحد
ق�ضاة و علماء بجاية الذين ذكرهم الغربيني املتخ�ص�ص يف
ال�س َي
الرتاجم (تويف �سنة 1314م)� .أ�سند �إليه بع�ض ُكتَاب ِ
(ابن اخلطيب ،ابن فرحون )...،ثالث م�ؤلفات :موجز يف
تالوات القر�آنُ ،م�ؤ َّلف يف علم املواريث و �شرح مهم يف اجلرب.
باحلديث عن القر�شي� ،أ ّكد ابن خلدون �أنه من �ضمن كل
ُ�ش ُروحات اجلرب لأبي كامل ،يعترب �شرح القر�شي واحدا من
�أف�ضل ما مت ت�أليفه� .إ ّنه ال�شرح الوحيد الذي كان له �أثر يف
امل�ؤ ّلفات املغاربية.
فيما يخ�ص حمتوى هذا الكتاب ،الحظ �أحمد ج ّبار –انطالقا
من املعلومات التي �أعطاها ابن زكريا الغرناطي (تويف �سنة
1403م) يف كتابه ال�شرح الكبري -ب�أنّ القر�شي مل يقم ب�إعداد
�شرح كال�سيكي لبحث �أبي كامل .بل �أخذ املادة و �أدخل عليها
بع�ض التعديالت� :أو ّال ،على م�ستوى تن�سيق املوا�ضيع املُ َ
قتحة،
انطالقا مثال من العمليات وحيدة احل ّد و كثرية احلدود،
قبل ال�شروع يف حل املعادالت .و بعدها على م�ستوى املعادالت
النموذجية الب�سيطة ،بتغيري الت�صنيف القدمي لكيفية عر�ضها

و ح ّلها� )...(.إال �أن ليوناردو فيبونات�شي مل يحتفظ بت�صنيف
اخلوارزمي و �أبي كامل معادالت النموذج الثاين.
يف الأخري ،ق ّدم القر�شي براهني خمتلفة قليال عن براهني �أبي
كاملُ .ي ّبي وجود هذا اكتاب �أنّ تعليم اجلرب يف بجاية ،و يف
عال خالل فرتة �إقامة ليوناردو
املغرب و الأندل�س قد بلغ م�ست ًوى ٍ
فيبونات�شي.
ابن البنّاء و ن�شر اجلرب
نح�صر التقاليد الريا�ضياتية يف القرون الو�سطى
ميكن �أن ُ
للمغرب انطالقا من معرفة را�سخة؛ فقد بد�أت هذه التقاليد
ت�أخذ مكانها يف القرنني  13و  14من خالل الإ�سهام الأ�سا�سي
للمدر�سة املراك�شية .و قد � ّأ�س�س هذه املدر�سة عامل الريا�ضيات
امل�شهور ابن الب ّناء ( 1321-1256م ) ...و كان العديد من
تالمذته و �شراحه من اجلزائر و تون�س.
كان �أبو العبا�س �أحمد � -سليل الأمراء احلماديني  -تلميذا البن
البناء الذي �أجازه �أ�ستاذه و قد عرث على هذه الإجازة داخل
�صورة من كتاب خمطوط بعنوان «التلخي�ص» داخل مكتبة
الأ�سكوريال (ا�سبانيا)(.)...
و كان العابلي التلم�ساين( تويف يف  )1356من بني الطلبة املهمني
البن البناء م�ؤ�س�س مدر�سة هامة للعلوم العقلية بتلم�سان التي
كان من طلبتها العقباين(  ،) 1408 - 1320ابن زاغو(املتويف
يف  ،)1445ابن مرزوق احلافظ(،)1439-1364
العقباين ثاين( املتوفى يف  ،)1456القالقا�ضي (-1386
 ،)1412امل�شدايل( بجاية  -1419حلب � ،)1461أبو علي
�أبركان( ،)1453-1353ال�سنو�سي(...،)1490-1426و قد
كان ابن خلدون(املتوفى يف  )1406من طلبته �إال �أنه وا�صل
درا�سته بعد ذلك يف تون�س .و هذا ما قد يف�سر تناوله ملو�ضوع
الريا�ضيات يف مقدمته.
كما كان من طلبته املغربي اللجعي الذي تتلمذ له ابن قنفوذ
( )1406-1339من ق�سنطينة و ابن حيدر(املتوفى يف )1413
من بجاية اللذين �صارا من ال�شراح املهمني البن البناء اللذين
على �أ�سا�س كتاباتهما متت كتابة �سرية �شيخهما.

كتاب الأ�صول يف اجلرب و املقابلة البن البناء
يف �سنة  1938ذكر  H.P.J Renaudالعديد من كتابات
كتاب ال�سري وامل�ؤرخني مثل ابن القا�ضي الذي بني يف م�ؤلفه
«درة احلجال» �أن هذا الكتاب قد يكون تلخي�صا ل�شرح الإمام
�أبي القا�سم القر�شي املتعمق يف علوم الريا�ضيات ،الذي عا�ش
ببجاية.
كما قام �أحمد جبار بتحليل و حتديد عنا�صر جديدة موجودة يف
هذا الكتاب  -الذي اعترب �آخر �أكرب م�ؤلف يف املغرب و الأندل�س-
و الذي – ح�سب جبار – يتبع متاما التقاليد اجلربية لأبي كامل.
يبدو �أن كتاب الأ�صول متفرع �إىل جز�أين :تناول اجلزء الأول
�أ�سا�سيات اجلرب يف ثالثة �أبواب  :ح�ساب الأعداد ال�صماء،
ح�ساب كثري احلدود و حل املعادالت النموذجية و ملحقاتها.
�أما اجلزء الثاين فتناول حل خمتلف �أنواع امل�سائل با�ستخدام
طرق جربية ،بدءا بعر�ض و حل م�سائل ذات احللول ال�صحيحة
�أو الناطقة ثم امل�سائل ذات احللول ال�صماء.
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علماء جرب املغرب العربي ما بعد القرن الثالث ع�شر
�أ) ابن هيدور وكتابه حول جمل املعادالت
قدم �أحمد بابا التمبوكتي ابن هيدور ( تويف �سنة )1413
على �أنه عامل بارز يف الريا�ضيات باملغرب ،متخ�ص�ص يف علم
احل�ساب و املواريث� .ألف �شروحا لكتاب التلخي�ص « التمحي�ص
يف �شرح التلخي�ص» ،و كتاب» رفع احلجاب» .مع املالحظة �أن
�آخر ف�صل لهذين الكتابني البن البناء قد كر�س خ�صي�صا جلرب
املعادالت الربعية QUADRATIQUE
يف �شرحه املخت�صر لكتاب « حتفة الطالب»  -عند تطرقه
لعمليات حل جمل املعادالت من الدرجة الأوىل(ّ -)...بي ابن
هيدور وجود عدة طرق �أخرى للحل غري التي عر�ضها ابن
البناء)...(.
ب) العقباين و�شرحه للجرب
زاول عامل الريا�ضيات �سعيد العقباين التلم�ساين الأ�صل
( )1408-1321مهنة قا�ضي بجاية( )...و قام بكتابة ثالثة
�شروح تو�ضيحية يف الريا�ضيات :الأول حول الكتاب امل�شهور يف
علوم املواريث ل�صاحبه ل عامل الريا�ضيات الأندل�سي احلويف
(املتوفى �سنة  1192م) و الثاين حول كتاب « التلخي�ص» البن
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البناء املحتوي على باب كامل يف اجلرب ،فبدا العقباين على �أنه
واحد من �أواخر علماء الريا�ضيات املغاربيني الذي ا�ستخدم
يف براهينه اقرتاحات لعنا�صر �إقليد�س �أو و�سائل مقتب�سة من
م�ؤلفات �سابقة يف التقاليد الريا�ضيات للم�سلمني� .أما ال�شرح
الثالث والأخري فكان حول ال�شعر التعليمي يف اجلرب البن
اليا�سمني(املتوفى �سنة  .)1204يت�ألف هذا ال�شعر من  54بيتا،
يحتوي على خوارزميات حل املعادالت النموذجية ال�ست ،متبوعة
بطرقتني حلل املعادالت من الدرجة الرابعة غري الواح ّدية ،و
تنتهي بقواعد ح�ساب حول العبارات اجلربية.
اجلرب و علم املواريث :طريقة القر�شي
�أ�شار اخلوارزمي يف بداية كتابه يف اجلرب» كتاب اجلرب واملقابلة«
�أنه �ألفه من �أجل خدمة النا�س فيما يخ�ص املواريث والو�صايا،
الفرائ�ض ،الأحكام ،ال�صفقات ،القيا�سات � ،شق القنوات
والهند�سة .و�ضع عامل اجلرب القر�شي طريقة جديدة يف جمال
املواريث �سماها «طريقة الفرائ�ض بالك�سور» والتي اعتربها
علماء ريا�ضيات القرنني 14و 15ابتكارا عظيما(.)...

الريا�ضيات يف بجاية و فيبونات�شي
�أ) ليوناردو فيبونات�شي يف بجاية
كان لبجاية �شرف احت�ضانها لفيبونات�شي ،نتعرف على ذلك من
خالل �شهادته نف�سها يف ديباجة كتابه � . Liber Abaciإن لإقامته
يف بجاية و يف مراكز �أخرى من البحر املتو�سط ت�أثريا وا�ضحا
ج ّدا يف ريا�ضيات فيبونات�شي؛ فقد تع ّلم يف بجاية احل�ساب
الهندي ،كتابة الك�سور الب�سيطة و املركبة� ،أ�سا�سيات اجلرب
ح�سب تقاليد اخلوارزمي و �أبي كامل (.)...
ب) علم اجلرب عند ليوناردو دو بيزا
�أك ّد العديد من الباحثني �أنّ ليوناردو – مثله مثل علماء
الريا�ضيات املغاربيني -كان يجهل متاما تط ّور علم اجلرب و علم
احل�ساب يف القرون الإ�سالمية املتعاقبة.)...( .
املخ�ص�ص
و يف الباب اخلام�س ع�شر من كتابه Liber Abaci
ّ
تبي – ح�سب ر�شدي ر�شاد� -أنّ  75من  89م�س�ألة تطرق
للجربّ ،
�إليها فيبونا�شي نقلها من علماء الريا�ضيات املغاربيني � ،أو رمبا
املت
التغيات الطفيفة غري املعتربة ،كتغيري املُ َع ِ
مع بع�ض ّ
العددية ،م�سائل ذكرت يف كتاب �أبي كامل و اخلوارزمي.
يهتم الف�صل الثالث من الباب  15بامل�سائل اجلربية من
الدرجة الثانية �أو القابلة للتحويل �إىل الدرجة الثانية( .انظر
) BONCOMPAGNI, scritti,chap.XVI,part3°,p.406
منهج فيبونات�شي هو كالآتي :يعطي القاعدة العامة و ُيت ِبعها بحل
مب�سطة؛ ّثم يعطي التعليل الهند�سي لهذه الطريقة و ذلك
ملعادلة ّ
بتطبيق –مثل �أبو كامل -االقرتاحات  2.5و  2.6لإقليد�س(.)...
التعليل الهند�سي للأ�شكال العادية ال�ست
ي�ستخدم فيبونات�شي � ًإذا الأ�شكال النموذجية ال�ست للخوارزمي
غي ترتيب
من �أجل ح ّل معادلة من الدرجة الثانية ،لك ّنه ّ
املعادالت املرك ّبة الثالث الأخرية .فح�سب اخلوارزمي يكون
ترتيب املعادالت املركبة كالتايل:
4ax2+bx=c; 5ax2+c=bx; 6bx+c=ax2.

يف حني يقدمها و يحلها فيبونات�شي بداية بالنموذج الرابع ثم
ال�ساد�س بعدها النموذج اخلام�س .نف�س ترتيب اخلوارزمي
جنده عند �أبي كامل .يق ّدم ابن الب ّناء يف كتابه التلخي�ص �سل�سلة
املعادالت املركبة يف ترتيب اخلوارزمي ،لكنه عند عر�ض طرائق
الربهنة ،يقدم �أوال النموذج الرابع ثم ال�ساد�س و بعدها النموذج
اخلام�س.

اختالف �آخر بني فيبونات�شي مع اخلوارزمي تتمثل يف كون
اخلوارزمي يعطي قواعد حل املعادالت يف �سياق معادالت
حم ّددة ،يف حني يعطي فيبونات�شي �أوال القواعد العامة و ُيت ِبعها
بحل ملعادلة « منوذج « مب�سطة ،و يف الأخري يق ّدم التعليل
الهند�سي لهذه الطريقة .ميكننا مقارنة تف�سري القاعدة من
�أجل حل معادلة من النموذج ال�ساد�س للخوارزمي بالتي قدمها
فيبونات�شي .bx+c=ax2 :
يبدو �أنّ االحتمال �ضعيف يف كون جرب اخلوارزمي امل�صدر
املبا�شر لكتابه ليرب �أبا�سي ،على عك�س الت�أثري الكبري لأبي كامل
يف هذا املُ�ؤ َّلف� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنّ الرتميز الذي �سي�ستخدمه
فيبونات�شي لن يكون قد ا�ستخدمه �إال بعد �إقامته يف بجاية .و هو
ما �أ�شارت �إليه �شهادة الغربيني.
اخلامتة
لقد كانت التقاليد اجلربية يف املغرب العربي ت�ستلهم يف
ق�سمها الأكرب من �أعمال مدر�سة عامل الريا�ضيات امل�صري
امل�شهور ب�أبي كامل ( .)930-850و يعترب ابن خلدون
بالتحديد� -شاهدا لهذه ال�سل�سلة الطويلة من العلماءاملتعاقبني .تتم ّيز هذه التقاليد اجلربية يف تخ ّل�صها التام
تو�سع العمليات اجلربية
من كل متثيل هند�سي يف اجلربّ ،
لل�صفر ،براهني جديدة مل�سائل كال�سيكية ،و يف الأخري
�إ�سهام اجلرب يف الهند�سة با�ستعمال املعادالت.
يف هذا الع�صر كان املغرب العربي ن�شطا ج ّدا دون
حدود .و قد �سمحت حر ّية التبادالت بني العلماء بو�ضع
خا�ص ب�شمال �إفريقيا و
م�صطلحات موح ّدة ،و ترميز ّ
ظهور تناف�س يف الكتابات  .و متيز هذا الع�صر كذلك
بتبادل املعارف بني الغرب امل�سيحي و الغرب الإ�سالمي،
كما يظهره ت�أثري �أعمال �أبي كامل و القر�شي يف ترجمة
عمل عامل الريا�ضيات الإيطايل ليوناردو فيبونات�شي.
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