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. مبرراتها و متطلباتها : املقاربة بالكفاءات في التربية و التعليم 

 بوثليجة رمضان / قيدوم أحمد                                   أ/       د

كذ ًكىن مً املفُذ الخؼشق ئلى البػذ الفلعفي و الىفس ي في جىاول 

مىطىع امللاسبت بالكفاءاث في التربُت و الخػلُم ، مً خالل ػشح بػع الدعاؤالث 

هل هدً هخػلم : راث الصلت باملىطىع و لػل أهمها هى رلك الدعاؤل اللذًم 

لىكىن أركُاء أم هكىن أركُاء لكي هخػلم ؟ 

وسبما كاهذ مداوالث إلاحابت في بذاًاتها فلعفُت ، في ئػاس الفلعفت اللذًمت التي 

ضة و الفؼشة أم  جىاولذ مىطىع الزكاء وكُف ًصبذ ألافشاد أركُاء ، هل بالغٍش

بػذها ئهخمذ الػلىم البُىلىحُت و الػصبُت بذساظت املىطىع . بالػىامل ألاخشي 

. ، زم ئهخللذ ئلى مُذان غلم الىفغ 

ت و هفعُت  و بعبب جضاًذ خاحاث املجخمؼ املخلذم  إلًجاد خلىل جشبٍى

ملشاكل في كثحر مً ألاخُان هي مشاكل ئكخصادًت ، فلذ جشاكمذ في العىىاث 

ألاخحرة مجمىغت مً املفاهُم املشجبؼت بمداوالث الخغُحر و إلاصالح في الىظام 

الخػلُمي في الجضائش ، فمً ملاسبت الخذَسغ باألهذاف ئلى ملاسبت الخذَسغ 

بالكفاءاث ئلى الخذَسغ باملهام ،  وكذ أفشص هزا التراكم في املفاهُم خالت مً 

غمىض لذي الػاملحن في املجال التربىي و الخػلُمي ، سبما كذ حػىد هخائجها ظلبا 

. غلى املخػلمحن

ئحخاح مفهىم امللاسبت بالكفاءاث ،  في العىىاث ألاخحرة ، املُذان 

الخػلُمي ، بدُث صاس مفشدة مخذاولت لذي املخخصحن و املهىُحن مً مػلمحن و 

حن و ختى الخالمُز و أولُاؤهم ، و بذسحت أكل في الىصىص الشظمُت التي لم  ئداٍس

.  حػشطه بكثحر مً الىطىح 
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ظجركض مً خالل هزا الػمل غلى ملاسبت الخذَسغ بالكفاءاث ، و ظىداول جىطُذ 

دواعي و مبرساث الػمل بهزه امللاسبت في املجال التربىي أو الخػلُمي ، زم وػشض ما 

. ًخؼلبه الػمل بهزه امللاسبت مً ئحشاءاث 

: مفهوم الكفاءة 

ذ الخىض كثحرا في مفهىم الكفاءة وما اسجبؽ بها مً مفاهُم أخشي كمفهىم  ال هٍش

. اللذسة أو املىكف، لكىىا وشحر ئلى كُفُت وصىل هزا املفهىم ئلى املُذان الخػلُمي

للذ ظهش مفهىم الكفاءة  : الكفاءات من عالم الشغل إلى املجال املدرس ي- 1

خُا ، بشكل أوضح في غالم الشغل ، زم ئهخلل ئلى غالم املذسظت مً خالل  ،جاٍس

ً املنهي، هزا إلاهخلال هى الزي أفشص الكثحر مً الغمىض و الخىىع و أخُاها  الخكٍى

ظيشحر في .اطؼشاب  في املفهىم ، خاصت غىذما ًخػلم ألامش بخػلُم الكفاءاث 

: هزا إلاػاس ئلى بػع إلاخخالفاث في املفهىم بحن غالم الشغل و غالم املذسظت

للذ خل مفهىم الكفاءة ، في مُذان الشغل ، كبذًل ملفهىم املإهل ، فػلى مً - أ

ً مشفم بشهادة  ًؼلب مىصب الػمل أن ًثبذ مإهالث مػُىت مشجبؼت بخكٍى

و ملا الخظ اللائمىن غلى املإظعاث و الششكاث  بأن الكثحر مً . سظمُت 

الشهاداث ال جفي بمخؼلباث الىظُفت ، خاصت غىذما ًخػلم ألامش بما ًجذه 

نهم الىظشي بما هى  الحاصلىن غلى الشهاداث مً صػىباث في مؼابلت جكٍى

ً الىظشي و مُذان الػمل  مىحىد في الششكت ، هزا الفشق بحن الخكٍى

ئصدادائحعاغا خصىصا مؼ الخؼىس الهائل في املجال الخكىىلىجي الزي لم جىاكبه 

. املذسظت كثحرا 

ً و الشهادة ، أصبدذ املإهالث الفشدًت و  باإلطافت ئلى مؼلب الخكٍى

خ الشخص ي و املنهي للفشد ششػا لحصىله غلى مىصب الػمل  . الخاٍس
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( (Le Boterf,1997مً خالل ما ظبم فان مفهىم الكفاءة أخز مػنى غبر غىه   

ومً هىا فان الكفاءة جخظمً معرفة تسيير وضعية مهنية معقدة ًبأنها ً 

: املإششاث الخالُت 

ٌػخبر صاخب كفاءة  ، رلك الشخص الزي ٌعخؼُؼ مىاحهت وطػُت حذًذة -

. بشكل فػال 

خه - . جشجبؽ الكفاءة بالفشد ، فهي فشدًت و مشجبؼت بخاٍس

ال جخدذد الكفاءة باملػاسف و املػلىماث التي ًمخلكها الفشد ، بل و أكثر بلذسجه -

 Leغلى خشذ و دمج  هزه املػلىماث و املػاسف غىذ مىاحهخه لىطػُت حذًذة  

Boterf,1994) )

ال وعخؼُؼ أن هالخظ الكفاءة بشكل ئحشائي ، بل و هلمعها مً خالل آزاسها و - 

. هخائجها 

 في املُذان الخػلُمي ، بِىما نعلم الكفاءةما ًمكً اظخيخاحه هى أهىا 

هخػشف غلى مذي جدللها لذي ألافشاد في مُذان الشغل ، ألن املذسظت فظاء 

.  لخػلُم الحُاة إلاحخماغُت و لِعذ فظاءا ملماسظت الحُاة إلاحخماغُت

خُت املشجبؼت بمداوالث حػمُم جؼبُم  ذ هىا أن وشحر ئلى بػع إلاشاساث الخاٍس هٍش

. امللاسبت بالكفاءاث و ما ًخصل بها مً بُذاغىحُا إلادماج 

حشحر ألادبُاث في هزا املىطىع ئلى أن بذاًاجه كاهذ مؼ ججاسب في 

الخػلُم الػالي، في بذاًت الثماهِىاث مً اللشن املاض ي، و كان رلك في أوسوبا و 

  ، ئال أن رلك لم ًمغ حىهش J.M.DeKeteleخاصت في بلجُكا مً خالل أغمال 

الىظام الخػلُمي بالجامػت ، بل اكخفى بخؼُلاث وطػُاث إلادماج في ئغذاد 

بِىما كاهذ الخؼبُلاث الفػلُت هي التي ئججهذ فُما بػذ ئلى . بدىر الؼلبت مثال 
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  ، و بذغم مً مإظعاث Xavier Roegiersالخػلُم إلابخذائي،خاصت مؼ أغمال 

 Xavierدولُت كالُىهِعكى و الُىهِعف ، في جىوغ زم في الفُدىام ،أًً أصذس 

Roegiers كخابه ً بُذاغىحُا إلادماج   La pédagogie de l'intégration و بػذ ، 

بػع الخؼبُلاث في الخػلُم الثاهىي ، خاصت في بلجُكا ، جشكض إلاهخمام غلى 

 ً لُت  ، مً خالل أغمال مكخب هىذظت التربُت و الخكٍى الػذًذ مً الذول إلافٍش

(BIEF)  لُت أخشي : في . حُبىحي ، مىسٍخاهُا ، مذغشلش ، الغابىن ، و دول ئفٍش

: متطلبات املقاربة بالكفاءات- 2

ملا كان إلاسجباغ حلُا بحن مؼلب امللاسبت بالكفاءاث و غالم الشغل 

ً املنهي ، فاهىا هجذ أهفعىا أمام هىع مً التربُت  ،خاصت مً خالل الخكٍى

ئهىا هىا أمام وطػُت ًكىن . املػشوفت في غلىم التربُت بتربُت الشاشذًً أو الكباس

ً أو حػلُم ًفشض غلُه إلاغذاد ملهىت جؼلب  فيها الشاشذ ملضما لإلهخشاغ في جكٍى

مً هىا فان هزه امللاسبت .مىه كائمت مً الكفاءاث املػبر غنها بالعحرة الزاجُت 

امللاسبت  بمتطلبات  ظخفشض وطػُاث حذًذة ،ظمُىاها مً خالل هزه الىسكت

ىى و آخشون،)بالكفاءاث، ومً أهمها خاصت ما أشاسئلُه  (: 2005بحًر

  ً اـ الكفاءة املكدعبت كىفار ئلى الخكٍى

ىى و آخشون ئلى جدىل   كجضء ال ًخجضأ التجربة أو الخبرةبدُث ٌشحر بحًر

مً املكدعباث الزهىُت لألفشاد الزًً ًؼلبىن الىظُفت أو الػمل  ، و ٌشحرون 

غلى ئغؼاء صالخُت شاملت للخجشبت بصُغ للخىظُف مً كبُل ً الذبلىم كزا أو ما 

و ًدُل لفظ ًما ٌػادله ً في الغالب ،لِغ فلؽ ئلى مكاهت الشهاداث . ٌػادله ً

داخل غائلت الذبلىم املؼلىب ، بل أًظا ئلى حجم الخجشبت املهىُت في مجال 

ً الزي جم اخخُاسه . الخكٍى
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وهىا وشحر ئلى أن وطػُاث حذًذة ظُفشطها هزا الخصىس الجذًذ ، 

كامكاهُت مىذ شهاداث مػادلت للشهاداث الجامػُت الجمىذ غلى أظاط مىاد و 

ملاًِغ مذسظت ، بل غلى أظاط سصُذ مً الخبرة أو مً الكفاءاث املؼلىبت 

ػاث و اللىاهحن . لىظُفت ما  هزا الخصىس الجذًذ ًفشض كزلك حػذًال في الدشَش

 ً . التي جمىذ غلى أظاظها الشهاداث الجامػُت و شهاداث الخكٍى

: ب ـ الكفاءة املكتسبة كهدف للتكوين و التعليم 

و مً بحن مخؼلباث هزه امللاسبت ، أن جخدىل الكفاءة كهذف لكل أهىاع 

ً ، أن جلتزم مثال ،   ًالصم املخمذسط خالل معاسه دفترا للكفاءاتالخػلُم و الخكٍى

 الزي كان و ال صال للدفتر الدراس يالذساس ي ، بذال مً إلاظخخذام الكالظُكي 

.  ًالصم الخلمُز خالل معاسه الذساس ي 

 : ج ـ الكفاءة املكتسبة كتقويم لإلجتياز في التكوين

ً ما فاهىا هلىمبه بالػىدة ئلى مشحػُاث  م جكٍى و هىا و أمام أي غملُت لخلٍى

ً  أي اللذساث و الكفاءاث املؼلىبت ألي مهىت ، و لِغ غلى أظاط الخػلم  الخكٍى

. فلؽ 

: د ـ الجامعة أمام إقرار صالحية املكتسبات 

ٌعخذعي مىا الػمل بامللاسبت بالكفاءاث أن ًخغحر الخصىس هدى ئظخلبال 

الؼلبت بالجامػت ، بدُث ًصبذ مً البذًهي أن حعخلبل الجامػت الكباس و 

ذون الحصىل غلى الشهاداث الجامػُت بعبب ئمخالكهم  املهىُحن  الزًً ًٍش

أن جىظم بيرينوهزا ماٌعخذعي ، كما ًلترح . لشأظمال مً الخبرة في غالم الشغل 

ً غً بػذ أو الذسوط  الجامػت أوكاث الذسوط وفم هزا الخصىس ، كالخكٍى

. املعائُت 
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في ألاخحر ، البذ مً إلاكشاس بان فلعفت امللاسبت بالكفاءاث كائمت غلى 

مبرساث هي التي أظهمذ في ئهدشاسها ، حضء منها مشجبؽ بداحاث حػلُمُت ، وهىا 

 ، Xavier Roegiersمً الخدذًاث الثالزت التي ركشها  (G.Scallon,2004)وشحر ئلى ما أوسده 

حػذد مػاسف : و هي جدذًاث حػمل امللاسبت بالكفاءاث غلى جدلُلها ،أوال 

 .املخػلمحن 

مداسبت إلاخفاق : طشوسة ئكتراخخػلماث راث مػنى للمخػلمحن، زالثا : زاهُا 

. املذسس ي 

لكً الجضء ألاخش مً هزه الفلعفت مشجبؽ بداحاث غحر مذسظُت أو حػلُمُت ، 

ولخلبُت هزه الحاحاث البذ مً الخأكُذ غلى طشوسة الخىافم مؼ جؼبُلاث امللاسبت 

بالكفاءاث و ما جفشطه مً حغُحر في جصىساث املخػلمحن و املخخصحن و املهىُحن و 

. املششفحن غلى الشأن الخػلُمي و التربىي مً مخؼلباث 
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