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1 abstract concept

concept abstrait
ص�ا املم��ة بأ��ا غ�� املف�وم الذي ل�س لھ أمثلة محسوسة أو لھ أمثلة تتم�� خصائ

عميم ل���ء غ�� محسوسة، و�� فكرة أو مجموعة من الفكر ت�ون بمثابة رمز أو �

�ع أو الطو�ل أو ا��الوة أو املر�ع أو الدائرة أو الناعم أو السر : محسوس، من أمثلة ذلك

ة،  .إ��...املرارة أو الذرَّ

دٌ  ُ�وٌم ُمَجرَّ
ْ

َمف

2 academic competences
compétences académiques

وجانب م�م . م�ام عمل مانوع أو مجال من مجاالت الكفايات التخصصية الالزمة للقيام ب

وامل�ارات واالتجا�ات  جًدا �� مجال إعداد املعلم حيث �ش�� إ�� املعارف واملفا�يم

�ي ي�ون قادًرا ع�� أداء م�ام األ�اديمية املرتبطة بمجال تخصصھ، وال�� يلزمھ امتالك�ا ل

.م�نة التدر�س �� تخصصھ بكفاءة وفعالية

 
ٌ
ة اِديِميَّ

َ
�

َ
اَياٌت أ

َ
ِكف

3 acceleration
accélération

درسية �سرعة و�معدل أك�� اجتياز الطالب املو�وب واملتقدم عقليا ومعرفيا الصفوف امل

ل املعروف ملثل من ُ�م �� من صف واحد �� السنة، ألنھ وصل إ�� مستوى أداء يفوق املعد

ن من التقدم �� عملھ املدر��� أك�� مما � ِ
ّ

مك
ُ
ھ الزمنية، وت و مألوف عادة سواء ِق�س سّنِ

ال من صف واحد كما �و ا��ال �ذا التقدم بالعالمات أو باإلنجاز ال��بوي، ف��فع صف�ن بد

.مع رفاقھ

ْ�ِ�يٌل 
َ
ِإْسَراٌع، �

4 accountability
responsabilité

ِفَق عل��ا من  مطالبة ا��تمع للمسؤول�ن عن العملية التعليمية بتقديم ما
ُ
يث�ت أن ما أن

 
ٌ
ة وِليَّ

ُ
، َمْسؤ

ٌ
ة

َ
ُمَساَءل
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ن مقبول يمكن قياسھ �� �علم التالميذ حسُّ
َ
واعتبار املؤسسة . مال ووقت أدى إ�� ت

�ل ما تتخذه من قرارات التعليمية مسؤولة عن مضمون السياسات واأل�داف التعليمية و 

.، وجودة ا��رجات�شأن �علم طال��ا وأدا��م، وكذلك سالمة ال��امج والعمليات

5 accountability testing
test de responsabilité

شاط�م التعلي��، وكذلك ضبط محاولة ضبط النتائج األ�اديمية ال�� يحقق�ا املعلمون �� �

ميذ، و�تم ذلك بواسطة اختبار التأث�� االجتما�� والعاطفي الذي ت��كھ املدرسة ع�� التال 

ارج املؤسسة ال��بو�ة، أو عينات بطر�قة دور�ة و�قوم ��ذا االختبار ُمر�ون خ��اء من خ

عد�ا مؤسسات تر�
ُ
عد خصيًصا ل�ذه الغاية و�

ُ
و�ة، وتحدد �ذه بواسطة اختبارات �

سة ك�ل من �ذه األ�داف االختبارات مسؤولية ما يقوم بھ املعلمون، وما تحققھ املدر 

.األ�اديمية، ومن تحس�ن �� تحصيل التالميذ

ِة  وِليَّ
ُ

ْسؤ
َ َ
ِتَباُر امل

ْ
ِة، اخ

َ
َساَءل

ُ
ِتَباُر امل

ْ
اخ

6 accreditation
accréditation

نامج التعلي�� مقابل الوفاء الصفة العلمية ال�� تحصل عل��ا املؤسسة التعليمية أو ال�� 

.بمعاي�� ا��ودة املوضوعة واملعتمدة لدى مؤسسات املنح

اْعِتَمادٌ 

7 action research
recherche actionnelle

. سات مدرسية قائمةدراسة تنفذ غالًبا ��ل مشكالت واقعية محددة أو لتطو�ر ممار 

س ب�نفيذ بحوث إجرائية ��ل و�قوم املعلمون �� النظام املدر��� غالًبا  أو مديرو املدار 

حس�ن مستوى مشكالت تتعلق بطرائق التدر�س أو إدارة الصف وغ���ا، بقصد ت

املدرسية عموًما تحديد  التدر�س، إذ ي�يح البحث اإلجرا�ي الفرصة للمعلم�ن وال�يئة

لقة ��ا وتحليل�ا، ومن ثم طبيعة املشكالت املدرسية، وجمع املعلومات والبيانات املتع

.إصدار توصيا��م البحثية ال��بو�ة �شأ��ا

اِ�يٌّ   ِإْجَر
ٌ

َبْحث

8 active citizenship
citoyenneté active

 من املواطنة الص
ً
ة اآلن بدال

َ
ِشيط

َّ
ا��ة، وتضم املواطنة �ستخدم مصط�� املواطنة ال�

ة ثالثة مضام�ن، ��
َ
ِشيط

َّ
مضام�ن  -. فرد �� ا��ر�ةمضام�ن مدنية  وتتعلق بحقوق ال -: ال�

� ة املؤثرة �� ا��ياة العامة �سياسية  وتتعلق بحقوق الفرد �� املشاركة �� القوى السياسي
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� ا��د األد�ى من مضام�ن اجتماعية  وتتعلق بحقوق الفرد �� ا��صول ع� -. الوطن

تحضرة وفق املعاي�� الوطنية الرفا�ية االقتصادية واألمن وال��اث االجتما�� ل��ياة امل

أن  -: املنا�� الدراسية و�تطلب تحقق �ذه املضام�ن ��. السائدة �� ا��تمع اإل�سا�ي

دنية والسياسية يتحمل الطالب املسؤولية االجتماعية مقابل تمتعھ بحقوقھ امل

اب املتعلم رأس مال اك�س  -. اش��اك الطالب �� أ�شطة ا��تمع ا���� -. واالجتماعية

دف محو األمية سيا��� أو مدر�ات وقيم وم�ارات سياسية وفق من�� درا��� �س��

تضم�ن جميع املنا��  -: و�تم �عليم املواطنة �� املنا�� الدراسية باآل�ي. السياسية

ة خ -. الدراسية مفا�يم وأ�شطة للمواطنة
َ
ِشيط

َّ
الل املشاركة الفعلية �� �علم املواطنة ال�

مادة  -. سلوب ل��ياةأ�شطة مدرسية ومجتمعية أل��ا ل�ست مادة دراسية فقط بل �� أ

السياسية والتعليمية  مستقلة مما يتطلب توافر وقت وج�د إلعداد�ا، و�عضيد السلطة

در���م، وتوافر مواد لتدر�س�ا، وتوافر معلم�ن لتدر�س�ا سواء خالل إعداد�م أو ت

.أسلوب حياة�عليمية، وتوافر م�ان ووقت �� ا��دول الدرا���، وتقو�م�ا � 

9 active learning
enseignement actif

 بقصد كسب  املعلومات طر�قة �عليم و�علم �� آن واحد، يمارس ف��ا الطالب دوًرا �ش
ً
يطا

لبة �� األ�شطة والتمار�ن واملفا�يم وامل�ارات ال�� ُيراد أن يتعلم�ا، حيث �شارك الط

عة، �سمح ل�م باإلصغاء واملشروعات بفاعلية كب��ة من خالل ب�ئة �عليمية غنية متنو 

اء، واملناقشة ال��ية، والتفك�� الو  ا��، والتحليل السليم، والتأمل اإليجا�ي وا��وار البنَّ

، ية، أو أمور، أو قضايا أو آراءالعميق ل�ل ما يتم قراءتھ أو كتابتھ أو طرحھ من مادة دراس

ليم أنفس�م تحت ب�ن �عض�م �عًضا، مع وجود معلم ���ع�م ع�� تحمل مسؤولية �ع

ج املدر���، وال�� تركز ع�� إشرافھ الدقيق، و�دفع�م إ�� تحقيق األ�داف الطموحة للم��ا

و�تحقق التعلم ال�شيط من  .بناء ال��صية املت�املة اإلبداعية لطالب اليوم ورجل الغد

� �ذا النمط من التعلم ي�يح خالل قيام الطالب بالتجر�ب واملمارسة اليدو�ة وا��ركة، و�

�تأمل �عمق �� النتائج، املعلم الفرصة للطالب ليفكر و�مارس العمل و�جرب و�ست�تج و 

.وُ�عد أسلوب التعلم البنا�ي  أحد نماذج التعلم ال�شط

 
ٌ
ِشيط

َ
ٌم �

ُّ
َعل

َ
�

10 added value; value added
valeur ajoutée

م �� أية مؤسسة �عليمية، ما يتم تحس�نھ �� قدرات الطالب ومعلوما��م كن�يجة لتعليم�

ضافة توافر أساليب و�تطلب قياس القيمة امل. سواء �انت مدرسة أو �لية أو جامعة

 
ٌ
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َ
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ٌ
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ؤسسة التعليمية، وتقو�م وأدوات تقو�م نمو الطالب وتحصيل�م �� بداية التحاق�م بامل

إذ القيمة .  د التخرج م��االطالب أنفس�م �عد حصول�م ع�� املنفعة ال�املة لتعلم�م عن

من �عليم�م �� املؤسسة  الفروق ب�ن إنجازات الطالب وتحصيل�م عندما ين��ون : املضافة

.التعليمية و��ن ما �ان لد��م من إنجازات عند التحاق�م ��ا

11 administration of teaching
administration de l'enseignement

سائل ال��بو�ة واملدرسية تطبيق اإلجراءات واملبادئ ال��بو�ة ع�� كيفية استخدام الو 

لظروف لتحقيق األعمال و�رمجة �شاطات املعلم�ن والتالميذ ومشار�ع�م وتوف�� أحسن ا

ا، ��دف إقرار أساليب وقد ُيدار التعل. التعليمية وا����ات التعلمية املرغوب ف��ا يم مركز��

يھ سلطة التوجيھ والضبط تر�و�ة متناسقة وواحدة �� جميع أنحاء البالد، حيث ت��كز ف

وقد ُيدار ال . ل��بية و�دار��اوال�سي�� �� �يئة عليا واحدة ت�ون مسؤولة عن تقر�ر سياسة ا

ال��امج واأل�شطة بما  مركز�ا  حيث ت��ك فيھ السلطات للوحدات ا��لية فرصة توجيھ

.يتفق مع ظروف�ا و�حقق متطلبا��ا

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
ِإَداَرة

12 administrative control
contrôle administratif

تر�وي أو النظام ال��بوي  ممارسة السلطة �� إدارة الشؤون ال��بو�ة وتوج���ا �� مع�د

حقة األعمال ال��بو�ة ال�� ب�املھ، و�و نظام أو قانون ممارسة املوظف التنفيذي �� مال 

.أقر��ا ال�يئة ال��بو�ة أو وزارة ال��بية

 
ٌ
ة  ِإَداِر�َّ

ٌ
اَبة

َ
ِرق

13 administrative policy
politique administrative

بع �� إدارة ال��بية وال يم
َّ
�

ُ
كن ا��ياد ع��ا إال بإذن خاص من أسلوب أو طر�قة معينة ثابتة ت

و�ة ال�� ُيقر�ا مجلس ال��بية ال�يئات املسؤولة، من خالل بيان باألساليب والسياسة ال��ب

بة إ�� أمور خاصة و�� ظروف أو �يئة إدار�ة، و�نطوي ع�� ا��طوات الواجب اتباع�ا بال�س

.فيذ�اكما ينطوي ع�� القرارات ال�� يجب اتخاذ�ا وكيفية تن. معينة

 
ٌ
ة  ِإَداِر�َّ

ٌ
ِسَياَسة

14 adult education
éducation des adultes

أو غ�� النظامي، و�س��دف  األ�شطة التعليمية ال�� توفر من خالل أطر التعليم النظامي

ن و إ�� أن ت�ون بديال ل�ما، و�مكالراشدين وترمي إما إ�� تطو�ر التعليم والتدر�ب األولي�ن أ

ْعِليُم الِكَبارِ 
َ
�
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ن التعليم النظامي أو استكمال مستوى مع�ن م -: أن يتمثل �دف �ذا التعليم فيما ي��

الضرورة ل��صول ع�� ل�س ب(اك�ساب معارف وم�ارات �� مجال جديد  -. التأ�يل امل��

وتتعدد . يدان مع�نتجديد أو اس�يفاء �عض املعارف وامل�ارات �� م -). مؤ�ل درا���

، برامج .....)وظيفية وا��ضار�ة ال��ائية وال(محو األمية  -: مجاالت �عليم الكبار، فمن بي��ا

. التدر�ب،  إعداد القادةمواصلة التعليم،  برامج الدراسات ا��رة،  برامج التأ�يل و 

لكبار جزء ال يتجزأ من مف�وم �عليم ا -: وتتضمن االتجا�ات ا��ديثة �� �عليم الكبار اآل�ي

 �عليم -. الكبار والتعليم املدر��� تر�ية اإل�سان، وأن ال��بية املستمرة إطار يجمع ب�ن �عليم

م الكبار أداة لتحقيق �علي -. الكبار حق إ�سا�ي ول�س مجرد خدمة تقدم�ا ج�ة �عي��ا

صيغ التعلم وأش�الھ وفقا  تتعدد -.  أ�داف التنمية الشاملة وع�� رأس�ا التنمية ال�شر�ة

يم الكبار مسؤولية تضامنية �عل -. للتنوع �� الب�ئة الثقافية واالجتماعية داخل ا��تمع

استخدام التقنيات   -. ةفيما ب�ن أج�زة الدولة الرسمية و��ن املؤسسات غ�� ا���ومي

.ال��بو�ة كعنصر حاسم �� مدى فاعلية �عليم الكبار

15 adult literacy ratio
ratio de l'alphabétisation des adultes

بة مو��ة ك�سبة سنة فأك�� الذين يلمون بالقراءة والكتا �15سبة عدد البالغ�ن من سن 

ل�ساء �� بلد أو مقاطعة أو من عدد الس�ان اإلجما�� لنفس الفئة العمر�ة بما ف��ا عدد ا

�ون منتصف العام، محافظة أو موقع جغرا�� ما، و�� ف��ة زمنية محددة عادة ما ت

ة إذا �ان بإم�انھ كتابة وألغراض إحصائية يمكن اعتبار أي ��ص ملم بالقراءة والكتاب

حو األمية للشباب إ�� و�ش�� معدل م. وقراءة بتف�م أي تصر�ح �سيط عن حياتھ اليومية

ابة سنة، والذين يمك��م كت  24 - 15ال�سبة املئو�ة للس�ان الذين ت��اوح أعمار�م ما ب�ن 

ص الذين يفتقرون إ�� أما األ��ا.  وقراءة بتف�م أي تصر�ح �سيط عن حيا��م اليومية

الس�ان الذين ت��اوح أعمار�م  م�ارات القراءة والكتابة الوظيفية ف�ش�� املصط�� إ�� �سبة

الكتابة كما �� مقياس اإلملام بالقراءة و ) 1(سنة، والذين ���لون املستوى  65 - 16ما ب�ن 

لبالغ�ن، وتتطلب معظم امل�ام �� �و وارد �� االستقصاء الدو�� لإلملام بالقراءة والكتابة ل

ون مطابقة أو م��ادفة مع �ذا املستوى أن يحدد القارئ موقع معلومة معينة �� النص ت�

.املعلومات الواردة �� التوج��ات

ُل  ، ُمَعدَّ
َ

ِة للَباِلِغ�ن يَّ ّمِ
ُ
ُل َمْحِو األ ُمَعدَّ

ِة الِكَبار يَّ ّمِ
ُ
َمْحِو أ

16 alternative education
éducation alternative

��ات التقليدية األخرى، نوع من التعليم املدر��� يختلف عن الذي توفره الدولة أو ا�

ْعِليٌم َبِديٌل 
َ
�
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وتقوم �ذه . املعروفة و�تضمن برامج تر�و�ة مختلفة عن ال��امج املؤسسية النظامية

ً�ا عن فلسفات التعليم البدائل التعليمية �� الغالب ع�� فلسفات متنوعة تختلف جذر 

سية أو علمية أو فلسفية، و�عض �ذه البدائل ي�ون ل�ا توج�اٌت سيا. العادي أو التقليدي

 .ارس املستقلة والتعليم امل���� املدارس الوثيقة واملدارس البديلة واملد: ومن �ذه البدائل 

ة الصفوف الصغ��ة وتختلف �ذه الصيغ كث�ً�ا �عض�ا عن �عض، لك��ا تؤكد ع�� قيم

واملدارس البديلة �� . م��ا���م والعالقات الودية ب�ن الطالب واملعلم�ن وا��س ا��ت

�بع�ا املدرسة التقليدية، مدارس غ�� تقليدية، متحررة من �عض النظم واألساليب ال�� ت

قون نجاًحا �� املدارس وقد توجد �� املناطق التعليمية لتخدم الطالب الذين ال يحق

َعدلة
ُ
�ذه املدارس الفرص للطالب  وتقدم. التقليدية، وتتم�� بمرونة برامج�ا ومنا���ا امل

ا، أو ذوي االحتياجات ا��اصة، أ ا �عليمي�
ً
فون ضعاف و ذوي مشكالت سلوكية ممن �م ُمصنَّ

النوع من املدارس  و�ناك من ي�تقدون �ذا.  خاصة ل�ساعد�م ع�� اإلنجاز والتحصيل

ية، و�ق��حون أن تقوم ل�و��ا ارتبطت بالطالب ذوي املشكالت أو االنحرافات السلوك

ية ل�ستوعب �ذه الفئة من املدارس التقليدية بتعديل وتطو�ر ب�ئ��ا و�رامج�ا التعليم

.الطالب

17 alternative hypotheses
hypothèses alternatives

وج�ة �ع�� عن توقع أن نوع من الفرضيات اإلحصائية ال�� تصاغ صياغة موج�ة أو غ�� م

.ملناظر ل�ا �� األصلت�ون القيمة ا��سو�ة إلحصاء العينة تختلف عن البارام�� ا

 
ٌ
ة

َ
اٌت َبِديل َرِضيَّ

َ
ف

18 analysis
analyse

� ا��صوصيات، ومن ال�ل عملية است�باط يقوم خالل�ا الفرد بالوصول من العموميات إ�

وعالقة �ل جزء بال�ل من ج�ة  إ�� األجزاء، مع إدراك طبيعة العالقة ب�ن األجزاء من ج�ة،

 عرفية العليا، كما يمثل أحدوالتحليل �� مجال التعليم يمثل أحد أ�م املستو�ات امل.  أخرى 

درة ع�� تفكيك األف�ار أو أي الق. أ�م األ�داف املعرفية ال�� يجب ع�� املتعلم بلوغ�ا

ن الكيفية ال�� ت��ابط ��ا املفا�يم إ�� م�ونا��ا وأجزا��ا، بحيث يتحقق لھ ف�م أفضل ع

.م�ونات املف�وم أو الفكرة الرئ�سة

ْحِليٌل 
َ
ت

19 analysis and projection model 

(AnPro)modèle d'analyse et de projection
اِط 

َ
ْحِليِل َواِإلْسق

َّ
ُج الت

َ
ُموذ

ْ
ن

ُ
أ

9



 الية أم غ���ا، و�ق��ح بدائلنموذج �عطي تقديرات كمية موثوقا ��ا سواء أ�انت تقديرات م

ما أنھ ي�سر عمل تقديرات مختلفة ل�ي ت�ناسب مع االحتياجات وفقا للموارد املتاحة، ك

استخدم �ذا . املستو�ات ت�لفة موثوق ��ا ل��امج إصالح التعليم املق��حة ع�� مختلف

ال�� نادت ��ا " يم ل��ميعالتعل"األنموذج عند تصميمھ �� األصل �أداة لتخطيط مبادرة 

قدرتھ ع�� توف�� " لتوقعالتحليل وا"ومن املم��ات ال�� يتمتع ��ا أنموذج . 1990اليو�س�و 

بيانات ال�� يمكن البيانات الالزمة لتحقيق األ�داف العامة ل��طط من خالل ال

أسلوب عمل قطاعات  تحليل: استخراج�ا منھ، وال�� يمكن استخدام�ا لتحقيق ما ي��

�ذه القطاعات الفرعية من  �عرف إم�انات تحس�ن أداء -.التعليم الفرعية �� الوقت ا��ا��

� امل�ونات الرئ�سة توقع التطورات املستقبلية � -. خالل االستخدام الكفء للموارد

تقو�م جدوى  -. املس��دفاتتوقع املوارد الالزمة لتحقيق األ�داف و  -. للقطاعات الفرعية

وضع أولو�ات  -.  واملالية تلك األ�داف واملس��دفات من حيث املوارد ال�شر�ة واملادية

املستخدم�ن ألنموذج  و�ناك نوعان من. وضع مؤشرات لتنفيذ خطة املتا�عة• . التنفيذ

وذج و�صدرون املعلومات مخططو التعليم الذين �ستخدمون األنم: التحليل والتوقع، �ما

ت حيث تكمل معرف��م �عض�م التحليلية واالستقرائية ال�� يحتاج إل��ا، ومتخذو القرارا

.ببعض�م اآلخر

20 analysis instrument
instruments d'analyse

، و�يانات عن مدى )قو�م�االعناصر املراد ت(استمارات معيار�ة م��ل ��ا فئات التحليل 

باع األسلوب املناسب لتطبيق توافر�ا �� ال���ء موضوع التحليل، وع�� القائم بالتحليل ات

ل أدوات التقو�م أدوات وقوائم تلك االستمارات والتعب�� ع��ا �عب�ً�ا كمًيا باألرقام، و�شم

.ل ا��توى تحليل العمل، وأدوات تحليل امل�ام وامل�ارات، وأدوات تحلي

ْحِليِل 
َّ
 الت

ُ
َدَوات

َ
أ

21 analysis of opportunities and 

external threatsanalyse des opportunités et des menaces extérieures

حتلھ املؤسسة، وذلك من عملية تحليل تقدم احتماالت وجود مركز �س�� مع�ن يمكن أن ت

ما �ساعد املؤسسة �� خالل تحديد األ�مية ال�س�ية للفرص وال��ديدات ا��ارجية، م

�ع�� عن االتجا�ات  توجيھ ج�ود�ا تجاه استغالل الفرص ومواج�ة ال��ديدات، ال��

والبي�ية والسياسية  واألحداث االقتصادية واالجتماعية وا��ضار�ة والديموغرافية

لذا �ستخدم (ة أي مؤسسة، والقانونية والتقنية والتنافسية وال�� تقع خارج نطاق سيطر 

ْ�ِديداِت  َرِص وال�َّ
ُ

ْحِليُل الف
َ
ت

ِة  اِرِجيَّ
َ

ا��
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ثورة : جھ املؤسسات حالياومن أمثلة الفرص وال��ديدات ال�� توا") ا��ارجية"مع�ا �لمة 

امل�ن واتجا�ا��م، وز�ادة ا��اسوب والتقنيات ا��يو�ة وتحر�ات الس�ان، و�غ�� قيم الع

.إ�� غ�� ذلك...حدة املنافسة ب�ن الشر�ات األجن�ية

22 annual objectives
objectifs annuels

� س�يل الوصول إ�� أ�داف قص��ة األجل  �س�� املؤسسة إ�� تحقيق�ا خالل العام �

ضع السياسات، أ�داف طو�لة األجل، و�عد عملية تحديد األ�داف السنو�ة، وو 

دار�ة ا��ور�ة لتنفيذ وتخصيص املوارد، و�عديل �ي�ل تنظي�� قائم، من القضايا اإل 

�عد الوسيلة  -ملوارد، تمثل األساس الذي يقوم عليھ تخصيص ا -: اإلس��اتيجية، أل��ا 

م نحو تحقيق األ�داف الطو�لة واألداة الرئ�سة ملتا�عة التقد -األولية لتقييم املدير�ن، 

�داف السنو�ة قابلة للقياس، لذلك ي�ب�� أن ت�ون األ . األجل، كما �ستخدم كمعاي�� لألداء

�ل العامل�ن �� املؤسسة،  ومتجا�سة، ومعقولة، وف��ا تحٍد، ووا��ة، و�مكن توصيل�ا إ��

.وأن ي�ون ل�ا إطار زم��، وسياسات وا��ة

 
ٌ
ة َّ� ّوِ

َ
 َسن

ٌ
ْ�َداف

َ
أ

23 anthropology
anthropologie

خصائص اإل�سان العلم الذي �س�� إ�� دراسة ا��تمعات والثقافات ال�شر�ة و 

عشر ميالد األن��و�ولوجيا  البيولوجية والف�سيولوجية وتطور�ا، ولقد ش�د القرن التاسع

الدراسات  وتتجھ. كعلم أسا��� ومصدر م�م �ستمد منھ ال��بية أحد أصول�ا

��بوي �� مختلف مجاالتھ، األن��و�ولوجية إ�� العديد من مجاالت التجر�ب �� ا��قل ال

.�بوي وال�� تركز ع�� دور اإل�سان �� التغ�� ا��ضاري والفكر ال�

وِجَيا
ُ
ُ�وُ�ول

ُ
�
ْ
ن

َ
اسة، أ

َ
ُم اِإلن

ْ
ِعل

24 anthropology of education
anthropologie de l'éducation

�ات  ال��بو�ة �غرض شرح التفوق األن��و�ولوجيا ال�� ��تم باألساس بالتطو�ر املستمر للنظر 

.أو الفشل الدرا��� ألطفال األقليات واألطفال امل�مش�ن

ْ�ِبيِة 
َّ
وِجَيا ال�

ُ
ُ�وُ�ول

ُ
�
ْ
ن

َ
أ

25 applied research
recherche appliquée

ساليب العمل و�نتاجيتھ �� نوع من البحوث لھ قيمتھ �� حل املشكالت امليدانية وتطو�ر أ

ذ لغرض الو . ا��االت التطبيقية وم��ا ال��بية والتعليم صول إ�� حلول ملشكالت عملية ُينفَّ

ِبيِقيٌّ 
ْ
ط

َ
 ت

ٌ
َبْحث
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��ديدة �� حل مشكالت من واقع ا��ياة، ف�و بحث موجھ نحو تطبيق املعرفة العلمية ا

 غ���ا،  كما يرمي إ�� التوصل إ��ا��ياة اليومية �� ا��االت ال��بو�ة والطبية والصناعية و 

ب صالحية أو فشل طر�قة أغراض علمية تطبيقية من خالل املعرفة العلمية، و�عرُّف أسبا

��االت، وتؤدي املعرفة أو وسيلة معينة �ستخدم �� مجاالت التطبيق �� أي مجال من ا

ائل املستخدمة، ورفع كفاءة ا��ديدة من �ذا النوع �� ال��اية إ�� تحس�ن الطرائق والوس

واجھ املسؤول�ن �� أدا��ا، و�عا�� �ذه البحوث موضوعات محددة وت�ناول مشكالت ت

.مختلف ا��االت

26 apprenticeship
apprentissage

� م�نة معينة، و�� �ذا برنامج تدر��� يلتحق بھ الطالب الذين يتم إعداد�م للدخول �

�نية عالية  بقصد ال��نامج �عمل الطالب تحت إشراف وتوجيھ أفراد ذوي خ��ات م

فسھ ينفذ غالًبا �� ظروف العمل اك�ساب م�ارات امل�نة وقيم�ا، كما أن ال��نامج التدر��� ن

لعمل واإلنتاج باتفاق ب�ن الطبيعية املألوفة، إذ يتم تنفيذ جانب رئ�س منھ �� مواقع ا

.صاحب العمل أو املؤسسات اإلنتاجية واملؤسسة ال��بو�ة

ٌن  َم�ُّ
َ
ت

27 artificial intelligence
intelligence artificielle

اء امل�ام ال�� تتطلب قدًرا من ا��ال أو العلم الذي �ستطيع بناء آالت ت�ون قادرة ع�� أد

يات وم�ونات مادية ت�ون الذ�اء ال�شري عندما يمارس�ا اإل�سان، من خالل إ�شاء برمج

لعلم، إال أنھ قد ظ�رت لھ وع�� الرغم من حداثة �ذا ا. قادرة ع�� محا�اة السلوك ال�شري 

ن ا��االت �� حياة اإل�سان العديد من التطبيقات النا��ة وال�� امتدت لتغطية الكث�� م

لوراثية وعلم طبقات كمجاالت الطب والكيمياء وا��يولوجيا والر�اضيات وال�ندسة ا

.رة األعمالاألرض والكشف عن الب��ول، وعلم النفس وعلوم االقتصاد و�دا

اِ��ٌّ 
َ
اٌء اْصِطن

َ
�

َ
ذ

28 assessment
évaluation

واطن القوة والقصور تقدير قيمة أي عنصر من عناصر أية منظومة تر�و�ة، و���يص م

تم ذلك من خالل عمليات منھ، و�صدار ا��كم ع�� مدى جودة وفعالية �ذا النظام، وقد ي

�سم باملوضوعية من خالل و�ش�ل التقييم عملية منظمة وعقالنية، ت. قياس أو يتم دو��ا

وظيفتھ عدة أساليب وتقنيات  و�عتمد التقييم ��. صدق�ا وثبا��ا �� قياس ما تقوم بتقييمھ

ييم ���ي���، تقييم تق(وأدوات وأش�ال، ت�نوع ب�نوع الغرض امل�شود من التقييم 

ِييٌم 
ْ

ق
َ
ت
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).ت�و���، تقييم إجما��

29 assumptions
suppositions

يل الذي ل�س فيھ شك، مسلمات ومنطلقات تمثل حقائق أو اف��اضات ثب�ت ����ا بالدل

ائج بصرف النظر عن ِصدقھ وتوضع لالستدالل ��ا ع�� غ���ا، و�ل مبدأ �ست�بط منھ النت

م بھ قبل ال���ان عليھ
َّ
.أو كذبھ ف�و اف��اض ُمسل

اٌت 
َ
ِ�َ�اض

ْ
َماٌت، اف

َّ
ُمَسل

30 authentic assessment
évaluation authentique

ش�لة من خالل نمط من التقو�م الذي �ستخدم ليكشف عن قدرة الطالب ع�� حل م

ر �ذه امل�ام عادة من واقع و�تم اختيا. تأدية م�ام واقعية وذات مع�� وقيمة بال�سبة لھ

 و�أ�ي �ذا التقييم بديال. �ار�ةالطالب، و�تطلب إنجاز�ا توظيف الطالب ملعرفتھ وقدراتھ امل

القدرة ع�� ا��فظ،  -غالًبا -سعن التقو�م التقليدي املعتمد ع�� الورقة والقلم والذي يق�

و بناء ال��ل التوثيقي إجراء تجارب، تقديم مناقشة شف�ية، أ: و�أخذ عدة أنماط م��ا

و�نطلق من املبادئ . لألعمال املم��ة، إ�شاء إجابة، إنجاز مشروع جما�� أو فردي

ول�ي ي�ون الفرد  -.  نتج�نإن رسالة املدرسة �� أن تن�� مواطن�ن م: واملمارسات التالية

ومن . وف يواج��ا عند تخرجھمواطنا منتجا ال بد أن ي�ون قادرا ع�� أداء امل�ام ال�� س

لطالب أن يؤدوا م�ام أجل تحديد مدى نجاحھ �� ذلك يجب ع�� املدارس أن تطلب من ا

طالب قادر�ن ع�� القيام بذلك ذات مع�� تكرر تحديات العالم الواق�� لتحدد ما إذا �ان ال

م ول�س العكس، بمع�� أن وع�� ذلك �ستمد املن�� �� التقييم األصيل من التقيي. أم ال

ب الطالب بأدا��ا ل
َ
�ي يظ�روا تمك��م، و�عد ذلك املعلم�ن يحددون أوال امل�ام ال�� َسُيطال

ن الطالب من أداء تلك امل�ام �ش�ل جي ِ
ّ

د، و�و ما يمكن أن يتضمن يوضع املن�� الذي ُيمك

.اك�ساب معرفة وم�ارات أساسية

ِصيٌل 
َ
يِيٌم أ

ْ
ق

َ
ت

31 autonomy
autonomie

وقدرتھ ع�� تحديد ) عةأو ا��ما(�دف من أ�داف ال��بية و�و االع��اف بحر�ة الفرد 

الل ال�س�� وا��ر�ة ا��زئية أ�دافھ بنفسھ واختيار الوسائل املناسبة لتحقيق�ا، واالستق

، فاملؤسسات املتمتعة )...جامعة/ �لية/ مدرسة(�� املقررات املمنوحة ملؤسسات ال��بية 

ر �� تدب�� م��اني��ا بقسط من ا��ر�ة داخل املؤسسة العامة، يمك��ا بذلك أن تتحر 

.تعليم الوطنيةومشار�ع�ا دون ا��روج عن اإلطار العام لوزارة ال��بية وال

 
ٌ
ة ِليَّ

َ
ال

ْ
اْسِتق
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B
32 basic data

données fondamentales
ألعداد أو األرقام مجمعة ع�� البيانات ا��ام أو البيانات األولية، وتت�ون من سالسل من ا

�� متغ��ات معينة، أو ش�ل جدول إحصا�ي، وتصنف البيانات عادة �� مثل �ذا ا��دول إ

.ور واإلناث وغ�� ذلكقيم متغ��ة معينة �السن، أو صفات أو خصائص معينة مثل الذ�

 
ٌ
ة َساِسيَّ

َ
اٌت أ

َ
َبَيان

33 basic education
enseignement fondamental

التعليم النظامي وغ�� (فة ا��موعة ال�املة لأل�شطة التعليمية املندرجة �� أطر مختل

إطار عمل دا�ار ُ�ستخدم �ذا  و��. والرامية إ�� تلبية احتياجات التعلم األساسية) النظامي

كما أن ��نة املساعدة .  عاملصط�� كمرادف لتحقيق جدول األعمال الواسع للتعليم ل��مي

ال��بية �� مرحلة : قتصادي، �شملاإلنمائية التا�عة ملنظمة التنمية والتعاون �� امليدان اال

 �ياتية األساسية للشباب والكبار،الطفولة املبكرة، والتعليم االبتدا�ي، و�عليم امل�ارات ا�

) ISCEDإسكد (للتعليم  وحسب التص�يف الدو�� املق�ن.  بما �� ذلك امل�ارات القرائية

، واملرحلة )ن التعليم األسا���املرحلة األو�� م(�شمل التعليم األسا��� التعليم االبتدا�ي 

، وقد يطلق كذلك )ألسا���املرحلة الثانية من التعليم ا(الدنيا من التعليم الثانوي 

َصمم مضام.  ع�� املرحلة األو�� من التعليم الثانوي  2املستوى 
ُ
�ن التعليم ع�� �ذا وت

. ISCEDمن إسكد 1ملستوى املستوى بوجھ عام الستكمال التعليم األسا��� الذي بدأ �� ا

س للتعلم مدى ا��ياة وللتنمية ففي كث�� من البلدان يتمثل ال�دف التعلي�� �� إرساء األسا

نتظمة ع�� توف�� املز�د من ال�شر�ة، الذي يمكن أن �س�ند إليھ الدول �� العمل بصورة م

ك�� توجً�ا نحو مواد دراسية وت�ون ال��امج �� �ذا املستوى عادة ع�� �سق أ. فرص التعليم

خصصا��م، و�تحقق �عي��ا، مع االستعانة بمعلم�ن أك�� تخصًصا، معلم�ن ُيَدرسون ت

ة ا ما ت��امن ��اية �ذه املرحلاالك�ساب ال�امل للم�ارات األساسية �� �ذا املستوى، وكث��ً 

سبة لتحديد �ذا املستوى وثمة معاي�� منا. مع ��اية التعليم اإللزامى �� حالة وجوده

 ٌّ� َسا��ِ
َ
ْعلِيٌم أ

َ
�
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 بدء �عليم املواد الدراسية عن طر�ق االست• : التعلي��، و��
ً
عانة بمعلم�ن أك�� تأ�يال

األساس للتعلم مدى  االك�ساب ال�امل للم�ارات األساسية، و�رساء• . 1باملقارنة باملستوى 

ت�ت�� • . ن التعليم االبتدا�يااللتحاق ��ذا املستوى ي�ون �عد ز�اء ست سنوات م• . ا��ياة

باًرا من بداية التعليم �ذه املرحلة �عد �سع سنوات تقر�ًبا من التعليم املدر��� اعت

ج�ة التالميذ �عده، فإن برامج ومن حيث نوع التعليم الذي ي�� �ذا املستوى أو و . االبتدا�ي

فقا للتوجھ يمكن ترتي��ا �� فئات فرعية متدرجة و  ��ISCED تص�يف إسكد  2املستوى 

َمت من أجلھ، و���تب ع�� ذلك التمي�� اآل�ي برامج مصممة : أ  ISCED 2إسكد : * الذي ُصّمِ

لثالثة من التعليم، أي إ�� �� تتا�ع يؤدي �� ال��اية إ�� املرحلة ا 3لاللتحاق املباشر باملستوى 

برامج مصممة لاللتحاق : ب  ISCED 2إسكد . * ب 3أ أو  3االلتحاق بمستوى إسكد 

جل الدخول برامج مصممة �� املقام األول من أ: ج ISCED 2إسكد . * ج3املباشر باملستوى 

 (مباشرة �� سوق العمل لدى ان��اء التعليم ع�� �ذا املستوى 
ً
برامج �شار إل��ا أحيانا

و�و : التعليم العام) 1: (ت، ��وع�� ذلك فتقسم ال��امج إ�� ثالث فئا").  ال��ائية"بال��امج 

ًما أعمق ملادة ما أو التعليم املصمم بصفة رئ�سة من أجل إكساب املنخرط�ن فيھ ف�

ز�د من التعليم �� ��دف إعداد�م مل –ولكن ل�س بالضرورة -مجموعة مواد وذلك خاصة

د وقد ال ثم إن إ��اء برامج �ذا ا. �ذا املستوى أو �� مستوى أع�� منھ ملستوى بنجاح قد ُيزوَّ

د املش��ك�ن فيھ بالتأ�يل املناسب الذي يتطلبھ سوق الع و�ذه ال��امج تتم�� بأ��ا . ملُيزوَّ

ق �� املدرسة طبَّ
ُ
� �ذه الفئة �ل ال��امج و��ب�� أن تصنف �. ُمَعدة بصورة أنموذجية ل�ي ت

 التعليم السابق ع�� التخصص) 2. (ذات التوجھ العام ال�� ال تركز ع�� تخصص �عينھ

ًسا إلدخال املنخرط�ن فيھ �ذا التعليم مصمم أسا: امل�� أو السابق ع�� التخصص التق��

غ�� أن إتمام برامج . أو التق�� إ�� عالم العمل، و�عداد�م لاللتحاق ب��امج التعليم امل��

ت مل�� والتق�� املناسب ملتطلبا�ذا التعليم بنجاح ال يؤدي مع ذلك إ�� تزو�د�م بالتأ�يل ا

صص امل�� أو التق��، يجب ول�ي �عت�� ال��نامج مرحلة �عليم سابق ع�� التخ. سوق العمل

و�ذه . لتق��ع�� األقل من مضمونھ من اإلعداد امل�� أو ا% 25أن تت�ون �سبة تبلغ 

لتقنية مجرد مادة واحدة من ال�سبة الدنيا ضرور�ة لضمان أال ت�ون املادة امل�نية أو ا

ُمصَمم أساًسا ل�ي  إن �ذا التعليم: التعليم امل�� أو التق��) 3. (ضمن مواد أخرى عديدة

ة والف�م، لاللتحاق �عمل يك�سب املنخرطون فيھ ما يلزم من امل�ارات العملية والدراي

ذه ال��امج بنجاح عن و�سفر إنجاز �. مع�ن، أو م�نة معينة، أو فئٍة ما من األعمال

املعنية �� البلد الذي  ا��صول ع�� مؤ�ل م�� مناسب لسوق العمل، �ع��ف بھ السلطات

، أو رابطات أر�اب العمل، أو مثل وزارة التعليم، أو وزارة العمل(ُيك�سب فيھ ذلك املؤ�ل 

ُ�ش�ل ف��ا التعليم االبتدا�ي  �� البلدان ال��• : و�شمل �ذه ال��امج أيضا ما ي��). غ�� ذلك

ن التعليم األسا��� �� جزًءا من التعليم األسا��� ي�ب�� أن تدرج املرحلة الثانية م
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حلت�ن فإن سنوات أما إذا �ان التعليم األسا��� غ�� ُمقَسم رسمًيا إ�� مر .  2املستوى 

صنف باعتبار�ا مندرجة �
ُ
�شمل • . �2 املستوى التعليم �عد السنة السادسة يجب أن ت

و�ل أنواع �عليم الكبار  �ذا املستوى برامج التعليم ا��صصة لتلبية احتياجات خاصة،

قَدم �� �ذا املستوى، مثل ا
ُ
ِسْب الكبار املشا��ة �� مضمو��ا للتعليم امل

ْ
لتعليم الذي ُيك

.امل�ارات األساسية الالزمة ملواصلة التعلم

34 basic education needs
besoins éducatifs fondamentaux

م�ارات ا��ساب، وحل القرائية، والتعب�� الشف��، و : أدوات التعلم األساسية، مثل

والقيم واملواقف، ال�� يحتاج  املشكالت، ومضام�ن التعليم األساسية �املعارف، وامل�ارات،

�ش والعمل بكرامة، واملشاركة إل��ا ال�شر لتأم�ن بقا��م، وتطو�ر قدرا��م ال��صية، والع

. مواصلة عملية التعلم�� التنمية، وتحس�ن نوعية حيا��م، واتخاذ قرارات مدروسة، و 

ب�� أن تل�� ��ا �ذه و�تفاوت نطاق احتياجات التعلم األساسية، والطر�قة ال�� ي�

.االحتياجات بحسب البلدان، والثقافات، وع�� الزمان

ِة  َساِسيَّ
َ
ْعِليِم األ

َّ
 الت

ُ
اْحِتَياَجات

35 basic research
recherche fondamentale

، والكشف عن النظر�ات البحث الذي يرمي إ�� التوصل إ�� ا��قائق واملبادئ الرئ�سة

ألبحاث �ع�� باألسس واألصول ال�� تحكم العملية ال��بو�ة؛ أي أن �ذا الصنف من ا

ق العم�� أو املباشر ل�ذه النظر�ة أك�� من التطبيقية، ف�و ال ��تم بالضرورة بالتطبي

توصل إ�� نظر�ات جديدة، املعرفة، بالرغم من أنھ �س�� إ�� اك�شاف حقائق جديدة، وال

ة األو�� بالبحث عن التعميمات و�و بذلك �س�م �� نمو املعرفة العلمية، و�نما ��تم بالدرج

ب�� عل��ا املعرفة �� ا��اال  واملبادئ العلمية، و�التا�� اك�شاف النظر�ات العلمية ال��
ُ
ت ت

لدقيق للظوا�ر والقضايا فتقوم مثل �ذه البحوث �عمليات التحليل املنظم وا. ا��تلفة

ن حقائق وأسباب وعالقات املعينة، ��دف الكشف عما يرتبط بتلك الظوا�ر أو القضايا م

.أساسية تر�ط�ا �غ���ا من الظوا�ر

 ٌّ� َسا��ِ
َ
 أ

ٌ
َبْحث

36 benchmarks
niveaux référentiels

تعلم من أعمار وصفوف معيار محدد ووصف مفصل ملستوى مع�ن لإلنجاز املتوقع من امل

 استخدام ومستو�ات تنمو�ة معينة، يتم �� ضوئھ ا��كم ع�� األشياء، و 
ً
�تم غالبا

.املستو�ات املرجعية املرتبطة باملعاي��

 
ٌ
ة َوَ�اٌت َمْرِجِعيَّ

َ
َمْست
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37 brainstorming
brainstorming

ن فرضية أن �ناك أساليب تقنية أو طر�قة من التقنيات أو الطرائق اإلبداعية تنطلق م

ِلَفھ، وتقوم ع�� إنتاج تجعل �ل فرد يبدع أف�اًرا جديدة، أو ال يرفض أف�اًرا �غ�� م
َ
ا أ

عرض فيھ سلسلة من األف�ار �
ُ
ا األف�ار من خالل نقاش إبدا�� �

ً
�دف حل مش�ل انطالق

 -: ئ وخطوات عامة، م��او�عتمد تقنية العصف الذ��� ع�� مباد. من تأمل وتفك�� جما��

� ع��ا، فالنقد يأ�ي �� مرحلة ال  ال ي�ب�� حصر أف�ار  -. حقةال ي�ب�� نقد األف�ار املع�َّ

ن االستعداد وال��يؤ بالتمر  -. ��ا املبدع، ف�لما �انت األف�ار أصيلة وغ�� مألوفة تم ال��حيب

 -. غة من الصيغ املق��حةالعودة إ�� املش�لة األصلية واختيار صي -. ع�� مش�لة �امشية

و�عز�ز األف�ار ال�� تم  تطو�ر -.اختيار األف�ار الصا��ة -. إصدار األف�ار حول املش�لة

تخدام العصف الذ��� و�مكن اس. تص�يف األف�ار املقبولة حسب معيار مع�ن -. اختيار�ا

تحف�� الطالب ع�� املشاركة �� العملية التعليمية داخل ��رات الدراسة إلثارة العقول، و 

ر�قة أساسية �� املشروعات كما �عت�� ط. �� ا��وار واملناقشة و�ناء معلوما��م بأنفس�م

اءة مح بجمع أك�� قدر من أل��ا �س. اآلجلة، �ستعمل ل���يع حل املشكالت بطر�قة بنَّ

.املعلومات مع ���يع اآلراء غ�� التقليدية

 ِذْ�ِ��ٌّ 
ٌ

َعْصف
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C
38 career counseling or guidance

orientation professionnelle
ا، و��دف إ�� مساعد��م مجموعة ا��دمات واأل�شطة ال�� تقدم للطالب فرديا أو جماعي

.ة� وكيفية إدارة حيا��م امل�نيع�� اتخاذ قرارات تتعلق بتعليم�م وتدر���م ومستقبل�م امل�

 ٌّ� اٌد ِمْ�ِ
َ

ِإْرش

39 career education
éducation à la carrière

لنا�� للفرد مع العالم ا��يط جزء من العملية التعليمية الشاملة ال�� تركز ع�� التكيف ا

�استخدام جميع املصادر بھ، وتر�ط جميع أنواع التعليم ا��الية بالواقع ا��قيقي، و 

ًجا و�عد ال��بية امل�نية برنام. لطالبال��بو�ة والتعليمية �املدرسة وامل��ل وا��تمع �� إعداد ا

 إ�� عالم امل�ن
ً
ة، و�دور حول ر�ط منا�� دراسًيا تر�وً�ا ي�� الطالب للدخول مستقبال

يم ة ب�ن التعليم النظري و��ن التعلالتعليم بالواقع الوظيفي وا��يآ�ي، و�إ�عاد العزلة القائم

ِمل�ا، ��االت التطبيقي، و�إعداد الطالب سواء من ُيِكمل الدراسة ا��امعية أ
ْ

و لم ُيك

إذ �ساعد �ذا . ا��االت حياتية مختلفة ب��ك�� املقررات التدر�سية ا��الية حول تلك

من . ملستقب�� �� سوق العملال��نامج التعلي�� الطالب ليصنع قرارات فاعلة تتصل بدوره ا

ال، وصناعة القرار، وضع األ�داف، وم�ارات االتص: خالل التدر�ب ع�� م�ارات، مثل

.وأخالقيات امل�نة، وتقو�م الذات وغ�� ذلك

 
ٌ
ة  ِمْ�ِنيَّ

ٌ
ة ْرِ�يَّ

َ
ت

40 case study
étude de cas

مق �� دراس��ا وذلك عن أسلوب بح�� �ع�� بتق��� حالة فرد أو جماعة أو مؤسسة، والتع

السابقة، ومن ثم ���يص  طر�ق املعلومات والبيانات عن الوضع القائم، و�عرف األوضاع

د �ذه الطر�قة �� البحث و�عتم. ا��الة ومعرفة مس�با��ا ووصف أن�� ا��لول ملعا����ا

وشاملة أو دراسة �ل  ع�� دراسة عدد محدود من ا��االت أو املفردات دراسة متعمقة

 وقد ت�ون ا��الة �� ا��ال. دراسةالعوامل املتداخلة وامل��ابطة واملؤثرة �� املش�لة محل ال

ِة 
َ
 ا�َ�ال

ُ
ِدَراَسة

18



حلة دراسية أو مجموعة من ال��بوي مجموعة من الطالب أو مدرسة أو مقرًرا دراسًيا أو مر 

اسة ا��الة �� البحوث وال �ع�� در . و�ل وحدة من �ذه الوحدات �عت�� حالة. املعلم�ن

ال تتم بمعزل عن " كحالة"ال��بو�ة إ�مال أو تجا�ل أثر الوسط ا��يط، فدراسة الفرد 

زلھ عن ا��ماعات ذات التأث�� ا��ماعة األولية ال�� ي�ت�� إل��ا، و�حث ا��الة ال يمكن ع

.املباشر أو غ�� املباشر ع�� املوضوع الذي تتم دراستھ

41 causal comparative studies
méthodes comparatives causales

جموعة من اإلجراءات نوع من البحوث الوصفية ال�� تقوم ع�� طر�قة بحثية تتضمن م

�ن أو أك�� �� جانب أو ال�� �عمل �� اتجاه معرفة خصائص وتفس�� الفروق ب�ن مجموعت

ر ھ �� بقية املتغ��ات ال�� تؤثمتغ�� مع�ن اعتمادا ع�� االختالف �� متغ�� مستقل، وال�شاب

ن خالل�ا أن يتوصل إ�� إجابات أو يحتمل أن تؤثر �� املتغ�� التا�ع، وال�� يحاول الباحث م

تبط بوقا�ع وظروف أو عن مشكالت خالل تحليل العالقات، فيبحث عن العوامل ال�� تر 

�� كث�� من ا��االت أن  أنماط سلوك معينة، وذلك ألن الباحث يجد أنھ من غ�� العم��

ملتوافرة لديھ �� تحليل ما �عيد ترت�ب الوقا�ع والتحكم �� وقوع�ا، والطر�قة الوحيدة ا

ع�� بتحل
ُ
يل وتفس�� ش�� الطرائق يحدث فعال ل�ي يتوصل إ�� األسباب والنتائج، و�� �

ع�� . ، كما ��تم بتقو�م�اوالسياسات ال��بو�ة �� الدول ا��تلفة والثقافات املتنوعة
ُ
كما �

محاولة استخالص عالمات ودالالت بنظم التعليم �� البالد ا��تلفة والعوامل املؤثرة ف��ا، و 

الت بقصد عدم التعرض لصعاب يمكن م��ا اإلفادة �� تطو�ر وتقدم ال��بية، للت�بؤ باملشك

دقة اختيار  -: نةيمكن تالف��ا، ومن ب�ن أسس تصميم الدراسات السب�ية املقار 

ومن بي��ا (��موعات إجراءات ضبط اختيار ا -. دقة التعر�فات اإلجرائية -. ا��موعات

باستخدام (حليل البيانات ت -). املناظرة أو املضا�اة، التجا�س الك��، والتجا�س الفر��

، )�2ا(، واستخدام مر�ع �ا ANOVA، وتحليل التباينTاملتوسط ا��سا�ى، واختبار 

وء حدود �ذه تفس�� النتائج ع�� ضوء املعطيات اإلحصائية، و�� ض -). Z(واختبار 

.الدراسات

 
ٌ
ة

َ
اَرن

َ
 ُمق

ٌ
ة ِدَراَساٌت َسَبِ�يَّ

42 change management
gestion de changement

ذي يقود نحو اتجا�ات معينة إدارة للفكر وا��و�ر، و�دارة للمضمون الوظيفي والعق��، ال

إجراء منظم يأخذ ��  بذا��ا، وتحمل أ�عاد وظيفة جديدة ذات طا�ع بنا�ي، من خالل

تنظيم، و�قوم بفحص ب�ئة االعتبار جميع الظروف ا��ارجية والداخلية ال�� تؤثر �� ال

ِي��ِ 
ْ
غ

َّ
 الت

ُ
ِإَداَرة
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وش�ل الوظائف وامل�ارات  التنظيم وثقافتھ وكيفية االتصال فيھ وش�ل ال�ي�ل التنظي��

ملنظم من حالة إ�� أخرى من أجل التحول ا. واألفراد واآلالت ونظام ا��وافز وغ�� ذلك

تحس�ن نوعية ا��دمة  -: س و�س��دف إدارة التغي�� �� املدار . إلحداث التغي�� التنظي��

 -انت مادية أو �شر�ة، استغالل املوارد املتاحة أفضل استغالل سواء �  -التعليمية،  

و�تم إحداث التغي�� �� عدة . داعتحس�ن الرؤ�ة املستقبلية للمدرسة، وز�ادة قدر��ا ع�� اإلب

مز�د من (� األفراد �غي� -.  �غي�� طر�قة أداء األعمال -. �غي�� التنظيم -: عناصر، ��

 -. قاومة األفراد للتغي��التقليل من م -...). إعداد برامج لتطو�ر�م وتدر���م -املعلومات 

واالستفادة من أخطاء  إحداث التغي�� بتعرف عمليات التغي�� ال�� حدثت �� املا���،

إعطاء العامل�ن  -. ��وضع السياسات وا��طط ال�� �ساعد ع�� إجراء التغي  -. اآلخر�ن

توف�� املناخ األم��،  -. ��وضع تصور مستقب�� للتغي -. الوقت للنجاح والتكيف مع التغي��

.و��ئة �عليمية فعالة �ساعد ع�� التغي��

43 change resistance management
gestion de la résistance au changement

سارة االقتصادية وعدم تث�� فكرة التغي�� عادة قلق ومخاوف الناس أل��م يخشون ا��

قد يؤدي أي �غ�� �� ال�ي�ل أو املالءمة وعدم التأكد وكسر األنماط االجتماعية العادية، و 

اد تفاعل املر�حة؛ لذا يقاوم األفر التقنية أو األفراد أو اإلس��اتيجيات إ�� كسر �� أنماط ال

�ة ع�� األفراد والعمليات، وقد تفرض عملية اإلدارة اإلس��اتيجية �غ��ات جو�ر . التغي��

رفوا بفكر إس��اتيج�� عملية كما �عد عملية إعادة توجيھ املؤسسة ل�ي يفكر األفراد و�تص

لكن درجة تقبل األفراد فت�ون درجة تف�م اإلدارة اإلس��اتيجية عادة مرتفعة و . صعبة

من الصعب الضغط ع�� األفراد  ضعيفة؛ لذا ي�ب�� أن يمر أفراد اإلدارة بتغ�� ثقا��، ألنھ

ل��ديد األسا��� الذي يواجھ لذلك يمكن اعتبار مقاومة التغي��، ا. لتغي�� طر�قة تفك���م

غياب، أو تقديم الش�اوى، ال: وتتخذ املقاومة عدة صور، مثل. تنفيذ اإلس��اتيجية بنجاح

��اتيجية؛ أل��م ال يف�مون ما و�قاوم األفراد عادة تنفيذ اإلس. أو عدم الرغبة �� التعاون 

لة أك�� من مجرد توف�� وقد ال يتطلب األمر  �� مثل �ذه ا��ا. حدث أو س�ب التغ��ات

يجية ع�� قدرة املدير�ن ع�� لذا يتوقف التطبيق النا�� لإلس��ات. املعلومات ال�افية ل�م

العاملون إ�� التغي�� ع�� أنھ ��يئة مناخ تنظي�� يؤدي إ�� التغي��، وأن ينظر املديرون و 

حلة أو أي مستوى خالل وقد تظ�ر مقاومة التغي�� �� أية مر  -. فرصة أك�� منھ ��ديًدا

إلس��اتيجية إال أن �ناك عملية تطبيق اإلس��اتيجية، و�الرغم من �عدد مراحل تطبيق ا

إصدار األوامر وجعل�ا  :التغي�� " فرض"إس��اتيجية  -:ثالثة مداخل شا�عة االستخدام ��

ا �عا�ي من املقاومة الشديدة ملزمة، ومن مزايا �ذه اإلس��اتيجية السرعة، بالرغم من أ��

ِي��ِ 
ْ
غ

َّ
اَوَمِة الت

َ
 ُمق

ُ
ِإَداَرة

20



�� تقوم ع��  توف�� التغي" �عليم"إس��اتيجية . واالل��ام الضعيف من قبل العامل�ن

إلس��اتيجية بطء وصعو�ة املعلومات إلقناع األفراد بضرورة التغي��، ومن عيوب �ذه ا

قاومة أقل عن إس��اتيجية تطبيق اإلس��اتيجية، ومع ذلك ف�� تؤدي إ�� ال��ام أك�� وم

�دف إقناع األفراد بأن �س�: اإلس��اتيجية الرشيدة أو املص��ة ال��صية. التغي��" فرض"

 مل��تبة ع�� التطبيق نادًرا ماو�الرغم من ذلك فإن التغي��ات ا. التغي�� �و ملص����م �س�يا

كن املديرون من ز�ادة و�عد �ذه اإلس��اتيجية أفضل�م، حيث يتم. ت�ون لصا�� ا��ميع

و�مكن تطبيق �ذا . دقةفرصة التطبيق النا�� للتغي�� من خالل تصميم ج�ود التغي�� ب

غي�� وتفاصيل التحول، وت�يح دعوة العامل�ن للمشاركة �� عملية الت -:املدخل بإتباع اآل�ي

أ��م جزء من عملية التغي��، املشاركة الفرصة أمام ا��ميع للتعب�� عن آرا��م والشعور ب

� دافع أو حافز و�عرف مصا���م ال��صية ال�� س�تحقق من خالل التغي��؛ توف�

مام لالتصاالت ح�� يف�م للتغي��، وقد ت�ون املص��ة ال��صية أ�م دافع؛ توجيھ اال�ت

ملرتدة؛ ألن ا��ميع يرغبون �� األفراد الغرض من وراء التغي�� إرسال واستقبال املعلومات ا

ين القوى ا��ارجية ونظًرا لتبا. متا�عة س�� األمور ومعرفة مدى التقدم الذي حدث

دل وسرعة و��م واتجاه و�تفاوت مع. والداخلية، فإن التغي�� ���ء طبي�� �� املؤسسات

س��اتيجيون ��لق ب�ئة لذلك �س�� اإل . التغ��ات ع�� مر الزمن باختالف �شاط املؤسسة

فراد من تطو�ع أنفس�م عمل تم�د ��دوث التغي�� كضرورة م��ة للمؤسسة ح�� يتمكن األ 

تيجية، اتخاذ قرارات �غي��ات وقد يتطلب تب�� مدخل اإلدارة اإلس��ا. للتغي�� �س�ولة أك��

ن��اج �عض التصرفات و�ستطيع اإلس��اتيجية ا.  كب��ة �� فلسفة املؤسسة وعمليا��ا

ب أن يتوقع اإلس��اتيجيون و�ج. اإليجابية ل��د من مقاومة املدير�ن والعامل�ن للتغي��

ية اإلدار�ة ال�� �ساعد �� التغي�� و�قدموا للمدير�ن والعامل�ن برامج التدر�ب والتنم

رون بالتغي�� �� اتخاذ قرار و��ب�� اش��اك األفراد الذين س�تأث. إعداد�م لتلك التغ��ات

ب أيضا تأكيد ا��اجة ملثل كما يج. التغي�� و�� القرارات ا��اصة بكيفية تطبيق التغي��

.تلك التغ��ات وضرور��ا للمؤسسة

44 charter schools
écoles de charte

ملدرسة و�م �� الغالب من صيغة �عليمية مستقلة إدار�ا، �عمل بنظام الَعْقد ب�ن منظ�� ا

ل�شطاء الذين يجدون قيودا �� املعلم�ن أو أولياء األمور أو القطاع ا��اص أو غ���م من ا

). ��لية ومجالس األمناءمثل مجالس التعليم ا(املدارس العامة التقليدية، والضامن�ن 

دارس ال ت�بع مجالس التعليم م(واملدارس ال�� تدير�ا اإلدارات أو املناطق أو الواليات 

ش��ا  �� الغالب جماعات غ�� ر�حية أو جامعات أو) ا��لية
ْ
عالوة ع�� . كيانات ح�ومية ت�

ِة 
َ

َمَداِرُس الَوثِيق

21



أن تفتح سالسل من أن �عض اإلدارات التعليمية ا��لية قد �سمح لبعض الشر�ات ب

عن رسالة املدرسة  و�مكن أن تتضمن الوثيقة تفاصيل. مدارس الوثيقة غ�� الر�حية

طرائق قياس النجاح، و�رنامج�ا وأ�داف�ا والطالب الذين تخدم�م وطرائق التقييم و 

ل ع�� الوثيقة، ال�� �عد وتصبح مدارس الوثيقة قادرة قانونا ع�� العمل بمجرد أن تحص

سنوات، وت�ون خاضعة  5-3َعْقد أداء محدد قانونا تختلف مدة سر�انھ، لكن �� الغالب 

ية أو ا��امعة أو أي �يئة ومسؤولة أمام مجلس التعليم ا���� أو مجلس التعليم بالوال 

ثيقة، وتتلقى �ذه املدارس أخرى عن إحداث نتائج أ�اديمية إيجابية واالل��ام �َعْقد الو 

مي��، وأن تختار من جانب عادة تمو�ال ح�وميا، و�جب أن ال ت�ون طائفية أو تمارس الت

جدد عقود�ا يجب أن. املعلم�ن والطالب وأولياء األمور 
ُ
ظ�ر أ��ا تل�� توقعات أوليا ول�ي ت

ُ
ء ت

ومع . ظ باملعلم�ن وتجذ��ماألمور ومجالس اإلدارة، وأن �ستمر �� جذب األسر، وأن تحتف

�إحدى طرائق  1988م أن مدارس الوثيقة صيغة �عليمية أمر�كية امل�شأ ظ�رت �� عا

�� ا��دمة التعليمية، فقد إصالح التعليم وأحد بنود دعم االختيار �� تقديم وا��صول ع

كندا وشي��، ومن حيث وفاء نيوز�لندا و�نجل��ا وو�لز و : وجدت طر�ق�ا إ�� دول أخرى مثل

ْت من أجل�ا خرجت الدراسا
َ
ِش�

ْ
�

ُ
أن �ذه : ت ب�تائج متعارضةالتجر�ة ب�نفيذ األ�داف ال�� أ

حدث نتائج املدارس ال تختلف �� نتائج�ا سلبا أو إيجابا عن املدارس ا
ُ
لعامة، أو أ��ا ت

.دارس العامةأفضل من املدارس العامة، أو أن نتائج�ا أسوأ من نتائج امل

45 citizenship
citoyenneté

و�ع�� جغرافية . الوضع الذي ي�ون فيھ املرء متمتًعا بحقوقھ وواجباتھ كمواطن

رض، والعالقة الدينامية ب�ن ال��صية؛  أي انتماء الفرد إ�� قطعة جغرافية ع�� �وكب األ 
مثل حق التصو�ت (املواطن  املواطن والدولة، من حيث اإلجراءات ال�� يمكن أن يقوم ��ا

واملنافع أو ا��قوق ال�� من  ،)مثل دفع الضرائب(، وال�� يجب أن يقوم ��ا )�� االنتخابات

ا��ق �� : عينة، م��احق املواطن أن يطالب ا���ومة ��ا، وامتالك وممارسة حقوق م

اية ال��ية، وا��ق �� العمل ا��ر�ة، وا��قوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، والرع

�� حمل ا���سية : �ي و�تمثلالبعد القانو  -: وللمواطنة ثالثة أ�عاد. والع�ش �� ب�ئة نظيفة

جموع ا��قوق والواجبات و�تمثل �� م: البعد السيا���  -.  �� بطاقة ال�و�ة، وجواز السفر

و�تمثل �� : البعد القي��  - .واملسئوليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ل�ل مواطن

ن أجل حماية ترابھ مجموع عواطف االنتماء للوطن والوالء لھ لدرجة االس�ش�اد م

.نكساراتھ ونكساتھوثقافتھ، واالع��از برموزه وانتصاراتھ، والعمل ع�� تخطي ا
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éducation à la citoyenneté

، و�عداد املواطن ....اليد�مت�شئة األفراد ع�� حب وط��م وعقيد��م ولغ��م وعادا��م وتق

 مائھ الثقا�� ووالئھ السيا���،الصا�� القادر ع�� التعب�� السليم عن �و�تھ ا��ضار�ة وانت

ة الوطن واالع��از بتار�خھ وع�� املشاركة الفعالة �� ا��ماية والذود عن جغرافية و��ئ

املمارسة املتوازنة ل��قوق واالفتخار ب��اثھ واإلخالص للسلطة الشرعية القائمة فيھ، و 

سامح والتعا�ش والسلم والواجبات وا��ر�ات واملسؤوليات، واإلس�ام �� �شر قيم ال�

عامة، وتدعيم املصا�� الوطنية االجتما�� والسالم العاملي، وصيانة املرافق واملمتل�ات ال

يات ا��لية واإلقليمية العليا، وتنمية مقدرات الوطن أرضا و��سانا، ومجا��ة التحد

 و�س�� ال��بية ع�� املواطنة. راروالدولية ال�� تواجھ ا��تمع والدولة �� عالم متغ�� باستم

�وناتھ كما يتعامل مع إ�� جعل �ل مواطن �عت�� بلده أو وطنھ ِمل�ا لھ، يتعامل مع م

ناية ب�ل ما �و ملك عمومى ممتل�اتھ ا��اصة، من حيث ا��افظة والصيانة والنظافة والع

ألمر الذي �ساعد ع�� أو شبھ عمومي أو خصو���، �أنھ ملك للفرد الذي يتعامل معھ، ا

ة اتجاه ممتل�ات الغ��، كما تجنب العديد من ا��سائر ال�� ت�تج �� حالة املواقف السلبي

ل ا���رات الدراسية، �� ��و �و الشأن �� حالة تلو�ث الب�ئة �� الشوارع والشواطىء وداخ

ش�ل...املدرسة أو �� ساح��ا وتكس�� زجاج الفصول الدراسية 
ُ
ال��بية ع�� املواطنة، ��  و�

فراد وفق املواقف اإليجابية واقع األمر مصدًرا اقتصادًيا كب�ً�ا ل�ل الوطن، ألن ت�شئة األ 

� تالحم ا��تمع، األمر تجاه الغ��، �سا�م �� توف�� نفقات ��مة، كما �سا�م كذلك �

ومن ب�ن . و�وت��ة سر�عة الذي �ساعد ع�� التنمية االجتماعية واالقتصادية �ش�ل سليم

دولة وجغرافي��ا، ب��ا��ا و�ضم عناصر ترتبط بتار�خ ال: ا��ال املعر��: �ذه ا��االت 

ار�خ وجغرافية ا��يط وثقاف��ا، ومؤسسات الدولة، وحقوق املواطنة، وواجبا��ا، وت

و�ضم م�ارات متنوعة : مل�اري ا��ال ا. اإلقلي�� والعر�ي والعاملي، ومعارف علمية وتقنية

ألخالقية والقيم الدي�ية و�ضم ال��بية ا: ا��ال الوجدا�ي. جسدية وتقنية وم�نية وفنية

 .مح وعدم التمي�� ب�ن املواطن�نوالقيم الوطنية واالجتماعية واالقتصادية واالح��ام وال�سا

ع ة الوطنية والوالء للوطن والدفاو�ضم االنتماء إ�� الوطن، واالع��از بال�و�: ا��ال الوط��

الواجبات، واال�تمام عن وحدتھ، والشعب وا��افظة ع�� األصالة، وممارسة ا��قوق و 

.بالعدالة العاملية والسالم العاملي

47 civic education
éducation civique

ف إ�� تزو�د الطالب صيغة تر�و�ة واسعة وجانب م�م من عمل املؤسسة ال��بو�ة ��د

لديمقراطية واملواطنة املسؤولة باملعارف واملفا�يم وامل�ارات والقيم املرتبطة با��ر�ة وا
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التعا�ش مع مجتمعھ �� ظل وحقوق اإل�سان إلعداد الفرد القادر ع�� التفك�� الناقد، و 

ر أو غ�� مباشر، واملبادرة سيادة الدستور والقوان�ن واملشاركة �� ا��كم عن طر�ق مباش

�م، وحل املشكالت، االقتصادية اإليجابية، وتحمل املسؤولية، وتقدير آراء اآلخر�ن واح��ام

��� والوط�� واإلقلي��، والسياسية، وال��ية، وال��بو�ة، عن طر�ق البحث العل�� ا�

وتتحدد أ�عاد ال��بية . السالموالعاملي للصا�� العام، من أجل التقدم والرفا�ية، واألمن و 

، التعددية والتنوع، ال�و�ة املواطنة الفعالة، الصا�� العام، خدمة ا��تمع: املدنية ��

ل��بية �� دعم الديمقراطية الثقافية، الثقافة السياسية، و�تمثل ال�دف العام من �ذه ا

، وذلك من خالل خلق املواطن�ن وا��تمع املد�ي واملواطنة الديمقراطية الوطنية والعاملية

ملواطنة ع�� مستو�ات املعرفة الذين يمثلون األساس لعمل الديمقراطية وا��تمع املد�ي وا

ة وا��الس النيابية وتركز ال��بية املدنية ع�� ش�ل ا���وم. والوجدان واملمارسة

عمل ا���ومة ومؤسسا��ا،  وال�شر�عية وأدوار�ا و�شكيل�ا، والنظام االنتخا�ي، وطر�قة

واطن�ن وحقوق�م ومسؤوليا��م وطر�قة الفصل والرقابة املتبادلة ب�ن السلطات، وأدوار امل

الوطنية، والطرق القانونية �� إدارة وتوجيھ الشأن العام ع�� جميع املستو�ات ا��لية و 

.�ااملتاحة ل�م للتأث�� ع�� السياسات ا���ومية أيا �ان مستوا

48 civil society
société civile

ل �� ا��معيات والنقابات مجموعة التنظيمات وا��ر�ات االجتماعية التطوعية ال�� تتمث

ال�� تتوسط العالقة ب�ن الفرد العمالية واألحزاب السياسية واالتحادات امل�نية وغ���ا، و 

ياسية وال��ية والدولة ��دف تقديم خدمات للمواطن�ن ع�� جميع األصعدة الس

صا���م، لل��وض با��تمع إ��، والدفاع عن حقوق�م وم...واالجتماعية والبي�ية والدي�ية

االستقاللية، والشمولية التطوعية، والالر�حية، واملؤسسية، و : ومن خصائص�ا . وتنميتھ

.��ميع جوانب ا��ياة �� ا��تمع

َمٌع َمَدِ�يٌّ 
َ
ُمْجت

49 civil society organizations
organisations de la société civile

ول إ�� ا��كم و�عمل ع�� كيانات خارج مؤسسة الدولة ال �س��دف الر�ح، وال �س�� للوص

اقبة من حيث تقييم مدى تجمع  الناس لتحقيق أ�داف ومصا�� مش��كة، وتقوم بدور املر 

ية لألمم املتحدة وتقييم الوضع التقدم �� تنفيذ االل��امات ال�� وردت �� املؤتمرات الدول

األك�� فاعلية من أجل تحقق  الرا�ن ل��امج املساعادت والتعاون من أجل التنمية، و�عت��

لمناطق الفق��ة والنائية، مؤشرات أ�داف التنمية والسيما فيما يتعلق بتقديم ا��دمات ل

َدِ�ّيِ 
َ
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َ
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و األمية و�عليم البنات، و�� مجال التعليم �� مرحلة ما قبل االلتحاق باملدرسة، ومح

ادي الشباب وتقنيات وتقديم القروض الصغ��ة، وحماية الب�ئة وا��فاظ عل��ا، ونو 

املنظمات غ�� ا���ومية  -: ومن ب�ن م�ونات منظمات ا��تمع املد�ي. املعلومات وغ�� ذلك

ا��قوقية والدفاعية  املنظمات -). منظمات تنمو�ة ومنظمات تقديم الرعاية وا��دمات(

�سان ال�� �س�� إ�� ال�� �س��دف تحقيق املنفعة ا��ماعية و�شمل منظمات حقوق اإل

 -. وكذلك جماعات األعمال التأث�� �� ال�شر�عات و�� الرأي العام �شأن قضايا متعددة،

.امل�ندس�ن واملعلم�ن وغ���ما��ماعات امل�نية أو النقابات امل�نية ال�� �شمل األطباء و 

50 classification
classification

ع�� أساس خصائص�ا أو  عملية جمع املعطيات والبيانات واإلحصاءات �� أبواب مستقلة

غراض �عليمية، بناء ��م�ا، �وضع الطالب �� صف واحد ع�� أساس املقدرة ومن أجل أ

ر��م، أو وضع الطالب �� ع�� نتائج االمتحانات واملعلومات األخرى ال�� تدل ع�� مقد
ن والوزن والطول أو مجموعات م���مة يمكن مقارن��ا ألغراض ر�اضية ع�� أساس الس

.جميع �ذه العوامل

 
ٌ
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51 classification of research 

methodclassification des méthodes de la recherche

�� ُ�عد الزمن، و�شمل تص�يف منا�� البحث بناء ع -: �ناك عدة تص�يفات ملنا�� البحث 

واملن�� الت�بؤي ) ة ا��اضردراس(واملن�� التجر��� ) دراسة املا���(املن�� التار��� : ذلك

املن�� : �شمل ذلكتص�يف منا�� البحث حسب ال�دف من البحث، و  -). دراسة املستقبل(

 تباطي، واملن�� التفس��ي، واملن��الوصفي، واملن�� التار���، واملن�� املقارن، واملن�� االر 

�ات املستخدمة، و�شمل تص�يف منا�� البحث حسب املتغ� -. التحلي��، واملن�� الت�ب��

��، مع مالحظة أن املن�� املن�� البعدي، واملن�� شبھ التجر���، واملن�� التجر�: ذلك

معا��ة أو تناول أو ضبط  البعدي يتضمن دراسة الظا�رة دون أن ي�ون للباحث أي دور ��

، و�وظف ا��اوالت و�تصف �ذا التص�يف ملنا�� البحث  بالشمول . للمتغ�� املستقل

.السابقة لتص�يف منا�� البحث توظيفا ��يحا إ�� حد كب��

اِ�ِ� الَبْحِث 
َ
 َمن

ُ
ْصِ�يف

َ
ت

52 classroom activity
activité de classe

غرفة الصف �� املؤسسات  نوع من أ�شطة التعليم والتعلم ال�� تتم بصورة نظامية داخل

يٌّ  ِ
ّ

 َصف
ٌ
اط

َ
ش

َ
�
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وأفعال داخل غرفة الصف  التعليمية، و�� �ل ما يقوم بھ املعلم أو املتعلم من أعمال

لم املز�د من ا����ات، ومن ��دف دعم عملية التدر�س، وز�ادة فعاليا��ا �� إكساب املتع

بموضوع الدرس، أو عرض  عرض عم�� أو تجر�ة إلثبات أو تأكيد معلومات تتعلق:  أمثل��ا

لدرس، أو عمل شر�ط فيديو، أو شر�ط صو�ي يحتوي ع�� معلومات تدعم موضوع ا

.إ��...مسابقة داخل الصف ب�ن فر�ق�ن من الطالب حول موضوع الدرس 

53 classroom assessment
évaluation de classe

ن املعلم�ن �غرض تقييم تقييم ُيب�� و�طبق و���� من ِقبل املعلم أو من ِقبل مجموعة م

ن �ذا التقييم معياري وقد ي�و . أداء الطالب داخل الصف �� أحد املوضوعات املدرسية

للكشف عن نوا�� الضعف  املرجع أو مح�ي املرجع، و�تم استخدام نتائج التقييم الصفي

طو�ر�ا بما يمكن الطالب ونوا�� القوة �� �علم الطالب �غرض تحس�ن عملية التدر�س وت

.من الوصول إ�� مستو�ات عليا من التحصيل

يٌّ  ِ
ّ

يِيٌم َصف
ْ

ق
َ
ت

54 classroom management
gestion de classe

ءات الروتي�ية، وتحديد القواعد الطر�قة ال�� يقوم املعلم من خالل�ا ب�نظيم و�دارة اإلجرا

طالبھ أفضل ن�يجة  النظامية داخل الصف، لتوف�� ب�ئة �عليمية مناسبة ليحقق مع

طية الروتي�ية ال�� تحديد اإلجراءات النم -. ضبط ب�ئة الصف -ممكنة، وذلك من خالل 

� �سلسل تقديم وضع إطار زم�� منضبط يو� -. يجب أن ي�بع�ا الطالب داخل الصف

إعالن املعاي�� السلوكية  -. تحديد أسلوب التعامل مع املواقف السلوكية -. فعاليات الدرس

ء الصف لتحقيق أق��� فائدة تنظيم فنا -. املتوقعة من الطالب والتأكيد ع�� االل��ام ��ا

وز�ع املصادر كفاءة ت  -. ضبط وتنظيم حركة الطالب داخل الصف -. �عليمية للطالب

.التعليمية داخل الصف

 ِ
ّ

ف صَّ
َ
 ال

ُ
ِإَداَرة

55 closed systems
systèmes fermés

لب�ئة والعوامل ا��ارجية النظم ال�� تنغلق ع�� نفس�ا وت�تعد عن التفاعل مع معطيات ا

.ا��يطة

 
ٌ
ة

َ
ق

َ
ل

ْ
ٌم ُمغ

ُ
ظ

ُ
ن

56 cognitive strategies
stratégies cognitives

يم�ا وتحليل�ا وتخز���ا اإلس��اتيجيات ال�� �ستخدم�ا الفرد �� تحصيل املعرفة وتنظ

 
ٌ
ة اِتيِجَياٌت َمْعِرِفيَّ ِإْس�َ�
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ال�� �عت�� ضرور�ة . باشرةواس��جاع�ا �� حل املشكالت، و�� من إس��اتيجيات التعلم امل

ية معرفية عن األخرى إال جًدا لتعلم أي معلومات جديدة، ولكن رغم اختالف �ل إس��اتيج

وتت�ون . ات ا��ديدةأ��ا جميعا �ش��ك �� أداء وظيفة واحدة و�� معا��ة املعلوم

قبال و�رسال املعلومات، املمارسة، است: اإلس��اتيجيات املعرفية من أر�ع مجموعات ��

�� أنواع م�مة من امل�ارات والتحليل واالستدالل، وت�سيق املدخالت وا��رجات، و�ش�� إ

 ل�� تتحكم �� �علم الفرد أي ��و�� ا. أك�� �عقيًدا من امل�ارات العقلية أو القدرات العقلية

ي موضوع بصرف النظر سلوك الفرد ا��اص بالتذكر والتفك��، و�مكن استخدام�ا �� أ

ن املعلومات، والبحث �� إس��اتيجيات االن�باه، وتخز�: عن نوع ا��توى، ومن أمثل��ا

.املشكالت الذاكرة، واالس��جاع، والتفك��، �� تذكر املعلومات و�� حل

57 cognitive structure
structure cognitive

ات ولواقع الفرد، الذي يوظف�ا ب�ية �ش�ل تنظيًما ذ�نًيا ديناميا لألف�ار واملعارف وامل�ار 

لھ باك�ساب وتقييم  بخصوص تأو�ل وجوده ا��اص ووجود محيطھ ا��ار��، وال�� �سمح

�سبة سابًقا، لت�ون الدليل لف�م املواد ا��ديدة، من خالل تنظيم املعرفة أو املعلومات املك

النمو العام للفرد، و�عتمد  األف�ار واملفا�يم ا��ديدة وتمثل�ا،  و�� تنمو وتتطور حسب

ك واملعرفة والف�م، الذي يقاس ع�� الذ�اء املعر��؛ أي العمل العق�� الذي يدخل �� اإلدرا

ا ببعض، وقد يقتصر قياسھ أحياًنا بال��وء إ�� القدرة ع�� حل املشكالت املتعلقة �عض�

.ع�� إنجاز وظائف اإلدراك ا�����

 
ٌ
ة  َمْعِرِفيَّ

ٌ
َية

ْ
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58 communication methods
méthodes de communication

 أو االتصال التعلي�� األساليب واإلجراءات ال�� يتم اتباع�ا إلتمام عملية االتص
ً
ال عموما

تصال غ�� اللفظي، االتصال اللفظي، واال: ومن أ�م �ذه الطرائق. ع�� وجھ ا��صوص

التصال الذا�ي، واالتصال واالتصال ال�شري، واالتصال نصف ال�شري واالتصال اآل��، وا

.ال�����، واالتصال ا��م�� واالتصال ا��ما���ي 

َصاِل  ِ
ّ
اِئُق االت َر

َ
ط

59 communication skills
compétences de communication

وال�� ) املرسل، واملستقبل(ال مجموعة امل�ارات ال�� ي�ب�� توافر�ا لدى طر�� عملية االتص

�ارات االتصال ا��اصة ومن أ�م م. تضمن إتمام عملية االتصال بنجاح، وتحقيق أ�داف�ا

الة، وصياغة مضمون تحديد �دف الرسالة، واختيار ا��توى املناسب للرس: باملرسل

َصاِل  ِ
ّ
 االت

ُ
َمَ�اَرات
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ال الرسالة، ومتا�عة وصول الرسالة، وترك�� الرسالة، واختيار أفضل وسيلة وأسلوب إلرس

، و�قناع املستقبل الرسالة للمستقبل، وا��وار مع املستقبل حول مضمون الرسالة

�م م�ارات االتصال ومن أ. بمضمون الرسالة، وتقو�م نتائج الرسالة ع�� املستقبل

سالة وف�م مدلول�ا، و�جراء امل�ارة �� تلقي الرسالة، وفك رموز الر : ا��اصة باملستقبل 

ن الرسالة، وم�ارة اك�ساب حوار إيجا�ي مع املرسل حول الرسالة، و�بداء الرأي �� مضمو 

.إ��...ا����ات ال�� تنطوي عل��ا الرسالة 

60 community
communauté

أك�� تقارً�ا �� ثقافا��م  وجود جغرا�� فر�� �� الدولة يضم أفراًدا أو مؤسسات وجماعات

��تمع املد�ي القائمة مؤسسات ا: ومصا���م املباشرة، و�و حلقة الوصل ب�ن طرف�ن �ما

ل��و�حية والثقافية والسياسية فيھ مثل األسر واملؤسسات التعليمية والدي�ية والر�اضية وا

القضائية والتنفيذية من ناحية من ناحية، والدولة ممثلة �� أج�ز��ا املركز�ة ال�شر�عية و 

��  -� وضع��ا الدولة تحو�ل السياسات ال� -: وتت��ص وظائف ا��تمع ا���� �� . أخرى 

تھ وتطلعات األفراد إ�� عمليات تنفيذية تتالءم مع ظروفھ و�م�انا -ضوء مؤشرا��ا

ش��ك للوطن خالل إتاحة فرص دعم �و�ة الفرد �� إطار املواطنة واالعتماد امل -. ورفا�ي��م

مراقبة  -. انتماءا��مالتفاعل االجتما�� ل��ميع �غض النظر عن أصول�م وم�ان��م، و 

دعم  -. ��� من ناحية أخرى التوازن ب�ن حر�ات األفراد من ناحية وأخالقيات ا��تمع ا�

م منذ الصغر �� مؤسسات الت�شئة األسر�ة للصغار من خالل األسرة واال�تمام بتعليم�

�� ترقيتھ وتقدمھ، أك�� من �عليمية وطنية تن�� حس االنتماء للمجتمع ا����، وا��رص ع

فل مما يتطلب ��يئة سياقات اال�تمام بالثقافة الفرعية الطائفية ال�� ي�ت�� إل��ا الط

.تر�و�ة مجتمعية وطنية

 ٌّ� ِ
ّ

َمٌع َمَح�
َ
ُمْجت

61 community participation
participation communautaire

جتماعية والثقافية مشاركة أفراد ا��تمع عن كثب �� العمليات االقتصادية واال 

صول�م  إ�� صنع القرار و��� والسياسية ال�� تؤثر �� حيا��م، وتوفر باستمرار إم�انية و 

ركز ع�� الدور الرئ�س الذي السلطة، إذ تمثل �ذه املشاركة إس��اتيجية شاملة للتنمية، ت

.ق النفع ل��ميعي�ب�� أن يقوم بھ األفراد �� جميع مجاالت ا��ياة، بما يحق
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62 comparative research method
méthode de recherche comparative

ارِن 
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خل اإلطار الثقا�� واالجتما�� من�� البحث الذي �عت�� دراسة النظم التعليمية ا��تلفة دا

يل�ا ونمو�ا، �� املوضوع واالقتصادي الذي يحيط ��ا والعوامل والقوى املؤثرة �� �شك

 لقوى والعوامل ال�� ت�تج تبايًنااألسا��� لھ، و�رمي إ�� اك�شاف التباينات واالختالفات �� ا

ا �� نظم التعليم، واملن�� املقارن شا�ع االستخدام
ً
�ا، �� مجال ال��بية املقارنة وغ��  واختالف

� ال��اية �و محاولة و�ستخدم عند مناقشة نظم التعليم أو مشكالتھ، و��ون ال�دف �

ات ب�ن النظم التعليمية أو إصالح التعليم، إذ �س�� الدراسات املقارنة إ�� إقامة عالق

شتق م��ا �ذه الن
ُ
ظم والتطبيقات، ومن فوائد�ا تطبيقا��ا، و��ن الفلسفات ال�� يمكن أن �

� ضوء األوضاع ال��بو�ة أ��ا تمكن املسؤول�ن من ا��كم ع�� وضع ال��بية �� بالد�م �

ستوردة من بالد أخرى ح�� تتفق العاملية، وأ��ا �ساعد�م ع�� �عديل األساليب ال��بو�ة امل

استخالص نتائج عامة  مع أوضاع البلد الذي استع��ت لھ، كما أ��ا تمكن الباحث من

 أو نقاط ارت�از أمام �ل من يرغب �� تحس�ن التع
ً
ليم وتنميتھ ضمن حدود تص�� دليال

� مجال ال��بية �� عصور كما يكشف من�� البحث املقارن عن االتجا�ات السائدة �. بلده

 ول ا��تلفة إزاء �ذه املشكالتمعينة، وطبيعة املشكالت القائمة وا��لول ال�� اتخذ��ا الد

ًقا لظروف�ا ا��اصة
ْ
.وف

63 competence analysis checklist
liste de contrôle pour l'analyse des compétences

ء م�ام وأدوار عمل أو وظيفة قائمة تحليل معيار�ة �ستخدم لتقو�م الكفايات الالزمة ألدا

ال�� ي�ب�� ع�� ...) فنية أ�اديمية، ثقافية، م�نية،(ما، حيث �شمل الكفايات الرئ�سة 

معر��، (��ا، وجوانب التعلم القائم بالعمل امتالك�ا، والكفايات الفرعية املرتبطة ب�ل م

تدرج يحدد مدى توافر املرتبطة ب�ل كفاية فرعية، وذلك ع�� مستوى م) م�اري، وجدا�ي

.�ذه العناصر لدى الفرد موضع التقو�م

اَياِت 
َ

ْحِليِل الِكف
َ
 ت

ُ
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َ
ق

64 competency-based learning
apprentissage basé sur la compétence

ص
ُ
ب�� وت

ُ
و مم ل��ود املتعلم بامل�ارات أنوع من التعلم يتم من خالل برامج وأ�شطة �عليمية ت

للوصول إ�� حد . ة ومعلنةالكفايات ال�� يحتاج�ا ليؤدي م�ام محددة وفق معاي��  وا��

سمح للمتعلم باالنتقال إ�� اإلتقان دونما ا�تماٍم بالوقت الذي �ستغرقھ لذلك، حيث ال �ُ 

.�ش�ل �امل مرحلة ثانية من برنامج �علمھ إال إذا أتقن املرحلة األو��

اَيِة 
َ

� الِكف
َ

اِئٌم َع�
َ
ٌم ق

ُّ
َعل

َ
�

65 complexity theory
théorie de complexification
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امية للتعلم والتفك��، نظر�ة ترى أن الالخطية �� السمة الوا��ة �� الطبيعة الدين

تة تتكيف مع ظروف ا��الة، و�التا�� أصبحت عملية بناء املعرفة ظا�رة دينامية غ�� ثاب

 من الطر�قة ا��طية ا��سوسة �� معا��ة املعلومات، ف
ً
إن عملية بناء املعرفة �عيد و�دال

وأن املف�وم األسا��� لف�م . تكييف نفس�ا و�ع�ن تركيب نفس�ا بطرائق ال يمكن الت�بؤ ��ا

�ا النظام املعر�� تتكيف �عض�ا عملية بناء املعرفة �و أن امل�ونات العديدة ال�� يت�ون م�

يمكن ت�و�ن أنموذج خطي  مع �عض �عدد متنوع من الطرائق ال يمكن حصر�ا، و�التا�� ال

ة التعلم وعملية التفك�� يفسر عملية التعلم ولكن يمكن تحديد تركيب �سمح بظ�ور عملي

ا �� االعتبار خ��ات الب�ئة والتفاعالت
ً

االجتماعية، وأيًضا ا��اجة إ��  �� ب�ئة طبيعية آخذ

ثل أ�داف نظر�ة التعّقد �� وتتم. بناء املعرفة من املعرفة املوجودة بالفعل �� الذاكرة

القياس (قد ال�س�� قياس التع -). التنظيم الذا�ي(تفس�� ال��اكيب ا��ديدة  -: اآل�ي

ابت�ار نماذج فعالة   -. تقديم طرائق للتحكم �� األنظمة املعقدة  -). املتعدد امل�سلسل

  -). إنجازات(لبارزة حل املشكالت ا  -). قيود(توف�� أدوات إحصائية للت�بؤ   -). مجردات(

نظام واملعلومات �� صور وضع قوان�ن ال -). ا��داثة(توضيح التطبيقات ا��ديدة املمكنة 

.كمية

66 comprehensive evaluation
évaluation complète

أحد املداخل الرئ�سة لتحقيق منظومة التقو�م ال�� ترمي إ�� تطو�ر نظام تقو�م املتعلم � 

إ�� املتعلم نظرة شاملة ال  ا��ودة الشاملة �� العملية التعليمية، وذلك من خالل النظر

زًنا قادًرا ع�� التعامل ��مل أي جانب من جوانب ��ص�تھ، ل�ي ي�ون إ�سانا سو�ا متوا
و��ناول �ذا التقو�م . ةبكفاءة مع التحديات واملشكالت ال�� تفرض�ا ا��ياة املعاصر 

كفل بناء ��ص�تھ املت�املة، ا��وانب املعرفية والوجدانية وامل�ار�ة لدى املتعلم بما ي

ل املبدع، و�كسبھ قدرة ومرونة وال�� تجعلھ قادًرا ع�� التفك�� ا��الق، و�دفع بھ إ�� العم

م�يئا للتعامل مع عالم  ع�� مواج�ة املشكالت واختيار أ�سب السبل ��ل�ا، كما يجعلھ

ن �غطى جميع جوانب جديد سر�ع التغ�� والتطور، ومراعاة أن عملية التطو�ر يجب أ

رسية وأ�شطة تر�و�ة العملية التعليمية من منا�� و�س��اتيجيات تدر�س و�دارة مد
ال��بوي للمدرسة الذي  إدارة الدور • : و�س��دف التقو�م الشامل تحقيق اآل�ي -. وغ���ا

ة املعلم واملتعلم وجعل�ا ب�ئ يكمن �� تفعيل عمليات التعلم ال�شيط بما يحقق التفاعل ب�ن

يد للمعلومات إ�� �ونھ م�سًرا تطو�ر دور املعلم من مجرد الناقل الوح•  . جاذبة للمتعلم�ن

تجا�ات اإليجابية لدى تنمية القيم واال• . لب�ئة التعلم ومصمما للمواقف التعليمية

تفعيل ديمقراطية • . أجلھ املتعلم و�شعاره أن �ل ما يتم �� العملية التعليمية �و من

اِمٌل 
َ

ِو�ٌم ش
ْ

ق
َ
ت
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ل دور املدرسة كمؤسسة تفعي• . التعليم و�عليم الديمقراطية �� املؤسسات التعليمية

• . عاية و���يع املوا�باك�شاف ور • . مجتمعية تحقيقا للت�امل ب�ن املدرسة وا��تمع

�تاحة فرص متعددة للتقو�م إزالة ر�بة االمتحانات وعدم التقيد بنظام الفرصة الواحدة و 

ي لدى أفراد املؤسسة �شر ثقافة التقو�م الذا�• . بما يدعم عملية التقو�م الذا�ي

ا يحقق تحس�ًنا ���يص وعالج جوانب الضعف ودعم جوانب القوة بم• . التعليمية

.مستمًرا لألداء

67 concept
concept

أو صنف ما دون اإلشارة إ��  صورة ذ�نية تمثل العنصر العام أو امل��ة العامة ��ماعة ما

صور عام أو مجرد الصفات العارضة ا��اصة بأفراد ا��ماعة أو ا���س، و�و أي ت

لبناء املعر�� للعلم، وتأ�ي لوضعية ما أو حالة ما، وتمثل املفا�يم املستوى الثا�ي من ا

عميمات ال�� تأ�ي �� املستوى مباشرة �عد ا��قائق كمستوى أول، و�ب�� عل��ا املبادئ والت

واملدى �� ) ال�سلسل(لسياق و�مكن ترت�ب املفا�يم أو األف�ار الرئ�سة من حيث ا. الثالث

ء املف�وم أو استحداثھ و�تم بنا. إطار مفا�ي�� من أجل �عليم وحدة أو جزء من الدرس

ا من السلوك اإل�سا�ي الذي ت
ً
تم دراستھ، وعادة ما ليصف جانًبا من الظا�رة أو نمط

تم ترجمة وتفس�� درجات �عتمد املف�وم ع�� أساس نظري ع�� قياسات تطبيقية، وعندما ت

َف�م خا
ُ
.رج إطار �ذا املف�وماالختبار �� ضوء املف�وم فإن �ذه الدرجات يجب أال ت

ُ�ومٌ 
ْ

َمف

68 concept formation strategy
stratégie de formation du concept

م�ا وتتضمن تجر�ة صفة أو خاصة ل
ّ
و�� إحدى . ���ء أو حادثعملية ت�و�ن املفا�يم و�عل

و�شمل �ذه . ستقرائيةإس��اتيجيات التفك�� االستقرا�ي أو تدر�س التفك�� بطر�قة ا

ملعلومات ذات العالقة تحديد أو حصر البيانات أو ا -: اإلس��اتيجية ثالث خطوات �� 

َبھ ب
َّ

ي��ما، وأخ�ً�ا وضع باملش�لة، وتجميع �ذه املعلومات ضمن فئات حسب أوجھ الش

.تص�يفات أو رموز لتلك ا��موعات

ُ�وِم 
ْ

ف
َ
ِكيِل امل

ْ
ش

َ
� 

ُ
اِتيِجَية ِإْس�َ�

69 concept rules
règles du concept

وقد ت�تظم الصفات . ف�ومالطرائق ا��تلفة ال�� ت�تظم بواسط��ا الصفات املم��ة للم

ملم��ة ملف�وم آخر وفق قاعدة املم��ة ملف�وم ما وفق قاعدة معينة، �� ح�ن ت�تظم الصفات ا

ھ أر�عة أضالع م�ساو�ة، ش�ل �سيط، مغلق، ل(أخرى، فمف�وم املر�ع مثال ت�تظم صفاتھ 

ُ�وِم 
ْ

ف
َ
َواِعُد امل

َ
ق
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ا مف�وم ال�ائن ال�� فإن صفاتھ وفقا لقاعدة تجميعية أو اق��انية، أم) لھ أر�ع زوايا قائمة

ش�� �ذا املف�وم إ�� إ�سان أو ، فقد �)انفصالية(املم��ة ت�تظم وفقا لقاعدة غ�� اق��انية 

إلثبات، وقاعدة قاعدة ا: و�ناك خمس قواعد أساسية للمف�وم ��. حيوان أو نبات

، وقاعدة الشرط املفرد، )ا��االنفص(االق��ان أو التجميع، وقاعدة التضم�ن الالاق��ا�ى 

.وأخ�ً�ا قاعدة الشرط املزدوج

70 concepts maps
cartes de concepts

التدر�س  حيث ت��ص  نوع خاص من ا��رائط التخطيطية ال�� يمكن االستعانة ��ا ��

ي طة ��ا واملتعلقة باملوضوع الذاملفا�يم العامة، واملفا�يم الفرعية، وتحت الفرعية املرتب

�ر�طة وتندرج تحتھ املفا�يم يتم تدر�سھ أو �علمھ، حيث يوضع املف�وم الرئ���� �� قمة ا�

عالقات ب�ن املفا�يم الرئ�سة األقل عمومية �� املستو�ات األد�ى، مع وجود روابط تو�� ال

فا�يم، حيث يمكن أن �ستخدم والفرعية، كما أ��ا تو�� العالقات ذات املع�� ب�ن تلك امل

ت ال�� ت��ز�ا، كما يمكن خرائط املفا�يم �أدوات ت�سر التفك�� حول املعا�ي والعالقا

طة أو باستكمال �عض استخدام�ا �أدوات تقو�م من خالل ت�ليف املتعلم برسم ا��ر�

.بيانا��ا الناقصة

اِ�يِم 
َ

ف
َ
 امل

ُ
َراِئط

َ
خ

71 consolidated school
école consolidée

عة تت�ون من دمج عدد من املدارس الصغ��ة وتوحيد� ا وجمع الطالب من مدرسة ُموسَّ

دة أو املدرسة املركز�ة، مدرسة أو أك�� وجل��م إ�� مجمع واحد كب�� �س�� باملدرسة ا ملوحَّ

� مما �ستطيع أن توفره بقصد توف�� �س�يالت وتج���ات مدرسية أفضل وفرص تر�و�ة أك�

.املدرسة الصغ��ة

 
ٌ
َدة  ُمَوحَّ

ٌ
 ُمْدَمَجة

ٌ
َمْدَرَسة

72 constructivism
constructivisme

اسب وحاجاتھ، و�� رؤ�ة عملية استخدام �ل ما ي�س�� للفرد من أجل بناء موضوعات ت�ن

ا �
ً
� بناء أنماطھ التفك��ية �� نظر�ة التعلم ونمو الطفل، قوام�ا أن الطفل ي�ون �شيط

ا�ع�اسات ع�� التدر�س حيث وللبنائية مضام�ن و . ن�يجة تفاعل قدراتھ الفطر�ة مع ا����ة

بدرجات (انب متعلم يتأثر تنظر إ�� التعلم ع�� أنھ بناء أو �ش�يد �شيط للمعرفة من ج

.اعمليات املتعلم املعرفية ذا��بالتفاعالت مع الب�ئة واالتصال مع الناس اآلخر�ن و ) متفاوتة

 (ال.. )
ُ
ة اِئيَّ

َ
ِبن

73 constructivism theory ِة  اِئيَّ
َ
 الِبن

ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن
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théorie de constructivisme

ة �شيطة ومستمرة وغرضية نظر�ة �� التعلم املعر�� ترتكز ع�� أن التعلم عملية بنائي

�مة حقيقية، وتتضمن التوجھ، وتوفر للمتعلم أفضل الظروف عند مواج�ة مش�لة أو م

الل عملية تفاوض اجتما�� مع عملية التعلم إعادة بناء الفرد ملعرفة ما أو ملعرفتھ من خ

حيث تنطلق من اف��اضات  وللبنائية تطبيقات ونماذج عديدة �� مجال التعليم،. اآلخر�ن

، و�حظى مستوى املعرفة الف�م و�ناء املع�� ع�� ضوء املعرفة القبلية: أساسية أ�م�ا

ما وراء التعلم، أو (علم التعلم و�) ما �عد أو ما وراء املعرفة(والتعلم إ�� معرفة املعرفة 

، �� التصورات الديداكتية، وقد أثرت البنائية ع�� املستوى ال��بوي ). التفك�� �� التعلم

ذ ا��اجة إ�� البحث حيث وجھ الفعل ال��بوي نحو مواقف تفاعلية تث�� لدى التلمي

لتصورات ع�� فكرة مركز�ة وصياغة املشكالت وخلق فرص املبادرة واإلبداع، وتقوم �ذه ا

تية �سمح للتلميذ تجعل من املعرفة النفسية بالطفل منطلقا لبناء مواقف ديداك

ملتعلم داخل محيط �� باك�ساب مف�وم أو عملية معينة، وذلك اعتماًدا ع�� دمج �ذا ا

مكنھ من االرتقاء من ي�يح لھ استعمال وسائل إس��اتيجية تؤثر �� �ذا ا��يط، وت

يوضع املتعلم �� مواج�ة  -: �اإلحساس إ�� التمثل والبناء، وقوام �ذه اإلس��اتيجية ماي�

بحث  -. ناقش��ا جماعيابحث املش�لة املطروحة وم -. مش�لة مستمدة من ا��ياة اليومية

تقلص حضور املعلم  -. لو�ھمتعدد االتجاه قصد حل املش�لة يتما��� ووت��ة �ل متعلم وأس

 -. ر التقار�ر ال��ائيةتحر� -. است�ناف املناقشة ا��ماعية واستخالص النتائج -. وتدخلھ

.مراقبة النتائج ال��ائية للمتعلم

74 constructivist learning strategy
stratégies d'apprentissage constructiviste

تعلم ونماذجھ، وال�� ي�بع�ا مجموع األساليب واإلجراءات املستمدة من املدخل البنا�ي لل

ة، و�ش�ل �عتمد ع�� الف�م املتعلم ليب�� عملية �علمھ ع�� ضوء ما لديھ من خ��ات سابق

.أخرى ��يحةاملتعمق واس�بدال األف�ار واملعلومات واملفا�يم ا��اطئة ب

 
ُ
ة َيِو�َّ

ْ
ِم الِب�

ُّ
َعل

َّ
 الت

ُ
اِتيِجَية ِإْس�َ�

75 consumer education
éducation du consommateur

ل
ْ

ھ واإلنفاق بحكمة، برنامج تر�وي �س��دف مساعدة املس��لك ع�� ُحسن استعمال َدخ

كما . حكمة و�عقلو�عداد مس��لك�ن مسؤول�ن �عرفون كيف �ش��ون وكيف ينفقون بِ 

م ال��نامج . واألسعار �س��دف تحليل دور ا���ومة �� حقل االس��الك ومراقبة السلع وُ�قّدِ

ذه املعلومات تتعلق و� -للطالب معلومات م�مة بال�سبة للمس��لك عن طر�ق املدرسة

ْسَ�ْ�ِلِك 
ُ
 امل

ُ
ْرِ�َية

َ
ت
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 سلع االس��الكية وكيفية إنتاج�اباملال واالعتمادات املالية والتأم�ن والشراء ومواصفات ال

ن االس��الك، و�عاليم وظروف العمل �� معامل اإلنتاج، كما يقدم معلومات عن قوان�

الك، وحساب املس��لك، املس��لك، وحاجات املس��لك، ومشا�ل املس��لك، وعلم االس��

.ووالء املس��لك، والبحث العل�� �� االس��الك

76 content analysis
analyse du contenu

نات عددية كمية قابلة أسلوب عل�� إحصا�ي �س��دف تحو�ل املوارد املكتو�ة إ�� بيا

ادة �عليمية عن طر�ق للقياس، كما أنھ أسلوب بح�� �ستخدم لعمل استدالالت معينة مل

ديد مدى مالءمة وتح. تحليل وتحديد سمات تلك املادة �ش�ل موضو�� ومنظم وك��

ملراد تقديمھ للطالب محتوى تلك املادة و�سلسل وترابط موضوعات وأ�شطة ا��توى ا

�عرف بأدوات تحليل  و يتم التحليل عموًما من خالل أدوات. بمستوى ن���م وقدرا��م

ليل ووحدات التحليل  ا��توى، وتختلف �ذه األدوات فيما بي��ا من حيث فئات التح

املنا�� الدراسية �ش�ل أسا��� �� مجال التعليم خصوًصا عند تقو�م محتوى الكتب و 

ة، و�و من التقنيات و�ك�سب تحليل ا��توى طا�ع العمومي. وا��كم ع�� مدى جود��ا

البحوث، لذا يطلق ع��  املن��ية الواسعة االن�شار والكث��ة االستعمال �� كث�� من

مستمر، و�طبق ع�� �ل  مجموعة من األدوات املن��ية ال�� ت�سم بالدقة وتخضع لتحسن

اسم املش��ك ب�ن أنواع أنواع ا��طاب بقصد الوصول إ�� ف�م مضمو��ا ومحتوا�ا، والق

ليصبح أمًرا وا�ً�ا، إذ إ��ا  تحليل ا��توى �و سع��ا جميعا إ�� تحليل ما �و غامض وم��م

 -: حليل ا��توى أنھومن ب�ن خصائص ت. تقنيات �ستخدم أسلوب االستدالل االست�تا��

ذات صياغة وا��ة  أي تتم عملية التحليل ب�ل خطوا��ا �� ضوء إجراءات: موضو�� 

 -. تحليل نفس الوثيقة موضوعية �ستطيع أك�� من فرد ا��صول ع�� النتائج نفس�ا عند

ليل يتم وفق قواعد محددة، حيث إن اختيار املواد ال�� س�تم تحليل�ا وفئات التح: منظم 

ائق ال�� ست�بع ل��صول و�ع�� بالتنظيم أو ال�سقية �نا توافر خطة بحثية تو�� الطر 

�توى أحد أساليب البحث حيث إن أسلوب تحليل ا�: عل��  -. ع�� املادة العلمية املطلو�ة

.كيفياملنظور الك��، واملنظور ال: العل�� الذي يتخذ أحد منظور�ن

ْضُمون 
َ
ْحِليُل امل

َ
َوى، ت

َ
ْ�ت

ُ
ْحِليُل ا�

َ
ت

77 context
contexte

و�و مجموع الكالم . يوجد ف��ا الب�ئة وجملة األحوال أو الظروف ال�� يحدث ف��ا ���ء ما أو

ُجملة أو إعالن، وقد ي�ون  وما يحيط بھ من ظروف مختلفة أو النص الذي يِرد فيھ �لمة أو

ِسَياٌق 

34



.�ذا النص مكتوً�ا أو َمحكًيا

78 context of situation
contexte de la situation

من �ذه العناصر ��صية جملة العناصر امل�ونة للموقف الكالمى أو ل��ال الكالمية و 

جتماعية ذات العالقة باللغة املت�لم والسامع وت�و���ما الثقا��، والعوامل والظوا�ر اال 

والوضع السيا��� وم�ان  و�السلوك اللغوى ملن �شارك �� املوقف الكالمى، كحالة ا��و

.اإلغراء أو ال��كالكالم وأثر النص الكالمي �� املش��ك�ن �االقتناع واأللم و 

ْوِقِف 
َ
 امل

ُ
ِسَياق

79 contextual method
méthode contextuelle

� ذلك �َ�ّدِ كب�� ع�� كيفية طر�قة لتعليم التلميذ معرفة ال�لمة وف�م معنا�ا، و�عتمد �

.معنا�ا استعمال�ا �� جملة أو مجموعة من ال�لمات األخرى ال�� �عرف

َياِق   الّسِ
ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

80 contingency planning
planification d'urgence

توقعة، التباع�ا عندما وضع خطط بديلة ل��طة اإلس��اتيجية ملواج�ة الظروف غ�� امل

�� تم بناء ا��طة تتدخل ظروف لم يتم التخطيط ل�ا، أو حينما تتغ�� الظروف ال

ا�ل داخلية أو خارجية، وقد ت�ون خطط الطوارئ ملواج�ة مش. اإلس��اتيجية ع�� أساس�ا

اجة إ�� التخطيط و�توقف اك�شاف ا��. وقد ت�ون القتناص فرص داخلية أو خارجية

حراف �� نتائج تنفيذ وجود مؤشرات تدل ع�� ان:  للطوارئ ع�� عنصر�ن أساسي�ن، و�ما

فر�ق التخطيط ح�� وظ�ور �ذه املؤشرات �� الوقت املناسب ل. ا��طة اإلس��اتيجية

 بديلة ملواج�ة تلك التغ��ات غ�� ا
ً
.ملتوقعةيتدارك املوقف و�ضع خططا

واِرِئ 
َّ
 للط

ٌ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

81 continuing education
éducation continue

ع التغ��ات املستمرة استمرار عملية التعلم طوال حياة الفرد لتمكينھ من التكيف م

ن النوا�� العقلية وا��سمية والدائمة و�شمل جميع جوانب ا��ياة بما �� ذلك نمو الفرد م

كما �ع�� التعليم . سيةوامل�نية، فضال عن النوا�� االجتماعية واالقتصادية والسيا

حدوه ا��اجة إ�� التعليم، املستمر أن ت�ون الفرصة متاحة للفرد ملواصلة �عليمھ ح�ن ت

�ياة و�عرضھ ����ات مع إدراك أن حاجات الفرد للتعليم تتغ�� وتتجدد مع تقدم ا�

�اضرات الصفية واملعامل، وقد يتم التعليم من خالل األنواع التقليدية من ا�. مختلفة

ِمرٌّ 
َ
ْعِليٌم ُمْست

َ
�
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تضمن الدراسة املستقلة، ولكن التعلم من �عد �ستخدم  بكثافة �� التعلم املستمر، و�

، )اإلن��نت(اصل ع�� الشابكة واملواد املرئية واألسطوانات املدمجة، و�رمجة البث، والتو 

يمكن استخدام الدراسة �� . ةواملقررات التفاعلية املباشرة، إضافة إ�� الدراسة املستقل

 األنواع ا��تلفة من مجموعات من نوع املؤتمرات ال�� تتضمن شب�ات الدراسة، وأيض
ً
ا

من أش�ال الدراسة  وا��الصة أن �شكيلة. الورش لت�س�� التعلم/الندوات الدراسية

 
ُ
ستخدم �� برنامج أو مقرر التقليدية ومن ُ�عد ومن نوع املؤتمرات وغ�� ذلك، يمكن أن �

.محدد �� التعليم املستمر

82 control
contrôle

 ام ال��بوي ب�املھ، و�� ركن منممارسة السلطة �� إدارة الشؤون ال��بو�ة وتوج���ا �� النظ

ألداء داء ا��ا�� ومقارنتھ بمعاي�� اأر�ان العملية اإلدار�ة، وتتمثل وظيفة الرقابة �� قياس األ 

بة، وتحليل �ذه السابق تخطيط�ا لتحديد االنحرافات سواء �انت سالبة أو موج

ية م��ا، واق��اح سبل عالج ما االنحرافات لتحديد أسبا��ا واالستفادة من النتائج اإليجاب

تصيد األخطاء، و�� بذلك  �و سل�� ومتا�عة ذلك، إذ إن ال�دف م��ا اإلصالح ول�س مجرد

ن عملية املتا�عة �� �عت�� مصدًرا أساسًيا للتعلم التنظي��، حيث �ستفيد املؤسسة م

تعلم من مواج�ة وتحليل معرفة أوجھ قو��ا وضعف�ا، ومن ثم �عمل ع�� تالف��ا، كما ت

.ل للموارد وتحقيق األ�دافاملشا�ل ال�� تصادف�ا، باإلضافة إ�� ضمان االستخدام الفعا

 
ٌ
اَبة

َ
، ِرق

ٌ
َبة

َ
اق ُمر

83 cooperative education
éducation coopérative

ة والعمل �� التجارة أو برنامج �علي�� يقوم ع�� تناوب الطالب ب�ن الدرس �� املدرس

بحيث يقدم �ل م��ما  و�شرف ع�� �ذا ال��نامج �لٌّ من املدرسة ورب العمل،. الصناعة

� �اراتھ �� ا��قل أو امل�نة ال�ا����ات وامل�ارات ال�� �ساعد الطالب ع�� تنمية قدراتھ وم

نظم ساعات العمل وحصص الدروس بالتناوب ع�� أسا
ُ
س نصف ��ار أو ��ار اختار�ا، وت

.�� ال��نامج �امل أو ع�� أساس األسبوع أو غ�� ذلك مما يناسب املش��ك�ن

َعاُوِ�يٌّ 
َ
ْعِليٌم �

َ
�

84 cooperative learning
apprentissage coopératif

ل مشاركتھ ��موعة صغ��ة أحد أساليب التعلم ال�� يك�سب ف��ا املتعلم ا����ات من خال

ن مختلف املستو�ات �� ال يتجاوز عدد�ا ستة أ��اص، وتضم ا��موعة الواحدة طالًبا م

من حيث مستوى قدرا��ا مع  ، ولك��ا متجا�سة)العا�� واملتوسط وأقل من املتوسط(األداء 

َعاُوِ�يٌّ 
َ
ٌم �

ُّ
َعل

َ
�

36



ماعية موحدة، مستوى بقية ا��موعات للقيام بم�مات معينة وتحقيق أ�داف ج

ض�م �عضا �� تنفيذ �شاط يتعاونون بي��م إلنجاز م�ام أ�اديمية محددة، حيث �ساعد �ع

لُّ فرٍد م��م إ�� حد التمكن من
ُ
ا����ة املك�سبة، وتتلقى  ما أو حل مش�لة ما، ح�� يصل �

ن يتدخل املعلم و�مكن أ. ا��وافز وال���يع ع�� أساس �شاط و�نجاز �ل مجموعة

لب منھ ذلك، أو إذا رأى ض
ُ
و�� أثناء �ذا . رورة لذلكللمساعدة والتوجيھ واإلرشاد إذا ط

و�تخذ التعلم . يجابيةالتفاعل تنمو لدى طالب ا��موعة م�ارات ��صية واجتماعية إ

 عديدة م��ا ما يتم �� املؤسسات الت
ً
 عليمية، وم��ا ما يتم خارج تلكالتعاو�ي صوًرا وأش�اال

ا �و نظامي وم��ا ما �و غ�� وم��ا م. املؤسسات �� النوادي ودور العبادة واألسرة والعمل

.نظامي، وم��ا ما �و مقصود، وم��ا ما �و عر���

85 cooperative learning methods
méthodes de co-apprentissage

مجموعات : لتعاو�ي مثلأساليب و�س��اتيجيات و�جراءات يتم اتباع�ا لتنفيذ التعلم ا

طر�قة االستقصاء ا��م��، العمل املعم�� التعاونية، وطر�قة حل املشكالت التعاونية، و 

، وطر�قة رزمة )ر�قة جيكسوط(وطر�قة النص التعلي�� التعاو�ي املعقد، وطر�قة التجزئة 

. التفر�د بمساعدة الفر�ق املن�� التعاو�ي، وطر�قة مجموعات التعلم الطالبية، وطر�قة

لعامة ��ميع تلك الطرائق ومع اختالف إجراءات �ل طر�قة من �ذه الطرائق، فإن األسس ا

.واحدة �� فكرة التعاون والتعلم التعاو�ي

َعاُوِ�ّيِ 
َّ
ِم الت

ُّ
َعل

َ
اِئُق الت َر

َ
ط

86 coordinator teacher
enseignant coordinateur

: قيم، الذي يرشد املعلم�ن إ��املعلم املرشد وا��كيم، قد ي�ون مقيما �� املدرسة أو غ�� م

وث أداء ��ل املشكالت ال�� إجراء بح -. أك�� طرائق التدر�س و�س��اتيجيات التعلم فاعلية

.تواجھ �ل معلم ع�� حدة بطر�قة علمية

ٌق  ّسِ
َ
ُم ُم� ِ

ّ
ُمَعل

87 counseling
conseil

يتطلب تنمية تقبل الفرد  الس�� لبث روح الرضا وُحسن التصرف �� ا��ياة املع�شية، مما

النفعا�� خالل نمو قدرة الوجدا�ي لنفسھ ولآلخر، والتخلص من نوا�� القصور وال��ز ا

ووضع التلميذ �� أول . � السو�ةالتفك�� الد�ا�ي للتخلص من املواقف املث��ة لالنفعاالت غ�

و�تم ذلك من خالل  . وقعةالطر�ق السليم الذي يجنبھ املشكالت و�قيھ من األزمات املت

:  ستو�ات، ��إس��اتيجية اإلرشاد  وتت�ون من أر�عة م -1: اإلس��اتيجيات الرعو�ة الثالث

ادٌ 
َ

ِإْرش
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�قية اح��ام الذات لدى مستوى استخدام املدرس مل�ارات املشورة �� ��رة الدراسة ل�

ت اليومية، مستوى التالميذ، مستوى املدرس الذي يوجھ التالميذ إ�� حل املشكال 

ل�� �س�ب مشكالت اختصا��� اإلرشاد الذي يوجھ �� حالة املستو�ات االنفعالية ا

ج املدرسة �� مدرسية، ومستوى اختصا��� نف��� أو تحليل نف��� �� مؤسسات خار 

إس��اتيجية  -2. ة تحقيق�اا��االت االنفعالية ا��ادة ال�� ال �ستطيع إم�انات املدرس

ين يوج�ون التالميذ �� مستوى معل�� الصف الذ:  التوجيھ وتت�ون من أر�عة مستو�ات ��

تخصص يوجھ التلميذ أو اختيارا��م ال��صية وال��بو�ة واالنفعالية،  مستوى مدرس م

ة واالنفعالية،  مستوى مجموعة صغ��ة من التالميذ �� اختيارا��م ال��صية وال��بو�

علو ع�� مستوى املعلم�ن، اختصا��� توجيھ مؤ�ل �� املدرسة ومتدرب ع�� ا��االت ال�� �

 -3. ھ امل�� واالجتما��ومستوى الو�االت املتخصصة �� ا��تمع ال�� �عمل �� التوجي

مج �ذه اإلس��اتيجية إس��اتيجية برامج ال��بية االجتماعية وال��صية وتتضمن برا

لقي وامل��، و�� إما موضوعات عن العالقات االجتماعية وتنمية ال��صية والتوجيھ ا
ُ

��

.مدمجة مع �ل املقررات الدراسية، أو أن ل�ا مقررات خاصة

88 creative problem solving model
modèle de solution créative de problème

�� تنمية النواتج ا��ديدة أحد نماذج التعليم والتعلم اإلبدا��، صمم أصال للمساعدة ع

عمال وقد لقي �ذا النموذج والعمليات العقلية �� مجال الصناعة والتجارة وغ���ا من األ 

ألكس "أعالم �ذه الطر�قة  ا�تماًما م��ايًدا �� املنا�� التعليمية واملدرسية، ومن أ�م

ات ا��سنة للتخيل، وقد أوز�ورن الذي تناول حل املش�لة إبداعيا من خالل االستخدام

لك الوصف إ�� مرحلة الحقة أكد فائدة الوصف ثم إرجاء ا��كم ع�� األف�ار ال�� ي�تج�ا ذ

من ا��لول املبدعة ل��يلولة  �� عمليات حل املش�لة، ��دف �ذا النموذج إ�� إثارة الكث��

ع�� خمس خطوات أو  دون تض�يع الطاقة �� تنفيذ أف�ار م�سرعة غ�� دقيقة، و�قوم

بيعة التحدي الفع�� من العثور ع�� املش�لة، أو البحث عن ط: مراحل ��ل املش�لة، ��

ا أفضل وتخيل ا��ل، العثور زوايا ورؤى مختلفة، العثور ع�� ا��قائق أي ف�م املوقف ف�م

�لول املطروحة بحيث ي�ون ع�� الفكرة أي البحث عن أف�ار، العثور ع�� ا��ل من ب�ن ا�

صل إ�� جم�ور يدعم ا��ل �و أفضل ا��لول، وا��طوة األخ��ة �� تقبل الن�يجة أو التو 

.و�ضعھ موضع التطبيق العم�� والفع��

ا ِة ِإْبَداِعيَّ
َ
ِ�ل

ْ
ش

ُ
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َ
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َ
ن

89 creative thinking
pensée créative

ات جديدة ب�ن املفا�يم نمط من التفك�� غ�� ا��دد �سقف يقود إ�� الوصول إ�� عالق

ِك�ٌ� ِإْبَداِ��ٌّ 
ْ

ف
َ
ت
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خدام أساليب مرنة وغ�� واألف�ار املألوفة، أو إ�� حلول جديدة ملشكالت قائمة باست

و�تم�� بالشمولية . �ِ�دةو�مكن وصفھ بأنھ متباعد، وتخي�� و��سم باألصالة وا. مألوفة

�ل حالة ذ�نية والتعقيد ألنھ ينطوي ع�� عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية
َ

ش
ُ
. متداخلة �

من املادة الدراسية،  محتوى مع�ن: و�ناك عدة جوانب لتنمية �ذا التفك�� �عتمد ع��

أساليب تفك�� معينة،  و�س��اتيجيات تدر�س خاصة باملتفوق�ن، وتدر�ب التالميذ ع��

بداع، و�ذه ا��وانب تتطلب أ�م�ا التفك�� العل��، وتوف�� جوانب وجدانية �ساعد ع�� اإل 

ك يجب ع�� املعلم اتباع شيوع مناخ عام �� ا��تمع ي�سم با��ر�ة والديمقراطية، لذل

�ا من مرونة وشمولية، أسلوب تنظيم ا��توى، و�و البدء بال�ليات والعموميات ملا ل

وب عرض املادة العلمية و�سمح للتلميذ بإدراك عدد كب�� من العالقات، وأن ي�ون أسل

ومية، وتنظيم إس��اتيجيات قائًما ع�� االست�باط، ومن املفا�يم العمومية إ�� األقل عم

شكالت، واالك�شاف، حل امل: اإلس��اتيجيات، مثل. تدر�س قائمة ع�� إثارة التفك��

ول�س تقديم معلومات ��ائية  .واأللعاب، والتفر�د �� التعلم، والتدر�ب �� جماعات صغ��ة

.للتلميذ، حيث ُيحد ذلك من تفك��ه و�بداعھ

90 creativity
créativité

ا �و جديد وأصيل �� �ذا قدرة الفرد ع�� التم�� �� مجال ما أو عمل ما، و�نتاج �ل م

يفا جديًدا، وتتطلب اإلبداعية ا��ال أو العمل، أو التوليف ب�ن أشياء موجودة من قبل تول

درة ع�� االختيار ب�ن التخيل، أي إطالق العنان للمخيلة، الق -: عمليات متعددة مثل

.واصلة ا���ودقرارات متعددة، التمكن من الفعل والتنفيذ، وقوة اإلرادة مل

 
ٌ
ة ِإْبَداِعيَّ

91 credit hours system
crédit d'heures

ختيار املسافات أو نظام درا��� ي�يح للطالب، ضمن ضوابط معينة، حر�ة أك�� �� ا

أو مقيدة، �� اختيار ما  املقرارات الدراسية، حيث ت��ك لھ ا��ر�ة، سواء �انت مطلقة

رات الدراسية املت�املة ال�� يناسبھ، وتقسم الدراسة تبًعا ل�ذا النظام إ�� عدد من املقر 
ة ترت�ًبا منطقًيا وفق تدرج تؤ�ل الطالب ل��صول ع�� الدرجة العلمية املطلو�ة، واملرتب

ة املؤ�لة لدراسة املقررات مستوا�ا العل��، حيث يبدأ الطالب بدراسة املقررات الدراسي

ز االختبار ف��ا بنجاح دون و�قوم الطالب بدراسة �ذه املقررات الدراسية واجتيا.  األخرى 

ن الساعات الالزمة للتخرج، التقيد بمدد زمنية معينة، إذ يتع�ن ع�� الطالب دراسة عدد م

لب إ�� ا��صول ع�� و�تم �� �ذا النظام وضع مخطط درا��� من شأنھ أن يؤدي بالطا

َمَدةِ 
َ
ْعت

ُ
اَعاِت امل اُم السَّ

َ
ِنظ
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ملرشد األ�ادي�� ش�ادتھ �� تخصص واحد، أو تخصص رئ�س وآخر فر�� تحت إشراف ا

.دوره ح�� تخرج الطالبللطالب، و�و أحد أعضاء �يئة التدر�س بال�لية، الذي يقوم ب

92 crises management
gestion de crises

� تتجاوز األش�ال عملية منظمة تضم مجموعة من األسس والقواعد واإلجراءات ال�

وم املؤسسة، من خالل�ا، برصد التنظيمية وأساليب اإلدارة الروتي�ية املتعارف عل��ا، وتق

الستجابة ملواج���ا، مع األزمات ال�� من املمكن أو ا��تمل حدو��ا و�جراء تخطيط ا

لطارئة عند وقوع�ا، واتخاذ استكمال االحتياطات الالزمة ملنع�ا والتعامل مع ا��االت ا

أو ا��د من آثار�ا، والعودة  القرارات السو�ة �شأ��ا، �غرض التحكم �� النتائج والتخفيف

وتتطلب إدارة األزمة . تقبالإ�� األوضاع الطبيعية، واستخالص الدروس املستفادة م��ا مس

ؤسسة التعليمية، ملنع أو التعليمية اتخاذ قرارات ابت�ار�ة غ�� مألوفة ع�� مستوى امل

ع�� ��ة وأمان الطالب  معا��ة األزمة �� الوقت املناسب، و�عادة التوازن، وا��فاظ

جمة ع��ا من خالل �عبئة �ل و�يئة العامل�ن باملدرسة، ومواج�ة مخاطر�ا، وا��سائر النا

.املوارد ال�شر�ة واملادية املتاحة داخل املدرسة وخارج�ا

َماِت  َ
ز

َ
 األ

ُ
ِإَداَرة

93 crisis
crise

دى �ذا املوقف موقف ي�سم باالضطراب يؤثر �� املنظمة أو النظام ك�ل، و�تح

ات سر�عة �عيًدا عن اإلجراءات االف��اضات األساسية ال�� يقوم عل��ا النظام، و�تطلب قرار 

ل �� سلسلة من ا ألحداث املتتا�عة ال�� �س�ب التقليدية أو الروتي�ية، كما �عد نقطة تحوُّ

مرغوب ف��ا، و�خاصة �� حالة  درجة عالية من التوتر، وتقود إ�� نتائج غالًبا ما ت�ون غ��

.عدم وجود استعداد أو قدرة ع�� مواج���ا

 
ٌ
َمة ْ

ز
َ
أ

94 criteria
critères

ودة امل�شودة �� عبارات وصفية تحدد مستو�ات التحصيل املتوقعة ومستو�ات ا��

يمية بتحديد�ا �شرط أال منظومة التعليم والتعلم ب�ل عناصر�ا، وتقدم املؤسسة التعل

تخصصة بمشاركة ا���ات تقل عن املعاي�� القياسية؛ أي األسس ال�� تضع�ا ال��ان امل

ي�� الدولية مع ا��افظة ع�� املعنية واملستفيدين من ا��دمة التعليمية اس��شاًدا باملعا

ودة املؤسسات أو ال��امج الذاتية الثقافية لألمة، وتمثل ا��د األد�ى ملستوى عناصر ج

تحديد املدخالت : و�ساعد املعاي�� �� تحديد مستوى ا��ودة عن طر�ق. التعليمية

َمَعاِي�ُ� 
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ف��ا،  ووصف الن�يجة  ا��و�ر�ة، تحديد العمليات الالزمة لتحقيق النتائج املرغوب

.املرغوب ف��ا

95 criterion-referenced evaluation
évaluation de critères référentiels

ات طالبھ، و�عتمد ع�� تحديد تقو�م مب�� ع�� معاي�� يرجع إل��ا املعلم عند تقييم إنتاج

و�و مب�� أيضا ع�� . ملرجو بلوغھمستوى الفرد املتعلم مقارنة باألداء أو املستوى املتوقع ا

و�شيع �ذا . املوضوعيةأ�داف تر�و�ة محددة وع�� تصور وا�� للفعل التعلي�� و��سم ب

رجات �ل طالب أو متعلم �� النوع من التقو�م �� املؤسسات التعليمية؛ حيث يتم مقارنة د
ا املتعلم ومستواه ع�� ضوء أي اختبار بالدرجة ال��ائية لالختبار، و�تم تحديد موضع �ذ

.اق��ابھ أو ابتعاده عن تلك الدرجة

ْرِجِع 
َ
ِو�ٌم ِمْعَياِريُّ امل

ْ
ق

َ
ت

96 criticism
critique

محاسنھ وما يجب أن ي�ون النظر �� قيمة �شاط ما أو عمل ما،  وتمحيصھ و�ظ�ار عيو�ھ و 

شارة إ�� نقاط القوة ونقاط عليھ ��دف تحس�ن اإلنجاز املستقب�� للفرد الذي قام بھ واإل 

.س�نالضعف �� ممارستھ وتقديم االق��احات من أجل التطو�ر والتح

ٌد 
ْ

ق
َ
ن

97 cross-sectional study
étude transversale

. �ة معينة و�� م�ان مع�ندراسة الوضع القائم من حيث الظروف واألحوال السائدة �� ف�

�� �ل األعمال، ثم  و�� دراسة تقوم بإعداد مجموعة من القياسات لعدد من الطالب

ْحسب معدالت �ل متغ�� ل�ل طالب �� �ل سن
ُ
ع من الدراسات أن ومن شأن �ذا النو . ت

.ت�ناول عوامل أقل مما ي�ناول الدرس الدراسة الطولية

 
ٌ
ة  َعْرِضيَّ

ٌ
ِدَراَسة

98 cultural assimilation
assimilation culturelle

�ان الفرد الذي تم لھ ذلك عملية �علم العادات والتقاليد وامتصاص�ا؛ بحيث يصبح �� إم

.أن يندرج تماًما ضمن أفراد ا��ماعة الثقافية

اِ��ٌّ 
َ

ق
َ
اْسِ�يعاٌب ث

99 cultural change
changement culturel

وغ�� املادية بما �� ذلك  التغ�� الذي يطرأ ع�� جانب مع�ن من جوانب الثقافة املادية

اِ��ٌّ 
َ

ق
َ
ٌ� ث ُّ�

َ
غ

َ
�
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ملتعلقة باملأ�ل واملشرب واألذواق ا) التكنولوجيا(العلوم والفنون والفلسفة والتقانة 

وظائفھ، سواء عن طر�ق واللغة، إضافة إ�� التغ��ات ال�� تحدث �� ب�يان ا��تمع و 

وامل متعددة، ولكنھ اإلضافة أو ا��ذف، أو التعديل الذي يمكن أن يحدث ن�يجة لع

ا����عات ال�� تدخل يحدث �� الغالب بفعل االتصال بثقافات أخرى، أو التجديدات و 

ساسية �� ا��ياة و�ظ�ر بوضوح عند تحليل املواقف والعمليات األ . ثقافة معينة

.االجتماعية، والعالقة بي��ا و��ن ا��تمع وال��صية

100 cultural citizenship
citoyenneté culturelle

اجب، واملشاركة �� ا��تمع املواطنة ال�� تتضمن التعر�ف با��قوق واالل��ام بأداء الو 

وق والتباينات الثقافية املد�ي، واح��ام اآلخر، وتحمل املسؤولية، واالع��اف بالفر 

 مع ا���� �عيًدا عن اللي��اليةوال�وايات والتعددية و�قرار العدل، واالبت�ار ��دمة ا��ت

دولية للمواطنة املثقفة  و�تجھ العالم اآلن إ�� وضع معاي��. الفردية وشمولية الدولة

مية املواطنة، و�عز�ز القائم ال�ونية ل�ي تل��م ��ا �ل الدول، و��شاء مؤسسات مدنية لتن

واالتجاه إ�� توضيح  م��ا ملواج�ة مشكالت اس�بعاد اآلخر، واتجا�ات قولبة الناس

بتلوث الب�ئة واألب�ية،  املسؤولية ع�� املستوى ال�و�ي �� إطار م�وناتھ ال�� تتعلق

نمية املستدامة وا��تمع وامل�مش�ن وعوملة االقتصاد واالس��الك وحقوق اإل�سان والت

االنخراط �� : بالقدرة ع�� وتتم�� املواطنة ال�ونية املثقفة. املد�ي وال�و�ة وغ�� ذلك

اره ع�� االقتناع �عكس ما مؤسسات ا��تمع املد�ي؛ ا��وار مع اآلخر بدون اس��داف إجب

 من يؤمن بھ؛ تقبل ثقافة اآلخر واح��ام �و�تھ؛ حماية ثقافة األ
ً
قليات وتطو�ر�ا بدال

؛ املشاركة �� ج�ود . �مش�ن��م�ش�ا؛  اإلس�ام �� حل مشكالت امل�اجر�ن والالجئ�ن وامل

.ت���ن الثقافات الدخيلة من مدخل اح��ام االختالف

 
ٌ
ة اِفيَّ

َ
ق

َ
 ث

ٌ
ة

َ
ن

َ
ُمَواط

101 cultural education
éducation culturelle

م الثقافية �� ا��تمع خالل ال��بية ال�� تدعم الثقافة و�عزز�ا و�س�� ل��فاظ ع�� القي

دفع�ا إ�� األجيال القادمة ضمان استمرار العادات الشعبية والعرف االجتما�� لشعب ما و 

عد اإل�سان لل. لتنو�ر�ا وتثقيف�ا وز�ادة خ����ا
ُ
ھ قيام بواجباتھ املدنية و�واجباتو�� ال�� �

.كمواطن

 
ٌ
ة اِفيَّ

َ
ق

َ
 ث

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

102 cultural identity
identité culturelle

 
ٌ
ة اِفيَّ

َ
ق

َ
 ث

ٌ
ة ُ�ِو�َّ
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العقيدة واألخالق السمات وا��صائص ال�� يتمسك ��ا اإل�سان، و�شمل املعرفة و 

ل�� يك�س��ا اإل�سان بوصفھ والقانون والعادات االجتماعية والفن و�ل القدرات األخرى ا

وي الذي ��تم باألخالقيات عضًوا �� جماعة، وت�سم ��ا ثقافة الوطن وخاصة ا��انب املعن

ية، و�� �ش�ل وجدان وضم�� والسلوكيات، والقيم بأنواع�ا االجتماعية والسياسية والدي�

لثقافية للداللة ع�� الفكر و�ستخدم ال�و�ة ا. ا��تمع واإلطار القي�� والسلو�ي للمجتمع

ومم��ات وعالمات فكر�ة  األد�ي الذي يم�� اإل�سان أو يم�� أمتھ، فتتوافر فيھ صفات

وتار�خ�ا وحاضر�ا وتوقعا��ا  ومعنو�ة تتم�� ��ا عن غ���ا من األمم، ف�و�ة األمة ترا��ا

واطنة، منظومة القيم، التقنية االنتماء وامل: ولل�و�ة الثقافية ثالثة أ�عاد، ��. للمستقبل

�عاد، و�عز�ز انتماء الطالب و�عد املنا�� الدراسية �� الوسيلة لتحقيق �ذه األ. واإلبداع

 وتطبيًقا
ً
.��تمعا��م، وتمكي��م من العلم معرفة

103 cultural integration
intégration culturelle

بوضوح �� التكيف  والتوافق  جميع العمليات ال�� تحقق وحدة الثقافة و�لي��ا، و�ظ�ر ذلك

اطفي، وا��ما�� للمعا�ي مع العادات واملعتقدات ا��ديدة و�� اال�ساق املنطقي، والع

ت الثقافة من عادات، وُعرف الثقافية، واالرتباط ب�ن معاي�� السلوك، و��ن مختلف م�ونا

ظم
ُ
.ون

اِ��ٌّ 
َ

ق
َ
اُمٌل ث

َ
�

َ
ت

104 cultural lag
vide culturel

�� �ل عنصر �سرعة متفاوتة اختالل التوازن �� سرعة النمو ب�ن عناصر الثقافة بحيث يتغ

ا، عن العنصر اآلخر �أن يتغ�� أحد العناصر �سرعة واآلخر ببطء
ً
، أو أن ال يتغ�� إطالق

ا يؤدي إ�� التخلف الثفا�� كتقدم العنصر الصنا�� مع بقاء أوضاع األسرة بدون �غ��، مم

.والتفكك االجتما��، وظ�ور �عض املشكالت �� ا��تمع

 
ٌ
ة اِفيَّ

َ
ق

َ
 ث

ٌ
ة ُ�وَّ

105 cultural norm
norme culturelle

ھ و�قارن ب�ن سلوك معيار ُ�ْسَتمد من سلوك مجموعة من أعضاء ثقافة معينة، �ع��ف ب

.األفراد، و�و مقياس ثقا�� للسلوك يقبل �� مجتمع ما

اِ��ٌّ 
َ

ق
َ
ِمْعَياٌر ث

106 cultural revolution
révolution culturelle

. م��ا الثقافة أو ��ميع�ا التغ�� السر�ع واملفا�� لبعض القسمات واملعالم ال�� تت�ون 

 
ٌ
ة اِفيَّ

َ
ق

َ
 ث

ٌ
ْوَرة

َ
ث
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.والثورة الثقافية نقيض التطور أو ال�شوء الثقا��

107 cultural values
valeurs culturelles

د وتوجيھ األف�ار واألعمال املقاي�س األساسية ألية جماعة ثقافية، وال�� �ستخدم لتحدي

د امل� افآت أو العقو�ات ع�� املستحبة سواء �� سلوك الفرد أو ا��ماعة، وال�� تحدَّ

.أساس�ا

 
ٌ
ة اِفيَّ

َ
ق

َ
ِقَيٌم ث

108 culture
culture

� املادية ال�� ت�تقل من جيل إ�� الب�ئة ال�� خلق�ا اإل�سان بما ف��ا املنتجات املادية وغ�

��ا للتكيف مع الب�ئة جيل، ومجموع ما توصلت إليھ جماعة أو بلد أو أمة ما، �� سع

فكر�ة والفنية والصناعية، الطبيعية واالجتماعية، �� ا��قول االجتماعية واألدبية وال

قارن بجماعة أخرى، و�� �شمل الف
ُ
كر واملفا�يم واألساليب و�مك��ا أن تتم�� ��ا أو ت

 لقيم واملثل العليا واللغة و�لوأنماط السلوك والعادات والتقاليد واألف�ار واملعتقدات وا

و�ل ما يمل�ونھ و�مكن . ع��ا أساليب االتصال والفنون واآلداب واألشياء املادية الناتجة

.تناقلھ اجتماعيا ال بيولوجيا

 
ٌ
ة

َ
اف

َ
ق

َ
ث

109 curricula dramatization
dramatisation de curriculums

يتعلم بالعمل واملمارسة أفضل  طر�قة من طرائق التعليم املب�ية ع�� االف��اض بأن التلميذ

عداد وتقديم ا��توى العل�� مما يتعلم بالطرق األخرى، ال�� يتم خالل�ا القيام �عملية إ

م، �� ش�ل درامي، يمكن عرضھ للمنا�� الدراسية، وما يرتبط ��ا من خ��ات التعليم والتعل

شاركة التالميذ أنفس�م �� مسرحيا ع�� املتعلم�ن من خالل ممثل�ن مح��ف�ن أو من خالل م

� ع�� العملية التعليمية قدًرا وتضفي مسرحة املنا�. أداء األدوار املرتبطة بالعرض املسر��

ھ ملز�د من اإليجابية ومز�د من كب�ً�ا من املتعة واإلثارة وال�شو�ق لدى املتعلم، مما يدفع

ا لتعليم جميع فئات امل. التعلم  مع ومع أن �ذا املدخل مناسب جد�
ً
تعلم�ن، فإنھ ي�ون فعاال

صر واملتطلبات الالزمة األطفال والصغار من املتعلم�ن، خصوصا إذا توافرت �ل العنا

.لنجاح العروض املسرحية التعليمية

اِ�ِ� 
َ
ن
َ
 امل

ُ
َمْسَرَحة

110 curriculum development
développement de curriculum

أو أك�� من عناصر  عملية منظمة مدروسة إلحداث �عديل أو �غي�� أو حذف �� عنصر

ِو�ُر اِملْ�َ�اِج 
ْ
ط

َ
ت
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�بو�ة، والتغ��ات �� من�� قائم بقصد تحس�نھ أو مواكبتھ للمستجدات العلمية وال�

يل�� حاجات ا��تمع وأفراده،  ا��االت االقتصادية واالجتماعية وال��بو�ة والثقافية بما

علم وعملية التعلم، إلحداث و�ما يتوافق مع املفا�يم والنظر�ات ا��ديدة عن طبيعة املت

.تأث�� أعمق وأفضل �� سلوك املتعلم ونمط تفك��ه

111 curriculum document
documents de curriculum

طرائق التدر�س، األ�داف، وا��توى، و : وثائق خاصة باملقررات الدراسية �شمل

نظومي تر�وي مت�امل، واأل�شطة، وتقنيات املعلومات واالتصال، والتقو�م �� إطار م

.باإلضافة إ�� تحديد�ا للعائد املتوقع ومستواه

ِئُق اِملْ�َ�اِج 
َ
َوثا

112 curriculum enrichment
enrichissement du curriculum

أم�ن الوسائل ال�� من شأ��ا �عديل املن�� وتدعيمھ بإضافة موضوعات تر�و�ة إليھ، ��دف ت

قد ي�ون �ذا اإلغناء أو أن تل�� حاجات التالميذ الفردية وتحقق رغبات أعضاء الصف، و 

.اإلثراء عمودًيا أو أفقًيا

َراُء اِملْ�َ�اِج 
ْ
ِإث

113 curriculum evaluation
évaluation de curriculum

دى صالحية وفاعلية مجموعة العمليات واإلجراءات واألساليب املستخدمة لتحديد م

در التعليم والتعلم، أ�دافھ، محتواه، أ�شطتھ، مصا: املن�� بجميع أ�عاده وجوانبھ

.أساليب تقو�مھ، مدى تحقيقھ لأل�داف ا��ددة وامل�شودة منھ

ِو�ُم اِملْ�َ�اِج 
ْ

ق
َ
ت

114 curriculum experts
experts de curriculum

و�نا��ا وتقو�م�ا  خ��اء متخصصون �� مجال املنا��، �شار�ون �� تخطيط املنا��

ضمن فر�ق يضم خ��اء  وتطو�ر�ا سواء ع�� املستوى التخطيطي أو التنفيذي، و�عملون 

نفس ال��بوي والقياس وسائل وتقنيات التعلم، ومختص�ن �� املواد العلمية وعلم ال

.والتقو�م

َ�َ�اُء اِملْ�َ�اِج 
ُ

خ

115 curriculum framework
structure de curriculum

صة بكيفية تنظيم إطار عام للمواد الدراسية وا��طط الزمنية واإلرشادات ا��ا

اُر اِملْ�َ�اِج 
َ
ِإط
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، لدعم العملية التعليمية برم��ا االختبارات واألساليب املعنية لتقنيات املعلومات واالتصال

.ددةو�تم ذلك بناًء ع�� فلسفة مرجعية ومجموعة معاي�� وا��ة ومح

116 curriculum management
gestion de curriculum

الت�سيق مع ا���ات :  من خالل  عملية �شر امل��اج و�عميمھ ومتا�عتھ �� العملية التعليمية

التغلب ع�� املقاومة املتوقعة؛ املعنية ب�نفيذ امل��اج؛ ��يئة �ذه ا���ات نفسيا للم��اج و 

اختيار وتأ�يل املش��ك�ن  م�� ا��دمات واملناخات املدرسية وتأ�يل�ا لتنفيذ امل��اج؛

.لتنفيذ املن��؛ توف�� ا��دمات املساعدة لتنفيذ امل��اج

 اِملْ�َ�اِج 
ُ
ِإَداَرة

117 curriculum plan
plan de curriculum

 الرؤ�ة األولية أو امليدانية رسم تخطيطي يب�ن الصورة العامة وال�لية للم��اج، و�ع�� عن

الت الرأسية واألفقية بي��ا، ����اء امل��اج، و�و�� امل�ونات األساسية للم��اج والتفاع

.وعالقة �ل م��ا باأل�داف العامة للم��اج

 اِملْ�َ�اِج 
ُ
ط

َّ
ط

َ
ُمخ

118 curriculum planning
planification de curriculum

ل عمليات بناء امل��اج، مخطط �علي�� شامل ملا سي�ون عليھ امل��اج املدر���، و�و أو 

طاعات مجتمعية تتأثر �شارك فيھ قطاع عر�ض من ال��بو��ن، إضافة إ�� ممثل�ن عن ق

ا��ة تتعلق بمص��ة باملن�� وتؤثر فيھ، و�س��دف تحقيق مقاصد �عليمية وتر�و�ة و 

ات تر�و�ة ونظر�ات الفرد وا��تمع، وذلك من خالل آليات معروفة تنطلق من فلسف

ف السياسة ال��بو�ة وتوج�ا��: �عليمية محددة، و�و يتطلب �عرُّف حاجات . ا العامة�عرُّ

اختيار . مية للم��اج صياغة األ�داف التعلي. ا��تمع وحاجات املتعلم�ن و���يص�ا 

اختيار أساليب . ة وتنظيم�ا اختيار ا����ات التعليمية التعلمي. محتوى امل��اج وتنظيمھ 

إعداد الكتاب .  وثيقة امل��اج  كتابة. توف�� ا��دمات املساعدة للم��اج . التقو�م املناسبة 

).املساعدة(املدر��� والكتب املصاحبة 

 اِملْ�َ�اِج 
ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

119 cybernetics
cybernétique

تواصل للعضو�ات ا��ية علم تتقاطع فيھ علوم عديدة، ��تم بنظم الضبط وال�سي�� وال

العمليات ال�� تقوم ��ا قصد واآلالت؛ وذلك عن طر�ق معرفة ب�ياِ��ا وحاال��ا الداخلية و 

��انية (ال.. ) ِم، ّسِ
ُّ

َحك
َّ
ُم الت

ْ
ِعل
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D
120 data

données
� املوضوع الذي ُجمعت من الوقا�ع أو املعطيات قبل فحص�ا ودرس عالق��ا أو تأث���ا �

�� التفك��، وعن طر�ق الر�ط  والبيانات أيضا �� املادة ا��ام ال�� �ستخدم�ا العقل. أجلھ

َر�� �ذه البيانات وا
َ
م ملعلومات إ�� مستوى النظر�ات، و�تب�ن أجزا��ا أو مقارن��ا أو تقييم�ا ت

وقد تتم معا��ة . وتحليل�ا البحث عادة عن طر�ق جمع البيانات، ثم تص�يف�ا ثم تفس���ا،

م استخدام�ا بقصد ا��صول ع�� ؛ أي يتم تخز���ا، ث)إلك��ونيا(البيانات يدو�ا أو تلقائيا 

.نتائج ��م الباحث�ن، ل�ساعد�م �� اتخاذ قرارا��م

اٌت 
َ
َبَيان

121 data bank
banque de données

� يمكن من خالل�ا أن تتوافر امللف ال�امل الذي يضم مخزوًنا من البيانات واملعلومات ال�

.املعطيات ع�� اختالف أنواع�ا

اِت 
َ
ُك الَبَيان

ْ
َبن

122 data management
gestion de données

�� نحو مالئم الحتياجات تطو�ر وتنفيذ التصميمات والسياسات واملمارسات ال�� تدبر ع

ة البيانات  �ل النظم العلمية وتضم إدار . دورة حياة البيانات ال�املة ملشروع أو منظمة ما

تنفيذ واإلشراف ع�� ا��طط و�� أيضا تطو�ر و . املرتبطة بإدارة البيانات كمصدر لھ قيمة

زز قيمة البيانات والسياسات وال��امج واملمارسات ال�� تحكم وتح�� وتوصل و�ع

إدارة شؤون : التالية  و�شمل موضوعات إدارة البيانات املوضوعات. واملعلومات �أصول 

بيانات، و�دارة أمن البيانات، البيانات، و�ناء وتحليل وتصميم البيانات، و�دارة قواعد ال

، و�دارة تخز�ن البيانات و�دارة جودة البيانات، و�دارة البيانات املرجعية والرئ�سة

.و�دارة البيانات البعدية واستخبارات املشروعات، و�دارة الوثائق وال��الت وا��توى،

اِت 
َ
 الَبَيان

ُ
ِإَداَرة

123 database اِت 
َ
 الَبَيان

ُ
اِعَدة

َ
ق

47



base de données

حفظ ��
ُ
ملف فيمكن استخراج�ا  مجموعة من البيانات أو املعلومات الب�بليوغرافية، ت

 عن طر�ق ��
ً
. اية طرفية ���از ا��اسوبوا��صول عل��ا أو الرجوع إل��ا و�تم �ذا غالبا

البيانات ا��زنة ع��  وقاعدة البيانات ا��اسو�ية �� مجموعة منظمة من ال��الت أو

فًقا ألنموذج قاعدة و�تحقق �ذا التنظيم من خالل تنظيم البيانات و . نظام حاسو�ي

عالئقي، إ�� جانب نماذج أخرى البيانات، واألنموذج األك�� ان�شاًرا اليوم �و األنموذج ال

د البيانات ا��اسو�ية ع�� و�عتمد قواع. مثل األنموذج ال�رمي واألنموذج الشب�ي وغ���ا

.دارة قواعد البياناتو�عرف �ذه ال��مجيات باسم إ. برمجيات لتنظيم تخز�ن البيانات

124 decentralization
décentralisation

ت اإلدار�ة العليا إ�� من نقل �عض الصالحيات أو املسؤوليات والواجبات من ِقبل السلطا

تحملون املسؤولية املباشرة �م أد�ى م��م رتبة، ومنح سلطة اتخاذ القرار ألولئك الذين ي

دة رة باملسائل املعنية، ��دف ز�اعن ن�يجة تلك القرارات، ومن لد��م ا����ة واملعرفة املباش

وتتعدد األ�عاد وا��اور ال�� . كفاءة إدارة املنطقة �� استغالل موارد�ا املالية وال�شر�ة

الالمركز�ة اإلدار�ة، : اريمكن من خالل�ا تطبيق الالمركز�ة، حيث يمكن تص�يف�ا �� إط

.�تمعيةوالالمركز�ة املالية، والالمركز�ة السياسية واملشاركة ا�

 
ٌ
ة ِز�َّ

َ
 َمْرك

َ
ال

125  decentralization of education
décentralisation de l'enseignement

لصالحيات، بصفة دائمة أو وسيلة لالرتقاء بجودة العملية التعليمية تتم عن طر�ق نقل ا

 لتعليم إ�� املستو�ات اإلدار�ةمؤقتة، من مستو�ات اتخاذ القرارات املركز�ة املسؤولة عن ا

د من صالحيات اتخاذ القرار األد�ى؛ أي مستو�ات تقديم ا��دمة، وذلك من خالل منح املز�

صنع : لسلطة املركز�ة ��ع�� مستوى املدرسة واإلدارة التعليمية، �� ح�ن ينحصر دور ا

تنظيم ا��دمة التعليمية، السياسة العامة، وتحديد املعاي��، وقياس األداء، ومراقبة و 

لالمركز�ة �� التعليم ع�� و�ركز التوجھ نحو ا. وضمان العدالة وا��ودة �� �ل املستو�ات

، و  -: األ�عاد التالية
ً
، و�دارّ�ا

ً
 ز�ادة صالحيات املدرسة ماِلّيا

ً
إ�� �� صناعة القرار ... تر�وّ�ا

ا إلدارة املدرسة �� وتوسيع املشاركة ا��تمعية، حيث يحقق �ذا التوجھ تمكينا ج و�ر��

املتا�عة وعمليات التقييم  إعداد خطط التطو�ر ا��اصة ��ا، وتنفيذ -: مجاالت عديدة م��ا

 لتعليمية، و�دارة املوارد ال�شر�ةالذا�ي، و�عداد م��انية املدرسة، و�دارة املوارد واملواد ا

تقييم أداء املعلم�ن، متضمنة الثواب والعقاب، وتحديد متطلبات التنمية امل�نية، و 

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
ة ِز�َّ

َ
 َمْرك

َ
ال
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مداخل التدر�س، و�دارة وت�سيق عمليات التوجيھ الف�� مع اإلدارات، وتحديد أساليب و 

واالجتماعية والتعليمية  املوارد املالية للمدرسة، وتنظيم و�دارة األ�شطة الر�اضية

مع املد�ي، ودعم ج�ود تفو�ض املدارس �� ز�ادة �سبة الشراكة مع ا��ت -. والثقافية

 -. �وارد املتاحة ع�� املستوى ا���مجالس األمناء واآلباء نحو تطو�ر التعليم واإلفادة من امل

ز�ادة أدوار ومسؤوليات : اللنقل الصالحيات اإلدار�ة إ�� مستوى اإلدارة التعليمية من خ
، يھ الف��، واملتا�عة والتقو�ماإلدارات التعليمية وتطو�ر�ا وتوجيھ الدعم للمدارس، التوج

مع املد�ي، وتقييم احتياجات اإلدارة املالية ��صصات املدارس، ودعم الشرا�ات مع ا��ت

ة تحديث التقنية �� املدارس املدارس من الكتب والوسائل واملواد التعليمية، ت�سيق عملي

األ�شطة ال�� ��ا  وصيان��ا �� ضوء خطط املدرسة وتقار�ر األداء، ت�سيق مختلف

ت�سيق أعمال صيانة املبا�ى  مجموعات املدارس املشاركة، متا�عة تنفيذ األعمال املدنية،

.لقة بتج��� املدرسة، وغ�� ذلكالتعليمية، ت�سيق وتنفيذ األعمال اإلدار�ة واملالية املتع

126 decentralized control
contrôle décentralisé

د�ى منھ درجة، ولك��م أك�� تفو�ض �عض املسؤوليات اإلدار�ة من ِقبل املسؤول إ�� أفراد أ

 �ساحة العمل، وتتعلق �ذه املسؤوليات بالرقابة ع�� س
ً
�� العمل ال��بوي وضبطھ، اتصاال

 عن نجاح عملھ أمام من فوضھ �ذه املسؤ 
ً
.ولياتو�صبح املفوض مسؤوال

 
ٌ
ة ِز�َّ

َ
َمْرك

َ
 ال

ٌ
اَبة

َ
ِرق

127 decision
décision

م أو القطع �� ماذا يجب صنعھ واختيار يتم من بديل�ن أ
ْ

و أك�� من البدائل املتاحة ا��ك

نة أو قضية ما .بال�سبة إ�� وضعية معيَّ

َراٌر 
َ
ق

128 decision support systems
systèmes du support de décision

ت واملعلومات ملساعدة نظم متفاعلة �عتمد ع�� استخدام ا��واس�ب �� توف�� البيانا

ع توافر قدر من املرونة �� املدير�ن ومتخذي القرارات ع�� حل املشكالت غ�� ال�ي�لية، م

ذ القرارات، و�� نظم معلومات عملية تداول البيانات، و�ناء النماذج املناسبة لصنع واتخا

دة املدير�ن �� صنع �عتمد بصفة أساسية ع�� استخدام ا��اسبات اآللية �غرض مسان

عم القرار الفردي،  نظام نظام د -: و�ناك ثالثة أنواع لنظم دعم القرار. واتخاذ القرارات

قيق نجاح وفاعلية تطبيق و�تطلب تح. دعم القرار التنظي��، ونظام دعم القرار ا��ما��

دعم  -: لعوامل من أ�م�ا نظم دعم القرار �� املؤسسات املعاصرة ضرورة توافر عدد من ا

َرارِ 
َ

ُم َدْعِم الق
ُ
ظ

ُ
ن
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.ناخ العمل باملؤسسةاإلدارة العليا، توف�� املوارد املادية وال�شر�ة، و��يئة م

129 decision taking process
processus de prise de décision

يل والتقو�م و�ناء النماذج عملية تتضمن استخذام عدد من م�ارات التفك�� العليا بالتحل

�سم قضية ما، حيث يقوم إلصدار حكم أو رأي ملواج�ة موقف ما، أو ��ل مش�لة ما أو �

ي لرأي أو حل من ب�ن آراء الفرد باتخاذ القرار من خالل عملية انتقاء أو اختيار منطق

ل عملية اتخاذ القرار أ�مية وتمث. وحلول بديلة، وفقا لألح�ام ال�� ت�سق وقيم �ذا الفرد

صادية الناتجة عن تطبيقات ك��ى �� إيجاد حلول للقضايا االجتماعية واألخالقية واالقت

مرحلة التخطيط  -: مراحل �� العلم والتقنية �� ا��تمع، وتمر عملية اتخاذ القرار �عدة

جمع البيانات  -. لقرار حيال�اال�� يتم خالل�ا تحديد املش�لة أو القضية املطلوب اتخاذ ا

ت ال�� يتم خالل�ا بيان مدى تحليل البيانا -. واملعلومات الالزمة حول املش�لة أو القضية

ب البيانات ال�� يتم خالل�ا تركي -. العالقة ب�ن املعلومات املرتبطة بالقضية أو املش�لة

ذ القرار املناسب حول اتخا -. صياغة حلول وآراء للمش�لة ع�� ضوء البيانات املتاحة

.القضية

َرارِ 
َ

اِذ الق
َ

خ ِ
ّ
 ات

ٌ
ة َعَمِليَّ

130 decision theory
théorie de décision

علم النفس، والقانون، نظر�ة ترتكز ع�� أسس علم االقتصاد، واإلحصاء، واالجتماع، و 

و�عمل ع�� الدمج الت�ام��  واألن��بولوجيا، والعلوم السياسية، والر�اضيات، والفلسفة،

 �� نفس فيما ب�ن العلوم السلوكية والكمية، ال�� تجعل من عملية صن
ً
اعة القرار فنا وعلما

.الوقت إليجاد حلول للمشكالت، وتحقيق أ�داف مؤسسية محددة

َرارِ 
َ

 الق
ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن

131 decision tree
arbre de décision

ديلة بمصط��ات كمية يمكن وسيلة �ستعمل �� تحليل القرارات، و�ع�� عن االختيارات الب

لة من القرارات ا��يار�ة �� التوصل إل��ا أثناء عملية تمحيص مش�لة ما، و�تم تمثيل سلس

� ش�ل مز�د من التفرعات،رسم بيا�ي و�� ش�ل فروع، وتمثل النتائج الالحقة املمكنة �

و�عت�� ��رة القرار . رار ونقطة االتصال ال�� يجب عند�ا اتخاذ القرار �س�� عقدة الق

سلة من القرارات أو ذات أ�مية خاصة �� تحليل مسائل القرار ال�� تحتوي  ع�� سل

تخدام�ا لشفافية وس�ولة سلسلة من حاالت الطبيعة املتتا�عة ا��دوث، وتأ�ي فائدة اس

.التحليل حيث يمكن رؤ�ة �ل أفرع عملية اتخاذ القرار بيانًيا

َراَراِت 
َ

 الق
ُ
َ�َرة

َ
�
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132 decision-making
prise de décision

ن��ية ��ل املشكالت، عملية �س�ند ع��  نظر�ة القرار وتقوم ع�� خطوات و�جراءات م

لسلة قرارات �شأ��ا مع وضع ودراسة القضايا التعليمية وتحليل�ا، ��دف إصدار قرار أو س

.املعاي�� والضوابط ال�� تكفل تنفيذ �ذه القرارات

َرارِ 
َ

ُع الق
ْ
ُصن

133 decision-making theory models
modèles de théorie de la prise de décision

يا الناتجة عن تفاعل نماذج �عليمية ُوضعت لتدر�س عمليات اتخاذ القرار حول القضا

 مذجة ال�� تتم خالل�ا اإلجابةمرحلة الن: العلم والتقنية وا��تمع، و�شمل أر�ع مراحل، ��

تصبح مش�لة أو قضية؟ �ل املش�لة القائمة وليدة املوقف؟ وكيف تطورت ل: عن سؤال�ن

ما ا��ل املثا�� للقضية؟ : ال�نومرحلة املعاي�� وا��ددات ال�� تتم خالل�ا اإلجابة عن سؤ 

يتم خالل�ا اإلجابة عن سؤال  وما العوامل ال�� تؤثر �� �ذا ا��ل؟ ومرحلة املفاضلة ال��

خ�ً�ا مرحلة إعادة القيود ما البدائل وا��لول املق��حة للمش�لة أو القضية؟ وأ: مؤداه

واقب امل��تبة ع�� تطبيق �ل ما الع: وا��ددات  ال�� يجب خالل�ا اإلجابة عن سؤال مؤداه

م �ذه النماذج  باختالف حل من ا��لول البديلة املق��حة ��ل القضية؟ و�ختلف استخدا

�ا درجة اليق�ن وال�� تتوافر ظروف القرار أو وجود القرار أو ب�ئة القرار، وال�� يقصد �

والدراسات �� �ذا الصدد  ملتخذ القرار عند اتخاذه لقرار ما، وقد اتفقت معظم البحوث

��الة البيانات واملعلومات وتتوافر �� �ذه ا: التأكد  -: ع�� وجود الدرجات الثالث التالية

فيما يتعلق بالت�اليف أو  ال�املة بحيث يمكن قياس العائد امل��تب ع�� �ل م��ا، وذلك

: عدم التأكد  -. ة تماًمااملطلوب بما يجعل اتخاذ القرار عملية وا��ة ومحددة ومحسو�

م افر أية بيانات أو معلومات أماوتأ�ي �ذه ا��الة ع�� عكس ا��الة األو�� تماًما حيث ال تتو 

الحتماالت ا��تلفة ملا متخذي القرارات، وقد يقصد بذلك أنھ من غ�� املمكن معرفة ا

ن ا��الت�ن السابقت�ن، وتأ�ي �ذه ا��الة �� م�ان وسط ب�: ا��اطرة  -. سوف يتم حدوثھ

ل�س �ل�ا، و�التا�� حيث تتوافر أمام متخذي القرارات �عض البيانات واملعلومات و 

.فاملوقف �� �ذه ا��الة يخضع لالحتماالت

َرارِ 
َ
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134 decisions analysis
analyse de décisions

جميع االختيارات املتاحة  أحد مشتقات بحوث العمليات ونظر�ة املبار�ات، حيث يتم �عرف

تخذ حول اإلجراءات  والنتائج ا��تملة ل�ل اختيار �� سلسلة من القرارات، ال��
ُ
ت

َراَراِت 
َ

ْحِليُل الق
َ
ت
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�وانب، وكث�ً�ا ما يتم ترسيم ال���يصية واملقررات والتوقعات اإلنذار�ة، وغ�� ذلك من ا�

�يجة يمكن التك�ن ��ا ع�� مواقع االختيارات ع�� ��رة القرارات، فتعرض احتماالت �ل ن

ملتاحة، واحتماالت �ل ن�يجة �ل فرع بال��رة، وتب�ن ��رة القرارات التدخالت ا��يار�ة ا

شكالت أو ا��لول و�ستخدم فر�ق العمل مصفوفة القرارات لتقييم امل. مرتبطة ��ا

يختار : ة، وا��طوة الثانيةاملمكنة، فا��طوة األو�� رسم مصفوفة لتقييم ا��لول املمكن

ْقِدير درجة : �طوة الثالثةالفر�ق معاي�� يقدر ع�� أساس�ا درجات ل��لول املمكنة، وا�
َ
ت

ن الشبكة، وأخ�ً�ا درجات ل�ل معيار، و���ل الدرجة �� موقع�ا م 5و1ل�ل حل ممكن ب�ن 

ل ممكن  ل��صول ع�� يتم جمع �ل التقديرات املرصودة ل�ل املعاي�� امل��لة ل�ل ح

.ستحق أق��� ا�تماممجموع الدرجات، ومن مجموع الدرجات يمكن معرفة أي ا��لول  �

135 decision-taking pedagogy
pédagogie de prise de décision

ة تمكن التالميذ مع عملية تنظيم وت�شيط أصول ممارسة �عليم اتخاذ القرار وكيفي

�قوم �نا التفاعل مع ا��يط بواسطة أ�شطة �س�� إ�� اتخاذ قرارات وحل مشكالت، و 

ا��يط  -. ارب وخ��اتالفرد كذات ل�ا تج -: ا��يط ع�� املواقف والعمليات التالية

يبدأ الفرد  -. ا��يطوضعية ت�شأ ع��ا عالقة ب�ن الذات و  -. كموضوع مستقل عن الذات

تھ السابقة و�����ا �� ضوء املتعلم �� طرح األسئلة و�حث األجو�ة، يفحص املتعلم مدر�ا

يدمج املك�سبات  -. �اتھتفاعلھ مع ا��يط؛ يقيم عالقات ب�ن األثر ا��دث فيھ ومدر 

تخاذ القرارات باعتبار�ا تتغ�� ��ص�تھ وتنمو، و�نظر إ�� ا -. ا��ديدة ل��سيخ �� ذ�نھ

صل أو اك�ساب املعارف، من��ية أو طر�قة لت�شيط التالميذ و�ثارة التفاعل داخل الف

افًعا إ�� البحث عن مواج�ة مش�ل ي�ون د: و�عتمد �ذه املن��ية ع�� خطوات عامة ��

 أو أك�� بناء ع�� معاي�� معينة، قرار مع�ن،  اق��اح القرارات والتداول حول�ا؛ انتقاء قرار

ختيار ��ا�ي أو مراجعة القرار تنفيذ القرار املتخذ، وفحص النتائج وتقييم�ا للتوصل إ�� ا

.املتخذ

َرارِ 
َ

اِذ الق
َ

خ ِ
ّ
وِجَيا ات

ُ
ِبيَداغ

136 deconcentration
déconcentration

إ�� اإلدارات ا���ومية  تحو�ل سلطة اتخاذ القرارات التعليمية من ا���ومة املركز�ة

صفة مستقلة عن املركز، لكن ا��لية، بما ي�يح لإلدارات ا��لية اتخاذ �عض القرارات ب

� عبارة عن نقل للم�ام و�التا�� فإن عدم ال��ك�. تحتفظ ا���ومة املركز�ة بالسيطرة

 للسلطة
ً
.والعمل ول�س نقال

ْ�ِك��ِ 
َّ
َعَدُم ال�

52



137 deduction
déduction

س�ناًدا إ�� قاعدة أو قانون عملية عقلية يتم خالل�ا الوصول إ�� معلومات فرعية دقيقة ا

.��صوصيات من العمومياتأو مبدأ معروف؛ أي الوصول إ�� ا��زئيات من ال�ليات و��� ا

اٌج 
َ
ت

ْ
اْسِت�

138 deductive method
méthode déductive

م��ا إ�� النتائج وال���ان ع�� طر�قة التعليم ال�� تقوم ع�� القواعد وتتدرج إ�� األمثلة و 

.����ا

 
ٌ
ة اِجيَّ

َ
ت

ْ
 اْسِت�

ٌ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

139 deductive thinking
pensée déductive

ضايا أو أف�ار ُمسلمَّ ��ا، أحد أنماط التفك�� و�و خاص بإدراك العالقات؛ حيث يبدأ من ق

أ الفرد إ�� �ذا النمط من ثم �ستدل م��ا الفرد ع�� أف�ار أو قضايا أخرى جديدة، و���

ات من حقائق أو أف�ار التفك�� عندما ي�ون بصدد است�تاج أف�ار أو معلومات أو خ�� 

.ُمسلمَّ ��ا �� حوزتھ

 ٌّ��ِ
َ
ِك�ٌ� اْسِتْدال

ْ
ف

َ
ت

140 definition
définition

�و �دف من أ�داف ت�سيق ب�ن مجموعة من العبارات لتحديد خصائص مف�وم محدد، و 

مجاالت معرفية مختلفة،  التعليم الذي �س�� إ�� إكساب الطالب مجموعة من التعر�ف ��

ن التالميذ من إذ �ش�ل اك�ساب التعر�فات عنصًرا أساسًيا بمختلف املواد الد ِ
ّ

راسية، يمك
ت املفا�يم املتداولة �� التحكم �� عناصر الشفرة ا��اصة بميدان مع�ن، و�دراك مدلوال 

 وخاًصا بذلك امليدان، و�ش��ط �� �ل �عر�ف أن ي�ون وا�ً�ا دقيًقا وشام. �ذا امليدان
ً
ال

ن األمثلة كحاالت جزئية استقرائية؛  أي االنطالق م:  و�مكن تدر�س التعر�فات بطر�قت�ن

و�ناك أنواع متعددة من . ألمثلةإ�� التعر�ف، أو است�تاجية، أي االنطالق من التعر�ف إ�� ا

ر�ف الوصفي، التعر�ف التعر�ف التحلي��، التعر�ف املفا�ي��، التع: التعار�ف مثل 

.إ��... الوظيفي

 
ٌ

ْعِر�ف
َ
�

141 delegation
délégation

لة الوسيطة ب�ن نقل السلطة أسلوب من األساليب املتبعة لتحقيق الالمركز�ة و�مثل املرح

ِو�ٌض 
ْ

ف
َ
ت
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ل السلطة املركز�ة وعدم ال��ك��، و�شمل تحديد �عض السلطات واملسؤوليات من قب

.ي وقتونقل�ا إ�� املستو�ات األد�ى بصورة مؤقتة يمكن ����ا �� أ

142 Delphi method
technique de Delphi

دراسات والبحوث أحد أش�ر األساليب االس�شرافية والت�بؤ�ة املستخدمة �� ال

أو الوصول إ�� مستوى من  املستقبلية، و�عد من�ً�ا للوصول إ�� رسم السياسات والبدائل

��تلفة ع�� املزج ب�ن االتفاق ول�س فقط لألغراض الت�بؤ�ة، و�و قادر أيضا بصيغھ ا

ة قادرة ع�� اس�شراف جما�� األساليب ا��دسية واالستطالعية واملعيار�ة �� توليفة واحد

ولية لتنظيم وصقل وز�ادة ع�� أنھ من��ية أ) أسلوب دلفي(كما ُينظر إ�� . وتق�� للمستقبل

املستقبل، لذا فإن كث�ً�ا من  اإلجماع واال�ساق ب�ن ا����اء �� مجال قرار أو قضية ما ��

�ة أو األساس �� املستقبل امل�تم�ن بالدراسات املستقبلية �عت��ونھ بمثابة ��ر الزاو 

وُ�َعدُّ . دراسات املستقبليةودراساتھ، باإلضافة إ�� �ل ذلك ف�و األك�� استخداما �� ال

 اتصال وت�بؤ، يمكن من خالل�ا أخذ آراء م) أسلوب دلفي(
ً
جموعة من ا����اء �� وسيلة

مية وال��ية والسياسية وغ�� عديد من ا��االت �األمور العسكر�ة واإلس��اتيجية والتعلي

ل مش�لة معقدة بدون بتحقيق اإلجماع �� ح –�� أش�ر صوره ) دلفي(و�سمح أسلوب . ذلك

، و��ذا يتم تحا��� مشكالت التفاعل وجً�ا لوجھ أو مواج�ة األفراد األعضاء �� ا��موعة

ة، وضياع الوقت وا���د �� مثل تأث�� األفراد البارز�ن ع�� قرارات ا��موعة أو ال��ن

تم��ة، أو �شو�ھ حكم الفرد املناقشات غ�� املتعلقة باملوضوع األص��، أو املناقشات امل

قة، و�التا�� فإن أسلوب بواسطة ضغط ا��موعة، وامليل للدفاع عن أوضاع أو آراء ساب

ملدروس لآلراء، و�زالة أي ضغط �س�م �� تأكيد التفك�� املستقل ل����اء، والت�و�ن ا) دلفي(

بأنھ يتحا��� ) دلفي(ب و�تم�� أسلو . ع�� األف�ار املطروحة أو االستجابات املتطرفة

 �� اتخاذ القرار أو ا��كم من املواج�ات ال��صية مما يقلل من العوامل الذاتية ال�� تؤثر

عامة أو الرسمية املعلنة، كما قبيل االقتناع الظا�رى أو ال��دد أو اإل��ام عن اآلراء ال

صمًما �عناية عن طر�ق يتم�� أيًضا بأنھ �س�بدل بالنقاش وا��دل املباشر برنامًجا م

ص معاودة النظر �� تقديراتھ االستف�ام الفردي املتتا�ع، حيث يتاح ل��ب�� أو ا��طط فر 

م ع�� �س�يل ا��صول ع�� السابقة مرات ومرات، وعموما فإن �ذا األسلوب قادر بوجھ عا

يث �ستخدم ال��يد معلومات من أك�� عدد من األ��اص دون أية صعو�ات جغرافية، ح

ع�� أية ظا�رة معقدة  �� ذلك، كما �س�ل إدارتھ بت�لفة منخفضة، و�مكن ا��صول منھ

ع �� عمليات أعمق اليوم �ش�ل واس" دلفي"و�ستخدم أسلوب . يصعب ف�م�ا أو تفس���ا

رسم السياسيات العامة مثل توليد اإلجماع �� حل املشكالت املعقدة، وكذلك تصميم و 

ِفي
ْ
وُب َدل

ُ
ْسل

ُ
أ
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املعروفة بدقة، ودراسة  وا��اصة، وجمع البيانات التار�خية أو األحداث ا��ار�ة غ��

لتخطيط اإلقلي�� والتخطيط ا��وادث التار�خية امل�مة، وتقييم امل��انيات وتوز�ع�ا وا

لمعلومات السب�ية �� للمدن، وتخطيط النظم ا��امعية، وتطو�ر املنا��، والتوصل ل

اعية، وتوضيح حقيقة الظوا�ر االقتصادية واالجتماعية املعقدة، واأل�داف االجتم

إ�� جانب عمليات االتصال  الدوافع اإل�سانية و�دراك�ا، وعرض أولو�ات القيم ال��صية،

�� ا��االت " لفيد"و�ش�ل عام تظ�ر أ�مية استخدام أسلوب . واالس�شراف والت�بؤ

إذا �انت تلك • . اعيةا��اجة إ�� �س�يل حل مش�لة ما عن طر�ق أح�ام جم• : التالية

إذا �ان ا��ل سيصبح • . ا��موعات ال�� تقدم األح�ام ل�س بي��ا اتصال أو تدخل �اٍف 

 إذا شارك عدد أك�� من ا����اء �� تطو�ره بدون م
ً
إذا • ). وج�ا لوجھ(واج�ة أك�� قبوال

إذا �انت • . ت أو املسافة�انت لقاءات ا��موعة املتكررة ل�ست عملية �س�ب ظروف الوق

ن حصر صيغ وأش�ال و�مك -. جماعة أو جماعات من املشارك�ن أك�� ظ�وًرا من األخرى 

 – Delphi Exercise" دلفي"و�عرف بتمر�ن : الصور التقليدية• : �� اآل�ي" دلفي"أسلوب 

الع الرأي حول موضوع و�� الصيغة األك�� شيوًعا، وفيھ يتم تصميم اس�بانة أو استط

 اإلجابات إ�� فر�ق املالحظة مع�ن، ثم يرسل إ�� مجموعة من ا����اء الذين يقومون بإرسال

و�ر اس�بانة جديدة حيث يقومون بت�سيق وت��يص نتائج االس�بانة، ثم يقومون بتط

احدة ع�� األقل أل��اص لنفس ا��موعة ال�� أجابت �� املرة األو�� مع إتاحة فرصة و 

ا��ولة (را��م �� ضوء نتائج �ذه ا��موعة �ي يراجعوا إجابا��م السابقة و�عيدوا تقييم آ

" دلفي"مؤتمر  -. و أر�ع جوالت، ثم تتكرر ا��والت بالطر�قة ذا��ا إ�� نحو ثالث أ)األو��

Delphi-Conference  لصيغة يتم و�� �ذه ا" الوقت ا��قيقي" و�عرف كذلك بأسلوب

ئج ا��موعة املستجيبة و�غذيتھ بحيث يقوم بتجميع نتا) الكمبيوتر(استخدام ا��اسوب 

�ل طرائق عملية االتصال  ، و�الحظ �� �ذا النوع أنھ يجب أن ت�ون )حقيقي(�� زمن سر�ع 

و�� صيغة فعالة ��  policy Delphi" دلفي"سياسات • . محددة ومعروفة من قبل بدقة 

ال " دلفي"س من �ل أش�ال حاالت عديدة مثل ا��وارات والقرارات التفس��ية، وع�� العك

، ولكنھ �س��دف ت�و�ن �س��دف الوصول إ�� إجماع �� الرأي ب�ن ا��موعات املشاركة

اسة رئ�سة، و�عتمد وج�ات نظر مختلفة وتحديد أقوى تلك الوج�ات كحلول �� أي سي

 -: ر با��طوات التاليةع�� ت�و�ن عملية اتصال ب�ن ا����اء تم" دلفي"من��ية سياسة 

وضع ا��يارات  -؟ )نفيذ�اما القضية ال�� يمكن األخذ ��ا وكيف يمكن ت(ت�و�ن القضية 

شرح  -. ية للمش��ك�ن �� القضيةتحديد املواقف األول -؟ )ما االختيار األك�� فائدة وفاعلية(

تبعا (تقييم األسباب  -). را��ما��قائق ال�� يدعم ��ا ا����اء اختيا(أسباب عدم املوافقة 

وء وج�ات النظر ا��تلفة بإعادة تقييم اآلراء �� ض(ذكر اآلراء  -). للمعاي�� املتنوعة

 Inductiveاستقرائية  -: �نإحدى الصورت�ن التاليت" دلفي"و�ستخدم �� أسئلة ). * و�را�ي��ا
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ّدم ل����اء سؤاال مباشًرا عن ا��ال موضوع البحث ون�
َ

ق
ُ
�ك ل�م حر�ة اإلدالء حيث ت

م ل����اء معلومات و�يDeductiveاست�تاجية  -. بتصورا��م حولھ انات أساسية ، وف��ا ُيقدَّ

ل��ا و�ضعوا تقديرا��م عن موضوع البحث متبوع �عدد من األسئلة املفتوحة ليعلقوا ع

.ن جديد�شأ��ا ع�� أن تحلل بالطر�قة السابق شرح�ا و�عاد ل����اء م

143 demonstration
démonstration

تالميذ أمام زمالئھ، ��دف عرض توضي�� يقوم بھ املعلم أمام طالبھ، أو يقوم بھ أحد ال

م �عرض تجر�ة إلثبات إيضاح أو إثبات فكرة أو حقيقة أو مبدأ عل�� محدد، �أن يقو 

زء من أعضاء ا��سم، أو قانون عل�� مثال، أو عرض نموذج مجسم ل��كيب الع�ن أو أي ج

لعروض العملية مستوى وتمثل ا. عرض عينات من ��ور، أو نباتات أو أسماك، أو غ���ا

ملستوى األول �� مجموعة من مستو�ات الوسائل التعليمية �� مخروط ا����ة؛ حيث تمثل ا

يع األ�شطة واألج�زة ا��سوس باملالحظة، و�شمل العروض العملية أو التوضيحية جم

�دف إكسابھ خ��ات �عليمية واملواد التعليمية ال�� يقوم املعلم �عرض�ا ع�� املتعلم �

.معينة، أو لتوضيح �عض األف�ار الغامضة

َعْرٌض َعَمِ��ٌّ 

144 demonstration discovery
démonstration de découverte

و�ة ع��ا وا��ة مباشرة طر�قة لتدر�س العلوم، حيث �عرض املشا�ل ال�� ال تبدو األج

و املفا�يم ال�� تتضم��ا و�تم تحر�ك الطالب ��عل�م يك�شفون بأنفس�م املبادئ أ. وفوًرا

.املش�لة

اِ��ٌّ 
َ

ِ�ش
ْ

َعْرٌض َعَمِ��ٌّ اك

145 descriptive research
recherche descriptive

ل�� �س��دف جمع معلومات نوع من البحوث الشا�عة االستخدام �� الدراسات اإل�سانية ا

، ومحاولة البحث عن عن الظا�رة موضوع البحث ومن ثم تحليل�ا ووصف�ا وصًفا علمًيا

جتماعية أو مش�لة أسبا��ا ا��قيقية، من أجل الوصول إ�� أغراض محددة لوظيفة ا

.اجتماعية أو س�انية أو تر�و�ة معينة

 َوْصِفيٌّ 
ٌ

َبْحث

146 development
développement

إل�سانية �التنمية ال�شر�ة، عملية دينامية مت�املة وشاملة تتضمن جميع مجاالت ا��ياة ا

ِو�ٌر 
ْ
ط

َ
، ت

ٌ
ِمَية

ْ
ن

َ
ت
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غ�� الجتماعية، والتنمية اإلدار�ة، و وتنمية املوارد البي�ية، والتنمية االقتصادية، والتنمية ا

ملش��كة بأساليب ديمقراطية ذلك، تحدث �� ا��تمع من خالل ا���ود األ�لية وا���ومية ا

ر�ا �� سلسلة من وتتجسد مظا�. وفق سياسة اجتماعية محددة وخطة واقعية مرسومة

ء االجتما�� للمجتمع، و�عتمد �ذه التغ��ات البنائية والوظيفية ال�� تتأثر ��ا  �ونات البنا

 تاحة وامل�سرة للوصول إ�� أق���العملية ع�� موارد ا��تمع املادية والطبيعية وال�شر�ة امل

ية االقتصادية استغالل ممكن �� أقصر وقت مستطاع، وذلك بقصد تحقيق الرفا�

�� مجال التعليم، ف�ناك  و�ستخدم �ذا املصط�� كث��ا. واالجتماعية ل�ل أفراد ا��تمع

�ارات، وتنمية االتجا�ات تنمية املستوى التعلي��، وتنمية مستوى التحصيل، وتنمية امل

إ�� غ�� ذلك، حيث يدل ع�� ...  وامليول والقيم، وتنمية التفك�� والعمليات العقلية العليا

.ذه ا��وانبمع�� واحد �� جميع تلك ا��االت و�و رفع مستوى املتعلم �� �

147 development of policies
développement de politiques

سة أو أي قطاع ��دف مراجعة ا��طط واملبادئ واإلجراءات ال�� تضم�ا إدارة املؤس

جديدة و�يان كيفية  الوصول إ�� أ�داف معينة �عيدة املدى، وتحديد أ�داف وغايات

.تحقيق�ا واختبار�ا

َياَساِت  و�ر الّسِ
ْ
ط

َ
ت

148 development researches
recherches de développement

التعليمية وتطو�ر�ا  أحد أش�ال البحوث الكيفية، و�� بحوث منظمة لتصميم ال��امج

ع التغ��ات ال� بَّ
َ
�

َ
و��سع .  � تحدث بفعل الزمنوتقو�م�ا، وكذلك العمليات وا��رجات،  وت

�� املعتقدات واالتجا�ات �ذا النوع من البحوث ل�شمل التطور التنظي�� الذي ��تم بتغ

ر امل�� �� التعليم والذي والقيم متمشًيا مع ا��ر�ات ا��ديدة باملؤسسة، وأيًضا التطو 

علم الطالب املعلم م�نة �عرف بأنھ املعرفة وامل�ارات والقدرات والظروف الالزمة لت

الدراسات الطولية : رادومن أنماط بحوث التطور من منظور ال��ك�� ع�� األف. التدر�س

دراسات املستعرضة ال�� تدرس وال�� تتم مثال دراسة األفراد نفس�ا ع�� ف��ات عمر�ة، وال

ثم يقارن ) السادسةو  -وا��امسة -أطفال سن الرا�عة(األفراد بمراحل عمر�ة مختلفة 

.النمو ا��ادث

و�رِ 
ْ
ط

َّ
بحوث الت

149 development strategy
stratégie de développement

قل ا��تمع من وضع التخلف النمط الذي ت�بعھ الدولة �� رسم سياس��ا اإلنمائية �غرض ن

 
ُ
ِمَية

ْ
ن

َّ
 الت

ُ
اِتيِجَية ِإْس�َ�
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و�تجھ ا����اء . ا��االت �افة إ�� وضع التقدم والنمو ��...) االقتصادي واالجتما��(والر�ود 

أي القيام �عدد كب�� : ملتوازن إس��اتيجية النمو ا -: إ�� التمي�� ب�ن إس��اتيجيت�ن للتنمية

لة طبقا الحتياجات ا��تمع، من املشروعات �� مختلف ا��االت املتالزمة زمنيا واملت�ام

إس��اتيجية  -. ًدا من التنميةاألمر الذي يؤدي إ�� ا�ساع نطاق السوق، و�التا�� يحقق مز�

القائدة أو أقطاب . لقطاعاتأي انطالق العملية اإلنمائية �� �عض ا: النمو غ�� املتوازن 

خرى إ�� النمو بصورة مباشرة النمو، األمر الذي يدعو إ�� إحداث آثار تدفع القطاعات األ 

.أو غ�� مباشرة

150 devolution of authority
dévolution de l'autorité

ال يمكن "فة دائمة، و�ذا النقل نقل السلطة �� األمور املالية أو اإلدار�ة أو ال��بو�ة بص

ليمية من وزارة ال��بية إبطالھ ألي س�ب، و�ع�� ذلك تحول سلطة اتخاذ القرارات التع

���ومية ال�� لد��ا سلطة �عبئة والتعليم إ�� اإلدارات ا��لية، أو إ�� الوحدات ا��لية ا

لنقل، و�نما يصبح القرار ال رجعة و�نفاق املوارد املالية، مع عدم إم�انية الرجوع �� قرار ا

املكتمل لتطبيق  األسلوب" نقل السلطة"و��ذا �عت�� . فيھ، ولھ صفة االستمرار�ة

.الالمركز�ة

ِة 
َ
ط

ْ
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ْ
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َ
ن

151 dialectic method
méthode dialectique

ول ف��ا السائل استدراج طر�قة للتعليم أو االستجواب مب�ية ع�� السؤال وا��واب يحا

ثة لإلفضاء بما لديھ من معلومات وتقييم سالمة تفك��ه ع الطر�قة (�� ضوء أجو�تھ ُمحّدِ

ذا ا��دل أن يز�ل الغموض ، ومن شأن التفاعل الدينامي ب�ن املسا�م�ن �� �)السقراطية

�ستعمل أحياًنا لتع�� طر�قة و�و�� املال�سات ال�� قد ت�شأ �� موضوع ما أو اختبار ما، و 

جيا، ع�� س�يل املثال، اق��اح وتفيد الطر�قة ا��دلية داخل البيداغو . املناقشة �� التعليم

حدد؛ و�عد ذلك يتم معطيات متناقضة أو مختلفة ع�� التالميذ �غرض دراسة مف�وم م

والتوصل إ�� تركيب  تجميع التالميذ ضمن مجموعات صغرى من أجل مواج�ة تحليال��م

املصادقة ع�� األجو�ة  و�قوم املدرس من خالل الوساطة،  بالتصديق أو. من مستوى عاٍل 

ذ بمفرد�م من حل املق��حة، أو �ساعد ع�� صياغ��ا �� حالة عدم تمكن التالمي

.التناقضات املطروحة

َ�ٌ� َجَدِ��ٌّ 
ْ
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ٌ
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152 didactic
didactique
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ية ترمي إ�� تحقيق أ�داف و�و إس��اتيجية �عليم. فرع من فروع ال��بية موضوعھ التدر�س

ملتعلم، مشكالت املادة مشكالت ا. �عليمية، وتواجھ �ذه اإلس��اتيجية مشكالت املتعلم

ت املواقف التعليمية الدراسية و��ي��ا املعرفية، مشكالت طرائق التدر�س، ومشكال 

لتلميذ وتحديد ��دف �س�يل عملية �علمھ، من خالل استحضار حاجات ا. التعلمية

وللديداكتيك . عدة ع�� ذلكالطر�قة املناسبة لتعلمھ، وتحض�� األدوات الضرور�ة واملسا

ت وديداكتيك نتحدث فيھ عن ديداكتيك الر�اضيا: مع�� عام ومش��ك• : معنيان

. �اصة ب�ل مادة دراسية، و�حيل ع�� استعمال تقنيات وطرائق التدر�س ا�..املي�اني�ا

لدراسية، أل��ا مرتبطة �ش�ل والتقنيات ا��تفظ ��ا �� بالتأكيد تختلف باختالف املواد ا

نيات السمعية الشفو�ة، مباشر با��تو�ات التعليمية، فمثال �عليم اللغة يفضل التق

. تصاد يفضل دراسة ا��الةو�عليم العلوم يحبذ املن��ية التجر��ية، و�عليم علوم االق

مالءم��ا مع خصائص املادة وع�� �ذا األساس، فإن التقنيات البيداجوجية ا��تفظ ��ا و 

يداكتيك �و دراسة ومع�� حديث يفيد أن الد• . املدرسية، �ش�ل ديداكتيك املادة

راية محددة ومدرس ممتلك التفاعالت ال�� يمكن أن تقام داخل وضعية �عليم و�علم ب�ن د
باألساس تفك�� �� املادة  والداكتيك �و. ل�ذه الدراية و��ن تلميذ متقبل ل�ذه الدراية

ت تتعلق باملادة وِ��ي��ا مشكال : الدراسية �غية تدر�س�ا، ف�و يواجھ نوع�ن من املشكالت

ومشكالت ترتبط . ومنطق�ا، و�� مشكالت ت�شأ عن موضوعات ثقافية سابقة الوجود

 معرفًيا بالفرد �� وضعية التعلم و�� مشا�ل منطقية ونفسية فالديداك
ً
تيك ل�س إذن حقال

ة شك �� وجود مجال لل�شاط قائًما بذاتھ، �� املرحلة ا��الية من نموه، ومع ذلك ل�س ثم

ا مس
ً
تمًرا قصد تحس�ن ا��اص بتدر�س مختلف املواد الدراسية، والذي يتطلب بحث

والديداكتيك �و . مالتواصل، و�األخص، البحث �� كيفية اك�ساب املتعلم للمفا�ي

م لبلوغ �دف عق�� أو وجدا�ي الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم ال�� �ع�ش�ا املتعل

ا دقيق -وتتطلب الدراسة العلمية، كما �علم. أو ح��� حر�ي
ً
االل��ام : ة، م��ا باألساسشروط

�ا عن طر�ق االختبار باملن�� العل�� �� وضع الفرضيات وصياغ��ا، والتأكد من ���

علمية، ال�� يلعب ف��ا كما تنصب الدراسات الديداكتيكية ع�� الوضعيات ال. والتجر�ب

�يل عملية �علم التلميذ بمع�� أن دور املدرس �و �س. الدور األسا���) التلميذ(املتعلم 

ديد الطر�قة املالئمة لتعلمھ، بتص�يف املادة التعليمية تص�يًفا يالئم حاجات التلميذ، وتح

ن �ذا التنظيم ل�س و�بدو أ. وتحض�� األدوات الضرور�ة واملساعدة ع�� �ذا التعلم

عدة، كعلم النفس ملعرفة بالتعلمات الس�لة، ف�و يتطلب االستعانة بمصادر معرفية مسا

وجيا لتحديد الطرائق املالئمة
ُ
و��ب�� أن يقود �ذا التنظيم . �ذا الطفل وحاجاتھ، والبيداغ

أي أن نتائج . لسلوك اإل�سا�يامل���� للعملية التعليمية إ�� تحقيق أ�داف ترا�� شمولية ا

�س��ا املتعلم، وع�� مستوى التعلم ي�ب�� أن تتج�� ع�� مستوى املعارف العقلية ال�� يك
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كية، ال�� تتج�� مثال �� ا��ر  -املواقف الوجدانية، وكذلك ع�� مستوى امل�ارات ا��سية

تجر�ب إس��اتيجيات والديداكتيك علم تطبيقي موضوعھ تحض�� و . الفنون والر�اضيات

أن يك�سب خصائص  يمكن للديداكتيك• : بيداجوجية ترمي إ�� �س�يل إنجاز مشار�ع

س�� إ�� تحقيق �دف عم�� باعتبار الديداكتيك علما تطبيقيا، ف�و �• العلم التطبيقي، 

تيك �علوم علم النفس لتحقيق �دفھ �ستع�ن الديداك• ، )وضع إس��اتجيات بيداجوجية(

:  صبح مطبوًعا بطا�ع عل���س�� الديداكتيك كمجال معر�� متم�� ألن ي• إ��، ... واملعرفة

ل اندماج املعارف يمكن أن يؤلف نظاما م���ا من املعارف �� تحول مستمر بفع) أ

ضعت تحت املالحظة يمكن أن يتمخض عن نتائج إذا و ) القديمة باملعارف ا��ديدة، ب

يمكن أن يمتنع عن �ل ) املن��ية بواسطة أدوات تقر�ھ أك�� من الدقة واملوضوعية، ج

ر والر�ط بي��ا فقط، ولكن، يمكنھ أخ�ً�ا، أن ال يكتفي بوصف الظوا�) تأمل ميتاف��يقي، د

ت تر�و�ة أك�� عمومية، و�و علم مساعد للبيداجوجيا، �ع�د إليھ بم�ما. أيًضا تفس���ا

فكرة أو �ذه العملية؟ أو كيف �ستدرج التلميذ الك�ساب �ذه ال:وذلك إلنجاز تفاصيل�ا 

ل�ا، باستحضار معرفتھ تقنية عمل ما؟ �ذه �� املشكالت ال�� يبحث الديداكيت�ي عن ح

ع�ا ال��كيب ب�ن عناصر و�و مادة تر�و�ة موضو . النفسية باألطفال و�تطور�م التعلي��

اد الوضعيات أو الوضعية البيداجوجية، وموضوع�ا األسا��� �و دراسة شروط إعد

م إ�سا�ي مطبق موضوعھ املشكالت املق��حة ع�� التالميذ قصد ت�س�� �علم�ا، و�و عل

�� ت�يح بلوغ األ�داف إعداد وتجر�ب وتقييم وت��يح اإلس��اتيجيات البيداجوجية ال

�ل ما �و مدر��� • : بما ي�� والديداكتيك صفة مرتبطة. العامة والنوعية لألنظمة ال��بو�ة

�ل • ��وة ديداكتيكية، أي س: �ل ما يتعلق بتخطيط التعليم مثل• منظم لغرض التعليم، 

بر�نة (عليم والتعلم �ل ما �س�ل الت• ، )وسائل ديداكتيكية(ما �ساعد ع�� التعلم 

ات التعلم وعلم النفس، وارتبط الديداكتيك �� دراستھ �علم النفس ونظر�). ديداكتيكية

كما . ساعدا للبيداجوجياو�ان علما م. واستعار مفا�يمھ من علوم ومجاالت معرفية أخرى 

سند إليھ دور بناء اإلس��اتيجيات البيداجوجية املساعدة ع
ُ
أما حديثا . �� بلوغ األ�دافأ

. حوث األساسية والعلميةفقد تطور الديداكتيك نحو بناء مف�ومھ ا��اص بفعل تطور الب

كتيك بمجموعة من و��تم الديدا. و�دأ يك�سب استقاللھ عن �يمنة العلوم األخرى 

ديداكتيك املعطيات ال�� ا��قول ال�� �ستمد م��ا ال: ا��االت يمكن تحديد�ا كما ي��

ت�و���، علم النفس نظر�ات التعلم، علم النفس ال: ا��قل النف���• : تبحث ع��ا ��

 ل��بية، أن��بولوجيا ال��بية،اجتماعيات ا: ا��قل االجتما��• . االجتما��، التحليل النف���

 •. خ العلوم، املنطق، املن��يةنظر�ات املعرفة، تار�: ا��قل اإل�ستمولو��• . نظر�ة الثقافة

التقييم والقياس، : يةحقل ال��ب• ... اللغة، الر�اضيات، الفلسفة، األدب: حقل املادة

لومات والتواصل، نظر�ة املع: حقول أخرى •  . نظر�ات بيداجوجية، فلسفة ال��بية
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ك، �� تحديد إش�االت متعلقة العمليات ال�� يقوم ��ا الديداكتي. السي��نطيقا، اللسانيات

س��اتيجيات الختبار�ا بوضعيات التعليم والتعلم وصياغة فرضيات حول�ا، ثم تصميم إ

ه العمليات بالوضعيات وفحص�ا واالن��اء إ�� تنفيذ�ا، تقييم�ا وتقو�م�ا وتتصل �ذ

 .نا�� واألنظمة ومفا�يم املادة ال��بو�ة وعمليات التعلم والطرائق واأل�شطة والوسائل وامل

مارسة والبحث و�ناك مجاالت تر�و�ة و�يداجوجية يمكن اعتبار�ا موضوعا للم

تم الديداكتيك بطرائق ��• . ��تم الديداكتيك ب�ناء األ�داف• :  الديداكتيكي�ن، و��

��تم كذلك بطرائق وأدوات • . اتصال املعارف وامل�ارات واملواقف ورصد الوسائل التعليمية

.التقييم

153 didactics strategy
stratégie didactique

كيفية تمكن من توقع إس��اتيجية منظمة بمن�� يصف مسار الفعل التعلي�� التعل�� ب

�عليمية ع�� خطة مش��كة  النتائج املرغوب ف��ا وتخطيط وسائل بلوغ�ا، و�عتمد �ل خطة

نطلقات محددة م��ا املتعلم أ�داف �س�� إ�� تحقيق�ا تب�� ع�� م -: �شمل امل�ونات التالية

 -. األ�شطة واملعيناتوسائل لبلوغ األ�داف، �شمل املضام�ن والطرائق و  -. ومك�سباتھ

ل نتائج التعلم و�دخال تقييم للنتائج ل��صول ع�� معلومات حول مسار التعليم أو حو 

.التصميمات الالزمة
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154 digital divide
vide digital; vide numérique

الفجوة الرقمية ب�ن الدول و��  وتوجد. االفتقار إ�� النفاذ إ�� تقنيات املعلومات واالتصال

كبار السن، و��ن س�ان داخل الدولة الواحدة، ب�ن الفقراء واألغنياء، ب�ن الشباب و 

� مجموعة صغ��ة من ا��ضر وس�ان الر�ف، وتت�� أيًضا من ترك�� مصادر املعلومات �

مما . ات واالتصال ب�ن الدول البلدان املتقدمة، و�� اختالل توازن مرافق تقنيات املعلوم

و�ذا ". بفقر املعلومات"كن �سميتھ يؤدي إ�� التباين ب�ن الدول املتقدمة والنامية و��� ما يم

الضرور�ة ل��امج�ا  �ع�� أن الدول النامية تجد صعو�ة �� ا��صول ع�� املعلومات

��ضار�ة بي��ما، أي �سا�م األمر الذي يز�د من الفجوة ا. وخطط�ا االقتصادية اإلنمائية

��ضار�ة القائمة فعال ب�ن التباينات �� ز�ادة تكر�س الفجوة اإلجمالية و�عميق ال�وة ا

ز�ادة الو��  -: ءات م��او�مكن سد الفجوة الرقمية �عدة إجرا. الدول الغنية والفق��ة
تحسي��ا إلتاحة النفاذ الالزم توسيع اِلب�� التحتية و  -. بأ�مية التقنية الرقمية وتطبيقا��ا

 ف
ً
 للتمك�ن من استعمال تقنيات املعلومات واالتصال استعماال

ً
القدرة ع�� تحمل  -. عاال
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ت واالتصال ألغراض التنمية الت�لفة، والتدر�ب ع�� االستعمال الفعال لتقنيات املعلوما

.إعداد املوارد ال�شر�ة املؤ�لة -الوطنية والفردية، 

155 digital education
enseignement digital; enseignement numérique

ك��ونًيا من خالل شبكة أو التعليم الذي يحقق فور�ة االتصال ب�ن الطالب واملدرس�ن إل

�و يضم امل�ونات شب�ات إلك��ونية حيث تصبح املدرسة أو ال�لية مؤسسة شبكية و 

، االمتحانات اإللك��ونية، الكتاب اإللك��و�ي، ال�شر اإللك��و�ي: اإللك��ونية التالية

لدرجات إلك��ونيا وال���يل �� التعليم اإللك��و�ي، املكتبة اإللك��ونية وعرض النتائج وا

ة للتحديات البي�ية ا��يطة، املقررات إلك��ونًيا، لذلك ف�و يحتاج ملعا��ات فور�ة ودور�

�سيق ب�ن ال��امج واملؤسسات و�املناخ التنظي�� للمؤسسة التعليمية، مثال ذلك ضرورة الت

خرى اليدو�ة، ومواج�ة الطلبات التعليمية، ومعا��ة االختناقات ب�ن العمليات الرقمية واأل 

. لمية والدروس ا��صوصيةامل��ايدة ع�� التعليم الرق��، وم�افحة سرقة املصنفات الع

لطالب، األساتذة، املواد ا: امل�ون التعلي��  -: و�شمل التعليم الرق�� امل�ونات التالية

امل�ون  -. ز األبحاث، واالمتحاناتالتعليمية، اإلدار�ون، املاليون،  املكتبة، املعامل، مراك

تحو�ل امل�ون التعلي��  ، حواس�ب ��صية، شبكة،)اإلن��نت(موقع ع�� الشابكة : التق�� 

م الرق��، خطط و�رامج أ�داف التعليم الرق��، فلسفة التعلي: امل�ون اإلداري  -. رقمًيا

، إس��اتيجية وأ�داف ل�ل من وموازنات التعليم الرق��، ا��داول الزمنية للتعليم الرق��

 لتا�عة العالجية النحرافات برامجاألجل القص�� واألجل الطو�ل، الرقابة املا�عة الوقائية وا

.التعليم الرق��

 ٌّ��ِ
ْ
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156 directional hypotheses
hypothèses directionnelles

تجاه العالقة ب�ن متغ��ين نوع من الفرضيات اإلحصائية البديلة ال�� تصاغ �ش�ل يحدد ا

تم اختبار داللة الفروق من أو أك�� لصا�� أحد املتغ��ات، و�� �ذا النوع من الفرضيات ي

الختالف ب�ن القيمة خالل اختبار الطرف الواحد، ومن ثم ي�ون �ناك اتجاه محدد ل

.�يجاًباا��قيقية والقيمة الفرضية للبارام�� ز�ادة ونقًصا أو سلًبا و 

 
ٌ
ة َجاِ�يَّ ِ

ّ
اٌت ات ِرِضيَّ

َ
ف

157 distance education
enseignement à distance

اأحد أساليب التعلم الذا�ي ال�� أفرز��ا تقنيات التعليم حد
ً
إذ تحتل فيھ وسائل . يث

��ات التعلم والتغلب ع�� االتصال والتواصل ا��ديثة املتوافرة دورا أساسيا �� نقل خ

ْعِليٌم ِمْن ُ�ْعٍد 
َ
�
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علم بحيث ي�يح فرصة مش�لة املسافات البعيدة ال�� تفصل ب�ن املتعلم ومصادر الت

. ملفتوح ونظام التعليم املستمرالتفاعل املش��ك بي��ما، كما أدى إ�� �عز�ز نظام التعليم ا

� ��م املعارف اإل�سانية فقد ظ�رت أساليب التعليم من �عد ملواج�ة الز�ادة ال�ائلة �

رص التعلم ��م�ور كب�� من والتطور العل��، وتطور تقنيات االتصال ا��ديثة، ولتوف�� ف

. لتحاق بنظم التعليم النظاميالراغب�ن �� التعليم الذين ال �ستطيعون التفرغ ال�امل لال

 ا لوجھ، و�عد ا��امعة املفتوحةلذلك �عد التعليم عن �عد بديال نافعا للتعليم املباشر وج�

نوات عديدة أ�م�ا املراسلة، و�عتمد أساليب التعليم والتعلم من �عد ع�� ق. مثاال جيدا لھ

ت الصوتية التعليمية، وال�اتف التعلي��، والقنوات الفضائية التلفز�ة، وال���يال 

.وغ���ا) اإلن��نت(والشابكة 

158 documentary research
recherche documentaire

ع األدلة املأخوذة من البحث الذي يصف ما م��� من وقا�ع، و���ل أحداث املا���، بوض

ذه األدلة �� ت�و�ن النتائج الوثائق وال��الت مع �عض�ا بطر�قة منطقية، واالعتماد ع�� �

ملاضية أو ا��اضرة أو ال�� تؤسس حقائق جديدة أو تقدم �عميمات سليمة عن األحداث ا

لوصف و�نما يدرس �ذه ال يقف عند مجرد ا.  عن الدوافع والصفات واألف�ار اإل�سانية

صد التوصل ��قائق الوقا�ع واألحداث و�حلل�ا ع�� أسس من��ية علمية دقيقة، بق

وع�� الرغم من أن �ذا . و�عميمات �ساعد ع�� ف�م املا��� وا��اضر والت�بؤ باملستقبل

مية فإنھ ذو أ�مية خاصة �� النوع من البحوث يمكن أن �ستخدم �� جميع ا��االت األ�ادي

اء �� كث�� من األحيان �ذه دراسة التار�خ واإل�سانيات ع�� وجھ العموم، و�ستخدم العلم

تتصف معظم البحوث الوثائقية و . الطر�قة بما �س�� الطر�قة التار�خية أو املن�� التار���

� أن موضوعات البحوث �� ال��بية بأ��ا ذات طبيعة كيفية أو نوعية، و�رجع ذلك إ�

مع ما، أو حضارة ما، الوثائقية تت�ون من مادة لفظية أو رمز�ة ت�بع من ما��� مجت

ل الوثائق ال��بو�ة، وشرح و�ستخدم أسلوب تحليل ا��توى �� البحوث الوثائقية �� تحلي

ت�ت؟ وملنمحتوا�ا، و�لقاء الضوء ع�� أصل الرسالة ال�� تتضم��ا الوث
ُ

 يقة و�ات��ا، وملن ك

�ت؟ ومن �ستفيد م��ا و�ستقبل�ا؟ و�و�� التحليل الظروف ا الجتماعية والعوامل ال�� ُوّجِ

ملدرسية �� مراحل مختلفة أبرز��ا الوثيقة وأكد��ا، و�ستخدم �� اختبار محتوى الكتب ا

.لفة و�غي���اع�� التار�خ ا��ديث ��دف الوقوف ع�� تأث�� الثقافات ا��ت

اِئِقيٌّ 
َ
 َوث

ٌ
َبْحث

159 drop out
abandon

مام الدراسة بجميع ترك التلميذ املرحلة التعليمية من أي صف من صفوف�ا دون إت

َ�ْدٌر 
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، سواء �ان ذلك �س�ب صفوف املرحلة، و�صفة خاصة �� ��اية الصف األخ�� ل�ل مرحلة

، أو لعوامل وأسباب ضعف التلميذ وعدم رغبتھ �� التعلم، أو لعوامل تر�و�ة خاطئ
ً
ة أحيانا

كالت امل�مة ال�� و�ش�ل ال�سرب إحدى املش.  اقتصادية واجتماعية و�ي�ية مختلفة

فض �سب ال�سرب إ�� أقل لذلك �عمل النظم التعليمية ع�� خ -يواج��ا النظام التعلي��

.�سبة ممكنة

160 dual analysis
analyse duale

داخ��، لدمج �ل من عناصر أداة تحليلية تضم تحليل الب�ئة ا��ارجية وتحليل األداء ال

� تحديد املوقف ال��ديدات والفرص مع نقاط القوة ونقاط الضعف، ��دف البدء �

لذلك يقوم فر�ق . اتيجي��ااإلس��اتي�� للمؤسسة، للقيام بتحديد املالمح العامة إلس�� 

ولية واألساسية للتحرك التخطيط اإلس��اتي�� �� املؤسسة، �� س�يل �عرف املالمح األ 

لداخ�� للمؤسسة، أي دمج اإلس��اتي��، بدمج �ل من التحليل البي�� مع تحليل األداء ا

قوة ونقاط الضعف، ال��ديدات والفرص، ونقاط ال: العناصر اآلتية �� تحليل واحد

تحليل (لتحليل الثنا�ي ا -). ال��ديدات، الفرص: تحليل الب�ئة(التحليل الثنا�ي  -: �اآل�ي

).نقاط القوة، ونقاط الضعف: األداء الداخ��

اِ�يٌّ 
َ
ن

ُ
ْحِليٌل ث

َ
ت

161 dual education  and training 

systemdouble système d'éducation et de formation

اجية م�ان التدر�ب، ازدو : نظام يقوم ع�� االزدواجية ع�� أر�عة محاور أساسية ��

 ة التقو�م ومنح الش�ادة الالزمةوازدواجية التمو�ل، وازدواجية املن�� الدرا���، ثم ازدواجي

ة التعليمية والتدر��ية ب�ن ل��صول ع�� ترخيص مزاولة امل�نة، و�عتمد ع�� إتمام العملي

ع أو شركة داخل تلك املدرسة الثانو�ة الفنية، التا�عة ملصن: طرف�ن أساسي�ن �ما

ؤسسات أيام أسبوعيا،  والشر�ات أو امل 4-3املؤسسة، و�تم التدر�ب العم�� ف��ا ملدة 

الدراسة، حيث تختص  اإلنتاجية ال�� تقوم بمنح الطالب م�افأة ش�ر�ة خالل سنوات

املواد الثقافية، بجانب التدر�ب املدرسة بتوف�� املادة العلمية النظر�ة للمواد األساسية و 

إلنتاج بتوف�� فرص ع�� امل�ارات األساسية للم�ن �� ورش مج�زة، وتختص مؤسسات ا

ظام للمتدر��ن فرص التعرف لذلك ي�يح �ذا الن. التدر�ب التطبيقي بورش�ا وداخل م�شآ��ا

ولقد . �يح ل�م فرص عمل أك��والتأقلم مع الوسط العم�� و�تقان امل�ارات املطلو�ة، كما ي

�ى �� العديد من البلدان سواء أصبح نموذج التعليم والتدر�ب املزدوج األملا�ي نموذًجا ُيحا

ْزَدَوُج 
ُ
ِدِر�ِب امل

َّ
ْعِليِم والت

َّ
اُم الت

َ
ِنظ
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وارد غ�� �افية وتفتقر إ�� خ��ة املتقدمة مثل بر�طانيا، أو الدول النامية ال�� �عا�ي من م

ل�ذه املشا�ل املوجودة ��  م�ان العمل، ولذلك �س�� �ذه الدول إ�� نقل �ذا النظام كحل

.التعليم والتدر�ب الف�� وامل�� لد��ا

162 dynamic programing model
modèle de programmation dynamique

و�قصد . قرار املتعدد املراحلعمليات اتخاذ ال" مثالية"أحد النماذج الر�اضية ال�� �عا�� 

ملشكالت ت�سم بتعدد املراحل ��موعة من ا" األمثل"بال��مجة الدينامية التوصل إ�� ا��ل 

ذلك من خالل تحو�ل �ل م��ا ال�� يتم ف��ا اتخاذ قرارات معينة تتعلق بمتغ��ات معينة، و 

�شملھ من متغ��ات إحدى  إ�� عدة مشكالت جزئية تمثل �ل م��ا مش�لة فرعية، وذلك بما

ون القرار الذي يتم اتخاذه و�تقدم �ذا ا��ل من مرحلة إ�� مرحلة أخرى بحيث ي�. املراحل

ة القرار الذي تم اتخاذه �� ، �غض النظر عن نوعي"األمثل"�� أية مرحلة الحقة �و القرار 

مية مم��ات متعددة، أ�م�ا و���تب ع�� استخدام نموذج ال��مجة الدينا. املراحل السابقة

 عن حل تحقيق وفر �� الوقت والت�لفة الالزمة إلجراء العمليات ا��
ً
سابية، فضال

نموذج ال��مجة : ثلاملشكالت ال�� ال تقبل ا��ل عن طر�ق �عض النماذج األخرى م

تان ��ل مشا�ل أسلوب وتوجد طر�قتان أساس�. ا��طية، أو األساليب الر�اضية األخرى 

طر�قة البحث عن ا��ل و�تم �� �ذه ال: طر�قة ا��ل العكسية -: ال��مجة الدينامية �ما

ص البدائل ا��تلفة �� األمثل للمش�لة ع�� مراحل تبدأ من نقطة ال��اية و�ستمر فح

و�� عكس الطر�قة : ةطر�قة ا��ل األمامي -. اتجاه عك��� ح�� نصل إ�� نقطة البداية

راحل متتالية، ع�� أن ت�ون السابقة، حيث تبدأ بتقو�م البدائل أو اتخاذ القرارات ع�� م

 من �و��ا املرحلة األ 
ً
خ��ة كما �ان عليھ ا��ال �� نقطة البدائل �� املرحلة األو�� بدال

.الطر�قة السابقة

ِة  اِميَّ
َ
ين ُج الَ�ْ�َمَجِة الّدِ

َ
ُموذ

َ
ن
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� إل��ا، وضمان فعالية توقع تطور�ا خالل مدة معينة، وقصد معرفة الغايات ال�� �س�

كم مجموعة من املفا�يم و�عتمد علم التح. العمليات ال�� تمكن من تحقيق تلك الغايات

مف�وم الضبط الذا�ي، ومف�وم املركز�ة، مثل مف�وم التغذية الراجعة اإليجا�ي والسل��، و 

لتواصل الداخ�� لآلالت و�و أيضا  درس ُمقارن لعملية الضبط وأنظمة ا. الت��يح الذا�ي

سان من أجل التوصل إ�� ف�م واألج�زة ال�� تنقل املعلومات ل���از العص�� املركزي لإل�

� أنظمة التواصل أفضل لكيفية عمل �ذه األج�زة �� نقل املعلومات و�سي���ا �

ملي�انيكية، والك�ر�ائية ا���از العص��، وا��، وأنظمة التواصل ا: املي�انيكية، مثل

تقنيات : التعليم، فأثر �� وامتد تأث�� �ذا العلم إ�� مجاالت ال��بية و . �ا��اسوب مثال

لتعليم واملستعملة البصري املوظفة �� ا-ال��بية من خالل آالت التواصل السم��

�علم  -. فا�يم تحليل النظمنظم ال��بية والتعليم من خالل اال�تمام بإدخال م -. ل��اسوب 

تعليم ووسائلھ املساعدة إجراءات ال -).  ا��وارزميات(املواد واعتماد تنظيم للمحتو�ات 

.وطرائق تدب��ه بإدخال مفا�يم املعلومات وآليا��ا
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E
163 economics of education

économies de l'éducation
 صادية، و�بحث �� دور التعليم ��العلم الذي ينظر إ�� العمليات التعليمية من الزاو�ة االقت

دام املوارد ال�شر�ة مالًيا التنمية االقتصادية، من خالل البحث عن أفضل الطرائق الستخ

ا و�شرً�ا وتقنًيا وزمنًيا من أجل ت�و�ن ال�شر بالتعليم والتدر 
ً
 وعلًما وخلًقا وذوق

ً
�ب عقال

، ومن أجل  ووجداًنا و��ة وعالقة �� ا��تمعات ال�� �ع�شون ف��ا حاضًرا
ً
ومستقبال

نص�بھ �� ز�ادة الدخل أفضل توز�ع ممكن ل�ذا الت�و�ن، وتقدير العائد من التعليم و 

يؤدي إ�� أحسن عائد من  الوط�� أو اإلنتاج الك��، كما يبحث �� تخطيط التعليم بحيث

ليم وأنواعھ، وما يحتاجھ من الت�لفة، و�شمل ذلك امل�شآت التعليمية، وتنظيم مراحل التع

.معلم�ن و�دارة مدرسية و�عليمية

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
ات ِتَصاِديَّ

ْ
اق

164 education
éducation

ع األنظمة األخرى نظام اجتما�� �عد أحد أ�م أنظمة ا��تمع، حيث يؤثر �� جمي

م بدور وظيفي �� إعداد االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغ���ا، يقوم �ذا النظا

تھ اإليجابية بما ي�ناسب مع وت�شئة و�شكيل و��ذيب وتأديب ال�شء، وتنمية قدراتھ واتج�ا

اعلية �� ت�و�ن الفرد قيم ا��تمع وتقاليده، من خالل وسائط ومؤسسات وأج�زة ذات ف

ضًوا �� ا��تمع و�ع�ش حياة و��ي�تھ من النوا�� ا��سمية والعقلية واألخالقية، لي�ون ع

.سو�ة �� الب�ئة االجتماعية

 
ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

165 education and productivity
enseignement et productivité

وم ��ا الدولة؛ فاملتعلمون �عت�� التعليم واحًدا من أفضل االس�ثمارات ال�� يمكن أن تق

ال الزراعة توصلت أك�� إنتاجية و�س�مون بنص�ب أك�� �� تنمية بالد�م؛ ففي مج

َزارِع الذي ُيكمل أر�ع سنوات من التعليم
ُ
ة االبتدا�ي تز�د إنتاجيتھ ب�سب الدراسات إ�� أن امل

 
ُ
ة اِجيَّ

َ
ت

ْ
ْعِليُم (ال.. ) َواِإلن

َّ
�
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تعليم، و�� مجال عن إنتاجية املزارع الذي لم يحصل ع�� أي نوع من ال% 8أك�� من 

لعمال املتعلم�ن �� املصا�ع الصناعة �ش�� الدراسات �� عدد كب�� من دول العالم إ�� أن ا

لدراسات أن ز�ادة التعليم و�� مجال العمل ا��ر أك�� إنتاجية من غ���م، وأثب�ت �عض ا

، %16 - 8سبة ت��اوح ما ب�نارتبطت بز�ادة �� إجما�� الناتج الوط�� ا��قيقي ب�% 10ب�سبة 

الس�ثمار �� التعليم، من وتحصل الدول الفق��ة ع�� �سبة عائد أك�� بكث��، عن طر�ق ا

.يأ�ي من التعليم االبتدا�ي الدول الغنية، أما بال�سبة ألفقر الدول فأع�� معدل للعائد

166 education and teaching 

functionsfonctions d'éducation et d'enseignement

أو املؤسسة القيام ��ا، و��  الواجبات واملسؤوليات وامل�ام ال�� ُي�لف الفرد أو اإلدارة

ر�س ع�� ا���ام مجموعة وتقوم وظائف التد. كذلك �ل فعل تلفظي للتعليم ي�تجھ املعلم
معينة، و�ناك تص�يفات عديدة  من األفعال ا��زئية ال�� يقوم ��ا املعلم ألجل أداء وظائف

: دانية إيجابية، مثلوج: وظائف وجدانية، و�شمل -: لوظائف التدر�س أو التعليم، م��ا

اال��ام، وال��ر�ة، النقد، و : ووجدانية سلبية، مثل... املساعدة، وال���يع وا��زاء،

، أو )وز، أشياءرسوم، رم(التوضيح بأدوات : وظائف ال���يص، مثل -. إ��....والعقاب

وظائف التطو�ر،  -.  �ةدعوة التلميذ إ�� استعمال�ا، أو استعمال تقنيات سمعية بصر 

ل�����، وتنظيم الت�شيط، وت�ليف املتعلم بالبحث ا: وظائف وأفعال، مثل: و�شمل

ة �شمل �غذية راجعة وظائف التغذية الراجعة، و�� وظيفة تقو�مية ت��يحي  -. أف�اره

.عدم تقبل أجو�تھ: لتقبل أجو�ة التلميذ، و�غذية راجعة سلبية، مث: إيجابية، مثل

ْعِليِم 
َّ
ْ�ِبَيِة َوالت

َّ
 ال�

ُ
اِئف

َ
َوظ
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، و�شمل
ً
خالت النظام التعلي�� مد: امل�ونات ال�� تتألف م��ا منظومة التعليم عموما

، ومخرجات النظام )يةتدر�س، إدارة �عليم(، وعمليات النظام )معلم، متعلم، من��،(

ي يتغلغل �� جميع العناصر ، باإلضافة إ�� التقو�م الذ)األ�داف التعليمية ال�� تحققت(

أما عناصر التدر�س ف�� . األخرى، و��ئة النظام التعلي�� ال�� ي�شأ ف��ا �ذا النظام

املعلم، املتعلم، املن��،  :امل�ونات ال�� يلزم توافر�ا �� منظومة عملية التدر�س و��

تحقق أ�داف�ا دون وجود التقو�م، و��ئة الصف، وال يمكن أن تتم عملية التدر�س أو ت

.تلك العناصر ا��مسة ودون التفاعل فيما بي��ا

ْعِليِم 
َّ
اِصُر الت

َ
َعن

168 education enhancement ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
ْحِس�ن

َ
ت

68



développement de l'enseignement

 خالل رفع كفاءة تفاعل املعلم�ن ز�ادة فاعلية التعليم املدر��� والنمو املعر�� للمتعلم، من

لوقت ا��صص للتعلم، والدارس�ن �� الصف، وجودة استخدام�م للمواد التعليمية، وا

. � من ا��ر�ة ملديري املدارسوأساليب التعلم املستخدمة، وجودة املرافق، و�تاحة قدر أك�

و���يع النمو اإلبدا��  وكذلك �عز�ز القيم واملواقف املرتبطة باملواطنة املسؤولة،

 ي�سم باألولو 
ً
�ة �� إطار ا���ود املبذولة والعاطفي، كما �عت�� القراءة والكتابة مجاال

دة اإليرادات مدى ا��ياة، و�س�م تحس�ن التعليم �� ز�ا. لتحس�ن نوعية التعليم األسا���

ذ قرارات مدروسة بصورة و�� تحقيق نمو اقتصادي وط�� قوي، و�ساعد األفراد ع�� اتخا

.أك�� �شأن القضايا امل�مة لرفا��م

169 education finance
financement de l'enseignement

لدولة ل�سي�� شؤو��ا وتحقيق عملية إمداد وتزو�د املؤسسات ال��بو�ة باملال الالزم قبل ا

.أ�داف�ا

ْعِليِم 
َّ
ْمِو�ُل الت

َ
ت

170 education for all
éducation pour tous

�ن والراشدين والكبار �� إطار ��ميع األطفال واليافع) بدًءا بر�اض األطفال(توف�� التعليم 

ث ع��ا اإلعالن العاملي حول التعل يم ل��ميع الذي اعتمد من ِقبل الرؤ�ة الشاملة ال�� تحدَّ

 –جومتي�ن " (لم األساسيةتلبية احتياجات التع"املؤتمر العاملي حول التعليم ل��ميع 

توسيع دائرة �عميم و  -: ، وال�� أرست التوجھ القائم ع��)1990(آذار مارس  9-5 -تايالند

ال��ك�� ع�� التعلم،  -، االلتحاق بالتعليم، والعمل ع�� تحقيق فرص مت�افئة للتعليم

السنغال  -دا�ار(مل وأضاف إطار ع. ودعم الشراكة و�عز�ز�ا مع األطراف ذات الصلة

 -1: لتعليم ل��ميع، و�� أ�داف ا" التعليم ل��ميع الوفاء بال��اماتنا ا��ماعية) "2000

ة املبكرة، وخاصة لصا�� أك�� توسيع وتحس�ن الرعاية وال��بية الشاملت�ن �� مرحلة الطفول

ابتدا�ي جيد  تمك�ن جميع األطفال من االلتحاق بتعليم - 2. األطفال تأثًرا وأشد�م حرماًنا

�� البنات وع�� األطفال مجا�ي و�لزامي، و�كمال �ذا التعليم، مع ال��ك�� بوجھ خاص ع

ميع ضمان تلبية حاجات التعلم �� -3. الذين �ع�شون �� ظروف صعبة وأطفال األقليات

. ةلتعلم واك�ساب امل�ارات ا��ياتيال�شء والكبار من خالل االنتفاع املت�ا�� ب��امج مالئمة ل

�ساء، وتحقيق من مستو�ات محو األمية والسيما لصا�� ال% 50تحقيق تحسن ب�سبة  -4

إزالة أوجھ التفاوت ب�ن  - 5. ت�افؤ فرص التعليم األسا��� والتعليم املستمر ��ميع الكبار

ْعِليٌم ل�َ�ِميِع 
َ
�
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اواة ب�ن ا���س�ن �� ميدان ا���س�ن �� مجال التعليم االبتدا�ي والثانوي، وتحقيق املس

ت لالنتفاع والتحصيل الدرا��� التعليم، مع ال��ك�� ع�� تأم�ن فرص �املة ومت�افئة للفتيا

ياز ل��ميع بحيث تحس�ن ا��وانب النوعية للتعليم وضمان االمت -6. �� �عليم أسا��� جيد

ا ��ا و�مكن قياس�ا، والسي
ً
ما �� القدرات القرائية يحقق جميع الدارس�ن نتائج مع��ف

.وا��سابية وامل�ارات ا��ياتية األساسية

171 education of students with 

special needséducation des apprenants ayant des besoins spéciaux

م ملواج�ة احتياجات �عليمية خاصة  . �شاط ودعم �علي�� ُمصمَّ
َ

ق
ُ
ْم �� �ذا النوع من وت دَّ

م لتخدم األطفال ذوي اإلعاقات العق صمَّ
ُ
لية وا��سمية ممن �م �� التعليم برامج خاصة ت

اجة إ�� برامج خاصة تل�� حاجة إ�� مساعدات تدر�سية إضافية، ومثل �ؤالء األطفال �� ح

امج �� صفوف منفصلة، ولكن احتياجا��م، وتصل ��م إ�� ا��دود ال�امنة، و�انت �ذه ال�� 

صبحت �سبة كب��ة من بدأ التوجھ بتوف�� �ذه ا��دمة أيًضا �� الفصول العادية، وأ

ؤسسات التعليم النظامي، كما األطفال املعاق�ن �� الكث�� من البلدان َيْجري �عليم�م �� م

ملعاق�ن ل�شمل أيًضا وتجاوز فئات ا" األطفال ذوي االحتياجات ا��اصة"ا�سع مف�وم 

َعدَّ ب
ُ
مثابة عراقيل �عوق التقدم األطفال الذين فشلوا �� املدرسة ألسباب أخرى عديدة، �

.األمثل للطفل �� الدراسة

ِة  اصَّ
َ

ِوي اِالْحِتَياَجاِت ا��
َ
ْعِليُم ذ

َ
�

172 education policy
politique de l'enseignement

ا تصنعھ من خطط و�رامج ما تحدده الدولة من أ�داف وغايات وما تصدره من قرارات، وم

س�� النظام التعلي�� تحدد مالمح �ل مرحلة �عليمية، من خالل خطة تر�و�ة شاملة �

ماعية واالقتصادية والبي�ية ب�املھ حسب توصيا��ا وأ�عاد�ا، مع مراعاة املتطلبات االجت

لة ال�� تكفل استخدام وا��وانب الوطنية والتار�خية والسياسية، ورسم السبل الفعا

.اإلم�انات واملوارد املتاحة بأق��� فعالية ممكنة

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
ِسَياَسة

173 education quality
qualité de l'enseignement

ناسب واملعاي�� واملواصفات جملة ا���ود املبذولة لرفع مستوى املنتج التعلي��، بما ي�

�� اإلبداع واالبت�ار التعليمية وال��بو�ة، وعصر املعرفة بإكساب الطالب القدرة ع

مر الذي يجعل من ا��ت�� واستخدام التقنيات والتعلم الذا�ي والتعلم مدى ا��ياة، األ 

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
َجْوَدة
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لي��ا التعليمية لتحقيق تطو�ر املؤسسات التعليمية وال��وض بقدرا��ا املؤسسية وفاع

تنمية امل�ارات وتحو�ل�ما إ�� التم�� والتنافسية، ولتصبح قادرة ع�� إنتاج و�شر املعرفة و 

يتم تحديده من أ�داف  طبًقا ملا. مقررات اقتصادية فعلية تخدم خطط التنمية الشاملة

تنمية ال�شر�ة، وال�� �عد من إذ يأ�ى التعليم ا��يد كبوابة رئ�سة لل. ومواصفات ل��ر�ج�ن

 لعاملية واإلقليمية وما واك��اأ�م مقومات التنمية الوطنية املستدامة، �� ظل املتغ��ات ا

.من �غي�� �� املفا�يم االقتصادية واالجتماعية

174 education system
système d'enseignement

���، ثم املدرسة، ثم اإلدارة نظام يضم مجموعة من النظم الفرعية ال�� تبدأ بالفصل الدرا

ة األخرى، وتتمثل عناصر التعليمية، ثم القطاعات التعليمية وغ���ا من النظم الفرعي

اف، والعناصر ال�شر�ة من املنظومة التعليمية �� املدخالت وتتمثل �� اإلدارة واأل�د

ر مادية وتقنية واملعلومات قيادات تر�و�ة وطالب ومعلم�ن وعامل�ن وأولياء أمور، وعناص

ل التخطيط للعملية التعليمية و�شم: ال�� تفيد �� صنع واتخاذ القرار التعلي��، والعمليات

، ثم اإلشراف عل��ا عن طر�ق والتمو�ل ل�ا و�عداد امل��انيات ثم تنظيم امل�ام وتص�يف�ا

وتتمثل �� : خطاء، وا��رجاتالتوجيھ املرح�� والتوجيھ املستمر، ثم الرقابة وت��يح األ 

 لطالب أو القائم�ن ع�� العمليةالعناصر ال�شر�ة القادرة ع�� النمو الذا�ي سواء �انوا من ا

انات املادية وال�شر�ة، التعليمية، وخطط لتطو�ر املنظمات التعليمية مستخدمة اإلم�

ة، و�يان مدى تحقيق�ا وتتمثل �� تقو�م العمليات الثالث السابق: والتغذية الراجعة

و�عادة إدخال�ا مرة أخرى ��  لأل�داف امل�شودة، ثم تطو�ر العناصر ال�� ال تحقق األ�داف

، و�تم �ذا القياس من و�تم ���يص النظام من خالل قياس نتائجھ أو مخرجاتھ. النظام

املة عن النظام التعلي��، النمو، و�تم معرفة ذلك من خالل توافر قاعدة بيانات �  -: خالل

س�ا ع�� الناتج الوط�� يتم من خالل�ا مقارنة معدالت النمو بالسنوات السابقة وقيا

دى اس�يعاب ا��ر�ج�ن و�تم ذلك من خالل قياس م: ا��وانب النوعية للتنمية -. اإلجما��

ام، وقياس معدالت النجاح �� املراحل التعليمية العليا بال�سبة للتعليم الثانوي الع

.وال�سرب وال�در مما يتطلب وجود قاعدة بيانات �املة

ْعِليِم 
َّ
اُم الت

َ
ِنظ

175 educational accountability
responsabilité pédagogique

ائج ما تقوم بھ من أعمال نظام يتم من خاللھ تحديد مسؤولية اإلدارة التعليمية عن نت

دارة ا��سنة، واإلشراف تحت رقابة ا��تمع، و�تضمن ال��ام�ا بتقديم الدليل ع�� اإل 

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 ت

ٌ
ة

َ
ُمَساَءل
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.ا��يد، واألداء ال�امل، وتحقيق فاعلية ا��رجات وجود��ا

176 educational administration
administration pédagogique

 Now and Futureقبل إدارة �عمل ل��اضر واملست• : اإلدارة ال��بو�ة املعاصرة ��

oriented  • إدارة تؤمن باإل�سانHuman oriented  • إدارة مرنة ومتكيفةFlexible and 

Adaptive  • إدارة �س�� إ�� التم��Seeking Excellence  •ك إدارة �س�� إ�� املس��ل

 إدارة �ستوعب التقنيات ا��ديثة•  Customer Driven) العمالء و�م الطالب(

Technology oriented لك اال�تمامات و�قصد بتوج�ات اإلدارة ال��بو�ة املعاصرة ت

ن ي��ا ومعاي���ا �� املفاضلة ب�الرئ�سة ال�� تركز و�ش�ل القوى األساسية املؤثرة ع�� فاعل

�مة تدور �ل�ا وتت�امل وتتمحور تلك التوج�ات �� مجموعة م. األ�داف واتخاذ القرارات

 وجديًدا للتطو�
ً
 ر املستمر، والتوجھ اإل�سا�ي،فيما بي��ا، ل�ش�ل فلسفة و�ناًء فكرً�ا شامال

). املعر��(والتوجھ الفكري  والتوجھ ل��ودة ال�املة، والتوجھ التق�� والتوجھ لإلنجاز،

، و�عكس نفس�ا �� مختلف وتتخلل تلك التوج�ات ا��ديدة جميع أ�شطة اإلدارة املعاصرة

ة ع�� �شر�ا ب�ن أفراد املؤسسة القرارات واالختيارات اإلس��اتيجية لإلدارة، و�عمل اإلدار 

" فة تنظيميةثقا"ال��بو�ة ع�� اختالف مستو�ا��م وتخصصا��م، بحيث ت�شأ 

Organizational Culture ة املناسبة للتحقق تتوافق مع تلك التوج�ات، وتحقق ل�ا األرضي

ل تنو�عات متمازجة بحيث ع�� أرض الواقع، كما تتداخل تلك التوج�ات فيما بي��ا ل�ش�

��اصة بإدارة الشؤون وجميع األعمال ا. يت�� أثر �ل توجھ �� با�� التوج�ات األخرى 

توجيھ املعلم�ن : ليم، مثلاملدرسية وضبط�ا، وخاصة ما يتعلق م��ا مباشرة �عملية التع

رائق التعليم، ووسائل التوجيھ والتالميذ، و�رنامج الدروس، و�رنامج األ�شطة، واملنا�� وط

.واإلرشاد

 
ٌ
ة ْرَ�ِو��

َ
 ت

ٌ
ِإَداَرة

177 educational aids
aides pédagogiques

سيلة �ساعد املعلم �� عملية األج�زة واألدوات واملواد التعليمية ال�� �ستخدم�ا وأية و 

جل دعم عملية التعلم التعليم والتعلم، �عرض �� سياق الدرس ب�ن الفينة واألخرى أل 

.وز�ادة س�ول��ا وسرع��ا

اح
َ
، َوَساِئُل اإليض

ٌ
ْعِليمَية

َ
َوَساِئٌل �

178 educational approach
approche pédagogique

ت وطرائق وتقنيات محددة، كيفية النظر والتعامل مع الظوا�ر ال��بو�ة وفق إس��اتيجيا

ْرَ�ِويٌّ 
َ
وٌب ت

ُ
ْسل

ُ
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: التواصل ال��بوي، و�� و�عد األسلوب ال��بوي إطاًرا متناغًما مع العناصر ال�� �ش�ل

الب�ئة ا��يطة، عالقة محتوى التواصل، تنظيم التواصل، املستقبل، عالقة املستقبل ب

و�ذلك . تم فيھ التواصلالذي ي) الب�ئة ا��يطة(املرِسل املستقبل، املرِسل، وا��يط 

ألساسية والوظائف يتحدد األسولب ال��بوي من خالل ُ�عد معياري يحدد الوظيفة ا

واصل بال��ك�� ع�� عنصر ما الثانو�ة للنظام ال��بوي، و���جم �ذا الُبعد ع�� مستوى الت

زً�ا �� عملية التواصل ليصبح �ذا العنصر مرك) املرِسل/ املستقِبل/ ا��توى (من العناصر 

لتنظيم �ش�ل ما �س�� ال��بوي، وتصبح العناصر األخرى إجرائية بال�سبة لھ، و�ذا ا

.املدخل ال��بوي أو البعد التطبيقي للنظام ال��بوي 

179 educational change
changement pédagogique

�ود ال��بوي اإلجما��، بما �� التغ��ات ال�� تحدث �� ال��بية من حيث ا���م واملدى وا��

م السائد ب�ن التالميذ �� ذلك املنا�� وطرائق التدر�س وا��و االجتما�� املدر��� العا

.املعا�د التعليمية

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ِي�ٌ� ت

ْ
غ

َ
�

180 educational contract
contrat pédagogique

طار العمل ال��بوي، ع�� إجراء تر�وي مقت�س من ميدان ال�شر�ع والصناعة، يقوم، �� إ

ع�� تفاوض بي��ما حول  اتفاق ب�ن طرف�ن �ما املعلم والتلميذ، و��ب�� �ذا االتفاق

أ�داف ومرامي عملية متطلبات املتعلم، وأ�داف التعليم وواجبات �ل طرف وحقوقھ، و 

: من ا��ال االقتصادي  و�س�ند العقد ال��بوي إ�� معطيات مستمدة. التعليم والت�و�ن

نظام العالقات ب�ن األفراد، : �االل��امات، وأنظمة الر�ح، والتعو�ض، ومن ا��ال االجتما�

ا ب�ن و : اإلخبار -: و�تخذ عدة مراحل متتالية ��. ثم ا��ال ال�شر���
ً
�لزم أن ي�ون مش���

أي : االل��ام -. يات املاديةاملتعاقدين متعلقا بال��امج واأل�داف ومدد اإلنجاز واملعط

و�تعلق : الضبط -. ل إنجازهمسا�مة �ل طرف �� التوقيع ع�� العقد واالل��ام ب�نوده خال

مرحلة فحص مدى ما : و�مالتق -. األمر بتدب�� س�� العمل ومراجعتھ من طرف املتعاقدين

.تحقق من أ�داف العقد

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ٌد ت

ْ
َعق

181 educational counseling
orientation pédagogique

ختيار نوعية الدراسة ال�� مجموعة ا��دمات الفردية أو ا��معية ال�� �ساعد الطالب �� ا

عل��، عل�� علوم أو  تتفق مع ميول�م واستعدادا��م مثل اختيار�م للتخصص أد�ي أو

ْرَ�ِويٌّ 
َ
اٌد ت

َ
ِإْرش
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.�ةعل�� ر�اضيات، تحديد املقررات االختيار�ة باملرحلة الثانو 

182 educational ethnography
ethnographie pédagogique

ن وجودة �� األن��و�ولوجيا إال أال تختلف اإلثنوغرافيا ال��بو�ة عن مف�وم اإلثنوغرافيا امل

ف ظا�رة تر�و�ة بدقة من خالل مجال تطبيق�ا �نا �و ال��بية، و�ع�� العملية ال�� ت�يح وص

 ل�ا ومباد��ا اس�بصاًرا جديًدا أووتمثل اإلثنوغرافيا بوسائ. دراس��ا �� سياق ب�ئ��ا الفعلية

ومن أمثلة . املشكالت ال��بو�ة أداة من��ية جديدة يمكن االعتماد عل��ا ملعا��ة الكث�� من

 �� السوي لدى التالميذ، املناخالسلوك غ: املشكالت ال��بو�ة ال�� يمكن دراس��ا ��ذا املن��

اسة التفاعل ب�ن ب�ئة الصف االجتما�� السائد �� املدرسة والصف وأثره ع�� السلوك،  در 

النامية واملتقدمة، اتجا�ات  وسلوك املعلم والتلميذ، النظم التعليمية السائدة �� الدول 

. اتھ حول م�نة التدر�سالطالب ومعتقدا��م عن املعلم، واملدرسة، ومعتقدات املعلم ذ

ري الباحث بحثھ �� سياق يج -: ومن ب�ن ا��صائص ال�� ت�سم ��ا اإلثنوغرافيا ال��بو�ة

يانات قد �ستمر يقوم الباحث بجمع مكثف للب -. طبي�� دون ضبط و�مشاركة آخر�ن

ا وضع فروض كما �و ا��ال �� مراجعة األدبيات السابقة ال ي��تب ع�� -. لف��ة زمنية طو�لة

سابقة ر�ما ال ت�ون قد أجر�ت  املنا�� األخرى؛ حيث ال ير�د الباحث التأثر ب�تائج دراسات

�ن آلخر طبًقا لتعميمات بل إم�انية �غي�� خطة الدراسة وتصميم�ا من ح -. �� الب�ئة ذا��ا

لية جمع البيانات قد ت�شأ التعميمات خالل عم -. يصف فقط وحدة الدراسة و�و���ا

.وتفس���ا وال تحدد مسبًقا من ِقَبِل الباحث

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
اِفَيا ت وَجَر

ُ
ن

ْ
ِإث

183 educational evaluation
évaluation pédagogique

وموضوعية ع��  عملية من��ية تقوم ع�� أسس علمية �س��دف إصدار ا��كم بدقة

لية ال��بو�ة �� تحقيق مدخالت وعمليات ومخرجات أي منظومة تر�و�ة، ومدى نجاح العم

 ل م��ا تم�يًدا التخاذ قراراتاأل�داف امل�شودة، ومن ثم تحديد جوانب القوة والقصور �� � 

، من أجل تحس�ن مناسبة إلصالح و�عديل ما قد يتم الكشف عنھ من مواطن الضعف

.وتطو�ر العملية ال��بو�ة

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ِو�ٌم ت

ْ
ق

َ
ت

184 educational information
information pédagogique

لذي ُ�ْس�م بقصد أو عن االتصال ا��ما���ي الذي يتعلق بقضايا وموضوعات تر�و�ة، وا

ل اإلعالم ال��بوي �� نفس�ا غ�� قصد �� تحقيق غايات وأ�داف ال��بية �� ا��تمع، ووسائ

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ٌم ت

َ
ِإْعال
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ات ال��بو�ة، وال��امج وسائل اإلعالم عموًما، ف�ناك ا��الت وال��ف والكتب وال�شر 

الفضائية ال��بو�ة والتعليمية،  اإلذاعية ال��بو�ة، وال��امج التلفز�ة ال��بو�ة، والقنوات

ش�دت تقنيات اإلعالم ال��بوي  ولقد). اإلن��نت(واملواقع ال��بو�ة والتعليمية ع�� الشابكة 

ل تطوًرا كب�ً�ا بفضل القفزات املتالحقة �� مجال تقنيات املعل ومات واالتصال، مما س�َّ

ل��يحة عن القضايا واملشكالت تزو�د املعني�ن بأمور ال��بية بجميع ا��قائق واملعلومات ا

ملوضوعات األمر الذي سا�م ال��بو�ة وخلق أك�� درجة ممكنة من املعرفة والو�� عن �ذه ا

ارة�� تطو�ر الرأي العام ال��بوي وت�و�ن الرأي الصائب حول امل
َ
ث
ُ
.وضوعات واملشكالت امل

185 educational innovation
renouvellement pédagogique

وعملية . ة التعليمية أو غ���اإدخال فكرة جديدة أو طر�قة أو أسلوب �� املنا�� أو اإلدار 

ة التقنيات املعاصرة إ�� من��ية منظمة تتضمن إدخال املعرفة العلمية ا��ديدة، و�ضاف

داف، سياسات، إدارة ، فلسفة، أف�ار، أ�(مدخالت وعمليات النظام التعلي�� الرا�ن 

ط، برامج، تخصصات، تقنيات، طرائق، أساليب،  أ�شطة،
َ
ط

ُ
ظم، خ

ُ
وسائل، مرافق،   ن

ن النظام التعلي�� من االنتقال والتحول �...) تج���ات ِ
ّ

� مواج���ا إ�� وضع جديد مما يمك

دة مخرجاتھ ال��بو�ة بما يحظى بالتوازن ال�س�� �� حركة م�وناتھ وآليات عملياتھ وجو 

.يمكنھ من تحقيق وظائفھ

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ْجِديٌد ت

َ
ت

186 educational leadership
direction pédagogique

�ة يتما��� مع مجمل التوج�ات ي�ب�� الفكر اإلداري املعاصر مف�وًما جديًدا للقيادة ال��بو 

القيادة  -. �ود املوارد ال�شر�ةالقيادة ت�سيق ��:  اإلدار�ة ا��ديدة يتضمن العناصر التالية

 -. رق العمل ذاتية اإلدارةالقيادة مساندة ودعم لف -. توجيھ و�رشاد نحو األ�داف والفرص

ر القائد ال��بوي من الرئاسة وت�بلور مفا�يم القيادة العصر�ة �� تحول دو . القيادة ر�ادة

 ال��بوي الفعال �� فكر اإلدارة واألمر والن�� إ�� دور املساندة وال���يع وا��فز، فالقائد

لذين يتحملون مسؤوليا��م، املعاصرة �و الذي ين�� �� تنمية فرق من العامل�ن األكفاء ا

قدرا��م الذاتية �� ضوء و�بدعون �� إنجاز النتائج املس��دفة، منطلق�ن من خ��ا��م و 

�ا القائد إل��م، و��ون دور الفلسفة واإلس��اتيجية العامة للمؤسسة ال��بو�ة ال�� ينقل

نطالق�م �� العمل، ومتا�عة القائد أساًسا �و ت�و�ن تلك الفرق، وتوف�� املناخ املالئم ال 

عما �و جديد �� ا��ال  تطور�م �� األداء، و�مداد�م باملعلومات واإلرشادات والبحث

.ال��بوي 

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
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ٌ
ِقَياَدة
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187 educational map
plan pédagogique

يع، تتضمن عمليات دراسة أداة وتقنية �� التخطيط ا���� من أجل توف�� التعليم ل��م

ية واالجتماعية و�خاصة واقع وحاجات ا��تمع ا���� من جوانبھ الس�انية واالقتصاد

ملراكز التعليمية واملعلم�ن و�ش�ل أ�م ا��انب التعلي��، وتتضمن أيًضا دراسة املدارس وا

ر؛ ف�� تجمع ب�ن أ�داف لتوف�� التعليم املناسب ��ماعات األطفال واليافع�ن والكبا

وتحدد أعداد �ذه الفئات  ومستلزمات التعليم املدر��� النظامي والتعليم غ�� النظامي،

ا للم�مة التعليمية خالل عدة ال�� ي�ب�� توف�� التعليم ل�ا واس�يعا��ا، وتب�ن ما يلزم�

ز ع�� العمليات ا -: ومن مم��ات ا��ر�طة ال��بو�ة .  سنوات ِ
ّ

��سابية امليدانية بدًءا من ترك

تعليمية وسع��ا، وعدد ��تم بالتفصيالت، �واقع املراكز ال -. أصغر الوحدات ا��لية

وعدد التالميذ ومناطق  املعلم�ن وتوز�ع�م ع�� املدارس، وكمية التج���ات وتوزع�ا،

����، من حيث كفايتھ ��تم با��صائص ا��لية �� ���يص الواقع التعلي�� ا -. سك��م

ع�� باالحتياجات املستقبلية وكيفية ت
ُ
�عتمد إعداد ا��ر�طة  -.  لبي��ال��اجة التعليمية، و�

.لتخطيط والتنفيذ�عتمد األسلوب الالمركزي �� ا -. ال��بو�ة ع�� فر�ق عمل مح��
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188 educational model
modèle éducationnel; modèle pédagogique

ت بي��ا ووظائف�ا والقيم نموذج يصف أو يفسر م�ونات وعناصر النظم ال��بو�ة والعالقا

.تماعية الثقافيةواملبادئ ال�� تؤسس�ا، والتصور عن اإل�سان �� أ�عاده االج

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ٌج ت

َ
ُموذ

َ
ن

189 educational objectives
objectifs pédagogiques

تطلب الوصول إل��ا من ال�دف �� معناه العام ن�يجة دقيقة محددة وقابلة للتمحيص، ي

وقت، والبد أن يتضمن خالل أ�شطة مركزة ومتناسقة وتدب�� ا���ود خالل ف��ة من ال

ومن الذي س�نجزه؟ * س�نجز؟  ملاذا* ما الذي س�نجز؟ : * ال�دف اإلشارة إ�� األمور التالية

�يجة محددة بدقة، يتوجب وأين س�تحقق؟ و�� مجال ال��بية، �ش�� ال�دف ال��بوي إ�� ن* 

و �عد�ا أو �� أثناء إنجاز ع�� الفرد الوصول إل��ا �� سياق وضعية تر�و�ة بيداجوجية أ

ستخدم �لمة غاية 
ُ
ملستو�ات  �� األدب ال��بوي، بمع�� شامل aimبرنامج درا���، وكث�ً�ا ما �

�� األ�داف الك��ى أو إ�� عديدة من األ�داف، فقد �ش�� ع�� حد سواء إ�� الغايات أو إ

 كية، كما �ش�� إ�� امل�ارات أوأ�داف املنا�� أو إ�� أ�داف املراحل أو إ�� األ�داف السلو 

: ، إذ �عرف ع�� أنھوثمة تحديدات أك�� دقة لل�دف ال��بوي . القدرات أو الكفايات
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سلوك "أو �و " ة تر�و�ةصياغات صر�حة للتغ��ات املتوقعة لدى التالميذ خالل س��ور "

، و�و كذلك قصد مصرح "نموذ�� مرغوب فيھ ومع�� عنھ بألفاظ سلوكية قابلة للمالحظة

ا الذي س�تغ�� لديھ عندما بھ يصف التغ��ات ال�� نود إثار��ا لدى التلميذ يحدد بدقة م

�و ما سي�ون عليھ الطالب  ي�ت�� من متا�عة �ذا التعليم أو ذاك بنجاح وال�دف ال��بوي 

يحدد�ا بصرف النظر عن  أو ما سيفعلھ �� خاتمة العملية التعليمية؛ و�و ��ذا ن�يجة

�� مستو�ا��ا (رة �� بدايا��ا الوسائل الالزمة لبلوغ�ا، و�ذه الن�يجة ي�ب�� أن ت�ون حاض

، وتوصف )سلوك الطالب(لت�ون حاضرة �� ��ايا��ا ) مستو�ات الغايات الك��ى  –العليا

ف ن�يجة متوخاة من تص) بيداجوجية(مقاصد تر�و�ة "األ�داف ال��بو�ة أيًضا ب�و��ا 

وقد يؤدي . ات التالميذ�عليم ما، مقاصد تصاغ من خالل ألفاظ �ش�� إ�� قدرات وكفاي

ش�ل مرجعية ومعياًرا لتقييم �• : ال�دف �� مجال ال��بية والتعليم أر�ع وظائف أساسية ��

 ) البيداجو��(�ش�ل مناًرا يوجھ الفعل ال��بوي • . مدى تحقق أغراض التعليم
ً
و�ساعد كال

�ش�ل معياًرا الختيار • . عليممن املعلم والتلميذ ع�� تحديد موقع�ما بال�سبة ألغراض الت

�ش�ل  •. و�س��اتيجيات الفعل البيداجو��) Didactics(الطرائق والوسائل الديداكتيكية 

و أداة من أدوات ولل�دف، من حيث �. وسيلة ومعياًرا لتعديل وتحس�ن البيداجو��

التطبيقية املتعددة، التفك�� البيداجو�� سمات عامة �ستمد�ا من أصولھ النظر�ة و 

علوم اإلدارة والتدب��، مطبوع بأصولھ العسكر�ة و�انتمائھ ل• : و�كذا ف�و ي�سم ب�ونھ

يح التوقع والضبط كما بحيث يتصف بالدقة و�أنھ قرار مب�� ع�� معرفة األسباب، و��

النظم ال�� �ش�ل مقار�ة  يرتبط بنظر�ة• . �سمح بمواءمة الوسائل واملشروعات و�عديل�ا

حامل • . غوط، والتقييماملدخالت، واملوارد، والض: عصر�ة وشمولية �عتمد مفا�يم مثل

لتق��، و�� قدرة اإل�سان ع�� لقيم العصرنة، أي أسبقية ملا �و عقال�ي والثقة �� التقدم ا

نظام والتنظيم والتحول التحكم �� أ�ساق معقدة، و�� ظوا�ر غ�� متوقعة، وأولو�ة ال

• . املردود إ�� أق��� حدوالتجديد، والبحث عن الفاعلية، والوصول بامل�ام والوظائف و 

يدخل �� • . لعقالنية والصرامة�ستعمل شعاًرا للنظر�ة �� املمارسة اإل�سانية املب�ية ع�� ا

ا �علم إدارة املؤسسات حقل ال��بية عموًما وال��بية املدرسية بوجھ خاص، تفك�ً�ا مر 
ً
تبط

ي معقد ومركز، ولكنھ خاضع وتدب���ا، و�قود إ�� معاملة ال��بية، ع�� أ��ا نتاج إ�سا�

ا أن ال�دف ال��بوي يأ�ي �� و�م. للقوان�ن نفس�ا واملقتضيات ال�� يخضع ل�ا أي نتاج آخر

لعمومية؛ وع�� �ذا صيغة تصر�ح، فإنھ يمكن أن ي�سم بدرجة محددة من التجر�د وا

 عامة �ع�� عن املبادئ العامة الغايات ال��بو�ة، و�� تصر�حات• : األساس يمكن التمي�� ب�ن

�� تحقيق�ا من خالل مؤسساتھ ال�� ي�ب�� أن �س�ند عل��ا النظام التعلي��، أو أن �عمل ع

ا تر�و�ة ع�� املدى ولذلك يمكن اعتبار الغايات أ�... و�رامجھ ومنا��ھ ا��تلفة 
ً
داف

ملرامي ال��بو�ة، و�� ا• . البعيد، يمكن أن تتحقق �� سنوات أو ع�� أجيال متعاقبة
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ملرتبطة باملؤسسات تصر�حات أقل عمومية، ت��جم الغايات إ�� جملة من األ�داف ا

األ�داف • . باملستو�ات التعليمية  التعليمية أو باملنا�� أو املواد الدراسية أو باألطوار أو

رات وامل�ارات والكفايات العامة، و�� تصر�حات تر�و�ة تحدد �عبارات عامة نوعية القد
؛ أي �عد أن يك�سب ُجملة ال�� ي�ب�� أن يك�س��ا املتعلم �عد ف��ة متوسطة من التعلم

دى الزم�� لتحقيق ال�دف محددة من السلو�ات ا��زئية وامل��ابطة، و يمكن أن ُيحَسب امل

زمة لتحقيقھ أو بدورة العام، �عدد ا��صص أو �عدد الدروس أو �عدد السلوكيات الال 
املك�سبات أو السلوكيات  األ�داف ا��اصة، و�� عبارات تحدد بدقة كب��ة نوع• . دراسية

التعلم، وغالًبا ما ت�ون �ذه  ال�� ي�ب�� أن يتمكن م��ا التلميذ �� ��اية ف��ة قص��ة من

و�� أ�داف ت��ز �ش�ل  األ�داف اإلجرائية،• . السلوكيات متعلقة بمحتوى درا��� مع�ن

ميذ �عد مقطع �علي�� دقيق، ووا�� نوعية السلوكيات والقدرات ال�� سيك�س��ا التل

لك السلوك و�عالن محدد، ولكن مع تحديد الشروط أو الظروف ال�� ستحيط بإنجاز ذ

و�ذا �ان ال�دف يحيل ع�� . زاملعاي�� أو املقاي�س ال�� ستعمل �� ا��كم ع�� ذلك اإلنجا

ار بيداجو�� مع�ن؛ ولذلك القصد أو املس��، فإن ذلك ال يحيل بالضرورة ع�� نمط أو تي

��ن ال�دف داخل ال ي�ب�� ا��لط ب�ن ا��ديث عن ال�دف كمقصد أو مس�� مع�ن و 

.اف اإلجرائيةبيداجوجيا األ�داف ال�� تتحدث عن األ�داف ا��اصة أو األ�د

190 educational planning
planification pédagogique; planification d'éducation

 مية وأولو�ا��ا وت�لفة النظامممارسة التصور املستقب�� املدروس �� تحديد السياسة التعلي

تبار ال�ا�� للواقع االقتصادي التعلي�� واحتياجات العملية التعليمية ك�ل، مع إعطاء االع

لدولة ك�ل وحاجات التلميذ والسيا��� و�م�انات التطور �� النظام التعلي��، واحتياجات ا

ة وال�� تحدد غايات من خالل مجموعة من األ�شطة املرتبط. الذي يخدمھ ذلك النظام

�ا��ا خالل عملية محددة للتنمية التعليمية لوقت محدود، و�ذه األ�شطة تأخذ م

سطة املوارد املالية التخطيط للتنمية الشاملة خالل إطار اإلم�انات ا��ددة بوا

ؤخذ �� االعتبار أن واالقتصادية وال�شر�ة وخالل مجموعة من املقومات، و�جب أن ي

يفية، وال�� يجب أن ت�ون التخطيط ال��بوي واأل�داف التعليمية ل�ا صفة كمية وأخرى ك

و�مكن من . مام عملية التنفيذقابلة للتحقيق طبًقا للموارد ال�شر�ة واملالية الالزمة إلت

القائم من أجل تحديد  خالل التخطيط ال��بوي تحليل الوضع الرا�ن للنظام التعلي��

� املطلوب، ف�و ��دف �ش�ل وابت�ار الوسائل ال�� تؤدي إ�� الوصول إ�� الوضع املستقب�

تعلي�� نحو تحقيق األ�داف أسا��� إ�� ت�سيق وتوجيھ �ل العناصر ا��تلفة �� النظام ال

ما فيھ من مؤسسات وموارد ال�لية طو�لة املدى، و�نطوي ذلك ع�� تقييم الوضع الرا�ن ب

ِة  ْ�ِبيَّ
َّ
 ال�

ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
، ت ْرَ�ِويٌّ

َ
 ت

ٌ
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ْ
خ

َ
ت
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 -:ائص التخطيط ال��بوي ومن أ�م خص. �شر�ة ومالية و�ناء إس��اتيجية للعمل وتطو�ر�ا

ألولو�ات، و�و عنصر ترت�ب ا -. تحديد األ�داف ال�� ع�� أساس�ا تب�� ا��طة بوضوح

الت�بؤ باالحتماالت  -. اديةحيوي �� إس��اتيجية التخطيط، و�تحكم �� ذلك اإلم�انات امل

تماالت التغي�� �� الظروف واح –املستقبلية والظروف ا��تلفة ال�� ستعمل ف��ا ا��طة 

ن حساب اإلم�انات املادية أي تقدير ا��وانب ا��تلفة م -. والشروط واإلم�انات؛ الشمول 

ات وحسابات ا��طة أي أن ت�ون تقدير  -. وال�شر�ة والظروف االجتماعية؛ الواقعية

مواج�ة التغي��ات غ�� أي وجود قدر �سمح با��ركة، و  -. املرونة. مراعية لظروف الواقع

الحظة ا��طة �� واقع أي م -. املتا�عة والتقو�م. املتوقعة ال�� يمكن أن تحدث ل��طة

ا����ة املاضية �� مستقبل  تطبيق�ا، والتغلب ع�� ما يواج��ا من مشا�ل، واالستفادة من

.عمل ا��طة

191 educational policy
politique éducative

لتعلي�� بمقتضا�ا وحسب خطوط عامة �س�ند إ�� فلسفة النظام ال��بوي، و�س�� النظام ا

صادية والسياسية وغ���ا، توصيا��ا وأ�عاد�ا مع مراعاة املتطلبات االجتماعية واالقت

لة لتحقيق�ا، وت�ون وتتضمن اختيار وتحديد األ�داف التعليمية ورسم السبل الفعا

� م�انات واملوارد املتاحة بأق��غايا��ا �� االرتقاء بنوعية التعليم وخدماتھ، واستخدام اإل 

.فاعلية ممكنة

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 ت

ٌ
ِسَياَسة

192 educational reform
réforme pédagogique

بذل �
ُ
�دف إحداث �غي��ات جو�ر�ة إعادة النظر �� النظام ال��بوي القائم من خالل ج�ود ت

 و�ة، وغالبا ما تتجاوز نتائجھ�� السياسات ال��بو�ة �شمل أك�� من جانب �� العملية ال��ب

عة من الدراسات التقو�مية، النظام التعلي�� إ�� املستوى املركزي ومن خالل إجراء مجمو 

رؤى مستقبلية للنظام مع البدء �� عملية التطو�ر وفق مقتضيات املرحلة الرا�نة و 

لتجديد ال��بوي من أ�م األمور ال��بوي، و�� �ذه ا��الة ت�ون االتجا�ات العاملية ومظا�ر ا

.ال�� توضع �� االعتبار

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ٌح ت

َ
ِإْصال

193 educational research
recherche pédagogique

حصائية الكمية والكيفية، استقصاء عل��  �عتمد املن�� العل�� املعروف واألساليب اإل 

�ا وجمع املعلومات ��دف إ�� وصف مش�لة موجودة �� امليدان ال��بوي ��دف تحديد

ْرَ�ِويٌّ 
َ
 ت

ٌ
َبْحث
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مناقش��ا وتفس���ا، وا��روج والبيانات املرتبطة ��ا وتحليل�ا، الستخالص نتائج البحث و 

.  كالت املشا��ة عند حدو��ابقواعد وقوان�ن يمكن استخدام�ا �� عالج �ذه املش�لة واملش

مختلًفا عن ال��بية  �ستطيع أن يكس�نا منظوًرا -: وتت��ص أ�مية البحث ال��بوي �� 

د أف�اًرا جديدة للتعامل مع املشك
َّ
تفيد نتائجھ �� صنع  -. التوالعملية التعليمية، و�ول

 من االعتماد يحدد ا��اجات ال��  -. القرار وكذلك االختيار من ب�ن البدائل
ً
بو�ة بدقة بدال

ض املستقاة من ي�يح فرصة الختبار مدى ��ة الفرو  -. ع�� ا��دس والتخم�ن فقط

.ننة�عطي تفس��ات لنتائج الطالب �� االختبارات املق -. النظر�ات

194 educational software
logiciel d'éducation

تم إنتاج�ا وتدر�س�ا مواد �عليمية يتم تصميم�ا و�عداد�ا من ِقبل فر�ق متخصص، و�

أسلوب متفاعل مع بواسطة أج�زة ا��اسوب، و�تم عرض وتقديم املادة التعليمية ب

اخل �ذه ال��امج والتفاعل ال��ص املتعلم، وذلك بصورة �سمح للمتعلم باإلنجاز الذا�ي د

.مع ما يقدمھ

 
ٌ
ة ْعِليِميَّ

َ
اٌت � َبْرَمِجيَّ

195 educational strategy
stratégie pédagogique

 ت�ناول امليدان ال��بوي بصورة املدخل املت�امل الذي يتضمن مجموعة األف�ار واملبادئ ال��

مشتقة من �ذه املبادئ،  شاملة ومت�املة، بما يتضمنھ من غايات ك��ى وأ�داف تفصيلية

ملنا�� ال��بو�ة واس�ثمار وأساليب تنفيذ�ا، ومتا�عة �ذا التنفيذ وتقو�مھ، من خالل  ا

االتصال والتفاعل والتبادل ب�ن املوارد ال�شر�ة واملالية واملادية، وتحس�ن أساليب العمل و 

. �ر اإلس��اتيجية �ش�ل مستمروتطو . جميع األطراف املش��كة والفاعلة �� ا��ياة التعليمية

السياسة  -. ل�� �س�ند إل��اتحديد الفلسفة أو الرؤ�ة ا -: وتتضمن اإلس��اتيجية ال��بو�ة 

لغايات واأل�داف ال�� �س�� إ�� ا -. ال��بو�ة ومنطلقا��ا االجتماعية واالقتصادية والثقافية

ذ وتقو�مھ وتطو�ر متا�عة التنفي -. وسائل التنفيذ لتحقيق �ذه األ�داف -. تحقيق�ا

.األ�داف والوسائل �� ضوء ذلك

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 ت

ٌ
اتِيِجَية ِإْس�َ�

196 educational system
système pédagogique

ستمد م�ونا��ا من النظام نظام يتضمن مجموعة من العناصر وامل�ونات والعالقات ال�� �

�داف تر�و�ة معينة خالل االجتما��، الثقا�� والسيا��� واالقتصادي وغ���ا، لتحقيق أ

���ا ومبادئ ت�و�ن األفراد ف��ة التعليم و�لورة غايات ال��بية وأدوار املدرسة ونظام س

ْرَ�ِويٌّ 
َ
اٌم ت

َ
ِنظ
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�ل �ل نظام تر�وي من مستو��ن أساسي�ن،. الوافدين إل��ا
َ

ش
َ
�ما املستوى البنا�ي  وَ��

.الواصف للنظام واملستوى الوظيفي الواصف لعملياتھ

197 educational theory
théorie pédagogique

ف أية عملية تر�و�ة، مجموعة فرضيات ومبادئ وقواعد م��ابطة يمكن من خالل�ا توصي

ت واالصطالحات واملبادئ وتوج���ا، والتأث�� ف��ا، و�� أيًضا إطار عام من االف��اضا

الظوا�ر ال��بو�ة نظرة  واألسس امل��ابطة منطقيا، وال�� يمكن من خالل�ا النظر إ��

والتحكم ف��ا، ف�� تمثل  نظامية، فيمكن وصف تلك الظوا�ر، وتفس���ا والت�بؤ ��ا، بل

.ت املناسبة تجاه ذلك العملالسياسة ال�� توجھ أي عمل تر�وي؛ و�ساعد �� اتخاذ القرارا

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 ت

ٌ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
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198 educational wastage
déperdition scolaire

لتوازن ب�ن ما يتوفر للتعليم االختالالت ال�� تحدث �� النظام التعلي�� من حيث اختالل ا

 �� إعداد ا��ر�ج�ن منھ وا
ً
ملستوى التعلي�� الذي يتحقق من إم�انيات والعائد منھ متمثال

 م أيًضا من دور إيجا�ي �� التطور ف��م �� ضوء األ�داف ال��بو�ة امل�شودة، وما يؤديھ التعلي

يرتبط بمعدالت تدفق  و�و ما: فقد ك�� -: و�مكن تقسيم الفقد التعلي�� إ��.  االجتما��

الكفاية (ال�سرب مرتفعة األفواج داخل النظام التعلي�� خاصة إذا �انت �سبة الرسوب و 

الكفاية (ق العمل أو ما يرتبط بز�ادة عدد ا��ر�ج�ن عن احتياجات سو ) الداخلية

أو تمك��م من االستمرار فيھ  ، بفشل النظام ال��بوي �� اإلبقاء ع�� �عض طالبھ)ا��ارجية

يرتبط بانخفاض املستوى  و�و ما: فقد كيفي -. بنجاح �� املدة املقررة ملراحلھ ا��تلفة

األ�داف ا��ددة للنظام  التعلي�� الذي تحقق �� ا��ر�ج�ن بما �ع�� عن قصور �� بلوغ

قطاعات ال�شاط  وكذلك انخفاض مستو�ات أدا��م لألعمال ال�� ي�لفون ��ا ��"

.ر ا��تمعاالقتصادي واالجتما�� وعدم إس�ام�م بفاعلية �� خدمة وتطو�

� ِ��، َ�ْدر َمْدَر��ِ
ُّ
َعل

َ
ٌب � َسرُّ

َ
�

199 eduction individualization 

methodméthode d'individualisation d'enseignement

م، برسم إس��اتيجيات ��علھ مجموعة طرائق �عليمية، القاسم املش��ك بي��ا تفر�د التعلي

طر�قة   -: �د التعليم ��م���ًما مع إيقاع �ل م��ا ومع خصوصيا��ا، وتتمثل طرائق تفر 

� صوغ النواتج ال��ائية للتعلم �تتحدد أ�م  مالمح �ذه الطر�قة �� أ��ا ت: التعليم بالوحدات

) تنظيم �رمي رت��(صورة سلوكية محددة ودقيقة مع ترتي��ا �ش�ل م�سلسل ومتدرج 

ْعِليِم 
َّ
ِر�ِد الت

ْ
ف

َ
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ُ
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َ
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َ
ط
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ومن أ�م سمات : يةطر�قة التعليم املوصوف ع�� األسس الفرد -.حسب مستوى الصعو�ة

املتعلم قبل بدء التعلم،  �ذه الطر�قة اعتماد�ا ع�� ضرورة قياس مستوى خ��ات وم�ارات

نتائج القياس القب�� للسلوك ثم يتم تصميم ا��توى التعلي�� وتتا�عاتھ فيما �عد طبًقا ل

، ومن ثم، فإن تحديد املدخ�� �ش�ل ي�ناسب مع خصائص املتعلم ومستواه وا�تماماتھ

طر�قة التعلم  -. م واملتعلمنتائج وأ�داف التعلم، يتم بصورة �عاونية مش��كة ب�ن املعل

ذه الطر�قة أساًسا ن�يجة القائم ع�� �عز�ز و�دارة االحتماالت املتوقعة؛ وقد �شأت �

�عليم األطفال و�م داخل  ع��) داخل ا��ت��ات(تطبيق املبادئ السلوكية بصورة معملية 

اولة استخدام أساليب الصف الدرا��� �� ب�ئة �علم طبيعية حقيقية أو فعلية دون مح

الطر�قة ع�� استخدام  خارجية أو غ�� طبيعية، وتقوم �ذه) إيجابية أو سلبية(�عز�ز 

أو طبيعية وتنظيم �ذه  أ�سب وسائل التعز�ز،حينما يتم التعلم �� ب�ئة �علم حقيقية

داء باملستوى والكيفية األساليب التعز�ز�ة بدقة كتتا�عات محددة من أجل تحقيق األ 

كة أيًضا ب�ن املعلم املرغوب ف��ما، و��ون تحديد ترت�ب التتا�عات مسؤولية مش�� 

��ذر الدقيق �� عرض محتوى و�س�ند �ذه الطر�قة، إ�� ا: طر�قة التعلم امل��مج -. واملتعلم

و ال�شعيب لتحقيق املادة �� خطوات صغ��ة متدرجة وم�سلسلة باستخدام التفر�ع أ

ن خطوة إ�� أخرى، مع تقليل التقدم التدر��� للمتعلم خالل تتا�عات ا��توى التعلي�� م

�طوات ال�� تتا�ع ا��توى األخطاء ا��تملة وجعل�ا أقل ما يمكن خالل انتقالھ ع�� ا�

طر�قة تقديم ا��توى وأ�م ما يم�� �ذه ال: طر�قة التعلم السم�� الفردي -. التعلي��

� م�ان انفرادي خاص بھ، التعلي�� من خالل وسائل عديدة، يقوم املتعلم باستخدام�ا �

َمكنھ من التعلم داخل املكتبة أو غرفة خاصة للدراسة مزودة ب�ل الوسائل وامل
ُ
عدات ال�� ت

ركز الطر�قة ع�� إتاحة فرصة اختي
ُ
ار املتعلم لأل�شطة باستخدام �ذه الوسائط، وت

مھ، وتت�امل ا����ات ا��تلفة
ُّ
ل�ا �� �عل من خالل �ذه الوسائل بما  والوسائط ال�� ُيفّضِ

: لقائمة ع�� معاونة ا��اسوب طر�قة التعلم ا -. �عكس �علًما ذا مع�� بال�سبة لھ �� ال��اية

ة �� تقديم ا��توى و�تم�� ا��اسوب بقدرة عالية من حيث السرعة والدقة والسيطر 

وت��يح استجابات  التعلي��، كذلك ُيمكن أن ُ�ستخدم �� عمليات التقييم املستمر

 بأول ووصف العالج املناسب حيث يقدم التعلم ا
ً
ملناسب لطبيعة �ل فرد، وفًقا املتعلم أوال

ذاتية ا��اصة، مما يجعلھ ال�تماماتھ، و�ما ي�ناسب ومعتقداتھ و�م�اناتھ، و�سرعتھ ال

ن أ�م خصائص �ذه وم: طر�قة التعلم الفردي ال�����  -. وسيلة جيدة لتفر�د التعلم

م وقيام�م بالعمل كمرشدين الطر�قة، اعتماد�ا ع�� تحمل �عض املتعلم�ن ملسؤولية التعل

".مرشدا"لزمال��م املتعلم�ن و�س�� الطالب املوجھ 

200 effective school  
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école efficace

التعليمية، ووظائف�ا، و�لوغ قدرة املدرسة ع�� تحقيق ا��د األع�� من أ�داف�ا ال��بو�ة و 

اًدا ع�� تص�يفات الوظائف ا��رجات املوجودة، و�وجد عدة أنواع من �ذه الفاعلية اعتم

اعلية االجتماعية اإل�سانية، املدرسية و�� الفاعلية ال��بو�ة والفاعلية الثقافية، والف

بفعالية املدرسة من مستوى  ومن املمكن الت�بؤ. والفاعلية االقتصادية التقنية وغ�� ذلك

سة ع�� متوسط التحصيل الذي يتوقع أن يحققھ طالب املدرسة، فإذا حصلت مدر 

ك�� فاعلية، ب�نما املدارس درجات أع�� بكث�� مما �و متوقع، يقال للمدرسة حي�ئذ إ��ا أ

ال ع��ا مدارس أقل ال�� تحصل ع�� متوسط درجات أقل بكث�� مما �و متوقع ل�ا يق

 وتظ�ر فاعلية املعلم ��. ل فاعليةفاعلية و�التا�� يمكن مقارنة املدارس األك�� فاعلية واألق

إلم�انية والقدرة ع�� إحداث املدرسة الفعالة؛ حيث إ��ا صفة للمعلم القادر الذي يمتلك ا

ل قدرتھ ع�� تقديم درس أثر إيجا�ي �� �علم الطالب وسلوكھ واتجا�اتھ، وذلك من خال

.يحقق �ل أ�دافھ التدر�سية بكفاءة عالية

201 effectiveness
efficacité

حددة مسبقا، والوصول إ�� قدرة برنامج مع�ن ع�� بلوغ أ�دافھ املقصودة طبقا ملعاي�� م

.لمصادر و�أقل ت�لفة ممكنةالن�يجة املرجوة بكفاءة عالية من خالل االستخدام األمثل ل

 
ٌ
ة اِليَّ عَّ

َ
ف

202 electronic government
gouvernement électronique

مليات اإلدارة، وتطبيق �ذا استخدام ا���ومة إلم�انات تقنيات املعلومات واالتصال �� ع

شبكة الر�ط املتاحة  النظام ع�� جميع مجاالت الوظائف ا���ومية من خالل إم�انات

�ا القدرة ع�� �غي�� األداء والتقنيات ذات الصلة، وال�� لد�) اإلن��نت(بواسطة الشابكة 

لومات ا���ومية باإلضافة إ�� توصيل ا��دمات واملع. داخل املؤسسات ا���ومية

ة ب�ن ا���ومة واملواطن للمواطن�ن من خالل الوسائط اإللك��ونية، بحيث تصبح العالق

�� فعالية �� الدولة، مباشرة، من خالل منح�م صالحيات الوصول إ�� املعلومات األك

.�أقل �لفةساعة، �س�ولة و�صورة أقل �عقيدا و  24واستقبال خدمات ا���ومة ع�� مدار 

 
ٌ
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ْ
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203 electronic learning; e-learning
enseignement électronique

دعيم وتوسيع العملية نظام �علي�� �ستخدم تقنيات املعلومات وشب�ات ا��اسوب �� ت

ملتعلم�ن أينما �انت مواقع�م التعليمية، و�يصال ا��توى التعلي�� و�رامج التدر�ب إ�� ا

�ُ�وِ�يٌّ 
ْ

ْعِليٌم ِإِلك
َ
�
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م تقنيات االتصال ا��ديثة ع�� الوسائط اإللك��ونية، كطر�قة حديثة �� التعليم، �ستخد

حث، ومكتبات بجميع أنواع�ا من حواس�ب، وشب�ات ووسائط متعددة، وآليات ب

�� وتحس�ن عملية التعلم، إلك��ونية سواء �ان ذلك من ُ�عد أو وج�ا لوجھ �� الصف لت�س

� واملقررات الدراسية تطو�ر املنا� -: إذ يتطلب تطبيق تقنيات التعليم اإللك��و�ي 

ة اإلدارة واإلشراف املدر��� باستخدام أسلوب ا��توى التفاع�� األوتوماتي�ي، تطو�ر ب�ئ

طورة، والسبورات التحاور�ة اإللك��و�ي، استخدام نظم التقييم واالمتحانات املدرسية امل

اصل الدرا��� واملعر�� املتخصصة بالتعليم اإللك��و�ي من ا��يل الثا�ي، ونظم التو 

س�م، و��ن املدرسة ومصادر والتحاوري املباشر ب�ن املعلم�ن والطلبة، و��ن الطلبة أنف

يمية، باإلضافة إ�� إقامة برامج التعليم ا��لية والعاملية، و��ن املدارس واإلدارات التعل

استخدام أنظمة ووسائل  ودورات تدر��ية �ش�ل مستمر لتطو�ر املعلم�ن واملعلمات ع��

لتعلم �� املناطق الر�فية و�عت�� وسيلة لتحس�ن مستوى التعليم وا. التعليم اإللك��و�ي

الية، حيث يركز �ذا النوع من والنائية ال�� ال يتوافر ف��ا أساتذة من ذوي الكفاءات الع

��و�د األفراد بفرص التعلم التعلم ع�� قيام الشب�ات التعليمية الرسمية وغ�� الرسمية ب

.ق ثقافة �علم دائمةمدى ا��ياة، من أجل تقدم اجتما�� ومؤسسا�ي وتنظي��، لتحقي

204 electronic mail; e-mail
courrier électronique

يل �� لتفاعل الرسائل ف�و بد) اإلن��نت(أحد ا��دمات امل�مة ال�� تقدم�ا الشابكة 

حيث يمكن من خاللھ تبادل  ال��يدية، أو ح�� الرسائل الالسلكية �التلغراف أو الفاكس،

وي ع�� املعلومات بمختلف الرسائل النصية، والصور والوثائق وتبادل امللفات ال�� تحت

�زة ا��اسوب ا��تلفة أش�ال�ا �س�ولة وسرعة فائقة ال تتعدى دقائق محدودة ب�ن أج

و��يح ). اإلن��نت(لشابكة ع�� شبكة محلية واحدة أو ع�� ا) لأل��اص املتصل�ن(واملتصلة 

تصال السر�ع ب�ن املعلم اال: استخدام ال��يد اإللك��و�ي فرًصا عديدة للتعلم من أ�م�ا

ات، وتلقي التغذية والطالب، �ش�ل �سمح بت��يح الواجبات، والرد ع�� االستفسار 

ات ا��تلفة، تقديم الراجعة، و�عرف ميول الطالب واستعداد�م تجاه جوانب املقرر 

وا خارج جدران املدرسة، املعلومات ومصادر التعلم للطالب �س�ولة و�سر، ح�� و�ن �ان

الع ع�� ا��ديد �� موضوع كما �س�ل االتصال باملتخصص�ن �� مختلف بلدان العالم، لالط

.مع�ن أو قضايا �عليمية

�ُ�وِ�يٌّ 
ْ

َبِر�ٌد ِإِلك

205 enabling competences
compétences de soutien

ت ومن أمثل��ا كفايات خاصة ترتبط بمجال أو تخصص ما، دون غ��ه من التخصصا

 
ٌ
اَياٌت ُمَساِعَدة

َ
ِكف
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.الكفايات األ�اديمية ل�ل معلم ع�� حسب تخصصھ

206 enabling learning  environment
environnement d'apprentissage propice

الكتب : مثل(و�ة بكميات كب��ة ب�ئة عامة أو خاصة  ��ية وآمنة تتوافر ف��ا الوثائق املكت

صقات وال�شرات اإلشارات واملل: مثل(، أو املواد البصر�ة ...)وا��الت وال��ف

ع والتلفاز وا��اسوب �املذيا(أو وسائل االتصال والوسائط اإللك��ونية ....) الصغ��ة

� طر�قة اك�ساب م�ارات ، وتؤثر نوعية الب�ئات املؤاتية للتعلم �...)وال�اتف ا��مول 

.م املدارس أم أماكن العملالقرائية وممارس��ا سواء أ�ان ذلك �� املنازل أم األحياء أ

ِم 
ُّ
َعل

َّ
 للت

ٌ
اِتَية

َ
 ُمؤ

ٌ
ة

َ
ِب�ئ

207 ends
finalités

م���ا عن غ���ا من النتائج ال��ائية للمؤسسة وال�� ترتبط بتحديد الغرض الذي ي

ؤسسة وصور��ا املم��ة وا��اجات املؤسسات املماثلة، وعادة ما �س�ند الغايات إ�� رسالة امل

. واسطة اإلدارة العليالذلك يتم تحديد�ا تبًعا لذلك ب. األساسية ال�� تحاول إشباع�ا

قيقة، والشمول ل�افة وتتم�� الغايات ببعض ا��صائص أ�م�ا البعد عن التفاصيل الد

�س�ند إ�� م��ر وجود  ا��موعات ال�� تخدم�ا املؤسسة واملدى الزم�� الطو�ل؛ حيث

ا وثيًقا باإلس��اتيجية، لذلاملؤسسة ورؤ���ا املستقبلية ورسال��ا ا��ددة، وترتبط  ار 
ً
ك تباط

.يتم تحديد�ا بواسطة اإلدارة العليا

اَياٌت 
َ
غ

208 enrichment
enrichissement

 
ُ
قدم للطالب، وتث�� ا�تمامھ املوضوعات واأل�شطة ذات القيمة التعليمية العالية وال�� ت

حيث يتم ال��ك�� ع�� ز�ادة  و�خاصة املتفوق الذي يتعلم ال��نامج املعتاد �� وقت أقصر،

ل املفا�يم واملبادئ عمق وا�ساع املوضوعات املقدمة لتلك الفئة من املتعلم�ن حو 

�ن بتعي�نات إضافية األساسية املراد �عليم�ا، و�تطلب ذلك ت�ليف �ؤالء املتعلم

غ��ة، وأ�شطة ، ودراسات مستقلة، ومشروعات فردية، ومجموعات عمل ص)واجبات(

وقد . لدراسة املعتادةإضافية متعددة ومتنوعة، و�عديالت أخرى �� إجراءات عمليات ا

وجھ سابقا للطالب املو�و��ن، أما الي
ُ
وم فقد أصبحت تضاف للمن�� �انت برامج اإلثراء ت

ون من األعمال ا
ُّ
.لفعلية الروتي�يةالتقليدي من أجل الطالب العادي�ن الذين َيَمل

اءٌ 
َ
ن

ْ
َراٌء، ِإغ

ْ
ِإث

209 environment
environnement

 
ٌ
ة

َ
ِب�ئ
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وال�� تقع ) كن قياس�ا أم السواء يم(مجموعة العوامل أو املتغ��ات الداخلية وا��ارجية 

�� فاعلية وكفاءة األداء  داخل حدود التنظيم أو خارجھ، واملؤثرة، أو يحتمل أن تؤثر،

. ااك�ا ع�� أ��ا تمثل فرًصا أو قيودً التنظي��، وال�� تم إدراك�ا بواسطة اإلدارة أو لم يتم إدر 

يم أو داخلھ يدخل �� �ل ما يقع خارج حدود التنظ-: ومن ب�ن ا��واص العامة للب�ئة 

��ا ما يمكن قياسھ وم��ا ما أن الب�ئة ذات عوامل ومتغ��ات متعددة م-. مف�وم و�طار الب�ئة

تحقيق املنظمات أل�داف�ا  أن الب�ئة �عوامل�ا ومتغ��ا��ا تؤثر �� مدى-. ال يمكن قياسھ

ف�وم عام �ش�� إ�� جميع أن الب�ئة م -. ومستوى أداء األ�شطة ا��تلفة ��ا وت�اليف�ا

الب�ئة  -.  �ات ال�� يتأثر ��االظروف والقوى واألحوال ال�� تؤثر �� الفرد عن طر�ق املن�

��تلفة ، وتت�ون �ذه الب�ئة من األ�عاد اWhole Environment) الب�ئة العامة(ال�لية 

عناصر ال ترتبط بالضرورة وا��يطة بالتنظيم وال�� يمكن أن تؤثر �� أ�شطتھ، و�ذه ال

�� �ل املنظمات العاملة �� بطر�قة مباشرة �عناصر أخرى �� املنظمة، وتؤثر �ذه الب�ئة ع

الب�ئة الطبيعية  -: �شملا��تمع، بدرجات متفاوتة، والقوى املؤثرة �� �ذه الب�ئة و 

Physical Environmentوارد�ا ا��تلفة، و�� �ع�� عن الطبيعة بمناخ�ا وأحوال�ا وم .- 

القتصادي ، و�ش�� �ذا البعد إ�� النظام اEconomic Environmentالب�ئة االقتصادية 

ما تتصف بھ من معدالت الذي �عمل فيھ املنظمة وأيًضا األحوال االقتصادية العامة و 

 Technologicalلتقنية الب�ئة ا -. ت��م ومعدالت بطالة وخصائص االس�ثمار �� ا��تمع

Environment والعل�� با��تمع،  و�ع�� عن مستوى املعرفة والتقدم والتجديد التق��

و�ع�� عن  Social Environmentالب�ئة االجتماعية  -. ودرجة تطو�ر املعرفة وتطبيق�ا

 -. مات االجتماعية وتطورا��االطبقات االجتماعية وتحرك�ا، واألدوار االجتماعية، واملنظ

املادي ، و�ع�� املناخ العاطفي والفكري و Educational Environmentالب�ئة ال��بو�ة 

الذي يؤدي إ�� التعلم الذي يخلقھ املعلم والتالميذ �� الصف واملدرسة، و ) ا��س��(

�ك �� �ع�� الوضع والظروف ال�� �ش� Learningو��ئة التعلم . ال��يح �� وضعية سليمة

، وتضم القيم املم��ة Cultural Structureالب�ئة الثقافية  -.  خلق جو مالئم للتعلم

صة با��تمع، وأيًضا شعور للمجتمع واألعراف والعادات واملعتقدات وقواعد السلوك ا��ا

 ، و�ضم االعتبارات والنظمLegalال�ي�ل القانو�ي  -. واتجا�ات العامل�ن تجاه املنظمة

لطة ال�شر�عية والقوان�ن القانونية والدستور�ة والوحدات ا���ومية ا��تلفة ذات الس

، Politicalالسيا���  ال�ي�ل -. ا��اصة بالضرائب وال��خيص للم�شآت والرقابة عل��ا

 -. لسياسية �� ا��تمعو�ضم املناخ السيا��� للمجتمع ومركز�ة وال مركز�ة السلطة ا

حة با��تمع، ، و�ع�� عن طبيعة القوى ال�شر�ة املتاDemographicال�ي�ل الديموغرا�� 

ال�ي�ل التعلي��  -. ضر�امن حيث إعداد�ا وتوز�ع�ا وعمر�ا وج�س�ا وتركز�ا ومستوى تح

Educationalالنظام  ، و�تضمن مستوى �عليم الس�ان ودرجة التخصص والتقدم ��
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 �Relevantئة املرتبطة الب -. التعلي��، وأيًضا معدالت امل�ن ومستوى التدر�ب للس�ان

Environment  أو ب�ئة العملTask Environmentتمدة ، و�� مجموعة من العناصر املس

و�� مرتبطة �عناصر �� داخل  من الب�ئة ال�لية ولك��ا �ش�ل قوى ذات تأث�� ع�� املنظمة،

ية للمنظمة املرتبطة أو حدود املنظمة، و�عرف أيًضا بأ��ا العناصر من الب�ئة ا��ارج

ئة ا��اصة بأ�شطة األداء وترتبط الب�. ا��تمل ارتباط�ا بوضع األ�داف والوصول إل��ا

، Task Environmentوأحياًنا بب�ئة العمل  Environment Operatingبالب�ئة ال�شغيلية 

ا ف�ذه الب�ئة تمارس تأث��ات متفاوتة ع�� املنظمات ا��تلفة
ً
، ومن ثم ف�� أك�� ارتباط

.ل إل��ابصياغة و�شكيل أ�داف املنظمة بل وأيًضا سبل تحقيق�ا والوصو 

210 environment analysis
analyse d'environnement

إ�� القيام بتحقيقات  القيام بتفحص ما يحيط بالتلميذ أو ا��ماعة وتحليلھ، إضافة

�ذه الب�ئة يجب : يذ و��ئ��موتدقيقات أي�ولوجية؛ أي تتعلق بدراسة العالقات ب�ن التالم

.ث�� املتعلم وتحركھ نحو العملأن توفر للمتعلم مجموعة غنية من املن��ات والعوامل ال�� ت

ِة 
َ
ْحِليُل الِب�ئ

َ
ت

211 environmental education
éducation environnementale

و�س��دف : االجتماعية والنفسيةال��بية ال�� تنظم العالقة ب�ن اإل�سان و�ي�تھ الطبيعية و 

قيم وأنماط سلوك إكساب الفرد خ��ات �عليمية من معلومات وم�ارات واتجا�ات و 

يفية التعامل مع وتوجھ سلوكھ نحو ك. وأساليب تفك�� حول قضايا ومشكالت الب�ئة

َمكنھ من مواج�ة القضايا واملشكال 
ُ
ت البي�ية والعمل ع�� عناصر بي�تھ �ش�ل ��يح، وت

، ماعية والنفسية ا��يطة بالفردحل�ا، مما يؤدي إ�� استمرار توازن الب�ئة الطبيعية واالجت

وُحسن استغالل�ا  كما �س��دف توضيح حتمية ا��افظة ع�� مصادر الب�ئة وضرورة

ا ع�� حياتھ الكر�مة ومستو�ات مع�شتھ
ً
.لصا�� اإل�سان وحفاظ

 
ٌ
ة  ِبيِ�يَّ

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

212 environmental evaluation
évaluation d'environnement

�اتي�� ��دف توف�� املعلومات تقو�م الب�ئة ا��ارجية والداخلية �� عمليات التخطيط اإلس�

بالفرص وا��اطر  عن مناطق القوة ومناطق الضعف الداخلية �� املؤسسة، مقارنة

 جية والداخلية بفوائد كث��ة ع��و�عود التقو�م الفعال للب�ئة ا��ار . ا��ارجية ال�� تواج��ا

سسة وازد�ار�ا، من الصعب املؤسسة، من أ�م�ا توف�� املعلومات ا��يو�ة الستمرار املؤ 

ل�املة بمواضع القوة ومواضع تصور أن ت�ون املؤسسة فعالة ما لم تتوافر لد��ا املعرفة ا

ِة 
َ
ِو�ُم الِب�ئ

ْ
ق

َ
ت
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م��انية كب��ة : قاط القوةومن ب�ن ن. الضعف ف��ا مقارنة بالفرص وا��اطر ال�� تواج��ا

ات خاصة بنظام مضمونة �س�ًيا، قوة عمل مدر�ة، دعم عام ح�ومي وشع��، مج�ود

امج �� شر�حة عر�ضة من ا��ودة الشاملة، تحقيق ال��نامج �عض األ�داف، تأث�� ال��ن

، �عقيدات وتأخ��ات عدم رضا العامل�ن واملستفيدين: ومن ب�ن نقاط الضعف. ا��تمع

الستفادة م��ا، أشياء يمكن ا: الفرص. ب��وقراطية، نقص التمو�ل، ضعف التخطيط

. حوث عن ا��ودةظروف اجتماعية مؤاتية، تنمية م�نية للعامل�ن بصورة جيدة، ب

��انية، الرضا الذا�ي، مطالب جما���ية، صورة سلبية للوزارة، ��ز �� امل: ال��ديدات

.تقنيات جديدة، عدم رضا العامل�ن

213 environmental issues
questions environnementales

�� تؤدي إ�� اختالل تواز��ا، القضايا ال�� تتعلق �عناصر الب�ئة وم�ونا��ا، واألسباب ال

لب�ئة، واالس��الك ا��ائر تلوث ا: واالس��الك ا��ائر ملوارد�ا، ومن أمثلة �ذه القضايا

.ملوارد الب�ئة وغ�� ذلك

 
ٌ
ة اَيا َبْيِ�يَّ

َ
ض

َ
ق

214 epistemology
épistémologie

طبيع��ا وحدود�ا، واألسس أحد فروع الفلسفة الستة الرئ�سة، و�� دراسة م�شأ املعرفة و 

د�ا وعالق��ا �عض�ا ببعض �� مباد��ا العامة وأ�داف�ا وحدو  -النظر�ة للعلوم ا��تلفة

.والقوان�ن ال�� تحكم تطور�ا

ِة 
َ
ْعِرف

َ
ُم امل

ْ
ِعل

215 epistemophilia
épistémophilie

ة ال
َّ

ذ
َ
ة استطالع املعرفة أو ل

َّ
ذ

َ
ة �� اك�ساب املعرفة، ول

َّ
.بحث العل��اللذ

ِة 
َ
ْعِرف

َ
ُحبٌّ امل

216 equal educational opportunity
égalité des chances éducationnelles

�ؤكد �ذا املبدأ التعلي�� من أ�م املبادئ ال�� يجب أن يؤسس عل��ا أي نظام �علي��، و 

ميع األطفال ل�ستفيدوا ضرورة أن ي�يح النظام �ل الفرص التعليمية بال�ساوي أمام ج

� مف�وم ت�افؤ الفرص أن و�ع�.  م��ا، مراعًيا قدرات و�م�انات املتعلم وحاجاتھ ا��اصة

سمح بھ قدراتھ ال�امنة  حق النظام التعلي�� يلزم نفسھ بإيصال �ل فرد إ�� أق��� أداء �

ادًرا ع�� إحداث التطور الفرد الذي تمنحھ لھ الدولة �ي تخلق منھ مواطًنا مس�ن�ً�ا ق

ِة  ْعِليِميَّ
َّ
َرِص الت

ُ
 الف

ُ
ؤ

ُ
اف

َ
�

َ
ت

88



��تمع اآلخر�ن �� والتغ��، من خالل حصول �ل فرد ع�� فرص مت�افئة مع أعضاء ا

ختالف �� نوع ا��دمة التعليمية االلتحاق بالتعليم املتاح �� ا��تمع، دون أن ي�ون �ناك ا

ح�� يتمكن من أن . اعيةاملقدمة، ودون التح�� إ�� لون أو ج�س أو دين أو طبقة اجتم

لدولة، و�جد الفرص �ستفيد االستفادة ا��قيقية من برامج التعليم ال�� تقدم�ا ا

.حد تؤ�لھ لھ قدراتھ التعليمية املناسبة مليولھ واتجا�اتھ، وأن يتعلم إ�� أق���

217 equity
équité

 ر لالنتفاع بالتعليم، واملساواةالتوافر العادل واملناسب �� الفرص املتاحة لألطفال والكبا

. صادية والثقافية واملدنيةب�ن أفراد ا��تمع �� ا��قوق السياسية واالجتماعية واالقت

أو م�ان اإلقامة أو  أو الطبقة االجتماعية) النوع(�غض النظر عن اللون أو ا���س 

.االنتماء اإلث�� أو اللغوي أو غ�� ذلك من ا��صائص

 
ُ

ؤ
ُ
اف

َ
�

َ
ت

218 ethical issues
questions éthiques

عام ال�����، أو ا��دود القضايا املتعلقة بآداب العمل أو امل�نة  وآداب السلوك ال

العمل، كما �ش�� املصط��  األخالقية ألي فرد أو جماعة أو دولة �� أي مجال من مجاالت

ل�� ال ي�ب�� تخط��ا �� �ذا إ�� القضايا املتعلقة بأخالقيات العلم والتقنيات وا��دود ا

.ا��ال

 
ٌ
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219 ethnographic research
recherche ethnographique

من أبرز خصائص �ذا بحث وصفي للمواقف والعادات األخالقية لدى ا���س ال�شري، و 

تمكن من ���يل �ل ���ء التصميم البح�� أن املالحظ �ستخدم املالحظة املستمرة ح�� ي

حياة األفراد وا��ماعات، يالحظھ �� مجال الدراسة، إذ �س�� لإلجابة عن أسئلة تتعلق ب

و كيف تتطور الثقافة ع�� وعادة ما تتعلق �ذه األسئلة بالر�ط ب�ن الثقافة والسلوك، أ

و�رتكز ع�� بيانات ) تعلم�نمعلم�ن وم(الزمن؛ أي وصف ثقافة ا��تمع أو ثقافة األفراد 

خالل عدد صغ�� من  موسعة عن تفاصيل ا��ياة االجتماعية أو ظا�رة ما �عي��ا من

ل ا�غماسھ �� حياة ا��االت، و�تمكن الباحث من ا��صول ع�� تلك البيانات من خال

أو املدرسة، أو مالحظة  األفراد موضع الدراسة،  كما ��تم بمالحظة ما يحدث �� الصف

عرفة املش��كة ب�ن حدث أو برنامج مع�ن من أجل التوصل إ�� وصف دقيق وشامل للم

�س�� لف�م السلوك  -: أنھ ومن مزاياه.  أفراد العينة، وال�� تقود سلوك�م �� مجال مع�ن

وَجَراِ��ٌّ 
ُ
ن

ْ
 ِإث

ٌ
َبْحث
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ال �عتمد ع�� آراء  -. ��اإل�سا�ي دون تحكم أو ضبط، بل ي��ك السلوك ي�ساب �ش�ل طبي

يقوم  -. من البيانات يتطلب حشًدا مكثًفا -. مسبقة، بل يحاول أن يف�م ما يحدث فعلًيا

ملالحظة باملشاركة ع�� يقوم ع�� ا -. بدراسة حالة واحدة ��تمع صغ�� أو جماعة معينة

.نحو رئ�س، حيث �شارك الباحث عدد من املالحظ�ن

220 evaluation
évaluation

بناء ع�� معاي��  الشق األول �و ال���يص وتقدير قيمة ال���ء: عملية �شمل شق�ن

طن القوة �� ال���ء محددة الذي يتم من خاللھ تحديد مواطن الضعف والقصور، وموا

��ا �� ضوء العوامل موضوع التقو�م، وذلك بتحليل املعلومات املت�سرة عنھ وتفس�

العالج الذي يتم من خاللھ  والشق الثا�ي �و. والظروف ال�� من شأ��ا أن تؤثر ع�� العمل

.ص وجود�اإصالح و�عديل نقاط الضعف والقصور ال�� أثب�ت عملية ال���ي

ِو�ٌم 
ْ

ق
َ
ت

221 evaluation instruments
outils de l'évaluation

ستخدم ��مع معلومات عن املتعلم، وعن نجاحھ،
ُ
.  وفعالية عملية التعليم الوسائل ال�� �

اختبارات أو مالحظات أو  وقد ت�ون �ذه الوسائل كمية أو نوعية أو انطباعات ذاتية أو

ت االجتماعية، و�ل ��الت أو قصص ونوادر ��صية أو درس الس��ة أو قياس العالقا

�داف التعليمية قد تحققت �ذه الوسائل ُيمكن أن �ستعمل �أدوات لتقر�ر ما إذا �انت األ 

وات التقو�م االختبار�ة، تضم أد: الفئة األو�� -: وتصنف أدوات التقو�م إ�� فئت�ن. أم ال

أدوات التقو�م  وتضم: الفئة الثانية -. وتضم �ذه الفئة جميع أنواع االختبارات

فتاءات، ومقاي�س امليول أدوات املالحظة، �االس�بانات، واالست: الالاختبار�ة، و�شمل

ير، وساللم الرتب، واالتجا�ات، ومقاي�س ال��صية، وقوائم الرصد، وقوائم التقد

.واختبارات املواقف اإلسقاطية، وأدوات التقدير الذا�ي

ِو�ِم 
ْ

ق
َّ
 الت

ُ
َدَوات

َ
أ

222 evaluation styles
styles d'évaluation

ى تحقق األ�داف التعليمية، الطرائق واإلجراءات ال�� يتم اتباع�ا إلصدار ا��كم ع�� مد

ناصر ومخرجات وال�� يتم من خالل�ا ���يص مواطن القوة ومواطن الضعف �� ع

وتختلف أساليب التقو�م . صور العملية التعليمية، تم�يًدا لعالج و�صالح ما ��ا من خلل وق

: ومن أ�م أساليب التقو�م .باختالف ال�دف م��ا، و�اختالف طبيعة ال���ء موضوع التقو�م

تحليل ا��توى، دراسة  االمتحانات، واملالحظة، واملقابالت ال��صية، تحليل العمل،

ِو�ِم 
ْ

ق
َّ
َساِليُب الت

َ
أ
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.ا��الة، اإلسقاط، وغ���ا

223 experiential learning
apprentissage par l'expérience

الب املنخرط �� خ��ة مباشرة �� فلسفة تر�و�ة تركز ع�� العملية التبادلية ب�ن املعلم والط

رة، والتعلم من خالل ب�ئة ومحتوى التعلم؛ أي اك�ساب امل�ارات من ا����ة املباش

. ا��فظ أو التعلم التلقي��اال�ع�اس ع�� الفعل، و�و غالبا ما يذكر �� مقابل التعلم ب

التعلم باملغامرة والتعلم من والتعلم با����ة يرتبط بالتعليم با����ة والتعلم بالعمل و 

 ل�ا، االختيار ا��ر والتعلم التعاو�ي و�علم ا��دمة، لكنھ ل�س ب
ً
حال من األحوال مرادفا

ة فإ��ا جميعا تمثل فمع أن �ناك عالقات وتقاطعات ب�ن �ل �ذه النظر�ات ال��بو�

.مصط��ات منفصلة ل�ا معاٍن منفصلة

ٌم ِبا�ِ�ْ�َ�ةِ 
ُّ
َعل

َ
�

224 experiential teaching
enseignement par l'expérience

� خ��ة مباشرة، �غرض ز�ادة فلسفة ومن��، يقوم املر�ون فيھ عن قصد بإشراك املتعلم�ن �

عليم با����ة كث�ً�ا من وأل�مت فلسفة الت. املعرفة وتنمية امل�ارات واس�يضاح القيم

 التعليم �� ا��الء،: الرس��، مثل املمارسات التعليمية القائمة اآلن �� التعليم الرس�� وغ��

وأيا . ل�شط، والتعليم البي��و�علم ا��دمة، وخدمة ا��تمع، والتعلم التعاو�ي، والتعلم ا

أصوات الطالب �� أدوار  �انت تطبيقات التعليم با����ة فإ��ا جميعا �ش��ك �� إشراك

ع�� ادلية ب�ن املعلم واملتعلم، و و�ركز التعليم با����ة ع�� العملية التب. �شطة ��دف التعلم

 الب�ئة، �� مقابل القراءة �� عملية التعلم من جانب الفرد من خالل املالحظة والتفاعل مع

رفة املستقاة �ش�ل مباشر، كتاب، و�التا�� يقوم الفرد باالك�شافات والتجارب ع�� املع

 من السماع أو القراءة حول خ��ات اآلخر�ن
ً
.بدال

ْعِليٌم ِبا�ِ�ْ�َ�ةِ 
َ
�

225 experimental research
recherche expérimentale

امل�ن أو متغ��ين، وذلك البحث الذي �ستخدم التجر�ة �� اختبار فرض يقرر عالقة ب�ن ع

ت ما عدا املتغ�� الذي ��تم عن طر�ق الدراسة للمواقف املتقابلة ال�� ضبطت �ل املتغ��ا

ية عن غ���ا من البحوث ومن أ�م ما تتم�� بھ البحوث التجر��. الباحث بدراسة تأث��ه

�ا عن قصد من جانب الوصفية والتار�خية، �و كفاية الضبط للمتغ��ات والتحكم ف�

لنتائج أو ا��لول بال�سبة الباحث، و�عت�� التجر�ة العلمية مصدًرا رئ�ًسا للوصول إ�� ا

�ستخدم املصادر األخرى  للمشكالت ال�� يدرس�ا البحث التجر���، ولكن �� الوقت نفسھ

ْجِر�ِ��ٌّ 
َ
 ت

ٌ
َبْحث
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ث، �عد أن يخضع�ا الباحث �� ا��صول ع�� البيانات واملعلومات ال�� يحتاج إل��ا البح

لتجر��ية عادة ع�� وتجرى البحوث ا. للفحص الدقيق والتحقق من ����ا وموضوعي��ا

 دد كب�� من املتغ��ات املؤثرةالتالميذ �� املدارس، ومن الطبي�� أن الباحث سوف يواجھ �ع

تحصيل الدرا���، والذ�اء، �� التجر�ة، ومن أمثلة �ذه املتغ��ات أعمار التالميذ، وال

 الدافعية، واالتجا�ات وامليول،والعمر العق��، واالستعدادات العقلية ا��اصة، واالن�باه و 

الجتماعية االقتصادية للتالميذ، واالتزان االنفعا�� لدى التالميذ، وم��ا أيضا املستو�ات ا

من حيث إم�انا��ا  ومستو�ات التأ�يل والكفاية امل�نية، واختالف ظروف املدارس

ون �غي�� أو �عديل �� ولذلك يجري الباحث التجارب ع�� التالميذ د... وخصائص مبان��ا

املقاي�س الدقيقة  تنظيم توز�ع�م عادة، ولكن من ناحية أخرى �ستخدم مجموعة من

.ل��صول ع�� بيانات عن مثل �ذه املتغ��ات السابقة

226 experimentation curriculum
expérimentation de curriculum

ارس والفصول، ��دف التأكد تجر�ب املنا�� الدراسية قبل �عميم�ا �� عدد محدود من املد

جر�ة امليدانية، للوصول إ�� من صالحي��ا و�جراء التعديالت الالزمة ال�� تكشف ع��ا الت

.الصورة املناسبة للم��اج

ْجِر�ُب اِملْ�َ�اِج 
َ
ت

227 expert system
système expert

ج�ن، يزود الدارس أو برنامج حاسو�ي مصمم بواسطة فر�ق من خ��اء ا��توى وامل��م

ِعينھ ع�� حل م�ام ومشكالت معقدة من خالل ت
ُ
طبيق املعرفة املناسبة املتعلم بخ��ات �

مجاالت الذ�اء االصطنا�� وتمثل النظم ا��ب��ة فرًعا من أ�م فروع و . من محتوى املوضوع

د لدى عدد محدود من ا����اء وأك���ا تطوًرا، إذ يمك��ا تخطيط ا����ات النادرة ال�� توج

�ب�� يحافظ ع�� تلك الذين يصعب اس�شار��م �� أية ��ظة عند اللزوم؛ فالنظام ا�

ه، وطرقھ، ��ل املشكالت �� ا����ات، ل�ي �ستخدم عند اللزوم، و�حا�ي اإل�سان �� تفك�� 

ة معرفة، وذاكرة مؤقتة، قاعد:  و�ت�ون النظام ا��ب�� �� أي مجال غالًبا من. مجال مع�ن

.تحصيل املعرفة ووسيلة استدالل، ووصلة بي�ية للمتعلم، ووسيلة شرح، ووسيلة

ِب�ٌ� 
َ

اٌم خ
َ
ِنظ

228 extended competence
extension de compétence

دة، إذ �لما �انت ا��االت الكفاية ال�� يمتد مجال تطبيق�ا وتوظيف�ا داخل سياقات جدي

سعة ومختلفة عن ا��ال والسياقات والوضعيات ال�� توظف وتطبق ف��ا نفس الكفاية وا

 
ٌ
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َ
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ٌ
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َ
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تمثل الكفايات املمتدة أيًضا والوضعية األصلية، �انت درجة امتداد �ذه الكفاية كب��ة، و 

راسية، وال�� �س��دف خطوات عقلية ومن��ية إجرائية مش��كة ب�ن مختلف املواد الد
القدرة ع�� : ومن أمثل��ا . أمولةتحصيل�ا وتوظيف�ا خالل عملية إ�شاء املعرفة وامل�ارات امل

و النقد الذا�ي، القدرة ع�� التحليل؛ القدرة ع�� ال��كيب، القدرة ع�� التقييم الذا�ي أ

لنوع من الكفايات بالكفايات ال��ك�� واالن�باه، القدرة ع�� ا��وار، و�مكن �سمية �ذا ا

إنجاز م�ام عديدة ومتنوعة،  العامة؛ ع�� اعتبار أ��ا كفايات قابلة للتحو�ل وال�� �س�ل

 ( و�� تلك امل�ارات واملواقف ال�� يحتاج�ا جميع أفراد الفئة
ً
بصرف النظر عن ) عمال مثال

املمتدة �� التعليم  ومن األمثلة ع�� الكفايات. عمل�م ا��اص، ل�ي يحققوا النجاح

للغة العر�ية واللغات استعمال ا -التوصل إ�� املعارف بواسطة مصادر ش��؛  -:  الثانوي 

.توظيف الر�اضيات -األخرى؛ 

229 external revision of strategic 

managementrévision extérieure  de la gestion stratégique

لب�ئة االقتصادية ، و�شمل كال من ا"امل�� البي��"يطلق ع�� املراجعة ا��ارجية 

يعية والثقافية والبي�ية والسياسية والقانونية والطب) التقنية(واالجتماعية والفنية 

� �عر�ف وتقييم االتجا�ات والديموغرافية والتنافسية، حيث تركز املراجعة ا��ارجية ع�

نافسة األجن�ية، والتغ��ات ز�ادة امل: واألحداث ال�� تقع خارج نطاق سيطرة املؤسسة، مثل

غ�� ذلك، كما تكشف عن الس�انية، وال��كيبة العمر�ة للس�ان، وتقنيات املعلومات و 

ملديرون من وضع الفرص وال��ديدات الرئ�سة ال�� تواجھ املؤسسة ح�� يتمكن ا

.�� ال��ديداتإس��اتيجيات تمك��م من استغالل الفرص وتفادي أو تقليل تأث

 لِإلَداِرةِ 
ٌ
ة اِرِجيَّ

َ
 خ

ٌ
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F
230 feedback

information en retour
لفرصة للمتعلم ليعرف ما إذا عملية تزو�د املتعلم بمعلومات حول استجاباتھ، مثل إتاحة ا

���ا ��يحا أو خطأ، وذلك �ان جوابھ عن السؤال املطروح أو املش�لة املطلوب منھ معا�

�� ت�ون بحاجة إ�� �ش�ل منظم ومستمر، من أجل مساعدتھ �� �عديل االستجابات ال

شا�عة للتغذية الراجعة من األنماط ال. التعديل وتث�يت االستجابات ال�� ت�ون ��يحة

�شتق�ا الفرد من خ��اتھ  املعلومات ال��: التغذية الراجعة الداخلية: بناًء ع�� مصدر�ا

ية، أي املعلومات ال�� يقوم ،  وا��ارج)شعور املتعلم باستجابتھ(وأفعالھ ع�� نحو مباشر 

غذية الراجعة املعلم أيضا حيث وتفيد الت. ��ا املعلم أو املدرب أو أية وسيلة أخرى خارجية

نھ من ا��كم ع�� نجاحھ �� التعليم كما �عينھ ع�� تحديد ِ
ّ

َمك
ُ
مواِطن ضعف املتعلم،  ت

لتالميذ التغذية الراجعة �� وال�� غالبا ما �عكس مواِطن ضعف املعلم نفسھ، فكما يحتاج ا

ط عمل
َّ

�ش
ُ
ية التعلم، وتز�د من مستوى �علم�م، فإن املعلم�ن يحتاجو��ا �� �عليم�م، كما ت

علم �� حالة عدم معرفتھ نتائج الدافعية للتعلم، وتقلل القلق والتوتر الذي قد �ع��ي املت

.�علمھ
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231 field study method
méthode détude sur le terrain

املكتبات أو �� الوثائق، بل البحث الذي يقوم الباحث بجمع معلوماتھ حولھ، ال �� الكتب و 

قل دراستھ ف�س�نطق مباشرة �� ا��قل ال��بوي، أي أن الباحث يذ�ب مباشرة إ�� ح

متجددة أو ظوا�ر غ��  األفراد وا��ماعات حول موضوع بحثھ، فثمة موضوعات طارئة أو

ال��بوي مما يتطلب من  معروفة تتطلب معا��ة ميدانية، ومعلوما��ا موجودة �� ا��قل

ومن أ�م الوسائل والتقنيات . الباحث ال��بوي االنتقال إ�� �ذا ا��قل ��مع معلوماتھ منھ

ة قابلة واالستمارة وتقنية املالحظاملالحظة وامل: ال�� ي��أ إل��ا الباحث خالل بحثھ امليدا�ي

.باملشاركة ودراسة ا��الة

ِة  ْيَداِنيَّ
َ
َراَسِة امل َ�ُ� الّدِ

ْ
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232 field training
formation pratique

م ع�� ممارسة التدر�س برامج محددة لتدر�ب طالب وطالبات �ليات ال��بية قبل تخرج�

راسية حقيقية بمدارس الفع��، واك�ساب ا��د األد�ى من م�اراتھ، وذلك �� ��رات د
��انب�ن النظري والعم�� �� ومؤسسات التعليم بمراحلھ ا��تلفة، و�ذلك يتم الر�ط ب�ن ا

م من ذوي خ��ة، و�ح�سب و�تم التدر�ب تحت إشراف مشرف أ�ادي�� ومعل. ا��ال ال��بوي 

، وتختلف �ي�لية �ذا �ذا التدر�ب أو �ذا ال��نامج للطالب �ساعات دراسية جامعية

وعان، ثالثة أسابيع، �ل فصل أسبوع،أسب(ال��نامج التدر��� ومدتھ باختالف نظام �ل �لية 

�� درجة كب��ة جدا من األ�مية والتدر�ب امليدا�ي ع....). درا���، أو قبل ��اية العام الدرا���

.لعل�� وامل�� والتطبيقي�� ا��ال التعلي�� خصوصا للمؤسسات التعليمية ذات الطا�ع ا

ْدِر�ٌب َمْيَداِ�يٌّ 
َ
، ت بيِقيٌّ

ْ
ط

َ
ْدِر�ٌب ت

َ
ت

233 flexible learning
apprentissage flexible

ن االختيار واملالءمة ل�ي مجموعة من الفلسفات والنظم التعليمية �س��دف توف�� مز�د م

م�ن فيما يتعلق بم�ان ووقت تناسب املتعلم�ن، وع�� وجھ التحديد توف�� االختيار للمتعل

باستخدام مدى �امل من  وتصمم مداخل التعلم املرن، �� الغالب،. وطر�قة حدوث التعلم

ن يصلوا إ�� املعلومات نظر�ات وفلسفات طرائق التعلم، ل�ي توفر الفرص للمتعلم�ن أل 

 علم�ن واملرشدين اآلخر�ن، من خاللوا����ة، وأن �شار�وا باألف�ار واآلراء، وأن يراسلوا املت

التعلم االف��ا��� أو نظم  ب�ئات: مثل ) اإلن��نت(استخدام األدوات القائمة ع�� الشابكة 

املرن مع إتاحة ا��توى  إدارة التعلم ومنتديات النقاش، و�مكن أن يصمم مدخل التعلم

.إلك��ونًيا من �عد، وأيًضا كجلسات تدر�ب ومحاضرات وج�ا لوجھ

ٌم َمِرٌن 
ُّ
َعل

َ
�

234 flow-charts maps
cartes organigrammes

مية، وتصف �ذه ا��رائط نوع خاص من ا��رائط ال�� ترتبط �عمليات بناء النظم التعلي

 مفصال يو�� تتا�ع عملياتھ وارتباط�ا ب
ً
مدخالتھ ومخرجاتھ، النظام وصفا تخطيطيا

.وطبيعة العالقة ب�ن عناصر ذلك النظام

خرائط التدفق

235 follow-up evaluation
évaluation suivie

العملية التعليمية وتحديد  نوع من أنواع التقو�م ال��بوي �س��دف ت�بع مخرجات ونتاجات

لعملية التعليمية، ��دف مدى جود��ا �� تحقيق األ�داف امل�شودة، وذلك �عد ان��اء ا

 ٌّ��ِ بُّ
َ
�

َ
ِو�ٌم ت

ْ
ق

َ
ت
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�ذا التقو�م الت�ب�� ��  و�ساعد.. إحداث �غي��ات مرغوب ف��ا �� سلوك وأداء املتعلم�ن

ملستو��ن الرأ��� واألفقي، إذ ر�ط مراحل العملية التعليمية وما يقدم ف��ا من خ��ات ع�� ا

يمية للتأكد من حصول�م يتضمن إعداد خطة منظمة ملتا�عة ا��ر�ج�ن �� املعا�د التعل

امج امل�� الذي اتبعوه �� ع�� عمل، ومن املستوى العل�� الذي توصلوا إليھ بفضل ال��ن

ومن األمثلة ع�� . يقومون بھ املدرسة لتقو�م العالقة ب�ن �ذا ال��نامج و��ن العمل الذي

��م �� مجاالت ا��ياة ت�بع مدى استفادة خر��� ا��امعات من دراس: التقو�م الت�ب��

لعمل، ومدى نجاح�م �� العملية، ومدى مالءمة نوعية �ؤالء ا��ر�ج�ن ملتطلبات سوق ا

ليمية مما درسوه أو �علموه القيام بم�ام وأدوار وظائف�م، ومدى استفادة طالب مرحلة �ع

لدرا��� الواحد �� مادة �� املراحل التعليمية السابقة، أو مدى استفادة طالب الصف ا

تا�عة الدارس�ن وأوضاع�م كذلك م. دراسية ما من املواد الدراسية األخرى ال�� يدرسو��ا

ملعلومات الضرور�ة �عد ترك�م املدرسة �غرض مساعد��م ع�� التكيف أو �غرض جمع ا

.درسةلتحس�ن منا�� إعداد وتوجيھ الطالب الذين ال يزالون �� امل

236 formal education
enseignement formel

 عادة ما ت�ون وزارة ال��بية( التعليم الذي �شرف عليھ وتقدمھ السلطة التعليمية النظامية

ف، يتم دا)والتعليم �� الدولة خل نظام التعليم املدر���، ، طبقا ملن�� وط�� محدد وموصَّ

ھ أ�داف تر�و�ة محددة و�و موجھ أساًسا ��دمة أعداد كب��ة من الطالب الدارس�ن، ول

 ب وجود املعلم مع املتعلم ��و�تطل. يمكن �عرف�ا  وقياس�ا �� جميع درجات السلم التعلي��

الدرا��� أو ال��نامج  م�ان واحد، ووقت واحد، و�ستلزم التفاعل بي��ما حول املن��

لم حيث يتحدد �� ضوء ذلك التعلي��، لتحقيق أ�داف �ذا املن�� أو ذلك ال��نامج للمتع

مية إ�� مرحلة أع��، أو ترفيع املتعلم من صف درا��� إ�� صف أع��، أو من مرحلة �علي

.ل��فيعھ رسو�ھ و�عادتھ الصف الدرا��� ح�� يحقق ا��د األد�ى املطلوب

اِميٌّ 
َ
ْعِليٌم ِنظ

َ
�

237 formulating organization's 

visionformulation de la vision de l'établissement

تنجز م�م��ا بنجاح، و�ذا  تقديم وصف دقيق ووا�� ملا ي�ب�� أن تبدو عليھ املؤسسة م��

ن رؤ�ة النجاح للمؤسسة  إ. الوصف ي�ب�� أن ي�و�
ً
عد دليال

ُ
رشادًيا لتنفيذ ال�� �

يجب أن تحدد األمور  -1: م��ا  لرؤ�ة النجاح عدد من املزايا. اإلس��اتيجية و�عادة صياغ��ا

م ا��و�ر�ة، األ�داف، الرسالة، الفلسفة األساسية والقي: التالية بال�سبة للمؤسسة

َسِة  سَّ
َ

ؤ
ُ
َ�ِة َعِن امل

ْ
ِو�ُن ُرؤ

ْ
ك

َ
ت
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سع يجب �عميم الرؤ�ة �ش�ل مو  -2. اإلس��اتيجيات األساسية، قواعد م�مة التخاذ القرار

 -3. الدراسات املناسبةع�� أعضاء املؤسسة، وأ��اب املصا��، مع إجراء املشاورات و 

ا��ة م�سعة النطاق فوائد وللرؤ�ة الو . اال�تداء بالرؤ�ة �� قرارات املؤسسة وأفعال�ا

ل من الس�ل ع�� الناس أن تجع -. أ��ا وسيلة معينة ع�� تنفيذ اإلس��اتيجية -: عديدة م��ا

ك�� تحديًدا ومعقولية �انت فرص �لما �انت الرؤ�ة أ -. يم��وا ب�ن األفعال والنتائج املرجوة

ضر، و�التا�� إيجاد املستقبل توفر الوسيلة لتأكيد املستقبل �� ا��ا -. تحقيق الرؤ�ة أك��

ة تحدد لنا املستقبل الذي و�ذا �ان املستقبل �و ما نصنعھ فإن الرؤ� -. املفضل ل�ل فرد

جاح املعدة إعداًدا جيًدا  يمكن لرؤ�ة الن -. ن�شده وتحملنا أن �ع�شھ ونحققھ �� ا��اضر

ن ت�يح مصدًرا تحف��ًيا، أ -. أن تحدد مستو�ات التم��، وتحفز أعضاء املؤسسة التباع�ا

 من الطاقة الفردية واالل�� 
ً
ام والقوة ومواج�ة ا��اطر فإذا أصبحت كذلك فإن كًما �ائال

ا الناس ع�� معرفة العوائق �ساعد الرؤ�ة املعدة إعداًدا جيًد  -. يمكن أن ينطلق �� س�يل�ا

لفعال للقيادة إذا جرى توفر الرؤ�ة الوا��ة البديل ا -. ال�� تحول دون تحقيق الرؤ�ة

لوكية، و�التا�� يمكن إصدار توج���ا التوجيھ السليم �شأن اتجاه املؤسسة والتوقعات الس

ب�ئ��ا، وع�� تطو�ر قدرا��ا  �ساعد املؤسسة ع�� البقاء متوائمة مع -. قرارات أك�� فعالية

 -. الالزم�ن لتجنب األزمات ع�� التعامل مع األزمات ا��تمية، وأن �عزز التعلم والتكيف

صدق، لذلك �عطي رؤ�ة يضفي ��م ا�ساع املشاركة �� الرؤ�ة ع�� املؤسسة جًوا من ال

ول�ي ي�ون لرؤ�ة  -. ز �ذه الرؤ�ةالنجاح ت��يًرا وتصر�ًحا وشرعية لألفعال والقرارات ال�� �عز 

�� �شر�ا ومناقش��ا ع�� نطاق النجاح تأث�� قوى ع�� القرارات واإلجراءات التنظيمية، ي�ب

الئمة للمواقف ا��تلفة ال�� واسع، وأن يتم الرجوع إل��ا �وسيلة لتحديد االستجابات امل

ذل من أجلھ ما لم ُ�ستخدم تواجھ املؤسسة، وال ي�ون بيان الرؤ�ة جديًرا با���د الذي ب

.�أساس لقرارات املؤسسة وأفعال�ا

238 functional analysis
analyse fonctionnelle

�ا، وعالقات األجزاء تحليل �س��دف الوظيفة، �عرف م�ونات الوظيفة، ومراحل تنفيذ

الدقة، واالن�باه، إضافة �عض�ا مع �عض، واملتطلبات والشروط الضرور�ة �ُ�ْسن األداء، و 

ًعا وظيفًيا محدًدا، مما إ�� حصر وتحديد املسؤوليات وامل�ام املطلو�ة ممن �شغل موق

تطلبات وواجبات امل�مة يتطلب تحديد املعرفة وامل�ارات والقدرات املطلو�ة إلنجاز م

.الوظيفية

ْحِليٌل َوِظيِفيٌّ 
َ
ت

239 functional competences
compétences fonctionnelles

 
ٌ
ة  ِمْ�ِنيَّ

ٌ
ة اَياٌت َوِظيِفيَّ

َ
ِكف
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 قيام بم�ام م�نتھ أو وظيفتھ، و��الكفايات ال�� يلزم توافر�ا ل�ي ي�ون املعلم قادًرا ع�� ال

ن املعلم من أداء م�ام امل�نة باملستوى ا ِ
ّ

مك
ُ
.لالئقا����ات ال�� ت

240 future studies
études futures

ع�� بتطو�ر وتنمية املعرفة حول املستقبل، و�س��دف
ُ
وضع أسس لتحس�ن اتخاذ  دراسات �

س�م ��
ُ
. االختيار ا��كيم ب�ن البدائل القرار �� ا��االت اإل�سانية ا��تلفة، لذلك ف�� �

ملعالم الرئ�سة ألوضاع كما ترمي إ�� صوغ مجموعة من الت�بؤات املشروطة ال�� �شمل ا

��اصة حول املا��� مجتمع ما ع�� ف��ة زمنية مقبلة، تنطلق من �عض االف��اضات ا

فة إ�� تحديد اتجا�ات إضا. وا��اضر الستكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية �� ا��تمع

اد �ذه االتجا�ات أو حركة األحداث وتحليل مختلف املتغ��ات ال�� يمكن أن تؤثر �� إيج

وتختص . اج�ة �ذه املشكالتمسار�ا، وتت�بأ باألولو�ات ال�� يمكن أن تحدد�ا كحلول ملو 

تخذ القرارات الدراسات املستقبلية بصقل البيانات وتحس�ن العمليات ال�� ع
ُ
�� أساس�ا ت

لتجار�ة وا���ومية األعمال ا: والسياسات �� مختلف مجاالت السلوك اإل�سا�ي، مثل

ختاروا بحكمة من ب�ن و�عمل متخذو القرارات وصا�عو السياسات ع�� أن ي. والتعليمية

�شراف املستقبالت البديلة املنا�� البديلة املتاحة للفعل �� زمن مع�ن، واستحضار واس

. لتخطيط والعمل ع�� تحقيقھاملمكنة وا��تملة واختيار البديل املرغوب فيھ م��ا، ثم ا

وضع رؤ�ة محددة  -: بلية ومن النقاط األساسية ال�� يجب توافر�ا �� الدراسات املستق

خل الدولة والفرص وقابلة للقياس بحيث تتم ع�� أساس عناصر القوة أو الضعف دا

التصورات ا��تلفة  وجود من��ية وا��ة ا��طوات لبناء -. والتحديات ال�� تواج��ا

فعال لبعض املؤسسات  وجود دور  -. للمستقبل، وتحديد العوامل ا��اكمة داخل املنطقة

اف عن املسار ا��طط ملتا�عة تنفيذ الرؤ�ة املستقبلية للدولة لضمان عدم االنحر 

� بناء تلك الرؤ�ة أن ي�ون �ناك دور ��ميع املؤسسات داخل الدولة � -. لتنفيذ�ا

.املستقبلية ل�ا

 
ٌ
ة َبِليَّ

ْ
ق

َ
ِدَراَساٌت ُمْست

241 futurology
futurologie

خية واقتصادية علم حديث تأسس ع�� منظور �سقي؛ �ستفيد من عدة معطيات تار�

وفق �ذا املنظور  ضمن منظور قطري وعاملي، �غرض تحديد حالة مجال ما... وثقافية

قد ظ�رت أ�مية �ذا العلم ول. الت�ام�� �� أفق املستقبل القر�ب أو املتوسط أو البعيد

؛ من رؤ�ة ت�بؤ�ة .. ا��تمعاتا��ديث �� السنوات األخ��ة، ملا يوفره للمؤسسات وال�يئات و 

اِت  َبِليَّ
ْ

ق
َ
ْست

ُ
ُم امل

ْ
ِعل
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حدد املسار السليم وال��يح، الذي ي�ب�� اتباعھ، تفادًيا ل
ُ
ل�فوات ال�� يصعب مواج���ا ت

ليات عند حدود ت�و�ن وال يقف علم املستقب. �� غياب مثل �ذه الدراسات املستقبلية

ر يتطلب إعداد مشار�ع صورة ما حول ما سي�ون عليھ الوضع �� املستقبل؛ بل إن األم

زمان، مما �س�م �� تحقيق ومخططات مت�املة، يتم إنجاز�ا وتنفيذ�ا �ش�ل متدرج ع�� ال

قامة االستمرار�ة ب�ن تلك التوقعات املستقبلية من ج�ة؛ و�عمل من ج�ة ثانية ع�� إ

.ارسة والتطبيقا��اضر واملستقبل �ش�ل عقال�ي ي��اوح فيھ التخطيط مع املم
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G
242 gaming software ; simulation 

softwarelogiciel des jeux; logiciel de simulation

التدر��� الذي يتم التعلم  �� املادة أو ا��توى العل�� أو التعلي�� أو Softwareال��مجيات 

� منظومة التعلم معھ أو منھ أو بھ ع�� ا��اسوب، و�� تمثل أحد ثالثة عناصر �

، والعنصر الثالث Hardwareبا��اسوب، العنصر الثا�ي م��ا �و أج�زة ا��اسوب و�عرف 

�و نوع شا�ع من  Gaming Softwareو�رمجيات األلعاب التعليمية . ف�و العنصر ال�شري 

مارسة العديد من األلعاب برمجيات ا��اسوب يقدم للمتعلم قمة املتعة واإلثارة خالل م

نافس ف��ا متعلًما آخر، كما اإللك��ونية التعليمية وال��ف��ية؛ حيث يمكن للمتعلم أن ي

) لعبة(لعبة �� أي مسابقة وال. يمكن لھ أن ينافس ج�از ا��اسوب نفسھ �� ممارسة اللعبة

لفوز أو االنتصار أو ا(من أجل �دف ) قواعد(�عملون تحت قيود ) العب�ن(ب�ن متنافس�ن 

: ص�ت�ن أساس�ت�ن �ما، ولذلك ل�ي ت�ون لعبة ي�ب�� أن يتصف التمر�ن بخا)أي حافز

وا��ا�اة �� ). عبون �� ظل�االقيود ال�� يجب أن �عمل الال (املنافسة العلنية، والقواعد 

�� ل�ي ت�ون �ناك محا�اة ، و�التا"تمثيل عم�� ل��صائص الرئ�سة للواقع"مقابل ذلك �� 

قًفا واقعًيا، وأن ي�ون أن يمثل مو : يجب ع�� التمر�ن أن يتصف بخاص�ت�ن أساست�ن �ما

ة �� نوع من ال��امج التعليمي Simulation Softwareو�رمجيات ا��ا�اة . مستمًرا

 لظوا�ر أو م�ام يصعب تنفيذ�ا �
ً
� الواقع الفع��، أو ل��اسوب تقدم تجسيًدا ممثال

� مداره حول األرض، �ستحيل تنفيذ�ا داخل ��رات الدراسة كت�بع مسار قمر صنا�� �

ل��مجيات برمجيات ومن �ذه ا. إ�� غ��ه... أو إجراء تجارب ا�شطار أو اندماج نووي 

كن للمتعلم متا�عة خطوات ؛ حيث يم)تجارب ف��ياء أو كيمياء(التجارب املعملية ا��طرة 

امھ، ولكن مثل �ذه و�جراء تلك التجارب ع�� شاشة ا��اسوب كما لو �انت تجرى أم

غ�� عن ممارسة العمل املعم��، ف�� ال
ُ
 ت�يح للمتعلم اك�ساب ال��مجيات ال يمكن أن �

وعملًيا؛ . ومواد املعمل ا��تلفة وتنمية م�اراتھ وخ��اتھ العملية الالزمة للتعامل مع أج�زة

فاأللعاب ا��الصة ل�ا •   :فاأللعاب وا��ا�اة ترتبط ببعض�ا ببعض وتتداخل مجموعا��ا
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دون خصائص ) لقواعداملنافسة، وا(تمار�ن تتصف با��اص�ت�ن األساس�ت�ن لأللعاب 

تمار�ن تتوافر ف��ا ا��اص�تان  أما ا��ا�اة ا��الصة؛ ف��• . ا��ا�اة مثل لعبة كرة القدم

ن خصائص األلعاب أو دو ) أى تمثيالت مستمرة ومواقف واقعية(األساس�تان للمحا�اة 

 •. لتعليم م�ارات الط��ان Training simulatorsومحاكيات التدر�ب . دراسات ا��الة

ل�ل من األلعاب وا��ا�اة  �� تمار�ن تحتوي  ع�� �ل ا��صائص األساسية. ألعاب ا��ا�اة

التعليمية  ومن ب�ن االستخدامات. والشطرنج مثال جيد ل�ا Monopoly" االحت�ار"و

تطو�ر م�ارات معرفية • . اسيةدعم تدر�س ا��قائق واملبادئ األس• : الرئ�سة ل�ذه التمار�ن

تنمية امل�ارات ال��صية  •. دعم و�كمال أعمال املعمل التقليدية• . أع�� من �ل األنواع

وا السمات اال• . وا��ياتية األخرى  .تجا�ية املرغوب ف��امساعدة الطالب ع�� أن ُينمُّ

243 gender
genre

ل من الرجل واملرأة مسبًقا �� العالقات واألدوار والسلوك املناسب الذي يحدده ا��تمع ل�

ات والتقاليد والقيم ضوء موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية تضم مجموعة من العاد

ف�وم النوع االجتما�� عن السائدة �� مجتمع ما و�� ف��ة زمنية معينة، ول�ذا ي�تعد م

جتماعية ال�� جعلت من ا��صائص البيولوجية ل���س�ن، و�ركز ع�� عملية الت�شئة اال 

 ومن األن�� امرأة وحددت أدواًرا ومسؤوليات ل�ل م
ً
��ما، فع�� س�يل املثال الذكر رجال

 لبيولو�� للمرأة ل�و��ا أن�� حيثالقيام باألعمال ورعاية األبناء ل�س لھ ارتباط بالت�و�ن ا

��تمع من أدوار ومسؤوليات، يمكن للرجل القيام ��ذه امل�ام، بل يرتبط بما يحدده ل�ا ا

ماعية ل���س�ن ال�� تتضمن ف�و الذي يقوم بصياغة و�شكيل سلوك األفراد واألدوار االجت

الفرد وفرصھ �� ا��ياة بما  تحقيق الرجل واملرأة لتوقعات مجتمعية، كما أ��ا تحدد نص�ب

 -الدخل واألجرامللكية و -ال��ة-التعليم(يتضمنھ ذلك من ا��صول ع�� ا��دمات 

ل املرأة واألدوار ال�� يؤد��ا � كما يتم تحديد العالقة ب�ن الرجل و ). املشاركة �� صنع القرار

ية وسياسية، و�� بالتا�� م��ما �� ا��تمع من خالل عوامل اجتماعية وثقافية واقتصاد

.كب التطور ا��تم��تختلف من مجتمع إ�� آخر، ومن حقبة تار�خية إ�� أخرى، وتوا

ْوعٌ 
َ
ن

244 general systems
systèmes généraux

ن �دف أو أك�� من فئة أو أك�� النظم ال�� يمكن االعتماد عل��ا �� أك�� من مجال أو أك�� م

.من موقع أو أك�� من توقيت
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compétences générales

و امل�ام أو األعمال، نوع من الكفايات املش��كة لعدد من املوضوعات أو التخصصات أ

 �� كفايات عامة ��ميع املعلم�ن ع�
ً
� اختالف تخصصا��م، يلزم إ�� فالكفايات امل�نية مثال

.جان��ا كفايات أخرى �� الكفايات األ�اديمية

246 goal
but

ل��ا من خالل فعل ما، نقطة انطالق أو حالة محددة يرغب الفرد أو ا��ماعة الوصول إ

�تمع أو املؤسسة التعليمية و��ت�� املرمى إ�� حالة محددة أو تطلعات يرغب الفرد أو ا�

ات، وتوجھ العمل ال��بوي أو الوصول إل��ا ع�� املدى املتوسط، و�� أقل عمومية من الغاي

ة أو اال�تمام بالتعليم الف�� عدة مستو�ات منھ، �اال�تمام بتعليم الكبار أو �عليم املرأ

ن الغايات و�� صيغة عامة وامل�� والتق�� وغ�� ذلك، وعادة ما �شتق املرامي مباشرة م

أ��ا  -. اية مسار من العملياتأ��ا �� -: للنيات الوا��ة لل��بية وتوج�ا��ا، ومن مم��ا��ا

رامي ب�و��ا قصد تتحدد امل  -). أ�داف -مراٍم  –غايات (مرحلة وسيطة لتوضيح النيات 

.ق�عيد، وتكثيف ل���د واملوارد، قد تواج��ا صعو�ة �� التحقي

َمْرَمى

247 goal theory
théorie des objectifs

افعية إ�� التعلم؛ فأ�داف نظر�ة األ�داف  �� االسم املستخدم ملناقشة البحوث حول الد

وأ�م جوانب نظر�ة . أالتعلم عامل أسا��� يؤثر �� مستوى الدافعية الداخلية امل�ش

بة الطالب �� أن ي�ون بارًعا األداء، وُ�عرف التوجھ نحو التمكن بأنھ رغ/التمكن: األ�داف 

اإلشباع بمؤشرات األداء �� موضوع ما بأق��� ما �ستطيع، و�نا ال يتأثر شعور الفرد ب

� امل�ام والصمود �� وجھ ا��ارجية مثل الدرجات، يصاحب �ذا التوجھ االنخراط العميق �

لتوجھ نحو األداء بأنھ رغبة االنت�اسات، مما يز�د من الدافعية الداخلية امل�شأ و�عرف ا

، و�نا يتأثر إحساس الطالب �� أن ينجز �ش�ل مرتفع ع�� مؤشرات النجاح ا��ارجية

حو األداء مع حاالت القلق الفرد باإلشباع بالدرجات ال�� يحصل عل��ا، و�ق��ن التوجھ ن

الغش واالنخراط �� التعلم  الشديدة كما أن الرغبة �� الدرجات املرتفعة يز�د من إغراء

أنھ منخرط �� امل�مة و�وصف الطالب ب. السط�� عن طر�ق ا��فظ بدال من الف�م العميق

لداخلية امل�شأ، والطالب عندما ي�ون م�تما بامل�مة �� ذا��ا، و�ذا يصاحب الدافعية ا

ا �� النجاح �� املنخرطون �� امل�مة ي�ونون أقل عرضة للفشل ألن ذا��م ال ت
ً
�ون طرف

 ��يد من غروره، نظًرا للمدح الذيامل�مة، أما الطالب املنخرط ذاتيا ف�س�� إ�� أداء امل�مة ل

ْ�َداِف 
َ
 األ

ُ
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بأنھ ما�ر (ف�ومھ عن الذات �ستحثھ ع�� إكمال امل�مة، أو نظرا ألن إكمال امل�مة يؤكد م

ط �� حالة الفشل، ألن ، و��ون �ؤالء الطالب عرضة للقلق واإلحبا)وقوي ولطيف مثال

الق��اب من ن�يجة ل�ست �ل األ�داف موج�ة نحو ا. الفشل يتحدى مف�وم�م عن الذات

ن ت�ون موج�ة نحو تجنب إذ يمكن لأل�داف أيًضا أ). الدرجات املرتفعة مثال(مرغوب ف��ا 

تقد أن أ�داف االق��اب �س�م ، ومن املع)االستمرار �� الفشل مثال(ن�يجة غ�� مرغوب ف��ا 

ف األداء ال بد أن يحدد الفرد �ش�ل إيجا�ي �� الدافعية الذاتية امل�شأ ول�ي ترفع األ�دا

ا صعبة ومحددة قدر اإلم�ان؛ فاأل�داف الس�لة البلوغ ت
ً
ق��ن باألداء املنخفض أك�� أ�داف

أي حال، وال�دف يمكن أن من األ�داف األك�� صعو�ة، وال�دف الغامض لن �عزز األداء ب

 من خالل يصبح أك�� تحديًدا عن طر�ق التكميم والتعب�� العددي، �أن ي
ً
�ون ذلك مثال

�مكن ، أو تحديد م�ام معينة يجب إكمال�ا، و %50املطالبة بز�ادة اإلنتاجية ب�سبة 

�باه وتوجھ ا���ود إ�� األ�داف تحصر االن -:  لأل�داف أن تؤثر �� األداء بثالثة طرق 

ب ف��ا وغ�� املرتبطة األ�شطة املرتبطة باأل�داف، و�عيًدا عن األفعال غ�� املرغو 

أشياء ��  �4ان الفرد ي�تج  يمكن لأل�داف أن تؤدي إ�� املز�د من ا���د، إذا  -.باأل�داف

ا أن ي�تج 
ً
لبلوغ  �� الساعة، فإن ذلك يجعلھ �عمل أك�� 6الساعة ووضع لنفسھ �دف

د لتحقيقھ يجعلھ أك�� األ�داف تؤثر �� املثابرة، ألن وجود �دف �س�� الفر  -. ال�دف

 
ً
.مثابرة وتحمال

248 governance
gouvernance

ر ف��ا ا��طط اإلس��اتيجية ل��جمة إرادة ا� َّ��
ُ
�تمع ا���� إ�� سياسات عامة حالة مث�� �

وا���امة �� .  فاءة وفعاليةووضع األسس والقواعد الكفيلة بخدمة جميع أفراد ا��تمع بك

للتعليم فقط، بل تتعلق  مجال التعليم ال تقتصر ع�� نظام اإلدارة والتنظيم اإلداري 

واسط��ا صياغة السياسات بمعنا�ا األوسع بالعمليات الرسمية وغ�� الرسمية ال�� تتم ب

نفيذ�ا، كما تخص �ل وتحديد األولو�ات وتخصيص املوارد وتطبيق اإلصالحات ورصد ت

م وح�� قاعة الدراسة مستوى من مستو�ات النظام ابتداء من وزارة ال��بية والتعلي

كما أ��ا . �� جميع املستو�اتوا��تمع ا����، و�� معنية بتوز�ع سلطة اتخاذ القرارات ع

بتمو�ل جيد و�ستجيب  �ع�� أن ُيكفل لألطفال والكبار االلتحاق بمدارس وفصول تحظى

� �� أ�سط معان��ا تحدد و�. لالحتياجات ا��لية و�عمل ف��ا معلمون مدر�ون ومتحمسون 

زع املوارد ع�� ا��تمع، من �و املسئول عن اتخاذ القرار �� مجال السياسات، وكيف تو 

دول أعمال التنمية، و�� و�عد ا��وكمة ا��يدة عنصًرا محورً�ا �� ج. وكيف تتم املساءلة

 الزًما لتعز�ز النمو ا
ً
القتصادي والت��يل �� ا��د �عت�� فيما يتجاوز نطاق التعليم شرطا
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ستخداًما �عز�ز ومن أك�� مؤشرات ا��وكمة ا. من الفقر وتحس�ن توف�� ا��دمات

اءلة املؤسسات العامة الديمقراطية وم�افحة الفساد و�عز�ز حكم القانون وز�ادة مس

��تم�� إ�� �عز�ز إم�انات و��دف ا��وكمة �� مجال التعليم ا. وز�ادة مشاركة املواطن�ن

�وا عن أنفس�م �� سيا ق القرارات ال�� تؤثر �� املساءلة و�فساح ا��ال للناس �ي ُ�عّ�ِ

ن أجل التمكن من توف�� حيا��م واملشاركة �� صنع سياسية التعليم ا��تم��، وذلك م

االجتما��، وتنطوي  كما تتعلق ا��وكمة أيًضا بقضايا العدل. خدمات �عليمية جديدة

حات �� ال��ت�بات املؤسسية ترجمة مبادئ ا��وكمة إ�� ممارسات �� الواقع ع�� إجراء إصال 

�عليم الكبار و�يئات  ت�سر صالت األطفال واآلباء بمدارس التعليم ا��تم�� وفصول 

) اإلدارة ا��كمية أو الرشيدة أو(وع�� ذلك فإن ا��وكمة ا��يدة . التعليم ا��لية والوزارة

مز�د من الشفافية + ة القضاء ع�� الفساد الناتج عن ضعف املساءلة وا��اس�ي: �ع��

نظام ما�� و�داري + ية مز�د من الديمقراط+ تفعيل الشرا�ات + واملصداقية واملساءلة 

إس��اتيجية + المركز�ة تفعيل ال+ توظيف القوان�ن بما يحقق فعالية املدرسة + متطور 

وعموما فإن ا���امة أو . إصالح شئون التوظيف+ حر�ة تداول املعلومات + إنمائية فعالة 

ذه ا��صائص، فإن مف�وم ا��وكمة لفظ يفيد القيادة وا��كم وال�سي�� باإلضافة إ�� �

ح�� ; ...رسة والفصل الدرا���ا���امة يدل ع�� ُحْسن ونجاعة التدب�� داخل اإلدارة أو املد

لك، تتطلب ا���امة ألجل ذ.  ي�س�� ع�� غرار ذلك تحقيق ا��ودة املرجوة من املنتج

ل�سي�� أو القيادة، نذكر مجموعة من املواصفات ال�� ي�ب�� أن يتح�� ��ا املسؤول عن ا

ة �� تطو�ر املعارف الرغبة الدائم -. ت�و�ن معر�� متعدد ومتنوع -: أ�م�ا �� ما ي��

 -. معرفاتية مناسبةإم�انات ذ�نية و  -. تأ�يل مناسب للدور الذي �شغلھ -. واملعلومات

 -. رونة اآلراء واملواقفم -. التمكن من كفايات التواصل والدراسة واملنظور املستقب��

ال��ت�ب �� إصدار  -. ياتالسرعة �� التوليف ب�ن املعط -. البدا�ة -. القدرة ع�� اإلصغاء

.ُحْسن التدب�� -. األح�ام

249 gross enrolment ratio (GER)
échelle totale d'inscription

ة �غض النظر عن السن، و�تم عدد الطالب امللتحق�ن باملدارس �� �ل من املراحل التعليمي

النظر�ة لنفس املرحلة من  التعب�� ع��ا ك�سبة مقارنة �عدد الس�ان ضمن الفئة العمر�ة

 �ش�� إ�� وجود تالميذ خارج% 100التعليم، و�سب االلتحاق اإلجمالية ال�� تز�د عن 

 ذه املرحلة املعينة من التعليم،ا��موعة العمر�ة النظر�ة املشار إل��ا والذين التحقوا ��

.وب�س�ب االلتحاق املبكر، أو املتأخر بالتعليم، أو �س�ب الرس
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dynamiques de groupe

ؤثرة فيھ وال�� تبعثھ، كما أحد فروع علم النفس الذي يدرس سلوك ا��موعة والعوامل امل

للھ والتغي�� �� ا
َ

لقوى املؤثرة �� ا��موعة، يدرس التوازن �� ا��موعة وما يبعث ع�� خ

� ��ا �� البحوث لذلك �عد ديناميات ا��موعة من أك�� مداخل التدر�س والتعل م ال�� ُيو��َ

م الطالب إ�� مجموعات ع�� أسس ومعاي�� م ختلفة لتحر�ك ا��موعة ا��ديثة، وف��ا ُيقسَّ

بحيو�ة وَعْفو�ة من  ودفع�م للعمل ا��ما�� �� الصف الذي �ش��ك فيھ جميع أعضائھ

رئ�س أو قائد ا��موعة أو  أجل إنجاز أ�داف التعلم الفردية وا��ماعية، و�مكن أن يؤدي
خاصة عندما ت�ون األعداد  الفر�ق دوًرا م�ًما �� تحديد فعالية أداء ا��موعة من عدمھ،

.كب��ة

251 group learning strategy
stratégie d'apprentissage en groupes

، �� مقابل التعلم الفردي، تقديم ا����ة التعليمية للطالب �� مجموعات صغ��ة أو كب��ة

مجموعات ع�� �عز�ز التفاعل  ملعا��ة الكث�� من عيوب التعلم الفردي، إذ يركز التعلم ��

قشة، وامل�ارات ال��صية، م�ارات املنا: ب�ن الطالب وتطو�ر م�ارا��م االجتماعية، مثل

ة فعالية مع اآلخر�ن �� تنفيذ م�موامل�ارات األخرى ا��تلفة ال�� يحتاجو��ا، ل�ي يتعاونوا ب

ُمن األساس النظري للتعلم �� مجموعات ��. أو مشروع مش��ك
ْ

علم النفس اإل�سا�ي،  وَ�ك

�عض�م من �عض ��  الذي ��تم بف�م كيف يتفاعل الطالب �عض�م مع �عض، و�تعلمون 

وعندما . ا��موعة مواقف ا��موعات الصغ��ة، و�تضمن استخدام أساليب ديناميات

 تتطلب أي أج�ز 
ّ
ة متخصصة، و�� كث�� �ستخدم �ذه األساليب �� موقف �علم يمكن أال

�بات ال�سيطة فقط؛ فال��ك�� من ا��االت تحتاج �عض ال��امج إ�� األوراق املطبوعة والكت

د ع�� أنواع معينة من األج�زة ينصب �� املقام األول ع�� املدخل أو األسلوب ول�س االعتما

استخداماتھ، إ�� جانب أنھ  ومن املزايا التعليمية للتعلم �� مجموعات �عدد. أو ال��امج

ن من إنجاز مدى واسع لأل�داف التعليمية ِ
ّ

دخل قوي �ش�ل خاص �� كما أن �ذا امل. ُيَمك

ة، خاصة األ�داف املتعددة إنجاز األ�داف املعرفية العالية املستوى بأنواع�ا ا��تلف

�ا من امل�ارات ا��ياتية األوجھ املرتبطة بأشياء مثل حل املشكالت وصنع القرار وغ�� 

د أنھ فعال جًدا �� إنجاز املعقدة األخرى، و�و ال يقتصر ع�� ا��ال املعر��، فقد وج

لتعلم �� مجموعات ر�ما األنواع ا��تلفة لأل�داف العاطفية وال��صية، وأن طرائق ا

وب ف��ا ا��اصة باالتجا�ات، ت�ون السالح األقوى ملساعدة الطالب �� تنمية السمات املرغ

��اص اآلخر�ن، ولتنمية التفتح الذ���، واالستعداد لالستماع إ�� وج�ة نظر األ: مثل

ارات ال��صية العامة، وتنمية امل�ارات العملية القابلة لالنتقال كم�ارات االتصال وامل�

ِم ِ�� َمْجُموَعاٍت 
ُّ
َعل

َّ
 الت

ُ
اِتيِجَية �َ

َ
ِإْس�
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ع القرار، وتنمية امل�ارات م�ارات التفك�� االبت�اري، وتنمية م�ارات حل املشكالت وصن

.املعرفية العالية املستوى 
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252 hidden curriculum

curriculum caché
�شمل �ذا املن�� �ل ما  من�� ضم�� غ�� رس�� أو غ�� ُمعلن يوازي املن�� الرس��، حيث

ارج املن�� الرس�� يدرسھ و�ك�سبھ املتعلم من معلومات وم�ارات واتجا�ات وقيم خ

ملتعلم من أسرتھ وأقرانھ املكتوب طواعية، ودون إشراف املعلم، ومثال ذلك ما يتعلمھ ا

�يط بھ، ومن التصميم وا��يط�ن بھ با��ا�اة والتقليد والنموذج، ومن العالم ا�

إلدارة املدرسية أو من التنظي�� للمدرسة، ومن سلوكيات واتجا�ات املعلم�ن وأعضاء ا

.تفاعلھ مع أقرانھ

ِفيٌّ 
َ

َ�ٌ� خ
ْ
َمن

253 higher education
enseignement supérieur

�صول ع�� مؤ�ل ، أي ال��امج ال�� ال تؤدي مباشرة إ�� ا�ISCED" إسكد"��  5املستوى 

مًيا أك�� تقدًما من بح�� متقدم، يت�ون �ذا املستوى من برامج تتضمن محتًوى �علي

النجاح ��  و�ش��ط للقبول �� �ذا ال��نامج عادة. 4,3ا��توى التعلي�� ل��امج املستو��ن 

وتتمثل . أ 4 "إسكد"ب أو امتالك مؤ�ل مماثل �� مستوى  3أ أو  3" إسكد"إنجاز مستوى 

أ  3" إسكد"نجاح �� إنجاز مستوى �عت�� ال -: املعاي�� املالئمة لتحديد �ذا املستوى فيما ي��

ال تؤدي برامج   -. ملستوى ب �و ا��د األد�ى الالزم توافره عادة للدراسة �� �ذا ا 4أو 

اكمية يجب أال تقل املدة ال��   -). 6املستوى (مباشرة إ�� منح مؤ�ل بح�� متقدم  5املستوى 

 و�قت��� التص�يف الفر�� -. 5النظر�ة ل�ذه ال��امج عن س�ت�ن اعتباًرا من بداية املستوى 

ناحية  نوع ال��امج ال�� تنقسم من) 1: (ل�ذا املستوى توافر األ�عاد التكميلية الثالثة التالية

ببحوث، أو برامج ت�يح  إ�� برامج تقوم ع�� دراسة أسس نظر�ة، أو برامج �عد للقيام

برامج محددة ذات طا�ع  ممارسة م�ن تتطلب توافر م�ارات عالية، ومن ناحية أخرى إ��

) 3. (�اكمية النظر�ةمدة الدراسة بوقت �امل وال�� �عادل املدة ال�) 2. (م��/ تق��/ عم��

 ش�ادة جامعية أو�� أو ثانية(ت م�ان ال��نامج املع�� ضمن الب�ية الوطنية للدرجات واملؤ�ال 

ْعِليٌم َعاٍل 
َ
�
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).أو أع�� من ذلك أو ش�ادة بحوث

254 higher education2
enseignement supérieur 2

�� متقدم، و�خصص ؛ أي ال��امج ال�� تؤدي إ�� ا��صول ع�� مؤ�ل بح6" إسكد"املستوى 

قدم، وع�� ذلك فال��امج �ذا املستوى ل��امج من التعليم تؤدي إ�� منح مؤ�ل بح�� مت

س�ند فقط إ�� ال�شاط مكرسة للدراسات املتقدمة والبحوث ال�� ت�سم باألصالة وال �

يتطلب �ذا  -:  ا املستوى و�ص�� املعياران التاليان لتحديد �ذ. ضمن إطار دورة دراسية

ل حصيلتھ املستوى �� صورتھ النموذجية تقديم أطروحة أو بحث صا�� لل� ِ
ّ
ش�

ُ
شر، و�

 و�س�اًما م�ًما �� إثراء املعارف
ً
املستوى خر�ج�ن لشغل  ُ�عد �ذا -.  ج�ًدا بحثًيا أصيال

أ، وكذلك  5" إسكد"وظائف �� التعليم ا��ام�� �� مؤسسات تقدم برامج من مستوى 

و�شمل �ذا املستوى .  �إ�... لشغل وظائف تتعلق بالبحوث �� �يئات ح�ومية أو صناعية 

� ُ���ل ف��ا الطلبة مباشرة ا��زء الذي يركز ع�� البحوث املتقدمة �� حالة البلدان ال�

و�� �ذه ا��االت ي�ب�� . ملؤ�ل بح�� متقدم عندما يبدأون التعليم �� املستوى الثالث

، ب�نما 6طار املستوى تص�يف ا��زء الذي يركز ع�� البحث املتقدم كعنصر يندرج �� إ

.5ي�ب�� تص�يف سنوات البداية �� إطار املستوى 

ْعِليٌم َعاٍل 2
َ
�

255 historical research method
méthode de recherche historique

ألحداث املاضية، يرتكز مجموعة من اإلجراءات ال�� تتضمن جمع ومعا��ة البيانات عن ا

ف��ة زمنية محددة، أو �� فيھ ج�د الباحث �� العثور ع�� الوثائق األصلية ال�� تؤرخ ل

ة، و�حتاج ذلك من ا��صول ع�� األدلة املادية ال�� تف�� عن خصائص حضارة معين

تحليل ما انقطع ب�ن الباحث مز�ًدا من ا���د وا����ات اإل�سانية، لدراسة وفحص و 

وض أو اإلجابة عن املا��� وا��اضر، وذلك بصورة علمية ومنظمة، ��دف اختبار فر 

ساعد ع�� ف�م�ا ع�� نحو �ساؤالت تتصل بأ�عاد تلك األحداث وأسبا��ا ونتائج�ا، بما �

فروض البحث التار��� �� وتن�� أف�ار و . أفضل مع إم�انية الت�بؤ باألحداث املستقبلية

ر يق العالقة ب�ن ال��بية واإلطاا��ال ال��بوي القدرة، ع�� ف�م تطور الفكر ال��بوي، و�عم

ت ال��بو�ة املعاصرة، وتن�� الثقا�� وا��تم�� الذي توجد فيھ، كما تز�د من ف�م املشكال 

ث والوقا�ع، كما يمكن ف�م القدرة ع�� استخدام األدلة التار�خية �� التث�ت من األحدا

�� نحو أفضل �� ضوء كث�� من املمارسات والنظر�ات والقضايا ال��بو�ة ا��اضرة ع

�� ف�م واس�بصار الظروف ا����ات املاضية، فاإلملام بتار�خ ال��بية يمكن أن يؤدي إ

اِر�ِ��ِّ 
َّ
َ�ُ� الَبْحِث الت

ْ
َمن
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تھ بما ف��ا من جوانب القوة واملال�سات املتضمنة �� تطور نظام التعليم ا��ا�� وممارسا

تحديد املش�لة   -: بوي وتتضمن خطوات البحث التار��� �� ا��ال ال�� . وجوانب الضعف

تحليل البيانات  -. و�ةجمع البيانات، من مصادر�ا األولية والثان -. ووضع خطة البحث

كتابة (صياغة البيانات  -. ياناتو�شمل تقو�م كفاية البيانات، والنقد ا��ار�� والداخ�� للب

).التقر�ر

256 holistic systems
systèmes holistiques

ب�� ع�� عدة محاور أخرى فرع"أم"نظم 
ُ
.ية، و�� تلك النظم ال�� ت

 
ٌ
ة يَّ ِ

ّ
ل

ُ
ٌم �

ُ
ظ

ُ
ن

257 homeschooling; home tuition
scolarisation à la maison

�ني�ن، ول�س �� مدرسة عامة �عليم األطفال �� الب�ت ع�� يد الوالدين أو معلم�ن خاص�ن م

خل األسر أو ا��تمع وع�� الرغم من أن معظم �عليم األطفال �ان يحدث دا. أو خاصة

تمدرس امل���� بمعناه ا��ديث ا���� فيما قبل استحداث قوان�ن التعليم اإللزامي، فإن ال

كن كث��ة �عد التمدرس امل���� �عد من بدائل التعليم الرس�� �� البالد املتقدمة؛ ففي أما

طفال�م ب�ئة �علم غ�� تلك ال�� خياًرا قانونًيا متاًحا لآلباء الذين يرغبون �� أن يوفروا أل 

عن املدارس املوجودة ��  توفر�ا املدارس ا��اورة، وتمتد �ذه الدوافع من عدم الرضا

 التمدرس امل���� بديال لألسر املنطقة إ�� عدم الرضا عن املدارس ا��ديثة عموما، كما �عد

اب عملية أو ��صية أن ال ال�� �ع�ش �� مناطق ر�فية معزولة، واألسر ال�� تختار ألسب

.ترسل أطفال�ا إ�� املدارس الرسمية

 ٌّ��ِ�ِ
ْ
َمْدُرٌس َم�

َ
ت

258 human development
développement humain

ع�� املوارد الالزمة لتحقيق  عملية توسيع ا��يارات املتاحة لألفراد بتمكي��م من ا��صول 

اب املعرفة، مما يؤدي مستوى حياة كر�مة، ومن الع�ش حياة طو�لة و���ة جيدة واك�س

�م، وترتكز �ذه العملية إ�� تحس�ن أحوال�م و�عز�ز مشارك��م فيما يتعلق �شؤون حيا�

وترتبط التنمية ال�شر�ة . شاركةاإلنتاجية، العدالة، االستدامة، وامل: ع�� أر�عة عناصر، ��

ا وثيًقا بالنمو االقتصادي؛ فالناس �سا�مون �� النمو
ً
و�سا�م النمو �� رفا�ية  ارتباط

التغ�� �� املؤسسات إ��  اإل�سان، كما ��تم بجميع ال�شاطات، من عمليات اإلنتاج إ��

ع�� بنطاق التطلعات اإل�سانية �ل
ُ
 �ا، و��موم الناس �افة، أل��ما��وارات السياسية، كما �

.يقعون �� موضع الصدارة ف��ا

 
ٌ
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َ
 َ�ش

ٌ
ِمَية

ْ
ن

َ
ت

109



259 human development index
indice de développement humain

الثالثة للتنمية ال�شر�ة  مؤشر مركب يق�س متوسط اإلنجاز ا��قق �� األ�عاد األساسية

وسط العمر املتوقع عند حياة مديدة و��ية، و�تم قياس�ا وفًقا ملت -: �� دولة ما، و��

ن، بالقراءة والكتابة لدى البالغ� اك�ساب املعرفة، و�تم قياس�ا وفًقا ملعدل اإلملام -. الوالدة

مستوى مع�شة الئق و�تم  -. ياومجموع �سب االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانو�ة والعل

.لشرائية بالدوالر األمر��يقياسھ وفًقا للناتج ا���� اإلجما�� لألفراد بتعادل القوة ا

ة ِر�َّ
َ

ِمَيِة الَ�ش
ْ
ن

َّ
ُر الت ِ

ّ
ش

َ
ُمؤ

260 human poverty index of 

developing countriesindice de développement humain aux pays développés

مية ال�شر�ة، واملتضمنة �� مؤشر يق�س أوجھ ا��رمان �� األ�عاد الثالثة األساسية للتن

ة املبكر �س�ًيا، و�تم التعرض ��طر الوفا -حياة مديدة و��ية -. دليل التنمية ال�شر�ة

عالم  ا��رمان من -اك�ساب املعرفة -. عاًما 40قياسھ �عمر متوقع عند الوالدة يقل عن 

-ستوى مع�شة الئقم -. القراءة والتواصل والذي يقاس بمعدل األمية لدى البالغ�ن

يقاس باملتوسط غ�� املر��  االفتقار إ�� سبل ا��صول ع�� التوف�� االقتصادي اإلجما��،

ر مياه جيد وال�سبة املئو�ة ال�سبة املئو�ة للس�ان الذين ال �ستعملون مصد: ملؤشر�ن �ما

.لألطفال دون معدل الوزن الطبي�� ألعمار�م

َداِن 
ْ
ة ِللُبل ِر�َّ

َ
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ْ
ن
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261 human resources development
développement des ressources humaines

ل�ي�لية للقوى العاملة تنمية السياسات الس�انية والظوا�ر الديموغرافية وا��صائص ا

قتصادية واالجتماعية وسياسات االستخدام، ع�� أن يتم ذلك �لھ �� إطار ا��طط اال

 نمية املوارد ال�شر�ة الوظيفةو�عد ت. الشاملة، ومن خالل األ�داف اإلس�ثمار�ة واإلنتاجية

عاملة واإلنتاجية لد��ا، عن أو امل�مة ال�� �ساعد املؤسسات ع�� �عز�ز فعالية القوة ال

تخصصون �� تنمية املوارد طر�ق �ل من التعلم وأ�شطة تحس�ن األداء األخرى، و�دعم امل

ملساعدة �� تحديد متطلبات ا -: ال�شر�ة عادة تحس�ن األداء �� املؤسسة �عدة طرائق أ�م�ا

�ارات جديدة ن�يجة استخدام تحس�ن األداء، و�ذه املتطلبات قد تتمثل �� ظ�ور ا��اجة مل

ملستخدمة �� األعمال تقنيات جديدة، أو تقديم خدمات جديدة، أو تحس�ن امل�ارات ا

ة العمل، مثل تطبيق مف�وم ا��الية، وقد ت�شأ ا��اجة للمتطلبات ا��ديدة من �غي�� ب�ئ

تحليل  -. ثقافات متعددة إدارة ا��ودة الشاملة، أو ز�ادة االعتماد ع�� قوة عمل ذات

ِة  ِر�َّ
َ

َواِرِد الَ�ش
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ن أن �شمل التغي�� إعادة واق��اح التغي��ات �� ب�ئة العمل لدعم تحس�ن األداء، و�مك

افز الرسمية وغ�� الرسمية، �ي�لة الوظائف، أو إجراءات العمل، أو إعادة النظر �� ا��و 

.وغ�� ذلك من أدوات تنمية املوارد ال�شر�ة

262 human resources management
gestion des ressources humaines

أل��اص الذين �عملون املدخل اإلس��اتي�� إلدارة أك�� أصول املؤسسات قيمة، و�� ا

قوم األساس النظري إلدارة ف��ا، والذين �شار�ون فردًيا وجماعًيا �� تحقيق أ�داف�ا، و�

م أ�داف واحتياجات مختلفة، املوارد ال�شر�ة ع�� اف��اض أن العامل�ن يمثلون أفراًدا ل�

 من و�التا�� ال يجوز النظر إل��م ع�� أ��م موارد أساسية للمش
ً
روعات، مثل املواد، و�دال

��م جميًعا لد��م الرغبة ذلك ينظر �ذا ا��ال إ�� العامل�ن نظرة إيجابية، و�ف��ض أ

�و قلة املعرفة ونقص  للمشاركة �� العمل �ش�ل مثمر، وأن العائق الرئ�س أمام ذلك

ل�شر�ة ع�� أ��ا رؤ�ة تجديدية كما ينظر املمارسون �� ا��ال إ�� إدارة املوارد ا. التدر�ب

دارة املوارد ال�شر�ة تفرض إلدارة م�ان العمل أك�� من املدخل التقليدي، وأن أساليب إ

ف�م�ا وتنفذ�ا قوة العمل، ع�� املدير�ن أن �ع��وا عن أ�داف�م بوضوح و�التحديد بحيث ت

د ألن ال�دف من إدارة املوار . بنجاح وأن يوفروا ل�ا املوارد ال�� يحتاجو��ا إلنجاز �ذه امل�ام

جية، وا��فاظ ع�� موظف��ا ال�شر�ة �و مساعدة املؤسسة ع�� الوفاء بأ�داف�ا اإلس��اتي

، ذلك أن مدخل "التوافق"��  إ�� جانب إدارة املؤسسة �ش�ل فعال، وال�لمة املفتاحية �نا

وظفي املؤسسة و��ن التوجھ إدارة املوارد ال�شر�ة �س�� إ�� ضمان التوافق ب�ن إدارة م

تخطيط  -: مليات كث��ة م��اوتتضمن إدارة املوارد ال�شر�ة ع.  اإلس��اتي�� العام للمؤسسة

التدر�ب  -. إدارة العامل�ن -. تإدارة امل�ارا -تضم�ن عضو و��يئة   -التعي�ن  -القوى ال�شر�ة 

ارد ال�شر�ة  وذلك ب�نمية و�تم ذلك �� إطار تنمية شاملة للمو . إدارة الوقت -والتنمية 

اسات االستخدام، ع�� أن السياسات الس�انية، وا��صائص ال�ي�لية للقوى العاملة، وسي

ة، ومن خالل األ�داف يتم ذلك �لھ �� إطار ا��طط االجتماعية واالقتصادية الشامل

.االس�ثمار�ة واإلنتاجية

ِة  ِر�َّ
َ
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َ
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ٌ
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ة واملالية، والقدرات جميع القوى والطاقات واإلم�انات ا��سدية والفكر�ة والروحي

ر ���� ال�شر�ةوالقابليات واملثل العليا ال�� يتمتع ��ا الفرد أو ا��تم َّ��
ُ
.  ع وال�� يمكن أن �

ا معيًنا من ا��
ً
��ات من خالل التعليم و�ش�� إ�� أولئك األفراد الذين يمتل�ون قسط

ِة  ِر�َّ
َ

َواِرِد الَ�ش
َ
 امل

ٌ
اِتيِجية �َ

َ
ِإْس�
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تقدمة، وتطبيق �يا�ل والتدر�ب بقصد تحس�ن أدا��م، وقدر��م ع�� استخدام تقنيات م

السياسات الس�انية والظوا�ر  وتنمية املوارد ال�شر�ة �ع�� تنمية.  تنظيمية ت�سم بالكفاءة

الستخدام، ع�� أن يتم الديموغرافية وا��صائص ال�ي�لية للقوى العاملة، وسياسات ا

الل األ�داف االس�ثمار�ة ذلك �� إطار ا��طط االقتصادية واالجتماعية الشاملة، ومن خ

ملؤسسة، ف�م مصدر املعرفة واألفراد بال شك �م أثمن املوارد املتاحة لدى ا. واإلنتاجية

من أبرز االتجا�ات السائدة �� و .  وامل�ارة وا��افز ل��فاظ ع�� تقدم املؤسسة واستمرار���ا

عمال، و�ستلزم م��ا قدًرا ملموًسا ب�ية املوارد ال�شر�ة وال�� تمثل تحدًيا كب�ً�ا ملؤسسات األ 

ز�ادة مسا�مة • . وة العملتنوع خلفيات وثقافات ق• : من ا��كمة �� التعامل مع�ا ما ي��
عت�� إس��اتيجية املوارد و�. االتجاه نحو تصغ�� ��م املؤسسات• . املرأة �� قوة العمل

ل�� تتعامل مع من اإلس��اتيجيات الوظيفية امل�مة ا Human Resources strategyال�شر�ة 

يط العمالة، واالختيار، جميع املسائل ا��اصة باملوارد ال�شر�ة �� املنظمة مثل تخط

وتتجسد مسا�مات �ذه . غ���اوالتعي�ن، والتدر�ب، وال��قية، وا��وافز، وتقييم األداء و 

� توف�� عمالة ذات م�ارات اإلس��اتيجية �� دعم امل��ة التنافسية للشركة أو املؤسسة �

لعمل ا��ماعية لز�ادة عالية، كما يمكن أن �س�م �� ذلك أيًضا من خالل ���يع فرق ا

.ا��ودة

264 human rights education
éducation aux droits de l'homme

توى الو�� والوجدان تر�ية ��دف إ�� إكساب املتعلم�ن لقيم حقوق اإل�سان ع�� مس

ثقافة عاملية ��قوق  واملشاعر، وكمعلومات عملية ع�� مستوى املمارسة و��� إيجاد

ة ات الدولية واإلقليمية وا��لياإل�سان، و�عر�ف املتعلم�ن باملواثيق واملعا�دات وال�شر�ع

ملواقف املوج�ة نحو �عز�ز والعمل بموج��ا، إضافة إ�� نقل املعرفة وامل�ارات و�شكيل ا

لة ل��صية اإل�سان اح��ام حقوق اإل�سان وا��ر�ات األساسية، والتنمية املت�ام

. عالة �� مجتمع حرو�حساسھ بكرامتھ، وتمك�ن جميع األ��اص من املشاركة بصورة ف

م�ون يوجد داخل �ل مادة  و�� تر�ية ال �عتمد ع�� مادة دراسية مستقلة بذا��ا، بل ��

��واجز ب�ن املواد الدراسية، دراسية، وفق املف�وم البيداغو�� الذي يصط�� عليھ بإزالة ا

 خصًبا ل
ً
عملية التحو�ل، أل��ا ع�� اعتبار أ��ا كفاية مستعرضة أو ممتدة �ش�ل مجاال

ستوى ال��بية والت�و�ن، متأسسة ع�� مف�وم إزالة ا��واجز ب�ن املواد الدراسية ع�� م

��قوق اإل�سان باعتباره  لذلك ف��، �ش�ل مف�وًما جديًدا للتدر�س، �و التدر�س املندمج

مختلف املواد الدراسية،  أسلوً�ا �عليمًيا بيداغوجًيا، يدخل قيم حقوق اإل�سان �� ب�ية

يم الكرامة واملساواة وا��ر�ة و�فتح فكر املتعلم وسلوكھ ع�� تلك املواد الدراسية، ع�� ق

َساِن 
ْ
وِق اِإل�

ُ
� ُحق

َ
 َع�

ٌ
ْرِ�َية

َ
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ن أ�م خصائص ال��بية ع�� وم. واملواطنة واالختالف، وع�� غ�� ذلك من ا��قوق األساسية

وعية اإل�سان بحقوقھ و��� تر�ية إ�سانية، من حيث �� تر�ية تتجھ إ�� ت -: حقوق اإل�سان 

تر�ية تنو�ر�ة  -. لإل�سان �عز�ز �ذه ا��قوق، ل�و��ا �ش�ل املا�ية ا��قيقية واألصلية

ؤسس خطا��ا اإل�سا�ي ع�� عقالنية، تصدر عن نزعة تنو�ر�ة عقالنية، ع�� اعتبار أ��ا ت

ف والكرامة واملساواة مفا�يم تنو�ر�ة، �الذات والعقل وا��ر�ة وال�سامح واالختال 

إل�سان �إ�سان و�نور ، وذلك �غرض �ش�يد عقل تحرري، ينطلق من ذات ا...والديمقراطية

ة النظر �� مختلف القيم تر�ية نقدية، ت��ع إ�� إعاد -. األف�ار واألذ�ان والسلوكيات

مارسة �ذه ا��قوق واملبادئ والسلو�ات ال�� تنا�� حقوق اإل�سان، وال�� �عوق م

ليم، وتنادي بتغ�� أعمق �� واح��ام�ا، و�علن عن �غي�� عميق للممارسات التقليدية للتع

ة تتضمن مبدأ تفتح تر�ية حديثة، من حيث إ��ا تر�ي -. وظائف املؤسسات التعليمية

�بية ع�� حقوق اإل�سان، ع�� ا��يط الذي �ع�ش فيھ، ألن ال�) املواطن/املتعلم(��صية 

بحقوق اآلخر�ن،  تقصد ت�و�ن مواطن يؤمن بقيم حقوق اإل�سان و�ح��م�ا و�ع��ف

�ا يطابق�ا و�عزز�ا، �غرض و�رفض ما ينا�� �ذه ا��قوق لدى الفرد وا��تمع، و�سلك سلو 

تفاعلة إيجابًيا مع �ذا املواطن، منفتحة بو�� ع�� محيط�ا، وم/ت�و�ن ��صية املتعلم

ية قيم سلوكية، بتعز�ز تر� -...  ا��يط، ومع من يت�ون منھ من أفراد ومؤسسات وقوان�ن

ك القيم، ذلك أن ال��بية ثقافة حقوق اإل�سان، واتجا��ا إ�� إكساب سلو�ات تؤسس�ا تل

�مارس سلو�ات فعلية ع�� حقوق اإل�سان تقصد مخاطبة اإل�سان ك�ائن يتخذ مواقف و 

.وعملية

265 human safety
sécurité humaine

لدولة، فمف�وم األمن بدأ يركز املف�وم ا��ديد لألمن ال�شري ع�� أمن الناس ال أمن ا

ً�ا ع�� أمن الناس، أي األمن من ترك�� حصري ع�� األمن الوط�� إ�� ترك�� أك�� كث� -بتغ��

ي�� والتعلي�� وأمن العمل الذي يتحقق من خالل التنمية ال�شر�ة، واألمن الغذا�ي والب

تحقيق األمن ال�شري،  و�تطلب. وأمن الدخل وأمن ال��ة والتعليم واألمن من ا��ر�مة

� الطاقة ال�شر�ة، ول��يئة وجود نماذج جديدة للتنمية ال�شر�ة املستدامة، لالس�ثمار �

 
ً
ُن من استخدام القدرات ال�شر�ة استخداما �امال ِ

ّ
َمك

ُ
.ب�ئة ت
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َ
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َ
أ

266 hypermedia programs
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لي�� ب�سر وس�ولة، و�عتمد برامج �عتمد ع�� االنتقال من وسيط لوسيط �� ال��نامج التع

ِة 
َ
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الوسيط املقدم، وال��  ع�� فكرة اإلبحار، والنقاط الساخنة ال�� تضاء �ش�ل خاص ��

آخر يقدم املعلومة �ش�ل  يمكن للمتعلم الضغط عل��ا بمؤشر الفأرة لالنتقال إ�� وسيط

ًصا من النصوص األدبية آخر أو بدرجة أعمق، فع�� س�يل املثال حينما يدرس الطالب ن

ف�ا، أو موقع�ا اإلعرا�ي يمكن لھ الضغط ع�� �عض ال�لمات لتقدم لھ معان��ا، أو تصر�

ات ليقدم لھ لوحھ فنية وفق ما يرمي إليھ مصمم ال��نامج، أو بالضغط ع�� أحد األبي

��امج إ�� م�ارات خاصة و�حتاج إعداد �ذه ال. مرسومة �ع�� عن مع�� �ذا الب�ت و�كذا

ا منطلق �� اإلبحار �� من املعلم من أ�سط�ا تحديد النقاط الساخنة، ال�� يجعل م��

زمة للتعلم من خالل معلومات الدرس، واملشاركة �� تحديد الوسائل واملصادر الال 
ھ �� أثناء التعلم من خالل استخدام �ذه التقنية، كما يجب أن يمتلك م�ارات توجيھ طالب

.�ذه ال��امج

267 hypothesis
hypothèse

م ��ا دون إ
َّ
عتمد أساًسا للتدليل أو االستقراء، ُ�سل

ُ
ثبات، ُ�غية تقص��ا ح�� قضية ما �

ن أجل التحقق من ����ا أو ن�يج��ا املنطقية األخ��ة ومقارنة ذلك بالوقا�ع املعروفة م

قت�س �أساس لتفس�� �عض الظا
ُ
�رات املعروفة فساد�ا، والفرضية أيضا نظر�ة ت

.وللتم�يد ملباحث أخرى 

 
ٌ
ة َرِضيَّ

َ
ف

114



I
268 improvement

amélioration
إ�� درجة أع�� مما �و عليھ  عملية �غي�� ت�ون نتائج�ا إيجابية، إذ �س��دف ترقية ال���ء

.بإدخال �عديالت و�حداث �غي��ات تز�د من جودتھ

ْحِس�ٌن 
َ
ت

269 inclusive education
éducation inclusive

بية ا��اصة �� نموذج �ع�� ا��مع ب�ن فصول التعليم العام وخدمات ال��  Inclusionالدمج 

��اصة مع أقرا��م من نفس واحد، و�� �ذا النموذج يتم �عليم الطالب ذوي االحتياجات ا

عليم إ�� املمارسة ا��اصة و�ش�� الدمج �� سياق الت. مستوى النمو نصف اليوم ع�� األقل

 من  بتعليم األطفال ذوي االحتياجات ا��اصة �� الفصول النظامية
ً
�ل أو �عض اليوم بدال

امل أن الطالب ذوي فصول ال��بية ا��اصة، و�رى أنصار الدمج ا��ز�ي والدمج ال�

قَدم ال��بية االحتياجات ا��اصة ي�تمون إ�� الفصول النظامية، وع�� ذلك ي
ُ
جب أن ت

الطالب وقًتا كب�ً�ا ��  ولذلك يرفض أنصار الدمج أن يق���. ا��اصة �� الفصول العادية

. عاق�ن �� مؤسسات خاصةفصول ال��بية ا��اصة أو أن ُ�عزلوا تماما عن الطالب غ�� امل

 fullوالدمج ال�امل  regular inclusionو�ؤكد �عض�م االختالف ب�ن الدمج العادي 

inclusionأو أك�� �� الفصول ؛ ففي الدمج العادي يق��� الطالب ثل�� األسبوع الدرا ���

من  pull outكن أن ���بوا العامة، ول�س مفروًضا عل��م أن يقضوا �ل وق��م ف��ا؛ إذ يم

غ���ا من ا��دمات املرتبطة؛  أجل العالج الوظيفي أو ا��سدي أو عالج الكالم أو اللغة أو

قَدم ا�. mainstreamingو�ذا �شبھ ممارسات الدمج 
ُ
�دمات و�� نموذج الدمج ال�امل ت

مل مع طالٍب واحٍد ا��صصة داخل الفصل العادي عن طر�ق إحضار ُمقِدم ا��دمة للع

 
ُ
قَدم ا��دمات ا��صصة خارج أو أك�� �� ب�ئة الفصل النظامي، و�� نموذج الدمج ا��ز�ي ت

فصل النظامي ليحضروا الفصل النظامي؛ حيث ي��ك الطالب ذوو االحتياجات ا��اصة ال

أخرى مثل عالج الكالم  جلساٍت �عليمية مصغرة وأك�� كثافة أو ليتلقوا خدمات مرتبطة

، تر�ية دامجة ْعِليٌم َدْمِ��ٌّ
َ
�
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 segregationالعزل والفصل و . واللغة أو العالج الوظيفي وا��سدي أو ا��دمة االجتماعية

ل ال��بية �ع�� أن ُيوَضع الطالب �ل الوقت �� فصو  self-containedأو االكتفاء الذا�ي 

��اصة أي وقت مع أقرا��م ا��اصة، و�� �ذا النموذج ال يق��� الطالب ذوو االحتياجات ا

رسة تماما مثل ج��ا��م، إن الطالب املنفصل�ن قد يحضرون املد. من مرحلة النمو نفس�ا
لك يمكن ل�ؤالء وكبديل عن ذ. لك��م يقضون وق��م فقط �� فصول ال��بية ا��اصة

لتعليم �� أي مدرسة والطفل الذي ال يحصل ع�� ا. الطالب أن يحضروا �� مدرسة خاصة

نية يحدث عندما ال ت�ون �ناك نصوٌص قانو  exclusionُ�س�� ُمس�بعًدا، واالس�بعاد 

إن الطالب الذين أما �� ظل الدمج ال�امل ف.  تفرض تقديم خدمات ال��بية ا��اصة

قدم ُيصَنفون ع�� أ��م معاقون يظلون �� الفصول العامة �ل الوقت ت
ُ
قر�با، حيث ت

�قدموا بأن يدخل امل�نيون إ�� الفصل و  push in" الدفع " ا��دمات املرتبطة عن طر�ق 

الحتياجات ا��اصة �� و�� مقابل ذلك يرى �عض�م أن وضع الطالب ذوي ا. املساعدة فيھ

نھ يجب أن �عاد �ي�لة الفصول العامة، ُ�عد واحًدا من ا��قوق املدنية، و�رى �ؤالء أ

و�عض أنصار . ات ا��اصةاملدارس بحيث يت�سر الدمج ال�امل ل�ل الطالب ذوي االحتياج

، ففي ال��بية progressive educationالدمج يتع�دون ب�ب�� ممارسات ال��بية التقدمية 

من األ�شطة، و�فعل �ل  التقدمية أو الفصل املدمج يتعرض جميع الطالب ��موعة ثر�ة

و�ؤكد أنصار . ي من �ذه ا����ةالطالب ما �� وسع�م أو ما يرغبون فعلھ و�تعلمون �ل ما يأ�

ت إ�� جانب أقرا��م غ�� الدمج ا��ز�ي والدمج ال�امل أن �عليم األطفال ذوي اإلعاقا

إن . الب للعمل خارج املدرسةاملعاق�ن �عزز الف�م وال�سامح واإلعداد األفضل لقدرات الط

� املعاق�ن ي�سر ل�م الوصول �عليم األطفال ذوي االحتياجات ا��اصة إ�� جانب أقرا��م غ�

  -: للطالب ذوي اإلعاقات إ�� املن�� العام، وقد ُوِجد أن الدمج يحقق الفوائد التالية

وعموما فإن املبادئ . ضلتحصيل أ�ادي�� أع��؛ تقدير ذا�ي أع�� ؛م�ارات اجتماعية أف

 �� التعليم أن ل�ل ط  -: ال�� يقوم عل��ا التعليم الدم�� تت��ص �� اآل�ي
ً
الب حًقا أصيال

 ُ�س�بعد أي طالٍب ُيماَرس ضده التم
َّ
ال

َ
ي�� ع�� أساس اإلعاقة ع�� أساس ت�افؤ الفرص؛ أ

أو ما شابھ ذلك؛أن �ل الطالب  أو الِعرق أو اللون أو اللغة أو ا���س أو العقيدة السياسية

رس مع احتياجات الطالب، �ستطيعون أن يتعلموا و�ستفيدوا من التعلم؛ أن تتكيف املدا
اع إ�� رؤى الطالب وأن ول�س أن يتكيف الطالب مع احتياجات املدارس ؛أن يتم االستم

ار؛ أن الفروق الفردية ب�ن تؤخذ بجدية؛ أن تؤخذ الفروق الفردية ب�ن الطالب �� االعتب

�  الطالب مصدر ثراٍء وتنوع، ول�ست مش�لة؛ أن تنوع االحتياجات
َ

عا�
ُ
وسرعة نمو الطالب �

.من خالل مدى واسع ومرن من االستجابات
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development  for allindicateur du développement de l'enseignement pour tous

و �شمل أر�عة من . ��ميعمؤشر مركب يرمي إ�� قياس التقدم الك�� نحو تحقيق التعليم ل

ميم التعليم االبتدا�ي الذي �ع  -: أ�داف التعليم ل��ميع األك�� قابلية للقياس الك�� و��

ي �عتمد قياسھ ع�� �سبة �عتمد قياسھ ع�� �سبة القيد الصافية؛ محو أمية الكبار الذ

سھ ع�� مؤشر الت�افؤ ب�ن القرائية لدى الكبار؛ الت�افؤ ب�ن ا���س�ن الذي �عتمد قيا

 ا ع�� �سبة البقاء �� التعليما���س�ن �� التعليم ل��ميع؛جودة التعليم ال�� �عتمد قياس�

� املتوسط ا��سا�ي وتتمثل قيمة مؤشر تنمية التعليم ل��ميع �. ح�� الصف ا��امس

.للقيم املالحظة ل�ذه املؤشرات األر�عة

271 indicator
indicateur

ا ال��بو�ة، يمكن استخدامھ رقم �ش�� إ�� القدرة ال�س�ية لبلد أو منطقة ع�� سد حاجا��

ومن األمثلة . لداعمة ل�اكمرشد لرصد وتقييم جودة ا��دمة التعليمية وأ�شطة ا��دمات ا

ى الر�اضية، ومؤشر مؤشر السن الصفي، ومؤشر األ�لية، ومؤشر القو : ع�� املؤشرات

، وللمؤشرات عدة …وغ�� ذلك �سبة التالميذ إ�� املعلم�ن، ومؤشر الذ�اء، ومؤشر القراءة

ومؤشرات وطنية،  مؤشرات عاملية، ومؤشرات قار�ة، ومؤشرات إقليمية،: مستو�ات 

ن خصائص�ا أ��ا ومؤشرات قطاعية، ومؤشرات الوحدة، ومؤشرات خاصة بالفرد، وم

ا ال��ك�� ع�� أحد جوانب يمك��: يمكن أن تصمم لقياس أي �عد من أ�عاد أ�شطة التعليم 

 يمك��ا -. ارجية، أو ع�� اإلدارةالعملية التعليمية، أو ع�� النظم الداعمة داخلية �انت أو خ

يمكن أن  -. ف وامل�ارات ا��ماعيةترك�� االن�باه ع�� عامل واحد منفرد، أو تتعامل مع املعار 

إلجابة عن أسئلة حول يمكن من خالل�ا ا -. ت�ون مقاي�س لل�يا�ل والعمليات والنتائج

.م�ونات جودة التعليم

ٌر  ِ
ّ

ش
َ

ُمؤ
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ية �سمح للمتعلم أن يتعلم نوع من التعلم �عتمد ع�� أ�شطة ومصادر ومواد وأج�زة �عليم

قة ذاتية، مع�� ذلك أن �ل بمفرده، وال �ع�� ذلك بالضرورة أن يتم التعلم الفردي بطر�

ومن . رورة �و �علم ذا�ي�علم ذا�ي �ش�� إ�� �علم فردي، لكن ل�س �ل �علم فردي بالض

مواد  -� الكتب الدراسية الدراسة املوج�ة للمادة املوجودة � -: أساليب التعلم الفردي 

التعلم  -�ق املواد الوسيطة التدر�س الذا�ي عن طر  -الدراسة الذاتية القائمة ع�� الورق 

ْرِديٌّ 
َ
ٌم ف

ُّ
َعل

َ
�
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األعمال العملية  -الفردية  امل�ام واملشروعات -القائم ع�� ا��اسوب والوسائط املتعددة 

.الفردية

273 informal education
enseignement non-formel

در��� النظامي القائم، سواء �شاط تر�وي م���� �علي�� �عل�� يتم خارج نظام التعليم امل

ھ خدمة �عليمية حدث ذلك بصورة مستقلة أو كجزء من �شاط ما، و��ون القصد من

 تر�و�ة يمكن التعرف عل��ا
ً
تماعية أو دي�ية أو إعالمية تتواله مؤسسات اج. محددة وأ�دافا

لتعلمية املنظمة، و�و يمثل �عيًدا عن املؤسسات التعليمية و�عيًدا عن منا���ا و�رامج�ا ا

 سة أو �سر�وا م��ا قبل إتقا��مفرًصا �عليمية ثابتة تتاح ملن ُحرموا فرصة الذ�اب إ�� املدر 

يدة، كما ينطوي ع�� م�ارات التعلم األساسية، بأن يحصلوا ع�� معارف وم�ارات مف

�و يتضمن برامج تنمية �شكيلة واسعة من �شاطات التعليم املدر��� النظامي، ومن ثم ف

ج التعليمية ال�� تقدم�ا أج�زة ا��تمع ونظام التعليم املفتوح، والتعليم من ُ�عد، وال��ام

امي أن تكمل الدور الذي يقوم و�مكن ل��امج التعليم غ�� النظ.  اإلعالم ا��ما���ية وغ���ا

األسا���، وتض�يق الفجوة  بھ التعليم النظامي، باعتبار�ا قنوات لتوسيع نطاق التعليم

.ب�ن ا���س�ن، وتحقيق التعليم ل��ميع

ِامّيٍ 
َ
ْ�ُ� ِنظ

َ
ْعِليٌم غ

َ
�
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informations

ن والنظر�ات وغ���ا من ا����ات البيانات واألرقام وا��قائق واملفا�يم واملبادئ، والقوان�

� ما يحدث من مظا�ر ال�� �ساعد اإلدارة ع�� تصور ما يحيط ��ا من مواقف، وتفس�

 إ�� الت�بؤ الدقيق بما يمكن أن يحدث �� املس
ً
وال�دف من وجود . تقبلوأحداث وصوال

ب�ن �ل  Flow of Informationنظام مت�امل للمعلومات �و تحقيق تدفق من املعلومات 

ألساليب ونظم اتخاذ  مستو�ات وأجزاء التنظيم، بما يحقق درجة عالية من الفاعلية

اجات من املعلومات تحديد االحتي -:ومن ب�ن وظائف املعلومات.القرارات املستخدمة

�ا إ�� مراكز اتخاذ وتجميع�ا من مصادر�ا ا��تلفة و�عداد�ا لالستخدام، و�رسال

: جات نظام املعلوماتومن أ�م مخر . القرارات، وحفظ�ا و���يل�ا وتحدي��ا باستمرار

ستخدام األموال مؤشرات ال�شاط، معدالت االستخدام، ومتوسط النفقات ومعدل ا

و�سب ومؤشرات الكفاءة،  املس�ثمرة، ونتائج ال�شاط، وحصر األفراد وتحليل نوعيا��م،

تطور املتوقعة، ومؤشرات واحتماالت النجاح أو الفشل ل��طط املستقبلية، واتجا�ات ال

.تقييم قرارات اإلدارة السابقة

وَماٌت 
ُ
َمْعل
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communication technologytechnologies de l'information et de la communication

ام ا��اسوب وشب�اتھ �ل ما �ستخدم �� مجال التعليم من تقنية املعلومات، �استخد

علومات �� أي وقت، و�ساعد ا��لية والعاملية، وذلك ��دف تخز�ن ومعا��ة واس��جاع امل

تعلم �� إثراء ب�ئة التعلم استخدام م�ارات تقنيات املعلومات واالتصال �� التعليم وال

ة، وتدعيم التعليم التعاو�ي وا��فاظ ع�� الذاكرة وز�ادة الدافعية والف�م العميق للماد

يم�ا �� مقررات توفر وتحس�ن كفاءة التعلم وتقديم غرض التعلم املرن من خالل تقد

 إم�انية االتصال امل��امن وغ�� الوقت املناسب للدراسة واملرونة �� ا��توى، باإلضافة إ��

ف �عدا جديدا ألساليب التعلم  امل��امن ب�ن املعلم واملتعلم �ش�ل فردي أو جما�� مما يضي

والوقت ومصادر التعلم  يرا�� الفروق الفردية، مما يمكن املعلم من اختيار ا��توى 

.والوسائل التعليمية ال�� تناسبھ

َصاِل 
ّ
وَماِت َواِالت

ُ
ْعل

َ
 امل

ُ
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َ
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َ
ق

َ
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ون بمثابة مقدمة لتفعيل إ�شاء مجموعة من امللفات لوصف الواقع ا��ا�� للمدرسة، لي�

لذا�ي للمدرسة وتحقيق ا��ودة، النظام املق��ح للتوثيق و�دارة املعلومات ل�س�يل التقييم ا

بيان مكتوب  -:ال�� يتضم��ا  امللف اإلداري للمدرسة، ومن ب�ن الوثائق -: و�ذه امللفات ��

م ا��اكمة ل�سي�� املمارسات �� باإلطار املفا�ي�� للمدرسة يو�� رؤ���ا ورسال��ا واملفا�ي

الالئحة (لنظام األسا��� ا -خر�طة ال�ي�ل التنظي�� واإلداري للمدرسة  -. �افة ا��االت

��مس املاضية، والتمو�ل ؛م��انية املدرسة وتطور�ا خالل السنوات ا)الداخلية للمدرسة

�يئة التدر�س باملدرسة  املتاح ل�ا ومصادره، وأبواب اإلنفاق ا��تلفة؛بيان بأعضاء

بيان بأعضاء  -......) أنواع التدر�ب الذي حصلوا عليھ -املؤ�الت -التخصصات -األعداد(

صف مختصر لألعمال ال�� باملدرسة مع و ) من غ�� أعضاء �يئة التدر�س(ا���از اإلداري 

� �عي�ن أعضاء ا���از م��ص للشروط واإلجراءات ال�� ت�بع�ا املدرسة � -يقومون ��ا 

 -ة وال�س�يالت املتوافرة ل�ا وصف ملبا�ي املدرسة وتج���ا��ا ا��تلف -اإلداري وترقي��م 

�� تمت �� املدرسة خالل م��ص مختصر لالجتماعات والفعاليات العلمية والثقافية، وال

الشامل ألداء املدرسة خالل  األعوام الثالثة األخ��ة؛م��ص للمتوافر من تقار�ر التقو�م

ال�� ) املعاي��(الشروط :لتاليةامللف الطال�ي، و�تضمن الوثائق ا -السنوات الثالث األخ��ة 

درسة �� املستو�ات التعليمية بيان �عدد التالميذ املقيدين بامل -تحدد�ا لقبول التالميذ 

ِز�ُ�َ�ا
ْ

خ
َ
وَماِت َوت

ُ
ْعل

َ
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َ
ت

119



بيان  -ات ا��مس األخ��ة بيان �عدد التالميذ الذين تم قبول�م خالل السنو  -ا��تلفة 

الدراسة �� املدرسة  بيان بتدفق التالميذ ب�ن مستو�ات -بمعدالت الغياب وال�سرب 

  -وى �ل مادة دراسية متضمًنا ال�سب املئو�ة للنجاح والرسوب بصفة عامة، وع�� مست

خر�ج��ا، ومدى اس�يعا��م ��  م��ص ب�تائج الدراسات الت�بعية ال�� تقوم ��ا املدرسة ع��

لدراسة �� �ذه املستو�ات املستو�ات التعليمية األع��، ومدى قدر��م ع�� النجاح �� ا

بيان  -:ن الوثائق التاليةملف ال��امج الدراسية، و�تضم -) خالل السنوات ا��مس األخ��ة(

 
ُ
خالل (جر�ت عل��ا وم��را��ا بال��امج واملنا�� ال�� تقدم�ا املدرسة والتعديالت ال�� أ

م��ص للمتوافر  -تنفيذ�ا  بيان باأل�شطة الطالبية ومستو�ات -) السنوات الثالث األخ��ة

عني�ن اآلخر�ن  باملنا�� من تقار�ر، ومالحظات التالميذ، وأعضاء �يئة التدر�س، وامل

تقار�ر السنو�ة ال�� تصدر�ا ؛م��ص لل)خالل األعوام الثالثة األخ��ة(واأل�شطة املصاحبة 

؛ م��ص ملا قامت بھ )�ةخالل السنوات الثالث األخ�(املدرسة حول منا���ا وأ�شط��ا 

وء ما توافر ل�ا من نتائج املدرسة خالل األعوام ا��مسة األخ��ة لتطو�ر منا���ا �� ض

؛ ملف نواتج )ية أو خارجيةسواء �انت �ذه التقييمات داخل(مختلفة لتقييم �ذه املنا�� 

ال��  -االت التعلم ا��تلفة�� مج -وثيقة نواتج التعلم -:التعلم، و�تضمن الوثائق التالية

 -. أ�شط��ا التعليمية ا��تلفة�س�� املدرسة إ�� تحقيق�ا لدى التالميذ من خالل برامج�ا و 

قائمة  -. �� إكسا��ا لطال��اقائمة باملعارف وامل�ارات واالتجا�ات ال�� �س�� املدرسة إ

 -. وء نواتج التعلم املتوقعةباملقاي�س ال�� �ستخدم�ا املدرسة لتقو�م أداء طال��ا �� ض

حول ) داخلية وا��ارجيةال(م��ص للمتوافر من مالحظات وتقار�ر التقييمات ا��تلفة 

 تقو�م أداء تالميذ�ا �� ضوء �ذهنواتج التعلم ال�� �س�� املدرسة إ�� تحقيق�ا، وأسالي��ا ل

 -:، و�تضمن الوثائق التاليةملف املن�� الدرا��� -). خالل السنوات ا��مس األخ��ة(النواتج 

ور�ة ال�� قدم�ا أعضاء �يئة التوصيف الشامل للمن��، نماذج من التقار�ر السنو�ة أو الد

لثالث األخ��ة، وال�� �عكس التدر�س، الذين قاموا ع�� تدر�س �ذا املن�� خالل السنوات ا

 -. م الطالب وغ�� ذلكمالحظا��م ع�� أ�دافھ ومحتواه وطرائق تدر�سھ وأساليب تقو�

نماذج من أدوات التقو�م  -نماذج من إنتاج الطالب وأ�شط��م �� إطار دراس��م للمن��؛ 

ج تقييم الطالب للمن�� خالل نماذج من نتائ -.  املستخدمة �� تقو�م أداء الطالب �� املن��

ة األحوال العلمية س��  -: امللف ال����� للمعلم، و�تضمن -. السنوات الثالث األخ��ة

النصاب  -. يفيوال��صية للمعلم متضمًنا مؤ�لھ الدرا��� وتخصصھ وتدرجھ الوظ

الدورات التدر��ية  -. � تطو�ر�االتدر���� للمعلم واملقررات ال�� يقوم بتدر�س�ا و�س�اماتھ �

�امات املعلم خالل م��ص إلس -. ال�� حضر�ا املعلم خالل السنوات الثالث األخ��ة

امات املعلم �� خدمة م��ص إلس� -. السنوات ا��مس األخ��ة �� تطو�ر العمل املدر���

 -. ة تضمي��ا ملفھ ال�����أية إضافات أخرى يرى املعلم أ�مي -. ا��تمع ا���� للمدرسة
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نماذج لتقار�ر  -.ث األخ��ةنماذج من تقييم التالميذ ألداء املعلم خالل السنوات الثال 

ملف املب�� املدر���  -. ألخ��ةالكفاية ا��اصة بتقييم أداء املعلم خالل السنوات الثالث ا

تار�خ  -. ملوقع ا��غرا�� للمدرةبيان عن ا -:والتج���ات وال�س�يالت، و�تضمن الوثائق التالية

مساحة املبا�ي و�سب��ا  -. �و�ةاملب�� ومدى صالحيتھ للعمل التعلي��، من حيث اإلضاءة وال�

ا�ي ونص�بھ من املساحات نص�ب التلميذ الواحد من املب -. إ�� املساحة ال�لية للمدرسة

وصف  -. معمل وتج���اتھ عدد املعامل واألغراض ال�� �ستخدم ف��ا ومساحة �ل -. األخرى 

وصف ملكتبة  -. ات والصالحيةملسرح املدرسة وفنا��ا ومالع��ا، من حيث املساحة والتج��� 

بيان بتقنيات التعليم  -. املدرسة، من حيث مساح��ا وتج���ا��ا ومصادر التعلم األخرى 

عدات األمن والسالمة املتوافرة م -. املتوافرة �� املدرسة ونوعي��ا واستخداما��ا وصالحي��ا

ملف مجلس األمناء،  - .�� املب�� املدر���، ومدى صالحي��ا لالستخدام عند الضرورة

آللية ال�� �عتمد عل��ا ا -. الس��ة الذاتية ألعضاء ا��لس -. آلية �شكيل ا��لس: و�تضمن

 -ل العام الدرا��� األخ�� نماذج ��اضر اجتماعات ا��لس خال -. ا��لس �� صنع قراراتھ

نماذج إلس�امات  -. األخ�� نماذج من القرارات ال�� اتخذ�ا ا��لس خالل العام الدرا���

.ألخ��أعضاء ا��لس �� تطو�ر العمل املدر��� خالل العام الدرا��� ا

277 information economy
économie d'informations

لوماتية ع�� فرص خلق �ي�ل اقتصادي عاملي، �سيطر فيھ إنتاج السلع وا��دمات املع

ام تقنيات املعلومات ال��وة وفرص العمل ع�� حد سواء، و�تم�� �ذا ال�ي�ل باستخد

�شمل املنتجات أو السلع واالتصال، و�اعتماده ع�� ب�ية أساسية معلوماتية عاملية، و 

س�نمائية، املوسيقى، صفحات الكتب، قواعد البيانات، ا��الت، األفالم ال: املعلوماتية 

يانات االقتصادية ال�� �ع�� ، أو ح�� نتائج مبار�ات كرة القدم، والك)اإلن��نت(الشابكة 

".الصناعات املعلوماتية "� أساًسا بإنتاج وتوز�ع السلع املعلوماتية، �شار إل��ا بمصط�

وَماِ�يٌّ 
ُ
ِتَصاٌد َمْعل

ْ
اق
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� استخدام أك�� فاعلية العملية ال�� تتضمن استخدام أدوات تقنيات املعلومات لتوف�

ة، أو األفراد �� تحقيق وكفاءة ل�ل املعلومات املتاحة ملساعدة ا��تمع، أو املؤسس

�رمجيات ا��اسوب، أ�داف�م، وتتعامل إدارة املعلومات �ش�ل عام مع الوثائق، و 

م�ا حول فاعلية املعلومات واملعلومات الصوتية والصور�ة، وما إ�� ذلك، و�تمركز ا�تما

وتلعب إدارة املعلومات . اوحداث��ا ودق��ا وسرعة تج����ا و�لف��ا، وخز��ا واس��جاع�

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
 امل

ُ
ِإَداَرة
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خلق : ات من خالل مسا�م��ا �� ا��يدة دوًرا م�ًما �� فعاليات املعرفة ا��تلفة �� ا��تمع

املعرفة، وضمان ا�سياب  قواعد بيانات املعرفة، جمع املعرفة وتص�يف�ا، تطو�ر مراكز

.املعرفة ف��ا وما إ�� ذلك

279 information society
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رة للنفاذ املنصف واملن�شر مجتمع تتضافر فيھ شب�ات تقنيات املعلومات واالتصال املتطو 
اذ إليھ، واالتصال الفعال من إ�� املعلومات، مع وجود ا��توى املالئم �� �سق يمكن النف

قتصادية واالجتماعية أجل تمك�ن الشعوب من تطو�ر إم�انا��ا، و�عز�ز التنمية اال

لفقر وا��وع، و�س�يل املستدامة، وتحس�ن نوعية ا��ياة ل��ميع، والتخفيف من حدة ا

تماعية واالقتصادية ب�ن ا��ميع املشاركة �� عمليات اتخاذ القرارات، واق�سام املنافع االج

�� التنوع وال��اث الثقا��، عن طر�ق النفاذ الدائم إ�� شب�ات املعلومات، مع ا��افظة ع

املعرفة واملعلومات مصدًرا  لذا �عت�� مجتمع املعلومات نظاًما اقتصادًيا واجتماعًيا �ش�ل

ال�شري ألنھ �عمل لصا��  أساسًيا فيھ لتحقيق الرفا�ية والتقدم، حيث يركز ع�� العنصر

الحتياجات ا��اصة، و�شارك ال�شر�ة جمعاء، وال سيما الفئات ا��رومة وامل�مشة وذات ا

.ا��اص، وا��تمع املد�ي ا���ومات، والقطاع: فيھ مشاركة فعالة جميع األطراف املعنية

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
َمُع امل

َ
ُمْجت
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وال�� قد ت�ون عناصر أو  مجموعة متداخلة من م�ونات املعلومات أو البيانات املنظمة،

مليات ذات عالقة متبادلة أجزاء أو أ�شطة، أو ُ�ع�� ع��ا �� �عض األحيان بوحدات أو ع

صمم للوصول إ�� �دف مع�ن، و�وجد ذ
ُ
لك النظام �� ب�ئة مرتبطة �عض�ا مع �عض، وت

. بمخرجات تتطل��ا منھ تمده بموارد يحتاج إل��ا كمدخالت، و�عمل ع�� تزو�د الب�ئة

ارة وا��فظ والتوثيق وجودة و�ستخدم اآلن نظم املعلومات ع�� نطاق واسع �� مجاالت اإلد

ا النوع من اإلس��اتيجيات العملية ال��بو�ة واتخاذ القرارات وغ�� ذلك، ولقد أصبح �ذ

ونظًرا ألن �ل مؤسسة تر�و�ة . الوظيفية من مالمح التم�� التناف��� ب�ن املؤسسات ال��بو�ة

ملعلومات، أي ل�س �ناك �شمل عدة مستو�ات إدار�ة، فإن �ناك أنواًعا مختلفة من نظم ا

�ا مستو�ات املؤسسة نظام واحد للمعلومات يمكنھ توف�� �ل املعلومات ال�� تحتاج

غي��، ونظم معلومات ال��بو�ة ا��تلفة؛ ف�ناك نظم معلومات خاصة باملستوى ال�ش

نات، ونظم معلومات ملستوى مستوى املعرفة وال�� تخص العامل�ن �� مجال املعرفة والبيا

ستوى اإلس��اتي��  وال�� اإلدارة وال�� تخص أعضاء اإلدارة الوسطى، ونظم معلومات امل

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
ُم امل

ُ
ظ

ُ
ن
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�� املؤسسة ال��بو�ة،  تخص أعضاء اإلدارة العليا، لذلك يتم تصميم  نظم املعلومات

.لتخدم �ذه املستو�ات ا��تلفة، وكذلك الوظائف ال�� �شمل�ا

281 in-service training
formation dans le service

فاء��م وم�ارا��م، و�� تدر�ب خاص ُ�غطى ملن �م �� ِسلك ا��دمة الفعلية بقصد ز�ادة ك

عد تخرج�م من املؤسسات عملية �ادفة ومنظمة تكمل متطلبات التأ�يل امل�� لألفراد �

عمل ع�� ال��وض املستمر التعليمية، ل��و�د�م  ب�ل ما �و جديد �� مجال أعمال�م، لل

�� مستوى كفاء��م �� بمستوا�م، من ثم صقل م�ارا��م وقدرا��م مما ينعكس مباشرة ع

يم ملواكبة �ل ما �و جديد �� و�و ضرورة ال غ�� ع��ا  �� مجال التعل. إنجاز م�ام أعمال�م

 اتجا�اتھ اإليجابية نحو امل�نة، ا��ال ال��بوي، ولرفع كفاءة املعلم وتطو�ر أدائھ، وتنمية

.واكبةع�� أساس من التنظيم والتخطيط بما يتالءم مع التغ��ات امل

اِء ا�ِ�ْدَمِة 
َ
ن

ْ
ث

َ
ْدِر�ٌب أ

َ
ت
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measurementmesure de la performance d'établissement

باإلضافة إ�� تأث��ات  قياس محصلة �ل من األداء الفردي وأداء الوحدات التنظيمية،

لفرد �� املؤسسة يقاس بمجموعة الب�ئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية عل��ما، فأداء ا

 إ��
ً
التأكد من أن أنظمة العمل  متنوعة من املقاي�س، يتم من خالل�ا تقييم أدائھ وصوال

ج بأقل قدر من الت�لفة، و�� ووسائل التنفيذ �� �ل إدارة تحقق أك�� قدر ممكن من اإلنتا

مجموعة أخرى من و�قاس أداء �ل إدارة ب. أقل وقت وع�� مستوى مناسب من ا��ودة

مقاي�س فعالية املنظمة لقياس  املعاي�� إال أن املقاي�س ال�� �ستخدم �� أغلب األحيان ��

 : األداء ف��ا للوقوف ع�� مدى قر��ا من الفعالية، و�شمل
�
 من مقاي�س الفعالية كال

و�حقق قياس األداء . بي�يةاالقتصادية، والسياسية الداخلية وا��ارجية، والرقابية وال

ديد األ�داف، أو عدم بذل تفادي مش�لة عدم الواقعية �� تح -:املؤس��� فوائد عديدة م��ا

ة للقياس، يمكن بالتا�� من االرت�از ع�� أ�داف وا��ة قابل -. ا���د املطلوب �� تحديد�ا

أل�داف، و�التا�� يتضمن إعطاء توصيف دقيق لألعمال املطلوب القيام ��ا إلنجاز تلك ا

إلجراءات الوقائية ُيمكن من اتخاذ ا -. الوصف، املسؤوليات واالل��امات الوظيفية

دارة املتواصل �� تحقيق رضاء ُيَفعل دور اإل  -. والت��يحية والتحف��ية �� أوقا��ا املناسبة

املساعدة ��  -. دمات املقدمةاملستفيد من ا��دمة، وتجاوز توقعاتھ، واالرتقاء بجودة ا��

ُيحدد  -. فقات وتنمية اإليراداتإعداد ومراجعة امل��انية إضافة إ�� املسا�مة �� ترشيد الن

 ِّ� ِ�� سَّ
َ

ؤ
ُ
َداِء امل

َ
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���از ا���ومي ال�� وحدات قياس ممكنة ال تتعرض ملشكالت قياس األداء �� وحدات ا

.تقوم بمسؤولية أداء ا��دمات

283 institutionalization
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األف�ار واملمارسات القائمة  دعم القدرات املؤسسية �� مقابل املبادرات الفردية، وتجسيد

ر العمل بروح الفر�ق، مع ع�� وجود تنظيمات قو�ة وفعالة ل�ا سند قانو�ي ومجتم�� تقّدِ 

.وضوح �� األدوار وامل�ام

 ٌّ� ِ�� سَّ
َ

ِصيٌل ُمؤ
ْ
أ

َ
ت
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للسلوك، ول�ل مؤسسة ثقافة  نظام من القيم املش��كة واملعتقدات وال�� ي�تج ع��ا قواعد

ق فاعلية األداء؛ فاملؤسسات خاصة ��ا، وقد ت�ون �ذه الثقافة إيجابية أو سلبية �� تحقي

� يصبح من الصعب تقليد ذات الثقافة اإليجابية �ستمد م��ة تنافسية إ�� الدرجة ال�

ة املؤسسة رسالة وقيم ثقاف��ا بواسطة املنافس�ن �� نفس ا��ال، و�عكس عادة ثقاف

ؤسسة، فإذا نصت رسالة املؤسس�ن، و�س�م �� �شكيل سلوك األفراد وتصرفا��م داخل امل

قافة السائدة بداخل�ا، املؤسسة ع�� اال�تمام با��ودة، فالبد أن ينعكس ذلك �� الث

و�قع . زًءا من تقاليد املؤسسةو�عمل جميع العامل�ن ع�� ا��افظة ع�� ا��ودة باعتبار�ا ج

املوقف اإلس��اتي��  ع�� عاتق فر�ق التخطيط اإلس��اتي��، كخطوة من خطوات تحديد

املؤسسة وال�� تؤدي دوًرا  للمؤسسة، تحديد سمات الثقافة والقيم التنظيمية السائدة ��

و�س�م تلك ا��طوة �� . يجي��ام�ًما �� تمك�ن املؤسسة من تحقيق رسال��ا وأ�داف�ا و�س��ات

العمل املتبع بداخل�ا، إذ  توف�� تف�م �امل عام ب�ن جميع العامل�ن باملؤسسة عن أسلوب

ثقافة املؤسسة وان�شار�ا  �عت�� من أساليب التعز�ز الذاتية لتلك املؤسسات، فمع وجود

.وما يتم عملھ يتحقق االستقرار لألعضاء، فاألفراد �عرفون ما ُيتوقع م��م،

ِة  سَّ سَّ
َ
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ة
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َ
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َ
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لغرض أو ال�دف أو األ�داف الفكر الذي يم�� املؤسسة عن غ���ا ومثيال��ا، والذي يحدد ا

حقيق�ا، و�شتق �ذه من وجود�ا، إذ يرتبط وجود أية مؤسسة برسالة معينة �س�� لت

إليھ، و تبدأ املؤسسة عادة  الرسالة من الب�ئة ال�� �عمل ف��ا ومن ا��متع الذي ت�ت��

د تتطلب �عض التعديالت برسالة محددة ووا��ة، ولكن بمرور الزمن فإن �ذه الرسالة ق

سالة املؤسسة من أ�م و�عت�� عملية إعداد ر . ل�ي تتواءم مع التغ��ات ال�� تواج��ا

َسِة  سَّ
َ

ؤ
ُ
 امل

ُ
ة

َ
ِرَسال
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لرسالة �عر�ًفا ا��طوات عند إعداد ا��طة اإلس��اتيجية للمؤسسة، حيث �عطى ا

الت األعمال مختصًرا ووا�ً�ا للغرض من وجود املؤسسة ووظائف�ا، وتحدد مجا

�تلفة، وما�ية أنماط النمو واإلس��اتيجيات ال�� سوف ت�بع�ا، وكيفية تخصيص املوارد ا�

و�� القوة الدافعة �� وت. واالتجا�ات ال�� �س�� املؤسسة إ�� تحقيق�ا �� املستقبل

يف س�تم إشباع حاجات املؤسسة، وتحدد امل��ر األسا��� لوجود املؤسسة، كما تحدد ك

ومضمو��ا من خالل عدة  و�تم تقييم الرسالة، وا��كم ع�� مدى جودة صياغ��ا. العمالء

ملؤسسة وخارج�ا أن ت�ون الرسالة وا��ة ومف�ومة ل�ل األطراف داخل ا -:معاي��

أن ت�ون الرسالة  -. ةأن �عكس الرسالة السمات املم��ة للمؤسس -. واملستفيدين م��ا

أن  -. ية ا��تلفة داخل املؤسسةمرشًدا عاًما و�طاًرا للمدير�ن �� اتخاذ القرارات اإلس��اتيج

واملعتقدات والفلسفة  أن �عكس الرسالة القيم -. �سمح الرسالة باملرونة �� التنفيذ

لرسالة واقعية  قابلة أن ت�ون ا -. املرتبطة بالتنفيذ والعمليات ال�شغيلية للمؤسسة

.قيق اإلنجاز املطلوبأن ت�ون صياغة الرسالة محفزة ودافعة لألفراد لتح -. للتحقيق
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جات التعليم، و�شمل  ما ُيطلق جميع األ�شطة املقصودة واملنتظمة الرامية إ�� تلبية احتيا

أًيا �ان االسم الذي ُيطلق ع�� عليھ �� �عض البلدان اسم األ�شطة الثقافية أو التدر��ية، و 

متواصل �س��دف إحداث التعليم في�ب�� أن ُيف�م منھ أنھ يتضمن عملية اتصال منظم و 

 -:يغة ع�� النحو التا��التعلم، و�تع�ن ف�م األلفاظ الرئ�سة املستخدمة �� �ذه الص

ل أو أف�ار أو معارف أو رسائ( عالقة ب�ن ��ص�ن أو أك�� تتضمن نقل معلومات : االتصال

وجً�ا لوجھ / �� لفظي، مباشًرا ، وقد ي�ون االتصال لفظًيا أو غ)إس��اتيجيات أو ما إ�� ذلك

: نوات والوسائط؛ منظممن ُ�عد، وقد �ستخدم فيھ طائفة متنوعة من الق/ أو غ�� مباشر

وجود ج�ة موفرة  مخطط �� �سق أو تتا�ع لھ أ�داف صر�حة أو ضمنية، و�و يقت���

م االتصال من ت�� ب�ئة للتعلم وطر�قة للتدر�س يُ ) ��ص أو أ��اص أو �يئة(
َّ
نظ

غ املعارف وامل�ارات أو خالل�ما، وتتمثل الطر�قة النموذجية �� وجود ��ص يتو�� إبال 

: غ�� حية، مثل/ �� مباشرةإيصال�ا ��دف تحقيق التعلم، غ�� أ��ا يمكن أيًضا أن ت�ون غ

قصد ��ا أن تنطوي ي: إ��؛ متواصل... جزء من برنامج حاسو�ي أو فيلم أو شر�ط م��ل

ا للمدة، ولكن الدليل " إسكد"خ��ة التعلم ع�� عنصري الدوام واالستمرار، وال يحدد  حد�

ن �� السلوك أو املعلومات أي تحس: العم�� س�شمل بيان ا��دود الدنيا املناسبة؛التعليم

لتعليم املبد�ي الذي يحدث �� ا" إسكد"و�شمل . أو املعارف أو املواقف أو القيم أو امل�ارات

. تعليم املستمر طوال حياتھبداية حياة الفرد قبل انخراطھ �� عالم العمل، كما �شمل ال

ْعِليٌم 
َ
�
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من برامج التعليم  يضم طائفة متنوعة" إسكد"و���تب ع�� ذلك أن التعليم ألغراض 

و�عليم الكبار، والتعليم  التعليم العادي،: وأنواعھ املقررة �� السياق الوط��، وم��ا

يم املستمر، والتعليم عن �عد، النظامي، والتعليم غ�� النظامي، والتعليم املبد�ي، والتعل

 قت، والنظم الثنائية، والتلمذةوالتعليم املفتوح، والتعليم مدى ا��ياة، والتعليم �عض الو 

. �عليم ذوي االحتياجات ا��اصةالصناعية بأنواع�ا، والتعليم التق��، وامل��، والتدر�ب، و 

ال الذي ال �س��دف ٌ�س�بعد منھ االتص" إسكد"و���تب ع�� ذلك أن التعليم ألغراض 

ومؤدى ذلك أن �ل . نظمتحقيق التعلم، كما ُ�س�بعد منھ مختلف أش�ال التعلم غ�� امل

 ُ�س�بعد التعلم  �عليم ينطوي ع�� �علم، ولكن كث�ً�ا من أش�ال التعلم ال �عد
ً
�عليًما، فمثال

، نظًرا ألنھ غ�� العر��� الذي يتحقق كنتاج جان�� ��دث آخر �االش��اك �� اجت
ً
ماع مثال

.ممنظم، أي أنھ لم يتحقق ن�يجة لتدخل مخطط بقصد إحداث التعل

287 instructional activity
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رفة الصف واملدرسة ��دف أعمال وم�ام يقوم ��ا املعلم واملتعلم معا، داخل أو خارج غ

ا����ات التعليمية وتنمي��ا  إضفاء املتعة وال�شو�ق ع�� العملية التعليمية، وت�س�� نقل

، وكال النوع�ن يدعم إ�� وقد ت�ون األ�شطة التعليمية صفية أو غ�� صفية. لدى املتعلم

�شاط التعلي�� جزء أسا��� حد كب�� العملية التعليمية و�ساعد ع�� تحقيق أ�داف�ا، فال

ن�� يؤثر و�تأثر ببا�� وم�ون يصاحب أي من�� �علي��، و�و عنصر من عناصر منظومة امل

�ا تناسب موضوع الدرس وتحدد األ�شطة العملية ال�� يتوقع أ�. م�ونات تلك املنظومة

ومن أمثلة . ط للدرسوتتوافق مع أ�دافھ و�س�م �� إثراء �علم الطالب عند التخطي

 ، واملعارض التعليمية، واملتاحفالرحالت التعليمية والز�ارات امليدانية: األ�شطة التعليمية

.التعليمية، واملسارح، وا��ت��ات والنماذج وغ�� ذلك

ْعِليِ��ٌّ 
َ
� 

ٌ
اط

َ
ش

َ
�
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غ�� لفظي ب�ن معلم ومتعلم،  أحد ا��االت الفرعية لالتصال ال��بوي، و�و تفاعل لفظي أو

متعلم�ن حول رسالة ذات أو ب�ن معلم ومتعلم�ن أو ب�ن متعلم ومتعلم أو ب�ن معلم�ن و 

.مضمون �علي��، ��دف تحقيق أ�داف �عليمية محددة

ْعِليِ��ٌّ 
َ
َصاٌل � ِ

ّ
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وتحقيق أ�داف محددة،  أية خر�طة م�ما �ان نوع�ا ومضمو��ا �ستخدم ألغراض �عليمية

 
ٌ
ة ْعِليِميَّ

َ
� 
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ة

َ
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��، وا��رائط ال�� تو�� و�شمل أيًضا خرائط التدفق ال�� �عرض النماذج ألي نظام �علي

.وغ���ا) V(ط الش�ل خطوات و�جراءات �عض نماذج التدر�س كخرائط املفا�يم، وخرائ
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ھ واملواصفات الالزم اتباع�ا أو تحقيق�ا �� أداء أو سلوك الطالب، من  تحديد ما يجب �علمُّ

�� أن ي�ون محدًدا ، ومن خصائص ال�دف التعلي. منظومة التعليم �عد أن يتم التعلم

 للقياس، و�مكن الوصول إليھ 
ً
ا ومقيًدا بجدول زم��، وأن ي�ون واقع)تحقيقھ(وقابال . ي�

ف�ا �� ضوء جوانب التعلم و�ناك أنواع وتص�يفات عديدة لأل�داف التعليمية أ�م�ا تص�ي

، و�ل نوع يصنف بدوره إ�� )انفعالية(إ�� أ�داف معرفية وأ�داف م�ار�ة وأ�داف وجدانية 

: وء مستوى عمومي��ا إ��أنواع فرعية، حيث يمكن تص�يف أ�داف العملية التعليمية �� ض

الصفوف التعليمية،  أ�داف النظام التعلي��، وأ�داف املراحل التعليمية، وأ�داف

لدروس اليومية و�� أك�� وأ�داف املواد الدراسية، وأ�داف الوحدات الدراسية وأ�داف ا

صنف األ�داف التعليم. األ�داف التعليمية تخصيًصا و�جرائية
ُ
ية أيًضا �� ضوء مدى وت

ناك أنواًعا أخرى لأل�داف تحقيق�ا أل�داف قر�بة املدى، وأ�داف �عيدة املدى، كما أن �

تو�ات لأل�داف التعليمية التعليمية، �األ�داف العامة وا��اصة واإلجرائية، و�ناك مس

مية أ�مية ك��ى �� توجيھ ولأل�داف التعلي. يمكن النظر إل��ا ع�� أ��ا أنواع لأل�داف

مة املن��، و�تحدد �� التعليم نحو املسار ال��يح، حيث تمثل محوًرا رئ�ًسا �� منظو 

و�� مدخالت النظام ضو��ا با�� عناصر منظومة أي من�� أو أي نظام �علي��؛ و�� أ

� ضو��ا يتم ا��كم ع�� مدى التعلي��، أ�م ا��رجات ال�� �س�� �ذا النظام لتحقيق�ا و�

.جودة النظام التعلي��

 
ٌ
ة ْعِليِميَّ

َ
� 

ٌ
ْ�َداف

َ
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 ان التعليم، أي أ��ا تفاعل منظمتطبيق ملبادئ ونظر�ات التعلم عملًيا �� الواقع الفع�� مليد

املعدات واألج�زة التعليمية، ب�ن �ل من العنصر ال�شري املشارك �� العملية التعليمية، و 

شكالت التعليم، وذلك واملواد التعليمية ��دف تحقيق أ�داف �عليمية محددة أو حل م

ات التعليمية، لإلفادة م��ا باستخدام مستحدثات التقانة املعاصرة وتطبيقا��ا �� املؤسس

ھ، �استخدام أج�زة �� ت�س�� إدارة العمل بتلك املؤسسات ع�� النحو املرغوب في

عات، واالستخدام الواسع ا��اسوب �� األعمال اإلدار�ة واالمتحانات باملدارس وا��ام

.ج، واآلالت التعليميةللوسائل السمعية والبصر�ة، ومعامل التعلم والتعليم امل��م

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
ة

َ
ان

َ
ِتق
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292 instructional theater
théâtre éducatif

م عروًضا مسرحية ت�ناول �ش�ل مباشر  مسرح داخل أو خارج املؤسسات التعليمية، ُيقدَّ

ليمية، أو تحقيق أ�داٍف أي محتوى �علي��، و�ْسِ�م �ش�ل غ�� مباشر �� إكساب خ��ات �ع

ملسرح التعلي�� أيًضا لتدر�ب �عليمية لدى فئة محددة من األفراد واملتعلم�ن، وقد ي�ون ا

أيا �ان �دفھ، أو  –ن ألي مسرح املتعلم�ن ع�� كيفية أداء وممارسة األدوار، و��ب�� أن ي�و 

ا �انت العروض املسرحية املقدمة عليھ  ا تر�وً�ا وتو  –أي�
ً
ج��ًيا و�رشادًيا لفئات �دف

دم املسرح التوجيھ املشا�دين، دونما �عارض مع أ�داف �ذا املسرح، ومن األفضل أ
َ

ن ُيق

لعرض املسر��، وُ��يح واإلرشاد للمشا�دين بأسلوب غ�� مباشر، وَعْ�� ثنايا مضمون ا

و ا����ات الدرامية أو املسرح التعلي�� للمتعلم اك�ساب نوع م�م جدا من ا����ات �

.عليمية �� مخروط ا����ةا����ات املمثلة ال�� تمثل املستوى الثالث من الوسائل الت

ْعِليِ��ٌّ 
َ
َمْسَرٌح �

293 interaction analysis research
recherche d'analyse de l'interaction

أسلوب مالحظة منظم �عد بحوث تحليل التفاعل أحد تطبيقات املدخل اإلثنوغرا��، و 

ملوضوعية عن الكيفية ال�� لسلوك املعلم والتالميذ �� الصف، أو طر�قة ��مع البيانات ا

�ستخدم قوائم : ، األول �سلك�ا األفراد، و�ناك اتجا�ان رئ�سان �� تفاعل غرفة الصف

لظا�رة �عد ف��ة �عتمد ع�� دراسة الباحث ل: معدة مُسبًقا تصنف السلوك، والثا�ي

من البحوث عطاًء ثرً�ا  و�قدم �ذا النوع. يقض��ا داخل الصف دون قوائم مالحظة مسبقة

 ،كما أ
ً
نھ ُ�س�م �� ف�م أحداث غرفة ل��قل ال��بوي فيما يخص تفاعل املعلم والطالب مثال

بحوث تحليل التفاعل  الصف عن طر�ق دراسة املتغ��ات املتصلة بالتدر�س، وقد تخطت

تغ��اتھ وتصف أنماط الدراسة النظر�ة للتدر�س إ�� وضع نماذج و�س��اتيجيات تصف م

: ن املشكالت ال��بو�ة مثلالتفاعل اللفظي الذي ينطوي عليھ، لذلك ف�� �عا�� العديد م

ملعلم�ن وتدر���م، ودراسة تحديد فعالية املعلم�ن، و�عديل السلوك التدر����، و�عداد ا

يل التفاعل �أداة للتغذية العالقة ب�ن العوامل ال��صية والسلوك اللفظي للمعلم، وتحل

��م العينات  و�ؤخذ ع�� �ذا املن�� صغر. الراجعة وتحس�ن السلوك التدر����

ئج البحوث، وحكم عملية املستخدمة �� البحوث، وافتقاد أساس نظري تفسر �� ضوئھ نتا

د املالحظ �� غرفة الصف ع�� بناء أدوات املالحظة، وعدم إم�انية التجنب الك�� ألثر وجو 

.سلوك املالحظ�ن

اُعِل 
َ

ف
َّ
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َ
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ُ
َبْحث
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اُعِ��ٌّ 
َ

ف
َ
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ا للتقنيات املرئية �� العمل ية التعليمية، و�و نظام يقدم أحد التطبيقات املستحدثة �س�ي�

تم عرض الصوت والصورة املعلومات السمعية البصر�ة وفًقا الستجابات املتعلم؛ حيث ي

از الفيديو، وج�از من خالل شاشات عرض تمثل جزًءا �� وحدة مت�املة م�ونة من ج�

مية، و�ذا �ع�� أن حاسوب، ووسيلة إلدخال املعلومات، ونصوص ورسوم وأصوات �علي

مسارات فرعية، �شمل �ل الفيديو التفاع�� �و برنامج فيديو مقسم إ�� أجزاء صغ��ة و 

وأسئلة وقوائم وأ�شطة يتم  تتا�عات حركية و�طارات مرئية ثابتة، و�عليمات صوتية،: م��ا

لمتعلم ينفذ�ا من خالل عرض أجزاء ومسارات �ذا ال��نامج من خالل استجابات محددة ل

و�ختلف . لعرضج�از ا��اسوب، و�� ضوء تلك االستجابات يتحدد ش�ل وطبيعة ا

يتم خالل�ا عرض الصوت  الفيديو التفاع�� عن الوسائط املتعددة؛ فالوسائط املتعددة

، �ل ذلك ع�� شاشة واحدة، والصورة، ومشا�د الفيديو، واألطر الثابتة والرسوم، وغ���ا

التفاع�� �عرض لقطات تلك  و��نقل املتعلم ب�ن جميع �ذه العناصر، ب�نما يقوم الفيديو

التفاعل ب�ن املتعلم  العناصر ع�� شاشات متعددة، إضافة إ�� أن ا��اسوب ي�يح فرص

بًعا لقدرتھ وسرعتھ الذاتية، وعناصر املواد التعليمية، و��يح لھ التحكم �� مسار العرض ت

ب �� التعليم، وذلك �ش�ل و�جمع ب�ن مزايا و�يجابيات استخدام �ل من الفيديو وا��اسو 

ال�شو�ق والتحكم للمتعلم تفاع�� متداخل فيما بي��ا، مما يحقق أع�� قدر من املتعة و 

سيلة تقوم ع�� مزج �ل من لذلك أصبح الفيديو التعلي�� و . خالل �علمھ وفقا ل�ذا النظام

ام الفيديو وأج�زتھ الصوت والصورة مًعا بصيغ مقننة متخصصة، وغالًبا ما يرتبط نظ

قة، وقد أدى استخدامھ املكثف وأشرطتھ املتنوعة بمف�وم التلفاز بدائرتھ املفتوحة واملغل

نوعة للمعلم�ن والطالب ع�� إ�� �عداد استعماالتھ ال��بو�ة �� االستجابة ل��اجات املت

.السواء

295 interdisciplinary approach
approche interdisciplinaire

ا تفاعل، و��تج عنھ مجموعة من النظم الدراسية يجمع�ا ا�تمام مش��ك يحدث بي��م

لبحثية املم��ة لھ، ت�و�ن تخصص جديد لھ مصط��اتھ ومفا�يمھ وعالقاتھ وطرائقھ ا

ظم املتفاعلة إذا �انت �� وال�� ال يمكن أن توجد أو تحدد �� أي تخصص أو نظام من الن

، حيث يقوم بھ عالم أو أك�� و�ستخدم �ذا املن�� �� مجال البحث العل��. صور��ا املتفرقة

وتحو�ل�ا إ��  ��ل مش�لة يمكن التوصل إ�� حل�ا عن طر�ق وضع تخصصات قائمة

ت�امل التخصصات، تخصص جديد؛ أي دراسة الظا�رة أو املش�لة من خالل ا�تمام م

 عند دراسة مش�لة تتعلق بنماء الطفل، يتعاون رجال مخ
ً
تص�ن �� علم النفس، فمثال

.لنفس االجتما�� وغ�� ذلكوالطب، وال��بية، والتحليل النف���، وعلم االجتماع، وعلم ا

ِة  َراَساِت الَبْيِ�يَّ َ�ُ� الّدِ
ْ
َمن
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�� تحديد واختيار البدائل  تحليل يمثل إحدى الر�ائز الرئ�سة ال�� يتم االس�ناد إل��ا

ت املادية وال�شر�ة املتاحة تقييم القدرات واإلم�انا -:اإلس��اتيجية املناسبة، و�س�م ��

ف الوضع التناف��� ال�س�� للمؤسسة مقارنة بامل -. للمؤسسة بيان  -. ؤسسات املماثلة�عرُّ

ائق تدعيم�ا مستقبال، بما وتحديد نقاط القوة و�عز�ز�ا لالستفادة م��ا، والبحث عن طر 

استكشاف نقاط  -. اطريؤدي إ�� ز�ادة قدرا��ا ع�� استغالل الفرص أو مواج�ة ا��

 -. ��د من آثار�ا السلبيةالضعف أو مجاالت القصور التنظيمية، ��دف التغلب عل��ا أو ا

، ومجاالت )الداخ�� ناتج التحليل(تحقيق ال��ابط ب�ن نقاط القوة ونقاط الضعف، 

ادة فعالية اإلس��اتيجيات ، بما �ساعد ع�� ز�)ناتج التحليل ا��ار��(الفرص وا��اطر، 

لب�ئة الداخلية من خالل و�مكن لفر�ق التخطيط اإلس��اتي�� القيام بتحليل ا. ا��تارة

 و�تضمن �ذا املدخل تجميع: s-7مدخل  -:االعتماد ع�� أحد املداخل التالية أو مز�ج م��ا

، Structureال�ي�ل : و�� sمعلومات عن سبعة متغ��ات تنظيمية رئ�سة تبدأ جمع�ا بحرف 

 Systems، األنظمة واإلجراءات Style، نمط اإلدارة Strategy، اإلس��اتيجية Staffاألفراد 

and procedures امل�ارات ،Skills والقيم املش��كة ،Shared values ؛ تحليل التأث�� الر ���

 -. ؛ التحليل الوظيفيValue chain Analysisإلس��اتيجية السوق؛ تحليل سلسلة القيمة 

 Performanceليل األداء تح -:و�تضمن تحليل الب�ئة الداخلية األ�عاد الرئ�سة التالية

Analysis .-  تحليل الفجوةGap Analysisللمؤسسة؛  ؛ اإلس��اتيجيات السابقة وا��الية

املوارد والقيود  -. لفةتحليل الت� -. تحليل التنظيم الداخ�� -. املشكالت اإلس��اتيجية

.املالية

ِة  اِخِليَّ ِة الدَّ
َ
ْحِليُل الِب�ئ

َ
ت

297 internal revision of strategic 

managementrévision interne de la gestion stratégique

سسة �اإلدارة وال�سو�ق عملية املراجعة ��ميع العناصر وا��االت الوظيفية �� املؤ 

.  أنظمة املعلومات وغ�� ذلكوالتمو�ل وا��اسبة واإلنتاج والعمليات والبحوث والتطو�ر و 

معات واملس�شفيات وتختلف �ذه ا��االت الوظيفية باختالف نوع املؤسسات �ا��ا

صمم اإلس��اتيجيات بحيث تحول 
ُ
نقاط الضعف إ�� نقاط  وال�يئات ا���ومية وغ���ا، وت

وة وجوانب ضعف، و�التا�� قوة أو ح�� إ�� قدرة تنافسية،  وجميع املؤسسات ل�ا جوانب ق

ت، و�نا يتم وضع األ�داف ال توجد مؤسسة قو�ة �� �ل ا��االت أو ضعيفة �� �ل ا��اال 

.ع�� نقاط الضعف واإلس��اتيجيات �غرض استغالل نقاط القوة الداخلية والتغلب

مراجعة داخلية لِإلَداَرةِ 

ِة  اِتيِجيَّ �َ
َ
اِإلْس�
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survey (IALS)guide international de lettré parmi les adultes

ابة ب�ن البالغ�ن، وقد جمع ب�ن أول تقييم دو�� مقارن عامليا مل�ارات معرفة القراءة والكت

مقارنة مل�ارات معرفة القراءة  أساليب املسوح امل��لية والتقييم التعلي�� لتوف�� تقديرات

 16-65وح أعمار�م ما ب�ن دولة، وقام باختيار عينة من البالغ�ن الذين ت��ا 24والكتابة �� 

لعادية باستخدام مواد من�ثقة سنة �� منازل�م طالبا م��م أن يقوموا بمجموعة من امل�ام ا

تجھ القياسات التقليدية من نطاق واسع من السياقات االجتماعية والثقافية، و��نما ت

ل�لمة املطبوعة، و�تجھ امل�� ملعرفة القراءة والكتابة إ�� ال��ك�� ع�� القدرة ع�� ف�م ا

 ف�م واستخدام املعلومات املطبوعة الدو�� للقرائية ب�ن البالغ�ن إ�� ال��ك�� ع�� القدرة ع��

 لبيانات ل�ذا امل�� ع�� البلدانوقد جمعت ا. �� ا��ياة اليومية بامل��ل والعمل و�� ا��تمع

والثقافات ا��تلفة ولضمان  لضمان أن �ذه النتائج يمكن مقارن��ا ب�ن الدول ذات اللغات

عرفة القراءة والكتابة ت��يح أي مصدر منحاز، وقد شمل �ذ امل�� ثالثة من مجاالت م

زمة لف�م واستخدام املعلومات و�� املعرفة وامل�ارات الال : معرفة الن�� -: ب�ن البالغ�ن و��
��ديدة والقصائد الواردة �� النص، بما �� ذلك املقاالت االفتتاحية والقصص ا

تحديد واستخدام املعلومات �� و�� املعرفة وامل�ارات الالزمة ل: معرفة الوثائق -. والروايات

ا��داول وأش�ال جداول أش�ال�ا ا��تلفة، بما �� ذلك ا��رائط واألش�ال البيانية و 

�� املعرفة وامل�ارات و : املعرفة العددية -. الرواتب وطلبات العمل وجداول املواصالت

موازنة : ملطبوعة، مثلالالزمة لتطبيق العمليات ا��سابية ع�� األرقام من املواد ا

. فوائد ع�� قرض ماال��الت، ومعرفة الرحالت، و�كمال طلب ما أو تحديد كمية ال

 -:ن البالغ�ن عن عدة حقائقوكشف تحليل البيانات الواردة �� امل�� الدو�� للقرائية ب�
ً
: أوال

ا كب�ً�ا �� املستوى والتوز�ع االجتم
ً
 أن: ثانًيا -. ا�� للم�ارات املعرفيةأن الدول تختلف اختالف

الفات ب�ن الدول �� نوعية �ذه الفروق ترجع إ�� مجموعة من العوامل ا��فية م��ا االخت

: � حياة البالغ، م��اوكم التعليم االبتدا�ي، كما يت�� أيًضا أن �ناك عدة جوانب �

غ�� �ذه امل�ارات �عد مرحلة استخدام معرفتھ للقراءة والكتابة �� امل��ل و�� العمل وتت

ا. التعليم الرس��
ً
، �� كث�� من الدول دوًرا م�ًما تؤدي م�ارات معرفة القراءة والكتابة:  ثالث

.�� املا�ر �س�ًيا�� تحديد الفرص االقتصادية، وكذا �� إثابة املا�ر ومعرفة غ

 
َ

ِة َبْ�ن اِئيَّ ْوِ��ُّ للِقَر َمْ�ُ� (ال.. ) الدَّ

 
َ
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لتعليمية والتقنيات والتالميذ برامج دولية لدعم التفا�م املتبادل عن طر�ق تبادل املواد ا
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ع�� بدراسة القوى ال��بو�ة واالجتما
ُ
عية والسياسية واالقتصادية واملعلم�ن وا����اء، �

قوى ال��بو�ة وما يكمن ف��ا الفاعلة �� العالقات الدولية مع توجيھ ا�تمام خاص لدور ال

سان مواطًنا �� مجتمع كب�� �و من طاقات، ��تم بإعداد الفرد ِوفق رؤى عاملية، و�عت�� اإل�

م، وتأخذ ا�تماًما خاًصا �� السياسات ال��بو�ة واملنا�
َ
� الدراسية �� مختلف املراحل العال

.الدراسية

300 international orgainzation for 

standardization (ISO)organisation internationale de normalisation

ع املواصفات دولة، تمثل معظم دول العالم، ��تم بوض 100منظمة دولية  تضم أك�� من 

ات ا��تلفة، ��دف ز�ادة القياسية للمنتجات، وتصميم املعاي�� ووضع األسس واالختبار 

و�عت�� املواصفات . يكفاءة وفعالية تجارة املنتجات وا��دمات ع�� املستوى العامل

ر��ا املنظمة أحد املعاي�� الدولية ل��ودة وال�� أصد" ISO 9000"القياسسة الدولية 
ضع خطوط عامة إرشادية الدولية لتوحيد املقاي�س، و�� سلسلة من املعاي�� �س��دف و 

دمات ذات االرتباط الوثيق ترتبط بالتصميم والتطو�ر واإلنتاج واالختبار والفحص، وا��

راء عمليات التحس�ن والتطو�ر باملنتجات، كما �عت�� أيًضا من الوسائل املتاحة ل���يع و�ث

 -:ية الدولية فيما ي��و�مكن اإلشارة إ�� �ذه املواصفات القياس.  �� جودة املنتجات

توضيح أوجھ و�� مواصفات إرشادية عامة ��تم أساًسا بتعر�ف و : ISO 9000مواصفات 

يم من�� الختيار واستخدام االختالف ب�ن املفا�يم األساسية ل��ودة، باإلضافة إ�� تقد

الداخ�� للمؤسسة، حيث  ا��ال: املواصفات الدولية األخرى �� مجال�ن أساسي�ن األول 

نظمة، و�و خاص باملواصفة يتم بناء ع�� ذلك إعداد نظام سليم إلدارة ا��ودة داخل امل

لق بتحديد وتوضيح خاص با��ال ا��ار�� للمؤسسة، و�و يتع: ، ا��ال الثا�ي9004

ل�� تقوم ، وذلك بال�سبة لألطراف ا��ارجية اISO9001 9002,9003,عناصر املواصفات

يھ و�� �شمل �ل ما يجب أن ي�ون عل: �ISO 9001عمليات تقييم املؤسسة؛مواصفات 

صميم والتطو�ر واإلنتاج نظام ا��ودة �� املؤسسات الصناعية وا��دمية من عمليات الت

عنصًرا من  20ملواصفة وتتضمن �ذه ا. وال��كيب والتفت�ش، وح�� خدمات ما �عد البيع

عد من األمور ا��يو�ة عناصر ا��ودة، كما أ��ا تو�� أ�مية تصميم املنتجات والذي �ُ 

 ISOات بال عيوب؛ مواصفات وا��و�ر�ة بال�سبة للعمالء واملس��لك�ن الذين يطلبون منتج

قتصر عمل�ا عنصًرا من عناصر ا��ودة، وتخص املؤسسات ال�� ي 18، و�� تضم 9002

مل�ا ع�� ، و�� تخص املؤسسات ال�� يقتصر عISO 2003ع�� اإلنتاج وال��كيب؛ مواصفات

 ومرشًدا إل ISO 9004الفحص والتفت�ش واالختبار؛ مواصفات 
ً
دارة ، و�� �عت�� دليال
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�� منع حدو��ا، و�� ا��ودة داخل املؤسسة ��دف التخلص من أوجھ القصور والعمل ع

طة تأكيد ا��ودة تو�� مجموعة من العناصر األساسية ا��اصة بجميع وظائف وأ�ش

, 9003األخرى  �عد إرشادية فقط، ب�نما �عت�� املواصفات 9004باملؤسسة؛ واملواصفات 

أو املؤسسة تجاه  مواصفات �عاقدية �شتمل ع�� صيغة ال��ام من املورد 9001, 9002

� �ل مظا�ر وجوانب العمل و�� اآلونة األخ��ة ظ�ر نظام ��تم أساًسا بالب�ئة �. العميل

 املواصفات(باإلدارة البي�ية  و�حاول مواج�ة �ل املشكالت وا��اطر البي�ية، و�و ما �عرف

ساسية تتمثل �� و��دف اإلدارة البي�ية إ�� تحقيق غاية أ). ISO 14000القياسية الدولية 

إ�� تحقيق ذلك من خالل  ا��افظة ع�� �وكب األرض من أجل رفا�ية اإل�سان، و�� �س��

�سان، وما يحدث من تداخالت ا��افظة ع�� املاء وال�واء وال��بة والنبات وا��يوان واإل

واصفات قياسية لإلدارة وتحقيًقا لذلك، فقد ظ�رت ا��اجة إ�� وضع م. فيما بي��ا جميعا

ل��ام بمجموعة من األح�ام البي�ية �س�� �� س�يل تحقيق األ�داف السابقة إ�� ضرورة اال

��  ISOللتوحيد القيا���  والقوان�ن ا��لية واإلقليمية، وقد أصدرت املنظمة الدولية

 ISO 14000لسلة مواصفات قياسية لنظام إدارة الب�ئة أطلقت عليھ س 1996س�تم�� 

وال�يئات ال�� قد ت�ون غ��  ��دف تحس�ن النظم ال�� تتحكم �� إدارة املنظمات واملؤسسات

عاصرة ال�� تطبق نظام متوافقة مع متطلبات الب�ئة �ش�ل ضعيف، وتحصل املؤسسات امل

لفاقد وا��د من التلوث، وز�ادة اإلدارة البي�ية ع�� الكث�� من املزايا، من أ�م�ا تقليل ا

التوفيق مع القوان�ن الو�� البي�� وترشيد اس��الك الطاقة واملوارد الطبيعية، و 

 عن وجود التحس�ن املست –وال�شر�عات البي�ية السار�ة 
ً
مر �� قنوات االتصال ب�ن فضال

قدير واح��ام ا���ات املؤسسة وا���ات ا���ومية املتخصصة، باإلضافة إ�� اك�ساب ت

ما تم إعداد املواصفات ك.   العاملية، مما يفتح أسواق التصدير ل��ارج أمام املؤسسة

علن أ��ا ت�ب�� لتصبح ش�ادة يتم منح�ا للمؤسسات ال�� �" ISO 14001"القياسية الدولية 

بي�ية سوف ي��تب عليھ والشك نظام اإلدارة البي�ية، حيث إن التحس�ن املستمر لإلدارة ال

ه املواصفات �و االل��ام تحس�ن �� األداء البي��، و�التا�� فإن ال�دف الرئ�س من �ذ

ما تم إعداد املواصفات ك -. بمجموعة من األح�ام والقوان�ن ا��لية ال�� تح�� الب�ئة

�يضاحات ، و�� مواصفات إرشادية �شتمل ع�� أمثلة و ISO 1404القياسية الدولية 

ما تناقش وتو�� أيًضا كيفية إل�شاء وتطبيق نظم اإلدارة البي�ية واملبادئ العامة ل�ا، ك

.الت�سيق ب�ن �ذا النظام ونظم اإلدارة األخرى 

301 international standard 

classification of education (ISCS)classification des standards internationaux de l'éducation
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ل��بية و�حصاءا��ا نظام للتص�يف صمم ل�ستخدم �أداة ��مع وترت�ب وعرض مؤشرات ا

وقد أ���� �ذا النظام �� عام . القابلة للمقارنة داخل البلد الواحد أو ع�� الصعيد الدو��

ھ التاسعة حيث وافق املؤتمر العام لليو�س�و �� دورت. 1977، ثم ُعدل �� عام 1976

قام األول و�غطي �ذا التص�يف �� امل. ع�� �ذا التص�يف 1997والعشر�ن �� نوفم�� 

��ة عدد من السن�ن �� متغ��ين �ما مستو�ات التعليم، ومجاالت التعليم،كما أسفرت خ

، عن تحديثھ وتنقيحھ، ، من جانب السلطات الوطنية واملنظمات الدولية"إسكد " تطبيق

اءات التعليم و�� مقارن��ا واس��دفت �ذه العملية تحقيق املز�د من ال�سر �� تبو�ب إحص

لتعليم والتحسب ع�� الصعيد الدو��، ومراعاة ما جدَّ من تطورات و�غ��ات ع�� ا

نمو مختلف أش�ال التعليم ت�اثر و  -:لالتجا�ات املستقبلية �� مختلف مناطق العالم وم��ا

ال��وء امل��ايد للتعليم  -. لتعليمالتنوع امل��ايد �� ا���ات ال�� توفر ا -. والتدر�ب امل�ني�ن

نظاًما " إسكد"و�عد . ��ديدةمن �عد وغ��ه من طرائق التعليم ال�� �س�ند إ�� التقنيات ا

ا �انت متعدد األغراض، �س��دف تحليل السياسات التعليمية واتخاذ ا لقرارات �شأ��ا، أي�

القتصادية للبلد املع��، و�مكن ب�ية النظم التعليمية الوطنية، وأيا �انت مرحلة التنمية ا

م �اإلحصاءات استخدامھ �� إعداد اإلحصاءات فيما يخص مختلف جوانب التعلي

ية قة باملوارد اإل�سانية، أو املالاملتعلقة بقيد التالميذ �� املؤسسات التعليمية، أو املتعل

.ا��صصة للتعليم، أو مستوى �عليم الس�ان

302 interview
interview

ان مع�ن بقصد حوار مواج�ة �ادف ب�ن ��ص�ن أو أك�� حول موضوع مع�ن �� م�

ة من مجاالت البحث العل�� ا��اورة أو االس�شارة، و�ستخدم املقابالت �� مجاالت كث�� 

. ادل اآلراء �� البحوث العلميةال��بوي، إذ �عد وسيلة م�مة ��مع البيانات واملعلومات وتب

�� و�� تام ��دف املقابلة و�تطلب تنفيذ املقابلة ع�� النحو ال��يح أن ي�ون الباحث ع

كما يتطلب ��يئة .و ال��يحوموضوع�ا، وكيفية إدارة األسئلة و���يل اإلجابات ع�� النح

ارة دوافع�م ل��صول ع�� الظروف املناسبة مع الذين س�تم مقابل��م وكسب ثق��م واس�ث

درجة توافر املعلومة لدى  -:م وتق��ن املقابلة النا��ة بثالثة مفا�ي. املعلومات املطلو�ة

ية من جانب املستجيب معرفة املستجيب ما املطلوب منھ بالضبط، والدافع -. املستجيب

لة استطالعية م��ية، مقاب: ومدى �عاونھ مع الباحث، و�ناك عدة أنواع من املقابلة

ية أو إرشادية، ومقابلة مقابلة ���يصية أو عالجية، مقابلة اس�شار�ة، مقابلة توج��

.وقد ت�ون املقابلة فردية أو جماعية. لتقو�م التقدم
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question

راء، وت�نوع القضايا ب�نوع موضوع م�م أو مش�لة تحتاج إ�� النقاش حيث ت�باين حول�ا اآل 
جدلية، وقضايا أخالقية،  مجاال��ا، ف�ناك قضايا علمية، وقضايا شرعية فق�ية، وقضايا

... ية، وقضايا �عليميةوقضايا ��ية، وقضايا اجتماعية، وقضايا سياسية، وقضايا بي�

.إ��
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K
304 knowledge

connaissance
ألبحاث العلمية الشديدة نتاج عمل وتفك�� اإل�سان وما يتوصل إليھ العقل ال�شري �� ا

قواعد : من األماكن، مثل الدقة من معلومات وحقائق ومبادئ، وتوجد املعرفة �� العديد

اد، وتن�شر ع�� ا��تمع املعرفة، وقواعد البيانات، وخزانات امللفات، وأدمغة األفر 

.ومنظماتھ

 
ٌ
ة

َ
َمْعِرف

305 knowledge acquisition
acquisition des connaissances

رفة حيث تتعدد مصادر العملية ال�� �س�� املؤسسة من خالل�ا إ�� ا��صول ع�� املع

فة الصر�حة، فمصادر املعرفة ا��صول ع�� املعرفة وتتدرج ما ب�ن املعرفة الضمنية واملعر 

فرة ،املنافسون، رؤ�ة عمالء ا����اء وا��تصون، املعرفة التنظيمية املتو : (التنظيمية ��

و�و أيضا ز�ادة أف�ار . )املؤسسة، معلومات خارجية، قواعد البيانات، أرشيف املؤسسة

مھ أنماط جديدة لالستجابة، أو �غ
ُّ
. �� أنماط استجابتھ القديمةالفرد أو معلوماتھ أو �عل

ا �شمل بناء التمثالت وتخز���ا �
ً
� الذاكرة، ذلك أن ا��طات وُ�عد اك�ساب املعرفة �شاط

وفر إم�انية لصياغة تمثل حول �ذ
ُ
ا ا��يط، و�التا�� إقامة ال�� تلتقط داخل محيطنا، ت

ففي . تملك�ا الفرد �� السابقعالقة ب�ن املعطيات ا��ديدة واملعطيات القديمة ال�� �ان ي

ل�� تضاف إ�� املعارف املك�سبة ا��ال ال��بوي مثال �عت�� االك�ساب الدرا��� �و املعرفة ا

ف املتعلم مع ا��يط، وج�ده �� إطار ال��نامج الدرا���، و�� مرتبطة �عمليات عديدة كتكي

بطة أساًسا بنمو املتعلم الدرا��� وخصوصا تكييف التعليم مع حاجات املتعلم أل��ا مرت

....).مخطط -معلم(ول�س بمنطق التدرج الذي يضعھ الراشد 
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306 knowledge based systems-

modelmodèle centré sur les systèmes de connaissance
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ظم املعرفة، سواء أ�انت مجموعة املنا�� والطرائق ال�� ي�ون محور�ا نظام مع�ن من ن

املنا�� والطرائق  معارف منفصلة ومتفرعة أم معارف متصلة، و�تضمن �ذا النموذج

� ع�� انفصال املواد وتفرع�ا، و�� �ل املنا�� ال�� ت�ب�: منا�� املعرفة املنفصلة-:التالية

نظام املعر�� و�قوم ع�� املن�� القائم ع�� ال -. من�� املواد الدراسية املنفصلة-:وتضم

االستقصاء، و�ضم البناء ثالثة  مف�وم البناء �� النظم املعرفية والقواعد ال�� تحكم عملية

ظام معر�� مع�ن؛ البناء و�ش�� إ�� التعر�فات ا��و�ر�ة �� ن: البناء التنظي�� -:أنواع

واملبادئ والنظر�ات،  و�شمل �ساؤالت مؤدية للبحث واالستقصاء واملفا�يم: الت�و���

أل�ادي�� ا��ديث وأساسھ امل��اج ا -. و�تضمن طرائق نظام معر�� مع�ن: والبناء ال��كي��

ت اعتمادا ع�� طرائق تنمية التفك�� واالستخدام الوظيف�ن لألف�ار، وتق��� املشكال 

ن من اك�ساب حق ِ
ّ

َمك
ُ
 -. ائق املواد الدراسيةالعرض والتقديم والشرح واالستقصاء ال�� ت

 -:ملعارف وتداخل�ا، وتضمو�� �ل املنا�� املعتمدة ع�� وحدة ا: منا�� املعرفة املتصلة

ك�� مع اِإلبقاء ع�� التقسيمات و�و املن�� الذي ُيِقيم عالقة ب�ن مادة أو أ: املن�� امل��ابط

 ملن�� ع�� العمل القائم ع�� فرق بي��ا، �الر�ط ب�ن الف��ياء والكيمياء، و�توقف نجاح �ذا ا

�ا �� مادة دراسية واحدة و�و الذي يضم مواًدا م��ابطة و�دمج: املن�� املنص�ر -. التدر�س

من�� ا��االت  -... جياكعلم األرض ا��ديث الذي يضم الف��ياء وا��غرافيا وا��يولو 

يفية �عكس العالقات الواسعة، و�قوم ع�� ال��كيب ب�ن فروع كث��ة من املعرفة بك

لم ا��ياة والكيمياء املتداخلة بي��ا مثل اإلي�ولوجيا ال�� تضم مجموعة علوم كع

د �ش�ل يزداد املن�� ا��لزو�ي، و�قوم ع�� تدرُّج ا -... وا��غرافيا واالقتصاد ملادة �� التعقُّ

ا من ال��ابط ب�ن األ 
ً
ف�ار املب�ية سابًقا والبناءات عمًقا وا�ساعا مع تقدم املتعلم انطالق

.الالحقة

307 knowledge economy
économie de la connaissance

رأس املال ال�شري �� تطو�ر االقتصاد الذي يقوم ع�� ف�م جديد أك�� عمًقا لدور املعرفة و 

 للمعرف. االقتصاد وتقدم ا��تمع
ً
اال ة من أجل تحقيق التنمية والذي يحقق استخداًما فعَّ

ساس �� االقتصاد، باإلضافة االقتصادية واالجتماعية، بحيث ت�ون املعرفة �� ا��رك األ 

و�� ح�ن �انت األرض،  .إ�� تكييف وت�و�ن املعرفة من أجل تلبية احتياجاتھ ا��اصة

ج �� االقتصاد القديم، أصبحت والعمالة، ورأس املال �� العوامل الثالثة األساسية لإلنتا

بداع، والذ�اء واملعلومات، األصول امل�مة �� االقتصاد ا��ديد �� املعرفة الفنية، واإل 

واسع من املنتجات أ�مية  وصار للذ�اء املتجسد �� برامج ا��اسوب والتقنيات ع�� نطاق

لدافعة الرئ�سة �� ظل اقتصاد أما القوى ا. تفوق أ�مية رأس املال، أو املواد، أو العمالة

ِة 
َ
ْعِرف

َ
ِتَصاُد امل

ْ
اق
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ثورة  -. أك�� عاملية العوملة، حيث أصبحت األسواق واملنتجات -:املعرفة فتتمثل �� 

ة �� اإلنتاج بحيث زاد املعلومات، حيث أصبحت املعلومات واملعارف �ش�ل كثافة عالي

من العمال �� % 70ن اعتماده بصورة وا��ة ع�� املعلومات واملعارف، فنحو أك�� م

صا�ع صاروا �ستخدمون االقتصادات املتقدمة �م عمال معلومات والعديد من عمال امل

لتطورات مثل الشابكة ان�شار شب�ات ا��اسوب والر�ط ب�ن ا -. رؤوس�م أك�� من أيد��م

.���جعل العالم بمثابة قر�ة واحدة أك�� من أي وقت م) اإلن��نت(

308 knowledge engineering
engineering de la connaissance; ingénierie de la connaissance

طنا��، ال�� �س�� إ�� حل فن استخدام املبادئ واألدوات املتعلقة بأبحاث الذ�اء االص

و�شمل �ندسة . �اء ��ل�امشا�ل التطبيقات الصعبة واملعقدة وتحتاج إ�� معلومات ا���

إما بطر�قة يدو�ة أو آلية عن  املعرفة م�امَّ أو م�مات عديدة تبدأ �عملية اك�ساب املعرفة،

املعرفة ال�� تم تجميع�ا ��  طر�ق تجميع�ا من مصادر�ا املوثوق ��ا، ثم عملية تنظيم �ذه

ساليب االستدالل أو قواعد املعرفة، ثم عملية االستفادة م��ا من خالل استخدام أ

.اإلجراءات أو االست�تاج املنطقي

ِة 
َ
ْعِرف

َ
 امل

ُ
َدَسة

ْ
َ�ن

309 knowledge enrichment
enrichissement de la connaissance

�أن يضيف إ�� �ذه املعرفة  قدرة الطالب ع�� تطو�ر معاٍن جديدة ملعرفة سبق لھ دراس��ا،

عنا�ا ل�شمل مضام�ن شروحات أو تداعيات جديدة لم �سبق لھ دراس��ا، أو أن يوسع م

.جديدة

َراٌء َمْعِرِ��ٌّ 
ْ
ِإث

310 knowledge management
gestion de la connaissance

ع األسلوب املت�امل لتعر�ف و�دارة ومشاركة جم ِ�ّ
َ

يع موارد املعلومات ال�� فرع عل�� ُ��

نظامية إليجاد املعلومات يمتلك�ا أي تنظيم ومن ضم��ا ا��تمع، من خالل العمليات ال

درات الفرد العامل �� وجمع�ا وتنظيم�ا وتنقي��ا وعرض�ا واستخدام�ا بطر�قة تحسن ق

وثائق، والسياسات، وقد �شمل موارد املعلومات  قواعد البيانات، وال. مجال عملھ

عمال م�سو�ي أية مؤسسة واإلجراءات، وا����ات القديمة غ�� الوا��ة ال�� توجد �� أ

�م العميق من خالل خ��ا��ا و�ساعد إدارة املعرفة املنظمة �� ا��صول ع�� الف. وأفراد�ا

تمام املنظمة ع�� جمع وتطو�ر كما �ساعد �عض فعاليات إدارة املعرفة �� ترك�� ا�. الذاتية

لتعلم الدينامي، حل املشكالت، وا: وتقاسم وخزن واستخدام املعرفة ألشياء مثل

ِة 
َ
ْعِرف

َ
 امل

ُ
ِإَداَرة

138



. وارد الذ�نية من االندثاركما أ��ا تح�� امل. والتخطيط اإلس��اتي��، وصناعة القرارات

�عر�ف موارد املعرفة ال��  -:و�غطي اإلطار العام إلدارة املعرفة أر�ع فعاليات رئ�سة ��

ستخدام�ا؟ وما ال�يئة ال�� ما املوارد؟ وما الذي تحتو�ھ؟ وما طبيعة ا: تمتلك�ا املنظمة

ما : ن للمعرفة أن تضيف قيمةتتوافر ��ا؟ وما مدى توافر املداخل إل��ا؟؛ تحليل كيف يمك

وقات استخدام�ا �� الوقت فرص استخدام موارد املعرفة؟ وما تأث�� استخدام�ا ؟ وما مع

د ما�ية ال�شاطات ا��اضر؟ وما الذي س�ش�لھ قيم��ا املتعاظمة للمؤسسة؟؛ تحدي

ط ال�شا: املطلو�ة لتحقيق استخدام وقيمة مضافة أفضل ِ
ّ
ط

َ
خ

ُ
طات الستخدام كيف ن

ل ال�شاطات؟ كيف نراقب ال�شاطات؟ ؛ َفّعِ
ُ
مراجعة استخدام  موارد املعرفة ؟ كيف ن

ملضافة املرغوب ف��ا؟ كيف �ل استخدام�ا ي�تج القيمة ا: املعرفة لضمان القيمة املضافة

�ل االستخدام يخلق  يمكن ضمان استمرار�ة موارد املعرفة ألغراض �ذا االستخدام ؟

فرًصا جديدة؟

311 knowledge management 

measurementmesure de la gestion de la connaissance

ا من أن أك�� تحٍد واج�تھ إدارة املعرفة �� بداية ظ�ور�ا �و صعو�ة ق
ً
ما ال "ياس�ا، انطالق

عامل مع موجودات ملموسة، ، والصعو�ة �� القياس من أننا نت"يمكن ملسھ اليمكن إدارتھ

تائج جيدة �� �ذا وقد جرت محاوالت جادة لقياس إدارة املعرفة حصل �عض�ا ع�� ن

ة إدارة املعرفة ��دف مع�ن ا��ال، فقد أشار سي�� وداي��ك إ�� أنھ عندما ترتبط مبادر 

ملنظمة، فيمكن عندئذ للعمل يتوافق مع مف�وم القياس الذي يناسب قياس األداء �� ا

دارة املعرفة يتضمن ست قياس تأث���ا، كما قدما �عض األف�ار لتطو�ر مقياس ألداء إ

قاي�س أداء خاصة، تحديد األ�داف، واختيار طر�قة القياس، وتحديد م-:خطوات �� 

كذلك نجد . والتعديل و�شكيل عملية القياس، ووضع مستو�ات أداء زمنية، واملراجعة

ما فيھ املعرفة، مثل العائد �عض املقاي�س املالية ال�� تق�س فاعلية رأس املال الفكري ب

ة املضافة، و�سبة نفقات ع�� املوجودات، والقيمة السوقية للس�م، والعائد ع�� القيم

جات ا��ديدة إ�� إجما�� البحث والتطو�ر إ�� إجما�� النفقات اإلدار�ة، و�سبة املنت

ت ال�سو�قية، و�سبة براءات املنتجات، ونفقات حماية العالمة التجار�ة، و�جما�� النفقا

.االخ��اع املس�ثمرة إلجما�� براءات االخ��اع

ِة 
َ
ْعِرف

َ
ِقَياُس ِإَداَرِة امل

312 knowledge management 

objectivesobjectifs de gestion de connaissance
ِة 

َ
ْعِرف

َ
 ِإَداَرِة امل

ُ
ْ�َداف

َ
أ
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ملعرفة من مصادر�ا وتخز���ا جمع ا -:األ�داف ال�� �س�� إدارة املعرفة إ�� تحقيق�ا وم��ا 

ل�� تواجھ املنظمة؛ جذب رأسمال فكري لوضع ا��لول للمشكالت ا -. و�عادة استعمال�ا

شاركة باملعرفة لرفع مستوى خلق الب�ئة التنظيمية ال�� ���ع �ل فرد �� املنظمة ع�� امل

�ا وحماي��ا؛ إعادة تحديد املعرفة ا��و�ر�ة وكيفية ا��صول عل� -. معرفة اآلخر�ن

افة املعرفة والتحف�� بناء إم�انات التعلم و�شاعة ثق -. استخدام املعرفة و�عظيم�ا

قنية املنظمة، وقدر��ا ع�� تأكيد فاعلية ت -. لتطو�ر�ا والتنافس من خالل الذ�اء ال�شري 

ن امللكية الفكر�ة ع�� تحو�ل املعرفة الضمنية إ�� معرفة ظا�رة، و�عظيم العوائد م

من االقتصاد التقليدي إ��  تحول املنظمات -. استخدام االخ��اعات واملعرفة ال�� بحوز��ا

أل�شطة نحو الشب�ات ، والعمل كشبكة ل)اقتصاد املعرفة(االقتصاد العاملي ا��ديد 

ألف�ار الذكية من امليدان، االقتصادية الواسعة والتجارة اإللك��ونية؛العمل ع�� جمع ا

لتصميم ال�ادف والتكيف اإلبداع والو�� وا -. واملسا�مة �� �شر املمارسات �� الداخل

م، وخلق قيمة األعمال من لالضطراب والتعقيد البي�� والتنظيم الذا�ي والذ�اء والتعل

.خالل التخطيط ل�ا وا��ودة و�دارة العمالء وتقييم اإلنتاج

313 knowledge management 

strategiesstratégies de gestion de connaissance

 وفًقا لطبيعة عمل�ا واملدخل الذي اإلس��اتيجيات ال�� ت�بع�ا املنظمة �� إدارة املعرفة وذلك

و�� ضوء �ذا . ل��صيةاإلس��اتيجية ال��م��ية مقابل اإلس��اتيجية ا -:تت�ناه وم��ا

 -: ختلفت�ن �ماالتص�يف أشار �ا�سن إ�� أن املنظمات �ستخدم إس��اتيجيت�ن م

 �ا ترم�� وتخز�ن املعرفة ��وتتمحور حول ا��اسوب، و�جري بموج�: اإلس��اتيجية ال��م��ية

ترتبط بال��ص الذي يتو�� و : قواعد بيانات يمكن الوصول إل��ا؛ اإلس��اتيجية ال��صية 

ِ�� دور تطو�ر�ا، وتجري املشاركة ف��ا من خالل االتصال املباشر ب�
ْ
ل

ُ
ن األ��اص، و�� ال ت

�اتيجت�ن و��مل األخرى، بل وال �ستخدم  املنظمات عادة إحدى اإلس�. ا��وار ب�ن األفراد

سب متفاوتة، فت�ون �ستخدم أغلب املنظمات النا��ة االس��اتيجت�ن معا، ولكن ب�

ية املنظمات ال�� ت�تج إحدا�ما م�يمنة واألخرى داعمة، وتالئم اإلس��اتيجية ال��ص

نظمات املصنعة للمنتج حسب منتجات ذات معدالت �غي�� عالية، أما ال��م��ية فتالئم امل

قد م�� ماك إلروى ب�ن الطلب؛ إس��اتيجيات جانب العرض مقابل إس��اتيجيات الطلب، و 

فقط ع�� توز�ع و�شر  إس��اتيجيات جانب العرض ال�� تميل إ�� ال��ك�� -:نوع�ن، �ما

اركة �� املعرفة و�شر�ا، و�� املعرفة ا��الية للمنظمة، وتبعا لذلك تركز ع�� آليات املش

إس��اتيجيات  -. ملعرفةتص�� للمنظمات االس�شار�ة ال�� �سوق ا��لول املعتمدة ع�� ا

ِة 
َ
ْعِرف

َ
 ِإَداَرِة امل

ُ
ْ�َداف

َ
 أ

ُ
اِتيِجَيات �َ

َ
ِإْس�
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ديدة، وتتجھ نحو التعلم جانب الطلب ال�� تركز ع�� تلبية حاجة املنظمة إ�� معرفة ج

لمنظمات الصناعية ال�� ت�يح واإلبداع، أي ال��ك�� ع�� آليات توليد املعرفة، و�� تص�� ل

.العمل

314 knowledge maps
cartes de connaissance

��ا ال�� تمكن من عرض صوري للعالقات واملعلومات ال�� تم أسر�ا أو ا��صول عل

فيات العلمية املتنوعة وع�� االتصال و�علم املعرفة عن طر�ق اإلشراف ع�� األفراد وا��ل

حًدا من أ�م التحديات �� وُ�عد بناء ا��رائط املعرفية وا. مستو�ات متعددة من التفصيل

�عامل خرائط املعرفة ع��  -:��او��رائط املعرفة فوائد عديدة م. تنفيذ برنامج إدارة املعرفة

ن العامل�ن  -. ظمة وتوحد�اأ��ا ذاكرة التنمية ال�� �سيطر ع�� املعرفة ا��و�ر�ة للمن ِ
ّ

تمك

� خلق معرفة جديدة من خالل من التعلم ع�� االندماج �� ت�امل العالقات �� ا��ر�طة وع�

عمال و�دارة تقنيات �سا�م �� سد الفجوة ب�ن إدارة األ  -. الكشف عن عالقات جديدة

العمليات وع�� طر�ق تنفيذ إذ تركز األو�� ع�� نتائج األعمال و  -. االتصاالت للمعلومات

ت واملنا�� وكيفية إدارة وتطو�ر املنظمة إلس��اتيجي��ا، وتركز الثانية ع�� تقنية املعلوما

ة تقنيات املعلومات �� ضوء األنظمة حيث �سمح خرائط املعرفة ملديري األعمال برؤ�ة قيم

ملعرفة املنظمة حيث توفر  �سا�م �� تحديد والسيطرة ع�� املصادر ا��تلفة -. ف�م�م ل�ا

سا�م �� أداء العمل � -. �ذه ا��رائط الطر�قة ��مع وت�امل وتقاسم مصادر املعرفة

���م خاصة �� تقنيات �ش�ل أسرع، وتؤدي دوًرا م�ًما �� توجيھ العامل�ن ا��دد وتدر 

نفس�م بدون إشغال املعلومات، واستخدام �ذه ا��رائط ُيَمكّنِ العامل�ن من توجيھ أ

ن أن �ستخدم�ا مديرو تقنيات املعلومات ل -. ا����اء بذلك ِ
ّ

تحديد الفجوات ا��ط��ة ُيَمك

.دعم التطبيق أيًضاأو التداخل غ�� الضروري �� إس��اتيجية األعمال واألنظمة و 

ِة 
َ
ْعِرف

َ
 امل

ُ
َراِئط

َ
خ

315 knowledge resources
ressources de connaissance

م إ�� مصدر�ن رئ� سَّ
َ

ق
ُ
املصادر  -:س�ن ،�مااملصادر ال�� تحوي أو تجمع املعرفة، وت

يطة وال�� تتوقف ع�� نوع و�� تلك املصادر ال�� تظ�ر �� ب�ئة املنظمة ا��: ا��ارجية

ْس�ُل العالقات مع املنظمات األخرى الرائدة �� امليدان أو االن�
َ
ساب إ�� التجمعات ال�� �

 ، والقطاع)اإلن��نت(ات والشابكة عل��ا عملية إنتاج املعرفة، ومن أمثلة �ذه املصادر املكتب

وا��امعات ومراكز البحث  الذي �عمل فيھ املنظمة واملنافسون ل�ا واملوردون والعمالء

املعرفة، حيث �عمل �ل األفراد و�راءات االخ��اع، و�عد الب�ئة املصدر ا��ار�� للمعلومات و 

ِة 
َ
ْعِرف

َ
َمَصاِدُر امل
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�ات ا��سية، ع�� اك�ساب ع�� مختلف مسؤوليا��م التنظيمية ومن خالل أحد أو �ل املدر 

ثل التأمل والف�م وا��كم البيانات وا��وادث من الب�ئة من خالل قدرا��م اإلداركية م

ومن خالل ا����ة والذ�اء  بحيث �ستطيعون معا��ة �ذه البيانات وتحو�ل�ا إ�� معلومات،

ع�ا �� مع�� للتحول إ�� والتفك�� والتعلم �ستطيع األفراد تفس�� �ذه املعلومات ووض

امل��اكمة حول مختلف  وتتمثل �� خ��ات أفراد املنظمة: املعرفة؛ املصادر الداخلية

ات واملنظمة ك�ل وعمليا��ا املوضوعات وقدر��ا ع�� االستفادة من �علم األفراد وا��ماع

س��اتيجية واملؤتمرات اإل : ، ومن األمثلة ع�� �ذه املصادر )التكنولوجية(التقانية 

 العمليات الداخلية لألفراد ع��الداخلية، واملكتبات اإللك��ونية، والتعلم الصفي وا��وار و 

أو البحوث و�راءات االخ��اع  الذ�اء والعقل وا����ة وامل�ارة أو من خالل التعلم بالعمل

.الداخلية

316 knowledge society
société de la connaissance

وظيف�ا بكفاءة �� مجاالت ا��تمع الذي يقوم �� األساس ع�� �شر املعرفة و�نتاج�ا وت

..يق التنمية ال�شر�ةإ��، لتحق...التعليم واالقتصاد والسياسة واإلدارة والتقنيات

ِة 
َ
ْعِرف

َ
َمُع امل

َ
ُمْجت

317 knowledge theories
théories de la connaissance

رت . ظر الباحث�ننظر�ات ُدِرَست املعرفة تبًعا الختالف حقول�ا العلمية ووج�ات ن سَّ
َ
وف

: ب�ن نوع�ن من املعرفة �عض النظر�ات كيفية ت�و�ن املعرفة من خالل التفاعل ا��ر�ي

ناصر املعرفية والتقنية، الضم�� والظا�ري، وأشارت إ�� أن املعرفة الضمنية �شمل الع

ت، النماذج، التوقعات، ا��ططا -:فالعناصر املعرفية تتضمن النماذج العقلية التالية

الكيف، ا�ِ�َرف،  –فة املعر  -:أما العناصر التقنية ف�شمل .  املعتقدات، وج�ات النظر

.امل�ارات

ِة 
َ
ْعِرف

َ
 امل

ُ
ات ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن

318 knowledge workers
ouvriers de la connaissance

�ت عوملة العمل والتحس�نات املستمرة �� التقنيات من طبي َّ�
َ
فقد َحلَّ . عة القوى العاملةغ

ال الياقات الزرقاء  ال جدد، محل ُعمَّ ذين �ستخدمون أيد��م �� مثل عمال املصا�ع ال(ُعمَّ

اًدا جيًدا لصيانة وتوسيع والعمال املعدون إعد". وأصبح يطلق عل��ا طعما املعرفة) العمل

فكرون و�عملون مع األف�ار، للَعْقد القادم، والذين ي) التكنولوجية(دور القيادة التقانية 

مليات و�تخذون و�ستخدمون عقول�م �� تحو�ل أف�ار�م إ�� منتجات وخدمات أو ع

ِة 
َ
ْعِرف

َ
اُل امل ُعمَّ
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��ديدة ال�� سيطرت ع�� فالتقنيات ا. القرارات، و�عرفون أيًضا �عمال الياقات الذ�بية

�ت العمال نحو م�ام أك� � �عقيًدا تتطلب التفك�� العديد من امل�ام الروتي�ية، قد َوجَّ

 -:ات العامة لعمال املعرفة ومن أ�م السم. والف�م وتجميع املعرفة ا��ديدة وحل املشكالت

امتالك�م للم�ارات  -. عرفةاستخدام�م للتقنيات �� جمع املعلومات وتحليل�ا وتوضيح امل

غ�� املتوقع،  مقارنة عمل�م قدر��م ع�� التكيف مع التغي�� السر�ع و  -. التحليلية العالية

مل مؤسسا��م، يطبقون مع أفضل املمارسات، ف�م�م كيفية توافق عمل�م ومالءمتھ مع ع

.الذ�اء العاطفي �� موقع العمل
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L
319 leader teacher

enseignant leader
سم �علي�� باملدرسة، معلم من الطبقة القيادية الوسطى، و�شغل عادة وظيفة رئ�س ق

ى القيا��� باملدرسة واألسرة تمك�ن املتعلم من بلوغ املستو  -:و�متلك امل�ارة والقدرة ع��

 األسرة وا��تمع ا���� لتحس�نوا��تمع؛ التعاون مع أطراف العملية التعليمية باملدرسة و 

ر وتوز�ع م�ام تنفيذه اإلس�ام مع �يئة التدر�س واملدير �� صناعة القرا -. التمدرس

ت�و�ن .  ى �علم الطالبوتطبيقھ؛ إحداث �غي��ات إيجابية لتحس�ن ب�ئة التعلم ومستو 

ية لتدر�س املن�� الدرا���، م�انتھ و�و�تھ من عضو�تھ الفعالة �� املدرسة؛ وضع خطة زمن

.ناسبةبالتعاون مع املعلم�ن، توجيھ املعلم�ن لطرائق التدر�س امل

اِئٌد 
َ
ٌم ق ِ

ّ
ُمَعل

320 learning aids
moyens d'apprentissage

ل غرفة الصف أو خارج�ا �ل ما �ستخدمھ املتعلم من أج�زة ومواد ومصادر �عليمية داخ

ن ا����ات واملعارف حول �ساعده �� إعداد دروسھ وكيفية تحض���ا، و�� اك�ساب مز�د م

عرض وأية وسيلة �ساعد املعلم �� عملي. موضوع محدد بطر�قة ذاتية
ُ
ة التعليم والتعلم، �

.ز�ادة س�ول��ا وسرع��ا�� سياق الدرس ب�ن الَفْيَنة واألخرى ألجل دعم عملية التعلم و 

ِم 
ُّ
َعل

َّ
 الت

ُ
ات

َ
ُمِعين

321 learning by doing
apprentissage par le travail

�موعة من امل�ام واألدوار نوع من التعلم حيث يك�سب املتعلم ا����ات من خالل أدائھ �

تعلم �� اإلتقان ال�� ي�ب�� ع�� املكما �ش�� �ذا املصط�� أيضا إ�� معاي. وامل�ارات أداًء فعلًيا

.اجتياز�ا قبل السماح لھ بمتا�عة مراحل �علمھ األخرى 

ُم (ال.. ) ِبالَعَمِل 
ُّ
َعل

َّ
�

322 learning environment
environnement d'apprentissage

التالميذ : ناصر ثالثةالوضع والظروف ال�� �ش��ك �� خلق جو مالئم للتعلم، وتضم ع

ِم 
ُّ
َعل

َّ
 الت

ُ
ة

َ
ِب�ئ

144



ميذ وتث�� غض��م وتث�� رغبا��م واملعلم  و��ئ��م املادية، و�ذه الب�ئة �� ال�� تحرك التال 

لقيام يتحقيق�ا وفقا وتبعث ب�شاط�م، كما ���ع�م ع�� اختيار أعمال�م بأنفس�م وا

.رغبا��م

323 learning level
niveau d'apprentissage

د حالة ودرجة تطور العمليات املق��حة للت م �� مراحل محددة املستوى الذي ُيحّدِ
ُّ
عل

.باملقارنة مع معاي�� نظر�ة أو حالة ��ائية ي�ب�� بلوغ�ا

ِم 
ُّ
َعل

َّ
َوى الت

َ
ُمْست

324 learning outcomes
résultats de l'apprentissage

�� ش�ل معرفة أم م�ارات أم  ما اك�سبھ الطالب �عد ان��اء عملية التعلم، سواء أ�ان ذلك

خالل تحديد ال�دف من  سلوكيات قابلة للتقييم، و�تم تقييم مخرجات التعلم عادة من

ھ، وكيف س�تم التقييم، التقييم، ومن الذي سوف يتم تقييمھ وما الذي سوف يتم تقييم

 ل��بو�ون املعنيون ال��ك�� ع��وكيف س�تم سرد نتائج التقييم واالستفادة م��ا، وقد يقرر ا

� من ا��االت واملستو�ات عدد محدد من ا��االت واملستو�ات الدراسية أو ع�� عدد كب�

.الدراسية

ِم 
ُّ
َعل

َّ
 الت

ُ
َرَجات

ْ
ُمخ

325 learning package; learning kit
malette d'apprentissage; trousse d'apprentissage

ا، حقيبة تحتوي ع�� مجموعة من ال�شاطات التعليمية ا��تلفة ا
ً
ل�� تخدم جميع�ا �دف

�شاطات من �شاطات أو مجموعة أ�داف �عليمية محددة؛ حيث يمكن أن ت�نوع تلك ال

اطات عملية وتجارب سمعية، إ�� �شاطات مرئية، إ�� �شاطات سمعية بصر�ة، إ�� �ش

يع�ا،كما �شمل معملية، وقد �شمل ا��قيبة الواحدة �عض �ذه ال�شاطات أو جم

كما �شمل إ�� جانب . م��لة مجموعة من املواد التعليمية املت�املة مصورة أو مطبوعة أو

قو�مية ال�� يمكن �� ضو��ا املادة التعليمية جميع االختبارات واملقاي�س واأل�شطة الت

د مستوى تقدمھ �� �علم ا��قيبة، ومدى تحقيقھ .أل�داف�ا للدارس أن ُيَحّدِ

 
ٌ
ة ْعِليِميَّ

َ
� 

ٌ
َحِقيَبة

326 learning resources center
centre des ressources d'apprentissage

ألج�زة واألدوات امل�ان الذي يخصص لتخز�ن وعرض مجموعة متنوعة ومتعددة من ا

يمكن للمتعلم أو املعلم  واملواد التعليمية، وغ���ا من مصادر أو موارد التعلم ال��

ِم 
ُّ
َعل

َّ
ُز َمَصاِدِر الت

َ
َمْرك

145



، أو لتحقيق أ�داف االستعانة ��ا �� اك�ساب أو تنمية ا����ات حول موضوع محدد

�ان، �ل م��ا يختص بنوع �عليمية محددة، و�شمل مركز مصادر التعلم عدة قطاعات أو أر 

رة  َصغَّ
ُ
، )ميكروفيلم وميكروف�ش(من مصادر التعلم �الكتب واملطبوعات، واملعلومات امل

صورات واللوحات، ، وأفالم الفيديو، وامل)اإلن��نت(وا��اسوب وخدمات الشابكة 

مية �� �ل ركن �ش�ل حيث توجد املواد واملصادر التعلي. إ��... وا��سمات، والنماذج

ر ملستخدم�ا معرفة ما �و متوفر م��ا، كما �س�ل ع ملية ا��صول عل��ا، ُمَف�َرس ُيَ�ّسِ

.و��ون للمتعلم حر�ة التنقل ب�ن �ذه األر�ان

327 learning strategies
stratégies d'apprentissage

م�ا املتعلم ملساعدتھ ع�� مجموع األساليب واإلجراءات والسلوكيات الواعية ال�� �ستخد

باإلضافة إ�� ا����ات  اك�ساب معلومات جديدة وتخز���ا واالحتفاظ ��ا واس��جاع�ا،

 وفًقا لبي�تھ ومقتضيا��ا، وع�� وامل�ارات والعادات واملواقف ال�� �ساعد املرء ع�� التكيف

لتعلم مباشرة  و�� ال�� وقد ت�ون إس��اتيجيات ا. تكييف بي�تھ وفًقا لرغباتھ وحاجاتھ

إس��اتيجيات : ر، ومن أمثل��اتدخل مباشرة �� عملية التعلم، وتؤثر �� نتائج�ا �ش�ل مباش

قد ت�ون غ�� مباشرة، و�� و . التذكر، واإلس��اتيجيات املعرفية، و�س��اتيجيات التعو�ض

: ش�ل غ�� مباشر، ومن أمثل��اإس��اتيجيات �ساند وتدعم عملية التعلم، وتؤثر �� نتائج�ا �

ت االنفعالية، واإلس��اتيجيات ، واإلس��اتيجيا)فوق املعرفية(إس��اتيجيات ما �عد املعرفة 

.االجتماعية

ِم 
ُّ
َعل

َّ
 الت

ُ
اِتيِجَيات �َ

َ
ِإْس�

328 learning styles
styles d'apprentissage

�ات جديدة، وخليط من عناصر الطرائق واإلجراءات ال�� ي�بع�ا املتعلم ذاتيا الك�ساب خ�

أسلو�ھ : ب �� املتعلم ��معرفية وانفعالية وسلوكية، و�شمل أسلوب التعلم أر�عة جوان

مواقف التعلم املطابقة  املعر��، وأنماط اتجا�اتھ وا�تماماتھ، وميلھ إ�� البحث عن

كما ت�نوع . ون غ���األنماط �علمھ، وميلھ إ�� استخدام إس��اتيجيات �علم محددة د

الفردي، إ�� أساليب التعلم  أساليب التعلم من أساليب التعلم ا��م�� إ�� أساليب التعلم

� أساليب التعلم من �عد، �� مجموعات صغ��ة، ف�� ت�نوع من أساليب التعلم املباشر إ�

.إ�� غ�� ذلك من أساليب التعلم.. إ�� أساليب التعلم با��اسوب

ِم 
ُّ
َعل

َّ
َساِليُب الت

َ
أ

329 learning styles maps
carte des styles d'apprentissage

ِم 
ُّ
َعل

َّ
َساِليِب الت

َ
 أ

ُ
َراِئط

َ
خ

146



فراد، إذ ترسم صورة نوع خاص من ا��رائط ت�تج عن عمليات تخطيط إدرا�ي لتعلم األ 

تباع�ا واستخدام�ا �� وا��ة ودقيقة لألساليب والطرائق ال�� يفضل �ؤالء األفراد ا

خل املؤسسات التعليمية أو إدراك و�علم األشياء واملعا�ي وا����ات ال�� يواج�و��ا دا

يد إجراءات التدر�س، من وتفيد �ذه ا��رائط �ش�ل أسا��� وكب�� �� توجيھ وترش. خارج�ا

توافق مع أساليب التعلم حيث اختيار أساليب التدر�س، وأ�شطة التعليم والتعلم بما ي

ال��بو�ون غالبا برسم تلك  و�قوم ا����اء واملتخصصون واملعلمون . املفضلة لدى الدارس�ن

ت الواقعية، واملقابالت ا��رائط ل�ل متعلم من طال��م معتمدين �� ذلك ع�� املالحظا

.لتعلم املفضلة لد��مال��صية واالختبارات واملقاي�س ال�� من شأ��ا كشف أساليب ا

330 lesson plan
plan de leçon

� واآلليات ال�� �ستخدم�ا مخطط تفصي�� للدرس الذي يقوم بإعداده املعلم لتوضيح املن�

جراءات ال�� ي�ب�� عليھ ليصل بطالبھ إ�� أ�داف �عليمية محددة ووا��ة، حيث يحدد اإل 

� دف�� خاص ُ�ْعَرف بدف�� تنفيذ�ا عندما يدخل إ�� غرفة الصف، و���ل تلك اإلجراءات �

يوجد ف��ا الدرس،  عنوان الوحدة ال��: و�شمل خطة الدرس. تخطيط أو تحض�� الدروس

ة �ش�ل سلو�ي إجرا�ي،
َ
ثم الوسائل التعليمية  ثم عنوان الدرس، ثم أ�داف الدرس َمُصوغ

س، ثم األ�شطة ال�� س�ستخدم�ا خالل التدر�س، ثم م��صا لعناصر محتوى الدر 

امل��لية للتالميذ، ) امل�ام(ت املصاحبة للدرس، ثم أسئلة تقو�م الدرس، ثم أسئلة التعي�نا

.��طةثم قائمة املراجع ال�� اعتمد عل��ا املعلم �� إعداد �ذه ا

ْرِس 
 الدَّ

ُ
ة

َّ
ط

ُ
خ

331 licensure
licence

يئة مستقلة السماح العملية ال�� تضمن بموج��ا �يئة ح�ومية أو �يئة خاصة أو �

ل التعليم �� مدرسة مث. بممارسة م�نة محددة ل��ص حقق مؤ�الت ممارسة تلك امل�نة

منح ل��ص ابتدائية أو ثانو�ة، أو مدير مدرسة، أو مرشد تر�وي، أو أي
ُ
ة ُرخصة رسمية ت

و�تطلب . ا��ددة للقيام ��ا ما ملزاولة م�نة قد أتمَّ ا��د األد�ى من الشروط واملتطلبات

إ��اء دراسة �عض : �اا��صول ع�� ال��خيص �� �عض الدول  إ��اء متطلبات محددة م�

.املقررات، و���اء ف��ة التدر�ب امليدا�ي

ْرِخيٌص 
َ
ت

332 lifelong education
enseignement tout au long de la vie

و�ر وتحديث خ��اتھ أوال إتاحة فرص �عليمية مستمرة طوال حياة الفرد بقصد تنمية وتط

ْعِليٌم َمَدى ا�َ�َياةِ 
َ
�
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ش�ادات، ل�ي يتمكن من  بأول ح�� �عد تخرجھ من املؤسسات التعليمية وحصولھ ع�� أية

لتفاعل مع برامج التنمية، تحقيق التكيف مع املتطلبات ا��ضار�ة، وح�� ي�ون بمقدوره ا

ظامي بأش�الھ ا��تلفة عن مما يتطلب املزاوجة ب�ن التعليم النظامي والتعليم غ�� الن

سات الثقافة واإلعالم طر�ق مراكز التدر�ب والتعليم العارض الذي يتم عن طر�ق مؤس

من �ذ. واألسرة ودور العبادة وا��معيات والروابط وغ���ا
َ

ؤ
ُ
ه املدارس واملعا�د برامج وت

 من ال��امج التقليدية أو األ�اديم
ً
كما توجد مراكز �عليم مستمر . يةمرنة قابلة للتطور بدال

ص للر  خصَّ
ُ
اشدين �ي يمارسوا ف��ا للراشدين حيث تتوافر ف��ا �س�يالت مادية و�علمية ت

أو جماعات أو منظمات أو  �شاطا��م ال��بو�ة، و�شرف ع�� �ذه املراكز مدارس أو �ليات

لتعليمية، و�� أيضا إضافة إ�� مراكز توسيع ا��دمات ا... مؤسسات صناعية واجتماعية

�عض ال�ليات أو ا��امعات أو  مراكز تتوافر ف��ا ال�س�يالت التعليمية واملادية وتوجد ��

من ا��دمات التعليمية ال��  خارج�ا، و�ؤم�ا الراشدون ألغراض �عليمية وتدر��ية لإلفادة

ة لكتب واملعدات وا����ات ال��بو�تقدم�ا ال�لية أو ا��امعة من خالل �ذه املراكز املزودة با

.ع�� اختالف أنواع�ا

333 lifelong learning
apprentissage tout au long de la vie

حتياجات التعلم لدى التعلم بوصفھ عملية تتواصل �� جميع مراحل ا��ياة لتلبية ا

و خارج�ا، بقصد إثراء ممن تجاوزت أعمار�م ستة عشر عاًما �� أماكن عمل�م أ. األفراد

واسع النطاق ��  وُ�ستخدم �ذا املصط�� استخداما. أدا��م وتحس�ن مستوى حيا��م

و�ندرج . مستو�ا��ا العديدةمجال �عليم الكبار للداللة ع�� عمليات التعلم �� أش�ال�ا و 

ضا برامج ما �عد محو األمية التعليم املستمر �� إطار التعلم مدى ا��ياة، كما تندرج أي

�� م�ارات القراءة ضمن برامج التعلم مدى ا��ياة، و�� برامج مصممة للمحافظة ع

شأن ال��امج األولية ��و  شأ��ا –وت�سم �ذه ال��امج عادة. والكتابة وا��ساب وتحسي��ا

م ��دف تطو�ر م)أقل من سنة واحدة(بقصر مد��ا  –األمية
َّ
نظ

ُ
�ارات محددة ألغراض ، وت

.محددة

ٌم َمَدى ا�َ�َياةِ 
ُّ
َعل

َ
�

334 linear programming model
modèle linéaire de programmation

ا��دودة للمؤسسة  أسلوب ر�ا��� �ستخدم لتحديد التخصص األمثل للموارد الواردة

��ا عدد كب�� من أوجھ وتخطيط استخدام وتوز�ع تلك املوارد �� ا��االت ال�� يوجد ف

�طية توفر العديد من و�تطلب تطبيق أسلوب ال��مجة ا�. االستخدام البديلة املمكنة

ِة  يَّ ِ
ّ
ط

َ
ُج الَ�ْ�َمَجِة ا��

َ
ُموذ

َ
ن
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دائل متعددة لتحقيق أن ت�ون �ناك ب -:الشروط تمثل مقومات لتطبيق �ذا األسلوب و��

عالقة ب�ن العوامل  أن توجد -. أن ت�ون املوارد املستخدمة محدودة -. ال�دف امل�شود

.عادالت ر�اضية أو متبايناتإم�انية التعب�� عن �ل من ال�دف والقيود إما بم -. املتغ��ة

335 literacy
alphabétisation

قراءة بكيفية تمكنھ، ل�س تمك�ن ��ص راشد أو أك�� من اك�ساب القدرة ع�� الكتابة وال

لقدرة ع�� إنتاج مقاطع فقط من التعرف ع�� ا��روف وال�لمات وتمي���ا، بل ف�م�ا وا

�تمع، وتحقيق أ�داف�م لتمكي��م من التصرف باستقاللية داخل ا�. مكتو�ة ذات داللة

ع ا���� وا��تمع األوسع ال��صية، وتنمية معارف�م و�م�انا��م، واملشاركة �� ا��تم

ص الذين �عرفون القراءة وتقاس �سبة القرائية لدى الكبار �عدد األ��ا. مشاركة �املة

مئو�ة من  سنة فما فوق، و�ع�� عن �ذا العدد ك�سبة 15والكتابة والذين يبلغ عمر�م 

" محو األمية"األساسية من  وتتحدد الغايات الك��ى . مجموع الس�ان �� �ذه الفئة العمر�ة

ألولية الضرور�ة تحقيق التفتح ال�امل ل��صية الفرد، تطو�ر االستعدادات ا: ��

تصادية والدمج فيما بي��ا؛ للمشاركة �� ا��ياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالق

ان؛ تنمية الو�� النقدي لدى تحقيق اإلنصاف والعدالة االجتماعية واالرتقاء بحقوق اإل�س

وع�� مستوى أك�� تحديدا،  الفرد تجاه الواقع االجتما�� وتمكينھ من التحكم �� مص��ه؛

 ة �� ا��ياة االجتماعية من خاللترمي أ�شطة محو األمية إ�� دفع الفرد إ�� املشاركة الفاعل

.واملدنية ممارسة واجباتھ واملطالبة بحقوقھ وتحمل مسؤولياتھ األسر�ة

 
ٌ
ة اِئيَّ ِة، ِقَر ِميَّ

ُ
َمْحُو األ
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ايا وا��االت، ملدة من الدراسة ال�� تتا�ع قضية أو حالة واحدة أو مجموعة من القض

ودراسة املتا�عة أو  ،)التار�خية(الدراسة الت�و��ية : الزمن، وتتضمن �ذه الدراسة

جمع املعلومات واملعطيات  و�دف�ا... املالحقة، ودراسة النمو، ودراسات النمو التجر��ية

تأث�� �عض العوامل ا��اصة،  املعيار�ة عن النمو ملعرفة االتجا�ات واملواقف أو ملراقبة

.كما تحدث �� أثناء إجراء التجارب
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M
337 magnet school

école attirante
قدم مقررات ومنا�� متخصصة، وقد أخذت وصف ا��اذبة م

ُ
ن حقيقة أ��ا مدرسة ت

والفكرة ال�امنة وراء  . يميةتجذب الطالب �� النطاق ا��غرا�� الذي تحدده السلطات التعل

�� فنون األداء،  إ�شاء �ذه املدارس �� وجوب تخصص�ا بطر�قة ما، فتخصص �عض�ا

ر��� ا�تما
ُ
مات معينة، وتوفر من�ً�ا وأخرى �� العلوم أو التقنيات، و�ضافة إ�� أ��ا ت

دارات التعليمية بإ�شاء و�� �عض الدول ال�� تطبق المركز�ة التعليم تقوم اإل . واسًعا

تم إ�شاء املدارس ا��اذبة املدارس ا��اذبة لتأخذ طال��ا فقط من مدارس اإلدارة، حيث ي

قد ظ�رت املدارس ا��اذبة و . ال�� ينضم طال��ا �� حاالت أخرى من إدارات �عليمية أخرى 

�� ع�� الفصل العنصري �� �� الثماني�يات من القرن العشر�ن للمساعدة �� القضاء الفع

ة ِعرقيا، �� مقاومة م��م املدارس �عد أن انتقل اآلباء إ�� الضوا�� لضمان مدارس نقي

دمت األموال لإلدارات التعليمية
ُ
ال�� تنفذ خطط الدمج  لسياسة الدمج الِعر�� حيث ق

تطو�ر املدارس ا��اذبة؛  ول�ي ���ع الدمج التطو�� بدأت اإلدارات التعليمية. التطو��

سة جاذبة يمكن أن لتجذب الطالب إ�� مدارس متخصصة ع�� نطاق اإلدارة، و�ل مدر 

ماما��م، و�� غضون ي�ون ل�ا من�� متخصص من شأنھ أن يجذب الطالب بناًء ع�� ا�ت

��اصة ا��تلفة �� مواقع سنوات قليلة ان�شرت املدارس ا��اذبة لألطفال ذوي املوا�ب ا

ركز  معظم املدارس. ما �ان للوالدين أن يقبلو�ا لوال ذلك
ُ
ا��اذبة من حيث املن�� ع��  وت

ل الب�الور�ا الدولية، أك�� فرع معر�� أو مجال درا��� مع�ن، فيما ي�ون ترك�� �عض�ا، مث

الر�اضيات : أل�اديمية، مثلعمومية، وعموًما فإن املدارس ا��اذبة قد تركز ع�� الفروع ا

ة والفن وفنون األداء، أو قد والعلوم الطبيعية وال�ندسة واإل�سانيات والعلوم االجتماعي

.تركز ع�� التعليم الف�� أو امل�� الصنا�� أو الزرا��

 
ٌ
 َجاِذَبة

ٌ
َمْدَرَسة
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يق نتائج محددة عملية مستمرة �س�ند إ�� مفا�يم وأساليب علمية، �س��دف تحق
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الفعالية �� ظل الظروف باستخدام املوارد املتاحة للمؤسسة بأع�� درجة من الكفاءة و 

لتداخل وال�شابك ب�ن و�عكس مفا�يم اإلدارة املعاصرة تأث�� ا. املوضوعية ا��يطة

ديث من العلوم الطبيعية مجموعة من العلوم ا��تلفة، فقد استفاد الفكر اإلداري ا��

صادية نقل م��ا مفا�يم حيث نقل م��ا فكرة النظام وتحليل النظم، ومن العلوم االقت

 ن املفا�يم واألدوات واألساليبالكفاءة اإلنتاجية، ومن العلوم السلوكية نقل م��ا الكث�� م

أن  -:اصرة �عدة خصائص م��اوتتم�� اإلدارة املع. املتصلة بالسلوك والعالقات اإل�سانية

ن خالل ممارسة عدد من اإلدارة �شاط إ�سا�ي �ادف، و�عمل ع�� تنمية موارد جديدة، م

التنظيم، وتنميھ املوارد، تحديد األ�داف، والتخطيط، و : الوظائف اإلدار�ة األساسية و��

حيث : ت�امل وظائف اإلدارة -. والت�سيق، والتوجيھ، والرقابة، وتقييم األداء، واالتصاالت

اح �� أي م��ا يؤثر و�تأثر إن �ذه الوظائف ل�ست منفصلة بل �� م��ابطة، بمع�� أن النج

 فاإلدارة ��ذا املع�� عبارة عن نظام م. بكفاءة با�� الوظائف
ً
ت�امل �عمل �ل جزء فيھ عمال

�� فإن القصور �� أحد ُمَحدًدا ُ�ْسِ�ُم بدرجة ما �� تحقيق ال�دف العام للنظام، و�التا

اط اإلداري ال ��تم فقط فال�ش: املستقبلية -. األجزاء يص�ب النظام �لھ بالضعف والتخلف

لة تحتاج إ�� الت�بؤ �أساس باملشكالت ا��اضرة، بل يمتد أفق العمل اإلداري لف��ات مقب

ا �� االعتبار ا
ً

ذ
ْ

خ
َ
: املوقفية -. ����ة املاضيةالتخاذ القرارات واختيار أساليب العمل أ

نھ يؤثر ف��ا و�تأثر ��ا؛ فالعمل اإلداري ال يمكن فصلھ عن ظروف الب�ئة ا��يطة، بل إ

ماد املتبادل ب�ن امل�شآت، ف�ناك درجة كب��ة من االعت): امل�شآت(التداخل ب�ن املؤسسات 

ھ اإلدارة �� مؤسسات أخرى م�شأة يتأثر بما تفعل/ ومن ثم فإن عمل اإلدارة �� أي مؤسسة

.و�ؤثر ف��ا

339 management by administrative 
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ظمة اإلدارة العامة، مج�ودات تتم بطر�قة خاصة ��دف إدخال �غي��ات أساسية �� أن

ي�� لتحس�ن واحد أو أك�� وذلك ع�� مستوى النظام ك�ل، أو ع�� األقل من خالل وضع معا

ية أو األفراد أو العمليات من العناصر األساسية ل�ذا النظام، كعناصر ال�يا�ل التنظيم

و يرمي اإلصالح . لتنفيذاإلدار�ة اليومية، وذلك من حيث النطاق واملضمون و�جراءات ا

د ع�� الوظيفة ال ع�� الب�يان اإلداري إ�� تحس�ن أحد األنماط االجتماعية من خالل التأكي

ساوئ واملعوقات �افة، ا��اص بھ، كما �عمل حركة اإلصالح ع�� إزالة املشكالت وامل

وقد ي�ون اإلصالح . نفس�ا وتق��� ع�� عدم التوافق، وذلك بدون �غي�� األوضاع األساسية

ل�� �عا�ي م��ا الوحدات يقوم ع�� أساس املعا��ة ا��زئية للمشكالت ا: اإلداري جزئيا

ِح اِإلَداِرّيِ 
َ
 ِباِإلْصال

ٌ
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أساليب وطرائق العمل،  ا���ومية �� الدولة، أي معا��ة قطاع واحد أو أك��، بتعديل

ق األ�داف املرجوة، وقد فضال عن إعادة تنظيم ا���از اإلداري �غرض التوصل إ�� تحقي

 
ً
ھ �شاط ا���از اإلداري، ف�شمل جميع املشكالت واملعوقات ال�� �ع��ض أوج: ي�ون شامال

ن أ�م أسباب اإلصالح وم. إ�� غ�� ذلك.... وذلك من ناحية النظم اإلدار�ة وال�شر�عية

اإلنجازات واملعارف العلمية  مسايرة التغ��ات �� -. التغ��ات السياسية �� الدولة -:اإلداري 

اتجاه الدولة إ��  -. ا��تمع التغ�� �� قيم ومعتقدات -. �� الدولة) التكنولوجية(والتقانية 

قيام  -:رائق اإلصالح اإلداري ومن ب�ن ط. التنمية الشاملة، أو االتجاه لت�ون دولة ا��دمات

 -. الستعانة بأية ج�ات أخرى الرئ�س اإلداري بج�ود اإلصالح اإلداري �� مجال عملھ دون ا

ضاع القائمة، و�عرف أوجھ �غرض دراسة األو : �شكيل ��ان للقيام بج�ود اإلصالح اإلداري 

التوصل إ�� أفضل ا��لول القصور والفساد اإلداري، وتحديد وتحليل أسبابھ ا��تلفة، و 

داري من خالل استخدام إصالح إ -. البديلة ال�� يمكن املفاضلة بي��ا الختيار أفضل�ا

ركزي للتنظيم واإلدارة، ا���از امل: ال�يئات املتخصصة �� ذلك ع�� مستوى الدولة، مثل

.األج�زة ا��تلفة �� الدولة وج�از اإلصالح الوظيفي، وج�از اإلصالح اإلداري، وغ���ا من

340 management by administrative 
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ب وفلسفة ومناخ اإلدارة �� إحداث �غي��ات جذر�ة وشاملة ومستمرة �� املفا�يم واألسالي

د أو م�ان مع�ن، سواء املؤسسات، ول�س مجرد إحداث �غي��ات جزئية موقوتھ بزمن محد

قضاء ع�� �ل مساوئ أخذ ذلك ش�ل اإلصالح أو التنمية والتطو�ر اإلداري ��دف ال

ھ، و�يجاد ج�از جديد يمكنھ الب��وقراطية، وأسباب تخلف وفساد ا���از اإلداري و�عقيدات

� تحد من حركة التفاعل ب�ن تقديم خدماتھ بكفاءة وفعالية، وتحطيم القيود والعقبات ال�

ة � تلك العوامل واملتغ��ات ال�امن�ل من العوامل واملتغ��ات املرتبطة باإلدارة، وال��ك�� ع�

إحداث �غي��ات  -:ن خالل وراء التخلف اإلداري �� محاولة م��ا ملواج���ا، و�تم ذلك م

أو نقل التبعية أو الدمج  جذر�ة �� �يا�ل الوحدات اإلدار�ة للمؤسسات من خالل التوسع

، وذلك من خالل التعديل �� إحداث �غي��ات جذر�ة �� إجراءات وقواعد العمل -. أو اإللغاء

راء �غي��ات جذر�ة شاملة إج -. مسار ا��طوات التنفيذية للمعامالت ا��تلفة باملؤسسات

لتنفيذية أو ع�� مستوى �� املوارد ال�شر�ة العاملة باملؤسسة سواء ع�� املستو�ات ا

ة، وذلك من خالل �عديل إجراء �غي��ات جذر�ة شاملة �� اإلم�انات املادي -. القيادات

نظمة واإلس��اتيجيات ا��ديدة اإلم�انات املتاحة للعمل �� األب�ية واملعدات، واألخذ باأل 

.مةلتنظيم أوقات العمل، فضال عن إدخال أنظمة ا��واس�ب املتقد

ِة  ْوَرِة اِإلَداِر�َّ
َّ
 ِبالث

ٌ
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ھ املركز األمر��ي ل��ودة ، وقد عرف"القياس املقارن "يطلق ع�� �ذا املدخل أيضا مصط�� 

داء مؤسسة ما بأداء أنھ عملية قياس منتظمة ومستمرة ملقارنة وقياس أ: واإلنتاجية

د املؤسسة �� اتخاذ مؤسسات رائدة أخرى، ��دف ا��صول ع�� معلومات يمكن أن �ساع

 -:قارنات املرجعية، �� ما تراه من إجراءات لتحس�ن أدا��ا؛ و�ناك عدة أنواع من امل

جعية باألفضل خارج املؤسسة، املقارنات املرجعية باألفضل داخل املؤسسة؛ املقارنات املر 

 -: رجعية �� عدة خطوات ��و�تم تنفيذ املقارنات امل. املقارنات املرجعية باألفضل عامة

 للمقارنة -. تخطيط املشروع
ً
جمع البيانات عن �ذه  -. اختيار أحد العمليات لت�ون مجاال

 قارنة ��ا، وجمع بيانات أوليةاإلعداد الختيار املؤسسة ال�� تتم امل -. العملية �� املؤسسة

نات عن طر�ق قوائم جمع بيا -. ترت�ب لقاء مع املسؤول�ن �� املؤسسة األخرى  -. ع��ا

.ملؤسسةتطو�ر العملية �� ا -. االستقصاء والز�ارات؛ تحليل البيانات

اِت 
َ
اَرن

َ
ق

ُ
 ِبامل

ٌ
ِإَداَرة
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والتغطية ع�� املشكالت ال��  اإلدارة  ال�� تقوم ع�� افتعال األزمات وذلك �غرض التمو�ھ

. �ا توجيھ �ل القوى ملعا����اتواجھ املؤسسة؛ أي أ��ا تقوم بخلق أزمة و�مية يتم من خالل

دًدا لتحقيق األ�داف املرجوة، وتمر اإلدارة باألزمات �عدة مراحل �عت�� برنامجا زمنيا مح

ئة املناخ املالئم ل�شوء مرحلة التم�يد لالزمة، وتأ�ي من خالل ��ي -:و�ذه املراحل ��

خل السر�ع ضد املؤسسة مرحلة تصعيد األزمة، عن طر�ق افتعال األحداث للتد -. األزمة

نيفة وا��ادة ضد املؤسسة مرحلة الصدام، و�� مرحلة تقوم ع�� املواج�ة الع -. وقياد��ا

ادة من نقاط الضعف ال�� مرحلة السيطرة، و�تم ف��ا االستف -. وقاد��ا والعامل�ن ف��ا

ملوقف إ�� حالتھ مرحلة ال��دئة، من خالل تخفيض حدة التوتر، و�عادة ا -. حدثت

.مرحلة حصد ثمار وج�ود األزمة -. الطبيعية

َماِت  َ
ز

َ
 ِباأل

ٌ
ِإَداَرة
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ؤوس�ن، بحيث ال يتدخل �ؤالء القيام ب�نفيذ األعمال عن طر�ق التفا�م ب�ن الرؤساء واملر 

ؤدي إ�� عدم تحقيق الرؤساء �� أعمال املرؤوس�ن إال عند حدوث انحرافات م�مة ت

 إلدار�ة األك�� أ�مية وال�� الاأل�داف ا��ططة، و�التا�� ف�م يتفرغون ملواج�ة املشكالت ا

إن العالقة ب�ن املستو�ات يمكن تفو�ض سلطة البت ف��ا إ�� املرؤوس�ن، و�ناء ع�� ذلك ف

اِء 
َ
ن

ْ
 باِالْسِت�

ٌ
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ديد الدقيق للسلطات اإلدار�ة �� ال�ي�ل التنظي�� للمؤسسة البد أن يحكم�ا التح

مل�مة واألساسية، ب�نما يتفرغ واملسؤوليات، بحيث يتفرغ الرؤساء ��ل املشكالت اإلدار�ة ا

ل من اإلدارة باالست�ناء و�ناك ارتباط وثيق ب�ن � . املرؤوسون إلنجاز األعمال األخرى 

ظ لنفسھ بالتصرف وعملية تفو�ض السلطة؛ حيث �ستخدم الرئ�س �ذا املدخل ليحتف

و�صبح من املنطقي . ؤوسون عليھواتخاذ القرارات �� ا��االت االست�نائية ال�� �عرض�ا املر 

ة إ�� املدير�ن ذوي السلطات تفو�ض حل املشكالت األك�� أ�مية واألك�� تأث�ً�ا �� املؤسس

ن �م األك�� كفاءة �� مواج�ة األع�� �� �ذه املؤسسة، وذلك ع�� اعتبار أن �ؤالء املدير�

تمي�� ب�ن نوع�ن أساسي�ن وتقوم فلسفة اإلدارة باالست�ناء ع�� أساس ال. �ذه املشكالت

دو��ا باستمرار �� وتتمثل �� األعمال ال�� يتكرر ح: األعمال الروتي�ية -1من األعمال 

حددة سلًفا، و�ذه األعمال ال املؤسسة؛ �األعمال املكت�ية ال�� تحكم�ا إجراءات وقواعد م

� تلك و�: األعمال غ�� الروتي�ية -2يتدخل الرؤساء �� إدار��ا إال إذا حدثت أمور است�نائية؛ 

ي لكب��ة ال�� ي�ون ل�ا تأث�� قو األعمال ال�� ال تتصف بالتكرار، و�عا�� وتواجھ املشكالت ا

القرارات �شأن �ذه األعمال  ع�� املؤسسة و�شاط�ا �� األجل الطو�ل، و���ك أمر �� اتخاذ

 -:ناء �عدة مراحل، ��و�مر تطبيق اإلدارة باالست�. �� يد أ��اب السلطة واالختصاص

ترك���ا �� يد الرؤساء  وتحديد األ�داف املرجوة، واألعمال ال�� يتم: مرحلة التخطيط

مرحلة  -. فو�ض�ا إ�� املرؤوس�نالتخاذ قرارات �شأ��ا، وتحديد األعمال األخرى ال�� يمكن ت

. واج�ة ا��االت االست�نائيةمرحلة اتخاذ القرار مل -. متا�عة العمليات وتحديد االنحرافات

ز�ادة فرص  -. د الرؤساءتوف�� وقت وج� -:ومن ب�ن إيجابيات تطبيق اإلدارة باالست�ناء
املشكالت ا��ط��ة �� ال�� (ا��د من ك��ة اتخاذ القرارات  -. التنمية الذاتية للمرؤوس�ن

تخدام األمثل للبيانات رفع الروح املعنو�ة للمرؤوس�ن؛االس -). �عرض ع�� الرؤساء فقط

ومن ب�ن . ل�شر�ة �� املؤسسةاالستخدام األمثل للموارد ا -. واملعلومات املتاحة باملؤسسة

الرؤساء �� مرؤوس��م؛ عدم توافر الثقة لدى �عض -:سلبيات تطبيق اإلدارة باالست�ناء

لب نجاح وفعالية و�تط. صعو�ة قياس السلوك اإل�سا�ي -. جمود سلوك �عض املرؤوس�ن

ثقة الرؤساء ��  -:اتطبيق اإلدارة باالست�ناء ضرورة توافر �عض املقومات، أ�م�

ديد املعاي�� املقررة؛توافر توافر ا����ة والدراية لدى الرؤساء لدراسة وتح -. املرؤوس�ن

توافر نظام كفء وفعال  - .القدرات وامل�ارات الالزمة إلنجاز األعمال لدى املرؤوس�ن

.وس��ماملتا�عة املستمرة من جانب الرؤساء ألعمال مرؤ  -. للمعلومات
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اط املباشر بالتطور، و�ساعد اإلدارة ال�� ��تم باملوضوعات ا��يو�ة وا��رجة ذات االرتب
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صبح متوافقة مع ما بطر�قة فعالة ع�� إعادة تطو�ر وتصميم وصياغة املؤسسات، لت

ل املعارف املتاحة حول�ا من عوامل ومتغ��ات عصر�ة من خالل استخدام واستغالل � 

ة املعاصرة، بحيث يحدث واملتوافرة، إلعادة تطو�ر وتجديد �ل ���ء يحدث داخل املؤسس

.�يطة ��االتوافق ب�ن �ذه املؤسسات والعوامل واملتغ��ات البي�ية ا�

345 management by objectives
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وصياغ��ا �� صورة أ�داف  اإلدارة ال�� �عمل ع�� تحديد مجاالت الفعالية ومسؤوليا��ا

، ف�� �ع�� عن إس��اتيجية محددة زمنيا بحيث ترتبط رأسيا أو أفقيا بالتخطيط للمستقبل

و��� . داف املؤسسة معاالتخطيط �� املؤسسة؛ حيث �س�� إ�� دمج أ�داف املدير�ن وأ�

اجات األفراد أيضا، وتؤكد التوصل للنتائج بالصورة ال�� تحقق أ�داف اإلدارة وتقابل ح

رة الدمج ب�ن �ل من اإلدارة باأل�داف  بصفة أساسية ع�� أ�مية األ�داف، مع ضرو 
� ضرورة اش��اك املدير�ن �� أ�داف املؤسسة وأ�داف األفراد العامل�ن ف��ا، باإلضافة إ�

ا، و�ذل ا���ود املمكنة �ل املستو�ات اإلدار�ة باملؤسسة �� تحديد األ�داف وصياغ��

تاجية �ذه املؤسسة، لذلك للتعاون مع العامل�ن �غرض تطو�ر األداء وز�ادة فعالية و�ن

والتضامن ب�ن �ل من الرؤساء  �عت�� من��ا ديمقراطيا يرتكز أساسا ع�� املشاركة والتعاون 

ئج لالستفادة الفعالة من جميع واملرؤوس�ن �� تحقيق النتائج املرجوة، واستخدام �ذه النتا

ز�ادة فعالية  -:إلدارة باأل�دافومن إيجابيات تطبيق ا. املوارد املادية وال�شر�ة �� املؤسسة
ز�ادة  -. تحقيق األ�دافعملية التخطيط، واختيار أفضل ا��لول لعالج مشكالت العمل و 

ملتبادل ب�ن أعضاء تحقيق اال���ام والتفا�م ا. فعالية عمليات التوجيھ والرقابة

تنمية امل�ارات  -). ؤوس�نرؤساء ومر (تحديد مشكالت العمل واملشاركة �� حل�ا  -. املؤسسة

ومن ب�ن  -. نتاجية املؤسسةز�ادة إ -. اإلدار�ة للمرؤوس�ن؛رفع الروح املعنو�ة للعامل�ن

و�ة التطبيق �� �عض صع -. ز�ادة الوقت وا���د والت�لفة -:سلبيات اإلدارة باأل�داف

�ة التوصل إ�� مقاي�س صعو  -. عدم مواكبة التغ��ات البي�ية املستمرة -. ب�ئات األعمال

.لبعض األ�داف
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َ
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ٌ
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املشكالت، وذلك ��دف  �عاون ومشاركة �ل من الرؤساء واملرؤوس�ن باملؤسسة ملناقشة

 لتحقيق األ�داف املرجوة
ً
ناًء ع�� ذلك فإنھ يمكن و�. وضع ا��لول املالئمة ل�ا وصوال

والتوصيات الفردية  للمدير عن طر�ق املشاركة االستفادة من اآلراء واالق��احات
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وتوجد عدة . كفاءة وفعاليةوا��ماعية ال�� يبد��ا مرؤوسيھ �� اتخاذ وتنفيذ القرارات ب

: مجالس اإلدارة -:املعاصرة م��ا طرائق يمكن أن �عتمد عل��ا اإلدارة باملشاركة �� املؤسسات

لقرارات، فالبد من تمثيل �ل ولضمان كفاءة وفعالية مجلس اإلدارة �� املشاركة �� اتخاذ ا

ال��ان الدائمة   -. ار�مفئات العامل�ن باملؤسسة �� عضو�ة مجلس اإلدارة، وُحْسن اختي

ل�ا واتخاذ قرار �شأ��ا أو حيث �ستخدم للنظر �� مش�لة معينة لدراس��ا وتحلي: واملؤقتة

وح التعاون ب�ن أعضاء ف�� تخلق ر : وتحقق ال��ان عدة مزايا. تقديم مق��حات خاصة ��ا

�� التفك�� �� حل املشكالت ال��نة سعيا وراء حل املشكالت، و�سا�م �� تدر�ب األعضاء ع

رافات الفرد الواحد �� اإلدارة، واتخاذ القرارات املالئمة �شأ��ا، كما �عمل ع�� تال�� انح

 عن أن القرارات ال�� وتحقق الت�سيق ب�ن وج�ات نظر مديري اإلدارات جميعا، �ذا ف
ً
ضال

: عيوب ال�� �شوب ال��انومن ال. تصدر عن ال��ان �ع�� عن رأي مت�امل ألفراد ا��ماعة

رب �عض األعضاء من تحمل تمييع املسؤولية وشيوع�ا؛ كما تنجز األعمال ببطء، وقد ي��

لرأي حول موضوع مع�ن، مسؤولية القيام �عمل مع�ن، وعندما يختلف أعضاء ال��نة �� ا

ارات متح��ة، وعندما فقد ينفرد �عض األعضاء أ��اب النفوذ برأ��م مما يجعل القر 

� اق��اح حل وسط إلرضاء يحدث اختالف �� الرأي فإنھ كث��ا ما �س�� أعضاء ال��نة إ�

ة ما، و�س��دف املدير من جميع األطراف؛ املؤتمرات واللقاءات مع املرؤوس�ن ��ل مش�ل

" دلفاى"ل املالئمة ل�ا؛ طر�قة ذلك ال�شاور وتبادل اآلراء حول �ذه املش�لة واق��اح ا��لو 

�اء املتخصص�ن، حيث يتم و�تم وفقا ل�ذه الطر�قة معا��ة وحل املشكالت عن طر�ق ا���

عد خصي
ُ
ًصا ل�ذا الغرض؛ االتصال ��م لتعرف آرا��م باستخدام قوائم استقصاء �

جتمع �ش�ل تطو�� و�� مجموعة صغ��ة من العامل�ن ت: جماعات الرقابة ع�� ا��ودة

ة املؤسسة، وقد ت�ون ومنتظم لتحليل املشكالت؛ وعرض ا��لول ا��اصة ��ا ع�� إدار 

فيذ �� املؤسسة، ترمي إ�� جماعات غ�� رسمية تضم �عض العمال واملشرف�ن �� مواقع التن

 -:ت تطبيق اإلدارة باملشاركةومن ب�ن إيجابيا. التصدي للمشكالت ال�� يواج�و��ا �� العمل

و�أ�ي ذلك بمنح حر�ة التعب��  خلق املناخ املالئم لتطو�ر و�غي�� أساليب العمل باملؤسسة،

ة لتطو�ر نظم العمل عن الرأي للمرؤوس�ن، مما ���ع�م ع�� البحث عن أساليب جديد

تنمية   -. العمل القديمة ا��الية باملؤسسة، فضال عن ابت�ار نظم جديدة لتحل محل نظم

املؤسسة، وز�ادة الثقة تدعيم العالقات اإل�سانية ب -. صف ثاٍن من القيادات اإلدار�ة

 ِ
ّ

 ��م من اختيار البدائل املالئمةاملتبادلة ب�ن الرؤساء واملرؤوس�ن العامل�ن مع�م، مما ُيَمك

خطورة ا��ل  -:ة باملشاركةومن ب�ن سلبيات تطبيق اإلدار . ��ل املشكالت ال�� يواج�و��ا

لضرورة املص��ة العامة الوسط الذي ُير��� �ل األطراف، األمر الذي يجعلھ ال يحقق با

تماع إ�� آراء مرؤوس��م ثم خطورة املشاركة الظا�ر�ة، وتظا�ر املدير�ن باالس -. للمؤسسة

إذا : صعو�ة تحديد املسؤولية -. ايفرضون رأ��م �� ال��اية، و�التا�� تفقد املشاركة فعالي��
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.ديد املسؤول عن ذلكتم إنجاز �عض القرارات غ�� الصائبة، فقد ي�ون من الصعب تح

347 management by quantitative 
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حل املشكالت اإلدار�ة ع�� أحد املداخل ا��ديثة لإلدارة املعاصرة، و�عتمد �� معا��ة و 

� كث�� من األحيان استخدام النماذج واألساليب الر�اضية؛ حيث ي�ون من األفضل �

ت املناسبة ملواج�ة وحل �ذه ال��وء إ�� استخدام �ذه النماذج واألساليب التخاذ القرارا

حل املشكالت اإلدار�ة من وقد ظ�ر مدخل التحليل الك�� �� مواج�ة و . املشكالت اإلدار�ة

مت�املة للمفاضلة ب�ن  إدراك املدير�ن بأن ا��اجة تدعو أحيانا إ�� ت�و�ن فرق بحث

عندما ت�ون  -:ف فيما ي�� و�مكن تحديد �ذه الظرو . ا��لول ا��تلفة ملواج�ة موقف مع�ن

شعور متخذ القرار ع�� أنھ  عندما �ستقر -. البيانات املتوافرة عن املش�لة ذات طا�ع ك��

ضھ دون استخدام األساليب من غ�� املمكن إيجاد حل مناسب للمش�لة اإلدار�ة ال�� �ع�� 

� ل�املة باملواقف املتماثلة ال�عندما تتوافر لدى متخذ القرار املعرفة ا -. والنماذج الكمية

كفاءة وفعالية، فإنھ يمكن تم استخدام النماذج واألساليب �� مواج���ا وحل مشكال��ا ب

ا سلفا ملواج�ة �ذه املواقف إعادة استخدام النماذج واألساليب الكمية ال�� تم استخدام�

ما تقود ب�ئة اتخاذ القرار عند -. واملشكالت، وذلك لتوف�� �ل من الوقت وا���د والنفقات

ر القدرة وا����ة ال�افية نفس�ا نحو أ�داف محددة سلفا؛ عندما تتوافر لدى متخذ القرا

وقد استطاعت . ة ا��تلفةلتطبيق نماذج وأساليب التحليل الك�� ��ل املشكالت اإلدار�

� عالج كث�� من املشكالت اإلدارة أن �ستخدم العديد من النماذج واألساليب الر�اضية �

أسلوب : ماذج واألساليباإلدار�ة وفقا ملنطق مدخل التحليل الك��، ومن أ�م �ذه الن

وتحليل الت�لفة والعائد،  تقييم ومراجعة ال��امج، وسالسل مار�وف، ونظر�ة املبار�ات،

ار�ات، وال��امج الر�اضية و��رة اتخاذ القرارات، ونظر�ة خطوط االنتظار، ونظر�ة املب

مدخل التحليل الك�� من  و�تم تطبيق -. �ال��مجة ا��طية وال��مجة الدينامية وغ�� ذلك

طة واملعرفة ال�املة اإلحا -:خالل تطبيق عدة خطوات أساسية يمكن توضيح�ا فيما ي��

ناء وتطو�ر األنموذج الك�� تحديد وتحليل املش�لة اإلدار�ة؛ ب -. بب�ئة املش�لة اإلدار�ة

حل األنموذج؛تفس��  -. املستخدم؛ تجمع البيانات الالزمة الستخدام األنموذج الك��

.النتائج ال�� يتم التوصل إل��ا

 ِّ� ِ�ّ
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كيف والتعامل مع املتغ��ات سلسلة من التحر�ات املتصلة واملستمرة �� األجل الطو�ل للت

 لتحقيق أ�داف املؤسسة
ً
ا املف�وم لإلس��اتيجية و�مكن تحليل مضمون �ذ. البي�ية وصوال

بارة عن سلسلة من اإلس��اتيجية ع -: من خالل إلقاء الضوء ع�� العناصر التالية

ء وظروف �ل مرحلة تمر التحر�ات املتصلة املستمرة، وأن أسلوب التحرك يتحدد �� ضو

ى اإلدارة رؤ�ة شاملة، واتصاف التحر�ات بأ��ا متصلة ومستمرة ي�ّوِن لد. ��ا املؤسسة

 -. مستقبل �ذه املش�لة و�ضع أمام�ا م��اًجا للتفك�� �� مش�لة ما، بما �� ذلك �عرف

واجھ �ل املواقف ال�� �شمل�ا اإلس��اتيجية �غطي ف��ات زمنية طو�لة األجل، لذلك فإ��ا ت

تغ��ات البي�ية، و�مكن أساس اإلس��اتيجية �و التكيف والتعامل مع امل -. تلك الف��ة

ات ال�� تخضع لسيطرة مجموعة املتغ�� : ا��موعة األو�� -: تص�يف�ا إ�� مجموعت�ن �ما

ت ة، واإلنتاجية واألموال واملعداالقوى العاملة، واملعلومات، واألساليب الفني: اإلدارة، مثل

ه املتغ��ات موارد �ستطيع وغ���ا من اإلم�انات املادية واملعنو�ة، و�مكن أن تمثل �ذ

مجموعة املتغ��ات ال�� تخرج : ةا��موعة الثاني -. اإلدارة االستعانة ��ا �� تحقيق أ�داف�ا

ية، والسياسية، الظروف االقتصادية، واالجتماع: عن نطاق سيطرة اإلدارة، مثل

التحر�ات  -. �� حركة اإلدارةو�ذه املتغ��ات �عت�� قيوًدا ع) الدولية(والعالقات ا��ارجية 

ائما إ�� تحقيق أ�داف اإلس��اتيجية للتكيف والتعامل مع املتغ��ات البي�ية �س�� د

ملتاحة ف��ا، مع األخذ �� املؤسسة من خالل مواج�ة امل�ددات البي�ية واستغالل الفرص ا

إلس��اتيجية أسلوب و�ذلك تحدد ا. االعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف لدى املؤسسة

�� نقاط الضعف ��ا، كما اإلدارة �� استغالل املوارد املتاحة لدى املؤسسة، وتتغلب ع

. ع�� املناخ ا��يط ��ا تحدد أيًضا كيفية تصرف اإلدارة �� مواج�ة التغ�� الذي يطرأ

فالتخطيط . ية اإلدار�ةوتوجد عالقة وطيدة ب�ن �ل من التخطيط اإلداري واإلس��اتيج

وارد داخل �ذه املؤسسة اإلداري �� املؤسسة يحدد اإلطار العام الذي يحكم توز�ع امل

الر�اط ب�ن كيفية توز�ع  �غرض تحقيق األ�داف �� املستقبل، ب�نما اإلس��اتيجية تحدد

تيجية ��تم أساسا بوضع إطار كما أن اإلس��ا. املوارد داخل املؤسسة والب�ئة ا��يطة ��ا

لطرائق والوسائل شامل عن موقف املؤسسة �� املستقبل، ب�نما ��تم التخطيط با

توضيح و�يان كيفية التكيف ولذلك �عت�� اإلس��اتيجية أداة �� يد التخطيط ل. املستخدمة

ع�� ذلك فقد ي�ون التخطيط  والتعامل مع املتغ��ات البي�ية الداخلية وا��ارجية، و�ناء

�اتيجية اإلدارة والتكتيك و�ناك فرق ب�ن إس�. إس��اتيجيا، كما قد ي�ون غ�� إس��اتي��

ينما يحدث التعامل املباشر اإلداري، حيث ت��جم إس��اتيجية اإلدارة إ�� تكتيك إداري ح

تكتيك �ع�� وضع و�صورة أخرى فإن ال. واالتصال السر�ع مع املتغ��ات البي�ية

مد التكتيك اإلداري وع�� ذلك فإس��اتيجية اإلدارة ت.  اإلس��اتيجية موضع التنفيذ
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و�ذلك فإن اإلس��اتيجية . بالفرصة املناسبة للتعامل مع الظروف البي�ية لتحقيق ال�دف

ة إس��اتيجية اإلدارة �� كما أن التكتيك اإلداري أدا. أشمل وأعم من التكتيك اإلداري 

لتكتيك قص�� املدى حيث فضال عن ذلك فإن اإلس��اتيجية طو�لة املدى ب�نما ا. التنفيذ

ناك فرق أيضا ب�ن و�. �س��دف غرضا قر�ًبا أو مواج�ة الظروف الطارئة واملفاجئة

�� إطار للعمل ومرشد للتفك��  فالسياسة اإلدار�ة. إس��اتيجية اإلدارة والسياسات اإلدار�ة

عد مقدما لتحكم التفك�� �� املستقب
ُ
ل عند مواج�ة ا��االت عند اتخاذ القرارات، و�

دم املعرفة ال�املة للمتغ��ات واملشكالت املتكررة، ب�نما �عد اإلس��اتيجية �� ظل ظروف ع

ت�ون السياسة اإلدار�ة  وقد. البي�ية ا��يطة باإلدارة سواء ا��الية أو املستقبلية

صف ��ا إس��اتيجية إس��اتيجية إذا �انت ت�سم با��صائص والسمات ال�� ت�سم وتت

مل ومرشًدا للتفك�� عند اتخاذ كما قد ت�ون غ�� إس��اتيجية إذا اعت��ت إطاًرا للع. اإلدارة

دارة للواقع ومشكالتھ من �ل ما سبق فاإلس��اتيجية تو�� الرؤ�ة أمام اإل . القرارات

طو�ره �� إطار نظر�ة عملية واأل�داف واآلمال املرجوة، و�عمل ع�� تحر�ك �ذا الواقع وت

لوقت أق��� استفادة ممكنة مت�املة ترا�� الظروف والقيود واإلم�انات، وتحقق �� نفس ا

اتيجية العمل اإلداري من و�كذا تح�� اإلس�� . ل�ا �� إحداث التطو�ر والتجديد امل�شود

 وم
ً
 وشامال

ً
ستمًرا ع�� املدى القر�ب االرتجال والعفو�ة، وتكفل لھ أساًسا علمًيا م�سقا

.والبعيد

349 management science
science de gestion

خالل التخطيط والتنظيم  علم وفن تدب�� األعمال وتوج���ا والسيطرة عل��ا وضبط�ا من

واملتا�عة والتقو�م،  والتوظيف والتوجيھ واإلشراف، والت�سيق، وال���يل والتمو�ل

قصد بلوغ أ�داف معينة واستعمال ا��كمة واملقدرة �� اتخاذ قرارات مناسبة �شأ��ا ب

.ورفع مستوى العمل

ُم اِإلَداَرةِ 
ْ
ِعل

350 matrix of  strategic  elements 

analysistaxonomie d'analyse des éléments stratégiques

ستوى الب�ئة ا��ارجية أو مصفوفة ت��ص نتائج تحليل العناصر اإلس��اتيجية سواء ع�� م

فوفة قيام ا��طط و�تطلب إعداد �ذه املص.  ع�� مستوى الب�ئة الداخلية للمؤسسة

� أقل عدد ممكن، عدد ال��ديدات، ونقاط الضعف إ�) تخفيض(اإلس��اتي�� بتقليص 

لتوصل لذلك من خالل وز�ادة عدد الفرص ونقاط القوة إ�� أك�� عدد ممكن، و�مكن ا

اِصرِ 
َ
ْحِليِل الَعن

َ
 ت

ُ
ة

َ
وف

ُ
َمْصف

ِة  اِتيِجيَّ �َ
َ
اِإلْس�
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ه ع�� نجاح املؤسسة �� مراجعة و�عديل األوزان ال�س�ية ل�ل عنصر �� ضوء مدى تأث�� 

لمؤسسة مما �ساعد ع�� و�عكس �ذه املصفوفة املوقف اإلس��اتي�� ا��ا�� ل. املستقبل

.توف�� املعلومات الالزمة لصياغة اإلس��اتيجية

351 media education
éducation aux médias

� من أجل تحقيق األ�
َ

�
ْ
داف ال��بو�ة املرسومة �� عملية توظيف وسائل االتصال بطر�قة ُمث

ر تأث���ا ع�� الطلبة �� السياسة التعليمية والسياسة اإلعالمية للدولة، إذ ال يقتص

واألخوة واألخوات داخل األسرة،  املدرسة، و�نما يتعدى ذلك إ�� التأث�� �� اآلباء واألم�ات

� صناعة التغي�� امل�شود �� و��� التأث�� �� جميع أفراد ا��تمع، و�� ذات أثر ملموس �

حة كب��ة من الفرص املواتية الرؤى واملفا�يم والتطبيقات ال��بو�ة املدرسية، وتوفر مسا

�ي م��ا الطالب �� املدرسة، ملعا��ة املشكالت النفسية والثقافية واالجتماعية ال�� �عا

األمية السياسية، باإلضافة ، و )التكنولوجية(كمش�لة األمية ا��ضار�ة، واألمية التقانية 

لفة، والتح�� واالستغراق �� إ�� التوترات ال�� ت�شأ بفعل االتصال مع اآلخر�ن، وعدم األ

ساب الطالب الثقافة االجتماعية وتؤدي ال��بية اإلعالمية دوًرا بارًزا �� إك. ا��لية وغ���ا

شكالت والر�ط ب�ن األشياء النقية، وامتالك�م م�ارات النقد والتقو�م والتحليل وحل امل

قراءة والكتابة وامل�ارات و��ن املتغ��ات، وامل�ارات ال��كي�ية، وم�ارات ا��ديث وال

تمك��م من اس�يعاب االجتماعية والثقافية ال�� �ساعد�م ع�� االتصال الفعال، و 

لثقافية األخرى، كما �ساعد ا��صوصيات الثقافية �� عالق��ا مع العموميات واملتغ��ات ا

امتالك الطالب م�ارات ع�� ت�و�ن أنموذج القدوة ا��سنة لدى الطالب �� املدرسة، و 

لص��، و�عز�ز مفا�يم ا��طابة والعرض وا��وار وُحْسن تقدير اإلنجازات، والتحمل وا

إلعالمية بصور وألوان ش��، و�مكن تقديم ال��بية ا. اجتماعية و��ية بالغة األ�مية لد��م

اإلذاعة وال��افة املدرسية، و�ستخدم ف��ا وسائط عديدة �املعلم�ن واملنا�� الدراسية، و 

ات واملناسبات ال�� تقيم�ا واأل�شطة الالصفية واملعارض املدرسية، وا��فالت وامل�رجان

ل�ا، إ�� جانب الفنون املدارس سنوً�ا أو فصلًيا أو حسب املقتضيات ال�� تقوم من أج

 �� عالج مشكالت املدرسية ع�� اختالف�ا وذلك �غية إعداد الطالب، ل�ي ي�ون ع
ً
ضًوا فعاال

.� تصرفاتھ وسلوكياتھ برم��ابي�تھ ومجتمعھ، وقادًرا ع�� تحقيق شروط املواطنة السليمة �

 
ٌ
ة ِميَّ

َ
 ِإْعال

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

352 meta analysis
méta-analyse

ل��ا دراسات سابقة أسلوب إحصا�ي لتحليل مجموعة كب��ة من النتائج ال�� توصلت إ

ْحِليٌل َ�ْعِديٌّ 
َ
ت
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�يل خصائص �ذه فردية كث��ة �غرض الوصول إ�� الت�امل ف��ا، و�تطلب ذلك ��

 من أنواع البيا
ً
نات ال�� تحتاج إ�� تطبيق الدراسات ونتائج�ا كمًيا، واعتبار ذلك نوعا

 إ�� نتائج عامة حول 
ً
 النتائج املنفصلة ل�ذه البحوث، الطرائق اإلحصائية املالئمة ل�ا وصوال

ع البحث إ�� نظام قياس و�� �ذا النوع من البحوث يتم تحو�ل نتائج �ل الدراسات موض

 عن وتتم�� طر�قة التحليل البعدي بنظام�ا ومن���ا وأسلو .  مش��ك
ً
��ا اإلحصا�ي فضال

اسة ما بناء ع�� نوعي��ا أ��ا �عد طر�قة كمية، حيث إ��ا ال تصدر حكًما مسبًقا ع�� در 

ص�يف ��صائص �ل فقط، بل ي�ون �ناك تقدير ك�� لنتائج �ل دراسة منفصلة مع ت

و�عد . ديرات الكميةدراسة ��دف الوصول إ�� نتائج عامة عن طر�ق تجميع �ذه التق

ف الضوء ع�� العالقات التحليل البعدي أحد مداخل توليف األبحاث، حيث يلقي التولي

�ستخدم �ذه الِبَ�� والنظر�ات ب�ن األحداث والظوا�ر ليؤدي �� ال��اية إ�� ِبً�� ونظر�ات، و 

ط�ا، وتصبح األح�ام ال�� �� تفس�� أفضل ل�ذه الظوا�ر والت�بؤ ��ا والتحكم ف��ا وضب

أي أن التحليل البعدي ال  تصدر عن التحليل البعدي أح�اًما �عدية ول�ست أح�اًما قبلية،

وتتضمن خطوات . ة�س�بعد أية دراسة سواء �ان لضعف ما �� التصميم أو املعا��

 -. راسات والبحوث السابقةتحديد بؤرة اال�تمام؛ جمع الد -:أسلوب التحليل البعدي اآل�ي

انات والنتائج جدولة البي -. توصيف الدراسات والبحوث -. فحص الدراسات والبحوث

كم ع�� قيمة ا�� -. حساب قيمة متوسط ��م األثر -. حساب ��م األثر -. وتبو���ا

.لدراسةمتوسط األثر؛حساب متوسط ��م األثر ل�ل متغ�� من متغ��ات ا

353 method
méthode

و�عد املن�� قوام . اترت�ب ثابت أو نظامي لكيفية إنجاز عمل ما أو إجراء عملية م

ارب ثم وضع الفروض ال�� االستقراء، و�تمثل �� عدة خطوات تبدأ بمالحظة و�جراء التج

التحقق من صدق الفروض أو  تحدد نوع ا��قائق ال�� ي�ب�� أن يبحث ع��ا وت�ت�� بمحاولة

 إ�� وضع قوان�ن عامة تر�ط ب�ن الظوا�ر و�يج
ً
 اد العالقات بي��ا و�ناك أنواعبطال��ا وصوال

ولذلك . ن�� التار���، وغ���ااملن�� الوصفي واملن�� التجر���، وامل: مختلفة من املنا�� 

وصل الباحث أو املفكر إ�� فمسألة املن�� أساسية �� جميع العلوم املعروفة ف�و س�يل ي

.ا��قيقة أو إ�� ما ُ�ْعت�� أنھ ا��قيقة

 �ٌ�َ
ْ
، َمن

ٌ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

354 methodology
méthodologie

ر�ة، و�� أيضا تنظيم التفك�� الوقوف ع�� األساليب أو املبادئ ا��اصة بأحد املباحث النظ

 
ٌ
ة َ�ِ�يَّ

ْ
َمن
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: من��ية تماثلية -: ��يات و�مكن التمي�� ب�ن أر�ع من. والبحث بحسب قواعد عملية معينة

 
ً
: من��ية است�باطية - .و�� من��ية تفيد نقل معا��ة سياق جديد أو حل معروف سابقا

و�� من��ية : ستقرائيةمن��ية ا -. من��ية تفيد االنتقال مما �و عام إ�� ما �و خاص

ش�ل عكس املن��ية االست�باطية، حيث يتم ف��ا االنتقال من
ُ
ا��صو��� للوصول إ�� ما  �

�ة متناقضة، �سمح و�� مقار : �و عام والعودة بالتا�� ملا �و خاص؛من��ية جدلية

ع املعر�� والسوسيومعر��، بمعا��ة املعطيات من خالل مواج���ا املثارة عن طر�ق الصرا

�� املن��ية ع�� وذلك �غرض إبراز خصائص�ا العامة غ�� القابلة للتجزيء، وتص

ر�ة والديمقراطية ا��صوص لتدر�س املفا�يم ا��ردة كما �و الشأن بال�سبة ل��

.قفوالسيادة، و�� مفا�يم �سمح بإم�انية مواج�ة اآلراء واملوا

355 methodology of change
méthodologie de changement

ا ��طة معينة أو من��ية إعادة ترت�ب العمليات اإلدار�ة �� املدرسة �ش�ل نظامي وفق

.مدروسة إلجراء مثل �ذا التغي��

ِي��ِ 
ْ
غ

َّ
ة الت َ�ِ�يَّ

ْ
َمن

356 micro-teaching
micro-enseignement

تطبق بوجھ خاص �� طر�قة من طرائق اإلعداد، يمكن أن تطبق �� مجاالت عديدة، و 

ا النوع من التدر�س إطاًرا تدر�ب املعلم�ن قبل ا��دمة وأثناء ا��دمة، إذ يقدم ل�م �ذ

طار �شبھ ��رة الصف فاإلطار الذي يتدر�ون فيھ إ: جديًدا للتدر�ب، وأسلوً�ا جديًدا

أما .  يتجاوز أصا�ع اليدالعادية، والدرس فيھ يتقلص من مدتھ ومحتواه، وعدد الطالب ال

من شأ��ا أن �عزز التغذية  العملية ال�� يقدم�ا التدر�س املصغر للمتدر��ن، ف�� عملية

و�رمي التدر�س املصغر  إ��  .الراجعة لدى �ؤالء املتدر��ن �عد قيام�م بدرس�م التجر���

ب�ية ع�� التدر�س ال�� و�س�� الكفاءة امل. الطالب �� غرفة الصف/تحس�ن أداء املعلم 

حدد �ستخدم التدر�س املصغر إ�� ت�شيط الو�� بالذات وم�ارات ال
ُ
تفاعل ال�� ي�ب�� أن ت

ت ال��بية لتطو�ر م�ارات كما أنھ نظام ُ�ستخدم �� �عض �ليا. بطر�قة ُيمكن مع�ا قياس�ا

م الطالب مجموعة صغ��ة لف��ة محدود. �علمُّ معينة ِ
ّ
ًزا ع�� فُيدّرِس املعل ِ

ّ
ة من الوقت ُمرك

ن طر�ق فيلم أو شر�ط �دف مع�ن، ثم يحلل الدرس بمساعدة املعلم املرشد والطلبة ع

ًرا ينة �� تدر�ب املعلم ولك��ا نادوُ�نظر إ�� �ذه التقنية عادة باعتبار أن ل�ا قيمة ُمع. فيديو
ي��اوح (� وقت قص�� و�و أيًضا موقف تدر���� �سيط يتم �. ما �ستخدم مع جميع الطالب

 10إ��  3ة من ي��اوح عاد(وع�� عدد محدود من الطالب ) دقيقة 20دقائق إ��  4عادة من 

ٌر 
َّ
ْدِر�ٌس ُمَصغ

َ
ت
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لتدر�ب املكثفة، أول�ما عام �شمل مختلف أش�ال ا: ، و�ستخدم ع�� مستو��ن)طالب

�س�� بالتدر�س املصغر  التدر�س لطالب حقيقي�ن، و�ذا ما: وثان��ما خاص و�شمل نوع�ن

تمثيل املصغر و�الرغم من والتدر�س للزمالء الذين يؤدون دور طالب، و�ذا ما �س�� بال

ستوى العام، أي للداللة يطلق عادة ع�� امل" التدر�س املصغر"�ذه التفرقة فإن مصط�� 

�ارات ال�� يتم التدر�ب ع�� مختلف أش�ال التدر�ب ال��بوي املكثفة سواء من حيث امل

يث الدارس�ن الذين يتم عل��ا، أو من حيث الزمن الذي يتم فيھ �ذا التدر�ب، أو من ح

يقوم من خاللھ أحد  و�و نمط من التدر�ب ع�� التدر�س. تدر���م �� املرة الواحدة

لتدر�س من ذوي ا����ة املتدر��ن بتقديم درس لزمالئھ تحت إشراف أحد أعضاء �يئة ا

ملتدرب ع�� قائمة بامل�ارات ال��بو�ة، و�قوم املشرف ع�� التدر�ب بداية باطالع الطالب ا

بل تقديم الدرس، وخالل ف��ة األدائية املتوقعة منھ، وذلك �� لقاء حوار�ى يجري بي��ما ق

ل�� أظ�ر�ا املتدرب ع�� تقديم الدرس يقوم املدرب ب���يل م�ارات املتدرب األدائية ا

ع املتدرب، و�قدم لھ �غذية قائمة، و�عد ان��اء املوقف التدر���� �عود املدرب ليلتقي م

التدر���� يتم غالًبا تصو�ر  راجعة حول َمَواطن القوة والضعف �� أدائھ، و�� �ذا ال��نامج

. ��وار معھ حول مستوى أدائھالدرس، وعرضھ أمام املتدرب وزمالئھ �� أثناء عقد املدرب ا

�سط العوامل املعقدة ي -. �عليم حقيقي -:و�قوم التدر�س املصغر ع�� مبادئ أساسية �� 

ز وفق أ�داف محددة؛  ي�يح القيام بتدر�ب -. ال�� تتدخل �� املوقف ال��بوي العادي
َّ

ُمَرك

دق وأفضل؛ �عزز �عز�ًزا �سمح بتوجيھ األسلوب ال��بوي الذي يصطنعھ املعلم توج��ا أ

صغر ع�� تحقيق مجموعة من �ساعد التدر�س امل. كب�ً�ا معرفة النتائج أو التغذية الراجعة

ملدرس التحكم �� مجموعة من األ�داف م��ا اك�ساب امل�ارات التعليمية، وال�� تتطلب من ا

اك�ساب  -:الحظ��ا بدقة وتقييم�اامل�ارات التعليمية؛ إذ ي�يح للمتدرب تجزئة �ذه امل�ارات مل

م�ارة عرض ا��توى  اك�ساب -). ا��وافز، التم�يد،ا��وار(م�ارة التحف�� والت�شيط 

الوسائل (س وتأكيده اك�ساب م�ارة تدعيم الدر  -). الر�ط، ال���يص، العرض(وتنظيمھ 

).يم، األسئلةاملراجعة، التقي(اك�ساب م�ارة تقييم املردودية  -). املساعدة

357 mission
mission

��ا، والذي �عكس الس�ب اإلطار املم�� للمؤسسة عن غ���ا من حيث مجال �شاط�ا وعمال

فرسالة املدرسة . مارسا��اا��و�ري لوجود املؤسسة و�و���ا ونوعيات عمليا��ا وأش�ال م

ر��� خاصة ما يتعلق بالنمو مثال �� تحديد وا�� ودقيق لألوليات ال��بو�ة للمجتمع املد
ن ي�ون ل�ل مدرسة رسال��ا وع�� �ذا األساس يجب أ. املعر�� والوجدا�ي وامل�اري للطالب

ال��بو�ة للدولة، مع األخذ  الوا��ة ال�� تتوافق مع احتياجات ا��تمع ا��يط والسياسة
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. القيم واألولو�ات �� املؤسسة وتصف الرسالة الوا��ة.  �� ع�ن االعتبار املتغ��ات العاملية

ث ما ترغب �� تحقيقھ، وما وكما �ع�� الرسالة عن الرؤ�ة الطو�لة األمد للمؤسسة من حي

ة �عناية �� ا��طوة. ترغب �� خدمتھ َعدَّ
ُ
األو�� �� اإلدارة  والرسالة السليمة وامل

وكث�ً�ا ما تتصدر . اإلس��اتيجي�ن اإلس��اتيجية، لذا تقع املسؤولية األو�� للرسالة ع�� عاتق

 ما �علق �� أرجاء
ً
املؤسسة، كما توزع مع با��  رسالة املؤسسة التقار�ر السنو�ة، وكث��ا

س��اتيجيات البديلة والرسالة الوا��ة مطلو�ة قبل وضع اإل . املعلومات عن املؤسسة

ضع الرسالة؛ ألن املشاركة وتطبيق�ا، لذا يجب مشاركة أك�� عدد من املدير�ن �� عملية و 

عد الرسالة بمثابة إفصا. �شعر األفراد باالنتماء للمؤسسة
ُ
ح عن االتجاه والتوجھ و�� و�

سمح بتوليد عدد من �و أن الرسالة ا��يدة �: عادة واسعة و�رجع ذلك لس�ب�ن األول 

ة ع�� ا��لق واالبت�ار؛ األ�داف واإلس��اتيجيات البديلة بدون ا��د من قدرة اإلدار 

بتقر�ب وج�ات النظر  أنھ ي�ب�� أن ت�ون الرسالة واسعة بحيث �سمح: والس�ب الثا�ي

وتث�� الرسالة . و ا��موعاتاملتباينة ب�ن أ��اب املصا�� �� املؤسسة سواء من األفراد أ

نطباًعا عن نجاح املؤسسة الفعالة مشاعر إيجابية عن املؤسسة لدى ا��ميع، كما ت��ك ا

عن اتجا�ات النمو ��  واتجا��ا ومدى استحقاق�ا للمساندة؛ فالرسالة �عكس األح�ام

و�جب أن توفر الرسالة  .املستقبل واإلس��اتيجيات �� ظل التحليل الداخ�� وا��ار��

ب أن ت�ون الرسالة ذات طبيعة معياًرا مفيًدا لالختيار ب�ن اإلس��اتيجيات البديلة، كما يج

حيث تتطلب القضايا  وتؤثر السياسة االجتماعية ع�� وضع رسالة املؤسسة،. دينامية

املصا��، باإلضافة إ��  االجتماعية أن يأخذ اإلس��اتيجيون �� االعتبار حقوق أ��اب

ذلك يطفو موضوع ل. املسؤوليات نحو العمالء وا��موعات األخرى وا��تمع ك�ل

و�جب أن تت�امل السياسة . ااملسؤولية االجتماعية إ�� السطح عندما تضع املؤسسة رسال��

. ا ف��ا مرحلة وضع الرسالةاالجتماعية للمؤسسة مع �ل أ�شطة اإلدارة اإلس��اتيجية، بم

لمؤسسة خالل مرحلة وع�� ذلك فإنھ البد من تصميم وتحديد السياسة االجتماعية ل

وع�� . لة تقييم اإلس��اتيجيةتنفيذ اإلس��اتيجية أو إعادة تأكيد�ا أو �غي���ا خالل مرح

تطلب �غي��ات جذر�ة، و�� ذلك فالرسالة الوا��ة ال�� يتم إعداد�ا �عناية، قليال ما ت

عد الرسالة أداة ضرور�ة لإلس
ُ
.��اتيجي�نال�� تصمد لف��ة طو�لة، لذا �

358 mobile management
gestion par mouvement

� املستو�ات التنفيذية علم �عرف احتياجات ورغبات العامل�ن باملؤسسة، و�صفة خاصة �

أل�داف املرجوة للمؤسسة الدنيا، والس�� إ�� تحقيق�ا ��دف ز�ادة فعالي��م وتحقيق ا

رسمية إ�� مواقع العمل، وذلك من و�عتمد اإلدارة املتنقلة ع�� إخراج اإلدارة من امل�اتب ال
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لوقوف ع�� التنفيذ الفع�� خالل قيام املدير بجوالت تفقدية �� مواقع العمل الفعلية، ل

ل��امج يتم تنفيذ�ا وفقا ملا ل��طط وال��امج املقررة، وتحديد ما إذا �انت مدة ا��طط وا

 لتحقيق األ�داف حددت لھ أم ال، ومحاولة اك�شاف أوجھ االنحراف للقضاء عل��
ً
ا وصوال

�مية، حيث �عكس عدة املرجوة، و�� اتجاه جديد �� اإلدارة، ع�� جانب كب�� من األ 

سلوب اإلدارة مدخل جديد وفلسفة مغايرة أل -:حقائق أساسية يمكن توضيح أ�م�ا 

من خالل ترك املدير�ن  التقليدية، حيث كسرت حواجز العزلة ب�ن الرؤساء واملرؤوس�ن

لفعلية للعامل�ن، وما ي��تب ع�� مل�ات��م ونزول�م إ�� مواقع العمل، لتعرف املناخ واآلراء ا

عمال لتحقيق األ�داف ذلك من معوقات، و�ذلك أصبح �ل األفراد شر�اء �� إنجاز األ 

ية من املدير للعامل�ن، من �عتمد اإلدارة املتنقلة ع�� أسلوب املعا�شة الذك -. املرجوة

النف��� املالئم لالرتقاء  خالل إقامة حوار دائم ومتواصل ب�نھ و�ي��م، و�يجاد املناخ

عد اإلدارة املتنقلة و  -. باملؤسسة والوصول ��ا إ�� األفضل
ُ
سيلة تفعيل عالية الكفاءة، �

مات وا��قائق من خالل حيث يحصل املدير، متخذ القرارات، ع�� �ل البيانات واملعلو 

فسھ أين تكمن نقاط جوالتھ و�عا�شھ مع واقع العمل الفع��، ف�و �عرف تماما و�ن

ل�امنة وراء ذلك، و�التا�� الضعف ا��قيقية، و�حصل ع�� البيانات واملعلومات ا��قيقية ا

 -:يجابيات تطبيق �ذه اإلدارة ومن ب�ن إ -. عندما يتخذ قراًرا فإنھ ي�سم بالكفاءة والفعالية

ا��وارات ال��صية و�تم اك�شاف ذلك من خالل التعا�ش و : التفو�ض الفعال للسلطة

تقييم  -. يات التنفيذ باملؤسسةز�ادة كفاءة وفعالية عمل -. ال�� تتم ب�ن املدير واملرؤوس�ن

إعادة  -. در�ب باملؤسسةز�ادة كفاءة وفعالية عمليات الت -. أداء العامل�ن �ش�ل أفضل

ز�ادة كفاءة وفعالية  -. ليةتوز�ع املوارد ال�شر�ة املتاحة وفقا الحتياجات العمل الفع
ومن . لدى العامل�ن ز�ادة اإلحساس باملسؤولية -. عمليات إعادة ال�ي�لة باملؤسسة

ال��ك�� ع�� الش�ل   -:قلةالسلبيات أو العيوب ال�� �شوب استخدام مدخل اإلدارة املتن

.�لفة القيام با��والتارتفاع ت -. عدم كفاءة وفعالية �عض املدير�ن -. الظا�ري ل��والت

359 modernization
modernisation

الجتماعية واالقتصادية عملية مركبة �دف�ا األسا��� إحداث �غ��ات �� جوانب ا��ياة ا

تم بمعزل عن ا��وانب األخرى، والثقافية بحيث يمكن تقر�ر أن التغ�� �� أحد ا��وانب ال ي

تخصيص األ�شطة  وأن التغ�� �� ا��انب االقتصادي الراجع إ�� التحديث يتضمن

�ا��ا الفنية وت�امل�ا تخصيًصا م�نًيا وفنًيا رفيًعا، وتحديد الوظائف ع�� مختلف مستو 

 أفضل، وتحقيق قدر م��وظ من اإلنتاج �� ضوء تنظيم و 
ً
ترشيد عالي�ن من خالل�ما ت�امال

.يمكن تحقيق التنمية امل�شودة
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360 modular instruction
enseignement par modules

 30-��15اوح �� الطول ما ب�ن �و وحدة قياس أو وحدة زمنية �� اليوم الدرا��� ت" املوديول "

و�ت�ون املن�� الدرا��� .  رن دقيقة وقد تتجمع عدة وحدات �عليمية �� النظام املدر��� امل

ن من مادة واحدة أو خليط من املواد ت�تظم ��  من عدد من املقررات الدراسية ال�� تت�وَّ

من  وأصبح) يختار الطالب �عض�ا أو �ل�ا( Modules" موديوالت"وحدات �عليمية أو 

بدال من االنتظار ح�� " والتاملودي"أو مجموعة من " موديول "املالئم امتحان الطالب �� �ل 

 ألفراد ذاتيا، حيث يقوم املعلمأحد أساليب �عليم ا" باملوديوالت"والتعليم . ��اية املقرر �لھ

، و�وجھ املتعلم لدراس��ا �� موضوع ما) موديوالت(بتخطيط و�عداد وحدات مت�املة ذاتيا 

 مع فئات و�عد �ذا األسلوب من. ومناقشتھ فيما �شملھ من خ��ات وأ�شطة
ً
 وفعاال

ً
اسبا

 و�� التعلم.  ل�ن �� أثناء ا��دمةاملتعلم�ن العامل�ن، كما يحدث �� برامج تدر�ب �ؤالء العام

لوحدات  يك�سب املتعلم ا����ات من خالل دراستھ Modular Learning) باملوديوالت(

ت�يح لھ التعلم �ش�ل �عليمية مت�املة ذاتيا تحتوي  ع�� مجموعة أ�شطة متنوعة، و 

�و أسلوب معدل ) والتباملودي(والتعلم . فردي، و�سمح لھ بتقو�م نتائج �علمھ ذاتيا

 Learningرزم التعليمية عن طر�ق ال) باملوديوالت(و�� التعلم .  ألسلوب التعلم امل��مج

Package طة واملواد التعليمية و�� وحدة مت�املة ذاتيا تحتوي  ع�� مجموعة من األ�ش

) املوديوالت(قد يطلق ع�� مزودة بتعليمات محددة الستخدام�ا ذاتيا عن طر�ق املتعلم و 

قيبة أو وحدة �عليمية ذاتية، و�عرف ا�� learning packageاسم حقيبة �عليمية 

ا أو التعليمية بأ��ا مجموعة من ال�شاطات التعليمية ا��تلفة ا
ً
ل�� تخدم جميع�ا �دف

طات من �شاطات مجموعة أ�داف �عليمية محددة؛ حيث يمكن أن ت�نوع تلك ال�شا

قد �شمل ا��قيبة و . سمعية إ�� �شاطات مرئية إ�� �شاطات عملية وتجارب معملية

يمية؛ فإنھ البد أن �شمل ول�ي تكتمل ا��قيبة التعل. الواحدة �عض ال�شاطات أو جميع�ا

�شطة التقو�مية ال�� يمكن ع�� إ�� جانب املادة التعليمية جميع االختبارات واملقاي�س واأل

.  حقيقھ أل�داف�اضو��ا أن يحدد الدارس مستوى تقدمھ �� �علم ا��قيبة ومدى ت

راد بلوغ�ا وا��توى الذي أو الوحدة التعليمية املصغرة تتضمن األ�داف امل" املوديول "و

 وسائل ُيدرس وا����ات التعليمية ووسائل التقو�م قبل الدراسة و�عد
ً
�ا، و�تضمن أحيانا

.التقو�م الذا�ي
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361 moral education
éducation morale
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ق ا��لقي القائم، و�عليم األخال  ال��بية ال�� �س��دف تنمية األخالق وال�� ت���م مع النظام

ينة ومعاي�� خاصة و�تم تحديد أ�داف مع.  وقواعد السلوك بطر�قة رسمية أو عرضية

لقية، وجعل جميع أنواع التعليم وجميع ال�شاطات
ُ

وا����ات املدرسية مسؤولة  لل��بية ا��

درات ال�� تؤدي إ�� و�� �شمل ��يئة الظروف واأل�شطة واملعارف والق.  عن تحقيق�ا

عامل�م مع الذات ومع اآلخر�ن اك�ساب التالميذ األخالق وقواعد السلوك املرغوب فيھ، �� �

ا
ً
ذاتيا يتحمل مسؤوليتھ  ومع أخالقيات العمل وامل�نة؛ ليصبح  الطالب مواطًنا منضبط

ور�ة �غرض التأكد من مدى األخالقية، لذلك يتم مراجعة محتوى املن�� الدرا���  بصفة د

تحقيق�ا جميع املواد  تحقيقھ للسلوكيات والقيم املس��دفة تر�وً�ا، ال�� �شارك ��

.الدراسية

362 morphological analysis
méthode morphologique

لتعامل مع �ل م��ا بصورة تحليل النظام املدروس إ�� أجزائھ وم�وناتھ األساسية، ثم ا

ألجزاء، ثم اختيار التوليفة مستقلة، و�حث ا��لول أو األوضاع املمكنة ل�ل جزء من �ذه ا

 عاًما أ
ً
مثل للنظام الك��، و�ذا املناسبة من ب�ن �ذه ا��لول ا��زئية ال�� �عطي حال

د مجموعة التوليفات تحدي -. �عرف جميع التوليفات ال�� يمكن ا��صول عل��ا -:يتطلب 

 ممكنة، 
ً
 � -ال�� �عطي حلوال

ً
ليا أمثل من ب�ن �ذه اختيار التوليفة ال�� �عطي حال

.التوليفات املمكنة
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363 multi-cultural education 

strategiesstratégies de l'éducation multiculturelle

 Minoritiesس ��ا أقليات من املقبول بھ اآلن أنھ ح�� إذا عاش  األطفال �� منطقة ل�

لتالميذ ع�� ف�م مع�� عرقية، فيتع�ن ع�� الدارس أن ُيضمن املن�� موضوعات �ساعد ا

لدول، وذلك ألغراض ل�س أقل�ا الثقافة وتقدير تنوع الثقافات ال�� توجد اآلن �� كث�� من ا

�ن �� حل املشكالت الكث��ة إس��اتيجيات �ساعد املعلم. االرتقاء بالعالقات ب�ن األجناس

ية السر�عة التغ��،  �س�ب ال�� تواج��م �� الصفوف الدراسية �س�ب العوامل الديموغراف

ملناطق ا��ضر�ة طالًبا من األزمات االجتماعية �� �عض األحيان، و�واجھ املعلمون �� ا

املر�ون املؤمنون  طبقات اجتماعية وجماعات ثقافية ولغو�ة مختلفة، ول�ذا �س��

وا �ؤالء الطالب املتنوع�ن بالتعددية الثقافية إ�� إصالح املدارس �ش�ل جذري، ل�ي �عط

وتتضمن أ�عاد . ا�رةفرصة مت�افئة �� املدرسة و�� سوق العمل و�� بناء مجتمعات ز 
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تقليل التعصب  -. ء املعرفةعملية بنا -. دمج أو توحيد ا��توى -:التعليم املتعدد الثقافات

و�ناك . والبناء االجتما�� ف��ا املن�� القائم ع�� العدالة؛ تمك�ن ثقافة املدرسة -. والتح��

التعددية الثقافية   -:�� عدة تص�يفات للتعددية الثقافية والتعليم املتعدد الثقافات

 -. شرة ل�س معياًرا عرقًياو�� تؤكد أن ا��تمع القائم عادل، وأن بياض ال�: ا��افظة 

ع الناس، وضرورة توف�� الفرص و�� تؤمن بال�ساوي ب�ن جمي: التعددية الثقافية اللي��الية 

 اوز ال�يا�ل األبو�ة والنخبو�ةالتعددية الثقافية ا��معية تركز ع�� تج -. املت�افئة ل��ميع

تعددية الثقافية ال�سار�ة ال -. والطبقية واالستعمار�ة االقتصادية وتفوق العرق األبيض

أن سياسة ال�و�ة يمكن أن وتؤكد ع�� ضرورة ا��فاظ ع�� التنوع الثقا��، و : األصوليــة 

ت فكرة املن�� املتعدد الثقافاالتعددية الثقافية النقدية وتنادي ب -. تحل مشكالت األقليات

تمثيالت العرق والطبقة والنوع  لتغي�� ال�يا�ل االجتماعية والثقافية واملؤسسية ال�� تولد

.وا���س

364 multimedia
multimédia

ا ب�ن مصط�� شا�ع �� مجال الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم، ي
ً
أخذ موقًعا وسط

عليمية املتعددة �� مرحلة مف�ومي الوسائل التعليمية، وتقنيات التعليم؛ فالوسائط الت

فسھ �� مرحلة َم�دت تطور�ة للوسائل التعليمية بمف�وم�ا التقليدي، و�� الوقت ن

وسائل التعليمية من مجرد لتقنيات التعليم بمف�وم�ا ا��ديث، ف�� ال�� ارتقت بدور ال

ضمن خطة الدراسة �عمل  معينات لعمل املعلم، إ�� �و��ا جزًءا م�ًما �� منظومة واحدة

ألصل �� الوسائط التعليمية ونظرا ألن ا. �ش�ل دينامي مت�امل مع عناصر املوقف التعلي��

ا جزًءا �� منظومة التدر�س، فإن �و التعدد والتنوع �� املوقف التعلي�� الواحد، ونظًرا أل��

ن خالل نظام مت�امل يطلق التخطيط الستخدام�ا �� مواقف التعليم والتعلم ال يتم إال م

ل التعليمية بمف�وم�ا عليھ نظام الوسائط املتعددة، و�متاز �ذا النظام عن الوسائ

�جعل من الكتاب املدر��� ُ�َعدد وُ�َنوع الوسائل �ش�ل مت�امل، و : التقليدي املعتاد بأنھ

ا �عليمًيا مت�امال دليال يوجھ املتعلم ملصادر �عليمية أخرى، كما أنھ يجعل من
ً
 املعلم وسيط

ملتعددة من مف�وم تقنيات مع وسائط أخرى ُ�عي��ا وَ�ستع�ن ��ا، و�ق��ب مف�وم الوسائط ا

.فيما بي��ا التعليم، حيث �عتمدان ع�� مدخل النظم وتفاعل عناصر النظام

 
ٌ
َدة َعّدِ

َ
 ُمت

ُ
َوَساِئط

365 multimedia programs
programmes multimédia

ورة واملوسيقى، والصوت، برامج �عليمية �عتمد إعداد�ا ع�� تآلف عناصر الكتابة والص

َدةِ  َعّدِ
َ
ت
ُ
َبَراِمُج الَوَساِئِل امل
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علومات، والتدر�ب ع�� والفيديو، والرسوم املتحركة وغ���ا من العناصر لتقديم امل

ا��ركة، وتلقي التغذية  امل�ارات من خالل ا��اسوب، وت�يح �ذه ال��امج للطالب حر�ة

علم�م، كما تقدم االختبارات الراجعة، أو التوجيھ ألداء أعمال معينة مرتبطة بفعاليات �

اسة برامج أخرى، أو تقدم ل�م الالزمة، وتحسب درجا��م عل��ا ل�سمح ل�م باالنتقال إ�� در 

طلوب وقد أثب�ت دراسات �شاطات إثرائية �ساعد�م ع�� الوصول إ�� مستوى اإلتقان امل

عض ا��وانب الوجدانية عديدة فاعلية �ذه ال��امج �� تنمية التحصيل وامل�ارات، و�

و�حتاج املعلم . لدراسيةاألخرى كمف�وم الذات، والدافعية للتعلم �� مختلف املواد ا

تحليل جوانب : �ا مثلالعديد من امل�ارات ليتمكن من استخدام �ذه التقنية و�عداد

ا من خالل برامج الوسائط ا��توى، واختيار املصادر ا��تلفة ال�� �ساعد ع�� تقديم�

ف�ا، كما �ستلزم م�ارات املتعددة، واملشاركة �� إعداد الس�نار�و�ات الالزمة لتألي

يا إ�� فني�ن يجيدون استخدام ا��اسوب و�شغيلھ، و�حتاج تأليف �ذه ال��امج حاسو�

.استخدام برامج التأليف

366 mutual telecommunications 

systemssystèmes des télécommunications mutuelles

م البيانات وا
ُّ
ملعلومات، أي نقل�ا ع�� األساليب ال�� يمكن استخدام�ا �� إرسال و�سل

و�رمجيات، أو أي من  املسافات البعيدة باستخدام نظم ا��اسوب من أج�زة و�جراءات

قات املعاصرة الستخدام ومن ب�ن التطبي....). مذياع، �اتف، فيديو(األنظمة اإللك��ونية 

خدمات املعلومات  -. د الصو�يال��ي -. ال��يد اإللك��و�ي -:نظم االتصاالت املتبادلة عن �عد

ات البيانات أنظمة االجتماعات من �عد، وتجمع -). الناسوخ(الفاكس  -. الرقمية

).اإلن��نت(نظام الشابكة .والفيديو

ِة َعْن ُ�ْعٍد 
َ
َباَدل

َ
ت
ُ
ِت امل
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N
367 national qualifications 

framework (NQF)cadre national de qualifications

قتصادية مثل االتحاد األورو�ي �عمل كث�� من البلدان املتقدمة وخاصة املرتبطة باتفاقات ا

EU  ومجموعة دول مجلس التعاون االقتصاديOECD  إطار وط�"ع�� أن ي�ون ل�ا �

�� مرجعية لت�سر مناظرة يدعم ن�� التعلم مدى ا��ياة و�قوم ع�� أساس معاي" للمؤ�الت

حدد القواعد واملعاي�� و�طار ي. املؤ�الت الوطنية بأطر املؤ�الت �� غ���ا من الدول 

�ر�ا، و�نظر إليھ �وسيلة املرجعية ال�� يتم الرجوع إل��ا �� إصدار املؤ�الت أو تطو 

و�تم ذلك من خالل . ؤ�ل�ستخدم �� توضيح م�ون التعلم ومدى املعرفة ال�� �ش�ل�ا امل

ملقارنة أو املفاضلة ب�ن وضع مجموعة من املبادئ واملرجعيات ال�� يمكن ع�� أساس�ا ا

انتقال العمالة محليا وتتج�� فائدتھ �� تنظيم سوق العمل و . مختلف أنواع املؤ�الت

يضا إطار ير�ط املؤ�الت و�و أ. ودوليا، و�� إتاحة التعلم ��ميع األفراد مدى ا��ياة

أس�سا ع�� مجموعة من ا��الية بمختلف مستو�ا��ا وأنواع�ا بطر�قة منطقية وم�سقة ت

ب�ن الدول لكن �ناك ثالثة  و�الرغم من وجود اختالفات. املعاي�� املش��كة املتفق عل��ا

�ات املرجعية ال�� تصف املستو  -:عناصر مش��كة ب�ن جميع األطر الوطنية للمؤ�الت و��

ادئ وا��طوط اإلرشادية لضمان املعارف املطلو�ة للمؤ�الت ا��تلفة؛املب -. أنواع امل�ارات

.ا��تلفة ا��ودة وأساليب قياس التعلم املك�سب �� ال��امج واملضام�ن

ِت 
َ
ال ِ�ّ

َ
ِ��ٌّ ِللُمؤ

َ
اٌر َوط

َ
ِإط

368 national strategy
stratégie nationale

صا�� الوطنية، وتحقيق علم وفن استخدام وتطو�ر موارد الدولة لتحقيق األ�داف وامل

�اتيجية ع�� امل�ارة �� أ�داف األمن الوط�� تحت مختلف الظروف، إذ �عتمد �ذه اإلس�

إجراء حسابات املوارد  التخطيط والتنفيذ والتطبيق والتقو�م وع�� قدرة الدولة ع��

اإلم�انات  -:ادر اآلتيةلتحقيق األ�داف الوطنية لذلك يتم حشد القوى بناء ع�� املص

 
ٌ
ة ِنيَّ

َ
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ٌ
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 -.د املفروضة ع�� الدولةالقيو  -. ال��ديدات ال�� تتعرض ل�ا الدولة -. املتاحة واملوارد

.األسبقيات ال�� ت�ت���ا الدولة

369 national vocational 

qualification (NVQ)qualification professionnelle nationale

. ان الكفاءة �� العملمؤ�الت مصممة للوفاء باحتياجات أ��اب العمل والعامل�ن و�ي

كفاءة �� مجموعة من : 1مستوى -:و�ناك خمسة مستو�ات من املؤ�ل امل�� الوط��

ا مثل عمل الفر : 2مستوى  -. أ�شطة العمل
ً
: 3مستوى  -. �قكفاءة �� مجموعة أك�� �شاب�

عمل م�� أو ف�� : 4ى مستو  -. كفاءة �� مدى واسع من األ�شطة تتضمن العمل اإلشرا��

�و ذو طبيعة مماثل ملؤ�ل ما �عد التخرج من ا��امعة و : 5مستوى  -. م�شابك أو معقد

�� �لية، �� (ب�� من األطر و�مكن ا��صول ع�� املؤ�الت امل�نية الوطنية �� عدد ك. حرفية

وى باملستوى اآلخر و�شتمل ع�� عدد من الوحدات، و�تصل �ل مست) العمل، �� الب�ت

ستوى األول باملن�� الوط��، بمرادفات واسعة �� املصط��ات األ�اديمية، فمثال �عادل امل

ثانوي، واملستوى الثالث بمستوى واملستوى الثا�ي بأر�ع من مواد الش�ادة العامة للتعليم ال

A  أوASنحة ما �عد التخرج، واملستوى الرا�ع بدرجة جامعية، واملستوى ا��امس بم.

 ُّ��ِ
َ
�ُّ الَوط ُل (ال.. ) اِملْ�ِ ِ�ّ

َ
ٌمؤ

370 needs analysis
analyse des besoins

صميم املقررات وال��امج تحليل �ستخدم �� تحديد االحتياجات التعليمية للطالب عند ت

ة �� التمو�ل ا��ا��، ونقاط التعليمية، وا��اجات التمو�لية لل��نامج والفجوات املوجود

 -: اجات إ�� ال��ك�� ع��وتحتاج عملية تحديد ا��. الضعف �� تحصيل الطالب أو تمو�ل�م

مجتمع  -. ألفراد املتأثر�نعدد ا -. اآلثار امل��تبة ع�� عدم مواج�ة ا��اجات أو املش�لة

ي ال��ت�ب الذي يتم فيھ تتا�ع ا��اجات، أ -. ا��اجة أو املش�لة؛ شدة ا��اجة وخطور��ا

اجات أ�مية كب��ة �� ولتحليل ا��. مدى ا��رجات وفائدة املعا��ة -. معا��ة ا��اجات

ت ذا توافرت للقائم�ن ��ا املعلوماا��االت ال��بو�ة، وال يمكن للبحوث ال��بو�ة أن تتم إال إ

ات ع�� توف�� �ذه والبيانات ال��يحة، وتتعلق تلك األ�مية بقدرة تحليل ا��اج

.املعلومات

ْحِليُل ا�َ�اَجاِت 
َ
ت

371 networks analysis
analyse de réseaux

�� الت�بؤ باألحداث املتوقعة  نظام تحليل �عت�� من األساليب اإلدار�ة ال�� �ساعد املدير

اِت 
َ
َب�

َّ
ْحِليُل الش

َ
ت
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وب  �� �عرف تطور أداء واملؤثرة �� أ�شطة ال��امج واملشروعات، و�ستخدم �ذا األسل

 � األوضاع املتغ��ة �سرعة، إذوظائف ال��نامج ملراجعة وتحس�ن جدولة املراحل وللرقابة ع�

ثل للموارد والقدرة ع�� �ساعد �� عملية الوثوق من ا��داول املعدة واالستخدام األم

أو أ�شطة ال��نامج، كما �ساعد  التحكم �� العالقات والتفاعالت املتعددة املؤثرة �� مراحل

ضع�ا بطر�قة مف�ومة ع�� تقسيم ال��نامج أو املشروع إ�� أ�شطة وأجزاء عديدة وو 

 مرئًيا لألشياء التالية
ً
داث أو العمليات ال�� يجب أن األح -: ومحددة فالشبكة �عت�� تمثيال

العالقات ب�ن -. معا األ�شطة أو املراحل ال�� تر�ط األحداث-. تحدث خالل ال��نامج

و�شمل . دث ولل��نامج �لھالوقت املقدر املطلوب لالن��اء من األ�شطة ل�ل ح -. األحداث

ل ال��نامج أو املشروع مرحلة تخطيط وتحلي -:نظم تحليل الشب�ات أر�ع مراحل رئ�سة ��

امج أو املشروع برسم أو مرحلة ا��دولة أو تمثيل تخطيط ال��ن -. إ�� عناصره ا��تلفة

مرحلة الرقابة أو املراجعة  -. شبكة تب�ن تتا�ع العمليات وترابط�ا؛ مرحلة التقدير الزم��

.املستمرة لتطور عمليات ال��نامج أو املشروع

372 non-classroom activity
activité hors-classe

تعلم خارج غرفة الصف ��دف نوع من أ�شطة التعليم والتعلم ال�� يقوم ��ا املعلم أو امل

قررة بطر�قة غ�� دعم عملية التعلم وتدعيم ا����ات التعليمية للموضوعات امل

حث �� مصادر �علم خارجية القراءات اإلضافية ا��رة، والرحالت ا��رة، والب: مثل.مباشرة

.ل موضوع ماالك�ساب معلومات إضافية حو ) اإلن��نت(�الدخول إ�� الشابكة 

ْ�ُ� َصِفّيٍ 
َ
 غ

ٌ
اط

َ
ش

َ
�

373 non-directional hypotheses
hypothèses non directionnelles

دى وجود عالقة أو أثر نوع من الفرضيات اإلحصائية البديلة، حيث تصاغ �ش�ل يحدد م

داللة الفروق �� �ذه  ب�ن متغ��ين أو أك�� دون تحديد التجاه تلك العالقة، وتحدد

لقيمة الفرضية للبارام�� الفرضيات باستخدام اختبار الطرف�ن ب�ن القيمة ا��قيقية وا

.، بصرف النظر عن اتجاه �ذا االختالف)ز�ادة ونقص(

ٍة  َجاِ�يَّ ِ
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O
374 objective evaluation

évaluation objective
حد يقارب نتائج القياس  تقو�م يمتاز بدرجة عالية من الدقة والصدق وعدم التح�� إ��

داء املتعلم بأداء ا��ماعة، أو الف��يا�ى، وال �عتمد �� نظامھ املرج�� ع�� مقارنة نتائج أ

بل �عتمد ع�� تقدير عالقة  بأداء الفرد ذاتھ �� وقت الحق أو �� اختبار أو مقياس آخر،

ُمن احتمالية ب�ن األداء املالَحظ للفرد �� االختبار أو املقيا
ْ

ك
َ
س، والسمات أو القدرات ال�� ت

.وراء �ذا األداء وتفس��ه

ِو�ٌم َمْوُضوِ��ٌّ 
ْ

ق
َ
ت

375 objective method
méthode objective

�تة الدقيقة ا��ردةطر�قة للبحث أو الدرس أو التعليم مب�ية ع�� استخدام املعط
ْ
 يات املث

.ة�ل التجرد عن الرأي ا��اص أو التفس��ات والتأو�الت ال��صي

 
ٌ
ة  َمْوُضوِعيَّ

ٌ
ة

َ
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َ
ط

376 objectives
objectifs

� واقع عم��، وت�سم األ�داف النتائج املطلوب تحقيق�ا ل��جمة م�ام املؤسسة ورسال��ا إ�

  -:�� األ�داف ب�و��ا �عكسوتتم. بالتحديد الدقيق و�م�انية القياس وامليل إ�� التفصيل

ن�يجة يمكن  -. رغوب فيھوسيلة لقياس التقدم تجاه الوضع امل -. حالة أو وضع مرغوب فيھ

وتؤدي األ�داف عدة . إطار زم�� يمكن من خاللھ تحقيق األ�داف امل�شودة -. تحقيق�ا

ظام إداري فعال، وذلك من خالل أدوار إ�� جانب �و��ا مقياسا لألداء، و�عت�� األساس ألي ن

ما أن أحد األدوار الرئ�سة املساعدة �� التوجيھ والرقابة ع�� عملية اتخاذ القرارات، ك

أ��ا أداة لالتصال والت�سيق  لوجود األ�داف �� �و��ا تمثل معياًرا التخاذ القرارات، كما

و�جب أن �ساعد األ�داف �� . وأداة للتحف��، وكذلك املفاضلة ب�ن اإلس��اتيجيات البديلة

لمواءمة بي��ا، فإن األ�داف قد اتخاذ القرارات اإلس��اتيجية، إال أنھ ما لم توجد محاولة ل

القبول، والقابلية : اعليةومن ب�ن خصائص األ�داف ال�� ت�سم بالف. ت�ون محدودة القيمة

 
ٌ

ْ�َداف
َ
أ

173



.لتحقيق، والتحف��للقياس، واملرونة، الوضوح والف�م، واملالءمة، والقابلية ل

377 objectives evaluation
évaluation des objectifs

ا �س�� املؤسسة إ�� عملية تقو�م ع�� جملة إجراءات فاحصة ملدى مالءمة األ�داف مل

نتقا��ا أوترتي��ا أو تحقيقھ، وذلك قصد مراجعة �ذه األ�داف عن طر�ق �عز�ز�ا أو ا

�� حالة انتقاء  -: ��اوتتم �ذه العملية �� وضعيات مختلفة م. حذف�ا و�غي���ا بأخرى 

 -. ب األ�داف وتص�يف�ا�� حالة ترت� -. األ�داف وتخطيط�ا انطالقا من ���يص ل��اجات

خالل إعداد  -: مرحلتان ولعملية تقييم األ�داف. �� حالة تحو�ل�ا إلجراءات وتنفيذ�ا

أل�داف العامة واأل�داف املنا��، وتقوم ع�� تقييم ت�و��� لفحص درجة اال���ام ب�ن ا

�داف العامة من خالل اإلجرائية ال�� اشتقت م��ا، قصد �عرف مدى إم�انية بلوغ األ 

حية ونجاعة األ�داف خالل تنفيذ امل��اج، و�شمل فحص مدى صال  -. األ�داف اإلجرائية

.املتبعة ِفعليا و�م�انية �عديل�ا أو �عز�ز�ا

ْ�َداِف 
َ
ِو�ُم األ

ْ
ق

َ
ت

378 objectives organization
organisation des objectifs

نتقاء وتت�امل مع�ا، وتقوم عملية أساسية �� اشتقاق األ�داف ال��بو�ة ترافق عملية اال 

ل أمر ت سّ�ِ
ُ
و�ناك . بليغ�ا وتطبيق�اع�� ترت�ب األ�داف ال��بو�ة العامة داخل نماذج �

 ت�� داخل نماذج ترات�ية، و�قومالتنظيم ال��ا -: طر�قتان ل��ت�ب األ�داف ال��بو�ة وتنظيم�ا

 اة، انطالقا إما من درجة تركيبع�� إقامة نوع من ال��ات�ية داخل الئحة من األ�داف املنتق

لتعلم، و��تج عن مثل �ذه ، أو من أنماط التعليم ومستو�ات ا...و�عقد العمليات النفسية

ت�� ينطلق من ال�سيط إ�� التص�يفات ال��ات�ية صناعة لأل�داف، أي أنموذج تنظي�� ترا

ابل للتحقيق، إ�� ما ل�س قابال املركب، أو من اآل�ي واملباشر إ�� ما �و أ�عد، أو ما �و ق

يھ ب�ن ا��االت الك��ى اتجاه أفقي، يفصل ف -:للتحقيق وتنظيم األ�داف وفًقا التجا��ن

ِقيم ترات�ية ب�ن اتجاه عمودي، يُ  -). ا��ر�ي -الوجدا�ي -العق��(لل��صية اإل�سانية 

ظيم مورفولو��، أي بناء تن -. القدرات السي�ولوجية املوظفة داخل �ل من �ذه ا��االت

. خل نفس املنظومة وأجرأ��انماذج مورفولوجية من خالل تنظيم ودمج األ�داف ال��بو�ة دا

ركيب و�عقد العمليات وعرض ترت�ب األ�داف باالس�ناد إ�� معيار خار�� مثل درجة ت

الش�ل �� اندماج�ما، ون�يجة العقلية، و�عمد النماذج املورفولوجية إ�� اعتبار الب�ية و 

ومن ب�ن أش�ر . لعناصرلذلك، تتحقق توليفات عديدة حسب أ�عاد متعددة تتداخل ف��ا ا

.Guilfordالنماذج املورفولوجية لتنظيم األ�داف أنموذج جيلفورد 

ْ�َداِف 
َ
ِظيُم األ

ْ
ن

َ
ت
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379 observation
observation

وم ��ا الباحث مشا�دة موضوع مع�ن ع�� نحو �ادف، و�موجب إجراءات منظمة يق

��واس ا��مس، و���أ لتحقيق ف�م أفضل ل�ذا املوضوع باستخدام واحدة أو أك�� من ا

مع البيانات مثل االس�بانة الباحث ألسلوب املالحظة عندما �شعر بأن األدوات األخرى ��

وكث�ً�ا ما �ستخدم .  حثھأو املقابلة غ�� �افية ل��صول ع�� ما ير�ده من معلومات لب

احث بمالحظة جوانب املالحظة �� البحوث ال��بو�ة لدراسة السلوك؛ حيث يقوم الب

تحليل�ا وتفس���ا بما يتفق  سلوكية معينة و���يل البيانات املطلو�ة عن �ذه ا��وانب ثم

، مالحظة )ملالحظة املباشرةا(املالحظة الطبيعية  -: ومن أنواع املالحظة. وال�دف من البحث

مثال مالحظة التفاعل ب�ن ( الظا�رة ع�� طبيع��ا، أي كما �� عليھ و�� ظروف�ا الطبيعية

يمكن من خالل�ا مالحظة : رةاملالحظة غ�� املباش -...). التالميذ واملعلم �� الفصل الدرا���

لوكھ مالحظ، ومن سلوك ��ص ما و���يل املعلومات عن سلوكھ دون أن �علم بأن س

ونية ا��فية أو ال�ام��ات األمثلة ع�� ذلك الذي يتم باستخدام أدوات ال���يل اإللك��

ال�سبة للم�ان الذي املالحظة املضبوطة تحت الضبط العل�� الدقيق سواء ب -. ا��فية

ا، أو ح�� بال�سبة للقائم تجري فيھ املالحظة، أو موضوع املالحظة واملواقف ا��اصة ��

ق موقف يحا�ي املوقف و�تم �ذا النوع �� إطار خل: املالحظة با��ا�اة  -. باملالحظة

حث لتعرف موضوعھ أو مالحظة مقصودة تتم من ِقبل البا: املالحظة املوج�ة  -. الطبي��

: املالحظة باملشاركة  -. خرى مالحظة ال تتأثر بأية مالحظة أ: واملالحظة املستقلة  -. تقو�مھ

عة للمالحظة ومسا�متھ �� تتم من خالل قيام الباحث بدور فع�� �� إطار ا��ماعة ا��اض

��ا الباحث بدور املالحظ يقوم ف: املالحظة بدون مشاركة  -. أ�شط��ا طوال ف��ة املالحظة

.�ماعة ا��اضعة للمالحظةفقط، أي أنھ ال �ش��ك �� ال�شاط الذي يقوم بھ الفرد أو ا�

 
ٌ
ة

َ
َحظ

َ
ُمال

380 one-classroom school
école d'une seule classe

عات الس�انية ذات الكثافة نوع من املدارس ين�شر �� املناطق الر�فية والنائية والتجم

 ر التعليم االبتدا�ي اإللزامي،القليلة وا��رومة من ا��دمات التعليمية �� دول كث��ة ل�ش

مة أو معلم واحد ُيَدّرِس حيث يتجمع جميع التالميذ �� غرفة صف واحدة، يوجد ف��ا معل

التعليم (ولية مستو�ات صفية لألطفال �� عمر املدرسة األ  6-�5ل األساليب األ�اديمية لـ 

�سر�ات من التعليم الذين ، كما �ستوعب �ذه املدرسة التالميذ والتلميذات امل)األسا���

م ل�م الدروس من جانب ي�تمون إ�� أك�� من مستوى �علي�� واحد �� م�ان واحد، وتقد

لغة العر�ية وآخر ل��ساب وقد يتوفر �� �ذه املدرسة معلم ل. معلم واحد و�� الوقت نفسھ

ِ الَواِحِد 
ّ

ف  الصَّ
ُ
َمْدَرَسة
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ك�� من مستوى �� نفس وآخر للم�ارات ا��ياتية، ومع ذلك يظل الواحد م��م يدرس أل

راسية واحدة أو حلقت�ن أو امل�ان و�� الوقت نفسھ، و�مكن ل�ذه املدرسة أن �شمل حلقة د
َدرس و�� �. ثالث حلقات، و�ل حلقة دراسية تتضمن مستو��ن �عليمي�ن

ُ
ذه املدارس ت

َدرس �� التعليم االبتدا�ي، و��
ُ
�ية، وا��ساب وال�ندسة، اللغة العر : املقررات ال�� ت

إ�� جانب مواد أخرى مثل  والدراسات االجتماعية، والعلوم وال��ة، وال��بية الدي�ية،

ملطلو�ة، وقد يخصص ل�ا م�ان االقتصاد امل���� وال��بية الزراعية �شرط توفر اإلم�انات ا

العامة أو دور العبادة  معد خصيصا ل�ذا الغرض، أو قد ت��ق بأحد املؤسسات واملصا��

.أو البيوت ا��اصة

381 open classroom
classe ouverte

 بن�ت أحد صيغ تصميم الصف الدرا��� ال�� تتمركز حول الطالب، و�� أ
ً
ك�� أش�ال�ا حر�ة

عة كب��ة من الطالب ل�م وتقوم فكرة الصف املفتوح ع�� وجود مجمو .  املدارس بال جدران

و�ذه . رفون عل��ممستو�ات م�ار�ة مختلفة �� صف واحد كب�� مع وجود معلم�ن �ش

ك��ا توسعت �عد ذلك الفكرة مأخوذة من فكرة املدرسة امل��لية ذات الصف الواحد ل

و�ق��� . دد الصفوفلتضم عدًدا كب�ً�ا من الطالب �� صف واحد متعدد األعمال ومتع

علم كيف �عملون �ش�ل فعال �� الطالب واملعلمون �� العادة األسابيع األو�� من السنة �� �

الطالب يبدأ العمل  و�عد أن يتعلموا كيف يقللون ال�شوش عن زمال��م. �ذا الفضاء

��موعة �ل�ا �� الوقت و�دال من تخصيص معلم واحد ِلُيدّرِس ا. ا��قيقي للسنة الدراسية

.ملستوى م�ار��م �� املادة نفسھ، يتم تقسيم الطالب إ�� مجموعات مختلفة ل�ل مادة وفًقا

وٌح 
ُ
ت

ْ
 َمف

ٌّ
َصف

382 open systems
systèmes ouverts

.�يطة ��االنظم ال�� تقوم ع�� عالقات أساسية بي��ا و��ن الب�ئات ا�

 
ٌ
وَحة

ُ
ت

ْ
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ُ
ظ

ُ
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383 operational research analysis
analyse de la recherche opérationnelle

ألمثل لفاعلية األداء الك�� التحليل العل�� للمشكالت اإلدار�ة ��دف التوصل إ�� ا��د ا

اإلجراء  -. �ن حل املشكالتللمؤسسة، وتوجد ثالثة إجراءات رئ�سة �ش��ك ف��ا معظم تمار 

لذلك تجمع �ل البيانات ��تم بتفس�� طبيعة املش�لة ا��ددة �غرض تحليل�ا، و : األول 

ل املش�لة، إ�� جانب املتصلة بخلفية املش�لة وال�دف الذي ير�� الوصول إليھ من ح

ر واأل�عاد ا��تلفة تفس�� العناص: واإلجراء الثا�ي -. تحليل املوقف الذي توجد فيھ

ِة  اِئيَّ ْحِليُل الُبُحوِث اإلِْجَر
َ
ت
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ملش�لة وتتمثل �� تحديد وتقييم واملتعددة ال�� تت�ون م��ا املش�لة، ال�� يرتكز عل��ا حل ا

واإلجراء  -. أو البديل األمثل املسالك البديلة املتاحة واملفاضلة بي��ا، واختيار املسلك

� ا��صول ع�� املعلومات يختص بالتوصل إ�� الطر�قة ال�� �عت�� أك�� فاعلية �: الثالث

ا �غية اختيار البديل أو ا��ل ال�� يحتاج إل��ا �� تحديد وتقييم البدائل واملفاضلة بي��

.األمثل الذي �س��شد بھ �� اتخاذ القرار

384 operationalization
opérationnalisation

س والتطبيق املباشر، و�تحقق االنتقال بمف�وم أو �عر�ف أو مبدأ إ�� مستوى الفعل امللمو 

در�جيا من خالل عمليات �ذا االنتقال من العام إ�� ا��اص ومن ا��رد إ�� ا��سوس ت

ابلية للتطبيق؛ مثال متتا�عة ومجدولة حسب مستو�ات تتفاوت من حيث العمومية والق

اصة، واشتقاق �ذه ذلك اشتقاق ال�شاطات البيداغوجية املالئمة من األ�داف ا��

فات شاملة، وتمر ع�� وتنطلق عملية االشتقاق من �عر�. األخ��ة من األ�داف العامة

صغر مقاطع التعلم مختلف مستو�ات التخصيص، وتضيق أك�� فأك�� إ�� أن تصل إ�� أ

 
ٌ
ة اِئيَّ ِإْجَر

385 operations research
recherches d'opérations

� حل الكث�� من املشكالت �� بحوث ان�شرت �عد ا��رب العاملية الثانية، وتم استخدام�ا �

لتخصصات ا��تلفة القطاع الصنا�� وغ���ا، حيث �ش�لت فرق العمل ا��تلفة من ا

ستخدام النماذج وتقوم بحوث العمليات بصفة عامة ع�� ا. ملواج�ة تلك املشكالت

إلدار�ة املتعددة ومن خالل واألساليب الكمية �� التوصل إ�� ا��لول املث�� للمشكالت ا

ن�شار وتطور أساليب وقد ساعد استخدام ا��اسوب ع�� ا. االعتماد ع�� خطوات محددة

، وأسلوب تقييم بحوث العمليات، وسالسل مار�وف، وجداول املدخالت وا��رجات

وتتم�� بحوث . مية ا��تلفةومراجعة ال��امج واملسار ا��رج وغ�� ذلك من األساليب العل

 من ال��ك�� ع�� العمليات باستخدام�ا املتكرر لفحص نظام معلومات اإلدارة ك
ً
�ل، بدال

مليات مش�لة جديدة ، وما إن تواجھ باحث الع)مع أن ذلك يحدث أيضا(عناصر محددة 

طبيعة النظم وأ�داف إال و��ون من املتوقع منھ أن يحدد األساليب األ�سب وفقا ل

ومن األدوات . رً�االتحس�ن وقيود الوقت، ل�ذه األسباب �عد العنصر ال�شري ضرو 

ونظر�ة االحتمال، ونظر�ة  األساسية ال�� �ستخدم�ا باحثو العمليات اإلحصاء والتعظيم،

وا��ا�اة، ونظًرا للطبيعة  الصف، ونظر�ة اللعبة ونظر�ة الرسم البيا�ي وتحليل القرار،

لوم ا��اسوب، و�ستخدم ا��اسو�ية ل�ذه ا��االت فإن بحوث العمليات ترتبط أيًضا �ع

اِت   الَعَمِليَّ
ُ

ُبُحوث
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.باحثو العمليات برمجيات جا�زة �� �ذا ا��ال

386 organization
organisation

حيث تفرق �ذه العملية ب. عملية ترت�ب ��موعة من العناصر وفقا ألسلوب أو منطق ما

ت مركبا مت�امال من وال�� ت���� �� نفس الوق. ب�ن جزء وآخر من الناحية الوظيفية

ر�طة تنظيمية عبارة عن العالقات الوظيفية داخل الكيان الك�� لذلك ال بد من وجود خ

 املناصب اإلدار�ة ا��تلفة، رسم يب�ن ال�ي�ل التنظي�� الذي توجد عليھ مؤسسة ما، و�ب�ن

مختلف الوحدات والسلطات  وال�سلسل الرئا���، وعدد املستو�ات اإلدار�ة، والعالقة ب�ن

ة وظيفة التنظيم كعملية فال�ي�ل التنظي�� �و خالص. التنفيذية واالس�شار�ة وغ�� ذلك

�ل مؤسسة، فإذا �غ��ت  إدار�ة �عت�� متغ��ا تا�عا، يتحدد تبعا أل�داف وخطط وظروف

و �� جميع ا��االت وسيلة األ�داف والظروف فال بد من أن يتغ�� تبعا ل�ا التنظيم، ف�

إلدارة املدرسية مثال �ع�� فالتنظيم �� ا.  لتحقيق أ�داف املشروع ول�س غاية �� حد ذاتھ

ماعية تحت إشراف املسؤول تقسيم�ا إ�� وحدات، يتو�� �ل فرد م��ا إطار املسؤولية ا��

حدات، يب�ن �� �ل م��ا و�� املنا�� �و تقسيم من�� الدراسة إ�� و . األول عن املدرسة

ما �س�ل عملية تصميم برامج م. األ�داف واأل�شطة وا����ات وامل�ارات ال�� ُير�� تحقيق�ا

.الدورس وعملية إرشاد عمل الطالب وُحسن إدار��ا

ِظيٌم 
ْ
ن

َ
ت

387 organizational performance 

measurementmesure de performance organisée

ياس املناسب لقياس األداء ع�� يقصد باألداء الن�يجة ال��ائية لل�شاط و�عتمد اختيار املق

و�الحظ أن . ب إنجاز�االوحدة التنظيمية ال�� سوف يتم تقييم�ا، واأل�داف ال�� يج

ب أن �ستخدم �� القياس األ�داف ال�� سبق تحديد�ا �� مرحلة صياغة اإلس��اتيجية يج

أحد األ�شطة امل�مة �� مجال و . ألداء املؤسسة طاملا تحولت اإلس��اتيجية إ�� تنفيذ فع��

ل توقعة بالنتائج الفعلية، وتحليتقييم اإلس��اتيجية، و�شمل �ذا ال�شاط مقارنة النتائج امل

م ا��قق �� اتجاه تحقيق االنحرافات عن ا��طط، وتقييم األداء الفردي، ودراسة التقد

األ�داف طو�لة األجل  و�عتمد �ذه املرحلة عادة ع�� �ل من. األ�داف املنصوص عل��ا

�اتيجية قابل للقياس، واختيار و��ب�� أن ي�ون املعيار املستخدم �� تقييم اإلس�. والسنو�ة

م اإلس��اتيجية تحديد األ�داف ومن األمور الصعبة عند تقيي. املعاي�� ال�� تت�بأ بالنتائج

توقف اختيار مجموعة املعاي�� األك�� أ�مية، و�عتمد التقييم ع�� معاي�� كمية وكيفية، و�

ِظيِ��ِّ 
ْ
ن

َّ
َداِء الت

َ
ِقَياُس األ
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ومن املعاي�� .  يعة العملاملستخدمة �� التقييم ع�� ��م املؤسسة وفلسفة اإلدارة وطب

�سب املالية ال�� �ستخدم�ا الكمية الشا�عة االستخدام �� مجال تقييم اإلس��اتيجيات ال

سة ع�� ف��ات زمنية مقارنة أداء املؤس -:اإلس��اتيجيون لعقد ثالث مقارنات رئ�سة

ؤسسة بمتوسطات األداء �� مقارنة أداء امل -. مقارنة أداء املؤسسة باملنافس�ن -. متفاوتة

اإلس��اتيجيات، فمثال قد  و�عت�� املعاي�� الكيفية ذات أ�مية خاصة عند تقييم. ا��ال

ثل معدالت الغياب ي�ون الس�ب وراء األداء املتد�ور �و �عض العوامل ال�شر�ة م

ضاء العامل�ن، وقد ت�تج املرتفعة، وانخفاض جودة اإلنتاج وكميتھ، أو انخفاض مستوى ر 

البحوث والتطو�ر أو نظم  املشا�ل املالية من عوامل �سو�قية أو مالية أو محاس�ية أو

.املعلومات

388 organizing education
organisation de l'enseignement

ب�نظيم و�ي�لة وضبط  وظيفة من وظائف التعليم، �شمل مجموعة أفعال وعمليات تتعلق

 -:ذه الوظيفة األفعال التاليةو�شمل �. األ�شطة التعلمية وأدوا��ا واألطراف الفاعلة ف��ا

بط تحر�ات وتصرفات ض -. ضبط مشاركة التالميذ و�سي�� إجابا��م وتدخال��م وم�ام�م

شكالت التفاعل ب�ن البت �� م-. تحديد طر�قة العمل ونظامھ -. التالميذ داخل القسم

.التالميذ

ْعِليِم 
َّ
ِظيُم الت

ْ
ن

َ
ت

389 outcome-based education
enseignement basé sur les résultats

َرَجاِت 
ْ

�
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َ
اِئٌم َع�
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ْعِليٌم ق

َ
�
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P
390 P.E.R.T. networks

réseaux P.E.R.T.
وقد استخدم �ذا األسلوب  أسلوب من أك�� األساليب ال�� استخدمت �� ا��ال التعلي��،

ف التعليمية، و��شاء األب�ية التخطيطي �� مجاالت تصميم ال��امج واملنا�� وتنظيم املواق

ملدرسية السنو�ة، و��شاء املدرسية، وتخطيط وتنفيذ ال��امج التدر��ية، ووضع ا��طط ا

ساليب التخطيط الشب�ي و�س�ند أسلوب ب��ت  باعتباره أحد أ.  �ليات ا��تمع وغ�� ذلك

ة الفعالة �� التخطيط إ�� مبدأ أسا��� مؤداه أن التخطيط الشب�ي قادر ع�� املسا�م

تنفيذ املشروعات،  التعلي�� للمشروعات وال��امج التعليمية عن طر�ق تخفيض زمن

ع مراحل الدورة التخطيطية وتخفيض �لف��ا مع متا�عة تنفيذ املشروع، أنھ يطبق ع�� جمي

وال يحتاج إ�� كث�� من  �أسلوب رقا�ي، وجميع بياناتھ متاحة و�مكن تجميع�ا �س�ولة،

عد ع�� دقة الت�بؤ من األساليب الر�اضية املعقدة، و�تصف بالت�امل والشمول، و�سا

وط وخطوات استخدام خالل عمليات التقر�ر الك�� للزمن أو الت�اليف، ومن أ�م شر 

أن  -. حددة وا��ةأن ي�ون للمشروع أ�داف م -:�� التخطيط التعلي��) ب��ت(أسلوب 

أن  -. ن امل�ام واأل�شطةت�ون أعمال املشروع املراد تخطيطھ قابلة للتقسيم إ�� عدد م

اأال يقل عدد �شاطات املشر   -. ي�ون لأل�شطة تتا�ع زم�� منطقي
ً
.وع عن خمس�ن �شاط

 
ْ

 ِب��ت
ُ
ط

َّ
ط

َ
ُمخ

391 paradigm
paradigme

ن وج�ات النظر أو الفرضيات �ستخدم بك��ة �� علم اجتماع املعرفة لالشارة إ�� منظومة م

أة بأنموذج جديد، و�� علم ر�ما �انت سائدة �� وقت ما، ولكن ر�ما ت�ون قد اُس�بدلت فج

ْبدل األنموذج التقليدي الذي أخذ االح
ُ
صاءات الرسمية االجتماع ال��بوي اس�

م ��ا بموجھ جد) اليقي�ية(وامليثودولوجيا الوضعية 
َّ
يد �� علم االجتماع تتحدث قضية ُمَسل

وم االجتماعية، مجموع عن املعرفة والتحكم وتطور العلوم وتطبيق�ا لوج�ة نظر العل

�ّون أنموذجا مفا�يمًيا ت
ُ
�تج عنھ �ل خطابات ��ص املعتقدات والتصورات والقيم ال�� ت

 
ٌ
ة

َ
ٌج، ِصيغ

َ
ُموذ

ْ
ن

ُ
أ
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من النظر�ات املعتمدة  �عد.  مع�ن أو اتجاه ما، باعتبار �ذا األنموذج �سًقا تفس��ًيا

ضافة إ�� طرائق البحث �أنموذج لدى مجتمع من الباحث�ن العلمي�ن �� عصر بذاتھ باإل 

" البارادايم"التجر��ية و�تألف  املم��ة لتحديد وحل املشكالت العلمية وأساليب ف�م الوقا�ع

ألمثلة أو ا��لول امللموسة التعميمات الرمز�ة، املعتقدات، القيم، ا -:من أر�عة عناصر ��

ذو منظور آ��، ) تحلي��(� تصور اخ��ا� -:، ��"البارادايم"ثمة تصورات عامة عن . للمشكالت

ائھ ال�سيطة، و�و تصور يفسر ما �و مركب من خالل تحليل العالقات والروابط ب�ن أجز 

ب�ن األجزاء؛ تصور شمو��  ذو نزعة حتمية وسب�ية يبحث عن املبادئ ال�� تحكم العالقات

ب م: و�تفرع إ�� منظور�ن
َّ

رك
ُ
َيوي غ�� ت�و���، يفسر امل

ْ
ن خالل التفاعل ب�ن منظور ب�

ومنظور ب�يوي ت�و��� . ل�لَّ العناصر و��يا��ا و�س��دف  البحث عن القوان�ن ال�� تفسر ا

يات متطورة ونامية، يفسر املركب بالتفاعل ب�ن العناصر ال�� تب�� ع�� أساسھ ِب�

لتمثالت املت�ونة خالل مجموع املعتقدات وا. و�س��دف البحث عن قوان�ن ال�سق وتطوره

تنظيم �ذه العقيدة أو حقبة معينة ضمن نظر�ة م�يمنة، مش�لة بذلك عقيدة م�يمنة، و 

لمية �غ�� الرؤ�ة لألمور، اإليديولوجيا التوج�ات وتقنيات البحث إ�� حيث ظ�ور ثورة ع

ش�ل بالتا�� نماذج جديدة، فال��ادايم يمثل مجموع املعتق
ُ
دات والقيم املع��ف ��ا و�

.والتقنيات املش��كة ألعضاء مجموعة ما

392 parallel education
enseignement parallèle

رصة االلتحاق بالتعليم برامج �عليمية تنظم أساًسا لألطفال والشباب الذين فات��م ف

س��دف �ذه ال��امج عادة و�.  األسا��� النظامي، أو �سر�وا من �ذا التعليم/ االبتدا�ي 

ت العمر�ة املس��دفة �� إطار األسا���، ودمج الفئا/ توف�� �عليم معادل للتعليم االبتدا�ي

وازي �ذا النوع من التعليم و�. التعليم النظامي، �عد إتمام�م ل��نامج التعليم املعادل

ح�ا كال النظام�ن، حيث إنھ التعليم املدر��� و�ساو�ھ �� ا��صول ع�� الش�ادات ال�� يمن

كما �عت�� . �مكن أن يمتد �عد�ايبدأ من الصف األول االبتدا�ي و��ت�� بالش�ادة الثانو�ة، و 

.لكباراإلطار ال��بوي العام الذي تنطلق منھ إس��اتيجيات �عليم ا

ْعِليٌم ُمَوازٍ 
َ
�

393 parental education
éducation parentale

م وفلسفة ا��تمع إ�� عملية ت�شئة اجتماعية ��تمع الراشدين، ترمي إ�� ترجمة قي

عملية تنمو�ة ��تم بالفرد  مجموعة من العادات واالتجا�ات وامل�ارات لدى األفراد، و��

ن أو ُمت.وحاجاتھ من ج�ة وا��تمع من ج�ة أخرى  ّوِ
َ
غ�� أسا��� من ب�ن و�� أيضا ُم�

 
ٌ
ة  َواِلِديَّ

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت
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الدور الرئ�س �� عملية ت�شئة  املتغ��ات الكث��ة امل�ونة لل��بية األسر�ة ال�� �� صاحبة

ن املباشر مع الطفل و�الضبط وتقتصر ال��بية الوالدية، �� �عامل الوالدي. الطفل وتر��تھ

حدد فعل�ما ال��بوي وممارسا��م اليومي
ُ
ة ومواقف�ما السلوكية تجاه �� املمارسات ال�� ت

ت والنماذج والتصرفات الطفل قصد تأط��ه وتوج��ھ و�مداده بمختلف املعارف وا����ا

إذ . ظا�ر�ا ومختلف مجاال��اوالقيم واالتجا�ات الالزمة ملواج�ة مشا�ل ا��ياة �� ش�� م

وج��ا
ُ
سلسلة من األ�داف  تحكم ال��بية الوالدية مجموعة من املبادئ واألسس، وت

�ا ُجملة من العوامل وا��ددات، وتتحقق ع�� ف ِحدُّ
ُ
ئة من األساليب واآلليات، والغايات، وت

َتخلل�ا �عض املشا�ل واملعوقات
َ
.وت

394 participatory-action research
recherche-action participative

املدير�ن والطالب بحث جما�� يمكن أن �ش��ك فيھ عدد من الباحث�ن واملعلم�ن و 

 إ�� ل���يص مش�لة معينة �� سياق مع�ن، ومحاولة حل�ا ضمن �ذا ا
ً
لسياق وصوال

ع املشاركة أحيانا لتضم و�ضم عادة املسؤول�ن عن �ذه املمارسة وت�س. تحس�ن املمارسة

بتجديدات أو �غ��ات  و�و بحث موجھ أساسا ��ل مشكالت، أو القيام. جميع املتأثر�ن

و تنمية ا��وانب امل�نية تر�و�ة �� إطار املن�� الدرا���،أو تحس�ن التفاعل الصفي، أ

.للمعلم�ن، أو غ���ا من األ�شطة اليومية املدرسية

اُرِ�يٌّ 
َ

ش
َ
اِ�يٌّ �  ِإْجَر

ٌ
َبْحث

395 pedagogical strategy
stratégie pédagogique

�ن عناصر خطة عمل م�ونة من عمليات ومواقف منظمة قصد إحداث تفاعالت ب

��بو�ة ب�ن فرد أو مجموعة الوضعية ال��بو�ة، تمكن من ت�س�� تحقيق أ�داف املشار�ع ال

.أفراد

 
ٌ
ة وِجيَّ

ُ
 ِبيَداغ

ٌ
اِتيِجَية �َ

َ
ِإْس�

396 perceptive thinking
pensée perceptive

ش�لة تصادفھ، حيث يفكر �� نمط من أنماط التفك�� يصل فيھ الفرد إ�� ا��ل فجأة ألية م

ك��، وقد ي�تعد عن  املش�لة و�درك عناصر�ا ا��يطة، و�ضع �ذه العناصر �� سياق

ا��ل ومن ثم إجراءات حل  املش�لة ثم �عود إل��ا ح�� يتحقق االس�بصار و�صل إ�� فكرة

.املش�لة

ِك�ٌ� اْسِ�ْبَصاِريٌّ 
ْ

ف
َ
ت

397 performance
performance

َداءٌ 
َ
أ
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ھ من م�ام، وما تنطوي الطر�قة ال�� يحقق ��ا فرد أو مجموعة أو مؤسسة، ما تضطلع ب

ألداء �شرط توف�� املتطلبات عليھ �ذه امل�ام من ممارسات وأفعال وأ�شطة، للقيام ��ذا ا

و�تم . ع�� �� أي عمل من األعمالواألداء أيضا �و اإلنجاز الف. الالزمة إلنجاز العمل بكفاءة

األداء األق��� : ان من األداءو�ناك مستو�.  باستخدام الفرد إلم�اناتھ ا��سمية أو العقلية

ممكن، واألداء املم�� الذي  و�قوم خاللھ الفرد بتحقيق أق��� قدر من اإلنجاز �� أقل وقت

.ك�� من ترك��ه ع�� كم اإلنجازيركز فيھ الفرد ع�� اإلبداع والتم�� فيما ينجزه من أعمال أ

398 performance assessment
évaluation de la performance

�ن والرؤساء، ومن ب�ن مراجعة منتظمة ألداء العامل�ن لت�ون أساسا لقرارات املدير 

لتدر��ية للعامل�ن بمختلف تحديد االحتياجات ا -. توف�� �غذية راجعة حول األداء -:أ�دافھ

تصال ب�ن العامل ت�س�� اال -. توفر الفرصة لل���يص والتطو�ر التنظي�� -. فئا��م

داخل الشا�عة لتقييم األداء ومن امل. توثيق املعاي�� املستخدمة لتوز�ع امل�افآت -. واملدير

للفرد أمام عدد من  استخدام نظام تقدير عددي أو مدرج، يضع املدير�ن فيھ درجات

ن أو املرؤوس�ن أو املستفيدين وقد يتم تقييم األداء من جانب املدير�ن أو األقرا. األ�داف

داما ومن أك�� الطرائق استخ.درجة 360إ�� جانب التقييم الذا�ي و�و ما �عرف بتقييم الـ 

مقياس املالحظة  -. درجة 360التقييم  -. MBOاإلدارة باأل�داف   -:�� عملية تقييم األداء

وتتضمن عملية التقييم خمس . MARSمقياس التقدير السلو�ي  -. BOSالسلوكية 

  -. ساس �ذا ا��كبناء املستوى القيا��� ع�� أ -. تحديد محك للتقييم -: عمليات ��

تحديد جدوى �ذا  -. لقيا���قياس األداء ملعرفة مدى االق��اب أو االبتعاد عن املستوى ا

.تقديم مق��حات أو توصيات لتحس�ن األداء -. األداء

َداِء 
َ
ِييُم األ

ْ
ق

َ
ت

399 performance continuous 

improvementamélioration continue de la performance

مستمرة من خالل  تحقيق �ل فرد داخل املنظمة ملستو�ات أع�� من األداء بصورة

يؤدي إ�� حدوث �غي��ات  التحس�نات التدر�جية �� أدائھ الرا�ن مل�امھ الوظيفية مما

لذلك الرغبة �� التغي��،  وتحس�نات جذر�ة �� األداء بمرور الوقت، ومن األسس الالزمة

، والرقابة الذاتية، وتحس�ن و�ذل ا���د، وفعالية االتصال، والتعاون من خالل فرق العمل

 يضا املبادرات املبذولة من قبلو�و أ.  الروح املعنو�ة لألفراد، وتقديم االق��احات للتحس�ن

جديدة ألداء أعمال�م وتقديم  �ل األفراد باملدرسة ع�� التفك�� والبحث املستمر عن طرائق

تحس�ن مستمر لألداء

183



ألداء وتحليلھ املستمر خدما��م �ش�ل أفصل، من خالل ا��مع املستمر للمعلومات عن ا

س�ن، وتقديم اق��احا��م ل���يص املشكالت ال�� �عوقھ، وجوانبھ ال�� تحتاج إ�� التح

ي بمرور الوقت إ�� تطو�ر �شأن �ذا التحس�ن، وتنفيذ �ذه االق��احات، األمر الذي يؤد

تحس�ن املستمر �� األداء �� واملسؤولية عند ال.  أدا��م امل��، تحس�ن أداء املدرسة ك�ل

بھ من انحرافات للعمل ع��  مسؤولية �ل فرد باملنظمة دون النظر إ�� مستواه الك�شاف ما

 بأول، و���يع�م ع�� االبت�ار وتقديم االق��ا
ً
حات �شأن تحس�ن األداء، ت��يح�ا أوال

أن التحس�ن املستمر  و�علم طرائق جديدة ألداء األعمال و�ضافة م�ارات جديدة؛ أي

 �غي��ات إيجابية �� �ل أداء يتوقف �ش�ل كب�� ع�� التعليم املستمر، وع�� إم�انية إحداث

ألخطاء فور وقوع�ا أو الت�بؤ يقوم بھ الفرد من خالل املراجعة املستمرة لألداء الك�شاف ا

.بوقوع�ا وت��يح�ا �� ا��ال

400 performance indicators
indicateurs de performance

ْف��ض ��دف ا�ُ�كم عما إذا �انت مدرسة أ
ُ
و مؤسسة ما صا��ة سلسلة من املؤشرات ت

ر إ�� املؤشرات باعتبار�ا طر�قة لضبط عمل مدرس.  وفعالة
َ
وتكشف قوائم . ة ماوُ�ْنظ

متحانات واختبارات و�ناك جداول أداء تتضمن ا. مؤشرات األداء عن فروق �� املدخل

ئم أخرى نوعية خ��ة وتفضل قوا). ال�روب من املدرسة(املن�� الوط��، و�سب التغيب 

ر�ا املدرسة و�حساس �يئة التعلم، واإلدارة ا��يدة ومستوى الرعاية ال�� توف/ التعليم

نتائج  -: املعتمدة حاليا ومن فئات املؤشرات. التدر�س بأن ل�ا رسالة، وتتضمن القيادة

نتائج التقييم  -. A/ASواملستو��ن  GCSEامتحانات الش�ادة العامة للتعليم الثانوي 

سة ومصفوفة ب�يانات ��اية واألرقام ا��اصة بال�روب من املدر  -. ا��اصة باملن�� الوط��

.17، 16، 15املرحلة ل�ل من الفئات العمر�ة 

َداِء 
َ
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ُ
َرات ِ

ّ
ش

َ
ُمؤ

401 performance objectives
objectifs de performance

صاغ �عبارات محددة لتع�� بوضوح عن مستوى ا
ُ
ألداء املتوقع من أ�داف تدر�سية ت

.الطالب إتقانھ ب��اية الدرس

َداِء 
َ
 األ

ُ
ْ�َداف

َ
أ

402 performance standard
standard de performance

وى مع�ن، و�ستخدم �ذا وصف محدد ملستوى أداء الطالب املتوقع �� م�ام ارتبطت بمحت

األداء املقبول، و�ذا  الوصف ل��كم ع�� أداء الطالب �� ضوء معرفة ا��د األد�ى من

َداِء 
َ
ِمْعَياُر األ
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لتعليمية املطلوب أن يحقق�ا املستوى من األداء يقرره ال��بو�ون عندما يصنعون األ�داف ا

.الطالب �� ��اية ال��نامج الدرا���

403 performance-based learning
apprentissage basé sur la performance

��ز ما استطا
ُ
ع الطالب أن يؤديھ من م�ام مجموعة من األ�شطة والتمار�ن واألعمال ال�� ت

ا �علمھ من معارف وم�ارات �عليمية، وتتطلب �عض امل�ام األدائية من املتعلم أن ُيطًبق م

 ما  ع�� مواقف جديدة، وغالًبا ما ي�ون للم�ام األدائية أك�� من
ً
حل مقبول، وغالبا

ستخدم �أسلوب تقو��� لتقو�م أداء الطالب �� ��اية الدرس،
ُ
�  

ً
كما أ��ا �ستخدم أحيانا

.لقوة �� أداء الطالبلغرض التقو�م الت�و��� أي لغرض �عرف مواطن الضعف ومواطن ا

َداِء 
َ
� األ

َ
اِئٌم َع�

َ
ٌم ق

ُّ
َعل

َ
�

404 pilot study; exploratory method
étude pilote; méthode exploratoire

وعات ا��ديرة بالبحث �� مجموعة اإلجراءات البحثية ال�ادفة إ�� معرفة وتقييم املوض

 ا�يم املتضمنة ف��ا بما يوفرمجال مع�ن، وتحديد املشكالت البحثية وتوضيح جوان��ا واملف

دراسة املش�لة دراسة متعمقة  معلومات �افية ع��ا، بحيث يمكن اتخاذ القرار إما بإم�انية

إ�� أن املش�لة يمكن  وقد يتوصل الباحث من الدراسة االستطالعية. أو بالعدول ع��ا

ستحق الدراسة لصعو�ة دراس��ا دراسة وصفية أو تجر��ية، وقد يتوصل إ�� أ��ا ال �

وتتطلب الدراسة . ألسبابتناول�ا، أو لعدم توافر بيانات �افية ع��ا أو غ�� ذلك من ا

لعل��، االس�نارة بآراء ذوي االاطالع ع�� ال��اث ا -:االستطالعية ثالث خطوات أساسية، �� 

و�عت�� الدراسة االستطالعية  .ا����ة �� املوضوع، تحليل �عض ا��االت املث��ة لالس�بصار

 لنجاح�ا، و�� دراسة أول
ً
ية محدودة النطاق تنفذ ع�� أو�� خطوات بناء االس�بانة ومؤشرا

ء تم�يدي لتنفيذ دراسات عينات محدودة العدد، إذ ينفذ �ذا النوع من الدراسات �إجرا

طالعية تحقيق أحد �ذين و�س��دف غالبية الدراسات االست. مماثلة ولكن ع�� نطاق أوسع

 -. بح��ا بحثا معمقاصياغة مش�لة البحث صياغة دقيقة تم�يًدا ل -:ال�دف�ن ع�� األقل

�اولة التث�ت من ����ا �عرف أ�م الفروض ال�� يمكن إخضاع�ا للبحث العل�� الدقيق �

لفة  -:ائف أخرى م��اوقد ي�ون للدراسات االستطالعية وظ. أو خط��ا �� بحوث تالية
ُ
ز�ادة أ

 -. قبل دراسة دقيقة ومتعمقةالباحث باملوقف أو الظا�رة ال�� يرغب �� دراس��ا �� املست

ترت�ب املوضوعات  -. توضيح املفا�يم املستخدمة �� البحث وتحديد�ا تحديًدا وا�ً�ا

ت عن اإلم�انات العملية جمع بيانا -. حسب أ�مي��ا لي�ون ل�ا السبق �� البحث مستقبال
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ف الفع�� الذي تجري فيھ إلجراء البحث �� امليدان الواق��، أو استطالع حقيقة املوق

ا��صول ع��  -. ذ البحثالدراسة، ومدى اإلم�انيات العملية ال�� ت�سر أو �عوق تنفي

.الدراسة والبحثقائمة املشكالت ال�� يرى ا����اء �� امليدان أ��ا جديرة ب

405 planning
planification

تخذ من أجل �دف مع�ن، �و عملية إدار�ة  تتضمن مجموعة من التداب�� ا��ددة ال�� ت

و السياسات  أو اإلجراءات أو وتكفل إيجاد البدائل واالختيار من بي��ا �� مجال األ�داف أ

ات والقوى ال�شر�ة واملعنو�ة ال��امج املرسومة و�و �عبئة وت�سيق وتوجيھ املوارد والطاق

 لتحقيق
ً
أ�داف اقتصادية واجتماعية  واملادية واملالية املتاحة للمجتمع حاضًرا ومستقبال

. �ة أو ف��ات متعددةمتفق عل��ا ومحددة �� إطار سيا��� يؤمن بھ ا��تمع خالل ف�

تخطيط الذي �سبق و�توقف نجاح أي عمل �� تحقيق أ�دافھ ع�� مدى جودة ودقة ال

تخصص، و�� عملية �� غاية تنفيذ �ذا العمل، إذ يحتاج  التخطيط مل�ارات فائقة وخ��ة و 

ا دون تخطيط أو نتخيل األ�مية للمجال التعلي��، فال يمكن أن نتصور نظاًما �عليميً 

خطيط، أو تطبيق تنفيذ من�� �علي�� دون تخطيط، أو ح�� تنفيذ درس يومي دون ت

لذي �س��شد بھ الفرد عند منظومة تقنيات التعليم دون تخطيط، ألنھ الدليل اإلجرا�ي ا

دير واملرونة، أي التقدير تنفيذ أي عمل أو أية م�مة، و��ب�� التخطيط ع�� عنصري التق

نة ملواج�ة التغ��ات والتكيف املستقب�� لعناصر العمل واإلنتاج والظروف ا��يطة، واملرو 

 ل�ل أجزاء ومستو�ات  مع�ا، و�أ�ي أوال قبل االل��ام بأي ���ء آخر، و�جب أن ي�ون 
ً
شامال

 للتنفيذ، و�أخذ �� ا
ً
العتبار احتماالت �غ�� الظروف، العمل، وأن ي�ون واقعًيا وعملًيا وقابال

سم التخطيط إ�� نوع�ن و�نق. و�ؤسس ع�� معلومات سليمة ودقيقة، وقاعدة بيانات جيدة

أل�داف الشاملة البعيدة التخطيط اإلس��اتي�� الذي يركز ع�� كيفية تحقيق ا: أساسي�ن

�ة املتجددة للم�شأة املدى، وتخطيط العمليات الذي ��تم بوضع خطط األ�شطة الدور 

.ع�� املدى القص�� واملتوسط
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406 policy
politique

و�م لبعض العوامل ال�� ا��طط واملبادئ واإلجراءات املستمدة من نظام للقيم ومن تق

و�ع�� السياسة . يدة املدىتضع�ا إدارة املؤسسة أو أي قطاع ��دف الوصول إ�� أ�داف �ع

القيم وا��اجات األساسية ب��ت�ب األ�داف العامة والغايات �� أولو�ات طبًقا للمبادئ و 

�شطة اإلدارة والتمو�ل وكث�ً�ا ما تصاغ من منطلق أ. ال�� يحرص ا��تمع ع�� تنمي��ا

 
ٌ
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و�مكن وضع . لوماتوا��اسبة واإلنتاج والعمليات والبحوث والتطو�ر ونظم املع

ع�� مستوى الوحدة أو  السياسات ع�� مستوى املؤسسة وتطبيق�ا ع�� املؤسسة ك�ل، أو

وتطبق ع�� أ�شطة أو أدوات  اإلدارة وتطبيق�ا ع�� وحدة واحدة، أو ع�� املستوى الوظيفي

أل��ا تحدد توقعات  ف�� سياسات ذات أ�مية خاصة عند تطبيق اإلس��اتيجية؛. معينة

الت�سيق داخل �ل إدارة وت�يح فرصة تحقيق التجا�س و . املؤسسة من العامل�ن واملدير�ن

عرفة املطلوب م��م و�التا�� من إدارات املؤسسة، و�ساعد كال من العامل�ن واملدير�ن �� م

للرقابة اإلدار�ة و�سمح  وتوفر أساس. تز�د من احتماالت التنفيذ النا�� لإلس��اتيجية

غرقھ املديرون �� اتخاذ بالت�سيق ع�� الوحدات التنظيمية، وتقلل من الوقت الذي �ست

لفكرة تفو�ض اتخاذ  القرارات، كما تو�� ما�ية العمل الذي يؤديھ �ل فرد، وتروج

.القرارات للمستو�ات اإلدار�ة املالئمة

407 policy analysis
analyse des politiques

ن األ�داف �� ضوء العالقة تحديد السياسات البديلة الكث��ة ال�� تحقق مجموعة معينة م

: جال�ن رئ�س�ن �ماب�ن السياسات واأل�داف، و�مكن تص�يف تحليل السياسات إ�� م

تحليل التوجي�� أو التحليل الوصفي الذي يحاول أن �شرح السياسات وتطور�ا، وال

ور اال�تمام وال�دف من كما أن مح. اإلرشادي الذي يحاول صياغة السياسات واملق��حات

و�الرغم من �عدد . امھالتحليل �و الذي يحدد نوع التحليل املناسب الذي يجب استخد

دخل التحليل املركز، م: مداخل تحليل السياسات فإنھ يمكن تمي�� ثالثة مداخل عامة

ملدى الصغ��، وتفس��ه و�ركز ع�� املشكالت الفردية وحلول�ا، ومدى �ذا املدخل �و ا

�� العمليات السياسية ومدخل عملية السياسة و�ركز ع. للمشكالت ذات الطبيعة الفنية

وسط، وتفس��ه للمشكالت وأ��اب املصا�� املنخرط�ن، ومدى �ذا املدخل �و املدى املت

اليب ال�� يجب أن �ستخدم، ذات الطبيعة السياسية، و�و يرمي إ�� تحديد العمليات واألس

ة، وعن طر�ق �غي�� القوة و�حاول أن �شرح دور وتأث�� أ��اب املصا�� �� عملية السياس

يمكن تحديد ) امة واملشورةمثل �عز�ز املشاركة الع(والتأث�� ال�س�ي�ن ��ماعات معينة 

ي أن مداه �و املدى ومدخل ما �عد السياسة و�و مدخل نظم وسياق، أ. حلول املشكالت

إ�� توضيح العوامل السياقية  الكب�� وتفس��ه للمشكالت ذات الطبيعية البنائية، و�و يرمي

اعية والثقافية ال�� تؤثر لعملية السياسة، أي العوامل السياسية واالقتصادية واالجتم

ظام اقتصادي مع�ن، أو مثل ن(ف��ا، وحيث إن العوامل البنائية قد تؤدي إ�� مشكالت 

أما من الناحية . سھفإن ا��لول قد �ستلزم �غي�� البناء نف) مؤسسة سياسية معينة

 من املنا�� الكمية املن��ية فإن تحليل السياسات متنوع للغاية، حيث �ستخدم كال
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حليل اإلحصا�ي و�ناء النماذج والكيفية، بما �� ذلك دراسات ا��الة والبحوث امل��ية والت

�لة ومعاي�� التقو�م وتحدد وغ���ا من منا�� البحث، ومن املنا�� الشا�عة أن تحدد املش

اذج كث��ة لتحليل صياغة وتوجد نم. �ل البدائل وتقوم�ا وتر�� ا��يار السيا��� األفضل

تحديد ا��وانب امل�مة وتطبيق السياسة العامة، وا��للون �ستخدمون �ذه النماذج ل

األنموذج املؤس���  -:اذجومن �ذه النم. للسياسة وشرح السياسة والت�بؤ ��ا و��تائج�ا

 -. السياسة شرعية وفيھ تتحدد السياسات من جانب املؤسسات السياسية ال�� �عطي

تحديد املش�لة وا��اجة : ةأنموذج العمليات وفيھ تصاغ السياسة باتباع ا��طوات التالي

طراف مختلفة إ�� فعل من جانب ا���ومة، صياغة مق��حات السياسة من جانب أ

ختيار السياسة وس��ا، و�و ما �ال��ان ال��ملانية أو مراكز البحوث أو جماعات املصا��، ا

قصد بالسياسة فيھ أن األنموذج العقال�ي ي -. �عرف �شرعية السياسة، تقو�م السياسة

سة ال�� �عظم الفوائد مع تحقق أك�� مكسب اجتما��، ومن الناحية العقالنية فإن السيا

ة االختيار العقال�ي، و�ذه تقليص الت�اليف ت�ون �� السياسة املث��، و�ذا جزء من نظر�

بارة عن إكمال ل�شاط األنموذج ال��ايدي السياسة فيھ ع -. طر�قة تحليل خطوة بخطوة

قة، وال�دف �و املراجعة ا���ومة السابق مع إدخال �غي��ات صغ��ة ع�� السياسة الساب

�و أن يضع و�فرض  إن دور النظام السيا���: األنموذج ا��ما�� -. املنتظمة الشاملة

ج النخبة السياسة فيھ عبارة أنموذ -. ال�سو�ة ب�ن املصا�� املتعارضة الكث��ة �� ا��تمع

وتوجد ست خطوات . ا���عن تدبر ملصا�� أفراد ا��تمع األك�� قوة ول�س مطالب ا��م

 -. ع معاي�� للتقو�موض -. التحقق من املش�لة وتحديد�ا وتفصيل�ا -:لتحليل السياسات

اسات البديلة والتمي�� عرض السي -. تقو�م السياسات البديلة -. تحديد السياسات البديلة

.متا�عة وتنفيذ السياسة ا��تارة -. بي��ا

408 policy formulation
formulation de politiques

رارات ع�� �افة املستو�ات �عت�� السياسات العامة مرشًدا ومساعًدا �� عمليات اتخاذ الق

مة تضع�ا اإلدارة العليا و��ش�ل اإلطار العام للسياسة من مجموعة قواعد عا. واأل�شطة

لقواعد العامة ال�� �ش�ل وتختص �ذه ا....). اإلدارات التعليمية -الوزارة(�� املؤسسة األم 

و�ذلك . التنفيذية واإلشرافية السياسة بتوجيھ وضبط أداء العامل�ن �� املستو�ات اإلدار�ة

املسار املطلوب اتباعھ مما  يمكن �ش�يھ السياسات العامة با��ر�طة ال�� تب�ن املن�� أو

ستو�ات األع��، و�نعكس ذلك �ساعد �� تقليل اعتماد املستو�ات اإلدار�ة األد�ى ع�� امل

عادة عن السياسة �� صورة  كما �ع��. ع�� توف�� وقت وج�د العامل�ن و�ز�د من إنتاجي��م

و�عت�� السياسة . العامة ألدا��ا بيان أو الئحة تتضمن امل�ام واألعمال واملبادئ أو القواعد
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ياسة ع�� نوع واحد من وال تقتصر الس. نقطة ارت�از ل�ل ا���ود ال�� تحدث �� العمل

�مية طبًقا ألولو�ات التوج��ات بل �شبھ األ�داف وا��طط حيث تتدرج �� النوع واأل 

ت��� املالءمة والتغي�� والسياسة �ع�� فن تحقيق املمكن، وتق. األ�شطة ال�� �عد ل�ا

ومن خصائص صياغة  -.املستمر ملواكبة التطورات والتفاعل مع املتغ��ات والتحديث

��ا وعدم قبول التحديد الوا�� والصر�ح ح�� يمكن تف�م�ا واس�يعا -:السياسات

الرتباط باأل�داف العامة ا -. التفس��ات واآلراء املتنوعة؛ الواقعية و�م�انية التطبيق

سات العامة والقوان�ن عدم التعارض مع السيا -. واألساسية ال�� تخدم�ا �ذه السياسة

وعند رسم . أسية أواألفقيةال��ابط مع السياسات األخرى سواء الر  -. السائدة �� ا��تمع

ملؤسسة للتأكد من مدى تحليل رسالة وأ�داف ورؤ�ة ا -:السياسات يجب االس��شاد باآل�ي

 -. �شطة ا��تلفةوضع خطوط لأل -. تقر�ر نوع ا��دمات املقدمة  -. إم�انية تحقيق�ا

فحص  -. العامل�ن إقرار املبادئ ال�� تحكم ج�ود جميع -. تحديد تفاصيل األعمال

ي��ا أو وجود �عديل �� ومراجعة السياسات بصفة مستمرة ودور�ة للوقوف ع�� مدى صالح

.مسار�ا

409 political education
éducation politique

االستعداد لتحمل مسؤوليا��ا، من�� أو �شاط تر�وي تقوم بھ املدرسة ل��بية روح املواطنة و 

اط والتعامل �� ا��ياة بما �� ذلك السلوك االجتما�� السليم نحو مختلف مواقف ال�ش

معلم السياسة أو (املعلم : �وترتكز ال��بية السياسية ع�� ثالث ر�ائز أساسية �. اليومية

.، ومؤسسات التعليم، ومؤسسات ا��تمع املد�ي)م�سق السياسة
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410 political, economic, social, and 

technological (PEST)analysis analyse politique, économique, sociale et technologique (PEST)

س��اتيجية،  و�و جزء من التحليل الذي �ستخدم �� م�ون امل�� البي�� من اإلدارة اإل 

و بحوث السوق، و�عطي التحليل ا��ار�� الذي �ستخدم عند إجراء تحليل إس��اتي�� أ

 ضع�ا املنظمة �� اعتبار�ا، و�ونظرة عامة للعوامل البي�ية الكب��ة ا��تلفة ال�� يجب أن ت

. واالتجاه املمكن للعمل أيًضا أداة مفيدة لف�م نمو السوق أو تراجعھ، وموقف املشروع

 � العقد األول من القرن ا��اديوقد أدت األ�مية امل��ايدة للعوامل البي�ية واالي�ولوجية �

سع ل���ة محدثة من والعشر�ن إ�� ظ�ور الشر�ات ا��ضراء، و��عت االستخدام الوا

ر �ذا التحليل �� األصل إطار التحليل السيا��� واالقتصادي واالجتما�� والتق��، وظ�
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ة واالجتماعية، أي العوامل االقتصادية والتكنولوجية والسياسي"  ETPS"تحت مس�� 

ي��، كما تم �عديلھ باإلضافة و�عد ذلك ك�� استخدام �ذا التحليل لتنظيم نتائج امل�� الب

-:ضمن التحليل ف�� أما عن العوامل ال�� تت. وا��ذف إ�� أن وصل لصورتھ الرا�نة

العوامل . �ات السياسي�نتتضمن مجاالت مثل القوان�ن املنظمة وتوج: العوامل السياسية

: العوامل االجتماعية. ت��موتتمثل �� النمو االقتصادي، ومعدل الفائدة وال: االقتصادية

العوامل . لس�ان، إ��وتتعلق با��وانب الثقافية وتتضمن الو�� الص�� ومعدل نمو ا

ية وأ�شطة البحوث والتنمية وتتضمن ا��وانب األي�ولوجية والبي�): التكنولوجية(التقانية 

.وغ���ا

411 population education
éducation en matière de population

ل ظ�رت ال��بية الس�انية كرد فعل مباشر للنمو الس�ا�ي امل��  ِ
ّ
ايد بمعدالت كب��ة مما ُيمث

بة �� س�يل تحقيق اال���ام ب�ن اإل�سان و�ي�تھ، ملا ي�� 
َ

تب عليھ من إحداث ا��لل �� َعق

تتضمن �عليم الطالب  عملية �عليمية. عناصر�ا الطبيعية وتزايد الضغط ع�� موارد�ا

لطالب بما ي��تب ع�� ارتفاع املعارف وامل�ارات واالتجا�ات ال�� تؤدي إ�� توعية �ؤالء ا

�ية، وتنمية قدرا��م ع�� الكثافة الس�انية من مشكالت بي�ية واجتماعية واقتصادية و�

لكشف عن األسباب ا��تلفة اتخاذ القرارات املناسبة �� �ذا الشأن، كما �ساعد�م ع�� ا

، وتحديد طبيعة املشكالت ذات للظا�رة الس�انية وآثار�ا ع�� نوعية ا��ياة ال�� �ع�شو��ا

ي��م العمري، و��دف  إ�� الصلة باتجا�ات التغ�� الس�ا�ي و��م الس�ان وتوز�ع�م وترك

ل الظوا�ر من أجل تحس�ن الوصول إ�� الوسائل املمكنة وذات الفاعلية �� التأث�� �� � 

 
ً
ية العديد من املوضوعات وتتضمن برامج ال��بية الس�ان. نوعية ا��ياة حاضًرا ومستقبال

اإلنجاب، ووسائل تنظيم اإلحصاءات الس�انية، وا��يط ا��يوي لل�شر، والتناسل و : مثل

م ضمن برامج وغ�� ذلك من موضوعا.. األسرة، وا��ياة األسر�ة، و��ة األسرة قدَّ
ُ
ت ت

.أو ع�� توعية غ�� نظامية...) �� املدارس وا��امعات(نظامية 

 
ٌ
ة اِنيَّ

َّ
 ُس�

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

412 portfolio
portefeuille

طة �� ف��ة زمنية محددة، وتوثق ملف �عده املعلم ملتا�عة التلميذ �� �ل ما يقوم بھ من أ�ش

مة، و�ضم ��الت تراكمية مج�ود التلميذ، ومستوى تقدمھ، و�نجازه بطر�قة تركي�ية منظ

مستوى معارف وخ��ات  تحتوي مجموعة من الوثائق ت�ون بمثابة أدلة يتم تجميع�ا عن

ع لك، �� أثناء أداء �ذا التلميذ مإ�� غ�� ذ... التلميذ وم�اراتھ واتجا�اتھ وقيمھ واستعداداتھ

اِلِب 
َّ
 الط

ُّ
ف

َ
ِمل
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 ية، أو متا�عة ومناقشة األخباراملعلم�ن ومشاركتھ ل�م �� إنجاز م�ام وأبحاث وتقار�ر معمل

ذه الوثائق تحديد مستوى والتقار�ر العلمية أو عمل أوراق بحثية، بحيث يمكن �� ضوء �

خرى �� إصدار ا��كم بدقة قدرات التلميذ، حيث �س�ند إل��ا إ�� جانب وثائق ومؤشرات أ

 ما تكشف عما
ً
ن �ذا التلميذ، إذ غالبا

ُّ
يمتلكھ التلميذ من  وموضوعية ع�� مدى تمك

.م�ارات، وتب�ن مدى تقدمھ الدرا���

413 post-evaluation
post-évaluation

دف تحديد نقطة ال��اية ال�� نوع من التقو�م يتم َ�عد ان��اء املوقف التعلي��، حيث �س��

دى تقدم �ذه وصلت إل��ا مخرجات أي موقف أو نظام �علي��، ومن ثم تحديد م

و�تم االعتماد ع�� . ��ودةا��رجات، ومدى اق��ا��ا أو ابتعاد�ا عن مستوى اإلتقان وا

ْب�� عن
َ

د تجر�ب أية معا��ة �عليمية نتائج التقو�م البعدي ومقارن��ا ب�تائج التقو�م الق

م، طر�قة تدر�(جديدة 
ُّ
س،وحدة �عليمية، مقرر إس��اتيجية تدر�س، أنموذج �عليم و�عل

توى املتعلم، و�يان مدى وذلك ل��كم ع�� مدى فعالية تلك املعا��ة �� رفع مس...) مق��ح

و�مثل التقو�م البعدي جزًءا . ا��ةتأث�� تلك املعا��ة ع�� أية متغ��ات تا�عة مب�ية ع�� املع

د ع �� ضوئھ مدى تقدم املتعلم أساسًيا �� أسلوب التعليم والتعلم باملوديوالت، حيث َيَتَحدَّ

.ن موديول إ�� آخرذاتيا �� تحقيق أ�داف املوديول، ومن ثم إم�انية انتقالھ م

ِو�ٌم َ�ْعِديٌّ 
ْ

ق
َ
ت

414 post-secondary education
enseignement post-secondaire

الواقع ب�ن الصفوف  من وج�ة نظر دولية ال��امج ال�� �غطي ا���� 4يخص مستوى إسكد 

 �ISCEDمكن اعتبار برامج إسكد و . العليا من التعليم الثانوي و��ن التعليم ما �عد الثانوي 

وغالًبا . م نظًرا لطبيعة مضامي��ابرامج ال تندرج �� نطاق برامج املستوى الثالث من التعلي 4

وسع 3ى إسكد ما ت�ون �ذه ال��امج غ�� متقدمة �ش�ل م��وظ عن برامج مستو 
ُ
، إال أ��ا ت

أساسية  ، كما أ��ا �عت�� دورات دراسية3معارف املشارك�ن ف��ا ممن أ��وا برامج املستوى 

مج دراسات م�نية قص��ة تم�د للدراسة من أجل ا��صول ع�� ش�ادة معينة، أو أ��ا برا

بنجاح وقد ي�ون  3 وتقت��� الدراسة �� �ذا املستوى عموما إتمام املستوى . األجل

، كما قد ت�ون التطبي
ً
قات �� �عض ا��االت مضمون ال��نامج أك�� تخصًصا أو تفصيال

ذلك بصرف النظر عن اإلطار أك�� �عقيًدا من برامج الصفوف العليا من التعليم الثانوي و 

املستوى والدراسة بوقت �امل  واملدة النموذجية للتعادل ب�ن إنجاز �ذا.املؤس��� لل��نامج

ا املستوى توافر ثالثة و�قت��� التص�يف الفر�� ل�ذ.  ت��اوح ما ب�ن ستة أش�ر وس�ت�ن

ِوّيِ 
َ
ان

َّ
ْعِليٌم َ�ْعَد الث

َ
�
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ل��اكمية النظر�ة املعادلة املدة ا -. نوع التعليم أو التوجھ الدرا��� الالحق -:أ�عاد، ��

بل امل�� أو �عليم عام، �عليم ق(توجھ ال��نامج  -. 3للدراسة بوقت �امل منذ بداية املستوى 

برامج ) 1(-:إ�� 4ملستوى و�مكن تقسيم برامج ا). قبل التق��، التعليم امل�� أو التق��

ب ال�� صممت  4برامج املستوى ) 2. (5أ ال�� �عد لاللتحاق بمستوى إسكد  4املستوى 

�اكمية النظر�ة اعتباًرا من و�تع�ن حساب املدة ال�.  أساًسا للدخول إ�� سوق العمل مباشرة

ن أن ُيدرج �� �ذا و�شمل �ذا املستوى برامج �عليم الكبار، فيمك.  3بداية مستوى إسكد 

ية �شأن موضوع محدد ك��امج املستوى أية دورات تقنية قد يتلقا�ا الفرد �� حياتھ امل�ن

.ا��اسبات ع�� س�يل املثال

415 practice
pratique

علم امل�ارات، وشرط من نوع من ا����ة املنظمة �س�يا، ومرحلة م�مة جدا من مراحل �

ا�رة، أو ما �ش���ا �� شروط التعلم، وتتم عن طر�ق تكرار حدوث نفس االستجابات الظ

ارسة املوج�ة، واملمارسة غ�� مواقف بي�ية منظمة �س�يا، و�ناك أنواع من املمارسة، �املم

ة سة غ�� املوج�ة �� نوع من املمارساملوج�ة، واملمارسة املركزة ، واملمارسة املوزعة؛ فاملمار 

�ص آخر خب�� �املعلم والتدر�ب الذي يقوم بھ الفرد تحت إشراف وتوجيھ يتلقاه من �

 بأول، وامل
ً
مارسة املركزة �ش�� إ�� تدر�ب مثال، حيث يقوم بت��يح األخطاء �� األداء أوال

قات متالحقة أو ف��ات الفرد ع�� إجراء أي عمل أو م�مة أو م�ارة �ش�ل مكثف �� أو 

 �� نوع من املمارسة يتم خاللھتدر��ية �� زمن قص�� ومدى متقارب، أما املمارسة املوزعة ف

ع ع�� ف��ات تدر��ية وع�� تدر�ب الفرد ع�� إجراء أي عمل أو م�مة أو م�ارة �ش�ل متقط

.مدى طو�ل

 
ٌ
ُمَماَرَسة

416 pre-evaluation
pré-évaluation

جراء، و�تفق مع التقو�م �و نوع من التقو�م يرادف التقو�م املبد�ي من حيث توقيت اإل 

قب�� تحديد نقطة ال���ي��� من حيث الوظيفة أو ال�دف، حيث �س��دف التقو�م ال

دى التقدم �� تلك العملية، البداية �� العملية التعليمية، ح�� يمكن فيما �عد تحديد م

وانب القوة  وجوانب ومدى تأث���ا �� جودة النواتج وا��رجات ،كما �س��دف كشف ج

ا�� كشف املشكالت الدراسية الضعف �� �علم الطالب قبل بداية العملية التعليمية، و�الت

و�قسم . تقدم�م الدرا���ال�� قد �عا�ي م��ا �ؤالء الطالب، وال�� قد �عوق �علم�م و 

قب�� ���ي���، وتقو�م  تقو�م: ال��بو�ون التقو�م القب�� إ�� ثالثة أنواع فرعية ��

ْبِ��ٌّ 
َ
ِو�ٌم ق

ْ
ق

َ
ت
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.�انھ املناسباالستعداد للتعلم، وتقو�م تص�يفي لوضع الفرد املتعلم �� م

417 preparation of management 

strategypréparation de stratégie de gestion

تيجية اإلدارة تب�ن وتو�� مرحلة من أ�م املراحل ا��يو�ة للتخطيط طو�ل األجل؛ فإس��ا

ن ت�ون �� ف��ة كيف يمكن للمؤسسة أن تتحرك من حيث �� قائمة إ�� حيث يجب أ

داء الطو�ل األجل للمؤسسة، مستقبلية، أي مجموعة القرارات اإلس��اتيجية ال�� تحدد األ 

�د الذي يجب أن تذ�ب إليھ ونوع العمليات ال�� يجب القيام ��ا ع�� املدى البعيد، وا�

يجية اإلدارة من خالل و�مكن إعداد إس��ات.املؤسسة، والغايات ال�� يجب أن تحقق�ا

 -). دار�ة، الرؤ�ة، الرسالةم�مة املؤسسة، القيم اإل (اختيار األ�داف  -:ا��طوات التالية

دات ال�� قد تواجھ تحديد ال��دي -. تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف �� املؤسسة

ث التوافق ب�ن املوارد تحليل البدائل اإلس��اتيجية من خالل محاولة إحدا -. املؤسسة

 �� ضوء تحديد أك�� البدائل ا -. والظروف السائدة �� الب�ئة ا��ارجية
ً
إلس��اتيجية قبوال

ن األ�داف طو�لة األجل اختيار مجموعة م -. رسالة املؤسسة وموارد�ا وظروف�ا البي�ية

 واإلس��اتيجيات العامة ال�� يمكن أن �ساعد �� تحقيق أك�� ا
ً
تحديد  -. لفرص قبوال

تنفيذ  -. جيات العامةاأل�داف السنو�ة واإلس��اتيجيات القص��ة األجل واإلس��اتي

أل�عاد ا��اصة بامل�ام، ا��يارات اإلس��اتيجية من خالل تخصيص املوارد، مع مراعاة ا

ملتولدة �� ز�ادة فاعلية تقييم مدى نجاح العملية ا -. واألفراد، والتقنيات، وغ�� ذلك

.القرارات اإلس��اتيجية املستقبلية

اِتيِجَيِة اِإلَداَرةِ  �َ
َ
ِإْعَداُد ِإْس�

418 pre-school education
enseignement préscolaire

فر الرعاية لألطفال، وتزود�م برامج تندرج �� املرحلة االس��اللية من التعليم املنظم تو 

التعليم قبل (ة نظامية بمجموعة منظمة و�ادفة من أ�شطة التعلم، سواء �� إطار مؤسس

ومصممة أساًسا لت�س�� انخراط  ، أو �� إطار برنامج غ�� نظامي لتنمية األطفال،)االبتدا�ي

سية، ملد جسٍر سنوات ع�� األقل �� الب�ئة املدر  3األطفال الصغار الذين يبلغون من العمر 

طلق ع�� �ذه ال��امج �سميات مختلفة. ب�ن امل��ل واملدرسة
ُ
تر�ية األطفال : "م��ا وت

، ولك��ا �عت�� "لطفولة املبكرةال��بية �� مرحلة ا"، و "ال��بية �� ر�اض األطفال"، "الصغار

و�عد إتمام �ذه ". ملبكرةالرعاية وال��بية �� مرحلة الطفولة ا"رسمًيا جزًءا مما �س�� 

). ا�يالتعليم االبتد" (إسكد" من تص�يف  1ال��امج يواصل األطفال �عليم�م �� املستوى 

 ِّ� ْدَر��ِ
َ
ْبَل امل

َ
ْعِليٌم ق

َ
�
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ألقل ساعت�ن �� اليوم كما تضم أ�شطة �علم منظمة تمثل �� املتوسط ما �عادل ع�� ا

.يوم �� السنة 100و

419 primary education
enseignement primaire

�تضمن برامج ، و )املرحلة األو�� من التعليم األسا���( – ��ISCED إسكد  1املستوى 

ليًما أساسًيا مناسًبا �� مصممة عادة ع�� أساس منفرد أو ضمن مشروع ملنح التالميذ �ع

لتار�خ وا��غرافيا والعلوم القراءة والكتابة وا��ساب، وف�ًما أولًيا لبعض املوضوعات �ا

درج التعليم الدي�� أيضا �� و�مكن أن يُ . الطبيعية والعلوم االجتماعية والفنون واملوسيقى

�� استقاء واستخدام وتفيد �ذه املوضوعات �� تنمية قدرة التالميذ ع. �ذه ال��امج

���� و�لد�م وما إ�� واست�تاج ما يحتاجون إليھ من معلومات عن م��ل�م ومجتمع�م ا

لتعليم املوَجھ لألطفال الذين و�تمثل ا��انب األك�� من التعليم �� �ذا املستوى �� ا. ذلك

. ال تز�د ع�� سبع سنواتال تقل السن املعتادة أو القانونية لقبول�م عن خمس سنوات و 

م ال��امج ع�� امتداد �ذا املستوى �� وحدات أو مشروعا
َ
نظ

ُ
.ت ال �� مواد دراسيةوت

ْعِليٌم اْبِتَداِ�يٌّ 
َ
�

420 principle
principes

ا سلسلة م��ابطة من املفا�يم تصف ظا�رة أو حدث أو موقف وصًفا واملبدأ �� أي .  كيفي�

ألخرى، ألنھ ُ�ستعمل للداللة بحث أو نقاش �و القضية األو�� ال�� �عتمد عل��ا القضايا ا

�ون املبدأ قاعدة، وقد وقد ي. ع�� �عميم أو حقيقة ما ترمي إ�� �عليل �عض املعطيات

. اختالف مف�وم �ل م��ما يختلف عن القاعدة، وقد ي�ون قانوًنا أو نظر�ة ع�� الرغم من

ن تطبيق�ا �� مواقف يمك -: و�ناك عدة فوائد لتعلم املبادئ أو النظر�ات من أ�م�ا

�ساعدنا ع��  -. ا��يطة بھ �ساعد الفرد ع�� العمل بفاعلية �� الب�ئة -. �عليمية متعددة

.توضيح السلوك اإل�سا�ي والت�بؤ بھ

َمَباِدُئ 

421 privatization
privatisation

التعليم، و�شمل نقل السلطة  أسلوب من األساليب املمكنة واملتاحة لتحقيق الالمركز�ة ��

دة للقطاع ا��اص، أو إ�� القطاع ا��اص، و�تضمن بيع األصول أو منح امتيازات محد

.تعليميةعقد تحالفات ب�ن القطاع�ن العام وا��اص لتقديم ا��دمات ال

 
ٌ
َصة

َ
��ْ

َ
خ

422 problem
problème
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ن ا��االت، والفجوة ب�ن �ل ما �عوق أو �عرقل مسار الفرد و�ع��ض طر�قھ �� أي مجال م

تدر�ب ع�� تنمية امل�ارات من الواقع واملأمول تحقيقھ، و�و ما يتطلب نوعا من التعلم وال

ات ال�� قد تختلط عند و�تضمن حل املش�لة عدد من العملي. أجل الوصول إ�� حل منطقي

كن إجمال �ذه العمليات أو و�م. البعض مع تلك العمليات املتعلقة بالتدر�ب ع�� امل�ارة

ليل املوقف املش�ل يمثل عملية تح: التصور  -:األ�شطة ال�� يتطل��ا حل املش�لة ��

جراءات والعمليات و�مثل عملية تحديد العناصر واإل : التخطيط -. والتعر�ف باملش�لة

 -. لعمليات ا��ططة سالًفاو�مثل عملية تطبيق ا: اإلنجاز -. املطلوب تحقيق�ا ��ل املش�لة

يتضمن ضبط التصورات  و�شمل عملية التقو�م املستمر لسياق العمليات، وقد: التنظيم

.والتخطيط واإلنجاز إذا استد�� األمر لذلك

423 problem solving method
méthode de résolution de problèmes

رد ��ل مش�لة �ع��ضھ، إس��اتيجية �شمل إجراءات وخطوات عملية ومنطقية ي�بع�ا الف

عارف وم�ارات من أجل من خالل عملية تفك�� مركبة �ستخدم الفرد ف��ا ما لديھ من م

دف ال يوجد حل جا�ز القيام بم�مة غ�� مألوفة، أو معا��ة موقف جديد، أو تحقيق �

تكز ع�� تدر�ب املتعلم و�عد طر�قة حل املشكالت من طرائق التدر�س ال�� تر .  لتحقيقھ

ل منطقي، وذلك من خالل ع�� التفك�� واستخدام قدراتھ العملية وخ��اتھ السابقة �ش�

لطالب املعرفية، تخطيط مواقف تدر�س قائمة ع�� املشكالت ال�� تتحدى طموحات ا

مل�شعب، ف�� طر�قة �علم وتتحدى أطر�م املرجعية املعتادة �ش�ل يج���م ع�� التفك�� ا

 ثم تأ�ي املعرفة نتاجا ��اولة تج
ً
ر�ب الطالب عدة حلول للمش�لة، تأ�ي ف��ا املش�لة أوال

الب بمالحظة املش�لة أو قيام الط -:وتتضمن �ذه الطر�قة عدًدا من العمليات امل�مة مثل

وضع فروض مبدئية  -. وماتتحليل املعل -. جمع املعلومات املتعلقة باملش�لة -. الشعور ��ا

م الوصول إ -. الدخول �� حوار جما�� مع اآلخر�ن -. ل��لول املمكنة ّدِ
َ

�� است�تاج منطقي ُيق

 للمش�لة
�
.�ل ع�� املواقف املشا��ةوأخ�ً�ا �عميم ا� -. تقييم ا��ل ال��ا�ي للمش�لة -. َحال

ِت 
َ
ِكال

ْ
ش

ُ
 َحّلِ امل

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

424 problem solving skills
compétences de la solution des problèmes

ن الفرد من حل املسا ِ
ّ

مك
ُ
ئل واملشكالت ا��سابية مجموعة العمليات أو امل�ارات ال�� ت

، وامل�ارة �� )املسألة(ملش�لة امل�ارة �� تحديد معطيات ا: والر�اضية وما ع�� شا�ل��ا، مثل

كميات املعلومة، وامل�ارة �� تحديد القيم ا���ولة، وامل�ارة �� تحو�ل وحدات القياس لل

ديد القاعدة أو القانون حساب معطيات غ�� معلومة من معطيات معلومة، وامل�ارة �� تح

ِت 
َ
ِكال

ْ
ش

ُ
 َحّلِ امل

ُ
َمَ�اَرات
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ي لة، وم�ارة الوصول إ�� ناتج ��ا�أو النظر�ة أو العالقة الر�اضية ال�� يب�� عل��ا حل املسأ

و�� أيضا م�ارات . ة��يح للمسألة، وم�ارة اختصار �عض خطوات ا��ل �� خطوة واحد

.العل�� حل املشكالت البحثية املشار إل��ا كم�ارات للبحث والتفك��

425 professional development
développement professionnel

توى كفاء��م، و�كسا��م �س��دف عمليات التنمية امل�نية للقيادات التعليمية رفع مس

الل مجموعة من ال��امج ا����ات وامل�ارات الالزمة لتطو�ر أدا��م إ�� األفضل، من خ

، وال��بية املستمرة، النمو الذا�ي: واأل�شطة والوسائل والسياسات واملمارسات مثل

اقشة، وتدر�ب األقران وغ�� والتدر�ب أثناء ا��دمة، التعاون مع الزمالء ومجموعات املن

التخرج و�ستمر طوال  وعملية طو�لة املدى، تبدأ �عد التعي�ن �� الوظيفة عقب. ذلك

نات املادية ��دف تحس�ن أداء وتتضافر ف��ا ا���ود ال�شر�ة واإلم�ا. سنوات العمل بامل�نة

جال تخصصھ، وتنمية م�اراتھ املعلم املمارس من خالل تنمية معارفھ ب�ل ما �و جديد �� م

ي وتر�وي مناسب، وغ�� التدر�سية وقدرتھ ع�� إدارة الصف واملدرسة بأسلوب ديمقراط

ة املعارف وامل�ارات وتتضمن التنمية امل�ني. ذلك من فعاليات مرتبطة بطبيعة عملھ

ية �� أدا��م لألعمال واالتجا�ات الالزمة للمدير�ن وغ���م ل�ي يصبحوا أك�� فاعل

، ومتوافًقا مع مجموعة الوظيفية، و لي�ون املدير القائد متجدًدا ومتطوًرا �� م�نتھ

حس�ن أداء املعلم وتنميتھ بل وال يقتصر دور التنمية امل�نية ع�� ت. املتغ��ات ا��يطة بھ

 تنمية املؤسسة بمن ف��ا من قادة و�دار��ن وقياد
ً
ي�ن مسؤول�ن عن العملية �شمل أيضا

.التعليمية

 
ٌ
ة  ِمْ�ِنيَّ

ٌ
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ْ
ن

َ
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426 programmed learning
apprentissage programmé

م نفسھ بنفسھ بطر�قة إحدى طرائق التعلم الفردي الذي يمكن للفرد من خاللھ أن ُ�ع ِ
ّ
ل

ات إ�� أجزاء صغ��ة ذاتية من خالل برنامج معد بأسلوب خاص �سمح بتقسيم املعلوم

در�جًيا و�تأكد من ��ة وترتي��ا ترت�ًبا منطقًيا وسلوكًيا، حيث �ستجيب ل�ا املتعلم ت

ن و��يح التعلم امل��مج للمتعلم أ. استجابتھ ليصل �� ال��اية إ�� السلوك ال��ا�ي املرغوب فيھ

�عليمية م��مجة وآالت  يتعلم ع�� قدر إم�اناتھ وقدراتھ الذاتية، حيث �ستخدم مواد

و�ناك نوعان من . مجة�عليمية ل�شغيل أو عرض تلك املواد، وقد �ستخدم كت�بات م�� 

ث ي�تقل خالل�ا املتعلم من و�و أ�سط�ا، حي: ال��نامج ا��طي  -:برامج التعلم امل��مج �ما

حد رأ��� أو أفقي أثناء خطوة إ�� خطوة، أو من إطار �علي�� إ�� آخر �� مسار خطي وا

ٌم ُمَ�ْ�َمٌج 
ُّ
َعل

َ
�
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ال��نامج امل�شعب أو  -. سارهعملية التعلم، وذلك دون املرور بأي تفر�عات أو �شعبات �� م

علم أن �س�� �� اتجا�ات و�و برنامج ال �س�� �� اتجاه خطي، لكنھ �سمح للمت: املتفرع

سمح للمتعلم أيًضا بالقفز ومسارات عديدة ملز�د من التعلم حول إطارات ال��نامج، كما �

ملية إعداد �ذا النوع من و�عد ع. خطوات واسعة �� ال��نامج ع�� حسب إم�اناتھ وقدراتھ

.رات عالية �� ال��مجةال��امج عملية صعبة ومعقدة، وتحتاج من امل��مج قدرات وم�ا

427 progressive education
éducation progressiste

�شدد ع�� فكرة الديمقراطية  حركة إصالحية �� ال��بية �شأت كرد ع�� ال��بية التقليدية،

قية ا��ياتية وا�تماماتھ وأ�مية ال�شاط ال�ادف ا��الق، وترا�� حاجات التلميذ ا��قي

�� فلسفة تر�و�ة، ومذ�ب وضرورة إقامة عالقة وثيقة ب�ن املدرسة والب�ئة، إذ �عتمد ع

 �اديمية �� �� األساس خارجية،ونظر�ة تقول إن ال��بية أداة ��دمة اإل�سان، وأن القيم األ

كيف وفقا
ُ
لتطور معرفة اإل�سان  ولذلك ف�� وظائفية، وأن املواد الدراسية يجب أن ت

وقد بن�ت �ذه . �عيق التقدم لنفسھ ولعاملھ، و�ن التعب�� عن التفك�� املطلق االس�بدادي

�سان، وع�� نظر�ة دينامية الفلسفة ع�� النظر�ة البيولوجية والنظر�ة الطبيعية عن اإل

يما ع�� املذا�ب متحركة ول�ست جامدة حول ال�ون، وع�� سي�ولوجية حديثة، الس

الفيلسوف ال��بوي جون ديوي، وارتبطت ال��بية التقدمية ب.  الفكر�ة الدينامية والوظائفية

ية ال�� ل�ا مع�� وفائدة عند الذي اعت�� التعليم محصلة لل��اكم املستمر ل����ات ا��يات

ة وا��ر�ة والر�ط ب�ن اإلبداع وت��ز توج�ات ال��بية التقدمية مفا�يم الديمقراطي. املتعلم

تعلم معرفة أفضل بواقعھ، وامليول، والتعلم بالعمل وا����ات ا��ياتية ال�� تكسب امل

 ��ك�� ع�� أساليب التفك�� و�علموتنقل اال�تمام من ال��ك�� ع�� املعلومات وا����ات إ�� ال

بية التقليدية ال�� الفرد كيف يتعلم، وكيف يك�سب ا����ات بنفسھ، ع�� عكس ال�� 

�ما محور العملية  تنطلق من أف�ار ومبادئ قديمة تجعل ا��توى العل�� واملعلم

.علوماتالتعليمية، وتنطلق من مبدأ حشو عقل الطفل بأك�� قدر من امل

 
ٌ
ة ِميَّ دُّ

َ
ق

َ
 ت

ٌ
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َ
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428 progressive school
école progressiste

عيد نوع من املدارس االنتقالية ال�� تتخ�� عن الطرائق التقليد
ُ
ية بدرجات متفاوتة و�

��ام فردية املتعلم ومراحل ، أي �� اح)التلميذ(تنظيم منا���ا ع�� أساس ال�شاط الذا�ي 

.نموه
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progressisme

ن ال��بية أداة ��دمة اإل�سان، الفلسفة ال��بو�ة �� القرن العشر�ن، و�� النظر�ة القائلة إ

ئفية، وأن املواد الدراسية و�ن القيم األ�اديمية �� �� األساس خارجية، ولذلك ف�� وظا

ھ، وأن
َ

كيف وفقا لتطور معرفة اإل�سان لنفسھ ولعامل
ُ
التعب�� عن التفك�� املطلق  يجب أن ت

البيولوجية والنظر�ة  وقد ُبن�ت �ذه الفلسفة ع�� النظر�ة. االس�بدادي �عوق التقدم

مدة حول ال�ون وع�� الطبيعية عن اإل�سان، وع�� نظر�ة دينامية متحركة ول�ست جا

.الوظائفيةسي�ولوجية حديثة، السيما ع�� املذا�ب الفكر�ة الدينامية و 

430 project-based learning
apprentissage centré sur les projets

ية، حيث تدر�س ير�ط األسئلة والتقنيات املتصلة بحياة الطالب اليوم ية باملشروعات الصّفِ

مك��م من تنمية م�ارا��م يقوم الطالب أنفس�م باالستقصاء املطلوب من مجموع��م بما ي

نع القرار واالستقصاء، البحثية، و�ش��ك الطالب �� أ�شطة التصميم وحل املشكالت وصُ 

ُ�سمح ل�م با��روج بأف�ار كما أنھ ُ�سمح للطالب بالعمل �� مجموعات أو العمل بأنفس�م و 

�� موقف حيا�ي واق�� وحلول أو عروض واقعية؛ حيث يأخذ الطالب مش�لة و�طبقو��ا ع

دة تتضمن إشراك الطالب و�قوم �ذا النوع من التعلم ع�� م�ام معق. �� �ذه املشروعات

ل، و��ون دور املعلم  �� ذلك �� حل املشكالت وصنع القرار وامل�ارات االستقصائية والتأم

دفع الطالب إ�� مواج�ة بحيث يركز ع�� األسئلة ال�� ت. �و الت�س�� ول�س التوجيھ فقط

، مما �ساعد �
ً
ي � �عز�ز م�ارات التفك�� االبت�ار املفا�يم واألف�ار املركز�ة �� املادة عمليا

تعلم الطالب من �ذه و ي. لد��م عن طر�ق توضيح أن �ناك طرائق كث��ة ��ل املش�لة

وتتمثل عناصر .   عالم الواق��ا����ات و�أخذو��ا �� ُحسباِ��م و�طبقو��ا ع�� حيا��م �� ال

صبة ثر�ة وواقعية سؤال أو قضية خ -:خ��ة التعلم ا��يد القائم ع�� املشروعات ��

م املوجھ من جانب الطالب االستخدام الواق�� للتقنيات؛ التعل -. ومرتبطة بحياة الطالب

 -. روع معرفية متعددةم�ونات من ف -. التعاون والعمل �� فر�ق -. و�شراك أصوات الطالب

فعل كن�يجة  مخرجات أو منتج مادي أو تقديم أو -). أسابيع 3أك�� من (إطار زم�� طو�ل 

.املشروع يجب أن يضمن أن الطالب يتعلمون  -. للتق���

ُروَعاِت 
ْ

ش
َ
� امل

َ
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َ
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ُّ
َعل

َ
�

431 public expenditure on education
dépenses publiques d'enseignement

�ومات ا��لية واإلقليمية اإلنفاق ا��اري والرأسما�� ع�� التعليم، الذي تقوم بھ ا��

الل العام ا��ا�� وتحتاج والوطنية، و�شمل اإلنفاق ع�� السلع وا��دمات ال�� �س��لك خ

ْعِليِم 
َّ
� الت

َ
اٌق َعامٌّ َع�

َ
ف

ْ
ِإن
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مرتبات املوظف�ن إ�� التجديد �� العام التا��، بما �� ذلك النفقات ا��اصة ب

تب والوسائل التعليمية، واستحقاقا��م، وا��دمات املش��اة أو املتعاقد عل��ا، والك

الوقود، والتأم�ن ورسوم وخدمات الرعاية واألثاث واملعدات، واإلصالحات الثانو�ة، و 

ذلك، كذلك اإلنفاق ع��  اإليجار، ووسائل االتصال السلكية، والالسلكية والسفر وغ��

واملدارس ) ر�اض األطفال( توف�� و�دارة ودعم املدارس السابقة ع�� التعليم االبتدا�ي

ا��امعات واملعا�د العليا،  االبتدائية والثانو�ة والتفت�ش عل��ا، وتوف�� و�دارة ودعم

 شراف عل��ا، وع�� خدمات اإلدارةومعا�د التعليم امل�� والف�� ومعا�د التدر�ب األخرى واإل 

يم �سبة مئو�ة من اإلنفاق و�مثل اإلنفاق ا���ومي ع�� التعل. العامة وا��دمات الفرعية

�� التعليم �� �ل مستوى من ا���ومي اإلجما�� إ�� إجما�� اإلنفاق ا��اري والرأسما�� ع

�ة واإلقليمية وا��لية مع�ً�ا مستو�ات اإلدارة، أي اإلنفاق الذي تقوم بھ السلطات املركز 

.عنھ ك�سبة مئو�ة من إجما�� اإلنفاق ا���ومي
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Q
432 qualitative analysis strategies

stratégies d'analyse qualitative
و�� أك�� م��ا �� ش�ل ك�� إذ إس��اتيجيات لتجميع البيانات، وال�� نحصل عل��ا �� ش�ل  ن

ال ) � ا��واص النوعيةأي االختالف �(يركز التحليل ع�� ما يتصل بالفروق النوعية 

�ناك ثالث مجموعات أساسية و . بالفروق العددية ؛ أي االختالف �� النوعية ال �� الكمية

�� و�و مثل ال��م: اإلس��اتيجية التص�يفية  - 1:من إس��اتيجيات التحليل النو�� �� 

عة من التص�يفات ا��ددة يختلف عن مثيلھ �� البحوث الكمية، واملتمثل �� تطبيق مجمو 

ال�دف  -:وث النوعية فنجدمسبقا ع�� البيانات وفقا لقواعد وا��ة صر�حة، أما �� البح

س�ل املقارنةمن ال��م�� �و تجزئة البيانات ثم إعادة ترتي��ا مرة أخرى �
ُ
 � املصنفات ال�� �

ملمكن اشتقاق �ذه ومن ا -. ب�ن األشياء �� نفس التص�يف و��ن التص�يفات األخرى 

لبحث أو من تص�يفات التص�يفات من �ل من النظر�ة املوجودة واملست�تجة من خالل ا

ف�م األحداث ا��ار�ة  وُ�َس�ل �ذا النوع من اإلس��اتيجيات -. أفراد العينة املدروسة

 - 2. بيانات واس��جاع�اواست�تاج املوضوعات واملدر�ات النظر�ة، كما ُ�َس�ل تنظيم ال

ع �ذه املشكالت السابقة، إس��اتيجيات تمت تنمي��ا للتعامل م: اإلس��اتيجيات السياقية

نظيم�ا �� مصنفات فبدال من تجزئة النص الداخ�� إ�� عناصر منفصلة، ثم إعادة ت

ات �� السياق ا��اص ��ا ف�م البيان -: مختلفة، نجد أن التحليل السيا�� ي�سم بما ي��

تضمن �ذه اإلس��اتيجيات ت -. لتحديد العالقات ب�ن العناصر ا��تلفة للنص أو املوضوع

ألحداث ك�ل متماسك داخل أش�اال من دراسات ا��الة، والبحث عن العالقات ال�� تر�ط ا

املفكرات  -  3. ة البحثتتالءم إس��اتيجيات التحليل املستخدمة مع أسئل -. سياق مع�ن

رات بوظائف أخرى غ�� وتقوم املفك. و�عد جزًءا م�ما �� التحليل النو��:  واإليضاحات

واألغراض املتعلقة بالبحث،  التأمل �� الطرائق والنظر�ات: مرتبطة بتحليل البيانات، مثل

لذلك ع�� الباحث أن يكتب . ت�س�� إتاحة األف�ار والتحليالت ا��اصة بالبحث واس��جاع�ا

كما  ارة أف�اره املتعلقة بالبيانات،املذكرات كث��ا �� أثناء قيامھ بتحليل البيانات، وذلك إلث

لعمل ��دف اس��جاع أن اإليضاحات تتضمن ا��داول وا��رائط املفا�يمية وشب�ات ا

ْوِ��ِّ 
َّ
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.رؤ�ة ال�لية ل�ااملعلومات، وعرض البيانات أو التحليل �� ش�ل �ساعد ع�� ال

433 qualitative research
recherche qualitative

األن��و�ولوجيا : طر�قة للتق��� العل�� �ستخدم عادة أساليب غ�� تجر��ية، مثل

كن التحكم ف��ا �س�ولة، و�� الوصفية، أو دراسة ا��الة التار�خية للمتغ��ات ال�� ال يم

يل�ا بصورة كيفية دون طر�قة �شدد ع�� استخدام أساليب متعددة ��مع البيانات وتحل

ي أن يتواصل الباحث مع االعتماد ع�� اإلحصاء، فمثال قد يتطلب البحث النو�� الوصف

، و�و يزور و�شا�د الصفوف واالجتماعات و 
ً
ا��وارات، وكيف يصنع مدرستھ عاًما �امال

حث النو�� إ�� التبصر والف�م القرار، واألدوار ال�� يؤد��ا م�سو�و املدرسة،إذ �س�� الب

لنو�� نوع من املعرفة يختلف والتطبيق ع�� املواقف املشا��ة، ومن ثم ي�تج عن التحليل ا

معلومات  -: ل��صول ع��  وُ�عد البحث النو�� مالئًما �� مجال ال��بية. عن البحث الك��

ك�ن �� موقف مع�ن، مفصلة عن التنفيذ، تحديد درجة اختالف الف�م الذا�ي للمشار 

البحث النو�� �عدد من  كما ي�سم. وتحديد التغ�� ا��ادث ع�� الزمن وف�م ذلك التغ��

�ستخدم الباحث  -. لبيانات�عد الباحث �و األداة اإل�سانية ��مع ا -: املالمح تتمثل ��

� طبيع��ا، فتحتوي  لغة تقار�ر البحوث النوعية وصفية � -. تحليل البيانات االستدال��

س��ية حيث يرمي إ�� للبحث النو�� صفة تف -. مع��ة، و�ناك أثر للباحث �� التقر�ر

�ي من قبل الباحث؛ ��تم الكشف عن األحداث بال�سبة ملن يمرون ��ا وتفس�� تلك املعا

تصميم  -. تفرد �ل م��ما الباحثون ب�ل ما �� الظا�رة الفردية وكذلك العامة بحثا عن

يتم  -. � من�� البحثالبحث يظ�ر من خالل البحث وال �عد مسبًقا، و�ركز الباحث ع�

.ا��كم ع�� صدق البحث وفًقا ملعاي�� خاصة

ْوِ��ٌّ 
َ
 ن

ٌ
َبْحث

434 quality
qualité

سسة ��ا احتياجات عمال��ا اإلنجاز ا��يد وفقا للمعاي�� ودرجة التم�� ال�� تل�� املؤ 

ھ جيدا أو رديئا، و�ستحق وتتجاوز توقعا��م، و�� صفة أو خاصية أو م��ة ألي ���ء تجعل

م قوي وج�د مخلص و�دارة وال تحدث ا��ودة عرضا، بل �� ن�يجة تصمي. الثناء واالنتقاد

.دائلحكيمة وتنفيذ ما�ر، و�� تمثل االختيار الرشيد من ب�ن عدة ب

 
ٌ
َجْوَدة

435 quality assurance
garantie de la qualité

مكن إثبات أنھ يوفر الثقة �ل األ�شطة ا��ططة والنظامية ال�� تنفذ ضمن نظام ل��ودة ي

 ا�َ�ْوَدةِ 
َ
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َ
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و تت��ص عملية . دة�� أن املنتجات أو ا��دمات سوف ت�ون مطابقة ملتطلبات ا��و 

عداد دالئل إرشادية إ -. التخطيط لضمان ا��ودة -:ضمان ا��ودة  �� ا��طوات التالية

حديد املشكالت واختيار ت -. رصد ا��ودة -. إبالغ املعاي�� واملواصفات -. وتحديد املعاي��

تحليل املش�لة ودراس��ا  -ن اختيار فر�ق العامل� -. فرص التحس�ن؛ �عر�ف املش�لة ميدانيا

فيذ خطوات تحس�ن تن -. إعداد حلول و�جراءات للتحس�ن -. ملعرفة أسبا��ا األساسية

ضبط أو رقابة : ودة �ماو�تضمن ضمان ا��ودة جانب�ن آخر�ن من ا�� -. ا��ودة وتقييم�ا

ة خارجية ع�� ضوابط ا��ودة تتوال�ا املؤسسات نفس�ا، ومراجعة ا��ودة و�� مراجع

يقصد ��ا تحديد إجراءات  و�عت�� مراجعة ا��ودة أحد جوانب املساءلة، كما أنھ. داخلية

جعة ا��ودة وذلك ��دف وتوجد �� ا��امعات �� �عض الدول وحدات ملرا. لضبط املعاي��

.�ن املؤسسات ا��امعيةتأكيد ا��افظة ع�� املستو�ات و�م�انية مقارنة املستو�ات ب

436 quality enhancement strategy
stratégie d'amélioration de la qualité

ل��ميع من خالل العمل  إس��اتيجية �عمل الدولة ع�� تحقيق�ا لتعز�ز نوعية التعليم

ز�ادة  -. االبتدا�ي تحس�ن �سب بقاء التالميذ ح�� الصف األخ�� من التعليم -:ع�� 
االرتقاء ب�سب  -. �اضياتمستو�ات التحصيل الدرا��� �� جميع املواد خاصة اللغات والر 

 -. ة التالميذ إ�� املعلم�نكثافة الفصول، ومنع اكتظاظ الصفوف الدراسية،  و تقليل �سب

قليل أعداد املعلم�ن ت -. وتحس�ن املبا�ي وقاعات الدروس، وتوف�� وقت أطول للتدر�س

ز�ادة  -. ة عدد املعلم�ن الدائم�ناملتعاقدين مع وزارات ال��بية والتعليم، واإلسراع �� ز�اد
تنمية قدرات جميع  -. لااللتحاق بالتعليم وتحس�ن نوعيتھ، وتأم�ن االس�يعاب ال�ام

جدد مل�نة التدر�س مع إتاحة  العامل�ن �� ا��قل التعلي��، وتوف�� حوافز الجتذاب معلم�ن

ز�ادة التمو�ل ا��صص  -. ةوتحس�ن �سب محو األمي. تدر�ب مالئم و�م�انات للتطور امل��
عداد وتوز�ع الكتب تأم�ن وقت �اٍف للتدر�س واعتماد سياسة إل  -. للتعليم األسا���

لطفولة املبكرة و�� السنوات االع��اف بأ�مية التعليم باللغة األم �� مرحلة ا -. املدرسية

�ومات والقطاع غ�� ا���ومي إقامة شرا�ات بناءة ب�ن ا�� -. األو�� من التعليم االبتدا�ي

.�غية ز�ادة فرص االنتفاع بتعليم جيد

ِة  ْوِعيَّ
َّ
ْعِز�ِز الن
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437 quality improvement
amélioration de la qualité

و�و العملية . ��تلفةأسلوب للدراسة والتحس�ن املستمر�ن لعمليات تقديم ا��دمات ا

لتباين عن املعاي��، وذلك الرئ�سة والعمليات الفرعية لتقليص اختالفات اإلنجاز، أو ا
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 -. از بال�سبة إ�� املعيارقياس درجة اإلنج -:لتحقيق نتائج أفضل لعمالء املؤسسة، و�شمل

و�تضمن . اإلجراء املتخذ رصد نتائج -. اتخاذ اإلجراء الالزم لت��يح النقائص املك�شفة

س�ن املستمر ألداء املؤسسة تحس�ن ا��ودة مجموعة من املبادئ اإلرشادية ال�� تمثل التح

س�ن ا��دمات واملوارد ال�� من خالل استخدام األساليب اإلحصائية واملصادر ال�شر�ة لتح

الدرجة ال�� يتم ف��ا تلبية يتم توف���ا للمؤسسة، و�ل العمليات ال�� تتم �� التنظيم و 

ا يتطلب ت�امل األساليب �� الوقت ا��اضر واملستقبل، كم) املستفيدين(حاجات العمالء 

منع التحس�ن املستمر ل��ودة و�. اإلدار�ة وا���ود ال�شر�ة والوسائل التقنية لتحقيق ذلك

عن العمليات املتع��ة  حدوث كث�� من املشا�ل املتصلة با��ودة، و�بحث بصفة مستمرة

لتحس�ن إ�� األفضل، و�شمل و�عمل ع�� ال��وض ��ا، وال ير��� ببلوغ املعاي�� بل يلتمس ا

شكالت والتجر�ب، كما التحس�ن جميع عناصر املؤسسة، و�لزمھ كث�� من أعمال حل امل

.ياجات جميع العمالءتحفزه ضرورة تلبية متطلبات االعتماد والس�� إ�� تلبية احت

438 quality planning
planification de la qualité

صائص ومعاي�� محددة �� عملية ترجمة احتياجات وتوقعات املستفيدين من العملية إ�� خ

تطو�ر املستمر للمنتج، حيث املنتج ت�ون أساًسا لعمليات التصميم والتنفيذ والتقو�م وال

ليا أو خارجيا، بصورة يتم ال��ك�� ع�� احتياجات جميع املستفيدين من العملية داخ

إلدار�ة �افة، وتقليل أخطاء و�تم تخطيط ا��ودة للم�ام الفنية وا. مباشرة أو غ�� مباشرة

.املستقبليةالعمليات ف��ا، لتحقيق رغبات وتوقعات املستفيدين ا��اضرة و 
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نات كمية، فمثال، قد يقوم البحث الذي �عتمد �� نتائجھ ع�� املعا��ات اإلحصائية لبيا

نة مع درجات طالب آخر�ن الباحث بمقارنة درجات الطالب الذين تم تدر�س�م بطر�قة معي

ساليب لتجميع البيانات وتتضمن تقنيات األسلوب الك�� عدة أ. تم تدر�س�م بطر�قة أخرى 

ومن خصائص البحث . ئجوال�� �ستخدم النظم اإلحصائية العديدة لوصف أو قياس النتا

أن ا��قائق االجتماعية  يرتكز ع�� الفلسفة الوضعية ال�� مؤدا�ا: االف��اضات -:الك�� 

اءات وخطوات مجموعة إجر : غرض البحث -. منفصلة عن معتقدات األفراد ومشاعر�م

ف تصميمات توظ: نوع الدراسة -. وضعت قبل الشروع �� الدراسة ضمن مخطط ك��

: الذاتية واملوضوعية -. دخيلةتدر��ية أو ارتباطيھ لتقليل خطأ التح�� وأثر املتغ��ات ال

ن الضبط ملعظم العوامل يتحرى الباحث املوضوعية، وتجنب التح�� من خالل توف�� جو م

 ٌّ��ّ
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القة سب�ية غ�� مشوشة؛ أ�مية املؤثرة �� الظا�رة عدا املتغ�� املستقل، ضمانا للوصول لع

.ن السياقيحاول الباحث الوصول لتعميمات متحررة م: السياق �� الدراسة

440 questionnaire
questionnaire

حيث �غطي �افة جوانب تصميم ف�� ��موعة من األسئلة أو البنود حول موضوع مع�ن ب

لبحث من خالل إجابة �ذا املوضوع، و�ما يمكن معھ ا��صول ع�� البيانات الالزمة ل

و البنود ال�� تختص بجوانب و�جانب األسئلة أ. املفحوص�ن عن األسئلة أو بنود االس�بانة

نات ال��صية، وال�� موضوع البحث، فإن االس�بانة تتضمن خصائص املفحوص�ن بالبيا

. ملفحوص�ن ع�� بنود االس�بانةتمثل املتغ��ات املستقلة ال�� قد تؤثر �� أنماط استجابة ا

التعلي��، النوع  وقد �شمل �ذه ا��صائص مثال السن، الصف الدرا��� أو املستوى 

�ات ال�� يراد معرفة ، وغ�� ذلك من املتغ�)حضر/ر�ف(، الدخل، محل السكن )أن��/ذكر(

�� ضوء موضوع البحث و�تحدد محتوى االس�بانة ع. تأث���ا أو عالق��ا بموضوع البحث

تجمع ب�ن أك�� من نوع  وقد تختص االس�بانة بنوع واحد أو محور واحد، كما قد. و�دفھ

تتضمن مجموعة من  كما. من األسئلة أو أك�� من محور من ا��اور حسب �دف البحث

ت أو الدوافع أو السلوك أو أسئلة حول ا��صول ع�� �عض ا��قائق، أو اآلراء أو املعلوما

.اإلدراك إ�� غ�� ذلك
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R
441 rational thinking

pensée rationnelle
 وفكًرا، وتفك�� منطقي �� املع�� الشك��؛ أ

ً
ي القدرة العقلية ال�� تمكن تفك�� معقول قوال

. عد ومبادئ موضوعيةصاح��ا من الس�� ال�ادف من ا���ول إ�� املعلوم وفقا لقوا

ك�� العل�� البحت وفق اتباع الفرد ألسلوب التف -:و�نقسم إ�� ستة أقسام حسب أ�دافھ

الفرد أسلوب التفك��  اتباع -. مدخل منطق العلم، ومدخل طبيعة العلم -:مدخل من اثن�ن

ضبط والتحكم �� الظا�رة أو التق��،  أي اتباع األسلوب العل��، و�ز�د عليھ خطوة �� ال

مقار�ة : �عة مداخل ��املوقف؛ اتباع الفرد أسلوب التفك�� الناقد وفق مدخل من أر 

اتباع الفرد أسلوب  -. كس، و�رب�يام�ن بلوم، مقار�ة وا�سون، ومقار�ة �ورنيل، ومقار�ة إن

التعب��ية، واالرتباطية وعصف اللفظية و (الطالقة : التفك�� االبت�اري وفق األ�عاد التالية

ملرونة الذ�نية من أجل التكيف ، وا)أك�� قدر من اآلراء تتعلق بالفكرة أو ال���ء أو العمل

لفرد أسلوب التفك�� اتباع ا -. ا��الق، أصالة االست�تاجات واالستقراءات، التدقيق

� لواقع آخر �عتقد وصف موضو�� للواقع الذي ��تم ب�نميتھ، وصف موضو�(التنموي 

التفك�� التحس�� أو  اتباع الفرد ألسلوب -). أنھ أفضل، بذل ا���د �� �غي�� الواقع

.ت واألزماتاملستقب�� من خالل ال��يؤ الذ��� ملواج�ة الطوارئ واملشكال 
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442 reengineering of management 

processesréingénierie de gestions de processus

إلدار�ة اإلس��اتيجية وذات إعادة التفك�� األسا���، و�عادة التصميم ا��ذري للعمليات ا

لعمليات، من خالل القيمة املضافة والنظم والسياسات والب�ية ال�� �ساعد تلك ا

ة �� معاي�� قياس األداء استخدام وسائل م�نية وتقنية متطورة، لتحقيق تحس�نات جو�ر�

طو�ر جذري �� أداء الت�لفة، وا��ودة، وا��دمة والسرعة، تحقيق ت: ا��اسمة، مثل

مالء وال توثر عادة �� و��تم ال�ندسة بمص��ة العامل�ن والع. املؤسسات �� وقت قص��

ِة  اِت اِإلَداِر�َّ َدَسِة الَعَمِليَّ
ْ
 َ�ن

ُ
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لتخلص من العامل�ن، ولكن ال�ي�ل أو ا��ر�طة التنظيمية، وال تتضمن فقدان وظائف أو ا

تقنيات املعلومات عند  و�ستخدم املؤسسات. ��تم بتغي�� األسلوب الفع�� ألداء العمل

ع�� أساس عمليات  إعادة ال�ندسة ل�دم العوائق الوظيفية و��لق نظام عمل يقوم

و�عد الالمركز�ة . دخالتاملشروع أو املنتجات أو ا��رجات، بدال من الوظائف أو امل

ملتبادل الداخ�� واملشاركة �� الدعامة األساسية إلعادة ال�ندسة، باإلضافة إ�� االعتماد ا

 -. ستحداث ِفرق العملياتا -:ومن أ�م مبادئ إعادة �ندسة العمليات اإلدار�ة. املعلومات

إلنتاجية ب�ن ا��ميع؛ سيادة القيم ا -. إنجاز العمل �� الوحدات التنظيمية املناسبة

ال��ك��  -. تفو�ض املوظف�ن ال��ك�� ع�� النتائج �� -. تخفيض مستو�ات الرقابة واملراجعة

دير ا��دمة الذي استحداث م�مة أو وظيفة م -. ع�� التوجيھ كعمل أسا��� للمدير�ن

ة معينة بال�امل، و�عت�� يضطلع بم�ام شمولية بصفتھ املسؤول أو املراجع األول لعملي

.�اكم�سق، و�ظ�ر أمام العمالء كمسؤول عن القيام �عملية بأكمل

443 reform
réforme

نظام أو سياسة أو مقررات  الدعوة إ�� التغي�� لتطو�ر نظر�ة وتطبيق�ا، أو �غي�� ب�ئة

داف ال�� ي�شد�ا ا��تمع، وغ���ا، أو تحس�ن أحد األنماط االجتماعية ��دف تحقيق األ�

داخلية وا��ارجية للنظام وعليھ فإن اإلصالح ينصرف �� ال��اية إ�� تحقيق الكفاية ال

.العملية األع�� بالقياس ملا دو��التعلي�� وال��بوي، و�ذلك فإن عملية اإلصالح ال��بوي �� ا

ٌح 
َ
ِإْصال

444 renovation
rénovation

علي��، و�و �غي�� مقصود �� ا���ود املنظمة املبذولة �� س�يل تحديث وتطو�ر النظام الت

، وذلك عن طر�ق إدخال فكرة املؤسسة ��دف ز�ادة فاعلي��ا وكفاء��ا الداخلية وا��ارجية

و�ة أو �� أي عمل أو من�� أو طر�قة جديدة أو أسلوب جديد �� من�� تر�وي أو إدارة تر�

وقد �سلك . ة املأمولة ل�اآخر، أوابتداع بدائل جديدة �س�م �� الوصول باملؤسسة للرؤ�

و �� ال��بية عامة، و�ما أن إما مجرد �غي�� �� النظام التعلي��، أ: التجديد اتجا��ن ف�و

ة لنظام التعليم القائم أو ي�ون �ذا التغي�� نوًعا من االبت�ار واالبتداع لبدائل جديد

�تمع وتلبية حاجاتھ لبعض عناصره ح�� ت�ون أك�� كفاءة وفاعلية �� حل مشكالت ا�

م ع�� االس�بدال أو التعديل التجديد القائ -:ومن ب�ن أنواع التجديد . واإلس�ام �� تطو�ره

مھ، والتجديد القائم ع�� أو اإلضافة أو وضع ب�ية جديدة أو إلغاء سلوك قديم أو تدعي

.ات ال�شر�ةالتغي��ات املادية أو التغي��ات �� املفا�يم أو �� العالق

اٌر 
َ
ْجِديٌد، اْبِت�

َ
ت
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445 research
recherche

�ا، وتختل
َّ
ف طرائق�ا وأصول�ا دراسة دقيقة مضبوطة �س��دف توضيح مش�لة ما أو حل

�و�و دراسة مش�لة ما دون تح. باختالف طبيعة املش�لة وظروف�ا وتقوم �ذه الدراسة . �ُّ

إل��ا، وتتصف بالدقة والوضوح  بقدر اإلم�ان، ع�� الوقا�ع أو املعطيات ال�� يمكن االشارة

والدرس والتدقيق �� حقل  وقد يدخل ف��ا عادة ���ء من التعميم. �� تفس�� �ذه املعطيات

.ال��بية أو املشا�ل ال��بو�ة

 
ٌ

َبْحث

446 research and development 

expendituredépenses de recherche et du développement

�شطة البحثية والتطو�ر�ة النفقات ا��ار�ة ونفقات رأس املال ال�� يتم صرف�ا ع�� األ

عارف والعلوم و�شمل األبحاث ، وال�� �س��دف ز�ادة حصيلة امل)اإلنفاق الفع��(واإلبداعية 

�� تطو�ر أج�زة أو منتجات أو األساسية والتطبيقية وأبحاث التطو�ر التجر��� ال�� تؤدي إ

ملية حيث تتجھ النية إ�� وتركز نفقات البحث والتطو�ر ع�� القضايا الع. عمليات جديدة

و�تم إعداد النفقات بناًء . تحقيق نتائج ذات صيغة تحس�ن عل�� كجزء من ال��نامج البح��

ديد الغايات وكيفية ، يتم ف��ا تح)و�� �عض ا��االت أك�� من سنة(ع�� خطة سنو�ة 

ال�بات ال�� يمكن اس�ثمار�ا  تحقيق�ا، و�تم تدب���ا إما من م��انية الدولة، أو عن طر�ق

.قعت ل�اواإلنفاق من الر�ع أو الدخل ع�� املشروعات البحثية ال�� وُ 

ِو�رِ 
ْ
ط

َّ
ْبَحاِث َوالت

َ
 األ

ُ
ات

َ
ق

َ
ف

َ
ن

447 research and development 

strategystratégie des recherches et du développement

العمليات اإلنتاجية أو  إس��اتيجية تتعامل مع التحس�ن والتطو�ر واالبت�ار سواء ��

اع ا��تلفة من البحوث وتتعامل أيضا مع املز�ج املناسب لألنو . ا��دمية أو غ�� ذلك

ومن االختيارات . �ديدة، ومع توقيت إدخال التقنيات ا�..)أساسية ،تطبيقية(والتطو�ر 

� التقنيات؛ حيث تقوم بتحس�ن اإلس��اتيجية امل�مة أن ت�ون املنظمة  أو املؤسسة رائدة �

لك فإنھ �عت�� أحد األساليب و�ذا ما قررت املنظمة ذ. وتطو�ر ما �و موجود أو ح�� تقليده

. افسية إس��اتيجيةاملستخدمة لتحقيق أ�داف إس��اتيجية، يمكن أن تحقق م��ة تن

تفوقا �� �عليم الر�اضيات  و�ندرج ذلك ع�� الصناعة أو التعليم عندما تحقق إحدى الدول 

�عليم �� مرحلة ر�اض  أو العلوم مثال، أو تتفوق �� مرحلة دراسية معينة مثل أفضل

ِو�رِ 
ْ
ط

َّ
 الُبُحوِث َوالت

ُ
اِتيِجَية �َ

َ
ِإْس�
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ليم ثانوي أو الف�� والتق�� أو التعاألطفال، أو أفضل �عليم �� مرحلة التعليم االبتدا�ي أو ال

.العا�� وغ�� ذلك

448 research plan
plan de recherche

ءات بحث تلك الفكرة، مخطط يو�� ا��طوط العر�ضة ألية فكرة أو مش�لة بحثية و�جرا

ملش�لة البحث،  مقدمة تم�يدية ملوضوع البحث، وتحديد دقيق: و�شمل �� العادة

ھ، ومن��ھ وتصميمھ وأ�دافھ، واأل�مية املتوقعة للبحث ومنطلقات البحث، وأدوات

صط��اتھ و�عض وعي�تھ وحدوده وفروضھ، وم) إن �ان البحث تجر��يا(التجر��� 

َعدُّ خطة البحث، وت�سق م. الدراسات السابقة حول موضوع البحث
ُ
نطقًيا �� صيغة و�

. ض التفاصيل ال�� َسُتْقرأ شفوً�اموجزة من املفا�يم املركزة أو اآلراء الرئ�سة، ودعم�ا ببع

 ع�� قدرة
ً
الباحث ع�� تنفيذ البحث  و�لما �انت خطة البحث جيدة ومتقنة �ان ذلك دليال

.بدقة و�تقان

 َبْحٍث 
ُ
ة

َّ
ط

ُ
خ

449 restructuring
restructuration

الوحدات، ��دف  تقليل ��م املؤسسة من حيث عدد العامل�ن أو عدد األقسام أو

ل�ي�لة إنقاذ �ذه تخفيض الت�لفة بال�سبة لبعض املؤسسات، حيث �ستطيع إعادة ا

ة والفعالية و�جراء الت��يح املؤسسات من املنافسة واال��يار،  إضافة إ�� تحس�ن الكفاء

ذلك �غرض مساعد��ا ع�� البقاء الالزم �� ال�يا�ل الفنية والتنظيمية واملالية للمؤسسة، و 

��  اتيجية الطو�لة األجل ال�� تؤثروتتم�� إعادة ال�ي�لة بالقرارات اإلس�� . والنمو واالستمرار

�لة عندما يظ�ر تفاوٌت �� وكث��ا ما ت��أ املؤسسات إ�� إعادة ال�ي. �ل وظائف املشروع

سة بأفضل املؤسسات املناظرة ال�سب املالية ا��تلفة مقارنة باملنافس�ن، ومقارنة املؤس

 ملستخدمة �� �ذا ا��ال لت��يرمن خالل العديد من املعاي�� املرتبطة باألداء، ومن ال�سب ا

م املبيعات أو ال�سبة ب�ن عدد ا��اجة إ�� إعادة ال�ي�لة �� ال�سبة ب�ن عدد العامل�ن و��

 . املدير�ن والعامل�ن والتنفيذي�ن وغ�� ذلك
ً
 لكث�� من العوامل واملتغ��ات وقد تتم استجابة

وان�ن الضرائب �� �عض دول البي�ية، �التغ�� �� ظروف املنافسة العاملية، والتغ�� �� ق

 عن التطورات االقتصادية وما أدت إليھ من تخ�
ً
� كث�� من الدول عن ملكي��ا العالم، فضال

ا أسفرت عنھ من نظم للمؤسسات واالتجاه نحو ا����صة، باإلضافة إ�� التقنيات وم

ادة �ي�لة العمالة، و�عادة إنتاجية مستحدثة، و�غطي إعادة ال�ي�لة عدة مجاالت م��ا إع

إعادة ال�ي�لة ع�� عدة خطوات،  وتمر.ال�ي�لة التنظيمية، و�عادة ال�ي�لة املالية وغ�� ذلك

ِة 
َ
ل

َ
 الَ�ْي�

ُ
ِإَعاَدة
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تصميم مجموعة  -. ز�اتحديد فجوة األداء املطلوب اجتيا -. تحديد أ�داف املؤسسة -:��

�بات املالئمة لضمان فعالية إعداد ال��ت -. من برامج العمل البديلة الجتياز فجوة األداء

.والتقو�م املراجعة -. تطبيق برامج العمل البديلة الجتياز فجوة األداء

450 role
rôle

ألعمال أو الوظائف ال�� يقوم أنماط السلوك ال�� �سلك�ا أو ُيتوقع أن يقوم ��ا الفرد �� ا

 وعادة ما ي�ون للفرد. إليھ دوره ��ا �� جو اجتما�� مع�ن أو �� ضوء املسؤوليات ال�� يو�ل�ا

��شأ غموض الدور إذا لم و . أك�� من دور واحد داخل النظام ا��تم�� الذي ي�ت�� إليھ

ع�ّ�ِ ل�س متأكًدا من طبيعة تكن طبيعة الدور وتوقعاتھ وا��ة لھ؛ أي إذا �ان ال��ص امل

وعة الدور؛ أي مجموعة دوره، أو إذا تناقض مف�ومھ للدور عن مفا�يم �ل أو �عض مجم

.األفراد الذين يتعامل مع�م ال��ص املع�� �� موقف مع�ن

َدْوٌر 

451 role playing
jeu de rôles

ر�خية أو واقعية، أو نوع من اللعب يحا�ي فيھ الفرد، أو يمثل أدواًرا ل��صيات تا
ًرا يقوم بھ أي فرد أمام إ��، وقد ي�ون �ذا التمثيل تلقائًيا ح...  اجتماعية، أو ثقافية

ا م
ً
 �ادف

ً
ا منظًما لدور ما �� اآلخر�ن أو بمعزل ع��م دون تخطيط، وقد ي�ون تمثيال

ً
خطط

محا�اة وتقليد : اللو�مكن للفرد أن يؤدي أي دور من خ. مسرحية أو تمثيلية محددة

مسر�� أو إذا�� أو  موقف حقيقي، أو من خالل مباراة ومسابقة، أو من خالل تمثيل

 م. تلفزي أو س�نما�ي منظم ومخطط لھ
ً
�ًما لتعليم وتدر�ب األفراد و�عد لعب األدوار ُمدخال

يث �ساعد الفرد ع�� التفك�� ع�� التفك�� وتبادل ا����ات مع أساليب التعليم التعاو�ي؛ ح

ما��، كما �ساعد �� تطبيق وتبادل ا����ات مع جماعة الرفاق خصوًصا �� لعب األدوار ا��

عتماد ع�� �ذا األسلوب �� ا����ات واالستفادة م��ا �� مواقف حياتية كث��ة، و�مكن اال 

.مجال التعليم حيث ي�يح للمتعلم اك�ساب خ��ات  درامية

ْدَوارِ 
َ
ِعُب األ

َ
ل

452 rubrics
rubriques

�و عبارة عن مجموعة من و . أداة للت��يح أي إعطاء الدرجات �� االختبارات املوضوعية

ستخدم لتقييم أد
ُ
اء الطالب �� أوراق بحثية أو ا���ات واملعاي�� ترتبط بأ�داف التعلم و�

ن ودليل تقدير الدرجا. مشروعات أو مقاالت أو غ���ا من امل�ام
َّ
ن من التقو�م املق� ِ

ّ
ت ُيمك

اِي�ُس 
َ

َرَجاِت، َمق
ِديِر الدَّ

ْ
ق

َ
َدِليُل ت

ِديرِ 
ْ

ق
َّ
الت
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�و �س��دف التقييم و . وفقا ���ات محددة، بما يجعل التقدير أس�ل وأك�� شفافية

ز الف�م و�و�� الطر�ق إ�� التقدم �� ا وع�� . التعلم التالي�ن/ لتدر�سالدقيق والعادل وُ�عّزِ

لدرجات �� تقو�م أداء الطالب نحو م��ايد يميل املعلمون الذين �عتمدون ع�� دليل تقدير ا

 إ�� مساعدة الطالب �� . إ�� ال�شارك �� �ذه األدلة مع الطالب �� وقت تنفيذ امل�ام
ً
و�ضافة

ر املش��كة أن تز�د من سلطة ف�م كيفية ارتباط امل�مة بمحتوى املقرر يمكن ألدلة التقدي

كة ألدلة تقدير ومن ب�ن ا��صائص املش�� . الطالب �� الفصل من خالل الشفافية

ستخدم  -). أو جودة أداء أو سلوك(أ��ا تركز ع�� قياس �دف منصوص عليھ  -:الدرجات
ُ
�

و�� درجة الوفاء �شمل خصائص أداء محددة مرتبة �� مستو�ات ت -. لتقدير األداء

ستخدم �� مختلف مراحل التقييم
ُ
ستخدم �� توضيح -:باملعيار؛ �

ُ
التوقعات وطرائق  �

� يمكن للمتعلم�ن أن يمارسوا تقدير الدرجات للمتعلم�ن �� مرحلة ما قبل التقييم و�التا�

ز�ن ع��  �ساعد َمْن ينفذون التقو�م -. التقييم الذا�ي قبل تقديم عمل�م ِ
ّ

ع�� أن يظلوا مرك

موا املتعلم�ن بموضو  ُ�عطى الطالب درجة  -. عيةمعاي�� التفوق ا��ددة مسبًقا، وأن ُيقّيِ

�ا شرح وا�� لتقدير�م،  بناًء ع�� دليل تقدير الدرجات �� مرحلة ما �عد التقييم ومع

.و�ذلك يصبحون أك�� وعًيا بنوا�� قو��م ونوا�� ضعف�م
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S
453 safety education

éducation à la sécurité
ية �� مجتمعنا ا��ديث ال��بية من أجل الع�ش السليم وتجنب ا��اطر ا��سدية وال��

�� الب�ت واملدرسة ووسائل  و�عقيداتھ، لذلك ��تم اليوم برامج املدارس بتدر�س السالمة

 اة �� الر�ف، والدفاع املد�ي،و�� الشارع، والصناعة، وا��ي -والسيما النقل املدر��� -النقل

م و�ناك برنامج السالمة �� املدرس. وغ�� ذلك.... ووسائل ال��فيھ ة و�و برنامج خاص ُيقّدِ

قدم�ا املدرسة ملنع وقوع ا��وادث أو التخف
ُ
يف من أخطار�ا، و�ع�ن �عاليم وخدمات ت

��ِ َدرَّ
ُ
ن الذين �ساعدون �� �عليم �عض املدارس دور�ة للسالمة و�م جماعة من التالميذ امل

أو التجمعات العامة أو ��  وتوجيھ التالميذ اآلخر�ن ع�� السلوك �سالمة �� االجتماعات

مالع��ا أو �� الشوارع، وتجنب ا��ازن واملالعب أو �� أثناء ا��ر�ق أو �� باحة املدرسة و 

� كيفية استعمال اآلالت ،كما يتم تدر�ب الطالب �� املدارس التقنية ع�...حوادث الس��

ات الك�ر�ائية، والتدر�ب ع�� واملاكينات وا��ر�ات وغ�� ذلك بطر�قة سليمة، وكذلك املعد

.كيفية صيان��ا وا��افظة عل��ا بأمان وسالمة

َمِة 
َ
ال ْجِل السَّ

َ
 ِمْن أ

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

454 scales
échelles

 (أرقام م�سلسلة بي��ا ف��ات م�انية ُمدرَّجة 
ً
أو . �ساو�ة أو غ�� م�ساو�ةم) �املسطرة مثال

ثل املعيار، والعالمات اختبار ذو درجات مرتبة حسب الصعو�ة، أو سلسلة من األرقام م

ستخدم ومعادالت الصف أو معادالت السن، كما �ش�� املصط�� إ�� األ 
ُ
ج�زة واألدوات ال�� �

فسية أو عقلية، وت�نوع �� عملية القياس ألية سمة أو خاصية أو كمية ف��يائية أو ن

س �� مجال العلوم املقاي�س ب�نوع ال�دف من استخدام�ا حيث تختلف دقة املقاي�

 ومن األسئلة ع��. ��بو�ة والنفسيةالطبيعية والف��يائية ع��ا �� مجال العلوم االجتماعية وال

ا�ي، ومقياس املواقف، �ناك مقاي�س اإلنجاز ومقاي�س السن واملقياس ا��س: املقاي�س

اءة، ومقياس القوة، ومقياس النماء، ومقياس الذ�اء، ومقياس القيم، ومقياس القر 

اِي�ُس 
َ

َمق
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.ومقياس األداء

455 scenario
scénario

املوقف األسا���  وصف ملوقف أو حدث مستقب�� مع اطراد األحداث ال�� �ستمر من

 للموقف املستقب��، ع�� أن ت�سم �ذه املواقف واألحدا
ً
. ث با�ساق مع�نوصوال

س�نار�و، وت�ون نقطة البداية  والس�نار�و�ات دائًما ما ت�ون بديلة، حيث يتم بناء أك�� من

ومن ثمَّ ع�� التضم�ن املمكن  �� وصف املوقف ا��ا�� بناًء ع�� البيانات الكمية والكيفية،

�� صناعة القرار من حيث  و�� مفيدة للغاية. لبناء الس�نار�و ب�ن األساليب املوضوعية

: �نار�و�ات م��ا وتوجد أنواع مختلفة من الس. توضيح وتقليل مستوى عدم اليق�ن

و�� جميع ا��االت ". و االتجاهس�نار�". "بالس�نار�و املرج��"الس�نار�و ا��ا�� من املفاجآت 

، أو أفضل ت�ون األحداث ال�� يتم وضع�ا ضمن �ذا الس�نار�و �� األحدا
ً
ث األك�� احتماال

أي ما سوف يحدث إذا لم (ھ طر�ق إ�� املستقبل، الطر�ق الذي ي��ك ما ال يمكن الت�بؤ ب

، والس�نار�و )اع الرا�نةاستمرار األوض(و�ناك أيًضا الس�نار�و االمتدادي ). يتغ�� ���ء

، )وضع الرا�نحدوث �عض التحوالت و�دخال �عض التعديالت ع�� ال(اإلصال�� 

، والس�نار�و االس��دا�� )ا�نإدخال �عديالت جذر�ة ع�� الوضع الر (والس�نار�و االبت�اري 

و�و �ستطلع (الستطال�� ، والس�نار�و ا)تصور وضع مستقب�� مع�ن والس�� للوصول إليھ(

ن األساليب املستخدمة وُ�عد أسلوب الس�نار�و م). الوضع املستقب�� منطلًقا من ا��اضر

ق العنان للفكر وا��يال �� مجال الدراسات املستقبلية، و�عتمد �ش�ل جو�ري ع�� إطال 

؟  كما أنھ ...م يحدث كذا؟ وماذا لو ل...ماذا لو حدث كذا: عن طر�ق طرح أسئلة من نوعية

ع�� الطرائق الكمية ال��  أحد طرائق ت��يص نتائج البحوث املستقبلية سواء �انت قائمة

�تج استقصاءات وت�بؤات مستقبلية محددة ودقيقة، أو الطرائ
ُ
ق الكيفية ال�� تؤدي إ�� ت

�و �� اس�شراف مستقبل صور بديلة من مستقبل ا��تمعات وا��ضارات، و�عتمد الس�نار 

ف تار�خ الظا�رة والكشف عن طبيعة التأث��ا ت املتبادلة ل�ذا التار�خ الظا�رة ع�� �عرُّ

لتھ وال�� من ا��تمل أن تؤدي إ�� ح
َّ
وتت��ص . دو��ا �� املستقبلومجموعة القوى ال�� ش�

مجال الوقت، ألن ال�دف تحديد األغراض و  -:ا��طوات الرئ�سة لبناء الس�نار�و فيما ي��

لزم�� ��صائصھ، حيث من وضع س�نار�و �و األساس �� تحديده باإلضافة إ�� األفق ا

اختيار العناصر،  -. بطءتتغ�� النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية �� العادة ب

 تحكمھ عدة محاور ��
ً
) التكنولوجية(التقانية ا��اور االجتماعية و : فالس�نار�و عادة

 . والسياسية واالقتصادية واإلي�ولوجية
ً
 البد أن يأخذ �� ا��سبان فالتخطيط للتعليم مثال

ة ومدى �غي�� اتجا�ات اتجا�ات أولياء األمور ومعتقدا��م نحو �ذا التعليم، وكيفي

اْرُ�و
َ
ِس�ن
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إتاحة االختيارات حيث  -. س�نار�وأ��اب املص��ة املعني�ن، واملدة الزمنية الالزمة لبناء ال

حتمال، مع األخذ �� يجب أن يوضع ل�ل احتمال عدة اختيارات كردود أفعال ل�ذا اال 

.ا��سبان آراء ا����اء ا��لي�ن �� �ذه االختيارات

456 school
école

عض ومع معلم��م، و�تم مؤسسة يتعلم ف��ا األطفال و�تفاعلون اجتماعًيا �عض�م  مع �

.�سكي��م �� ��رات دراسية مزودة بمتطلبات التعليم والتعلم

 
ٌ
َمْدَرَسة

457 school activity
activité scolaire

ذ بإشراف وتوجيھ املدرسة، و  نفَّ
ُ
ال�� ت�ناول �ل ما يتصل �شاط يتمثل �� ال��امج ال�� ت

يًضا إ�� �ل برامج ال�شاط ال�� و�ش�� أ. با��ياة املدرسية أو ا��وانب االجتماعية والبي�ية

شية مع ميول ورغبات تقوم ع�� أساس ا��ر�ة واالختيار دون إجبار، وأن ت�ون متما

ا��ر�ي والفع�� والنف��� وقدرات واستعدادات الطالب ومستوى النمو البد�ي وامل�اري و 

وسيلة لتدر���م ع�� ممارسة وال�شاط املدر��� وسيلة لبناء أبدان التالميذ و . واالجتما��

لق القو�م ولتنم
ُ

ية االتجا�ات الديمقراطية العالقات االجتماعية السليمة، واك�ساب ا��

ھ يمكن  بالتوجيھ ر�ط ا��قيقية وممارسة أساليب التعاون املطلوب للمجتمع، كما أن

ملدر��� دافًعا للتحصيل ال�شاط املدر��� بالتحصيل الدرا���، و�التا�� ي�ون ال�شاط ا

 تاًما
ً
.و�ؤدي إ�� ت�امل املواد الدراسية ت�امال

 ٌّ�  َمْدَر��ِ
ٌ
اط

َ
ش

َ
�

458 school climate
climat scolaire

مات ال�� �عت�� مقياًسا ملدى فعالية ا لعملية التعليمية وقدر��ا مجموعة العناصر واملقّوِ

لطالب واملعلم�ن واإلدارة ع�� تحقيق أ�داف�ا سواًء �انت �ذه العناصر �شر�ة ممثلة �� ا

ادية املتاحة من داخل املدرسة وما ي�بع ذلك من متغ��ات، أو �انت ممثلة �� اإلم�انات امل

يحقق أ�دافھ بكفاءة عالية،  وخارج�ا، وال�� إذا تم تفعيل�ا استطاع النظام التعلي�� أن

السائدة داخل�ا وطرائق  كذلك ا��صائص ال�� تتم�� ��ا املدرسة من حيث نوع العالقات

��ا، كما تم�� الب�ئة اتخاذ القرار ف��ا، و�ذه ا��صائص تم�� إحدى املدارس عن غ�

ألخرى كما يدرك�ا أفراد�ا، املدرسية سواًء �انت مادية أو معنو�ة عن غ���ا من املدارس ا

ؤثر �� اتجا�ا��م وال�� �ع�� عن أنماط التفاعل والعالقات السائدة بي��م، وت

مناخ  -:صفية �� عدة أنواعو�رتبط املناخ االجتما�� للمدرسة بمناخ الب�ئة ال.وسلوك�م

 ٌّ�  َمْدَر��ِ
ٌ

اخ
َ
ُمن
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رسية الروتي�� �� ا��الة إداري روتي�� أو م�سلط مس�بد، وذلك حسب سلوك اإلدارة املد
لق العنان ألفراد وجماعات يط: مناخ مبتكر مجدد -. األو�� أو املركزي امل��مت �� الثانية

ذا املناخ عموًما بالتعاون الب�ئة املدرسية لالبت�ار �� إطار من الالمركز�ة، و�متاز �

مناخ  -. االجتما�� باملدرسة والتفا�م املتبادل لدور وقيمة �ل فرد أو فئة م�ونة للمناخ

سية، حيث يوجھ �ذا الشعور وفيھ ي�ت�� أفراد ا��تمع املدر��� ملؤسس��م املدر : انتما�ي

و�تم�� : مناخ عم�� -. حة ل�اسلوك�م للتعاون املش��ك والعمل مًعا لتحقيق األ�داف املق�� 

، بل ب�ن �افة القوى بموضوعية التعاون ورسميتھ، ل�س ب�ن اإلدارة واملعلم�ن فقط

ي يركز عليھ ا��ميع و�جسد مادة ال�شر�ة امل�ونة للب�ئة املدرسية، و��ون األمر الوحيد الذ

ة امللقاة ع�� عاتق�م وما يتصل �عامل�م اليومي �و امل�مات واملسؤوليات ال��بو�ة واإلدار�

.��ا

459 school culture
culture de l'école

�ات اإلجرائية حول الواقع نظام يتألف من ب�ية تحتية من االف��اضات والفلسفات والنظر 

الق، وتتجسد ثقافة الطفل �� االجتما�� واملادي والطبيعة ال�شر�ة وطبيعة املعرفة واألخ

قبلونھ وما ال يقبلونھ وما أفعال وتصرفات وآراء وتفصيالت ومدر�ات أعضاء املدرسة وما ي

وت�ش�ل وتتغ�� . عقال�ي �ستحسنونھ وما �ستقبحونھ وما يرونھ عقالنَيا وما يرونھ غ��

اعة ونوعية العالقات ثقافة الطفل عن طر�ق ا����ة ال�� يجتاز�ا األفراد �� ا��م

ملدرسة و�ن �انت تحكم فعل االجتماعية ال�� �عا�شو��ا ف��ا، فالب�ية التحتية لثقافة ا

�ش�ل وتتكرس وتتغ�� من و�دراك وشعور أعضاء املدرسة، إال أ��ا ل�ست بال أصل، بل ت

ساسية لذلك البناء و�ن �انت والوظيفة األ . خالل ا����ة والعالقات االجتماعية �� املدرسة

ملعلن �� تطبيع األطفال وظيفة غ�� مقصودة وغالًبا ما ت�ون مناقضة ل��طاب التعلي�� ا

ية واالجتماعية واالقتصادية ثقافًيا ع�� أوضاع املدرسة وا��تمع الكب�� بأوضاعھ السياس

. �تمع وتمديًدا ل�ا �� الوقت نفسھو �عد �ذه الثقافة امتداًدا لثقافة ا�. والثقافية أًيا �انت

ا�ش تنو�عات ثقافية و�� ثقافة واحدة ع�� مستوى ا��تمع الواحد، مع إم�انية �ع

واإلث�� ألعضاء املدرسة أو  مدرسية حسب الوضع االجتما��، االقتصادي، وامل��، والعر��

وع�� ). أ�ادي�� أم ف��(ليم حسب أعمار التالميذ واملراحل التعليمية أو حسب نوعية التع

افة املدرسة الواحدة، فت�ون مستوى املدرسة الواحدة تتعدد الثقافات الفرعية �� إطار ثق

فة الفصل إ�� غ���ا من الثقافات �ناك ثقافة اإلدارة وثقافة املعلم�ن وثقافة التالميذ وثقا

� فيما بي��ا بحكم انتما��ا ال�� يمكن أن تجمع ا��ماعات الفرعية ال�� تتماثل �� الكث�

.لثقافة مدرسة واحدة
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460 school development
développement scolaire

ملمارسات �� مجاالت العمل ا���ود ا��ططة ال�� يبذل�ا أفراد مجتمع املدرسة لتطو�ر ا

عاي�� الوطنية للتعليم، ��دف املدر��� ا��تلفة، واالرتقاء بمستوى األداء إ�� مستوى امل

، وذلك من خالل تطو�ر تحس�ن فرص �عليم التالميذ واالرتقاء بمستو�ا��م التحصيلية

. � ت�ناسب وتحقيق �ذا ال�دفاملدارس لتصبح أك�� قدرة ع�� تقديم النوعية التعليمية ال�

ع�� املدرسة �� دورة تت�ون  و�س�� التطو�ر املدر��� وفقا ملدخل إصالح التعليم املتمركز

م ��ا فر�ق دائم يبدأ من من عدة مراحل، �س�ند ع�� عملية تقو�م ومتا�عة مستمرْ�ن يقو 

مرحلة  -. ل��يئة واالستعدادمرحلة ا -:أول مرحلة ح�� مرحلة كتابة التقار�ر ال��ائية، ��

حلة تحديد أولو�ات مر  -). ���يص الوضع املدر��� الرا�ن ( التقييم الذا�ي للمدرسة 

مرحلة تنفيذ ا��طة  -. سةمرحلة تصميم ا��طة اإلجرائية لتطو�ر املدر  -. تطو�ر املدرسة

.ئج ا��ققةمرحلة إعداد التقار�ر عن النتا -. اإلجرائية ومتا�عة األداء

 ٌّ� ِو�ٌر َمْدَر��ِ
ْ
ط

َ
ت

461 school development plan
plan du développement de l'école

الرتقاء بمستوى املمارسات وثيقة مكتو�ة تصف وتحدد التغ��ات ال�� ستقوم ��ا املدرسة ل

ف وطنية �� مجاال��ا ا��تلفة ��دالتعليمية السائدة ف��ا للوصول ��ا إ�� مستوى املعاي�� ال

�� �عت�� خارطة طر�ق تحقيق جودة �عليم التالميذ، ومن ثمَّ تحس�ن مستوى �علم�م، و 

) مجلس اآلباء واملعلم�ن(ناء املدير واملعلم�ن ومجلس األم: تو�� ألفراد ا��تمع املدر���

إلجراءات ال�� يجب عل��م القيام ا –والتالميذ وأولياء األمور وغ���م من املعني�ن اآلخر�ن 

شود �� ضوء مرجعية املعاي�� ��ا لتحقيق جودة األداء املدر��� والوصول إ�� التطو�ر امل�

العمل مساعدة أفراد  و�س��دف خطة تطو�ر املدرسة، �أداة إلدارة. الوطنية للتعليم

�ات التطو�ر �� مجاالت أولو  -:مجتمع املدرسة لتحقيق نوع من اإلجماع فيما بي��م حول 

تطو�ر �� الوقت الرا�ن، العمل املدر��� ا��تلفة، وال�� يجب أن تنصب عل��ا ج�ود ال

مل�شود تحقيق�ا �� �ل مجال األ�داف ا -. وتلك ال�� يمكن تأجيل تطو�ر�ا إ�� مراحل تالية

مستوى األداء  -. ق عل��امن مجاالت العمل املدر��� �� ضوء األولو�ات ال�� تم االتفا

 إلجرائية املرحلية املن�ثقةاأل�داف ا -. املطلوب الوصول إليھ �� �ل �دف من تلك األ�داف

أدلة  -. ل �دف إجرا�ياإلس��اتيجيات ال�� يمكن اتباع�ا لتحقيق �   -. عن �ل �دف عام

ع األدوار وتحديد توز� -. ومؤشرات النجاح �� تحقيق األ�داف اإلجرائية ا��ددة

توقيت املناسب لتنفيذ �ل املسؤوليات �� تنفيذ األ�شطة واإلجراءات؛الوقت الالزم وال

تا�عة والتقو�م املرح�� توقيتات امل -. �شاط؛اإلم�انات الالزمة ومصادر ا��صول عل��ا

ْدَرَسِة 
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.لألداء �� ا��طة

462 school environmental education
éducation environnementale scolaire

ا نمط من التعليم ينظم عالقة اإل�سان بب�ئتھ الطبيعية واالج
ً
تماعية والنفسية، مس��دف

مشكالت ب�ئا��م إكساب األطفال والشباب خ��ة �عليمية واتجا�ات وقيًما خاصة ب

، بحيث تصبح اإليجابية وواجبا��م نحو�ا، تضبط سلوك األفراد إزاء املوارد البي�ية

ھ  والفعالية سمة بارزة �� سلوك�م، بحيث ي�ون أي فعل أو تصرف فردي أو جما�� موجَّ

 لعالج أو حل القضايا واملشكالت البي�ية، مما يؤدي إ
ً
�� استمرار توازن الب�ئة مباشرة

.الطبيعية واالجتماعية والنفسية ا��يطة بالفرد

 
ٌ
ة  َمْدَرِسيَّ

ٌ
ة  ِبيِ�يَّ

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

463 school improvement
amélioration des écoles

راسة خصائص املدارس حركة ا�تمت بتحس�ن املدارس االبتدائية والثانو�ة من خالل د
لقد أجر�ت عدة و . النا��ة، وكيفية إم�ان تطو�ر �ذه ا��صائص �� مدارس أخرى 

نحدرون من خلفيات متماثلة دراسات �� عدد من دول العالم بي�ت أن أداء األطفال الذين ي

َق ثقافة املدارس، وتحظى املدرسة ال�شيطة
ْ
�عدد  Effective school الفعالة/اختلفت وف

، وثبات Goalsعاو�ي بالغايات التخطيط ا��ما�� واالل��ام الت: من املالمح اإليجابية، مثل

� التأكيد دائًما ع�� أن ولكن ي�ب�... �يئة التدر�س، واالستخدام األق��� لوقت التعليم

عا�� �ل موضوع ع�� حدة،
ُ
عد عوامل منفصلة �

ُ
و�نما �� مالمح ثقافة  �ذه ال ُيمكن أن �

 (Rutter 1979ام تقر�ر ع. مدرسة �شيطة، و�غي�� ثقافة مدرسة، ���ء صعب للغاية

Report (تحصيل األطفال باملقارنة وقد است�تج أن املدارس يمك��ا أن تؤثر تأث�ً�ا كب�ً�ا ع ��

ملواظبة تميل إ�� أن ي�ون بتأث��ات الب�ت وغ���ا؛ فاملدارس ال�� ارتفعت ف��ا �سبة ا

َوجد أن روح املدرسة عامل وَ . تالميذ�ا َحَس�� السلوك، و��ون أداؤ�م جيًدا �� االمتحانات

ال طيبة للس
ُ
م املعلمون قدوة حسنة و�وفرون ُمث لوك و�متدحون التالميذ م�م، فحيث ُيقّدِ

نت �ل �ذه مؤشرات وُ�عطو��م املسؤولية، وحيث يْحُسن إعداد الدروس وتنظيم�ا، �ا

�مة، و�خاصة حول العالقة والدراسة �� مجمل�ا تث�� عدًدا من القضايا امل. ملدرسة جيدة

.ب�ن ا��ياة �� املدارس والعوامل ال�� تؤثر �� التحصيل

َداِرِس 
َ
 امل

ُ
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َ
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464 school management
administration scolaire

دارة املدرسة وتوج���ا  مجموعة ا���ود املنظمة ال�� يقوم ��ا أفراد داخل املدرسة إل 
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ا��تمع، مع تأكيد خاص  لتحقيق األ�داف ال��بو�ة املرسومة وال�� تنعكس آثار�ا ع��

...ت واملالعب ووسائل الراحةاالنضباط، وتوف�� التج���ات، وصيانة األب�ية والساحا: ع�� 

465 school map
carte scolaire

ص الواقع التعلي�� الرا�ن بأ�عاده ا��تلفة من ط ِ
ّ

��
ُ
الب ومعلم�ن وأب�ية ومرافق خر�طة �

اسة شبكة املدارس القائمة ومالعب وتج���ات ووسائل ل�ل مدينة و�لدة وقر�ة، و�ع�� بدر 

لس�ان ا��لي�ن، ثم إعداد �� منطقة محدودة، و���يص كفاي��ا لتوف�� التعليم املناسب ل

س�ل ع�� املق��حات لشبكة مدرسية تناسب ظروف الس�ان والب�ئة وا��ت
ُ
مع ا����، و�

املستقبل �� ضوء أ�داف  ف�� �س�شرف آفاق. األطفال الذ�اب إ�� املدرسة والتعلم ف��ا

املالية املتاحة، ووفق الظروف ال��بية وضمن سياسة الدولة، و�� حدود اإلم�انات املادية و 

رسم شبكة املدارس بمراح
ُ
ل�ا ا��تلفة وأنواع�ا ع�� ا��اصة با��تمعات الس�انية، كما ت

بدراس��ا الدقيقة  خرائط ومجسمات جغرافية و�� جداول إحصائية ل�ل سنوات ا��طة

قّرِب ا��ر�طة املدرسية األ�
ُ
داف من أرض الواقع لشروط تحقيق األ�داف ال��بو�ة ت

املدرسية أداة للتخطيط ووسيلة  وتر�ط�ا باإلم�انات واملوارد املتاحة؛ و��ذا ت�ون ا��ر�طة

تعلم�ن من خالل توز�ع ت�افؤ فرص التعليم أمام جميع امل -:وتحقق اآل�ي.  للتنفيذ مًعا

 
ً
االستخدام األمثل  تحقيق -. توف�� طاقات اس�يعاب متماثلة -. ا��دمات توز�ًعا عادال

ة �� ب�ئة التعلم وطرائقھ أداة لتنفيذ السياسة ال��بو�  -. للموارد واإلم�انات املتاحة

تيار أماك��ا ووضع أولو�ات ومنا��ھ؛ �ساعد �� تحديد ا��اجات من األب�ية املدرسية واخ

رصد الواقع  -:ئ�سة ��و�شتمل من�� ا��ر�طة املدرسية ع�� أر�ع عمليات ر  -. تنفيذ�ا
جتماعية، وذلك عن التعلي�� ا��اضر وما يتصل بھ من شؤون س�انية واقتصادية وا

���يص أحوال التعليم  - .طر�ق امل�� امليدا�ي وجمع املعلومات من املصادر ا��تلفة

الس�ناد إ�� املعلومات ال�� ا��الية من حيث مدى كفاي��ا ��اجات الس�ان التعليمية، و�ا

تصميم ا��ر�طة  -. ي�نحساب االحتياجات التعليمية املستقبلية للس�ان ا��ل -. ُجمعت

ب�ن عدد املدارس وغرف�ا وأنواع
ُ
ع�ن عدد املدرسية املستقبلية ال�� ت

ُ
�ا ومواقع�ا، وال�� �

والوسائل التعليمية الرئ�سة  املعلم�ن وتوز�ع�م ع�� املدارس، وكذلك التج���ات املدرسية

.وتوز�ع�ا

 
ٌ
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466 school reform
réforme scolaire

بذل لتطو�ر أداء املدرسة ورفع كفاء��ا، وتتض
ُ
من �ذه ا���ود تطو�ر املن�� ا���ود ال�� ت

 ٌّ� ٌح َمْدَر��ِ
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.ة وتنظيم املدرسةاملدر���، وطرائق التدر�س، وتحس�ن الب�ئة التعليمية، و�دار 

467 school self-management
auto-gestion de l'école

ة املدرسية مسؤولية اتخاذ تتحمل فيھ اإلدار . تطبيق منظم لالمركز�ة ع�� مستوى املدرسة

رسة من حيث التخطيط القرار �� املوضوعات ا��يو�ة املرتبطة �عمليات إدارة املد
� �� النوا�� املالية وال��بو�ة �والتنظيم والتوجيھ واإلشراف واملتا�عة والتقو�م باإلضافة إ

درسة تدير نفس�ا ظل أ�داف وسياسات ومنا�� ومعاي�� ونظم محسابية، أي أن امل

تصميم وتنفيذ برامج التنمية بنفس�ا و�عمل ع�� التكيف مع التغي��ات و�بداع التغي��ات، و 

�� ألولياء األمور وا��تمع ا�� امل�نية املستدامة ��ميع العامل�ن باملدرسة، و�عطاء الفرص

يات التحس�ن والتطو�ر لتو�� املسؤوليات والسلطات �� إدارة املدرسة والقيام �عمل

". لتا�عة ل�ا املدرسةاملدر���، وذلك من خالل تفو�ض مباشر من املناطق التعليمية ا

عالية عن طر�ق استخدام و�س��دف �ذا النمط  من اإلدارة املدرسية ضمان مز�د من الف

. سة لصنع القرار التعلي���وحدة رئ� -ول�س اإلدارة التعليمية �� منطقة معينة -املدرسة

قبة السلطة ا��لية، ولھ وللمدرسة �� �ذا النمط مجلس منتخب يدير�ا فنًيا �� ضوء مرا

�نة التعليم ومتطلبات التخرج ا��ق �� تحديد ا��د األد�ى من املتطلبات الالزمة ملمارسة م

.وغ�� ذلك... والتعديل �� البناء املدر���

 ِللَمْدَرَسِة 
ٌ
ة اِتيَّ

َ
 ذ

ٌ
ِإَداَرة

468 school self-renewal
auto-renouvellement de l'école

بذل لتطو�ر أداء املدرسة ورفع كفاء��ا، ال��
ُ
تتضمن  تطو�ر املن�� املدر���  ا���ود ال�� ت

رة درسة، والقدرة الذاتية لإلداوطرائق التدر�س وتحس�ن الب�ئة التعليمية و�دارة وتنظيم امل
ن املدرسة من بنا ِ

ّ
ء مجتمع معر�� يدعم املدرسية ع�� إعادة تخليق تنظيم جديد ُيمك

حس�نات �� إس��اتيجية يتم التحس�نات املستمرة �� العملية التعليمية، وترجمة �ذه الت

عداد الطالب للتكيف نحو تنفيذ�ا من قبل املعني�ن داخل وخارج املدرسة، وذلك ��دف إ

.ومع التغ��ات ا��ادثة

اِ�يٌّ ِللَمْدَرَسِة 
َ
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َ
ت

469 school-based management
gestion centrée sur l'école

رسة مسؤولية اتخاذ القرارات �� تطبيق الالمركز�ة �� إدارة املدرسة بحيث تتحمل إدارة املد
تب�� نظام  -:درسة من خاللو�تم ممارسة اإلدارة املتمركزة ع�� امل. املوضوعات ا��يو�ة

دعم صالحية املدرسة �� إدارة  -. اإلدارة املؤسسية والقيادة الفعالة املرتكزة ع�� املعاي��
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لية ملدرسة �� إدارة املوارد املادعم صالحية ا -. املوارد ال�شر�ة مع ال��ك�� ع�� ضمان ا��ودة

 دارة و�عبئة املوارد باستخداماستخدام التقنيات �� اإل  -. للمدرسة و�عبئة موارد�ا بفاعلية

دعم القدرات املؤسسية  - .نظام اإلدارة املدرسية،  ونظم إدارة املعلومات التعليمية

 ارة املدرسة ع�� قاعدة بياناتو�عتمد نظم إد. للمدرسة و�ناء ال�يا�ل وال�شر�عات املساندة

ستخدميھ بتخز�ن �ل حيث �سمح �ذا النظام مل -. إلدارة العمل اليومي داخل املدرسة

 ت ال�� تتعلق بالطالب واملوظف�ناملعلومات ا��اصة باملدرسة إلك��ونًيا بما �� ذلك املعلوما

ال��الت واستخراج التقار�ر  كما أنھ من املمكن البحث عن.واملمتل�ات واملواد التعليمية

.ى املدرسةدون عناء، و�س�م ذلك �� اتخاذ القرارات اإلدار�ة ع�� مستو 

470 school-based reform
réforme centrée sur l'école

مجتمعا��ا ا��لية ملمارسة إحداث نقلة نوعية �� تطو�ر التعليم، من خالل دعم املدارس و 

أدا��ا واالرتقاء بجودة  اإلدارة املتمركزة ع�� املدرسة، لتمك�ن �ل مدرسة من تحس�ن

ًقا ا��رجات التعليمية لدى تالميذ�ا، وتحقيق االعتماد ال��بو 
ْ
ي وضمان ا��ودة وف

ح التعليم ع�� �افة املستو�ات للمعاي�� الوطنية للتعليم، حيث تتجھ ا���ات املعنية بإصال 

املشكالت املعوقة  إ�� دعم املدارس عند وضع وتنفيذ خطط�ا ا��اصة ��ا، وتحديد

ًقا ألسس التقو�م الذا�ي، ثم اتخاذ القرارات الال 
ْ
 زمة للتعامل مع تلك املشكالت،للتطو�ر وف

لشراكة مع ا��تمع ا���� وتضمن املعاي�� الوطنية نجاح خطة تحس�ن املدرسة، وتنمية ا

ة املدرسة عن مدى لضمان مسا�متھ �� تنفيذ ا��طة، و�� الوقت نفسھ ضمان مساءل

ملدرسة الذي �عت�� و�تم تطبيق مف�وم اإلصالح املتمركز ع�� ا. تحقق أ�داف ا��طة

 لتطو�ر التعليم  استعداًدا لالعتماد ال��بوي، ف�و يت
ً
ضمن إجراءات من شأ��ا أن مدخال

لتطو�ر لد��ا، و�ناء خطط�ا تن�� قدرات املدرسة ع�� التقييم الذا�ي، وتحديد أولو�ات ا

األداء العام للمتعلم�ن  التنفيذية �� تحس�ن املدرسة و�التا�� �س�م �� تحس�ن مستوى 

ا وترتبط اإلدارة امل. والعملية التعليمية واملدرسة بصفة عامة
ً
تمركزة ع�� املدرسة ارتباط

حول من تحس�ن التعليم القائم وثيًقا بمدخل اإلصالح املتمركز ع�� املدرسة، و��دف إ�� الت

تائج �� إطار الالمركز�ة ع�� املدخالت إ�� تحس�ن التعليم القائم ع�� ا��رجات والن

ن مشاركة ا��تمع ا��يط واملشاركة ا��تمعية ع�� مستوى املدرسة،إذ يمكن أن يز�د م

 ملدرسة، و�ؤدي ذلك إ�� �غي�� ��باملدرسة �� إدارة العملية التعليمية واتخاذ القرار داخل ا

أن ت�ون بمثابة القوة  ثقافة مجتمع التعليم ك�ل، كما أن املشاركة ا��تمعية يمكن

و�شعر ا��تمع املد�ي  الدافعة ال�� �س�م بفاعلية �� حل مشكالت املدرسة اليومية،

ف�و يتأثر بإصالح . دا��ابملكية املدرسة و�عميق الشعور باملسؤولية عن جود��ا وُحسن أ
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العملية التعليمية، ومن  املنا�� الدراسية، وطرائق التقو�م، وكذلك إصالح نظم إدارة

كب�� من االستقاللية ��  املتوقع �عد تنفيذ �ذه اإلصالحات أن تحصل املدارس ع�� قدر

ا ا �� ��اية العام الدرا���، و�و مإدارة شؤو��ا، ت�ون بالتا�� مسؤولة عن النتائج ال�� تحقق�

و�عتمد �ذا . دة التعليمس��يد من مستوى املنافسة ب�ن املدارس و�التا�� يرفع من جو 

�� مناسبة ملتطلبات إصالح املدخل ع�� عدة توج�ات فكر�ة تر�و�ة تجعل منھ املدخل األك

تأكيد  -:برز �ذه التوج�اتومن أ -�� الوقت الرا�ن -وتطو�ر التعليم �� املنطقة العر�ية

ا املبدأ سمة بارزة ملدخل و�مثل �ذ: مبدأ التعامل مع املدرسة �وحدة للتحليل والتقو�م

�ل مدرسة ع�� أ��ا وحدة قد  اإلصالح التعلي�� املتمركز ع�� املدرسة من خالل نظرتھ إ��

 ومن ثمَّ فإن أولو�ات التطو�ر �� تختلف عن غ���ا من املدارس ا��اورة ل�ا أو القر�بة م��ا،

ن املدارس، ولذلك فالبد أن �ل مدرسة قد تختلف وت�باين عن أولو�ات التطو�ر �� غ���ا م

ألساس تصبح �ل مدرسة تختلف وت�باين خطط التطو�ر من مدرسة إ�� أخرى، وع�� �ذا ا

مركز�ة اإلدارة املدرسية، حيث التطبيق ا��قيقي ملبدأ ال  -. مسؤولة عن تطو�ر ذا��ا بذا��ا 

رساء مبدأ املسؤولية �ساعد �ذا املدخل ع�� استكمال اإلطار القانو�ي واإلداري إل 
ة ة، وتأ�يل املدرسة ألن تصبح قادر واملساءلة �� إطار ما �س�� باإلدارة املتمركزة ع�� املدرس

يل املشاركة ا��تمعية �� ج�ود تفع -. ذاتًيا وم�نًيا ع�� إدارة موارد�ا املالية بصورة ذاتية

قيقي �� ج�ود إصالح إصالح وتطو�ر املدرسة مما ���ع ع�� اندماج ا��تمع �ش�ل ح

ق أولياء األمور ومجلس وتطو�ر املدرسة، ف�ناك أدوار ومسؤوليات محددة تقع ع�� عات

بدأ استمرار�ة التطو�ر ترسيخ م -. األمناء وأعضاء ا��تمع ا���� وا��معيات األ�لية

ج ا الوحدة األو�� �� خط اإلنتااملدر��� مما �ساعد ع�� بناء القدرة الذاتية للمدرسة بصف��

� بناء وتنفيذ وتقييم خطط التعلي��، و�و األمر الذي يجعل املدرسة �عتمد ع�� ذا��ا �

شف ع��ا عمليات املتا�عة التطو�ر ال�� ت�ناسب وظروف�ا وطبيعة فجوات األداء ال�� تك

ذا التطو�ر القائم ع�� نظام املستمرة والتقييم الذا�ي للممارسات، مما يضمن استمرار�ة �

.مستقر ومستمر

471 schooling goals
objectifs de scolarisation

لوط�� وص�ر جميع التماسك ا -:األ�داف ال�� �س�� التمدرس إ�� تحقيق�ا، وتتضمن 

عية وثقافية وأيديولوجية الطالب �� بوتقة املواطنة، ووضع�م �� سياقات وطنية واجتما

 -. أ�اديمًيا ملواصلة التعليم إعداد الطالب -. ا��افظة ع�� ال��اث الثقا�� األسا��� -. واحدة

ر�ة التعب�� و�عز�ز ا����ات التمسك بالقيم اإل�سانية التقدمية �� -. اإلعداد لسوق العمل

عداد ل��ياة االجتماعية اإل  -. ا��تمعية، ورعاية نمو الطفل واح��ام الذات وتقدير�ا

َمْدُرِس 
َّ
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ُ
ْ�َداف

َ
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صادية وسياسية �ش�ل الطفل تحو�ل ا����ات ال��بو�ة إ�� أوعية ثقافية واقت -. اإل�سانية

را�� التمدرس تنمية إقرار عدالة التمدرس، وذلك بأن ي -:و�تطلب تحقيق ذلك. كمواطن

ع�� أساس النوع االجتما��  �ل طالب إ�� أق��� ما �ستطيع قدراتھ واستعداداتھ و�ال تح��

ذه ا��دمات ح�� ال ُيظلم وا���س والعرق، وتوافر ا��دمات الرعو�ة ملن تتطلب أسر�م �

لب تنو�ع محتوى املنا�� طالب ألسباب خارجة عن إرادتھ و�م�اناتھ ال��صية، ومما يتط

تخصصات ال�� يميلون إل��ا الدراسية، و�تاحة الفرص للطالب الختيار املقرر والشعب وال

وتتضمن : التمدرس األخذ بديمقراطية -. وتؤ�ل�م قدرا��م ع�� النجاح �� دراس��ا

لثقة بالنفس والثقة املتبادلة ديمقراطية العالقة ب�ن املعلم واملتعلم خالل ثالثية دعم ا

 من آلية األوامر والسلطة، وديمقر 
ً
اطية ا��ماعة �� غرفة الصف وتب�� آلية التفاوض بدال

طالق حر�ة التعب�� وتنمية من خالل ثالثية يتم تنظيم�ا ذاتًيا بال أوامر من ا��ارج و�

اع األسلوب الديمقراطي �� الذات، وديمقراطية املدرسة كمؤسسة من خالل ثالثية يتم اتب

اة املؤسسية للمدرسة �� �عامل�ا نظام�ا و�� روتي��ا اليومي و�� عالقا��ا، وديمقراطية ا��ي

ستجابة السر�عة لطلبات اآلباء مع اآلباء واألسر من خالل ثالثية املرونة االجتماعية واال 

ثية ديمقراطية املستو�ات وتحمل املسؤولية، وديمقراطية ا��تمع ا����  من خالل ثال

.والعالقات السابقة �ل�ا واح��ام �عددية التجمعات و�عددية االرتباطات

472 science education
éducation scientifique

حول مجاالت العلوم  عملية ��دف إ�� إكساب الفرد معارف ومعلومات مناسبة و�افية

ئصھ و�ن�تھ، وأساليب الطبيعية والتطبيقية، وتزوده بخ��ات حول طبيعة العلم وخصا

لعقلية والعملية ذات الصلة البحث والتفك�� العل�� وم�ارات عمليات التعلم، وامل�ارات ا

. ابھ أوجھ تقدير العلم والعلماءبالعلوم، و�كسابھ امليول واالتجا�ات والقيم العلمية، و�كس

ر ، الوا�� بالتقدم العل��، القادو�عد ال��بية العلمية املثقف علمًيا، الفا�م ملا يدور حولھ

.ع�� مجاراة التطورات العلمية املتالحقة
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473 science of research methods
méthodologie de recherche scientifique

ر �ذه الدراسة طرائق للبحث أحد فروع املنطق و�بحث �� منا�� العلوم ا��تلفة وال ت�تك

لوم بدارسة أ�داف�ا وكيفية ولك��ا تدرس فقط املنا�� املستخدمة، وذلك بتحليل بناء الع

فلسفية وعالق��ا بالعلوم نمو�ا وأنواع التعميمات ال�� تتضم��ا وأسس�ا أو فروض�ا ال

.يانات ومعا����ااألخرى و�جراءات البحث وأساليبھ بما �� ذلك طرائق جمع الب
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474 science, technology and society 

(STS) issuesquestions de science, de technologies et de société (STS)

 لعلم والتقانات وا��تمع، م��انوع من القضايا نتجت عن العالقة التبادلية والتفاعل ب�ن ا

مرضھ، وم��ا ما يتعلق بمصادر ما يتعلق بالب�ئة وموارد�ا، وم��ا ما يتعلق ب��ة اإل�سان و 

ذه القضايا �� اثن�� وقد حددت البحوث والدراسات �. ا��طورة ع�� اإل�سان والب�ئة

نوعية ال�واء والغالف  ا��وع، ومصادر الغذاء، النمو الس�ا�ي،: عشرة قضية رئ�سة ��

مرضھ، نقص مصادر الطاقة، ا��وي، املصادر املعدنية، املصادر املائية، ��ة اإل�سان و 

لنباتات وا��يوانات، تقنيات استخدام األرض املواد ا��طرة، املفاعالت النوو�ة، انقراض ا

يا، من حيث أسبا��ا و��ب�� ع�� �ل فرد �� ا��تمع ف�م أ�عاد تلك القضا. ا��روب

 اذ القرارات املناسبة ال�� منونتائج�ا، والقواعد واألسس ال�� تحد من تفاقم�ا وكذلك اتخ

.شأ��ا التغلب عل��ا، ومحاولة حل�ا

َمِع 
َ
ْ�ت

ُ
اِت َوا�

َ
ان

َ
ق ِ

ّ
ِم َوالت

ْ
اَيا الِعل

َ
ض

َ
ق

475 scientific activity
activité scientifique

ا، �� إطار برنامج العلوم مجموع األ�شطة والفعاليات ال�� تحث التلميذ ع�� القيام ��

��، �� إطاره �عمل التلميذ و�و �شاط عم. التجر��ية املقرر �شقيھ الف��يا�ي والبيولو��

ا اجتماعًيا، ب�ل ما
ً
يقتضيھ ذلك من التح��  و�جرب و�عاين و�عا��، مك�سًبا بذلك سلو�

ا علمًيا، ب�ل ما �عني
ً
ھ من قدرة ع�� املالحظة بروح التعاون والتواصل والنقد، وسلو�

ذ أن يفكر و�الحظ، و�و �شاط فكري، إذ ي�يح للتلمي. والتجر�ب واك�ساب التقنيات

ألف�ار الساذجة و�ناقش و�قارن، و�ست�تج و�ع��، مما �ساعده ع�� التخلص من ا

صيده اللغوي والعشوائية، ومن اك�ساب مفا�يم علمية، مناسبة، ومن إغناء ر 

بيولوجيا والف��ياء و�� و�و �شاط عل��، إذ إن مادتھ موضوعات �� ال. بمصط��ات علمية

ة ��ا بمواد أخرى �ستع�ن ��ا �اللغعلوم تجر��ية ل�ا مم��ا��ا وأدوا��ا ا��اصة، ول�ا ارتباطا

روح النقد، والقدرة تنمية حب االستطالع، و : ومن أ�داف ال�شاط العل��.  والر�اضيات

�ساب طرائق املن�� العل��، ع�� التعب��، وع�� التواصل،  كذلك تنمية روح التعاون، واك

ا��انب الف��يا�ي، : و�تضمن ال�شاط العل�� جانب�ن. واك�ساب مفا�يم علمية أساسية

لف��يائية، وا��انب و��دف إ�� �عميق مف�وم املادة وتوسيع دراسة �عض الظوا�ر ا

�ى، كما ي�ناول مواضيع البيولو��، و��ناول دراسة �عض مظا�ر الوظائف ا��يو�ة الك�

.حول الوقاية وحفظ ال��ة، ثم ال��يؤ لدراسة علم الب�ئة
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concepts scientifiques

لية ت�تج عن إدراك العالقات نوع من املفا�يم ذات الصلة بالعلوم، و�عرف بأ��ا أب�ية عق

 لعلوم، و يقوم ذلك البناء غالًبااملوجودة ب�ن الظوا�ر أو األحداث أو األشياء ذات الصلة با

م��ا، أي أن املفا�يم  ع�� أساس تنظيم تلك الظوا�ر أو األشياء �� أصناف أقل عدًدا

فت وُحددت �� أصناف أقل عدًدا  العلمية تضم غالبا معلومات وحقائق علمية واسعة ُصّنِ

مما �ع�� أن . عمومي��ا وتختلف املفا�يم العلمية من حيث سع��ا وشمول�ا ودرجة. م��ا

ن مجموعة من ا��قائق املف�وم العل�� ما �و إال صياغة مجردة ل��طوط املش��كة ب�

�ا، واملف�وم العل�� عبارة العلمية، و�ع�� عن عالقة منطقية ب�ن معلومات ذات صلة ببعض

.عن مصط�� و�عر�ف للمصط��

477 scientific literacy
culture scientifique

العلمية واالتجا�ات والقيم  امتالك الفرد ل��د األد�ى من املفا�يم واملبادئ والنظر�ات

 علم بالتقنيات، وأثر العلم ��العلمية، وأوجھ تقدير العلم والعلماء، وكذلك ف�م عالقة ال

.رفا�ية ا��تمعات
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478 scientific management
gestion scientifique

و�� حركة . يات اإلدارة�� استخدام املْن�َ� العل�� وأسلوب حل املشكالت �� جميع عمل

دراسات الوقت وا��ركة، فنية و�دار�ة وفلسفية من حيث قيام�ا بدراسات ع�� العامل و 

من النوا�� الفنية ال�� ل�ا  وع�� العَدد واملاكينات وطرائق اإلنتاج وظروف العمل وغ���ا

يث وضع�ا ملبادئ �س��شد ��ا اتصال �عملية اإلنتاج وز�ادة اإلنتاجية، وحركة إدار�ة من ح

مال والتدر�ب ال��يح ل�م اإلدارة �� تحقيق �دف اإلنتاجية، و�� االختيار العل�� للع

راف والرقابة ع�� م�مة واملالحظة الفعالة ألعمال�م، كذلك فصل م�ام التخطيط واإلش

و�� حركة فلسفية؛ . اإلنتاج التنفيذ، و���يع العمال وترغي��م بامل�افآت �� س�يل ز�ادة

ل، حيث ��تم بر�ط اإلدارة أل��ا �س�� إ�� �غي�� األف�ار ال�� �انت م�سلطة ع�� العما

إدارة املشروعات بأن التعاون بالعمال بر�اط املص��ة املش��كة، وتحاول إقناع القائم�ن ب

 األر�اح ال�� تكفي ملقابلة مطالب ب�ن اإلدارة والعمال كفيل بز�ادة اإلنتاج، و�التا�� ز�ادة

.الطرف�ن
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méthode scientifique

 
ٌ
ة ِميَّ

ْ
 ِعل

ٌ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

223



ستخدم الك�ساب وتنظيم املعلو 
ُ
مات واملعارف املتعلقة اإلجراءات أو العمليات ال�� �

تبار، أو لفحص الفرضيات عن باألشياء والظا�رات ال�� يتم اختيار�ا �� املشا�دات واالخ

-. إدراك مش�لة أو وضعية ما -:وتل��م الطر�قة العلمية با��طوات التالية. العالم التجر���

شف أو م�� للمعلومات القيام بك -. تقديم تأو�ل أو حل اف��ا��� ل�ا، ُ�عرف بالفرضية

ة لتأو�ل املش�لة بناًء ع�� وضع صيغة عام  -. املتعلقة ��ذه املش�لة أو الوضعية وتدو���ا

عرف بالتعميم
ُ
ْستقاة امتحان الفرضية �� ض -. املعلومات املستقاة، و�

ُ
وء املعلومات امل

.اصل ع�� وقا�ع جديدةملعرفة مدى انطباق�ا ع�� الواقع، ومدى انطباق التعميم ا��

480 scientific research skills
compétences de recherche scientifique

الباحث�ن الذين يقومون مجموعة امل�ارات ال�� يجب توافر�ا لدى الطالب واملتخصص�ن و 

م�ارة اختيار  -:امل�ارات بإجراء بحوث ودراسات �� أي مجال من مجاالت العلم، ومن �ذه

حث؛ م�ارة التأصيل م�ارة إعداد خطة الب -. فكرة البحث؛م�ارة تحديد مش�لة البحث

مصادر املعلومات  م�ارة البحث �� -. م�ارة جمع املعلومات -. النظري ملوضوع البحث

 -. تطبيق�ا ميدانًيام�ارة إعداد أدوات البحث و  -. م�ارة وضع فروض البحث -. ا��تلفة

 -. ائج؛ م�ارة إعداد التوصياتم�ارة تفس�� النت -. م�ارة املعا��ة اإلحصائية لنتائج البحث

.وغ�� ذلك... � ��ان التحكيمم�ارة إعداد التقر�ر ال��ا�ي للبحث؛ م�ارة عرض التقر�ر ع�

 ِّ��ِ
ْ
 الَبْحِث الِعل

ُ
َمَ�اَرات

481 scientific thinking
pensée scientifique

�، و�و التفك�� الذي التفك�� الذي �س�ند إ�� اآلراء واألف�ار املستخرجة من اال  ِ
ختبار ا�ِ���ّ

� و�تم�. ام�ا �� التفك�� املعقول يرمي إ�� ابتداع الوسائل الفكر�ة واألدوات الفكر�ة واستخد

ية و�� �س�ية وال تكف و�� صفة أساسية ل��قيقة العلم: ال��اكمية-: با��صائص التالية

نھ عن طر�ق التطور سرعان عن التطور، وال �ستقر العلم إ�� رأي ��ا�ي �� موضوع مع�ن أل 

�س�� حرة طليقة و�نما  أي أننا ال ن��ك أف�ارنا: التنظيم -. ما �ستعاض عنھ برأي جديد

أجل تحقيق أفضل نظام  نرت��ا بطر�قة محددة وننظم�ا عن و�� ونبذل ج�ًدا مقصوًدا من

مالحظة منظمة للظوا�ر  -:ةو�مر التنظيم باملراحل التالي. محكم للطر�قة ال�� نفكر ��ا

�ود ��مة ومعلومات واسعة من الطبيعية ال�� ُيراد بح��ا، وتحتاج املالحظة العلمية إ�� ج

حيث توضع : رحلة التجر�بم -. أجل تفس�� القراءات والصور ال�� تنقل�ا األج�زة املعقدة

ان�ن ا��زئية املتعددة ال�� مرحلة االستعانة بالقو   -. الظوا�ر �� ظروف يمكن التحكم ف��ا

أي معرفة : البحث عن األسباب - .تم الوصول إل��ا �� املرحلة التجر��ية، االست�باط العق��
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 -. ملعاي�� ال�لية ا��قيقيةأي ا: العوامل ال�� أدت إ�� حدوث الظا�رة؛الشمولية واليق�ن

.أي تجنب ا��طأ بقدر اإلم�ان و�صفة عامة: الدقة والتجر�د

482 secondary education
enseignement secondaire

لبلدان فقط �� �عض ا) املرحلة العليا( 3أو املستوى  –)  ��ISCED إسكد  3، 2املستو�ات (

ليم ف��امج املرحلة الدنيا من التع برامج �شمل املرحلت�ن الدنيا والعليا من التعليم الثانوي؛

وى االبتدا�ي مصممة ملواصلة ال��امج األساسية للمست) �� إسكد 2املستوى (الثانوي 

و��سم التعليم ف��ا ). اإلعدادي ُيطلق عل��ا �� �عض البلدان املرحلة اإلعدادية أو التعليم(

ك�� تخصًصا لتغطية جميع عادة بمز�د من ال��ك�� ع�� املوضوعات، مما �ستلزم معلم�ن أ

ملستوى ��اية ف��ة التعليم ا��االت املوضوعية املس��دفة، وغالًبا ما تمثل ��اية �ذا ا

م ال�� �عد �� معظ) �� إسكد 3املستوى (أما املرحلة العليا من التعليم الثانوي . اإللزامي

نظم التعليم ف��ا أك�� فأك�� �� البلدان املرحلة ال��ائية من التعليم الثانوي، فغالبا ما يُ 

ك�� تخصًصا مما يحتاجون محاور موضوعية، و�حتاج املعلمون بذلك إ�� مؤ�الت أع�� أو أ

 -15ھ عادة ما ب�ن و���اوح السن النموذ�� لاللتحاق ب. من تص�يف إسكد 2إليھ �� املستوى 

 إتمام نحو �سع  وتتطلب ال��امج التعليمية ال�� �شمل�ا �ذا املستوى .  سنة 16
ً
عادة

ن التعليم لقبول التالميذ، أو مز�ًجا م 1سنوات من التعليم �امل الوقت منذ بداية املستوى 

، 2ل يتمثل �� إتمام املستوى ومن ا����ة امل�نية أو التقنية، مع حد أد�ى من شروط القبو 

د املعاي�� التالية معاي�� و�ع.  أو ال���نة ع�� القدرة ع�� اس�يعاب برامج �ذا املستوى 

ن التعليم �امل الوقت؛ مؤ�الت القبول النموذجية نحو �سع سنوات م-:مناسبة لتعر�فھ 

؛ نوع التعليم الالحق أو تو  2ا��د األد�ى لشروط القبول إنجاز املستوى 
ً
جھ الدارس�ن عادة

وى مصممة لاللتحاق مباشرة بمست3برامج ع�� املستوى : أ 3إسكد ) 1(-:�عد �ذا املستوى 

 مصممة إلتاحة االلتحاق مباشرة 3برامج ع�� املستوى : ب 3إسكد ) 2(أ ؛  5إسكد 

ل�ست مصممة ل�ي ت�يح  3برامج ع�� املستوى : ج 3إسكد ) 3(ب؛ 5بمستوى إسكد 

اللتحاق �سوق ب، و�� بالتا�� تؤدي مباشرة إ�� ا 5أ أو  5االلتحاق مباشرة بمستوى إسكد 

�� �شمل �ذا البعد التكمي -. 3أو ب��امج أخرى ع�� مستوى إسكد  4العمل أو ب��امج إسكد 

 /قبل التق��، أو التعليم امل��  /التعليم العام، أو التعليم قبل امل��: توجھ ال��نامج نحو

ْحَسب املدة ال��اكمية النظر�ة للتعليم �امل الوقت -. التق��
ُ
ف��  3منذ بدء املستوى  ت

لبية احتياجات و�شمل �ذا املستوى أيًضا برامج �عليمية لت -. 3اعتباًرا من بداية املستوى 

.خاصة و�رامج �عليم الكبار

ِويٌّ 
َ
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َ
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َ
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organizationauto-évaluation de l'établissement pédagogique

در��� لتقييم مؤسس��م مجموعة ا��طوات اإلجرائية ال�� يقوم ��ا أفراد ا��تمع امل

ك من خالل جمع املعلومات بأنفس�م اس�ناًدا إ�� مرجعية معاي�� ا��ودة واالعتماد، وذل

معاي�� ا��ودة واالعتماد، ��دف والبيانات عن األداء املدر��� �� الوضع ا��ا��، ومقارنتھ ب

�ي أ�مية التقو�م الذا�ي وتأ"تطو�ر أداء املدرسة، واالرتقاء بمستو�ات إنجاز الطالب

َفُ�م ذا��ا �ش�ل جيد، والوقوف ع�� ف
َ
ف وت عرُّ

َ
جوات األداء ال�� تواجھ للمؤسسة من أجل �

ال�� �ساعد قيادة املؤسسة  املؤسسة، ومن ثمَّ يوفر التقو�م الذا�ي املعلومات املوضوعية

لفعالية التعليمية، �� ع�� تحديد أولو�ات التطو�ر، كمدخل ��طط التحس�ن بما يحقق ا

ير، القادر�ن ع�� املشاركة ضوء ب�ئة داعمة من العامل�ن باملؤسسة الذين �شعرون بالتقد

لس األمناء، وأعضاء ا��تمع الفعالة، وكذلك املعني�ن من أولياء األمور واملتعلم�ن ومج

ف. ا���� جة التوافق ب�ن املمارسات در  -:و�س��دف التقو�م الذا�ي للمؤسسة التعليمية �عرُّ

وانب القوة وجوانب الضعف �� السائدة �� املدرسة و��ن املعاي�� �� مجاال��ا ا��تلفة؛ج

االعتماد؛ تحديد نقطة األداء املدر��� �� ضوء متطلبات الوصول إ�� معاي�� ا��ودة و 

بات تحقيق املعاي��؛االنطالق �� بناء وتنفيذ خطط التحس�ن املستمر لتحقيق متطل

 عداد لتنفيذ التقو�م الذا�يو�مكن اإل . الوقوف ع�� الفرص املتاحة، وال��ديدات واملعوقات

لتقو�م الذا�ي �شكيل فر�ق قيادة ا -:للمؤسسة �� عدة خطوات ع�� النحو التا��

�� نوعية املعلومات للمؤسسة؛ تخطيط العمل؛ �شكيل وتدر�ب فر�ق العمل؛االتفاق ع

ملعلومات واستخالص والبيانات املطلو�ة وأساليب ا��صول عل��ا؛معا��ة وتحليل ا

.الدالالت؛ إعداد التقر�ر ال��ا�ي لتنفيذ التقو�م الذا�ي

484 self-evaluation
auto-évaluation

ع�� مك�سباتھ وكفاياتھ نوع من التقو�م ُ�عرف بتقو�م الفرد لنفسھ وا��كم ع�� فعلھ و 

�ل مسبق، حيث ال��صية باعتماد معاي�� وا��ة ومحددة ووفق أ�داف محددة �ش

 
َ
نھ من �عتمد ع�� وسائل وأدوات تقو�م يطبق�ا ع�� نفسھ ليحدد مدى ت

ُّ
َمك

َ
نھ أو عدم ت

ُّ
َمك

الختبارات واملقاي�س أي صفة أو خاصية أو جانب من جوانب التعليم والتعلم، مثل ا

لنوع من التقو�م م�م جًدا �� و�ذا ا. الذاتية، وأساليب املالحظة الذاتية املنتظمة وغ���ا

م ذاتھ بنفسھ، األمر الذي �ي يُ ) للمعلم واملتعلم(العملية التعليمية، حيث ي�يح الفرصة  ّوِ
َ

ق

ون �عرضھ ل��رج من يفيد �� �عديل مساره، والتغلب ع�� نقاط الضعف لديھ، وذلك د

ا�ل �ع��ض التالميذ �عرف مش -:ومن ب�ن أ�داف التقو�م الذا�ي. أح�ام اآلخر�ن عليھ

اِ�يٌّ 
َ
ِو�ٌم ذ

ْ
ق

َ
ت
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طوات من��ية �� مجال فحص خ -. خالل �علم أو إنجاز مع�ن و�تم �ذا التعرف من طرف�م

ن من مقارنة ما التوفر ع�� مرج -. مع�ن؛عدم إغفال �عض ا��وانب خالل اإلنجاز ِ
ّ

مك
ُ
عية ت

القادرة ع�� ت��يح  اإلحساس بأ�مية الذات -. يقوم بھ التالميذ مع عناصر القائمة

.الثغرات والصعو�ات

485 self-formation
auto-formation

ر باعتماد مواد وضعية ت�و�ن يتعلم ف��ا ال��ص بمفرده دون وساطة أي ��ص آخ

�ن ع�� التعليم بمفرد�م �عد و�عد مسألة ت�و�ن أفراد مستقل�ن وقادر . مب�ية أو غ�� مب�ية

ثقيف الذا�ي وتحقيق درجة ولبلورة كفاية الت. تخرج�م من املدرسة من الغايات الضرور�ة

ء تصميم ت�و�ن بدمج من االستقالل الذا�ي بخصوص التعلم، و�تم اتباع مراحل لبنا

بخصوص الوثائق املب�ية  و�ق��ح ع�� املتعلم. استعمال الوثائق املب�ية وغ�� املب�ية

��مج والتعليم با��اسوب وضعيات أك�� تنظيًما للت�و�ن الذا�ي، حيث �ش�ل التعليم امل

لية، وعندما يف�م املتعلم بأنھ أ�م الوسائل املالئمة ل�ذه الف��ة األو�� من �علم االستقال

��ح عليھ وثائق أقل تنظيًما �ستطيع أن يتعلم بمفرده، و�تذوق �ذا الش�ل من الت�و�ن، يق

الئم والئحة من معا��ة موضوع مع تزو�ده بمحور م: سبق للمدرس أن برمج�ا، مثل

، لوثائق ال�� يمكنھ االطالع عل��ااألسئلة ال�� ي�ب�� عليھ اإلجابة ع��ا، كما يمكن اق��اح ا

ة عن األسئلة املطروحة وأرقام الصفحات أو الفصول ال�� يمكن أن �ستع�ن ��ا لإلجاب

وص املصورة، وأرقام و�مكن أن ت�ش�ل �ذه الوثائق من الئحة األسئلة، والنص. عليھ

ئً . الفصول وغ�� ذلك ا، يطلب منھ معا��ة وعندما  يتم التأكد أن املتعلم أصبح ُم�يَّ

ا من الوثائق موضوع ما، مع إحالتھ ع�� �ل الوثائق املوجودة باملكتبة لي
ً
عمل بمفرده انطالق

.غ�� املنظمة ثم إ�� املنظمة

اِ�يٌّ 
َ
ِو�ٌن ذ

ْ
ك

َ
ت

486 self-learning
auto-apprentissage

ية باشرة والفعالة �� جوانب العملال��ك�� ع�� املتعلم واال�تمام بدوره الفعال و�مشاركتھ امل

قٍد ومصدٍر أسا��� من التعليمية، و�غ�� دوره من مستمٍع سل�ّ� إ�� مشارٍك و�احٍث ونا

م أسا��� لنتائج ج�ده، باإلضافة إ�� اس تعمال التقنيات التعليمية مصادر املعرفة، ومقّوِ

 ت التعلم املتاحة وفًقا إلم�اناتا��ديثة بأش�ال�ا العديدة واملتطورة، واالستفادة من تقنيا

والتقنيات ا��ديثة ال��  املتعلم، و�إشراف وتوجيھ من املعلم خاصة عن طر�ق ا��اسوب،

د لديھ بواعث إيجابية ت�سر التعلم، وتمكنھ من التغلب ع�� معوقات ان�شار التعليم ِ
ّ
، وتول

م ذا�ي
ُّ
�عل
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 �� التعلم
ً
 ذاتية

ً
تخفيف األعباء عن املدرسة  و�ساعد التعلم الذا�ي للتالميذ ع��.ورغبة

�ن �غادر ال��ص املدرسة النظامية، وجعل االستمرار �� الدراسة والتعلم ممكًنا، ح�� ح

و�ؤكد . � �عليم نفسھ بنفسھ، حيث �ستمر �)قبل أو �عد االن��اء من مرحلة دراسية معينة(

أي الر�ط ب�ن مسئولي��  -لمالر�ط ب�ن عملي�� التعليم والتع -:التعر�ف السابق ع�� اآل�ي

إلم�انات املتاحة واأل�داف يتم التعلم الذا�ي وفًقا ل -. املعلم واملتعلم لتحقيق التعلم

�ط ب�ن التعلم الذا�ي الر  -. االرتقاء بمستوى اإلنجاز التعلي�� -. ال��بو�ة املتوقعة

 -. نيات املعلومات واالتصاالتواستخدام األنواع والوسائل املتاحة من تقنيات التعليم وتق

�� ب�ئة مفتوحة �عتمد ع�� التعامل مع املدرسة ع�� أ��ا نظام مفتوح، وتحو�ل ب�ئ��ا إ

 -. ذ ع�� التعلم الذا�يشب�ات املعرفة ووسائل التقنيات ا��ديثة ال�� ���ع التالمي

ال�� ترتبط باملن�� الدرا��� استخدام التقنيات ا��ديثة �� تنفيذ األ�شطة خارج املدرسة و 

 -. ملدرسة بامل��ل والب�ئة وا��تمعملا ل�ا من دور تر�وي �� الت�و�ن املتوازن للطالب، ور�ط ا

املعرفة بالتعلم الذا�ي  إن ما �ستطيعھ املدرسة �و إكساب الطالب م�ارات ا��صول ع��

.من مصادر�ا ا��تلفة باستخدام وسائل التقنيات ا��ديثة

487 self-management
autonomie de gestion

ھ �شاط األفرا د لتحقيق األ�داف املرجوة، األساليب وامل�ارات واإلس��اتيجيات ال�� توّجِ

الذا�ي والتعديل الذا�ي،  و�ذا يتطلب تخطيط األ�داف وا��دولة وت�بع امل�مة والتقييم

ات، و�لما زادت قدرة الفرد وترتبط إدارة الذات بالقدرة ع�� ضبط الذ. والتنمية الذاتية

ت ا��اجة إ�� الضبط الصادر من السلطة
َّ
ف�و يب�� سلوكھ تبًعا  لذا. ع�� ضبط الذات قل

ستمد قدرتھ ع�� ضبط ��طة يرسم�ا ع�� أساس ما يتوقعھ من نتائج �� املستقبل، و�

.وترت�ب األولو�ات سلوكھ من تقديره الدقيق الل��اماتھ واملوازنة ب�ن النتائج

اِت 
َّ

 الذ
ُ
ِإَداَرة

488 self-organization skills
compétences d'auto-organisation

عملية التعلم، ثم يقومون عملية بنائية �شيطة يقوم من خالل�ا املتعلمون بوضع أ�داف ل

افعي��م وسلوك�م، مس��شدين باملراقبة والتنظيم والتحكم �� مستوى املعرفة لد��م، و�� د

ون ف��ا، كما �ستخدم الطالب باأل�داف املوضوعة، و�ا��صائص البنائية للب�ئة ال�� يتعلم

حديات والصعو�ات مجموعة من اإلس��اتيجيات ال�� �ساعد�م ع�� التعامل مع الت

� تتضمن تنظيم الوقت، األ�اديمية بدافعية �افية، ألداء مجموعة من السلوكيات ال�

ع�� عن تحمل وتنظيم الدراسة، وتنظيم األدوات ا��اصة بالدراسة، وال�� �

اِت 
َّ

ِظيِم الذ
ْ
ن

َ
 ت

ُ
َمَ�اَرات
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 أداء جيد -: عي��م للقيام باآل�يو�رتبط امتالك الطالب مل�ارات تنظيم الذات بداف.املسؤولية

م إس��اتيجيات فعالة استخدا -. وضع أ�داف واقعية إلنجاز امل�مة -. ألية م�مة منظومة

ستخدمة عند ا -. ألداء امل�مة
ُ
مراقبة األداء ذاتًيا  -. ��اجةتكييف و�عديل اإلس��اتيجيات امل

.ملراقبة مدى فعاليتھ وكفاءتھ �� أداء امل�مة

489 sex education
éducation sexuelle

لصا��ة واالتجا�ات السليمة نوع من ال��بية تمد الطالب باملعلومات العلمية وا����ات ا

موه ا��س�� والعق�� بقدر ما �سمح بھ ن) املتعلقة با���س(إزاء املسائل ا���سية 

عية والقيم األخالقية السائدة �� واالنفعا��، و�� إطار التعاليم الدي�ية واملعاي�� االجتما

نھ من ا��تمع مما يؤ�لھ ِ�ُ�ْسن التوافق السليم مع املواقف املتعل ِ
ّ

مك
ُ
قة با���س ال�� ت

ة تؤدي إ�� أن ي�ون مواج�ة مشكالتھ ا���سية �� ا��اضر واملستقبل مواج�ة واقعي

����ات تتجاوز العالقة وتركز ال��بية ا���سية ع�� مجموعة متنوعة من ا.  ��يًحا نفسًيا

ب �� سن املرا�قة ا���سية بمف�وم�ا ا��دود؛ حيث ت�ناول موضوعات م�مة للطال 

ظا�ر والزواج وت�و�ن األسرة، مثل البلوغ وما يصاحبھ من م) املرحلة اإلعدادية والثانو�ة(

راض ا���سية وطرائق وا��صو�ة وتنظيم التناسل، وآلية عمل أعضاء التناسل، واألم

سب الطالب انتقال العدوى وكيفية الوقاية م��ا، والعقم وغ�� ذلك من ا
ْ

ك
ُ
ملوضوعات ال�� ت

ھ سلوكھ للوج�ة ال��يحة وّجِ
ُ
م برامج ال��بية ا���سية و�مكن أن تت.ا����ات املناسبة وت

، كما �و معمول بھ �� �ش�ل نظامي من خالل املنا�� الدراسية واملؤسسات التعليمية

ش�ل غ�� نظامي ع�� �عض النظم التعليمية بالدول الغر�ية، و�مكن أن تتم أيًضا �

.مؤسسات تر�و�ة أخرى �األسرة، والنوادي وغ���ا

 
ٌ
ة ِسيَّ

ْ
 ِج�

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

490 simulation games
jeux de simulation

). ي املنافسة والقواعدأ(تمار�ن تحتوي  ع�� �ل ا��صائص األساسية ل�ل من األلعاب 

. ثل الشطرنج واملونو�و��، م"االحت�ار"و) أي تمثالت مستمرة ومواقف دافعية(وا��ا�اة 

م تدر�س ا��قائق واملبادئ دع -: ومن ب�ن االستخدامات التعليمية الرئ�سة ل�ذه التمار�ن

كمال أعمال املعمل دعم و� -. تطو�ر م�ارات معرفية أع�� من �ل األنواع -. األساسية

دة الطالب ع�� تنمية مساع -. تنمية امل�ارات ال��صية وا��ياتية األخرى  -. التقليدية

.السمات االتجا�ية املرغوب ف��ا

اةِ 
َ
َ�ا�

ُ
َعاُب ا�

ْ
ل

َ
أ

491 simulation software اةِ 
َ
َ�ا�

ُ
 ا�

ُ
َبْرَمِجَيات
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logiciel de simulation

 لظوا
ً
�ر أو م�ام يصعب تنفيذ�ا نوع من ال��امج التعليمية ل��اسوب تقدم تجسيًدا ممثال

ت�بع مسار قمر صنا�� �� �� الواقع الفع��، أو �ستحيل تنفيذ�ا داخل ��رات الدراسة ك

: ومن �ذه ال��مجيات. إ��…مداره حول األرض، أو إجراء تجارب ا�شطار أو اندماج نووي 

؛ حيث يمكن للمتعلم متا�عة )تجارب ف��ياء أو كيمياء(برمجيات التجارب املعملية ا��طرة 

جرى أمامھ، ولكن مثل خطوات و�جراء تلك التجارب ع�� شاشة ا��اسوب كما لو �انت ت

غ�� عن ممارسة العمل املعم��، ف
ُ
�� ال ت�يح للمتعلم اك�ساب �ذه ال��مجيات ال يمكن أن �

.ومواد املعمل ا��تلفة وتنمية م�اراتھ وخ��اتھ العملية الالزمة للتعامل مع أج�زة

492 six-four-four educational plan
plan pédagogique de six-quatre-quatre

نوات �� القسم االبتدا�ي تنظيم إداري لل��نامج ال��بوي بحيث ت�ون مدة الدراسة ست س

وت�ون �� القسم  ابتداء من الصف األول ح�� الصف السادس،) بدون صفوف الروضة(

ن �� القسم سنوات من الصف السا�ع ح�� الصف العاشر، وت�و  4) اإلعدادي(املتوسط 

قليديت�ن �� ، و�ذا تمديد للس�ت�ن األخ��ت�ن الت14 -11الثانوي أر�ع سنوات من الصف 

.م��ا بحيث �شمل ال�لية املتوسطة كجزء مت�امل) 14، 13الصف (القسم الثانوي 

ْ�َبِوّيِ 6- 4- 4
َّ
اَمِج ال�

َ
 الَ�ْ�ن

ُ
ة

َّ
ط

ُ
خ

493 six-four-two plan
plan de six-quatre-deux

سنوات �� القسم  تنظيم إداري لل��نامج ال��بوي بحيث ت�ون سنوات الدراسة ست

ت�ون �� القسم املتوسط ابتداًء من الصف األول ح�� السادس، و ) دون الروضة(االبتدا�ي 

الثانوي س�تان  سنوات من الصف السا�ع ح�� العاشر، وت�ون �� القسم 4) اإلعدادي(

.12، 11الصف 

2 -4 -6 
ُ
ة

َّ
ط

ُ
خ

494 six-six plan
plan de six-six

بدون ( 6املدرسة االبتدائية  تنظيم إداري لل��نامج ال��بوي بحيث ت�ون سنوات الدراسة ��

سنوات  �6ون دراستھ ابتداًء من الصف األول ح�� السادس، والقسم الثانوي ت) الروضة

.12ح��  7من الصف 

6 -6 
ُ
ة

َّ
ط

ُ
خ

495 six-three-three plan
plan de six-trois-trois

3 -3 -6 
ُ
ة

َّ
ط

ُ
خ
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دون ( 6املدرسة االبتدائية  تنظيم إداري لل��نامج ال��بوي بحيث ت�ون سنوات الدراسة ��

 3) اإلعدادي(توسط ابتداًء من الصف األول ح�� الصف السادس، والقسم امل) الروضة

ح��  10سنوات من الصف  3، والقسم الثانوي 9ح�� الصف  7سنوات من الصف 

.12الصف 

496 skill; competence
compétence

أي امتالكھ مجموع املعارف  امتالك الفرد ملا يتطلبھ عمل ما من معرفة وم�ارات وقدرات؛

. لنظر عن نوعية �ذا العملوامل�ارات واالتجا�ات ال�� يحتاج�ا للقيام �عمل ما، بصرف ا

عامة، والكفايات الفنية أو وتتعدد الكفايات فم��ا الكفايات األ�اديمية، والكفايات ال

الوظيفية و��

 
ٌ
، ِكفاية

ٌ
َمَ�اَرة

497 skill analysis checklist
liste de contrôle pour l'analyse des habiletés

ستخدم لتقو�م مستوى أداء الفرد مل�ارات يجب
ُ
عليھ امتالك�ا �ي يمارس  أداة معيار�ة �

، امل�ارات الفرعية املرتبطة ��او�شمل قائمة امل�ارات الرئ�سة و . عمال ما، أو يؤدي م�مة ما

من تلك امل�ارات الفرعية، وذلك  والبنود أو العناصر األدائية التفصيلية الالزمة ل�ل م�ارة

مل�ارات عملية م�مة جًدا و�عد تحليل ا. ع�� مقياس متدرج يحدد مستوى سرعة �ذا األداء

.ظة وقوائم تقدير األداءكخطوة من خطوات بناء أدوات تقو�م امل�ارات كبطاقات املالح

َ�اَراِت 
َ
ْحِليُل امل

َ
 ت

ُ
اِئَمة

َ
ق

498 skill level
niveau de la compétence

خّوِل صاح��ا تو�� مستوى الكفاية الضرور�ة إلنجاز عمل ما أو القيام بم�مة مع
ُ
ينة، ت

.القيام بذلك العمل أو امل�مة

َ�اَرةِ 
َ
َوى امل

َ
ُمْست

499 skills management
gestion des compétences

�داف معينة ورفع عملية تخطيط وتنظيم وتنفيذ وضبط أعمال اآلخر�ن بقصد بلوغ أ

وإلدارة امل�ارات . ارا��ممستوى العمل، باإلضافة إ�� ف�م وتنمية وتوظيف األ��اص وم�

الوظائف وم�ارات العامل�ن  ا��يدة التنفيذ، يجب أن تحدد امل�ارات ال�� تتطل��ا أدوار

 منظًما لت.والفجوة ب�ن االثن�ن
ً
م إدارة امل�ارات مدخال قّدِ

ُ
ية، نمية األفراد وامل�ارات ا��ماعوت

م لغة ومصط��ات مش��كة ملناقشة امل�ارات، و��� جانب � قّدِ
ُ
ذه الفائدة العامة �ناك وت

َ�اَراِت 
َ
 امل

ُ
ِإَداَرة
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: العاملون الفردو�ن -: اراتثالث مجموعات من العامل�ن يمكن أن �ستفيدوا من إدارة امل�

ت ال�� تتطل��ا وظائف�م وفجوات حيث يصبح �ؤالء ن�يجة إلدارة امل�ارات ع�� دراية بامل�ارا

تجس�� فجوات امل�ارات �� ف��ة امل�ارات ال�� لد��م، و�مكن أن تقود إ�� خطة تنمية م�نية ل

ن إدارة امل�ارات ا: املديرون املباشرون -. زمنية محددة ِ
ّ

مك
ُ
ملدير�ن من معرفة جوانب حيث ت

و�مكن أن �ساعد�م . مل�نالقوة وجوانب الضعف لدى العامل�ن وتوصيل�ا إ�� �ؤالء العا

: مديرو املؤسسة -. �اراتأيضا �� البحث عن عامل�ن تتوافر ف��م مجموعات محددة من امل

رات املدير�ن من الوقوف حيث تمكن إدارة امل�ارات، بما تكشف عنھ من فجوات �� امل�ا
��م من ا. ع�� جوانب القوة وجوانب الضعف �� املؤسسة ِ

ّ
لتخطيط للمستقبل �� مما ُيمك

.دراتضوء القدرات ا��الية واملستقبلية ووضع أولو�ات لتنمية الق

500 smart electronic classrooms
classes intelligentes électroniques

قليدي، يقوم ��ا معلم نظام م�ون من مجموعة من األ�شطة ال�� �شبھ أ�شطة الصف الت

�� الوقت نفسھ �غض  وطالب تفصل بي��م مسافات م�انية شاسعة، ولك��م �عملون مًعا

�م  مع �عض عن طر�ق النظر عن أماكن وجود�م؛ حيث يتواصل املتعلمون واملعلم �عض

ائل �ستطيع جميع األفراد ، و�قومون بطباعة رس)اإلن��نت(ا��وار والنقاش ع�� الشابكة 

وتوفر التقنيات ا��ديثة . عل مع�ااملتصل�ن بالشبكة رؤ���ا وقراء��ا، و�التا�� ف�م�ا والتفا

 أخرى من الصفوف اإللك��ونية، تختلف من حيث التعقيد
ً
وال�لفة وأغراض  أش�اال

مار الصناعية، وا��طوط االستخدام، فمن التقنيات امل�لفة واملعقدة ما �ستخدم األق

لك��ونية، وال�� ت�ون ال�اتفية، ��مل الصوت والصورة املضغوطت�ن، ب�ن الصفوف اإل

و�ات الصفوف الدراسية، مج�زة ��ذه ا��الة بتقنيات �املة، بحيث يطلق عل��ا أستودي

بط والقطات ذات حساسية فت�ون مج�زة بإضاءة يمكن التحكم ف��ا، و�ام��ات ذاتية الض

يديو�ة رقمية، وناسوخ وتصميم خاص، إضافة إ�� شاشات تلفز�ة كب��ة أو أج�زة عرض ف

، وقد �ستخدم تقن 15-30، و�ام��ا وثائقية، ومقاعد مناسبة ت�سع لنحو )فاكس(
ً
يات طالبا

لصفوف اإللك��ونية، ، لتحقيق االتصال ب�ن ا)اإلن��نت(أقل �لفة كتقنية الشابكة 

،كما يمكن الدمج ب�ن والوصول للمصادر التعليمية من خالل أج�زة ا��اسوب ال��صية

ل ب�ن الصفوف أنواع مختلفة من التقنيات السابقة بحيث يمكن تحقيق االتصا

.اإللك��ونية، واألفراد الذين �ستخدمون ا��واس�ب ال��صية

 
ٌ
ة ِكيَّ

َ
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ٌ
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ْ
ك

َ
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ٌ
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ُ
ُصف

501 smart school
école intelligente

ستخدم تطبيقات التقنيات املدرسة ال�� تتقد حماسا و�شاطا �� جميع مجاال��ا، ال�� �
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كتبة إلك��ونية وتقدم خدمات املتقدمة �� الصفوف الدراسية و�� اإلدارة املدرسية و��ا م

موذجية �عتمد ع�� و�� مدرسة ن. للمجتمع ا��يط ��ا) تكنولوجية(�عليمية وتقانية 

ليمية، وأسلوب التعامل مع التقنيات ا��ديثة بدرجة عالية �� �افة جوانب العملية التع

طى أسوار�ا إ�� ا��تمع ا��يط التالميذ، وأولياء األمور، واملعلم�ن، وا��تمع ك�ل، وتتخ

رك�ا ا�تماما��ا، و�عمل ع�� ��ا، وت�بادل ا��دمات بي��ا و��نھ و�شاركھ ا�تماماتھ و�شا

 وأكتخر�ج جيل من املبدع�ن، وت�بع لذلك نظاًما من الطرائق وامل
ً
�� واد التعليمية أك�� كماال

.فعالية من األنظمة املتبعة �� املدارس العادية

502 social education
éducation sociale

� �شاط ا��تمع مسا�مة ال��بية ال�� �ساعد �� إعداد الطالب ل�ستطيعوا املسا�مة �

قدم�ا م�اتب ال��بية فعالة من خالل ال��امج وا��دمات الفردية وا��ماعية ال�� ت

يث �س��دف إكساب االجتماعية باملدارس، وال�� �عمل ��ا متخصصون اجتماعيون، ح

عمل اليدوي، وخدمة الطالب قيما اجتماعية متعددة �التعاون والت��ية وتقدير ال

ب الطالب م�ارات جديدة �� الب�ئة، والتعرف ع�� ا��تمعات األخرى، باإلضافة إ�� إكسا

.ا��االت االجتماعية و�� م�ارات نافعة ومفيدة

 
ٌ
ة  اْجِتَماِعيَّ

ٌ
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503 social foundations of education
fondements sociaux de l'éducation

سية والقضايا الثقافية، طر�قة �� ال��بية تقوم ع�� تحليل القوى االجتماعية والسيا

اسة أساًسا لدراسة وظائف واال�تمام بجذور�ا التار�خية واإل�سانية، و�عت�� �ذه الدر 

ية وال��امج والسياسات املدرسة وأعمال�ا ال��يحة، ودراسة األسس االجتماعية لل��ب

ا��وانب الفلسفية  ال��بو�ة، من خالل محاولة دراسة متعددة االختصاصات ت�ناول 

.وغ���ا) األن��و�ولوجية(والنفسية واالجتماعية والتار�خية 

ْ�ِبَيِة 
َّ
 لِل�

ٌ
ة ُسٌس اْجِتَماِعيَّ

ُ
أ

504 social issues
questions sociales

.ب�ن األفراد  القضايا املتعلقة بالسلوك االجتما�� والعالقات االجتماعية
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505 socialization
socialisation

مة نظام اجتما�� ثابت �س�ًيا، عملية اجتماعية يتم بواسط��ا دمج األفراد �� ا��تمع إلقا
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خالل ت�شئ��م وفًقا ملا  من. يتضمن ثقافة مش��كة وشعوًرا بوحدة ا��ماعة ووحدة املص��

ومعاي�� سلوكية متنوعة،  يرتضيھ ا��تمع لنفسھ من قيم اجتماعية وثقافية، ومن نماذج

ع، وتتم �ذه العملية من أو مختلفة باختالف ا��ماعات والفئات ال�� �ش�ل ذلك ا��تم

اعية ال�� يتفق عل��ا خالل مجموع املؤسسات والعالقات واملمارسات والطقوس االجتم

ات التقنية، ووسائل االتصال؛ ا��تمع، �املدرسة، وا��ماعات ا��تلفة، واللعب، واملمارس

.رفا��م م�ما تنوعتف�ل �ذه املؤسسات تضمن تأط�� األفراد وتوجيھ سلو�ا��م وتص

506 sociogram
sociogramme

احد �� املدرسة من خالل رسم أو لوحة تب�ن العالقات االجتماعية ب�ن أعضاء الصف الو 

.استجابات معينة لسؤال�ن أو أك��

َياٌس 
ْ

، ِمق َرْسٌم َبَياِ�يٌّ اْجِتَماِ��ٌّ
اْجِتَماِ��ٌّ 

507 software
logiciel

تم التعلم معھ أو منھ أو بھ ع�� املادة أو ا��توى العل�� أو التعلي�� أو التدر��� الذي ي

اسوب، العنصر الثا�ي م��ا ا��اسوب، و�� تمثل أحد ثالثة عناصر �� منظومة التعلم با��

رامج يتم تصميم�ا و�� ب. �و أج�زة ا��اسوب، والعنصر الثالث �و العنصر ال�شري 

ألوامر املكتو�ة بإحدى بمواصفات وظيفية معينة وت��جم إ�� مجموعة من التعليمات وا

يقية أو أخرى اختصاصية لغات ال��مجة، وت�نوع ب�ن برمجيات نظم �شغيل أو برامج تطب

يم التفاع�� و�رمجيات حل أو ت�ون برمجيات �عليمية، برمجيات التدر�ب و�رمجيات التعل

.املش�لة

َبْرَمِجَياٌت 

508 space education
éducation spatiale

انية، واالستكشاف والسفر برنامج أو من�� تر�وي ي�ناول درس مختلف جوانب العلوم امل�

ة الذي ي�ناول بث املعلومات و�و أحد فروع ال��بية العام. وأ�مية ذلك �� ا��ياة اليومية

��ا، وتأث�� �ل ذلك ع��  وامل�ارات واملواقف من العلوم امل�انية وال�شاطات ا��تصة

� ب ِ
املسافات واأل�عاد وا��واص ا��تمع اليوم، وفيھ أيًضا إدراك امل�ان، أي الو�� اِ����ّ

 راك األشياء كما �� �� حقيق��ا أواملي�انيكية لألشياء والعالقات بي��ا �� الب�ئة، وأيًضا إد

ل امل�ان؛ أي القدرة ع�� كما تظ�ر �� الرسم املنظور ع�� الصفحة املطبوعة، كذلك تخي

.وًرا ��يًحاتص -وعالقا��ا �عض�ا مع �عض -تخيل أو تصور األش�ال ال�ندسية
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509 special education
éducation spéciale

ة، و�ختلف عن تدر�س التدر�س أو التعلم الذي يقدم للطالب ذوي االحتياجات ا��اص

قد ينفذ خصيصا �� الطالب العادي�ن من نفس العمر الزم�� ونفس املستوى الصفي و 

��االت األ�اديمية ولكنھ الصف العادي أو �� امل��ل أو �� املس�شفى، وال يقتصر ع�� ا

.�شمل مجاالت أخرى 
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510 standard level
niveau standard

 لكيفية العمل وللمستوى الذي يجب ب
ً
 أو دليال

ً
ل منواال ِ

ّ
لوغھ، و�و �دف أو معيار ما ُ�ش�

� عنھ كمًيا كمعدل إحصا�ي، أو فلسفًيا  كمثال أع �� للكمال، و�و وحدة معينة لل��بية �ع�َّ

.تقييم�ا تقييًما كمًياثابتة �ستعمل للمقارنة ب�ن املعطيات املدونة من نوع واحد و 

َوى ِمْعَياِريٌّ 
َ
ُمْست

511 standard-based education 

reformréforme de l'éducation fondée sur les standards

لة للقياس ع�� الطالب حركة إصالح للتعليم تدعو إ�� ضرورة وضع معاي�� وا��ة وقاب

ة عالية ل�ل التالميذ، وفيما تطو�ر معاي�� وتوقعات أ�اديمي: أول�ا: وع�� عدد من امل�ونات

�� �ا، وثان��ا تطو�ر اختبارات أك�عد للمعلم�ن والتدر�س واملن�� واإلدارة واالس�شارات وغ�� 

 لقياس مدى وفاء الطالب ��ذه املعاي��، وأيضا
ً
يا حّدِ

َ
فيما �عد اعتماد املعلم�ن  صرامة وت

دم حوافز وم�افآت للمعلم�ن و�افة م�ونات العملية التعليمية، وثال��ا نظام محاس�ية يق

.�والطالب وأولياء األمور للعمل مًعا للوصول إ�� تلك املعاي�

َعاِي��ِ 
َ
� امل

َ
اِئُم َع�

َ
ْعِليِم الق

َّ
ُح الت

َ
ِإْصال

512 standardized test
test standardisé

حدد، بحيث يتم إعطاء نوع من االختبارات املوضوعية ال�� يتم تقني��ا ع�� مجتمع م

وأساليب ت��يحية محددة  االختبار لعينة ممثلة ��تمع مع�ن، وفق ظروف ونظم إجرائية

عد . لدرجات املعيار�ةوموحدة، ومن ثم تح�سب املتوسطات واالنحرافات املعيار�ة وا
ُ
و�

سمح ملستخدم�ا باالطمئنان معظم االختبارات املقننة من ِقبل خ��اء القياس دقيقة، بما �

ا  بطا�ع عام �سمح ولكن ت�سم أحيانً . إ�� تمتع�ا بدرجة ُمْرضية من الصدق والثبات

دة، و�قوم االختبار املق�ن ع�� إجرا. بتطبيق�ا �� مناطق متعددة ءات تطبيق وت��يح موحَّ

لك الوقت املناسب واألدوات و�و مزود بتوج��ات أو �عليمات تحدد كيفية تطبيقھ، بما �� ذ

ٌن 
َّ
�

َ
ِتَباٌر ُمق

ْ
اخ
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.الالزمة

513 statistical hypotheses
hypothèses statistiques

اختبار مدى العالقة  نوع من الفرضيات تصاغ صياغة إحصائية دقيقة يمكن من خالل�ا

نتائج قياس �عدي، وتحديد ب�ن متغ��ات مستقلة وأخرى تا�عة، أو ب�ن نتائج قياس قب�� و 

رفض�ا أو (خط��ا  و�مكن اختيار الفرضيات وتحديد ����ا أو. مقدار �ذه العالقة
.، وذلك ع�� عكس الفرضيات التجر��ية)قبول�ا

 
ٌ
ة اٌت ِإْحَصاِئيَّ َرِضيَّ

َ
ف

514 strategic alternatives
alternatives stratégiques

ن يختار من بي��ا واحًدا أو بدائل إس��اتيجية تواجھ فر�ق التخطيط اإلس��اتي�� وعليھ أ

يات ال�� تتوافق مع رسالة أك��، وعادة ما تنحصر امل�مة �� عمل توليفة من اإلس��اتيج

ب�ئة ا��ارجية، واألداء تحليل ال(املؤسسة وأ�داف�ا، �� ظل نتائج التحليل الثنا�ي 

• : اتباع ا��طوات التالية، و�تم تقييم ا��يارات أو البدائل اإلس��اتيجية ب)الداخ��

يم لتعرُّف قيمة ومنفعة �ل استخدام أساليب وأدوات التحليل اإلس��اتي��، وأدوات التقي

ى املؤسسة ك�ل، و�نا بديل إس��اتي�� متاح، و�مكن إجراء عملية التقييم ع�� مستو 

َ�اِفظ 
َ
ستخدم أساليب تحليل ا�

ُ
�)portfolio (قييم أو ع�� مستوى وحدة ال�شاط و�و ت

و مفيد أو غ�� مفيد لعدد من مجاالت األعمال واأل�شطة واالس�ثمارات لتعرف ما �

حقق رسالة وأ�داف اختيار أفضل البدائل اإلس��اتيجية وتصفي��ا لت•  . للمؤسسة

يجيات، للوصول إ�� التوليفة املؤسسة، وذلك باستخدام معاي�� االختيار ال��ا�ي لإلس��ات

التوليفة املث�� دراسة �ذه  ال��ائية واملثالية لإلس��اتيجيات، و�تطلب التوصل إ�� تلك

.التوليفة من منظور عم�� وتطبيقي

 
ٌ
ة اِتيِجيَّ �َ

َ
َبَداِئُل ِإْس�

515 strategic audit
révision stratégique

ستخدم �وسي
ُ
لة ���يصية لتحديد أحد الفروع األساسية للمراجعة اإلدار�ة وال�� �

ِط�ن ا��االت ال�� تحتوي ع�� مشا�ل ع�� مستوى املؤسسة، و�� أد ِ
ّ
ط

َ
اة معاونة للُمخ

� يمكن أن تفسر وجود اإلس��اتيجي�ن؛ حيث �ساعد�م ع�� تحديد و���يص األسباب ال�

داء الك��، كما �ساعد�م مشكالت �� أ�شطة أو أعمال املؤسسة، وال�� تؤثر سلبا �� األ 

و�وفر نظام املراجعة . كالتأيًضا ع�� تنمية ا��لول البديلة املالئمة ملعا��ة �ذه املش

 ��االت ال�شاط أ
ً
فة وفقا و املوضوعات، وال�� �ساعد اإلس��اتيجية قائمة باألسئلة ُمصنَّ
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�شطة ذات العالقة، كما تحّول ع�� القيام بالتحليل امل���� لوظائف املؤسسة ا��تلفة واأل

رفات تنفيذية لتقييم أداء املراجعة اإلس��اتيجية عملية اإلدارة اإلس��اتيجية إ�� تص

راجعة إدارة املؤسسة،  م�� تقييم نتائج األداء ا��ا��، م -: املؤسسة إس��اتيجًيا وتتضمن

لية للمؤسسة،  تحليل وتقييم الب�ئة ا��ارجية للمؤسسة، م�� وتقييم الب�ئة الداخ

 عناصر القوة، عناصر الضعف، الفرص،( SWOTالعوامل اإلس��اتيجية باستخدام 

.س��اتيجيات، والتقييم والرقابة، تنمية وتقييم البدائل اإلس��اتيجية، تنفيذ اإل )ال��ديدات

516 strategic choice
choix stratégique

غرض اختيار األفضل من بي��ا عملية التقييم الواجب القيام ��ا لإلس��اتيجيات البديلة، �

م تحقيق أ�داف املؤسسة �� ظل رسال��ا ا��ددة من ق ِ
ّ
عظ

ُ
وعندما تواجھ . بلال�� �

ات البديلة املتاحة ال يتم املؤسسة ب�ئة دينامية فإن قرارات اختيار أفضل اإلس��اتيجي

ونظًرا . س��اتيجية بديلةالتوصل إل��ا �س�ولة، وقد يحدث اختالف �� اآلراء حول �ل إ

لية االختيار اإلس��اتي�� يجب أل�مية �ذه ا��طوة �� عملية اإلدارة اإلس��اتيجية، فإن عم

ل�� ع�� أساس�ا يمكن أن تخضع إ�� تقييم موضو��، من خالل استخدام �عض املعاي�� ا

.املتاحة اختيار اإلس��اتيجية األفضل من ب�ن اإلس��اتيجيات البديلة

اِتيِ��ٌّ  �َ
َ
ِتَياٌر  ِإْس�

ْ
اخ

517 strategic control
contrôle stratégique

ا��، إذ تتم الرقابة نوع من الرقابة يرمي إ�� مراجعة األداء باملؤسسة �ش�ل إجم

ل�� تم ت�و���ا �� مرحلة اإلس��اتيجية ع�� ف��ات متباعدة، حيث إن ا��طط ا��تلفة ا

و�عد �ذه الف��ة تحتاج  التخطيط اإلس��اتي�� تأخذ ف��ة من الزمن ح�� تؤ�ي ثمار�ا،

يذ�ا لتحديد جدوا�ا، و�تم املنظمة إ�� مراجعة ل��طط اإلجمالية والفرعية ال�� تم تنف

وضع أ�داف ومعاي��  -: ةوتتضمن عناصر عملية الرقاب. ذلك من خالل املراجعة اإلدار�ة

ن  - .قياس األداء الفع�� ومقارنتھ باألداء املرغوب فيھ -.لألداء ِ
ّ

مك
ُ
توافر املعلومات ال�� ت

� نظم الرقابة اإل . املدير من اتخاذ اإلجراءات الالزمة عّ�ِ
ُ
س��اتيجية عن النظم الرسمية و�

، واملعلومات املرتدة �غرض ا��اصة بوضع مستو�ات األداء املس��دفة، والقياس، والتقييم

 حقق أ�داف األداء أم ال،  لذاتزو�د اإلدارة بمعلومات عما إذا �انت إس��اتيجية التنظيم ت

املرونة بما �سمح  - :فمن الضروري أن يتصف نظام الرقابة الفّعال بثالث خصائص ��

ت ال��يحة عن األداء تقديم املعلوما -. للمدير�ن االستجابة لألحداث غ�� املتوقعة

ث �عتمد نجاح عملية صنع إمداد املدير�ن باملعلومات �� الوقت املناسب حي -. التنظي��
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إلس��اتيجية الفعال ما و�شمل خطوات نظام الرقابة ا. القرار ع�� مدى حداثة املعلومة

مقارنة األداء  -. لضبطإعداد نظم القياس وا -. تحديد مستو�ات األداء املس��دفة -: ي��

لتصرف املالئم لت��يح تقييم النتائج واتخاذ ا -. الفع�� بمستو�ات األداء املس��دفة

.األخطاء
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ة نظًرا لتأث���ا ع�� سلوك أداء ر�ط ا��وافر باألداء و�و أحد القرارات اإلس��اتيجية امل�م

م نظم ا� قسَّ
ُ
نظم حوافز : �وافر إ�� نوع�ناملدير�ن واألفراد �� �افة مستو�ات املؤسسة، وت

اب الفرد ع�� املستوى فردية ونظم حوافز جماعية، و�مكن املزج ب�ن النوع�ن حيث ُيث

و�ناك مجموعة .  ل�شاطالفردي، وُ�منح أيًضا م�افأة ع�� أساس أداء الوحدة أو قطاع ا

��اتيجية ونظام ا��وافز �� من االعتبارات يجب مراعا��ا لضمان تحقيق التوافق ب�ن اإلس

) وحدات ال�شاط -عاتالقطا -مديري اإلدارات الوظيفية(مستوى مديري اإلس��اتيجية 

ؤوليات ع��ا وتوقيت ضرورة االتفاق ع�� األ�داف اإلس��اتيجية وتحديد املس -:  و��

 -. باعتبار�ا بمثابة عقد إنجاز إنجاز�ا مع مديري اإلس��اتيجية والتعامل مع عملية اإلنجاز

لتحديد نظام ا��وافز،  استخدام مستو�ات األداء اإلس��اتي�� املتعاقد عل��ا �أساس

�� إجراء مقارنة ب�ن إصرار اإلدارة ع -. وتقييم مج�ودات املدير�ن، ثم منح ا��وافز

يح وتفس�� أسباب االنحرافات توض -. مستو�ات األداء الفع�� وأ�داف األداء املتعاقد عل��ا

لف�م الوا�� من جانب ا -. ال�� ترجع إ�� املدير ذاتھ أو إ�� ظروف خارجة عن إرادتھ

م باعتبار�م مسئول�ن عن املدير�ن �� �ل املستو�ات اإلدار�ة لطر�قة اح�ساب م�افآ��

.تنفيذ جانب مع�ن �� ا��طة اإلس��اتيجية للمؤسسة

ِة  اِتيِجيَّ �َ
َ
اِفِز اإلْس� ُم ا�َ�َو

ُ
ظ

ُ
ن
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�م��ا ومستوى املنتج أو اختيار السياسة األساسية ال�� تؤثر �� صالحيات املؤسسة وم

قلب عملية التخطيط  ا��دمات ال�� تقدم�ا، و�عد تحديد القضايا اإلس��اتيجية �و

جب إدراج�ا �� جدول األعمال اإلس��اتي��، وتؤثر ثقافة املؤسسة �� تحديد القضايا ال�� ي

 جية ال�� تلقى ا�تماًما جاًدا ��وكيفية صياغ��ا، كما تؤثر �� تحديد أي ا��يارات اإلس��اتي

صبح ا��اجة إ�� �غي�� و�كذا ت. ا��طوة التالية و�� تأس�س اإلس��اتيجية ووضع ا��طة

افة رؤ�ة املؤسسة للقضايا ثقافة املؤسسة قضية إس��اتيجية �� حد ذا��ا إذا ��بت الثق

� أ��ا تؤدي دوًرا رئ�ًسا �� وتكمن أ�مية القضايا اإلس��اتيجية �. العامة و�م�انات العمل
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اإلس��اتي�� قادر ع��  صناعة القرار السيا��� الذي يبدأ بالقضايا، إال أن التخطيط

و�ذا ما تم تحديد . ا وحل�اتحس�ن عملية اتخاذ القرار والتأث�� �� طر�قة تحديد القضاي

 وقابلة للتنفيذ فنًيا ومتماشية القضايا �عناية فإن القرارات التالية ست�ون مقبولة سياسًيا

اك عدد من الفوائد امل��تبة و�ن. مع فلسفة املؤسسة األساسية وقيم�ا، و�مكن الدفاع ع��ا

ما �و م�م حًقا وتص�يف�ا إ��  ترك�� االن�باه ع�� -: ع�� تحديد القضايا اإلس��اتيجية م��ا

ورة ملراقب��ا باستمرار، قضايا ال تتطلب إجراًء عملًيا �� الوقت ا��اضر ولكن �ناك ضر 

لدور�ة للمؤسسة، وقضايا وقضايا يمكن معا����ا كجزء من دورة التخطيط اإلس��اتي�� ا

وت�شأ القضية اإلس��اتيجية  .تتطلب استجابة فور�ة ولذلك ال يمكن معا����ا �ش�ل روتي��

ُحول أحداث خارجة عن: األول : �� مواقف من ثالثة أنواع
َ
نطاق سلطة املؤسسة  عندما ت

ن أن نطلق عل��ا صفة دون تحقيق األ�داف األساسية �ش�ل مقبول، و�ذه املواقف يمك

أو التمو�ل أو التوظيف أو  عندما تتغ�� أو توشك أن تتغ�� التقنيات: والثا�ي.  ال��ديدات

ذه املواقف يمكن أن تمثل اإلدارة أو ا��يارات السياسية لتحقيق األ�داف األساسية و�

العوامل الداخلية عندما تنطوي امل�مة والصالحيات و : والثالث.  ��ديدات أو فرًصا

القضايا اإلس��اتيجية ع��  و�ناك ثالثة أنواع من. وا��ارجية ع�� فرص آنية أو مستقبلية

 �� الوقت ا��اضر تلك ال�� ال ت -: األقل تحتاج �ل م��ا إ�� معاملة مختلفة ��
ً
تطلب عمال

دورة التخطيط اإلس��اتي��  تلك ال�� يمكن التعامل مع�ا كجزء من -. ولكن ي�ب�� مراقب��ا

 و��ب�� ال -.املنتظمة للمؤسسة
ً
.تعامل مع�ا ع�� الفور تلك ال�� تتطلب ا�تماًما عاجال
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ن املؤسسة من  فن وعلم �شكيل وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية املتداخلة ِ
ّ

مك
ُ
ال�� ت

ز ع� ِ
ّ

رك
ُ
وظائف : � تحقيق الت�امل ب�نتحقيق أ�داف�ا، مع�� ذلك أن اإلدارة اإلس��اتيجية ت

ر، وأنظمة املعلومات، �غرض اإلدارة، وال�سو�ق، والتمو�ل، واإلنتاج، والبحوث، والتطو�

لة، القيام باملراجعة تحديد الرسا: وتتم وفق ا��طوات التالية.  تحقيق نجاح املؤسسة

م واختيار اإلس��اتيجيات، الداخلية وا��ارجية، ووضع األ�داف طو�لة األجل، وضع وتقيي

و�شمل . �عميم األداءتحديد السياسات واأل�داف السنو�ة، تخصيص املوارد، وقياس و 

و�تضمن إعداد رسالة -�اتيجيةأوال وضع اإلس�: عملية اإلدارة اإلس��اتيجية ثالث مراحل ��

ملؤسسة، وتحديد نقاط املؤسسة، و�عر�ف الفرص، وال��ديدات ا��ارجية ال�� تواجھ ا

توصل إ�� اإلس��اتيجيات القوة ونقاط الضعف الداخلية، ووضع أ�داف طو�لة األجل، وال

: كما �شمل قضايا أخرى، مثل. �االبديلة، واختيار اإلس��اتيجيات ال�� يتم تنفيذ�ا ومتا�ع�

األ�شطة ال�� يجب التوقف مجاالت األعمال ا��ديدة ال�� يمكن للمؤسسة الدخول ف��ا، و 
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العمليات أم من خالل  عن أدا��ا، وكيفية توز�ع املوارد، و�ل يتم التوسع من خالل

بتحديد األ�داف السنو�ة،  ثانيا يتطلب تنفيذ اإلس��اتيجية قيام املؤسسة. إ��...تنو�ع�ا

ب تنمية الو�� والب�ئة كما يتطل. ووضع السياسات، وتحف�� العامل�ن، وتخصيص املوارد

ادة توجيھ ا���ود املساندة ل�ذه اإلس��اتيجيات، وخلق �ي�ل تنظي�� فَعال، و�ع

مات، ور�ط مرتبات وأجور ال�سو�قية، و�عادة م��انيات وتطو�ر واستخدام أنظمة املعلو 

دير�ن لوضع اإلس��اتيجيات العامل�ن بأداء املؤسسة، كذلك �عبئة وتوجيھ العامل�ن وامل

�اتيجية ع�� قدرة املدير�ن و�توقف نجاح املؤسسة �� تنفيذ اإلس�. املقررة موضع التنفيذ

، و�عت�� وضع "لمالع"أك�� من " الفن"ع�� تحف�� العامل�ن، و�� م�مة تق��ب من 

ل امل�ارات السلوكية كما تمث. اإلس��اتيجيات ثم عدم تنفيذ�ا َمضيعة للوقت وا���د

اإلس��اتيجية، فأ�شطة �ذا  والعالقات ال��صية أموًرا غاية �� األ�مية للنجاح �� تنفيذ

إدارة أو قسم مسؤولية اإلجابة  التنفيذ تؤثر �� �ل العامل�ن واملدير�ن، و�قع ع�� عاتق �ل

اص بنا �� إس��اتيجية ما الذي ي�ب�� فعلھ لتنفيذ ا��زء ا��: عن األسئلة التالية 

��اتيجية و�عد ا��طوة ثالثا، تقييم اإلس. وما أفضل السبل ألداء العمل؟ -املؤسسة؟ 

إلس��اتيجيات للتعديل �� األخ��ة �� عملية اإلدارة اإلس��اتيجية، حيث تتعرض �افة ا

 من العوامل الداخلية وا��ارجية دائمة ا
ً
وللتقييم اإلس��اتي�� . لتغ��املستقبل، ألن كال

أساس اإلس��اتيجيات  مراجعة العناصر الداخلية وا��ارجية ال�� تمثل: أ�شطة تتضمن

راحل اإلدارة اإلس��اتيجية وتتم م. قياس األداء،  اتخاذ اإلجراءات الت��يحية -ا��الية، 

مستوى .  ملؤسسة ك�لمستوى ا:  الثالث ع�� ثالثة مستو�ات �� املؤسسات الك��ى، ��

.مستوى الوظائف. اإلدارات أو وحدات األعمال اإلس��اتيجية
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ع القرار �� املؤسسة خر�طة �عكس أفضل توجھ للمؤسسة، و�ساعد ع�� توجيھ عملية صن

س��اتي��، وضرورة �عر�ف وتأخذ �ع�ن االعتبار أ�مية عنصر الزمن �� مجال التخطيط اإل 

ة تحديد مستو�ات األداء العامل�ن باملؤسسة با��طة اإلس��اتيجية املوضوعة، مع ضرور 

أن تتم عملية  -: �اتيجية اآل�يوُ�را�� وضع ا��ر�طة اإلس�. ح�� ت�ون الرقابة واقعية وفعلية

راكمية، وتمثل مرحلة اتفاق التوصل إ�� قرارات إس��اتيجية ع�� عدة مراحل، و�� عملية ت

ة �ش�ل تراك�� من خالل العديد آراء أعضاء اإلدارة العليا، إذ ت�بلور اإلس��اتيجية العام

واإلحساس باملشكالت،  من العوامل الداخلية وا��ارجية والتطلع للمستقبل والتجر�ة

ور�ة لألزمات املفاجئة وغ�� والتوصل إ�� معرفة تامة بالبدائل املتاحة، واالستجابة الف

حلة واحدة، ألن القرارات أن ال يتم تحليل اإلس��اتيجية العامة للمؤسسة ع�� مر  -. ذلك
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حليل دوري �عقبھ اتخاذ اإلس��اتيجية ت��ز إ�� السطح �ش�ل تدر���، ول�س من خالل ت

بمجموعة مفا�يم وأف�ار ثم  أن ي�ون املدخل إ�� القرارات اإلس��اتيجية �و البدء -. قرار

، و�لما أمكن ا��صول ع�� و�لما أمكن تجميع معلومات أك��. محاولة �عديل الفكر األص��

االتفاق �� الرأى �شأن تأكيد أو �عديل ل��كم ال����� ع�� املوقف،  ازدادت الثقة و 

ذة
َ

خ تَّ
ُ
.القرارات اإلس��اتيجية امل
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 �ا ا��ا�� إ�� موقع إس��اتي��الوسائل املتاحة ال�� يمكن اتباع�ا لتحو�ل املؤسسة من وضع

وموارد�ا ونمط القيادة  وتتوقف ا��يارات املتاحة ع�� رسالة املؤسسة وأ�داف�ا. جديد

�اتي�� مسؤولية االختيار من و�قع ع�� عاتق املسؤول�ن عن عملية التخطيط اإلس�. وثقاف��ا

 تيار بديل أو أك�� من البدائلب�ن البدائل، و�تطلب ذلك تحقيق التوافق اإلس��اتي�� ثم اخ

ت املطروحة أمام صا�ع القرار وتؤثر املعتقدات والقيم ع�� ا��يارا. اإلس��اتيجية املتاحة

ينة، والبد من دراسة �ل اآلثار وخاصة النتائج ا��تلفة امل��تبة ع�� اتباع إس��اتيجية مع

لذا �عت�� الدراسة . خيمةوالنتائج ا��تملة لإلس��اتيجية لتتجنب املؤسسة أي عواقب و 

بة صمام أمان للمؤسسة، وح�� ال املتعمقة لآلثار والنتائج امل��تبة ع�� اإلس��اتيجية بمثا

عد االعتبارات ا��اصة بالقوى كما �سا. ي�ت�� األمر باختيار بديل غ�� واق�� يتعذر تنفيذه

لبدائل اإلس��اتيجية املناسبة الدافعة ومجال ال��ك�� والتوافق اإلس��اتي�� ع�� اختيار ا

فمن األفضل أن . إلس��اتي��لإلم�انات واملوارد ا��الية املتاحة �� املؤسسة ولتوج��ا ا

ة والذي �ع�� �شاط�ا الرئ�س �عكس ا��يار اإلس��اتي�� مجال ال��ك�� اإلس��اتي�� للمؤسس

ملؤسسة ع�� تحقيق التوازن كما �عكس التوافق اإلس��اتي�� مقدرة ا. وتوج��ا اإلس��اتي��

ارجية ومن توقعات أ��اب املصا�� ب�ن إم�انا��ا واألعباء امللقاة ع�� عاتق�ا من الب�ئة ا��

.بصفة عامة
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ن أجل صياغة قرارات ج�د منظم لتحديد األ�داف وتوضيح الطرائق املوصلة إل��ا، م

، وتضع إطاًرا ملا ي�ب�� أن ت�ون 
ً
عليھ املؤسسة وما تفعلھ  وتصرفات أساسية �ش�ل دليال

ل�� تواج��ا، والبناء ع�� وملاذا تفعلھ، و�ساعد املؤسسة ع�� صياغة القضايا امل�مة ا

ل��ديدات ال�� تواجھ أسس�ا القو�ة، واالستفادة من الفرص الك��ى، والتغلب ع�� ا

ر�ا الرئ�س، وتحديد وجود�ا، و�و أيًضا التبصر برسالة املؤسسة و�أ�داف�ا، و�مسا
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ملستقبل، والوصول إ�� العمليات واأل�شطة لتحقيق ذلك بالش�ل املثا�� للمؤسسة �� ا

سنوات، و�تضمن عدًدا  10 -5أق��� درجة من الكفاءة يتحرك �� أفق زم�� ي��اوح ما ب�ن 

أخرى احتياطية  من ا��طط وال��امج اإلجرائية والتنفيذية، و�مكن إعداد خطط

دف التخطيط اإلس��اتي�� و�س��. لالستعانة ��ا وقت ا��اجة أو عند �غ�� ظروف التنفيذ

بوي باستخدام جميع املوارد تحقيق امل�ام والغايات املتوسطة وطو�لة األجل للنظام ال�� 

إلس��اتي��  جمع وتحليل و�تم �� التخطيط ا. ال�شر�ة وغ�� ال�شر�ة املتاحة واملتوقعة

ائل وا��يارات الوا��ة وتفس�� البيانات واملعلومات، ح�� يمكن وضع مجموعة من البد

مع بيان  -مام متخذ القرارواملمكنة �� صيغة خطة إس��اتيجية إجرائية وتنفيذية توضع أ

ليتمكن من اتخاذ القرار  –مزايا وعيوب أو نقاط القوة ونقاط الضعف �� �ل خطة فرعية 

 -. ؤسسة التعليميةصياغة رسالة امل -: وتتضمن عملية التخطيط اإلس��اتي��. املناسب

�تمعية، وموقف املؤسسة اس�شراف �ل من املتغ��ات البي�ية وا� -. تحديد ال�دف العام

 
ً
د ما إذا �ان يتع�ن �غي�� تحدي -). تقو�م الب�ئة الداخلية وا��ارجية( التعليمية مستقبال

ف �� ضوء املتغ��ات األ�داف أو األ�شطة وال��امج، وكيف ت�ون صياغة تلك األ�دا

تصميم إس��اتيجيات   -. فتحديد الفجوة ب�ن املوقف ا��ا�� واملوقف املس��د -. السابقة

إدارة (يذ اإلس��اتيجية تنف -. وضع اإلس��اتيجية  -). تقييم البدائل اإلس��اتيجية( بديلة

.التقو�م املستمر وت��يح املسار -). األ�شطة ا��تلفة

524 strategic planning systems
systèmes de planification stratégique

، فيذ اإلس��اتيجيات املتفق عل��اآليات أو ترت�بات تنظيمية لإلدارة اإلس��اتيجية لعملية تن

�سياسات املؤسسة  و�عد �ذه األنظمة �� حد ذا��ا نوع من اإلس��اتيجية ا��اصة

��ا إعادة تقييم �ذه وخطط�ا، كذلك فإ��ا تجسد اإلجراءات واملناسبات ال�� يجري ف

نموذج وحدات اإلدارة أ -: اإلس��اتيجيات، و�ناك خمسة أنواع أساسية ل�ذه األنظمة 

أنموذج  -. أنموذج العقود -. أنموذج إدارة القضايا اإلس��اتيجية -. املكدسة أو امل��اكمة

َ�اِفظ
َ
 م القادة واملديرون وغ���م ��و�قو . أنموذج األ�داف أو املعالم الرئ�سة -. اإلدارة با�

س��اتيجيات ليحددوا إذا ما ا��طوة األخ��ة من خطوات التغي�� اإلس��اتي��  بمراجعة اإل 

�ا��ا، من أجل ضمان مواصلة �ان ي�ب�� ا��فاظ ع�� �ذه اإلس��اتيجيات أو �غي���ا أو إ�

� صعو�ات التنفيذ امل��سبة، استجابة اإلس��اتيجية ا��ديدة للقضايا امل�مة، والتغلب ع�

.وتوليد الطاقة املطلو�ة لتجديد اإلس��اتيجية

اِتيِ��ِّ  �َ
َ
ِطيِط اِإلْس�

ْ
خ
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ستؤثر �� اتخاذ القرار  مجموعة األعمال ال�� �شمل جمع املعلومات حول العناصر ال��

ية والتعليم با��افظات وتحليل�ا وتقديم�ا إ�� متخذ القرار  �أن يطرح مديرو ال��ب

تأخذ قيمة اس�شار�ة فقط  تقديرا��م حول املوقف العام أمام الوز�ر �� صورة اق��احات

 –).  االتجا�ات العاملية (ي الوضع ا��ا�� ا���� والعامل -. فكر القيادة السياسية -:  و�شمل

نقاط القوة ونقاط  -. اديالوضع االقتص –.  ا��الة املعنو�ة للشعب ومدى تقبلھ للتغي��

طبيعة  –.  ب�ئة ا��ارجيةال��ديدات �� ال -. الفرص املتاحة -. الضعف �� الب�ئة الداخلية

دم البعض مصفوفة و�ستخ. الزمن املتوفر ح�� صدور القرار –. التغ��ات املتوقعة

اتيجية لتقدير املوقف م��ص تحليل العوامل اإلس��اتيجية �� ت��يص العوامل اإلس�� 

.اإلس��اتي�� وملساعدة متخذ القرار اإلس��اتي��

526 strategic vision
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بطة ال�� تت�نا�ا املؤسسة مجموعة السياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية امل��ا

ق�ا �� ف��ة زمنية تصل من  ّبِ
َ
ط

ُ
دئ سنة، و�� أيضا مجموعة املبا 25-10وتصيغ�ا ل�ي ت

داء وطموحات جميع واملعتقدات الرا��ة ال�� �ش�ل اإلطار والضوابط ال�� تحكم أ

د الوج�ة ال�� ترغب املؤسسة ��  العامل�ن �� املؤسسة، واملسار املستقب�� الذي ُيحّدِ

و�ناك ثالثة عناصر يجب . ��االوصول إل��ا، ونوعية القدرات واإلم�انات ال�� تخطط لتنمي

تحديد ال�شاط ا��ا�� : � أخذ�ا �� ع�ن االعتبار عند صياغة الرؤ�ة اإلس��اتيجية، و�

ش�ل وا�� لألطراف للمؤسسة، تحديد التوجھ املستقب�� للمؤسسة، توصيل الرؤ�ة �

العدل االجتما��،  -ياسية، ا��ر�ة الس -: و�عتمد الرؤ�ة اإلس��اتيجية ع�� . ذات اال�تمام

الوضوح وال�ساطة ودقة  -: وت�سم �عدد من ا��صائص، ��. واالنفتاح الثقا�� ع�� العالم

القبول والتأييد من   -. إثارة و�عميق ا��ماس والتفاؤل لدى أعضاء املؤسسة -. التعب��

الوصف العام  -. س��اتيجية�عز�ز آلية املشاركة �� اتخاذ القرارات اإل  -. أعضاء املؤسسة

ملؤسسة وأ�داف�ا، و��ن تحقيق ال��ابط ب�ن إم�انات وقدرات ا -. لكيفية تحقيق النتائج

 -. واملوضوعية الواقعية -. القابلية للتحول إ�� خطط وسياسات -. أ�داف ا��تمع

املت�املة طو�لة األجل لدى  تحقيق الرؤ�ة -. اال���ام مع الغايات واأل�داف اإلس��اتيجية

تحقيق القدرة ع��  -. ليةمراعاة دينامية التنظيم وممارساتھ املستقب -. أعضاء املؤسسة

رات املؤسسة وأ�داف�ا و��ن تحقيق ال��ابط ب�ن إم�انات وقد -. التكيف مع الب�ئة ا��يطة
تبار عند صياغة الرؤ�ة و�ناك ثالثة عناصر مم��ة يجب أخذ�ا �� االع. أ�داف ا��تمع

العمالء، التقنيات  حاجات(تحديد مجال ال�شاط ا��ا�� للمؤسسة  -: اإلس��اتيجية ��

).املستخدمة، األ�شطة املؤداة

 
ٌ
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ناك عدة مسميات وظيفية و�. األفراد املسؤولون بدرجة كب��ة عن نجاح أو فشل املؤسسة

ر التنفيذي، العميد، رجل رئ�س مجلس اإلدارة، الرئ�س، العضو املنتدب، املدي: ل�م مثل

خلق مجال : ؤسساتو�تحمل اإلس��اتيجيون ثالث مسؤوليات أساسية �� امل. األعمال

و�ختلف اإلس��اتيجيون . ار والتجديدللتغي��، و�ناء االل��ام وامللكية، واملوازنة ب�ن االستقر 

ات �� ا��سبان عند وضع بنفس درجة اختالف املؤسسات، لذا البد من أخذ �ذه االختالف

م وقيم�م وأخالقيا��م، كما يختلفون من حيث اتجا�ا��. وتنفيذ وتقييم اإلس��اتيجيات

الجتماعية، واال�تمام ومدى استعداد�م لتحمل ا��اطر ومدى اال�تمام باملسؤولية ا

 لة األجل، ونمط اإلدارة، وغ��بالر�حية، واال�تمام باأل�داف قص��ة األجل أو األ�داف طو�

.ذلك

 
َ

ون اِتيِجيُّ �َ
َ
ِإْس�
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األ�داف الك��ى ال��  علم وفن تحديد القوى والوسائل األساسية القادرة ع�� تحقيق

داف، أي االنتقال بالنظام تحدد�ا السياسة وأساليب �عبئ��ا وتحر�ك�ا لتحقيق �ذه األ�

عت�� . األ�داف املرجوة التعلي�� من وضعھ الرا�ن إ�� الوضع الذي نأملھ والذي يحقق
ُ
و�

ا لغايات وأغراض السياسة ا
ً
ا تحو�لًيا �ادف

ً
لتعليمية، بواسطة وضع اإلس��اتيجية �شاط

ة، �� س�يل تحقيق أ�داف و�نجاز مجموعة من اإلجراءات الديداكتيكية املنتظمة والعام

صعو�ات واملشا�ل و�ذا �ان �ذا ال�شاط يتخذ من ���يص ال. يطول أو يقصر مدا�ا

 �عليمًيا ما نقطة انطالق لھ
ً
، فإنھ يجد مستقر وصولھ �� ا��اضرة ال�� �عا�ي م��ا مجاال

َرف
ْ

س�ش
ُ
تنظيم  -: مبادئ أساسية و�شمل مف�وم اإلس��اتيجية ثالثة. الُبْعد املستقب�� امل

ٍل متماسك، ف�و ي�ناول ميداًنا من ميادين ال�شا
ُ
ط اإل�سا�ي بصورة شاملة العناصر �� �

�التا�� حساب االحتماالت �ع�ن االعتبار �� مجرى الوقا�ع، و " املصادفة"أخذ  -. ومت�املة

�� معا��ة املشكالت الناجمة العزم ع -. املتصلة باملشكالت ال�� تواجھ تنفيذ اإلس��اتيجية

.ديلة أمام �ل احتمالعن تلك املصادفات للتحكم ف��ا، والبحث َسلًفا �� ا��لول الب

 
ٌ
اِتيِجَية �َ

َ
ِإْس�
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�� تحقيق رسال��ا تحليل ��دف إ�� تحديد مختلف البدائل ال�� �ساعد املؤسسة ع

عد إس��اتيجية املؤسسة ا��الية وأ�داف�ا ورسا
ُ
ل��ا، باإلضافة إ�� معلومات وأ�داف�ا، و�

اِتيِجَيِة  �َ
َ
ْحِليُل اِإلْس�

َ
ت
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وتتمثل . بديلة وتقييم�ااملراجعة ا��ارجية والداخلية أساس توليد اإلس��اتيجيات ال

قل املؤسسة من الوضع اإلس��اتيجيات البديلة غالًبا سلسلة متتا�عة من ا��طوات لن

 
ً
اليب امل�مة �� مجال تحليل و�مكن دمج �عض األس. ا��ا�� إ�� الوضع املرغوب فيھ مستقبال

و�تم ف��ا : لة املدخالتمرح -: اإلس��اتيجية وال�� يمكن استخدام�ا �� أية مؤسسة و��

: مرحلة املطابقة   -).اسيةمدخالت املعلومات األس(تقييم العناصر ا��ارجية والداخلية 

ز ع�� توليد إس��اتيجيات بديلة ممكنة التنفيذ من خالل ِ
ّ

رك
ُ
ترت�ب العناصر ا��ارجية  وت

نقاط الضعف والفرص مصفوفة نقاط القوة و : والداخلية، و�شمل أساليب تلك املرحلة

صرفات ومصفوفة وال��ديدات، ومصفوفة تقييم املركز اإلس��اتي�� وتقييم الت

: مرحلة القرار -. لسوق املركز التناف���، وحصة ا: اإلس��اتيجية ال�لية و�شمل �عدين

لك��، و�ستخدم �ذه وتتضمن أسلوً�ا واحًدا فقط �و مصفوفة التخطيط اإلس��اتي�� ا

ييم املوضو�� للبدائل املصفوفة مدخالت البيانات من املرحلة األو��، إلجراء التق

ة، وتكشف مصفوفة التخطيط اإلس��اتيجية املعقولة ال�� تم تحديد�ا �� املرحلة الثاني

جية، و�التا�� توفر أساًسا اإلس��اتي�� الك�� عن ا��اذبية ال�س�ية للبدائل اإلس��اتي

.موضوعًيا الختيار إس��اتيجيات معينة

530 strategy assessment
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لذي تقوم عليھ دراسة وتحليل األساس ا: تقييم يتضمن ثالثة أ�شطة أساسية ��

فعلية، واتخاذ اإلجراءات إس��اتيجية املؤسسة، مقارنة النتائج املتوقعة بالنتائج ال

و�عد املعلومات املرتدة  .الت��يحية للتأكد من أن األداء يتما��� مع ا��طط املوضوعة

ة لعملية تقييم اإلس��اتيجية ال�افية وال�� تصل �� الوقت ال��يح بمثابة الدعامة الرئ�س

قف جودة عملية التقييم وتتو . بصورة فعالة، للتأكد من تحقيق األ�داف املنصوص عل��ا

ع يمكن استخدام�ا �� و�ناك قواعد أر�. ع�� نوعية وجودة املعلومات ال�� �ستخدم�ا

ة وُ�الحظ أن التوافق وامل�� . ��ةالتجا�س، والتوافق، وا��دوى، وامل: تقييم اإلس��اتيجية و��

س وا��دوى �عتمدان أساًسا يتوقفان أساًسا ع�� التقييم ا��ار�� للمؤسسة، ب�نما التجا�

وضع عالمات مرجعية   و��يح تقييم اإلس��اتيجية �ش�ل مستمر. ع�� التقييم الداخ��

الرغبة �� اتخاذ اإلجراءات للتقدم ومتا�ع��ا بفاعلية، و�تصف اإلس��اتيجيون النا��ون ب

ق  كما ي�ب�� أن يتا�ع املديرون. الت��يحية �سرعة عند الضرورة �قَّ
ُ
والعاملون التقدم ا�

.�� مجال تحقيق أ�داف املؤسسة

اِتيِجَيِة  �َ
َ
ِييُم اِإلْس�

ْ
ق

َ
ت
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�ديدات البي�ية �� ضوء ما إعداد خطط طو�لة األجل لتحقيق اإلدارة الفعالة للفرص وال�

إلدارة اإلس��اتيجية، و�� أحد عناصر ا. تمتلكھ املؤسسة من نوا�� قوة أو جوانب ضعف

وتحديد األ�داف، وتنمية  صياغة امل�مة أو الرسالة،: و�شمل عملية صياغة اإلس��اتيجية

امل��ر األسا���  فرسالة املؤسسة �� الغرض أو. اإلس��اتيجيات، ووضع السياسات

رئ�س للمؤسسة والذي والرسالة ا��يدة �� تلك ال�� تحدد بوضوح الغرض ال. لوجود�ا

ك نظام عمليا��ا، وا��االت يم���ا عن غ���ا من املؤسسات ذات األ�شطة امل�شا��ة، وكذل

�شودة �� ممارسة األ�شطة واأل�داف �� النتائج ال��ائية امل. ال�� تقدم ف��ا خدما��ا

قة طبَّ
ُ
طة أو اتباع اإلس��اتيجيات امل

َّ
�ط

ُ
ن اإلس��اتيجية، وتمثل و�ستمد السياسات م. ا�

لتا�� فإن السياسة �� أداة و�ا. اإلطار أو املرشد لعملية اتخاذ القرارات داخل التنظيم

و�ذه السياسات �عد إطاًرا . الر�ط ب�ن عمليات ت�و�ن اإلس��اتيجية وعمليات التنفيذ ل�ا

. م لتنفيذ اإلس��اتيجيةمرجعًيا يجب اال�تداء بھ بواسطة األقسام واألفراد عند سع��

��ططون عن خمسة وصياغة اإلس��اتيجية عملية م�ونة من خمس خطوات ُيجيب ف��ا ا

� تكييف�ا ع�� أساس الطر�قة واألسئلة التالية ي�ب�. أسئلة بال�سبة ل�ل قضية إس��اتيجية

ستخدَمة �� صياغة اإلس��اتيجية
ُ
لرؤى ال�� يمكن اتخاذ�ا ما البدائل العملية أو ا -: امل

ما املعوقات  -ذا الس�نار�و؟ ملعا��ة �ذه القضية اإلس��اتيجية، أو تحقيق �ذا ال�دف أو �

ل�� يمكن اتباع�ا لتحقيق�ا أو ما املق��حات الرئ�سة ا -أمام تحقيق �ذه البدائل أو الرؤى؟ 

 ا خالل الف��ة املقبلة لتنفيذما اإلجراءات ال�� يجب اتخاذ� -للتغلب ع�� عوائق تحقيق�ا؟ 

�ا خالل الش�ور القليلة ما ا��طوات ا��ددة الواجب اتخاذ -�ذه املق��حات الرئ�سة؟ 

؟ و�ناك طر�قة أخرى القادمة لتنفيذ املق��حات الرئ�سة وَمْن سي�ون املسؤول ع��ا

د �ذه الطر�قة ع�� وضع لصياغة اإلس��اتيجية �س�� عملية ا��ر�طة البيضاو�ة، و�عتم

و�مكن إطالق . ة �ل قضيةتحليل ا��يارات اإلس��اتيجية، �عد خلق خيارات وذلك ملواج�

�� االعتبار الرسالة  خيارات معينة ذات صلة بالقضية ال�� يجري تناول�ا مع األخذ

والقضايا ) SWOT(واملسؤوليات، ونقاط القوة ونقاط الضعف والفرص وال��ديدات 

وغ�� ذلك، وُ�كتب �ل خيار ع��  اإلس��اتيجية والتقار�ر القابلة للتطبيق والدراسات العامة

ب ا��يارات عن طر�ق فر�ق ورقة بيضاو�ة منفصلة، يجري إلصاق�ا ع�� لوحة، ثم يتم ترت�

ب�ن أي
ُ
�ذه ا��يارات يؤدي إ�� تحقيق  العمل، ثم يتم الر�ط بي��ا عن طر�ق األس�م، وال�� ت

ون حلقة �� أك�� من سلسلة ا��يارات األخرى أو يؤثر ف��ا، و�مكن ل��يار الواحد أن ي�

لفر�ق وضع خيارات مؤثرات وت�ون ا��صلة خر�طة للعمل والن�يجة، ثم ُيطلب من ا

ستخدم �ذه ا��يارات ل
ُ
العمل (توسيع سلسلة لتحديد النتائج من مواج�ة القضية، و�

.لوضع أ�داف للمؤسسة �� �ل مجال من مجاالت القضية) والن�يجة
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532 strategy implementation
mise en œuvre de stratégie

ضع التنفيذ من خالل تنمية العملية ال�� بمقتضا�ا يتم وضع اإلس��اتيجية والسياسات مو 

 داث �غي��ات �� الثقافة العامةال��امج واملوازنات واإلجراءات، وقد تتضمن �ذه العملية إح

 اإلس��اتيجية ع�� اتخاذ قرارات وتنطوي عملية تنفيذ. أو ال�ي�ل أو نظام اإلدارة �� املنظمة

� عنھ بال تخطيط ال�شغي��، و�شمل يومية فيما يتعلق بتخصيص املوارد، و�و ما قد ُ�ع�َّ

طوة التنفيذ �و اكتمال وال�دف من خ. التنفيذ إعداد ال��امج واملوازنات واإلجراءات

ة، وذلك بإدماج اإلس��اتيجيات االنتقال من التخطيط اإلس��اتي�� إ�� اإلدارة اإلس��اتيجي

عتَمدة داخل النظام املناسب ل�ا
ُ
في، عندما تتوافر وت�يح عملية التنفيذ ال. امل تعلم التكيُّ

لم إ�� مز�د من الفعالية �� معلومات جديدة وتتغ�� الظروف، و�مكن أن يؤدي مثل �ذا التع

ياسات وال��امج والقرارات جديدة ع�� األ�داف والس) إس��اتيجيات(أي إ�� أنماط  -التنفيذ

� ج�ود التنفيذ النا��، فتخطيط واملوارد املتاحة، إذ يمثل التعلم واحًدا من أ�م ا��اور �

ي�ب�� إتاحة الفرصة لألفراد  �ل ���ء مقدًما ُ�عد من األمور املمكنة أو املرغوب ف��ا، حيث

م إجراءات جديدة وتكيف�ا مع األوضاع العقلية
ُّ
لك أن يفرز أسلوً�ا أك�� ومن شأن ذ. لتعل

مليئة باملعلومات واملعارف عن  فعالية �� التنفيذ، وأن ت�ون ا��ولة التالية لإلس��اتيجية

لوب املباشر �عمل �ش�ل وقد يتخذ التنفيذ أسلوً�ا مباشًرا أو مرحليا، فاألس. سابق��ا

 وا��اجة وا��ة الئتالٍف قوّى ي
ً
ضم املساندين أفضل عندما ي�ون الوقت مناسبا

ذين، وعندما ت�ون �ناك صلة وا��ة ب�ن القضايا ا��رج ة واإلس��اتيجيات واملنّفِ

ملصادر املناسبة والرؤ�ة املعتمدة، وعندما ت�ون تقنيات ا��ل وا��ة، وعندما تتوافر ا

ل األسلوب املرح�. الوا��ة ال�� ستقود التغي��ات � للتنفيذ عندما ُيواجھ �� ح�ن ُيفضَّ

غالًبا ما �شتمل التنفيذ ُصّناع السياسة والقادة واملديرون صعو�ات فنية أو سياسية، و 

ثبا��ا، وذلك ب�ن ا��لول لتحديد العالقة السب�ية أو إ) إرشادية(ع�� مشروعات ر�ادية 

ح مدى تطبيق ا��لول والنتائج املرجوة، كما �شتمل ع�� مشروعات استعراضية إليضا

اإلدخال  -: ن التنفيذ النا��ومن ب�ن النتائج املرجوة م. املعتمدة �� أوضاع ومواقف نمطية

و ب�ن القائم�ن بالتنفيذ ملا � إيجاد ف�م وا�� -. السر�ع واملعتدل لإلس��اتيجيات �� النظام

تكشاف لتحديد مطلوب عملھ، وم��؟ وملاذا؟ و�واسطة َمْن؟ واستخدام عملية اس

د، كذلك تأم�ن ا��وانب الصعو�ات ال�� البد أن تظ�ر عندما يطرأ ع�� الساحة حل جدي

عتَمدة أثناء التنفيذ، إضا
ُ
عيد امل�مة لإلس��اتيجيات وا��طط امل

ُ
فة إ�� خلق أوضاع أ

لف��ة أطول، و��شاء  من أجل ضمان �غي��ات تدوم) �� املؤسسة أو ا��تمع(تصميم�ا 

.ع��ا أو إ��اؤ�انقاط مراجعة يمكن عند�ا ا��فاظ ع�� اإلس��اتيجيات أو متا�

اِتيِجَيِة  �َ
َ
 اِإلْس�

ُ
ِفيذ

ْ
ن

َ
ت
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533 structural analysis
analyse structurelle

نة للنظام تحد: عملية تحليل املظا�ر البنائية للنظام ال��بوي، و�شمل  يد العناصر امل�ّوِ

ل �ذه العناصر أنظمة صغرى داخل ال� ِ
ّ
ش�

ُ
الب�ية : سق ال��بوي، مثلال��بوي، وغالًبا ما �

.... إلداري، واملراقبة والتفت�شاإلدار�ة للنظام و�تعلق األمر بالتدب�� املا��، وال�سي�� ا

 ، واأل�داف، والتالميذ، والب�يةوالب�ية ال��بو�ة للنظام مثل املقررات الدراسية، والطرائق

 �ات وغ���ا؛ تحديد املواقع ال��، والتج��)األب�ية التعليمية(البنايات : املادية للنظام مثل

�ات ع�� املستوى اإلداري و�تعلق األمر باملستو : تحتل�ا �ل ب�ية أو عنصر داخل النظام

نظام ال��بوي ك�ل أي داخل وال��بوي، مثال ذلك موقع إدارة املؤسسة التعليمية داخل ال

�ونات النظام، و�� �ذا �ي�لھ التنظي��؛  تحديد العالقات والتفاعالت ب�ن عناصر وم

اصر النظام، ومسألة مسألة التواصل ب�ن عن: اإلطار �عا�� جملة من املشكالت م��ا

لم واملتعلم خالل عملي�� ا���ام العالقة ب�ن �ذه العناصر وا�ساق�ا، تحديد دور املع

و�تضمن التحليل . ددةالتعليم والتعلم البنا�ي، وذلك من خالل مجموعة إجراءات مح

عة معينة من املشكالت اختيار أو انتقاء مجمو  -: البنا�ي مجموعة من املراحل، أ�م�ا

مثلة للمجال املقصود
ُ
 -. ل مش�لة محددةتحديد قواعد ا��ل ال�� �سمح بحل �  -. امل

دة سلًفاتحديد القواعد األع�� مستوى، وال�� �سمح بتعميم القواعد ا �دَّ
ُ
حذف  -. �

اختبار  -. لقواعد العلياالقواعد األقل مستوى وال�� أصبحت تظ�ر غ�� مفيدة لتطبيق ا

.أمكن ذلك مد أو تحو�ل القواعد ع�� حاالت أخرى، إذا -. وتأكيد النتائج

اِ�يٌّ 
َ
ْحِليٌل ِبن

َ
ت

534 structuralism
structuralisme

رضية نظر�ة �� التعلم املعر�� ترتكز ع�� أن التعلم عملية بنائي
َ
ة �شيطة ومستمرة وغ

يقية، وتتضمن عملية التوجھ، وت�� للمتعلم أفضل الظروف عندما ُيواَجھ بمش�لة حق

لية تفاوض اجتما�� مع اآلخر�ن، التعلم إعادة بناء الفرد ملعرفة ما أو ملعرفتھ من خالل عم

ت من القرن العشر�ن و�� حركة فكر�ة فلسفية ومن��ية معاصرة تبلورت �� ا��مس�نا

 معرفية وعلمية عديدة ع�� يد مجموعة من املفكر�ن والفالسفة والعلماء، وشملت حقو 
ً
ال

تار�خ الثقافة، والتحليل ومتنوعة مثل اللسانيات، واألن��و�ولوجيا واإل�ستمولوجيا، و 

ومن أ�م ما . والنقد األد�ي النف���، والفلسفة وتحليل الظوا�ر االجتماعية واالقتصادية،

و�ة ال يمكن الكشف عن مقار���ا ل�ل الظوا�ر باعتبار�ا ظوا�ر ب�ي -: يم�� الب�يو�ة

ي، و�و من�� �عطي الصدارة اعتماد من�� التحليل الب�يو  -. معقولي��ا إال بتعرف ب�يا��ا

وجية ع�� املقوالت التطو�ر�ة، ملف�وم الثبات ع�� مف�وم ا��ركة، و�قدم املقوالت املورفول

 
ٌ
ة َيِو�َّ

ْ
ِب�
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الب�ية، : ن املفا�يم مثلاستخدام ج�از متم�� م -. إنھ ج�د عل�� �س��دف �شر�ح الب�يات

وم التطور والتقدم م�اًنا معارض��ا ألية نزعة تار�خية تو�� مف� -... التحليل السانكرو�ي

يجابية وفاعلة محل الب�يات مركزً�ا، ومعاداة أية نزعة إ�سانية تجعل من اإل�سان ذاًتا إ

ئ�سة، �� الب�يو�ة الوظيفية، بدعوى انطوا��ا ع�� األيديولوجيا، وتضم الب�يو�ة اتجا�ات ر 

  -.والب�يو�ة الصور�ة، والب�يو�ة الت�و��ية
ُ
ف من ِقبل العديد من طر�قة للتحليل، ت

َّ
وظ

.الباحث�ن ا��َدث�ن لوصف وف�م املادة ال�� يحللو��ا

535 structure
structure

ة تجعل�ا م��ابطة وم���مة عملية �ي�لة وتنظيم عناصر امل��اج أو العمل ال��بوي بكيفي

معيار : التعليمية و��ي��ا مع األ�داف املقصودة،  و�ناك معياران عامان لتنظيم املواد

تعلم و�نطلق املعيار منطقي �س�ند إ�� املادة، ومعيار وظيفي يتأسس حول وظائف ال

ل من خالل خصوصيا��ا م ِ
ّ
ش�

ُ
بدأ ترت�ب وتنظيم املنطقي من املادة الدراسية ال�� �

م �ذا اإلجراء ع�� ترت�ب وغالًبا ما يقو ...) محتو�ات، طرائق، وسائل(الوسائل التعليمية 

ستمد ال��نامج أو امل��اج املادة الدراسية بتقسيم�ا إ�� فروع وأجزاء ووحدات، بحيث �

ذلك من خالل تحديد أجزاء الدرا��� �ي�لتھ وتصميمھ من ب�ية املادة الدراسية نفس�ا، و 

لوحدات، و�� األخ�� توظيف ووحدات ا��توى، ثم البحث عن العالقات ب�ن �ذه األجزاء وا

مبدأ ال��ات�ية،  -: ة منطقًياطرائق وتقنيات لتبليغ ذلك ا��توى، ومن مبادئ تنظيم املاد

من امللموس إ�� ا��رد و�و مبدأ يقوم ع�� أساس االنطالق من ال�سيط إ�� املركب، و 

ا من ال�سيط إ�� ا
ً
مبدأ التتا�ع الزم��،  -. ملركبومثال ذلك تنظيم برنامج الر�اضيات انطالق

: مبدأ ا��ور�ة -. و مراحل�او�قوم ع�� أساس تنظيم املادة الدراسية حسب تتا�ع أحدا��ا أ

دراسية، ومثال ذلك و�و تنظيم للمادة حسب أحداث أو مناسبات تقع خالل السنة ال

أما ....). ع، عيد األض��فصل الر�ي(مواضيع ا��ور األسبو�� ال�� قد تواكب مناسبات 

ذ، واإلنجازات واأل�شطة ال�� فينطلق من الكيفية ال�� يتعلم ��ا التلمي: املعيار الوظيفي

.يقوم ��ا

اُء اِملْ�َ�اِج 
َ
ِبن

536 student-centered learning
enseignement centré sur l'apprenant

تھ محوًرا لوج�ا��ا عملية �علم و�عليم تجعل من حاجات وقدرات املتعلم وا�تماما

�كة �� العملية التعليمية، ومضامي��ا وأ�شط��ا، وأك�� من حاجات األطراف األخرى املش�

ع�� تصميم املن�� ومحتوى  ول�ذا املدخل مضام�ن وا�ع�اسات كث��ة. �املعلم�ن واملدير�ن

اِلِب 
َّ
� الط

َ
ِكٌز َع�

َ
ْعِليٌم ُمْرت

َ
�
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ي�ون املعلم أك�� من م�ّسر  و�و �ع��ف بصوت الطالب وال. املقرر والعالقات ب�ن املقررات

ب أن يل�� حاجة جماعة معينة للتعلم،  وع�� س�يل املثال، يمكن للمقرر القائم ع�� الطال

مل باستخدام �عض من الطالب إ�� �علم كيف يحلون �عض املشكالت املرتبطة بالع

علم الر�اضيات قد يختار و�� مقابل ذلك فإن املقرر الذي يركز ع�� �. جوانب الر�اضيات

ة وغ�� مطلو�ة بال�سبة �غطية مجاالت ر�اضية و�ستخدم طرائق تدر�س قد ت�ون غ�� م�م

.للطالب

537 sub-systems
sous-systèmes

.النظم ال�� تمثل أجزاًء رئ�سة أخرى، تؤثر ف��ا وتتأثر ��ا

 
ٌ
ة ْرِعيَّ

َ
ٌم ف

ُ
ظ

ُ
ن

538 success criteria
critères de réussite

�ستطيع أداءه �عد ان��اء قائمة من التوقعات ال�� تصف ما نتوقع أن يتعلمھ الطالب، و 

لتعليمية، ال�� استطاع الطالب ف��ة التعلم، �� ضوء تلك املعاي�� يتم ا��كم ع�� ا��ودة ا

ح وصًفا دقيًقا ملستوى التعلم و�مكن اعتبار معاي�� النجا. أن �عرف�ا أو يؤد��ا أو يتق��ا

و�مكن التمي�� ب�ن نوع�ن من  .املتوقع أن يحصل عليھ الطالب �عد ان��اء برنامجھ الدرا���

عرفة التوار�خ أو م: معاي�� كيفية، و�� معاي�� ذات صبغة مطلقة، مثل -: املعاي��

معاي��  -. ص�ب أو ُيخطئفاملعيار �نا ي�ون محدًدا، بحيث إن املتعلم إما ي. الر�اضيات

ح ��ا، أو �سبة اإلجابة عدد األخطاء املسمو : كمية، و�� معاي�� ذات طبيعة �س�ية مثل

.ال��يحة

َجاِح 
َّ
َمَعاِي�ُ� الن

539 summative evaluation
évaluation sommative

كّمِ 
ُ
لة ألي موقف أو برنامج تقو�م �س��دف إصدار ا��كم بصفة ��ائية ع�� ا��رجات امل

ؤشرات ال�� تمكن من إصدار و�و بمثابة تجميع ل�افة امل. �علي��، أو ألية عملية �عليمية

.ب�ل عناصر�ا ومخرجا��ا حكم ��ا�ي ع�� أحد عناصر منظومة التعليم، أو ع�� املنظومة

ِو�ٌم ِ�َ�اِ�يٌّ 
ْ

ق
َ
ت

540 supervision
supervision

يحتاج إليھ الفرد ل�ي يمارس  وظيفة من وظائف اإلدارة ال�� �عمل ع�� توف�� اإلرشاد الذي

.مسؤولياتھ �� العمل

 
ٌ

َراف
ْ

ِإش

250



541 survey study
étude par sondage

ائمة، فُتجمع املعطيات طر�قة للبحث العل�� �س��دف التحقق من الظروف واألوضاع الق

قات العالمات أو قوائم أو املقابالت ال��صية أو بطا) االستفتاء(بواسطة االس�بانة 

ستخدم �ذه الطر�قة ملعرفة االتجا�ات الرئ�سة ��
ُ
الب�ئة وإلجراء املقارنة  التدقيق و�

ملعلومات أو املعطيات ال�� والتوصل إ�� الت�بؤات، وقد يتضمن امل�� توصيات مب�ية ع�� ا

السلوك، وم��  م�� املواقف، م��: و�شمل الدراسات امل��ية. ُجمعت ��ذا امل��

لتعليم امل��، وم�� ملعرفة ا��تمع ا����، م�� ا��تمع تر�وً�ا، وامل�� الص��، وم�� ا

عد الدراسات.النجاح، وامل�� املعيارى وغ�� ذلك/التقدم
ُ
امل��ية نوًعا من  كما �

مدارس، تالميذ، معلم�ن، (االستقصاء الشامل لعدد كب�� من ا��االت من داخل مجتمع ما 

م�ا ع�� ا��تمع الذي و�رمي إ�� استخالص نتائج يمكن �عمي....). وظائف، أب�ية، منا��

ت منھ العينة افية، دراسة وصفية، دراسة استكش: ومن أنواع الدراسات امل��ية.  اشُتقَّ

.ودراسة تفس��ية

 
ٌ
ة صاِئيَّ

ْ
 اْسِتق

ٌ
ِدَراَسة

542 SWOT analysis
analyse SWOT

وة ؛ أي ا ��صائص أحد أساليب التخطيط اإلس��اتي��، ُ�ستخدم لتقو�م جوانب الق

قة وجوانب الضعف ؛ أي ا��صائص ا. املنظمة املفيدة لتحقيق ال�دف عّوِ
ُ
ملنظمة امل

وا��اطر؛ أي . ل�دفوالفرص؛ أي الظروف ا��ارجية املفيدة لتحقيق ا. لتحقيق ال�دف

�� مشروع أو عمل ما، ولقد  الظروف ا��ارجية ال�� يمكن أن �عوق أداء املشروع املتضمنة

� �ل مواقف صنع القرار، �شأ �ذا األسلوب �� عالم املشروعات، لكنھ يمكن أن �ستخدم �

املشروع وتحديد العوامل  و�و يقوم ع�� �عي�ن �دف. شر�طة أن يتم تحديد ال�دف ال��ا�ي

.�دفالداخلية وا��ارجية املواتية وغ�� املواتية لتحقيق �ذا ال

تحليل نقاط القوة والضعف

والفرص وا��اطر

543 syllabus
cursus

ا الطالب �� أي صف أو أية ا��طة ال�� �عطي وصفا شامال للمقررات الدراسية ال�� يدرس�

اصة ب�ل مقرر، والفئة القائم بالتدر�س، وعدد الساعات ا��: مرحلة �عليمية، من حيث

�ل مقرر، واملوضوعات الدراسية الطالبية املس��دفة، واأل�داف التعليمية املراد تحقيق�ا ل

 التعليمية الالزمة لتنفيذ �ل ل�ل مقرر، وا��طة الزمنية لتنفيذ�ا، وأ�م متطلبات العملية

ٌر  رَّ
َ

، ُمق
ٌ
ة  ِدَراِسيَّ

ٌ
ة

َّ
ط

ُ
خ
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�� املراجع ال�� يمكن الرجوع مقرر، وأساليب ووسائل التقو�م املناسبة ل�ل مقرر، إضافة إ

.إل��ا �� دراسة �ل مقرر 

544 systematic method
méthode systématique

وال �عزل �ذا املن�� املنظومة  األداة املعرفية املث�� للتصدي لدراسة املنظومات املعقدة،

مل مع�ا بوصف�ا منظومة ، بل يتعا)املباشرة وغ�� املباشرة(موضع الدراسة عن ب�ئ��ا 

��تلف ع��ا، لذا فإنھ �عمل جزئية من منظومة أعم، و�عت�� أن املنظومة �عرف بذا��ا و�ا

�� استجالء املركبات ا��زئية ع�� �عر�ف حدود�ا ع�� معاي�� تمايز�ا عن غ���ا، ثم �عمد إ

ا لنفسھ مستوى من ا
ً
لتفصيل يقي من األساسية للمنظومة موضوع الدراسة، ُمعّرِف

اعلية ب�ن املنظومة وعامل�ا وتحتل دراسة العالقات التف. التمادي �� العمل ع�� ا��زئيات

� �ذا املن��، كما �عطي ا��ار��، ع�� دراسة مدخالت ومخرجات املنظومة، موقًعا م�ًما �

ن مركبات املنظومة، وال ��مل �ذا املن�� أ�مية خاصة لدراسة عالقات التفاعل والتبادل ب�

تخضع لقوان�ن التطور، و��تم  دينامية املنظومات، فينظر إ�� املنظومات ع�� أ��ا ب�� حية

ة مرور�ا �� حاالت استقرار، �ش�ل أسا��� بدراسة املراحل االنتقالية للمنظومات، و�م�اني

��االت، كما يدرس �ذا أو ال�افية للوصول إ�� �ذه ا/ و��ساءل عن الشروط الالزمة و

�� لقياس قدر��ا ع�� تحقيق املن�� املنظومات ع�� أ��ا ب�� غائية؛ ف��تم بأ�داف�ا و�س

ء والفاعلية، وال يقف عند �ذه أ�داف�ا، و�عمل بالتا��، ع�� استخالص معاي�� لتقييم األدا

م ع�� عمل إداري تدخ��، ا��دود، بل يتعدا�ا للنظر إ�� املنظومات كب�� قابلة للتحك

.فيصبح لوضع اإلس��اتيجيات والسياسات مع�� وداللة

وِميٌّ 
ُ
ظ

ْ
َ�ٌ� َمن

ْ
َمن

545 systems analysis
analyse des systèmes

َعرُّف عناصره األساسية وأ
َ
نماط التفاعالت ب�ن �ذه عملية قوام�ا تحديد حدود النظام و�

و�عتمد إطار . نظومةالعناصر، ثم تحديد العالقات ال�� تجعل�ا مندمجة داخل �ل م

ف ا َعرُّ
َ
لتغ��ات املتعلقة باملدخالت تحليل النظم ع�� ترت�ب العناصر وأنماط العالقات، ثم �

و�و من�� منظم . أو سلبية وا��رجات ومتغ��ات ا��الة والتغذية الراجعة إيجابية �انت

 ر واألجزاء ال�� تت�ون م��ا،يرمي إ�� فحص مشروع أو مؤسسة أو م�نة وتحليل�ا إ�� العناص

ذا يجب أن ُينجز، وما أفضل و��� أ�داف�ا ومسؤوليا��ا ومتطلبا��ا ومخرجا��ا لتحديد ما

خاطر البدائل املمكنة وجود��ا طر�قة لتحليل النظم تأ�ي بأفضل النتائج أل��ا تقارن ب�ن م

ط وصا�ع القرار ع�� تحديد البد ِ
ّ
�ط

ُ
ائل األفضل من ب�ن البدائل وت�اليف�ا، كما �ساعد ا�

ِم 
ُ
ظ

ُّ
ْحِليُل الن

َ
ت
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عالم (تصور النظام أو : ل املستوى األو  -: ولعملية تحليل النظم ستة مستو�ات ��. املمكنة

مل التحديد �افة حيث يبدأ بتحديد وا�� للنظام موضوع اال�تمام، و�ش) املش�لة

�ّوِن 
ُ
�لة نفس�ا  بفصل�ا عن ب�ئ��ا ، ثم يضع ا��دود ع�� املش)عالم املش�لة(العناصر ال�� ت

� العالقة بي��ا كنظام و��ن األنظمة األ  يتعلق : املستوى الثا�ي -. خرى �� الوقت الذي ُيوّ�ِ

وائف من ا��صائص بتحديد األنظمة الفرعية،  ال�� تتحدد  تبًعا ��موعات أو ط

عت�� . و �لفة التعليماملش��كة، وعند تصميم أو تحليل أي نظام تر�وي مثل املن�� أ
ُ
و�

 ��بو�ة وتطو�ر�ا، إعداد املعلم�ناإلدارة، املنا�� ال: األنظمة التالية أ�م األنظمة الفرعية

يھ تحديد أ�داف النظام يتم ف: املستوى الثالث -. وتدر���م، األج�زة واآلالت وغ�� ذلك

رتي��ا، وتحديد امل�ام إعداد األ�داف وت: وتنظيم الوسائل الكفيلة بتحقيق�ا من حيث

ق ب�ن العناصر، وتقييم املطلو�ة، واختيار العناصر، وتحديد مردود ال�لفة، والت�سي

ة والتخطيط ووضع أسلوب ال��مج: النظام، و�عتمد �ذا املستوى ع�� أسلو��ن �ما

يل تقييم س�� العمل �� النظام �س�: ، وغاية األسلو��ن ��)مردود ال�لفة(امل��انية، وأسلوب 

ى وضع اإلجراءات �و مستو : املستوى الرا�ع -. ع�� ضوء األ�داف املقررة لھ مسبًقا

قق بمقتضا�ا األ�داف، البديلة، إذ ي�ب�� البحث عن ش�� الطرائق البديلة ال�� تتح

ياسية، تصميم شمو�� تحليل النظم والقرارات الس:  و�تطلب �ذا املستوى عمليات مثل

�عرف القيود املفروضة ع�� للنظام، اتخاذ قرارات متعلقة بمردود ال�لفة وامل��انية، و 

: املستوى السادس -. ضليتعلق باختيار البديل األف: املستوى ا��امس -. اختيار البدائل

فيذ أول�ا التغذية �و مستوى تنفيذ النظام حيث �ستلزم عدة شروط �امة عند التن

.الراجعة للمعلومات

546 systems approach
approche de systèmes

والعامل�ن �� التعليم،  وسائل �عليمية معقدة ومت�املة وم��مجة، تضم آليات التعليم

التأكد بأن جميع �ذه  تندمج جميع�ا �� وحدة واحدة بموجب جدول زم�� م�سلسل، ��دف

 عضوً�ا ي�ون جا�ًزا �
ً
ل كال ِ

ّ
�

َ
ش

ُ
� الوقت املناسب لإلس�ام �� العناصر امل�ونة ل�ذه الوحدة �

ل  و�حاول . خدمة النظام املدر��� من أجل تحقيق األ�داف املعينة ِ
ّ
مدخل النظم أن ُ�ش�

ن من حدوث أق��� اس�يعاب لل ِ
ّ

مك
ُ
معرفة وامل�ارات �� أثناء املدخالت إ�� املقرر بطر�قة ت

خدام مدخل النظم �� دراسة ومن أمثلة است. عملية التعلم و�التا�� �عظيم جودة ا��رجات

ن من ست مراحل �� خصائص ا��موعات  أخذ -: وتطو�ر التعليم النظام التا�� امل�وَّ

ومعرفة واتجا�ات وم�ارات  إن خلفيات وا�تمامات: املس��دفة ومجال املوضوع �� االعتبار

، م املقرر، وكذلك املعرفة السابقةالطالب الذين يأتون ��ا إ�� املقرر ل�ا تأث�� قوي �� تصمي

ِم 
ُ
ظ

ُّ
ُل الن

َ
َمْدخ

253



 (م املقرر وأي تصورات خاطئة شا�عة يجب أن توضع �� االعتبار عند تصمي
ً
ف�� يمكن مثال

ت ا��الية ذات الصلة لدى تقدير امل�ارا -). أن تؤثر ع�� آليات ال�سلسل والبناء والدعم

� املقرر، لكن ذلك ال ي�ون ر�ما ت�ون �ناك معاي�� دنيا للدخول إ�: املتعلم�ن ومعرف��م

م ب البالغ�ن امللتحق�ن بالتعليمتوافًرا دائًما، ع�� س�يل املثال فإن أعداًدا كب��ة من الطال 

قد يمتل�ون من امل�ارات  العا�� لن ي�ون مع�م بالضرورة مؤ�الت ورقية تقليدية لك��م

ع�� طرائق التدر�س،  والسمات ما يؤثر �� تصميم املقرر، ور�ما ي�ون لذلك مضام�ن

إن دور : التعلم مخرجات/وضع األ�داف -. ومقررات االلتحاق ونظم الدعم وغ�� ذلك

س، و�شمل امل�ارات أو األ�داف ومخرجات التعلم م�م جدا �� مدخل النظم إ�� التدر�

سبو�ا، و�مكن أن يصوغ �ذه املعرفة أو االتجا�ات ا��ديدة ال�� ُيراد من الطالب أن يك�

�س أو �يئة تصديق أو األ�داف املتعلمون أنفس�م أو أ��اب األعمال أو �يئة التدر 

ختيار طرائق تدر�س ا -. فحص أو �يئة م�نية أو �شكيلة ما من �ذه املصادر وغ���ا

) حقيقھ من خالل املقرر أي ما نحاول ت(�عد أن نحدد األ�داف ومخرجات التعلم : مالئمة

ن من اختيار طرائق التدر�س ِ
ّ

َتمك
َ
من خالل�ا إنجاز �ذه  التعلم املالئمة ال�� ُيمكن/ ن

ظام �و التطبيق الفع�� إن العنصر التا�� �� الن: معا��ة املقرر أو املن�� -. األ�داف

ملقرر بما �� ذلك التنظيم للمقرر، و�تضمن �ل ال��ت�بات اللوجس�ية املرتبطة بتقديم ا

استخدام الوسائط واملواد العام وسرعة التقديم وتنفيذ إس��اتجيات التدر�س ا��تارة و 

التقييم  -. السة قدر اإلم�اناملساعدة املالئمة والتأكد من أن �ل جوانب املقرر �س�� �س

ط الطالب �� خ��ة �علم إن الن�يجة املش��كة للمراحل السابقة �� أن ينخر : والتقو�م

طة من أجل تنمية معرف��م وم�ارا��م واتجا�ا��م مع األخ
َّ
ذ �� ا��سبان االحتياجات ُمخط

لسابقة يمكن قياس�ا عن إن مدى فعالية جميع املراحل ا. وا����ات الفردية للمتعلم�ن

وتمتد إم�انية تطبيق مدخل .  ر طر�ق دراسة أداء الطالب �� تقييمات أثناء أو ما �عد املقر 

ش�ور أو سنوات إ��  النظم ع�� التخطيط طو�ل املدى ملقرر �امل �ستمر أسابيع أو

ق التخطيط اليومي للدروس أو ح�� التخطيط اآل�ي ����ات التعل م، ومن املمكن أن ُيطبَّ

 
ً
لون مقرًرا �امال ، وكذلك من جانب معلم من جانب مجموعة من املتعلم�ن يصممون أو ُ�عّدِ

ذلك من أجل تحليل فردي �عد مدخالت مقرره ا��دد، و�مكن استخدام �ذا املدخل ك

.التعلم السابقة/خ��ات التدر�ب

547 systems theory
théorie des systèmes

 �� البيولوجيا �� عشر�نات القرن العشر�ن ن
ً
�يجة ل��اجة إ�� تفس�� نظر�ة �شأت أوال

ئم ع�� تداخل النظم املعرفية، و�� ميدان عل�� قا. ترابط ال�ائنات ا��ية �� النظم البي�ية

ِم 
ُ
ظ

ُّ
 الن

ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن
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دة �� الطبيعة وا��تمع والعل عقَّ
ُ
وع�� نحو أك�� تحديدا . مو�و دراسة طبيعة النظم امل

صف مجموعة من األشياء أو ن/تمثل نظر�ة النظم إطاًرا يمكن لنا من خاللھ أن نحلل و

در�س والتعلم �� مجال و�مكن النظر إ�� عمليات الت.  �عمل با���ام إلحداث ن�يجة ما

التعلم �شمل / در�سالتعليم ع�� أ��ا نظم معقدة حيث إن املدخالت إ�� نظام الت

ن أداؤ�م أو الدارس�ن واملصادر واملعلومات، ب�نما �شمل ا��رجات الدار  حسَّ
َ
س�ن الذين ت

ظم العامة بأ��ا أي مجموعة و�عرف النظام نظر�ة الن. تحس�ت أف�ار�م �� االتجاه املطلوب

 أك��، و�ذه األجز 
ً
ال

ُ
ط اء امل�ونة أو عناصر النظام ترتبمن األجزاء امل��ابطة ال�� تؤلف معا ك

ي �غي�� �� واحد أو أك�� �عض�ا مع �عض �ش�ل وثيق، إما �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، وأ

.يد أو ضارمن العناصر قد يؤثر �� األداء العام للنظام، سواء �ش�ل مف
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T
548 talent

talent
الت االستعدادات العقلية قدرة فطر�ة أو استعداد موروث �� مجال واحد أو أك�� من مجا

لتفوق العق�� يظ�ر من خالل واإلبداعية واالجتماعية والفنية، وتمثل حالة من التم�� وا

�� ب�ئة مالئمة �ي تنمو و�� تحتاج إ. توافر ذ�اء مرتفع وقدرات ابت�ار�ة وموا�ب خاصة

.زات إبداعيةوتتطور �عد أن يتم اك�شاف�ا وصقل�ا ح�� تظ�ر ع�� ش�ل إنجا

 
ٌ
َمْوِ�َبة

549 teacher competences
compétences de l'enseignant

ملرتبطة بجوانب النمو مجموع املعارف وامل�ارات واالتجا�ات و�افة أنواع ا����ات ا

�ام م�نة التدر�س باملستوى األ�ادي�� وامل�� والثقا�� للمعلم، وال�� تمكنھ من أداء م

ب��امج إعداد املعلم القائمة  املطلوب، و�� محور ارت�از نوع من برامج إعداد املعلم ُ�عرف

.مل�نية، والكفايات الثقافيةالكفايات األ�اديمية، والكفايات ا: ع�� الكفايات، حيث �شمل

ِم  ِ
ّ
َعل

ُ
 امل

ُ
اَيات

َ
ِكف

550 teacher contract
contrat de l'enseignant

ھ الراتب الذي يتقاضاه عقد رس��، يتم عادة ب�ن املعلم والسلطة املدرسية، ُيحدد في

والشروط ال�� يجب مراعا��ا،  املعلم ومدة العمل بھ، والواجبات املطلوب منھ القيام ��ا،

.وقد ي�ون العقد سنو�ا، أو عقًدا مستمًرا

ِم  ِ
ّ
َعل

ُ
ُد امل

ْ
َعق

551 teacher education
éducation de l'enseignant; formation de l'enseignant

م�نة التعليم، من خالل إكساب  الصناعة األولية للمعلم �� طر�ق مزاولتھ مل�نة التدر�س أو

��م من ممارسة م�نة املعلم ا��د الالزم من ا����ات وامل�ارات واالتجا�ات والق ِ
ّ

مك
ُ
يم ال�� ت

 بقدر كب�� من الكفاءة والفاعلية، وتتواله
ً
مؤسسات تر�و�ة متخصصة  التدر�س مستقبال

ِم  ِ
ّ
َعل

ُ
ِإْعَداُد امل
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ذه املؤسسات بإعداده �� مجال ، وتقوم �)�ليات ال��بية، و�ليات إعداد املعلم�ن أو غ���ا(

��، حيث تقدم برامج دراسية التخصص، و�� مجال الثقافة العامة، و�� ا��ال ال��بوي امل

بذا��ا إحدى �ليات  تمتد إ�� أر�ع سنوات دراسية، وقد ت�ون �ذه ال�ليات مستقلة

بيعة واحتياجات �ل دولة، وتختلف برامج إعداد املعلم من دولة ألخرى وفًقا لط. ا��امعة

ل��بوي امل�� والثقا�� �� لك��ا تتفق جميًعا ع�� جوانب اإلعداد األ�ادي�� التخص��� وا

أو ما ُ�عرف ) �� املدارس(دا�ي برامج إعداد املعلم، إضافة إ�� جانب را�ع �و التدر�ب املي

ون فيھ بال��بية العملية بإشراف خ��اء من املدرسة، ومن ال�لية أو .املع�د ال��بوي الذي ُ�عدُّ

552 teacher education program
programme de formation de l'enseignant

ن معا�د و�ليات ال��بية وغ���ا ماملقررات واملساقات الدراسية ال�� يدرس�ا الطالب املعلم ب

و�شمل برامج . لم�ن وتخر�ج�ماملؤسسات التعليمية العامة أو ا��اصة املنوطة بإعداد املع

اسة املقررات ال��بو�ة إعداد املعلم دراسة مادة تخصصية أو أك��، باإلضافة إ�� در 

بإشراف خ��اء �� املدرسة ومن  �� املدارس) التدر�ب امليدا�ي(والثقافية وال��بية العملية 

� تحديد الكفايات األ�اديمية وترتكز �ذه املقرارات ع�. ال�لية أو املع�د الذي ُ�عدون فيھ

ادفة �س�� مباشرة إ�� إكسا��م وامل�نية الالزمة للمعلم، وتزو�د الطالب املعلم�ن بخ��ات �

��م من ممارسة م�نة التدر�س با ِ
ّ

مك
ُ
.ملستوى املطلوبالكفايات املطلو�ة ال�� ت

ِم  ِ
ّ
َعل

ُ
اَمُج ِإْعَداِد امل

َ
َبْرن

553 teacher formation
formation de l'enseignant

تدر�ب �� أثناء ا��دمة جميع العمليات ال�� تجرى للمعلم من إعداد قبل ا��دمة، وال

نھ من ممارسة ِ
ّ

م�نتھ بكفاءة وفاعلية �� ظل  لتطو�ر أدائھ، وصقل م�اراتھ وكفاياتھ بما ُيمك

م الذي يمس جميع عناصر التطور السر�ع الذي �ش�ده ا��تمعات، و�� ظل التغ�� الدائ

.العملية التعليمية

ِم  ِ
ّ
َعل

ُ
ِو�ُن امل

ْ
ك

َ
ت

554 teachers evaluation
évaluation des enseignants

مكينھ من امتيازات معينة عملية تقدير خطة أو مردود أو فعالية أو كفاءة املدرس قصد ت

. ستدراك ت�و�نھ و�عميقھأو ترشيد عملھ أو �عرف كيفية تنفيذه ل��طط واملنا��، أو ا

�م، بناء أداة التقو�م أو تحديد موضوع التقو :  و�قوم تقو�م املعلم�ن  ع�� إجراءات، ��

لة أو االستجواب، تحليل انتقاؤ�ا، تنفيذ عملية التقو�م بطرائق املالحظة أو املقاب

و�عت�� تقو�م . ن التقو�ماملعلومات ومعا����ا، اتخاذ قرارات حسب األ�داف املقصودة م

 
َ

ِم�ن ِ
ّ
َعل

ُ
ِو�ُم امل

ْ
ق

َ
ت
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من أن املعلم يؤدي عملھ عند  املعلم�ن إجراًء دورً�ا تنفذه السلطة التعليمية بقصد التأكد

وقد �ش��ك . سلطة التعليميةمستوى ال يقل عما تحدده املعاي�� ال��بو�ة ال�� تقرر�ا ال

تقييم عادة وفق نماذج محددة مدير املدرسة مع املشرف ال��بوي �� تقييم املعلم، و�تم ال

السلطة التعليمية عادة  و�� ضوء ن�يجة تقييم املعلم تتخذ. تقرر�ا السلطة التعليمية

: ان من تقو�م املعلمو�وجد نمط. اإلجراءات ال�� تضمن أداًء �عليمًيا أفضل للمدرسة

ت امل�نية للمعلم لتحقيق أداء ت�و���، و��ا�ي، و�س��دف التقو�م الت�و��� تقديم املساعدا

بتعاد عن النموذج املثا�� تدر���� جيد، وتحقيق األ�داف، وتحديد مدى اق��ابھ من أو اال 

ة ونفسية واجتماعية للمعلم بما يمتلكھ من سمات وخصائص م�نية وأ�اديمية وثقافي

م ع�� أداء ا
ْ

ملعلم، و�� ضوء نتائج التقو�م وأخالقية، �� ح�ن �س��دف التقو�م ال��ا�ي ا�ُ�ك

�نة التدر�س، أو إعطائھ فرصة ال��ا�ي تتخذ السلطة التعليمية قراًرا باس�بعاد املعلم من م

.لتطو�ر مستوى أدائھ

555 teachers resources center
centre de ressources des enseignants

لة، و�قدم خدماتھ نوع من مراكز مصادر التعلم �شمل موارد �عليمية عديدة وشام

م مثل �ذه املراكز خدما� ّدِ
َ

ق
ُ
�ا ال�� �ساعد املعلم�ن �� للمعلم�ن �� منطقة محددة، حيث ت

جال إجراء بحوث عمليات التدر�س من خالل تزو�د�م بمواد �عليمية متنوعة �� م

.ودراسات علمية أو عند تصميم و�نتاج مواد وأج�زة �عليمية

 
َ

ِم�ن ِ
ّ
َعل

ُ
ُز َمَصاِدِر امل

َ
َمْرك

556 teaching analysis
analyse de l'enseignement

عقيد مظا�ره لتحليل ظا�رة دراسة تحليلية لظا�رة التعليم بقصد توسيع مف�ومھ و�براز �

�صوص، حيث ُيَماَرس ملموسة من الواقع املدر���، داخل الفصل الدرا��� ع�� وجھ ا�

املعقدة، و�شمل  التدر�س، ل��صول ع�� صورة أمنية عن مظ�ر من مظا�ر التدر�س

معلم وتالميذ (ية ال��بو�ة التحليل �� البداية تحليل السلوك امل��وظ لدى أطراف العمل

طور إ�� املالحظة وتحليل ، ثم يت)القاعة وخالل درس/ وم��اج �� سياق مع�ن داخل الفصل

ن السلوك امل�� للمعلم، و�ستخدم تحليل التعليم نظاًما مساعًد  ِ
ّ

مك
ُ
ا �و عبارة عن أداة ت

ل، وتتم�� �ذه النظم من مالحظة و�عي�ن ووصف وتص�يف ثم تأو�ل الظوا�ر داخل الفص

مال التالميذ، حر�ات التفاعل، ا��وار، أع(تدرس مظ�ًرا من مظا�ر التدر�س  -: ب�و��ا

تت�ون  -. ظا�رة التدر�س�ل أداة تمثل نظاًما للتحليل وت��جم تصوًرا معيًنا ل -....). املدرس

.يف والتحليليتم تقسيم �ل فئة للتمكن من التص�  -. �ل أداة من فئات مصنفة

ْعِليِم 
َّ
ْحِليُل الت

َ
ت
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557 teaching approaches
approches d'enseignement

رائق التدر�س، سواء �انت األسس واملبادئ واملنطلقات ال�� �س�ند إل��ا طر�قة ما من ط

سية؛ أي أن مدخل التدر�س �ذه األسس أ�اديمية أو م�نية أو تر�و�ة أو اجتماعية أو نف

رائق التدر�س، ونظًرا ألن يمثل ا��طوط النظر�ة العامة ال�� تكمن خلف أية طر�قة من ط

لك �ع�� بالضرورة �ل طر�قة من �ذه الطرائق تنطلق من أسس ومبادئ نظر�ة، فإن ذ

تدر�س ع�� أنھ عملية ينظر إ�� ال: املدخل االجتما��: �عدد مداخل التدر�س، وم��ا 

م�ن �عض�م مع �عض من اجتماعية يجب أن تركز ع�� العالقات االجتماعية ب�ن املتعل

االجتماعية ب�ن مؤسسات  ج�ة، و�ي��م و��ن معلم��م من ج�ة أخرى، وع�� مدى العالقات

ب�� أن تقوم بھ مؤسسات التعليم وغ���ا من مؤسسات ا��تمع األخرى، والدور الذي ي�

: املدخل البي��  -. الء األفرادالتعليم ��دمة أفراد ا��تمع، وتحقيق أ�داف ا��تمع �� �ؤ 

فعل ضروري لتفاقم  أحد أ�م مداخل التدر�س ال�� ظ�رت �� السنوات األخ��ة، كرد

ملدخل ع�� كيفية ر�ط مشكالت الب�ئة واست��اف اإل�سان ملوارد�ا، حيث يركز �ذا ا

ضايا�ا من حيث تحليل منا�� العلوم وغ���ا من املنا�� األخرى بمشكالت الب�ئة وق

� ��ا والعمل ع�� حل�ا، كما يركز ع�أسبا��ا والنتائج امل��تبة عل��ا، ودور اإل�سان �� ا��د م

� حل مشكالت الب�ئة دور مؤسسات التعليم �� خدمة الب�ئة، و�س�ام تلك املؤسسات �

ل تدر�س العلوم ال�� أحد مداخ:  مدخل تفاعل العلم والتقنيات وا��تمع  -. وقضايا�ا

�ت لتدر�س العلوم ظ�رت خالل السنوات األخ��ة كرد فعل لالنتقادات ا��ادة ال� � ُوّجِ

 رورة ترك�� �عليم العلوم ع��بنظامھ التقليدي املعتاد، حيث دعا �ذا املدخل ا��ديد إ�� ض

اعل فيما بي��م، والقضايا طبيعة العالقة ب�ن العلم والتقنيات وا��تمع، وكيفية التف

عداد الفرد املتنور علمًيا الناتجة عن �ذا التفاعل، األمر الذي �س�م إ�� حد كب�� �� إ

فقية ب�ن موضوعات وخ��ات يركز ع�� العالقات الت�املية األ : املدخل الت�ام�� -. وتقنًيا

ات طبيعة تداخلية، املن�� الواحد، أو موضوعات وخ��ات ا��توى �� عدة منا�� ذ

موضوع أو مجال محدد، ومن  ملساعدة املتعلم ع�� ت�و�ن نظرة أو رؤ�ة �لية مت�املة حول 

الكيمياء والف��ياء (علوم أمثلة املدخل الت�ام�� الت�امل ب�ن محتوى فروع ومقررات ال

).واألحياء وا��يولوجيا

ْدِر�ِس 
َّ
َمَداِخُل الت

558 teaching competences
compétences d'enseignement

ومن . اح �� أداء م�نة التدر�سمجموعة املعارف وامل�ارات واالتجا�ات الالزمة للمعلم للنج

واملعرفة با��صائص  ب�ن �ذه الكفايات إتقان مادة التخصص ال�� سيقوم بتدر�س�ا،

 
ٌ
ة ْدِر�ِسيَّ

َ
ِكِفاَياٌت ت
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ارات التدر�س، وتوافر النفسية للطالب، ومعرفة طرائق التعليم والتعلم، و�تقان م�

نة خاصة بامل�نة، مثل االتجاه املوجب نحو ممار  سة م�نة التدر�س، واالتجاه اتجا�ات معيَّ

.املوجب نحو إقامة عالقات إ�سانية مع الطالب

559 teaching licence
licence d'enseignement

عطى للمعلم تتضمن اع��افا من ا���ومة بأنھ قد
ُ
ا أد�ى من  رخصة رسمية � أتم حد�

 زاولة م�نة، مثل التعليم ��الشروط واملتطلبات األساسية ا��ددة، وفًقا لقرار ا���ومة مل

.مدرسة ابتدائية أو ثانو�ة، أو مدير مدرسة أو ُمرشد تر�وي 

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
َصة

ْ
ُرخ

560 teaching method
méthode d'enseignement

بعة �� عرض املواد التعليمية وال� شاط التعلي�� املرافق ل�ا من اإلجراءات القياسية املتَّ

أي طبيعة التلميذ، ومواد  خالل تنظيم مختلف العناصر ال�� تدخل �� العملية ال��بو�ة؛

مية ب�امل�ا، تنظيًما عقالنًيا ومتو 
ُّ
ازًنا، وذلك �� ضوء املعرفة التعليم، والوضعية التعل

.واأل�داف ال�� تتطل��ا �ذه العناصر

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
ة

َ
ِر�ق

َ
ط

561 teaching planning
planification de l'enseignement

األساليب ال�� يمكن العملية ال�� يتم ف��ا وضع إطار شامل ل��طوات واإلجراءات و 

طلب �ذه العملية تحديًدا استخدام�ا لتحقيق أ�داف محددة خالل ف��ة زمنية معينة، وتت

يات التدر�س ومواده أ�داف الدرس، املتطلبات األساسية للتعلم، إس��اتيج: ل�ٍل من

م امل�ارات ال�� يجب ع�� املساعدة، أساليب التقو�م، و�مثل التخطيط للتدر�س أول وأ�

واملمارسة واالطالع �ش�ل  املعلم اك�سا��ا، بل و�تقا��ا، حيث يتطلب ذلك منھ التدر�ب

ودة ودقة التخطيط إذ يتوقف نجاح عملية التدر�س �� تحقيق أ�داف�ا ع�� ج. دائم

خطيط الذي يتم لف��ة التخطيط �عيد املدى و�و الت:  للتدر�س الذي يتم ع�� مستو��ن

يط قص�� املدى و�و التخط -. ا��طة السنو�ة أو ا��طة الفصلية: طو�لة من الزمن مثل

.ية أو ا��طة الش�ر�ةا��طة األسبوع: التخطيط الذي يتم لف��ة قص��ة من الزمن مثل

ْدِر�ِس 
َّ
 الت

ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

562 teaching skills
habiletés d'enseignement

ن تنفيذ عملية التدر�س بنجاح مجموعة امل�ارات ال�� ي�ب�� توافر�ا �� املعلم ل�ي يتمكن م

ْدِر�ِس 
َّ
 الت

ُ
َمَ�اَرات
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اطھ التعلي�� داخل وخارج وفعالية، و�� مجموعة سلوكيات تدر�سية يظ�ر�ا املعلم �� �ش

صياغة أ�داف (ر�س م�ارات التخطيط للتد -: الصف لتحقيق أ�داف من�� مع�ن، وتضم 

ناء تنفيذ الدرس، وتحديد الدرس، وتحديد الوسائل التعليمية ال�� سوف �ستخدم�ا �� أث

يم عناصر الدرس، املدخل التم�يدي املناسب للدرس، وصياغة عناصر الدرس، وتنظ

تظ�ر �ذه امل�ارات �� و ...). و�عداد أسئلة لتقو�م الدرس، وتحديد مجموعة مراجع للدرس

م�ارات  -. ��اص باملعلمإعداد خطة جيدة للدرس يتم ���يل�ا �� دف�� تحض�� الدروس ا

لدرس، وم�ارة التنقل م�ارة التم�يد للدرس، وم�ارة ت�سيط محتوى ا(تنفيذ التدر�س 

 ل التعليمية �� أثناء الشرح،املنطقي ب�ن عناصر الدرس، وم�ارة االستخدام الفعال للوسائ

ل ��ا، وم�ارة تنو�ع املث��ات داخوم�ارة توجيھ األسئلة، وم�ارة استقبال األسئلة واإلجابة ع

 -..). لفظي داخل الصفالصف، وم�ارة إدارة الصف، وم�ارة التفاعل اللفظي، وغ�� ال

 تقو�م البنا�ي، وم�ارة التقو�مم�ارة التقو�م التم�يدي، وم�ارة ال(م�ارات تقو�م التدر�س 

� مدى جودة التفاعل �� أثناء ال��ا�ي لنتائج عملية التدر�س للمتعلم�ن، وم�ارة ا��كم ع�

ا�ي، وم�ارة تقو�م �ل عنصر التدر�س، ومدى إيجابية املتعلم�ن معھ، وم�ارة التقو�م الذ

.....).من عناصر الدرس وا��كم عليھ وتحديد مواطن القصور فيھ

563 teaching strategy
stratégie d'enseignement

ت والتقنيات ال�� ي�بع�ا خطة إلدارة ب�ئة التعلم تتضمن مجموعة األساليب  واإلجراءا

�شو�ق، و�حقق أق��� قدر املعلم لتنفيذ عملية التدر�س، �ش�ل يضفي عل��ا املتعة وال

األ�داف  -: لتاليةممكن من األ�داف التعليمية، و�شمل اإلس��اتيجية العناصر ا

إدارة  -. فًقا ل�ا �� تدر�سھالتحر�ات ال�� يقوم ��ا املعلم و�نظم�ا ل�س�� و  -. التدر�سية

ملث��ات ال�� ينظم�ا استجابات الطالب الناتجة عن ا -. الصف وتنظيم الب�ئة الصفية

.املعلم و�خطط ل�ا

ْدِر�ِس 
َّ
 الت

ُ
ة اِتيِجيَّ �َ

َ
ِإْس�

564 team work style
style d'équipe de travail

والتعلم التعاو�ي، من  ش�ل من أش�ال العمل التعاو�ي يمكن تطبيقھ �� مجال التعليم

�ام عمل واحد محدد، خالل فر�ق عمل يت�ون من مجموعة من األفراد يقومون بأداء م

جھ، وت�ون لد��م الرغبة حيث يتعاونون فيما بي��م إلنجاز العمل املطلوب ع�� أكمل و 

الستجابة واالستعداد والدافعية للعمل، يتم��ون بخصائص الت�امل والتعاون وسرعة ا

ق العمل �� إدارة وتكمن أ�مية بناء فر .  ألداء العمل ع�� مستوى عاٍل من ا��ودة

ِر�ِق الَعَمِل 
َ
وُب ف

ُ
ْسل

ُ
أ
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ساعد ع�� تف�م و�دراك املؤسسات التعليمية املعاصرة �� �و��ا تقنية وأسلوب حديث �

وت�سيق السلوك ا��ما�� من  وتقبل األفراد اآلخر�ن �� العمل ومعرفة أ�عاد سلوك �ل فرد

يد املش��ك، والشعور بأن حيث األداء والدوافع واالتجا�ات واملواقف والقدرات والتأي

ي إ�� الت�امل ب�ن امل�ام اإلنجاز �ش�ل جما�� أعظم وأ�م من اإلنجاز الفردي، مما يؤد

�م العمل كب�ً�ا ومتعدد والوظائف واملنجزات ا��تلفة واملتنوعة، والسيما إذا �ان �

زء من �ل، و�ذا الشعور االتجا�ات واأل�شطة، كما �ساعد األفراد ع�� الشعور بأ��م ج

ز�ادة فاعلية املؤسسة وتحس�ن  �عط��م األمان االجتما�� واالنتماء، و�ذا بالطبع يؤدي إ��
.أدا��ا ا��ا�� واملستقب��

565 technological education
éducation technologique

 من اال�تمام بالتطو 
ً
و�� . ر النظري ل�ذه املبادئ فقطال��بية ال�� تؤكد تطبيق املبادئ بدال

ا ن�يجة الثورة التقانية 
ً
ال�� شملت �افة ) التكنولوجية(مجال من مجاالت ال��بية ظ�ر حديث

نھ من التعامل مجاالت ا��ياة، وال�� تركز ع�� إكساب الطالب معلومات وم�ا ِ
ّ

َمك
ُ
رات ت

ق )التكنولوجية(بكفاءة مع �ل ما �و حديث ومستحدث من التطبيقات التقانية  ، بما ُيحّقِ

ركز لھ أق��� استفادة ممكنة م��ا و�قيھ أضرار�ا االجتماعية وال
ُ
��ية واألخالقية، كما ت

مل��تبة ع�� التفاعل بي��م، أيًضا ع�� بيان عالقة التقنيات بالعلم وا��تمع، واآلثار ا

خالقية للتقنيات والقضايا والقضايا واملشكالت ال�� نتجت عن �ذا التفاعل، وا��دود األ 

.ك التقنياتاالجتماعية امل��تبة عل��ا مو��ة الوجھ اآلخر لتطبيقات تل

 
ٌ
ة اِنيَّ

َ
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ٌ
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َ
ت

566 technological literacy
culture technologique

رد فعل مباشر للثورة أحد مجاالت التنور أو الثقافة عموًما، وقد ظ�ر �ذا ا��ال ك

متالك الفرد ل��د األد�ى من ا��ديثة ال�� �ش�د�ا العالم، و�� ا) التكنولوجية(التقانية 

م
ُ
نھ من التعامل مع مستحدثات املعرفة وامل�ارات واالتجا�ات والقيم واألخالقيات ال�� ت ِ

ّ
ك

.التقنيات والتفاعل مع�ا

 
ٌ
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َ
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567 technology
technologie

ة ي��ا ومرتكزا��ا األساسية، �غيالدراسة العلمية للم�ن والفنون، مع معدا��ا ومواد�ا وأسال

و�عتمد . ة الناس ورفا�ي��مإنتاج صنا�� واسع االستعمال، لتوف�� �ل ما �و ضروري ملع�ش

� م�� لالخ��اع العل�� العم�� و�التقانة ع�� الر�اضيات والف��ياء والكيمياء، ف�� ا��قل امل

 (تكنولوجيا)
ٌ
ة

َ
ان

َ
ِتق
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ات �و اإللك��ونيات واملواد واألدو تن�شر �� �ل امليادين وتبدو مد�شة �� آخر ميادي��ا، أال و 

نية، و�مكن اعتبار الصوار�خ الطاقة النوو�ة، أقمار االتصال، املالحة ال�و : ا��ديدة مثل

 10.000س أو الفائقة للصوت /كم3000العابرة للقارات والطائرات ا��ارقة للصوت 

.العل��-س وأك�� �� املستقبل، من روا�ع التوليف التق��/كم

568 technology incubator
incubateur technologique

ملشروعات الطموحة املؤسسات التنمو�ة ال�� �عمل ع�� دعم املبادر�ن من أ��اب ا

الل توف�� ب�ئة مت�املة والذين ال تتوافر لد��م إم�انات تحقيق طموحا��م، وذلك من خ

تصل إ�� نقطة االنطالق من الدعم وا��دمات األساسية لتأس�س املشروعات ومتا�ع��ا ل

قة محددة، تنمية تنمية منط: ب�بات دون ا��اجة ملساعدة خارجية، وذلك من خالل

دة، وتنمية اقتصاد املعرفة أولو�ات تقنية محددة، تطو�ر األسواق وتزو�د�ا بمنتجات جدي

 -:��) التكنولوجية( لتقانية و�س�م ا��اضنات ا. إ�� جانب تنمية اقتصاد املوارد الطبيعية

 إ�� أداء متم�� وخدمات أفض
ً
تطو�ر األساليب  -. ل�شر الثقافة املعلوماتية وصوال

 -.ديدة تقدم قيمة مضافةاملستخدمة �� قطاع املعلوماتية واالتصال الستحداث أ�شطة ج

للمحتضن�ن ال�� تكفل إطالق  بناء القدرات وامل�ارات والتطو�ر واإلرشاد: إكساب امل�ارات

ضمان وجود : لكفاءاتز�ادة ا -.مل�ا��م و�بداعا��م وتحس�ن فرص�م �� العمل املتبع

�شر األف�ار : ألف�ار�عميم ا -. كفاءات متم��ة واستقطاب كفاءات جديدة لسوق العمل

الر�ادة �� : �يع اإلبداع�� -.ا��ديدة باستمرار لتمك�ن الشباب من تقديم أعمال متم��ة

دعم  -.ا��ودة �� العملالتفك�� بواسطة �شر روح املبادرة واإلبداع و�عميم التم�� و 

.االقتصاد الوط��

 
ٌ
ة اِنيَّ

َ
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َ
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569 technology parks
jardins de technologie

أو بواسطة الطرف�ن ) ةبحثي(مناطق يتم تخطيط�ا بواسطة مبادرات ح�ومية أو جامعية 

قانة يمكن اإلشارة إ�� ثالث ل�ي تحتوي ع�� تقانات متقدمة، و�� تلك الفئة من أقطاب الت

��ا باملشاركةتجارب، ت��اوح ب�ن تلك ال�� ت�ن��ا وخطط��ا مبادرة ح�ومية �ّنِ
َ
 ، إ�� أخرى تم ت

��ا بواسطة مبادرة �ّنِ
َ
جامعية، و�� ع�� ال��ت�ب  ب�ن ا���ومة وا��امعة، إ�� أخ��ة تم ت

�� " كم��دج "�� فر�سا،  "صوفيا أنت�بول�س"�� تايوان، " س�شو "حدائق التقانة ل�ٍل من 

عت�� ا��دائق التقانية . إنجل��ا
ُ
�� ب�ن مراكز البحوث حلقة وصل ُمث) التكنولوجية(و�

ال�� تجمع ) ى التكنولوجيةأو القر (و�س�م إ�شاء ا��دائق العلمية . واملؤسسات اإلنتاجية

ِة 
َ
ان

َ
ق ِ

ّ
َحَداِئٌق الت
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اجية، �� خلق بؤرة تفاعل، �� منطقة جغرافية متقار�ة مراكز أبحاث وجامعات وشر�ات إنت

ل إم�انية تج��� �ذه املنطقة وتزو�د�ا بأحدث ا��دمات و  الوسائل الكفيلة بإنجاز وُ�سّ�ِ

، )اصة ��ذه املنطقةتأم�ن خطوط اتصال عالية السرعة، أو َسن قوان�ن خ: مثل(عمل�ا، 

ن �ذه و�سمح بمعا��ة مشا�ل�ا �ش�ل مستقل عن املشا�ل العامة �� ا ؤّمِ
ُ
لدولة، كما ت

إن إ�شاء مثل �ذه . ع اإلنتا��ا��دائق انتقال التقانة من ح�� ا��ابر البحثية إ�� القطا

اإلنتاجية واملؤسسات  ا��دائق يجب أن ي�ون بمبادرة مش��كة ب�ن الدولة واملؤسسات

ان�ن املناسبة ل���يع إ�شاء وتصدر الدولة غالبا القو ). املصارف وشر�ات التأم�ن(املالية 

ائ�ية للشر�ات واملؤسسات مثل �ذه ا��دائق بتقديم إعفاءات ضرائ�ية ل�ا، و�س�يالت ضر 

لة، باإلضافة إ�� سن القوان�ن الكفيلة باستعمال رؤوس مّوِ
ُ
األموال ا��اطرة، والضرور�ة  امل

.لدعم املشار�ع الناشئة

570 theory of cultural change
théorie du changement culturel

التغ�� الثقا��، وتختلف �ذه  النظر�ة ال�� تفرز العامل أو العوامل الدينامية ال�� �س�ب

.تخطيطالنظر�ة أو النظر�ات حول دور ال��بية والفكر اإل�سا�ي وال

اِ��ِّ 
َ

ق
َّ
ِ� الث ُّ�

َ
غ

َّ
 الت

ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن

571 thinking
pensée

أسلوب معرفتھ وأخالقياتھ، قدرة الطالب ع�� اتخاذ قرار مع�ن �� ضوء خلفيتھ الثقافية و 

لعقلية أو املمارسات وتصوره عن نفسھ وعن اآلخر�ن، من خالل سلسلة من ال�شاطات ا

��واس ا��مس، وتؤدي الذ�نية يقوم ��ا الدماغ عندما يتعرض ملث�� عن طر�ق إحدى ا

معلومات ال�� يتوصل ل�ا �� القدرة ع�� استخدام التفك�� وم�اراتھ إ�� توظيف الطالب لل

عت�� أساًسا ��ل املشكالت ال�� تحديد االختيارات املناسبة أو البدائل واالف��اضات ال�� �

 تواج�ھ، ول�ي �ستطيع التعامل بفاعلية مع مشكالت ا��ياة امل
ً
.عقدة حاضًرا ومستقبال

ِك�ٌ� 
ْ

ف
َ
ت

572 time management
gestion du temps

ن اختيار ال���ء ال��يح عملية تخطيط وتنظيم وتوجيھ ورقابة الوقت بما يمكن الفرد م

: رة الوقت ع�� ثالث ر�ائز ��وترتكز إدا. املراد عملھ والقيام بأعمال كث��ة �� وقت قص��

أحد املؤشرات ال�� يمكن  إدارة األ�داف، و�دارة الذات، و�دارة العمل ا��ما��، و�عد

 ن املوارد واإلم�انات النادرةاستخدام�ا لقياس كفاءة وفاعلية املدير�ن، باعتبار الوقت م

ة وا��اصة، إذ تؤدي إدارة ال�� يؤدي استخدام�ا بكفاءة إ�� الوصول إ�� األ�داف العام

ِت 
ْ
 الَوق

ُ
ِإَداَرة
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ق أفضل النتائجتحس�ن األداء وز�ادة فاعليتھ ب -:املدير لوقتھ بفعالية إ��  ا�ساع  -. ما ُيحّقِ

 -. لقدرات االبت�ار�ة واإلبداعيةإتاحة الفرصة لتنمية ا -. دائرة اإلنجازات بدرجة أك�� �س�يا

�ارة التفو�ض وت�و�ن الصف تنمية م -. ال��ك�� ع�� النتائج واأل�داف ول�س ع�� اإلجراءات

.الثا�ي

573 total quality management 

(TQM)gestion de la qualité totale

�ش�ل مستمر لتحقيق  خلق ثقافة متم��ة �� األداء، حيث �عمل املديرون والعاملون 

ل تحر�ك القدرات توقعات العميل، وأداء العمل �ش�ل ��يح منذ البداية، من خال

نتاجية �ش�ل مستمر وتحقيق املش��كة ل�ٍل من العامل�ن واإلدارة ��دف تحس�ن وز�ادة اإل 

.ا��ودة �ش�ل أفضل و�فاعلية و�� أقصر وقت

ِة 
َ
اِمل

َّ
 ا�َ�ْوَدِة الش

ُ
ِإَداَرة

574 training
formation

� �� املعلومات وامل�ارات �شاط �علي�� �س��دف تحس�ن أداء األفراد عن طر�ق إحداث �غ�

��م من أداء أعمال�م ا��الية أو امل ِ
ّ

مك
ُ
ستقبلية، ومساعد��م ع�� واالتجا�ات، وال�� ت

ط، و��يئة الظروف
َّ
�ط

ُ
واألوضاع وتوف�� اإلم�انات  اك�سا��ا من خالل التعليم والتدر�ب ا�

ع��ف ��ا �� مجال تنميةوُ�عت�� التدر�ب من أك�� اإلس��اتيج. والوسائل الالزمة لذلك
ُ
 يات امل

خّصِ 
ُ
ص لھ �سبة من املوارد ال�شر�ة لتحس�ن األداء، حيث إن معظم املؤسسات ت

.اس�ثمارا��ا �� مجال تنمية املوارد ال�شر�ة

ْدِر�ٌب 
َ
ت

575 training approach
approche de formation

يتضمن االصطالح إعداد  املدخل والطرائق املستخدمة لتقديم املعرفة وامل�ارات، وقد

را��� أو الورشة، كما وتنفيذ وتقييم أ�شطة التدر�ب النظري والعم�� �� الفصل الد
.يتضمن أيًضا إعداد واستخدام وتقييم معدات التعليم املطلو�ة

ْدِر�ِب 
َّ
َ�ُ� الت

ْ
َمن

576 training goals
objectifs de formation

رد، بحيث يتم التدر�ب �س��دف التدر�ب تنمية م�ارات أو معارف أو خ��ات جديدة للف

ا�ي �� أدائھ و�عداده بطر�قة منتظمة ومستمرة طوال حياة الفرد، إلحداث تطو�ر إيج

ْدِر�ِب 
َّ
 الت

ُ
ْ�َداف

َ
أ
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ع حدوثھ �� املستقبل
َّ
اك�ساب األفراد  -: التدر�ب  و�شمل أ�داف. للتأقلم مع التغ�� املتوق

تطو�ر  -. العمل ع�� أكمل وجھ املعارف امل�نية والوظيفية وصقل امل�ارات والقدرات إلنجاز

تخفيف العبء  -. نتاجية للفردرفع الكفاءة اإل  -. أساليب األداء لضمان أداء العمل بفعالية

توف��  -. ع عن العملاملسا�مة �� معا��ة أسباب االنقطا -. ع�� املشرف�ن والرؤساء

اقد، واالستفادة من القوى ا��د من األخطاء والف -. احتياجات املؤسسة من القوى العاملة

مساعدة �ل فرد ع��  -.ممكن العاملة واألدوات واألج�زة واآلالت املستعملة إ�� أق��� حد

.�ة ال�� �عمل ��اف�م و�دراك العالقة ب�ن عملھ وعمل اآلخر�ن و��ن أ�داف ا��

577 training plan
plan de formation

� إطار وسياق األ�داف الرئ�سة للمؤسسة، و�وّ�ِ  � عالقة ودور التدر�ب بيان شامل يوّ�ِ

ة، وال��امج املناسبة االحتياجات التدر��ية الالزم: �� تحقيق �ذه األ�داف من حيث

ى األعمال ا��الية أو لتحقيق التطابق ب�ن العمل ومواصفات األفراد سواء ع�� مستو 

.ملادية وال�شر�ة لھاملستقبلية، مع تحديد ا��دول الزم�� للتنفيذ واملتطلبات ا

ْدِر�ِب 
َّ
 الت

ُ
ة

َّ
ط

ُ
خ

578 training planning
planification de la formation

تالءم وتحقيق األداء الذي الت�بؤ باالحتياجات التدر��ية لتنمية وتطو�ر السلوك بما ي

تحديد العناصر الالزمة لذلك تتطلبھ امل�شأة لتحقيق أ�داف�ا، واتخاذ القرارات ا��اصة ب

 أو أفراًدا أو معدات وطر�قة تنفيذ ال�شاط
ً
التدر��� وتوقيتات التنفيذ  سواء �انت أمواال

.املالئمة

ْدِر�ِب 
َّ
 الت

ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

579 training program
programme de formation

ة فني�ن و�دار��ن �� أثناء ا��دمال��نامج الذي يقدم للعامل�ن �� مجال التعليم من معلم�ن و 

قدرا��م، من خالل مجموعة ل��و�د�م ب�ل ما �و جديد �� مجال عمل�م وتطو�ر م�ارا��م و 

مة لتحقيق أ�داف �ذا ال��نامج صمَّ
ُ
، وتختلف برامج التدر�ب  من األ�شطة املت�املة وامل

مة من خالل�ا، وأساليب ت قدَّ
ُ
در�س�ا وتنفيذ�ا باختالف من حيث مد��ا ونوعية ا����ات امل

.ال�دف م��ا ونوعية األفراد املتدر��ن

ْدِر�ِ��ٌّ 
َ
اَمٌج ت

َ
َبْرن

580 transparency
transparence

وحق . لقرار املؤس���حق �ل مواطن �� الوصول إ�� املعلومات ومعرفة آليات اتخاذ ا

 
ٌ
ة اِفيَّ

َّ
ف

َ
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ب ضروري لوضع معاي�� أخالقية وميثاق عمل مؤس
َّ
���، ملا تؤدي إليھ من الشفافية ُمتطل

ع آلليات ا��صول ع�� و�ناك ثالثة أنوا. الثقة وكذلك املساعدة ع�� اك�شاف الفساد

داري إ�� ا���از نفسھ أو إعطاء الفرد أو املتعامل ا��ق �� تقديم تظلم إ -: املعلومات 

حايدة تو��� �شأن إعطاء الفرد حق التظلم إ�� ��نة م -. إحدى ا���ات القانونية

ة محايدة ل�ا سلطة األمر إعطاء للفرد حق التقدم بطلب إ�� ج� -. اإلفصاح عن املعلومات

.باإلفصاح عن املعلومات املطلو�ة

581 types of learning
types d'apprentissage

 -: انية أنماط للتعلم �� الطرق أو األساليب ال�� �ستخذم �� عملية التعلم، و�ناك ثم

 -. م عن طر�ق الر�ط اللفظيالتعل -. التعلم عن طر�ق املث�� واالستجابة -.التعلم اإلرشادي

التعلم عن  -. و ال�سلسلالتعلم عن طر�ق ال��ابط أ -. التعلم عن طر�ق التمي�� املتعدد

التعلم  -). �علم املبدأ(بادئ التعلم عن طر�ق القواعد وامل -). �علم املف�وم(طر�ق املفا�يم 

.عن طر�ق حل املشكالت

ِم 
ُّ
َعل

َّ
َواُع الت

ْ
ن

َ
أ
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U
582 unschooling

contre scolarisation
مح ذوو�م، أوالع�ش حيث إعطاء األطفال ا��ر�ة ليتعلموا �� العالم ومنھ بقدر ما �س

ة ا��ياة اليومية؛ أي يوجد التعلم باعتباره عملية طبيعية ُمدَمجة �� فضاءات وأ�شط

و مؤسسية، و�و ش�ل التعلم من خالل ا��ياة بدون صفوف أو أعمال مدرسية ش�لية أ

ھ وع�� الرغم من أن طبيعة الالتمد. من أش�ال التمدرس امل���� رس �س��شد بالطفل وُ�وجَّ
العالم و�ساعدون أطفال�م ��  من جانبھ، إال أن اآلباء �شار�ون أيضا من خالل خ��ا��م ��

دية امل�مة االش��اك مع الوصول إ�� العالم واإلبحار فيھ وف�مھ، ومن األ�شطة الوال

ال �� الوصول إ�� أ��اص األطفال �� قراءة الكتب واملقاالت املفيدة، ومساعدة األطف

ضع أ�داف ألنفس�م متخصص�ن لبحث جوانب معينة من املعرفة مع�م، ومساعد��م �� و 

مام بالالتمدرس ال �ع�� أنھ وتحديد ما يحتاجونھ لتحقيق�ا؛ فالطبيعة القائمة ع�� اال�ت

 يدي الوالدين، و�نما �ع�� أن يقوم ا
ُّ

ف
ُ

لوالدان �� مقام املعلم أو مدخل إ�� التعليم َيك

.تمدرساملرشد ألطفال�م، خاصة الصغار م��م أو املستجدين ع�� الال

َمْدُرٌس 
َ
ت
َ
ال
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V
583 value clarification strategy

stratégie de clarification des valeurs
رور بخ��ات �عليمية إس��اتيجية ��دف إ�� إكساب القيم بصورة وظيفية من خالل امل

مة ل�م قدَّ
ُ
، ألن أ�شطة �ذه اإلس��اتيجية مباشرة، و�ثارة حماس التالميذ للمادة العلمية امل

� لدى  تجعل التلميذ يتغلب ع�� امللل والرتابة ال�� تواج�ھ أثناء نّ�ِ
ُ
تناول دروسھ، ولذلك ت

وتنمو لديھ م�ارات الدقة  .التلميذ حب املعرفة، وتحثھ ع�� شغف ا��صول ع�� املعلومات

ل املسؤولية، و�� إحدى �� االختيار واتخاذ القرارا واملناقشة وحسن االستماع وتحم

ساس اال�تمام �عملية التقييم إس��اتيجيات تنمية القيم ال�� تقوم فكر��ا األساسية ع�� أ

دة م املش�لة القيمية للمتعلم ُمجرَّ تقدَّ
ُ
م من أي قيود ثم يناقش�ا املتعل ال ع�� القيم ذا��ا، ف

ج�ات النظر حول �شأن تحديد موقفھ م��ا، ثم ُ�عطى الفرصة لعرض مدى واسع من و 

أن �عرض  -: تدرجة، ��املواقف ا��تلفة للبدائل، و�س�� �ذا وفق خطوات أو مراحل م

التالميذ أن يق��حوا بدائل  يق��ح املعلم أو يطلب من -. املعلم ع�� تالميذه مش�لة معينة

�ع�� التالميذ عن  -. ن نتائجيدرس التالميذ �ل بديل وما ي��تب عليھ م -. ��ل �ذه املش�لة

�ُل حسب وج�ة  –دائل يختار التالميذ ما �شاءون من ب -. شعور�م إزاء �ل بديل بحر�ة

.مع توف�� ا��ر�ة ال�املة ل�م -نظره 

ِم  ْوِضيِح الِقيَّ
َ
 ت

ُ
ة اِتيِجيَّ �َ

َ
ِإْس�

584 values
valeurs

ء واملعا�ي وأوجھ ال�شاط، تنظيمات ألح�ام عقلية انفعالية معممة نحو األ��اص واألشيا

��ا الفرد ع�� ضو ء ما لديھ من اتجا�ات تمثل مستوى وجدانًيا انفعالًيا متقدًما، ي�ّوِ

عت�� املعيار الذي يحكم إيجابية أو سلبية تجاه مواقف أو أ��اص أو أشياء محددة، و�

ھ السلوك تجاه ما يتفق مع تلك القيم، و�ذا �ان  قيم �ذا الفرد �ل أنماط سلوكھ؛ فتوّجِ

�� ذلك الفرد عما لديھ من من املمكن تنمية القيم لدى الفرد، فإن الذي ال يمكن �و تخ

جاال��ا ف�ناك قيم دي�ية، وتتعدد القيم بتعدد وتنوع م. قيم، أو �غي�� تلك القيم بأخرى 

ِقَيٌم 
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لقيم واحًدا من أ�م إ��، و�مثل ت�و�ن ا...وقيم أخالقية، وقيم علمية، وقيم تر�و�ة

).االنفعالية(مستو�ات األ�داف الوجدانية 

585 video conference
vidéo-conférence

ال�� �سمح للمعلم بلقاء مع  التعليمية ا��ديثة،) التكنولوجية(أحد االبت�ارات التقانية 

علومات بأش�ال�ا ا��تلفة، تالمذتھ من مختلف األماكن لقاًء حًيا �سمح بالتحاور ونقل امل

فاعلًيا، �سمح بالنقاش ب�ن وُ�ستخدم أيًضا لتدر�ب املعلم�ن �� أماكن عمل�م تدر�ًبا حًيا ت

ي الت�ليفات والتغذية الراجعة عل� لّقِ
َ
�ا �س�ولة و�سر، وذلك من خالل املدرب واملتدر��ن، وت

ر ع�� الصوت والصورة مجموعة أج�زة مختلفة الوظائف ت�يح إم�انية االتصال املباش

�ن أو أك�� حيث يمكن ل��ص أو عدة أ��اص
َ
ث أن يقوموا بذلك  والكتابة ب�ن ُمتحّدِ

.االتصال مع ��ص أو أك�� موجودين �� م�ان آخر

َمٌر َمْرِ�يٌّ 
َ
ت

ْ
ُمؤ

586 virtual class
classe virtuelle

ة يوجد ف��ا الطلبة، غرفة إلك��ونية �شتمل ع�� اتصاالت لعدة صفوف أو أماكن خاص

علومات ا��تلفة، بواسطة و�رتبطون �عض�م مع �عض، ومع املعلم أو املشرف، ومصادر امل

 تصاالت بأ��ا ثنائية االتجاهوصالت وأسالك أو موجات قص��ة عالية ال��دد، وت�سم �ذه اال

.تلفةت�يح التفاعل املر�ي واملسموع ب�ن الطالب �� األماكن ا��

 ٌّ� ِ�َ�ا��ِ
ْ
 اف

ٌّ
َصف

587 virtual education
enseignement virtuel

و م�انًيا أو �ل��ما، حيث يقدم التدر�س �� ب�ئة �علم ينفصل ف��ا املعلم عن الطالب زمنًيا أ

الوسائط املتعددة والشابكة  املعلم محتوى املقرر من خالل تطبيقات إدارة املقرر ومصادر

�توى و�تواصلون مع املعلم عن واملؤتمرات املرئية وغ���ا، والطالب يتلقون ا�) اإلن��نت(

: ات القائمة ع�� الفيديو املقرر  -: ومن أنماط التعليم االف��ا���. طر�ق نفس �ذه التقنية

ئح عرض أو أمثلة �شبھ مقررات الفصل وجً�ا لوجھ حيث يتحدث ُمحاضر و�ستخدم شرا

 من الصور املتحر 
ً
�اضر، شبكية لتوضيح املقررات السمعية، لكن بدال

ُ
م صوت ا� كة ُيقدَّ

دة بنص مكتوب للمحاضرة قررات الكتب م -. وصفحات املقرر ت�ون �� الغالب ُمزوَّ

مة بالشبكة دعَّ
ُ
ث يقرأ الطالب فصول �عتمد ع�� كتب دراسية محددة، حي: الدراسية امل

املناقشة والتمار�ن ودراسات  أما أسئلة املراجعة وموضوعات. املقررات و�تدبرو��ا بأنفس�م

 
ُ
ش مع ا�

َ
ناق

ُ
ى ل�ل فصٍل ع�� أحد مواقع الشبكة وت

َ
عقد جلسات . �اضرا��الة فُتعط

ُ
وقد �

 ٌّ� ِ�َ�ا��ِ
ْ
ْعِليٌم اف

َ
�
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ً
عند "مقررات تدرس :  مقررات األقران -. صفية ملناقشة األمور �� غرف الدردشة مثال

�ر مؤخًرا من خالل برامج ودون من�� ُمعد، و�و ميدان جديد �� التعليم الشب�ي ظ" الطلب

راء مادة املقرر النصية أو �عد إث: مقررات الرسوم املتحركة  -. جديدة �� التعليم املباشر

 -. ومظ�ره أك�� إثارة السمعية بالرسوم املتحركة، طر�قة جيدة عموًما ��عل ا��توى 

ليم تقليدي من �عد، لكن مادة مقررة منظمة �ستخدم ك��نامج �ع: مقررات النص ال�شع�� 

صفح، وتر�ط النصوص �ل املادة تقدم إلك��ونًيا و�مكن مساند��ا عن طر�ق برنامج ت

.فيدةال�شعبية النص وأجزاء الوسائط املتعددة والتمار�ن بطر�قة م

588 virtual school
école virtuelle

قّدم مقررا��ا بال�امل من خالل طرائق الشاب
ُ
، وتقدم )اإلن��نت(كة مؤسسة �عليمية ت

عَتمدة مقرًرا �عليمًيا �ل الوقت أو �
ُ
ًما بحيث يؤدي املدرسة االف��اضية امل عض الوقت مصمَّ

ثانوي �ع�� االعتماد، كما أن إ�� ا��صول ع�� درجة أو ش�ادة، و�� املستوى االبتدا�ي وال

م درجات معتمدة ع قّدِ
ُ
 عاًما وت

ً
كما ). اإلن��نت(�� الشابكة املدارس االف��اضية تأخذ تمو�ال

م �ل ا��دمات الطالبية أيضا من خالل تقنيات الشابكة  قدَّ
ُ
؛ فاملدرسة )إلن��نتا(ت

ل�� تر�ط املدير�ن واملعلم�ن االف��اضية تختلف عن املدرسة التقليدية بالوسائط املادية ا

وتختلف . رس االف��اضيةوالطالب؛ حيث توجد نماذج قيد ونماذج �عليمية مختلفة للمدا

و�ظل الطالب . طالٍب  200طالًبا �� الفصل إ�� نحو  25أ��ام الصفوف بدرجة كب��ة من 

ل أدوات االتصال الشبكية ع�� اتصال مع املعلم�ن و�تعاونون مع الطالب اآلخر�ن من خال

م ل�م �� برامج توصيل املقرر مثل السبورة والـ  قدَّ
ُ
، و�تصل الطالب �� "moodle"ال�� ت

ورت املدارس االف��اضية �عض ا��االت مع املعلم�ن بال�اتف، ومن أجل ت�س�� االتصال ط

�يانات الطالب، كما توجد برامج نظم خاصة ��ا للمساعدة �� بناء املقررات واالحتفاظ ب

.ملدارس واملقرراتأيضا الكث�� من الكتب وأدلة التدر�ب �ساعد �� تطو�ر �ذه ا

 
ٌ
ة ِ�َ�اِضيَّ

ْ
 اف

ٌ
َمْدَرَسة

589 vocational education and 

training (VET)éducation et formation professionnelle

ز ع�� ا��االت امل�نية والتطبيقية وا��رف ِ
ّ

ية العملية �التعليم الف�� نظام �علي�� ُيرك

عم��، أي األعمال ال�� �انت الصناع، وُ�عد املتعلمون مل�ن �عتمد ع�� ال�شاط اليدوي وال

عرف �� السابق بأ��ا غ�� أ�اديمية أي ال�� ترتبط بحرفة أ
ُ
و صنعة أو م�نة محددة، وقد �

��ة املتعلم �ش�ل مباشر �� ُ�شار إليھ أحياًنا باسم التعليم الف�� أو التق�� حيث ُين�� خ

 ٌّ� ْدِر�ٌب ِمْ�ِ
َ
ْعِليٌم َوت

َ
�
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ة ألغلب امللتحق�ن بھ، و�و ُ�َعد مرحلة من��ي. مجموعة معينة من األساليب أو التقنية

مھ إ�� مراحل �عليمية أع��
ُّ
امل�� �� مستوى التعليم  و�قدم التعليم. و�عض�م يواصل �عل

داد تنوًعا ع�� مدار القرن الثانوي عن طر�ق معا�د التقنيات أو �ليات ا��تمع، وقد از 

ملعلومات وا��دمات إ�� العشر�ن، وأصبح اآلن يوجد �� الصناعات والسياحة وتقنيات ا

ا�� والتق�� والزرا�� كما يضم فروًعا مختلفة �التعليم الصن. جانب ا��رف التقليدية

�� ذلك، و�تم التدر�ب �� صفوف والتجاري وتدب�� امل��ل والتعليم الص�� و�دارة األعمال وغ

.نظامية إ�� جانب املشغل أو املعمل أو ا��ت�� أو الورشة

590 V-shape maps
cartes de forme V

نموذج  للتدر�س، و�� نوع خاص من ا��رائط التخطيطية ال�� يمكن االعتماد عل��ا ك

فا�ي�� يمكن من خاللھ الر�ط ب�ن ا��انب امل) V(عبارة عن مخطط ع�� ش�ل ا��رف 

در�س، و�ذه ا��رائط تمثل النظري وا��انب اإلجرا�ي العم�� ألي موضوع خالل عملية الت

 �� مجال تدر�س العلوم و�عض التخصصات األخرى ا
ً
ل�� تقوم ع�� أ�شطة نموذجا فعاال

.وتجارب عملية ومعملية

ِل 
ْ
�

َّ
 الش

ُ
اِئط َر

َ
خ
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W
591 women empowerment scale

échelle d'émancipation de la femme
ز ع�� ا��ر�ة وفرصة التمك�ن �و قدرة جميع الفئات ع�� ممارسة االختيار املتمرك

 ومن. لقرارات ال�� تؤثر ع�� حيا��ماملشاركة �� �ذا االختيار، أو تأييده والقدرة ع�� اتخاذ ا

 من قدرا��ن؛ ُي��ز مقياس
ً
ة تمك�ن املرأة ا�عدام املساوا خالل ال��ك�� ع�� فرص ال�ساء بدال

سلطة صنع القرار وال�� يتم املشاركة السياسية و  -: ب�ن ا���س�ن �� ثالثة مجاالت رئ�سة 

املشاركة  -. ��ملانيةقياس�ا بال�سب املئو�ة ��صص ال�ساء والرجال من املقاعد ال

قاس وفًقا ملؤشر�ن �م
ُ
ال�سب املئو�ة ��صص : ااالقتصادية وسلطة صنع القرار، وال�� ت

شّرِع�ن وكبار املسؤول�ن واملدي
ُ
ر�ن، وال�سب املئو�ة ��صص ال�ساء والرجال من مناصب امل

ملوارد االقتصادية، وال�� السيطرة ع�� ا -. ال�ساء والرجال من املناصب امل�نية والفنية

ر املك�َسب ل�ٍل من ال�ساء والرجال قدَّ
ُ
قاس بالدخل امل

ُ
ساب ال�سبة املئو�ة و�تم ح. ت

 للمع
ً
عة بال�ساوي كمتوسط مرجع للس�ان وفقا ال�سبة املئو�ة : ادلة التاليةاملعادلة واملوزَّ

عة بال�ساوي  �سبة الذ�ور من )+ 1(-اإلناث  دليل(�سبة اإلناث من الس�ان = املعادلة واملوزَّ

اسية واالقتصادية، أما بال�سبة للمشاركة �� صنع القرارات السي). 1-دليل الذ�ور (الس�ان 

أي أن  -50ر�ق قسمتھ ع�� فيتم حساب ال�سبة املئو�ة املعادلة واملوزعة بال�ساوي عن ط

ة دليل اإلناث والذ�ور وحينما ت�ون قيم. حصة ال�ساء �ساوي حصة الرجال �� �ل متغ��

ع ة بال�ساوي وفًقا للمعادلة صفًرا ال يتم عند�ا تحديد ال�سبة املئو�ة املعادلة واملوزَّ

اتجاه الصفر ت�ون حدود ا��سابية الواردة أعاله، ومع ذلك عندما تميل قيمة الدليل ب

عة بال�ساوي صفًرا، و�ناًء ع �ة ليھ يتم �عي�ن قيمة ال�سبة املئو ال�سبة املئو�ة املعادلة واملوزَّ

عة بال�ساوي ع�� أ��ا صفر �� �ذه ا��االت وأخ�ً�ا يتم حساب مقياس  .املعادلة واملوزَّ

ملئو�ة املعادلة واملوزعة تمك�ن املرأة كمتوسط �سيط لألدلة الثالثة ا��اصة بال�سب ا

.بال�ساوي 

ةِ 
َ
ْرأ

َ
ْمِك�ِن امل

َ
َياُس ت

ْ
ِمق

592 world wide web (www) ،
ُ
ة يَّ ِ

َ
  الَعامل

ُ
ة ُبوِتيَّ

َ
ك

ْ
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ُ
ة

َ
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َّ
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réseau informatique mondial

�يح  شبكة اتصال عاملية، و�� عبارة عن دائرة معارف �ائلة ممتدة
ُ
ع�� بلدان العالم، ت

فية، دي�ية، أدبية، علمية، سياسية، ثقا(ملستخدم�ا البحث عن أية معلومات ��مھ 

ر �شر املعلومات بمختلف أش) إ��... تجار�ة، �ّسِ
ُ
كتابية أو : �ال�ا�ش�ل �س��، كما ت

لذا اتج�ت ا��امعات  مسموعة أو مرئية ع�� صفحات إلك��ونية �ش�ل �س�ل ان�شار�ا؛

ل ع�� الباحث�ن والدارس�ن سّ�ِ
ُ
�شر معلوما��م،  ومؤسسات التعليم الستخدام�ا ل�

ل �علم�م، كما أصبحت وسيلة من سّ�ِ
ُ
وسائل التعلم من ُ�عد،  واستقبال املعلومات ال�� �

ن من الدراسة، وأداء االختبارات، وعقد املؤتمرات م ِ
ّ

َمك
ُ
و�مكن ل�ذه . ن خالل�احيث ت

باملعلومات والبيانات  االحتفاظ -: الشبكة تقديم �س�يالت تدر�سية و�عليمية من خالل

ة للتواصل ب�ن ج�سيات إتاحة الفرص  -.وتص�يف�ا ومعا����ا �� مختلف مجاالت املعرفة

تناقش حول�ا مما يز�د مختلفة من الطالب �� أماكن مختلفة حول موضوعات معينة، وال

إتاحة الفرصة أمام  -. فةمن فرص �علم�م، و�تقا��م للم�ارات، وجوانب التحصيل ا��تل

م�م، وذلك ب
ُّ
تقديم كم �ائل من البحوث الطالب للبحث، و�عداد أوراق العمل الالزمة لتعل

مللفات والبيانات ب�ن انتقال ا -. والدراسات واملعلومات، حول عدد كب�� من القضايا

ذية الراجعة، وت�امل املستخدم�ن من الطالب واملعلم�ن، ومن �نا َ�سُ�ل تقديم التغ

بنا��م من خالل الدخول ع�� اطالع أولياء األمور ع�� مستوى تقدم أ -. ا����ات ب�ن الطالب

بمستوى تحصيل�م وتقدم�م  مواقع مدارس�م أو جامعا��م، واالطالع ع�� التقار�ر ا��اصة

الطالب وزمال��م من خالل  إتاحة فرص التفاعل ب�ن املعلم�ن والطالب، أو ب�ن -. الدرا���

نمية قدراتھ امل�نية من ت�س�� عمل املعلم، ومساعدتھ ع�� ت -.التواصل ال�� ع�� الشبكة

�� ش�� مجاالت  خالل ما يطلع عليھ من بحوث ودراسات، أو مخططات دروس جا�زة

م جا�زة، حيث تتوافر �ذه املصادر -. املعرفة
ُّ
بك��ة ع�� مواقع�ا  تقديم مصادر �عل

ن املعلم والطالب، حيث توف�� الفرص لتنمية القدرات االبت�ار�ة لدى �ٍل م -. ا��تلفة

ل �شر أعمال�م، واالطالع ع�� أعمال اآلخر�ن سّ�ِ
ُ
�.

 (ال.. )
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يالفهرس الفرنس 
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159abandon

3accélération

6accréditation

305acquisition des connaissances

52activité de classe

372activité hors-classe

287activité pédagogique

475activité scientifique

457activité scolaire

338administration

11administration de l'enseignement

176administration pédagogique

464administration scolaire

177aides pédagogiques

335alphabétisation

514alternatives stratégiques

268amélioration

399amélioration continue de la 
performance

437amélioration de la qualité

463amélioration des écoles

18analyse

134analyse de décisions

383analyse de la recherche 
opérationnelle

556analyse de l'enseignement

371analyse de réseaux

529analyse de stratégie

210analyse d'environnement

296analyse d'environnement intérieur

370analyse des besoins

21analyse des opportunités et des 
menaces extérieures

407analyse des politiques

545analyse des systèmes

76analyse du contenu

160analyse duale

238analyse fonctionnelle

410analyse politique, économique, 
sociale et technologique (PEST)

533analyse structurelle

542analyse SWOT

23anthropologie

24anthropologie de l'éducation

26apprentissage

64apprentissage basé sur la 
compétence
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403apprentissage basé sur la 
performance

430apprentissage centré sur les projets

84apprentissage coopératif

233apprentissage flexible

272apprentissage individuel

321apprentissage par le travail

223apprentissage par l'expérience

426apprentissage programmé

333apprentissage tout au long de la vie

575approche de formation

546approche de systèmes

295approche interdisciplinaire

178approche pédagogique

557approches d'enseignement

131arbre de décision

98assimilation culturelle

486auto-apprentissage

484auto-évaluation

483auto-évaluation de l'établissement 
pédagogique

485auto-formation

467auto-gestion de l'école

31autonomie

487autonomie de gestion

468auto-renouvellement de l'école

B

121banque de données

123base de données

34besoins éducatifs fondamentaux

37brainstorming

246but

C

367cadre national de qualifications

289carte d'enseignement

329carte des styles d'apprentissage

465carte scolaire

521carte stratégique

70cartes de concepts

314cartes de connaissance

590cartes de forme V

234cartes organigrammes

555centre de ressources des 
enseignants

326centre des ressources 
d'apprentissage

99changement culturel

179changement pédagogique
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516choix stratégique

45citoyenneté

8citoyenneté active

100citoyenneté culturelle

381classe ouverte

586classe virtuelle

500classes intelligentes électroniques

50classification

51classification des méthodes de la 
recherche

301classification des standards 
internationaux de l'éducation

458climat scolaire

60communauté

288communication pédagogique

496compétence

2compétences académiques

488compétences d'auto-organisation

59compétences de communication

424compétences de la solution des 
problèmes

549compétences de l'enseignant

480compétences de recherche 
scientifique

205compétences de soutien

558compétences d'enseignement

239compétences fonctionnelles

245compétences générales

67concept

1concept abstrait

476concepts scientifiques

304connaissance

87conseil

72constructivisme

77contexte

78contexte de la situation

550contrat de l'enseignant

180contrat pédagogique

582contre scolarisation

82contrôle

12contrôle administratif

126contrôle décentralisé

517contrôle stratégique

204courrier électronique

90créativité

91crédit d'heures

93crise

94critères

538critères de réussite

96critique
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108culture

459culture de l'école

284culture de l'institution

477culture scientifique

566culture technologique

252curriculum caché

543cursus

119cybernétique

D

124décentralisation

125décentralisation de l'enseignement

127décision

136déconcentration

137déduction

140définition

141délégation

143démonstration

144démonstration de découverte

446dépenses de recherche et du 
développement

431dépenses publiques 
d'enseignement

198déperdition scolaire

146développement

110développement de curriculum

168développement de l'enseignement

147développement de politiques

261développement des ressources 
humaines

258développement humain

425développement professionnel

460développement scolaire

150dévolution de l'autorité

152didactique

186direction pédagogique

276documentation et stockage des 
informations

111documents de curriculum

120données

32données fondamentales

161double système d'éducation et de 
formation

109dramatisation de curriculums

250dynamiques de groupe

E

591échelle d'émancipation de la 
femme

249échelle totale d'inscription

279



454échelles

456école

337école attirante

71école consolidée

380école d'une seule classe

200école efficace

501école intelligente

428école progressiste

588école virtuelle

44écoles de charte

307économie de la connaissance

277économie d'informations

163économies de l'éducation

164éducation

39éducation à la carrière

46éducation à la citoyenneté

453éducation à la sécurité

16éducation alternative

264éducation aux droits de l'homme

351éducation aux médias

47éducation civique

81éducation continue

83éducation coopérative

101éducation culturelle

551éducation de l'enseignant

14éducation des adultes

171éducation des apprenants ayant 
des besoins spéciaux

75éducation du consommateur

411éducation en matière de 
population

211éducation environnementale

462éducation environnementale 
scolaire

589éducation et formation 
professionnelle

269éducation inclusive

299éducation internationale

361éducation morale

393éducation parentale

409éducation politique

170éducation pour tous

427éducation progressiste

472éducation scientifique

489éducation sexuelle

502éducation sociale

508éducation spatiale

509éducation spéciale

565éducation technologique

201efficacité
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216égalité des chances 
éducationnelles

167éléments d'enseignement

308engineering de la connaissance

208enrichissement

309enrichissement de la connaissance

112enrichissement du curriculum

86enseignant coordinateur

319enseignant leader

157enseignement à distance

9enseignement actif

389enseignement basé sur les résultats

536enseignement centré sur 
l'apprenant

155enseignement digital

203enseignement électronique

165enseignement et productivité

33enseignement fondamental

236enseignement formel

273enseignement non-formel

155enseignement numérique

224enseignement par l'expérience

360enseignement par modules

392enseignement parallèle

414enseignement post-secondaire

418enseignement préscolaire

419enseignement primaire

482enseignement secondaire

253enseignement supérieur

254enseignement supérieur 2

332enseignement tout au long de la vie

587enseignement virtuel

209environnement

322environnement d'apprentissage

206environnement d'apprentissage 
propice

214épistémologie

215épistémophilie

217équité

525estimation de situation stratégique

182ethnographie pédagogique

40étude de cas

336étude longitudinale

541étude par sondage

404étude pilote

97étude transversale

240études futures

28, 

220
évaluation

30évaluation authentique
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66évaluation complète

53évaluation de classe

95évaluation de critères référentiels

113évaluation de curriculum

398évaluation de la performance

530évaluation de stratégie

212évaluation d'environnement

554évaluation des enseignants

377évaluation des objectifs

374évaluation objective

183évaluation pédagogique

539évaluation sommative

235évaluation suivie

226expérimentation de curriculum

114experts de curriculum

228extension de compétence

F

207finalités

169financement de l'enseignement

166fonctions d'éducation et 
d'enseignement

503fondements sociaux de l'éducation

574formation

281formation dans le service

551, 

553
formation de l'enseignant

232formation pratique

237formulation de la vision de 
l'établissement

408formulation de politiques

531formulation de stratégie

241futurologie

G

435garantie de la qualité

243genre

469gestion centrée sur l'école

42gestion de changement

54gestion de classe

92gestion de crises

116gestion de curriculum

122gestion de données

310gestion de la connaissance

573gestion de la qualité totale

43gestion de la résistance au 
changement

499gestion des compétences

262gestion des ressources humaines

278gestion d'informations

282



572gestion du temps

341gestion par comparaisons

344gestion par connaissance

342gestion par crises

343gestion par exception

347gestion par l'analyse quantitative

348gestion par l'approche stratégique

358gestion par mouvement

345gestion par objectifs

346gestion par participation

339gestion par réforme administrative

340gestion par révolution 
administrative

478gestion scientifique

520gestion stratégique

248gouvernance

202gouvernement électronique

298guide international de lettré parmi 
les adultes

H

562habiletés d'enseignement

267hypothèse

17hypothèses alternatives

156hypothèses directionnelles

373hypothèses non directionnelles

513hypothèses statistiques

I

102identité culturelle

568incubateur technologique

271indicateur

270indicateur du développement de 
l'enseignement pour tous

400indicateurs de performance

259indice de développement humain

260indice de développement humain 
aux pays développés

230information en retour

184information pédagogique

274informations

308ingénierie de la connaissance

283institutionnalisation

286instruction

20instruments d'analyse

103intégration culturelle

27intelligence artificielle

302interview
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J

569jardins de technologie

451jeu de rôles

490jeux de simulation

L

331licence

559licence d'enseignement

63liste de contrôle pour l'analyse des 
compétences

497liste de contrôle pour l'analyse des 
habiletés

507logiciel

242, 

491
logiciel de simulation

194logiciel d'éducation

242logiciel des jeux

M

325malette d'apprentissage

311mesure de la gestion de la 
connaissance

282mesure de la performance 
d'établissement

387mesure de performance organisée

352méta-analyse

353méthode

79méthode contextuelle

62méthode de recherche 
comparative

255méthode de recherche historique

423méthode de résolution de 
problèmes

138méthode déductive

560méthode d'enseignement

231méthode détude sur le terrain

151méthode dialectique

199méthode d'individualisation 
d'enseignement

404méthode exploratoire

362méthode morphologique

375méthode objective

479méthode scientifique

544méthode systématique

41méthodes comparatives causales

85méthodes de co-apprentissage

58méthodes de communication

354méthodologie

355méthodologie de changement

284



473méthodologie de recherche 
scientifique

356micro-enseignement

532mise en œuvre de stratégie

357mission

285mission de l'institution

306modèle centré sur les systèmes de 
connaissance

19modèle d'analyse et de projection

162modèle de programmation 
dynamique

88modèle de solution créative de 
problème

188modèle éducationnel

334modèle linéaire de programmation

188modèle pédagogique

133modèles de théorie de la prise de 
décision

359modernisation

320moyens d'apprentissage

364multimédia

N

323niveau d'apprentissage

498niveau de la compétence

510niveau standard

36niveaux référentiels

105norme culturelle

O

376objectifs

22objectifs annuels

576objectifs de formation

312objectifs de gestion de 
connaissance

401objectifs de performance

471objectifs de scolarisation

290objectifs d'enseignement

189objectifs pédagogiques

379observation

384opérationnalisation

522options stratégiques

386organisation

388organisation de l'enseignement

378organisation des objectifs

300organisation internationale de 
normalisation

49organisations de la société civile

181orientation pédagogique

38orientation professionnelle

221outils de l'évaluation

285



318ouvriers de la connaissance

P

391paradigme

61participation communautaire

135pédagogie de prise de décision

571pensée

89pensée créative

139pensée déductive

396pensée perceptive

441pensée rationnelle

481pensée scientifique

397performance

117plan de curriculum

577plan de formation

330plan de leçon

448plan de recherche

493plan de six-quatre-deux

494plan de six-six

495plan de six-trois-trois

461plan du développement de l'école

187plan pédagogique

492plan pédagogique de six-quatre-
quatre

405planification

118planification de curriculum

578planification de la formation

438planification de la qualité

561planification de l'enseignement

190planification d'éducation

80planification d'urgence

190planification pédagogique

523planification stratégique

406politique

13politique administrative

172politique de l'enseignement

191politique éducative

412portefeuille

413post-évaluation

415pratique

416pré-évaluation

417préparation de stratégie de gestion

420principes

132prise de décision

421privatisation

422problème

129processus de prise de décision

579programme de formation

552programme de formation de 
l'enseignant

286



266programmes hypermédias

365programmes multimédia

429progressisme

Q

369qualification professionnelle 
nationale

434qualité

173qualité de l'enseignement

303question

519question stratégique

440questionnaire

474questions de science, de 
technologies et de société (STS)

213questions environnementales

218questions éthiques

504questions sociales

R

15ratio de l'alphabétisation des 
adultes

445recherche

7recherche actionnelle

25recherche appliquée

293recherche d'analyse de l'interaction

145recherche descriptive

158recherche documentaire

219recherche ethnographique

225recherche expérimentale

35recherche fondamentale

193recherche pédagogique

433recherche qualitative

439recherche quantitative

394recherche-action participative

148recherches de développement

385recherches d'opérations

443réforme

470réforme centrée sur l'école

511réforme de l'éducation fondée sur 
les standards

192réforme pédagogique

466réforme scolaire

69règles du concept

442réingénierie de gestions de 
processus

185renouvellement pédagogique

444rénovation

592réseau informatique mondial

390réseaux P.E.R.T.

4responsabilité

287



175responsabilité pédagogique

315ressources de connaissance

449restructuration

324résultats de l'apprentissage

229révision extérieure  de la gestion 
stratégique

297révision interne de la gestion 
stratégique

515révision stratégique

106révolution culturelle

450rôle

452rubriques

S

455scénario

349science de gestion

257scolarisation à la maison

265sécurité humaine

505socialisation

48société civile

316société de la connaissance

279société d'informations

506sociogramme

537sous-systèmes

402standard de performance

527stratèges

528stratégie

436stratégie d'amélioration de la 
qualité

251stratégie d'apprentissage en 
groupes

583stratégie de clarification des 
valeurs

149stratégie de développement

68stratégie de formation du concept

263stratégie de ressources humaines

563stratégie d'enseignement

447stratégie des recherches et du 
développement

153stratégie didactique

368stratégie nationale

195, 

395
stratégie pédagogique

56stratégies cognitives

432stratégies d'analyse qualitative

327stratégies d'apprentissage

74stratégies d'apprentissage 
constructiviste

313stratégies de gestion de 
connaissance

288



363stratégies de l'éducation 
multiculturelle

534structuralisme

535structure

57structure cognitive

115structure de curriculum

564style d'équipe de travail

328styles d'apprentissage

222styles d'évaluation

540supervision

29suppositions

174système d'enseignement

227système expert

196système pédagogique

524systèmes de planification 
stratégique

366systèmes des télécommunications 
mutuelles

518systèmes d'incitations stratégique

280systèmes d'informations

128systèmes du support de décision

55systèmes fermés

244systèmes généraux

256systèmes holistiques

382systèmes ouverts

T

548talent

350taxonomie d'analyse des éléments 
stratégiques

142technique de Delphi

567technologie

291technologie de l'enseignement

275technologies de l'information et de 
la communication

5test de responsabilité

512test standardisé

292théâtre éducatif

65théorie de complexification

73théorie de constructivisme

130théorie de décision

247théorie des objectifs

547théorie des systèmes

570théorie du changement culturel

197théorie pédagogique

317théories de la connaissance

580transparence

325trousse d'apprentissage

581types d'apprentissage

289



V

10valeur ajoutée

584valeurs

107valeurs culturelles

104vide culturel

154vide digital

154vide numérique

294vidéo interactive

585vidéo-conférence

526vision stratégique
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