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 ةـــمقّدم

 
م، ـــــــ   كافيك بها من مقاربةـــــــ  املقاربة بالكفايات    

ّ
منوال جديد يتوازن فيه التعليم والتعل

 تسهم بمجلوباتها،
ّ

تتجاوز  كبرى  إّنها رهانات وتتقاطع النظرّيات التربوّية والعرفانّية الحديثة كّل

م و  بقطبي
ّ
م تاملعل

ّ
التخزين العشوائّي إلى  وتتعّدىكديس املعارف إلى الانتقاء الوظيفّي املتعل

 .الاجتماعّي واملنهيّ الذاتّي والتثمير سعيا إلى بناء الكيان 
 

، وال تقف عند تفيد من كّل التجارب السابقة خير ما فيها،نموذج احترافّية الكفايات مقاربة 

 إلى السياج العلمّي  ومحدود، حدود
ّ

ساع  وال تحتكم إال
ّ
وثوابت التجارب، هّمها ألاّول الات

مات نحو تراكم خبرّي ال يفتأ في نمّو  جوأداتها ألاولى إلى ذلك إدما ،الجامع
ّ
 .يمتّد و  التعل

ت كافرا بالقوالب الجاهزة ناحتا طرائق  ،عترف كثيرا بالفردانّيةمنهج تعليمّي يالكفايات 
ّ
ويتفل

 الامتياز والصعود لنشاط املعرفيّ رعاية امتعّددة ل
ّ

ال يشتغل منهج سبيل لإّنها و  .به إلى مصاف

م ومن ورائه املجتمع الحاضن
ّ
 . خارج الاهتمامات الحقيقّية للمتعل

 

ومضايق  اللقانية منهجبعيدا عن ّية في نسختها ألاخيرة الحداثمقاربة الكفايات رحلت باملدرسة 

عة بسافرت ، التقليد
ّ
مّي في جوهره البنالتعليمّية راية النظرّيات متلف

ّ
ائّية، حيث الفعل التعل

م خبير 
ّ
دها ويهدي معل

ّ
واع بتعّدد وسيط سيرورات ذهنّية وتفاعّلت اجتماعّية يرش

م التي تستدعي 
ّ
متعديد استراتيجيات التعليمضرورة استراتيجيات التعل

ّ
قدير على تصميم  ، معل

م تبني املهارات وترّبي القدلتعليم وال واقعّيةوضعّيات 
ّ
رة على حّل املشكّلت عن طريق لتعل

يرافق كّل الصعوبات بحثا عن وي تفعيل املعارف بشكل دامج يستنبط الحلول 
ّ
لكّل  الترق

 .الفئات
 

ولتدارك الفشل التعليمّي والنقائص في املنظومات التعليمّية بكثير من دول العالم وتلبية 

املقاربة بالكفايات في  ، ُهرعت إلىةلرهانات التطّور والتنمية الاقتصادّية والاجتماعّية الشامل

العقود الخمسة ألاواخر من التاريخ الحديث كثير من دول العالم على اختّلف مشاربها 

طلبا لحلول مشاكلها الراهنة أو  استباقا ملا قد يجّد منها أو حرصا على تطوير ما  وأوضاعها

نافسة في عالم التحّديات ومعارك وامل فاعا بالهمم إلى مزيد من التمّيز تلديها من النجاحات ار 

ر ورهانات امتّلك مفاتيح الحداثة التي ليست بوابتها الكبرى سوى املعرفة في 
ّ
التأثير والتأث

 . جميع وجوهها
 

ل هذه نتتبالذات وفي هذا التوّجه 
ّ
مة العربّية للتربية  التدريبّية -ةفو فصملا ز

ّ
التي تحّبرها املنظ

واستكماال  القديمة تهااجريا على عادم الابتدائّي العاّم، وذلك لفائدة التعلي والثقافة والعلوم
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م لكثي
ّ
تلبية لحاقا بالسابقين و في الدول املحتاجة، ر من مبادراتها إلى خدمة التعليم والتعل

  .على قاعدة التحديث والنجاعةوإسهاما منها في بناء الحاضر واملستقبل للمنتظرات 
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 السياق: 
 :يندرج هذا المشروع ضمن سياق عاّم عناصره متنّوعة ومتعّددة منها 

  أّن تطوير الموارد البشرّية في مختلف بالد العالم خالل العقود األخيرة أصبح أولوّية قصوى في طريق
والمنظومات التربوّية . ّور االقتصادّي واالجتماعيّ التنمية الشاملة والمستدامة وفي اّتجاه تحقيق التط

من المقّومات األساسّية التي اعتمدتها المجتمعات تاريخّيا، وما انفّكت تعتمدها وتراهن عليها لتحقيق 
 . ذلك

 

 وتنامي اإليمان الثابت بدور المعرفة وجودتها بات أساسّيا جّدا  1أّن انشغال العالم في كّلّيته بالتعليم
 .دا في تحقيق التنمية الشاملة ألّي مجتمعومحدّ 

 

  أّن للمنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم كعادتها ومنذ النشأة اهتماما خاّصا بتعليم اللغة العربّية
 .ودعم تطّورها حيثما وجدت

 

 لتكوين مدخال أّن العمل في محور التربية والتعليم قد تزايد في العالم بغية تجويد التعليم واللجوء إلى ا
لتحقيق الجودة وتطوير كفايات المدّرسين استنادا إلى المستحدثات والتجارب والخبرات التي أثبتت 

 .نتائج ال مجال إاّل لالستئناس بها واإلفادة منها
 

  ّالنزوع إلى تكليف المدرسة بتعزيز معارف المتدربين في مجال الصّحة المدرسّية والتربية المبّكرة  أن
يكال هذ  .هم في المجالا الدور للمعّلمين وهو ما يستدعي ضرورة تكوينوا 

 

  أّن البحوث التربوّية والتعليمّية الحديثة تطّورت وبرز كّم هائل من التوّجهات الحديثة نحو أدوار جديدة
 .لكّل من المعّلم والمتعّلم

 

  ل بناء مهارات وقدرات من خالإلى مهاّمها التقليدّية صارت مكّلفة بتأهيل النشء  إضافةإّن المدرسة
 .لديهم تساعدهم على االندماج االجتماعّي والمهنّي والتعّلم مدى الحياة

 

  مقياسا لتقّدم األمم امتالكها مدى أّن العالم في العقود األخيرة لم يعد يتحّدث عن إنتاج المعرفة وال عن
وأصبحت المعرفة  العصر هذالخصائص األساسّية المن  غدا كّم المعارف المتوّفرةفقد  ،وتطّورها

                                                           

 وقد .1030المدرجة في الخّطة العالمّية إلى حدود سنة ( 11)من ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لتعليم ا1   
 الحياة مدى التعّلم فرص وتعزيز للجميع والشامل المنصف دالجيّ  التعليم ضمان": بعنوان( 3)في المرتبة الرابعة ورد 

 ".للجميع
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أن  وجب حتماالتي لسمات والقدرات ايتحّدث عن جملة من  اليوم العالم صار ولكن، متاحة للجميع
 :أبرزها بها ومن يتحّلى اإلنسان الحديث

 

 كيفّية الحصول على المعرفة -
 .ت والمنتجات المعرفّية المتالحقة والتحّكم في نسقهاسبل مواكبة المستحدثا -
 .استثمار المعارف وتوظيفها في االّتجاهات المفيدةالقدرة على  -
القدرة على فهم الصالت النفعّية بين المعرفة ومجمل مجاالت حياة اإلنسان فردا كان  -

 .مجموعة، ومن ذلك الحياة المهنّية مأ
 

 ياقات أّن الحاجة الملّحة إلى تطوير ثقافة التقانة لدى المعّلمين والمدّرسين قد تزايدت مواكبة لروح الس
 .الفردّية والجماعّية التي تفرض نفسها كّل يوم في العالم بشكل تصاعدّي وسريع

 

 في الجملة ضرب من االستجابة للمستحدثات العلمّية الراهنة في مجاالت  ةالتدريبيّ  الدورة وأّن هذه
مجاالت من أبرزها المقاربة بالكفايات وضرورة التشبيك بين المدرسة و متعّددة من الحقل التربوّي 

 .والمرافقة تقويمناهج التأطير والتحيين المعارف العالمة والخبرات وتطوير م العمل االقتصادّي عبر
 

 م االبتدائي العاميمو التعلمعلّ : المتدّربون 

 خبراء ومدّربون : المؤّطرون 

 المّدة الزمنّية وطريقة التكوين: 

للتربية والثقافة والعلوم األلكسو عبر تقنية يمكن أن يكون التكوين عن بعد تؤّمنه المنّظمة العربّية  . أ
ZOOM  (11) عشر سبعةأو غيرها من تونس وفي هذه الحالة يتطّلب إنجاز هذا المشروع 

 .يوما
 

أي في فضاءات المنّظمة العربّية للتربية حضورّيا ويمكن أن يكون التكوين في هذا المشروع  . ب
 .تزداد أّيام التكوينتكوين، وفي هذه الحالة والثقافة والعلوم أو محّلّيا بالبلد المعنّي بال

 

 بالبلدان التكوين الحضورّي محّلّيااختيار في حال و . التكوين الحضورّي أوسع فائدة وال شّك أنّ  . ت
برمجة أنشطة ميدانّية، يتّم خاللها تجريب مكتسبات التكوين آنّيا من المفيد الضرورّي الراغبة 

يل النظرّي والورشّي في بيئة النشاط األصلّي حيث تكوين بمرافقة الخبير المكّون من أجل تنز 
، وذلك من أجل االختبار في اّتجاه اكتشاف الصعوبات والثغرات وتدريسهم للمتعّلمين المعّلمين

 .للعمل على التعديل الحينّي للممارسات قصد تجويد التكوين وقدرات النقل
 

 0202: تاريخ اإلنجاز 
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 مكان التدريب : 
 .لسبب أو آلخريمكن اختيار التدريب المحّلّي و  ال اختيار التدريب عن بعدفي ح األلكسو

 
 

 مستلزمات التدريب: 
 فضاء التواصل 
 حقيبة التدريب 
  الحاسوب 
 نترنتاأل 
 سائل العرض الحديثةمجّهزة بو  قاعة للتدريب 

 

 األهداف العاّمة : 
  ّالعامّ  عليم االبتدائيّ مي التلدى معلّ والتأهيلّية ة ة والتعليميّ تنمية المعارف التربوي  
  ّقة بالمقاربة بالكفاياتة المتعلّ المعارف العلميّ التعليم االبتدائّي مي إكساب معل 
  منشطة التعليم والتعلّ توظيف المقاربة بالكفايات في ألمين المعلّ تأهيل  
 نجازا وتقويما  تدريب المعّلمين على تنظيم أنشطة التعليم والتعّلم تخطيطا وا 
  ّمينأعمال المتعلّ  تقويمالمقاربة بالكفايات في  مجلوباتمار ثتسمين على اتدريب المعل  
  ّمينلدى المتعلّ  م الذاتيّ مين على بناء كفاية التعلّ تدريب المعل 
 ... 

 

 األهداف اإلجرائية :  
  ّلمقاربة بالكفاياتل يّ موالعل ون السياقين التربويّ تدّربالمالمعّلمون ن أن يتبي 
  ّة في المقاربة بالكفاياتن المفاهيم األساسيّ كو مين يتملّ جعل المعل 
  ّمم والتعلّ يم قطب الرحى في أنشطة التعلمون مقتدرين على جعل المتعلّ أن يصير المعل 
  ّم وفقا للمقاربة بالكفاياتن األدوار الجديدة للمعلّ تبي 
  ّالعامّ  مين في التعليم االبتدائيّ لدى المتعلّ  المستوجبةكفايات مين على بناء الإقدار المعل 
  ّوتنويعها مت التعليم والتعلّ مين القدرة على تصميم وضعياّ إكساب المعل 
  متعّلمين إلى التعّلم بالوضعّيةقيادة التصميم أنشطة تسهم في تدريب المعّلمين على 
 المشروع تمهارات التعليم وفق تمّشيا ينإكساب المعّلم. 
  ّات عند المتعلمينمين مهارات اإلدماج بين المعارف والكفايتمليك المعل 
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  ّم في التعلّ  على معالجة الخطإ واستثماره مينتدريب المعل 
  ّمم بمعيش المتعلّ مين على ربط التعلّ إقدار المعل 
 إكساب المعّلمين القدرة على توظيف الفارقّية في بناء التعّلمات 
 ات التقويم التكوينيّ ن على هندسة وضعيّ ميالمعلّ  تدريب ... 

 المحتوى : 
 األهدافبالمقاربة : يّ مدخل تاريخ 
  ّة للمقاربة بالكفاياتات النظريّ المرجعي 
  المراقي \ اإلدماج \القدرة  \لمهارة االكفاية : المفتاحّية في المقاربة بالكفاياتالمفاهيم 

 ...الدعم والعالج  \الفارقّية  \ الخطأ \ ة المشكلةالوضعيّ  \ ةالعرفانيّ 
  ةالسياقات التعليميّ في  المقاربة بالكفاياتمجاالت استثمار 
 يّ بتدائفي مستويات متعّددة من التعليم اال تطبيقات 
 بيداغوجيا المشروع 
  ّم إنتاج أدوات تعليم وتعل 
  إنتاج أدوات دعم وعالج 
 تصميم أدوات تقويم متنّوعة. 
 

 منهج التدريب: 
ات المتدّربين التدريبّية على المقاربة البنائّية، وتُثّمن فيه خبر  ةيعتمد التكوين في هذه الدور 

 :ومكتسباتهم القبلّية في المجال، وهو ما يستدعي جملة من الثوابت منها أّن التدريب
 ينبغي أن ينطلق من المعارف القبلّية يفّعلها ويبني عليها معارف جديدة. 
  (.متكّون \مكّون )يجري في وضعّية تفاعلّية أي تشاركّي  وآخروأن يقوم على نشاط فردّي 
 تند إلى استراتيجيات تجمع بين أنشطة عرفانّية من قبيل الفهم واالختزال وال بّد أن يس

والمقولة والتأويل وأنشطة أخرى موازية هي تلك العملّية ومنها التصميم واإلجراء والتنفيذ 
 ...وأنشطة ما وراء عرفانّية منها التبّصر وتقويم العمل الذاتّي 

 للنقل إلى وضعّيات الحياة وينبغي أيضا أن يقترح معرفة ذات أثر وقابلة. 
 

 :التدريب ليسلك المراحل التاليةتوّجه الثوابت القائمة من هذه و    
  تفعيل المعارف القبلّية واستحضار تصّورات المتدّربين، إذ هم في الغالب كهول مثقلون

بالتجارب والمعارف، يباشرون بها تدريبهم، ويحتاجون إلى استنفارها حّتى يظفروا بالمعنى 
 .ينطلقوا في مراحل التدريب راغبينو 
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 وذلك انسجاما مع الخلفّية البنائّية والبنائّية االجتماعّية . فردّيا وجماعّيا: بناء المعرفة الجديدة
 .لمنهج التكوين في هذا المشروع

  المراوحة في التدريب بين ما هو تصريحّي وما هو إجرائّي، فال يكفي أن يعرف المتدّرب
 .ارس المعرفة في وضعّيات أصيلةولكن ينبغي أن يم

 ا يسهم في تجويده، ويكون ذلك على امتداد الدورة التدريبّية عبر أنشطة تقويمالتدريب  تقويم
 .   جزءا ال يتجّزأ من التكوين تقويمتقيس ما بني وتعّدله وتجعل ال

 وين فال قيمة لمعرفة يبنيها المتدّرب في سياق التك. نقل التكوين إلى وضعّيات الحياة
المصطنع، وال ينقلها إلى سياق الحياة المهنّية حيث الوضعّيات والمشكالت الحقيقّية التي 

 . تحتاج كفايات فعلّية
 

 طرائق التنشيط: 
  ّالعصف الذهني 
 المحاضرة 
  الورشات 
 العرض 
  الحوار... 

 التقويم: 
 :نواعهأ . أ

  جبات تحديد المكتسب لمعرفة مستو : يكون قبل التدريب وغايته يّ تشخيصتقويم
 الجديد التدريب

  وتجويده  التكوينتعديل مسار : يكون أثناء التدريب وغايته تكوينيّ تقويم 
  نالتكوين والتكوّ نواتج  لتحديد :ابعديّ ويكون نهائّي تقويم 

 

 :التقويم دواتأ . ب
 ستبانةاال -
 (portfolio)ملف التعّلم  -
- ... 

  هذه المصفوفةستعمال منهجّية لتيسير امالحظات: 

 وجزء األنشطة  ةالنظريّ  الموارد جزء: في كّل يوم جانبان يوما عشر سبعةمقّسمة  هذه الوثيقة
والتدريبات، وقد حرصنا في النظرّي على تدوين أبرز المعارف وأكثرها في تقديرنا فائدة من الناحية 
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األنشطة  أّما جزء .التعليمّية وقربا من حاجات الممارسين من المدّربين والمعّلمين بالتعليم االبتدائيّ 
الماّدة  عرضعلى  المدّرب ساعدتذج انم التدريب على تصّورإلى  من خاللهسعينا فقد  والتدريبات

 .يم نماذج من األنشطة تساعدهم على األعمال الصّفّيةوكيفّية تصم النظرّية للمتدّربين
 

  ه المصفوفة انقسم النظرّي منها في اّتجاهينفي هذواألّيام: 
من المعارف  ةالنظريّ  القضايا عرضاخترنا فهنالك . األولى األّيام العشرةخالل االّتجاه األّول كان  .1

والمفاهيم المفتاحّية  العالمة أي األكادمّية التي مدارها األساسّي على البحوث والقضايا العرفانّية
يم بعض المفاه اليوم األّول والثانيفي  من باب التمهيدفعرضنا . التي ال غنى ألهل التربية عنها

التلقينّية القائمة على المحتويات، والمقاربة : ين التعليمّيتينلمقاربتإليها قضايا اة العاّمة مضاف
وزخمها  بالكفاياتالسلوكّية القائمة على األهداف، وكان ذانك اليومان تمهيدا للخوض في المقاربة 

 .التوالي الثمانيةاألّيام المعرفي والتعليمّي الواسع الذي خّصصنا له 
تغليب جنحنا إلى  وهنالك. (11-11) األواخر السبعةاألّيام االّتجاه الثاني فامتّد على أّما  .1

ربطنا األنشطة ف. الجوانب التطبيقّية لتكون الدورة التدريبّية لصيقة جّدا بالفعل التعليمّي الميدانيّ 
مجّرد منطلقات ها جعلنا الفّنّية المستندات النظرّيةمن  ىبالقضايا النظرّية وأضفنا جوانب أخر 

العملّية التي تصلح أدوات التعليمّية توضيحّية ال تستغرق من الوقت إاّل القليل تمهيدا لألنشطة 
لبناء الدروس بها أو االستئناس بمضامينها وطرائق االشتغال فيها من أجل تدريس المتعّلمين، 

سيناريوهات والمقاطع الو  متقويمذكرات الدروس وشبكات الالتوزيعّيات و وذلك من قبيل نماذج من 
التي هي جميعا في الصور والنصوص األسناد والوسائل البيداغوجّية والتعليمّية من التعليمّية 

إلى مساعدة المتعّلمين على بنائها بكّل مكّوناتها خدمة حزمة كفايات ترمي المدرسة االبتدائّية 
 .وتمّلكها
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I.  التدريبّيةالموارد النظرّية واألنشطة: 
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 :لاليوم األوّ 
 مفهوم المقاربة \ مفهوم البيداغوجيا

 :ةالموارد النظريّ 

 مفهوم البيداغوجيا: 
يالحظ الدارس من خالل التعريفات التي يجدها للبيداغوجيا بشكل الفت درجة كبيرة من التعّقد     

مدار االهتمام في البيداغوجيا هو  في المفهوم، وهو تعّقد له حسب تقديرنا مبّرراته الكافية، ألنّ 
وألّن تلك األبعاد يّتصل كّل منها بمجال بحثّي مخصوص علمّي أو  ،اإلنسان في أبعاده المتعّددة

ولكن ال يمنعنا ذلك التعّقد والثراء من أن نتبّين جلّيا في هذا  .فلسفّي أو نفسّي وجدانّي أو غير ذلك
ا يبدو واضحا أّنها تشتمل في اهتماماتها على اّتجاهين فالبيداغوجي. الخضّم جانبين من الموضوع

 :متباينين متكاملين وهما
 

  الجانب العلمّي النظرّي الذي يستقطب حقال معرفّيا واسعا تتقاطع فيه روافد
 . معرفّية شّتى منها علم النفس وعلم االجتماع، والفلسفة

 لسلوكات التي يأتيها كّل والجانب الميدانّي التطبيقّي الذي قوامه جملة األنشطة وا
 .من المعّلم والمتعّلم في وضعّيات التعليم والتعّلم

 

ومن هذين الجانبين يمكن تعريف البيداغوجيا بكونها جملة األنشطة المستندة إلى مجال واسع من 
ا المعارف الفلسفّية والنفسّية وغيرها ذات الصلة بعالم التعليم والتعّلم، هذه المعارف الموّظفة عمليّ 

هي مجموع الوسائل والطرق و . لتحقيق أهداف وغايات تّتصل بالتنشئة وتعليم األطفال والراشدين
والبيداغوجّي الحّق  .الفصلالمتوّخاة لتيسير العملّية التربوّية، وهي أيضا فّن التدريس وحسن قيادة 

 .هو الذي ييّسر الوصول بالمتعّلم إلى درجة التعّلم بأكبر قدر ممكن

 :نيف البيداغوجيا في تاريخها الطويل إلى أربعة أصناف كبرىويمكن تص

 بيداغوجيا التلقين 
 بيداغوجيا األهداف 
 بيداغوجيا الكفايات 
 بيداغوجيا المعايير 
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 : التعليمّية والبيداغوجيا

وهمةةا متشةةابهتان مةةن حيةةث التعلةةيم والةةتعّلم، كةةّل منهمةةا تعمةةالن فةةي حقةةل البيةةداغوجيا و التعليمّيةةة 
وذلك ما قةاد . جان ضمن مبدإ عاّم هو تيسير التعليم والتعّلم وضمان تحقيق النجاح فيهماأّنهما تندر 

 .أو في الممارسةفي التعريفات  في كثير من األحيان إلى الخلط بينهما
كثيةرة البيداغوجيا والتعليمّية التي هي مقارنة بها حديثة جّدا مجاالت  بين التباين مجاالتأّن  والحقّ 

 :كما هو واضح من خالل هذا العرض اقض أحياناإلى حّد التن
  

 التعليمّية البيداغوجيا مواضع المقارنة
 ماّدة بحث ماّدة عملّية الماّدة

 الرهانات

 : الرهانات باألساس إيديولوجّية
التفكير في القيم المستهدفة،  -

ومالمح الفرد الذي توّد المدرسة 
 تخريجه 

 المحتويات في خدمة القيم -

الظروف التي ينبغي  التفكير في -
 ةرها لتحقيق االختيارات القيميّ توفّ 

 : الرهانات موضوعّية علمّية
عقلنة الفعل التعليمّي  -

 التعّلمّي 

 .أجرأة المعرفة -

تهتّم بعملّية التعليم والتعّلم من زاوية  موضوع االهتمام
 .العالقة التربوّية

تهتّم بتطوير تمّشيات التعليم والتعّلم 
 .معرفةمن وجهة نظر ال

 المعارف المدرسّية العالقة التربوّية مدخل التواصل

عملية التعّلم والتعليم تتحدد بالطبيعة  يحدد التعّلم والتعليم يالمناخ العالئق فرضية العمل
 بستيمولوجية للمعرفة المدرسّيةاإل

تفسير 
 الصعوبات

ترّد الصعوبات إلى اعتبارات نفسية 
 ووجدانية

ألساليب ترّد الصعوبات إلى ا
العرفانّية أو تمّشيات التعّلم والتعليم 
أو صعوبة المعرفة في حد ذاتها 

 (.بستيمولوجيا المعرفةإ)
 مجاالت 
 االهتمام

الشمولّية لجميع المواّد المدرسّية،  -
والبحث في موضوع التعليم والتعّلم 

االهتمام بماّدة تعليمّية واحدة  -
يبحث في إشكالّية التعليم والتعّلم 
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 التعليمّية البيداغوجيا مواضع المقارنة
 .بصفة عاّمة دون التخّصص

 .التفكير في العالقة التربوّية -
تعّلم برّدها إلى معالجة صعوبات ال -

 .اعتبارات نفسّية وجدانّية

 .داخلها
 .التفكير في المعارف المدرسّية -
معالجة صعوبات التعّلم من  -

خالل ربطها بالبعد العرفانّي 
والتمّشيات المعتمدة في بناء 
 المعرفة، أو بأسباب في المعرفة

 .ذاتها
 تحليلية  \إيحائية  \وصفّية  تعليماتية \توجيهية  المقاربة

 العلوم الّرافدة 

العلوم التي اهتّمت بإشكالّية العالقة 
علم )التربوّية وبالجّو االجتماعّي الّسائد 

االجتماع، علم النفس االجتماعّي، علم 
 (النفس التحليليّ 

العلوم التي اهتّمت بإشكالّية نشأة 
اإلبستيمولوجيا، )وبناء المعرفة  العلوم

كاء س الذعلم النفس النشوئّي، علم نف
 االجتماعّي 

 

 والتعّلم، وهو مجال ات التعليممن عمليّ  يّ الظاهر الجانب ب منشغلةالبيداغوجيا  وحاصل المقارنة أنّ    
غوجيا يمكن أن بل إّن البيدا ،الطرائقو  الوسائلو  العالقاتومنه ة الدراسيّ  تشترك فيه جميع الموادّ 

التعليمّية التي ة من العمليّ الجوانب الخفّية بفمنشغلة التعليمّية  تكون حّتى خارج السياق المدرسّي، أّما
بستيمولوجيا المعرفة   .تعليمّية خصائصها الممّيزةماّدة  كلّ ل إذهي التمّشيات وا 

 

 مفهوم المقاربة : 
هي طريقة في . لنظرّية ما في المجال التربويّ  المقاربة التعليمّية في عموم التعريف هي تطبيق   

. يختارها منهاج تعليمّي لتنجز وفقها أهدافه ومحتوياته التعليمّية تقويمإنجاز التعليم والتعّلم وال
والمقاربات غالبا ما تكون مرتكزة إلى األهداف أو المحتويات أو قائمة على المنحى التفاعلّي بين 

 .ة التعليمالمكّونات األساسّية لعمليّ 

والبغية من وراء اختيار المقاربة التعليمّية في نظام تعليمّي ما إّنما هي باألساس تحقيق مستوى 
ذلك ألّن  .ويكون ذلك دوما ضمن استراتيجيا عاّمة تسلكها سياسة بلد ما ،عال من جودة التعليم
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مساعدة المتعّلم على : "اكسبانها مشروعّية كبيرة وهمتالبيداغوجّية وظيفتين أساسّيتين للمقاربة 
 .1"مالئم ه التعليمّية داخل إطار تربويّ االكتساب والبناء، ومساعدة المدّرس على القيام بمهامّ 

فبينما قامت . واختالف المقاربات في منطلقاتها النظرّية أفضى بالضرورة إلى اختالفات إجرائّية
ة بعيدا عن أسس نظرّية واضحة، جاءت المقاربة المقاربة التقليدّية في التعليم على التلقين والتلقائيّ 

باألهداف قائمة على فلسفة براغماتّية وخلفّية سلوكّية انعكست في تصّورها ألنشطة التعليم والتعّلم 
ثّم جاءت بعد ذلك المقاربة بالكفايات مستندة إلى منتجات البحوث في المدرسة البنائّية . تقويموال

ت عن كفايات وتعّلم في الوضعّيات وربط للمكتسبات بمشاريع المعيش بتّياراتها المتعّددة فتحّدث
 ...وتوظيف للمعرفة في بناء الكيان 

وال بّد من اإلشارة إلى أّنه ال مناص لكّل منظومة تعليمّية من اختيار مقاربة تشتغل بها مؤّسساتها 
ن جاز التطعيم لى أّن االختيار ال يكون ع. التعليمّية وال معنى للجمع بين مقاربتين بالتوازي وا 

 .اتها الماّدّية واالجتماعّية والتعليمّيةعشوائّيا بل مراعيا للبيئة وخصوصيّ 
 :والكافية الختيار المقاربة التعليمّية الناجعة في ما يلي ةويمكن أن نجمل الشروط الضروريّ 

  الموضوعيّ استحضار المدخل العلمّي 
  ّي تدّخل إيديولوجيّ أتحييد. 
 المعاصرةوالمعرفّية لواعي والمستمّر على المنتجات التربوية االنفتاح ا. 
  الجتناب الفصل بين النظرّي ت اوما لها من خصوصيّ  اعتبار بيئة التنزيلالواقعّية و

 .التطبيقيّ و 
  تنزيل المتعّلم منزلة القطب في المنظومة التعليمّية وجعلها خادما حقيقّيا لحاجاته الشخصّية

 .والنفسّية واالجتماعّيةها من األبعاد العقلّية والوجدانّية والبدنّية المتنّوعة بكّل ما في
  إبرام تعاقدات حقيقّية فعلّية بين الفاعلين التربوّيين والسياسّيين واالقتصادّيين ذوي الصلة

من جهة بالمقاربة والوثوق المباشرة بالمنظومة التعليمّية، تعاقدات تجمع بين االقتناع 
أخرى على اإلنجاز في كّل محّطاته مرورا بالتكاتف لتجاوز عثرات المسار والتعاون من جهة 

 .الممكنة
 آلّية تفاعل  وبناء والثقافّية دراسة الحاجات الحقيقّية التي تمليها طبيعة المجتمع االقتصادّية

 .مستمّر بين المدرسة والمجتمع
 في البلد استشراف المستقبل ومسايرة الخطط االستراتيجّية للسياسة العاّمة. 

                                                           
مقاربة سوسيولوجّية، الدار البيضاء، : يات المستقبلالتربية والتنمية وتحدّ  ،الصديق الصادقي العماري 1
 .130، ص 1019فريقيا الشرق إ
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 الموضوعّي الصارم آنّيا خالل التطبيق ثّم في أعقاب كّل مرحلة من المراحل  تقويماعتماد ال
 .الكبرى إلنجاز المشروع التربوّي التعليميّ 

ضمانا  يعدّ فإّن ذلك وفقا لهذه الشروط  فإذا تّم اختيار مقاربة االشتغال في منظومة تعليمّية ما   
 ة المالئمة للعصر والتي تضمن التعميقلمناهج البيداغوجّية والديداكتيكيّ إنتاج وصياغة ا"يمّكن من 

واكتساب القدرات العقلّية والمهارات العلمّية واكتساب أساليب وطرق التعّلم الذاتي  الفعلّي للمعارف
قامة الجسور بين التعليم وعالم المهن  .1"واستعمال التكنولوجيات التربوّية المستجّدة وا 

 :التدريباتاألنشطة و 
 

                                                           
، ص 1009، المغرب 1، ط13لقباج، التربية والثقافة في زمن العولمة، سلسلة المعرفة للجميع، العدد محّمد مصطفى ا1

119. 

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .2

 تعريف المفهوم -

 مفهوم المقاربة -

 مفهوم البيداغوجيا -

الفرق بين البيداغوجيا  -

 والتعليمّية

 افتتاح الدورة التدريبّية 
 التعارف بين أفراد الفريق 
 عرض المنتظرات ومناقشتها 
 التعاقدات 
 عرض برنامج الدورة 

 دق 99  .0

 المفهوم "ن بيّ لتالمجموعات  عمل في
والتعريف وطريقة التعريف وأنواع 

 ."التعريفات
 عرض توضيحّي من المكّون. 

 دق 99  .3

  عمل فردّي لتحديد مفهوم المقاربة معجما
 واصطالحا

  عرض األعمال الفردّية ونقاشها في الفريق 
 عرض تكميلّي من مكّون الفريق 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .4
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 :اليوم الثاني
 المقاربة باألهداف \المقاربة بالمحتويات 
 

 :ةالموارد النظريّ 
 

  المقاربة بالتلقين \المقاربة بالمحتويات: 
 :المعنى المعجميّ  -

. َفهَّمه: اهوَلقََّنه إ يّ . َفه مه: َن الشيَء َيْلَقُنه َلْقنا، وكذلك الكالَم، وَتَلقَّنهَلق  : "جاء في لسان العرب  
 .1"واالسم اللقانة واللقانية...  َأخذته َلقان َية  : وَتَلقَّنته

، "الجعلّية"والزيادة داللة على معنى " فّعل"مصدر فعل مزيد على في عموم الداللة فالتلقين 
 . عله يفهمفلّقنه في معنى ج

 مستفيدأحدهما  نفاعل ومفعوالحدث و : عملّية الجعل أّنها رباعّية األطراففي وما يالحظ 
 . ملقِّن وتلقين وشيء يلقَّن لشخص ملّقن: الحدث من الفاعل

، الذي هو في موضع الفاهم العالم" الملقِّن"بذلك فعل خارجّي من فاعل هو " التلقين"وعملّية 
الذي هو في " الملقَّن"يملكه الفاعل لمن ال يملكه وهو " الفهم"شيء هو يتمّثل في تمرير فعل 

  ".الّلَقاِنَية  "موضع الجاهل جزئّيا أو كّليا إلحداث أثر فيه هو الفهم أو المعرفة أو 
 

                                                           
 .[ ل، ق، ن ]ابن منظور، لسان العرب، ماّدة     1

 دق 99  .5

  ّللبحث حول مفهوم : ورشات عمل جماعي
  االبيداغوجيا معجما واصطالح

 عرض األعمال ونقاشها 
 عرض إضافّي يقّدمه المكّون 

 دق 99  .6
  عمل فردّي للمقارنة بين البيداغوجيا

 والتعليمّية
 تحاور فيهاعرض األعمال وال  

 دق 99  .7
 حوار مفتوح للمقارنة والتمييز بين مفاهيم :

 والتدريس والتلقين التعليم والتعّلم
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 :المعنى االصطالحيّ  -
مصطلحا لمعنى مخصوص في الثقافة العربّية تحّول في االستعمال القديم " التلقين"لفظ    
التلقين "ممّيزا بينه وبين التعليم إذ ( ه 359ت )ذكره أبو هالل العسكرّي  فقد، ةسالميّ اإل

لّقنه الشعر وغيره وال يقال لّقنه : يكون في الكالم فقط والتعليم يكون في الكالم وغيره، تقول
التعليم يكون في المّرة ... التجارة والنجارة والخياطة كما يقال عّلمه في جميع ذلك، 

لقاء ... احدة، والتلقين ال يكون إاّل في المّرات الو  التلقين هو مشافهتك الغير بالتعليم وا 
 .1"القول إليه ليأخذه عنك، ووضع الحروف مواضعها، والتعليم ال يقتضي ذلك

ومّما دّل على هذا االصطالح القديم الذي عّرفناه تلك العبارة الشهيرة الواردة عن الجاحظ 
 ".ألقنالصبّي عن الصبّي "

شاع عن معنى التلقين ما مفاده أّنه فعل خارجّي يسّلط على فلقد في العربّية الحديثة أّما    
من  اتمهاريّ من الأحيانا في الغالب وقد يكون في مجال معرفّي  أو المجموعة الشخص

أو هو مخّول له بالرجوع إلى  الملقَّنن عالم بموضوع التلقين أكثر من منطلق أّن الملقِّ 
طة أدبّية أو ماّدّية أن يلّقن ذلك الشخص الذي هو محتاج إلى التلقين أو مفروض عليه سل

وفي السياق التربوّي استعمل اللفظ في معنى  .تلّقيه لفائدته أو لفائدة غيره أو لألمرين معا
جملة من المعارف مّمن هو مؤّهل إلى طرف ثان  نقلفيها أّنها ما طريقة في التعليم أبرز 

سواء أكان في السياق ما يستعمل اللفظ  اوكثير . وذلك في سياق تعليمّي محّدد لغير مؤهّ 
في عملّية السلبّي  المعنىللداللة على في غيرهما  مفي السياق االجتماعّي أ مالتعليمّي أ

 من التبعّية كبرى لى درجةأّن المتلّقن يكون وهو في وضعّية التلّقن ع انطالقا منالتلّقي 
 .روغياب االختيا

 

 :التلقين في المجال التربويّ  -
تكاد تكون منذ أمد قديم جّدا شاعت في مجال التعليم في جميع المراحل العمرّية طريقة   

جعل الباحثين التربوّيين إلى حّد  ما سبقواحدة هي التلقين على المعنى الذي أبّنا في 
 ".المقاربة بالتلقينّ " سّميتفي التعليم عن مقاربة  يتحّدثون

ها منصّبة االهتمام على المحتويات التعليمّية التي هي تّص هذه الطريقة التعليمّية بأنّ وتخ
ولم يكن في ". المقاربة بالمحتويات"ولذلك أطلق عليها أيضا اسم  ،معارف نظرّية باألساس

 .ممارسة التعليم التلقينّي أّي اعتبار لغير المعرفة حّتى لكأّنما هي تدّرس لذاتها
 

                                                           
 .21العسكرّي، الفروق اللغوّية، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة، دون تاريخ ص  لأبو هال    1
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ما الدافع النظرّي وراء التعليم بهذه الطريقة التي يكون فيها المتعّلم : ءل المرءوقد يتسا   
محّققا لما يخّطط له غيره سالكا طريقا اختارها له والداه أو مؤّسسات مجتمعه أّيا ما كان 

؟ ما السّر نوعها دون أن يكون له هو صاحب الشأن أدنى خيار من قريب أو من بعيد
تنشئة الفرد في اّتجاه مخصوص مرسوم بدّقة متناهية أحيانا أو وراء هذا الحرص على 

 موضوع في شكل ضوابط عاّمة إطارّية ال يمكن بحال اإلخالل بها؟

بأّن " اعدة التقليد الفاعلق"التساؤل مسّميا ذلك هذا على   Louis Notلوي نو يجيب   
 فمن .للمجتمع يد الثقافيّ نقل المعلومات وترسيخها بين األجيال تثبيتا للتقل"من باب  ذلك

  .1"من ال يعرفليعرف ينقل المعرفة 

في الثقافة العربّية اإلسالمّية، حيث  "اّتصال السند"يتحّدث عّما يسّمى  الباحثهذا ب ناوكأنّ 
الالحق يأخذ العلم عن سابقيه بتسلسل في السند يضفي المشروعّية على المعرفة التي ال 

التي اعترف لها المجتمع أو السلطة من مصادرها  تكتسب من ذاتها مشروعّيتها بل
 .والصدقّية المتحّكمة فيه أو كالهما بتلك المشروعّية

هذه المقاربة رغم امتدادها في الزمن واكتسابها بالممارسة الطويلة مشروعّية كبرى وّجهت و 
 :في ما يليإليها في العصر الحديث جملة من االنتقادات يمكن أن نجمل أبرزها 

  ّالمعرفة  الحفظ وتحصيل ةقدسي 
 عدم االهتمام بالمهارات أو الوجدان أو الحسحركّي في شخصّية المتعّلم 
 تضّخم دور المعّلم. 
 االهتمام بالحفظ وكّم المعارف 
 تجاهل شخصّية المتعّلم واستبعاد أّي دور لها غير التبعّية والتقليد. 
 في طرائق التعليم اداكتساب المعرفة وتعّددها الذي يفرض تعدّ  تتجاهل كيفّيا. 
 االرتجالّي وغياب المعايير الواضحة تقويمال 
 المدرسة التلقينّية تعيد إنتاج المجتمع وتعّطل سّنة التطّور. 

شّكلت طريقة في التعليم عمودّية في تواصلها  أو التلقينّية والخالصة أّن المقاربة بالمحتوى   
صبيان في الثقافة العربّية اإلسالمّية متسّلطة تسّلطا من أجلى مظاهره صورة مؤّدب ال

                                                           
دراسة في قضايا التعّلم والثقافة المدرسّية، الدار : رهانات البيداغوجيا المعاصرة ،منصف عبد الحق   1

 .32، ص1001فريقيا الشرق،إالبيضاء، 
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 ذهن إاّل والعصاالوتاريخها التعليمّي على وجه المثال، تلك الصورة التي ال تكاد تتبادر إلى 
وخبا دور  ،إّنها مقاربة قد تضّخمت فيها منزلة المدّرس والمعرفة .أبرز مكّوناتها والحفظ
إاّل من حيث  المتعّلم ين أّي اعتبار لذاتاألبو عند حّتى و وغاب عند جميع األطراف  ،المتعّلم
حّتى إّنه ليطغى في هذه البيداغوجيا طابع السلطة والعنف الرمزّي " حاوية لمحتوى"هي 

 ". المدرسة السجن"والماّدّي المسّلط على المتعّلم فصّح فيها فعال حديث ميشال فوكو عن 

  ّالخلفّيات النظرّيةو  التعّلم السلوكي: 
 السلوكيّ  التّيار تّيارين كبيرين أساسّيين،إلى  الحديثة تقسيم نظرّيات التعّلم على الباحثوندرج    

 .مسّمى أيضا النظرّيات العرفانّيةالنظرّيات الترابطّية، والتّيار العرفاني ال ويطلق عليه أيضا اسم
المعروف نشاط فيزيولوجّي باألساس قائم على المبدإ السلوكّي الترابطّية التعّلم حسب الوجهة و 

العنوان األوضح  ستجابةواال مثيربين الالترابط  ويمّثل .stimulus réponseمثير فاستجابة 
ن اختلفوا في كثير من أطروحاتهم  لدى التّيار السلوكّي الذي يجمع بين رّواده العديدين وا 

 :، ومن ذلكوتصّوراتهم للتعّلم وطرقه
 

 التعّلم عن طريق المحاولة والخطإ .1
 أنّ  ا الباحثرى هذوي Thorndike (1535.1213) إدوارد ثورندايك مع ريقةكانت هذه الط
تعود  ولذلك قدرته على تغيير وصالته الدماغية،حسب د بتتحدّ في مجال التعّلم مهارة الفرد 

ولقد  .مالقابلة للتعلّ  connectionsكل مهارة أو كفاية في النهاية إلى سلسلة من الروابط 
قريبا منه وضع الطعام ، و على حبس قّط جائع داخل علبة مغلقةته تجرب" ثورندايك" بنى

حجب اآللّية المؤّدية إلى فتح العلبة مع وضع رافعة تمّكن من تشغيل تلك و  ،خارج العلبة
 .اآللّية

مدفوعا باإلحساس بالضيق والّرغبة في الخروج وقد وجد نفسه  ةةةة وقد الحظ أّن القطّ 
غير واعية  جاهات عديدةضرب بمخالبه قضبان العلبة في اتّ ي ةةةة أخذوالحصول على الّطعام 

عّدة محاوالت حّتى توّصل صدفة إلى فتح العلبة والظفر وخاض  ،طبعا وال مدروسة
ويتقّلص زمن  ،يتناقص عدد المحاوالت واألخطاء مّرات ومّراتوبتكّرر التجربة . بالطعام

حّقق تعّلما بإقامة  التجربة أّن القطّ  من هذه" ثورندايك"استنتج ف .التوّصل إلى فتح العلبة
 ترابطات من نوع 

  .فيه نفسه استدعاها الموقف الذي وجد( استجابة \مثير )
 :بعض المعادالت ومنهاالمحاولة والخطأ  من خاللبنى ثورندايك هكذا 
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 االستجابات المصحوبة بحالة إشباع :Satisfaction  تتلوها مباشرة يتوّطد ارتباطها
ذا ما تكّررت الوضعّية نفس .بالوضعّية  هاحظوظ تكرار االستجابات نفستزداد  هاوا 

 . وتتأّكد
  عدم إشباع حالة أو تصاحبها حالة نقصان أو  تأتي بعدهاأّما الوضعيات التي

Insatisfaction  تؤّدي إلى ضعف الروابط وتقّل حاالت االستجابةفإّنها. 

في نظرّيته من مفاهيم أو القوانين األساسّية ال بعضثورندايك  أقامهذه المعادالت  وبناء على
 :قبيل

 قانون األثر 
  قانون التدريب 
 قانون االستعداد. 

 ةكون مستعدّ تل ةالحيّ  اتئ الكائنالخاليا العصبّية هي التي تهيّ وكان يؤّكد باستمرار على أّن 
 .تناسب المواقف بحسب أنواعها الستجابات معّينة

 :من بينها من النتائجإلى مجموعة رندايك ثو  انتهى في الميدان التربويّ و 
  للمواقف الحياتّيةجعله مشابها ت بطريقة تصميم الموقف التعليميّ ضرورة العمل على. 
 القائم على اإللقاء ّلم التلقينيّ التع واستهجانالتعلم القائم على األداء اإلشادة ب 
 وبةالصةع نحو ةلو هالتدّرج في التعّلم من الس الحّث على. 

 

 :conditionnement ّلم عن طريق اإلشراط أو الشرطالتع .0

الطبيب  Pavlov (1531.1239)إيفان بيتروفيتش بافلوف مع  اإلشراط الكالسيكيّ  . أ
عن طبيعة العالقة بين الجهاز العصبّي وعملّية الفيزيولوجّي الروسّي الذي شهر ببحوثه 

 .الهضم

 : شروطثالثة ر توفّ  فحسب بافلو  يتطلب التعّلم عن طريق اإلشراط الكالسيكيّ و 
 اللعابهي ة فعل ما طعام وردّ هو الفطرّي بين مثير الرتباط اال 

  ّبين مثير واستجابة طبيعّية الربط الزمني 

  ّاتة مرّ إعادة ذلك الربط عد.  

المنعكسات عبر تجارب أجراها أي بردود األفعال اآللّية  اهتمامه لخالبافلوف فقد الحظ 
بل حّتى بمجّرد  ،الكلب ال يسيل فقط حال حضور الّطعامالحظ أّن لعاب  ،على الكالب

وهذا ما جعله يفترض وجود ارتباط بين الّظواهر الفيزيولوجّية والسيرورات  ،استباقا ،رؤيته
 .الّسيكولوجّية
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وبعد تكرار . قرع الجرسإلى يعمد  عند تقديم اللحم إلى الكلب في تجربته بافلوفوكان 
 ،ظ أّن لعاب الكلب صار يسيل بمجّرد سماع صوت الجرسالعملّية خمس عشرة مّرة الح

مثلما ( الجرس)أّن الكلب صار يستجيب للمثير الصناعّي الشرطّي واستنتج  فهم منهوهو ما 
فقد أصبح لقرع الجرس  هالّلحم إذا حضرا معا في الوقت نفسأي يستجيب للمثير الطبيعّي 

اهرة اسم طلق بافلوف على هذه الظأوقد . معنى حين اقترن مّرات عديدة برؤية اللحم
 .حصول التعّلم إلى، واعتبرها طريقا "رطيّ االنعكاس الش"

 :ومن خصائص التعّلم الشرطيّ 
  ّانعدام العالقة بين المثير الطبيعّي والمثير غير الطبيعي 
 التعّلم يحصل من خالل اقتران مثيرين 
  (ن لعاب الكلبسيال)تزامن المثيرين وتداخلهما ينتج االستجابة الشرطّية 
  االستجابة الشرطّية هي االستجابة الطبيعّية نفسها ألّنها ال تكون نتيجة تفكير بل

 .رّد فعل فطرّيا انعكاسّيا
 

ألّول مّرة  الذي أّكد Skinner (1550.1503) سكينربورهوس فريدريك مع  اإلجرائي اإلشراط . ب
دورا في  renforcementوأّن للتعزيز في تاريخ السلوكّية أّن للمتعّلم دورا في عملّية التعّلم 

 .، مخالفا بذلك جذرّيا المقاربة التلقينّية في التعليمتثبيت التعّلم

. 1532صاغ سكينر نظرّيته في اإلشراط اإلجرائّي القائم على مفهوم التعزيز عام وقد 
قسرا  ويختلف اإلشراط اإلجرائّي عن اإلشراط الكالسيكّي في كون االستجابة في األّول تكون

بتعزيز  شفعتوتكون في الثاني إرادّية ويزداد احتمال ظهورها إذا  ،أو آلّية يفرضها المجّرب
". صندوق سكينر" يسّمىأجرى سكينر تجاربه على الفئران واستعمل جهازا وقد .  مناسب

فإذا ضغط الفأر  ،ّهز برافعة تتيح فتحهجوتمّثلت تجاربه في وضع الفئران في قفص مغلق م
لقاء  ةةةةتعزيزةةة وذلك هو الفيحصل على الطعام  ةةةة التعّلمةةة وهذا هو رافعة انفتح القفص على ال

التعّلم  أووهكذا يصبح التعزيز عنصرا مهّما في استمرار السلوك . توّصله إلى فتح القفص
ليست بين المثير واالستجابة بل بين السلوك  هذه التجربة فيالعالقة الجوهرية ف .وتكّرره

 .لهزة لنتيجة المعزّ وا

ا أو استجابة المتعّلم للمثير، وقد يكون إيجابيّ إزاء التعزيز هو رّد فعل المعّلم ومن المعلوم أّن 
يتعّزز ى حتّ إذا كانت صحيحة ا ترسيخ االستجابة ويراد منه إمّ  ،ا بحسب طبيعة االستجابةسلبيّ 

مّ  ،مشابهةجديدة أخرى ات إنجازها في وضعيّ  احتمال كي ال يعود في حالة الخطإ ؤها ا إطفاوا 
  .إليها المتعّلم

 عن طريقتحسين عملية اكتساب المعارف في السياق المدرسّي  يكون وحسب تجارب سكينر
 ثمّ  ،(مبدأ الخطوات الصغيرة)مها تجزئة الماّدة الواجب تعلّ و  مكتسبات المتعّلم السابقة، معرفة



0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم        

 131  من  04  ص 

ما أعطى المتعّلم كلّ و  ريق أسئلة بسيطة،ل إلى اإلجابة الصحيحة عن طجعل المتعّلم يتوصّ 
 .اقى تعزيزا إيجابيّ إجابة صحيحة، تلّ 

 

 :ومن بين نتائج أفكار سكيّنر التي عملت المدرسة على توظيفها أّنه
  أجوبة  عنيسهل على األطفال تعّلم سلوك جديد عندما يتمّكنون من اإلفصاح

 .األولىغير ذهنّية أو يضمن السلوك الجديد استجابات أنجع من 
 إذا كانت متالئمة مع الوضعّية ومستخدمة  التعزيزات اإليجابّية عملّية التعّلم تيّسر

 .في الوقت المناسب
 كي يتمّكن من عناصر بسيطة  إلى تجزئة المعارف المدرسّية إلى يحتاج المتعّلم

 .تقديم أجوبة صحيحة
  عند وضع ( األنساق)م تعلّ اعتبار الفوارق الفردّية المتعلقة بسرعة المن المهّم جّدا

 .التعليمّية البرامج
 عوبةالصالسهولة و  م التعّلم إلى وحدات متفاوتةضرورة برمجة التعليم وتقسي. 
  حيحةالمكتسبات السابقة قاعدة لضمان األجوبة الصضرورة اعتبار. 

 

 العادة في تنظيراتو : (1591ة  1223) Hullهال ليونارد مع كالرك  التعّلم باكتساب العادات .3
فبين . ل شرطا ضرورّيا لإليحاء بالفعل ولكّنه غير كافحالة دائمة للكائن العضوّي تمثّ هال 

منها ما هو  acquisitionل في عملّية اكتساب المعرفة المثير واالستجابة عوامل أخرى تتدخّ 
 .ومنها ما هو كاّف معّطل motivantمحّفز 

 

 Dollardد الر دو  نو جو  Miller (1001.1505)ميّلر  نيلكّل من  هال بّين هوتكملة لما بدأ .4
الدافع وهو إرادة شيء ما، فاإلدراك وهو المنّبه، : أّن التعّلم رباعّي المراحل (1900.1980)

 .فاالستجابة وهي فعل ما، فالحصول على شيء ما في النهاية وهو التعزيز
 

الذي  Tolman (1595.1221) تولمان إدوارد سيوصاحب الفكرة هو : إضفاء الداللةبالتعّلم   .5
 .يعتبر بمثابة همزة الوصل بين النظرّيات السلوكّية والنظرّيات البنائّية

هي ما يتحّكم في عملّية التعّلم،   schème cognitiveأّن الخارطة العرفانّيةتولمان عتبر وقد ا
المعرفة  فالمثير ال بّد له من داللة ليكون دافعا إلى التعّلم، والداللة هي الشعور بالحاجة إلى

 .واالستكشاف العرفانيّ 
عملية  باعتبارهالمعنى الذي يعطيه الفرد للوضعّية هو المحّدد في حصول التعّلم فالداللة أو 
ؤّدي إلى تكوين نشاط ياالستبطان واالستيعاب ف. الوضعّية واستيعاب لخصائصها لتلكاستبطان 

الّضروري لحدوث استجابات معّينة وما التعّلم الخارطة الذهنّية أو العرفانّية تمّثل الشرط تسّمى بنية 
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سوى تنظيم للوضعّية وهيكلة لمختلف المؤّشرات التي تمّيز الوضعّية والتي يتوّصل على إثرها الفرد 
 .إلى توجيه نشاطه على أساس معنى يعطيه لهذه المؤّشرات

لتي يقضيها الفأر داخل ا الفترةاكتشف أّن صّرح تولمان بأّنه الفأر داخل المتاهة  ومن بعد تجربة
 .تكّون الخارطة العرفانّية وذلك يعود إلىتدريجّيا  تتقّلصالمتاهة 

 

خرج عن جوهر التفكير قد الخارطة العرفانّية فكرة من خالل أّن تولمان جّدا ومن الواضح    
م عملّية نشاط تفكير مّهد للقول بأّن التعلّ اّتجاه السلوكّي القائل بأّن التعّلم حاجة فيزيولوجّية إلى 

وكان تولمان مائال عن التركيز على التكرار واإلثابة والعقاب إلى أهّمّية اإلدراك والفهم . عرفانيّ 
، ومن أجل ذلك اعتبرت آراء تولمان بمثابة الجسر الناقل من النظرّيات الترابطّية إلى لتنظيم السلوك

 .النظرّيات العرفانّية
 

 :ة السلوكّيةالمآخذ على النظرّيات الترابطيّ 
هذه عّدة انتقادات واجهتها بها نظرّية الغشطالت والنظرّيات البنائّية ومن بالنظرّيات السلوكّية  منيت

 :االنتقادات
  ّفي تحليل الّسلوك واختزاله في سلسلة من المثيرات واالستجابات  الّطابع التجزيئي

 .والوجدانّية األبعاد غير السلوكّية الخفّية كاألبعاد العالئقّية تتجاهل
  التأثير والتأّثر  وتغييب عواملقدرات  ةمن أيّ  خاليةاعتبار الطفل صفحة بيضاء

 .المحيطب
 خضاعه للقياس وهو ما يقصي العمليات الذهنيةةةةّة والعرفانية  . تنميط السلوك وا 
  عملّية أو بنية ذهنّيةعلى أّنه ليس و  في شكل حالةتصّور الذكاء. 

 :األهدافالمقاربة ب
 ريفالتع:  

محتويات التعليم وفقا لمجموعة األساسّي بيداغوجيا األهداف مقاربة تعليمّية مركز اهتمامها 
وهذه  .(وخاّصةووسطى عاّمة )المحّددة بدّقة والمتنّوعة المستويات  objectifsمن األهداف 

والمرامي  butsهي أيضا على صلة بالغايات و  ،األهداف سلوكّية قابلة للقيس والتقويم
finalités توّجهات مجموعة وانطالقا من  التي تحّددها المنظومة التعليمّية في سياق ما

 . سياسّية بعينها
 

 النشأة: 
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بكونها مقاربة منتصف القرن العشرين أو المقاربة باألهداف زمنّيا عرفت بيداغوجيا األهداف  
د في بوسطن ، فقد انعق1535عام هذا االّتجاه ، (1921.1902)تايلور رالف  وقد بلور

لعلم النفس اجتماع تربوّي كان ة ة األمريكيّ الجمعيّ ضمن مؤتمر  1532بالواليات المّتحدة سنة 
االجتماع هذا  وقد أفضى .1بالواليات المّتحدة األمريكّيةموضوعه عالج ظاهرة الفشل المدرسّي 

التربوّي وصف السلوك إلى قرار يقضي بالعمل استنادا إلى رؤى علم النفس السلوكّي على 
وتحديد وجوه االستجابة لدى التالميذ إجرائّيا قصد العمل على قياسها، إذ أّن المؤتمر فّسر 

 .الفشل المدرسّي بغياب تحديد أهداف إجرائّية قابلة للقيس

 خاّصة حدة األمريكّيةالواليات المتّ في  "التعّلم الهادف"أو  باألهداف المقاربة انتشرتقد و    
، 1539التي بدأت في الحقيقة منذ  2أعمال تايلور واستنادا إلىلمؤتمر انطالقا من هذا ا

الذي إليه ينسب مستقّر  Bloom( 1999.1913)أعمال بنجامين بلوم استئناسا بو 
مقاربة بعد ذلك بيداغوجيا األهداف ثّم صارت  .ذلك من البحوث والمنتجات وغير 3األهداف

 .خالل نصفه الثاني العشرين القرن
 

 أعضائها معظم كان التي" شيكاغو مجموعة" عن صدر ما هذه البحوث والمنتجاتومن    
 األساسيّ  المقياس هي األهداف واعتبر األستاذ آراء التّيار هذا أّكد وقد. تايلور تالمذة من

 السلوكيّ  التّيار هذا حسب معنى وال. واالمتحانات والتعّلم التعليم في والسالمة الصدقّية لمدى
 إذ األهداف، متناهية بدّقة ترسمها للتناول معّينة زاوية عن بعيدا التعليمّية للمحتويات
 إلمكانات وفقا كثيرة اّتجاهات في وتوظيفها متعّددة زوايا من تناولها يمكن العلمّية المحتويات

 وهي واضح، هو كما مقنعة التدقيقّية الفكرة وهذه. واألغراض منها الغايات تحديد في كثيرة
 .العسكريّ  السجلّ  من ينبع الذي للهدف األصليّ  المعنى إلى تعود اجوهره في

 

                                                           
المقاربة باألهداف في سياق أمريكّي صناعّي محموم، في سياق اقتصادّي واجتماعّي نفعّي شعاره الدّقة ظهرت     1

 .لذلك أثر مباشر في ظهور المقاربة والنجاعة واإلنتاج والربح، وقد كان
الذي ترجمه إلى " أساسّيات المناهج"كتابه  الفصل الثالث من ظهرت آراء تايلور في موضوع األهداف خاّصة في    2

 .1511العربّية باالشتراك أحمد خيرّي كاظم وجابر عبد الحميد جابر، وكان ذلك عام 
التي تتمّثل في تصنيف  Taxonomie Bloomاة بمراقي بلوم العرفانّية عرف بلوم خاّصة بصنافته الشهيرة المسمّ     3

سداسّي لمستويات اكتساب المعارف، وقد كان عمله في موقع المسؤول اإلدارّي منطلق بحوثه إذ وقف على كثير 
وغياب من االختالف في وضع االمتحانات وطرق التقويم بين المدّرسين والحظ كثيرا من الذاتّية وعدم التخطيط 

األهداف في األعمال، فسعى إلى تقريب اآلراء وتوحيد التعليم والتقويم حرصا على الموضوعّية واجتنابا للهدر 
 .وذلك من خالل صنافته المعروفة
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ومن ذلك  .ومن المعروف أّن هذه المقاربة وصلت المدارس العربّية ومنظوماتها التعليمّية   
من القرن العشرين مالقية كثيرا من الحفاوة والترحاب  عقود الثلث األخيرتونس والمغرب في 

والنمطّية والفشل ا تربوّيا كبيرا وبمثابة حبل النجاة من الركود باعتبارها يومئذ كانت فتح
 .القاتلة التي شهدتها مجاالت التربية والتعليم في ظالل المقاربة التلقينّية

 

  بعلم النفس السلوكيّ األهداف بيداغوجيا عالقة: 
بطّية في ّصل نظرّيا في ما كّنا نوّضح من نظرّيات التعّلم التراو بيداغوجيا األهداف ت   

أّن  ووجه االرتباط. أعمال علماء النفس السلوكّيين ثورندايك وبافلوف وسكينر وهال وغيرهم
استنادا آلّيا إلى ما ثبت بالتجارب خاضعا للمالحظة والقيس والتقويم  ُعدّ  قد سلوك اإلنسان

ر هي اإلشراط والمثيالتي ساسّية األ القوانينمن وغيرهم  لدى واطسون وسكينر وبافلوف
والتي كانوا آمنوا بها جازمين بعد أن استخلصوها من أعمالهم وتجاريبهم  واالستجابة والتعزيز

 .المخبرّية الطويلة في عالم الكائنات الحّية من غير اإلنسان
أ منّظما وفق مراحل دقيقة وفي شكل ما يعرف وعلى هذا األساس صار موضوع التعّلم مجزّ 

 .تعّلم المرور بها ليحصل التعّلمباألهداف والخطوات التي على الم
 

 صياغتها والخصائص :األهداف 
يتعّلق بسلوك المتعّلم اإلنجازّي على ثالثة أسس يقّدمها  ذيتقوم صياغة الهدف التعليمّي ال

 :أغلب السلوكّيين في شكل شروط وهي
 

 منأي إّنه ال بّد  :المتعّلمالنتائج التي سيحصل عليها على صياغة الهدف  ن تحتويأ -
 .أن يحّدد المعّلم السلوك الذي سينجزه المتعّلم بالدّقة والوضوح الكافيين

 .لسلوك من قبل المتعلمالمحيط بعملّية إنجاز ا لسياقلتتضمن الصياغة توصيفا  نأ -
 الداّل علىلنجاح من اتحديد دقيق للمستوى األدنى ب موحيةصياغة الهدف  أن تكون -

 .المرسوم من الهدف ماتحقق قدر 
 

 :خصائص الهدف السلوكّي اإلجرائّي فكثيرة ومن أبرزها أّما
 

 .االّتصال المباشر بالسياسات العاّمة في الدولة وغايات المنظومة التربوّية -
يكون متدّرجا من السهولة نحو الصعوبة فيكون البدء بالبساطة والسهولة في اّتجاه أن  -

 .التعقيد والصعوبة، وغرض ذلك تنويع المراقي العرفانّية
ومؤّشر ذلك أن تمتنع فيه دا بالشكل الكافي ومحدّ  مدّققاواضحا الهدف  أن يكون -

 .االحتماالت اإلنجازّية والتأويالت
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 .، ومؤّشر صدقّيته أن يتّفق في فهمه على األقّل شخصان اثنانأن يكون صادقا -
 .وغاية ذلك التمّكن من قيسه لتحديد مدى حصوله ،والتحقيق اإلنجازقابلّية  -

 

  مآخذ على المقاربة باألهدافالأبرز:   
  همال األبعاد الكّلّية للظواهر والمعارف إلى حّد يفقد المبالغة في التجزئة وا 

 .وال يمّكن من وضوح الغايات والمرامي التربوّية المحتويات المعزى والمقاصد
 وممّل يستنزف الطاقة قبل اإلنجاز اإلغراق في التجزيء مرهق للمعّلم 
 يطفئ جذوة الذات  اآللّي وتجاهل دور الذات في االكتساب اإليمان بالتعّلم

 .وحماسها وفاعلّيتها وقدرتها على اإلبداع
 يضفي على فعل  اإلغراق في المدى القصير للتعّلمات دون اعتبار للمدى البعيد

 .التعّلم سحنة من القصور وافتقاد المعنى
  الحياتّي الخاّص حرمان المتعّلم من دوره في بناء شخصّيته وصناعة مشروعه 

 .وحشره في المجموع بعيدا عن عالم الفروق والتمّيز

 

 

 

 

 

 

 :األنشطة والتدريبات
 

الر
 قم

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت
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 :اليوم الثالث
 نظرّيات التعّلم البنائّية \الغشطالط  \ظهور الكفايات 

 

 دق 99  .8

 المقاربة التلقينّية -

التعّلم في المدرسة السلوكّية مع  -

 ثورندايك 

 التعّلم اإلشراطّي عند وبافلوف -

 ولمانالتعّلم بإضفاء الداللة مع ت -

 المقاربة باألهداف  -

المآخذ على نظرّيات التعّلم  -

 السلوكّية

  مالمفهو : المقاربة التلقينّيةعمل مجموعاتّي محوره 
 في التعليم والتاريخ والمالمح اإلجرائّية

  عرض األعمال المجموعاتّية ونقاشها ضمن
 الفريق

 دق 99  .9

  عرض من المكّون حول خصائص التعّلم في
 ة مع ثورندايك المدرسة السلوكيّ 

  تلخيص فردّي للمعروض والتفاعل لتعميق
 االكتساب

 دق 99  .22

  عرض من المكّون حول خصائص التعّلم في
 .نظرّية اإلشراط عند بافلوف: المدرسة السلوكّية

  تلخيص فردّي للمعروض والتفاعل لتعميق
  .االكتساب

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .22

 دق 99  .20

  عرض من المكّون حول خصائص التعّلم في
ضفاء الداللة مع تلمان  .نظرّية المعنى وا 

  تلخيص فردّي للمعروض والتفاعل لتعميق
 .االكتساب

 دق 99  .23
 ورشات عمل حول المقاربة باألهداف 
  حعرض أعمال الورشات وحوار مفتو 

 دق 99  .24
  حوار حّر حول المجلوبات اإليجابّية لنظرّيات

 التعّلم السلوكّية
 سرد المآخذ على نظرّيات التعّلم السلوكّية.... 
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 :ةالموارد النظريّ 
 

 :المقاربة بالكفايات ظهور .2
خالل العقود الثالثة األولى من النصف الثاني من القرن وخاّصة ألهداف أّدى انتشار المقاربة با  

 من النتائجلها رغم ما كان  هذه البيداغوجيا النقائص فيالعشرين انتشارا واسعا إلى بروز جملة من 
 .من المقاربة الكالسيكّية التلقينّية الخروج بالتعليمالكبيرة ومحّصالت 

هرة يجعلها محّط المراقبة والتمحيص واالختبار، فقد كان ذلك شأن وألّن كّل انتشار واسع ألّي ظا
المقاربة باألهداف، ووقف التربوّيون من منّظرين وميدانّيين على جملة من عالمات النقص في هذه 

فانطلق البحث من خالل مواطن النقص في األهداف عن  ،المقاربة على ما ذكرنا في الفقرة السابقة
في الدول المتقّدمة وعلى رأسها الواليات المّتحدة  داياتها مّتصلة بالتعليم التقنيّ مخارج وحلول كانت ب

 .األمريكّية
المقاربة باألهداف تدريجّيا وعلى مراحل، كثير من أطروحات ومن الطبيعّي أن يكون التخّلي عن 

إلى التغييرات فطبيعة المنظومات التعليمّية في جوهرها تأبى التغييرات الفجئّية والسريعة وتميل 
 .الناعمة السلسة

لذلك ظّلت المقاربة باألهداف سارية بنسب متفاوتة بين البلدان تّم خاللها تطعيمها ببعض 
محاور البحث عن التغيير مترّكزة  توكان .التحويرات إلى أن نضجت اآلراء في اّتجاه االستبدال

، وسعى غوجيا األهداف نقدا كبيرامجموعة من القضايا الجوهرّية التي القت فيها بيداخاّصة في 
 :من أبرزهاالتربوّيون بجهود حثيثة إلى إيجاد أجوبة وبدائل ألطروحات المقاربة باألهداف فيها، و 

  مفهوم الهدف وآلّية اشتغاله وتوظيفه 
  برّمته التعّلميّ  التعليميّ  المسارعالقة المتعّلم بالمعرفة وموقعه في. 
 وظيفة المعرفة في حياة اإلنسان. 

كان " التعّلم ذلك الكنز المكنون" 1551عام  1وتذهب بعض البحوث إلى أّن تقرير اليونسكو   
إعالنا صريحا بل لقد كان ات المقاربة باألهداف، تقويمتتويجا للتبّرم بالنقائص التي استقّرت عليها 

                                                           
دأبت منّظمة اليونسكو في فترات من الزمن على إطالق بحوث ودراسات تربوّية توكل إنجازها إلى لجان من     1

. الدولّيين قصد رصد المشاكل في األنظمة التعليمّية بالعالم واقتراح الحلول والمخارج التجديدّيةالخبراء والمختّصين 
تحليل : المشكلة التربوّية في العالم"ومن ذلك لجنة الستينّيات بقيادة فيليب كومباس ودراستها الصادرة بعنوان 

، وهو تقرير مّثل نقلة في تصّور "تعّلم لتكون"يرها ثّم لجنة السبعينّيات برئاسة إدغار فور وكان عنوان تقر ". النظم
ثّم لجنة التسعينّيات التي . وظيفة المعرفة في حياة الفرد وكان فيه صدى كبير إلرهاصات المقاربة بالكفايات
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 هذه المقاربةات توّجه لعّل عنوانو  ،جدير بها القرن الحادي والعشرونلتدشين مالمح مقاربة جديدة 
وتضفي  التي تعلن غائّيات التعّلم األربع ركائزه مننفسه التقرير ذلك هو ما عرف عن الجديدة 

عليها معاني جاذبة ومهّمة في حياة اإلنسان، تكون المدرسة إذا هي حّققتها قد حّققت رهانات كبيرة 
هي المصل الناجع لمعالجة الفشل تنفخ في المتعّلم روح الحافزّية التي  على األدنى بالفعل، إذ هي

 :المدرسّي وافتقاد المعنى في التعّلم
 

 1تعّلم لتشارك اآلخرين \ تعّلم لتكون \ تعّلم لتعمل \ تعّلم لتعرف

 together be learning to \live  to learning \ to do learning \ learning to know 

 ت التعّلم العرفانّيةنظرّيا :بالكفاياتالخلفّيات النظرّية للمقاربة  .0

عند تحّول االهتمام  هذه النظرّيات التعليمّية خالفا للنظرّيات الترابطّية التي سبق الحديث فيها  
لى السيرورات و مناويل بنائه البحث في ذاته إلى  سلوك في حدّ الاالنشغال بمن التربوّيين  ا 

 :ظرّيات كثيرة من أبرزهاوهي ن .cognition العرفان لنشاط التعّلم حيث عالمة الداخليّ 

 ط لاشطغنظرّية ال أّوالGestalt : 

الةةذي عةةرف بةةه  insight االستبصةةارمفهةةوم  هةةذه النظرّيةةة نظرّيةةة علةةم الةةنفس الغشةةطالطّي عمادهةةا  
 .Wolfgang. Köhler (1769.1889) كوهلر وولفغانغ عالم النفس األلمانيّ 

. وّصل إلى إيجاد الحلةول المناسةبة لةهأجزائه والتلمشكل وكيفّية ترابط ويعني االستبصار فهم الموقف ا
 .واسةتبعاد العناصةةر غيةر المجديةةة الفعلّيةةة نظيم، أي تنظةيم عناصةةر الموقةف التعليمةيّ ذلةك بةةالت ويكةون

ويمكةةةةن التحقّةةةةق مةةةةن الفهةةةةم متةةةةى انتقةةةةل . إلةةةةى تحقيةةةةق الفهةةةةم الكامةةةةل لألشةةةياء وتهةةةدف عملّيةةةةة التنظةةةةيم
 . قف أخرى شبيهةاالستبصار الذي تّم تحصيله إلى موا

يقةةةيَّ لةةةتعّلم، إذ يصةةةاحب الةةةتعّلم الحقحقيقّيةةةة لّيون االستبصةةةار مكافةةةأة طلاشةةةطغلةةةذلك يعتبةةةر ال
ولذلك نجد أّنهةم . للمتعّلم جزاءهو أفضل و باالرتياح واالبتهاج  القائم على االستبصار شعور

 .2وغير مجدية عتباطّيةا اتي يعتبرونهاستخدام المكافآت الخارجّية اليرفضون 

                                                                                                                                                                                        

: وقد صدر تقريرها بعد ثالث سنوات وهو. برئاسة الفرنسّي جاك ديلور 1553انطلقت أعمالها بداية 
"Learning: the treasure within»" :ذلك الكنز المكنون: التعّلم." 

 .الرابع وقد ورد ضمن الحديث عن مبادئ التربية عقد لها فصل كامل في التقرير هو الفصل pillarsهذه الركائز    1
 الذي قال به السلوكّيون إذ يرون أّن أوجه التعزيز الخارجيّ الغشطالطّيين ال يحظى التعزيز باهتمام كبير عند   2

المهّم أن يبقى ما بنيته فإذا كنت تبني جسرا  ومن أمثلتهم على ذلك أّنك. صرف االنتباه عن التعّلم الحقيقيّ ي
 .قائما ال ينهار وليس المهّم العدد الذي ستحصل عليه أو عبارات التقدير والثناء التي ستنالها
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تنظيم عبر تيسير التعّلم ب هي الكفيلة ثالثة مبادئ على يقومالغشطالطّيين  عند االستبصارو 
 :اإلطار المساعد على ظهور األشكال أو البنى الشاملة للمدركات من أشياء ومواقف

 

هو  المهمّ  إذ ،للموقف اإلشكاليّ والشامل  د درجة االستبصار بالتنظيم العامّ تتحدّ  .1
ات ترابطها داخلّي يحتاج المدركف .أو الظاهرة بين عناصر المشكلإدراك العالقات 

 .الفهم وليس مجّرد الحفظ التسجيليّ 

يصبح من  ،عن طريق االستبصار الموقف اإلشكاليّ  إلى حلّ  الشخص لتوصّ  عند .2
 .دون عناء يذكر ة ذلكإعاد له الممكن

للتكرار لة م إجابة ما باالستبصار تكون تلك االستجابة قابتعلّ  ما حصلإذا  .3
انتقال أثر سياقات أخرى وبشكل أسرع ومجهود أدنى ويسّمى ذلك بلتطبيق في وا

وهذا النوع من التعّلم ال يمكن نسيانه ألّنه يدخل منطقة الذاكرة  .transfertم التعلّ 
وما ال يمكن تكراره في مواقف جديدة هو ذلك التعّلم بالحفظ الذي . الطويلة المدى

 .سلوكّيةنادت به المدرسة ال
 

فعلى إثر تمّكن نظرّيات علم النفس السلوكّي في تفسير السلوك وتفسير عملّية اإلدراك وبعد    
منطلقة في بداياتها من  1انتشار هذا التّيار بشكل واسع ظهرت مدرسة علم النفس الغشطالطيّ 

في الشكل  حقيقة اإلدراك تكُمن فتوّصلت إلى أنّ وقوانين التصّور دراسة المدركات الحسّية 
رفضت الغشطلطّية رفضا قاطعا مفهوم الترابط وقد  .في العناصر واألجزاء ال والبناء العامّ 

السلوكّي معتبرة أّن األصل هو التركيب والكّلّية فلماذا التحليل والتجزئة؟ بل ذهب كوهلر وتّياره 
 .بنيويّ اك الجوهر وهو الترابط الداخلّي الم المتعّلم من إدر ر ّن التفكيك يحإلى أ

الكّل مختلف عن مجموع "وقد عرفت نظرّية االستبصار بمنطلقها المنطقّي الفلسفي وهو أّن  
، والمراد بذلك أّن اإلدراك منطلقه الكّل ال األجزاء، فاألجزاء في بنيتها غير األجزاء في "األجزاء
 .gestaltترجمة لكلمة " الكّلّية"ولذلك نجد من يسّمي هذه الطريقة في التعّلم الطريقة . انفرادها

 

  نظرّيات التعّلم البنائّيةثانيا : 

م الشخص بواسطته ينظّ  تكّيفيّ  تمّش "وأنها  ،المعرفة تبنى بشكل نشطالبنائّية أن  المدرسة ترى  
حسب االجتماعّي  ، أوبياجيه حسب تبني على الصعيد الفرديّ ثم إنها  ."عالم التجربة

 ."محدودة"و" تةمؤقّ "الحقيقة  تظلّ لذلك  .فيقوتسكي

                                                           

الذي معه انطلقت البدايات فرتهيمر  ومنهم ماكس وليفين إلى جانب كوهلر كوفكامن أعالم هذا التّيار العرفانّي   1  
ك تتحرّ  أيضا أّن األشياء بدايات القرن العشرين محاوال أن يثبت "الحركةقوانين " المبّكرة من خالل بحوثه في

وقد اختّص كوهلر في هذا التّيار بأّنه . صورةال هو بمثابة شريط سينمائيّ كما يتحّرك ك ال تتحرّ  سوى أّنها حقيقة
 .وّجه مبادئ الغشطلط إلى استثمارها في مجال التعّلممن 
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 :منها نظرّية التي تبني عليها أطروحاتهولتّيار المدرسة البنائّية جملة من الفرضّيات ال
 

 . المعرفة تمّثل للتجربة العرفانّية فاألولوّية في هذا النشاط للذات العارفة -
 .المعرفة سيرورة مطردة قابلة للبناء فردّيا -
 .الحقيقة مؤّقتة بالضرورة -

 

 : 1بياجيهعند  équilibration نظرّية التوازن
 ب المعارف في نظر بياجيهاكتسا : 

 فيها ؤولسيرورة ي بل كما هو الشأن في النظرّيات السلوكّية، ال يعتبر بياجيه المعرفة حالة
ال يمكن أن تكون و . إنتاج صور ذهنية ورموز تمثل أشياء أو عالقات النشاط المعرفّي إلى

المرور من معرفة  تتمثل في في حالة صيرورة" هي دوما، بل تجميعا للمعلوماتالمعرفة 
وتتلّخص أفكار بياجي عن كيفية االكتساب في  .أدنى إلى حالة أرقى من االكتمال والفعالية

 :ما يلي
 

 .وثيقا جّدا االمعرفة تسير على خّط النمّو البيولوجّي وترتبط به ارتباط  -
 .المعرفة نشاط متطّور باستمرار  -
 .بتفاعل بين الذات والبيئة فتنتظم وتتهيكل نحو توازن تدريجيّ  تكتسب المعرفة  -
 .اعترف بياجي بأثر البيئة في اكتساب المعرفة ورفض مبدأ المثير واالستجابة  -
 .قبل بياجي مفهوم البنية القشطالتّي لكّنه أضفى عليه حركّية وتحّدث عن الخطاطة  -

 
 
 

 

 مفاهيم أساسية لفهم نظرّية بياجيه : 

  ّلالتمث: assimilation ربط المعارف  بواسطتهيمكن  .وهو فعل الشخص في األشياء
 .الجديدة بتلك التي تحويها البنى المعرفّية

 ةالمالءم :  accommodationالنشاطات  تغييروتقوم على  ،لي عكس التمثّ وه
طاقات الكامنة لمواجهة الصراع الر استنفاب ف مع المواقف الجديدةالمعرفّية قصد التكيّ 

  .لمعرفيّ ا

                                                           
 .، عالم بلجيكي األصل انتقل من البيولوجيا إلى علم النفس(1520ة  1251)جان بياجيه   1
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 التوازن :équilibration  ّيحدث نتيجة لفعل السيرورتين السابقتين  سيرورة تعديل داخلي
 .ف الفرد مع بيئتهويمّكن من تكيّ 

 البنية :structure  ّمقارنة  ه نسق فرعيّ  أنّ وهي نسق له قوانين ويتميز بالشمول، إال
 .أشمل ل نسقاالذي يمثّ  بالفكر

  ّة العمليopération ة ه ال يمكن الحديث عن العمليّ يرى بياجيه أنّ و  .مستدخل وهي فعل
ة منعزلة بل تكون د لعمليّ و وج ه الكما يعتبر أنّ  la réversibilitéة ل المعكوسيّ دون تدخّ 

ة يمكن أن يدخل ضمن تركيبة مع أفعال أخرى وأن ها إذن فعل بالقوّ إنّ . دوما عنصرا لبنية
 .ةالمعكوسيّ  :جاهينيسير في االتّ 

 

 يمكن إجمال مفهوم التعّلم عند بياجيه في ما يلي: بياجيّلم من منظور التع: 
 ةالمعكوسيّ فكرية قابلة للتعميم على عدد كبير من المواقف كتطبيق  بنىالتعّلم تمّلك  -

  .في مجاالت مختلفة

، ةمستمرّ  لةة معدّ واالجتماعّي والنضوج والتوازن باعتباره آليّ  الخبرة في الوسط الفيزيائيّ  -
 .ي البنى المعرفّيةتنمّ 

ال يمكن ف. كوالتملّ  النموّ  يبين طور  تقيمهامن استتباعات هذه النظرّية العالقة التي  -
يكتفي بترسيخه بينما بل  سببا في تسريع المرور من طور إلى آخرالتعّلم أن يكون 

 .النمّو البيولوجّي هو الذي يحكم نسق التعّلم
 

  يمبياجي في التربية والتعلآثار نظرّية: 

 .اعتماد المحسوس باالبتدائّي وتأجيل المجّردات إلى مرحلتي اإلعدادّي والثانويّ  -
 .المعّلم مزّود للمتعّلمين بوضعّيات مالئمة لبناء المعارف مساعد لهم على التعّلم -

 

 المآخذ على نظرّية بياجي: 

 الفردانّية -

 عدم الواقعّية -

 االنتظارّية -
 

 

 :األنشطة والتدريبات

الر
 قم

 األنشطة مراكز االهتمام تالتوقي
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 :اليوم الرابع
 نظرّيات الوساطة \النظرّيات االجتماعّية العرفانّية 

 
 

 دق 99  .25

الممهدات النظرّية  -

 للمقاربة بالكفايات

 نظرّية الغشطالط -

 نظرّية التوازن مع بياجي -

تأثيرات آراء بياجي في  -

 المجال التعليميّ 

  عرض من المكّون يرصد المهاد النظرّي لظهور
 .المقاربة بالكفايات

  تلخيص فردّي شفوّي من عناصر الفريق المتكّون
 .توى العرضلمح

 دق 99  .26

 عصف ذهنّي حول نظرّية الغشطالط. 
  عرض من المكّون لنظرّية الغشطلط وأهّم مبادئها في

 .التعليم
  تلخيص فردّي شفوّي من عناصر الفريق المتكّون

 .لمحتوى العرض

 دق 99  .27

 أبرز مقوالت : ورشات حول نظرّيات التعّلم البنائّية
 .بياجي وفيقوتسكي

 شهاعرض األعمال ونقا 
 عرض تكميلّي من المكّون 

 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .28

 دق 99  .29

  عصف ذهنّي حول شخصّية بياجي وآرائه في النمّو
 المعرفيّ 

 عرض من المكّون لنظرّية التوازن عند بياجي 
  ّشفوّي من عناصر الفريق المتكّون  تلخيص فردي

 .لمحتوى العرض

 دق 99  .02
  لمرتكزات التعّلم في نظرّية بياجيعرض من المكّون 
  تلخيص فردّي شفوّي من عناصر الفريق المتكّون

 .لمحتوى العرض

 تطبيقات آراء بياجي في المجال التعليميّ   دق 99  .02
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 :ةالموارد النظريّ 
 

  أو االجتماعّية البنائّية العرفانّيةالنظرّيات االجتماعّية ثالثا: 
 

لغاية الوقوف على  االجتماعّيةبدراسة التفاعالت  العرفانّيةاهتّمت بحوث النظرّيات االجتماعّية    
الدراسات ترّكزت في مجالين  هذهإّن أن نقول ويمكن  .المعرفيّ  في النموّ ما لها من أدوار فاعلة 

 :من خالل حركّيتين اثنتين هما دور اآلخر في بناء المعرفةاثنين يتعّلقان ب
 

o  الصراع أو  التقليدحركّية 

o  ّي الطبع االجتماعحركّيةMarquage social  

  Représentations socialesالتصورات االجتماعّية"و   
 

يتفقان في أّن التعّلم أي النمّو المعرفّي  تّيارينإلى قد انقسمت رفّية النظرّيات االجتماعّية المع ونجد
االجتماعّي خالفا لنظرّية بياجي ال يحدث في المستوى الفردّي فحسب بل أيضا عن طريق التفاعل 

 :أحدهما يتحّدث عن الصراع واآلخر ينفيه نراالكن هذان التيّ 

 : Conflit socio-cognitif العرفانيّ الصراع االجتماعّي  تّيار . أ
 Mugnyغابلاير موقني  و Doiseويالم دواز : أعالمهمن أبرز 

 

من نظرّيات البنائّية االجتماعّية  مقوالت أصحاب االّتجاه االجتماعي المعرفيّ ل تتنزّ  :أطروحاته
الطفل يبني أدواته المعرفّية عن طريق  أنفيقوتسكي وتقوم على فكرة  حّطهالذي  المسارفي 

 ،ى من استجابات الشركاءح صراعا يتأتّ تيت ة منها والرمزية التيالحقيقيّ  االجتماعّيةالتفاعالت 
 .ذي مظهر اجتماعيّ  لدى الشخص بصراع خارجيّ  يتحدد الصراع الداخليّ و 
  

 :العرفانيّ الصراع االجتماعّي آلّيات 
  ّالناتج عن تعارض االستجابات فقد التوازن ما بين الفردي. 

 عن الوعي بذلك التعارض المترّتب رديّ فقد التوازن ضمن الف 

  ّعن طريق التنسيق بين وجهات النظر  ي تجاوز فقد التوازن ما بين الفرديّ يؤد
يتيح إحالل بنية معرفّية جديدة  وذلك ما، المتناقضة إلى تجاوز التوازن ضمن الفرديّ 

 .مكان البنية المعرفّية السابقة

 :شروط إنتاج الصراع االجتماعّي المعرفيّ 

 دماج ما ينتج عن التفاعلإل ية الضروريةالشخصّ  مستوى معّين للكفايات بلوغ -
 .القدرة على التواصل وعلى التأويل الصحيح لرسائل الشريك في ذلك التفاعلك
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 المستوى العالئقيّ  فيتعديل التبادالت على الصعيد االجتماعّي المعرفّي وليس  -
 .حّل وسط مجامالتيّ  فحسب أي دون اللجوء إلى أيّ 

 

  :التفاعالت االجتماعّية دون صراع تّيار . ب
  :من أبرز أعالمه
وجون بول رو Fraisse فراس وجاك  Gillyجيللي ميشال و  Banduraألبرت باندورا 

Roux  امان يوينيك اوفايدFayda. Winnyikamen 
 

 :عليها التعّلم حسب هذا التّيار يرتكز األنشطة التي 

 في بروزالتقليد  على دوربياجيه و  Baldwinبالدوين كل من  بينما أّكد: دور التقليد -
ينتمي إلى مسار  هذا الدور إلى أنّ باندورا  ذهب ،لدى الفرد ر والتفكير الرمزيّ التصوّ 

استخدام و  لنموذج،إلى انتباه اال ذلك عن طريق ، ويتمّ وليس الفرديّ  التعّلم االجتماعيّ 
الصادرة عنه والتي تدّل عليها ت عادات واستراتيجيات معرفّية لالحتفاظ بالمعلوما

حافزة السيرورات باإلضافة إلى الة إلى أفعال، ترجمة التصورات الرمزيّ ثم  ،سلوكاته
  .السلوك المالحظ في دركةة المبالقيمة الوظيفيّ  ةقذات العال

 

فايدا وينيكميان ومن معها من رّواد هذا التّيار ترى  :guidage / tutorat دور التوجيه -
تتدخل فيها أنماط مختلفة من السيرورات  عميقةإلى استخدام آليات  يقودجيه تو أن ال

التي هي  توجيهلل عرفانّيةماوراالالوظيفة  ة يمكن اعتبار أنّ وبصورة عامّ  التفاعلّية
ه ومن لدى طرفي  عملّية نمّو المعرفة تيّسر التوجيه المتفاعلين وهما الطفل الموجَّ
 .يوّجهه

 

  :ماعّيةرات االجتدور التصوّ  -

المدلوالت  فضاءفي  التحّيز مشاكلإلى لدى المتعّلم تعود بعض الصعوبات المدرسّية 
رات حول من التصوّ  جملةقتضي بناء في ذلك الخضّم ت المتعّلمقف امو ف .المدرسّية

 .وكّل ما حوله من مكّونات بيئة التعّلم نفسه المتعّلمات المدرسّية وذات المعّلم والمهمّ 
بمثابة  المتعّلمخذها ة للواقع الخارجي يتّ رات عبارة عن نماذج داخليّ هذه التصوّ و 

بمثابة قوانين فيها، وهي أيضا  قد يجد نفسهالتي  خالل كّل الوضعّيات موّجهات تقوده
 .مجمل سلوكه واّتخاذ المواقف والقراراتيعتمدها في تنظيم وضوابط 

  
 

 ّي العرفانيّ تّيار الصراع االجتماع \ نظرّيات الوساطة :رابعا 

 :ةالعرفانيّ  للوساطة النظرية المرجعية
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 :لمفهوما

متباعدين النصف من المسافة بين طرفين الوسط أي هو ذلك الواقع في موضع الوسيط معجما    
ة الحديثة لمعنى الربط استعير اللفظ في العربيّ  ثم. الوقوع في الوسط اعتدال محمودو  ،أو متقاربين
فهو بمثابة  عبره بين حّدين ال يكون المرور من أحدهما نحو اآلخر إالّ  موضع الوسط نّ والصلة أل

 .أو هو المساعد الرابط الواصل
التي العرفانّية  البنائّية المدرسةفي  médiationطلح صومعنى الوساطة أو الربط هو ما ترجم به م

 روم سيمور برونروجي  Lev Vigotskyفيقوتسكيليف  الباحثين التربوّيين كانت خاّصة مع كّل من

jerome Seymour Bruner . 
ويعني العرفانّيون بالوساطة ذلك الدور الذي يساعد على تملك القدرة على بناء المعرفة والوعي 
بسيروراتها من خالل التفاعل الثقافي االجتماعي بين الفرد ومن في بيئته من أفراد هم الوسطاء، 

يات الذات وتمّشيات حصول المعرفة لدى اآلخرين ومنهم المعّلم ومن خالل المقارنة بين تمشّ 
نجاز التعديالت الضرورّية في إطار الصراع والتماحك  .لتثبيت الوعي وا 

 

 التي وبالوظيفة بالمعرفة العالقة ذات ياتوالتمشّ  ةالذهنيّ العرفانّية هي تلك العملّيات  األنشطةو    
 يّ البشر  العقلالمناسبة ف القواعد من انطالقا زالرمو  وممارسة معالجة المعلومةونعني بذلك . قهاتحقّ 

 .الحاسوب ومنها خرىاأل لمنظوماتنسبّيا ا تشبه أو تشبهها ةبكيفيّ  المعلومة تعالج منظومة
 

ومن رّواد تّيار وهو من تالمذة بياجيه،  Feuerstein Reuvenيذهب روفان فويرشتاين و    
ل للقيام الذي يتدخّ  ه يضيف العامل اإلنسانيّ ولكنّ  ،ئةم من مثيرات البياإلنسان يتعلّ  إلى أنّ الوساطة 

 .الفعل ة الوساطة بين المثير والفرد وبين الفرد وردّ بعمليّ 
 التي تنطلق من أنّ  م الوساطيّ ة التعلّ ونظريّ  ر البنائّي المعرفيّ ة قدرة التغيّ وقد ّطور فويرشتاين نظريّ 

ومن أجل . ر نتيجة مواجهات جديدة مع البيئةلتغيّ م وقدرة ار يكتسب المرونة في التعلّ الفرد المتطوّ 
الطفل مساهمة ذات معنى، ال بّد من وجود الوسيط البالغ وعدم االكتفاء  مساهمة البيئة في نموّ 

 .1بتفاعل الطفل مع بيئته بحيث تعمل البيئة على تشكيله ويعمل هو على تشكيلها
 

 
 
 

 :مرتكزات نظرّية الوساطة

                                                           
 .1001سنة  13مجلة الرسالة، المعهد األكاديمي إلعداد المعلمين العرب، عدد    1



0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم        

 131  من  39  ص 

 إذا هي تغّيرت  ،بيئته االجتماعّيةابن  الطفل أو اإلنسان عمومارّيته أّن في نظ 1يعتقد فيقوتسكي
التي البيئة تلك عن  بعيداال يحدث  لدى الطفل العقليّ  النموّ و  .أو تلّونت تغّير لتغّيرها وتلّون

 هو عند فيقوتسكي العامل التفاعل االجتماعيّ وذلك  .فيها يعيش ويتفاعل مع كّل مكّوناتها
بمساعدة اآلخرين أو  بكّل أصنافها فالطفل يبني معارفه .والتعّلم ة النموّ عمليّ  في ساسيّ األ

 .بوساطتهم
 ألنّ  :لسببينباألساس، وذلك  اجتماعيّ  طابع ذو العقليّ  النموّ أّن  تأكيد إلىفيقوتسكي  ويذهب 

لغة يه من بما ف والثقافيّ  االجتماعيّ  سيرورة تاريخ البشرمن  الوسائل واألدوات السيكولوجية تنبع
 عن ق إالّ اكتساب تلك الوسائل واألدوات ال يمكن أن يتحقّ  ألنّ وأيضا  ،ومخّططاتخرائط و 

وهم العائلة واألقران والمعّلمون في  واآلخرينالمتعّلم بين الطفل  غير المتكافئطريق التفاعل 
 .أي البيئة االجتماعّية الثقافّية ،المدرسة

  ّالذي  اجيياره في البنائّية االجتماعّية الثقافّية مقوالت بوعلى هذا النحو يخالف فيقوتسكي وتي
مسار التعّلم عملّية فردّية تستند خاّصة إلى عملّيات التطّور أو النمّو البيولوجّي لدى الفرد  ريعتب

الجهد الذاتّي من فقد صار التعّلم إلى جانب ما فيه . الذي يرتهن به النمّو العقلّي المتدّرج
 ،يولوجّية التي ال ينكرها فيقوتسكي عملّية اجتماعّية ثقافّية تتداخل فيها العواملوالمؤّهالت الب

 .والمعّلم عامل من عوامل الوساطة ولكّن أدواره وآثارها ال تفّسر عملّية التعّلم برّمتها
 

  يعّطل " طالوسي مالمعلّ " غيابو  .بالمعرفة صالته في مالمتعلّ  يستفيد منه تدخل إّنما هي الوساطةو 

 لمتعّلمألّنه لم تتوّفر ل، ويعّطل النمّو الذهنّي نفسه كهاوتملّ  المعارف بناءعلى  مالمتعلّ  قدرة نموّ 
العوامل المساعدة على بناء المعرفة والتي تتمّثل في مساعدة اآلخرين عبر العملّية المسّماة 

 عن ةالبيداغوجيّ  اتالممارس مجال في ةالعرفانيّ  الوساطة تختلفمن الطبيعّي جّدا أن و  ".وساطة"
إذ أّن التدّخل  ،أو في بيئة األقران في المحيط العائلّي المصّغر أو الموّسعالتي  طةالوسا تلك

يؤّدي بالضرورة إلى نتائج مختلفة إذا واع ونابع من الدراية والخبرة، البيداغوجّي من المعّلم فعل 
 .ة وبلوغ الجودة في التعليم والتعّلمأكثر قدرة على النجاعوهو  .برمج ونّفذ على الوجه المطلوب

 

  :نظرّية فيقوتسكي

: لسببينوذلك باعتباره ذا طبيعة اجتماعّية  العقليّ  النظر إلى النموّ  بأهّمّيةفيقوتسكي  يعتقد   
 لغةمن ة تنبع من تاريخ البشر االجتماعّي والثقافّي الوسائل واألدوات السيكولوجيّ  أّولهما أنّ 

اكتساب تلك الوسائل واألدوات ال يمكن أن  أنّ وثانيهما   .إلى ذلك وما مخططاتو  خرائطو 
وهكذا تحّل سيرورة النمو . بين الطفل واآلخرين غير المتكافئ عن طريق التفاعل ق إالّ يتحقّ 

                                                           
1
كان أحد . الفّن والجمالّيات وبالبيداغوجيا والّتربية إلى جانب اهتمامه بعلم الّنفسعالم نفس روسّي اهتّم ب، (1734ـ  1876)فيقوتسكي   

 .المعروفة لعلم الّنفس الّسوفياتي" الترويكا"أعضاء 
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نجد أّن فيقوتسكي يبني عملية التعّلم على مفهومين ف. ر البيولوجيّ ة محّل سيرورة التطوّ التاريخيّ 
 :رئيسين هما

باعتباره تفاعال أو تعاونا بين  ،ن التعليميعتبر فيقوتسكي أ": منطقة النمو الوشيك"م مفهو  . أ
يعترف بوجود  هإال أن، األطفال الذين يفوقونه خبرة ضروري لتحقيق النمو الطفل والكهول أو

في مواقف  هنمو كامن يمكن تحقيقو منطقة للتعلم الوشيك تتوسط ما بين النمو الحالي 
 .ينهي الفارق بين المستوي الوشيكمنطقة النمو و . اعيّ الجتماالتفاعل 

 

يميز فيقوتسكي بين  :ةة إلى المفاهيم العلميّ من المفاهيم العفويّ  :لتحّول المفهوميّ مفهوم ا . ب
ة أو المألوفة المفاهيم العفويّ و  م بالمدرسةتعلّ ة التي تُ المفاهيم العلميّ  هما نوعين من المفاهيم

ة ل المفاهيم العلميّ تشكّ و  .ن من المفاهيم يتبادالن التأثير والتأثران النمطاهذو  ة،أو الشائع
تعميمات من الدرجة الثانية بل هي تعميم لتعميمات سبق أن تبلورت في المفاهيم المألوفة 

بأن يكون له مستوى التعميم ذاته الذي عليه مفاهيم " زهرة"يبدأ مصطلح  :ذلك مثالو 
الطفل مستوى  بلغيتشكل نسق من المفاهيم إال إذا  الما، و أو غيره" األقحوانة"او " كالوردة"

  .أرقى من التعميم

سيرورة موصولة يدمج الطفل من خاللها المفاهيم  التحّول المفهوميّ  أنّ  يعتبر فيقوتسكيو    
تحدث هذه السيرورة عندما يتأمل الطفل في الكيفية و . الشائعة في نسق متماسك من المفاهيم

وهكذا يعتبر فيقوتسكي أن ، وراء معرفّيةالما هسيروراتوينظر في تها في المدرسة م بواسطالتي تعلّ 
ة في االتجاه بينما تنمو المفاهيم العلميّ " مجرد -محسوس " نمو المفاهيم المألوفة يتم في االتجاه

  ".د إلى المحسوسمن المجرّ "المعاكس أي 
 

 : منطقة النمّو الوشيكة

 :هيلدى الفرد و  نموّ من ال توياتيميز فيقوتسكي بين ثالثة مسو 
  ّأي تلك األشياء المكتسبة التي يمكن  .وهو مجموع الكفايات الحاصلة: الحالي مستوى النمو

 .للطفل أن يفعلها دون حاجة إلى اآلخرين وتدّخلهم
  ّّإال لكن ال تتحّقق مجموع الكفايات التي يمكن للفرد تحقيقها  الذي هو: الكامن مستوى النمو

 التعاون والتفاعل االجتماعي  في مواقف
  ّةالوشيك منطقة النمو zone de développement proximale  وهي الفارق بين

حداث فارق بين  وهي المستويين األول والثاني التي يمكن للفعل التعليمّي التدّخل فيها وا 
 متعّلم بنفسه ومتعّلم يساعده وسيط هو المعّلم الذي يمكن أن يضطلع بما يسّمى عند

، حيث تتوّسع دائرة معارف الطفل في اّتجاه النمّو العرفاني بفعل "تسريع النموّ : "فيقوتسكي
ما يحدث من التفاعالت بينه وبين المحيط وخاّصة بينه وبين معّلم مختّص وخبير يحترف 

 .مهّمات التدريس
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فالقدرات الذهنّية  ارجيّ خا العامل المحّدد للّنمو عامالكون أهمّية الوساطة االجتماعية في تتمثل و    
المؤّسسات الخاّصة  أيضابل  فحسبللفرد ومناويل التفكير الخاّصة به ال تحّددها عوامل بيولوجّية 

ال يمكن و  ،تكّون اجتماعي نتيجةهي إّنما النمو وأشكاله ومضامينه ف. فيها الفرد يترّبىبالثقافة التي 
 موّجهاالتعّلم يجب أن يوّجه النمو ال أن يكون فهمها إال من منظور تاريخي ثقافي ويعني ذلك أن 

 .به
 

األخرى في المستوى عند ليف فيقوتسكي على مجموعة من المرتكزات  العرفانية الوساطة وتقوم
وهي صنفان ما يتعّلق إذا توّفرت حصل من ورائها التعّلم الجّيد، التعليمّي التعّلمّي، وهي أساسّية 

 :لمعّلمبالمتعّلم وما هو منوط بعهدة ا
 

  ّ1أن يسعى المعّلم من خالل دوره في الوساطة إلى بناء وعي لدى المتعّلم ميتاعرفاني 
métacognitif  أي جعله على دراية كاملة بأدواره وجميع أنشطته التعّلمّية فهو يفّكر بوعي في

 .ما يصنع وال ينّفذ فقط ما يفّكر فيه غيره

 على بناء حّصة  يّتجه نحو العملفينبغي أن  ةالعرفانيّ  اطةالوس استنادا إلى مقوالت مالمعلّ  دور أّما
 :ومتطّلبات مهّمة، هي التعّلم على مراحل مخصوصة

 

 يلنز ت من خالل وعيه له يتيح مدخل وذلك بوضع الجديد مالتعلّ  مسار فيم المتعلّ  وضع -
 وانتقاء بقةالسا مكتسبات التعّلم من استحضار نهيمكّ و  مالتعلّ  رتطوّ  مسار في التعّلم الجديد

  .الجديد مالتعلّ  لبناء منها الضروريّ 
  .البيداغوجيّ  الفعل إنجاز في البدء عند مالمعلّ  به حيصرّ  عمل عقد ليمثّ  المدخل وهذا

 ةخطّ ضمن  الدور الذي سيضطلع به فهم مللمتعلّ  تتيح مرحلةذه الوه: التعليمات تقديم -
 .اتالوضعيّ  مواجهة لىع التدّرب غايتها التي ةالفرديّ  المحاوالت انطالق

 المنتظر ةالمهمّ  معطيات كتملّ  مينللمتعلّ  تتيح مرحلةذه الوه: الفرديّ  للعمل اللمجا فسح -
 بالبحث ةالخاصّ  الستراتيجياتببناء ا قةالمتعلّ  الالحقة المرحلة في النشط واإلسهام إنجازها

  .المشكل حلّ  عن
 بدّقةم المعلّ  هي مناسبة يراقب فيها إذ على قدر كبير من األهّمّية الفرديّ  لعملا فترةو 

التي يحتاجها  مساعدةأساسّية عليها تنبني طبيعة ال اتمالحظويدّون  ،ينمالمتعلّ  سلوكات
وتختم مرحلة العمل  .في التعّلم ةالشخصيّ  تمّشياته فهم أجلمن المتعّلمون أو كّل متعّلم 

                                                           
 ياتتمشّ  وحول الشخصيّ  التفكيريّ  تمّشيه حول مالمتعلّ  لدى الحاصلة المعرفة هي: ةالميتاعرفانيّ  1

 .اعتمادها اتوكيفيّ  ةالعرفانيّ  ياتالتمشّ  في تلك ذاتيّ ال مالتحكّ  على القدرة فهي اآلخرين،
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 إلى النشاط ايةنه في وة المتعّلمدعنشاط أساسّي يدعم التوّجه الميتاعرفانّي وهو الفردّي ب
 .في عمله الفرديّ ّّ  يتأملّ  تفكير

 ظروفعلى ضمان  مالمعلّ  خاللها يحرص مرحلة وهي: عيّ الجما للعمل اللمجا فسح -
النقائص  فوتعرّ  االستراتيجيات المعتمدة تبادل قصد آلخرينواالستماع إلى ا اإلنصات

 .تشوبها التي والصعوبات واألخطاء
الجماعّي فرصة للتبادل والتفاعل  العمل :والوعي بها مار األخطاء والصعوباتاستثأهّمّية  -

 ذو سلوك األخطاء تحليلو . د األخطاء وتحليلهاومناسبة لترصّ " الوساطة"في إطار مفهوم 
 لتطويره الضامنة التعديالتووضع  الذهن اشتغال ةكيفيّ  فهم يساعد على هنّ أل كبيرة جدوى
 من نيمالمتعلّ  نمكّ ي وعيا ألّنها تبني ةأساسيّ  لة تحليل األخطاءحمر  وتعتبر .مالمتعلّ  لدى

ها وتعديلها من خالل تحليلو  اتهاستراتيجي كّل منهم وصف عبر التعّلمّية متهقدرا تطوير
 .مقارنتها بما عند اآلخرين

 في قالتعمّ  يطلب فيهذا النوع من األنشطة وه :الصغير الفريقضمن  العمل على التدريب -
 تيسيرقصد المستوى  متجانسةتكون  صغيرة مجموعات من األعمال تكّلف بهما  عمل

 .رينالمتعثّ  وتشجيع التواصل
 بين التأليف على مالمتعلّ  لدى قدرة من الضرورّي بناء: التأليف مهارة على التدريب -

عمال األ االنطالق من يعتمد جدرّ ويكون بناء هذا االقتدار على نحو مت .االستنتاجات
 . وصوال إلى ما بينها من الترابط والتآلف وهي أعمال الفريق جزاءاأل

 إلى معارفهم نقل مينللمتعلّ  مالمعلّ  فيها يتيح مرحلة وهي: التعميم مهارة على التدريب -
 .مألوفة غير جديدة اتوضعيّ 

 المتداولة والمعارف قة بالمعرفة وهي المفاهيمصنفين من المفاهيم المتعلّ يمّيز فيقوتسكي بين و    
أي تلك الشائعة المعروفة وغالبا ما ال " المفاهيم العفوّية"في البيئة االجتماعّية الثقافّية ويسّميها 
، وهي ضرب من من جهة ثانية" المفاهيم العلمّية"وبين  ،تكون دقيقة أو قد تكون غالطة تماما

 .التعميمات التي تنبني على المألوف وتتجاوزه إلى صفة العلمّية
 اتهوأدوا ةالذهنيّ  اتالعمليّ  خالل ميّ لالع التفكيرملكة على بناء  ةالعرفانيّ  الوساطة ويتأّسس دور

 يكونو . هاكوتملّ  المعارف بناء مسارات ما في عملّيةيه توخّ  خالل مالمتعلّ  قبل من فةالموظّ 
 يفةووظ. والتمّلك التفكير ياتتمشّ بل  ذاتها،ليس المعرفة في  هّمه األساسيّ  البيداغوجيّ  لالتدخّ 

تمّشيات  خراجعند فيقوتسكي إ إّنما هي المعّلم في المدرسة التي هي بيئة المعرفة العلمّية
 ذلك عن فينتجإلى الوضع الصريح المكشوف  مالمتعلّ  فكر في الضمنيّ  من وضعها التفكير
 الهادف للمعارف التوظيف مفاتيح ويكتسب ،لديه ةالذهنيّ  الوظائف اشتغال ةكيفيّ  في تطوير
 .ةسيّ المدر 
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 :مدرسة جينيف الصراع االجتماعّي العرفانيّ 
 

وجماعته ولد التّيار الالحق له تّيار مدرسة جينيف  فيقوتسكيسلكه الذي  االّتجاه نفسهفي و   
  Mugnyوموقي  Doiseدواز :من تالميذ بياجي وهم ومن رّواده ،المسّمى بالبياجيستّية الجديدة

 .وغيرهم  Perretبيرري و   Clemontوكليمونت  Wilemوويالن 
 :وتذهب هذه المدرسة إلى جملة من الطروحات من أبرزها

 

o  ّة لدى الطفل إّنما يتكّون بطريقة فرديّ  المعرفيّ  النموّ  رفض أطروحة بياجي القائلة بأن
 .ة الذاتّيةونتيجة للعوامل البيولوجيّ 

o  ّيقدرون على  مال الوأداء أدوار وأع مين بإنجاز مهامّ يسمح للمتعلّ  التفاعل االجتماعي
 . إنجازها فرادى

o التفاعالت االجتماعّية وأّن  قي بأّن النمّو العرفانّي يحدث عن طريكالقول مثل فيقوتس
 .لآلخر دورا رئيسّيا في ما يحدث داخل العرفان الذاتيّ 

o أوالتقليد حركّية : هماالعرفانّي خالل التفاعل  متعارضتين حركّيتينوجود االعتقاد ب 
 Marquage"الطبع االجتماعي" حركّية، ثّم أولى من جهةجتماعّي العرفانّي االالصراع 
social  ةرات االجتماعيّ التصوّ "و" Représentations sociales من جهة ثانية. 

o  ّصراعا  تنتج حقيقّية أو رمزّية ةة عن طريق تفاعالت اجتماعيّ يبني الطفل أدواته المعرفي
 لدى الشخص بصراع خارجيّ  د الصراع الداخليّ تحدّ ي إذ ،ى من استجابات الشركاءيتأتّ 

 .ذي مظهر اجتماعي
o  ا ذا مظهر اجتماعيّ  متى أتاحت صراعا خارجيّ إالّ  وناجعةالتفاعالت ال تكون مجدية 

 .ر المعرفيّ فرد ينتهي إلى التعديل والتطوّ  كلّ  عندا د الحقا صراعا داخليّ يولّ 
o  ّدي بكّل فرد إلى فقدان التوازن في مرحلة ؤ تالمواجهة بين أفكار األقران وتبادل الحجج

 .البحث عن توازن جديد لبناء معارفه في مرحلة ثانية ثمّ أولى 
o  ة ومهارّية أكثر ثباتا وأكثر مكتسبات معرفيّ العرفانّية االجتماعّية تشّكل ثمار التفاعالت

  .م جديدةات تعلّ ة للتوظيف في وضعيّ قابليّ 
o راعات االجتماعّية وتنظيمهادور المعّلم يتمّثل في تنشيط الص. 
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 :األنشطة والتدريبات  

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .00

 النظرّيات االجتماعّية العرفانّية -

تّيار الصراع االجتماعّي  -

 العرفانيّ 

 تّيار النمّو العرفانّي دون صراع -

 نظرّيات الوساطة االجتماعّية -

 دةتّيار البياجيستّية الجدي -

  تلخيص شفوّي لما تّم التعّرض إليه في
 .الحصص الماضية

 دق 99  .03
  عصف ذهنّي حول النظرّيات االجتماعّية

 العرفانّية
  ّعرض المكّون وحوار تفاعلي 

 دق 99  .04
  ورشات عمل حول المدرسة البنائّية والصراع

 االجتماعّي العرفانيّ 
 عرض أعمال الورشات وحوار مفتوح 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراحةةةةةةةة دق 30  .05

 دق 99  .06

  عرض المكّون حول تّيار النمّو العرفانّي دون
 .صراع

  ّتلخيص العرض بشكل فردي 
  ها جماعّيا في إطار تقويمعرض التلخيصات و

 الفريق المتكّون

 دق 99  .07
 لفّيته العرفانّيةمفهوم الوساطة وخ 
  عرض أهّم المبادئ التعليمّية التي جلبها تّيار

 التعّلم بالوساطة
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 :اليوم الخامس
 خالصة في نظرّيات التعّلم \نظرّية المعالجة المعرفّية للمعلومة 

 

 :ةالموارد النظريّ 
 

  :للمعلومة المعرفّيةنظرّية المعالجة : خامسا
 :أبرز أعالم هذه النظرّية

 نورمنو   Lindsayندساي يلو  R.Shiffrin  شفرينريتشارد و  R.C.Atkinsonن و أتكينسم اريتشارد تشات
Norman   تولفينغ وTulving. 

 :تعريفها
ة المعرفّية ال تعنيهم في شيء الظروف الخارجّية الحاّفة بعملّية حصول المعرفة، علماء المعالج   

وينشغلون أساسا بما يعتقدون أّنه يحدث من التفاعالت والحركّية والربط بين القديم والجديد داخل الدماغ 
 بط اآللّي بينالتراد م ليس مجرّ التعلّ  كون تذهب إلىة نظريّ اله ذه. الذي هو مكّلف بعملّيات المعالجة

 ةات المعرفيّ العمليّ لجملة من هو نتاج  بل مثلما هو الشأن في تنظيرات السلوكّيينستجابة االمثير و ال
نتاج االستجابة لحظة بين  تقع التي المتسلسلة  .التي تناسبهاستقبال المثير وا 

 اتيضيف الفرد المعلوما وبمقتضاه اهتّم هذا التّيار العرفانّي بالبحث في الكيفّيات التي من خاللها   
المتعّددة التي يتعّرض لها  مواقفاللمجابهة  اة استخدامهوكيفيّ  معارفه السابقة حول العالمالجديدة إلى 
 عديدة معرفّيةالتقاء مجاالت نتيجة نظرّية داخل الحركة العرفانّية هذه التبلورت وقد  .الحياةاإلنسان في 
ة اعتبار السيرورات الذهنيّ ب وهي تختّص  ،صالوالسيبرنيتيقا واالتّ  فيزيولوجيا الجهاز العصبيّ من بينها 

 .ةالمعالجة الحاسوبيّ ك منها بجزء من معالجة المعلومة ص كلّ تتخصّ و متوالية من المراحل، 

 :أبرز منتجات هذه النظرّية
  أتكينسن أعمالفي لمعالجة المعلومة المستويات الثالثةAtkinson   شفرينو  Shiffrin: 

 دق 99  .08
  عرض حول تّيار البياجيستّية الجديدة وأهّم

 مقوالتها في آلّيات النمّو العرفانيّ 
 حوار وعمل تأليفّي شفوّي على هامش العرض 
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ة قصيرة لمدّ  وفي هذا المستوى يتّم االحتفاظ بالمعلومة :أو الذاكرة الحّسّية الحّسيالسجّل مستوى  -
  .ومصدر المعلومات هو الحواّس الخمس. ال تتجاوز ربع الثانية

تها من حيث بمحدوديّ  زوتتميّ  ،ةملاذاكرة العال وتسّمى أيضاقصيرة المدى، الالذاكرة مستوى  -
وهي أكثر سعة من . ها المعلومات عن طريق الذاكرة الحّسّيةوتأتي ،السعة ومن حيث الزمن

 .الذاكرة الحّسّية

لمعلومات المتراكمة لدى ل ممتّد في الزمن ووعاءخّزان  التي هي طويلة المدىالالذاكرة مستوى  -
وهذه المعلومات تّمت معالجتها في الذاكرة . وما إلى ذلك أحداثو  مهاراتو  معارفمن الفرد 

 .من خالل عملّيات متعّددة قبل انتقالها إلى مرحلة الخزن القصيرة المدى

 :منها مضامينجملة من التباينات بين ال طويلة المدىونجد في الذاكرة ال

 ة الذاكرة الوسيليّ  بين المقابلةmémoire procédurale  ة أو لذاكرة االقتراحيّ او
 . mémoire déclarativeة التصريحيّ 

 ة أو ذاكرة األحداث يّ الذاكرة المشهد التمييز بينmémoire épisodique  الذاكرة و
 .mémoire sémantiqueالداللية 

 تصور التعّلم وبناء المعارف : 

م معلومة جديدة عندما نتعلّ "ه أنّ  يرى لندساي ونورمنإذ  .من هويته لصالح الذاكرة يجّرد التعّلم
ك المعارف تملّ ف ،"مة الذاكرة لديناة التي سبقت إقامتها في منظو نا ندخلها في البنى الدالليّ فإنّ 

  .القديمةبالمعارف  بالضرورة نوعا من الربط يتطلبإذن الجديدة 

 :اتهليّ آسيرورة التعّلم و  .2
o  الترميزencodage ،ة يّ تحويل المعلومة الحسّ ثم  ي إلى تعيينه،تحليل المثير المؤدّ  هو

ة الترميز بالتعّلمات دد نوعيّ تتحّ و  .الستبقاءاقابل للمعالجة و " ل داخليّ تمثّ "ة إلى الخارجيّ 
ة يّ كلمة مكتوبة، تحليل خصائصها الخطّ ف رّ تع: مثال . ة تحليل المعلومةبنوعيّ السابقة، و 
  ...ةة والدالليّ والصوتيّ 

o  ّرات الحاضرة عند بعدد المؤشّ يرتبط  طويلة المدىالنة بالذاكرة الوصول إلى المعلومات المخز
صالتها بالمعلومات  وبربط ،لومة الجديدة في البنى المعرفّيةإدماج المعوبطريقة  .االستدعاء

  .السابقة
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 :خالصة في نظرّيات التعّلم البنائّية
، فإّنه في القرن التاسع عشر أخرياتإلى  باعتباره مدار بحث واسع يعودمفهوم التعّلم إذا كان 

مفهوم العلم الّنفس برز لكن بظهور   .الحقيقة مفهوم قديم خاضت فيه الفلسفة منذ العهد اإلغريقيّ 
 .في مراحل متعّددة المقاربات هي التي تطّورتو ثابتا وقد ظّل هذا المفهوم . إلى مركز محوريّ 

متنّوعة بتنّوع يسعى من خالله الفرد إلى الحصول على استجابات باألساس التعّلم نشاط ذاتّي و 
من معارف نظرّية  ضيه الوضعّيات المستجّدةلتناسب ما تقتومواقفه تغّير من سلوكاته  الوضعّيات

مواجهة ما يجد من الصعوبات في وضعّيات الحياة  وكفايات وقدرات ومهارات حّتى يغدو قديرا على
 :صائص العاّمة منهاجملة من الخوللتعّلم  .المتنّوعة

 

 بالضرورة إلى تغّير في الّسلوك يؤّديالتعّلم  -
 .الزمنيمتّد في  مستقّر في الغالبالتعّلم  -
 .وتطوير الحلول كلاعلى حّل المشالتعّلم يعين صاحبه  -
 .الخبرة والممارسة للحياة في تجربة كّل فردالتعّلم يندرج ضمن مسار  -
 .االنفعالّيةوالقدرة المةةعرفّية والجوانب  يشمل الجانب البدنيّ  ضجالتعّلم مرتبط بالن -

 

في مظاهره القابلة و في السلوك  اتغير بر يعتالتعّلم وخالصة القول في نظرّيات التعّلم أّن    
أيضا اكتساب بنى معرفّية  هولكن .وما إلى ذلك ،اكتساب عادات ومهاراتمن للمالحظة 

معرفة "تطوير هإنّ  ا،وتعديلها ذاتيّ  لوسائل المؤّدية لهذا التغييرلمراقبة وهو  ،وأساليب تفكير وفعل
مع  المباشر غير أو طريق التفاعل المباشرعن يحصل التعّلم و  .”معرفة الصيرورة"و" الكينونة
 :التعليمّية لنظرّيات التعّلمنتاجات ستاال ومن .ةاالجتماعّية بصورة عامّ ة و الفيزيائيّ  البيئة

o بناء معارف لوالجماعّي  هم على النشاط الفرديّ وضع المتعّلمين في مواقف تحثّ  ضرورة
 .جديدة

o  بناهمّلمين السابقة لضمان تماسك ربط المكتسبات الجديدة بمعارف المتعأهّمّية 
 .المعرفّية والمساعدة على انتقال أثر التعّلم
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o  ّاربط المعارف الجديدة ما أمكن بمجاالت تطبيقها عملي. 
o  ّعملّيامنها وما كان  ةذهنيّ الم المهارات ة خاّصة في تعلّ االنطالق من وضعّيات إشكالي. 
o  ّالمستمر الواعي والتعديل الذاتيّ  الفعلعلى النشاط الميتاعرفانّي الكفيل بتحقيق  الحث.  

 

في سيرورتها نظرّيات التعّلم مجموع بين  ةتفريعّي يوّضح طبيعة العالقات المتداخل في إطارو    
وجورجات  Guy Lusignanمّثل قي لوسينيان  ّياتها فالتاريخّية وخل

بل أيضا  بهذا الشكل الذي ال يعكس فقط الخّط التاريخيّ   Georgette Goupilيلقوب
 :العرفانّيةنظرّيات المن  بين أكثر من تّيار انجدهوعالقات التأثير والتأّثر التي  التداخل

 
 رسم تمثيليّ  

 

 

 المقاربة العرفانّية
 

السلوكّيةالمقاربة   
ةالنظرّيات النشوئيّ   

يهمع بياج  
 

ة التاريخّيةالنظريّ   
 الثقافّية مع فيقوتسكي

 

التفاعلّيةالمقاربة   

م التطبيقيّ المبادئ األساسّية للتعلّ   
 مع غانييه

 المبادئ العرفانّية االجتماعّية
 مع باندورا

 مقاربة االكتشاف
برونرمع   

 

 المقاربة الداللّية
أوزبالمع   

 نظرّية
الجة المعلومةمع  

 
  

 التعّلم االستراتيجيّ 

 

 نظرّية الغشطالط

 

 

 السلوكّية الراديكالّية
واطسونمع   

 السلوكّية اإلجرائّية
سكينرمع   

 تطّور علم النفس الحيوانيّ 
 الوظيفّية

 نظرّية اإلشراط
بافلوفمع   

 

 نظرّية االرتباط
ثورندايكمع   
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   :األنشطة والتدريبات

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .09
مدخل تاريخّي إلى نظرّية  -

 .معالجة المعلومة

دواعي الظهور  -

 .واألهداف

تعّلم وبناء تصّور ال -

المعارف في نظرّية 

 .معالجة المعلومة

العقل البشرّي والعقل  -

 .اإللكترونيّ 

مسار التكوين في  تقويم -

 .األّيام الخمسة األولى

  عصف ذهنّي حول نظرّية المعالجة المعرفّية
 .للمعلومة

 السياق التاريخّي وأسباب ظهور : عرض
 النظرّية

 دق 99  .32
  ّاء المعارف تصّور التعّلم وبن: عرض نظري

 .حسب نظرّية معالجة المعلومة
 حوار تفاعلّي حول الموضوع.  

 دق 99  .32
  حوار تفاعلّي مفتوح حول المقارنة بين العقل

البشرّي والعقل اإللكترونّي واستتباعات التشابه 
 .في النشاط التعليمّي التعّلميّ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .30

 دق 99  .33

 أنواع الذاكرة البشرّية وطرق : عرض من المكّون
 .االشتغال

  كيفّية االشتغال على الذاكرة وتوظيفها في
 .التعّلمات



0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم        

 131  من  52  ص 

 : اليوم السادس
 مفهوم الكفاية \التّيارات  \مدخل تاريخّي : المقاربة بالكفايات

 

 :الموارد النظرّية
 

 :مدخل تاريخيّ  .2
 

  فيوذلك " المقاربة بالكفايات"في أواخر السبعينّيات من القرن العشرين عرف العالم ما سّمي 
تدريجيًّا إلى المقاربة انتقلت  ثمّ  مة،الدول المتقدّ عند بعض  والمهنيّ  التعليم التقنيّ  ّسساتؤ م

 .ةالتعليميّ  المراحلباقي ف، التعليم األساسيّ 
  من مصدرين مختلفين التسمية انحدرتوقد: 

منذ بداية Noam Chomsky (1928 ) نعوم تشومسكيفقد درج : سانيّ لالحقل ال -
به في لسانّياته التوليدّية للداللة  compétenceالسبعينّيات على استعمال مصطلح الكفاية 

 ".من الُجَملحّد له عدد ال  إنجاز"على قدرة الفرد على 
حيوّي النشط جّدا منذ قرون والذي ازداد نشاطا في النصف هذا الميدان ال: الحقل االقتصاديّ  -

الثاني من القرن العشرين صار يرى في المدرسة رهانا في اّتجاه مزيد من الجودة والنجاعة 
من حيث طبيعة المتخّرجين وقدراتهم اإلنتاجّية ويمكن أن يوّفر له الكثير من خالل تزويد 

وذلك ما جعل البحوث التربوّية تنكّب . ءة عاليةالمؤّسسات االقتصادّية بإطارات ذوي كفا
 .على تلبية الرهان االقتصادّي فتفرز كتابات وتنظيرات كثيرة في ميدان الكفايات

 

 دق 99  .34
  تلخيص وخالصة لنظرّيات التعليم والتعّلم

 .ومجلوباتها في مجال التعليم
 يفيّ نقاش عاّم تأل. 

 دق 99  .35

 مرحلّي لسير التكوين من خالل شبكة  تقويم
 طرائق التنشيط \المحتويات : يقّدمها المكّون

...  
 واّتخاذ إجراءات تعديلّية  ةتحليل جماعّي للشبك

 .عند الحاجة



0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم        

 131  من  51  ص 

ومنها السالكة طريق النمّو  ةوقد اهتّمت بموضوع الكفايات دول كثيرة في العالم منها المتقّدم
 .ةفاختارت المقاربة بالكفايات في نظمها التعليميّ 

 وتعنى بنائها، في المتّعلم ودور المعرفة بطبيعة اّصاخ اهتماما ّأنها تهتمّ  المقاربة هذه وميزة"
 الجديدة وما المعارف الكتساب المالزمة واالجتماعّية والوجدانّية الفكرّية شديدا بالمسارات اعتناء
 للمكتسبات مّرةمست من هيكلة تستدعيه وما متواصل واسترجاع معالجة من المعارف هذه تقتضيه
 .1"السابقة

 
 
 
 
 

 :مفهوم الكفاية .0
ذلك ألّن شرط أن يكون  ةمن الثابت عند أهل الفكر أّن التعريف من العملّيات الفكرّية األكثر تعقيدا

كما يقول " التامّ "من الصعب تحقيقه فالتعريف  شروطهكما هو معروف في " انعاجامعا م"التعريف 
كّل محيطة بذلك الذي يحّد فيه الشيء بحدود لفظّية ومعنوّية جامعة المناطقة أو الجامع المانع هو 

، وما أقرب المفاهيم بعضها اخصائصه مانعة لخصائص مفاهيم أخرى قريبة منه من االختالط به
 لباحثلذلك قال ا. من بعض في عصر تطّورت فيه المعرفة قربا يعّسر وضع الحدود الدقيقة بينها

  ."حربائيّ "مفهوم الكفاية إّنه مفهوم  عن  Le Boterfبوترف قي لي
 

بحث عن تعريف مفهوم الكفاية تعريفا يقترب ما أمكن مّما كتب عنه ومّما مورست نومع ذلك س
 .على أساسه بعض التجارب في المنظومات التعليمّية الحديثة

...  ْمرا فَكفان يهاْسَتْكَفْيته َأ: ويقالكفى يكفي كفاية إذا قام باألمر : "جاء في لسان العرب :معجما
: من قرَأ اآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة َكَفتاه َأي َأْغَنتاه عن قيام الليل، وقيل: وفي الحديث

واكتفى، ... وكفى الرجل كفاية فهو كاف ...  ما ُيجزئ من القراءة في قيام الليل هما َأقلّ إ نّ 
 ."والكفؤ النظير... اضطلع : كالهما

 لكفاية في معنى االضطالع بأمر ما وأن يكون فاعل الكفاية قادرا على الكفايةوعلى هذا تكون ا
، وهذا المعنى قريب من النظير وهو الشبيه، فكأّنك إذا طلبت شخصا أن أي مجزئا في اإلنجاز
طلبت نظيرا لك فيه أي من يغنيك عنه  ةةةة أي استكفيته، فكفاك ذلك األمر ةةة يعّوضك في أمر ما

فالكفاية بهذا المعنى حدث وليست صفة ولكّنها حدث شرطه صفة . أحسن وجه ويعّوضك على
 .االضطالع: والقيام في المعنى القديم للعبارة. وهي المشابهة في القدرة أو القدرة على القيام

                                                           
 .الجمهورية التونسية ،9، الحلقة األولى من التعليم األساسّي، ص وثيقة المقاربة بالكفايات   1



0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم        

 131  من  50  ص 

إذ أّن هذا االستعمال فكثيرة هي التعريفات التي نجدها للكفاية، االصطالح و ا في أمّ  :اصطالحا
جانب تشّعبه كما ذكرنا مفهوم مرتبط بالبعد اإلنجازّي التطبيقّي، وفي كّل تطبيق نجد المفهوم إلى 

 .أثر الذات الفاعلة وما ينجّر عنها من الفوارق والسمات الفردّية
كّل من  تعريفنجد العاّم وفي هذا االّتجاه  .مجال عاّم يتعّلق بالمهن واألعمالالكفاية فلمفهوم 
الكفاية تمّكن من التدّخل أو حّل المشكالت المهنّية بطريقة مرضّية في : "كاسباربيار كاري و فيليب 

  .1"سياق بعينه عن طريق استدعاء جملة من القدرات بطريقة إدماجّية
نجد من الباحثين من يتحّدث عن و التدريس،  بمهنة وفي هذا االّتجاه أيضا نجد أعماال تتعّلق   
في ذلك حلقة بحث تربوّية نشأت خالل الستّينّيات  ولعّل أبرز من خاض". كفايات التدريس"

 .Competency-Based Teacher Education: بالواليات المّتحدة األمريكّية وهي
ومن المجاالت األساسّية التي انتشر فيها حديث الكفايات مجال التعّلم وهو ما أشرنا إليه في فقرات 

وسوف  .رير إدقار كما يسّمى عند البعضأو تق 1551سابقة في الكالم على تقرير اليونسكو 
 :نعرض هنا جملة من التعريفات ننتهي من خاللها إلى مجموعة من المالحظات

  تعريف بيير جّليGillet (2008.1530) " الكفاية نسق من المعارف المفاهيمّية والمهارّية
من ( فالمواق)التي تنتظم على شكل خطاطات إجرائّية تمّكن داخل فئة من الوضعّيات 

 .2"مالئم( أداء)التعّرف على المهّمة المشكلة وحّلها بإنجاز 
 

  بترفي لقي "تعريف" Guy Le boterf   القدرة على تكييف التصرف مع "الكفاية هي
ة ة، ومواجهة الصعوبات غير المنتظرة، وكذلك قدرة الحفاظ على الموارد الذاتيّ الوضعيّ 

، بخالف ها القدرة واالستعداد التلقائيّ لمجهود، إنّ لالستفادة منها أكثر ما يمكن، دون هدر ل
  3."ما يقابل ذلك من تكرار بالنسبة لآلخرين

 

 بررينوفيليب  تعريف Perrenoud (1533)" : الكفاية هي قدرة الشخص على تفعيل موارد
 .4"اتد من الوضعيّ لمواجهة نوع محدّ  متنّوعةة معرفيّ 

 

                                                           
1   Philippes Carre et Pierre Caspar, Traité des sciences et techniques de la 

formation. Paris. Dunod. 1999. 
، 11محمد الدريج، الكفايات في التعليم من أجل تأسيس علمّي للمنهاج، سلسلة المعرفة للجميع، العدد    2

 .95، ص1000منشورات رمسيس، أكتوبر سنة 
3Le Boterf (Gue), 1995, De la compétence, essai sur un attracteur étrange, Paris, 

Editions d'organisations. p : 22. 
 4 Philippes Perrenoud, Dix nouvelles compétences pour enseigner, Editions ESF, Paris 

1999, p : 17. 
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 تعمل المؤّسسة التربوّية، ومن خالل العملّية أن "الكفاية هي : تعريف عبد اهلل مجاهد 
معارف ومهارات وخبرات )ة على إكساب المتعّلم مجموعة من الموارد التعّلميّ  ةةة التعليمّية

بحيث يكون قادرا على إدماجها وتعبئتها من أجل تفعيلها وتوظيفها في ( …وقدرات ومواقف
تمّكنه من التكّيف اإليجابي مع المشاكل  ةةةة ةسداخل وخارج المؤسّ  ةةةةسياقات متعّددة، متجّددة 

 .1"عةات التي ُيواجهها المتوّقعة منها والالمتوقّ والوضعيّ 

ولعّل الحاصل من كّل هذه التعريفات والجامع بينها هو كون الكفاية إّنما هي مؤّهالت معرفّية 
لمفيد والمناسب في وضعّية ومهارّية ونفسّية قابلة للتوظيف في الحياة إلنجاز عمل ما أو للتصّرف ا

 :مشكلة

 ضمن وضعّية حياتّية ما[ اّتجاه+ مهارة + معرفة ]فامتالك الكفاية إّنما هو امتالك 
 

 :مالحظات
نطوي على جملة من يمن خالل التعريفات السابقة يمكن أن نخلص إلى أّن الكفاية مفهوم 

 :ة لتحقيقهوالمستلزمات الضروريّ  الخصائص وله بالمثل جملة منالمرتكزات 
 

 :الكفاية مرتكزات . أ
 تجاوز امتالك المعرفة إلى البحث عن طرائق توظيفها 
 الذهاب من البساطة إلى التعقيد لتمتين البناء: التدّرج 
 التكامل والتداعي: الترابط بين الكفايات 
  ّمبدأ النجاعة والفاعلّية: تعليق النظرّي بالمهاري 
  ّبادرة واالختيارتربية المتعّلم على الم: البعد الفردي 
 الضبط الدقيق واالقتصاد في الجهد والتكلفة: االستجابة لحاجة ذاتّية لدى المتعّلم 
 االنفتاح على المحيط واستثمار المعارف: الصلة بسوق الشغل 
  من أهّمهاوأدوار الحاجة إلى مدّرس مؤّهل له مالمح: 

 
 

 .المتعّلم ومرافقته في المحاوالت األولى تحفيزعلى  الحرص -

                                                           
عبد اهلل مجاهد، الكفايات والتربية على القيم واالختيار مفاهيمها ومرجعّياتها في المنهاج التربوّي من خالل   1

: 1011لتربية، العدد السابع واألربعون، مارس الميثاق الوطنّي للتربية والتكوين والكتاب األبيض، مجلة علوم ا
 .19ص 
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واعتبارها مرتكزات تعّلم واستثمارها في اّتجاه تعديل األخطاء  الموقف اإليجابّي من -
 .المسار التعّلمّي بعد فهمها وتحليلها وتعليلها

 عند الحاجة وتعديله التعليمّي الواضحالعقد  بناءعلى  العمل -
موّظف االستماع إلى المتعّلم وتقّبل مواقفه وانفعاالته بروح االستيعاب واالعتبار ال -

 .لفائدة المرافقة
 .المعّقدة المهامّ  خالل العمل التعاونّي بين المتعّلمينتثمين  -
أنشطة المتعّلمين ومغادرة مصطبة التعالي والتشّبث بدور  في الطبيعّيةالمشاركة  -

 .وضياع الهيبة دون نزول إلى النّدّية والتساوي مع المتعّلمين لكنالمقّيم، المتحّكم 
 

 
 
 
 
 
 

 :ايةخصائص الكف .3
 .حّل وضعّية مشكلة يعمل علىوظيفّي  ذو بعد نشاط هي -
 .جامع نشاط إدماجيّ  هي -
 المعارف والمهارات لتتظافر في حّل وضعّية مشكلة استدعاء مجموعة منعلى  هي قدرة -

 .ما
 .تكون في مجال تخّصصّي بعينه وقد تكون عابرة للتخّصصات -
 .الجودة واالبتكاربلوغ تستهدف  -
 .خروج من منطق استهالك المعرفة إلى منطق اإلنتاجتمكن صاحبها من ال -
 .من معارف ومهارات ووجدان ومواقفعاّمة أبعاد الشخصّية ب تتعّلق -
قصد إيجاد حّل لوضعّية السابقة المعارف والقدرات المتنّوعة  تمّكن متمّلكها من استحضار -

 .لم يتعّرض إليها من قبل
  .التمّلك درجة لتحديدللتقويم  ةقابل -
ها منسجمة من حيث النتيجة نسجمة من حيث العناصر التي تتألف منها ولكنّ غير م -

 .1"المستهدفة

 :كفايات المعّلم

                                                           
 .90 :ص ،1000ط ، 11سلسلة المعرفة للجميع، عدد  ،الكفايات في التعليم، محمد الدريج 1
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أن نشير إلى أّن الحديث عن مالمح جديدة لمتعّلم جديد وفق مفهوم والمفيد ومن الضرورّي 
األدبّيات  من خالل االكفاية يستدعي آلّيا الحديث عن كفايات جديدة لدى المعّلم يمكن أن نجمله

 :التي رافقت تّيار المقاربة بالكفايات في هذه القائمة العاّمة التي هي قابلة للتفريع
 

 كفاية تحليل الحاجات -
 كفاية التسيير والتنظيم -
 كفاية الهندسة والتصميم -
 كفاية التكنولوجيات الحديثة -
 كفاية حّل المشكالت -
 كفاية االستقصاء -

 كفاية التواصل - 
 كفاية التنشيط -
 ية البيداغوجّية الكفا -
 الكفاية التعليمّية -
 الكفايات المعرفّية في االختصاص -
-  ... 

 
 
 

   :أنواع الكفايات .4
المنطلقات واألغراض عند الباحثين وعموم  بوذلك بحستصّنف الكفايات تصنيفات عديدة  

  .عاّم ومنها المفّصلالتصنيفات ما هو  من. من تربوّيين وسياسّيينالمشتغلين بها 
 :صنيفات العاّمة هذا التصنيف الثنائيّ فمن الت

 :الكفايات الدنيا
لدى الفئات المعارف والمهارات  وهي الكفايات التي تقتصر على المستويات البسيطة من

يكون الهدف  مخصوصة من المتعّلمين ذات احتياجات خاّصة ذهنّيا أو حّسّيا أو حركّيا
 .لنفسّي والبدنيّ معها مجّرد اإلدماج االجتماعّي وصناعة التوازن ا

 :العلياالكفايات 
المتفّوقين  لدى فئةوتحصيل درجات التمّيز وهي تلك التي تّتجه إلى تركيز الجودة 

 . من أبناء المدرسة الموهوبين والعباقرة
 :الثالثيّ  التصنيفهذا أيضا العاّمة  التصنيفاتومن 

  Compétences de base:ةالكفايات األساسيّ 
هو عاّم شامل فة على حدة، وال يخّص فرعا منها ة دراسيّ مادّ  كلّ  ايات يخّص هذا الصنف من الكفو 

وفي سائر  ةاللغة العربيّ في الفهم  \المشافهة  \الكتابة  \القراءة  اتكفاي: ومثال ذلك :لفروعها
 .اللغات

  Compétences spécifiques:ةالنوعيّ الكفايات 
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بناء كفاية ومثال ذلك  :من فروعها أو وحدة من الفرعهذا النوع الكفايات ال يخّص الماّدة بل فرعا و 
 ...، أو كفاية تصريف الفعل المضارع منصوبا للغة العربيةافي فرع اإلعراب من  الجملة الفعلية

 Compétences transversales  :ةالكفايات الممتدّ 

بين ، هو مشترك ّدةالما بعينها وال فرعا من فروعتعليمّية النوع من الكفايات ال يخّص مادة  هذاو 
وألّنه غير مرتبط بماّدة واحدة  (:الرياضّيات \ العلوم \ات االجتماعيّ  \اللغات )مجموعة من المواّد 

، الموادّ  بين كثير من وتشابك خلاتد يحصل من خالل، إذ باالّتساع والثراءهذا النوع يّتسم 
ل جزءا من المالمح األساسّية في طويال، ويعتبر من النوع العالي الذي يشكّ  وقتا ويستغرق تمّلكه
 والتفكير العلميّ  \ العمل الجماعيّ  \التحليل  \التعبير  اتكفايومن هذا الصنف  .شخصّية صاحبه

... 

 :وهي إجرائّية ومن التصنيفات األخرى

 :ةالكفايات التواصليّ 
ن من اللغات التمكّ  ةتنشغل هذه الكفايات بتمكين القدرات التواصلّية عاّمة لدى المتعّلم ومنها خاصّ  

ولكن االّتجاه تحديدا إلى تمّلك القدرة على  ،أي معرفة نظام اللغة في كّل مستوياته ،هاخدامواست
 .متنّوعة ةفي وضعيات تواصليّ قراءة وكتابة ومشافهة  هاتوظيفاللغة و  استعمال

 :ةالكفاية اإلستراتيجيّ 
الشخصية،  وبناءالمواقف الفردية، ى اّتخاذ والقدرة علتنمية الذات على هذه الكفاية  يرتكز تمّلك

 .ها عند الضرورةتعديلو منهجية العمل امتالك و 
 :ةالكفايات الثقافيّ 

والقصد من . ةاإلنسانيّ أو عموم  ةالتاريخيّ أو ة الوطنيّ أو ة ة الدينيّ الهويّ ما يّتصل ب شملوهذا النوع ي 
 هذه الكفايات تطوير على ّنما هو العملتملك هذه الكفايات إلى جانب بناء الشخصّية المتجّذرة إ

 .اإلبداع والفنّ  ما فيها من إمكاناتإدراك عبر 
 :والعلمّية ةالكفايات التكنولوجيّ 

والسعي إلى ، ووظيفة هذه الكفايات الوقوف على ما للتكنولوجيا والعلم من دور في حياة المجتمعات
 .وتوظيفهاالمفاهيم والمهارات العلمية والتكنولوجية التمّكن من 

تلك اإلجرائّية منها إّنما هو ة ومن المهّم أن نوّضح أّن الباعث على هذه التصنيفات وخاصّ    
 :جملة من العوامل التي يمكن تلخيصها في هذه المؤّشرات

 فحّل محّل االكتساب  ،وفرة المعارف جعلت تحصيلها على الطرائق القديمة مستحيال
 .بة واالنتقاء والتخّصصمفهوم التوظيف والقدرة على المواك
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  ضرورة امتالك القدرة على التكّيف مع الوضعّيات والسياقات المتحّولة والكثيرة والسريعة
 .التشّكل والتلّون

  أهّمّية ربط المعارف بالمحيط االجتماعّي واالقتصادّي واالنتقال بها من النظرّي إلى
 .االستعمال الوظيفّي المنتج

  ا بما يحصل عبرها من النتائج والمنافع في مستوى سلوك هتقويمضرورة ربط المعرفة و
 .األفراد الشخصّي وفي الحياة المهنّية أيضا

  ربط المعارف ووظيفة المدرسة بصناعة اإلنسان المتفاعل اجتماعّيا وحضارّيا في واقع
ولم يعد ترتيب الحضارات وتفّوقها ذا  ،حديث لم تعد العزلة فيه متيّسرة وال اختيارا ممكنا

معنى إذ عّوضه مبدأ التفاعل اإليجابّي والتكامل بعيدا عن المفاضالت التي تذكي 
 .الصراع وال تؤّسس للبناء والتواصل المثمر

  صارت المعارف حديثا متداخلة تستدعي فروعها اإلدماج لبناء الشخصّية اإلنسانّية
 .محالمتكاملة القادرة على الفعل والتفاعل وفقا للحاجة والصعوبات والمطا

 عرفة وأن تكون المدرسة فضاء يعّلم حرفاءه القدرة على متأّكد مفهوم الدينامّية في ال
 .المواكبة والتعّلم المستمّر حّتى خارج أسوار المؤّسسات التعليمّية وذلك مدى الحياة

منظوماتها أن تشتغل إلى سنة األخيرة تحديدا  الخمسينالعالم في  جنحت شعوبومن أجل ذلك   
استيعاب للنجاح تجديد ورهانات عالية مع وفق المقاربة بالكفايات بكّل ما فيها من  ّيةالتعليم

  .والمحّطات المفيدة في جميع التجارب التعليمّية والتعّلمّية السابقة
دول عربّية كثيرة منهج الكفايات منها المغرب والمملكة العربّية السعودّية وقطر  تاختار قد و 

 .والجزائر وغيرها على فترات متفاوتة والكويت وتونس واألردن

داخلّي الفي المستوى تصنيف الكفايات على نحوين اثنين أحدهما إلى ة المدرسة التونسيّ  ذهبتو   
 :1والثاني قائم على المنطق الزمنيّ 

 الكفاية فيفرعها وعائالت تمفصالت الموادّ  إلى يحتكم الذي وهو :للكفاية الداخليّ  المنطق مستوى
 :مجموعات ثالث إلى

 ةالعامّ  ةاألفقيّ  الكفاية  
 (من الموادّ  عائلة) ةالخاصّ  ةالمجاليّ  الكفاية 
 ماّدة واحدة (ةدّ الما كفاية أو ةالخصوصيّ  الكفاية ( 

                                                           
 .الجمهورّية التونسّية. 9، الدرجة األولى من التعليم األساسّي، ص البرامج الرسمّية   1
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 التعليم مراحل على التحصيل توزيع يراعي الذي المستوى وهو :للكفاية زمنيّ لا المنطق مستوى
 :إلى الكفاية جفيدرّ 

 (ما تعليمية مرحلة درجات من درجة نهاية لدى) الدرجة حسب ةاألفقيّ  الكفاية  
 (التعليم من مرحلة نهاية لدى) ةالمرحليّ  ةاألفقيّ  الكفاية  
 (التعليم مراحل نهاية) ةالنهائيّ  ةاألفقيّ  الكفاية  

 

 واالستجابات والقرارات والسلوكات واإلنجازات العملّيات"وتعّرف الكفاية األفقّية بأّنها    
 الهيكلّية ثوابتها أو وتتواتر عناصرها وترتيبها منطقها يتواتر التي... واالستراتيجيات توالبرمجا

 والسياق والمضمون المعطيات حيث من ذلك مختلفة مع تكون قد وضعّيات في المتّعلم لدى
ّنما بعينه اختصاص على أو وحيد تعّلم الكفاية على تقوم ال لذلك. والبنية  تضافر نتيجة هي وا 
وفائدتها  معناها إدراك من مستوى مرحلة، كلّ  في تحصيلها، من المتعّلم كثيرة يبلغ اتتعّلم

 الكفايات فإنّ  هذه الناحية ومن. ومتكّيفا ومطواعا مناسبا تصريفا تصريفها من يمّكنه ووجاهتها
 صاحب" أو" الحريف" خذهيتّ  أن يمكن "على القدرة" حدود في للقيس قابال مستوى تّمثل ةاألفقيّ 

 1.ة  مستوى وأهليّ  على مؤّشرا داالّ " االنتظار
 

 

 :كيفّية صياغة الكفاية .4
انطالقا من تعريف الكفاية نستطيع القول إّن العملّيات األساسّية في التعامل معها ثالث متالزمة 

 :متدّرجة وهي
 تحديد الكفاية المستهدفة وصياغتها: التخطيط   -
 : التنفيذ   -

  رّية للكفايةإكساب المتعّلم الموارد الضرو 
 إدماج المكتسبات 

 .تعبئئة الموارد وتوظيفها في وضعّية مشكلة ما: االستثمار   -
 

وفي كّل نظام تعليمّي تتّم عملّية الصياغة عن طريق المؤّسسة المختّصة المكّلفة من قبل السلطة   
يتفّرع العاّم الذي  التي هي غالبا وزارة التربية، وفي إطار وثيقة مرجعّية تسّمى البرنامج أو المنهاج

 .المنهاج الخاّص بكّل ماّدة تعليمّيةفيولد  ،بدوره

 :معايير الصياغة
 الواقعّية 

                                                           
 .ّيةالجمهورّية التونس. 19، ص المصدر السابق   1
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 السالمة اللغوّية 
 الدّقة والوضوح 
 الشمولّية 
 ونعني بها الداللة والمعنى لدى المتعّلم بشكل يحّفزه على االكتساب : الوظيفّية

 .واالستثمار في الوضعّية المشكلة
 

 :يةعناصر الكفا

 أي كّل ما هو من  ،المضمون المعرفّي أو المهارّي أو المتعّلق بالمواقف: المحتوى
  .الموارد التي تتطلب الكفاية اكتسابها

 يكون دور المتعّلم منصوصا عليه بدّقة: المهّمة 
 وهو الظروف الواجب توّفرها أو فئة الوضعّيات التي تندرج فيها الكفاية : السياق

 المطلوبة
 وهو الذي يصف كيفّية األداء ويضبط حدودها الكّمّية والنوعّية ويشير : قويممعيار الت

 .إلى مقبولّية االكتساب
 

 

 : مثال على الكفاية في اللغة العربّية بالمرحلة االبتدائّية

جمل  10و 09قادرا على إنتاج نّص سردّي مداه بين ... يكون المتعّلم في نهاية الوحدة التعليمّية 
ّن وأخواتها والجمل إوضعّية داّلة متعّلقة بأحداث اجتماعّية متنّوعة موّظفا في إنتاجه مترابطة في 

 .الفعلّية بما فيها من األفعال والمفاعيل الداّلة على الزمان والمكان والحال

 المعايير: تحليل المثال

 المؤّشرات المعايير



0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم        

 131  من  12  ص 

 الواقعّية

طالقا من طبيعة المنظومة التعليمّية هذا المعيا هو أّول ما ينظر إليه من المعايير ان
 .واختياراتها وفلسفتها التربوّية التي تنبني عليها

وينبغي أن يكون نّص الكفاية ذا مرجع قانونّي في الواقع التعليمّي أي مدرجا بصيغة أو 
السنة )بأخرى ضمن منهاج اللغة العربّية في مستوى معّين من مستويات التعليم 

 (.االبتدائّي مثالالخامسة من التعليم 

 السالمة اللغوّية
جملة تاّمة منسوخة بكان طويلة طوال ال يعيبها ألّنه يعكس طبيعة الكفاية وما فيها من 

وهي موّجهة إلى معّلم مختّص في اللغة العربّية ال يشكل عليه . تعّدد العناصر والشروط
 .فهمها

 الدّقة والوضوح
د القارئ في نّص الكفاية ما يدعوه إلى فإذا لم يج: هذه الصيغة واضحة ودقيقة

االستفسار والتساؤل عن المعنى المراد في لفظ أو جملة ما أو ما يحتمل فهمين أو أكثر 
 .على وجه التأويل، فمعنى ذلك أّن الصياغة على درجة كافية من الوضوح والدّقة

 الشمولّية

في هذه التعليمة تتجّلى الشمولّية ةةةة التي هي التعّدد والتنّوع ةةةة في مستويات منها أّن فعل 
متعّدد األبعاد والعناصر، فالسارد يعّبر خالل نشاط السرد عن جوانب مختلفة من " يسرد"

 المعارف اللغوّية، المواقف واالّتجاهات، المهارات المنهجّية: شخصّيته ومعارفه ومهاراته
... 

 الوظيفّية

: في وضعّية ما: من الثابت المعلوم أّن الطفل يمارس السرد في حياته ويوّظفه يحتاجه
فقد يطلب منه أبوه أو أّمه أو صديقه رواية حكاية من أحداث يومه الذي قضاه في 
اللعب، ومن ذلك مثال قّصة الشجار الذي دار بينه وبين أحد أقرانه أو دار بين اثنين 

 ...ق الذي قّضى فيه ساعات اللعب من الفري
فالسرد كالوصف وكالحجاج مكّون طبيعّي من المكّونات الحياة الفردّية واالجتماعّية إلى 
جانب ما فيه من الصقل والتهذيب الثقافّي الذي تضطلع به التجارب الذاتّية والتربية في 

 .نطاق األسرة وفي مجال المؤّسسات التعليمّية

 عناصرال: تحليل المثال

 المؤّشرات العناصر

 المحتوى

 الحدث والزمان والمكان تعيين : الجمل الفعلّية: )نمط الكتابة هو السرد
 (والفواعل

 ترابط معاني الجمل والتناسق الداللّي ... )و، فةةة، ثّم : أدوات الربط
 (بينها
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 (التعبير عن المواقف... )التوكيد، التشبيه، التمّني : إّن وأخواتها 

 ةالمهمّ 
، وهذه مهّمة كما هو واضح متعّددة ...(ليس وصفّيا )تحرير المتعّلم نّصا سردّيا 

ومعنى ( انظر ما مضى ذكره في الجدول السابق)المكّونات أي مّتصفة بالشمولّية 
 .ذلك التعّدد أّن الكفاية من النوع اإلدماجيّ 

 السياق
المتكّررة والمتنّوعة التي  السياق اجتماعّي مرتبط بحياة الطفل وما فيها من األحداث

 يعيشها وال يجد عناء في سردها إذا توّفرت له الموارد التعليمّية المساعدة

 التقويم

 :يمكن تقويم اإلنتاج المطلوب أي كفاية األداء على أساس

 جمل 10و 09بين : الكّمّية المطلوبة من الجمل 
 الترابط بين الجمل 
  ّة وعناصرهااستعمال إّن وأخواتها، الجمل الفعلي 

 

 

 

 

 

 

 :األنشطة والتدريبات
 

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم
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 : اليوم السابع
 الوضعّية المشكلة \ المهارة \مفهوم القدرة : المفاهيم الحاّفة: المقاربة بالكفايات

 

 دق 99  .36

 مدخل تاريخيّ  -

 مفهوم الكفاية -

 خصائص الكفاية -

 تصنيف الكفايات -

 كيفّية صياغة الكفاية -

  ّاإلرهاصات : عرض المكّون لمدخل تاريخي
 .وعوامل ظهور المقاربة بالكفايات

 دق 99  .37

 هوم الكفاية لغة عصف ذهنّي حول مف
 واصطالحا

  عرض المكّون حول تعريف الكفاية ومالمحه
 .المتشّعبة

 دق 99  .38

 عرض خصائص مفهوم الكفاية وكفايات المعّلم 
 .من المنظور التعليمّي البنائيّ 

  ّمالمح المعّلم الجديد وفق المقاربة : عمل فردي
 بالكفايات ومنزلة المتعّلم

 حوار حول األعمال الفردّية 

 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .39

 دق 99  .42
 تصنيف الكفايات والعالقة بينها وبين األهداف 
  عرض المكّون طريقة صياغة الكفاية في مجال

 .المراحل والشروط: اللغة العربّية

ل كيفّية صياغة الكفايات في ورشات عمل حو   دق 99  .42
 اللغة العربّية

 دق 99  .40
 عرض أعمال الورشات 
  للمنتجات تقويمنقاش عاّم و 
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 :الموارد النظرّية

  :المفاهيم الحاّفة بمفهوم الكفاية
ميدان التطبيق إلى جهاز مفاهيمّي متنّوع يوّضح  فيية احتاج عند البحث عن تنزيله مفهوم الكفا

 :الكفاية أو يساعد على أجرأتها، ومن ذلك
 capacitéمفهوم القدرة  . أ

 : معجما
ُرهُ : نقرأ في لسان ابن منظور ْقدارُ . َقَسمه: َقَدَر الرزَق َيْقد  حديث  وفي ... الق وَّة  : والَقْدُر والُقْدَرُة والم 

واالقتداُر ...  الذْبُح فيهما َأمكنهإ نَّ الذَّكاة في الَحْلق  واللَّبَّة لمن َقَدَر َأي لمن : عثمان، رضي اهلل عنه
 .َمَلكهالُقْدَرُة عليه، والُقْدَرُة مصدر قولك َقَدَر على الشيء ُقْدَرة َأي : على الشيء

اإلمكان واالمتالك، وهي دالالت سنلمسها في القّوة و : فمن معاني القدرة في األصل المعجمّي للفظ
 .التعريف االصطالحّي فيما بعد

  :اصطالحا

، والقدرة ويعّبر عنه أحيانا بالقّوةخاّصة يعود مفهوم القدرة في العصر الحديث إلى المجال الفيزيائّي 
الفيزياء إلى ولكن المصطلح انتقل من  .فيزيائّيا هي معّدل بذل طاقة العمل في وحدة زمنّية محّددة

 .مجاالت كثيرة منها االقتصادّي والتكنولوجّي والعسكرّي ومنها أيضا مجال المعرفة
وقابل للتطبيق في  مستقرّ  ذهنيّ  نشاط"ومن التعريفات المتداولة تعريف فيليب مريو للقدرة بأّنها 

 المطلقة، كما أنّ وال توجد قدرة في الحالة . مجاالت مختلفة، وتستعمل لفظة القدرة مرادفا للمهارة
 ". من خالل تطبيقها على محتوىالقدرة ال تتمظهر إالّ 

ّنها مكتسبة بالجهد والتجربة في بيئة صاحبها وقابلة أ من حيثاالستعداد وتختلف القدرة عن    
، خالفا لالستعداد الذي هو من قبيل من خالل أنشطة عملّية في مجال ما للمالحظة وقيس درجاتها

 .رت الظروف الكفيلة بإنجازهالممكن إذا توفّ  إذن نوع من السلوك القدرةف .ةالفطرة والطبيع
ا من سلوك ن الفرد من تحقيقه آنيّ ما يتمكّ " ووللتوضيح نشير إلى مفهوم اإلنجاز الذي يقابل القدرة وه

ة، وهو مفهوم له بأعلى درجة من الوضوح والدقّ أن يسجّ  محدد، وما يستطيع المالحظ الخارجيّ 
دة في مقابل اإلنجاز الذي يشير إلى ما يحقق عن القدرة التي تشير إلى إمكانات الفرد المتعدّ مختلف 
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  .1..."اتعلى اإلنجاز هو السلوك أي سلسلة من األفعال واألنشطة والعمليّ  والمؤشر األساسيّ . اآنيّ 
     

شبيهة  وهي عاّمةالمدى،  طةمتوسّ القريبة أو الهداف األ في المجال التربوّي تكون من قبيل والقدرة   
 .، والمجال الوجدانيّ حركيّ ، والمجال الحسّ ة في المجال المعرفيّ األهداف الصنافيّ  بالكفاية األفقّية أو

مفهوم  أيضا وهي، ةوجدانيّ أو ة ن من السلوك وبلورة مواقف فكريّ تنمية نوع معيّ  تقوم القدرة علىو 
لدى  على تنظيم داخليّ  ي أنشطة وممارسات تؤّشرإاّل متى تجّلى فغير قابل للمالحظة  افتراضيّ 
وأساليب السلوك،  الذهنّيةات ومن خالل التفاعل بين العمليّ  ،ة التكوينعمليّ  من خاللينمو  المتعّلم

 .المحّصلةمضامين المعارف و مجموعة من الة، انطالقا من توظيف الذي تخلقه األنشطة التكوينيّ 
 

 الجانب العرفانيّ من  تتعّلق بمستوياتيمكن أن نّي من الشخصّية من حيث هي البعد الذهوالقدرة    
القائمة  القدرات المعرفّية لألهداف أو بلومعّبر عنها بنجامين بلوم في ما عرف عنه بصنافة  متعّددة

 وأخرى علياوالتطبيق، والفهم  المعرفةهي و دنيا عرفانّية قّسمها إلى مراقي  التي على فلسفة التدّرج،
  .2وقّمته التقييم الفهمنظمها في شكل هرم معروف قاعدته قد و  .ليل والتركيب والتقويمهي التح

ونشير إلى أّن البرامج والمناهج ال بّد في كّل منظومة تعليمّية أن تحوي في مشروعها التكوينّي    
لثقافّية مجموعة من القدرات المتنّوعة والمنتقاة وفقا لرهانات البلد االجتماعّية والسياسّية وا

واالقتصادّية، وتلك القدرات كالمهارات تماما هي أجرأة للكفايات بكّل أنواعها السابقة الذكر التي هي 
 .المخرج النهائّي لكّل منظومة تعليمّية ذات توّجه عمليّ 

 :habilitéة المهار مفهوم  . ب
  :معجما

ذق في الشيء: الَمهارة :جاء في لسان العرب عمل، وَأكثر ما يوصف به  الحاذق بكل: والماهر. الح 
يد، والجمع َمَهَرة قال . َمَهْرُت بهذا اأَلمر َأمَهُر به َمهارة َأي صرُت به حاذقا  : ويقال...  السابح الُمج 

                                                           
ةةةة  3منشورات عالم التربية، ط  10ة  5عبد الكريم غريب وآخرون، معجم علوم التربية، سلسلة علوم التربية عدد  1

 .111: ص 1001
2
ومن الجدير بالذكر أّن هذا الهرم في مراقيه السّتة التي يعّبر عن كّل مرقى منها بأفعال خاّصة داّلة على أصناف من   

وقد أسال هذا التصّور كثيرا . بجامعة شيكاغو حيث يعمل صاحبه 1591زا عند ظهوره عام األنشطة كان حدثا بار 
، Krathwohl وكراتهول Anderson أندرسونكّل من  1001من اآلراء منها الرؤية التعديلّية التي عّبر عنها عام 

 .االبتكار \التقويم  \التحليل  \التطبيق  \الفهم  \التذّكر : وقد حافظا على التصنيف السداسّي مع بعض التغييرات
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َمَثُل : وفي الحديث...  وقد َمَهر الشيَء وفيه وبه َيْمَهر َمْهرا  وُمُهورا  وَمهارة وم هارة: ابن سيده
 .المالئكة: الحاذق بالقراءة، والسَفرة: َفَرة؛ الماهرالماه ر بالقرآن َمَثل السَّ 

 

  :اصطالحا
مجموعة من األداءات واإلنجازات التي تساهم في "جاء في المعجم الموسوعي للتربية أّن المهارة 
 .1"تجلِّي القدرة، وهي األداء المتقن القائم على الفهم

يقصد عند ذلك التمييز بين ، و "الكفاية"ومصطلح المهارة يستعمل في كثير من األحيان مكان    
الكفاية من حيث هي تقريبا في معنى القدرة أي تلك االستعدادات الطبيعّية الفطرّية الكامنة التي 
يمكن بالعمل تحويلها إلى مهارات، وتكون المهارة بذلك هي التي تعني المؤهالت المكتسبة من 

لسمات الحقيقّية ذات البعد اإلجرائّي في حياة المعارف المحّصلة والتجارب والتي تتحّول إلى ا
 .، أي إّن المهارة هي الجانب العملّي من الكفاية، فهي قدرة إجرائّية تؤّكد التمّكن المعرفيّ اإلنسان

 المستعمل في بعض المعنى والمهارة بهذا المعنى هي الكفاية على الحّد الذي قّدمناه سابقا وهي    
التفكير ": هيهنالك الكفايات األساسّية  حيثالمنهج القطرّي مثال  منهاو ّية، العربالتعليمّية  األنظمة

اإلبداعّي والتفكير الناقد، الكفاية اللغوّية، الكفاية العددّية، التواصل، التعاون والمشاركة، التقصي 
 ."وحّل المشكالتوالبحث، 

 :الوضعّية المشكلة
 المفهوم: 

وقال ... ملتبسة، وَبْيَنهم َأْشَكَلة َأي َلْبٌس : اْلَتَبس، وُأموٌر َأْشكالٌ : ْمرُ َأْشَكل األَ : جاء في لسان العرب   
وَأْشَكل َعَليَّ . وهذا شيٌء َأْشَكُل، ومنه قيل لأَلمر المشَتبه ُمْشك لٌ . الشُّْكلة الُحْمرة تختلط بالبياض: َشم ر

اللونان : واأَلْشَكل عند العرب. بمعنى  واحداأَلُمر إذا اْخَتَلط، وَأْشَكَلْت عليَّ اأَلخبار وَأْحَكَلْت 
 2.المختلطان

كالهما من ةةةة و الذي هو مصدر " الوضع"الذي هو نسبة أو مصدر صناعّي و" الوضعّية"ولفظ    
استعمال في العربّية الحديثة في معنى الحالة والظرف والهيأة ليس لهما وجود في  قدةةةة صنف اسم الذات 
الحظنا في الماّدة باللسان أّنها قد تواترت فيها الداللة على جملة من األحوال على  لسان العرب، ولكّننا

ومن ذلك حالة وضع الثياب أي نزعها ووضع الجزية أي إسقاطها ووضع التجارة وهو : التخصيص

                                                           
1Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Ed. NATHAN, 1981, P 
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 [ش، ك، ل]ابن منظور، لسان العرب، ماّدة    2
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الخسران فيها ووضع الرجل وهو العدو ووضع اإلبل وهو اإلقامة بمرعى الحمض ووضع فالن لفالن 
الذي تمّحض " الوضع"وعلى ذلك نفهم أّن لفظ ...  1من درجته ووضع الشيء وهو اختالقه وهو الحطّ 

في العربّية الحديثة للداللة على معنى الحال إّنما هو خروج من التخصيص قديما إلى عموم الحال 
 . حديثا، فمادام الوضع في األصل أحواال كثيرة مخصوصة فكأّنما قد صارت كّل حال بالتعميم وضعا

فيها التباس  ،حالة ما"فالوضعّية المشكلة على هذه المعاني التي أبّنا واستنادا إلى المعنى الحديث 
 ".وصعوبة فهي تقتضي التصّرف الذاتّي أو التدّخل الخارجّي الستحداث الحلّ 

لة تمّثل مشك"وفي السياق المدرسّي تعّرف الوضعّية التعليمّية أو الوضعّية التعليمّية المشكلة بأّنها    
يجاد  تحّديا بالنسبة للمتعّلم وتمّكنه من الدخول في سيرورة تعليمّية نشيطة وبّناءة واستقبال معلومات وا 

 .2"قواعد للحّل منتظمة ومعقولة تسمو بالمتعّلم إلى مستوى معرفّي أفضل

ة التي هي تلك المشكل فالوضعّية المشكلة تتضّمن معلومات ومعارف، من الالزم الربط بينها لحلّ    
فهي إذن تختّص بإدماج جملة من المعارف . ة جديدة، أو للقيام بمهّمة محّددة في إطار ماوضعيّ 

وهي مرتبطة بمستوى تعليمّي محّدد وبسياق خاّص بها ترد . وقابلّية الحّل من قبل المتعّلم بطرق متنّوعة
ن في الوضعّية تفاعل بين المعّلم ويكو . فيه وبمعينات تعليمّية وتوجيهات نحو العمل معلنة أو ضمنّية

 .والمتعّلم وماّدة التعليم التي تمّثل عنصرا من مكّونات حياة المتعّلم في محيطه االجتماعيّ 

  ّمواصفات الوضعية المشكلة في السياق التعليمي: 
 .تمّثل لدى المتعّلم تحّديا -
 .تثير الدافعّية وتبعث على التفكير في الحلّ  -
 .م ولها عنده معنىنابعة من محيط المتعلّ  -
 .واضحة الصياغة مفهومة -
 .هاتها ما يوحي بحلّ اال تحمل في طيّ  -
 .ها من السهولة إلى الصعوبةيتدّرج حلّ  -
 .تتحّقق بحّلها أهداف مرسومة -
تمّكن المتعّلم من أن يستدعي معارف مندمجة مكتسبة من تعّلمات سابقة وتتطّلب الوضعّية  -

  .توظيفها في السياق الجديد
 

                                                           
 [و، ض، ع]المصدر نفسه ماّدة    1

  .91: ، ص1003، وجدة 3، ط مقاربة نسقية، مطبوعات الهالل: عبد الرحمان التومي، الكفايات   2
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  الوضعية المشكلةعناصر: 
تضّمن عادة ما يوهو جملة المعطيات التي تكّون نّص الوضعّية المشكلة و : السند أو الحامل . أ

 .تدريب المتعّلم على االختيارليساعد على فهم الوضعّية والهدف منها وفيها معطيات زائدة 
 بّد أن تكون وال. وهي المطلوب أو التعليمات التي تحدد المطلوب من المتعّلم عمله: المهّمة . ب

 .التعليمات واضحة وعلى صلة وثيقة بمحتوى السند
 

 أنواع الوضعّية المشكلة: 
بناء تعّلم جديد منطلقه  قصدتكون في بداية درس أو وحدة تعليمّية  :البنائية ةلمشكلا الوضعّية  . أ

 :تعّلم سابق ومن شروطها
o أن تكون مألوفة 
o  ّأن تكون حافزة على الحل 
o م المتعّلمأن تكون مثيرة الهتما 
o  ّالت مختلفة قصد تجاوزهأن تشّكل عائقا عند المتعلم يتطلب استدعاء تمث. 

 

وغايتها إيجاد . تكون هذه الوضعّية عقب مجموعة تعّلمات مجّزأة :ة المشكلة اإلدماجّيةالوضعيّ  . ب
. عالقات بين المجّزآت والعمل على تركيبها في بنية جديدة من أجل توظيفها في سياقات أخرى

الوضعّية تجيء بعد عملّيات االستكشاف والفهم في الحّصة الواحدة أو بعد مجموعة  وهذه
 .حصص أو في مراحل اإلدماج أو في نهاية مقطع دراسّي ما

 

إلى أّي حّد تّم  : ، فهي جواب عن السؤالتقويم النتائجوهي ل :ةالوضعية المشكلة التقويميّ   . ت
ة في بناء قدرة لدى المتعّلم على استدعاء موارده تحقيق أهداف التعّلم السابق المتمّثلة خاصّ 

 .وتوظيفها في الوضعّيات الجديدة
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 :األنشطة والتدريبات
 

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .43

 مفهوم القدرة -

العالقة بين القدرة  -

 والكفاية

 مفهوم المهارة -

التمييز بين  -

 المهارات والكفايات

ة مفهوم الوضعيّ  -

 المشكلة

أنواع الوضعّية  -

 المشكلة

 مفهوم الكفاية، أصنافها: حوار مفتوح حول الحّصة السابقة 
 ...خصائصها 

  ّصياغة كفايتين من كفايات اللغة العربّية : تمرين إجرائي
 لتثبيت االكتساب

 .عصف ذهنّي حول المصطلحات الحاّفة بمفهوم الكفاية  دق 99  .44
 ي الفريق عرض األعمال الفردّية ونقاشها ف 

 دق 99  .45

  في مفهوم القدرة معجما اصطالحاداخل المجموعات  عمل 
  المجموعات حول مفهوم المهارة معجما اصطالحا فيعمل 
 ماواستعماله والمهارة القدرة يعرض المكّون حول مفهوم 

  .في المجال التعليميّ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .46

 دق 99  .47

 ةعمل فردّي لتحديد مفهوم الوضعّية المشكل 
  حوار مفتوح حول مفهوم الوضعّي المشكل في المجال

 التعليميّ 
 عرض المكّون للمفهوم 

 عرض المكّون حول أنواع الوضعّية المشكلة  دق 99  .48
 حوار تأليفّي داخل الفريق 
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 : اليوم الثامن
 مفهومه وأنواعه تقويمال \ مفهوم  اإلدماج: المقاربة بالكفايات

 

 :ّيةالموارد النظر 
 

 :intégration مفهوم اإلدماج
 : اإلدماج معجما

ماجا .اْجَتَمعوا: َتداَمجوا على الشيء   وَدَمَجت   ... َأجاد َفْتَله: وَأْدَمَج الَحْبلَ . .. جامعه: ودامجه عليهم د 
َطُة الشعر َدْمجا، وَأْدَمَجْته وَتداَمَج ... ْبل  الُمْحَكم  ُمداَخل كالحَ : ورجل ُمْدَمٌج وُمْنَدم جٌ ...  َضَفَرْته: الماش 

َدَمَج الشيُء ُدموجا إذا دخل في  ... الدُّخول: والدُّموج ...القوُم على فالن َتداُمجا إذا تضافروا عليه 
... الُمْدَرُج مع مالسته : والشيُء الُمْدَمجُ . وَأْدَمْجُت الشيَء إذا لففته في ثوب ... الشيء  واستحكم فيه
ه  واْنَدَمجَ ...  دخل: ُمُج ُدُموجا  وَدَمج في البيت َيدْ  ورجل . َدَخلَ : وَدَمَج الرجُل في بيته والظبي في ك ناس 

ْيَجةٌ  ماجا إذا دخل فيه ...متداخل: ُدمَّ  .وادََّمَج في الشيء  ادِّماجا واْنَدَمَج اْند 
 ماّدة د م ج \ابن منظور 

 

تداخل بين شيئين إلى حّد قد يكون ع والإّنما هو االجتماويتحّصل من المعاني المعروضة أّن الدمج 
 .وسنالحظ هذا المعنى في االصطالح .المضفور أو الشعر المفتول الحبلإحكام محكما 

 

  :اإلدماج اصطالحا
 األصلعملّية يتّم من خاللها جعل مجموعة من العناصر المختلفة في "يعّرف روجيرس اإلدماج بأّنه 

 .1"نتظم وفقا لهدف بعينهمترابطة قصد توظيفها بشكل متناسق وم
روجيرس أّن اإلدماج يعادل المقاربة بالكفايات من حيث هي طريقة في التدريس رافعا من شأنه ويعتبر 

 .إلى مقام البيداغوجيا القائمة بذاتها
                                                           

 1   : p ; bruxelles , De BoeckRoegiers Xavier, Une pédagogie de l’intégration, 2000
22. 

 دق 99  .49

  عرض من المكّون حول عناصر الوضعّية المشكل وكيفّية
 .صياغتها في تعليم اللغة العربّية

  صياغة نماذج من الوضعّيات التعليمّية المشكلة فردّيا
 .ها في إطار الفريقتقويموعرضها و 
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اإلدماج نشاط تعليمّي يتأّسس على الربط الدامج بين تعّلمين أو أكثر منفصلين في األصل في وضعّية ف
ديدة تستدعي لحّلها استثمار المكتسبات القبلّية المعرفّية والمهارّية وتوظيفها بطريقة متمفصلة تعليمّية ج

  . تحّقق الهدف المطلوب
فهو مرحلة أو نقطة التقاء لمجموعة من التعّلمات ينضاف فيها الحق أي أّما اإلدماج في مسار التعّلم 

 :تعّلم جديد إلى سابق أي مكتسب قبلّي، وذلك من خالل
  التعلمات عدد منربط عالقات بين. 
  ّالمحيط ات مستقاة منإنجاز أنشطة إدماج التعلمات، في وضعي. 
  ّة أخرىسة أو بمادّ ة المدرّ بالمادّ  ةات أخرى، خاصّ لة إلى وضعيّ تحويل المكتسبات المحص. 
  ماتعلى إدماج التعلّ  المتعّلمتقويم قدرة. 

 

 خّطة كسائر األنشطة، يدرج منذ البداية في صلب ميّ يط تعلإلدماج نشاومن المهم أن نشير إلى أّن ا   
األصلّية ودروس الدعم والعالج،  للدروس ةالتي توضع في شكل توزيعيّ  ةة العاديّ ميّ ياألنشطة التعل

 . 1ويكون ذلك أسبوعّيا أو شهرّيا أو حّتى سنوّيا حسب أّي طريقة تعتمد في المنظومة التعليمّية
 

université Bruxelles : De Boeck 

 :اإلدماج وظائف
 :فياإلدماج  أبرز وظائفل وتتمثّ 
  المشكالت حلّ من  المتعّلملتمكين  المكتسبةبين مختلف المفاهيم مقنعة ربط عالقات 

 .تعترضه في حياته داخل المدرسة أو خارجها الصعوبات والعراقيل التيو 
  ّمات في لهدف من خالل وضع التعلّ ق هذا ا، ويتحقّ المبرمجة في المنهاج ماتإعطاء داللة للتعل

 قد تحدث للطفل فعال حقيقّية ملموسةات ، ومرتبط بوضعيّ عند المتعّلم معنى وأهّمّية سياق ذي
 .ةاليوميّ  في حياته

  قابلة  ة، باعتبارهامات األساسيّ على التعلّ  من خالل التركيز الواضح األهّم من المهمّ تمييز
 .مات الحقةة لبناء تعلّ وريّ ة أو ضر لالستعمال في الحياة اليوميّ 

  ّالمنشودة  ، وذلك بربط عالقات بين المعرفة والقيمما ةاستعمال المعارف في وضعيّ  م كيفيةّ تعل
 الكفء، والشخص تكوين المواطن الصالح والمسؤول، والعاملالتي من أبرزها م وغايات التعلّ 

 ...القادر بنفسه  لّ المستق
 

 :اإلدماج كيفّية إجراء أنشطة

                                                           
 .انظر الملحق األّول في قسم الملحقات آخر هذه المصفوفة  1
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المندرجة ضمن  بعد مجموعة من التعّلمات العادّية إالّ  يكونال عّلم اإلدماجّي أو نشاط اإلدماج الت -
 .كفاية من الكفايات

 برمجة، ويمكن بشكل كاف مبرمجة ةزمنيّ خالل مّدة  على اإلدماجبّد من تدريب المتعّلمين ال  -
م خالل تقدّ  تدريجّيالإلدماج  عّرضأو التكفاية، كّل ب قةمات المتعلّ أنشطة اإلدماج عند نهاية التعلّ 

 .وفق مراحل الكفاية ةميّ األنشطة التعلّ 
يكون التدريب على اإلدماج فردّيا في األصل ولكن يمكن للمعّلم في البدايات ومن باب التيسير  -

 .المتعّلميناللجوء إلى الطريقة الجماعّية التعاونّية بين 
المرتبطة  اتالوضعيّ  لة للمتعّلمين على غرارمن خالل تقديم وضعّية مشكاإلدماج  نشاط يجرى -

 .متعّلم حّل هذه المشكلة وينتظر من كلّ . بالكفاية
الصعوبة وطبيعتها  تقويمالمعّلم  يتوّلىالمتعّلمين عن حّل الوضعّية المشكلة بعض  حين يعجز -

بحسب لك ، ويكون ذتكميلّية مساعدةعالجّية ويبرمج للذين لم يبلغوا القدرة على اإلدماج أنشطة 
 .طبيعة الصعوبة عند كّل منهم

ورصد الصعوبات ثّم وضع أنشطة العالج التكميلّية ينبغي أن يكون معيار الجودة في  تقويمعند ال -
  .التعّلمات هو األساس وليس الكّم المعرفيّ 

ف المقاربة بالكفايات تولي أهّمّية للكفايات والقدرات والمهارات قبل تحصيل المعار  ومعنى ذلك أنّ 
ألّن تحصيل المعارف كثيرة كانت أو قليلة ال قيمة له إذا لم تصاحبه القدرة على استثمارها في حياة 

 .الطفل داخل المدرسة وخارجها في فضاءات الحياة اليومّية المتعّددة
 

 :نموذج خّطة نشاط إدماجيّ   
 

 المراحل
المّدة  األنشطة

 الزمنّية
الوسائل 
 نشطة المتعّلمأ أنشطة المعّلم التعليمّية

عرض 
الوضعّية 
 والمهامّ 

حّث المتعّلمين على  -
 لمالحظةل

 ةالضروريّ  سئلةاأل طرح -
التأّكد من أّن الوضعّية  -

من حيث  المعروضة مفهومة
والمعطيات السياق 

والتعليمات وطبيعة مهاّم 
 .المتعّلم

 تهيئة مناخ التعبير الحرّ  -

المعروضة  ةالوضعيّ ظة الحم -
 وتحليلها قصد فهمها

 عن األسئلةاإلجابة  -
 المطروحة

 التعبير الحّر المنطلق -
االجتهاد لفهم التفسيرات  -

مها والمعلومات التي يقدّ 
 المعّلم

الفترة واألدوات  دتحدّ 
التعليمّية الضرورّية 
لإلنجاز بحسب 
طبيعة النشاط 
التعليمّي والوضعّية 
المعروضة وفئة 
المتعّلمين المشاركين 

 في النشاط
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 المراحل
المّدة  األنشطة

 الزمنّية
الوسائل 
 نشطة المتعّلمأ أنشطة المعّلم التعليمّية

إنجاز 
المتعّلم 
 للمهامّ 

مجال اإلنجاز  حفس -
 للمتعّلمين

وتكملة هم متابعة منتجات -
 النقائص

ذوي  رينالمتعثّ  مرافقة -
 الصعوبات

 أو مجموعاتيشتغلون فرادى  -
 يعرضون المنجزات -
 تقويماليشاركون في  -
يستوعبون مالحظات المعّلم  -

 التكميليةوتوجيهاته 

 تقويم
المنجز 
ورصد 
 الصعوبات

ن المنجز يمكن أن يكو  تقويم
مساوقا للمرحلة السابقة مرحلة 

 :اإلنجاز أو مستقاّل 
 رصد الصعوبات المعترضة -
اّتخاذ قرار وفقا لمعايير  -

النجاح في : موضوعّية
االكتساب، النجاح الجزئّي، 
 اإلخفاق والحاجة إلى العالج

 تصميم خّطة للدعم والعالج -

اإلفصاح الحّر عن  -
 الصعوبات

تشخيص اإلسهام في  -
 .صعوبات اآلخرين

النجاح : تقويمبول قرار الق -
والمرور إلى المستوى 

حق، الذهاب إلى العالج الاّل 
... 

خّطة 
عالج 
 الصعوبات

تصميم أنشطة الدعم  -
 والعالج

توجيه المتعّلمين ومساعدتهم  -
على اإلنجاز لتجاوز 

 .العوائق

 التبّصر بالصعوبات -
 إنجاز أنشطة الدعم والعالج -
 التبّصر بالنجاح -

 
 :Evaluation تقويمالمفهوم 

  ... نقيض الجلوس، قام َيُقوُم َقْوما وق ياما وَقْومة وقامة ، والَقْومُة المرة الواحدة: لقيامُ ا :معجما
نه لما قاَم عبد اهلل يدعوه؛ أي لما عزم: ومنه قوله تعالى... ومعنى الق يام الَعْزُم  : واالْست قامةُ ...  وا 

: وق واُم األمر، بالكسر...  اْعتَدل واستوى: وقاَم الشيُء واْستقامَ . .. اْسَتقاَم له األمر: االْعتداُل، يقال
ماده ْلعة واْستَقامها...  ن ظاُمه وع  َم السِّ ْمته، وهما بمعنى...  َقدَّرها: وَقوَّ ...  اَسَتَقْمُت الَمتاع أي َقوَّ
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يم: والقيمة م، : ْمَت لنا، فقالقالوا يا رسول اهلل لو قوَّ : وفي الحديث...  ثمن الشيء بالتَّْقو  اهلل هو الُمَقوِّ
 ُمْستق يم: وأمٌر َقيِّمٌ . ُمق يمهُ : وَقيُِّم األمر...  أي لو َسعَّْرت لنا، وهو من قيمة الشيء، أي َحدَّْدت لنا قيمتها

 \ابن منظور  \لسان العرب       .وَقوَّمت الشيء، فهو َقويم أي مستقيم...  والق واُم من العيش ما ُيقيمك... 
 ماّدة ق و م

 

 فهو يذهب إلى أنّ  De Keteleكيتيل يد تعريففي هذا المجال من أشهر التعريفات المتداولة  :اصطالحا
مجموعة من ب وقياسها، ة والثباتوالفعاليّ  ّيةبالصدقسم معلومات تتّ جملة من الجمع في يتمّثل التقويم "

 قرار ووضع أساس الّتخاذ ئج عملّية القيسنتاإلضفاء داللة على ّية محّددة علمرج المطابقة المعايير
 .1"ةالمنشود للوظيفةمالئم 

 

تتكامل التي  تشمل مجموعة من العناصر واألنشطة تيليعند ديك فعملّية التقويم من خالل هذا التعريف
 :هيفي ما بينها و 

 

 :لمعلوماتا
. رف التصريحّيةالمعلومات هي تلك التي تخّص اكتساب المتعّلم ودرجاته وليس المقصود المعا

من الطبيعّي جّدا أن يتعّلق التقويم بموضوع محّدد من قبيل الحقائق العلمّية أو التصّورات واآلراء و 
 .أو المهارات التي تكون من المبرمجات التعليمّية

، أي إّنه ال يكون التقويم ناجعا إاّل حين تكون الفعالية والصدق والثباتبوال بد أن تّتسم المعلومات 
، وحين نحصل على النتائج نفسا إذا كّرر غيرنا العملّية لتقويممن الهدف متطابقة مع اعلومات الم

 .خرىبالشروط والمالبسات نفسها في أو قات أ
 :القياس أو العرض

هو تلك العملّية التي تعنى بالنظر في مدى مطابقة المعلومات للمعايير التي ينبني عليها التقويم 
 .داف المرسومة منذ بداية التعّلماتوالتي هي خاّصة باأله

 :المعايير
يكون اّتخاذ  في ضوئهاعنصر أساسّي، إذ تستند إلى مرجع ثابت، وهي المعايير في عملّية التقويم 

، وهي متنّوعة بحسب األهداف من التقويم التي يرد ذكرها في القرار الذي هو عماد العملّية برّمتها
 :اثنان في المقاربة بالكفايات صنفان والمعايير في الغالب .فقرة الحقة

وهي تلك التي بها نتوّصل إلى التفريق بين المتعّلم  critères minima معايير االكتساب األدنى
 .ومن أمثلة المعايير الدنيا فهم الوضعّية فهما سليما .المكتسب وغير المكتسب للتعّلمات المبرمجة

                                                           
1 De Ketele, Jean-Marie, L'évaluation : approche descriptive ou prescriptive ? De 

Boeck. Bruxelles. 1986, p : 42. 
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المعايير التي بها يقاس االكتساب  وهي : critères de perfectionnement التمّيزمعايير 
وال يمكن المرور إليها منطقّيا إاّل متى تّم التمّكن  بالتمكن من الكفاية أو عدمهاألعلى وال صلة لها 
 .وهذه المعايير نوعّية وليست كّمّية. األدنى من الكفايات

  : الهدفالوظيفة أو 
 باإلشهاد كما هو مبّين في ما يأتي و بالتكوين أوبالتشخيص أالهدف من التقويم  قيمكن أن يتعلّ 

 .من الحديث عن وظائف التقويم وعالقتها باألهداف
 :اّتخاذ القرار

ويكون اّتخاذ القرار ةةة وهو الحكم ةةة متعّلقا بنوع التقويم، فيكون في حالة التقويم التشخيصّي من قبيل 
وفي  م أو مجموعة متشابهة في الحاجات،بحسب الحاجة عند كّل متعلّ  ات دعم وعالجمبرمجة تعلّ 

حالة التقويم التكوينّي يتعّلق باستثمار األخطاء من أجل تثبيت التعّلمات المكتسبة أو بناء تعّلمات 
 .وكذلك في حالة التقويم النهائّي اإلشهاديّ  .جديدة على أساس فارقّي كما هو في حالة التشخيصيّ 

 
 :وظائف التقويم

باألهداف التي يكون  هرتبط وظائفغالبا ما تو . ّية وأخرى ظرفّية في مسارات التعّلممحّطات دور  تقويملل
الرسوب أو االنتقاء أو برمجة  \ومن ذلك النجاح : من أجلها التعّلم بالمقتضيات والشروط التي يتطّلبها

، تقويمنواع الأ تتحّددوهذه الوظائف من خاللها  ...ة يإصالح منظومة التربرف أو دعم التعّلم أو االمع
 :ثالثةال

 التشخيصيّ  تقويمال :évaluation diagnostique  ينجز قبل بداية مرحلة تعليمّية وهذا النوع
وذلك في  ،وظيفته وصف حالة معرفّية لمتعّلم ما لتحديد درجة تحصيله ومستواهاجديدة و 
اختصاص أو أنشطة  أو التوجيه نحوالتعليم الفارقّي في وضعّية ما من أجل اّتخاذ قرار الغالب 

المتعّلم الت مؤهّ المكتسب الحاصل و  التشخيص هو معرفة تقويموهدف ... تعّلمّية بعينها
المسار التي قد تعوق  الصعوباتتقدير أرقى ومن صنف معّين وأيضا من أجل م لمواصلة تعلّ 

 .الطبيعّي للتعّلم
 التكوينيّ  تقويمال  évaluation formative:  متعّلم خالل مسار التعّلمات وهذا النوع يجرى لل

، وتكون وظيفته تعليمّية محضا ترمي إلى تعديل التعّلمات وبوسائل متعّددة العادّية أو اإلدماجّية
ويلجأ  .نجاحها تقويمما يبّين الأو المحافظة على نسقها عندعند مالحظة التعّثر أو اإلخفاق 

 تقويملمتابعة إلى هذا الصنف من الالمعّلم في حال اكتشاف ثغرات في االكتساب أو فشل في ا
 :متّبعا الخطوات التالية الدعم التعليمّي أو العالجلينتهي إلى قرار وضع خّطة 

 بحسب أنواعها ودرجة تواترها تصنيف األخطاء -
 .أسبابها األخطاء واستقصاءتحليل   -
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 ة العالج والتداركطّ تصميم خ -
 .تنفيذ الخّطة -
 .الخّطة العالجّية من جديد الختبار مدى نجاعة تقويمال -

  ّهذا النوع من التكوين غالبا ما يرتبط بالنهايات حيث تتويج مرحلة : التقويم النهائّي اإلشهادي
تعليمّية بعينها خاّصة بكفاية من الكفايات أو مرحلة صنفّية لضرب معّين من التعّلمات وقبل 

كفاية سمّية على تمّلك المتعّلم وأساس هذا التقويم المصادقة الر . المرور إلى مرحلة نوعّية الحقة
 .إدماجها للخروج بحّل في وضعّية مشكلةكفايات معّينة وقدرته على أو مجموعة 

 

 

يم في المقاربة بالكفايات ال ينظر و في غمار الحديث عن التقويم أّن التقهنا ومن الجدير بالمالحظة 
وفرصة للعالج، وهي تهتّم  إلى الصعوبات واإلخفاقات إاّل من حيث هي مدعاة إلى االستثمار

وليس الفشل إاّل تعّثرا  خاّصة بالنجاحات وتثّمنها ألّنها مقاربة تعتبر النجاح هو المنطلق والغاية
 .استثنائّيا

 
 
 

 :األنشطة والتدريبات
 

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .52
مفهوم اإلدماج في المقاربة  -

 .بالكفايات

 وظائف اإلدماج -

ة بناء خّطة للتعليم كيفيّ  -

 .اإلدماجيّ 

 تقويممفهوم ال -

 ووظائفه تقويمأنواع ال -

 عصف ذهنّي حول مفهوم اإلدماج 
 في المقاربة  عرض المكّون لمفهوم اإلدماج

 .بالكفايات

 دق 99  .52

 حوار مفتوح في الفريق حول وظائف اإلدماج 
 عرض من المكّون حول أنواع اإلدماج 
  في  ضعّيات تعليمّية إدماجّيةبناء تصّورات لو

 .المرحلة االبتدائّيةب اللغة العربّية 

 دق 99  .50
  عمل مجموعاتّي حول كيفّية بناء خّطة إدماجّية

 من خالل حزمة من التعّلمات في اللغة العربّية
 عرض األعمال ونقاشها ضمن فريق المتكّونين.  
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 : تاسعاليوم ال
 جيا المشروعوبيداغو  المقاربة بالكفايات

 

 :الموارد النظرّية

 :بيداغوجيا المشروع
 :المشروع مفهوم .2

المشروع جملة أنشطة متناسقة يسهم صاحبها في برمجتها واختيارها قصد تحقيق أهداف دقيقة     
منحدر من مقاربة التعّلم  أّنهفي المجال التعليمّي المشروع بها أهّم خصيصة يّتسم و . تقويمقابلة لل

. العمليّ أّنه ينبئ عن أهّمّية ربط التعّلم بالمعيش، وترجمة النظرّي إلى و قا لمفهوم بنائّي، الذاتّي وف
المشروع ال بّد أن يقوم على منطق تشاركّي وتخطيط واع وينبع من أهداف المؤّسسة اإلطار مراعيا و 

 .خصوصّيات السياق والمنّفذين
 

 :مشّرعات المقاربة بالمشروع .0

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تقويمأدوات ال - دق 30  .53

 دق 99  .54

  ق و م"ورشتان حول مختلف مشتّقات الجذر "
 .واستعمالها في العربّية الحديثة

 عرض أعمال الورشتين ونقاشها 
 في السياق  تقويمعرض المكّون لمفهوم ال

 التعليمّي للمقاربة بالكفايات

 دق 99  .55
 وظائف  \ تقويمأنواع ال: تّي حولعمل مجموعا

 تقويمال
  ّعرض أعمال المجموعات للحوار العام 

 دق 99  .56

 تقويمعرض نظرّي من المكّون حول أدوات ال 
 ومعاييره في المقاربة بالكفايات

  مجموعات عمل لصياغة نماذج من شبكات
 تقويمال

 عرض النماذج ونقاشها 
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 :اعتبارات إبستمولوجّية . أ
تفيد البحوث اإلبستمولوجّية أّن المعرفة ليست حالة ثابتة بل هي عبارة عن تمّش يتطّور باستمرار    

ومن أجل ذلك تشّجع المقاربة بالمشروع على تحقيق شكل أرقى من . عن طريق التعديل المتواصل
 .اقتضى األمرالمعارف بالحّث على اإلبداع والخلق وتساعد على إجراء التعديالت المناسبة كّلما 

 : اعتبارات نفسّية اجتماعّية . ب
عديدة في علم النفس البنائّي أّن التعّلم ال يتّم فعال إاّل من خالل النشاط الذاتّي  بحوثأثبتت   

للمتعّلم، وتؤّكد المدرسة البنائّية االجتماعّية على أهّمّية الصراعات االجتماعّية العرفانّية في تطوير 
أّما علم النفس الفارقّي فيفيدنا أّن لكّل فرد خصائص تمّيزه عن اآلخرين . بأدائه معارف الفرد واالرتقاء

 .من حيث نسق التعّلم واستراتيجياته والتمّشيات التي يعتمدها لبناء معارفه

 :اعتبارات تربوّية اجتماعّية . ت
تطوير من أوائل الذين أّكدوا على نجاعة طريقة المشروع في اكتساب المتعّلم للمعارف وفي   

الدراسات التربوّية أهّمّية  أّكدت وقد. Deweyديوي عالم االجتماع الفيلسوف جون شخصّيته ثانية 
نجازهالأهّمّية الممارسة الفعلّية و نشاط المتعّلم الفعلّي،  يدور فيهالنشاط البيداغوجّي الذي  . لمشاريع وا 

، حقيق األهداف التربوّية المرسومةتلا فبذلك يكتسي المشروع أهّمّية كبرى في بناء التعّلمات وتنويعه
 اتهمبناء مشاريع تراعي خصوصيّ ضرورة يفرض  مستويات المتعّلمينواختالف  النتائجألّن تباين 

 .وطبيعة أنساقهم التعّلمّية المتعّددة
 :سيرورات المشروع .3
 التفكير في بناء المشروع:  

  :من أبرز شروط بناء المشروع ما يأتي
 .سابقةالمشاريع ال تقويم -
 .استخدام العناصر الكّمّية -
 .استخدام العناصر النوعّية المّتصلة بعمل المتعّلم -
 .استخدام العناصر النوعّية المّتصلة بعمل المدّرسين -
 .إحصاء الموارد ونقاط االرتكاز المتوّفرة بالمحيط -
 (.ما يتعّلق منها بالمدرسة وما يتعّلق بالمحيط) حصر اإلشكالّيات المحّلّية -
 .تفاظ مّما تقّدم من معطيات فقط بما يبدو وجيها في المشروع الجديداالح -

 

 :إعداد خّطة المشروع . أ
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ءمة األهداف التعّلمّية مال \قابلّية التنفيذ  :على قواعد اختيار المشروع وتحديد العنوان -
تحديد المشاركين في  \تحديد المشاركين في االختيار  \ياغة ودّقتها وضوح الص \األصلّية 

 .ياغةالص
التوافق مع اإلشكالّيات المطروحة في  \الوضوح  :شروط اختيار األهداف وصياغتها -

االرتباط  \االرتباط بكفايات واجبة للمتعّلم  \ءمة التوّجهات التربوّية العاّمة مال المشروع
 .الوثيق بالسياق

 .تعيين األطراف المتدّخلين -
 .رصد الصعوبات -
 .تحييدها تحديد العوامل الحاّفة التي ينبغي -
 .إعداد جملة من اإلجراءات لتذليل الصعوبات العائقة -
 .تفصيل اإلمكانات ووسائل التنفيذ الضرورّي منها والمتاح -
 .ضبط المّدة الزمنّية المقّدرة إلنهاء المشروع -

 

 : التنفيذ مجرياتضبط  . ب
 وضع الروزنامة الدقيقة  -
 توزيع المهّمات  -
 .تحديد وسائل العمل -
 .ستعداد للحلولتوّقع الصعوبات واال -

 .تنفيذ المشروع . ت

 :تقويمالمتابعة والتعديل وال . ث
 .اعتبار األهداف المرسومة نقاط استدالل على مدى تجّسد المشروع -
 .إيالء المبادرة الفردّية مقاما رفيعا في معايير الحكم على المشروع بالنجاح -
 .جاه المشروع نحو توفير فرص التكّونالنظر في مدى اتّ  -
 .تطابق بين الروزنامة وسيرورات المشروع بأدوات رصد دقيقةمتابعة مدى ال -
 .متابعة مبدإ المشاركة الجماعّية واستبعاد التواكل والتواري خلف ستار المجموعة -
 .والتعديل تقويمالربط اإلجرائّي بين ال -
ألهداف من جهة واألثر الحاصل من لنهائّي في نقاط محّددة موافقة  تقويمرسم مالمح  -

وتسجيل الثغرات التي يستوجب عالجها في مشروع الحق ضمن خّطة جهة أخرى، 
 .جديدة
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 :وظائف المشروع .4
 وهي التي بها يضفى على التعّلمات معنى فتصبح في انسجام مع  :وظيفة إضفاء المعنى

للتربية  البرنامج أو المنهاج العامّ نّص عليها ياألهداف العاّمة والقيم والغايات التربوّية التي 
 .موالتعلي

 وهي التي يسهم بمقتضاها المشروع في تطوير المنظومة التربوّية جزئّيا أو  :اإلجرائّية الوظيفة
 .كّلّيا إذ هو يستهدف تجويد المردود المدرسّي في تنمية اقتدارات المتعّلمين

 وهي التي بها يضمن المشروع تعبئة األطراف المتدّخلين عن طريق  :االجتماعّية الوظيفة
 .مشورة والتواصل لتنمية الحّس التشاركّي قصد تحقيق الهدف الواحدالتفاوض وال

 وهي التي تجعل من المشروع فرصة لإلنتاج الجماعّي وتحريك الطاقات  :الدينامّية الوظيفة
 .الكامنة وتحفيز الهمم الجماعّية تجاه األهداف وتنويع األدوار والتداول على المسؤولّية

 جعل المشروع فضاء مناسبا للتكوين والتكّون وتبادل التجارب وهي ما ي: التكوينّية الوظيفة
 .والخبرات بهدف تعديل التمّشيات وتقويم المسارات

 

 :المشروع تقويممعايير  .5
 االّتســاق  la cohérence   ّوهو تناغم أهداف المشروع مع غايات النظام التربوي. 
 الوجاهــةla pertinence   ل وحاجات المتعّلمين من جهة وهي مدى التوافق بين خّطة العم

 .واألهداف واالنتظارات من جهة ثانية
  الجــــدوىl’efficacité   وهي ما يتجّلى في درجة التالؤم بين األدوات ووسائل التنفيذ من

 .ناحية وبين األثر المرتقب من ناحية موازية
  النجــــاعةl’efficience   ّيات المشروع في وهي ما يمكن قيسه من خالل أثر األدوات وتمش

 .حصول األثر وتطوير المردود
 التفاوضّيةla négociabilité   وهي مجال الحوار في المشروع بدءا بالتصّور ومرورا باإلنجاز

 .تقويموانتهاء إلى ال
 النمائّيــــةl’évolutivité  تعديال في األهداف والوسائل والموارد  تقويمعادة ما يقتضي ال

 .وذلك دعما للتطّور ونفيا للجمود خالل التنفيذ تشخيص العوائق، والتمّشيات انطالقا من
 الزمنّيــةla temporalité   ّاعتمادا على وهي التقّيد بما تحّدد من آجال دقيقة ال تستبدل إال 

 .مبّرر تقويم
 

 :المشروع والمسارات الزائفة .6
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 من واقع الحاجات فال  وهو االّتجاه الذي يتجاهل السياق وال ينطلق: الوهميّ  الورقيّ  المسار
 .يفضي إلى نتائج مذكورة

 وهو مسار عادة ما يكون مظهرّيا عيبه األساسّي افتقاد األسس الراسية : االرتجاليّ  المسار
 .واألهداف الواضحة المدروسة

 وهذا المسلك عادة ما يسلكه أصحابه متوّسلين به إلى غايات نفعّية قريبة : المطلبيّ  المسار
 .قاربة بالمشروع الرامية إلى تحصيل الكفاياتتتناقض وجوهر الم

 وهو المسلك الذي يغّيب خصوصّيات السياق واألطراف المشتركين ويستنسخ : التكراريّ  المسار
 .نموذجا سابقا أو يلّفق مشروعا من مشاريع سابقة

 وهو المسار الذي يجمح به الطموح إلى ما يفوق المتاح في الواقع: الخياليّ  المسار. 
 هذا المسار من المسالك التي تناقض جّدا طبيعة المقاربة بالمشروع : االنزوائيّ  الجانبيّ  المسار

 .القائمة على مبادئ من أبرزها العمل التشاركّي ومجانبة إلغاء اآلخر وتغييبه
 تقويمالتعديل وال مدخليوهو مسار مشروع مستبرج منغلق على ذاته يقفل : الجامد المسار 

 .ات االستمرار الطبيعّي في الفعل البشريّ اللذين هما من مقّوم
 وهذا المسار هو كاالنزوائّي مناقض تماما لروح المقاربة بالمشروع، وهو ال : المسّلط المسار

 .قاعدة له عند الساهرين على المشروع وال داللة له لديهم ألّنه مسقط عليهم من جهات عليا
 

أصل نشأتها كانت محاولة لسّد النقائص التي تظهر  المقاربة بالمشروع مقاربة في وخالصة نقول إنّ   
لدى بعض المتعّلمين في تحصيالتهم، فهي مجال للتدارك الذاتّي واإلسناد الخارجّي في الوقت ذاته، ثّم 
إّنها تحّولت شأن أغلب النظرّيات الغربّية الحديثة إلى مجال استثمار اقتصادّي هّمه األساسّي اإلنتاج 

 .وتضخيم الفوائد
ترتكز على دعائم منها نظرّيات الوساطة االجتماعّية  تماشيا مع روح المقاربة بالكفايات البيداغوجياهذه و 

، ومنها أيضا قيمة ربط التعّلم والعمل différencierومنها التنظير الفارقّي وقولها بمفهوم الدعم 
 .ّي من جهة موازيةوبالمعيش اليومبالذات العارفة العاملة وخصوصّياتها المتنّوعة من جهة 

تضفي ةةة وهي ألهّمّيتها أطلق البعض عليها المقاربة بالمشروع ةةة  المشروع  بيداغوجيااألهّم هو أّن و    
على العمل والتعّلم داللة حقيقّية تقّوي الدافعّية الداخلّية وتطلق المبادرة الذاتّية وتفتح على مسارات 

ذلك لكونها تشرك المتعّلم في اختيار مشروعه والتخطيط له وتنفيذه اإلبداع والمنافسة والتوق إلى التمّيز، 
ه، وتعّلمه مبدأ التعديل والمرونة وفقا للصعوبات العارضة واإلكراهات الحاّفة، وتفتح له ما هو تقويمو 

 ة، كما أّنها تضعه في طريقأحوج إليه من ذلك كّله وهو هامش اإلجراء ومعايشة الوضعّيات الحقيقيّ 
 .على تحّمل المسؤولّية ومواجهة الصعوبات وتوّقع العراقيل واستنفار الكفايات للتجاوز التدّرب
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أو تربوّي  لواقع فال معنىأيضا في حاجة ماّسة إلى هذه المقاربة، الجديد والمدّرس  الجديدإّن المتعّلم   
كّل مبادرة وكّل فعل  غّيبيإلى حّد " مقوالت الثوابت"فيه الذات في معترك الدفاع عن  اجتماعّي تذوب

حّول الناس آالت تنتظر األوامر المفّصلة وتختفي وراء شعارات يالشعور بالمسؤولّية و  ويميتحّر، 
هذا ما تشّرعه "و" هذا مقتضى القانون"حقيقّية أحيانا ومصطنعة مضّخمة أحيانا أخرى من قبيل 

نسحاب والعجز المعرفّي أو وذلك ما يعكس ضروبا من اال" ... هكذا يريد المسؤول"و" المنظومة
 . النفسيّ 

المشروع أّنها تنّظر للحّد األدنى الضرورّي من حرّية الفعل لبيداغوجيا فمن المشّرعات األساسّية الحقيقّية 
في خضّم التعّلمي أو المهنّي، والمدّرس والمتعّلم كالهما يحتاجها ليعيد بعضا من االعتبار لذاته المغّيبة 

المجتمع الذي لم "ه ال قيمة لترويج البعض للخوف من الحّرّية تحت رايات من قبيل ، ذلك ألنّ المجموعة
 .فالحرّية شرط أّول لإلنتاج واإلبداع خاّصة ونحن في عالم سريع الحركة والتحّول" يتأّهل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األنشطة والتدريبات
 

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .57
فّيات مفهوم المشروع وخل -

 المقاربة

 وخلفّيات  عصف ذهنّي حول مفهوم المشروع
 صّورات المتكّونينالمقاربة بالمشروع في ت

 نقاش عاّم وعرض من المكّون  
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 : رالعاشاليوم 
 بيداغوجيا الفارقّيةالمقاربة بالكفايات و 

 

 :الموارد النظرّية

 :يخيّ مدخل تار   .2
 الوعي بالفوارق في الثقافة العربّية اإلسالمّية: 

 دق 99  .58

 .مسارات المشروع -

 تقويموظائف المشروع ومعايير ال -

المشروع بين المسارات الزائفة  -

 ومنزلقات التنفيذ

تصميم نماذج من  مشاريع تعّلم  -

اللغة العربّية في المرحلة 

 االبتدائّية وفق المقاربة بالكفايات

 ورشتان حول تصّور عاّم لمسارات المشروع 
  ها ضمن الفريق المتكّونتقويمعرض األعمال و 

 دق 99  .59

  وظائف عرض نظرّي من المكّون حول
 تقويمالمشروع ومعايير ال

  تلخيص العرض شفوّيا وفردّيا من قبل
  المتكّونين

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراحة دق 30  .62

 دق 99  .62
  عرض وحوار تفاعلي مفتوح حول المسارات

 الزائفة للمشروع ومنزلقات التنفيذ

 دق 99  .60
 المطلوب تصميم نماذج من : عمل مجموعاتي

المرحلة االبتدائّية  مشاريع تعّلم اللغة العربّية في
 .وفق المقاربة بالكفايات

 دق 99  .63

  حول مشاريع التعّلم عرض األعمال المنجزة
 اتباع

 النماذج المصّممة من حيث الصياغة  تقويم
 والمحتويات والمسارات وأدوات العمل
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في كّل فتراتها وبمقادير و في الثقافة العربّية اإلسالمّية  المفّكرين األوائلكان من اهتمامات    
وكان من مضامين ذلك االهتمام التنّبه إلى الفوارق  .التربية والتعليمموضوع ب البالغ هتماماالمتفاوتة 

قد يكون الرجل له  : "أنت تقرأ لدى الجاحظ قولهف. رائق االستيعاب بين األفرادفي القدرات وط
تجارة وليست له طبيعة في طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكالم، وتكون له طبيعة في ال

ويكون له طبع في تأليف الّرسائل والخطب واألسجاع وال يكون له طبع في قرض بيت ... الفالحة 
 .1"ا كثير جّداشعر ومثل هذ

 

توجيه الصبّي إلى ما ضرورة وهو يتحّدث في قوله  ابن سيناالشيخ المعّلم وأنت تقرأ في ما كتب    
إ ذا رام  يّ ينبغي لمدير الصب": ومراعاة نواحي ميله وانجذابه والصناعة ختصاصااليالئمه من 

ه فيختار له الصناعات بحسب ويسبر قريحته ويخبر ذكاء يّ تيار الصناعة َأن يزن أوال طبع الصباخ
ميله إ ليها ورغبته فيها ونظر هل جرت منه على  ف قدرى الصناعات تعرّ تار له إ حدذا اخإ  ذلك ف

بير دأحزم في التك ا أم خاذلة ثّم يبّت العزم َفإ ن ذليهعرفان أم ال وهل أدواته وآالته مساعدة له عل
 .2"اه ضياعما ال يواتي في يّ وأبعد من أن تذهب َأيَّام الصب

 

ويجب على المعّلم أن يشّخص طبيعة المبتدئ من الذكاوة والغباوة ويعّلمه : "زاليّ غوجاء عند ال   
وال يكّلف الزيادة من مقداره، فإذا كّلف يئس عن تحصيل العلم، فيتبع الهوى،  على مقدار سعته

في الغبّي، وال يغضب ويشكل تعليمه، وال يشرك الذكّي مع الغبّي فهو تقصي في الذكّي وكسالن 
 .3"بل يكّرر في محّل ال يفهمه حّتى يفهم

 
 

 القرنين الماضيينفي التفريق  بوادر: 
o  المطابقةتجربة مدرسة: L’école sur mesure 

أثناء احترام الفوارق الفردّية بين المتعّلمين ضرورة ب التاسع عشرأواخر القرن " كالباراد" نادى
 .مؤّهالت المتعلةّمينو التعّلم  ومراعاة التطابق بينتعليم ال

وقد . بالنمطّيةمهم اعهده واّته علىعمال البيداغوجيين من نقده الالذع أل وقد انطلق كالباراد
 .مقاس أصحابهاالذي يخيط المالبس على  عرف عنه مثاله الشهر في تشبيه المعّلم بالخّياط

حكمة الخّياط وظّلوا يخيطون ثوبا  يستفيدوا من لمالمختّصين في البيداغوجيا  إنّ : ويسخر قائال
 .الفوارقلجميع المتعّلمين دونما تفكير في  موّحدا

                                                           
 .91، ص 1، ج 1دار المعارف، بيروت، ط ، البيان والتبيين، الجاحظ  1
 . 109، ص 1، ج  1مؤّسسة شباب الجامعة، اإلسكندرّية، طابن سينا، كتاب السياسة،   2
 .12ص  1010، 1ط  دار التقوى للنشر والتوزيع، سوريا دمشق، أبو حامد الغزالي، منهاج المتعّلم،  3
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 :كالباراد مقترحاتومن 
اقترح برنامجا موّحدا يمثةّل الحّد األدنى من المعلومات والمعارف فقد : البرمجة االختيارّية

 .قيت الدراسيّ التو  الثلثان منيخّصص لهذا البرنامج و . والمهارات التي يراد تدريسها
 .في أفرقة التدريسحسب مستوياتهم ب المتعّلمينتتمثةّل في توزيع : الموازية الفصول
من مزاولة تعليمه في مستويات مختلفة  المتعّلمتمّكن وهي فصول  :المتغيةّرة الفصول

 .في كّل ماّدة وحسب مستواه

o   تجربة دالتون Le plan Daltonمدينة دالتون األمريكّية  سمّيت تجربة دالتون نسبة الى وقد
 .1510 \ 1510: عقد الثاني من القرن العشرينالخالل فيها التجربة  أجريتالتي 
 انطالقا من Hélène Parkurest" هيالن بركورست المدّرسةعلى يدي تجربة ال أجريت هذهوقد 

ز البرنامج حسب التقّدم في إنجا ةفرص متعّلمكّل  يعطيعاقدّي الذي مبدإ التةعليم اإلفرادّي التة
شهرّية ثم أخرى البرنامج الرسمّي الموّحد وحدات أسبوعّية و  بركورستجّزأت  .الفردّيةقدراته 

نجاز التي ضبطتها في إلوآجال ا تقويمتعاقدت مع المتعّلمين على شروط العمل الفردّي وأشكال ال
 :مراحلثالث 

 صف ساعةخالل نضبط األهداف وتحديد أساليب العمل : األولى المرحلة
 خالل ساعتين ونصف ضمن الورشاتالعمل : الثانية المرحلة
 الحلولعض بالصعوبات واقتراح حوار حول المشكالت و : الثالثة المرحلة

 

 ؟ يشتغل المتعّلم حسب بركورستكيف 
  وال ترى لها جدوى جماعيّ التعليم عملّيات ال الطريقة في التدريسترفض هذه. 
 النةشاط المطلوب تبّين لهجذاذة  متعّلم لكلّ المدّرس قّدم ال بّد أن ي 
  ّلمساعدةا ىالمتعّلم إل عند حاجة ال يتدخةّل المدّرس إال 
 ا تقويمالمتعّلم عمل  تقويمال بّد من  في آخر كّل أسبوع وخاّصة التعليم في كّل مراحل

 .فردّيا

بالمسؤولّية  الشعوررست لديهم غو المتعّلمين بالعمل الفرقّي وقد أفلحت هذه التجربة في تبصرة    
لكّنها في المقابل حرمت  التعليميّ  هدر الّزمن مساحاتوطورت عالقتهم بالمدّرسين وقّلصت 

تصنيف حسب السرعة في إنجاز ال مبدأ وكانت انتقائّية كّرستمن الّتواصل الّشفوّي المتعّلمين 
من الفوائد منها ترشيد  في هذه التجربة جملةف .بطيئين ومسرعين ومتوّسطينمتعّلمين األعمال إلى 

وتدريبه على  المتعّلمعملية التعليم تةوزيعا وتدّرجا ووفرة المراجع وتنمية القدرة على التةنظيم لدى 
مكانيّ بين و ه االعتماد على النةفس وتحسين العالقة بين  .ة الدعم المكثةفالمدّرس وا 
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o بيداغوجيا التمّلك: 
واحدة وكأّنهم  طريقةبالتعامل مع المتعّلمين المختلفين  اهافحو مصادرة  علىبيداغوجيا التمّلك  تتأّسس

فيعتبرون من النجاح  على هميساعدواحد يالئم البعض و معيار بوالحكم عليهم  صنف واحد
 .دون اعتبار لآلخرين إاّل أنهم مقّصرون أو عاجزون طبيعّيا" المتمّيزين واألذكياء"
 

 :برزهامجموعة من السمات من أبيداغوجيا التمّلك لو 
 بيداغوجيا األهداف االعتماد على -
 .لضروريّ األداء األدنى االثابت أي المعيارّي  التمّلكتحقيق  -
تلجأ توافق النتائج مع األهداف و  تستهدفبناء روائز حيث نجد التقويم التكوينّي  مبدأ -

 الصعوبات وعالج مسارات التعّلم تعديللتصميم خطط إلى 
تعمل على األدنى فإّن بيداغوجيا التمّلك  إلى التمّلكبعض المتعّلمين  يتوّصلإذا لم  -

نجاز  طرق استحداث فردّية والعمل ضمن  تمريناتللتدارك من قبيل إعادة الحّصة وا 
 .فرق وتوظيف التعليم التعاونيّ ال

وما كان من التجارب هذه في والمحاوالت المجّددة من الجهود  بذلرغم كّل ما ومن المالحظ أّنه   
تراعي حقيق نتائج بيداغوجّية مقنعة تفي محاولة  ةأيّ على التعليم اإلفرادّي لم تنجح  ريصالسعي الح

وا في أّنها تتطّلب بالضرورة فق، واتّ كّل الباحثين والميدانّيينالفوارق التي اعترف بها وفعلّيا  حقيقة
 .تقويمالتعليم والكّل من طرائق متعّددة في 

 

 :بالكفايات في المقاربة بيداغوجيا الفارقّية .0
المصطلحات المستعملة في هذا السياق وفقا لجملة من الترجمات لعبارة فرنسّية اتخذت شكلين  دتتعدّ 
: في االستعمال بالعربّية جملة من األلفاظ أبرزها ، فوجدناdifférenciée  \  différentielle: هما
 ... "جيا الفارقّية، البيداغو "، بيداغوجيا التمايز"، بيداغوجيا الفوارق"الفارقّية"

كر كثير من الدول والمنّظمات ذات العالقة وهذا المنحى التعليمّي سارعت إليه وبشكل مبّ     
 :1المنظمة العربّية للتربّية والثّقافة والعلوم في توصيونجد أّن . بالتعليم

 ضع اهتمامهات التعّلم لحاجات المتعّلم واستعداداته ومواوتعني تكييف عمليّ "إفرادية التعّلم ب". 
  التربوّية وعدم الوقوف عند صيغة جامدة  لألهدافصيغ متعددة وفقا  فيتجميع المتعّلمين بو

هي صيغة الصّف المدرسّي على أن تراعى في هذه الّصيغ الفروق الفردّية وأنماط االستعدادات 
 .شجيع التّفوقوتعّدد المهّمات وتكييف الّزمن الّدراسّي لحاجات المتعّلمين ومعالجة الّضعف وت

                                                           
 .111ص  1515، "استراتيجّية تطوير التربّية العربّية: "المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم 1
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هو  1513مصطلح البيداغوجيا الفارقّية عام استخدم  تجمع الدراسات على أّن أّول منتكاد و  
علم النفس  اتمجلوب االستفادة منحاول الذي    Louis Legrandالفرنسّي لوي لوقران التربويّ 
نظام التعليمّي مردود ال قصد تجويدسبع عشرة مدرسة إعدادّية تجريبّية  في تجربة علىالفارقّي 
 .1في عهده الفرنسيّ 
تمّش تربوّي يوّظف مجموعة من الوسائل "ها أنّ إلى  الفارقّيةغوجيا البيدا يذهب في تعريفهوهو 

والقدرات والسلوكات والمنتمين إلى  األعمارفي  المختلفينمساعدة األطفال لواإلجراءات التعليمّية 
 .2"ةفصل واحد على تحقيق أهداف موّحدة بطرق مختلف

 فيفوارق بين متعّلمي الفصل الواحد وهذا التعريف للفارقّية ينطلق كما هو واضح من مصادرة ال   
هم تجعل االختالفات بين األطفالويسّلم بأّن هذه  والسلوكات المهارّيةوالقدرة  السنّ  ياتمستو 

 ا ومن باب الحقّ بالضرورة مختلفين اختالفا طبيعّيا في مستوى النتائج وهو ما يستوجب بيداغوجيّ 
ويكون  .تنويع طرائق التدريس لتحصيل النتائج الموّحدة وتحقيق األهداف نفسهاالفرص في تكافؤ 

 .3قل التعليمّي وتكييفها مع واقع المتعّلم وحالته الشخصّيةنالتنويع بالتجديد واالبتكار في أساليب ال

 .أّثرت كثيرا في ما تاله من األعمالقد  وآراءه في الفارقّية أّن تصّور لوقرانويالحظ الباحثون    
 ذهب إلى اقتراحوقد ". الفارقيّ  تقويمال"في كتابه في مشروع فيليب ميريو  ومن ذلك من نجده 

 :أسلوبين في النقل التعليمّي يحقّةةةقان مبادئ البيداغوجيا الفارقّية

ى هدف واحد إل المختلفين بعضهم عن بعض الفصلكّل أفراد  أخذاألّول هو العمل على  -
 .، ومعنى ذلك أّن التنويع يكون بحسب تنّوع المتعّلمينعبر تنويع في التمّشيات

 .للوضعّية المشّخصةتشخيص صعوبات كّل متعّلم وتصميم أهداف مطابقة  والثاني هو -

 ميريوومن من أفكار لوقران  Halina Przesmyckiبرزسميكي  الينااستفادت الباحثة هوأيضا    
ألّنها تنّوع طرائق التعليم  :بيداغوجيا تمّشياتإّنما هي أساسا البيداغوجيا الفارقّية أّن فأّكدت  نفسه

هذه التمّشيات  لكنّ . لفوارق القائمة بين المتعّلمينا حقيقة يراعيوأساليبه واستراتيجياته تنويعا 
ن التالميذ من تمكّ "ويجعل التعّلمات صريحة ومتنّوعة  الذيمرن السياق إيجاد التقتضي بالّضرورة 

 .4"حسب خّط سيره في اكتساب المعارف والمهارات التعّلم كاّل 

                                                           
الباحث لوي لوقران بمهمة تطويع البيداغوجيا للتعليم بغاية تجويد نتائج   Alain Savaryكلف وزير التربية الفرنسي 1

 .1521المنظومة التعليمية الفرنسية وكان ذلك عام 
2  Legrand (L) : pour un collège démocratique, La documentation française 1983 
3   Louis Legrand la différentiation pédagogique. Scarabée 1986. p. 36 

4 Halina Przesmycki : pédagogie différenciée. ed Hachette 2006. p.9    
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. المتعّلمين معارف مشتركة يمنحق في مناهج التعّلم تفريقا تفرّ "فالحاصل أّن هذه البيداغوجيا    
فهي نوع من  .1فهي إذن تحقيق ألهداف موّحدة بواسطة تفريق في المسالك البيداغوجّية والتعليمّية

بلوغ  منهممالءمة تضمن لكّل  األطفالالءمة بين أساليب الّنقل التعليمّي والفوارق القائمة بين مال
 .طلوبة تعليمّيااألهداف الم

 :لبيداغوجيا الفارقّية الخصائص الجوهرّية
  ّالمساواة \ الميز التعليمي: 

ألّنها تعامل  ليسالمدرسة تمييزّية بالضرورة بأّن  Philippes Bourdieu فيليب بورديويقول 
مختلفين اختالفا عميقا معاملة  ةتعامل تالمذ"الطبقات الشعبّية معاملة خاّصة بل ألّنها  أبناء

 : بين نوعين من المساواةبورديو لذلك مّيز . (2)" متساوية في الحقوق والواجبات
تؤّدي بأشكال مختلفة  ابين المتعّلمين وتدعمه الفوارقالمساواة الشكلّية التي تحافظ على  -

 .في النهاية إلى استنساخ المجتمع
 تقليصالواحد وتسعى إلى  فصل في أطفال الفوارق بينالتي تراعي ة حقيقيّ المساواة وال -

 .هامن

مصادرة أّن االنطالق من في التعليم يعني  الميز أنّ هو هذا التصّور  أساسواضح أّن و     
قّوته ومواطن ه ومكتسباته وتصّوراته صفتأشياء كثيرة منها المتعّلم فرد مختلف عن غيره في 

لخصائصه الفردّية وحاجاته وفقا التعليم  تكييفيستوجب بالّضرورة  على نحووذلك ، ضعفهو 
  .ومراعاة لقدراتهالخصوصّية 

ظاهرة التفّرد  نتعامل معكيف يمكن أن : جّدا معادلة صعبةقد واجه  التصّورأّن هذا  سوى
خطر أن يحجب التالميذ النجباء عن المعّلم الصعوبات التي " بونتجنّ الواحد  الفصلوالتنّوع في 

وال نجبر في نفس الوقت األذكياء على التخفيض من نسق )...( يواجهها أترابهم األقل نجابة 
 .3"ة تدخل عليهم السأم والّضجر المضّرين بتقّدمهم في اكتساب المعارفتعّلمهم بكيفيّ 

كراهات أساس التوفيق بين خصوصيّ م على إذن تقو ريقّية االبيداغوجيا الفف    ات الفرد وا 
ويغرق الفرد في  التفّوق الفردانيّ فتتالفى بذلك التفريق المطلق الذي يعّمق ظاهرة  ،المجموعة

                                                           
1 Mourad Bahloul: la pédagogie de la différence l’exemple de l’école tunisienne .ed 

Mourad Ali 2003. p.12 
2 Bourdieu P. l’école conservatrice. Les inégalités devant l’école et devant la culture 

scolaire, in revue française de sociologie, Juillet, Septembre 1966. P 336 
 Not Louis : enseigner et faire apprendre éd Privât,1987 .تعريب أحمد شبشوب 3
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بما يجد في المجموعة الضّيقة ويحرمه من إثراء استراتيجّيته الفردّية في اكتساب المعرفة  دائرته
ة ومن ورائها المجتمع التوّجهات يّ الحياة المدرستجّنب ة أيضا والفارقيّ  .من التنّوع واإلضافة
 .ودعوى المساواةالجماعة  انتصارا لمبدإالفرد خصوصّيات الّنمطّية التي تميت 

عقبات  الفارقّيةالبيداغوجيا  تتحاشى: "الذي أبرزنا يقول فيليب ميريو في هذا السياق   
ثلة التي ال يجد األفراد فيها ما يعّبرون عنه لفرط بأسطورة المما المفتتنةبيداغوجيا المجانسة 

الّسبل المسدودة لبيداغوجيا تمييزّية تمّجد حّق التمايز إلى حّد ال  وأيضا تتحاشى ،تشابههم
 (1)".لفرط تمايزهم التواصليستطيع األفراد فيه 

 التنّوع: 
بل منهجّية في  ،نفسه على المنغلقالجامد أو تعليمّي النظام بالليست  البيداغوجيا الفارقّية

بيداغوجيا و التدريس تستأنس بالعديد من المقاربات البيداغوجّية من قبيل بيداغوجيا األهداف، 
ما ال نهاية  تقّدم"فهي . بيداغوجيا التعاقد وبيداغوجيا المجموعاتو بيداغوجيا التمّلك، و المشروع، 

قراطّي المغلوط الذي و ر الديممطّي والتصوّ نله من التمّشيات وهي تعارض أسطورة التماثل ال
  .2" هانفسالطرائق ووفق  هانفسوفي المّدة  هنفسالنسق بيتوّهم أّن كّل األفراد يتعّلمون 

 من المحتويات أو الطرائق التعليمّية أّن ما يناسب أحد المتعّلمينفهذه البيداغوجيا يعتقد رّوادها 
 .ه العلمّية والبيداغوجّيةآلخرين مهما كانت قّوته ووجاهتارورة لضال يناسب با

 الحركّية: 
في  ال غنى عنها محّطةوهي ، بيداغوجيّ  نشاط تعليميّ في أّي  تصلح هذه البيداغوجيا للتنزيل

ألوسع عدد ممكن من وتنّوع الطرائق مجاالت ال الباب عريضا أمام تعّددتفتح  مقطع تعليمّي،كّل 
 . دون استثناء يذكر المتعّلمين

 

 النجاعة : 
ترفع ألّنها ّية تراهن على أن تكون طريقا استراتيجّية نحو النجاح ونسيان الفشل المدرسّي، الفارق

من فرصة  طفلتمكين كّل فتعمل على  .التعليميّ لظاهرة اإلخفاق  نهاية فاصلةوضع مشعل 
، التكّيف مع متغّيرات الحياةاألساسّية التي تضمن له القدرة على بناء الكفايات مؤّكدة وحقيقّية ل

 . ومجابهة الصعوبات المعترضة
                                                           
1 Meirieu (PH) l’envers du tableau. Quelle pédagogie pour quelle école ? ESF 1994. P 

. 174   
2 Halina przesmycki: pédagogie différenciée. p 9  1 
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 مدّرسإذا توّفر ال وذلك. القاهر الفشل المدرسيّ وال مكان في هذه البيداغوجيا للحديث عن قدر 
 تصميم وضعّيات التعّلم وابتكار األنشطة التعليمّية على مقاس محدد لمتعّلم محّدد الذي يتقن

دة ويفهم بعمق تمّشيات اإلدراك وتحصيل يتمّلك االستراتيجيات المساعالمدّرس الخبير الذي  ذلك
 .المعارف والمهارات المختلفة من طفل إلى آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األنشطة والتدريبات
 

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم
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 : عشر الحادياليوم 

 واألشكال الممكنةمفهوم ال: كفاية الشفويّ 
 

 دق 99  .64

الوعي بالفوارق بين المتعّلمين  -

 في الثقافة العربّية اإلسالمّية

 التفكير الفارقّي ومدارسه في -

 .القرنين الماضيين

بيداغوجيا التمّلك وأثرها في  -

 الكفايات

 .خصائص التعليم الفارقيّ  -

ايات ورهانات المقاربة بالكف -

 .التعليم على األساس الفارقيّ 

  قراءة فردّية في نّصين البن سينا والغزالي وبيان
توّجهات الثقافة العربّية اإلسالمّية مبّكرا في 

 .موضوع تدبير األطفال
  دّي للتحليل وحوار جماعي في آراء عرض فر

 .الغزالّي وابن سينا

 دق 99  .65

 التفكير الفارقّي  عرض من المكّون حول مظاهر
 .ومدارسه في القرنين التاسع عشر والعشرين

  تفاعل شفوّي من الفريق المتكّون حول
 المعروض

 دق 99  .66

 عرض من المكّون حول بيداغوجيا التمّلك 
 .يّ للتعليم الفارق وتنظيرها 

 الفريق المتكّون حول  داخل حرّ  حوار
 المعروض

 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .67

 دق 99  .68
 خصائص التعليم الفارقيّ :  عرض المكّون 
 نقاش عاّم في محتوى العرض 

 دق 99  .69
  رهانات التعليم الفارقّي حوار مفتوح حول

 .وتطبيقاته في التعليم االبتدائيّ 

 دق 99  .72

 مرحلّي لسير التكوين من خالل شبكة  تقويم
  طرائق التنشيط \المحتويات : يقّدمها المكّون

  لشبكة واّتخاذ مضمون العلنّي تحليل جماعّي
 إجراءات تعديلّية عند الحاجة
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 :الموارد النظرّية

 :مفهوم التواصل .2
  :معجما

لة  : جاء في لسان العرب وَوَصَل الشيُء ... الَوْصل خالف الَفْصل ... َوَصْلت الشيء َوْصال َوص 
ل إ ليه ل إ ليه َوصَ : يقال... انتَسب  :واتََّصَل الرجلُ ... انتهى إ ليه وَبَلغه : إ لى الشيء ُوُصوال وَتَوصَّ

له َتْوصيال إذا ... ضد التَّصاُرم : والتَّواُصل. ضد الهجران: والَوْصل... واتََّصل إذا انَتمى  وَوصَّ
 ... َأكثر من الَوْصل، وواَصله ُمواَصلة  وو صاال، ومنه الُمواَصلُة بالصوم وغيره

 

 :اصطالحا
 :ُيحّد التواصل بحّدين أحدهما عام واآلخر خاّص 

هو الذي يعتبر مفهوم التواصل شامال إلى درجة أّنه ينسحب على التفاعل بين و  :التعريف العامّ 
األجسام الحّية، بل على التفاعل بين األعضاء والخاليا ذاتها داخل الجسم الواحد، وهذا ما يذهب 

 (Nadel, 1999, p 20)إليه نادال 
ومنه التعريف . لقصدّيةيقصر التواصل على اإلنسان ويشترط فيه اوهو الذي : المضّيقالتعريف 

وهو األكثر تأثيرا في ما Weaver (1535 )وويفر Shannonالمستند إلى نظرّية اإلخبار لشانون 
ويعتبر أّن للفظ الّتواصل دالالت متعّددة ورحبة، إذ ينسحب  .تعتمده المعاجم والدراسات المختّصة

لّق ما، وهذا ال يقتصر على على كّل عملّية اّتصال وتأثير تصدر عن مصدر ما وتّتجه إلى مت
ذي  الموسيقى والمسرح والّرقص، وسائر السلوك اإلنسانيّ  بل يشملاالّتصال الملفوظ والمكتوب، 

 .الداللة
 

 :تعريفات أخرى
 : لسانيّ التواصل من منظور 

صال بأّنه نقل باّث لمعلومات تتجّسد في االتّ  Guirand 1968 قيرون من التعريفات المتناقلة تعريف
التواصل تمّش يتبادل : Scherrerشيرر ، وتعريفمات إلى متلّق وذلك عبر قناة إرسال على األقلّ عال

 .وذلك باعتماد قناة معّينة ،خالله طرفان أو أكثر  يشتركان في الهدف المعلومة
يفضي بالّضرورة إلى إنجاز  بأّنه نشاط لتواصلل Moscoviciي موسكوفيتش ومن ذلك أيضا تعريف

 .حدث نقل المعلومة وحدث التأثير في المتلّقي ، همازيينحدثين متوا
 : التواصل من منظور بسيكولوجي

 :ومنها  لاستنادا إلى المعاجم المختّصة في هذا المجا
Le grand dictionnaire psychologique. Michèle kail 1991. 
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Le dictionnaire de psychologie. Henri Pieron1968. 
 ."ومرسل إليه مرسلنقل المعلومة من نقطة إلى أخرى، أي بين " هعّرف االتصال بأنّ 

 : التواصل من منظور اجتماعيّ 
تفاعل في صلب سياق اجتماعّي "بأّنه  التواصل Durkheimم دوركاي ات المتداولة تعريففالتعري من

 . "يقع خالله تبادل التصّورات الجماعّية وتقاسمها
 

 :نوعا التواصل .0
 :التواصل اللفظيّ 

 .مت واإليقاع واألفكارصوال والتوّقفالتلّفظ ومدى الصوت وارتفاعه وتنظيمه والنبرة والتقطيع : ناصرهع
أّن كّل نشاط لغوّي يستدعي وجود رسالة ليذهب إلى استند جاكوبسون إلى نظرّية اإلخبار : وظائفه

 .حالمتلّقي والمرجع وموضوع الرسالة والقناة واالصطال هي ترتبط بها خمسة عناصر
 

 : التواصل غير الّلفظي
اللمس والمسافة و الّنظرة، ومالمح الوجه واإليماءات والحركات والرائحة  هذا الصنف تنضوي تحت

ناتها من ملبس ووقفة وجلسة واّتجاه وغيرها، وكّل ما هو داّل لكّنه غير مرتبط والهيئة بجميع مكوّ 
 .ي عملّية التواصل غير لفظيّ بعض الدراسات إلى أّن ما يقرب من ثلث وتذهب .بالتلّفظ

 

 :وظائف التواصل غير اللفظيّ 
 :هخمس وظائف هي أنّ  Janine beaudichon   جانين بوديشون للّتواصل غير الّلفظّي عند

 يضمن التسلسل المطلوب في عملّية التفاعل بين الباّث والمتقّبل كاّل من موقعه. 
 يضمن توجيه المعلومة في سياقها المناسب. 
 علومات عن الباّث والمتلّقي ووضعّيتيهمايقّدم م. 
  هأو يدحضتواصال لفظّيا يؤّكد. 
  ّم أركانهوينظّ  يعّدل صورة التواصل اللفظي. 

 :كفاية التواصل الشفويّ 

يشمل المفهوم القدرة الّلغوّية و ". إتنوغرافيا التواصل" له بعنوان المفهوم من اختراع ديل هايمز في مقال
ذلك ألّن جوهر التواصل ال ينطلق من  منها أي الجانب الوظيفيّ  ا في المجتمعويتعّداها إلى استخدامه

متكّلمين من التشومسكي، بل مّما يسّميه هايمز الجماعة الّلغوّية، أي مجموعة  كما يعتقد النظام الّلغويّ 
 .يشتركون في موارد لفظّية وقواعد تواصلالذين 

 .ة الّلغة، بل معرفة استخدام تلك الّلغة بطريقة يفهمها المتلّقيتمّلك الكفاية الّلغوّية ال يقتصر على معرفو 
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التواصل الشفوّي عملّية مرّكبة يتضافر من أجلها كّل من الّلغة والجسد في مقام تواصلّي معّين يتطّلب ف
 .باثّا ومتقّبال: طرفين رئيسّيين

  
ال يكتمل معنى الكالم لكن للخطاب، و لتواصل إنتاج للمعنى من قبل المتحّدث باعتباره باثّا وعملّية ا   

العالقة بين الباّث والمتلّقي تالزمّية إذ أّن الكالم موّجه إلى آخر ُيفترض أن و .  باإلنصاتالمتلفَّظ به إالّ 
  .يكون المنصت، ليتحّول بدوره إلى متكّلم باثّ 

وذلك لبناء . ّث والتقّبلالب: التواصل تداول الباّث والمتقّبل على األدوار في فعلي التواصل الشفويّ ف
 :النفسّية والذهنّية والفيزيولوجّية اتيكون عبر جملة من العمليّ  ، الذيالمعنى
 التقاط الرسالة 
  وبموارد أخرىه المعلومات الداّلة في الرسالة بمعارف المتقّبلربط. 
 انتقاء المعلومات التي تخدم مشروعا ما. 
  الخياليّ  \الواقعّي . الثانويّ  \األساسّي : المعنى ثنائّيات فيبين  يلقى ويسمعالتمييز في ما .

الخطإ، إلى جانب التعبير عن الّرأي الشخصّي  \الصواب . مستحيل الحدوث \ممكن الحدوث 
 .مدعوما بمؤّيدات متناسقة

  ويكون عند اإلنصات أو صياغتها وذلك استخراج معلومات تصريحّية مباشرة وأخرى تلميحّية
 .كالمالالتلّفظ ب ذلك عند

  ه، أو تلك المقَتَرحة علييعرضها المتكّلم التثّبت من صدق الفرضّيات التي. 
  ،وذلك التمّكن من بنية الخطاب الشفوّي المبثوث قبل بّثه أو المنَصت إليه أثناء التقّبل وبعده

 .إلدراك درجة بساطته أو تركيبه
 :الخصائص اللسانّية للتواصل الشفويّ 

  ّالشكل الحواري 
  كاّل  \بلى  \ال  \نعم، إي، : الجمل المختزلةاستعمال ... 
 شكرا، معذرة، بكّل تأكيد: تواتر الحذف ...   
 كيف ذلك؟ متى ذلك؟ ولماذا؟ لم أفهمك، فهمتك، لست مقتنعا، ال : الجمل القصيرة واالستفهام

 ...  ؟ أدري، وما لي وذاك؟ دع هذا، حّقا؟ هل أنت جادّ 
 بةة، إّنما... إاّل، ما ... ، ال غرو، ال جرم، إي نعم، ما ال شّك، ال ريب: الجزم والتوكيد ...  
 لكن، بل، غير أّن، إذ، لةة، فةة : وفرة الروابط الحجاجّية... 

 

 :عوائق التواصل الشفويّ  .3
 :عوائق التواصل الشفوّي كثيرة جّدا ومنها خاّصة

 :ما يتعّلق بالباثّ 
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 اللكنة بأنواعها  ،ةالضعف المخّل، الصراخ، النمطيّ : العائق الصوتي... 
  ّالصنمّية: العائق البدني ... 
  ّالتجّهم، تجاهل ردود األفعال، التعالي، إغفال طبيعة المخاطب، السخرية، : العائق النفسي

 ... االستفزاز
  ّالمعجم غير المناسب للمخاطب أو للموضوع، العبارة الغامضة: العائق اللساني  ... 
 التقطع \طء الشديد الب \شّدة السرعة : انخرام النسق  ... 
 التناقض، سوء الترابط : عدم اتساق الخطاب... 

 :ما يتعّلق بالمتقّبل

 ضعف السمع: العائق الصوتي ...  
 األحكام القبلّية 
 الدغمائّية 
 التشاغل، الشرود، المقاطعة، االمتعاض، التهامس : سوء التفاعل... 
 الحوار قطع االتصال ومغادرة 

 

 :ة مدرسّيةمادّ  التواصل الشفويّ  .4
  تعّد ماّدة التواصل الشفوّي من المواّد المستحدثة في تعليم اللغات رغم أن تعّلم اللغة عاّمة يقوم

 .الشفويّ  على مبدإ التواصل
  ّة الشفوّي في تحقيق الوظيفة األساسّية للغة وهي المدارس اللسانية الحديثة أثبتت أهّمي

 .التواصل
  التربوّية الحديثة إلى تحديد مجاالت التواصل الشفوّي استنادا إلى اللسانّيات سعت النظم

 .وأنشطته وضبط طرق تنشيط الحّصة
  ّهو  فحسب، بل ة واضحةال يمّثل التواصل الشفوّي ماّدة معرفّية تدّرس وتعتمد معارف تصريحي

 .مهارة وكفاية يكتسبهما المتعّلمأيضا 
 ،ة وتتآلف المعارف التصريحيّ  في التواصل الشفوّي  يتمازج اللفظّي بما هو غير لفظّي

 ...والمعارف اإلجرائية والمهارات 
 

 
 

 :الشفوّي مدرسّيا التواصل مدخال
 .مدخل الموضوعات
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  القضايا أو األسناد التي يدور حولها التواصل الشفويّ الموضوعات تمّثل. 
  حضارّيةاجتماعّية و  وغالبا ما تكونواضعو المناهج يحّددون القضايا. 
 نيات التواصل حّرة يختار منها المدّرس والمتعّلم ما يناسب الوضعّيات التواصلّيةتترك مسألة تق. 
 يمكن أن تقوم الحّصة على أكثر من تقنية تواصلّية. 

 .وهو يمّثل أشكال التواصل الممكنة في المدرسة: مدخل تقنيات التواصل
 ميذ في الحّصة يختار واضعو المناهج األشكال المناسبة التي يمكن أن يتواصل بها التال

 بحسب المستويات الدراسّية
 تكون عادة موضوعات مطروحة في دروس ، الموضوعات التي ُتجرى بها تلك األشكال ثانوّية

 .شرح النصوص \ القراءة
  المتعّلميتدّرب عليها ُتمّحض عادة الحّصة لتقنية واحدة في التواصل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األنشطة والتدريبات
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 النشاط مراكز االهتمام تالتوقي الرقم

 دق 99  .72

مفهوم التواصل معجما  -

 .واصطالحا

 .تعريفات متعّددة للتواصل -

التواصل اللفظّي وغير  -

 .اللفظيّ 

 .كفاية التواصل الشفويّ  -

 .عملّية إنتاج المعنى -

 عوائق التواصل -

التواصل الشفوّي ماّدة  -

 مدرسّية

مداخل تعليم التواصل  -

 الشفوّي مدرسّيا

 هوم التواصل ورشة عمل حول مف 
 عرض النتائج ونقاشها 
 عرض المكّون حول مدار مفهوم التواصل 

 دق 99  .70

  تعريفات متنّوعة المنطلقات يعرضها المكّون
 .على فريق المتكّونين

  حوار تفاعلّي حول المفاهيم المعروضة
 .وخلفّياتها النظرّية

 دق 99  .73

 لتحديد خصائص كفاية التواصل : ورشتا عمل
 .في اللغة العربّية هاالشفوّي ووظائف

  عرض أعمال الورشتين ونقاشها 
  عرض المكّون 

 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .74

 دق 99  .75

 كفاية التواصل : عرض من المكّون حول
 الشفوّي وعملّية إنتاج المعنى 

 جموعاتّي لوضعّيات في إنتاج المعنىعمل م. 
  حوار مفتوح حول األعمال المنجزة في إطار

 .المجموعات

 دق 99  .76

  حوار عاّم حول عوائق التواصل وتصنيفها
وترتيبها حسب قّوة التأثير في عملّية التفاهم بين 

 .المتخاطبين
  عرض المكّون ما يّتصل من العوائق بكّل من

 الباّث والمتقّبل

 دق 99  .77
  عرض المكّون وحوار تفاعلّي حول مداخل بناء

اللغة العربّية  حّصة التواصل الشفوّي في 
 بالمرحلة االبتدائّية
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 : عشر الثانياليوم 
 اتسار المفهوم والم: كفاية القراءة

 :الموارد النظرّية
 :مفهوم القراءة .2

َقَرَأُه َيْقَرُؤُه ...  هو َأْبَسُط منه لَشرفه ما ُقدَِّم على ماالتنزيل العزيز، وانّ : الُقرآن :جاء في لسان العرب
...  َجَمْعُته وَضَمْمُت بعَضه إلى بعض: وَقَرْأُت الشيَء ُقْرآنا .وَيْقُرُؤُه، َقْرءا وق راَءة  وُقرآنا، فهو َمْقُروءٌ 

ي وسمّ ...  ُن للُقرآن وَأحفظُ ه َأقرُأ الصحابة َأي َأْتقَ وَأنّ ، َلَفْظت به َمْجُموعا َأي َألقيته: ومعنى َقَرْأُت الُقرآن
يَد واآليات  والسوَر بعَضها القرآَن أَلنّ   .لى بعض  إه َجَمَع الق َصَص واأَلمَر والنهَي والَوْعَد والَوع 

 

 :نعرض هنا مجموعة من التعريفات المتداولة :في االصطالح
  .ة من أجل فهمهاالقراءة تحويل رسالة مكتوبة إلى رسالة مسموع فعل" Mialaret تعريف مياالري

فعل القراءة تفاعل بين قارئ وسند، يفّعل " : Van Grunderbeek ف نيكول فان غراندارباكتعري
بعدا بصرّيا وبعدا عرفانّيا وبعدا ما وراعرفانّي ويعتمد في ذلك : خالله هذا القارئ ثالثة أبعاد

 ."استراتيجّيات متنّوعة ويقطع مسارات متكاملة لتحقيق قصد ما
الذي يتواصل مع المحيط المقروء  أمارة حياة ترتهن بمقاصد اإلنسان القارئ" ليونال بيالنجار تعريف

 ."باحثا عن المعنى
القراءة هي فّك الرموز وتحويل وفيه أّن  امضّيق ااّتجاه، في التعريف اّتجاين نالحظومن خالل ما تقّدم 

 تفكير في المكتوب وتحليلالقراءة تفاعل و  فيه اموّسع ااّتجاه، و الكلمات المكتوبة إلى كلمات منطوقة
 .وحركة من جنس الحياة وشرح وتأويل

ثقافّية اجتماعّية تتفاعل فيها تصّورات المتعّلم ومعتقداته متعّددة األبعاد ممارسة القراءة تكون  بذلكو 
. بناء المعنىوقيمه مع تصّورات اآلخر وقيمه في عملّية عرفانّية ونفسّية وبدنّية معّقدة، وذلك من أجل 

  .وهي عملّية يقتضيها فعل التواصل المتشّكل من خالل تلّقي النصوص وفهمها وتأويلها

 مثل الكلمة أجزاء على فالتعرّ  على القدرة) الَصوتيّ  الوعي أنَّ  إلى الدراسات من العديد توصلتولقد 
 المرحلة من رةالمبكّ  الصُّفوف في ،(التَّهجئة)الرُّموز فك  بمهاة ترتبط أساسيَّة، مهارة( والص وت المقطع،



0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم        

 .Erreur ! Argument de commutateur inconnu من  98 ص 

 ،فيها أساسيَّة مهارة الصَّوتي الوعي أنَّ  في تتشابه اللغات أنَّ  الدِّراسات بعض أثبتت كما االبتدائية،
 1.ذلك في ةليزيّ غناأل اللُّغة مع تتشابهمثال  العربيَّة فاللُّغة

 

 :القراءة مسارات .0
وما : ال َيْقَرُأ في الظُّهر والعصر، ثم قال في آخره َأنه كان: وفي حديث ابن عباس رضي الّله عنهما

ّيا، معناه َأنه كان ال َيْجَهر بالق راَءة فيهما، َأو ال ُيْسم ع َنْفَسه ق راَءَته، كَأنه َرَأى قوما يقرؤون : كان ربَُّك َنس 
ّيا ، يريد أَ : ومعنى قوله. فُيَسمِّعون نفوَسهم وَمن َقُرَب منهم ن الق راَءة التي َتْجَهُر بها، َأو وما كان ربُّك َنس 

ك لم َيْكتُباها، والّله َيْحَفُظها لك وال َيْنساها ل ُيجاز َيَك  ذا َقرْأَتها في نْفس  ُعها نْفَسك، يكتبها الملكان، وا  ُتْسم 
 .عليها

 ق ر ء: ماّدة \ لسان العرب \ابن منظور 
 

 :وهي خمس في مستويينيمكن تقسيم المسارات 
 ى ت الصغر مستوى العمليا microprocessus ّمسار اإلدماج \ مسار التفكيك اللساني 
 مستوى العمليات الكبرى  macroprocessusمسار النقد \ مسار التأويل \ الفهم مسار 

 والجزئّية" الغشطلط"وفيه طريقتان الكّلية  :مسار التفكيك اللسانيّ  -
صر بقراءة الجملة محاكاة للمسموع من البدء بفّك شفرات المكتوب عبر حاسة الب: الطريقة الكّلّية

  (األصوات والحركات)المعلم ذهابا في اّتجاه الكلمة ثم تفكيك الكلمة وصوال إلى الحروف 
عبر القراءة يتوصل القارئ إلى المعنى الذي تتضمنه مجتمعة، وينبغي أن يتعرف إليها المتعّلم 

لى   .الذاكرة البعيدة المدى والمكتسبات القبليةبصورة آلية تلقائية استنادا إلى بناه الّسابقة، وا 
 .يستحسن البدء بأقوال مألوفة اللفظ أو المعنى ميسور نطقها

أي قراءة الحروف : البدء عبر حاسة البصر بتحويل المكتوب إلى ملفوظ: الطريقة الجزئّية
ك عبر في اّتجاه تركيب الكلمة ثم تركيب الجملة من الكلمات ويكون ذل( األصوات والحركات)

 .ويمكن اتباع الترتيب األلفبائي أو االستغناء عنه والبدء بالمألوف األكثر تداوال. التهجئة
 .وعبر الجمل يمكن تكوين النص تدرجا من البساطة نحو الصعوبة بحسب الدرجات العمرية

 :مسار اإلدماج -
 :اإلدماج يتأّسس على مرحلتين

  .اوالتعرف إلى ما يصل الجملة بغيره ةربط المعارف القبلّية بالمعارف الجديدة من جه

                                                           
. 1001باألهداف والمقاربة بالكفايات، الجزائر  التدريس عن طريق المقاربة. نو محمد بن يحي وآخر : زكريا  1
 .11ص
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أو ضمنيا … والوصل يحقق للنص تماسكه التركيبي، فيكون صريحا كالوصل بالضمائر واألدوات
بل يبنى على معرفة القارئ  ،ضميراكالوصل باالستدالل وهو وصل غير مباشر ال يعتمد أداة أو 

 . .. للنحو والبالغة والمنطق والتداول
 :ثالثة أقسام ةةةة انتمام حسّ  الدكتور حسب ةةةة ي العربّية الوصل بالضمير فو 

الوصل  \ (…هذا وفروعه)الوصل بضمائر اإلشارة  \ (…أنا وفروعه)الوصل بضمائر الشخص 
 (.…الذي وفروعه)بضمائر الموصول 

 :مسار الفهم -
وينتهي  للمفردات، ، ويتأّسس على فهم المعنى المعجميّ ينشد هذا المسار الفهم الشامل للنّص 
وسبيل ذلك  . منسجماالتي تجعل منه كاّل  النّص المقروء بإدراك العالقات القائمة بين عناصر

 .ةّية والفوقيّ الكلّ  ى النّص ف إلى بنالتعرّ 
المعنى الشامل المستخلص من مجموع الجمل الواردة في  macrostructureة يّ نعني بالبنية الكلّ و 

التعميم : ولصياغة المعنى العاّم شروط من أبرزها. تماسكسم بدرجة قصوى من ال، التي تتّ النّص 
  ...الشمول، الوضوح

 .للنّص  التمفصل الداخليّ ب تختّص ف  superstructure ةالبنية الفوقيّ أّما 
السردّي  كالنّص : أشكال وأنواع من النصوص في هذا المستوى من التحليل يمكن الحديث عن

 .كالخطاطة السردّية والوصفّية والحجاجّية يةأو خطاطات نصّ  …والوصفّي والحجاجيّ 
 

  :مسار التأويل -
 .للمقروء ما يقوله النّص في مرحلة الفهم لبناء فهم ذاتيّ إلى استناد القارئ  والمراد بنشاط التأويل

، وال بّد فيه من التسّلح بأدوات منهجّية التأويل مرقى ينشئ عبره المؤّول نّصا على النّص األصليّ و 
 .سعة اّطالع كبيرةولسانّية و 

 

 :واإلبداع مسار النقد -
والفهم  التفكيكوهي ن في المسارات المذكورة كفاية عالية في قراءة النصوص تنطلق من التمكّ : النقد

مة الع الواسع على النصوص بأنماطها وأجناسها إلدراك المعايير المتحكّ االطّ  ثمّ  ،واإلدماج والتأويل
 في القول
 .ع األدبي تنبني ضرورة على استيفاء كفايات القراءة العلياكفاية اإلبدا: اإلبداع

المرحلة الثانوّية تبدر فيها إرهاصات القراءة اإلبداعية الناقدة التي قد تفضي إلى مرحلة الكتابة 
 .، ولكّن ذلك في الغالب مجاله التعليم العالي وما بعده من االشتغال الذاتيّ اإلبداعية
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 .Erreur ! Argument de commutateur inconnu من  100 ص 

ى وحتّ  ،قطع هذه المسارات في تعّلم القراءة يتفاوت بين متعّلم وآخرأّن ويحسن هنا اإلشارة إلى   
 \تفكيك )متعّلم المرحلة اإلعدادّية غالبا ما يكتفي بالمراحل األولى ، فنفسه في المستوى الدراسيّ 

شتغل مكن في بعض السياقات المنظومّية أن ييفم المرحلة الثّانوّية متعلّ أّما . (فهم \إدماج لسابق 
، ذلك والغالب أّن التأويل لتّأويل من حيث هو بناء القارئ لفهمه الخاّص انطالقا مّما يقوله النّص با

 .مجاله التخّصص والتعليم الجامعيّ والنقد مرقى رفيع 
 

 :األنشطة والتدريبات
 

 األنشطة مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .78

مفهوم القراءة معجما  -

 .واصطالحا

نّية عند المسارات العرفا -

 بنجامين بلوم

 مسارات القراءة -

  عصف ذهنّي حول مفهوم القراءة معجما
 واصطالحا

 تعريف القراءة وتعّدد : عرض المكّون
 المناظير

 دق 99  .79
 دراسة نّص البن منظور في ضروب القراءة. 
  حوار عاّم حول ضروب القراءة ومنزلتها في

 اللغة العربّية بالتعليم االبتدائيّ 

 دق 99  .82

 ذهنّي حول المراقي العرفانّية عند  عصف
 .بنجامين بلوم

  حوار حّر حول تصنيف مسارات القراءة
 والمعايير الممكنة

 مسارات القراءة: عرض من المكّون  

 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .82
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 دق 99  .80

  عصف ذهنّي حول مساري التفكيك اللسانّي
 .واإلدماج في نشاط القراءة

  عرض من المكّون حول مساري التفكيك
 اللسانّي واإلدماج في القراءة

 دق 99  .83

  عصف ذهنّي حول مسار الفهم في نشاط
 .القراءة

  عرض من المكّون حول مسار الفهم في
 القراءة

 دق 99  .84

 لنقد في عصف ذهنّي حول مساري التأويل وا
 .نشاط القراءة

  عرض من المكّون حول مساري  التأويل والنقد
 في نشاط القراءة



      0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم 

 131  من   120 ص 
 

 :عشر الثالثاليوم 
 تصميم األنشطة : كفاية القراءة

 :موارد النظرّيةال

 (33ص  التونسية الجمهورّية \ألساسّي الرسمّية للدرجة األولى من التعليم ا البرامج) :في اللغة العربّية  بالمرحلة االبتدائّية ذج من كفاية القراءةو نم .2
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مدرسة ياسمين: نّص االنطالق \ النّص السند .0

 :الرابط عبر االنترنت
 9و 3السنة الثانية من التعليم االبتدائّي بالمدرسة التونسّية ص  \القراءة الدرس األّول من كتاب 

http://www.cnp.com.tn/cnp.tn/arabic/PDF/101215P00.pd

f 
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 :األنشطة والتدريبات
 

 

 

 

 

 شاطالن مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 قراءة صحيحة مسترسلة نّص القراءة  دق 99  .85
 (المهارات)

  والكفاية المعروضة  لبناء أنشطة  " مدرسة ياسمين"باالستناد إلى النّص عمل ورشّي
  .الصحيحة المسترسلةكفاية القراءة  تمّلك المتعّلم

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 لةنّص قراءة صحيحة مسترسالقراءة  دق 99  .86
 (المهارات)

  عرض عمل الورشات في النشاط السابق داخل الفريق ونقاشه من حيث المكّونات
 والفاعلّية والتناسب مع المرجع وطبيعة المتعّلم

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .87
ألحداث النّص  تحديد المتعّلم 

القدرة ) .وشخصّياته واألزمنة واألمكنة
 (على الفهم

  والكفاية المعروضة  لبناء أنشطة "  مدرسة ياسمين"ورشّي باالستناد إلى النّص عمل
  ..القدرة على تحديد أحداث النّص وشخصّياته واألزمنة واألمكنةتمّلك المتعّلم 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرّ نشاط  دق 30  .88
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 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .89
النّص  تحديد المتعّلم  ألحداث
القدرة . )وشخصّياته واألزمنة واألمكنة

 (على الفهم

  عرض عمل الورشات في النشاط السابق داخل الفريق ونقاشه من حيث المكّونات
 والفاعلّية والتناسب مع المرجع وطبيعة المتعّلم

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .92
الرأي في حدث من أحداث المتعّلم يبدي 
 أو في شخصّية من شخصّياته  النّص 

 (المواقف واالّتجاهات)

  لتصميم والكفاية المعروضة "  مدرسة ياسمين"عمل ورشّي باالستناد إلى النّص
إبداء الرأي في حدث من النّص أو في تمّلك المتعّلم القدرة على أنشطة تعليم وتعّلم 

 شخصّية من شخصّياته

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .92
الرأي في حدث من أحداث المتعّلم يبدي 

 النّص أو في شخصّية من شخصّياته 
 (المواقف واالّتجاهات)

  عرض عمل الورشات في النشاط السابق داخل الفريق ونقاشه من حيث المكّونات
 والفاعلّية والتناسب مع المرجع وطبيعة المتعّلم
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 :عشر الرابعاليوم 
 اط اإلدماجيّ النش: القراءةكفاية 

 
 

 (33ص  الجمهورّية التونسية \البرامج الرسمّية للدرجة األولى من التعليم األساسّي ): في اللغة العربّية  بالمرحلة االبتدائّية نموذج من كفاية القراءة .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة الثانية من التعليم االبتدائيّ  \" في القراءة مساراتي"من كتاب ( 5و 4ص )مدرسة ياسمين : نّص االنطالق \النّص السند  .0
 http://www.cnp.com.tn/cnp.tn/arabic/PDF/101215P00.pdf :     الرابط عبر االنترنت

 :الموارد النظرّية

http://www.cnp.com.tn/cnp.tn/arabic/PDF/101215P00.pdf
http://www.cnp.com.tn/cnp.tn/arabic/PDF/101215P00.pdf
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 :األنشطة والتدريبات

 طالنشا مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 باإلبدال والزيادة : يعيد كتابة النّص  دق 99  .90
  والكفاية المعروضة لتصميم "  مدرسة ياسمين"عمل ورشّي باالستناد إلى النّص

 أنشطة تعليم وتعّلم تمّلك المتعّلم القدرة على إعادة الكتابة باإلبدال والزيادة

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 الزيادة و باإلبدال : يعيد كتابة النّص  دق 99  .93
  عرض عمل الورشات في النشاط السابق داخل الفريق ونقاشه من حيث المكّونات

 والفاعلّية والتناسب مع المرجع وطبيعة المتعّلم

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

والكفاية المعروضة لتصميم "  سمينمدرسة يا"عمل ورشّي باالستناد إلى النّص   بالحذف والتعديل: يعيد كتابة النّص  دق 99  .94
 أنشطة تعليم وتعّلم تمّلك المتعّلم القدرة على إعادة الكتابة بالحذف والتعديل

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم
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وثيقة 
بناء ل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةراحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرّ  دق 30  .95

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 التعديلو الحذف ب: يعيد كتابة النّص  دق 99  .96
  عرض عمل الورشات في النشاط السابق داخل الفريق ونقاشه من حيث المكّونات

 والفاعلّية والتناسب مع المرجع وطبيعة المتعّلم

 النشاط اممراكز االهتم التوقيت الرقم

 دق 99  .97
يعّلل المتعّلم : يبدي موقفا نقدّيا من النّص 

 (المواقف واالّتجاهات)اإلجابة  

  عمل فردّي من عناصر الفريق لتصّور أنشطة إدماجّية تبني على المكتسب في
  نشاط القراءة وتمّلك المتعّلم مهارة بناء الموقف وتعليله

 فريق حول تصّور أنشطة إدماجّية العرض ونقاش األعمال الفردّية من عناصر ال
 تبني على المكتسب في نشاط القراءة إلكساب المتعّلم مهارة  بناء الموقف وتعليله

يبحث عن : يستعمل تكنولوجيات االّتصال دق 99  .98
 (المهارات التكنولوجّية االّتصالّية)معلومة 

  المكتسب حوار مفتوح بين عناصر الفريق حول تصّور أنشطة إدماجّية تبني على
 في نشاط القراءة إلكساب المتعّلم مهارة البحث الذاتّي عن المعلومة من 

 .مصادر رقمّية

البرامج الرسمّية للدرجة )
األولى من التعليم األساسّي  

 (31الجمهورّية التونسية ص 
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 في القراءة لتقييمأنشطة ا
 



      0202المنّظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم 

 .Erreur ! Argument de commutateur inconnu ن م 109 ص 

 :عشر الخامساليوم 
 األشكالالمستويات و و المفهوم : كفاية الكتابة

 

 :الموارد النظرّية

 :مفهوم الكتابة .2
 :معجما

وفي التنزيل  ...َخطَّه : َب الشيَء َيْكتُبه َكْتبا وك تابا وك تابة ، وَكتَّبهَكتَ : ورد في لسان العرب
، َأي اْكَتَتَبها :العزيز ةيال  له  َيْكتَُبه الشيَء َأي سَأله َأن واْسَتْكَتبه. اْسَتْكتََبها فهي ُتْملى عليه ُبْكرة  وَأص 
ها َتَكتََّبْت فاْجَتَمَعْت، ومنه الَكت يبُة أَلنّ وتكتّبت الخيل أي تجّمعت ومن ذلك سميت ... الجمع : والكْتب

 .َكَتْبُت الك تاَب ألَنه َيْجَمع َحْرفا إ لى حرف: قيل
 :اصطالحا
ة يحّددها ة قصديّ الكتابة ممارسة اجتماعيّ إلى أّن ّ Eveline Charmeux و شارمفلين يإ وتذهب
كال الكتابة التي تستوجبها مختلف أنواع القدرة على الكتابة هي القدرة على إنتاج كّل أش"وأّن " مشروع

وهي التواصل عن بعد  ،أي تلك التي تتناسب والوظائف األربع الكبرى للمكتوب ،ةالمشاريع االجتماعيّ 
عطاء شكل للفكر والترفيهُ  ولتحقيق وظائف المكتوب هذه ال بّد من القيام  .وترك اآلثار المكتوبة وا 

عادة الكتابة ممّ التخطي: ة التاليةبالعمليات الذهنيّ  ة ا يقتضي توافر كفايات خّطيّ ط فاإلنتاج فالمراجعة وا 
 ."وتصريحّية ولغوّية

 

التعبير "أو  "اإلنشاء"أو  "اإلنتاج الكتابيّ : "ما يطلق عليه أسماءأّما في السياق التعليمّي المدرسّي ف
 عمادها ي ماّدة، وهالمتعّلم تدريجّياا ماّدة تعليمّية يتكّون فيهةةة والمصطلحات كثيرة ةةة إّنما هو  "الكتابيّ 

 :قدرات يمكن أن نفّرعها إلى
 

o  معارف تصريحّية(savoirs déclaratifs )تمّثل البناء المعرفّي النظرّي لإلنتاج. 
o  أخرى وسيلّية ومعارف(savoirs procéduraux ) ّل البناء المهارّي في عملّية تمث

 .اإلنتاج

من  للمتعّلمين اكتسابهما يمكن  كلّ فنعني بها البناء المعرفّي ي فأّما المعارف التصريحّية التي ه
البنية اللسانّية حيث المعجم والتركيب والبنية  :دةالمنتج الكتابّي في بنياته المتعدّ ب تتعّلقمعلومات 

 طنشاالكتابة  فكون مهاريّ البناء أّما الو  .األفكار المناسبة لكّل شكل من أشكال الكتابةالداللّية حيث 
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لمعارف التصريحية إلى معارف وسيلّية تستخدم أثناء اإلنتاج الكتابّي، وهي تتفّرع إلى ثالثة لتحويل 
 :مستويات

  مهارة حاسمة من المالئم لموضوع الكتابة وشكلها يعتبر اختيار اللفظ و : اللفظ انتقاءمهارة
 .المهارات التي تتأسس عليها الكتابة

 أمور هي ويمكن أن نختصرها في  ر المكّونة لإلنتاج العامّ وهي العناص: مهارة إنتاج الوحدات
نتاج  نتاج الفقرة و إنتاج الجملة وا   .المقطعا 

 التي ة األربع ويتمثل في إنتاج النص برّمته من خالل المراحل األساسيّ : مهارة اإلنتاج المتكامل
 .إعادة الكتابة ثمّ  المراجعةف التحريرفالتخطيط هي 

 

فيها يقوم على األنشطة  تقويمفي جميع أنحاء العالم أن ال المنظومات التعليمّية المفارقات فيمن و    
 :، ويكون ذلك من خاللالكتابية في قسم كبير منه بينما التعليم يقوم على األنشطة الشفوّية في أغلبه

 

 ورشة ينطلق منها المدّرس للتعرف إلى الصعوبات  الكتابيّ نشاط الُيعتبر فيه  تكوينيّ  تقويم
 .المتعّلملتعليمّية التي يشتكي منها ا
 في التصّورات االجتماعّية وفي التصّورات  الذي هو اإلنتاج الكتابيّ  عماده جزائي تقويم

األكثر موضوعّية  إذ هو المتعّلمين في كّل مستوياتهم الدراسّيةعمل  تقويملمجال  خيرالمدرسّية 
 .تقويمللتمييز في نتائج الووضع حدود  درجات القدراتفي تحديد  وصدقّية وثباتا

 

سجّل التاريخ والموضع الذي يحفظ فيه وال غرابة في هذه المنزلة التي تحظى الكتابة بها، فالكتابة 
وأّنه  ،ألسنا نرى أّن ما وصلنا عن اإلنسان القديم قليل. اإلنسان منتجاته األدبّية والفكرّية والتكنولوجّية

وفي ذلك ما فيه من فوائد  نسان عالمات تدّل على كّل أنشطته؟منذ ظهور الكتابة في التاريخ صار لإل
 .تراكم منتجات العقل والوجدان البشرّيين على اختالف أشكالها اتلعّل أبرزها سيرور 

 
 

 :مستويات الكتابة .0
 :المستوى األدنى -

  ّلكذويكون الهدف من هذه . أن يختّط المتعّلم الحروف أو الكلمات وفق منوال يقّدم إليه: الخط 
أي رموزا تحّبر للتعليم على األصوات المنطوقة في  التدّرب على الكتابة باعتبارها اختطاطا

جمال الكتابة و ة القلم انسيابيّ و  نوع الخطّ  :نجد في نشاط الخّط مكّونات منهاو . أشكال متعّددة
 ... مقروئية المكتوبو 

 يراد منه لنقل والمحاكاة وهو نشاط يقوم على ا .الجمل أو النصوصالكلمات أو نسخ : النسخ
 .في السنّي األولى من التعّلم التدّرب على الكتابة في المدرسة
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 :وسطالمستوى األ  -
 من عناصر مشّوشة  اللمتعّلم نصّ المعّلم أن يقّدم ب يكون هذا النشاط الكتابيّ و : إعادة الترتيب

 .تركيبفي المعنى واليكون سليما يصل إلى نّض ى حتّ  اتنظيمه منه ويطلب
 إتمام جملة أو نّص ب المتعّلم مطالبة المعّلمويتمّثل هذا النوع من أنشطة الكتابة في : الستكمالا

 .على وجه التوّسع تثري المعنىتنقصه أو التي بمجموعة من العناصر التي 
 على  نّص يكون مداره إنتاجّيا، فيطلب من المتعّلم كتابة كتابة وهذا المستوى من ال: المحاكاة

 .معنى وتركيبا تّم فهمه عبر مراعاة السالمة ابقمنوال نّص س
 :األعلىالمستوى  -

  ّالمسّيجة بطلب محّدد في سياق  القدرة اإلنتاجّيةفي هذا المستوى نتحّدث عن : النّص المدرسي
 .استجابة لتعليمة مدرسّية تعليميّ 

  ّكرّي عّي أو فنّص يكتب بغرض تعبيري وجمالّي في شأن ذاتّي أو اجتما: النص اإلبداعي... 
  ّهو نّص على نّص سابق يقرأه الكاتب ويتأّوله ويقّومه وينقده: النص النقدي. 

 

 :أشكال الكتابة .3
  ّالنّص السردي 
  ّالنّص الوصفي 
  ّالنّص الحجاجي 
  ّالنّص التفسيري 
  ّالنّص التوجيهي 
 الخاطرة 
  ّالمقال الفكري 
 ... 

ذا كانت أشكال الكتابة كثيرة بتدائّية هو في الغالب السرد والوصف وتضيف فإّن ما يتعّلق بالمدرسة اال وا 
السرد  ونقّدم ههنا مواصفات عاّمة لكّل من نمطي. بعض المناهج في بعض الدول النّص الحواريّ 

 .والوصف

 :النّص السرديّ  مؤّشراتمن 
o الزمان 
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o المكان 
o الشخصّيات 
o السارد 
o وفرة الجمل الفعلّية 
o إمكانّية حضور الوصف 
o إمكانّية حضور الحوار 

 :الوصفيّ النّص  مؤّشراتمن 

o  ّغياب مقّومات النّص السردي 
o وفرة الجمل االسمّية 
o تواتر الموصوفات 
o ظهور قنوات الوصف 
o  ّالصفة المشّبهة، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، اسم : كثافة المعجم الوصفي

 ...الهيئة 
o لنعت، الحال، المفعول ا: والعدد الداّلة على الوصف والحال إلعرابّيةحضور المكّونات ا

 ...المطلق، اسم المّرة، كأّن 
o ... 
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 :األنشطة والتدريبات
 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .99

معجما  مفهوم الكتابة -

 .واصطالحا

القدرات المدرسّية في صنفا  -

 .الكتابة

 مستويات الكتابة -

 أشكال الكتابة -

 معجم ورشة عمل حول مفهوم الكتابة في ال
 واالصطالح

 عرض النتائج ونقاشها 
 عرض المكّون حول مدار االهتمام 

 دق 99  .222

  عمل فردّي لتحديد القدرات التي يقوم عليها نشاط
 .في اللغة العربّية  بالمرحلة االبتدائّية الكتابة 

 عرض بعض المبادرات وطرحها للحوار 
 تعليق المكّون وعرضه 

 دق 99  .222

  ّيات الكتابةيحّدد مستو : عمل مجموعاتي 
  عرض أعمال المجموعات ونقاشها في إطار الفريق

 المتكّون
  عرض المكّون 

 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دق 30  .220

 دق 99  .223

 عمل مجموعاتّي مع مرافقة المكّون : 
اعتماد معيار  \الكتابة من أشكال : 1المجموعة 

 والمؤّشرات عليها األنواع والخصائص: النمط
اعتماد معيار  \من أشكال الكتابة : 1المجموعة 

والمؤّشرات  األصناف والخصائص: الجنس األدبيّ 
 عليها
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 دق 99  .224
 األنماط: عرض عمل المجموعة األولى 
  ّحوار تفاعلي 

 دق 99  .225
  األجناس: الثانيةعرض عمل المجموعة 
 وار تفاعليّ ح 
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 :عشر سادالساليوم 
 تقويمالأدوات تصميم األنشطة و : الكتابةكفاية 

 :الموارد النظرّية
 (33الجمهورّية التونسية ص  \البرامج الرسمّية للدرجة األولى من التعليم األساسّي ) :بالمرحلة االبتدائّية كفاية الكتابة منذج و نم .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 6)و (5السنة الثانية من التعليم االبتدائّي بالمدرسة التونسّية ص  \الدرس األّول من كتاب التمارين  \ مدرسة ياسمين: قنّص االنطال  \النّص السند  .0
 .1و 9الصفحتان     http://www.cnp.com.tn/cnp.tn/arabic/PDF/101216P00.pdf     :الرابط عبر االنترنت

http://www.cnp.com.tn/cnp.tn/arabic/PDF/101216P00.pdf
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3. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألولى من البرامج الرسمّية للدرجة ا)
التعليم األساسّي  الجمهورّية التونسية 

(32ص   
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 :األنشطة التدريبّية
 

 

 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 إعادة كتابة نّص مقروء دق 99  .226

 :ورشتا عمل
 : التعليمة

  ثالث وضعّيات للكتابة تستجيب لشروط الوضعّية ويكون  1و 1صّمم انطالقا من الموردين
م على إعادة كتابة نّص من النصوص المقروءة وفق مجموعة من الهدف تدريب المتعلّ 

 .المهارات
 صّمم أداة تقويم للنّص المطلوب إنجازه 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 إعادة كتابة نّص مقروء دق 99  .227
 عرض األعمال المنجزة في الورشات 
 نقاش األعمال المنجزة 

 شاطالن مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 إنتاج نّص سرديّ  دق 99  .228

 :ورشتا عمل
 : التعليمة

  قصدثالث وضعّيات للكتابة ووفقا لطريقة صياغة الوضعّية   1و 1صّمم انطالقا من الموردين 
على إعادة كتابة نّص من النصوص المقروءة وفق مجموعة من القدرة المتعّلم  إكساب

 .المهارات
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 صّمم أداة تقويم للنّص المطلوب إنجازه 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم
 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرّ  دق 30  .229

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 في الورشاتعرض األعمال المنجزة   إنتاج نّص سرديّ  دق 99  .222
 نقاش األعمال المنجزة 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم
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 :عشر السابعاليوم 
 دوات التقويمالشفوّي تصميم األنشطة وأ التواصل كفاية

 

 :الموارد النظرّية

 دق 99  .222
وضعّيات كتابة  نّص 

 سردّي وبناء أداة لتقويمه 

 :ورشتا عمل
 : التعليمة

  كون ويثالث وضعّيات للكتابة وفقا لمواصفات صياغة الوضعّية  03صّمم انطالقا من المورد
 لى كتابة نّص سرديّ عالقدرة المتعّلم  إكسابالهدف 

 صّمم أداة تقويم للنّص المطلوب إنجازه 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .220
وضعّيات كتابة  نّص 
 سردّي وبناء أداة لتقويمه 

 عرض األعمال المنجزة في الورشات 
 نقاش األعمال المنجزة 
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 (39للدرجة األولى من التعليم األساسّي ص  البرامج الرسمّية التونسية): في اللغة العربّية  بالمرحلة االبتدائّية التواصل الشفويّ نموذج من كفاية  .2

 

 

 

 

 

 
 

: كتاب المعّلم. .0
http://www.cnp.com.tn/cnp.tn/arabic/PDF/501207P00.pdf 

http://www.cnp.com.tn/cnp.tn/arabic/PDF/501207P00.pdf
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 :التقييم .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرامج الرسمّية للدرجة )
األولى من التعليم األساسّي  

 (31ص  الجمهورّية التونسية
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 :األنشطة والتدريبات

 

 

 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .223

ينصت إلى : يتقّبل اآلخرأّن المتعّلم  -
 ...اآلخر، يقبل العمل 

: يتفاعل مع اآلخرأّن المتعّلم  -
 ...علومات يتبادل الم ...يستوضح 

 ورشتا عمل. 
  صّمم ( 11إلى  1من ص  1)و 1السابقين الموردين استنادا إلى : 1التعليمة

 وضعّيات تواصل شفوّي لمتعّلمين في سّن الثامنة من عمرهم تدّربهم على تقّبل
 اآلخر

  صّمم وضعّيات تواصل شفوّي  1و 1ين السابقين ورداستنادا إلى الم: 1التعليمة
 .الثامنة من عمرهم تدّربهم على التفاعل مع اآلخر لمتعّلمين في سنّ 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 دق 99  .224

ينصت إلى : أّن المتعّلم يتقّبل اآلخر -
 ...اآلخر، يقبل العمل 

: أّن المتعّلم يتفاعل مع اآلخر -
 ...يتبادل المعلومات ... يستوضح 

 ق الفريقعرض أعمال الورشة األولى ونقاش مفتوح في نطا 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم
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 دق 99  .225

ينصت إلى : أّن المتعّلم يتقّبل اآلخر -
 ...اآلخر، يقبل العمل 

: أّن المتعّلم يتفاعل مع اآلخر -
 ...يتبادل المعلومات ... يستوضح 

 عرض أعمال الورشة الثانية ونقاش مفتوح في نطاق الفريق 

 النشاط ماممراكز االهت التوقيت الرقم
 راحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرّ  دق 30  .226

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 تقويم التواصل الشفويّ  - دق 99  .227
 ورشتا عمل. 
 تصّور وضعّيات تقويم ألنشطة تواصل شفوّي  03إلى المورد  استنادا: التعليمة

 .لمتعّلمين في سّن الثامنة من عمرهم
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 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 عرض أعمال الورشتين  تقويم التواصل الشفويّ  - دق 99  .228
 حوار تفاعلّي حول األعمال المعروضة 

 النشاط مراكز االهتمام التوقيت الرقم

 تقييم الدورة واالختتام - دق 99  .229
  تقويم نهائّي لسير التكوين من خالل شبكة يقّدمها المكّون ويسّلمها في آخر يوم

 المتكّونون إلى المؤّسسة المشرفة على التدريب 
 وتوزيع شهادات المشاركة اختتام الدورة التدريبّية. 
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