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 ـــــةــمــــــقـــــدمـ
 

  
إن القلق الذي یشعر بھ المؤطرون و المعلمون حیال اإلصالحات التربویة 

الجدیدة  طبیعي و مبرر أیضا فالقلق جزء من مھنة المعلم فھو الذي یوقظ الضمیر 

زمالئي المعلمین بأن تساؤالتھم صحیحة و معقولة فكل تغیر یحمل لالمھني فیھ، أقول 

كون في حد ذاتھ مدعاة للتفكیر و البحث عن  السابق و یلالستقرارمعھ زعزعة 

  .الحقیقة

 ألن المسیرة ال تزال ھذا طبیعيأكید في البدایة سوف تواجھون صعوبات، و 

  .في بدایتھا ومع الوقت فإن األمور سوف تعود إلى مجراھا الطبیعي

حتى اللحظة ال یزال المعلم ھو المسیر الوحید للدروس في القسم و ھو الوحید 

كلم لیبلغ المعلومات إلى المتعلمین فالمطلوب الیوم ھو مساعدة المتعلم على الذي یت

التعلم بمفرده و لیس حشو ذھنھ بالمعلومات فال یستوعبھا، فعلم النفس التعلیمي 

أما ما عدا ھذا فالمعلم یتكلم "  د15"ال یتعدى " المتعلم"المعاصر یؤكد على أن انتباه

  .معھو یتحدث مع قسم سلبي ال یتجاوب 

المساعدة على التعلم و االكتساب، ھذا ھو المطلوب و ھذا معناه تسییر القسم 

بطریقة مختلفة و جدیدة أساسھا بناء عالقات جدیدة مع المتعلمین و معناھا أیضا خلق 

العمل الثنائي أو "، "العمل في مجموعات"أجواء ایجابیة و وممتازة لعمل المتعلمین

لمتعلم ال المعلم و نظرا ألھمیة المقاربة بالكفاءات في األھم ھو أن یعمل ا" الفردي

إعداد الدروس و حاجة المربین إلى األفكار و اآلراء لحدیثة المتعلقة بھذا الموضوع 

الذي یعتبر جدیدا بالنسبة للبعض، ارتأیت في ھذا البحث أن أثریھ و ذلك تعمیما 

  . للفائدة
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  :دواعي بناء المناھج بمقاربة الكفاءات* 
  
  
 المعرفي، األمر الذي جعل خبراء التربیة االنفجار إن العالم یعیش الیوم مرحلة -

یفكرون في إعادة بناء الفعل التعلیمي على مبادئ مبنیة على ما ھو أنفع و أفید بالنسبة إلى 

المتعلم و أكثر اقتصادا لوقتھ و من ثمة فقد ظھرت مقاربة بناء المناھج بالكفاءة كرد فعل 

:  التعلیمیة المثقلة بمعارف في الحیاة العملیة و باختصار یمكن تحدید أساسینللمناھج

  ".حضاري"و " بیداغوجي"

  
  
 :األساس البیداغوجي  - أ

 
  

  .تفعیل المواد التعلیمیة في المدرسة و الحیاة - 1

 .یةملالطموح إلى تحویل المعرفة النظریة إلى معرفة ع - 2

 .التخفیف من محتویات المواد المدرسیة - 3

 .علمین یتعلمون بأنفسھم بحسن التوجیھجعل المت - 4

 في مختلف لالستعمالالسعي إلى تثمین المعارف المدرسیة و جعلھا صالحة  - 5

 .المواقف
 :األساس الحضاري  - ب

  
  

تعقد الوضعیات فرض على اإلنسان ضرورة تعدد حقول المعرفة اإلنسانیة و  - 1

  .تنوعھا بدل منطق وحدانیة المادة

 .ميلي و عالنظر إلى الحیاة من منظور نفع - 2

 .مطلب التنافس و المرد ودیة الذي فرضتھ الشركات و المصانع - 3

  . ضغوط الشركات للتعجیل بتشجیع المشروع - 4
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  المقاربة بالكفاءات
  

طرح جدید و ھو موضوع الساعة و المعتمد حالیا " المقاربة بالكفاءات "      إن موضوع 

         ؛في إعداد الدروس أو البرامج التكوین

  :یشتمل على         

  .ة وضعیات عمل المشاركینق           ـ  التحلیل بد
      ـ تحدید الكفاءات المطلوبة من أجل إنجاز مناسب للمھام و تحمل المسؤولیات التي تنجم 

  .عنھا

  . الكفاءات إلى أھداف و نشاطات تعلمھذه      ـ ترجمت 

یطة و إبداعات مركزة على      المقاربة بالكفاءات تفضي إلى تبني بیداغوجیات نش

  .تحصیل معارف، و كذلك على تنمیة المھارات وتبني مواقف و تصرفات جدیدة

 المقاربة بالكفاءات تشكل عامل قوي من التحفیز للمشاركین في نشاطات اعتیادیا   ـ 

  . التكوین

  . ا   ـ المقاربة بالكفاءات تشكل ضمان أفضل من أجل أن تحمل التوظیفات المقبولة ثمار

  خصائص الكفاءة
  

   ینصرفاالھتمامى عن خصائصھا فإن عندما نقبل على الحدیث عن الكفاءة أو باألحر

  ن  ھذاــــــ ومCompétence و الكفاءة Capacité بین القدرة مالتمیز القائإلى إظھار 

  :     المنظور فإن ثمة خصائص یمكن إجمالھا فیما یلي

  .لذي یؤدیھ المتعلم في العملیة التعلیمیة التعلمیة بالدور النشط ااالھتمام  أ ـ     

  .  و المبادرة لدى المتعلماالستقاللیة ب ـ تشجیع     

  . ج ـ تقدیم أنشطة ذات داللة بالنسبة إلى التعلم     

  . د ـ تثیر التساؤالت لدى المتعلمین     

  . و ـ تطلب من المتعلم أن یقیم عالقات بین تعلماتھ     

  . تطلب من المتعلم أن یفكر فیما تعلمھ و في إستراتیجیات التعلم   ه ـ   
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    ي ـ الكفاءة ذات طابع نھائي، إن الشخص الذي یحصل كفاءة ما یكون قد حصل على قوة 

 و معنى ذلك أن الكفاءة تحمل في طیاتھا داللة .االجتماعیةللتحرك بصورة إیجابیة في الحیاة 

 لة تدفعھ إلى توظیف جملة من التعلمات لإلنتاج أو للقیام بعمل أو ھذه الدال،بالنسبة للمتعلم

  .لحل مشكلة مطروحة في نشاطھ المدرسي أو في حیاتھ الیومیة

إن تحقیق ) كفاءة  مجالیة(م ـ الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعیات ذات المجال الواحد   

یعني ضمن . الكفاءةالكفاءة ال یحصل إال ضمن الوضعیات التي تمارس في ظلھا ھذه 

  :  مثال ذلك،وضعیات  قریبة من بعضھا البعض

كتابة تقریر وجیز موجھ إلى النشر في مجلة بخصوص إشكالیة إدماج الشباب في المنظومة 

  .التربویة

ف ـ قابلیة الكفاءة للتقییم الكفاءة تقیم أساسا بداللة المنتوج و على وجھ الخصوص في  

 جملة من المقاییس في مقدمتھا باعتباروذلك . ینتجھذ بداللة ما المجال المدرسي یقیم التلمی

  .  و إلخ...جودة اإلنتاج ومالئمتھ  للمطلوب

 حین نقبل على تقیم الكفاءات ال ینبغي أن نكتفي بصوغ أسئلة حول المعارف باختصارو 

 فحسب بل یجب وضع المتعلم في موقف یدعوه إلى عالج السؤال بتوظیف معارفھ ومھاراتھ

  .ومختلف إمكاناتھ بما في ذلك معارفھ الفعلیة و السلوكیة

إن الكفاءة كما سلف تتطلب تسخیر جملة من اإلمكانات : رـ توظف مجموعة من اإلمكانات 

و المعارف / المعارف الفعلیة المتنوعة / القدرات /  مثل المعارف العلمیة ،مختلفة و متنوعة

  .نات خاصة بإدماج الكفاءةفي الغالب تكون ھذه اإلمكا.  السلوكیة

بأن الكفاءة تظھر عند المتعلم بعد التقییم، وھي تعبر عن سلوك قابل للمالحظة و  علما

  .القیاس
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  :و إلیكم ھذا التطبیق  

  :الحظ العبارة التالیة ثم حدد أیھا داال على الكفاءة

     ـ تسمیة عناصر رادیو1    

   الرادیواستعمال ـ شرح طریقة 2    

    ـ  إصالح رادیو3    

 وتفسیر ، العبارة األخیرة لدیك الجواب الصحیح ألن تسمیة عناصر الرادیواخترتإذا       

  .عناصره ال یعد نشاط بالمعنى الذي نراه في تعریفنا للكفاءة المتمثل في نتیجة قابلة للمالحظة

 التعلم المتبعة تاتیجیاإسترإن فعالیة ھذه السیرورة  مرھونة بدرجة كبیرة في تكییف        

 القدرات الحقیقیة للمتعلمین و وضعیات التعلم المرتبطة بالتحفیز و ،في القسم سیاق الوضعیة

  . المتعلمیناھتماماتتدعیم 

 مرن ومحكم وجیھ لمختلف استعمالإن اإلستراتیجیات المعتمدة لھذا الغرض تستدعي 

 ،بممارسة النشاط بالصورة(لمعرفة  إدماج مختلف أنماط مقاربة ا،الطرائق البیداغوجیة

  : یلي    و تخضع ھذه المبادئ فیما ....) ،باللعب، بالنقاش،بالتعبیر

  .  ـ  یكون المشكل منطلقا لموضوع الدراسة    1

  .  ـ  تكون وضعیات التعلم وجیھة2    

لتعلمات ـ  یعتبر اإلھتمام و التحفیز المستمر للطفل من العوامل التي تحرك و تدعم ا  3    

  .العلمیة

ـ إن أساس التعلم ھو نشاط التالمیذ ألن المتعلم ال یستوعب و ال یحفظ إال باألشیاء   4    

المنظور تظھر أھمیة یكون المتعلم ھو الفاعل في بناء    و من ھذا ،التي یكتشفھا بنفسھ

  .تعلماتھ 

 إلى حد ما اعتبارھام  العلمیة من طرف المتعلمالمفاھی و بناء استیعاب ـ  إن سیرورة   5

  . تدریجیا من المعرفة األمبربقیة إلى معرفة العلمیةانتقاال

 مھیكلة وإنھ من مفھمیھ ـ  إن التعلم ھو سیرورة دینامیكیة تستھدف البناء الفعال لمعرفة 6   

الضروري أن یكون المتعلم قادرا على حل المشاكل علمیة في متناولھ و بناء معارف بإتباع 

  .              االستداللصي و خطة التق
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  ممیزات الكفاءة

  

  . ومتعلقة بمواد دراسیةاستعراضیة قابلة للتوظیف في موارد مختلفة اللغة - 1

 . مثل القدرة على التذكرتطویریة تنمو طوال حیاة اإلنسان و قد تنقص - 2

 :تحویلیة تتحول من حالة إلى أخرى - 3

 ).البرھنة+ ع االستما+ الكالم = التفاوض (                   

 :غیر قابلة للتقویم یتعذر التحكم فیھا بدقة مثال - 4

 ).تدوین معلومات في وضعیات مختلفة(                    

  .و كذا تتجلى من خالل نتائج یمكن مالحظتھا و تتطلب عدة مھارات -

إنھا مفیدة من حیث أن لھا قیمة على المستوى الشخصي و اإلجتماعي و المھني ھي  -

 .إنجاز نشاطات تمارس في حاالت واقعیة، تسمح باالستفادة من مھاراتمرتبطة ب

  :مستویات الكفاءة حسب فترات الّتعّلم
  

ھو مجموع نواتج الّتعّلم األساسیة المرتبطة بالوحدات الّتعلیمیة،  : القاعدّیة الكفاءة* 

ھ في ظروف محّددة، وتوّضح بدّقة ما سیفعلھ المتعّلم أم ما سیكون قادرا على أدائھ أو القیام ب

و لذا یجب على المتعّلم أن یتحّكم فیھا لیتسّنى لھ الّدخول دون مشاكل في تعّلمات جدیدة 

  .والحقة فھي األساس اّلذي یبنى علیھ الّتعّلم

وحدة تكوین تسمح باكتساب عنصر من كفاءة ختامیة و ھي : الوحدة التعلیمیة

كل نشاطات مبنیة حول مجموعة حصص مترابطة فیما بینھا و منظمة في ش

  .المعارف المستھدفة تضمن التحكم في عنصر الكفاءة

  .االبتدائيوحدة زمانیة غالبا ما تكون مدتھا ثالثون دقیقة في التعلیم : الحصة 

  .و ھي مجموع الكفاءة القاعدیة في مجال واحد  :الكفاءة المجالیة      *      

 تسمح بتوضیح األھداف الختامیة أو الّنھائیة إّنھا مرحلیة داّلة:  الكفاءة المرحلیة * 

لجعلھا أكثر قابلّیة للّتجسید، تتعّلق بشھر أو فصل أو مجال معّین وھي مجموعة من الكفاءات 

  .القاعدیة، كأن یقرأ الّتلمیذ جھرا ویراعي األداء الجّید مع فھم ما یقرأ
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یا، تتمّیز بطابع شامل وعاّم، إّنھا نھائیة تصف عمال كّلیا منتھ   :الكفاءة الختامیة * 

تعّبر عن مفھوم إدماجّي لمجموعة من الكفاءات المرحلیة، یتّم بناؤھا وتنمیتھا خالل سنة 

دراسیة أو طور، مثال في نھایة الّطور المتوّسط یقرأ المتعّلم نصوصا مالئمة لمســــــــــتواه 

  .االجتماعیةمدرسّیة و و ال   و یتعامل معھا، بحیث یستجیب ذلك لحاجاتھ الّشخصیة

  .ھي مجموع الكفاءة المكتسبة في نھایة الطور: الكفاءة ختامیة مندمجة       *    

مالزما للكفاءة القاعدیة خاصة و ھو " مؤشر الكفاءة"كثیرا ما یكون مصطلح : مالحظة

من العالمة أو النتیجة الدالة على حدوث فعل التعلم و االكتساب حسب مستوى محدد مسبقا و 

  .خاللھ یمكن الحكم على مدى تحقق الھدف من فعل التعلیم و التعلم

  :أنواع الكفاءات

فقد صّنفھا .  نظرا ألھّمیة الكفاءات فقد تعّددت أنواعھا و أشكالھا على حسب توجیھھا

 :بأّنھا ثالثة أنواع وھي)  ھـ1404(جرادات و آخرون 
    :Compétences De Connaissance  الكفاءات المعرفیة ـ  أ

 ال تقتصر الكفاءات المعرفیة على المعلومات و الحقائق، بل تمتّد إلى امتالك كفاءات 

الّتعّلم المستمّر، واستخدام أدوات المعرفة، ومعرفة طرائق استخدام ھذه المعرفة في المیادین 

  .العلمیة
    :Compétences De Performance ب ـ كفاءات األداء  

تعّلم على إظھار سلوك لمواجھة وضعیات مشكلة، إّن  و تشتمل على قدرة الم

الكفاءات تتعّلق بأداء الفرد ال بمعرفتھ، و معیار تحقیق الكفاءة ھنا ھو القدرة على القیام 

   .بالّسلوك المطلوب
   :des résultats Compétences الّنتائج أو اإلنجاز  ج ـ كفاءات

ة الالزمة لممارسة العمل دون أن یكون امتالك الكفاءات المعرفیة یعني امتالك المعرف

ھناك مؤّشر على أّنھ امتلك القدرة على األداء، و أّما امتالك الكفاءات األدائیة فیعني القدرة 

  على إظھار قدراتھ في الممارسة دون وجود مؤّشر یدّل على القدرة على إحداث نتیجة 

م صاحب كفاءة إذا امتلك القدرة ، ولذلك یفترض مثال أّن المعّلالمتعلمینمرغوبة في أداء 

 .على إحداث تغّیرات في سلوك المتعّلم
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  : مرّكبات الكفاءة

األشیاء  إّنھا األشیاء اّلتي یتناولھا الّتعّلم، ألّن فعل الّتعّلم یخّص ھذه - Continue :المحتوىأ ـ 

ن الباحثین بتصنیف لقد قام عدد م  .بالّضرورة، وألّننا عندما نتعّلم فإّننا نتعّلم بعض األشیاء

  :أنماط من األشیاء ھي مبّسط لمحتویات الّتعّلم فحصروه في ثالثة

  ).الّصرفة( ـ المعارف المحضة 

  ).المھارات( ـ المعارف الفعلیة 

وھذه المعارف الّضروریة التي یستند إلیھا الّتعّلم الكتساب  ). المواقف(ـ المعارف الّسلوكیة

  : كفاءة من الكفاءات مثال

  )معرفة صرفة( رفة قاعدة نحویة مع* 

  ).مھارة( استعمال مفردات في وضعیات مناسبة * 

  ).سلوك( الّتركیز من أجل تجاوز صعوبات االستعمال * 

 ھي كّل ما یجعل الفرد قادرا على فعل شيء ما ومؤّھال للقیام بھ أو  Capacité:القــدرة ب ـ  

ما، فھي غیر مرتبطة بمضامین ماّدة إظھار سلوك أو مجموعة سلوكات تتناسب مع وضعیة 

معّینة، بل یمكن أن تبرز في مواّد مختلفة، مثل القدرة على تعریف األشیاء أو على المقارنة 

  .إلخ، كّل ھذه الّنشاطات عبارة عن قدرات... االستخالص و القدرة على الّتحلیل و ... بینھا 
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تي یتّم إیجادھا لتساعد المتعّلم على توظیف  ھي اإلشكالیة اّل  Situation:الوضعیــةج ـ 

إمكاناتھ وتجعلھ دائما في موقع العمل الفاعل و الّنشاط الّدؤوب، كما أّنھا تضفي على الماّدة 

  :الّتعّلمّیة معان حیوّیة وفائدة، وتكون الوضعیة ذات داللة إذا

  .جعلت الّتلمیذ یستفید من معارفھ في معالجة واقعھ المعیش *

  .  یشعر بفاعلّیتھا وجدواھا في عالج عمل معّقدجعلتھ *

 .سمحت بتفعیل إسھام مختلف المواّد في حّل مشاكل معّقدة *

   :عالقة الكفاءة ببعض المفاھیم
  :بین الكفاءة و القدرة 

العمل  تشّكل القدرة و الكفاءة أھّم أقطاب نسق الّتطویر االستراتیجي لمقاربة

   المتمّثلة في القدرات لّتكوین المدرسّي؛ و الّثنائیة القطبیة المستحدث في مجال االبیداغوجي

مسارین متكاملین رغم ما یبدو علیھما من  و الكفاءات ضمن ھذه األطر تتفاعالن بانسجام في

   .الّلذین قد یصعب أمر الّتفریق بینھما أحیانا غموض و تداخل في المفھوم و المصطلح،

  :ن حیث الخصائص و الممیزاتموازنة بین القدرات و الكفاءات م

  :أوجھ الّشبھ

  .ـ تتفاعل كل منھما في عالقة داخلیة و خارجیة

  . ـ كالھما استعراضیة

  . ـ قابلتان ألجرأة

  .ـ تتأثران بالبیئة الّتعّلمیة الّداخلّیة للمدرسة و الخارجّیة

  .ـ تؤّثران في البیئة المدرسیة منھا و المحیطة

  

  :أوجــه االختالف

  )البنـــــــاء( الكفـــاءة                                     )األســــاس ( القـــدرة
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   ـ مسار تكوین خاّص                                         ـ مســار نـمّو عاّم

  أدائي/ ـ مكّون معرفي                                  ـ مكّون طبیعي ومعرفي

  ـ الكفاءات تترّكب                                             ـ القــدرة تنـمـو

  ـ تتركّب بنواتج الّتعّلمات                                      ـ تنمو بتوالد الكفاءات

  ـ مرتبطة بالّزمن أحیانا                                      بالّزمن ـ غیـر مرتبطة

  )المؤّثرات خارجیة فقط( ـ تتكّون تعّلمّیا    )ّثرات داخلّیة وخارجّیةالمؤ( ـ تنمو طبیعیا و تعّلمّیا

  غیر مبرمجةمبرمجة و ـ مواردھا مضامین معرفیة ـ مواردھا مضامین معرفیة و كفاءات مبعثرة ومھیكلة

  ـ قابلة للّتقویم بمؤّثرات سلوكیة                        ـ غیر قابلة للتقویم المباشر

   وخارجّیة ـ تندمج في عالقة داخلّیة لنفس المجال          نفس المجال وخارجھـ تندمج داخل 

  ـ تؤّدي ممارسة تعّلمّیة و اجتماعیة             ـ توّظف لممارسة تعّلمّیة و اجتماعیة

  ـ متعّددة المصادر                         ـ متعّددة المجاالت الّنمائیة

  ـ غایتھا متنامیة                        )مستمّر( ـ نمّوھا غیر منتھ 

  ) و الّنسیان باإلھمال(توظیفھا  تتآكل وتزول بعدم  -  )تتجّمد(ـ تضمر بعدم تنمیتھا وتوظیفھا
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  :عالقة الكفاءة بالمعرفة 

 كل كفاءة مبنیة على جملة – من جھة –إن العالقة بین الكفاءة والمعرفة عالقة معقدة 

ممیزة وتستدعي من قبل ) متابعة المداخلة(روف ، اآلنیة ظن  الأ: من المعارف ، مثال 

- ,المّتدخل اكتساب معارف ومساعي ذھنیة ومخزنات ومعطیات قاعدیة متصلة بالموضوع 

أن العملیات التي یقوم بھا المشارك من أخذ النقاط أو استخالص الفكرة أو :  ثانیة-ومن جھة

یات الذھنیة وعلى معارف  قبلیة متصلة بموضوع  المعنى عملیات مبنیة على الذاكرة والعمل

من جانب آخر تعتبر الكفاءة . نقول حینھا أن المعارف مكونة الكفاءات) الكفاءة(المداخلة 

إذا اعتبرنا التلمیذ متمكن من معرفة ماال یكفي أن : مثال.المؤشر الوحید والحقیقي للمعرفة 

  ).توظیف المعارف(حكم في المعنى یسرد علینا المحتوى إذا لم یكن قادرا على الت

  : الكفاءة و أهداف التّعلّم

) محتويات المواد( إذا كانت الكفاءة هي القدرة الفعلية الّتي تستند إلى معارف 

فإن ). وجدانية/اجتماعية( ومعارف سلوكية )حركية/فكرية أو نفسي(ومعارف فعلية 

ا تحكّم فيها المتعلّم فإنّه يستطيع أن أهداف التّعلّم توضح ما هي هذه المعارف الّتي إذ

 يبرهن على كفاءته ومقياس النّجاح في ذلك يستند إلى أداة قبلة للمالحظة و القياس ثم

هو ما ينبغي أن يعرفه : "  الهدف  Pophan وقد عرف  .إنجازها في وضعيات التّعلّم

  لّق بتغيير ــم معين، إنّه يتعالتّلميذ أو يكون قادرا على فعله أو تفضيله أو اعتقاده عند تعلّ

و لألهداف التعلّمية " يريد المدرس إحداثه لدى التّلميذ و الّذي يوصف بصيغة سلوك

  : إلى أربع مستويات هي  Louis D’hainaut 1980. مستويات يقسمها لويس دينو

  .مستوى الغایات *

  .مستوى المرامي *

  .مستوى األھداف العامة *

  جرائیةمستوى األھداف اإل *
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  :مؤشر الكفاءة و الھدف اإلجرائي

 في بیداغوجیة الكفاءات، یعتبر الّسلوك القابل للمالحظة و القیاس، أداة لتحدید 

. مؤّشرات الكفاءة و معاییر الّتقویم، فمفھوم المؤّشر ھنا ال یعني كّلیة مفھوم الھدف اإلجرائي

  فما مفھوم كل منھما؟ 
  : Objectif Operationnel الھدف اإلجرائي

، وتكون تلك الّصیغة الّلفظیة مشتّقة من صنا فیا إّنھ صیغة لغویة تتضّمن فعال سلوكیا 

مستوى األھداف العاّمة المعّبر عنھا في البرامج الّتعلیمیة المقّررة باإلضافة إلى أّنھا تكون 

واضحة في جمیع مكّوناتھا و بالّتالي قابلة للمالحظة و القیاس، ومتوّفرة على 

أو شرطین لإلنجاز وعلى محّك أو محّكین لھ، ویمكن انطالقا من ھذه  رطـــــــــــش

   .المواصفات الّتحّقق من بلوغھ عند المتعّلم في نھایة حّصة دراسیة 
  :  Indicateur De Compétence   مؤّشر الكفاءة

توى محّدد  ھو العالمة أو الّنتیجة الّداّلة على حدوث فعل الّتعّلم و االكتساب حسب مس

مسّبقا، ومن خاللھ یمكن الحكم على مدى تحّقق الھدف من فعل الّتعّلم، فھو بھذا یعتبر 

المقیاس اّلذي یترجم مدى تحّكم المتعّلم في الكفاءات المكتسبة أو إبراز مقدار الّتغّیر في 

  . الّسلوك بعد تعّلم ما، و یتعّلق باألفعال القابلة للمالحظة و القیاس

ة األجرأة للكفاءة أو للھدف ھي اّلتي تحّدد ما إذا كان الّسلوك یعّبر عن مؤّشر إّن عملّی 

الكفاءة، أو معیار الّتقویم، أو ھدف إجرائي، و الھدف اإلجرائي في بیداغوجیة الكفاءات 

، مرحلیة، و انتقالیة، ویصاغ بكیفیة سلوكیة، و ھو یستخدم لتعریف وسطیةیؤدي وظیفة 

عیة، وتفاصیل موضوع الّتعّلم، ویدخل ضمن آفاق تنمیة قدرة أو بناء ومعالجة العناصر الفر

 أّما المؤّشر فھو یعّد مقیاس الّسلوكات المؤّداة من قبل  .كفاءة ما أو تدقیق مؤّشر كفاءة معّینة

المتعّلم و یترجم مدى تحّكمھ في الكفاءة المكتسبة، أو إبراز مقدار الّتغییر في مستوى الّنمّو 

  لإلشارة إذا كان الھدف اإلجرائي ینصّب  . لمحّقق بعد تعّلم ما، وھو مرتبط بالّتقویمالقدراتي ا

على الّسلوكات القابلة للمالحظة، فإّن الكفاءة ترتكز على المعرفة الفعلیة و المعرفة الّسلوكیة، 

نھ بل نطلب م" أن یكون قادرا على إنجاز نشاط " وعلیھ في نّص الكفاءة ال نطلب من الّتلمیذ 

  " إنجاز نشاط " 
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  عالقة القدرة بالمھارة و اإلستعداد و التحكم

في  استعداد مكتسب أو متطور یسمح للفرد بالنجاح ): Capacité(القدرة :تعریف

 .یحلل ، یقرر ، یشخص، یراسل: مثل .أداء نشاط بدني أو  فكري أو مھني ویعبر عنھا بفعل 

  .الفرد لمواجھة مختلف الوضعیاتفھا ظأو ھي مجموعة من االستعدادات التي یو

الذي یدعو التلمیذ إلى التحسن في مسار ) Axe de formation(القدرة محور التكوین -

  .تعلمھ

فھي إذن التمكن من القیام بفعل، استظھار سلوك أو مجموعات سلوكات تتناسب مع  -

  .وضعیة ما

تلفة ویمكن استثمارھا  بل تشارك في تنمیتھا مواد مخ,وھي غیر مرتبطة بمضامین معینة-

  .في وضعیات مختلفة

 ترجمتها بشكل سلوكات قابلة  بعدإالال تخضع القدرة للمالحظة المباشرة وال  للتقويم -

  .للمالحظة والقياس

  :أمثلة

 التمییز بین األساسي -معالجة معلومات، انتقاء معطیات: المجال العرفي  - 01

  .والثانوي

  . مراقبة عمل-تقییم– تنظیم عمل - تخطیط عملیة

 تقبل الرأي - إیصال رسالة لمجموعة) مواقف(: العاطفي:/المجال االجتماعي - 02

  .المخالف

  .التحكم في االنفعاالت السلبیة داخل القسم، القابلیة في تغییر أفكار-

 التنسیق بین النشاط - التحكم في الحركات-تنظیم المكان:حركي/المجال الحسي - 03

  .الیدوي والبصري

من حیث -  دقةن القدرة تندرج ضمن مصطلح عام أقل إ :قدرة والمھارةبین ال

  بینما المھارة . فھي ذات ارتباط أكثر بسعة االستعدادات و المعارف.  من المھارة-المعنى
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فالمھارة في واقع األمر قدرة ) ذات صلة بما ھو تطبیقي عملي(تكون بالتطبیق والعملیة 

  . الخاص في إنجاز مھمةوصلت إلى درجة اإلتقان والتحكم 

ھي وسیلة تعلم مرتبطة باستعمال فعال للمجال المعرفي : (L’habileté)المھارة

إنھا قدرة مكتبة من حیث القیام بنشاط ملؤه البراعة والحذف …العاطفي األخالقي أو الحركي

  . والتحكم والذكاء والسھولة

تسبة تسمح  القیام بمظاھر إن االستعداد قابلیة فطریة أو مك:)L’aptitude(االستعداد

  .تعلیمیة نوعیة خصوصیة ویساعد على تقدیم مردود عملي مرض في میدان معین

 إنھ لمن الخطأ البّین عدم التمییز بین االستعداد والقدرة : بین االستعداد والقدرة

  : وذلك من حیث. واعتبار االستعداد مرادفا للقدرة

  .طأن االستعداد رافد من روافد القدرة فق-

  .االستعداد یسمح بتنمیة القدرة وتطویرھا، وكذلك  إنجاز مھام وأعمال بصورة مرضیة -

  . القدرة ھي تحیین االستعداد  -

  :بین المھارة واالستعداد والتحكم

  .أن القدرة ترتبط باالستعداد إذا كان ھذا األخیر غائبا تكون القدرة كذلك  -

 خاضعة للتعلم، و في ھذه الحالة تصبح  أن یمكن أن تكون محل إتقان والسیما إذا كانت  -

  . درجة اإلتقان بالنظر إلیھا في میدان نشاط مخصوصأحسنأي في 

وكل إلخ           …بینما المھارة قرینة الفعالیة والدقة والبراعة واالقتصاد في الجھود -

في ) مھارة(األعمال المتصلة بالمعارف وضروب الحذق والبراعة غیر أن  مصطلح

بحیث ال یكون داال على حركیة فانھ قد یصبح داال على الشطارة والحذق سیاق آخر 

: وھكذا فكثیرا ما نسمع  قول القائل . معرفي/والبراعة وغیرھا ، وذلك في سیاق فكري  

یدل ھنا على  ) مھارة(، ولفظ " لقد برھن ھذا الشخص على مھارة كبیرة في التفاوض "

 وھي خصائص أساسیة للتحكم في مجرى الدبلوماسیةالدقة والبراعة والحنكة 

  .المفاوضات 
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  :أسس تحدید الكفاءات

 تعّد عملیة تحدید الكفاءات و اختیار مصادر اشتقاقھا ذات أھمیة بالغة حیث أّنھا 

تعتمد بدرجة كبیرة على بعض األسس اّلتي ینبغي أن یتّم ھذا الّتحدید أو االختیار في ضوئھا، 

  :ھذه األسس في أربعة محاور ھي) Cooper 1973(و قد حّدد كوبر 

  

   :   Base philosophale  أ ـ األساس الفلسفي

و األھداف   یعّد ھذا األساس بمثابة األساس الحاكم اّلذي یتّم في ضوئھ وضع الغایات

و المنطلقات اّلتي تّتفق مع قیم المجتمع و فلسفتھ ـ العقیدة، األفكار، المبادئ اّلتي تحكم مسار 

  .ي فترة معّینة ـ، ومن خاللھ تحّدد الّنتاجات المرغوبة لعملّیة الّتعّلم المجتمع ف

   

  : Base Empirique ب ـ األساس األمبیریقي 

 یرّكز ھذا األساس على بعض المفاھیم األمبریقیة اّلتي یمكن أن تشّكل أساسا علمّیا 

  اءات الّالزمة الخاّصة بالعلوم فـــــتقوم األمبریقیة علیھ عملیات اشتقاق العبارات المتعّلقة بالك

وفي ضوء ھذا األساس یمكن تحدید نوعیة الكفاءات .  و الّسلوكیةاالجتماعیةاإلنسانیة و 

    .المعرفّیة أو األدائیة

  :La Base De La Matièreج ـ أساس المادة الدراسیة 

الّتلمیذ و الماّدة تعتبر الماّدة الّدراسیة من أھّم مكّونات الموقف الّتعلیمي ـ المعّلم و   

ـ و ال یمكن أن تتّم العملّیة الّتعلیمیة بدون وجود خبرات و معارف تقّدم ) المنھج( العملیة 

للمتعّلم، و من ھذا المنطلق فإّن الماّدة الّدراسیة، تعّد أحد منطلقات تحدید الكفاءات الّتعلیمیة 

 األساس مصدرا لتحدید بعض الّالزمة من خالل البناء المعرفي، كما یتوّقع أن یكون ھذا

الكفاءات األدائیة في مجال الماّدة الّدراسیة اّلتي تعتبر مكّملة للكفاءات المعرفیة في ھذا 

   .المجال
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   :Bractitionar Base د ـ أساس الممارس 

 إّن أساس الممارس یقوم على مفھوم مفاده إن الكفاءات الّالزمة للمتعّلم في مجال 

ا من خالل الّتحلیل الّدقیق لما یفعلھ الممارسون األكّفاء في أثناء ممارستھم معّین یمكن تحدیدھ

: لعملھم أو مھنتھم، فالمعّلم الجّید و المقتدر من خالل أدائھ لمھاّمھ الّتدریسیة المحّددة مثل

إدارة المناقشة و الحوار، ومشاركة الّتالمیذ في العملّیة الّتعلیمیة، و إدارة الفصل و غیرھا 

 المھام األخرى یمكن أن یعطي نموذجا جّیدا لألداء المتمّیز و رّبما الفّعال، وھذا بدوره من

 .یتیح الفرصة لتحدید الكفاءات المرغوبة في ضوء ھذا األساس 
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  :مساھمة بیداغوجیة الكفاءة في عملیة التعلم

  

ملیة التعلیمیة تتحدد أساسا یمكن القول بأن مساھمة بیداغوجیة الكفاءات في ترقیة الع

  :في ثالث مستویات ھي

 و ذلك بتحدید أبعادھا عن طریق جعل المعارف النظریة روافد تعلماتإعطاء داللة لل  -أ 

مادیة تساعد التعلم بفاعلیة في حیاتھ المدرسیة و العائلیة أو في حیاتھ المقبلة عندما یبلغ 

 .سن الرشد، حیث یدخل سواء بوصفھ عامال أو موطنا

في السیاق  المتعلم یتعلم الكتابة و یزداد اھتمامھ بتعلمھا أن وضع فعل الكتابة: مثال

  .الداللي لھ ككتابة رسالة على سبیل المثال

 لالستعمالجعل أشكال التعلم أكثر فاعلیة بتثمین المعارف المدرسیة و جعلھا صالحة   -ب 

ینھا و أكثر وضوحا و في مختلف مواقف الحیاة فتكون المكتسبات أكثر ارتباطا فیما ب

یكون اإلھتمام منصبا على األھم دون المھم و لعل ھذا ما جعل أحد المربین یطلق على 

 .بیداغوجیة األھم و ترك المھم

متعلمین في وضعیة تناسق بناء التعلمات الداخلیة و جعل مختلف مكتسبات ال      -ج 

بات تجاوز توظیف متصل و في وضعیات ذات داللي یجعل ھذه المكتستدریجي و

إطار القسم البیداغوجي أو العام الدراسي حیث یبنى داخلیا لدى المتعلم نظاما أكثر 

شمولیة و ثراءا فمن سنة ألخرى  ومن طور إلى طور یعاد استغالل المكتسبات 

 .المتراكمة تدریجیا و توضع ھذه المكتسبات في خدمة كفاءات أكثر تعقیدا

ي بناء التعلمات الداخلیة و تأسیسھا و بالتالي في وضع و بھذا تسھم بیداغوجیا الكفاءات ف

 .المتعلم الكفء
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  "مساھمة المقاربة بالكفاءات في دمج التعلمات" 
   

 واحدة تؤدي إلى تحصیل ،  یرتكز اإلدماج على عملیتین دینامكیتین مكملتین        

  .مج التكوین برنا، خالل الكفاءاتھذه , و األخرى تؤدي إلى تقویة،الكفاءات

 و یظھر ھذا اإلدماج ، الكفاءة بحد ذاتھا ھي ناتج دمج معارف ومھارات         

 ویفھم ماذا یفعل و یقوم  ،أداءات  معینة عندما یكون الطالب قادرا على بلوغ نتائج و

  . و ھذا یستوجب عملیة تعلم تكراریة و نشطة،بھ  بأسلوب ذاتي

من " نسح مشدود" یة الكفاءات یكون سھال بإتباع      ـ على مستوى البرامج، فإن تقو

في البدایة الطالب ینال عدد من الكفاءات العامة التي تستخبر . كفاءات عامة وخاصة

  .على طول البرامج في طرائق متنوعة و متوافقة مع طبیعة المھام المراد إنجازھا

 الوقت وتدریجیا، في نفس.   ـ إن األمر یتعلق بإدماج عمودي ینطلق من كفاءات عامة

تكون التقویة من خالل كفاءات خاصة تشترك في مھام متزایدة التعقید التي تلزم 

  .الطالب التحكم في مجموعة من الكفاءات

 نالحظ أن الكفاءات لیست ،ـ إن األمر یتعلق بإدماج أفقي ینطلق من كفاءات خاصة

لتكوین كفاءات قابلة  و لكن مدمجة في بعضھا البعض بحیث یوجد في برنامج ا،مرتبة

  .  لإلدماج من مجموعة الكفاءات المرتبطة على األقل بمركبات التكوین الخاص

  الكفاءة كعامل إلدماج التعلمات
 حیث أن إدماج التعلمات یظھر حین ، فلنأخذ مثال الحوارات المكتوبة بالغة العربیة     

 إن صعوبات ،ء المطلوب تبعا لمستوى  األدا،یحرر الطالب نصوصا دون أخطاء ممكنة

  .الكتابة الصحیحة تشكل دلیال على نقص في إدماج التعلمات

 و ، تساعدنا على معرفة مستوى إدماج التعلمات مفتاحیھ ھناك ثالثیة ،و بالنسبة للبیداغوجین

  .االستقاللیةالفعل ـ الفھم ـ : یتعلق األمر بالثالثیة 
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 :الفعـلـ     1

  

 في المقاربة ، و بالمقابل.تائج قابلة للمالحظة وأداءات جیدة قدرة التصرف تتضح بن    

 إذن من أجل إتقانات تكون محاطة ،بالكفاءات فإن النتائج متصفة بالبیانات و عناصر الكفاءة

 یجب أن تكون كل نشاطات التعلم المخططة و المنظمة ؛بمقاییس اإلتقان ومضمونة اإلنجاز

؛ ھذه النشاطات بحد ذاتھا  كبیرة أو متوسطة،صغیرة : ھااكتسابالمرتبطة مع الكفاءة المراد 

  .تدعم إدماج التعلمات

ومن بین النشاطات األكثر تالئما مع ھذه المقاربة؛ نشیر إلى إنجاز المشاریع و حل   

 .المسائل المعقدة، باإلضافة إلى تحریر التقاریر و إنجاز التمارین و المھام في إطار المحاكاة
  

 :الفھـمـ    2 

  

 ثمنھ 1/8 حیث یمثل ، یحدث أن نقارن الكفاءة في ھذا المجال بحبل جلیدي عائم   

 سیاق  ،األداء مقاییس ، عناصر الكفاءة،بیانات الكفاءة( المرئي الكفاءة التي  تحررھا الوزارة

 من الجزء الخفي یمثل مجموعة المعارف و المھارات 7/8 و بالمقابل فإن ،)اإلنجاز 

 و من البدیھي أن الجزء الخفي الذي یسند الجزء المرئي أكثر ، الكفاءةبالكتساالضروریة 

 إن التعلمات القاعدیة ھي التي تسمح للطالب بفھم عملھ، و ، الكفاءةاكتسابثأتیرا و أھمیة في 

 بالتالي یجب أن تالئم المرحلة التي و،ماتل فإنھا تشكل مدخال إلدماج التع،في عملیة التعلم

  .تسبق اإلدماج

 فإنھ یبدو صعبا أن نتصور طالبا یمارس الكتابة دون فھم للقواعد ، و لكي نعود لمثالنا  

 إن ، و ھكذا فإن ضعفا في مستوى الفھم ستترجمھ المحالة صعوبات اإلدماج،النحویة

جزئیین متالحمین مثل المنطقتین المرئیة و الخفیة ) تعلم قاعدي( و الفھم ) كفاءة( الفعل

    .مفي جبل جلیدي عائ
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  : اإلستقاللیةـ3 

 حیث أن الطالب في وضعیة . لطالبالمتحان حي  نأخذ مثاال؛في ھذا الموضوع       

المتحدث مع أستاذه، فالطالب تكلم لبعض دقائق و ھو یتمتم بجمل صغیرة تتخللھا التدخالت 

 في ،ھ بیأساألستاذ الطویلة إلعادة صیاغة بشكل صحیح ما كان یحاول الطالب التعبیر عن

 فھو ؛ إذا كان ھناك إشارة تسمح بمعرفة دمج التعلمات،ھذه الحالة عدم اإلستقاللیة المنتظرة

 الطالب یجرب في قدرتھ أو جھده  أنھ بحاجة ، لم  تكتسب الكفاءة كاملةجطور اإلدمافي 

وین و  في خضم المراحل الموالیة و خاصة في مرحلة التك،یم التكوینيیللمساعدة  بأھمیة التق

 وھذا بوضعھ في وضعیات جدیدة و متنوعة ونتدخل بأقل استقاللیةاإلثراء سیكتسب أثنائھا 

أسلوبنا في التدریس یجب أن یمر تدریجیا من التوجیھ إلى التفویض و ھذا بإتباع ... ما یمكن

  : للكفاءة كما یوضع الجدول التالي االكتسابمراحل كبیرة من 
   

                                                                                        
  
  

            
                                                

  
  

  بكي علي: ترجمة
 (Ghizlain touzin )"غزالن توزان"عن 

  :من كتاب
 "La contribution de l’approche par compétences à l’intégration des apprentissages" 

 تعلم قاعدي
 

 تدخل قوي

 إدماج

تدخل 
 ضعیف

 تحویل

 إستقاللیة ذاتیة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بكي بلمرسلي                                                                                 المقاربة بالكفاءات

             24 

  

  :*التعلماتالبرنامج كعامل إدماج 
 و قد أشیر إلى أھمیة البرن امج التك وین كعن صر م سھل ل دمج التعلم ات ف ي كثی ر م ن              

المرات، وأقترح أن أفسر في ھذا الجزء كیف تساھم  المقارب ة بالكف اءات، باعتبارھ ا طریق ة            

خ  ذنا بع ین االعتب  ار أن الب  رامج مبنی  ة انطالق  ا م  ن  إلع داد الب  رامج ف  ي دم  ج التعلم  ات، وإذا أ 

كفاءات عامة وأخرى خاصة، فإنھ م ن المھ م أن نمیزھ ا ألن الكف اءات العام ة تتمی ز بقابلیتھ ا            

للنقل واالستعمال في أوضاع متنوعة، كما أنھا تسھل تفھم األنشطة المھنیة ودعم مج ال أكب ر      

شدد عل ى إنج از الواجب ات الخاص ة، والح ال ھ ذه       للنشاط المھني أما الكفاءات الخاصة فإنھا ت    

  . في أداء وظیفتھاؤكففإنھا تستھدف جعل الفرد 

یرتك  ز إع  داد ب  رامج بالكف  اءات عل  ى الدینامیكی  ة التالی  ة، باعتب  ار أن الكف  اءات العام  ة   

 الب  رامج م  ن خ  الل إدماج  ھ بالكف  اءات     تق  وى بالت  درج خ  الل م  سار   تكت  سب عل  ى ح  دا، ث  م    

ون ھذه األخیرة مطورة بدورھا بالزیادة التدریجیة لمستوى تعقیدھا، وھك ذا     الخاصة، بینما تك  

االكتساب والتقویة للكفاءات العامة بتجریبھ ا ف ي   : فإن إدماج التعلمات یتمحور حول محورین  

  .سیاقات متنوعة واكتساب الكفاءات الخاصة اإلدماجیة للعدید من الكفاءات العامة

  :* مستوى الكفاءات العامةدینامیكیة إدماج التعلمات على

الكفاءة العامة مكتسبة في المقام األول في إطار درس أو مجموعة م ن ال دروس مھم ا         

یك ن عام  ة أو خاص ة، الكف  اءة تظھ ر بنت  ائج قابل  ة للمالحظ ة و أداءات جی  دة، ث م ھ  ذه الكف  اءة      

 ف ي  ھ ذا األس لوب  . العامة س تتقوى ف ي مجموع ة دروس الت ي تتحق ق فیھ ا الكف اءات الخاص ة               

التصرف یسمح للمتعلم اكتشاف تطبیقات جدیدة لھذه الكفاءة العامة ف ي س یاقات متنوع ة وفق ا              

  .المنتظر إنجازھا) كفاءات خاصة(لطبیعة المھام 

تحویلی  ة . ك  ذلك ن  درك أن الكف  اءات الخاص  ة ست  سمح بتقوی  ة الكف  اءات العام  ة     

أن الكف اءات العام ة س تولد    الكفاءات العامة إلى داخل الكفاءات الخاصة مضمون م ن منطل ق        

  .عددا معتبرا من معاییر األداء الجید التي تستعمل على تقییم الكفاءات الخاصة
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نت ابع اآلن دم ج التعلم ات المتعلق ة بالمالحظ ة والتواص ل ف ي البرن امج التھ ذیبي ال ذي           

  .یخدم الطفولة المحلیة

لعم  ل التھ  ذیبي، ویج  ب           المالحظ  ة و التواص  ل ت  شكالن ن  شاطین مھم  ین ف  ي ا 

عل   ى ھ   اذین الن   شاطین مالحظ   ة م   ستوى النم   و اإلجم   الي للطف   ل بانتظ   ام و إی   صال ھ   ذه      

  .المالحظات للطفل،اإلدارة، الزمالء و األولیاء

  :أول مستوى اإلدماج

 س اعة و ال ذي س یعلمھ اس تعمال     60 كفاءة عامة ف ي إط ار درس مدت ھ      كتسابا  

 الكل ي للطف ل و إی صال مالحظ ات للطف ل، و التع رف           نماذج المالحظة، معرفة مستوى النمو    

  .على المستوى اإلجمالي للطفل و تبلیغ المالحظات إلیھ

  :التعلم القاعدي

مجال النمو الطفل، نفسیة الطفل، نموذج المالحظة، نمو الطفل عل ى الم ستوى          

  .إلخ..المعرفي، و الدوافع النفسیة، اللھجة

  :المستوى الثاني في اإلدماج

  .ویة الكفاءة العامة في كفاءة خاصةتق -أ  
  :سیاق تقویة التعلمات القاعدیة

المالحظة والتواصل مع األطفال في مستوى إنجاز النشاطات الرتیبة ف ي م ادة         

  .صحة النوم والغذاء

  ."أ"تقویة الكفاءة العامة في كفاءة خاصة تختلف عن  -  ب
  : القاعدیةتعلماتسیاق تقویة 

ى مستوى إنج از الن شاطات التربوی ة م ع أطف ال بعم ر         المالحظة والتواصل عل    

  .سنتان وأقل، االختبار األول لتواصل المالحظة مع األولیاء، الزمالء العمل و اإلدارة
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  ."ب"و " أ"تقویة الكفاءة العامة خاصة تختلف عن  -ج
  : القاعدیةتعلماتسیاق تقویة 

 إلى 2تربویة مع أطفال من المالحظة والتواصل على مستوى إنجاز نشاطات التعلم ال      

 سنوات، اختبار جدید للتواصل بالمالحظة مع األولی اء، زم الء العم ل واإلدارة فیم ا یتعل ق             6

  .بھؤالء األطفال

  ."ج"و " ب"و " أ"تقویة الكفاءة العامة ضمن كفاءة خاصة تختلف عن  -د
  : القاعدیةتعلماتسیاق تقویة 

طاتھ لتعلم التربویة مع أطف ال م ن   المالحظة والتواصل على مستوى إنجاز نشا   

 سنة اختبار جدید لتواصل المالحظة مع األولیاء، زمالء العمل واإلدارة فیما یتعلق 12 إلى 6

  .بھؤالء األطفال

  :المستوى الثالث لإلدماج

تقوی  ة الكف  اءة العام  ة ض  من كف  اءة خاص  ة مختلف  ة ع  ن أ،ب،ج،د وذات         -أ  

  .مستوى أكثر تعقیدا
  :مات القاعدیةسیاق تقویة التعل

المالحظة والتواصل في مستوى إنجاز ال تعلم التربوی ة ف ي الوس ط الع ائلي م ع           

  . في الوسط العائلياآلباء سنة، اختبار تواصل المالحظة مع 12 أشھر إلى 6أطفال من 

وذات .  ب، ج، د، ھ  ـ،تقوی  ة الكف  اءة العام  ة ض  من كف  اءة خاص  ة مختلف  ة ع  ن أ   -ب

  .مستوى أكثر تعقیدا
  : القاعدیةالتعلماتقویة سیاق ت

المالحظ  ة والتواص  ل ف  ي م  ستوى وض  ع خط  ة ت  دخل ب  القرب م  ن أطف  ال لھ  م     

واختب  ار تواص  ل المالحظ  ة م  ع أطف  ال لھ  م نق  ائص خاص  ة، أولی  اء ھ  ؤالء       .نق  ائص خاص  ة 

  .األطفال والمتدخلین األساسیین

اص  ل، نالح  ظ أن التعلم  ات القاعدی  ة م  ن الطبیع  ة النظامی  ة، مث  ل نف  سیة الطف  ل والتو     

  .ستندمج على طول البرنامج غیر المباشر الكفاءات التي ستحدد سیاق أو إطار تعلمھم
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  :ج التعلمات على مستوى الكفاءات الخاصةادمإدینامیكیة 

لق  د أش  رنا س  الفا أن الكف  اءات الخاص  ة تح  ضر المتعلم  ین إل  ى تنفی  ذ واجب  ات متعلق  ة      

یستعمل المتعلمین مجموعة م ن الكف اءات   بوظیفة ما، و من أجل تنفیذ ھذه الواجبات یجب أن      

العامة، و ھذا سبب تأكیدنا بأن الكفاءات الخاصة تدمج مجموعة من الكف اءات العام ة؛ عن دما          

نقیم كفاءة خاصة نقیم من جدید كفاءات عامة التي تحمل في سیاق محدد طبیعة المھمة المراد 

ا للتعلم ات، و ھك ذا یواج ھ الم تعلم     ھذه الدینامیكیة تؤدي إلى م ستوى إدم اج ع ال ج د         . تنفیذھا

  .قدرتھ في إظھار عدة كفاءات في نفس الوقت

دمج التعلمات غیر المباشرة للكفاءات الخاصة، المدمجة بالكف اءات العام ة، ل م تع رف      

  .بقیمتھا الحقیقیة لحد اآلن

كما مثل لنا عرض االمتحان الشامل في برنامج النظم المدرسیة كوسیلة للبرھنة عل ى           

 التعلمات والتي ھي كلیة الوجود في مسار البرنامج؛ إنھ ش بھ م ستحیل أن نق یم مجموع ة         دمج

كفاءات برنامج، وذلك حتى بتصنیفھا، حتى وإن أدركناھا بطریقة مصفوفة وغیر مدمجة م ع     

بع  ضھا ال  بعض؛ ل  یس االمتح  ان ال  شامل ف  ي ح  د ذات  ھ ف  ي برن  امج م  ا فرص  ة خاص  ة ل  دمج       

  . ھنة على أن ھذا الدمج قد تم فعالالتعلمات، ولكن من أجل البر

أما فیما یخص عن صر التك وین المتخ صص، یتواج د ف ي ك ل برن امج ع ددا معین ا م ن               

 یكفین  ا أن ن  رى م  ن جھ  ة الكف  اءات الخاص  ة  ؛الكف  اءات وھ  ي إدماجی  ة ف  ي مجم  وع الكف  اءات 

  .لنھایة البرنامج

م ن جھ ة نظری ة، ال    و أما فیما یخص التكوین العام، فإن دمجھ في االمتح ان ال شامل،          

یمكن تأدیتھ إال عن طریق المھارات المعرفیة ذات المستوى العالي، التي تنمیھ وبالخصوص      

  .القدرة على التحلیل والحكم

وباستثناء الكفاءات العامة في اإلنجلیزیة التي ھي قابلة للنقل، الكف اءات األخ رى غی ر      

  .یھاقابلة للنقل إال عن طریق المھارات الفكریة التي تنم

والطرح ھذا ناجم م ن جھ ة أن العدی د م ن ھ ذه الكف اءات ذات طبیع ة نظامی ة مرتبط ة           

 .بدروس قبلیة، وأن العنصرین العام والمتخصص في برامجنا التكوینیة تطور كال على حدا
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وفي ھذا البرنامج المقترح من طرف الوظیفة التھذیبیة في خدمة الطفولة المحلی ة، إن       

الكفاءات : مات في مستوى الكفاءات الخاصة كانت تمتد على الشكل التاليدینامیكیة دمج التعل

العامة مرتبطة بأمن األطفال، بمناھج النشاط، وبالقیم المحلی ة الت ي یج ب تف ضیلھا ف ي مرك ز            

ما للطفول ة، وبالعالق ة الم ساعدة لتماش ي الطف ل، عل ى الم ستوى الترب وي م ع عم ل الجماع ة              

دیھم نقائص خاصة والتي تم تقویتھا م ن جدی د، وبم ا أنھ ا كان ت        ومع اكتشاف األطفال الذین ل    

  :مكتسبة سابقا، ومقیمة في نفس الوقت في سیاقاتھا المختلفة محددة بالكفاءات الخاصة التالیة
 دمج الكفاءات العامة من خالل الكفاءات الخاصة الكفاءات الخاصة

فیما یتعلق بحفظ ) الرتیبة(إنجاز األعمال الروتینیة 

 .لصحة والنوم والمالحظةا
 تقویة وتقییم الكفاءات العامة األربعة

إنجاز األعمال التربویة بالنسبة لألطفال من ذوي العمر -

  .سنتین وأقل من سنتین

إنجاز األعمال التربویة بالنسبة لألطفال من سنتین إلى -

  سنوات6

تقویة وتقویم الكفاءات العامة الثمانیة والتي من 

  .السالف ذكرھابینھا األربعة 

  .تقویة وتقییم الكفاءات العامة الثمانیة السابقة

 سنوات 6إنجاز األعمال التربویة بالنسبة لألطفال من 

  . سنة12إلى 

  إنجاز األعمال التربویة في المحیط األسري

تقویة وتقییم الكفاءات الثمانیة العامة السالفة 

  ذكرھا

تقویة وتقییم الكفاءات التسعة العامة من بینھا 

الكفاءات الثمانیة باإلضافة إلى الكفاءات األربع الخاصة 

  السابقة

  

ضرورة وضع مخطط تدخل تجاه األطفال ذوي 

  االحتیاجات الخاصة
  تقویة وتقییم الكفاءات التسعة العامة السابق ذكرھا

  اقتراح تحسین وضعیة مركز ما

  ز األطفالإعفاء مصالح مرك

تقویة وتقییم الكفاءات العشرة العامة من بینھا 

  التسعة السالف ذكرھا

  تقییم مجموع الكفاءات العامة والخاصة

  

   علي بكي-         محمد حمیدأ بن -:ترجمة 

Approche par compétence un premier bilan Raymond Robert Tremblay  
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  ؟قاربة بالكفاءاتما ھي الحیثیات في تبني الم  
  

      ـ تبین التوجھات الجدیدة الدالة في مجال التربیة أن فعالیة منظومة تربویة ما  تقاس أكثر 

لب اإلجتماعي ـــبحصیلة الكفاءات المحققة لدى المتعلمین و ذلك بالتناسب مع الغایات و الط

   االقتصاديو 

  
  مقاربة المناھج بالكفاءات

  
  :قاربة بالكفاءات و ضرورتھا التبریرات التالیة ألھمیة الم           

  :ـ تسمح بإدماج 1

  "ھیكلة المعارف " و منطق" تنمیة السیرورات المعرفیة ـ العقلیة" منطق

 تكوینھ الشامل و المنسجم تكیفھ و ، الذاتي للمتعلماالستقاللـ  إنھا موجھة  نحو  2

   االجتماعيإدماجھ 

   تمنح أكثر معنا للتعلم ـ 3

  :فضلھا الوضعیة المتعلقة بتضخم البرامج بأكثر تركیز علىتعالج ب ـ 4

   األساسیة تعلماتـ ال

  ـ التحكم في المعارف المھیكلة 

  أدوات فكریةامتالك– 

 ـ تھیكل وتنظم التعلم بصفة أحسن و تدخل أكثر تناسقا في مخطط تكوین المتعلمین  5

   بین الموادانسجاماـ تضمن أكثر  6

  

  ؟ ا لبیداغوجیة للمقاربة بالكفاءاتاالنعكاساتما ھي        
  

إ ن إعداد المناھج باعتماد المقاربة بالكفاءات یرتكز على التصور البنائي            

للتعلم ویعطي أھمیة كبیرة لنشاطات المتعلم و قدرتھ الذاتیة في التعلم، ھذه المقاربة تستدعي 

لتربویة التركیز على فن التعلم بدال الذي ھو مركز العملیة ا" مھنة المتعلم " تصور جدید لـ 
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على التركیز على فن التعلیم، و بذلك یصبح مجھود المعلم منصبا في التحفیز و اإلثارة و 

  .التوجیھ بدال من ترسیخ المعلومات

كیف (إن السیرورة التعلیمیة  التعلمیة  مرتبطة باإلجابة على السؤال الجوھري      

تستھدف تبلیغ خطة تطبیقیة للعلم و ھذا ال یعني تبلیغ نتائج ثابتة وبذلك ) یتعلم األطفال العلوم

 تقصى تمرن، ،للعلم و موجھة لتخزینھا و استرجاعھا و إنما على شكل تساؤل،تفاعل

  .بناء، تقدیم حجج،استغالل
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  :*المختلفة) علم التربیة(المقاربة بالكفاءات والبداغوجیا 
 مدركة ومؤسسة جیدا وقابلة للتطبیق، ولنفرض أیضا لنفرض أن البرامج الجدیدة أنھا

أن األساتذة مقتنعین وذوو كفاءات، إذن ستكون تطبیقات التكوین متماسكة وذات نوعیة، 

  .ویكون تناسق بین المقاصد وتطبیقاتھا

وحینھا أیضا طرحت مسألة التفاوت االجتماعي على المدرسة ستبقى تعطي إجابة ال 

ن بأخذ بعین االعتبار االختالفات الیومیة وضع اإلجراءات المناسبة تنطبق على البرامج ولك

 ومن المحتمل أنھ في وضعیات تعلیمیة حسب مقیاسھ، ومن تسمح بتصنیف التالمیذ،التي 

  .المحتمل تنمیتھا تجاه الموضوعات المشتركة

  :تمر مكافحة الفشل الدراسي على األقل بخمس استراتیجیات موحدة

  .التعلماتیمیة تحمل المعنى المتلقى والمھارات وخلق وضعیات تعل- 1

  .یجب األخذ بعین االعتبار االختالفات بین التالمیذ- 2

تطویر المالحظات التكوینیة والتنظیم المشترك إلى وضعیتھ بالعمل في األھداف - 3

  .العوائق

  .السیطرة على أثار العالقات الذاتیة والبعد الثقافي في التواصل التعلیمي- 4

 .خیص مسارات المعلومة على مستوى المھارات الجماعیةتش- 5

  :وضعیات تعلیمیة تحمل المعنى والتعلمات   
عطینا المقاربة بالكفاءات الفرص الكبیرة في خلق وضعیات تحمل المعنى، وببساطة ت

  .، وبفلسفة ومیتافیزیقیة أكبراالجتماعیةتربط المعارف بالتطبیقات 
ة رابحة لتثمین العمل المدرسي، إال أنھ یتعرض لعوائق  ورقتعتبر المقاربة بالكفاءات

وفي الحقیقة یعد شیئا ناقصا . إضافیة في التصور وتحلیل الواجبات المقترحة على التلمیذ

اقتراح تمارین مھمة ومفھومة، یجب أن نلقى المتعلمین في وضعیات صحیحة، طریقة 

  .نطق اإلنتاج ومنطق التكوینالمشروع، والمشاكل المطروحة، فیرتفع الضغط إذن بین م
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   :*وضع كل تلمیذ في منطقتھ التقریبیة التطوریة  

التمییز ھو تنظیم الواجبات والعالقات حیث أن كل متعلم یكون باستمرار أو على األقل كثیرا 

ولھذا یجب إدراك المنطقة التي تعود ؛ ما یواجھ وضعیات تعلیمیة األكثر نفعا بالنسبة لھ

التطور الضروري والممكن الضروري الذي ال یمكن أن یقابل الواجب والذي یخدم ببساطة ب

  .ما استوعب من قبل

أو على األقل التكرار، ) الحدیث(ینبغي التعلم من أجل النجاح والفھم، للتعلم الجدید 

 یجب أیضا تعلم، إذا كان اكم؛ التدعیم، استكمال المكتسبات و تدریب انتقالھ و حركیتھ

التحدي المفرط فستصبح المھمة مستحیلة، یستسلم التلمیذ أو یتصنع العمل، وفي كلتا 

     .في سجلین..... الحالتین، ال یتعلم شیئا، تبحث البیداغوجیا المختلفة وباستمرار عن المسافة

) Vygotski(ما ھو نمو عقلي، فمفھوم منطقة التقارب المقترح من طرف فیقوتسكي 

، وضعیات تعلیمیة تستطیع تدریب تعلمات للا مطلقاالتطور العملي سبقال یعمل أكثر من 

  ".في متناول الید"تطور عقلي أو دفعة، ولكن ومن األكید یجب ومن جانب أن تكون 

علم وضعیات مت، یتناول المتعلق بالمعارف، الكفاءات و المواقف البینةما ھو 

أو منظم، ال یسمح لھ بالدخول في مع رصید الثقافي الذي وإن كان فقیرا جدا ) حاالت(

  .المھمة، وفھم المسألة والرھانات، والمشاركة في المسعى الجماعي

تعقد وتبسط بالمرة المسألة، یعقدھا ألن الوضعیات التعلیمیة لیست   بالكفاءاتالمقاربة

بتمارین دراسیة فردیة، ولكنھا واجبات مفتوحة وغالبا جماعیة، والمسجلة في طریقة 

 أو تقیید البحث، وفي نفس الوقت، ھذا التسجیل یبسط ترتیب الوضعیات التعلیمیة المشروع

عفوي أو تفاوضي، . بالقدر الممكن ولفائدة كل واحد، وفي قیاس أین یمارس تقسیم العمل

والذي یقترح لكل واحدة واجبا على مقاسھ وحسب ذوقھ، بالطبع إن الخطر كبیر، وفي 

وباستعمال الضوء الكاشف أو إعطاء عمل للتنفیذ للعضو إخراجھا كمشھد، ولمنع التقطع 

األقل أھلیة في فریق یعمل في وضعیة إشكالیة، إن كل مساعي المشروع أو البحث ستصبح 

ممعنة لھذا المنحى كما تستطیع بالمقابل وبكثرة ربح التنظیم بھذا العمل أو باألحرى حل 

  .اذ بمھام محددةاللغز بالنسبة لتحدید كل واحد منھم من قبل األست
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  :*تطویر انتظام النشاط المرتبط باألھداف المعرقلة
كما نعلم حالیا أنھ من غیر المجدي توقع ومع بعض التفاؤل الدواء البی داغوجي لتلمی ذ       

بتكدیس كل المعلومات المت وفرة، وف ي جانب ھ النف سي، طریقت ھ ف ي ال تعلم، أس لوبھ المعرف ي،                   

یھ ھو أنھ لیس من المجدي معرفة تالمیذه، ولك ن یج ب التخل ي        الخ، ومما ال شك ف    ...مكتسباتھ

ع  ن أخ  ذ س  لطة الق  رار م  سبقا، وب  دون ض  رب لم  ن ی  ستحقھ، إنھ  ا بی  داغوجیا مختلف  ة تتف  ادى   

، ألنھا جد سھلة أو جد صعبة، ولكنھا تحدد الوض عیة المق صودة،     غیر المنطقیة إعطاء المھام   

وبعبارة أخرى، فإننا ن دور  .  التي ینتفع بھا الجمیعفي انتظام ثابت للمھام الجماعیة من الناحیة  

بین التدعیم وعدمھ في المساعدة المنھجیة، تقسیم العمل، وضع بنیات للمشكلة تحت مشكالت      

  .مصغرة قصد حلھا كل على حدا

  .األستاذ یطور المھمة، یعدلھا و في األخیر یضع خیارات فاصلة

الت ي یق رر رفعھ ا، ألنھ ا ف ي ھ ذه       ) لمنھجی ة النظریة أو ا(و من جھة العوائق المعرفیة  

الحال تصبح إما غیر قابلة للتجاوز من طرف التالمیذ، أو أن تجاوزھا لیس أولویا؛ و في ھذه 

 عل ى تج اوز الع ائق بزاوی ة     الحالة فقط یتخلى الم درس ع ن التعل یم المالئ م وی ساعد بوض وح          

   .لتي تجاوز معارفھمبتولیھ الشخصي بعض العملیات ا - مثال-مغایرة، ویتم ذلك

ومن جھة العوائق التي ال یجب تفادیھا، ألنھا في عمق مشروع التكوین؛ و من ثم 

و فرصا لبناء معارف جدیدة أو لتكثیف كفاءاتھ؛ و من ثم فإن ، 1فإنھا تصبح أھدافا معرقلة

ف دور المدرس لیس إعطاء البدائل أو تسھیلھا، و لكن باللجوء إلى مواجھة العائق بالتصر

حسن معھ؛ كل ھذا صعب التحقیق في القسم و یستوجب كفاءات تربویة موجھة، على نحو 

  .بعد قدرات ممیزة للمالحظة، التنشیط، التنظیم و التسییر

إن ھذه الكفاءات ال تتطور، إال إذا توافق اإلصالح في السیرة مع برنامج ضخم 

     . لتكوین المدرسین

                                                
1 Martinand, 1986, 1989 ; Astolfi, 1997,1998 

 )philippe pernaud"(فیلیب بارنو"حمید بن امحمد  عن : ترجمة  - *

l’approche par compétence une réponse à l’échec scolaire من كتاب   
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  فاءاتاستراتیجیة التعلیم بمقاربة الك 

إن العملیة الّتعلمّیة عملیة معّقدة، ولكي نصل إلى تحقیق الّنتیجة المرغوب فیھا البد 

 تعّلمیة، وھذه األخیرة ال تستطیع إحداث تغییر إّال إذا كانت مناسبة و إستراتیجیة إتباعمن 

ھي مجموعة األفكار و المبادئ : ؟ معنى االستراتیجیةباإلستراتیجیةفما المقصود . ناجعة

التي تتناول میدانا من میادین النشاط اإلنساني بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات داللة 

على وسائل العمل، ومتطلباتھ و اتجاھات مساره لغرض الوصول إلى أھداف محددة مرتبطة 

  بالمستقبل جاء في معجم علوم التربیة ما ملخصھ

    :استراتیجیة التدریس

لتطبیق یتم خاللھا استخدام كافة اإلمكانات و  ھي خطة محكمة البناء، ومرنة ا

یذ الوسائل المتاحة بطریقة مثلى لتحقیق كفاءة مرجوة، وتتضمن أشكاال من التفاعل بین التلم

  ...و المدرس و موضوع المعرفة

 إّنھا طریقة علمیة تعتمد بالّدرجة األولى على الّتخطیط لدراسة أ ـ: سمات االستراتیجیة

مشكلة و الّتعّرف على حجم و أبعاد كاّفة اإلمكانات و القدرات المتاحة أو ظاھرة أو  موقف

  .تسخیرھا بعد ذلك لتحقیق األھداف المرجّوة

ب ـ تّتسم بالواقعّیة، سواء في العامل المنشئ لھا أو الوسائل المستعملة و الموّظفة القادرة 

  .على تحقیق األھداف

 مواجھة موقف أو ظاھرة أو مشكلة واقعّیة یستحیل ج ـ تتمّیز بالحركیة الّناتجة عن استھدافھا

  .تحقیق أھدافھا إّال عن طریق عمل یعتمد أساسا على الحركة

د ـ تتوّقف على درجة الّنجاح في العمل االستراتیجي على قدرتھ في تحقیق المبادرة و 

   .المفاجأة للمصدر المدروس

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بكي بلمرسلي                                                                                 المقاربة بالكفاءات

             35 

 العلمیة ما دامت أّنھا تساھم في تحقیق ه ـ تّتسم باستفادتھا المستمّرة من كاّفة المعطیات

  . األھداف المرجّوة بشكل أفضل

 . لسابقة عند مواجھتھا لذات الموقفز ـ تتمّیز بالّسعي إلى االستفادة من الّتجارب ا

تستمد استراتیجیة التعلیم و التعلم بمقاربة : استراتیجیة الّتعلیم و التعلم بمقاربة الكفاءات

لم الّنفس الّسلوكي، كما ھو الحال بالنسبة للتعلیم باألھداف ـ الجیل الكفاءات جذورھا من ع

األول ـ ومن جوانب أخرى من علم النفس المعرفي وعلم النفس البنائي، و التعلیم بمقاربة 

الكفاءات ھو العملیة التي تكون فیھا نتاج التعلم تمثل أھدافا تعلیمیة عامة محددة في المناھج 

اءات تكونھا نواتج تعلمات تترجم في صور أفعال سلوكیة حیث ینتج المدرسیة في صیغة كف

ثیر على الفرد، ولتعلم الفرد أھداف أعن كل تعلم من التعلمات اكتساب سلوك جدید، لھا ت

  :اآلتیةونتائج على مستوى المجاالت 

  )معارف صرفة ( ـ مجال تعلم المفاھیم 1

  )معارف فعلیة(  ـ مجال تعلم المھارات 2

  ).معارف سلوكية( ال تعلم الوجدانيات من قيم واتجاهات وميول  ـ مج3

إن استراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات تأخذ بعدها الديناميكي من داللة الكفاءة ذاتها 

في طابعها المادي، حيث غالبا ما ترتبط الكفاءة بحل المشاكل المرتبطة بالمادة وتعتمد 

 كما قد تلجأ إلى توظيف جملة من المعارف المرتبطة على المعارف المرتبطة بتلك المادة،

ونظرا لعالقة االنسجام و التفاعل القائمة بين المقاربة و االستراتيجية حيث  . بعدة مواد

كل تغيير في إحداهما يتطلب تغييرا في الثاني، فإن المنطق البيداغوجي لنمط األداء 

سيكية إلى استراتيجية التعلم بالكفاءات التربوي بعد انتقاله من استراتيجية األهداف الكال

  . مستجدات االستراتيجية المعتمدةيتطلب تغييرا مناسبا لنمط مقاربة التعليم على ضوء

  

  

خالل االستراتيجيات التالية يمكن استخالص التصور المناسب لنموذج   من

  :االستراتيجية المطلوبة
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خطة محكمة البناء و مرنة التطبيق، يتم  استراتيجية التعليم هي : ـ استراتيجية التّعليم1

خاللها استخدام كافة اإلمكانيات و الوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق كفاءة أو مجموعة 

  .كفاءات مرجوة

 يقصد باستراتيجية التعلم األنماط السلوكية وعملية التفكير التي : ـ استراتيجية التّعلم2

ها االستراتيجية التي يستخدمها التالميذ لمعالجة يستخدمها التالميذ لممارسة تعلمهم، إن

  :و من أهم أنماط هذه االستراتيجية نذكر ما يلي مشكالت معينة،

وتعرف عموما بتكرار المعلومات التي نريد : أ ـ استراتيجية إعادة السرد و التسميع

تذكرها وهذا يسمى السرد و التسميع إال أن اإلحاطة بمواد أكثر تعقيدا يتطلب 

ستراتيجيات إعادة سرد وتسميع مركب فتعدد تكرار المعلومات فوضع الخطوط تحت ا

األفكار الرئيسية و كتابة مالحظات على الهامش استراتيجيتان مركبتان إلعادة السرد 

   .يمكن تعليمها للتالميذ لمساعدتهم على تذكر مواد تعليمية أكثر تعقيدا

تمثل الفئة الثانية من استراتيجيات التعلم و إنها : ب ـ استراتيجية التفصيل و التوضيح

هي عملية إضافة التفصيل لمعلومات جديدة بحيث تصبح أكثر معنا وبالتالي تجعل التفكير 

أسهل و أكثر و تساعد استراتيجية التفصيل في نقل المعلومات الجديدة من الذاكرة 

ات عيات بين المعلومالقصيرة المدى إلى الذاكرة الطويلة المدى بتكوين روابط و تدا

  .الجديدة و ما هو معروف من قبل

تستهدف هذه االستراتيجية مساعدة المتعلمين على زيادة معنى : ج ـ استراتيجية التنظيم

المواد الجديدة وذلك بغرض إضافة جديدة على المواد، وهي تتألف من إعادة تجميع 

  . إلى مجموعة فرعية أصغرأو المصطلحات أو تصنيفها و تجميعها أو تقسيمها ارـاألفك

  

  

  

  

 :معايير اختيار االستراتيجية المناسبة لكل وضعية تعلّمية - 
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  : تخضع عملية اختيار استراتيجية ما لعدد من المعايير و االعتبارات أهمها

  . ـ األهداف التعلمية المتوخاة و طبيعتها، ومستواها1

و قدراتهم في مختلف الجوانب، و  ـ المرحلة التعلمية، ومستوى نمو المتعلمين فيها، 2

  .حاجاتهم ومكتسباتهم

  . ـ الوسائل و اإلمكانیات المادیة و البیداغوجیة المساعدة3

  . ـ المضامین و األنشطة الخاصة بالوضعیة4

أسلوبھ الخاص، و تحكمھ في مختلف مھارات ) تكوینھ الخاص (  ـ خلفیة المدرس الخاصة 5

  .مل المالئمة مع كل وضعیةالتنشیط واختیار ما لھ من العوا

 بإسقاط المعاییر السابقة على جملة االستراتیجیات الممكن اعتمادھا في النشاطات التربویة، 

فإنھ ال یمكن حصر كل الوضعیات الرتباط كل استراتیجیة بخصوصیة كل مشروع تعلیمي 

كفاءة ما، في ما في مجال ما أو في مادة ما أو في موضوع ما، ولتنمیة قدرة ما، واكتساب 

مستوى ما، و مع ھذا التباین المرتبط بالعوامل المختلفة المذكورة، فإنھ توجد مقومات أساسیة 

مشتركة بینھا، وانطالقا من المزاوجة بین العناصر المتكاملة التي تستوحى من بین مقومات 

علم، الذي كل استراتیجیة من االستراتیجیات المقترحة في سیاق تكوین الكفاءات بواسطة الت

یمكن أن یبرز في أشكال وصور متعددة ومتنوعة كالتعلم الذاتي و التعلم الممنھج و التعلم 

  تعلم اآلتي الذي ھو نموذج توافالتعاوني و التعلم الجماعي ، یمكن إجماال اقتراح نموذج

  :التلمیذ، المعلم، ومحتوى المعرفة، المفصلة كما یلي: یجمع بین أدوار العناصر اآلتیة

یقوم ھذا النموذج على فاعلیة التلمیذ في فعل التعلیم و التعلم فھو : )المتعلم( التلمیذ  ـ   )أ

یأخذ بعین االعتبار شخصیة المتعلم اإلیجابیة و قدراتھ العقلیة و میوالتھ الوجدانیة و بنیتھ 

  .النفسیة

  

  : ھذا النموذج ما یلي  و أھم مبادئ
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عقالئیة ومادیة تمكن المتعلمین من التعلم /بسیكو ـ إن دور المدرس ھو توفیر شروط 1

  .الذاتي و تحفیز النشاط البیداغوجي

 ـ التعلم یقوم على تفاعل التلمیذ مع المحیط التعلمي حیث یكون المتعلم إیجابیا یبادر 2

  .ویبحث و یكتشف ویستجیب لخصوصیاتھ الذاتیة و متطلبات النشاط الجماعي

  .مد على المناقشة و بیداغوجیة اإلبداع وحل المشكالت ـ تكون الطریقة مفتوحة تعت3

  . ـ تكون الحوافز داخلیة تعكس میوالت وحاجات المتعلمین4

  . ـ إن المعرفة یتم بناؤھا من طرف المتعلمین بتنشیط المعلم5

/ ھو نموذج تعلیمي تبرز الدور الریادي للمدرس في علمیة التعلیم: )المعلم(المدرس ـ ) ب

اره مصدر تخطیط التدریس وتسییره وضبطھ استنادا إلى مبدأ أنھ یمثل سلطة التعلم باعتب

  :معرفیة وأخالقیة و توجیھیة و أسس ھذا النموذج ھي

  . ـ النظر إلى المعرفة كوسیلة واعتبارھا مستقلة عن المتعلم یكتسبھا بتدخل من المدرس1

  . ـ یكون المتعلم موجھا من الخارج، أي من المحیط و المعلم2

  . ـ یشغل المدرس مھام التخطیط و التسییر و التقویم3

  . ـ یعتمد التدریس على طرائق التدریس المرنة4

  .تعتمد اإلثارة و التوجیھ المناسبین:  ـ تكون الحوافز خارجیة5

  

  

  

نموذج تعليمي يتمحور حول محتويات التعلم : )موضوع المعرفة( المحتوى ـ ) ج

بكل أشكالها، ويرتكز على انتقاد المحتويات وتنظيمها باعتبارها تضم أساسيات المعرفة 

  :داخل المنهاج، وأهم خصائص هذا النموذج
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  . ال كغاية في حد ذاتها   ـ النظر إلى المعرفة كوسيلة1

تنمية قدرات، تكوين (  ـ اختيار المحتوى في ضوء األهداف المتوخاة من المنهاج 2

  .ية التعلم في كل مرحلة تعليميةو األخذ في ذلك بعين االعتبار خصوص) كفاءات

 ـ اعتماد طرائق مرنة و متكيفة تماشيا مع معطيات المعرفة التنظيمية في برنامج 3

  .متكامل ومحدد من حيث الزمن و المكان

 ـ النظر إلى الوسائل على أن وظيفتها هي المساعدة و اإليضاح فقط، وقصد إشراك 4

    .لمستهدفةالمتعلم في استعمالها لبلوغ التعلّمات ا

  .ـ االعتماد على النشاط المدرسي داخل األقسام مع االتصال بالمحيط الخارجي5

 ـ االعتماد في التقويم على مؤشرات الكفاءة المحققة من خالل أفعال سلوكية ظاهرية 6

قابلة للمالحظة و القياس في وضعيات ونشاطات متنوعة، متعلقة بقدرة توظيف المعارف 

  . ا داخل المدرسة وخارجهاالمكتسبة وتحويله
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  :المدرسة البنائیة و طرائق التدریس

إن األساس العلمي الذي نشأت منھ بیداغوجیة الكفاءات ھو النزعة البنائیة 

constructivisme م في مبدأـــ التي ظھرت كرد فعل للمدرسة السلوكیة التي تحصر التعل  

 أن حصول التأثیر المؤثر یستلزم وجود ، أما المنظور البنائي فینطلق من)ةمثیر استجاب( 

 و لقد أثرت البنائیة على التصورات  ) .مؤثر الذات استجابة ( الذات /قابلیة في الجسم

 ـ حیث وجھ الفعل التربوي نحو وضعیات تفاعلیة تثیر Didactiqueالتعلیمیة ـ الدیداكتیكیة

ضایا، وخلق فرص المبادرة لدى التلمیذ الحاجة إلى البحث وصیاغة المشكالت، وإثارة الق

واإلبداع وتقوم ھذه التصورات الدیداكتیكیة على فكرة مركزیة تجعل من المعرفة 

السیكولوجیة بالطفل منطلقا لبناء وضعیات تعلم تسمح للتلمیذ باكتساب مفھوم أو عملیة معینة 

تراتیجیة وذلك اعتمادا على إدماج ھذا المتعلم داخل محیط حتى یتیح لھ استعمال وسائل اس

تؤثر على ھذا المحیط، وتمكنھ من االرتقاء من اإلحساس إلى التمثل والبناء وقوام ھذه 

  :االستراتیجیة ما یلي

  . ـ یوضع المتعلم في مواجھة مشكل مستمد من الممارسة الیومیة1

  . ـ بحث المشكل المطروح ومناقشتھ جماعیا2

  .تیرة كل متعلم وأسلوبھ ـ بحث متعدد االتجاھات قصد حل المشكل یتماشى وو3

  . ـ تقلص حضور المدرس وتدخلھ4

  . ـ استئناف المناقشة الجماعیة و استخالص النتائج5

  . ـ تحریر التقاریر النھائیة6

   . ـ مراقبة النتاج النھائي للمتعلم7
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ة  و مما تقدم یظھر أن أھم الطرائق البیداغوجیة الفعالة المالئمة للمدرسة البنائیة ولبیداغوجی

الكفاءات ھي تلك التي تعین المتعلم على أن یتعلم بنفسھ، وذلك من خالل تنمیة قدراتھ على 

التفكیر الخالق و الذكي، وتجعل منھ مركز النشاط في العملیة التعلیمیة التعلمیة، وذا دور 

ا إیجابي في أثناء تعلمھ داخل المدرسة وخارجھا، ومن أھم ھذه الطرائق التي أثبتت فعالیتھا م

  :یلي

  . ـ طریقة حل المشكالت1

  . ـ طریقة المناقشة و الحوار2

  .  ـ طریقة المھام و االستكشاف3

 عندما يكون العمل فيه  Enseignementيقال عن نشاط إنه نشاط تعليم: أنشطة التعلم

مركزا على المعلم، وعلى األدوار األساسية التي يؤديها، و يكون لنشاط ما صبغة نشاط 

 عندما يكون مركزا على المتعلم ومبنيا أساسا على األعمال التي Apprentissageتعلم 

 و أنشطة التعلم تتخذ أشكاال و أنواعا مختلفة تظهر من خالل  .ينجزها هذا األخير

، تختلف من فرد إلى آخر وتعكس باطنهسلوكات أو إنجازات أو تصرفات ظاهرة أو 

   .درجة التعلم التي توصل إليها الفرد

  :أنشطة التعلمخصائص 

  . ـ اعتبار المتعلم محور العملية التربوية1

؛ و التي في األنشطة التربوية) األفقية(  ـ التركيز على إدماج الكفاءات المستعرضة 2

 Competences): األفقية( الكفاءات المستعرضة : "تعرف على المنوال التالي

transversalsنهجية المشتركة بين مختلف  مجموعة المواقف و الخطوات الفكرية و الم

المواد، و التي يجب اكتسابها وتوظيفها أثناء إعداد مختلف المعارف، أو حسن الفعل؛ ذلك 

أن التحكم بالكفاءات العرضية يرمي إلى دفع المتعلمين نحو التمكن من التعلم في استقاللية 

لغوية منها و العلمية و  فالقراءة مثال هي أداة األداء في كل األنشطة و المواد ال .متزايدة

  " وغيرهااالجتماعية
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  . ـ االهتمام بتنمية األنشطة الفكرية و التحكم في توظيف المعارف3

معارف ـ معارف سلوكية ـ (  ـ جعل التلميذ يوظف مجموع اإلمكانات المتنوعة 4

  ).قدرات ـ سلوكات مختلفة

حقيقه، ويقاس نوعيا بكيفيات  ـ إدماج التعلمات يقاس كما بعدد األنشطة التي تتدخل لت5

   .تنظيم هذه التعلمات

  :أهم أنشطة التعلم

  . ـ أنشطة االستكشاف1

  . ـ أنشطة التعلم عن طریق حل المشكالت2

  . ـ أنشطة اإلدماج3

  . ـ أنشطة التقویم4

  :وسيركز البحث بالتفصيل على نشاطين لهما حيز في بيداغوجية الكفاءات هما

v نشاط اإلدماج:Activité d'intégration، هو عملية إقامة التفاعل : تعريفهو

بين مجموعة من العناصر قصد تكوين كّل منسجم من هذه العناصر، أو عملية 

 و في المجال التعليمي   .إدماج عنصر بكيفية تجعله منسجما مع العناصر األخرى

اإلدماج يعني الربط بين موضوعات دراسية مختلفة من مجال معين أو من 

ختلفة ويفيد هذا النشاط في عملية إزالة الحواجز بين المواد، وإعادة مجاالت م

استثمار مكتسبات المتعلم المدرسية في وضعية ذات معنى، وهذا ما يدعى بإدماج 

  . المكتسبات أو اإلدماج السياقي

  : أهميته

  .ـ تسمح بإبراز الفوارق بین النظري و التطبیقي

  .اد التعلیمیةـ تبرز مساھمة مختلف األنشطة و المو

   .ـ تبرز الجانب النفعي للتعلمات المنعزلة
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إن بناء نشاط إدماجي یتمثل أساسا في تحدید صیغة یجد المتعلم نفسھ  :بناء نشاط اإلدماج 

 خاللھا أمام وضعیة من الوضعیات التي تخص الكفاءة المستھدفة و یتم ذلك بانتھاج من

  :الخطوات التالیة

  .حصر الكفاءة المستھدفة )1

  )قدرات ومضامين( تحديد التعلمات التي نريد إدماجها  )2

 اختيار وضعية ذات داللة تعطي للمتعلم فرصة إلدماج ما نريد دمجه )3

  . تحديد كيفية التنفيذ مع الحرص على أن يكون المتعلم في قلب النشاط )4

  ال إلدماج الكفاءات في مادة اللغة العربیةــــــمث

  :ل الفصل األولالكفاءة المندمجة المستهدفة خال

 تحرير فقرة إخبارية تتكون من جمل محكمة البناء، صحيحة التأليف ترتبط فيما 

  .بينها بالروابط المنطقية المناسبة

تحرير فقرة سردية تتكون من جمل : الكفاءة المندمجة المستهدفة خالل الفصل الثاني

  .محكمة البناء تربط بينها الروابط المنطقية المناسبة

تحرير نص يتكون من فقرات منسجمة : المندمجة المستهدفة خالل الفصل الثالثالكفاءة 

  . و الحوار  مترابطة يمتزج فيها السرد بالوصف

      .تحرير نص إخباري يشتمل على سرد و وصف وحوار بلغة سليمة: المشروع السنوي

v نشاط التعلم عن طريق حل المشكالت:  

به الشخص، بحيث ال يستطيع اإلجابة عن هي سؤال محير أو موقف مربك يجا: المشكلة

. السؤال أو التصرف في الموقف عن طريق ما لديه من معلومات أو مهارات جاهزة

فالمشكلة توجد عندما يواجه الشخص بسؤال لم يواجهه من قبل، أو عندما يجابه بموقف 

   غير عادي لم يتعود مجابهته، وليس لديه معلومات أو مهارات أو طرائق و أساليب
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جاهزة للرد عليه أو التصرف فيه بطريقة صحيحة، ويجب عليه عندئذ أن يضع كل 

معلوماته ومهاراته السابقة في قالب جديد لم يكن موجودا لديه من قبل، وعن طريق ذلك 

قد يستطيع اإلجابة عن السؤال أو التصرف في الموقف، وقد يتطلب األمر اكتساب 

صول إلى اإلجابة الصحيحة، أو التصرف السديد في و مهارات جديدة من أجل الو معارف

و على هذا فإن الشخص يكون مواجها بسؤال محير أو موقف . الموقف الجديد المربك

  :مشكل إذا توفرت الشروط التالية 

  .أن يكون لدى الشخص هدف واضح يعيه ويرغب في تحقيقه )1

 السلوك أن توجد عوائق وعقبات في طريقة تحقيق الهدف، وأن تكون أنماط )2

واالستجابات االعتيادية والمهارات الجاهزة غير كافية لتخطي هذه العوائق و 

  .التخلص من العقبات

أن يفكر الشخص في الموقف في السؤال بترو و تأن، و أن يستعين في ذلك بإعادة  )3

تنظيم معارفه ومهاراته السابقة، أو بإضافة معارف ومهارات جديدة، حتى يصل 

  .ة للسؤال أو الموقفإلى فهم أكثر دق

أو المشكلة ثم  أن یضع الشخص مجموعة من الحلول أو الفرضیات المناسبة للموقف )4

  .یقوم باختبارھا لمعرفة مدى مناسبتھا للمشكلة

 تعتبر عملیة حل المشكالت من أعقد النشاطات اإلنسانیة، فھي : طبیعة عملیة حل المشكلة

ملیات عقلیة كثیرة ومعقدة، مثل التذكر و الفھم عملیة نشاط عقلي عال، ألنھا تحتوي على ع

تركیب و االستبصار و التجرید وغیر ذلك من العملیات ــــــــــــــــحلیل و التو التطبیق و ال

 أن ھناك خمسة ) Jone diwi(ویرى جون دیوي  . و المھاریة و االنفعالیة المتداخلة العقلیة

 :تمد على الطریقة العلمیة وھي كما یليأطوار إلتمام عملیة حل المشكالت التي تع

 أ ـ تحدید المشكلة

ب ـ التعرف على الحاالت والشروط و الظروف المحیطة بالمشكلة، عن طریق تحدید 

العوامل المؤثرة فیھا و المتأثرة بھا، وجمع كل المعلومات المتصلة بھا، مما یؤدي إلى فھم 

 .المشكلة وتحدیدھا بصورة أكثر دقة
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 .ضیات للحلول الممكنة لھذه المشكلةج ـ وضع فر

وعلى أساس  . د ـ دراسة كل فرضیة من ھذه الفرضیات على أساس القیمة المحتملة لكل منھا

 .التنبؤ بالنتائج المحتملة

ماذا یمكن أن یحدث لو فعلنا : ھـ ـ اختبار صحة كل فرضیة أو حل، على أساس السؤال اآلتي

  ي تنتج الحل األمثل لإلجابة عن ھذا السؤالكذا أو كذا؟ ثم اختیار الفرضیة الت

  : مثال لصياغة مشكل

  .صور عن أطفال في أعمار مختلفة: دعامة بصرية  *

  هل يتناول هؤالء األطفال نفس األغذية؟: تحليل الوثيقة جماعيا: ـ نشاط

الحليب : للتغذية ـ مواجهة األجوبة المقدمة من قبل المتعلمين لتعريف الجوانب النوعية

  .عمره  الغذاء الوحيد الذي يتناوله الرضيع في األشهر األولى منهو

إذا  :يساعد األستاذ بمناقشة منظمة على استخراج مشكل انطالقا من التناقض اآلتي

الصحة فكيف  ما كانت هذه األغذية ضرورية بالنسبة إلى النمو، التحرك والحفاظ على

 األولى من العمر؟  الرضيع في األشهرنفسر أن الحليب بكمية كافية، يسمح وحده بتغذية

   :صياغة فرضيات

Ø يمكن إيجاد احتمالين:  

  .للرضيع يمكن االفتراض بأن المجموعات الغذائية األخرى غير ضرورية بالنسبة *

األخرى  يمكن التصور بأن الحليب يحتوي على كل العناصر الموجودة في المجموعات * 

  .و التي هي ضرورية لنمو الرضيع

التأكد  دراسة الفرضيات عن طريق التحليل و االختبار يتوصل المتعلمون إلىوبعد 

التي يحتاج  من صحة الفرضية األكثر واقعية وهي أن الحليب يحتوي على جميع األغذية

وجودها في الحليب،  إليها الرضيع خالل هذه المرحلة بعد أن يحددوا قائمة لعناصر يحتمل

  .والتي تغطي حاجيات الرضيع
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 إن استراتيجية التعليم و التعلم وفق المقاربة بالكفاءات تعكس التطورف خالصةو

اختيار  المميز للنشاط التربوي بشكل عام، و للعملية التعليمية بشكل خاص سواء في مجال

و  وكذا في نوع التقويم الطرائق الفعالة المناسبة و استغالل الوسائل التعليمية المالئمة،

من هذا البحث ـ و تبرز معالم التجديد في  موضوع الباب األخيرأدواته ـ الذي هو 

  :بشكل أكثر دقة وتحديد في التحوالت البيداغوجية التالية استراتيجية التدريس بالكفاءات

 ـ التركيز أكثر على نشاط المتعلم لتحقيق النقلة النوعية من منطق التعليم إلى منطق 1

  .التعلم

في النشاط  فروق الفردیة بین المتعلمین، و وتیرة كل متعلم ـ األخذ بعین االعتبار ال2

  .التعلیمي، و التفاعل مع الوضعیات اإلشكالیة الموظفة للتعلم

  . ـ إدماج المعارف و القدرات وفق سیرورة بناء الكفاءات أو تنمیتھا3

 . ـ استخدام وتوظیف الطرائق و الوسائل التي تنسجم مع المعطیات التعلیمیة الجدیدة4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 بكي بلمرسلي                                                                                 المقاربة بالكفاءات

             47 

  أھم المظاھر اإلیجابیة
  

  فیما یخص التعلم*          
  

  .      ـ  تكون النتائج المنتظرة أكثر وضوحا و ملموسة بالنسبة للتالمیذ

  .     ـ  التالمیذ متیقنین ألن ھدفھم واضح وأكثر تحفیزا

  .     ـ   یستطیع التالمیذ أن یتصوروا دور الكفاءات في وضعیة العمل

  .لمعارف وترسیخ التعلمات یكون أحسن     ـ  إدماج ا

  .إلى التقییم التكویني بالرجوع      ـ  یصبح التالمیذ أكثر مسؤولیة و إستقاللیة 

  .      ـ  یكون التالمیذ أكثر نشاطا ألنھم منغمسین في لب نشاط التعلم

  .     ـ  یصبح اعتبار نقائص و قدرات التلمیذ ممیزا

  .     ـ یصبح نقل التعلمات سھال

  

  فیما یخص التعلیم *        
  

  .    ـ تستلزم  المقاربة بالكفاءات وضع تخطیط أحسن للدروس

  .    ـ المقاربة بالكفاءات تدعم التنوع و تستلزم اللیونة في الوسائل لتحقیق األھداف

  .    ـ  تستلزم انتھاج التقویم التكویني

  .    ـ  تسمح بمراجعة التطبیقات البیداغوجیة

  .  تدعم التشاور بین المدرسین في التكوین العام و الخاص    ـ

  .   ـ  تسمح بتأسیس روابط جیدة بین أھداف التكوین العام والخاص

 إن المقاربة بالكفاءات تدفع إلى توحید خطط الدروس و المستلزمات و تدعم المساواة -   

  .في التقییم و تقارب التعلمات

  .یة و تخمینات بیداغوجیة جماعیة تستلزم إجراء تبادالت نظام-   
   علي بكي :ترجمة 

  )Raymond Robert Tremblay"(ریموند روبرت"عن   

  Approche par compétence un premier bilan : من كتاب
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  أھم المظاھر  السلبیة
   

  فیما یتعلق بالمقاربة بالكفاءات *              
  

  . و الغموضااللتباس اإلداریة ماتیالتعل   ـ   یكتنف التقدیرات الوزاریة و 

  . في مفھوم الكفاءةالتباس    ـ  

  .    ـ  ترجمت المقاربة بالكفاءات بطریقة محدودة

  .    ـ  حصر تعریف الكفاءات في سلوكات فقط

  .كفاءة=  درس ،    ـ  أقحمت خطأ ھذه المعادلة

     
  فیما یتعلق بمحتویات الدروس*         

  
  .یر محددة في المقاییس الوزاریةالمحتویات غ    ـ 

  .    ـ  إن تحدید المحتویات یكون غالبا غیر متناسقا

  .        بعض األنظمة یمكن أن تكون موضوعا للبرامج و رھن للواجبات الضروریة-    

  فیما یخص المسعى *     
  .   ـ  طرحھ كان سریعا جدا

  .   ـ  مالئمة المسعى لم تتحقق بسبب المجال الزمني

  .ارتجالیة   ـ  تالحقت التغیرات بطریقة 

  .   ـ  لم توضع آلیات تشاور في میدان المدرسة

  فیما یخص المھمة*       
  

  .   ـ   تحمل المدرسون عبئا متزایدا من العمل

  .   ـ   شعر المدرسون أنھم سلبوا من تطبیقاتھم و غیر قیمین

    .فض أعاقت عملیة المقاربة بالكفاءات و الالمباالة، أو الر،   ـ   إن أحاسیس الالأمن
   علي بكي :ترجمة 

  )Raymond Robert Tremblay"(ریموند روبرت"عن 

 Approche par compétence un premier bilan :        من كتاب
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  : المعلم الكفء
  

  :ھو الذي یسخر مجموعة معتبرة من القدرات مثل

  .القدرات على تحلیل الوضعیات -

 .ة و وضوحالتعبیر بطالق -

 .االستعداد للرد على أسئلة المتعلمین و استفساراتھم -

 .التعمق في تناول المحتویات -

 .القدرة على تنظیم القسم بشكل فعال -

 .االقتصاد في التلقین و اإلكثار من التوجیھ إلى االكتشاف -

 .التقییم المستمر لألعمال المنجزة -

 .التأكد من المكتسبات القبلیة للمتعلمین -

 .ستواھم العقلي و المعرفيمراعاة م -

 .التنویع في طریقة الفعل التعلیمي -

و على العموم فالمعلم الناجح في حقل عملھ لیس ھو الذي یتوافر على نظریات و مخططات 

في طرائق تقدیم الدروس و إنما ھو الذي ینزل منزلة التطبیق و التنفیذ لھذه النظریات عندما 

  .یقدم دروسھ

  : المعلم الناجح 
  

  :تلك الكفایات األساسیة للتعلیم و التي تندرج تحت أربع نقاط رئیسیةمالذي یھو 

كفایات التخطیط للدرس و أھدافھ تتضمن تحدید األھداف التعلیمیة الخاصة بالمادة  - 1

  .التعلیمیة و مضمونھا و النشاطات و الوسائل المالئمة لھا

و النشاطات المرفقة لھا و كفایات تنفیذ الدرس و تشمل على تنظیم الخبرات التعلیمیة  - 2

 .توظفھا في العملیة التعلیمیة التعلمیة

 .كفایات التقویم و تشمل على إعداد أدوات القیاس المناسبة للمادة التعلیمیة - 3

كفایات العالقات اإلنسانیة و تتضمن بناء عالقات إنسانیة إیجابیة بین المعلم و المتعلم  - 4

 .التعلمیة/ةو المتعلمین أنفسھم في العملیة التعلیمی
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 :المتعلم الكفء

  
المتعلم الكفء ھو ذلك المتعلم الذي یتمكن من توظیف مختلف المعلومات و القدرات في 

 : وضعیات معینة، مثال

     

المتعلم الذي حصل على كفاءة في الكتابة لیس ھو الذي یرص الكلمات و إنما ھو  - 1

  .آلخرینالذي یكتب نصوصا ذات معان یتمكن من التواصل بھا مع ا

لیس معنى الكفاءة في الحساب أن یعرف المتعلم العملیات الثالثة و لكن الكفاءة ھي  - 2

 .أن یتمكن المتعلم الكفء من حل مسائل حسابیة بتحدید عملیات مناسبة لھذا الحل

و المتعلم الذي اكتسب عددا كبیرا من المعارف و عجز عن تطبیقھا لیس بكفء و  - 3

 . للكفاءة تحدث ال محالة في وضعیة إدماجیة ذات داللةمھما یكن من أمره فالممارسة

 .أنھ المتعلم الذي یتمكن من حل وضعیات إشكالیة في الحیاة الیومیة - 4

أنھ المتعلم الذي ال یكتفي بفھم معنى المفاھیم بل ینبغي أن یتمكن من توظیف مختلف  - 5

 :المعلومات و القدرات في وضعیات معینة و في أوقات مختلفة فمثال

  .بة رسالة جوابكتا -

 .حل مسألة حال صحیحا -

 .القیام بتصرفات لحمایة المحیط -

  

فوضعیة اإلدماج في كل ھذه األمثلة تسمح للمتعلم بأن یبین بأنھ قادر على توظیف 

  .مكتسبات مختلفة بصورة مجدیة و عملیة و أنھا وضعیة بداللة التعلم

 اإلعتب   ار المحتوی   ات و و إذن ف   إن للكف   اءة مفھوم   ا إدماجی   ا بحی   ث أنھ   ا تأخ   ذ بع   ین 

  األنشطة الممارسة و كذا الوضعیات التي تمارس في سیاقھا ھذه األنشطة
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  :الطموح إلى تحویل المعرفة النظریة إلى معرفة نفعیة

 حول الكفاءة طموح ألنھ یستدعي القدرة على استعمال رحوالمتمجدر ذكره أن التكوین یوما 

 نظر الفعل التعلیمي یشكل اكتساب الكفاءات تحدیا علیة، فمن وجھةابة بفسالمعارف المكت

  .أكبر من اكتساب المعارف

لعلم إن الكفاءة ذات مستوى أعلى من المھارات والمعارف التي تشكل بذاتھا روافد بناء امع 

 تسمح اإلدماجیة ذات داللة وأنھ الوضعیة إدماجیةوأن الكفاءة تؤدى في إطار وضعیة .الكفاءة

 ومن .وإجرائیة فعالة رةوص على أنھ قادر على تسخیر مختلف مكتسباتھ بللتلمیذ أن یبرھن

  . خاصاىثمة تعطي للعملیة التعلیمیة معن

لمقاربة بالكفاءات ممیزات تمیزھا عن المقاربة لومما سبق كلھ یمكننا أن ندرك أن *

  :         بالمضامین أو المقاربة باألھداف وھي كما یلي

       

  :  التعلیمیة التعلیمیةممیزات الوضعیة-)أ

  . موجھة نحو نجاعة المعلم والمتعلم- 1

  )النفعية(ترتكز على المعارف الفعلية -2

  .مقاصد التعلم شاملة - 3

  ).إلخ…قدرات/مھارات/معارف(التعلم مندمج  - 4

  ).تفعیل المتعلم( األھداف مصاغة بعبارات نتائج یصل إلیھا المتعلم- 5

  .عرفیة والسلوكیة جد متأثرة بالسیكولوجیة الم- 6

  . كل متعلم یتدرج بسرعتھ الخاصة- 7

  . يعتمد التعلم في تطوره على األنشطة التطبيقية-8

   :میزات التلمیذم- )ب

  . یندفع إلى النشاط بحافز داخلي مع الرغبة والمبادرة- 1

  .یرتكز على تعلیمات عامة تساعد على المبادرة- 2

   المناسبةاإلستراتیجیة یخطط ویختار - 3
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  :  ممیزات المعلمجـ

  .یقترح نشاطات وخبرات تعلیمیة - 1

  .تعلم األهداف والمبادراتم يدقق مع ال-2

  . یساعد ویوجھ المتعلم في اختیار الوسیلة- 3

  : ممیزات التقویم-)د

  .حجم التقویم أكثر سعة - 1

  )یحدث التقویم عن طریق فعل مندمج( البحث عن اإلدماج بین التعلم والتعلیم والتقویم- 2

  ).مقارنة النتائج بمقیاس النجاح(التقییم مقیاسي - 3

  . المیل إلى الكمیة والفعالیة- 4

 في إنجاز المشاریع المساروتعدیل . تشخیص النقائص لمراجعة االختبارات األولى- 5

  ).نشاطات(

  )استراتیجیة التعلم ( یعرف بدرجة التحكم في الكفاءات-6  

  . رات الكفاءة تحلیل مصداقیة التقویم یكون بعبا- 7
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 ما قالھ بعض المختصین
  )نھر الذئب"  ( Rivière du loup"في 

   
     I ـ یوضح  Georgine Locker قائال :  

 في ، أن كل برنامج كفاءات یجب أن یعرف أو یحدد من طرف المدرسین أنفسھم

، و )ابةسماسرة الكت(  و لیس من المسیرین البیروقراطیین ،مسعى متدرج من التشاور العام

متعلمین مدى " من ھذا المنطق فإن األفاق العامة یجب أن تتمحور حول تحویل التالمیذ إلى 

 ،  الثقافیة، العائلیة،في مجال حیاتھم المھنیة باإلضافة إلى حیاتھم الشخصیة" الحیاة 

 ولیس یھم ـ ھنا ـ أن یفھم المدرسون وحدھم األھداف العامة بل ، السیاسیة،االجتماعیة

المیذ أیضا باإلضافة إلى إلمامھم بالمسعى المتبع و المسؤولیات المشتركة بینھم وبین الت

  .المدرسین

         التدرج المتنامي مھم أیضا مثل النتیجة النھائیة و یجب أن تكون الكفاءات النامیة 

  .تحویلیة

مركزیا في عملیات  و المتدرج یلعبون دورا ، الذاتي التكوین العاممالتقیی و مالتقیی         

  .التعلم و یتكفل بھ التالمیذ

 كل البرامج تضم أھدافا مشتركة متمفصلة حول ،Alvarno        في مدرسة ألفارنو

  :الكفاءات الثمانیة التالیة

 ، قراءة، محادثة  شفاھیة  اإلنصات،كتابة(  ـ  تنمیة الكفاءات في المواد المخاطبة 1      

  )إلخ... الكالم التكنولوجياستخدامو  المعطیات الكمیة استخدام

  ).المالحظة، بناء الفكرة، التعلیل (  ـ تنمیة القدرات التحلیلیة 2      

 وضع خطة  و ، تحلیل،تعریف المشكل(  ـ  تنمیة المھارات في مادة حل المسائل 3      

  ).إلخ... إستراتیجیة حل المسائلاستخدام

تحلیل قیم في مجاالت ( ام قیمة، و أخد قرارات مستقلة  ـ تنمیة القدرة على طرح أحك4      

متنوعة من الحیاة، فن، تكنولوجیا، تقاریر اإلنسانیة، تنمیة القدرة على أخد قرارات مؤسسة 

  ).إلخ...على سلم للقیم
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 في االجتماعیةتحلیل كفاءاتھ  ( االجتماعیة ـ  تنمیة المھارات في مجال التدخالت 5      

  ).إلخ... التدخل یكون في مستوى المناسب في أكثریة السیاقات،لجماعیةوضعیات العمل ا

ربط اإلشغاالت العامة مع وضعیات محلیة ربطا مفصلیا في (  ـ  تنمیة روح التركیب 6      

  ). إلخ، تركیبة، تطبیقیة، خلق مقاربة نظریة،سیاق تربوي أو مھني

 في إطار جماعي االجتماعیةالمساھمة    دئتطبیق مبا ( االجتماعیة ـ  تنمیة المساھمة 7     

  ). إلخ،االجتماعیة المسائل العلمیة و قومي اتجاه إثبات الصفة القیادیة ،معطى

شرح كیفیة تدخل العوامل الشخصیة و الصریحة في تحدید (  ـ  تنمیة الحس الجمالي 8    

        ).  تفھم ثأتیر الفنون في حیاة الشخصیة ،حالة سلوكیة أمام عمل فني

   II - و من جھتھ فإن میشال سان أونج )Michel Saint-Onge( عون في مدیریة ،

، قد أشار إلى أن تعریف الكفاءات )Montmorency(الدراسات في معھد مونت مورنسي 

ال یجب أن یحدد تبعا لوضعیات العمل، بل أیضا تبعا لوضعیات الحیاة؛ كما یضیف أنھ یمكن 

 للتوفیق بین تصور التكوین العام و الكفاءة، فمثال یجب أن یكون  من ھذه النقطةاالنطالق

 بنشاط في الحیاة الدیمقراطیة، و االنغماس، اآلدابأصحاب الشھادات جاھزون  لتذوق 

بالتحضیر الفردي لتقاریر ضرائبھم و لمواجھة التغیرات التكنولوجیة، و ھكذا فإننا نفھم أن 

و لكن  ) الحنكة(لبرامج؛ و ھي ال تستلزم فقط تعلم التقنیاتالمقاربة بالكفاءات تقنیة لتحریر ا

و السلوكات بشكل خاص، و یجب دائما ) الثقافة العامة و المھنیة(أیضا اكتساب المعارف 

  .تنمیة كفاءة اختیار المھارة المناسبة أمام كل مشكل جدید، في إطار سیاق خاص

  :و ھكذا فإن الكفاءة التي یجب تنمیتھا تحتوي على  

  . قدرة التعرف على وسائل تحلیل و حل المشاكل-ب        . قدرة التعرف على المشاكل-أ

  . القدرة على اتخاذ حكم تقدیري على العمل المنجز- د . قدرة على تنفیذ الواجبات المنوطة-جـ

 اإلدماجیة للمقاربة بالكفاءات في تحدید الطبیعةو منھ، فإن سان أونج یصر على   

 ھذهع في بؤرة الضوء التغیرات التي تفرضھا المقاربة بالكفاءات؛ و الحال و یض؛  البرامج

  ".التلمیذ و تعلمھ النشط"قطبا للعمل التربوي، و لكن " األستاذ و تعلیمھ"ال یصبح 
   علي بكي :ترجمة 

  )Raymond Robert Tremblay"(ریموند روبرت"عن  

  Approche par compétence un premier bilan : من كتاب               
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« PHILIPPE  PERRENOUD »  

L’approche par compétences une réponse 

à l’échec scolaire  

«GHISLAIN TOUZIN »  

La contribution de l’approche par 

compétences à l’intégration des 

apprentissages  

 

« RAYMONDE ROBERT TREMBLAY » 

 

Approche par compétences : Un premier 

bilan 

عرض حول أسس إعداد مناھج اإلیقاظ العلمي و 

 التكنولوجي
 عباس  إبراھیم مفتش التربیة والتكوین: السید

  Dioukhnet / Jigel    وثائق   

  معھد التكوین إثناء الخدمة أحمد مدغري سعیدة
 )مبادئ أولیة في بیداغوجیة الكفاءات ( وثیقة 

  

 . مثالیا وناجحااكیف تصبح معلم  امي محمد ملحمالدكتور س

مدیر  األستاذ الدكتور عبد القادر بن یونس* 

 مخبر تقویم تعلیم اللغة العربیة

جامعة أبي بكر بلقاید  األستاذ الجیاللي بوشنافة* 

  تلمسان

  مقاربة التدریس بالكفاءات
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