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 إلھداءا                        
 

 

 

إرشادي إلى كل من یتطلع إلى  اھدي ھذا العمل إلى كل من ساھم في توجیھي وسھر على

 .الوحدة والمحبة والحریة لكل شبر من أرضھ وطن عربي كبیر ، تسوده

كثیر من وقتھم وجھدھم في الالى رعاة العلم في االسرة والمدرسة والمجتمع الذین یبذلون 

والى عائلة بن زھیدي  سبیل النمو المتكامل لشخصیات أبناء مجتمعھم متمسكین في ذلك ،

وخاصة الوالدین العزیزین وال انسى اخي العزیز والمرحوم الحاج وأوالد محمد علي ، 

یقولھ علیھ .   والى اخوالي االعزاء ورحمة امة هللا ،واالخ نورد الدین   وزوجة الغالیة 

 "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ: " الصالة والسالم 
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 :  ةــقدمالمـــ

تعد عملیة التجدید والتطویر في مختلف المیادین مسألة طبیعیة، بل ضرورة تقتضیھا 

التحوالت والمستجدات في المجتمعات ویھدف كل تطور إلى تحقیق الفعالیة والسعي نحو 

حیاة وقطاع التعلیم ھو أولى بھذا التطویر إذ یشكل  أبرز األفضل في شتى مجاالت ال

انشغاالت األمم، ألنھ مجال یتعلق بناء وإعداد الفرد للحیاة فھو یعتبر الثورة التي ال تنصب 

والركیزة األساسیة لكل تأسیس فعال وسلیم لبناء مجتمع المعرفة الذي أصبح من سمات 

التربیة خالل السنوات األخیرة اھتماما بالغا  العصر الحالي لذا أولى الباحثون في مجال

لموضوع التعلیمیة التي تبحث في طرائق التدریس ومن بین ما جاءت بھ المقاربة بالكفاءات 

والتي مھدت لھا من قبل وكان لھا الفضل في ذلك المقارنة باألھداف فكانت المقاربة 

 بالكفاءات مكمال ومصحح لما سبقھا من مقاربات تربویة

من أجل " مقاربات المنظومة التربویة دراسة مقارنة "نت فكرت دراستنا لھذا الموضوع فكا

كشف كل ما تسعى  إلیھ المقاربات سواء كانت األھداف التربویة أو المقاربة بالكفاءات في 

 العملیة التعلیمیة التعلمیة، 

وذلك  ، والتحلیل والمقارنةالوصفي أما فیما یخص المنھج الذي اتبعناه في بحثنا ھو المنھج 

لطبیعة الموضوع،وقد تعددت الدراسات في ھذا الموضوع وذلك لما تلعبھ العملیة التربویة 

صل إلى لم شتات الموضوع قصد التو. والمجتمع على حد سواء ھم في حیاة الفردممن دور

 .وتقریب االستفادة منھ وإبراز الطریقة األنجح في المیدان التعلیمي والتربوي

الخاتمة ثم قائمة المصادر وفي األخیر وقد قسمنا بحثنا ھذا إلى ثالثة فصول تتقدمھم المقدمة 

 .والمراجع
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لغة [ تعریف الھدف : تعرضنا فیھ إلى)مفاھیم وإجراءات(األھداف التربویة : الفصل األول 

األساسیة لعملیة المراحل وأھم   لماذا التدریس بواسطة األھداف؟ ثم التساؤل  ] ،واصطالحا

الغایة من تطبیق -/ ھل األھداف ضرورة ملحة في العملیة التربویة؟- التدریس الھادف

 منھجیة التدریس باألھداف

 التعلمیةالتربویة في العملیة التعلیمیة  دور األھداف -ثم 

 إلخ........ ھامعاییر  اتھامستوی،  ة األھداف التربویةأھمی

ف التربویة إلى ات تناولنا فیھ كیف تم االنتقال من األھداءالمقاربة بالكفا  :الفصل الثاني 

وكل ما لھ  تءاالكفا؟ لنحدد مفھوم المقاربة  لكفاءاتبات، ثم لماذا المقاربة ءاالمقاربة بالكفا

 الخ...عالقة بھا من أنواعھا إلى المكوناتھا إلى خصائصھا 

وقفنا على أوجھ  ثحیات ءو المقاربة بالكفا باالھدافالمقاربة ة بین نالمقار: الفصل الثالث 

 .التشابھ واالختالف بینھما والعالقة بینھما

 .خالصة ما توصلنا إلیھ من نتائج أما الخاتمة جمعنا فیھا

ساعدنا على إنجاز ھدا  و في األخیر ال یفوتنا أن نتقدم بتحیة شكر و عرفان إلى كل من

على نصائحھ  توجیھاتھ  ونشكره حنیفي بن ناصر.دف ھم األستاذ المشرو على رأس ثالبح

 .الزمالء ذة القسم األدب العربي، و كذالك كل جمیع أساتالقیمة، و

 

 ونسأل هللا التوفیق  -                                                                              
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یجب أن یفھم بمعناه "غرض الرئیسي عن التربیة ھو تغییر سلوك التالمیذ وھذا التغییر إن ال

التربویة، ویجب أن یكتسب والعمل نتیجة للعملیات .الشامل الذي یتضمن التفكیر والشعور

التالمیذ أفكارا لم تكن عندھم من قبل ومھارات لم تكن متوفرة لدیھم ورغبات ومیول 

واتجاھات أشمل وأعمق مّما یعرفونھا لھذا فإن األھداف التربویة األساسیة، یجب أن تصاغ 

 1".على اعتبار أن التربیة عملیة تغییر في السلوك

كان  مھمة في نموذج العملیة التربویة إال أنھا تمثل مجموعة القیم تأخذ األھداف م: ولھذا كلھ 

واالتجاھات والقدرات والمعارف والمھارات التي یتضمنھا النظام التربوي ففي ضوء 

األھداف یتجدد كل شيء في التربیة، وتعتبر األساس في أي عملیة تعلّمیة تعلیمیة الدلیل 

تّعلم، وتمثل ما ینوي المعلّم أن یحققھ لدى تالمذتھ ولو والموجھ  والمنظم ألداءات المعلم والم

استعرضنا أي نظام تربوي تجده یبدأ بصیاغة أھدافھ التربویة العامة التي ینبغي انبثاقھا من 

إذ ال بد لكل منھج مدرسي فّعال أو برنامج تربوي  2"الفلسفة التربویة التي یتبناھا ذلك النظام

بویة الواضحة حتى تكون الممارسات التربویة أو شامل مجموعة من األھداف التر

اإلجراءات التنفیذیة التربویة لھذا البرنامج محددة ودقیقة، وتؤدي في نھایة المطاف إلى 

 3."تحقیق األغراض المرسومة لھا

: وسیتم في المدخل التطّرق إلى عدة موضوعات فرعیة ذات عالقة باألھداف التربویة أھمھا

تحدید المفھوم اللغوي واالصطالحي لألھداف التربویة وھل األھداف ضرورة ملحة في 

العملیة التربویة، ودور األھداف التربویة في العملیة التعلیمیة التعلمیة، كما سنشرح أھمیة 

 .وغیرھا....تربیة، وكذا المراحل األساسیة للتدریس الھادف، واھم عناصرهتحدیدھا في ال

 : تعریف الھدف -1

الھدف ھو المشرف من األرض وإلیھ یلجأ، والھدف كل شيء ":" ن منظوراب"عرفّھ : لغة

 كان أحب ما أستشر بھ رسول هللا:" عن عبد هللا بن جعفر قال: عظیم مرتفع وفي الحدیث

                                                            
 115ص  2006 1عیسى خلیل محسن، اإلتجاه الفلسفي في المفھوم التربوي، دار جریر للنشر والتوزیع، األردن ط -1

 120ص  2008العلمیة للتسویق، مصر د ط، عبد الرحمن عدس وآخرون، علم النفس التربوي، الشركة  -2

،  1جودت أحمد سعادة، استخدام األھداف التعلیمیة في جمیع المواد الدراسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، مصر ط -3
 24ص  1991
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والھدف .صلى هللا علیھ وسلم لحاجتھ ھدف أو حائش نخل أي ما ارتفع بناء ھو غیره

 4"الدنو، أھدف القوم أي قربوا":

ھدف الشيء أسرع إلیھ ورمي ":"منجد الطالب عن منجد األب معلوف"وجاء الھدف في 

 دنا منھ وقرب،: ، وأھدف من الشيء أشرف علیھ: لى التّلإلیھ، وجعلھ ھدف لھ، وأھدف ع

 5"ھو كل بناء أو كثیب رمل أو جبل ومنھ سمي الغرض الذي یرمي إلیھ ھدفا:والھدف 

فالھدف إذا ھو كل ما یرید الفرد الوصول إلیھ، ویتطلب تحقیقھ نشاطات مّركزة ومتناسقة 

 .وتدبیر الجھود خالل فترة من الوقت

الواردة في تحدید األھداف التربویة أو الھدف من التربیة،  تعددت التعاریف : اصطالحا-2

 .اتجاھاتھاقدیمھا وحدیثھا، وعامھا وخاصھا ومختلف 

إن الھدف من التربیة ھوان یصبح الفرد عضوا صالحا  ):" م.ق 347-427(أفالطون عّرفھ -

نما ھو غایة في المجتمع وذلك بمعرفتھ للخیر  والفضیلة وتربیة الفرد لیست غایة لذاتھا، وإ

 ".بالنسبة للغایة الكبرى وھي نجاح المجتمع وسعادتھ

إن الھدف من التربیة ھو أن یستطیع الفرد عمل كل ) :" م.ق 322-284(أرسطو وعّرفھ  -

ما ھو مفید وضروري في الحرب والسلم، وأن یقوم بما ھو نبیل وخیر من األعمال وبذلك 

 ".یصل إلى حالة السعادة

الھدف من التربیة والتعلیم :" فیقول) VINORINO )1378-1446ورینوفینأما اإلیطالي 

ھو تنمیة الفرد من جمیع نواحیھ،العقلیة والجسمیة ال لمھنة خاصة ولكن یكون مواطنا صالحا 

  6."مفیدا لمجتمعھ قادرا على أداء الواجب العام والخاص

إن الغرض الذي ):"1626-1561(فرانسیس بیكونویعرف األھداف التربویة، اإلنجلیزي -

یجب أن تسعى التربیة لتحقیقھ ھو النمو الكامل المتكامل للفرد، ویجب أن تسعى لتمكین 

اإلنسان من فھم أسرار الطبیعة ، وتسخیرھا لخیر البشریة وتقدمھا، والتربیة ھي وسیلة 

                                                            
 346ص  1981دار المعارف ، مصر ط  9لسان العرب،ج ،أبو الفضل جمال الدین ابن منظور - 4

 763، ص 2001،  48البستاني ، منجد الطالب عن منجد األب معلوف ،دار المشرق، لبنان ط  فؤاد أفرام - 5

 36ص  8، دار المعارف ،مصر،ط 1صالح عبد العزیز، التربیة وطرق التدریس ج /د - 6
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ذھن التلمیذ لتحقیق أغراض عملیة نفعیة بدال من أن تكون وسیلة لتكدیس المعلومات وحشو 

 ".بالقوانین والمعلومات النظریة التي ال صلة لھا بالمحیط والواقع 

ھدف التربیة ھو تنمیة ):" 1827-1746(السوسري جون ھنري ستالوتزي ویعرفھا -

قدرات الفرد واستعداداتھ، وتوفیر الفرص لنمو صفة اإلعتماد على النفس فیھ، ومساعدة 

 7".نفسھ بنفسھ

ھدف التربیة ھو تكوین األخالق ):" 1841-1776(ن فردیریك ھربارت جوویرى األلماني -

أو  الحسنة وغرس الخیر والفضیلة في نفس التلمیذ مع تحقیق النمو الكامل المتكامل المنسجم

 "المتعدد الجوانب

الغایة األساسیة للتربیة، والھدف ):" 1903-1820(ھربارت سنبسر ویعرفھا اإلنجلیزي -

عداد للحیاة الكاملة للفرد وذلك بواسطة الخبرات واألنشطة والوسائل األعلى لھا مع اإل

 ".الصالحة لتحقیق ذلك الھدف األعلى بنجاح

وھو مساعدة الفرد على النمو الكامل ):"1952-1889(جون دیوي ویعرفھ األمریكي -

تمر وطاقاتھ وتنمیتھا ومساعدتھ على التكیف المس استعداداتھوالمتكامل لشخصیتھ على تفتح 

 8".والطبیعیة وتزویده بالخبرات التي یتطلبھا ذلك التكیف االجتماعیةمع بیئتھ 

-1:"فیحدد الھدف التربوي في ثالثة عناصر  )TAYLER(رالف تایلور أما األمریكي -

 واالستغاللتنمیة القدرة على مواجھة المشكالت -2تعلیم الشيء كیفیة التكیف مع المجتمع،

الحیاة الصالحة للفرد والجماعة في ضوء -3في التوجھ الذاتي والحریة في قیادة النفس،

 9".المجتمع الدیمقراطي

 .إعداد المتعلم إعدادا متكامال للتكیف مع الحیاة وحل مشكالتھا -1

 .تزویده بالمعرف والخبرات -2

 .التأكد على القیم واألخالق -3

 .ت السلوكیة بین الفرد واآلخرینمساعدة الفرد على تكوین العالقا -4
                                                            

 118-116ص  1971عمر التومي الشیباني، تطور النظریات واألفكار التربویة، دار الثقافة ، لبنان، ط - 7

 293-247المرجع نفسھ ص - 8

 14ص  1962رالف تایلور أساسیات المناھج، ترجمة أحمد خیري كاظم، دار النھضة العربیة،مصر د ط  - 9
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عبارة عن وصف :" فیقول" مجمد جان"فیعرفھ:المنظومة التربویةأما تعریف الھدف في -

للتوقعات التي یأمل مخططي المناھج أن تحصل في سلوك الطلبة أو أفكارھم ومبادئھم نتیجة 

 10".مرورھم في خبرات تعلیمیة معینة وتفاعلھم مع مواقف تدریسیة محددة

الھدف ھو سلوك مرغوب فیھ لدى المتعلم نتیجة نشاط یزاولھ كل من :"  الدریجیعرفھ و-

 11".المدرس والمتمدرسین وھو سلوك قابل ألن یكون موضع مالحظة وقیاس وتقویم

 "ھو التخطیط للنوایا البیداغوجیا ونتائج سیرورة التعلیم:" )BERIZEA(بیرزیاویعرفھ -

الھدف عبارة تصف نتائج تعلیمیة تبین سلوك أن :" ) GRANLAN (روالن  ویرى -

 12"التلمیذ الذي یتوقع أن یتكون لدیھ أو یظھر بعد حصول على خبرات تعلیمیة معینة

ویبدو مما سبق أن الھدف ھو انطالق ووصول أي بدایة تعقبھا نھایة، إال أن ذلك لن یتحقق 

الھدف ال بد من التحقیق إال بوضع خطة محكمة وااللتزام بتنفیذھا بمعنى أنھ لكي یتحقق 

 .والتدبیر والتنظیم المحكم

 ت

 

 

 

 

التعلیم وفرز الحاجات وتحید األھداف  إستراتیجیةتشمل عملیة التخطیط  :االنطالقنقطة -1

 .المرجوة

العالقة التفاعلیة بین المعلم والمتعلم ،وما اشتملتھ من محتوى  :الفعل التعلیمي سیرورة-2

 .دراسي وطرق ووسائل

       تتضمن النتائج المحصل علیھا وھي تختلف باختالف المسار الدراسي: نقطة الوصول-3

 13.أو المرحلة التعلیمیة
                                                            

 46ص  1998، 2دار الطرفین والمكتبة المكیة، السعودیة،ط  محمد صالح جان، المناھج بین األصالة والتغریب،- 10

 86ص  1990النجاح الجدیدة، المغرب، د ط محمد الدریج، التدریس الھادف، مطبعة - 11

 11، ص 1995محمد الشارف سریر، نور الدین خالدي، التدریس باألھداف وبیداغوجیا التقویم ، الجزائر - 12

 حدید النتائج اإلستراتیجیة

 نقطة اإلنطالق سیرورة التعلیم والتعلم نقطة الوصول
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 لماذا التدریس بواسطة األھداف؟ -2

ة بالمضامین وسیلة األستاذ الذي یعتبر ھو القائد والمسیطر كانت في وقت مضى المقارب

ولّد ) المقاربة بالمضامین(داخل غرفة الصف، یقدم المعرفة بأسلوب جاف، وھذا األخیر 

فا، وھو مطالبون یأزمة لدى التالمیذ حیث أصبحوا یكتسبون المعرفة جاھزة كما وك

تدریس بواسطة األھداف رأوا فیھ أنھ أرقى باستحضارھا فقط عند المسائلة أو االختبار، أما ال

في میدان التعلیم والتعلم ألنھ یعتمد على عقلنة الفعل * المناھج وأنجح البیداغوجیات

كذلك ینطلق من حاجیات المتعلمین  وألنھعلى ضمان نتائجھ و-ثقافة وتفكیر-التربوي

 .البیئة المحیطة بھمویراعي استعداداتھم وقدراتھم ویتماشى مع اإلمكانیات المتوفرة في 

وفي ھذا الشأن سعت المنظومة التربویة إلى خلق التوازن الموضوعي والمنھجي وإیجاد 

بدائل تطویریة لیكون الحل ھو التدریس باألھداف من التیار السلوكي، وقد ساھم في تحقیق 

مي سعي األساتذة لتحدید كل نشاط تعلیمي تعل: عدة مكتسبات ھامة ال یمكن تجاھلھا منھا

عملیة  وضبطبشكل دقیق وكذا ترجمة محتویات ھذه األخیرة ترافقھا خطط دقیقة لتحقیقھا 

التقویم التكویني أو اإلجمالي، وكذلك طرح إشكالیة الجودة والفعالیة والمردودیة واإلجمالیة 

التعلیمیة من المنظور الجدید حیث أفضى التطور الذي عرفتھ حركة األھداف التربویة إلى 

 االفتراضاتموذج التدریس بواسطة األھداف ،وینطلق ھذا النموذج من مجموعة من ظھور ن

 منھا

أن التالمیذ یتعلمون بصورة أفضل إذا ما طلعوا على األھداف المرجو تحقیقھا مما -1"

ومعرفة مستوى األداء الذي ینبغي أن یصلوا  انتباھھمیساعدھم على توجیھ جھودھم وتركیز 

 .ت المطلوبة في العدید من الحاالتباألھداف كفیل بإنتاج التغیراإلیھ كما أن اإلخبار 

استخدام المعلمین لألھداف یمكنھم من تحیّد النشاطات الالزمة لتحقیق تلك األھداف  عن-2

وتوجیھ جھودھم، واختیار المضامین التعلیمیة برمتھا، لما یوفره ھذا النموذج من إطار 

 14."مرجعي واعتباره نقطة انطالق ووصول في الوقت نفسھ

                                                                                                                                                                                          
 12المرجع نفسھ ، ص - 13

 2009ط  -، فضیلة حناش، التربیة العامة سند للتكوین المتخصص، وزارة التربیة الوطنیة ، الجزائر-عبد هللا قلّي، د-د- 14
 38ص 
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 :المراحل األساسیة لعملیة التدریس الھادف -3

التخطیط والتنفیذ والتقویم، وتشمل كل : ن عملیة التدریس ثالث مراحل رئیسیة ھيتتضم 

مرحلة من ھذه المراحل على مجموعة من المھارات التي یتعین على المعلم إتقانھا حتى 

یستطیع أن یؤدي عملھ التدریسي بكفاءة واقتدار وفیما یلي نتناول المراحل الثالثة بشيء من 

 :التفصیل

وعملیة من العملیات  یعد التخطیط سمة من سمات العصر الحدیث :طیلتخطمرحلة ا-أ"

المھمة والرئیسیة التي تنظم جھود اإلنسان في ھذا العصر الذي یتمیز بالتعقید الناتج عن 

 .التقدم العلمي والتقني  الھائل

فعلى المدرس أن یعد درسھ ویخطط لھ قبل الخوض فیھ مع طلبتھ والقیام بتدریسھ لھم، حتى -

یكون في ذلك على بینة من أمره ، یعرف ھدفھ من درسھ وكیف ینقلھ إلى الطلبة ویحققھ 

معھم بكل كفایة ووضوح وأن یكون واثقا من كل خطوة یخطوھا في الدرس ویربطھا مع من 

 ي ستلحقھا لتحافظ على وحدة الموضوع وتكاملھ سبقھا، وبالخطوة الت

لیكون من ذلك فكرة شاملة عنھ عند الطالب فھذه المرحلة تھدف إلى استغالل الموارد المتاحة 

استغالال من شأنھ أن یحقق أقصى استثمار لھذه الموارد من خالل الربط بین األھداف 

 15".واإلمكانات والزمن والجھد

تند إلى تخطیط علمي محكم شانھا في ذلك شأن جمیع المجاالت تس:" فالعملیة التعلیمیة

االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة وحیث إن التدریس أحد األمور الرئیسیة للعملیة التعلیمیة 

فإنھ یمكن القول أن فاعلیة التدریس وجدوه تتوقف على مقدار ما یبذل من جھود في 

 ة ـــــملیة علمیة یقل فیھا مقدار المحاولفھذا األخیر یجعل من التدریس ع 16"التخطیط

                                                                                                                                                                                          
وتعني الطفل وعند جمعھا یصبح المعنى الكامل  gogieكلمة من أصل یوناني تتكون من مقطعین ھما  :البیداغوجیا*

 للمصطلح ھو علم تربیة الطفل 

 45ص  2004فؤاد سلیمان قالدة، األساسیات في تدریس العلوم، دار المعرف ، مصر د ط - 15

المسیرة للنشر والتوزیع دار ) تخطیطھ، مھاراتھ،استراتیجیاتھ، تقویمھ(، التدریس الفعال عفت مصطفى الطناوي - 16
 35ص 1،2004األردن ط ،والطباعة
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 17"والخطأ وبالتالي یتجنب المعلم المواقف المحرجة التي قد یتعرض لھا نتیجة عدم التخطیط

 . فھو أمر ضروري لتحقیق التدریس الجیّد في ضوء معرفة طبیعة المتعلّمین وإمكاناتھم

از ما یخطط لھ في المرحلة األولى وھي المرحلة التي یسعى المعلم فیھا، إلى إنج: التنفیذ-ب

وتشمل المرحلة على مجموعة كبیرة ومتنوعة من المھارات التي یتعین على المتعلم إجادتھا 

لعل من أھمھا عرض الدرس، وما تتضمنھ من مھارات فرعیة كمھارة التھیئة وتنویع 

ة وتوجیھا المثیرات وغلق الدرس، وكذلك مھارات استخدام األسئلة الصفیة تصنیفا وصیاغ

التنفیذ، كذلك مھارة استشارة الدافعیة ومھارة التعزیز، ومھارة استخدام المواد  اراتـــــومھ

 .واألجھزة، ومھارة إدارة الفصل ومھارة التعامل اإلنساني

وتنفیذ الدرس الصفي یحقق تعلما منتظما تحت إشراف المعلم، ولم یعد صمت التالمیذ :

ا لتصنیف المعلم في فئة األكفاء ألنھ یعد ناقال للمعرفة بل واستماعھم لشرح المتعلم كافی

أصبح موجھا ومرشدا ومسؤوال عن تعدیل سلوك التالمیذ نحو أھداف الدرس وثانیا 

 18"لشخصیتھم السویة

وھو عملیة تشخیصیة عالجیة تتطلب جمع بیانات موضوعیة ومعلومات : مرحلة التقویم-ج

، بغرض التوصل إلى باستخدام أدوات قیاس متنوعةحددة صادقة عن أفراد أو أھداف م

تقدیرات كمیة وأدلة كیفیة یستند إلیھا في إصدار أحكام حول ھؤالء األفراد أو المھام أو 

 19"البرامج واتخاذ قرارات مناسبة بشأنھا لزیادة فاعلیتھا في تحقیق األھداف المحددة

 :والتقویم أنواع

أو        وھو الذي یتم قبل البدء في دراسة البرنامج التعلیمي ): القبلي(التقویم الشخصي -1

 .المقرر الدراسي

وھو عبارة عن تقویم مستمر یكون مصاحبا لعملیتي التعلیم ): البنائي(التقویم التكویني -2

    والتعلم من بدایتھا وحتى نھایتھا، ویتم ھذا التقویم باستخدام االختبارات القصیرة األسبوعیة 

 .شھریة وكذلك من خالل مالحظة المعلمین للمتعلمین ومناقشتھم معھمأو ال
                                                            

 69ص  2005، 1علي راشد، األداء التدریسي الملتزم، دار الفكر العربي، مصر ط-17

 45فؤاد سلیمان قالدة، المرجع السابق ص - 18

  226-225المرجع نفسھ ص - 19
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  وھو التقویم الذي یتم بعد االنتھاء من دراسة برنامج تعلیمي  ):التجمیعي(التقویم النھائي -3

أو مقرر دراسي بھدف الحكم على النواتج النھائیة لعملیات التعلیم والتعلم كما یھدف إلى 

 .معین، أو مجموعة من المتعلمین أو أداء المعلم نفسھ معرفة كیفیة أداء متعلم

عملیة تشخیصیة ووقائیة وعالجیة تعطي المعلم تغذیة راجعة عن أدائھ  -إذن-فالتقویم

التعلیمي وفاعلیة تدریسھ، كما یعد مؤشر جیّد لقیاس أداء المعلم وفاعلیة تدریسھ والحكم 

 .ترقیع والترقیةعلیھا ألغراض وقرارات إداریة تربویة بالنقل وال

 :عناصر التدریس الھادف-4

 :یتضمن التدریس الھادف ستة عناصر أساسیة وھي

 .حیث یصوغ المدرس ھدفھ في صیغ عملیة وفق تقنیات محددة :الھدف-1

 .یختار المدرس محتوى الدرس في انسجام مع حدوده وصنفھ-2

 .وم بھا التالمیذیبین المدرس الطریقة التي یتبعھا واألنشطة التي یق: الطریقة-3

 .یذكر المعلم الوسائل اإلیضاحیة وكیفیة استعمالھا: الوسائل-4

 )أنواع التقویم(یحدد المعلم أسالیب التقویم عند كل مرحلة  -5

یضع المدرس خطط الستدراك التالمیذ الضعفاء أو األذین تغیبوا عن الحصص  :الدعم-6

 .لسد ثغرات التعلم وتعویض مواطن النقص

 :ویمكن اختصار ھذه الخطة في ثالث رئیسیة

 .تخطیط األھداف المرجوة في عملیة التدریس -

 .منسجمة مع األھداف والطریقة والمحتوى والوسائل إستراتیجیةوضع  -

 .ائص وتصحیح مواطن تعثر التالمیذتحدید أسالیب التقویم واستدراك النق -

 ھل األھداف ضرورة ملحة في العملیة التربویة؟-5

األھداف التربویة على اختالف أنواعھا مظھرا ممیزا للمناھج والتعلم والتعلیم في التربیة 

الحدیثة وتقوم األھداف عادة بتنظیم وتوجیھ العملیة التربویة محتوى وعملیات ونتائجھا حیث 
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بدونھا یصعب على ھذه العملیة التقدم بصیغ بناءة فكریا ونفسیا أو الوصول إلى نتائج فعالة 

 20".حسوسةم

ھو الغایة وتحقیقھ یمثل الغرض األسمى في أي نشاط یقوم بھ اإلنسان وأما في " فالھدف

الحقل التربوي فإن الھدف التربوي ھو الذي یرسم معالم الطریق للعملیة التربویة كلّھا، حیث 

أخذ الوقت نفسھ محصلة تشیر إلى أن التعلیم قد  وھو في 21"إنھ النتیجة النھائیة لتعلیم ناجح

مكانھ عند المتعلم، ومن ھنا فإن الدقة في اختیار األھداف التربویة وتحدیدھا ما أمر لھ أھمیتھ 

في البالد المتقدمة وذلك ما یجعلھا تواكب التطور وتأخذ بأسالیب العلم في تقدمھا وتطور 

 ھا، حتى إذا الھدف جزءا من المنھج الذي یتناول جمیع ألوان النشاط والمواقفــــحیات

أو خارجھا        التعلیمیة التي یمر بھا التالمیذ تحت إشراف المدرسة سواء داخل األقسام 

 22"أي في البیئة المدرسیة

 :الغایة من تطبیق منھجیة التدریس باألھداف-6

 :إن الغایة من تطبیق أو إتباع التدریس بواسطة األھداف ھي 

االرتجال والخطاب الشفھي والحشو للكم تخلیص العملیة التعلیمیة، التعلّمیة من الغموض و-

المعرفي والملء المستمر للذاكرة، وكذلك إبعاد التقویم المتمحور حول الحفظ وإعادة المعرفة 

 .الممنوحة دون فھم ودون وعي وإدراك لما یحفظھ

تحویل العملیة التعلیمیة التعلمیة من الالمعقول أي عقلنتھا وفق منھج منطقي یركز على -

التنظیم تفكیر والتخطیط واإلعداد المسبق والتحضیر الجیّد للخطوات والمراحل وثقافة ال

 .المحكم للمادة والوسائل

أي أن یدرك  تساعد المدرس واألستاذ على معرفة ما یرید أن یحققھ التلمیذ أو أن یقوم بھ-

المدرس التغییر الذي سیحدث في سلوك التلمیذ، فالھدف الجیّد الصیاغة ھو الذي یشیر إلى ما 

تصیر إلیھ قدرة التلمیذ على الفعل بعد الحصة المنفذة إال إلى ما سیفعلھ المدرس خالل 
                                                            

دار التربیة الحدیثة، ) كتاب یدوي للمعلمین واإلداریین المدرسین(محمد زیدان حمدان، تحضیر التعلم والتدریس - 20
 7ص  1999األردن،د ط 

، 1986 2دار القلم للنشر والتوزیع،الكویت، ط )أسسھ وتطبیقاتھ(محمد صالح الدین مجاور وآخر، المنھج المدرسي- 21
 25ص

 101ص  2009،  4اللسانیات التطبیقیة، دار الھومة، الجزائر ط صالح بلعید، دروس في -د- 22
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الحصة ومنھ تكمن أھمیة الغایة من تطبیق أسلوب التدریس بواسطة األھداف في جعل كل 

 .ن المعلم والتلمیذ في حالة تفكیر مستمر  یتماشى وواقع التعلیمم

 :التعلمیة–دور األھداف التربویة في العملیة التعلیمیة  -7

 :تتبدى أھمیة دور األھداف في ثالثة مجاالت ھامة ھي المنھاج والتعلیم والتقویم فمن حیث

التربویة بوضع المناھج  األمورقدرا من الفھم یسمح للقائمین على  األھدافتوفر : المنھاج-أ

التي تحقق الغایات التربویة بوضع  المناھج التي تحقق الغایات التربویة على النحو األفضل 

أو  ایتعرفون على ما یجب متابعتھ منھ وتمكنھم من إعادة النظر في المناھج القائمة، بحیث

 وإستراتیجیتھاأھداف التربیة تعدیلھ أو إسقاطھ نتیجة التقدم العلمي یفرض تغییرا موازیا في 

 : حیث یسھم في 

والخبرات  واألنشطةبناء المناھج التعلیمیة وتطویرھا واختیار الوسائل والتسھیالت -*

 .التعلیمیة المناسبة لتنفیذ المناھج

 .تطویر الكتب الدراسیة وكتب المعلم المصاحبة لتلك الكتب-*

توجیھ وتطویر برامج إعداد وتدریب المعلمین خاصة تلك البرامج القائمة على الكفایات  -*

 .التعلیمیة

 .تصمیم وتطویر برامج التعلیم الذاتي والمبرمج-*

توفر األھداف قاعدة سلیمة تساعد المعلم على اختیار الوحدة أو المادة الدراسیة : التعلیم-ب

سائل والطرق واإلجراءات المتعلقة بھا كما تمكنھ من المناسبة وتخطیطھا وكذلك إختیار الو

تنظیم جھود المتعلمین وتكریس نشاطاتھم وتوجیھھا من أجل إنجاز المھام التعلیمیة على 

النحو األفضل مما یحول دون ضیاع ھذه النشاطات في مجاالت أو جوانب ال تتطلبھا العملیة 

 :حا أي أن األھداف تعمل على ونجاالتعلیمیة، ویجعل ھذه العملیة أكثر فاعلیة 

توفر إطارا تنظیما ییّسر عملیة استقبال المعلومات الجدیدة من قبل الطالب فتصبح المادة -*

 .مترابطة وذات معنى مما یساعد على تذكرھا

تساعد على تفرید التعلم والتعامل مع الطالب كفرد لھ خصائصھ وتمیّزه عن غیره من -*

لتعلیم الذاتي المّوجھة باألھداف والتي یمكن أن تصمم في خالل تصمیم وتطویر برامج ا

 .ضوء مجال خبرات التلمیذ واستعداده الدراسي
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 .المطلوب تحقیقھا) األھداف( ترشید جھود المعلم وتركیزھا على مخرجات التعلم-*

تعتبر األھداف األساس الذي تبنى علیھ عملیة التصمیم التعلیمي، ونتاج ھذه العملیة عبارة -*

 .عن نظام یالئم المتغیرات في الموقف التعلیمي

تقوم األھداف على توفیر القاعدة التي یجب أن تنطلق منھا العملیة التقویمیة، : التقویم-ج

فاألھداف تسمح للمعلم والمّرنین بالوقوف على مدى فعالیة التعلیم ونجاحھ في تحقیق التغیر 

التغیر أي ما لم توضح ھذه األھداف فلن المطلوب في سلوك المتعلم ما لم یحدد نوع ھذا 

یتمكن المعلم من القیام بعملیة التقویم مّما یؤدي إلى الحیلولة دون التعرف على مصیر الجھد 

المبذول في عملیة التعلیم سواء كان ھذا الجھد من جانب المعلم أو المتعلم أو السلطات 

 23".التربویة األخرى ذات  عالقة

 :التربویة أھمیة األھداف  -8

تحقیقھا مستخدمة  إلىبالغة في حیاة األمم والشعوب، تسعى جاھدة أھمیة ألھداف التربویة ل"

واضحة في حیاة األفراد، تحدد  یةأھمّ ألھداف ل كما أنّ ...المتاحة لھا اتاإلمكانفي دلك جمیع 

واالجتھاد في الیومیة وتشجیعھم على النشاط  أعمالھم ومواقفھم في الحیاة ظمتنمسارھم و

 24."سبیل تحقیقھا

ترتبط بقیة العناصر من المحتوى  إذل أھم عناصر المنھج المدرسي تمثّ فاألھداف التربویة 

، ودراستھا اختیار تلك األھدافإّن والتقویم ولذلك ف یب والوسائل التعلیمیة واألنشطة،واألسال

مین في أثناء الخدمة أو علّ للمت إكسابھاتعد من أھم جوانب التدریس التي یسعى التربویین 

رؤیة واضحة  وإحداثفي تنظیم خطوات التدریس  ةأھمیّ تحدید األھداف لھ  أنّ كما  ، بعدھا

 25.لتنفیذه 

 :یليفیما  أھمیتھاھي الخطوات األولى في أي عمل تربوي وتكمن ":إذنفاألھداف التربویة 

  ّم وكفاءة المؤسسة التعلیمیةتحدید كفاءة المعل. 

  ّأھدافمحكما یحكم بھ على مدى تقدم المتعلم ومدى ما أنجز من  تعد. 

                                                            
 49-48ص  003>2 4عبد المجید سنواتي، علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزیع ، األردن ط –ینظر - 23

 43،44أحمد سعادة،استخدام األھداف التعلیمیة في جمیع المواد الدراسیة ،ص  تجود -  24
      الحدیثة في تدریس التربیة اإلسالمیة،دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربیة  االتجاھاتمصطفى إسماعیل موسى،  -  25

 103،ص 2،2007المتحدة،ط       



16 
 

 تساعد على تحقیق تقویم موضوعي ودقیق. 

  انھا السبیل في اختیار الخبرات المتنوعة، و المناسبة، وانتقاء األنشطة التعلیمیة

 .وأسالیب التدریس

  العاملین في نظام التربوي إدراك إلىتحدید األھداف یؤدي. 

 حركة النظام التعلمي وحركة المجتمع وتطوره العالقة بین."P25F

26 

في العمل التربوي وتكمن أھمیتھا  لقالمنطو زھداف التربویة نقطة االرتكااأل ومنھ تعدّ 

 .ھاھا تشكل األساس في العملیة التربویة كلّ ووظیفتھا في أنّ 

 :ت األھداف التربویة مستوی -9

یستعمل فبعضھم  الباحثین،تحدید المستویات األھداف التربویة عند الكثیر من  یختلف

 ثو أھداف الخاصة للحدی ة، واألھداف العامّ  ة للتعبیر عند الغایات والمرامي، األھداف العامّ 

 .عن األھداف اإلجرائیة، وھناك من یستعمل األغراض العامة، مكان الغایات والمرامي

 :اثنین من األھداف التربویة ز بیننا نمیّ غیر أنّ 

 .یشمل الغایات، والمرمى، واألھداف العامة: مستوى عام -

 یشمل األھداف الخاصة واإلجرائیة: مستوى خاص -

 :المستوى العام:أوال

دھا تلك القیم والمعاییر التي یحدّ ":ھابأنّ  (LETHAN-K)یعرفھا لوثان:  لغایاتا - أ

أو ظروفھم التاریخیة واالجتماعیة مجتمع ما، مرتبطة بعصرھم، و مربو  فالسفة، 

 27"التي تثبتھا السلطة السیاسیة لنظامھا التعلیمي

صیاغة األھداف تعبر عن فلسفة مجتمع، وتعكس " ج بأنّھامحمد الدریعنھا ویعبّر 

مي لدى األفراد روح قولنا على التربیة أن تن راتھ للوجود، والحیاة مثلتصوّ 

 28"على المدرسة أن تمحو الفوارق أالجتماعیة  أوالدیمقراطیة، 

                                                            
 21السابق،ص  جعحسن شحاتھ،المر -  26
 13محمد الشارف سریر، المرجع السابق، ص  - 27
 36، مطبعة المعارف الجدیدة، المغرب، دط ، دت، صمحمد الدریج، تحلیل العملیة التعلمیة -  28
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یة التربویة فھي ملجمیع روافد الع إلیھ تھيل المصب الذي تنثّ متالتربویة  ایاتفالغ"

تمثل النواتج المرغوب فیھا تربویا، وتعد أكثر مفاھیم األھداف شموال واتساعا 

 :وحاجة للوقت ومن أمثلتھا

 .مواطن صالح نافع لنفسھ ومجتمعھ وإعدادتساھم في تكوین  -

 29. "تدفع الفرد إلى حب الوطن والعمل، و إلى الدفاع عن وحدة األمة وأمنھا  -

 مادة معینة، الغایات تتطلب وقتا طویال لتحقیقھا، وال یمكن تحقیقھا من خاللو

تتحقق بفعل النظام التربوي كلھ، ومساعدة المجتمع، ووسائلھ جنبا إلى  إنمامؤسسة معینة،  أو

 .جنب مع المؤسسة التعلیمیة
 

ھي عبارات أقل عمومیة "في قولھ  (D’HAINAUT) دھي نوت فھارّ یع :المرامي - ب

وأكبر وضوحا من الغایات تظھر على مستوى التسییر التربوي، أین نجد المرامي 

یات السیاسیة التربویة، وتترحم عادة في مخططات عمل غاالي تقود إلى تحقیق التّ 

 30"رات تحدد مالمح التالمیذ قرّ موبرامج و

احتساب القدرات المساعدة على تجرید المقاالت األدبیة واالجتماعیة -":أمثلتھاومن 

 الخ...والفلسفیة

 31 "رة لروح البحث، واالجتھاد والجمع والتنقیب والتخلیصة المستمّ التنمیّ -

د أھداف كل مرحلة المرامي في التربیة بوضح تنظیم للسلم التعلیمي، وتحد وتعني

فون على وزارة التربیة یا في قرارات التي یصدرھا المشرّ لك جلّ ذظھر یتعلیمیة و

 .الوطنیة ، من قرارات وبرامج

ھي خاصة بالنظام التربوي ولیس بجمیع األنظمة كما في الغایات، ":  ةاألھداف العامّ -ج

وھي موجھة لتحقیق الغایات الكبرى وتتطلب استراتجیات طویلة األمد، من خالل 

 32"تخطیط الجید 

                                                            
 70-69ینظر، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، ص  -  29
 15سریر،  المرجع السابق ، ص  الشارفمحمد  -  30
 65ص  2004ي الشفاف بمقارنة الكفاءات واألھداف ، دار التنویھ، الجزائر، طخالد لبصیص،  التدریس العلمي والفنّ  -  31
 136ص  2012جمال بن ابراھیم القوش، مھارات التدریس الفعال، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ط -  32
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 يوصف لمجموعة من السلوكیات التّ ": ھاأنّ على   (RF.MAGER) یجرویعرفھا م

 "على قدرتھ اھم من خالل القیام بالمتعلّ  سیبرھن

في شكل قدرات ومھارات وخبرات جدیدة، ...یة التي تظھر عند التلمیذد النتیجة الفعلّ وتحدّ "

التعلیم، تساھم  نة منم وسلوكیات ایجابیة بعد انتھاء مرحلة معیّ وفیما یكتسبھ من مواقف وقیّ 

ذلك توضع أو رة في مناھج الدراسیة لفي نمو مكتسبات التلمیذ مجموعة مواد التعلیمیة المقرّ 

مدخل، أو من خالل التوجیھات  أوج، في شكل مقدمة اھباجة المنیدیشار إلیھا في 

 :ھاتلثأو من ام  33 "ر الدراسيالمناھج أو المقرّ  عمھا واضھا ویقدّ ي یعدّ التّ  واإلرشادات

 .تعود التلمیذ على استخدام العقل والمنطق في مجال التحلیل والتعلیل واالستدالل -

 .األحكام على بعض المواقف التي اكتسبھا  إصداریصیر التلمیذ قادرا على  -

یة ة عبارة عن جمل تصف النتیجة الفعلّ وما یمكن استخالصھ مما سبق، ھو أن األھداف العامّ 

ر دراسي، أو جزء منھ، قھا مقرّ ي یحقّ م في شكل قدرات ومھارات والتّ ي تظھر عند المتعلّ التّ 

 في قولھ (D.HAMELINE)لك دنیال ھاملین یوضحدة وتكوینیة محدّ لك خالل فترة ذو

حدى النتائج المؤلمة في فترة إم ة تصف في شكل فترات عند المتعلّ األھداف العامّ  أنّ " 

 F34"تعلیمیة معینة

 :المستوى الخاص:ثانیا 

تصاغ وتوضع دائما معیة الموضوعات أو الدروس المقررة في  :ألھداف الخاصةا"-أ

المدرسي لمساعدة المدرس على وضع وبناء مخطط الدرس النظري أو الحصة  البرنامج

 35"التطبیقیة، أو عند بناء أسئلة االمتحان

ھي ینبغي أن یعرفھ التلمیذ أو یكون قادرا على ":فیقول  )| POPHAM(ویعرفھا  بوفام

لدى  إحداثھس المدرّ یر یرید ق بتغیّ ن یتعلّ اعتقاده عند نھایة تعلیم معیّ  أوفعلھ،  أو تفصیلھ ، 

 36"... ي سیوصف بصفة سلوك یمكن قیاسھذالتلمیذ، وال

 

                                                            
 66ص السابق،المرجع  -  33
 16محمد الشارف سریر وأخرون، المرجع نفسھ، ص -  34
 67ص نفسھ،خالد لبصیص، المرجع  -  35
 20المرجع السابق،  ص  -  36
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ر عن السلوك المراد ة لعبارات واضحة تعبّ غھا األھداف المصاأنّ " ویرى محمد الدریج

 37"تحقیقھ عند التلمیذ، وعن المھارات القابلة للمالحظة والتي سیملكھا في نھایة التعلیم 

نتائج متوقعة من عملیة التعلیم، ": ھا مھدي محمود سالم بأنّ . یعرفھا د :األھداف اإلجرائیة-أ

م الذي المتعلّ  أداءة وتصف قل عمومیة من األھداف التعلیمیة العامّ أوتصاغ في عبارات 

م ، ویمكن تحقیقھا في وقت قریب المدى قد یكون یمكن مالحظتھ سلوكیا في نھایة عملیة التعلّ 

 38".في حصة أو أكثر

 

د حجم ونوعیة المعلومات تصف وتحدّ  أو األدائیة ةھداف اإلجرائیة أو السلوكیفاأل"

خبرات  أو أو مواقف أو قیم، والمعارف في شكل نظریات أو قواعد أو مصطلحات ومفاھیم

س عند عرضھ لموضوع قع من التلمیذ القیام بھا بمساعدة المدرّ ي یتوّ التّ  وأداء ـمھارات أو

 39."ة عند صوغھا وتركیب عباراتھا عالیة من الدقّ الدرس، وھي تمتاز بدرجة 

رات ھا صیاغة دقیقة للتغیّ في كتابھ تصنیف األھداف التربویة بأنّ )BLOOM(فھا بلومویعرّ 

 نقعة المرتبطة بمجال محتوى معیّ السلوكیة المتوّ 

كھ ح ما سیملّ م، وتوضّ صیاغة تصف نتیجة مقصودة للتعلّ ": ھا أنّ )MAGER(یجرویرى م

 40"ح تحقیقھ للھدفیبیّن بوضوم حیث المتعلّ 

األھداف اإلجرائیة  ھم یصبون في مجرى واحد، ھو أنّ وما نلمسھ من التعارف السابقة أنّ 

م على السلوك الذي سیظھر عند المتعلّ  كزة وغیر قابلة للتأویل تدلّ صیاغة لعبارات دقیقة ومرّ 

ھا تكون فإنّ  إجرائیةن، ولكي تكون ھده الصیاغة عملیة، وأكثر درس معیّ  في أخر أوأثناء 

 .م عملیة التقویم ى تتّ نجاز حتّ بشروط اإل مرفقة

 :یز بین المستویات المختلفة لألھدافیو فیما یلي جدوال یسھل عملیة التم

                                                            
 38، المرجع السابق ، ص محمد الدریج -  37
، 2001، 3، مكتبة العبیكان،  السعودیة، ط )تحدیدھا، مصادرھا، صیاغتھا(مود سالم، األھداف السلوكیةمھدي مح - 38
 19ص
 67خالد لبصیص، المرجع نفسھ ، ص - 39
 21محمد الشارف سریر وآخرون، المرجع السابق،  ص - 40
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ر ھ یعبّ إنّ ا فكان الھدف عامّ  إذامثال  والعمودي،یقرأ الجدول من خالل التقاطع بین األفقي 

 زمیّ ت،  ی................صیغة ،  على .................، صادر من لدن........عن

 ...................ب

 :معاییر األھداف التربویة  -10

 :وء معاییر التالیة ضفي  اختیارھاان األھداف التربویة یمكن 

 "س والتلمیذمن المدرّ  ه األھداف مقبولة وواضحة لكلّ ذیجب أن تكون ھ. 

  مكان تحقیقھایكون في اإلیجب أن. 

  وشاملة عةن تكون متنوّ أیجب. 

 یجب أن تكون شخصیة واجتماعیة معا ، وأن تصاغ بعبارات سلوكیة."F

41 

 :شروط تتعلق بانتقاء األھداف التربویة - أ

ا م في اختیار أھداف لدرس خاص،  وتكون ھده األھداف أكبر ممّ من الممكن أن یفكر المعلّ 

  من أن یكون انتقائیا لھ ة واحدة أو مجموعة من الحصص فال بدّ یمكن تحقیقھ في حصّ 

                                                            
 115فھوم التربوي، صعیسى خلیل محسن، االتجاه الفلسفي في الم - 41

 صفاتھ صیغتھ مصدره مضمونھ مستوى األھداف
 ادا كان الھدف

.................... 
 عن عبّرفانھ ی

................... 
 صادر من لدن

................... 
 على صیغة أو شكل

............ 
 تتمیز

.................. 
فلسفة التربیة  غایة

وتوجیھات 
 السیاسیة التعلیمیة

رجال السیاسة 
والجھات 

الضاغطة من 
 ......أحزاب و

م علیا مبادئ وقیّ 
 ورغبات وتطلعات

بشكلھا المثیر 
والجذاب وكذلك 

 القابل للتأول

نوایا المؤسسة  مقصد.مرمي 
التربویة ونظامھا 

 التعلیمي

اداریین ومؤطرین 
 ومسیريومفتشین 

 التعلیم

أھداف البرامج 
والمواد وأسالك 

 التعلیم

بارتباطھا المباشر 
الوسائل + بالمواد 

 والمناھج
أنماط شخصیة  عاما

التلمیذ العقلیة 
والوحدانیة والحس 

 كیةحر -

مؤطرین 
 ومدرسین

قدرات ومھارات 
تغیرات نرید و

سابھا كاحداثھا او ا
 من طرف التلمیذ

تمركزھا حول 
التلمیذ وقدراتھ 

 ومكتسباتھ

محتوى درس  خاصا
معین ینجز حصة 

 أو أكثر

فعل سیقوم بھ التلمیذ  مدرسین
مرتبط بمحتوى 

 درس

تصریحھا بما 
سیقوم بھ التلمیذ 

 في الدرس
ینجزھا  سلوكات اجرائیا

التلمیذ لیبرھن 
 على بلوغھ الھدف

فعل االنجاز  مدرسین او تالمیذ
وشروط ومعاییر 

 االتقان

تصریحات بأدوات 
 التقییم وأشكالھ
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على التأكد من م الشروط التالیة تساعد المعلّ  القائمة النھائیة باألھداف ولعلّ  إعدادعند 

 :صالح األھداف التي ینتقبھا وكفایتھا

 " ّه ذل ھھل تمثّ .ة التعلیمیةأن تعكس األھداف نتاجات تعلیمیة مناسبة لطبیعة الماد

 ة ومتطلباتھا؟دّ ه الماذالتعلیمیة المنطقیة لھ اجاتاألھداف النت

  ّفال یجوز مثال م، بحیث ال یطغى مجال على أخر، ي یصغھا المعلّ التوازن بین األھداف الت

ھناك أھداف  أنّ  إذكار، ذالقائم على االستھا على الجانب المعرفي، قتصر األھداف كلّ تأن 

 .واالھتمامات والمھارات ، وأھداف تتصل بالمواقف أعلىتتصل بعملیات عقلیة 

  ّم، لدا یجب أن یلتفت عند انتقاء األھداف أن تتناسب األھداف مع المبادئ األساسیة للتعل

م، التربویة أن تكون منسجمة مع قدرات التالمیذ ومستوى نضجھم واستعداداتھم للتعلّ 

 .م، بحیث تعكس بعض حاجاتھمومتطلبات الدفع للتعلّ 

  أن یصاغ الھدف على شكل نتاج تعلمي محدد بالنسبة لحاجات التالمیذ"F42 

 :خصائص األھداف التربویة  - ب

 :یجب أن تتصف التربیة ببعض الخصائص الجوھریة وھي

  مراعیة لحاجات، قابلة  اإلنسانیةأن تكون األھداف التربویة متفقة مع الطبیعة " •

 .اإلبداعیةإلطالق قدراتھا           

بینھ وبین التراث االجتماعي  ثّمد أھداف التربیة العالقة بین الفرد والمجتمع، دّ أن تح •

 .تقالید ومشكالتم وقیّ وعقائد و

 .، وتعالج مشاكلھه األھداف حاجات المجتمعذأن تلبي ھ •

 .دةر والمعارف المتجدّ أن تكون مرنة قابلة للتغییر حسب ما یتطلبھ التطوّ  •

موه، وأن تساعدھم على تحدید یجب أن یتعلّ  ترشد األھداف العاملین في التربیة إلى ما أن •

 .لقیاس نتائج العملیة التربویة وتقویمھا زمةالالالطرق 

ه األھداف نوه المعارف والمھارات والمواقف واالتجاھات والعادات التي ذأن توضح ھ •

 .یراد تنمیتھا في شخصیة المتعلم

                                                            
 314ولید أحمد جابر، طرق التدریس العامة تخطیطھا ، وتطبیقاتھا التربویة ، ص - 42
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شاملة متكاملة في ضوء العالقات التي تحدد نشأة الفرد ومصیره أن تكون األھداف  •

 F43."والحیاة من حولھ واإلنسانوعالقتھ بالكون 

 :السلوكیةاألھداف  -1

لھا ل في مجمّ ة، تمثّ الغایات التربویة والمرامي واألھداف العامّ  اتضح مما سبق، كیف أنّ 

یة في تحدید مسار ھا بالغة األھمّ على المدى البعید، رغم أنّ  عبارات ال یمكن تحقیقھا إالّ 

ى یسھل على المربین لك، وحتّ ذة ونجاحا، ومع ھا أكثر تنظیما ودقّ العملیة التربویة وجعلّ 

ا التحقیق ال ذھ ة أو الغایات والتربویة فقد اتفق معظمھم على أنّ تحقیق تلك األھداف العامّ 

ة تدعى عن طریق ترجمة تلك العبارات الغامضة إلى عبارات أكثر تحدید ودقّ  إالّ یكون 

 .باألھداف التعلیمیة أو األھداف التدریسیة أو األھداف السلوكیة أو األھداف اإلجرائیة

 :ماھیة األھداف السلوكیة - أ

لحصة عبارات تكتب للتالمیذ لتصف بدقة ما یمكنھم القیام بھ خالل ا"ھا یمكن تعریفھا على أنّ 

 44"او بعد االنتقاء منھا

الھدف السلوكي ھو األداء النھائي القابل للمالحظة والقیاس :" )MAGER(میجر ویرى

 45. "بعد المرور بالموقف التعلیمي بھ، م القیامعھ من المتعلّ والذي یتوقّ 

              ف الطالب بعد الوحدةي سیتصرّ ة لوصف الطریقة التّ عبارات أو جمل مكتوبة بدقّ "أو ھو 

 46" .نجازهإم ع من المتعلّ التدریسیة، وتصف ما یتوقّ 

م نتیجة ع حدوثھ في شخصیة المتعلّ ر السلوكي الذي نتوقّ فاألھداف السلوكیة ھي وصف للتغیّ 

ھ یصف ن، ویسمى ھدف سلوكیا ألنّ لمرور خبرة تعلیمیة،  أو تفاعلھ مع موقف تعلیمي معیّ 

ر ھ یقرّ ألنّ  إجرائیارور بالخبرة التعلیمیة، كذلك یسمى ھدف م نتیجة مالسلوك النھائي للمتعلّ 

 .حولھ بوضوح الغرض المنشود، وبالتالي تستبعد التفسیرات والتأویالت، وال یحدث اختالف

 : أنواعھا  - ب

 :تقع األھداف السلوكیة في أربعة أنواع 

                                                            
 21، ص1987، 2، السعودیة، طالتراثماجد عرسان الكیالني، اھداف التربیة االسالمیة، مكتبة دار  - 43
 51، 2010، 76الدراسیة، ص جمیع الموادجودت أحمد سعادة، استخدام األھداف التعلیمیة في  - 44
 2010، 2ن ، سیكولوجیة التدریس الصفي، دار المسیرة، األردن ، طوعماد عبد الرحیم زغلول وأخر - 45
 133، ص  2005، 1سعدون محمد الساموك وأخرون ، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل ، األردن ، ط - 46
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تستخدم ي ص بتطویر القدرات العقلیة التّ تختّ  :األھداف السلوكیة اإلدراكیة " )1

ل الدماغ یة في طبیعتھا، بحیث یمثّ تھا ونتائجھا، وھي فكرّ ءاجراإالحقائق في المعلومات و

استنتاج التلمیذ األفكار الرئیسیة في قطعة أدبیة أو : لھا ثومن أممحور مدخالتھا،  اإلنساني

 .قصیدة شعریة 

م بالمیول والقیّ ه األھداف على المھارات الخاصة ذترتكز ھ: ریةواألھداف السلوكیة الشع )2

ھذه المھارات ترجع في تكوینھا إلى القدرات  والعواطف الفردیة، وعلى الرغم من أنّ 

م ل في التربیة الحدیثة جانبا مھما من جوانب التعلّ ھا أصبحت تمثّ أنّ  إالّ  اإلدراكیة

 .التلمیذ بواجباتھ المنزلیة قیام-: أمثلتھابشكل عام ، و من  اإلنسانیةوالقدرات 

 .ـكعضو في عائلتھ أو قسمھ)یحّدد نوعھا المعلّم(التلمیذ بمسؤولیاتھ الكاملة قیام -

ز ي تتمیّ یشیر ھدا النوع إلى القدرات والمھارات الفردیة التّ :  األھداف السلوكیة الحركیة )3

المھارات  نّ إفة، یّ بالحركة والمیكانیكیة، وكما ھي الحال في القدرات الشعوریة والقیم

إلى ة العامّ الحركیة ال تنتج من العدم بل ترجع في مسبباتھا، وعوامل بلّورتھا وطبیعتھا 

 نّ إالعاطفیة فو اإلدراكیةز الفرد من قدرات فكریة ، وعلى العكس من القدرات یمیّ ما 

 .القدرات الحركیة تتصف بسھولة المالحظة والقیاس عموما 

أو سلوك  اإلنسانسلوك االجتماعي ھو سلوك ال :األھداف السلوكیة االجتماعیة  )4

غیر مباشرة بالتحضیر أو االستعداد  أواالجتماعي بالناس مباشرة بالتفاعل لمشترك، 

والمیول والحركة  اإلدراكا التعامل، وبینما ینتج السلوك االجتماعي من عمل ذلھ الذاتي

والشعوریة  اإلدراكیة: خرى ایاه كافة أنواع السلوك السابقة األثنفي  ا یضمّ ذھ بھنّ إفمعا، 

 47. "والحركیة

 
 :نات الھدف السلوكي مكوّ  -ج

 :من خمسة مكونات یمكن توضیحھا على النحو التالي  اإلجرائين عبارة الھدف تتكوّ 

 .جرائیا إھدفا = الحد األدنى من األداء + المصطلح من المادة +التلمیذ + فعل سلوكي +أن"

ویقصد بالفعل السلوكي فعل مضارع یصف النشاط المتوقع حدوثھ من المتعلم نتیجة لمروره 

 .بخبرة تعلیمیة او تفاعلھ مع موقف تعلیمي معین 
                                                            

 10-8تدریس كتاب یدوي للمعلمین واالدارین المدرسین ، صالتعلم والنحضیرمحمد زیدان حمدان،  - 47
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كما یقصد بالحد األدنى من األداء الحد الذي ینبغي أن یصل إلیھ التلمیذ المتوسط ویمكن 

ین یتعامل معھم تأكیدا لمبدأ ذالتالمیذ ال للمعلم أن یحدده بناء على درایتھ بمستویات، وقدرات

 48".الفروق بین التالمیذ

 :صیاغة األھداف اإلجرائیة -د

م ھو دال على وعي المعلّ  إنّمادا واضح ال لبس فیھ صوغ الھدف السلوكي صوغا محدّ  إنّ 

الزم لتعمیق نموه الم، و المستوى العقلي بطبیعة الدرس، وعمق محتواه، وطبیعة المتعلّ 

ة واألھداف السلوكیة األھداف العامّ ":العقلي، وھناك خلط وتداخل بین نوعین من األھداف 

، وقد جرت العادة في علم المناھج، وطرائق التدریس أن یفرق المختصون بین )اإلجرائیة(

حصة دراسیة  ھا توقعات لكلّ فاألھداف السلوكیة لیست غایات للتربیة، ولكنّ ...األھداف ینذھ

ن ظھورھا في سلوك المتعلم في صورة سلوكیة یتعیّ  اإلنسانترجمة لخصائص  واحدة، وھي

 49. "صة مدرسیة ــــــح م بعد كلّ المتعلّ 

تتصل بشكل مباشر بمصادر األھداف السابقة، و  -إذن -وط صیاغة األھداف السلوكیة فشر

 :ه الشروط بالنقاط التالیةذتجسد أغراضھا، و یمكن تلخیص ھ

 " ّمر والتقدّ عاتھ في التطوّ یجب أن تستجیب األھداف السلوكیة مع أمال المجتمع وتطل. 

  ّعا للتلمیذ بحیث یغذي مطالب المجتمع ما متنوّ یجب أن توفر األھداف السلوكیة تعل

 .تھاویستجیب لحاج

  م التالمیذ، خذ األھداف السلوكیة في اعتبارھا بشكل خاص طرق تعلّ ؤتیجب أن

 .عةم واستعمالھ في مواقف حیاتھ متنوّ ھذا التعلّ وكیفیة زیادة 

  التغییر المتوازن في المجتمع والفرد بحیث  إحداثیجب أن ترعى األھداف السلوكیة

 .على رعایا ودعم التغییر في األخر إحداھمایعمل التغییر في 

  ّر عن حقیقة یجب أن توضع األھداف السلوكیة بصیغ لغویة واضحة ، ومفیدة تعب

 .ي سیجري تطویرھااو القدرات التّ  المھارات

                                                            
 15عفت مصطفى الطناوي، التدریس الفعال تخطیطھ مھارتھ استراتجیتھ، تقویمیة، ص - 48
االعدادیة والثانویة، مركز :حسن عبد الباري عصر، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین  - 49

 33ص، 2000االسكندریة، مصر، ط
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 كن مالحظتھا ـــیجب أن توضع األھداف السلوكیة بشكل مھارات أو قدرات یم

  50"وقیاسھا 

 :س أن یعتبر العناصر التالیةتتطلب من المدرّ )السلوكیة(وصیاغة األھداف اإلجرائیة 

ویترجم سلوكا یمكن قیاسھ س إلى التلمیذ ة المدرّ ینقل بأمان نیّ  ةدا بدقّ أن یكون الفعل محدّ " -

 .ومالحظتھ،  بحیث ال یقع في فھم متباین وتأویالت مختلفة

سیكون علیھا  الوضعیة التي أونجاز من حیث الوسائل م فیھا اإلي سیتّ د الشروط التّ أن تحدّ  -

 . اإلنتاجرھا في ي ینبغي توفّ المواصفات التّ  أونجاز اإلالطرق الذي سیغرق في  أوالتلمیذ 

 51".نجازهإومدى نجاح التلمیذ في  اإلتقانن  درجة ي تبیّ د المعاییر  التّ تحدّ أن  -

 :أھمیة األھداف اإلجرائیة في العملیة التعلیمیة -ج

 :تتضح أھمیة األھداف السلوكیة من خالل تحقیقھا للفوائد العدیدة اآلتیة

 " ّم في عملیة تخطیط الدرساستخدامھا كدلیل للمعل. 

 ع منھم القیام بھ ف التالمیذ تماما ما یتوقّ م، حیث یعرّ من عملیة التعلّ  تسھل

 .بموجب ھذه األھداف

 

  ّفقرات االختبارات المناسبة،  أوم على وضع أسئلة تساعد األھداف اإلجرائیة المعل

 .وبطریقة سھلة وسریعة

 ة الدراسیة إلى أقسام صغیرة ى المادّ على تجزئة محتو تعمل األھداف اإلجرائیة

 .یمكن توضیحھا بفعالیة ونشاط 

  ّالختیار أفضل طرائق معاییر دقیقة یمكن استخدامھا  ل األھداف اإلجرائیةتمث

 .نسب األنشطة والوسائل التعلیمیة المرغوب فیھاأوالتدریس المطلوب، 

  ّربیة والتعلیم مین وغیرھم من المشتغلین في مھنة التتساعد األھداف اإلجرائیة المعل

 .ة للمنھج المدرسيعلى تقویم العملیة التعلیمیة، وعلى تطبیق األھداف العامّ 

                                                            
 20-19محمد زیدان حمدان، المرجع نفسھ ، ص - 50
 48، 47محمد الشارف سریر وأخرون ، للتدریس باألھداف، وبیداغوجیا التقویم، ص - 51
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  ّباء، آلر األھداف اإلجرائیة من أفضل وسائل االتصال بزمالء العمل، وباتعتب

م، وما تدریسھ من جانب المعلّ  تمّ  وغیرھم من أفراد المجتمع، إلطالعھم على ما

 . مھ من جانب التالمیذتعلّ 

 :صفات األھداف اإلجرائیة الجیدة-د

ضافة إلى الخطوات والشروط السابقة التي یمكن مراعاتھا عند صیاغة األھداف اإلجرائیة ، إ

 :ل في التالي تھا تتمثّ ة األھداف وجودّ ي تؤكد على دقّ من توافر بعض الصفات التّ  ھ ال بدّ نّ إف

ة أو م أن یقوم بھ، أو یعملھ من خالل الحصّ سیقدر المتعلّ  ما حأن یصاغ الھدف بشكل سیوض"

 .عند االنتھاء منھا

 .أن یصاغ الھدف بشكل یجعلھ قابل للقیاس -

 السلوك الواجب:على ثالثة عناصر مھمة ھي  إجرائيھدف  أن یشمل كلّ  -

م ھذا السلوك ومعاییر ھ المتعلّ سوف یؤدي في ظلّ  الذيم، ووضوح الشرط برھنتھ من المتعلّ 

 52."السلوكقبول أداء 

 :األخطاء الشائعة في صیاغة األھداف اإلجرائیة-د

 اإلجرائير عبارة الھدف فالمفروض أن تعبّ : محتواء عبارة الھدف على أكثر ناتج للتعلّ إ"-

 .عن ناتج تعلیمي واحد حتى یكون الھدف واضحا وتشمل عملیة قیاسھ وتقویم مدى تحقیقھ

 .سلوكھم ومن نشاط المتعلّ م بدال أن تصف عبارة الھدف نشاط المعلّ  -

 .دةأن تتضمن عبارة الھدف فعال مضارعا یجعلھا غیر محدّ  -

 53 ".م بدال من ناتج التعلمأن تصف عبارة الھدف عملیة التعلّ  -

 :مزایا األھداف السلوكیة-ه

  ّة في تدریسھممین على أن یصبحوا أكثر دقّ تساعد المعل. 

  ّمع من المعلّ ھو متوقّ  ة ماتحدید بدق. 

  ّمیند مسؤولیات المعلّ تعطي لتقییم أداء التالمیذ وتحصیلھم وتحد. 

  ّینبغي على  ھم یعرفون نوع األداء الذيطون بصورة دقیقة ألنّ مون یخطّ تجعل المعل

 .الدراسة رمقرّ أو وحدة  أودرس  إكمالھاره بعد إظالتالمیذ 
                                                            

 85-83، صالمواد الدراسیةجودت أحمد سعادة، استخدام األھداف التعلیمیة في جمیع  - 52
 16عفت مصطفى الطناوي، التدریس الفعال، ص - 53
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  ّیمالتقیّ ا في ه نافعة حدّ ذن الذي یعدون األھداف السلوكیة ھمویجد المعل. 

 :عیوب األھداف السلوكیة -و

ل نواحي أخرى ھمتقد تمیل إلى التأكد على نواحي سلوكیة عدیمة الجدوى و •

 .یصعب تحدیدھا سلوكیا

 .وتلقائیتھم قد تعیق مرونة المعلّ  •

ین ال ذمسؤولیة أداء التالمیذ ال عاتقھمین تلقي على ذلمین االمعلّ  قد تستخدم ضدّ  •

 .مونیتعلّ 

ا ذوبھ م على نواحي تدریسھ صغیرة، وغیر مھمة، تركیز اھتمام المتعلّ تمیل إلى  •

F.  "م مجھولةتترك الصورة الكبیرة للتعلّ 

54 

 
 :اآلراء المؤیدة الستخدام األھداف السلوكیة  .1

 في  ھ من الضروري االستمرارنّ أي ترى رات التّ طرح ھؤالء المؤیدین مجموعة من المبرّ 

 :یلي  رات مااستخدام األھداف السلوكیة في المؤسسات التربویة،  ومن ھذه المبرّ 

م والتعلیم لدى التالمیذ أسھل ، فعن طریقھا یعرف تجعل األھداف السلوكیة عملیة التعلّ " -

عداد نفسھ بصورة إمما یساعد التلمیذ على مھ، ع منھ أن ینجزه أو یتعلّ التلمیذ ماھو متوقّ 

 .م ا التعلّ نجاز ھذأفضل إل

م في تصمیم عملیة التدریس واختیار الوسائل التعلیمیة المناسبة ، واختیار تساعد المعلّ  -

 .وسائل التقویم المالئمة للدرس 

 .م في تنفیذ الدرس واالنتقال من خطوة في الدرس بشكل متسلسل ومنطقيتساعد المعلّ  -

 .خطة الدرس بشكل مالئم إعدادم في تساعد المعلّ  -

 .م في اختیار طرق التدریس المالئمة للدرسالمعلّ تساعد  -

 .ھمیتھا أعلى األھداف المراد تحقیقھا حسب م في  توزیع وقت الحصة تساعد المعلّ  -

 .تساھم األھداف السلوكیة في زیادة التحصیل الدراسي للطلبة  -

 55".موهلّ تقدم لھم تغذیة راجعة حول ما تعم وتثیر دافعیة التالمیذ نحو التعلّ  -

                                                            
 57، ص1حسین أبو ریاش وأخرون، علم النفس التربوي للطلب الجامعي والمعلم الممارس، دار المسیرة، األردن ط - 54
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 :ء المعارضة الستخدام األھداف السلوكیة اآلرا .2

ستخدام األھداف السلوكیة في موقفھم ھذا إلى مجموعة من كذلك یستند المعارضون ال

ي تؤید وجھة نظرھم في الھجوم على مؤیدي استخدام ھذه األھداف، رات التّ الحجج والمبرّ 

 :تي راتھم في اآلوتتمثل مبرّ 

قة باألھداف، فمازالت المقصود ببعض المفاھیم المتعلّ بین المربون على تفاق عدم اإل" -

ة بعض اآلراء متضاربة حول ھذه المفاھیم كاألغراض والغایات واألھداف العامّ 

 .األھداف الخاصةو

ي ظھرت حول األھداف السلوكیة، مما یزید في تعقید األمور كثرة التصنیفات التّ  -

 .تفاوتةھا تحمل وجھات نظر ملھا خاصة، وأنّ تسھیلیس في و

مین، لمام الكثیر من المشتغلین في میدان التربیة والتعلیم ، وبخاصة المعلّ إضعف  -

صاغة األھداف السلوكیة في مختلف المجاالت، والسیما المجال لبالطریقة السلیمة 

 .الوجداني والمجال النفس حركي

 .وحدة تدریسیة ي یتم صباغتھا لكلّ كثرة األھداف السلوكیة التّ  -

 األھداف السلوكیة على التنبؤ المسبق بالنتائج التعلیمیة قبل حدوثھا، وكأنّ  تركیز -

 56."نة ال تحید عنھار ضمن خطوات معیّ یّ تس لیةآالعملیة التعلیمیة عملیة میكانیكیة أو 

لك فال جدوى منھا،  ذق لم تحقّ  إذاوم، تنزع األھداف السلوكیة، إلى تحدید نتائج التعلّ " -

 إذوطموحاتھ،  بحاجات التلمیذ خاصة ومیولھ اإلخاللب علیھ لك قد یترتّ ذالحرفي ب االلتزامو

م، یفقد العملیة التربویة من حركات المتعلّ  حركة م كلّ ا ومتى، وكیف تتّ ذتحدید ما إنّ 

 57."مرونتھا

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                          
 75عماد عبد الرحیم زغلول، سیكولوجیة التدریس الصفي، ص - 55
 75المرجع السابق، ص - 56
 260، ص2009، 1، األردن، ط محمد جاسم العبیدي، علم النفس التربوي وتطبیقاتھ، دار التقافة - 57
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 المقاربة بالكفاءاتـ 1

لھ من استحضار مختلف الجوانب، وذلك من أجل تحدید ھذا  الحدیث عن الكفاءات ال بدّ  إنّ 

المھتمین في مجال التربیة، وینتظر من  المفھوم الذي  أصبح متداوال بشكل واسع لدى كلّ 

یعاني  تطبیق مقاربة التدریس بالكفاءات تحسین  أوضاع  التعلیم في العالم العربي  الذي  ظلّ 

التجربة ال  ومع أنّ .ة مشكالت  حالت دون تطویره والتحاقھ بركب  الدول المتقدمةمن عدّ 

یمیة والتقویمیة من حین آلخر من لتقیّ ھا تحتاج إلى بعض الوقفات ازالت حدیثة العھد  إال أنّ 

یمكن   وال،رة المسطّ  األھدافمساراتھا وضمان القدر الالزم من عوامل تحقیق  أجل ضبط 

ة  فقد ظھرت المقاربة بالكفاءات ومن ثمّ "اعتبار الواقع المدرسي مرآة وحیدة لھذه المقاربة 

 :یمكن تحدید أساسیند فعل للمقاربات المثقلة في الحیاة العملیة وباختصار كرّ 

   :البیداغوجي األساس-أ"

 .تفعیل المواد التعلیمیة في المدرسة والحیاة -

 .الطموح إلى تحویل المعرفة النظریة إلى معرفة عملیة  -

 .بحسن التوجیھ بأنفسھممین یتعلمون التحقیق  من محتویات المواد   الدراسیة وجعل المتعلّ  -

 .في مختلف المواقف لالستعمالدرسیة وجعلھا صالحة السعي إلى تثمین المعارف الم -

 .النظر إلى الحیاة من منظور نفعي وعلمي-:الحضاري األساس-ب

عھا د حقول المعرفة اإلنسانیة وتنوّ ضرورة تعدّ  اإلنسانتعقد الوضعیات فرض على  •

 بدل منطق وحدانیة المادة 

 58."مطلب التنافس والمردودیة الذي فرضھ المجتمع •

 

 :المقاربة بالكفاءات -2

 نّ لوصول إلیھا إلولیس اقتراب من الحقیقة المطلقة اإل: ومعناھا   Approche: المقاربة

  ھا من جھة أخرى خطة عملد في المكان والزمان كما أنّ النھائي یكون غیر محدّ  أو المطلق

ھو مجموع  فالمقصود بھ  copétence: الكفاءةا أمّ  .لتحقیق ھدف ما إستراتیجیةأو 

 المعارف والقدرات والمھارات المدمجة ذات وضعیة دالة، والتي تسمح بإنجاز مھمة أو
                                                            

 06بكي بلمرسي، المقاربة بالكفاءات ، وزارة التربیة الوطنیة، د ط د ت ، ص - 58
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مجموعة من المھام المعقدة، في حین ینظر إلى الكفاءة تارة أخرى إلى  إمكانیة  أو استعداد 

 .ذھني غیر مالئم من طبیعة ذاتیة  وشخصیة تتضمن الكفاءة  الحس  الفھم

 :للكفاءةالمفھوم اللغوي ـ 3

كفأه على الشيء مكافأة وكفاه جازاه والكفيء النظیر :"ورد في لسان العرب  :الكفاءة 

وتقول ال كفاء لھ بالكسر وھي في األصل مصدر : وكذلك الكفء والكفوء، والمصدر الكفاءة

أي ال نظیر لھ، والكفء النظیر والمساواة ومنھ الكفاءة  في النكاح وھنا یكون الزوج مساویا 

م یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفؤا ل:"قال هللا تعالى .1"الخ....اة في حسبھا ودینھا ونسبھامرلل

وتعني العالقة  copétetiaمشتقة من الالتینیة   compétence: أما في اللغة الفرنسیة2"حدأ

 .aptitude واالستعدادوھي قریبة من اإلمكانیة  rapport justeالصحیحة 

 :اصطالحا ةمعنى الكلم

الكفاءة القابلیة على تطبیق المبادئ والتقنیات الجوھریة   )GOOD( جودیرى  :الكفاءة"

 1"لمادة حقل معین في المواقف العملیة

القدرة على فعل الشيء أو إحداث تغییر  ":ھا نّ أب )HOSTAN(ھوستن في حین أن  -

 ."متوقع  أو ناتج متوقع

عبارة عن مجموعة من المعارف ومن  نجدھا)DEKETELE(دیكتالمفھوم الكفاءة عند  -

برات خستعاب معارف وجیھة وا رات المكتسبة عن طریقالقدرات الدائمة، ومن المھا

ز بین الكفاءة مین صعوبات في التمیّ ن، ویجد كثیر من المعلّ مرتبطة فیما بینھا في مجال معیّ 

 كمؤشر الكفاءة  والقدرة والمھارة وكثیر من المصطلحات األخرى المستخدمة في ھذا المجال

 :أنواع الكفاءات ـ 4

یجد المتفحص لألدب التربوي في مجال الكفاءات عدة أنواع  أو مستویات حسب فترات 
 :یأتيالتعلّم كما 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .139،ص1989ـدار صادر،لبنان، 1لسان العرب ج/ابن منظور -1

     5-3 سورة اإلخالص،اآلیة -2
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وھي " : compétence Finale D’intégration: دماجیةالكفاءة الختامیة اإل-أ

ي تجندك لمواجھة مجموعة من المعارف واالتجاھات والمھارات المندمجة والمتكاملة التّ 

یا منتھیا، المكتسبات السابقة وھي نھائیة تصف عمال كلّ  وضعیات معقدة یتم فیھا توظیف كلّ 

ن الكفاءات المرحلیة یتم بناؤھا ر عن مفھوم اندماجي لمجموعة مشامل وعام تعبّ ز بطابع تتمیّ 

و طور تعلیمي ، مثال في نھایة الطور المتوسط یقرأ المتعلّم أتھا خالل سنة دراسة ، تنمیّ و

نصوصا مالئمة لمستواه ویتعامل معھا بحیث یستجیب ذلك لحاجاتھ الشخصیة والمدرسیة 

 .واالجتماعیة

وھي تصف ما یمكن " :   compétence finale ou terminale: الختامیة الكفاءة-ب

أن یكون المتعلّم قادرا على القیام بھ في مجابھة نمط من الوضعیات المعقدة، وتظھر في 

 59"نةنھایة  سنة دراسیة معیّ 

ھا مرحلة دالة إنّ " : compétence d’étape (intermédiaire)  : الكفاءة المرحلیة-ج

بتوضیح األھداف الختامیة أو النھائیة لجعلھا أكثر قابلیة للتحسین تتعلق بشھر أو مجال تسمح 

د مع األداء الجیّ  معین،وھي مجموعة من الكفاءات القاعدیة كان یقرأ التلمیذ جھرا أو یراعي

ة ینبغي أن نحددھا مسبقا للمضمون ضكانت الكفاءة المرحلیة مستعر افھم ما یقرأ، إذ

 .و نشاط یساھم في بناء ھذه الكفاءةأة مادّ  المناسب لكلّ 

ھي مجموعة نواتج التعلّم األساسیة :  compétence de base: الكفاءة القاعدیة-د

داء والقیام أعلھ المتعلّم او سیكون قادر على ة ما سیفالمرتبطة بالوحدات التعلیمیة وتوضح بدقّ 

ما یتسنى لھ الدخول دون مشاكل  في یجب على المتعلّم أن یتحكم فی انة لذبھ في ظروف معیّ 

تعلیماتھ الجدیدة والالحقة في األساس الذي یبنى علیھ المتعلّم تمثیل الكفاءة األساسیة مجموعة 

یعد ویشكل : د المضمون المناسب والمطلوب لتحقیق الكفاءة مثال توابعھا مباشرة بھا یحدّ 

 60"ویكتب األعداد باألرقام

                                                            
 113التربیة العامة للتكوین المتخصص ص  وآخر،عبد هللا قلي - 59
 30دت ص  1طیب نایت سلیمان، كتاب المقاربة بالكفاءات، دار األمل ، الجزائر ط - 60
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وھي مجموعة منظمة من " : compétence transversale:  الكفاءة العرضیة-ھـ

ف ضمن مجموعة من المواد الدراسیة أو المعارف والمھارات واالتجاھات تسمح بالتكیّ 

 :الوضعیات المشكلة وتصنّف في الفئات اآلتیة 

 .الكفاءات ذات الطابع الفكري-

 .الكفاءات ذات الطابع المنھجي-

 .واالجتماعيالكفاءات ذات الطابع الشخصي -

 61".الكفاءات ذات الطابع التواصلي-

 : نات الكفاءةمكوّ  -5

 :فیما بینھا ضمن إطار تكاملي وھي تتأثرترتكز الكفاءة على ثالثة مركبات أساسیة 

ف على األشیاء الضروریة وھو المضمون ھو مجموع ما ینظمھ التعلّم للتعرّ : المحتوى-أ

ناتھ وضع المختصون صیاغة لمحتوى التعلّم أو مكوّ ر، ولتحقیق ھذه الغایة الدراسي المقرّ 

  :والمتمثلة في

 وھي المركب األساسي لبناء الكفاءة الن المعرفة محتویات ومضامین: المعارف المحضة-1

            فال یمكن للتعلّم أن یتم  خارجھا فالكفاءة ال تنمو  أیضا في فراغ معرفي لذلك كان المحتوى

  .للتعلّم والذي من خاللھ تنمو  الكفاءة وتندرج لكمال الھدف المنشودشكل لنواة األولى 

ویقصد بھا مھارات استعمال المعرفة في مواطنھا المالئمة، أي القدرة  :المعارف الفعلیة -2

على توظیف المعارف في الوضعیات المناسبة كالقدرة على استعمال مھارات الجمع 

 .قدرة على التوظیف ھي المقصودة بالمعارف الفعلیة والطرح في حل إشكالیة معینة،فھذه ال

ھي مختلف المواقف اإلیجابیة التي یسلكھا المتعلّم أثناء أدائھ فعل  : المعارف السلوكیة-3

التعلّم أي أن بظھر التلمیذ القدرة على تجاوز الصعوبات والعقبات والعوائق عند استرجاع 

أو معالجة قضیة أخالقیة أو ) اإلشكالیات(لجدیدةالمكتسبات القبلیة لتوظیفھا في الوضعیات ا

 إلخ فعندما یمتلك المتعلّم القدرة على تجاوز العوائق والصعوبات  إلیجاد الحل .......دینیة

 

                                                            
 144السابق ص  المرجع- 61
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إن المتعلّم یمتلك معرفة : المالئم للمشكلة التي اعترضتھ بأیسر جھد وأقل وقت القول حینئذ

 .سلوكیة 

) مكتسبة أو متطورة(المتعلّم أن یستثمره من استعدادات ھي كل ما یستطیع  :القدرة-ب

كان فكریا أم بدنیا أم  حة أمامھ، أو إنجاز أي نشاط سواءلمواجھة مختلف الوضعیات المطرو

 .یقرر-یحلل-یشخص–یحضر : وغالبا ما یعبر عنھا بفعل . اجتماعیا

لنشاطھ وتعلّماتھ، والتي وھي اإلشكالیة التي تطرح أمام التلمیذ لكي تكون مادة : الوضعیة-ج

 .من خاللھا تظھر قدرتھ وكفاءتھ وھذه الوضعیة تكون موضوعا للدرس

 :خصائص المقاربة بالكفاءاتـ 6

 62:من التعریفات السابقة یمكن تحدید خصائص الكفاءة في ما یأتي  

مقابل خاصیة تجزيء المعارف والمھارات التي ): intégration:  (خاصیة اإلدماج - أ

تمیز األھداف حیث یسعى مقاربة بالكفاءات إلى إدماج المعارف والمھارات والمواقف 

) Socio-affectife(وجداني  –لتشكل واقعا منسجما ومدمجا، فھناك الجانب السوسیو 

وجدانیا باعتبارھا  نة واالنغماس فیھا وھو الذي یجعل التلمیذ متحفزا للقیام بمھمة معیّ 

مشروعة الذاتیة وانعكاسا لذاتھ وما ینتظر منھ من اعتراف اجتماعي وجزاء وھناك 

الجانب المعرفي الذھني المرتبط بالمعارف واالستراتجیات التي ستوظف أو التي سیتم 

 .بناؤھا واكتسابھا أثناء القیام بالمھمة

األكادیمي النظري الذي یمیز  في مقابل الطابع): Authenticité: (خاصیة الواقعیة - ب

البیداغوجیا باألھداف حیث تمیل مقاربة بالكفاءات إلى حل مشكالت ذات داللة عملیة 

 .وترتبط بالحیاة الیومیة الواقعیة

أي (األھداف  مقابل الطابع التخصصي لبیداغوجیا): le transfert: (خاصیة التحویل -ج

تنمي المقاربة خاصیة التحویل ) معارف ومھارات مرتبطة بوضعیات خاصة ومواد محددة

أي القدرة على معالجة صنف واسع من الوضعیات تتداخل فیھا عدة مواد بشكل یشابھ الواقع 

المعیشي المتمیز بطابعھ المركب وبالتالي على التلمیذ تحویل ما تعلّمھ وتدرب علیھ في 

 .ة إلى التطبیق الفعلي والعملي في الحیاة الیومیة العملیة المدرس
                                                            

 142 - 141، التربیة العامة، ص رینظر ، عبد هللا قلي وآخ - 62
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في سلم تدرج تصاعدي لمستوى التعقید تأتي الكفاءات : )complexité: (خاصیة التعقید-د

في قمة الھرم مقابل أھداف التعلّم ذات مستوى تعقید أقل والتي یتجھ إلیھا اھتمام التقویم عادة، 

ة أنھا توظف جملة من الموارد وبأنھا غائیة ونھائیة لھا وبشكل عام فإن من خصائص الكفاء

وظیفة نفعیة اجتماعیة، وبأنھا ترتبط بجملة من الوضعیات ذات المجال الواحد وغالبا ما 

تتعلق بالمادة إضافة إلى قابلیتھا للتقویم عكس القدرات حیث تتمیز بإمكانیة تقویمھا بناء على 

 .النتائج المتوصل إلیھا

 :الكفاءة صیاغة -7

عند صیاغة الكفاءة ینبغي أخذ مظھرین بعین االعتبار ویتعلق األمر بتحدید إطار ما ھو 

 :منتظر من المتعلم

أي ما نوع اإلنتاج المنتظر من المتعلّم ھل ھو حل مشكلة : أنواع المھمة المنتظر تأدیتھا-أ"

 .أو ابتكار شيء ما، أو التأثیر على المحیط

حیث ینبغي التفكر بشكل واضح في الموارد  : الموارد وشروط تنفیذ المھمة نوع-ب

 .التي یستخدمھا المتعلّم، وكذا الشروط التي ستنفذ المھمة المطلوبة منھ وفقھا) السندات(

 :الصیاغة اإلجرائیة للكفاءة

لھا،  ویتطلب األمر اإلحاطة بكل مكونات الكفایة قصد االبتعاد عن الطابع العام، والمجرد

 :وجعلھا محسوسة قدر اإلمكان ولبلوغ ذلك ینبغي ضبط ما یأتي

 ویتمثل في مجال الحیاة الذي تصاغ الكفاءة في إطاره: السیاق-1

 .وھي عناصر المادة والمواد المستھدفة في الكفاءة: المعرفة-2

 المتعلّم وتعبر عنھا الجوانب العاطفیة االنفعالیة المراد إنماؤھا لدى: المعرفة السلوكیة-3

 .وترتبط بالجوانب التنظیمیة العملیة لإلنتاج المنتظر: المعرفة الفعلیة-4

 .وترتبط  بالمعنى الذي یعطي للكفاءة وھي مؤشر دال على دافعیة المتعلّم:الداللة-5

 :الشروط الالزم مراعاتھا في صیاغة الكفاءة

 أن یجند فیھا المتعلّم مجموعة من المكتسبات -

ة من الوضعیات التي یمكن إبرازھا بشكل دقیق بواسطة مجموعة من أن تتصل بفئ -

 .المؤشرات
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أن تتحقق في إطار مجموعة من الوضعیات ذات معنى بالنسبة للمتعلّم، بحیث تجنده ویكون  -

 .لھا بعد اجتماعي

 أن تسمح بأن تكون وضعیات التقویم دائما جدیدة بالنسبة للمتعلّم -

مسبق  اققویم بحیث یتمكن معلمان دون إتفئیة وتكون قابلة للتأن تصاغ بدقة وبصفة إجرا -

 .من اقتراح وضعیة من نفس المستوى لتقویم مكتسبات التالمیذ

 63"أن تصاغ بدقة وسائط وضعیات  لكي تسمح بإعداد وضعیات تقویم متكافئة -

 :أسس الكفاءة -8

عملیة تحدید الكفاءات واختیار مصادر اشتقاقھا ذات أھمیة بالغة حیث أنھا تعتمد بدرجة  تعد

كبیرة على بعض األسس التي ینبغي أن یتم ھذا التحلیل أو االختیار في موضوعھا وقد حدد 

  :ھذه األسس في أربعة محاور )cooper 1973(كوبر "

یعد ھذا األساس بمثابة الحاكم الذي یتم على ضوئھ وضع الغایات : األساس الفلسفي-أ

واألھداف والمنطلقات التي تتفق مع قیم المجتمع وفلسفتھ العقیدة ، األفكار ، المبادئ  التي 

 .تحكم مسار المجتمع في فترة معینة من خاللھ یحدد النتائج المرغوبة لعملیة التحكم

یركز ھذا األساس على بعض  المفاھیم االمبریقیة التي یمكن أن  : *األساس اإلمبریقي-ب 

تشكل أساس علمیا تقوم علیھا عملیات اشتقاق العبارات المتعلقة بالكفاءات الالزمة الخاصة 

وفي ضوء ھذا األساس تكمن نوعیة الكفاءات .بالعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والسلوكیة

 .المعرفیة واألدائیة

تعتبر المادة من أھم مكونات الموقف العلمي وللمعلّم وللتلمیذ : الدراسیةأساس المادة -ج

وال یمكن أن تتم العملیة بدون وجود خبرات ومعارف تقدم للمتعلّم ) المنھج(والمادة العلمیة 

ومن ھذا المنطلق فإن المادة الدراسیة تعد إحدى منطلقات تحدید الكفاءات التعلیمیة الالزمة 

المعرفي كما یتوقع ان یكون ھذا األساس مصدر لتحدید بعض الكفاءات من خالل البناء 

 .األدائیة في مجال المادة الدراسیة التي تعتبر مكملة للكفاءات المعرفیة

                                                            
محمد بن یحیى زكریا، التدریس عن طریق المقاربة باألھداف والكفاءات، المشاریع وحل المشكالت - 63

 -بتصرف – 92-91ص 
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إن أساس الممارسة یقوم على مفھوم مفاده أن الكفاءات الالزمة للمتعلّم : أساس الممارسة-د

الدقیق لما یفعلھ الممارس للكفاءة في أثناء  في مجال معین یمكن تحدیدھا من خالل التحصیل

ممارستھم لعملھم أو مھمتھم فالمعلّم الجید والقادر من خالل أدائھ لمھامھ التدریسیة المحددة 

مثل اإلدارة ، المناقشة، الحوار ومشاركة التلمیذ في العملیة التعلیمیة وإدارة الفصل وغیرھا 

لألداء المتمیز وربما الفّعال وھكذا بدوره یتبع من المھام األخرى یمكن أن یعطي نموذجا 

 64"فرصة لتحدید الكفاءة المرغوبة في ضوء ھذا األساس

في المقاربة بالكفاءات یعتبر " ):indicateur de compétence(مؤشر الكفاءة  -9|

أداة لتحدید مؤشرات الكفاءة ) الھدف اإلجرائي سابقا(السلوك القابل للمالحظة والقیاس 

الصیغة اللغویة التي (ومعاییر التقویم، ومفھوم المؤشر ھنا یعني كلّیة الھدف اإلجرائي 

حیث أن المؤشر ھو العالمة أو النتیجة الدالة على ) تتضمن فعل عمل وشروط ومعاییر

حدوث فعل التعلّم واالكتساب حسب مستوى محدد مسبقا ومن خاللھ یمكن الحكم على مدى 

علّم فھو بھذا یعتبر المقیاس الذي یترجم مدى تحكم المتعلّم في تحقق الھدف من فعل الت

فعال القابلة الكفاءات المكتسبة أو إبراز مقدار  التغیر في السلوك بعد تعلما ویتعلق باأل

 .للمالحظة والقیاس

فالھدف اإلجرائي في المقاربة بالكفاءات یؤدي وظیفة وسیطیة مرحلیة وانتقالیة ، ویصاغ 

ة ، ویستخدم لتعریف ومعالجة العناصر الفرعیة وتفاصیل موضوع التعلّم بكیفیة سلوكی

 .ویدخل  ضمن أفاق تنمیة قدرة أو بناء كفاءة أو تحقیق مؤشر كفاءة معینة

ھ في الكفاءة إن المؤشر مقیاس للسلوكیات المؤداة من قبل المتعلّم ویترجم مدى تحكمّ -

نمو المحقق بعد تعلّم ما ھو مرتبط بالتقویم فإذا  المكتسبة  أو إبراز مقدار التغیر في مستوى ال

الكفاءة ترتكز على  كان الھدف اإلجرائي یركز على السلوك القابل للمالحظة والقیاس فإنّ 

                                                            
یة ولیس على أساس عالي وھي المعرفة األولیة التي یكتسبھا المتعلم بالتجربة المعیش:المعرفة االمبریقیة*

  .بالكم عن طریق القیاس ءوقد تكون خاطئة كأن یقدر الشي

 28ص الشيء طیب نایت سلیمان، المرجع نفسھ -1
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المعرفة الفعلیة  والمعرفة السلوكیة وعلیھ في نص الكفاءة ال یطلب من التلمیذ أن یكون قادرا 

 65".اطعلى إنجاز نشاط ما بل یطلب منھ إنجاز نش

ھو العالمة أو النتیجة الدالة على حدوث فعل التعلّم واالكتساب حسب  -إذن–فمؤشر الكفاءة 

ر د مسبقا ویمكن الحكم على مدى تحقیق الھدف من فعل التعلّم، فھو بھذا یعتبّ مستوى محدّ 

السلوك یر في المقاس الذي یترجم مدى تحكم المتعلّم في الكفاءة المكتسبة أو إبراز مقدار التغیّ 

یتعرف المتعلّم على أعداد السنة وتسمیتھ : ق باألفعال للمالحظة والقیاس مثلبعد تعلّم بما یتعلّ 

 .حیث یقرأھا ویكتبھا باألرقام

 :المقاربة بالكفاءات ھدافأ-10

ر ومنھج لتنظیم العملیة التعلیمیة تعمل على تحقیق جملة من األھداف ھذه المقاربة كتصوّ  إنّ 

 :نذكر منھا

 .عن ذاتھا رمام ما لدى المتعلّم من طاقات كامنة وقدرات لتظھر وتتفتح وتعبّ أساح المجال إف-

 سره لھ الفطرةي تتناسب وما تیّ رة استعداداتھ وتوجیھھا في اإلتجاھات التّ بلوّ -

على كفاءات التفكیر للتشعب والربط بین المعارف في المجال الواحد، واالشتقاق من  تدریبھ-

 .الحقول المعرفیة المختلفة عند سعیھ إلى حل مشكلة أو مناقشة قضیة أو مواجھة وضعیة

 .بھا من تعلّمھ في سیاقات واقعیةعة التي یكتستجسید الكفاءات المتنوّ  -

ر بالتداخل واالندماج بین الحقول المعرفیة معرفة والتبصّ زیادة قدرتھ على إدراك تكامل ال -

 .المختلفة

دة مناسبة للمعرفة التي یدرسھا، وشروط استخدام أدوات منھجیة ومصادر تعلیمیة متعدّ -

 .اكتسابھا

 .القدرة على تكوین نظرة شاملة لألمور وللظواھر المختلفة التي تحیط بھ-

 .لیم في تغییر الواقع وتحسین نوعیة الحیاةاالستبصار والوعي لدور العلم  والتع-

 :المرتكزات البیداغوجیة للمقاربة بالكفاءات-11

تقوم المقاربة بالكفایات على مجموعة من المرتكزات البیداغوجیة التي ساھمت بطریقة 

 :فاعلة في بروزھا
                                                            

 145التربیة العامة ، ص  وآخر،ینظر، عبد هللا قلي -1
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وھي وضعیة تتضمن صعوبات ال یملك المتعلّم حال جاھزا لھا : بیداغوجیة حل المشكالت-أ

كما أنھا حالة یشعر فیھا أنھ امام مشكل محیّر ال یملك تصور بصدده ویجعل اإلجابة عنھ مما 

یحفزه على البحث من خالل عملیات معینة للتوصل إلى حل المشكل وھذا یخلق دافعیة 

 .داخلیة للمتعلّم

اداة ناجعة للمرور المرن للمعارف والمھارات والمواقف  ھي : بیداغوجیة المشروع -ب

وھي تقوم على أساس مجموعة من . بكفایات تسمح للمتعلّم المشاركة في بناء مساره التعلّمي

 :الوظائف ھي

موقف التلمیذ : اكتیكیةدوظیفة دب-.ترحةانخراط التلمیذ في األنشطة المق:  وظیفة التحضیر -

 إزاء الكفاءات المستھدفة 

 إنتاج المشروع اقتصادیةوظیفة  -

 عالقة التفاعل الناتجة عن ھذا المشروع اجتماعیة ةوظیف -

  الحصیلة الثقافیة الناتجة عن المشروع:  وظیفة ثقافیة -

تكون فیھا األنشطة مبینة على أساس الفروق  ھي بیداغوجیة :بیداغوجیة الفارقیة-ج

الفردیة، وھي تشكل إطارا تربویا قابال للتغییر حسب خصوصیات المتعلمین وھي تھدف إلى 

تطویر قدرات ومھارات المتعلّمین، وتقویة دافعیتھم وتحسین العالقة بین المتعلّم والمدرس 

 .وتنمیة روح اإلبداع

البیداغوجیة على وضع التلمیذ في عالقة مع زمالئھ بغیة  تقوم ھذه: بیداغوجیة التعاونیة-د

توظیف قدراتھ في القیام باألعمال المدرسیة وتھدف ھذه البیداغوجیة لتحصیل أھداف مّوحدو 

 .للتعلّم وھي تمزج بین العمل الجماعي في إطار التعاون والعمل الفردي

داغوجي تتكون من عناصر ھي أداة من أدواتھ االشتغال البی: التدریس بالمجزوءات-ھـ

متفاعلة وتشكل وحدة متكاملة فیما بینھا وترمي إلى تحقیق أھداف باعتماد وسائل وطرق 

المصرح بھا ولیس ضمنیة فھي تحتوي على مجموعة من التعلیمات التي تتیح للمتعلّم إمكانیة 

  66.التعلّم الذاتي

                                                            
في ظل المقاربة بالكفاءات ، مذكرة  ابتدائيمذكرة غیر منشورة، سمیرة لعمارة، تقییم مادة الریاضیات للسنة الخامسة  1-66

 72ص  2010،2011أنماط التكوین،  نیل شھادة الماجیستیر في تقویم
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 .تقییم الكفاءات حسب مؤشرات الكفاءة: تقییم الكفاءات 

ھو السلوك الظاھري القابل للمالحظة والقیاس الذي یبرز من خالل نشاط : مؤشر الكفاءة

ومن خالل . ویعبر عن حدوث فعل التعلم أو التحكم في مستوى الكفاءات المكتسبة التعلم

مجموع المؤشرات المرتبطة بالكفاءات الواحدة یمكن التأكد من تحقیق الكفاءة المستھدفة أو 

 .عدمھا

 :تءاتقویم في مقاربة التدریس بالكفااع الأنوـ 12

المدرس في بدایة  ھو إجراء یقوم بھ:valuation diagnostique:  التقویم الشخصي )1

كل درس أو مجموعة دروس أو في بدایة العام الدراسي من أجل تكوین فكرة عن المكتسبات 

 .المعرفیة  القبلیة للمتعلم ومدى استعداده لتعلم المعارف الجدیدة

یسعى ھذا النوع من التقویم إلى : valuation formative):  البنائي(التقویم التكویني -2

یة التكوین أثناء التدریس وعلى مدار السنة، وذلك بتزوید المتعلم بمعلومات المساھمة في عمل

ماتھ وتقدیم المدرس لتغذیة راجعة لیسھل للمتعلم التكیف مع الوسائل مالئمة بغیة ضبط تعلّ 

 .التعلیمیة

ت المكتسبة بعد ءامن التقویم المدرس من جرد الكفایمكن ھذا النوع  :التقویم التحصیلي-3

مقطع تكویني لفترة قد تطول أو تقصر أو یركز فیھ المدرس على األداءات التي تم تقویمھا 

حسب معاییر النجاح، واإلشارة فإن التقویم التحصیلي یتعلق بالمراقبة أكثر منھ بعملیة 

 .الضبط التي ال یجب تجاھلھا أیضا

 :اتءآثار التدریس بالكفا-13

 :ات في المناھج الجدیدة ما یليءماد المقاربة بالكفااعت من أھم انعكاسات

 .االنتقال من نموذج األھداف إلى نموذج الكفاءات -

 .االنتقال من الطرائق إلى المقاربة -

 .االنتقال من المتابعة المنھجیة الموجھة إلى االستقاللیة البیداغوجیة -

 .المعارفات ولیس على تراكم ءتعلیم قائم على اكتساب الكفا -

 .تعلیم موجھ نحو الحیاة ألنھ یأخذ في الحسبان المعني والداللة في جمیع أنشطة القسم -

 .استبدال أسلوب التراكم الكمي للمكتسبات بأسلوب اإلدماج الوظیفي للمعارف -
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 .تصور یشرك المتعلم في تعلمھ، ویدفعھ إلى استغالل كل إمكاناتھ الكتساب المعارف -

لم في وضعیات للتعلم تدفعھ للقیام بما ھو مطلوب منھ لحل اإلشكاالت تصور یضع المتع-

 .المطروحة علیھ

م، ویركز فیھ على البعد التكویني ویترتب على ذلك ر یدمج التقویم ضمن عملیة التعلّ تصوّ  -

 :مجموعة من المتطلبات واإلجراءات منھا أن

 كل تغییر في المقاربة یتطلب تغیر في االستراتیجیات -

كل تغییر في مقاربات المناھج یتطلب تغییرا في أنماط النشاطات البیداغوجیة وفي عالقة  -

 .مالتعلیم بالتعلّ 

تكییف الغایات المدرسیة مع الواقع :بالكفاءات في بناء البرنامج  ینتظر من اعتماد المقاربة -

 ) المواظبة والحیاة الیومیة، العمل، العملالسلوكیات (المعاصر في میدان 

  

 ،النفسیةاالھتمام بالقدرة على تجدید المعارف في وضعیات متنوعة مثل حل المشكالت  -

  .مالحكإصدار  ،التعلیل والتحلیل

 

ربط المعارف بوضعیات تسمح بالتعرف خارج المدرسة استثمار المعارف والمھارات لذا  -

وینبغي أن , یجب حث التلمیذ على استكشاف ما حولھ یتصرف فیھ داخل وخارج القسم 

 . تنعكس المفاھیم والتقنیات على شخصیتھ 

وه تفادیا تبني المعرف حسب قدرات التلمیذ العقلیة ومیولھ ورغباتھ وتكون حسب نم 

 والتطبیقالمعارف التي تتطلب من التلمیذ الحفظ 

 الكفاءةبنموذج مقترح لبناء درس على أساس تنمیة 

 یتوقع من المتعلم أن یكون قادرا على أدائھ في نھایة الدورةما : تحدید الكفاءة -1

 وھو العمل الذي یقوم بھ المتعلم من أجل تحدید مدى نجاح الدرس: تحدید مؤشر الكفاءة -2

من  وھو عبارة عن سؤال أو مشكل یطرحھ المعلم في بدایة النص: وضعیة االنطالق -3

 .أجل تحدید مستوى المتعلم، والذي یسمى بالتقویم التشخیصي
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ویكون عن طریق تصور المشكل والحلول المقترحة : حل المشكالتوضعیة  -4

 .لھا،وتسمى بالتقویم التكویني

، او عن السؤال المقترح في وضعیة االنطالقوھنا یجیب المتعلم : استثمار المكتسبات -5

 یحل مشكلة صغیرة تكون لھا عالقة  بالدرس المقدم من أجل تحدید مدى نجاح الدرس
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]األھداف، والكفاءات[ مقارنة بین المقاربات :  الفصل الثالث   
   اتءأوجھ التشابھ بین األھداف التربویة و المقاربة بالكفا -1

 اتءاألھداف والكفاالفرق بین  -2
 : من حیث التعریف –أوال 

 : من حیث النظریة –ثانیا 

 : المنفذة من حیث الدول –ثالثا 

 : من حیث التعلیم والتعلم –رابعا 

 : من حیث المعلم –خامسا 

 : من حیث المتعلم -سادسا 

 من حیث التقویم –سابعا 
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 :اتءو المقاربة بالكفا المقاربة باالھداف أوجھ التشابھ بین 

 مستقال عن منظور التدریس الھادف ات في العملیة التعلیمیة منظوراءیشكل مدخل الكفاال "

 إنّھبل ھو نموذج من نماذجھ، ویندرج ضمن ما یعرف بصفة عامة بیداغوجیا األھداف، 

یعمل لتجاوز االنتقادات على تصحیح ما  د حركة تصحیحیة داخل ھذه البیداغوجیاجرّ م

أصابھا من انحراف جعلھا تتعلق في النزعة اإلجرائیة السلوكیة، وتنحرف بالتالي بالفعل 

ز ویستبعد التربوي، إلى فعل آلي تعودي و إلى رد فعل اشراطي یعدم الخصوصیة والتمیّ 

 یا ـــ، ففكرة ضرورة تجاوز بیداغوجاالبتكاريالتفكیر 

لقائمة على السلوكیة دون أن یعني ذلك نكران المكتسبات الحاسمة التي حققتھا ھذه األھداف ا

البیداغوجیة على مستوى البحث والعمل التربوي، و دون أن یعني ذلك العودة إلى العشوائیة 

وعي بمحدودیة النموذج أو الضبابیة في الممارسة التعلیمیة لكن الفكرة التجاوز تعني أساس ال

 67."الممكن للتیار السلوكي وباالنحراف

ات ھي ءاألھداف التربویة، ذلك ألن الكفاات دون تعریف أولي ءكما أنھ ال یمكن تعریف الكفا

في نھایة التحلیل، أھداف تسعى البرامج إلى تحقیقھا أدى المتعلمین في إطار الغایات، و 

 .المواصفات التربویة المنشودة

 اتءالفرق بین األھداف والكفا

 : من حیث التعریف -أوال 

الغایات األساسیة المنشودة من الطلبة عند مرورھم بالخبرات التعلیمیة التعلمیة  ھي: األھداف

 ) خاصة/ عامة ( المقررات  في

والمھارات والقدرات واالتجاھات  قدرات مكتسبة تضم جملة من المعارف: اتءالكفا

 قات مختلفة ، شبیھة لما تعلمھسیا المتداخلة ، والتي تسمح للمتعلم بتوظیف أطرھا في

 : من حیث النظریة -ثانیا 

وتقوم على تحدید مجموعة من األھداف حول ( تأسست على المدرسة السلوكیة  :األھداف

والمھارات التي ینبغي تعلیمھا من قبل المعلم وحفظھا واكتسابھا من قبل الطالب ،  المعارف
                                                            

67 : موقع  http://img1.imagilive.com/0310/triboard1-png 
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  ثم تقویمھا ومن

والمدرسة البنائیة ، والمدرسة  المدرسة المعرفیة،: ھي دارستأسست على ثالث م: اتءالكفا

 . البنائیة االجتماعیة

 : المنفذة من حیث الدول –ثالثا 

 . معظم الدول العربیة: األھداف 

فنلندا  –فرنسا  -الدنمارك  –بلجیكا  –استرالیا  –كندا  – أمریكا –لبنان  –تونس : ات ءالكفا

  ومعظم الدول الغربیة -ا إیطالی – الیونان –ألمانیا  –

 : من حیث التعلیم والتعلم –رابعا 

 : األھداف

واالستجابة ، وبالتالي خلق  تنطلق من حقیقة أن التعلم یتم بطریقة آلیة وفق آلیة المثیر -

 . وحل المشكالت استجابات شرطیة بدال من خلق أفراد قادرین على اإلبداع

فھي بذلك تركز على  ) التعلیم تحدد جودة التعلم ترى أن التعلیم سبب التعلم وأن جودة -

 ( الطالب دور المعلم أكثر من تركیزھا على عملیات المعالجة التي یقوم بھا

مجموعھا  تقوم على تحدید مجموعة من األھداف الجزئیة قصیرة المدى ، قد ال یكون -

 . محققا للھدف العام المطلوب تحقیقھ

  مواقف تدریسیة بعیدة عن الواقع الذي یعیشھ الطالب ى فيالتركیز على التعلم قریب المد-

 . القابل للمالحظة تركز على تنمیة السلوك -

 . المتعلم تھتم بنواتج التعلیم ، وال تھتم بالعملیات التي تحدث داخل -

  والطموحات االحتیاجات والقیم والمشاعر: یقل اھتمامھا بالجوانب اإلنسانیة مثل  -

 . ئة المحتوىتقوم على تجز -

 . متدرج یتم لتحقیقھا تنظیم المحتوى بشكل -

 . الموقف التعلیمي مسیر من طرف المعلم -

 . التقلید والمحاكاة یقوم التعلم على أساس -
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 : اتءالكفا

 . تربط من المعارف السابقة والمعطیات الجدیدة -

منھ  المتعلم ، تستدعيیتم من خاللھا طرح التعلم كمھّمات وظیفیة تشكل تحدیا لدى  -

 . استدعاء كل قدراتھ وإمكاناتھ

كما أن التعلیم ال یحدد التعلم . إلى عملیة التعلیم  األھمیة الكبرى تمنح لعملیة التعلم ولیس -

للقول أن الطلبة یتعلمون ألننا نعلمھم ، إذ یمكنھم أن یتعلموا  فال معنى( وإنما یدعمھ ویوجھھ 

 )ون تعلیم ، إذا ما توفرت لھم بیئة مناسبةمعارف بد مھارات ویكتسبوا

وتشترك فیھا جمیع المواد ( ات المشتركة ءالكفا: ات ھي ءالكفا تقوم على تحدید نوعین من -

ات األكادیمیة الخاصة ءوالكفا. التخطیط والمبادرة وحل المشكالت  ةءمثل كفا) الدراسیة 

 بمادة ما

مع مختلف الصعوبات والمشكالت التي  بشكل وظیفي تیسر عملیة تكیف الطالب تصاغ -

، والتي ال یمكن أن یواجھھا من خالل جزء واحد من شخصیتھ بل یستدعي  یفرضھا محیطھ

 . شخصیتھ جمیعھا تضافر مكونات

  الحركي أو الوجداني تھتم بجمیع مكونات شخصیة المتعلم سواء على المستوى العقلي أو -

، وتتطلب ممارسة تعلیمیة  ة واجتماعیة ووجدانیةالتعلم عملیة معقدة ذات طبیعة ذھنی -

 . تتوافق مع طبیعتھا

 . المعرفیة ترتكز حول االستراتیجیات -

 . یتم تحقیقھا وفق مھام كاملة وتتصف بالشمولیة -

 . من خالل البناء المتدرج للمعارف یكون التعلم -

 . بالمجتمع یشارك في بنائھا جمیع الفئات المعنیة -

 : من حیث المعلم -خامسا 
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 : األھداف

ن سرعة نمو إالمعرفة ازدادت بدرجة ھائلة، ف م أحد مصادر المعرفة و بما أنّ المعلّ  یعدّ 

أو ینبغي على المعلم أن یكون قادرا على التحصیل السریع "المعرفة في ازدیاد بإطراء 

 ة ــــاألمور المتعلق ولعل أھم... ومصدرا للتجدید وأن یجمع المادة من مصادر مختلفة

م ینظر إلیھ على فالمعلّ ... م ضرورة إلمامھ بطرائق التدریس وأسالیبھبالدور المعرفي للمعلّ 

 68".ھ قائد تربوي و اجتماعيأنّ 

ة ھو مسؤول عن تنفیذ المنھاج الدراسي، وتحقیق أھدافھ، ومعرفة م یوكل إلیھ مھام عدّ فالمعلّ 

ة، واإللمام بالمادة الدراسیة وطرق توصیلھا إلى تالمیذه، وخصائصھ النفسیة والمعرفی

م أن یتمتع بمھارة عالیة، في أصول مھنة التدریس المتعلم، وھذا ما یفرض على المتعلّ 

 ".وأوضاعھا وأسالیبھا وتطبیقاتھا العلمیة

 :لم في عملیة التدریس بواسطة األھداف التربویة فیما یليویمكن أن نحدد دور المعّ  

یذ من الحصول على المعارف والمعلومات والعادات الصحیحة، واألخالق، تمكین التلم -

 .والمثل العلیا

 .تدریب التلمیذ على استرجاع المعرفة و استخدامھا -

مساعدة التالمیذ على تطویر طرق تفكیرھم، وتوجیھ إحساساتھم وانفعاالتھم ومراعاة  -

 .حاجاتھم

 . مستمر یتدخل المعلم بشكل -
 . مدربایعد المدرس  -
  تدریسھ ، إذ یكتفي بإیصال المعلومات والمھارات  غالبا ما تحد من إبداع المعلم في طرائق -

 . بشكل نمطي تقلیدي 
 . بالعملیات الذھنیة التي تؤسس الكتساب المعرفة أو المھارة یقوم المعلم -

 
 : اتءالكفا

                                                            
.57ص –التربیة العامة سند للتكوین المتخصص  –عبد هللا قلي و آخر 68  
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التعلم، ومرجعیات التعلیم  مین، وتوجیھھم وتكییف ظروفال في تنشیط المتعلّ للمعلم دور فعّ 

وتنظیم النشاطات المختلفة بمعیة التالمیذ وانتقاء األسالیب والوسائل التعلیمیة ) محتویاتھ(

م من قیود الروتین ال، ولكي یتحرر المتعلّ م الفعّ وتقویم األداء، كما یساعد التالمیذ على التعلّ 

مارس التدریب بوعي وتبصر، كما یجب أن یكون حامال لكفاءة عالیة في المعارف العلمیة وی

 69.م التالمیذیكون قادرا على ابتكار الظروف المالئمة لتعلّ 

م وتحدید ھا أعادت النظر في دور المعلّ ات، أنّ ءومن أھم السمات التي تطبع المقاربة بالكفا

م، بحیث یصبحان شریكین تربطھما عالقة تفاعل ونجاعة، وظائفھ من خالل عالقتھ بالتعلّ 

م، وھو المسؤول عن صبح التلمیذ ھو الفاعل األساسي في التفاعل مع وضعیات التعلّ وعلیھ أ

التكوین الذاتي، إذ یصبح مطالبا بإعادة تنظیم مكتسباتھ القبلیة ضمن وضعیات و أنشطة ذات 

 .و االكتشاف وتبادل التجارب مع زمالئھ طابع إدماجي، فیقوم بالتنظیم

التالمیذ الستثمارھا في معالجة  مالذي یضع خبراتھ أمارد م فھو الطرف الموّ ا المعلّ أمّ "

المشكالت المطروحة، وھو مطالب ضمن ھذا السیاق بتعدیل أسالیبھ و تدخالتھ بما یخدم 

 70".التعلم

 . یتدخل المعلم بشكل مستمر -

 . یعد المعلم مدربا وموجھا -

 . بین المعرفة والطالب یعد المعلم وسیطا -

 . طرائق تدریسھالمعلم مبدع في  -

 الذھنیة التي تؤسس الكتساب المعرفة أو المھارة عملیة تشاركیة بین المعلم القیام بالعملیات -

 .والطالب

 : من حیث المتعلم -سادسا 

 : األھداف
                                                            

69 التعلیم بالمقاربة بالكفایات و عالقتھا بالتحصیل الدراسي، ملتقى  –بریشي و أخرى  مربامة –مداخلة في ملتقى وطني  -69
.دت –ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح  –للتكوین بالكفایات في التربیة   

.155ص– 2005 – 1الجزائر ط –بن /مطبعة ع –مقاربة التدریس بالكفاءات  –خیر الدین ھني  - 70 
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 . الموقف التعلیمي یجیب على استثارات -

 . المتعلم مستجیب -

 . تشجیع العمل الفردي -

 : اتءالكفا

 طایعد المتعلم نشی -

 المتعلم یقوم بالبناء -

 تشجیع العمل ضمن فرق -

 من حیث التقویم –سابعا 

 : األھداف

  على عملیات االسترجاع واالستظھار لما تّم تلقینھ یرتبط النجاح المدرسي بالقدرة -

 . الموقف التعلیمي للتأكد من تحقیق األھداف یأتي التقویم في نھایة -

 . جانب المعلم میة منتنطلق أغلب الممارسات التقوی -

 . المطلوب إجابات صحیحة فقط -

 . مسبقا موضوعات التقویم غیر معروفة -

 . قد تكون موضوعات التقویم من خیال المدرس وال تتصل بواقع حقیقي -

  قد تتضمن موضوعات التقویم معارف غیر مرتبطة ببعضھا البعض -

 . مبسطة وتستدعي إصالحا بسیطا موضوعات التقویم -

 . یفضي االمتحان إلى وضع عالمات ودرجات -

 : اتءالكفا

ة كمؤشرات ءالمتعلم لتوظیف الكفا تھتم بالمھارات العملیة ومختلف األداءات التي ینجزھا -

 . ةءلتقویم مدى تحقق الكفا

 . یة التعلیمیة التعلمیة، ونشاطا من أنشطتھالعنصرا من عناصر العم یعتبر التقویم -

 ة موضوع التعلم ، على قاعدة احترامءأنفسھم في تقویم مدى امتالكھم للكفاالطلبة  یشارك -

 ) التقویم الذاتي( الفوارق الفردیة بین المتعلمین، وعلى قاعدة التعاون مع اآلخرین 
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 . المطلوب أداء بمستوى معیّن من الجودة -

 . محددة مھمات بھا بعض التعقید وتتطلب كفایات موضوعات معلنة مسبقا وتتمثل في -

 . من واقع الحیاة یتعین أن تكون الموضوعات مستمدة -

 . ووجدانیا موضوع االمتحان یحتوي على وضعیة متكاملة معرفیا واجتماعیا -

 . موضوعات التقویم مركبة وتطلب إصالحا غیر بسیط - 

 . إلى المراجعة الذاتیة وإلى التعدیل تفضي اإلجابة -
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 :ةـــــاتمخـــــــــال

فعز علیا ذلك، وتألمت لھ، ربما ھو التعود على  ، وأنا أختم ھذا البحت، شعرت وأنني أودعھ

واستسمح القارئ على ھذه العبارات التي ، البحت والدراسة، والتعود على متعة طلب العلم

أن یكون ھذا البحت قد سلط  امتمنی ، شعرت أنھا تتدافع لتخرج من القلب، فلم أشأ أن أمنعھا

 .ه الساحة التربویةدمن الضوء على أكبر حدت شھدتھ و تشھقلیال 

ومما سبق یتضح لنا أن األھداف التربویة ھي لبنة في صرح التربیة ونتیجة لجھود العلماء 

تعلیم، ھل نتاج إنساني ال یمكن ألي حال من الالمھتمین والمنشغلین في حقل التربیة و

، بالفعل ثاعتباره البدایة لما سیأتي بعده وقد حداألحوال، اعتباره ھو النھایة، بل ال بّد من 

تطبیق التدریس باألھداف في المیدان، لما ظھرت نقائص وصعوبات وكانت النتیجة بعد 

یة لذلك كانت الحافز للعاملین في المیدان بمحوالت لتخطیھا ومعالجتھا وكانت النتیجة المنطق

أخرى في صرح التربیة والتعلیم حیت  ات في التدریس، وھي لبنةءأن ظھرت المقاربة بالكفا

 .جاءت ھذه المقاربة لتفادي سلبیات األھداف التربویة فھي امتداد لھا ولم تأتي لتقضي علیھ

وفي األخیر عقل اإلنسان لم یصب بالعقم بعد، وقد تظھر مقاربة أو مقاربات أخرى لتقویم و 

 .اتءد ینجز عن تطبیق المقاربة بالكفاتصحیح ما ق
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكریم    

 المصادر  -1

 م2003أبو الفضل جمال الدین ابن منظور لسان العرب،ج دار صادر، لبنان،  -1

، 48البستاني، منجد الطالب عن منجد األب معلوف ،دار المشرق، لبنان ط فؤاد أفرام -2

2001 ، 

 المراجع  -2

 –یب ترجمة عبد الكریم غر –؟ أي مستقبل الكفایات  –بوسمان كریستیان وآخرون  -1

 02005م –دط  –المغرب  –منشورات عالم التربیة 

اد الدراسیة، دار الثقافة جودت أحمد سعادة، استخدام األھداف التعلیمیة في جمیع المو -2

 .م1991،  1للنشر والتوزیع ، مصر ط 

جمال بن ابراھیم القوش، مھارات التدریس الفعال، دار النجاح للكتاب، الجزائر،  -3

 .م2012ط

ھشام یعقوب مریزق وآخرون، أسالیب تدریس االجتماعیات، دار الرایة، األردن،  -4

 .م2008الطبعة األولى 

التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة، األردن، الطبعة  ولید أحمد جابر،طرق -5

 م 2003الثالثة، 

حسین أبو ریاش وأخرون، علم النفس التربوي للطلب الجامعي والمعلم الممارس،  -6

 م 2007، 1دار المسیرة، األردن ط

حسن عبد الباري عصر، االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین  -7

 م  2000ادیة والثانویة، مركز االسكندریة للكتاب، مصر، طدون طبعة، االعد:

حسن شحاتھ، المناھج الدراسیة بین النظریة والتطبیقیة،الدار العربیة للكتاب، مصر،  -8

 م2003الطبعة التاسعة ،

 دت الطبع األولى طیب نایت سلیمان، كتاب المقاربة بالكفاءات، دار األمل ، الجزائر  -9
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الكیالني، اھداف التربیة االسالمیة، مكتبة دار الثراث، السعودیة، ماجد عرسان  -10

 م 1987الطبعة الثانیة، 

، مكتبة )تحدیدھا، مصادرھا، صیاغتھا(مھدي محمود سالم، األھداف السلوكیة -11

 م2001العبیكان،  السعودیة، الطبعة الثالثة، 

دون المغرب  –سلسلة المعرفة للجمیع  –الكفایات في التعلیم  –محمد الدریج  -12

 .طبعة، د ت 

محمد الدریج، التدریس الھادف، مطبعة النجاح الجدیدة، المغرب، دون طبعة،  -13

1990. 

محمد الدریج، تحلیل العملیة التعلیمیة، مطبعة المعارف الجدیدة، المغرب، دون  -14

 طبعة، دون تاریخ 

یم ، محمد الشارف سریر، نور الدین خالدي، التدریس باألھداف وبیداغوجیا التقو -15

 1995الجزائر 

محمد جاسم العبیدي، علم النفس التربوي وتطبیقاتھ، دار الثقافة األردن، الطبعة  -16

 2009األولى، 

كتاب یدوي للمعلمین واإلداریین (محمد زیدان حمدان، تحضیر التعلم والتدریس  -17

 1999دار التربیة الحدیثة، األردن،د ط ) المدرسین

لة والتغریب، دار الطرفین والمكتبة المكیة، محمد صالح جان، المناھج بین األصا -18

 ؟ 1998، 2السعودیة،ط 

دار القلم )أسسھ وتطبیقاتھ(محمد صالح الدین مجاور وآخر، المنھج المدرسي -19

 .للنشر والتوزیع،الكویت، الطبعة الثانیة

محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة ،دار الشروق،األردن  -20

 2003الطبعة األولى، 

مصطفى إسماعیل موسى، االتجھات الحدیثة في تدریس التربیة اإلسالمیة،دار  -21

 .م2007الكتاب الجامعي، اإلمارات العربیة المتحدة،الطبعة الثانیة، 
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نادر فھمي الزبود وآخرون، التعلین والتعلم الصفي، دار الفكر للطباعة والنشر  -22

 م.1999والتوزیع، األردن، الطبعة الرابعة، 

محمد الساموك وأخرون، المناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل ،  سعدون -23

 م2005األردن ، الطبعة األولى، 

عبد الكریم بوحفص، االستراتجي لتنمیة الموارد البشریة،  دیوان المطبوعات  -24

 م2010الجامعیة، الطبعة األولى، 

منشورات  –و أسالیب تقویم جودة تكوینھا  عبد الكریم غریب استراتیجیة الكفایات -25

 م2003 –التربیة الثانیة –عالم التربیة 

عبد الكریم غریب ،المناھج بالكفاءات معجم  علم النفس التحلیل النفسي ، عالم  -26

 م1999 المغرب،–التربیة 

عبد الكریم غریب وآخرون، معجم علوم التربیة، سلسلة علوم التربیة، منشورات  -27

 م2001 المغرب، الطبعة الثالثة،  عالم التربیة

عبد المجید نشواتي، علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزیع ، األردن  -28

 م2003الطبعة الرابعة، 

عبد الرحمن عدس وآخرون، علم النفس التربوي، الشركة العربیة للتسویق، مصر ،  -29

 مد2008دون طبعة، 

المفھوم التربوي، دار جریر للنشر عیسى خلیل محسن، االتجاه الفلسفي في  -30

 م  2006والتوزیع، األردن، الطبعة األولى،

عماد عبد الرحیم زغلول وآخرون ، سیكولوجیة التدریس الصفي، دار المسیرة،  -31

 م2010األردن، الطبعة الثانیة، 

عمر التومي الشیباني، تطور النظریات واألفكار التربویة، دار الثقافة ، لبنان، دون  -32

 م1971 طبعة، 

علي راشد، األداء التدریسي الملتزم، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة األولى،  -33

2005 
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) تخطیطھ، مھاراتھ،استراتیجیاتھ، تقویمھ(عفت مصطفى الطناوي، التدریس الفعال  -34

 م2004دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة األولى، 

علوم، دار المعرف، مصر، دون طبعة، فؤاد سلیمان قالدة، األساسیات في تدریس ال -35

 م2004

فرید حاجي، التدریس بالكفاءات األبعاد والمتطلبات، دار الخلدونیة، الجزائر، دون  -36

 .م2005طبعة، 

، دار المعارف ،مصر،الطبعة 1صالح عبد العزیز، التربیة وطرق التدریس ج  -37

 الثامنة، دت 

ھومة، الجزائر الطبعة الرابعة ، صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار ال -38

 م2009

رالف تایلور أساسیات المناھج، ترجمة أحمد خیري كاظم، دار النھضة العربیة،  -39

 م1962مصر، دون طبعة، 

خالد لبصیص، التدریس العلمي والفني الشفاف بمقارنة الكفاءات واألھداف، دار  -40

 .م2004التنویھ، الجزائر، دون طبعة، 

بن، الجزائر، الطبعة األولى، /ة التدریس بالكفایات، مطبعة عخیر الدین ھني، مقارب -41

 .م2005

 :إصدارات وزارة التربیة 

، صادر عن وزارة التربیة )اإلدماج(أدرس الصادفي، المقارنة بالكفایات البیداغوجیا  -1

 المغربیة ، د، ط ، د ن 

 .ط ، د ن  بكي بلمرسلي ، المقارنة بالكفاءات، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر د  -2

المقاربة باألھداف والمقاربة بالكفاءات ، : محمد بن یحي زكریا، التدریس عن طریق -3

 .2006المشاریع، وحل المشكالت، الجزائر، د ط، 

 .2009سند للتكوین المتخصص، الجزائر، د ط ، : عبد هللا قلي و آخر، التربیة العامة -4
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 :مذكرات ومجالت وملتقیات 

، تقییم مدى تحقیق المقاربة بالكفاءات ألھداف المناھج الجدیدة في وسیلة حرقاس -1

إطار اإلصالحات التربویة حسب معلمي ومفتشي المرحلة االبتدائیة، رسالة دكتوراه، 

 .م2010علم النفس التربوي، جامعة منتوري قسنطینة، 

كفاءات، نورة بوعیشة، الممارسات التدریسیة للمعلمین في ضوء المقاربة التدریس بال -2

رسالة مكملة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، علم النفس وعلوم 

 .2008التربیة 

سمیرة لعمارة، تقییم مادة الریاضیات للسنة الخامسة ابتدائي في ظل المقاربة  -3

بالكفاءات مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في تقویم أنماط التكوین، جامعة قسنطینة، 

2011. 

العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، عدد خاص بملتقى التكوین بالكفاءات وعالقتھا مجلة  -4

بالتحصیل الدراسي، عدد خاص بملتقى التكوین بالكفاءات في التربیة، جامعة قاصدي 

 .مرباح ورقلة

مداخلة في ملتقى وطني، مریامة ببشي، التعلیم بالمقاربة بالكفایات وعالقتھا   -5

 .التكوین بالكفایات في التربیة، جامعة ورقلة، دن  بالتحصیل الدراسي، ملتقى

 :المواقع

 :الوثیقة المرفقة لمنھاج اللغة العربیة  -1

.edu.dz/programmes/PROG http://ww.onefd 

2- http://urg 1 : imagilive.com/0310/ TRIBOARI.png  
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