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 في الحديث القدسي:

 ﴿ عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من قدمت لك الخير على يديه ﴾.

 أشكر الله عز وجل الذي منحنا الصبر والقوة وقدرنا على انجاز هذا العمل المتواضع، مع كل احتراماتنا

 .عائلتينا الكريمتين إلىالحقيقي  أصحاب الفضل إلىبالشكر الكبير  قدمنت

 البصيرة  أناربمن رسم الطريق لهذا البحث و قدم العون و  باإلشادةو يسعد اللسان 

 الحقة، فكانت الرسالة و صح التفكير. بالزيادة

 ،المشرف "قــوفـي أحمــد"الفاضل  لألستاذالشكر الكبير بعد الله  ،" ألزدنكم ولئن شكرتم" 

 كل أساتذة اللسانيات التطبيقية، وأساتذة اللغة العربية وآدابها،  وإلى مستمر،لما قدمه من عون  

 .من قريب أو من بعيد الشكر يستحقلى كل من إو 

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 هدانا الله. أنالحمد لله الذي هدانا لهذا، و ما كنا لنهتدي لوال  

ل هذا االنجاز من أقارب كل من ساعدني في ك إلىاهدي ثمرة هذا الجهد         

 أصدقاء من قريب أومن بعيد.و

  

 .عـــــا تســـــــي جوفهـــــي فــــي حملتنـــالت ىـــإل    

 .عـــل سبـــــالشب ــــحأصبى ــــت حتــــو رع                         

 .يـــــــــــــــع علمــــــــيترب ـــــــــهاأحضانن ــــبي    

 .ؤاديـــــف فــــــا يخفــــــــن اجلهــــــــــو م                        

 .ةــــــــــــــزة الغاليــــــــــــــي العزيــــــــــــــــــأم    

 وإلى من أحمل اسمه بافتخار "أبي محمد"، وإلى من تقاسمت معهم    

 ظلمة الرحم إلى إخوتي هواري ومحمد.   

 

 سنين الدراسة:  لتي جمعتني بهنا اتيإلى صديق العائلة،إلى كل أفراد 

 أسماء وسهام و رحمة وفاطمة.

 مذكرتي.ذاكرتي ولم تسعهم  كل من سعتهموإلى 

 الذي تحمل معنا شقاء هذا قـــــوفي أحمد األستاذ المحترم  إلىو 

 يخاطبهم لساني. قلبي و لم  ، و كل من يعرفهمالبحث فأنار الله طريقه

 

 

                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، و ما

اهدي ثمرة هذا الجهد إلى كل من ساعدني في كل هذا االنجاز من أقارب         

 وأصدقاء من قريب أومن بعيد.

 

 يــــــــأم، عـــــا تســـــــي جوفهـــــي فــــي حملتنـــى التـــإل    

 حفظها الله وأطال لنا في عمرها.    

 إلى كل أفراد إخوتي،  و أبي،أهدي جهدي إلى عائلتي الكريمة     

 سعيد.أخي الصغير العزيز إلى والعائلة،     

 وإلى كل من سعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي.

 الذي تحمل معنا شقاء هذا قـــــوفي أحمد األستاذ المحترم وإلى  

 يخاطبهم لساني.البحث فأنار الله طريقه، و كل من يعرفهم قلبي و لم  
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ي ملكوت سباب الفكر والنظر فأسبيل للبحث وليس له  هداه الى اقومو ، خلق االنسان على البيان ،لحمد للها
 ،المعرفةرض وصوال الى السماوات واأل

حا ن اعمل صالأو  وعلى والدي   التي انعمت علي   أشكر نعمتك أشكر أنربي اوزعني ان  بسم الله القائل:" 
 ،صدق الله العظيم "دخلني برحمتك في عبادك الصالحينأترضاه و 

ليه وسلم مين بن عبد الله صلى الله على خاتم النبيين والمرسلين ومصطفاه محمد األع الدائمةوالسالم  والصالة 
، بصار والبصائرألففتح الله بنورها ا البالغة الحكمة، و الصافية النقية والمعرفة الهادية بالرسالةرسله الله ، الذي أتسليما

 :ما بعدأخفت به نمو التقدم والتحضر  ،للبشريةفكانت فتحا مبينا  ،الغشاوات ومحا بهاالالت الض واذهب بها

عداد الفرد إن ع المسؤولة ،والتعليمية التربوية نظمه والمعاصرة القديمة اإلنسانيةلكل مجتمع من المجتمعات  
 التربيةزء من فلسفه بيداغوجيا المقاربات ج وتعد فلسفه ،بقاء المجتمع واستمراره وتطورهفق ما يضمن و  ،وتكوينه وتعليمه

األسس والسبل  متصل من حيث والتنشئةو التعليم والتكوين  التربيةالحديث عنها في ميادين و  ،والتعليم في عصرنا
ر مكونات كل عنصر من العناصوب ،والمجتمع والمدرسة األسرة ،ومكوناتها جميعا عامة، التربوية بالمنظومةهداف واأل

منذ االستقالل  الجزائرية التربوية المنظومةو  ،هدافعناصر متداخله في الكيان والدور واأل وهذه ومتصلة منفصلة المذكورة
وتقوم على  األهدافب والمقاربة ،لى التلقينبتبليغ المحتويات وتقوم ع المقاربة ،ثالث مقارباتت هدحتى يومنا هذا ش

واستراتيجيته  سلوب تربوي تعليمي له فلسفتهالتكوين كما تعد أ ت تقوم على منطقةبالكفاءا المقاربةو  ،التعليم منطق
 . التكوينية التعليمية

 التربيةظام ن من بين األولويات التي يعكف الجزائريةفي المدارس  العربية اللغةلى ذلك يعد تعليم إ باإلضافة
مقاربة  الوطنية ربيةالت تبنت وزارةساس ، على هذا األالتي احتلها وال تزال تحتلها مكانةللنظرا  ،والتعليم على تحقيقها

ارف مادا على المعاعت ،العربية اللغة وتواصلية من خالل تدريس مادة لغويةكفاءات جديدة ارتكزت على تثبيت وتطوير  
ى المضامين نصيب وافر من التجديد والتطوير على مستو  العربية اللغة لتعليمية المتعلم، وكانوالمهارات التي يكتسبها 

 ، وطرائق التدريس التعليمية

 الدراسة أهداف: 
 وبطرق ،الجديد اإلصالح التربوي أسس من باعتبارها بالكفاءات المقاربة بطريقة التعريف إلى البحث يهدف 

 .لها األمثل التطبيق
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 .المقاربة هده وفق التعليمية العملية في والمتعلم المعلم من كل دور معرفة 
 .بالكفاءات المقاربة وفق بالتدريس المعلمين التزام مدى على التع رف 
 .المقاربة هده وفق المتعلمين تفاعل مدى على التعرف 
 :أهمية الدراسة 

 بيداغوجيا في المعلم والمتعلم من كل دور تحديد الموضوع، أو طبيعة حيث من أهمية الدراسة هذه تكتسي
 .والتعليم التربية في مجال سيما ال عمل   أي لنجاح مهما موضوعا يعد الذي الحديثة، التعليم

 المعلم من لكل في البيداغوجيا سنوات منذ   المط بق التربوي األسلوب هذا فهم وضرورة أهمية البحث يبين وكذلك
 .والمتعلم

الوعي  ، ولعلبالكفاءات المقاربةوفق منهاج  العربية اللغة تتمحور حول موضوع: تعليمية الموسومةكانت مذكرتنا   
 .حثبالبالموضوع وخطورته كان من بين األسباب التي شجعتنا على انتقاء موضوع عن رأيناه جدير  بأهمية

 الموضوع اختيار أسباب: 

 موضوعية تكون أن يمكن وكما ذاتية أسباب تكون أن فيمكن طبيعتها حسب للموضوع اختياري أسباب تختلف

 :أيضا

 الذاتية األسباب: 
 المجتمع في ودورها التربوية المنظومة مفهوم على التعرف في الرغبة -
 .الجزائرية التربوية المنظومة عرفتها التي تطورات على التعرف -
 .الجزائري التربوي للنظام كإصالح بالكفاءات المقاربة على التعرف -
 .نجاحها ومدى الجديدة المقاربة هذه تطبيق واقع على التعرف -
 موضوعية أسباب: 

 تحقيق التنمية في التربوي النظام إصالح دور توضيح المجتمع، وكذلك على وتأثيره للموضوع البالغة األهمية توضيح
 الشاملة.

 اإلشكالية: 
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 وال بالفرضيات بالوقائع يبدأ ال العلم أن"النثروب يقول كما العكس وليس التجريد إلى العقل من ينطلق العلم أن اعتبرنا إذا
 طرح اإلشكالية للموضوع دراستنا إطار في علينا يتعين ذ، إ» للدراسة األولى الخطوة فهي محددة بمشكلة يبدأ ولكنه
 :التالية

 ؟ المقاربة بالكفاءات وفقتعليمية اللغة العربية مدى ما 

 :كاالتي وهي الفرعية التساؤالت من مجموعة نصوغ اإلشكالية هذه في أكثر وللتفصيل

 ما مفهوم التعليم والتعلم؟  -
 وما هي عناصر العملية التعليمية؟  -
 وما هي وسائل التعليمية وروافدها؟  -
 وماهي دواعي اعتماد المقاربة بالكفاءات؟ -
 وما هي اهم انواع الكفاءة وابعادها األساسية للمعلم؟   -
 هي طرائق التدريس بالكفاءات؟ وما -
 وما دور المعلم في تدريس المقاربة بالكفاءات؟  -

 البحث: منهج 

 .للمنهج فقد انجزنا بحث على وفق المنهج الوصفي الذي يناسب شرح العناصر التي تطرق اليها بالنسبةما أ

 .اليها ناهم النتائج التي توصلوصلة أفيها الى ح تطرقناخاتمه نا ببحث وأنهينا 

 الخطة عرض: 

 مدخل وفصلين:إلى  قمنا بتقسيمه الموضوع لهذا دراستنا إطار في

 العربية، واللغة التعليمية، في تمثلت بالموضوع والتي تعلقت ومصطلحات مفاهيم عن تناولنا فيه عبارة :مدخل 
 .وغيره والمنهاج بالكفاءات مفهوم المقاربة جانب إلى

 تناولنا فيه "تعليميه اللغة العربية بصفة عامة" وفق عناصر كاالتي: الفصل االول  
 والتعلم.التعليم   -
 التعليمية.عناصر العملية  -
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 وروافدها.وسائل تعليميه  -
 وانواعها.طرائق التدريس مفهومها  -

 الموسوم بـ:" التدريس وفق منهج المقاربة بالكفاءات" يشمل على عناصر تتمثل في: اما الفصل الثاني 
 دواعي اعتماد المقاربة بالكفاءات.  -
 للمعلم. وابعادها األساسيةانواع الكفاءة   -
 طرائق التدريس بالكفاءات.  -
 دور المعلم ضمن المقاربة بالكفاءات.  -

 
 :الدراسات السابقة 

 الدراسات هذه بين ومن بعدة دراسات سبقت قد الدراسة وهذه فراغ، من تبنى ال دراسة كل أن هو فيه شك ال ومما
 :نذكر

 اكتشاف إلى هذه الدراسة هدفت "بالكفاءات التدريس في المعلمين تواجه التي الصعوبات" قاجة كلثوم دراسة -
 .االبتدائي التعليم في بالكفاءات التدريس واقع

 الدراسة هذه هدفت "بالكفاءات التدريس مقاربة ضوء في للمعلمين التدريسية الممارسات" نورة شةيبوع دراسة -
 القائمة للممارسات مواكبتها ومدى المرحلة االبتدائية، لمعلمي التدريسية الممارسات واقع عن الكشف إلى

 .بالكفاءات التدريس مقاربة على
 برنامج وفاعلية ابتدائي الرابع تالميذ الصف لدى الجهرية القراءة تعلم صعوبات تشخيص " السعيد دراسة -

 ومدى واإلناث، الذكور من كل لدى الجهرية القراءة تشخيص صعوبات إلى الدراسة هدفت ،"مقترح عالجي
 .لديهم القراءة تحسين في العالجي المقترح البرنامج فاعلية

ثم تعرفنا على اهم الكتب التي تحدثت عن تعليميه اللغة العربية وفق منهج المقاربة بالكفاءات، وإلثراء موضوع   
الخليل بن احمد الفراهيدي، العين، سعيد حسني  البحث اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع منها:

العزة، صعوبات التعلم، محمد الدريج، تحليل العملية التعليمية، مدخل إلى علم التدريس، خير الدين هني، 
 مقاربة التدريس بالكفاءات، وليد العناتي، اللسانيات وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
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 :التعليميةتعريف  -1
  :لغة .أ

يرجع  أو سمة، عالمةي وضع أمن علم  ةمشتقالتعليم  ةمصدر صناعي لكلم العربية اللغةفي  ةتعليميالان كلمه 
على ضرب  كانت تطلقو سكن وتعني التعليم ايددتعني فلنتعلم و  ديداكتوس اليونانية الكلمة إلى للتعليمةصل اللغوي األ

فرع من فروع " :هاأنعلى ا عرفه م1691 "ناسميت آن"بالشعر التعليمي  شبيههو و  ،رفال بالشرح معمن الشعر يتناو 
ليب وتقنيات واسامجموعه طرق "نها أعرفها على  "لتنظيم العلمية الدراسةهي  التعليمية :"يقول م1691 "، "بروسو"التربية

  ".التعليم

  :اصطالحا .ب

وتدرس فتحدد  ،لمالتعليم والتع ةالتي تخص عملير ظواهترتبط بال ةمتفاعلالو  المتداخلةنظام االحكام  التعليمية
 .1والتعلمية التعليميةوتطبيقاتها  االستراتيجيات ،والكفاءات ومحتوياتها التربويةهداف وتخطط األ

والتعديل  لمراقبةاووسائل  المناسبةهداف التقويم وطرائقه أعلى تحقيق  المساعدة التعليميةهي الوسائل 
 .المتعلم والمعلم المعرفة :التعليم والتعلم ةعمليل الثالثةمواقيت انطالقا من االبعاد ال

دم المعلومات وكل ويق التعليمية بالعمليةواعده ونظرياته يعني ق له التربيةعلم من علوم  التعليمية 
وفق  والتخطيط لهاالمضمون من حيث  الدراسيةساس بالمواد أيرتبط  ،للتخطيط الضروريةمعطيات ال

 .والتقويم وطرق التبليغوكذا وسائل  ،للتعليم العامةالقوانين و هداف واأل اتالحاج
 اليونانية didactitosة التي اشتقت من كلم didactique ةترجمه لكلم هي: وفي تعريف اخر 

 .2(الشعر التعليمي) ةعارف او تقنيمتطلق على نوع من الشعر يتناول شرح  والتي كانت
 :العربية اللغة  -1

داته للتعبير عما أعه وهي فراد مجتمأيتم التواصل والتفاعل بينه وبين  ،نسان في التفكير بهااإل ةوسيل العربية اللغةإن 
باهتمام   حظيتفقد  ةمكتوبأم  ةوسواء كانت منطوق ،انفعاالتمشاعر و من في وجدانه وما  ،فكارأمن  هيجول في خاطر 

 .3كبير من قبل الدارسين والباحثين

                                                           
 .10، ص 5002، 1جمانة محمد عبيد، المعلم اعداده، وتدريبه، كفاياته، دار الصفاء للنشر، ط -1 

 .11، ص5002-1251، 1انطوان المتاح، تعليميه اللغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، ط  -2 
 .02، ص 5002-5002عبد الله قلي، وحدة المناهج التعليمية والتقويم التربوي، الجزائر،  -3 
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المهارات  من هذه ةفان لكل مهار  ،والكتابة والقراءة ،والمحادثة ،ستماعاال :هي أربعمهارات  العربية للغةذا كانت إو  
تم   التي حضر تعليمها على المستوى العالمي لالهتمام الكبير حيث القراءةالفرد والمجتمع السيما  ةفي حيا ةبالغ أهمية

االت ح لدراسةامج برن واواقام ،بجوانب النجاح والفشل فيها اهتمواكما ة،  علميه تحليلي دراسةكثيرا من العلماء بدراستها 
ؤدي الى مشكالت يي اضطراب يعيق تعلمها واكتسابها أن أباعتبار  ،لها العالجيةالحلول  وافيها ووضع فضعالو  تأخرال

 .خرىأ ةاكاديمي

  :المنهاج  -3
  :لغة .أ

ورد و  ،1"منهاجاو  ةلكل جعلنا منكم شرع :"قال تعالى في محكم كتابه العزيز، ج هو الطريق البين الواضحا المنه
 .2هجة"اعلى طريق ن ت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككميم : "لمعن ابن عباس رضي الله عنه قال

الن االمر نهج ف :ويقال ،المنهج هو النهج ةصل كلمأو  ،ناهج تعني الطريق الواضحال والطريقةن كلمه المنهج إ
 .3هونهج طريقه سلك هوضحأنه و ابأي ا، أنهج

 :اصطالحا  .ب

ارس التي اختلفت والمد والفلسفية ،التربوية الفكريةاختلف المفهوم االصطالحي للمنهاج باختالف االتجاهات  
 واالجتماعية الثقافيةو  التربويةالخبرات  ةمجموع : "هأنج با رف المنهوالثقافات فقد  دورها باختالف العصور والمجتمعاتب

قيق اعدتهم على النمو الشامل وتحوخارجها قصد مس المدرسةلطالبها داخل  المدرسةها ؤ التي تهي ،والفنية والرياضية
 التعليميةاحل التي تؤثر على التالميذ في جميع المر  التربويةجميع المؤثرات التربوي : "نهأويعرف ايضا ب ،4"التربويةهدافها أ

يتضح من خالل  ،5شراف المدرسإتحت  والنفسية الجسميةو  واالجتماعية العقليةالتالميذ من جميع النواحي  د تنميةقص
تحقيق  م للتالميذ من اجلتقد المدرسةوالمخطط لها من قبل  المدروسةج هو مجموعه الخبرات ا هذه التعريفات ان المنه

 .تسعى الى تحقيقها تربويةهداف أغايات و 

 ،المتعلم والخبرات التي تواجه الدراسيةمجموع المواد  :"أنهبج الدراسي ا ما في مفهومه العام والشائع عرف المنهأ
 الدراسية للمادة انه لم يعد مرادفألكن ما ال يالحظ على المنهاج  ،القيام بها لألطفالنه سلسله من االشياء التي ينبغي أو 

                                                           
 .22سوره المائدة اآلية  - 1
 . 51، ص5002، 1الحديثة، دار المسيرة، عمان، االردن، طتوفيق احمد مرعي، محمد محمود الحيلة، المناهج التربوية  - 2
 .02عبد الله قلي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
 .12، ص5002، 1اسحاق الفرحان، توفيق مرعي، منهج تربوي الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، ط - 4
 .12، ص 5002، 1الحامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن، طعبد اللطيف حسين فرج، منهج المرحلة االبتدائية، دار  - 5
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 الصفية عليميةالتو مختلف الخبرات  ،نواع النشاط الذي يقوم به التالميذأفهو يشمل مختلف  ،صبحت جزء منهأالتي 
م تعد تقتصر ج لا المنه دراسةان كما   ،التخطيط لها واالشراف عليها من قبل المعلمين المدرسةالتي تتولى  الالصفيةو 

حتوى وطرق التعليم موال األهدافك ،المختلفة بأبعادها التربوية العمليةناول تصبحت تأبل  ،للمحتوى ضيقة دراسةعلى 
 . 1ب النشاط المدرسي والتقويماليسأوالتعلم و 

  :بالكفاءات المقاربةتعريف  -4

لوضعيات التي لتنص على التحليل الدقيق  التعليميةفي اعداد الدروس والبرامج  الطريقةبالكفاءات هي  المقاربة
هداف أها الى و ترجمت الناتجة المسؤولياتوتحمل  امالمه ألداء المطلوبةوتحديد الكفاءات  ،يتواجد فيها المتعلمون

عن بيداغوجيا تقليدي و نموذج التختلف على ال تصويريةسس أبالكفاءات على  المقاربةترتكز  ،تعليمية نشطأو 
 سلو تي ظمةالمنها وتستلزم عمل تات تعتبر المعارف مجرد موارد كان البد من تعبئيبالكفا المقاربةف ،هدافاأل

والوسائل  ةالمدرسيو الكتب أو المضامين أالمدرس  عوض ينشاط التعلمالتجعل المتعلم في و  ،المشكلة بالوضعية
والتقليص  راسيةالدزاله الحواجز بين المواد إلى إ ، وتطمحكما تعمل على تزويد المتعلمين في وسائل التعلم  ،االخرى

 .2من حدتها

هذه  ،الفعل في المعارفة بالكفاءات يحدد مكان المقاربة :"نو يكما هي مقاربته على حد ما يذكر فيليب بير   
توفرت  نأال إ القيمة عديمةواتخاذ القرارات وتكون  ،المشاكل وحلها طبيعةلتحديد  ةتشكل موارد حاسمالمعارف 

بالكفاءات  مقاربةالامه تعرف فوحسب الربيع بو  "،لها الخروج في االشتغال مع المواقفسى في الوقت المناسب وتن
 االستراتيجية ذههاالهداف ف ستراتيجيةالالتي يطلق عليها الجيل الثالث و هداف األ بيداغوجياتطور  أحدنها أعلى 

تجيب لها ستحتاج الى اكتساب كفاءات ت قدرةاال ان كل  ،تعلممه في ال ةطلق من القدرات والتي تكون فطريتن
 ةديدفكل قدره من قدرات المتعلم تشمل كفاءات عوبالتالي  القدرةقى ما يمكن من استغالل أر لى إوتراقبها وتطورها 

 .3ةوحركي ةنفسي ةفيمعر  ةومتنوع

 :الكفاءةمفهوم   -5
 .اء  ف  ك  وروح القدس ليس له  ثابت:  قال حسان بن ،وكفاء   مكافأةعلى الشيء  كافاه :لغة .أ

                                                           
 .01عبد الله قلي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .11، ص 5002، 5محمد صالح حثروبي، المدخل الى التدريس بالكفاءات، شركه دار الهدى، الجزائر، ط - 2
 .20، ص 5005، 1، ط1عاقل، الجزائر، ج رمضان ارجيل واخرون، نحو استراتيجية التعليم بالمقاربة بالكفاءات، دار - 3
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االخالص ) "حدأا فلم يكن له كفؤ  :"و قوله تعالى في سوره االخالص ،ي جبريل عليه السالم ليس له نظير و ال مثيلأ
كفاه   :و في المنجد "،المسلمون تتكافا دماؤهم :"قول الرسول صلى الله عليه وسلم ،ليي لم يكن له مث(، أ44 اآلية

 .1مراألبفهي كفايته اذا قام  ،فيكو كاف و عن غيره فه تتغنى به ة،الشيء يعني كفاي

 والمرأةل ن الرجأفي الزواج تعني  الكفاءةوالشرف ومنه  ةفي القو  ثلةاالممهي  :الكفاءةوجاء في معجم الوسيط  
يغني عن ل على كل ما يكفي و كما تد  ،فهيعلى العمل وحسن تصر  والقدرةمتماثالن في الحسب والنسب والدين والعلم 

 .2لى ذلكإمن فضله بما يقيك من الوصول  كغنييي أ ،يك الله شر السؤال والماليكف :قولناكغيره  

 ،التربويةنظمتها أاعتمدتها البلدان في و نفسها في كل الميادين  و فرضت التربيةفي مجال  ةمتداول الكفاءةصبحت أ 
د في درس ور  للكفاءة اللغوين المفهوم أومن هذا يمكن القول  ،وروح العصر المختلفةمقتضيات التحوالت ل ةر يامس

المصدر و  فوف: جزاه، والكفي، النظير، وكذلك لكف ذو الكمكافأةالشيء :" كافأه على ابن منظور للعالمة لسان العرب
 ،ي النكاحف الكفاءةومنه  والمساواةالنظير  الكفاء:و  ،ي ال نظير لهأصل مصدر له بالكسر وهو في األ ةال كفاءوتقول 

 .3في حسبها و دينها ونسبها وبيتها للمرأةزوج مساويا الن يكون أوهو 

 اصطالحا: .ب

كثر أيوجد  نهأطار من الباحثين في هذا اإلكر العديد فقد ذ  ،الكثير من الغموض واالختالف الكفاءةمفهوم يشوب 
 لكفاءةاوهذا حسب السياق الذي تستعمل فيه لكن الذي يهمنا هو البحث عن مفهوم  الكفاءةمفهوم لتعريف  مئةمن 

 .وضح بعض التعاريفنمجال التربوي ولتوضيح ذلك في ال

التي تمكن من تنفيذ عدد  والمواقفمن المعارف والمهارات  ةمنظم ةعلى استخدام مجموع القدرةهي  :الكفاءة 
عيات لحل وض ناجحا من الموارد استعماال ةعلى تجنيد واستعمال مجموع بنيعلى التصرف الم القدرةنها إ ،من المهام

 .4ةداللذات  ةمشكل

نه وفهمها وضعيه معي إدراك ائيةتلق بكيفيةالتي تسمح  المدمجةهي مجموعه من القدرات  الكفاءةن أتضح ي
 .5مالءمة أكثرقل او ألها بشكل  واالستجابة

                                                           
 .105بوداود حسين، محمد داودي، النظرية البنائية كأساس لبيداغوجيا الكفاءات، ص  -1 
 .121، ص 5002-1252، 2عجم الوسيط، مكتبة الشرق الدولية، ط -2 
عطا الله احمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج، تدريس التربية البدنية في ضوء االهداف اإلجرائية و المقاربة بالكفاءات،  -3 

 .22، ص 5002، 1ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، ط
 .02، ص 5012االبتدائي، وزاره التربية الوطنية، االطار العام لمناهج مرحله التعليم  -4 
بوسمان كريستيان، ماري فرانسوا آخرون، أي مستقبل للكفايات، ترجمه: عبد الكريم غريب، منشورات عالم التربية، الدار  -5 

 .10-2، ص 5002، 1البيضاء، ط
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 ،ةوكذا مهارات نفسي ةوجداني اجتماعيةسلوكات هي مجموعه  الكفاءة : "Dhoinoultول قول دين وجاء في 
 1".و نشاط بشكل فعالأ ةوظيفأو دور ما  ةتسمح بممارس ة،حركي ة،حسي

تشكل من نظام المعارف والمهارات تنتاج عمليات التعلم  :"الكفاءةفي تعريف  يكما يرى االستاذ وعل  
علي في و ستاذ يذهب األ "،المدرسيةو أ المهنيةمثلها الفرد و توجه نحو صنفين من الوضعيات في ،واالتجاهات والمواقف

ج البحث الذي ا ومنه ردالفوالمواقف التي تعترض  المكتسبةوالمهارات  ةمنظمال بالمعرفةترتبط  الكفاءةن ألى إتعريفه هذا 
صرفاته في حل يمثلها المتعلم لتصبح جزءا من تفي تدخل في مسار التعليم والتعلم والوسائل الت ةطريقاله الفرد و لكيس

 .2هالمشاكل التي تعترض

  :المقاربةمفهوم   -9
  :لغة .أ

ه نادالمعنى  غويةاللوهي تعني في داللتها  ،وفعله قارب على وزن فاعل ة،هي مصدر غير ثالثي على وزن مفاعل
 .بكالم حسنا ومنها تقارب وتباعد حادثهو 

 :اصطالحا  .ب

في  و االنطالقأ ةايغو بلوغ أ ةو حل مشكلأ ألةو مسأ ةوضعي دراسةو  ما نشاطل ةالمستعمل ةيقصد بها الخط 
ي ترتبط الت لتعلميةا التعليمية العمليةعن التقارب الذي يقع بين مكونات  للداللةني عكمفهوم توقد استخدمت   ،مشروع ما

 .3ةاضحو  وبيداغوجية تربوية استراتيجيةوفق  ةعلمي ةجل تحقيق غايأمن  ةمنطقي ةفيما بينها عن طريق عالق

 قتراباالالذي يعني  Approcheيقابلها المصطلح الالتيني  ةفي الكتاب السنوي فان كلمه مقاربكما جاء   
خرى أ جهةنها من أكما   ،النهائي يكون غير محدد في الزمان والمكانو أن المطلق ليها ألإوليس الوصول  الحقيقةمن 

 4.لتحقيق هدف ما استراتيجيةو أعمل  خطة

و أ ةو معالجأكل مش دراسة كيفية :"بانها المقاربة خرون فتعرفآلعبد الكريم غريب و  التربيةما في معجم علوم أ
  .5العمل ةباستراتيجي مقاربةوترتبط كل  ،هبذيح لى العالم الفكري الذيإ الدراس ةوترتبط بنظر ، بلوغ غايته

                                                           
-1221، 1، طالجزائر ،عالتنوير للنشر والتوزي ،التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربه الكفاءات واالهداف ،خالد لبصيص -1 

 .101، ص 5002
 .101-102، ص 5015، 1عسعوس محمد، مقاربه التعليم والتعلم بالكفاءات، دار االمل، بتيزي وزو، ط -2 
 .101، ص 5002، 1خير الدين هني، مقاربة التدريس بالكفاءات، ط -3 
 . 10، ص 5001، 1وزاره التربية الوطنية، المركز الوطني للوثائق التربوية، ط -4 
 .52، ص 1عبد الكريم غريب واخرون، معجم علوم التربية، سلسلة علوم التربية، الرباط، ط -5 
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 تمهيد:

 من أكثر أصبح معنيا   إذ ، مراحلها جميع في يواكبها التعلمية التعليمية العملية في أساسيا عنصرا التقويم يعد
 الحياة مجاالت في توظيفهاعلى  والقدرة المهارات من والتمكن للمعارف المتعلم فهم مدى بقياس مضى وقت أي

  تواجهه التي المشكالت حل وفي ، المختلفة

 بنفسه ببناء تعلماته القيام وعليه التعلمي / التعليمي الفعل هو محور المتعلم تعتبر الجديدة المناهج كانت ولما
 ) معارف إلى تستند الفعلية التي القدرة في المتمثلة خاصة بصفة والكفاءات عامة المعارف اكتساب من والتمكن

 أنظمة خالل وجدانية( من  ) اجتماعية سلوكية ومعارف حركية( نفسية أو فكرية ) فعلية ومعارف المواد( محتويات
 يستطيع المتعلم فيها تحكم إذا التي المعارف توضيح تركز على المتعلم لدى التعلمات تقويم عملية فإن تعلمية / تعليمية

 تعليم. وضعيات في وإنجازها والقياس للمالحظة قابلة أداة إلى يستند النجاح الذي مقياس وتحديد كفاءته على يبرهن أن
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 دواعي اعتماد المقاربة بالكفاءات:مفهوم و المبحث األول: 

 :بالكفاءات المطلب األول: مفهوم المقاربة

 الكفاءات الواجب تصف التي اإلجرائية األهداف بواسطة مبنية هي كما بكفاءات محددة تعليمية برامج هي
 االندماج تمكنه من التي و الالزمة الكفاءات إلكسابه الضرورية األساسية المعارف بتحديد هذا و التلميذ لدى تنميتها
 . مجتمعه في والفعال السريع

 تعتمد أساسا االجتماعية، الممارسة و المدرسية الثقافة بين العالقة تجعل فعالة طريقة أو بيداغوجية أيضا وهي
 ببناء تسمح للمتعلم طريقة وفق حلها و المشكالت وضعيات خالل من بمفرده معارفه يبني و ينشط الذي المتعلم على

 هذا أثناء بمرافقة المتعلم فيها ) المعلم ( المدرس دور يتمثل و )الذهنية ( الفكرية قدراته على اعتمادا بالتدريج معارفه
 إلى التعليم منطق االنتقال من وهي التلميذ أمام المطروحة المشكلة وضعية لحل مناسبة أدوات و وضعيات باقتراح البناء
 إلى يسعى التدريس من نماذج نموذج بأنها البيداغوجيا هذه تعرف لمكتسباته المتعلم توظيف خالل من التعلم منطق
 تمكينه أجل ومن محيطه دمجه في اجل من صليةوالتوا والمنهجية والفكرية االستراتيجية ومهاراته المتعلم قدرات تطوير

 .1مشكالت إلى حل المتعلم يقود عمل إطار بأنها كذلك وتعرف الذاتي التعلم طريق عن معرفته بناء من

 من تشابك تحمله ما بكل الحياة مجريات في التحكم على تعمل وظيفية بيداغوجية بأنها كذلك تعرف كما
 الحياة في هذه النجاح من المتعلم يمكن منهجي إختبار فهي ثم ومن ، االجتماعية الظواهر في وتعقد العالقات، في

  مواقف الحياة مختلف في لالستعمال صالحة وجعلها المدرسية المعارف تثمين إلى بالسعي وذلك صورتها، على

 بعدها الوظيفي التعلمية للعملية وتعطي بالحياة المدرسة ربط على تركز بأنها التعاريف هذه خالل من يالحظ
 . وخارجها المدرسة داخل يوظفها وان المتعلم يستغلها أن يمكن بحيث

فهي  ذلك من العكس على وإنما للمعارف ظهرها تدير بالكفاءات المقاربة بيداغوجيا بان ذلك من يفهم وال
 .2معينة مشكالت لمواجهة تجنيدها يمكن كموارد تعتبرها لكنها للمعارف بالغة أهمية تعطي

 

                                                           
 .79ص ، 2102محمد صالح حثروبي، الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائي، دار الهدى، الجزائر،  -1 

 .56، ص2102، 0عسوس محمد، مقاربة التعليم والتعلم بالكفاءات، دار األمل، تيزي وزو، ط -2 
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 المقاربة بالكفاءات:المطلب الثاني: دواعي اعتماد 

 :1هي بالكفاءات المقاربة اعتماد على أدت التي الدواعي من

 :السياسية الفلسفية الدواعي .أ

 تمت ضوئِه وفي الجديد، اإلصالح في األساسي المرجع يعتبر الذي للتربية، الوطني الميثاق عليها نص التي األسس هي
 أكد ما بين ومن .هنةراال العلمية والمتطلبات للشروط يستجيب ومتكامل جديد منهاج بناء قصد التعليم مجراب جعةرام

 يكتسبه ما بفضل تربيته حلراوم ترافت كل في الحياة في المتعلم إنجاح على العمل للتربية، الوطني الميثاق هذا عليه
 .2النجاح زراإلح ضرورية كفايات من

 :البيداغوجية العلمية الدواعي  .ب

 :على الدواعي هذه ترتكز

 المنظمة تراوالمها تزاواإلنجا المعارف في ومتكامل متناغم نظام إلى يستند بجعله وذلك بالمتعلم، االرتقاء -
 تحلل فعالة بيداغوجية إطار في إال يحدث ال وهذا التعّلم، صلب في المتعلم تجعل تعلمية وضعيات ضمن

 :التالية البيداغوجية المبادئ وترجح الفرعية، الوضعيات من مجموعة إلى التعلمية التعليمية الوضعية
 المتعلم محورية اعتبار 
 .الذاتي للتعلم فضاء توفير 
 .3الذاتي للتعلم والتربوية المادية الشروط توفير 

 

 

 

 

                                                           
 .2، ص 6002  أفريل الحديثة، والبيداغوجيات المقاربات العرضيين، المعلمين بتكوين خاصة مصوغة -1 

 .2 ص ،نفس المرجع -2 
 .7ص الحديثة، والبيداغوجيات المقاربات العرضيين، المعلمين بتكوين خاصة مصوغة -3 
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 :وخصائصهاالمبحث الثاني: أنواع الكفاءة 

 المطلب األول: أنواع الكفاءة:

 المستعرضة الكفاءة .1

هذه  بين ومن سياقات جديدة، إلى وتوظيفها تطبيقها ويمتد المواد مختلف في ممارستها يمكن التي الكفايات هي
 واالندماج. والتفاعل واالنتباه، على التركيز والقدرة الذاتي، والتقويم والتركيب التحليل على القدرة :نجد الكفايات

 إجرائية ومنهجية خطوات عقلية فهي مختلفة، تربوية وأنشطة متعددة دراسية مواد إطار في الكفايات هذه توظف
 في التالميذ الستقاللية التدريجي الكفايات االكتساب هذه من التمكن ويعني الدراسية، المواد مختلف بين مشتركة
 التعلم.

 المجالية أو المرحلية الكفاءة  .2

 قادرا المتعلم يصير وفيها ترتبط بالفصل للتجسيد، قابلية أكثر وتجعلها النهائية أو الختامية األهداف توضيح على تقوم
 جيد. بشكل أدائه مراعاة على

 الختامية الكفاءة .3

 بلغ فكلما والعموم، بطابع الشمولية وتتميز الطور، أو السنة نهاية في المجاالت كل في المكتسبة الكفاءات تلك هي
 .1كاملة واالجتماعيةالشخصية  لحاجاته استجابته كانت التعلم من معين مستوى المتعلم

 بالكفاءات: المطلب الثاني: خصائص المقاربة

 :منها نذكر خصائص بعدة بالكفاءات المقاربة تتميز

 بين الفردية الفروق مبدأ وينطلق من المتعلم حول يدور المقاربة هذه إطار في التعليم أن أي التعليم تفريد .1
 . وأفكاره وآرائه مبادراته أمام المجالويفسح  المتعلم استقاللية على يشجع كما التالميذ

                                                           
 .012ص ،2112 ،0بالمقاربة بالكفاءات، دار عاقل، الجزائر، طرمضان أرجيل وآخرون، نحو استراتيجية التعليم  -1 
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 إختبار على وتشجعه من الروتين المدرس تحرر بأنها البيداغوجيا هذه تمتاز ، واستقالليته المدرس حرية .2
  1.المستهدفة الكفاءات إلى تحقيق تؤدي التي التعليمية والنشاطات الوضعيات

الكفاءات  لتحقيق مندمج إطار في تقدم للمتعلم تقدم التي الخبرات أن أي المواد بين التكامل تحقيق .3
  .المستعرضة

 ، التعليمية العملية يساير وإنما فترة معينة على يقتصر ال البيداغوجيا هذه وفق التقويم أن أي ، البنائي التقويم .4
 المعرفة. مجرد الكفاءة وليس هو هنا التقويمية العملية في والمهم

 التي تجعل تلك هي البيداغوجية الطرائق أحسن أن المعروف من :واالبتكار النشطة البيداغوجية الطرق تبني .5
 على إقحام تعمل أنها إذ ذلك عن معزولة ليست بالكفاءات والمقاربة التعلمية التعليمية العملية محور المتعلم
 ويتم ذلك المشكالت وحل المشاريع إنجاز المثال سبيل على منها ،إليه بالنسبة معنى ذات أنشطة في التلميذ

 . جماعي آو فردي بشكل إما
 لدى المتعلم للعمل الدافع تولد النشطة البيداغوجية الطرق تبني عن يترتب :العمل على المتعلمين تحفيز .6

 سوف يكلف منهم واحد كل الن ذلك القسم في التالميذ انضباط عدم حاالت من كثير تزول أو فتخف
 .واهتمامه وميوله وتتماشى عمله ووتيرة تتناسب بمهمة

 قدرات المتعلم تنمية على بالكفاءات المقاربة تعمل :جديدة وميوالت اتجاهات وإكساب المهارات تنمية .7
  .مجتمعة أو مفردة تتحقق وقد والحركية والنفسية واالنفعالية والمعرفية العقلية

 في إدراجها يتم وإنما المضامين استبعاد تعني ال بالكفاءات المقاربة إن:)المضامين( المحتويات إهمال عدم .8
 .مثال المشروع انجاز في الحال هو كما كفاءاته لتنمية المتعلم ينجزه ما إطار

 اجل من المبذولة الجهود أن على دليل أحسن بالكفاءات المقاربة تعتبر :المدرسي للنجاح معيار اعتبارها .9
 . 2االعتبار بعين الفردية الفروق ألخذها وذلك ثمارها تؤتي التكوين

 : يلي بما كذلك تتميز فأنها السابقة الخصائص إلى وباإلضافة

 عملي منظور من الحياة إلى النظر . 
 الدراسية واألنشطة المواد محتويات من التخفيف . 
 والحياة المدرسة في والمحتويات المضامين تفعيل . 

                                                           
 .84، ص 2116، 0خير الدين هني، مقاربة التدريس بالكفاءات، دار التنوير للنشر والتوزيع،ط -1 
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 الحياة مواقف مختلف في لالستعمال صالحة وجعلها المعارف تثمين . 
 1نفعية معرفة إلى النظرية المعرفة تحويل. 

 

 :واألبعاد األساسية للمعلم بالكفاءات التدريس طرائق :المبحث الثالث

 المطلب األول: طرائق التدريس بالكفاءات:

 الجماعي، والعمل المشاركة مبدأ تتبنى التي والنشيطة، الفاعلة التدريس طرائق إلى اللجوء بالكفاءات المقاربة تفرض
 :الطرائق هذه بين ومن المناسبة، الحلول يجادوا اإلشكاليات معالجة على وتؤكد

  :المشكالت حل طريقة .أ

 ُمَدرِسهم، وبتوجيه التالميذ بمعرفة اكتشافه وكيفية استراتيجياتهو  جراءاتهوا الحل أسلوب على تركز طريقة أو عملية هي
 على التدريب خالل من يكتسب أن يمكن الذي السليم العلمي التفكير على القدرة التلميذ في تنمي طريقة أنها كما

 المحيطة الظروف مع ومقارنتها المشكلة تحليل في المهارة نوتكو  المشكالت حل أسلوب في األساسية الخطوات
 :أهمها والنفسية التربوية األسس من مجموعة إلى تستند بدورها وهي بنتيجة والخروج بالموقف

 الموجه واإلرشاد والتوجيه المراقبة على مقتصرا دوره فيكون المدرس أما التعليمية، العملية ورمح التلميذ يكون 
 .الهدف تحقيق نحو

 الحياة من مشتقة مشكلة تقابله عندما إال عقله ينشط ال التلميذ أن قوامها مسلمة على الطريقة هذه تستند 
 باستخدام مماثلة مشكالت حل في وخبرة مهارة اكتسب قد يكون حلها إلى ويتوصل يفكر وعندما الواقعية،
 .2تعلمها التي والعلوم المعارف

 وبناء التربوية، األهداف تحقيق إلى يؤدي ال بحفظها، تقويمه في واالكتفاء ومعلومات حقائق التلميذ تعليم إن 
 .المدرسة في تعلمه ما باستخدام لها الحلول يجادوا الحياة مشكالت مواجهة على القادر اإلنسان شخصية

 وهي حينه، في جاهز حل له يكون وال الفرد يواجه ومميز جديد موقف" :عن عبارة فهي للمشكلة بالنسبة أما 
 ".الهدف إلى للوصول حلوال يتطلب ما بعمل قيامه عند اإلنسان تعترض صعوبة كذلك
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 الكتشاف يجرى خاصا بحثا وتتطلب تردد، يعقبها وارتباك وشك حيرة حالة" :هي فيقول ديوى جون ويعرفها 
 في سبيل كعابر فيها التفكير إلى ويضطر مشكلة تعترضه الذي فالشخص الحل، إلى توصل التي الحقائق

 ."التفكير إلى دعت التي هي الحالة وهذه يسارا، أم يمينا أيسير مترددا هنيهة يقف نفسه يجد الطرق مفترق
  الناحية ومن لها، جاهزة حلوال المتعلم يمتلك ال صعوبات تتضمن تعلمية تعليمية وضعية كل هي والمشكلة 

 هو التوازن إعادة أجل من الفرد فتدخل الواقع، ومتطلبات الفرد حاجات بين التوازن عدم هي السيكولوجية
 الوضعية تحسين في أو بها، التنبؤ في أو المحيطة، الوضعية تعديل في الحل هذا ويتمثل للمشكلة، حل بمثابة
 .الراهنة

 سؤال أو مشكل أمام بأنه فيها يشعر المتعلم يواجهها وضعية بأنها (المشكلة) الوضعية زيتون عياش ويعرف 
 بأنها يعرفانها فإنهما وروجرز دوكتيل أما والتقصي، البحث على يحفزه مما عنه مسبقا تصورا يملك ال محير

 .معين سياق في بمهمة للقيام بينها والربط تمفصلها ينبغي التي المعلومات من مجموعة
  هو تجاوزه يجب عائقا تعتبر والتي تعلمه، أثناء التلميذ تعترض التي المشكلة دور عن وآخرون غازدا ويقول 

 المطلوب، الحل إجراءات عن البحث إلى فيلجأ معها تكيفه بعدم ويشعر بالمشكلة يصطدم الطفل" :أن
 بالمعلومات المتعلم ذهن حشو ليس التعلم أن بياجيه رأى هنا من المتعلم، تفكير من ينبثق الجديد فاإلجراء

 .1"المشاكل لحل الخالقة اإلجراءات لبناء يؤهله ما وهذا والوسائل، والمناهج التقنيات من تمكينه بل
 الكفاية ألن التلميذ، تعلم بسيرورة وتهتم الكفايات مقاربة تخدم ،(المشكلة) الوضعية بيداغوجيا أن يتضح 

 اإلنجاز هذا يتم وال تعلمية، وضعية في معينة مهمة إنجاز أجل من ومعارف وقدرات موارد توظيف تستدعي
 عبر وتفعيلها الكفاية تنشيط مصدر أو منبع هي فالوضعية" التعلم، موضوع مع الذات وتفاعل الفعل عبر إال

 ."بينها مختلفة طبيعة ذات تفاوتات عن يكشف معيار أيضا أنها كما اإلنجاز،
 خالل من المتعلم على أساسا تركز طريقة أنها المشكالت حل إلستراتيجية تعريفات من سبق ما كل من يتضح 

 مشكل المطروح فالمشكل، الحل إلى للوصول طاقاته كل تجنيد إلى ويدفعه يستفزه محّير موقف في وضعه
 أنها كما،  المشكل أو بالوضعية يرتبط ما كل إدراك بل الحلول، إيجاد ليست والغاية للتعلم، وذريعة مصطلح

 ومن الجزء إلى الكل من واالنتقال وتقويمها، المعلومات وجمع والتجريب الواعية المالحظة على تعتمد طريقة
 :2خطواتها أهم ومن الكل إلى الجزء

 :التالميذ اهتمام ثارةوا بالمشكلة الشعور .1
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 للبحث الشخص يدفع بالمشكلة والشعور فالحافز المشكالت، حل طريقة خطوات أولى يمثل بالمشكلة الشعور
 المشكلة تكون أن شرطا وليس متوقعة، غير نتيجة بسبب أو عارضة لمالحظة نتيجة الشعور هذا يكون وقد لها، حل عن

 :في دوره فيتلخص للمدرس بالنسبة أما البال، على يخطر سؤال أو األمور، من أمر في حيرة مجرد تكون فقد خطيرة،

 .والحوار المناقشة طريق عن التالميذ أمام العلمية المشكالت إثارة -
  .تواجههم التي المشكالت عن التعبير على التالميذ تشجيع -

 :هي المشكلة واختيار إثارة في مراعاتها الواجب للمعايير بالنسبة أما

 .أهميتها ويُدركوا بها يحسوا حتى التالميذ بحياة الصلة شديدة المشكلة تكون أن -
 .قدراتهم وتتحدى التالميذ مستوى في المشكلة تكون أن -
 العقلية والمهارات المعارف بعض المشكالت حل خالل من التالميذ ليكتسب الدرس بأهداف ترتبط أن -

 .1الدرس من المرغوبة والميول واالتجاهات
 :لدراستها واالستعداد وتوضيحها المشكلة تحديد .2

 المشكلة طبيعة تحديد بعد وهذا والبحث، الدراسة إلى يحتاج الشخص عند نفسيا شعورا بالمشكلة اإلحساس يعد
 .سؤال صورة في وصياغتها

 :المشكلة حول المعلومات جمع .3

 المعلومات هذه ضوء وفي حولها المتوافرة المعلومات تجمع حيث وتحديدها، بالمشكلة الشعور بعد الخطوة هذه تأتي
 :على تالميذته تدريب إال المدرس على وما للحل، المناسبة الفروض توضع

 .المعلومات لجميع المختلفة المصادر استخدام 
 .تصنيفها مث  ومن المعلومات تبويب 
 .الالزمة المعلومات على الحصول كيفية على للتعرف المتوفرة بالمكتبة االستعانة 
 .أفكار صورة في مفيد هو ما واستخراج الموضوعات بعض تلخيص 
 .استخدامها وطريقة البيانية الرسوم وعمل الجداول قراءة 

 :يلي بما تتصف للمشكلة مؤقتة حلول وهي :المناسبة الفروض وضع .4
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 .فهمها يسهل واضحة لغوية صياغة مصاغة تكون أن -
 المشكلة بعناصر مباشرة عالقة ذات تكون أن -
 .المعروفة الحقائق مع تتعارض أال -
 .بالمالحظة أو بالتجريب سواء لالختبار قابلة تكون أن -
 :الفروض نفي أو صحة اختيار .5

 الضابطة، المقارنة تجارب نجد التجارب هذه ومن التجارب، تصميم طريق عن يتم الفروض صحة اختيار أن معناه
 .المشكلة بحل الصلة ذو الفرض ويبقى الصحيح الغير الفرض يستبعد االختيار هذا ضوء وفي

 :للمشكلة األفضل الحل واختيار المحتملة الحلول إلى التوصل .6

 .1المختلفة النتائج بين العالقات واكتشاف منها واالستفادة النتائج بتحليل ذلك يكون 

 .زيتون كمال اقترحها كما المشكلة حل ومراحل خطوات يوضح اآلتي والشكل
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 المشكلة حل مراحل (:77رقم ) الشكل

 02-81ص  التدريس، طرق دليل ،قباجة زياد عطوة، زاهر المصدر:

 من عليهم بالفائدة يرجع تواجههم التي المشكالت مع التعامل في األسلوب من النوع هذا على المتعلمين تدريب إن
 :في تتمثل وعيوب يازام عدة له التعليم من النوع هذا أن يدل وهذا نواح، عدة

 :يازاالم 
 حب فيه وتثير المشكلة، عن البحث في اإليجابي دوره على وتعتمد التعليمية، العملية محور التلميذ تعتبر 

 .بالعمل واالستمتاع االستطالع
 الدراسية المواد معظم في تستخدم ألن تصلح. 
 األمثل الحل بينها من يختار حلول عن والبحث العميق التفكير التلميذ في تثير. 
 اجتماعية وظيفة منه وتجعل الحياة بواقع التدريس تربط. 
 الفريقي والعمل التعاون على التالميذ وتشجع بالعمل الفكر تربط. 
 المشكلة حل في الجهد بذل على التالميذ وُتَحِفز التفكير، في المرونة تكوين مثل قيمة تربوية أهداف تحقق. 
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 التالميذ بين االجتماعية العالقات وتُنمية الواقعية، الحياة في المشكالت مواجهة على التالميذ تدريب. 
 لهم المقدمة والتوجيهات اإلرشادات خالل من ومعلمهم التالميذ بين الثقة وتُ َقوي العالقة تعزز. 
 والقراءة والتحليل البحث في رغبتهم من وتزيد التالميذ، لدى واالستنتاجات التحليلية القدرات تنمية على تعمل 

 .المعلومات وجمع
 مهارات لديهم وتنمي بالنفس الثقة نفوسهم في وتغرس التالميذ، لدى اإلبداعي التفكير إيقاظ في تساعد 

 .1المختلفة الحياتية المواقف مع التعامل ومهارات البناء، والحوار واإلنصات كالحديث االتصال،
 :العيوب 
 الصحيحة الحلول إلى للوصول كافية التالميذ جمعها التي المعلومات تكون ال قد. 
 التالميذ أداء مستوى على سلبا يؤثر وهذا واإلرشاد، التوجيه على الكافية القدرة المعلم امتالك عدم. 
 سلبية نتائج إلى الطريقة هذه تطبيق سوء يؤدي قد. 
 التالميذ يُتقنها لكي طويل تدريب إلى تحتاج. 
 عالية بكفاءة الطريقة هذه على متدرب معلم وجود تتطلب. 
 لم إذا خاصة العلمية ومستوياتهم الذهنية قدراتهم وعلى النفسية، التالميذ حالة على الطريقة هذه تؤثر قد 

 .السليمة الحلول إلى يتوصلوا
 وقتا المشكلة حل يستغرق فقد الوقت، بإدارة المعلم من فائقة ودراية دقيق وتخطيط واعية قيادة إلى تحتاج 

 من أعلى التالميذ على المعروضة المشكلة تكون وقد غزيرة، علمية مادة على التالميذ يتحصل وال طويال
 .اإلحباط لديهم يسبب مما ذلك من أقل أو وقدراتهم الفكري مستواهم

 التعليمية المؤسسات بعض في يتوافر ال وهذا اإلمكانات، من الكثير إلى المشكالت حل طريقة احتياج. 
 جديتهم وضعف التالميذ مباالة عدم ذلك على يترتب ضحلة المشكلة كانت إذا. 
 2بانتظام والدوريات والمراجع المصادر فيها تتوفر متطورة مكتبات توفر على متوقف األسلوب هذا نجاح. 
 :المشروع طريقة .ب

 األمريكي المربي ألراء تطبيق وهي واسع، نطاق على التدريس في استخدامها انتشر الحديثة، التدريسية الطرق من هي
 مشكلة حول تدور تعلمية تعليمية وضعيات صيغة في للتالميذ مشروعات تقديم على تقوم التربية، في ديوي جون

 مناسبة حلول عن والبحث المشكلة دراسة إلى حقيقي بميل يشعرون تجعلهم واضحة ثقافية أو اقتصادية، أو اجتماعية،
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 التالميذ بين األدوار وتكامل المهام وتقاسم الجماعي العمل على فيها يعتمد طريقة فهي منهم، واحد كل قدرات حسب
 واضحة أهداف وتحديد اقتراح مع التعلمية التعليمية العملية أثناء تعترضهم التي للمشاكل حلول اقتراح أجل من والمدرس

 .1تقييمه عملية لهم وتُيسر مشروعهم معالم ترسم

 هدفين تحقيق إلى تهدف ديوي، جون الكبير المربي تلميذ كباتريك وليام األمريكي المربي باسم الطريقة هذه ارتبطت
 تتميز التلقين، من بدال المعرفة الكتساب الطبيعي المجرى واتباع للتعليم حي مشخص محتوى تقديم :هما أساسيين

 تعاونية جماعية أو ذاتية، بطريقة المعرفة تبنى اإلبستمولوجية الناحية فمن تربوية، وسيكولوجية إبستمولوجية بخصائص
 أن نجد السيكولوجية الناحية ومن آلية، بطريقة وتخزينها استيعابها المتعلمين من يطلب حيث جاهزة تعطى ال فهي

 المشروع بيداغوجيا تنمي التربوية الناحية ومن ذاتها، التعلم عملية من أكبر أهمية تكتسي التعلم على التحفيز عملية
 .2بالمسؤولية والوعي الجماعي الحس وكذلك للمتعلم الذاتي االستقالل

 لدى واالبتكار اإلبداع روح تنمي كونها النجاح، من المزيد تحقيق إلى وتدفعه بنفسه التلميذ ثقة المشروع طريقة تزيد
 محددة غايات لها تجربة إال هو ما كباتريك براي فالمشروع شخصياتهم، تكوين على يساعدهم ما وهذا التالميذ،

 تتجه تعليمية وفلسفة تعليمي اتجاه أنه كما،  األطفال عنها يعبر حقيقية حاجة عن ويصدر اإلنتاج إلى يرمي ونشاط
 المناسبة الحلول في ويفكر تصادفه التي المشكالت يواجه كيف التلميذ ليتعلم العملية، الناحية نحو التدريس بأسلوب

 على مبني عمل فهو النمو، ومراحل السيكولوجية األسس يراعي تلقائي نشاط المشروع يكون األساس هذا وعلى لها
 في والصعوبات المشكالت حل في يتبعونها التي الطريقة تماثل بطريقة العمل أي طبيعية، عملية بطريقة تنفذ مشكلة
 :هي المشروع إنجاز عند مراعاتها الواجب للخطوات بالنسبة أما العملية، حياتهم

 وهذا والخبرة، والمهارات المعرفة التالميذ إكساب هو المرحلة هذه من الهدف :المشروع من الهدف األولى المرحلة
 .وتحديدها المشكلة بوجود واإلحساس تنفيذه مكانيةوا المشروع طبيعة على يتوقف

 والفشل النجاح أن كون المشروع، إنجاز ومراحل خطوات أهم من االختيار عملية تعد: المشروع اختيار الثانية المرحلة
 في المستخدمة واألدوات ورغباتهم أغراضهم يحدد حيث تالمذته مع المرحلة هذه في المعلم ويتعاون عليها، يتوقف
 : هي أمور عدة مراعيا واختياره المشروع تحقيق

 .جماعيا كان إذا التالميذ من مجموعة اختيار ومن فرديا، كان إذا التلميذ قبل من المشروع اختيار يكون أن 
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 .المحدد الوقت في المشروع إنجاز يتم أن 
 .الدراسي بالمنهج مباشرة ويرتبط تربوية، قيمة له يكون أن 
 1.لقدراتهم المالئم المشروع اختيار عملية في للطلبة والتوجيه باإلرشاد المدرس يقوم أن 

 :الخطة وضع الثالثة المرحلة

 والمهارات والمواد األنشطة وأنواع النظري اإلطار يحدد كونه المشروع، خطوات من ومهمة حيوية خطوة التخطيط يمثل
 :التالية األمور مراعاة فعليه للمدرس بالنسبة أما ،التالميذ مسؤولية من التخطيط ويكون تطبيقه، تواجه التي والصعوبات

 .نقص وال فيها لبس ال ومحددة واضحة الخطوات تكون أن 
 .للمشروع الالزمة والوسائل واألساليب المواد تحديد 
 .2المشروع تنفيذ على القائمين التالميذ بين المناسبة األدوار توزيع 

 يكتسب حيث الورقة، على المرسوم للمخطط الفعلي التنفيذ يبدأ المرحلة هذه في :المشروع تنفيذ الرابعة المرحلة
 المتعلم

 :هي األمور بعض مراعاة ضرورة مع النفس على واالعتماد المعوقات تجاوز على والقدرة األعمال أداء في الخبرة

 .المشروع لخطة التالميذ تنفيذ متابعة 
 .الجماعي العمل على بتشجيعهم وذلك التالميذ بين والتعاون الجماعة روح تنمية 
 .اآلخرين على االتكال وعدم منه المطلوب بالعمل طالب كل قيام من التحقق 
 في النظر إعادة تستدعي ظروف طرات إذا إال عنها الخروج وعدم المشروع، بخطة التالميذ مزاالت من التأكد 

 .الخطة بنود

 المعلم طرف من هذا ويكون عليه، والحكم المشروع تقويم الخطوة هذه تستهدف: المشروع تقويم :الخامسة المرحلة
 وتعتبر للتلميذ، راجعة تغذية المعلم يقدم أصح وبمعنى فيها، وقع التي واألخطاء والقوة الضعف أوجه للمتعلم يبين حيث
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 أما معالجتها طريقة وال فيها وقع التي لألخطاء إتقانه مدى يعرف ال دونهما ومن عليه، والحكم المشروع فوائد أهم من
 1 :فهي المشروع طريقة عليها تبنى التي لألسس بالنسبة

 .الحياة في االجتماعي السلوك على وتدريبه والغرائز الميول على المبني اإليجابي الطفل نشاط استغالل -
 . اختيار يتم حتى األمثل التوجيه وتوجيهها وحاجاتهم ورغباتهم التالميذ بميول االهتمام -
 .له المصاحبة واألنشطة المنهج محتويات تحديد ويتم فائدة، ذات مشروعات -
 . تعلموها التي المعرفة استخدام من التالميذ وتمكين العملية، الخبرة طريق عن التعلم يتم أن -
 خالل من السليم والسلوك الخلق بناء في والمساهمة التلميذ، جانب من العملية الممارسة أسلوب على التأكيد -

 مع التكيف على وتساعده شخصيته من كبيرا جانبا ُتكون خلقية ومهارات وعادات صفات من اكتسبه ما
 .االجتماعي محيطه

 نشيطة اجتماعية لحياة طريقا التعليم يكون أن ينبغي ذلك ولتحقيق منفصلة، غير وحده الطفل نظر في المعرفة -
 .والمجتمع والمدرسة األسرة طريق عن للطفل المتكاملة التربية إلى تؤدي

 هذا في دوره ويتركز المشروع، خطوات تنفيذ خالل والموجه المشرف بدور الطريقة هذه في المدرس يقوم -
 اختيار على ومساعدتهم السليم، التوجيه وتوجيهها واهتماماتهم التالميذ ميول اكتشاف محاولة على الخصوص

 للعمل الدافع ويخلق مستمرة، بصفة وأنشطتهم التالميذ أعمال يقوم كما المشروع، إلنجاح الالزمة الوسائل
 .2المشروع أهداف وتحقيق

 
 :واالستكشاف المهام طريقة .ج

 االستكشافية اإلجراءات وتعتمد التعليمية، العملية في النشيط ودوره بالمتعلم تهتم فعالية، التدريس طرق أكثر من تعتبر
 :على تقوم التي

 .وفهمه مشكل إدراك -
 .خطة تصور -
 .خطة تنفيذ -
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 .والحلول النتائج فحص -

 ذلك في مستخدما وينتج، ويحلل يفكر سلبيا، غير إيجابيا فاعال المتعلم جعل إلى واالستكشاف المهام طريقة تهدف
 إلى الوصول في المتعلمين رشادوا ومساعدة توجيه على فيقتصر المعلم دور أما والخطأ، والمحاولة االستبصار أساليب
 :أنها تهازاممي أهم ومن المختلفة، واألنشطة باألسئلة اإلجابة

 .المسائل وحل والتطبيق التحليل طريق عن المتعلم عند العقلية القدرات وتطور تنمي 
 .المكتسبة والمهارات المعلومات توظيف من تمكن 
 .بأنفسهم المسائل حلول الكتشاف المتعلمين تحفز 
 .بمفرده المسائل حل إلى الوصول وتقنيات مهارات المتعلم تكسب 
 .1جيد بشكل المعارف اكتساب على التالميذ تساعد 

 

 

 

 

 

 :األبعاد األساسية للمعلمالمطلب الثاني: 

 وسنختصر أدائه التدريسي، تطوير أجل من الماهر المدرس لدى تتوفر أن ينبغي للكفايات أبعاد أربعة هناك
 :2التالي المخطط في األبعاد هذه
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 أبعاد الكفاءة األساسية للمعلم(: 78الشكل رقم )

 .92مرجع سبق ذكره، ص  حثروبي، الصالح محمدالمصدر: 

 

 

 

 

 المبحث الرابع: دور المعلم ضمن المقاربة بالكفاءات:

 :هي أدوار ستة للمدرس الباحثين بعض يحدد الكفايات، بناء إلى الهادفة التواصلية الوضعية ظل في

 ويتطلب تجاوزها، الواجب الصعوبات في ويفكر للمنهاج جيدة معرفة من انطالقا يخطط الذي فهو :مفكر .أ
 .االعتبار بعين بينهم الفوارق أخذ وضرورة للتالميذ جيدة معرفة هذا كل
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 .ذاته على اعتمادا المعلومات يعالج التلميذ سيجعل كيف يقرر أن واجبه من أن هذا يعني :رراق صاحب .ب
 في والحق بالتجريب تسمح كفايات امتالك بضرورة اإلحساس إلى تؤدي أنشطة تقديم خالل من: محفز .ج

 .إليها يتوصل التي النتائج عن مسؤوال تجعله كما الخطأ،
 .العالية وأخالقه ومبادئه قيمه خالل من هذا يكون :نموذج .د
 .التعلم في كبرى استقاللية نحو التلميذ يقود:وسيط .ه
 ئيةراواإلج التقريرية المعارف وتنمية اكتساب على ويساعده مشكلة، وضعية في التلميذ يضع الذي هو :مدرب .و

 1.والشرطية

 :اتالكفاء بيداغوجيا ضمن تشترط التي المهنية المعلم كفاءة يوضح اآلتي والجدول

 الكفاءات بيداغوجيا ضمن المهنية المعلم كفاءة يوضح :( 01 ) رقم الجدول

 تعريفها المهنية المعلم كفاءة

 المعرفية الوساطة المدرس يحقق
 تعلمية وضعيات ضمن واالجتماعية

 المتعلم لدى داللة لها تكون

 للتالميذ المالئمة األجواء يهيئ. 
 التعلم عوامل يسهل. 
 المحددة الكفاءات ضمن البيداغوجية بالنقلة المتعلقة الحلول يوفر. 
 داللة ذات وضعيات في الكفاءات يجعل 

 عملية لتسهيل التالميذ بتنشيط يقوم
 لديهم المعرفةحصول 

 التعليم أساليب ينوع. 
 التعلم إلى االستجابة في ويرغبهم المتعلمين يحسس. 
 الحاجة عند األساليب هذه يعّدل. 
 الصراعات المعرفية مع التعامل حسن يضمن. 
 ويؤطرهم مع زمالئهم الفعال بدورهم المشاركين التالميذ يشعر 
 االرتياح من جو في زمالئهم جهود إبراز مع المجموعات في 

 .واالنشراح
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 بتقويم مرتبط البيداغوجي جهازه يجعل
 تشخيصها لغرض كفاءات المتعلمين

 التعليم ألهداف مالئمة تقويم أدوات ينتقي. 
 ودقيقا سليما تشخيصا التعلم مميزات يشخص. 

الكفاءات  لتقويم المالئمة القرارات يتخذ
 فرص توفير مع تالميذه لدى المكتسبة

 جديدة أخرى لتعلمات

 التقويم ضمن الصائبة القرارات ينتقي. 
 جديدة ووسائل طرائق عن يبحث. 
 التالميذ المتعثرين طريق عن والحواجز العقبات يزيل. 
 أعلى في مستويات يبلغوا كي المتفوقين للتالميذ مالئمة فرصا يهيئ 

 .واإلبداع التميز

 قيمة ويعطي تالمذته أعمال يثمن
 بذل مواصلة على لجهودهم ويحثهم

 الجهود من المزيد

 المتعلم عند االعتبار في الوجداني الجانب يجعل. 
 كان مهما الشخصي أدائهم تقدير على التالميذ يدرب. 
 المتعلمين جهود يثمن 

 

 .156  ص بالكفاءات، التدريس مقاربة هني، الدين خير المصدر:
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 خالصة:

المناهج الدراسية، وأصبحت من أكثر المجاالت جلبا  لقد أحدثت المقاربة بالكفاءات ثورة في مجال تصميم
لالهتمام والبحث في الميدان التربوي، وذلك نظرا لما ارتكزت عليها من نظريات متعددة في علم النفس وعلوم التربية، 

بة ر ولما أحدثته من تغييرات جوهرية في الحكم على مخرجات التعليم. وإن الحكم على نجاح أو فشل تطبيق هذه المقا
ذه ال يزال سابقا ألوانه، خاصة في األنظمة التربوية التي تبنت ه -وذلك في حالة توفير كل متطلبات هذا التطبيق-

المقاربة دون أن تكيفها تكييفا تاما حسب الواقع بكل مكوناته. ولكن في كل الحاالت فإن االنتقال إلى مقاربة جديدة 
لى كافة الميادين، خاصة مع االنفجار المعرفي وما تضمنته األبحاث في بات أمرا مفروضا بحكم التطورات الحاصلة ع

ميدان علم النفس وعلوم التربية من نتائج تؤكد أن المقاربات القديمة لم تعد تفي بالغرض لتمكن المتعلم من التكيف مع 
 واقع عنوانه الكبير وسمته الرئيسية التغير السريع في شتى المجاالت.
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تخلص التعلم والتعليم حيث نس صعوبةسباب ألموضوع الذي اشتمل على البحث في لهذا ا دراستنامن خالل 
 لتربيةامثل االسلوب التربوي والتعليمي الناتج عن التطور الحاصل في مجال تبالكفاءات  المقاربة بيداغوجياإن  القول

 االمناهج، كمو من المبادئ والقيم  ةبمجموع دويتحد ة،واجتماعي ةوفلسفي ةصول ومصادر فكريأله  ،والتعليم في عصرنا
 .نتائج على الفرد والمجتمعو ثار آيفرز ا كم  متطورةوأدوات يتطلب وسائل 

 الجملةا الى لقد توصلنا في بحثنا هذو  ،باستمرار متطور نسبين العمل التربوي في جميع عناصره أ والحقيقة 
 :في المتمثلةمن النتائج 

دراسي في التفوق لاوتضمن كذلك  ،من التعليم والتعلم ةحديث ةضمن نوعيتبالكفاءات ت المقاربة إن بيداغوجيا "
 ،لوجياوتكنو ونفسيا  اكاديميمؤهل أالمدرس الكفء ال ومفتاحه ،التدريس ةحوال الذي ينطلق من داخل حجر جميع األ

 المهنية ةقراءالعن طريق  هجديد معلوماتت يالتطور الذي يول ةى كل جديد في علوم المستقبل دائمالمتدرب دائما عل
 بالمقروئية أو اإلنقرائية.عبر عنها ا يو مأ ،النافذة ةراءقوال

والظروف التي  ةسجم مع نمط الحياوفكرا اجتماعيا ين عالية ة،علمي ثقافةبالكفاءات  المقاربة ةبيداغوجي تتطلب
 .دوات تقنيهأكم تحتاج الى وسائل و البيداغوجيا  انجبت هذه 

قسام واأل العلميةام قسذلك التقسيم القائم حاليا بين األتزيل  ةبضاروحها النجبالكفاءات  المقاربة إن بيداغوجيا 
 التعليميةفرص في ال المساواةن أعلى  التأكيدغنيه ون ،نسان الغدإلدى تلميذ اليوم  المعرفة ةيق وحدتحق دقص ،األدبية

 .الجزائرية التربوية ةمنظومال غايةلدى الجميع 

ويكون  ،ضعففيه الو  ةفيه القو  الراهنة الحضارةنجاب إمن  ،سلوب تربويهي أبالكفاءات  المقاربةبيداغوجيا  
 .والتقنية والعملية النظريةه ازمولو  هتوفر شروطلم إن ثر ضعفا أك

 :التعلم والتعليم ةبعملي المتعلقةاهم المقترحات والتوصيات  

  العربية. اللغةثناء تعلم أالصعوبات المعوقات التي تعترض التالميذ  دراسة 
 التعليم.السليم في  التدرج 
 وااللتزام الفصحى اميةالبعد عن الع. 
  الج هذا استخدامها لع المطلوبسباب صعوبات والضعف عند كل تلميذ حتى يتم تحديد المهارات أ ديدتح

 .الضعف
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  بناء الهياكل وفتح المناصب وتوفيرها للتقليل عدد المتعلمين في القسم. 
   الحديثةتكوين المعلمين في كل المستويات في علم النفس وفي البيداغوجيا. 
 صفية.و أ ةسواء كانت منزلي المكثفةعداد تدريبات والنشاطات إ 

صبنا فمن أن إفسنا و أنخطانا فمن أن ، فإليها من خالل هذا البحثإ نامن المقترحات النتائج التي توصل جملةهذه  
 .ن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمينأالله تعالى  فعسى ،الله عز وجل
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 2002، 1 ط األردن،-عمان الشروق، دار تطبيقية، رؤية التدريس تصميم القرارعة، عودة أحمد. 
 1 ط عمان، والتوزيع، للنشر الشروق دار عمليا، وترجمتها التدريس في النظرية دروزة، نظير أفنان ،

2000. 
 يدات، القاهرة، والتور  اسحاق الفرحان، توفيق مرعي، منهج تربوي الشركة العربية المتحدة للتسويق

 .2002، 1ط
 2002، 1 ط األردن، -عمان الصفاء، دار التفكير، ومهارات الطفل الخليلي، السالم عبد أمل 
  2002، 1لبنان، ط  -لعربية، بيروتاح، تعيمية اللغة العربية، دار النهضة االمتأنطوان. 
 المحتسب، دار استخدامها، وطرق إعدادها التعلمية، التعليمية الوسائل الكلوب، الرحيم عبد بشير 

 األردن، د.ط، د.ت. -عمان
 بوداود حسين، محمد داودي، النظرية البنائية كأساس لبيداغوجيا الكفاءات. 
  ،بوسمان كريستيان، ماري فرانسوا آخرون، أي مستقبل للكفايات، ترجمه: عبد الكريم غريب

 .2002، 1، طمنشورات عالم التربية، الدار البيضاء
 احمد مرعي، محمد محمود الحيلة، المناهج التربوية الحديثة، دار المسيرة، عمان، االردن،  توفيق

 .2008، 1ط
 2002، 1جمانة محمد عبيد، المعلم اعداده، وتدريبه، كفاياته، دار الصفاء للنشر، ط. 
  1حسين شحادة، معجم المصطلحات التربوية والنفسية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط، 

2002. 
 4 ط القاهرة، اللبنانية، المصرية الدار والتطبيق، النظرية بين العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن ،

2000. 
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 2002واالصطالحات، والمفاهيم األلفاظ الكفايات، موسوعة اللحية، حسن. 
 التعليم استراتيجيات أصول الصافي، الحكيم عبد شريف، محمد سليم رياش، أبو محمد حسين 

 .2002األردن،  عمان،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار والتعلم )النظرية( التطبيق،
  ،خالد لبصيص، التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربه الكفاءات واالهداف، التنوير للنشر والتوزيع

 .2008-1222، 1ط الجزائر،
 2002، 1خير الدين هني، مقاربة التدريس بالكفاءات، ط. 

 للنشر، وائل دار اإللكتروني، والتعليم التعليم تكنولوجيا سرحان، موسى عمر إستيتية، ملحس دالل 
 .1،2002 ط عمان،

 التربية كلية والتنافس، التعاون بين التدريس في الحديثة اإلستراتيجيات عصر، السعيد مسعد رضا 
 .2002 الكوم، بشبين

 1، ط1بالكفاءات، دار عاقل، الجزائر، ج رمضان ارجيل واخرون، نحو استراتيجية التعليم بالمقاربة ،
2002. 

 2010أوت  فلسطين، التدريس، طرق دليل قباجة، زياد عطوة، زاهر. 
 1222بيروت،  الكتب، عالم منظومية، رؤية التدريس، تصميم حسين، حسن زيتون. 

 عمان والتوزيع، للنشر الراية دار الفعال، والتعلم التعليم في الحديثة االتجاهات سلمان، منير زيد - 
 .2004، 1ط األردن،

 ،علم أصول مكتبة الشروق، دار إسماعيل، الدين عماد محمد ترجمة هوارد، أمدنيك، سارنوف 
 .1242، 2ط الحديث، النفس

 2002، 1 ط بيروت، الرسالة، مؤسسة العربية، اللغة تدريس في حديثة اتجاهات عمار، سام. 
 2002، 1 ط األردن، -عمان العلمية، الدار التعلم، صعوبات العزة، حسني سعيد. 
 2014 التربوي، النفس علم محمود، سماح . 
 2سهيلة محسن، كاظم القتالوي، المدخل إلى التدريس، دار الشروق للطباعة، رام الله، المنارة، ط ،

2002. 
 مصر،الشمس،  عين جامعة البنات، كلية المختلفة، النمو ومراحل التعلم المهدي، محمد سوزان 

 .2002، 1 ط
 دار والتطبيقي، النظري بين التعلم سيكولوجية الكناني، المنعم عبد ممدوح الله، خير محمد سيد 

 العربية، النهضة
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 ،1983 بيروت .  
  ،سيدار إبراهيم الجيار، دراسات في تاريخ الفكر التربوي، دار هناء للنشر، بيروت، لبنان، د ط

2000. 
 2002الجزائر،  هومة، دار التطبيقية، اللسانيات في دروس بلعيد، صالح. 
 2004، 1صالح بن ناصر، تطوير مناهج اللغة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، ط . 
 2002، 5 العدد السودان، أندرمان، جامعة مجلة حكيم، الحميد عبد. 
  ،2008، 2طعبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي، دار النهضة العربية، بيروت. 
 1عبد اللطيف حسين فرج، منهج المرحلة االبتدائية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ط ،

2004. 
  ،2002-2004عبد الله قلي، وحدة المناهج التعليمية والتقويم التربوي، الجزائر. 
 2001 سيكوتربوية، مجلة واالكتساب، التعلم فليو، الكريم عبد غريب، الكريم عبد. 
 1عبد الكريم غريب واخرون، معجم علوم التربية، سلسلة علوم التربية، الرباط، ط. 
  ،2012عبد المجيد علساني، نظريات التعلم وتطبيقاتها من علوم اللغة، القاهرة. 
 2001العين،  الجامعي، الكتاب دار التدريس، طرائق إلى مدخل كويران، عوض الوهاب عبد. 
 2012، 1محمد، مقاربه التعليم والتعلم بالكفاءات، دار االمل، بتيزي وزو، ط عسعوس. 
  عطا الله احمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج، تدريس التربية البدنية في ضوء االهداف

بالكفاءات، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر،  اإلجرائية و المقاربة
 .2002، 1ط
 2002، 2ط األردن، - عمان الشروق، دار التعلم، نظريات زغلول، الرحيم عبد عماد. 
 والتوزيع. للنشر الغرب دار بالكفاءات، المقاربة ظل في اإلبداعية التربية العباسي، عيسى 
 2. العدد التربوي، التكوين سلسلة وآخرون، غازدا 
 لحسن :ترجمة غريب، الكريم عبد رجعة ا م المدرسة، من انطالقا الكفايات، بناء بيرنو، فليب 

 .2008بزتكالي، 
 2002سحبان،  الحسين :ترجمة والسوسيوبنائية، الكفايات جونير، فليب 
 1 ط الجزائر، قسنطينة، الدين، بهاء دار التربية، اجتماع علم في محاضرات زرارقة، مامي فيروز  ،

2004. 
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 اإلسكندرية،  والتوزيع، للنشر العلمي المكتب ومهاراته، نماذجه زيتون، التدريس الحميد عبد كمال
2000. 

 الكويت، الفالح، دار التعليم، تكنولوجيا في مقدمة زوي، ا غ ذبيان محمد إسكندر، يوسف كمال 
 .1ط
 1 ط األردن، عمان، الشروق، دار العربية، اللغة تدريس أساليب في الكافي عطية، علي محسن. 
 2002الرباط،  التعليم، جودة تدبير أمزيان، محمد. 
 2000، 1 ط للطباعة، الفكر دار والتطبيق، النظرية بين العملية التربية سعد، حسان محمد. 
 1222، 1 ط ،األردن - عمان الميسرة، دار وممارسة، نظرية التعليم تصميم الحيلة، محمود محمد. 
 عمان والتوزيع، للنشر الميسرة دار التعلمية، التعليمية الوسائل وٕانتاج تصميم الحيلة، محمود محمد- 

 .2000، 1طاألردن،
 2002، 2 ط بيروت، الشروق، دار اإلسالم، ضوء في المعاصر النفس علم محمد، محمود محمد. 
 2 ط الرباط، الكتاب، قصر التدريس، علم إلى مدخل-التعليمية العملية تحليل الدريج، محمد ،

1222. 
 2002 مصر، اإلسكندرية، الجامعية، المكتبة الهناء، دار السلوكية، العلوم شفيق، محمد. 
 2012الجزائر،  الهدى، دار االبتدائي، التعليم لمرحلة البيداغوجي الدليل حثروبي، الصالح محمد. 
  2008، 2بالكفاءات، شركه دار الهدى، الجزائر، طمحمد صالح حثروبي، المدخل الى التدريس. 
 الجزائر، للكتاب، وطنية ال المؤسسة العامة، التعلم عملية في التعليمية الوسائل أهمية وطاس، محمد 

1989. 
 الفجالة، النهضة، دار التربوية، الطرق في الموجز التونسي، محمد الفتوح أبو األبراشي، عطية محمد 

 ت..د القاهرة، مصر،
 القاهرة. المصرية، األنجلو مكتبة التطبيقات، النماذج، المفهوم، التعلم، منسي، الحليم عبد محمود 
 2002، 2محمود كامل الناقة، أسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية، دار الطباعة للنشر، ط. 
  لكتاب الحديث، امختار الطاهر، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثة، دار

 .2011، القاهرة، 1ط
 2002، 1 ط عمان، الميسرة، دار والتعلم، التعليم إستراتيجيات عبيد، وليم. 

 مراجع أخرى: .3
 8 ج م(، ل )ع باب العين، الفراهيدي، أحمد بن الخليل. 
 2002  أفريل الحديثة، والبيداغوجيات المقاربات العرضيين، المعلمين بتكوين خاصة مصوغة. 
  2002-1822، 8الوسيط، مكتبة الشرق الدولية، طعجم. 
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  ،2012وزاره التربية الوطنية، االطار العام لمناهج مرحله التعليم االبتدائي. 
 2002، 1وزاره التربية الوطنية، المركز الوطني للوثائق التربوية، ط. 
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 ملخص :

ًُت ، انهغت انعشبُت ، انخعهى ، انخعهُى ، انًقاسبت بانكفاءاث ، ُانخعه الكلمات المفتاحية :

  .بُذاغىخُا، األسهىب انخشبىٌ

و فٍ األخُش ًَكُُا أٌ َسخخهص يٍ خالل دساسخُا نهزا انًىضىع انزٌ اشخًم عهً انبحث 

صعىبت انخعهى و انخعهُى كًا أحذثج فٍ حعهًُُت انهغت انعشبُت يع انخشكُز عهً ركش أسباب 

انًقاسبت بانكفاءاث ثىسة فٍ يدال حصًُى انًُاهح انذساسُت ، و أصبحج أكثش انًداالث خهبا 

 الهخًاو و انبحث فٍ انًُذاٌ انخشبىٌ.

حُث َسخخهص انقىل أَضا أٌ بُذاغىخُا انًقاسبت بانكفاءاث حًثم األسهىب انخشبىٌ و 

انحاصم فٍ يدال انخشبُت و انخعهُى فٍ عصشَا هزا ، و نقذ انخعهًٍُ انُاحح عٍ انخطىس 

 حىصهُا فٍ بحثُا إنً بعض انُخائح انًهًت و انخٍ حخًثم فٍ : 

إٌ بُذاغىخُا انًقاسبت بانكفاءاث حضًٍ انخفىق انذساسٍ فٍ خًُع األحىال انزٌ  -

 َُطهك يٍ داخم حدشة انخذسَس.

 هًُت عانُت ححخاج إنً وسائم و أدواث.إٌ بُذاغىخُا انًقاسبت بانكفاءاث نها ثقافت ع -

 إٌ بُذاغىخُا انًقاسبت بانكفاءاث حقىو عهً ححقُك وحذة انًعشفت نذي انخهًُز. -
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