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 ة:الكفاءة و المقارب

ي النوعية و حسن مستعجال و يتمثل ف و أصبح نوع التحدي الذي يواجه مجتمعنا ملحا      

أجل رفع ذلك التحدي تختار منظومتها التربوية مسعى  بيداغوجيا يضع المتعلم اء و من األد

 في جوهر العملية التعليمية التعلمية.

هو تزويد المتعلم بوسائل هذا المسعى يعتمد على بناء الكفاءات التي يكون شغلها الشاغل  -

 كيف يتعلم بنفسه.تسمح له بأن يتعلم 

 و من خالل هذا المبحث سنتطرق إلى تحديد مفهومي الكفاءة و المقاربة. -

   compétenceأوال: الكفاءة: 

في كل الميادين و الكفاءة مصطلح أصبح متداوال في مجال التربية، و فرضت نفسها        

المختلفة و روح العصر تها البلدان في أنظمتها التربوية، مسايرة لمقتضيات التحوالت اعتمد

فماذا يعني هذا المصطلح؟
44

 

I- :ورد في لسان العرب للعالمة ابن منظور كفأ : كافأه على  "المفهوم اللغوي 

أن  : مالي به قبل و ال كفاء أي مالي به طاقة علىلمكافأة و كفاء : جازاه. تقو الشيء

 . و قول حسان بن ثابت: و روح القدس ليس له كفاءأكافئه

فنظر اليهم فقال: من أي جبريل، عليه السالم، ليس له نظير و ال مثيل، و في الحديث: 

ى: ال يكافئ هؤالء. و في حديث األحنف: ال أقاوم من ال كفاء له، يعني الشيطان. و يرو

، على فعل و فعول. و المصدر الكفاءة، فوٌءء و الٌك، و كذلك الكف: النظيرالكفءأقاوم. و 

: ال كفاء له. بالكسر، و هو في األصل مصدر، أي ال نظير له. و و تقول بالفتح و المد.

 للمرأةالكفاء: النظير و المساوي، و منه الكفاءة في النكاح، و هو أن يكون الزوج متساويا 

                                                             
 .14، ص 6112ينظر، فريد حاجي، بيداغوجية التدريس بالكفاءات، الجزائر،  - 44
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و مكافأة  كافأهفي حسبها و دينها و نسبها وبيتها و غير ذلك، و تكافأ الشيئان: تماثال. و 

أي قدر ما يكون مكافئا له."لحمد هلل كفاء الواجب مهم: اكفاء: ماثله. و من كال
45 

ظهر و قد  compétence" لفظة الكفاءة ذات أصل التيني  المفهوم االصطالحي للكفاءة:

صطالح و يشوبه الكثير من مختلفة اال لواليات المتحدة األمريكية بمعان( با7921)نةس

االختالف." و وضغمال
هذا االطار أنه يوجد أكثر من في  ثيينالبحاو قد ذكر العديد من   46

لمفهوم الكفاءة فهي " عبارة عن مجموعة مندمجة من القدرات تنتج بشكل  مئة تعريف

عفوي إدراك وضع من األوضاع و االستجابة له بشكل يتميز بالوجاهة نسبيا".
47

 

ب: قدرة الشخص على التصرف بفاعلية في نمط   (Perrenoud)7919و يعرفها بروند 

محدد من األوضاع، قدرة تستند على المعارف، و لكن ال تقتصر عليها.
48

 

الكفاءة هي " معالجة المعلومات: حل مشكالت في وضعيات محددة أو ما يصطلح عليها 

ية: الذات فيين بتحليل المهام و الكفاءة أيضا هي استراتيجيات معرفية و ميتا معرفلدى المعر

نشيطة تبنى المعارف و تراكمها و تقيم العالقة بين المعارف و تحلل و تعيد النظر و تدمج 

و تصحح و تبدع و تراقب ذاتها و استراتيجيتها المعرفية و مواردها من أجل )حل مشكلة( 

و االنجاز في وضعية محددة."
49

 

و طرائق التدريس ب " معرفة يعرف سلمى زكي الناشف الكفاءة في كتابة المفاهيم العلمية 

       و اتقان المادة العلمية، و اكتساب المهارات، كما أنها تعني قدره الفرد على ترجمة ما تعلمه

                                                             
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، الطبعة األولى، دار للطباعة و النشر، لبنان،  - 45

 .17، المجلد الثالث عشر، ص 7124
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 .22المقاربة بالكفاءات، ص 
 .22المرجع نفسه، ص  -4
 .22ينظر المرجع نفسه، ص  -3
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 في موافق حياتية فعليه بناء قدرته الذاتية على امتالك المعرفة بطرق مختلفة تشير إلى

 من سلوكه." و تشغيل الذهن و الفكر بعمق لتصبح المعرفة جزءاحسن األداء 
50

 

 إن التحليل لهذه التعاريف لمصطلح الكفاءة جعلنا تتحصل على المعطيات التالية: 

 الكفاءة نظام من المعارف التصريحية الخالصة و من المعارف االجرائية أي     -     

 و الممارسة و العمل. المعارف المتعلقة باإلنجاز

 تتجسد في الذهن في شكل خطط. الكفاءة -

 الكفاءة تسمح بمواجهة مهمة مشكلة و حلها بعمل ناجع. -

 المفاهيم و المهارات و االتجاهات، و الكفاءة التعليمية هي مجموعة المعارف و  -

برنامج تعليمي معين، توجه سلوكه و ترتقب ذ نتيجة إعداده في يكتسبها الطالب أو التلمي

بسهولة و يسرو من دون عناء.بأدائه إلى مستوى من التمكن، تسمح له بممارسة مهنته 
51

 

  أن الكفاءة هي استعداد الفرد إلدماج و توظيف ستخلصنو بعد كل هذا يمكن أن 

د حل مكتسباته السابقة من معلومات و معارف و مهارات، في بناء جديد قص

 ضعية طارئة. وضعية  مشكلة أو التكيف مع و

II- :خصائص الكفاءة 

 و هي كالتالي: اختصت الكفاءة بخمس خصائص رئيسية 

من اإلمكانيات و الموارد  إن الكفاءة تتطلب تسخير مجموعة توظيف جملة من الموارد: -" 

المختلفة مثل المعارف العلمية و معارف التجريبية الذاتية و القدرات و المهارات السلوكية 

 و المهارات الحركية.

                                                             
م( دار المناهج للنشر 6119-هـ7369الناشف، المفاهيم العلمية و طرائق التدريس، الطبعة األولى) سلمى زكي - 50

 .72، ص 6119التوزيع، عمان، 
ينظر،عطا اهلل أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج، تدريس التربية البدنية و الرياضية في ضوء األهداف  - 51

 .21اإلجرائية و المقاربة بالكفاءات، ص 
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تسخير الموارد ال يتم عرضا، بل يكسب الكفاءة وظيفة اجتماعية، نفعية  نهائية:الغائية و ال-

عمل ما، أوحل مشكلة في حياته  إلنتاجلها داللة بالنسبة للمتعلم الذي يسخر مختلف الموارد 

المدرسية أو الحياة اليومية."
52

 

هنالك وضعيات متعددة و  الربط بين مجموعة من الوضعيات ذات مجال واحد: –"  

 مختلفة نقدم أمثلة عنها فيما يلي:

  األنشطة المتعلقة بوضعية تدوين معلومات الدرس، أو المحاضرة أو جملة من

العروض في أيام دراسية ...الخ، هذا العمل التدويني يتطلب كفاءة عالية موحدة في 

 عملية التدوين و مختلفة في الموضوع.

 المسائل تتطلب تقنية ذات قاسم مشترك بين الوضعيات التي  األنشطة الخاصة بحل

يواجهها التلميذ/ الطالب. لكن الوضعيات متنوعة غير أنها محدودة و محصورة في 

عليه  المسائلمشترك معين، و هو أسلوب و تقنيات حل المشكالت أو مجال واحد 

منهجية ة في فالكفاءة التي تصلح في معالجة وضعية واحدة ذات مجال واحد مرفوض

كؤوس مادة البالستيك، ترمي فورا بعد االنتهاء من شرب  )بالكفاءات. مثل  المقاربة

 .(ما بداخلها

  الطالب،  المتمدرس التلميذ أواألنشطة المرتبطة بوضعية ذات مجال أوسع يساعد

وضع مجهول، و غير معلوم، بشرط أن لكون في نفس  ىلينتقل من وضع معلوم إل

و بتوظيف الخبرة الذاتية و  المكتسبةالمجال أو السياق، باعتماد المعارف العامة 

اإلبداع االبتكار و  ىثقافة التفكير و عل ىعل القائمةالممارسة الدائمة و المقصودة، 

" في اإلنجاز.
53

 

توظف الكفاءة معارف و مهارات  في أغلب األحيان الكفاءات غالبا ما تتعلق بالمادة: –" 

التحكم  تقتضيى المتعلم مها من المادة الواحدة و قد تتعلق بعدة مواد، أي أن تنميتها لدمعظ

 في عدة مواد الكتسابها.

                                                             
   21،زيتوني عبد القادر،  بن قناب الحاج،  المرجع السابق،  ص عطا اهلل احمد - 52
 .714، 716خالد لبصيص، التدريس العلمي و الفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و األهداف، ص  - 53



21 
 

عكس القدرات، فالكفاءة تتميز بإمكانية تقويمها بناء على النتائج  : القابلية للتقويم:ـه

المتواصل إليها، ألن صياغتها تتطلب أفعاال قابلة للمالحظة و القياس، إن تقييم الكفاءة 

يتطلب وضع المتعلم في إشكالية تقتضي دمج و تسخير مجموعة من الموارد."
54

 

 مركبات الكفاءة:

تحليلها و شرحها مرتبة وفق وظيفتها  نوجزمن المكونات، تتركب الكفاءة من مجموعة    

 و أهميتها و نبدأها بالحديث عن:

يقصد باالستعداد القدرة الكامنة في الفرد و هي فطرية، أو  :Aptitudeاالستعداد  -"

مجموعة الصفات الداخلية التي تجعل الفرد قابال االستجابة بطريقة معينة و قصدية، أي أن 

على مكتسبات سابقة منها القدرة على اإلنجاز و  االستعداد هو تأهيل الفرد ألداء معين، بناء

المهارة في األداء."
55

 

البيولوجي مصطلح النضج، و هو مستوى معين من االستعداد لتعلم  ىفي المعن هلو يقاب    

ة مستعدة أي العضويشيء و يعتبر شرطا أساسيا للتعلم، إذ ال يمكن حدوث التعلم ما لم تكن 

االستعداد إلى قدرة إن توفرت للفرد ناضجة، و يكون االستعداد نفسيا و بيولوجيا و يتحول 

 المناسبة.فرص التدريب 

الوجه الخفي له. و تضاف إلى الشروط  لألنه لإلنجازو لذلك يعتبر االستعداد دافعا   

المعرفية و المهارة شروط أخرى سيكولوجية، فالميل و الرغبة أساسيات لحدوث 

االستعداد."
56

 

" القدرة الكامنة في الفرد. يتحول االستعداد إلى قدرة أن توفير للفرد فرص االستعداد هو:-

من النمو الذي البد أن يصل  بسرعةالتدريب كما أنه قدرة الفرد الكامنة التي تؤهله للتعلم 

يتمكن من تحقيق  إلى الطفل في مختلف النواحي من بدنية و عقلية و نفسية و اجتماعية، كي

                                                             
ضوء األهداف اإلجرائية و  عطا اهلل أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج، تدريس التربية البدنية و الرياضية في - 54

 . 29المقاربة بالكفاءات، ص 
 .627عدنان أحمد أبودية، أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات، ص  - 55
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ا التدريس و أنواعه: االستعداد اللغوي، العددي، االستقرائي، الكتابي، المطالب التي يفرضه

الميكانيكي، الفني."
57

 

" نشاط حيوي فطري يوظفه الفرد العاقل لتنمية ذاته من جهة، و لمواجهة االستعداد:-

متطلبات عملية التعليم و التعليم و التكوين من جهة أخرى، و له صلة أساسية دائمة 

هارات، و ذو ارتباط أكثر بهما، و في النهاية تصير مجموعة االستعدادات، بالقدرات و الم

كل  دراسةقدرات، و مهارات، و هذه األخيرة تكون الكفاءات، فواقع المنهاج و منفذه و 

هؤالء يملكون استعدادات واسعة. و إن كانت هذه االستعدادات كامنة، يمكن إيقاظها بواسطة 

لها دور في  مما يدل على أن االستعداد يتضمن قدرة كامنةو الممارسة الحرة،  التنشيط

من االستقاللية." بة بشيءتعزيز القدرات المكتس
58

 

   : capacitéالقدرة 

تتناسب مع وضعية ما،  سلوكياتمجموعة التمكن من القيام بفعل أو استظهار  القدرة هي:

و القدرة تعبير على الكفاءة، و هي غير مرتبطة بمضامين مادة بل تشارك في تنميتها مواد 

في وضعيات مختلفة." استظهارهامختلفة، و يمكن 
59

 

هي: جملة الكتابة(، و -الكالم -عل ) كالمشيما يستطيع الفرد القيام به بالف القدرة:-

مختلفة، و  أداء مهامأو في  درجة من النجاح في التعلم  بلوغ االمكانات التي تمكن الفرد من

تظهر عند مواجهة الفرد لمشكالت و وضعيات جديدة تتطلب استدعاء معلومات أو تقنيات 

 مكتسبة من تجارب سابقة.

 يفيد لفظ القدرة عدة معان منها:

 التمكن -

 االستعداد  -

 األهلية للفعل -

                                                             
 .12،ص 6112(، دار الميسر للنشر و التوزيع، عمان، 6112خير الدين هني، التدريس بالكفاءات، الطبعة األولى) - 57
 .96بصيص، التدريس العلمي و الفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و األهداف، صخالد ل - 58
 .41، ص 6112عبد العزيز عميمر، مقاربة التدريس بالكفاءات، تسالة، األبيار، الجزائر،  - 59
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ح في إنجاز معين، الة التي يكون فيها الفرد متمكنا من النجاو يتم الحديث عن القدرة في الح

ة " االستعداد" قريبة من لفظة القدرة."و لذلك تعتبر لفظ
60

 

ى فعل شيء ما و مؤهال للقيام به أو إظهار كل ما يجعل الفرد قادرا عل" القدرة هي: -

مادة  امينتتناسب مع وضعية ما، فهي غير مرتبطة بمض سلوكياتسلوك أو مجموعة 

في مواد مختلفة، مثل القدرة على تعريف األشياء أو على المقارنة  معينة، بل يمكن أن تبرز

 بينها و القدرة على التحليل و االستخالص...الخ كل هذه النشاطات عبارة عن قدرات.

هي أشكال من الذكاء وفق استعدادات فطرية و مكتسبات حاصلة في محيط معين."
61

 

" مجموعة من الطاقات و القوى الفطرية أو المكتسبة تساعد الفرد أو الكائن،  القدرة هي:-

أو مهني، و هي قابلة للنمو و التطور بالعديد من مظاهر  فكريأداء نشاط بدني أو  على

ستعدادات بالإلالتعلم، و بمختلف الخبرات و التجارب الخاصة، و يمكن ربط القدرات 

الصعاب التي تعترضه خاصة، التي يوظفها الفرد مواجهة الواسعة و المعارف العامة و ال

الحلول لمختلف المشاكل التي تواجهه." الدراسية و المهنية، أو في إيجاد في حياته
62
  

و التجريبية، " ذلك االستعداد الذاتي المشحون بالطاقة و القوة المعرفية  القدرة هي:-

بنشاط مهما كان نوعه، هدفه، فهي بهذا تصير وسيلة ال غاية." لقياماإلنجاز عمل ما أو ل
63

 

 * تتميز القدرة بمجموعة من المميزات رئيسية، ينبغي معرفتها و فهمها و هي كالتالي:

أغلب القدرات قابلة لكي تعتمد بدرجات حيث تكون   :Transversabiliteميزة االمتداد  -

 مثل قدرة الرسم، قدرة المالحظة.مختلفة في مجموعة من المواد الدراسية: 

تتطور القدرة مدى حياة المتعلم، و يمكن أن يكون هذا التطور بكيفيات  ميزة التطور: -

 ختلفة.م
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و األخرى، مع القدرات  تتطور القدرة وفق تفاعلها :Transformationميزة التحول  -

  أخرى أكثر إجرائية.في تداخل القدرات فيما بينها، الشيء الذي يؤدي إلى إنتاج قدرات 

من الصعب قياس مستوى التحكم في قدرة معينة و هي في  ميزة عدم قابليتها للتقويم: -

حالتها الخالصة، بكيفية موضوعية."
64

 

 : Habiletéالمهارة 

أما من تعرف المهارة من الناحية اللغوية بالحذق في الشيء، فالماهر هو الحاذق بكل علم، -

 الجهدو  فتعني السهولة و السرعة و االتقان مع االقتصار في الوقتالناحية االصطالحية 

واحد. ىالكفاية و المهارة بمعنفي عمل معين و استخدام 
65
  

" جملة منظمة و شاملة لنواتج تعليمية تسمح للفرد بالتحكم في مجموعة من المهارة هي: -

مختلفة و معارف في مجال الوضعيات الوظيفية و تتطلب تدخل قدرة واحدة أو عدة قدرات 

معرفي محدد".
66

 

إن المهارة: " مفهوم متناول بين الناس جميعا، و يكثر استعماله في الوسط المهني و الفني  -

أكثر من غيره من األوساط، و قد تكون مرادفة للبراعة و الشطارة و القدرة في إتقان العمل 

 أو المهمة أو المهنة أو الصناعة أو المنتوج.

تعلم و تكون، ترتبط باالستعمال الفعال  -كالقدرة–إن المهارة ليست غاية بل هي وسيلة  -

المعرفي، و الحركي، و الوجداني، و القيمي، و هي قدرة جزئية مكتسبة من حيث  للمجال

مرتبطة جدا بالتطبيق و  بنشاط ملؤه الحذق و التحكم و الذكاء، و السهولة، فالمهارةالقيام 

إلجراءات العلمية، التي تصل أحيانا إلى درجة اإلتقان و التحكم الخاص في التدريب و ا

إنجاز أي مهمة."
67

 

                                                             
 .21، ص 6111أفريقيا الشرق المغرب،  -الرياضيات نموذجا-بالكفاياتمحمد حمدي، المداخل التربوية للتعليم  - 64
ينظر، محسن علي عطية، تدريس اللغة العربية في ضوء الكفاءات األدئية، دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان،  - 65

 .24، ص 6111
 .36عبد العزيز عميمر، مقاربة التدريس بالكفاءات، ص  - 66
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ة على بالتعبير عنها أيضا بقولنا:" إنها قدرة مكتسبة ذات خصوصية تكون منص يجوز -

عمل قابل للمالحظة بسهولة ألنها ذات صلة بما هو تطبيق عملي، و في األخير هي قدرة 

. فالمهارة قرينة الفعالية و الدقة و البراعة و اإلتقان في وقت قياسيمن  بلغت درجة عالية

 -االتقان و االقتصاد في المجهود و الوقت، و يخضع مدلولها في النهاية إلى السياق الفكري

العملي." -المعرفي
68

 

 : Performance* األداء أو اإلنجاز 

" ركنا أساسيا لوجود الكفاءة، و يقصد به إنجاز مهام في شكل األداء و اإلنجاز:يعتبر -

و محددة و قابلة للمالحظة و القياس، و على مستوى عال من الدقة  آتيةأنشطة أو سلوكات 

 .مشكلة-أمثلة ذلك، األنشطة التي تقترح لحل وضعية و الوضوح، و من

السلوك" بينها تعني الكفاءة، السلوك و أشياء أخرى. و المقصود  و يعني األداء "إظهار -

و كما تظهره عملية التقويم ، و  بالسلوك: الناتج الذي يحققه المعلم بعد مروره بالبرنامج،

المقصود بأشياء أخرى، المعرفة و المهارة و االتجاهات التي يظهرها المتعلم في نهاية 

، و يمكن مالحظة أداء التلميذ و قياسه من خالل للنشاط البرنامج، و هو النتيجة الملموسة

 منتج أو نتائج نشاطه.

يسجله  ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا من سلوك محدد، و يستطيع المالحظ الخارجي أن    

بأعلى درجة من الوضوح و الدقة، و هو مفهوم مختلف عن القدرة التي تشير إلى إمكانات 

، و المؤشر األساسي على آنيامقابل اإلنجاز الذي يشير إلى ما يحقق الفرد المتعددة في 

اإلنجاز هو السلوك، أي سلسلة من األفعال و األنشطة و العمليات."
69

 

يحققه المنهاج، كما تظهره عملية التقويم كما يشير األداء إلى "هو الناتج السلوكي الذي   

مستوى اإلنجاز الذي حققه الفرد."
70
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لتدريس:" مقدار ما حققه المعلم من السلوك و فعالية مع تالميذه، في أثناء و في مجال ا-

 الموقف التعليمي التعلمي.

و في قاموس التربية األداء هو: اإلنجاز الفعلي الذي يميزه القدرة الحقيقية، تعني القدرة  -

مباشر أو الموقف التعليمي التعلمي، و ما يتصل به على نحو  كل ما يقوله المعلم في أثناء

يه غير مباشر من: إدارة الفصل، إدارة المناقشة، اإللقاء، استخدام الوسائط التعليمية توج

".ياألسئلة و إدارة التفاعل اللفظ
71

 

 االنجاز يفيد: "التحقيق اآلني لمهمة معينة أو هدف معين. -

في شكل  ، و التي تكون محددة* النتائج التي يبلغها المتعلم حسب معايير محددة لإلنجاز

 سلوكات  و أداءات قابلة للمالحظة و القياس.

* ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا من سلوك محدد، و ما يستطيع المالحظ الخارجي أن 

يسجله بأعلى درجة من الوضوح و الدقة، و هو مفهوم مختلف عن القدرة التي تشير إلى 

يحقق آنيا، و المؤشر األساسي  ما إمكانات الفرد المتعدد في مقابل اإلنجاز الذي يشير إلى

 على اإلنجاز هو السلوك، أي سلسلة من األفعال و األنشطة و العمليات."
72

 

 نجاز عدة مجاالت، و هي:يشمل اال -

و هو كافة السلوكات التي يعبر عنها عن  :Performance verbaleإنجاز لفظي * " 

 طريق اللغة المكتوبة أو الشفهية من قبيل:

 أو تعيين الئحة أسماء أو صياغة قاعدة. ذكر اسم -

 تفسير مجموعة من األفعال و الخطوات. -

 اإلجابة عن تصريحات أو أسئلة. -

 حل مشكل رمزي. -

                                                             
 .621المرجع نفسه، ص - 71
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  إنجاز فيزيقيPerformance physiqueسلوكات  فيزيقية من قبيل: : و هي 

 تعرف أشياء و موضوعات. -

 .تحقيق أفعال جسمانية بسيطة -

 .تحت مراقبة المدرستحقيق أفعال جسمانية مركبة  -

 آلية.تحقيق أفعال مركبة  -

 تحقيق أفعال مركبة آلية في وضعية خاصة. -

تقييم قيمة إنتاج أفعال جسمانية." -
73 

  إنجاز موقفيPerformance altitudinale:  و هي سلوكات تبرهن على قدرة

 شخص على التقييم بالرفض أو القبول مثل:

 تعديل نتائج ممكنة لفعل معين. -"

 إصدار أجوبة أو حكم على شخص. -

 إصدار أجوبة تتفق مع وضعيات إجتماعية معينة. -

  ة، أي المرور إلى في اللغة العلمية تحقيق مهمة معينيستفاد مما سلف أن اإلنجاز يفيد

الفعل من دون تحديد درجة النجاح أو التوقف في المهمة، بينما يفيد اإلنجاز في اللغة 

مثال إنجاز  المشتركة درجة من االكتساب، درجة من النجاح في اختبار معين، 

في مسابقة معينة . و في األوساط  باحسلدرجة معينة من النجاح أو إنجاز طالب 

، غالبا ما يفيد مفهوم اإلنجاز درجة معينة من التواصل إلى المهنية بصفة خاصة

نتائج، و الذي يثير المنافسة ما بين  أهداف مهنية من منطلق ضرورة التواصل إلى

األمر الذي يعني أشخاص يسعون جاهدين إلى تحقيق األفضلية على اآلخرين، و هو 

، و االنجاز ال يقاس إال أن االنجاز ال يتحقق إال في عالقة باآلخرين األقل إنجازا

بانجازات أخرى."
74 

نشير كذلك في هذا المقام إلى وجود مفهومين هامين لهما عالقة وطيدة بالكفاءة -

 نورد تعريف لهما في اآلتي:
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  ":الموقف 

نة بالقبول أو أو حدث أو مشكلة معييتخذه الفرد تجاه شيء أو شخص هو االتجاه الذي      

: آخربمعن  بخبرة تتصل بذلك الشيء أو الشخص أو المشكلةالرفض، نتيجة مروره 

يعتقده الفرد، و هو أيضا نوع من  "الموقف": هو خالصة خبرة تجاه شيء و تتعلق بما

 السلوك يميز مسار الفرد نتيجة المعنى الذي تكون لديه.

جاته يتميز الموقف بأنه مكتسب و له صفة الثبات النسبي، ألنه مرتبط بشخصية الفرد و حا

و إدراكه لموضوع االتجاه أو الموقف."
75

 

 :القيمة "  

 ألحكامالقيم هي أحكام يصدرها الشخص على العالم المحيط به، و هي تنظيمات معقدة 

معممة نحو األشياء أو األشخاص  أو المعاني، و هناك أنماط متنوعة من  وجدانية عقلية

القيم مثل: القيم الدينية، العلمية، االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الجمالية، فالسلوك هو 

عامة عبارة عن مجموعة من القيم تكونت في صيغ مجموعة كبيرة من اإلتجاهات و 

المواقف."
76

 

 

 

 أنواع الكفاءات:

فقد صنفت  اهنظرا األهمية الكفاءات فقد تعددت أنواعها و أشكالها على حسب توجيه    

 .بأنها ثالثة أنواع وهي : 

                                                             
 .91-91خالد لبصيص، التدريس العلمي و الفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و األهداف، ص - 75
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  "ءات المعرفية:الكفا competence de conaissance  ال تقتصر الكفاءات

المعرفية على المعلومات و الحقائق، بل تمتد إلى امتالك كفاءات التعلم المستمر، 

في الميادين دوات المعرفة، و معرفة طرائق استخدام هذه المعرفة واستخدام أ

العلمية، توظيف المعارف العلمية المرتبطة بهذه النشاطات، معرفة طرق تنظيم 

العمل، و األلعاب و استراتيجيات تعلم المهارات."
77 

  :كفاءات األداءcompetence de performance: 

سلوك لمواجهة وضعيات مشكلة، إن الكفاءات  قدرة المتعلم على إظهار" و تشمل على 

اء الفرد ال بمعرفته، و معيار تحقيق الكفاءة هنا هو القدرة على القيام بالسلوك تتعلق بأد

المطلوب."
78

 

  :كفاءات اإلنجاز أو كفاءات النتائجcompetence de resultants 

" امتالك الكفاءات المعرفية يعني امتالك المعرفة الالزمة لممارسة العمل دون أن يكون 

و أما امتالك الكفاءات األدائية فيعني القدرة هناك مؤشر على أنه امتلك القدرة على األداء، 

على إظهار قدراته في الممارسة دون وجود مؤشر يدل على القدرة على إحداث نتيجة 

يفترض مثال أن المعلم صاحب كفاءة إذا امتلك القدرة الطالب، و لذلك  مرغوبة في أداء

على إحداث تغيرات في سلوك المتعلم."
79
الكفاءات م( 7911أضاف محمود )كما  

: " هي نوع من الكفاءات المتصلة باالستعدادات و الميول و الوجدانية)االنفعالية( فقال

االتجاهات و القيم األخالقية، و المثل العليا، و لمكن اشتقاقها من القيم األخالقية و المبادئ 

ي نظام، و تستخدم مقاييس االتجاهات لقياس هذا النوع من الكفاءات و تكاد السائدة في أ

على صعوبة تحديد هذه الكفاءات و قياسها. و أضاف  تجمع البحوث و الدراسات السابقة

                                                             
عطا اهلل أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج، تدريس التربية البدنية و الرياضية في ضوء األهداف االجرائية و  - 77

 .29-21بة بالكفاءات، ص المقار
 .21المرجع نفسه، ص  - 78
 .29المرجع نفسه ، ص  - 79
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خامسا و هو الكفاءات االستكشافية)االستقصائية( فقال: هي الكفاءات م( نوعا 7992الهرمة )

التي تشتمل على األنشطة التي يقوم بها الممارس للتعرف على النواحي المتعلقة بعملة.
80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approcheة ثانيا: المقارب

                                                             
 .29ينظر عطا اهلل احمد، زيتوني عبد القادر بن قناب الحاج المرجع السابق، ص - 80
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" ورد في لسان العرب للعالمة ابن منظور في مادة "قرب" القرب نقيض ة لغة:المقارب

الشيء بالضم يقرب قربا قربانا قربانا بكسر القاف أي دنا فهو قريب الواحد و البعد قرب 

االثنان و الجمع في ذلك سواء."
81

 

فاعل المضارع وزن مفاعلة فعلة قارب على وزن " مصدر غير ثالثي على :و المقارنة  -

منه يقارب و مثله قاتل يقاتل مقاتلة ياسر يياسر و هي تعني في داللتها اللغوية المعني دناه 

و حادثه بكالم حسن."
82

 

I- :المقاربة اصطالحا 

  شخص أو الدارس أو الباحث الموضوع التي يتناول بها الالمقاربة : " هي الطريقة

 أو الطريقة التي يتقدم بها في الشيء.

 من مجموعة من المبادئ يتأسس عليها برنامج دراسي. المقاربة أساس نظري يتكون 

  و الطلب على التربية من  التخطيط التربوي الوقت الراهن علىتحيل المقاربة في

...و على االقتصاد أو الفئات العمرية أو التنافسية أو الحاجات الوطنية و أجل كذا

بة تطرح مشاكل منها مشكل مشروعيتها االنتاجية... و ما يالحظ أن كل مقار

كمقاربة."
83 

  يعرف حاجي فريد المقاربة بقوله:" هي تصور و بناء مشروع عمل قابل لإلنجاز

في ضوء خطة أو استراتيجية تأخذ في الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقيق 

األداء الفعال، و المردود المناسب من طريقة، ووسائل، و مكان و زمان، و 

خصائص المتعلم، و الوسط، و النظريات البيداغوجية."
84 

   لنشاط ما، مرتبط بتحقيق أهداف معينة، في ضوء تعني المقاربة:" الخطة الموجهة

 استراتيجية تربوية تحكمها جملة من العوامل و المؤثرات تتعلق ب:

                                                             
ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الطبعة األولى، دار صادر للطباعة و النشر، لبنان،  - 81

 . 16، المجلد احدى عشر، ص 7124
 .116علي بن هدية ، القاموس الجديد، الطبعة األولى، ص  - 82
 . 61الحسن اللحية، الكفايات في علوم التربية، ص  - 83
، 6112، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، األبعاد و المتطلبات، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، حاجي فريد - 84

 .77ص 
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ية و لمعطيات المادية، و البشرية و العالمدخالت )المنطلقات(: و هي تتمثل في الم. 

 البيداغوجية، و بالظروف الزمنية و المكانية، و الوسط التعليمي عموما.

ية التي تحدث بين مختلف عناصر العمل الفعاليات)العمليات(: و هي جملة التفاعالت. 

 البيداغوجية، المعلم، المتعلم، المحتويات، الطرائق، الوسائل، البيئية التعلمية.

و هي نواتج التعليمات المحققة، من حيث الكفاءات . المخرجات )وضعيات الوصول(: 

المتنوعة و في مختلف المجاالت، و مؤشراتها البارزة من خالل وضعيات التقديم المرافقة 

لعمليات التعليم و التعلم."
85

 

مقاربات كثيرة منها:" المقاربة بالمعرفة و المقاربة بالمهارة و المقاربة بالسلوكات للكفاية  -

التواجد و المقاربة بكفايات المعرفي."و حسن 
86 

معارف، و  كتسب المتعلمي المدرسية معناها أن في ختام هذا المبحث نستخلص أن الكفاءة -

أن يتعلم كيف يستفيد منها في الحياة، كأن ينتج نصوصا من مختلف أشكال التعبير لها داللة 

معنوية بالنسبة إليه لغرض االتصال بالغير، و ال يكتفي باكتساب عدد من المعارف المتعلقة 

أن تتم ممارسة أي كفاءة، البد بالبيئة بل أن يقدر على العمل من أجل صيانة هذه البيئة. إن 

في وضعية تعلمية ذات داللة تأخذ بعين االعتبار المحتويات المعرفية و األنشطة التعلمية، و 

الوضعيات التي تمارس فيها األنشطة، حتى يستطيع المتعلم التكيف و التفاعل مع المحيط 

 بإيجابية.

 

التعلمية من أجل  ية التعليميةلمتقارب مكونات العالمقاربة فهي تدل على تداخل و أما     

.واضحة تحقيق غاية تعليمية وفق استراتيجية تربوية بيداغوجية
87

 

                                                             
عطا اهلل أحمد، ويتوني عبد القادر، بن قناب الحاج، تدريس التربية البدنية و الرياضية في ضوء األهداف االجرائية و  - 85

 .21المقاربة بالكفاءات، ص 
 .61حية، الكفايات في علوم التربية، ص الحسن الل - 86
 .61ينظر الحسن اللحية، المرجع السابق، ص  - 87
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 ات:المقاربة بالكفاء

 معناها:  

إن اعتماد مدخل الكفايات في النظام التعليمي، يعني التعامل مع شخصية المتعلم من       

منظور شمولي باعتبارها بنية أو وحدة متكاملة، ذلك أن الكفاية تتطلب االهتمام بكل 

 الوجداني أو الحس الحركي.مكونات هذه الشخصية، سواء على المستوى المعرفي أو 

 معاصرة، تهتم بمسار التعلم و سيرورته،مقاربة بيداغوجية  بة بالكفاءات:"رالمقا -

انخراط فعاال في بناء تعلماته مع القدرة على توظيفها في وضعيات  لكي تضمن للمتعلم 

جديدة. و ذلك بتحريكها أو تحويلها أو بإدماجها، عن طريق االشتغال بوضعيات تعليمية، 

لمتعلم."الفعلي في التعلم من طرف ا تحفز على االنخراط
88 

  و تعتبر المقارنة بالكفاءات:" اختيار استراتيجيا، لتطوير مناهج و برامج التربية -

و التكوين،  و ذلك بغرض تحسين مردودية التعليم، و جعل التعليم في خدمة التنمية البشرية 

على المستوى االجتماعي و الثقافي و االقتصادي و البيئي و هذا االختبار نابع من كون 

 بيداغوجيا الكفايات 

علم  : تنهل من علم االدراك المتعدد التخصصات) فلسفة، علم النفس، علم االجتماع،7

 األعضاء العلوم....(

 :تتيح إمكانية تجاوز الطابع التجزيئي الخطي، المميز في التعليم باألهداف...6

: تسمح للمتعلم باكتساب و امتالك الكفايات التي تجعل منه مواطنا واعيا بمختلف أبعاد 4

 المواطنة.

تماماته، و تراعي ظروف التعلم، و التي ينبغي أن تتماش مع ميول المتعلم، و اه: 3

 المجتمعية. امكانياته الذاتية
                                                             

 .17الرياضيات نموذجا، ص -محمد حمدي، المداخل التربوية للتعليم بالكفايات - 88
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: تعتبر االختالف و التنوع و الحرية و تعدد مصادر المعرفة، عناصر أساسية في العملية 2

التعلمية التعليمية التكوينية."
89

 

بعده معرفية  تروم التكوين الذاتي من أجل مواجهة وضعيات تعلمية أو المعيشية،:" 2

 مالئمة.

تنظيم و تفسير المعلومات الممكنة و المتوفرة و الضرورية إلصدار حكم : تهتم بتجميع و 1

 على مستويات اكتساب الكفايات المستهدفة.

تنطلق من اعتبار التعلم، سيرورة تحويل لألفكار األولية و لطرائق االستدالل، و ليس : 1

 سيرورة نقل فقط.

ن ارتباطه بالخصائص المعرفية : تربط التعلم الفعال بالخصائص النفسية لألستاذ، أكثر م9

 المتوفرة لديه.

 إلى األستاذ المتفتح و المتفاعل و الفعال من ثالثة أبعاد:: تنظر 71

: الوجداني: الذي يتمثل في الصداقة و الحنان، و التفهم و الدعابة و الحوار و التحاور، و أ

 في تحفيز المتعلم و تشجيعه و في االنفتاح و التفتح عليه.

المعرفي: الذي يظهر في اإللهام بموضوع التخصص، و في حب التعلم و التكوين ب: 

المستمر، و في حب االستطالع، و الكفاءة العلمية."
90

 

ج: التطبيقي:" الذي يتجلى في تسهيل تحويل في تسهيل تحويل المعرفة و التعرف على 

التربوي المناسب، في  و اتخاد القرارمشاكل التعلم لدى المتعلم، و البحث عن حلول لها، 

و المكان المناسبين، و اعتماد طرائق و وسائل مختلفة من أجل المساعدة على  الزمان

 و التعرف على العوامل النفسية للمتعلم.التعلم. و التخطيط الجيد الفعل التربوي التكويني. 

                                                             
 .17محمد حمدي ،المرجع السابق، ص  - 89
 .17،صالسابق  المرجعينظر،محمد حمدي ، - 90
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لى تعتبر أن التعليم يجب أن يتمثل في تصور وضع، و تنظيم وضعيات، استنادا إ: 77

 مبادئ البيداغوجية البنائية الفعالة، وليس في إعطاء دروس.

: تنطلق في وصف الكفايات، من تحليل الوضعيات و األفعال التي تتضمنها الممارسات 76

 االجتماعية أو تتطلبها مستقبال.

: تلح على تحقيق مفهوم النقل الديداكتيكي، انطالقا من الممارسات االجتماعية، و بنفس 74

انطالقا من المعارف العالمة." القدر
91

 

بديال لمنهجية المضامين و المحتويات و األهداف أي يمكن اعتبار المقاربة بالكفاءات  -

عنصرا مجددا في الميدان البيداغوجي، فهي مبدأ للتعليم و التعلم ألنها تنظر إلى المدرس 

النقد، لما يقرأه أو ينقله أو وكنموذج يقوم بتنشيط و توجيه و تدريب التالميذ على التقييم 

داع ال ثقافة الحشو و التخزين و و يوجهه نحو ثقافة التفكير و االبيسجله أو يسمعه 

اإليداع.
92

 

للتالميذ من خالل النشاط الذاتي الذي له معنى و داللة، ينمي من خالله.  و تنظر أيضا

المعرفة من خالل عدة  ناءقدرات و مهاراته و يطور استعداداته الكامنة، فهو الذي يقوم بب

 يات مكتسبة يوظفها كأليات للتعلم.استراتيج

لة من أجل إيقاظ القدرات كما تنظر المقاربة بالكفاءات إلى المعرفة، على أنها زاد و وسي -

 ت، تؤدي كلها إلى و تقوية القدرات عن طريق إكسابها حذق و مهارا )االستعداد(الكامنة

عليه فالمضمون و المحتوي، بوسع واضعية المادة الدراسية و فلسفة اءات، وظهور كف

ن إ  المتوخاةالمنهاج، و ال ننظر إليها كغاية و عليه يتم اختيار المحتويات وفق األهداف 

هو التركيز على الكفاءة و ليس المحتوى.األساسي في المقاربة بالكفاءات 
93

 

                                                             
 .14، ص المرجع نفسه -6

 .773خالد لبصيص، التدريس العلمي و الفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و األهداف، ص - 92

 
 .771ينظر، خالد لبصيص، التدريس العلمي و الفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و األهداف، ص - 93
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الكفاءات )أو من التدريس بواسطة األهداف إلى من بيداغوجية األهداف إلى بيداغوجية 

 التدريس بواسطة الكفاءات:

الجيل الثاني من التدريس باألهداف و امتدادا له،  باعتباره»بالكفاءات يمثل التدريس -    

حركة تصحيحية داخل بيداغوجية األهداف، نتيجة انحراف المدرسة السلوكية التي عرفت 

 و السلوكية التجزيئية، على حساب النظرة الشمولية للتدريس. عة التقنية اإلغراق في النز

المتعلمين آلليات التعليم و التنميط، و تسلبهم حرية اإلبداع و االختبار و و هي تخضع 

التثقيف الذاتي، فتحديد األهداف، يركز فقط على وصف النتيجة النهائية و المتمثلة في 

ف المتعلمين، غير أن هذه النتيجة ال تبين السلوك الخارجي الذي ينبغي إنجازه من طر

في نفسية المتعلم، كما أن صياغة األهداف و إن كانت  التغيرات الداخلية التي يحدثها النشاط

واضحة و محدودة و مقبولة، ال تخبرنا في الحقيقة عن المواطن التي يتحكم فيها المتعلم، 

كما ال تخبرنا أيضا عما سيعرفه و ال عما سيكتسبه من قدرات، و ال عن الخطوات التي 

سيوظفها."
94

 

يتبنى التصور السلوكي يختزل مكتسبات التالميذ  يالذ ،فإذا كان نموذج التدريس الهادف-

التعليمية التعلمية في العمل على تحقيق سلسلة من األهداف السلوكية التي تقود إلى تجزيء، 

صدده، و من ما هو ب بل إلى تفتيت النشاط إلى الحد الذي سيصبح المتعلم عاجزا على تبيان

ات ال يعتبر سلوكا كانعكاس أي رد فعل فإن التدريس بالكفاءالصعب معرفة مغزى نشاطه، 

 V.Deبل سلوك كنشاط و مهام، لذلك تعرف فيفيان دوالندشير )كما يراه السلوكيات 

Landsheere  الكفاءة بكونها "تعبير عن القدرة على إنجاز مهمة معينة بشكل )

مرض"."
95

 

 مزايا المقاربة بالكفاءات:-

 األغراض اآلتية:تساعد المقاربة بالكفاءات على تحقيق 

                                                             
 .669عدنان أحمد أبودية، أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات، ص  - 94

 
 .669أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات، ص عدنان أحمد أبودية،  - 95
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 " الطرائق بتكار: من المعروف أن أحسن االتبني الطرق البيداغوجية النشطة و

ية التعليمية، التعلمية، و المقاربة تلك التي تجعل المتعلم محور العملالبيداغوجية هي 

ليست معزولة عن ذلك، إذ أنها تعمل على إقحام التالميذ في أنشطة ذات بالكفاءات 

إليه، منها على سبيل المثال إنجاز المشاريع و حل المشكالت، و يتم معنى بالنسبة 

 ذلك إما بشكل فردي أو جماعي.

  تحفيز المتعلمين على العمل:" يترتب عن تبني الطرق البيداغوجية النشطة، تولد

التالميذ في  انضباطالدافع للعمل لدى المتعلم، فتخف أو تزول كثير من حاالت عدم 

 ىثيرة عمله، و تتماشل واحد منهم سوف يكلف بمهمة تناسب والقسم، ذلك ألن ك

ميوله و اهتمامه."
96 

  تنمية المهارات و إكساب االتجاهات، الميول، و السلوكات الجديدة:" تعمل المقاربة

بالكفاءات على تنمية قدرات المتعلم العقلية)المعرفية(، العاطفية)االنفعالية( و 

 فردة أو متجمعة.الحركية، و قد تتحقق من-النفسية

  عدم إهمال المحتويات)المضامين(: إن المقاربة بالكفاءات ال تعني استبعاد

المضامين، و إنما سيكون إدراجها في إطار ما ينجزه المتعلم لتنمية كفاءاته، كما هو 

 الحال أثناء إنجاز المشروع مثال.

  :دليل على أن  تعتبر المقاربة بالكفاءات أحسناعتبارها معيار للنجاح المدرسي

الجهود المبذولة من أجل التكوين تؤتي ثمارها و ذلك ألخذها الفروق الفردية بعين 

االعتبار."
97 

 مرتكزات المقاربة بالكفاءات:

 تعتمد المقاربة بالكفاءات في قطاع التعليم على ما يلي:-

 الكفاءات المتعلقة بتنمية الفرد" 

  الكفاءات التي يمكن استثمارها في إنماء المجتمع 
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 .جعل المتعلم محور االهتمام و التفكير و الفعل التربوي 

 يكولوجية و المعرفية و االجتماعية.االستجابة النتظارات المتعلم الس 

 مفعمة بالحياة متفاعلة، و منفتحة على محيطها، قائمة على نهج  جعل المدرسة

تربوي نشيط، و الذي يتجاوز التلقي السلبي، و يطمح إلى تنمية روح التعاون و 

التشارك و العمل الجماعي، و ذلك قصد المساهمة في تكوين شخصية المتعلم حتى 

"تكون متوازنة، و مستقلة، و متفتحة على اآلخر شكل ايجابي.
98

 

  ،انفتاح المؤسسة التعليمية، على محيطها االجتماعي و االقتصادي و الثقافي و البيئي

بشكل يسمح بتمكين المتعلم من تكوين نظرة عن الواقع تساعده على بناء تصور عن 

 العالم.

  التخطيط للفعل التربوي، باعتماد استراتيجيات مستنبطة من توجهات و اختيارات

تربوية مستحدثة.
99

 

  التقويم التربوي في خدمة التعلم الناتج و الفعال."جعل 

 األستاذ وسيط بين مصادر المعرفة و مراكز اهتمام المتعلم، و ليس مالكا  اعتبار

 للمعرفة و موزعا لها حيث تتمثل واجباته و مسؤولياته فيما يلي:

التفكير الناقد و شحذ -تشجيع التعلم دون االعتماد على األستاذ-تحبيب التعلم مدى الحياة-

توجيه المتعلم إلى حب الحياة و  -تنمية ثقة المتعلم بنفسه -االبداعي لدى المتعلم  التفكير

 -استثمار الطاقة الذاتية، و اتقان االختيارو حسن  -االعتماد على الذات و حب العمل

 تنمية كفاءات المتعلم و تطويرها. -ضبط سيرورة التعلم و تسويتها

وارد لدى األستاذ للقيام بمهام الوسيط، يتمثل في قدرة هذا األستاذ على التأمل و إن أهم م   

و المالحظة، و التنظيم، و التجديد و التعلم المستمر من اآلخرين و من التالميذ و من 

التجربة العلمية."
100
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  يستدل به على وجود اعتبار اإلنجاز الشخصي للمتعلم، هو الدليل و المعيار الذي

الكفايات المستهدفة، و ذلك بالنظر إلى الكفايات كاستراتيجية معرفية تؤطر  كفاية من

و المهام، في حين تبقى القدرات كحلقة وسطى بين الكفاءات و  اإلنجاز و األنشطة

 اإلنجاز.

  يراكمه الطفل قابلية الكفاءات في مجملها للنمو و االغتناء و التطوير، من خالل ما

من مهارات و قدرات معرفية، و وجدانية و حسية  مة،ضمن خبراته و تجاربه العا

حركية.
2

 

 إستراتيجية التعليم و التعلم بمقاربة الكفاءات:-

" تستمد إستراتيجية التعليم و التعلم بمقاربة الكفاءات جذورها من علم النفس السلوكي، كما 

علم النفس هو الحال بالنسبة للتعليم باألهداف )الجيل األول(، و من جوانب أخرى من 

المعرفي و علم النفس البنائي، و التعليم بمقاربة الكفاءات هو العملية التي تكون فيها نتاج 

التعلم تمثل أهداف تعليمية تترجم في صور أفعال سلوكية حيث ينتج عن كل تعلم من 

سلوك جديد، لها تأثير على الفرد، و لتعلم الفرد أهداف و نتائج على  التعليمات اكتساب

 وى المجاالت اآلتية:مست

 

 مجال تعلم المفاهيم)معارف صرفة( -1

 مجال تعلم المهارات)معارف فعلية( -2

مجال تعلم الوجدانية من قيم و اتجاهات و ميول)معارف سلوكية(." -3
101

 

"إن استراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات تأخذ بعدها الديناميكي من داللة الكفاءة ذاتها في -

طابعها المادي، حيث غالبا ما ترتبط الكفاءة بحل المشاكل المرتبطة بالمادة ة تعتمد على 

قد تلجأ إلى توظيف جملة من المعارف المرتبطة بعدة المعارف المرتبطة بتلك المادة، كما 

اد. و نظرا لعالقة االنسجام و التفاعل القائمة بين المقاربة و االستراتيجية حيث كل تغيير مو
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في إحداهما يتطلب تغييرا في الثاني، فإن المنطق البيداغوجي لنمط األداء التربوي بعد 

بالكفاءات يتطلب تغييرا  انتقاله من استراتيجية األهداف الكالسيكية إلى استراتيجية التعلم

سبا لنمط مقاربة التعليم على ضوء مستجدات االستراتيجية المعتمدة."منا
102

 

من خالل االستراتيجيات التالية يمكن استخالص التصور المناسب لنموذج االستراتيجية -

 المطلوبة:

إستراتيجية التعليم: استراتيجية التعليم هي خطة محكمة البناء و مرنة التطبيق، يتم : 1

اإلمكانيات و الوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق كفاءة أو مجموعة خاللها استخدام كافة 

كفاءات مرجوة."
103

 

: استراتيجية التعلم:" يقصد بإستراتيجية التعلم األنماط السلوكية و عملية التفكير التي 2

 يستخدمها التالميذ لمعالجة مشكالت معينة، و من أهم أنماط هذه االستراتيجية نذكر ما يلي:

عموما بتكرار المعلومات التي نريد تذكرها تيجية إعادة السرد و التسميع: و تعرف *إسترل

و هذا يسمى السرد و التسميع إال أن اإلحاطة بمواد أكثر تعقيدا يتطلب استراتيجية إعادة 

سرد و تسميع مركب فتعدد تكرار المعلومات و وضع الخطوط تحت األفكار الرئيسية و 

 مش إستراتيجيتان مركبتان إلعادة السرد يمكن تعليمها للتالميذكتابة مالحظات على الها

" لمساعدتهم على تذكر مواد تعليمية أكثر تعقيدا.
104

 

*"إستراتيجية التفصيل و التوضيح: إنها تمثل الفئة الثانية من استراتيجيات التعلم و هي 

جديدة بحيث تصبح أكثر معنا و بالتالي تجعل التفكير  علمية إضافة التفصيل لمعلومات

أسهل و تساعد إستراتيجية التفصيل في نقل المعلومات الجديدة من الذاكرة القصيرة المدى 

إلى الذاكرة الطويلة المدى بتكوين روابط و تداعيات بين المعلومات الجديدة و ما هو 

معروف من قبل."
105
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هذه االستراتيجية مساعدة المتعلمين على زيادة معنى  *" استراتيجية التنظيم: تستهدف

المواد الجديدة و ذلك بغرض إضافة جديدة على المواد، و هي تتألف من إعادة تجمع 

ى مجموعة فرعية أصغر."األفكار أو المصطلحات أو تصنيفها و تجميعه أو تقسيمها إل
106

 

ر استراتيجي، يجعل من المتعلم المقاربة بالكفاءات اختيافي ختام هذا المبحث نستخلص أن -

و ال يبقى منحصرا في مجال  عنصرا فاعال و فعاال، تساهم في تكوين القدرات و المهارات،

ضيق و إطار محدود مقيد بأغالل تكبل طاقات المتعلم و تحد من خياله الخصب و فكرة 

 الخالق.

 

 

 

 

 

 

 نشاط اإلدماج في بيداغوجية الكفاءات:

 Activité d’intégrationنشاط اإلدماج:  تعريف-

رض من التفصيل، يبدو من المنطقي أن نعقبل تناول مفهوم إدماج المكتسبات بشيء       

يقوم عبد الكريم غريب:" بأن اإلدماج  ل لالدماج كمفهوم، و في هذا الصددفي المقام األو

يفيد عملية تقييم التفاعل بين مجموعة من العناصر قصد تكوين كل منسجم من هذه العناصر 

أو عملية إدماج عنصر جديد بكيفية تجعله منسجما مع العناصر األخرى."
107

و هكذا فأن 

 اإلدماج يفيد:
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 اسية مختلفة في مجال معين في المجال الديداكتيكي:"  هو الرابط بين موضوعات در

أو من مجاالت مختلفة، يتم في علمية تصميم التعليم و التعلم و هو يعني كذلك توزيع 

مرن و متنوع للمواد في قسم دراسي أو مدرسة ما بكيفية تراعي قدرات و حاجات 

التالميذ."
108

 

  سبات المواد، و إعادة استثمار مكتنشاط االدماج هو :" عملية إزالة الحواجز بين

المتعلم المدرسية في وضعية ذات معنى، و هذا ما يدعى بإدماج المكتسبات أو 

اإلدماج السياقي."
109

 

  في مجال التربية: اإلدماج هو:" عملية توحيد بين المؤسسات المدرسية التي تضم

أو ذوي االحتياجات و األطفال المتخلفين أو المعاقين -العاديين-األطفال األسوياء

 مج، مدرسة مدمجة(.الخاصة)فصل مد

  يهيمن حاليا مفهوم اإلدماج المدرسي داخل التربية الخاصة، و يعد اإلدماج المدرسي

من خالل مشروع تربوي، و تعد  سيرورة ديناميكية مشخصة بالنسبة لكل طفل

أشكال اإلدماج مرنة، بحيث يمكن أن يكون فرديا أو جماعيا لفترة جزئية أو لفترة 

 كلية، و يتم داخل فصل دراسي عادي أو خاص.

  يمثل االدماج المرحلة السادسة لسيرورة نمط التعلم، و يشمل اإلدماج المكتسبات

بعا الدماجها داخل بنية معارف المرتبطة بتكوين الكفاية بطريقة مستقلة ت

التالميذ."
110

 

ارتهان ما إرساء  يمكن بناء على ما سلف ، تعريف االدماج على أنه عملية يتم من خاللها

بين عناصر مختلفة كانت منفصلة عند اإلنطالق و ذلك بهدف تشغيلها بطريقة ممفصلة تبعا 

لهدف معين.
111

 

 أهمية نشاط اإلدماج: 
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 اإلدماج في العملية التعلمية فيما يلي:*تتجلى أهمية نشاط 

 تسمح بإبراز الفوارق بين النظري و التطبيقي. -"

 تبرز مساهمة مختلف األنشطة و الموارد التعلمية.-

تبرز الجانب النفعي للتعليمات المنعزلة."-
112

 

 مكونات اإلدماج:

 هناك ثالثة مكونات تتحكم في سيرورة اإلدماج، و هي كما يلي:    

مفهوم اإلدماج في المقام األول فكرة اإلرتهان أو التبعية البينية لمختلف "*تتواجد داخل 

العناصر المراد إدماجها، و يتعلق بمعرفة ما يقرب بين هذه العناصر، و إبراز النقط 

المتواجدة ما بينها، و نسج شبكة ما بين  المشتركة فيما بينها، و تقوية و تدعيم الروابط

رساء نوع من التضافر فيما بينها من خالل تجميعها و الربط فيما بينها، لكن العناصر و إ

صهرها أو الخلط ما بينها بالمقابل، و مجمل القول، يتعلق األمر بتجميع هذه العناصر  دون

مجموعة داخل نسق و يقوم المبدأ األساس للنسقية، الذي يبقى الكل تبعا له أكبر من 

هذا المظهر األول لإلدماج، المرتبط بالتبعية البينية للعناصر  األجزاء، بترجمة

المدمجة."
113

 

*ال ينحصر األمر داخل مفهوم اإلدماج عند التبعية البينية، إذ أن ذلك من شأنه أال يضعنا 

داخل منطق الفعل، و هكذا تتواجد أيضا ديناميكية يتم داخلها تحريك كافة هذه العناصر 

و التنسيق فيما بينها. يفيد اإلدماج إدماج إذن كذلك التنسيق ما بين  المرتهنة ببعضها البعض

العناصر بهدف اشتغال منسجم و متناغم، و إلبراز الحركة التي يثيرها اإلدماج، يتم  هذه

 الحديث عن مفصلة العناصر و عن التجنيد المشترك و عن إعادة استثمار المكتسبات.
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كرة االستقطاب، أي أن عملية التحريك ال تتم مجانا، و *تتواجد أخيرا داخل مفهوم اإلدماج ف

إنما لهدف محدد يتمثل بصفة خاصة في إنتاج معنى."
114

 

 بناء نشاط اإلدماج:

إدماجي يتمثل أساسا في " تحديد صيغة يجد المتعلم نفسه من خاللها أمام  إن بناء نشاط     

وضعية من الوضعيات التي تخص الكفاءة المستهدفة و يتم ذلك بانتهاج الخطوات التالية: 

 حصر الكفاءة المستهدفة

 )تحديد التعليمات التي نريد إدماجها)قدرات و مضامين 

  ما نريد دمجة فرصة الدماجاختيار وضعية ذات داللة تعطي للمتعلم 

 ".تحديد كيفية التنفيد مع الحرص على أن يكون المتعلم في قلب النشاط
115

 

 المعنى و البعد البيداغوجين لمفهوم اإلدماج:

تهتم المظاهر البيداغوجية لإلدماج التعلمات في حد ذاتها، و يهم المظهر الرئيس       

و التجنيد المشترك من قبل التالميذ لمكتسبات مدرسية مختلفة في ظل وضعية ذات داللة، 

 Intégration-هو ما يمكن تسميته بإدماج المكتسبات أو اإلدماج لوضعياتي

situationnelle،
116
أخرى لإلدماج غير إدماج المكتسبات من قبل أن هناك أوجه غير  

التالميذ و تقدم فيما يلي بعضا منها:"مفصلة التكوين النظري بنظيرة العملي، بل و تنظيم 

التكوين العملي، أي إدماج النظرية و  التعلمات حيث يكون التكوين النظري في خدمة

 ممارسة.-نظرية -الممارسة أو بمعنى آخر استعمال الطريقة الثالثية ممارسة

 األنشطة التي تهدف إلى بنيته المكتسبات قبل التعلم، و بشكل خاص خالل مد التالميذ    

فيلة التي تمكنه بالتالي من إرسال جسور معرفية ك d’ancrage pointsبنقط الغرس 

باعطاء معنى للتعليمات الجديدة، وضعنة مكتسبات عبر مشروع أو مركز اهتمام أو عمل 

 Intégrationالذي يعني اإلدماج الديداكتيكي، و هو األمر Thèmesبالتيمات 
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 didactique  إدراج مكتسبات معرفية مختلفة داخل شبكة بدال من فصل نفس ،

المكتسبات داخل البينات المعرفية للتالميذ، و يتعلق األمر باألدماج الضمن معرفي 

Intégration intracognitive  أو ،(ما أسماه بياجيPiaget بالمالءمة )

Accomodationمن هيكلة مكتسباته ، باإلضافة إلى أنشطة الهيكلة التي تمكن التلميذ

بصفة بعدية."
117

 

و  الفعل التشاوي لعدة مكونين أو عدة مدرسين الذين يتدخلون لدى نفس جماعة التالميذ،

مفصلة عدة  يتعلق األمر باإلدماج البيني للمكونين أو المدرسين.

مقاربة وضعية استيضاحات)سيوسيولوجية، سيكولوجية، اقتصادية، فلسفية...( من أجل 

أي إدماج المواد. Interdisciplinaritéمعينة و هو األمر الذي يهم تداخل المواد 
118

 

في ختام هذا الفصل نستخلص أن المقاربة بالكفاءات تقترح تعلما اندماجيا غير مجزأ      

يمكن من إعطاء معنى للمعارف المدرسية و اكتساب كفاءات مستديمة تضمن للتالميذ 

 الوضعيات المعيشية تعامال سليما و سديدا. التعامل مع

المقاربة بالكفاءات هي الوصول بالتالميذ إلى توظيف المعارف المكتسبة في العملية 

 التعليمية قصد التعرف على مشكل يعترضه، و اتخاذ الموقف المناسب لحله عقليا و منطقيا.

 

الممارسات التدريسية للمعلمين في ضوء  :الفصل الثاني

 المقاربة بالكفاءات

                                                             
 .711المرجع نفسه،. ص  - 117
 .711ينظر،المرجع نفسه. ص  - 118
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 المبحث األول: إستراتيجية حل المشكالت.

 المبحث الثاني: إستراتيجية إنجاز المشروع.

المبحث الثالث: أستراتيجية التعلم التعاوني )الجانب 

 التطبيقي(

 

 

 تمهيد:

ختلفة بناء على أسس مرتبطة هناك محاوالت عديدة لتصنيف استراتيجيات التدريس الم   

المعرفة( و الذي يهمنا في هذا المقام استراتيجيات -المتعلم-ية التربوية)المعلمملبعناصر الع

التعلمية، و بخاصة تلك التي تعمل -ية التعليميةلتي يكون فيها المتعلم محور العملالتدريس ا

االنتقال بالمتعلم من منطق التعليم إلى منطق التعلم و تمكنه من اكتساب المعارف و  على

المهارات المختلفة عبر بيداغوجيا االدماج التي تشكل روح المقاربة بالكفاءات و التي 

أصبحت اختيارا منهجيا اعتمدته وزارة التربية الوطنية في بناء المناهج التعليمية لمختلف 

يمية و نعرض فيما يلي االستراتيجيات المدرجة في المناهج التعليمية لمرحلة المراحل التعل
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استراتيجية ، استراتيجية انجاز المشروعالتعليم االبتدائي و هي )استراتيجية حل المشكالت،

 التعلم التعاوني،(.

 ستراتيجية حل المشكالت:ا

 تعريف المشكلة: 1

يتوقف  صل إلى الحل. و التفكير في المشكلة"المشكلة موقف يتطلب تفكيرا يتحدى الفرد لي

في مداه، و في عمقه على الفرد. و ما يعد مشكلة بالنسبة لطالب آخر، وما يعد مشكلة 

بالنسبة لطالب في يوم قد ال يكون مشكلة له في يوم آخر"،
119
أيضا موقف و المشكلة  

باجراء ما يقوم به، و يتطلب حال، فالفرد على وعي بالموقف، و يرغب أو يحتاج إلى القيام 

ال يكون الحل جاهزا لديه.
120

 

" يعد الموقف مشكلة إذا واجههه الفرد ألول مره، و لم تكن لديه استجابات جاهزة للتعامل 

و أن ما لديه من استراتيجيات ال يساعده على الوصول إلى الحلول لهذا الموقف، و معه، 

من الخطوات للوصول إلى حل مناسب لهذا الموقف." مجموعة يتخذلذلك البد من أن 
121

 

مربك أو سؤال محير أو مدهش يتون المشكلة على أنها "موقف حسين زيعرف حسن      

يواجه الفرد أو مجموعة من األفراد و يشعر أو يشعرون بحاجة هذا الموقف أو ذلك السؤال 

مخزنة في بنيته أو بنيتهم  يةيوجد لديه أو لديهم إمكانات أو خبرات حال للحل في حين ال

المعرفية، ما يمكنهم للوصول للحل بصورة فورية أو روتينية."
122
  

إذن فالموقف المشكلة هو كل سؤال يتحدى فكرة الفرد، أو كل موقف مربك يجابهه     

بحيث ال يمكنه معلوماته و مهاراته من االجابة عن السؤال أو التصرف في الموقف، و 

بذلك يجد نفسه ملزما بالبحث عن معلومات و مهارات جديدة يضيفها إلى سابقتها من أجل 

 الخروج من المأزق. 

                                                             
 .729عبد الرحمن عبد الهاشمي، طه علي حسين الدليمي، استراتيجيات حديثة في فن التدريس، ص- 119
 729ينظر، المرجع نفسه،ص - 120
التوزيع، عين مليلة، محمد صالح الحثروبي، الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي، دار الهدى للطباعة و النشر و  - 121

 .771، الجزء األول،ص 6176
 .462حسن حسين زيتون، استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم و التعلم، ص  - 122
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 ستراتيجية حل المشكالت:ايف تعر 2

أو سؤال مثير لتفكيرهم، حيث  " هي خطة تدريسية تتطلب من التالميذ حل موقف مشكل

يقومون بتحديد المشكلة و اقتراح الحلول المختلفة لها و اختيار أنسبها بعد تمحيصها، و 

االستفادة من هذه الحلول في حل مواقف و مشكالت جديدة."
123

 

و تتدخل طريقة حل المشكالت مع طريقة التقصي و االكتشاف، لدرجة أن كثيرا من 

التقصي و االكتشاف و ذلك المتخصصين في التربية يعتبرونها جزءا ال يتجزأ من طريق 

 ألن طريقة التقصي و االكتشاف هي األخرى تتطلب موقفا مشكال أو سؤاال مثيرا لتفكير

و يتساءل و يجمع المعلومات و يفسر و يستنتج و يجرب التالميذ، يجعله يبحث و يتقصى 

للوصول إلى اإلجابة عن تساؤالته و التحقق من فروضه.
124

 

يعرف "حسن حسين زيتون" أسلوب حل المشكالت على أنه " تصور عقلي ينطوي على -

سلسلة من الخطوات المنظمة التي يسير عليها الفرد بغية التواصل إلى حل للمشكلة".
125
و  

تعرف أيضا بأنها " نوع من تنظيم العمل في المدرسة بشكل يضع الطالب أمام مشكلة تدفعه 

التربوي من هذه االستراتيجية هو إلى إيجاد الحل المناسب لها باستغالل قواة العقلية فالهدف 

تعليم الطالب على كيفية مواجهة المشكالت التي تصادفه في الحياة."
126

 

 ستراتيجية حل المشكالت أنها: استراتيجيةق من تعريفات اليتضح من كل ما سب     

المتعلم حيث يعمل على خلق إثارة عقلية و فكرية تؤثر إيجابيا  علىة تركز أساسايتدريس

على نوعية تعليمه، من خالل وضع المتعلم أمام موقف محير)مشكلة( يستفزه و يدفعه إلى 

 تجنيد كل طاقاته للوصول إلى الحلول لهذه المشكلة.

 الخطوات اإلجرائية للتدريس باستراتيجية حل المشكالت:

                                                             
عاطف محمد سعيد، محمد جاسم عبد اهلل، الدراسات االجتماعية طرق التدريس و االستراتيجيات الطبعة  - 123

 .11،ص 6111العربي، القاهرة، م(، دار الفكر 6111-هـ7361األولى)
 .11ينظر، المرجع نفسه، ص  - 124
 .412حسن حسين زيتون، استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم و التعلم، ص   -125

م(، دار النهضة 6111-هـ7361رشراش أنيس عبد الخالق، السيدة أمل أبو دياب عبد الخالق، الطبعة األولة) - 126

 .22، ص 6111العربية، لبنان، 
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 يجية على الخطوات التالية:و تشمل هذه االسترات

يجب على المعلم أن يهيء موقف )مشكلة( يشعر التالميذ معها  "* الشعور بالمشكلة:

بالحاجة و الرغبة في طرح األسئلة، كما يطرح المعلم أسئلة تتضمن التأمل و التفكير 

فيها."
127

 

و يلخص أو صياغتها،  يمكن للمعلم أن يطلب من التالميذ كتابة المشكلة تحديد المشكلة:*

ذلك على سبورة لمناقشتها من واقع صياغة التالميذ للتساؤالت، حيث إن تعرف حقيقة 

المشكلة و أبعادها و تحديدها هي أولى خطوات البحث عن حلها.
128

 

بعد تحديد المشكلة و تعريفها تعريفا إجرائيا يسهل عملية  البيانات و المعلومات: جمع"* 

البحث عن الحل تأتي خطوة جمع البيانات و المعلومات المرتبطة بالمشكلة، و ذلك بمراجعة 

 المصادر و المراجع)الكتاب المدرسي، االنترنيت، زيارات ميدانية(.

ت لحلول يضعها الفرد و هي عبارة عن توقعا اقتراح الحلول المؤقتة)صياغة الفروض(:*

هذه الحلول انطالقا من تحليل البيانات و بصفة مؤقتة، إلى حين التأكد من نجاعتها و تأتي 

المعلومات التي تم جمعها مسبقا."
129

  

و التي قد تبدو أنها تقود إلى حل المشكلة، و  اختبار و اختيار أنسب الفروض و الحلول:"*

بالتالي رفض الفروض األخرى من خالل المنطق العلمي و المناقشة و التجريب."
130

  

*تقييم النتائج: تتم في هذه الخطوة الوصول إلى قرار أو حل للمشكلة و محاولة مطابقتها مع 

الواقع لمعرفة مدى فعاليتها في مثل هذه المواقف.
131

 

 معلم في استراتيجية التعلم بواسطة حل المشكالتدور ال

                                                             
 .14عاطف محمد سعيد، محمد جاسم عبد اهلل، الدراسات االجتماعية طرق التدريس و االستراتيجيات، ص  - 127
 .14ينظر، المرجع نفسه، ص  - 128

 
 .776محمد صالح الحثروبي، الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي، ص - 129
 .14االجتماعية طرق التدريس و االستراتيجيات، ص عاطف محمد سعيد، محمد جاسم عبد اهلل، الدراسات  - 130

 
 .776محمد صالح الحثروبي، الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدائي، ص  ينظر، - 131
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العمل الفردي تتمثل هذه الطريق بتقديم موضوع التدريس على شكل مشكلة سواءا من خالل 

ثالثة خطوات أو مراحل يقوم بها المعلم و هي  الطريقة في سير هذهأو الجماعي، و ت

 كالتالي.

المتعلمين و أثارهم، و يبدأ بطرح المشكلة أو انتباه بجذب م المعلم التقديم: و هنا يقو -"أ

المشكالت عليهم و يعمل على توضيح أبعادها و يناقش مع المتعلمين الخطوات و العمليات 

 التي قد تؤدي إلى الحل.

التوجيه: و هنا يقوم المعلم بتحفيز المتعلمين على التفكير و استرجاع معلومات ذات  -ب

في حل المشكلة."الراجعة المناسبة لهم  التغذيةم مع تقديم عالقة بالمشكلة و مراقبة أدائه
132

 

صل إليها من قبل المتعلمين و التقويم: و يتم في هذه الخطوة"تقويم الحلول التي تم التو -ج

معا مع العمل على تعزيز و تدعيم الحلول الصحيحة و بيان األخطاء في الحلول  مناقشتها

إعادة تلخيص المشكلة و إجراءات حلها و الحلول غير الصحيحة، و في الخاتمة يتم 

المناسبة لها."
133

 

 م باستراتيجية حل المشكالت: مزايا التعل

إن التدريب المتعلمين على هذا النوع من األسلوب في التعامل مع المشكالت التي   

من نواح، و تتمثل مزايا هذا النوع تواجههم مهما كان نوعها يرجع بالفائدة عليهم من عده 

 التعليم في:

 تنمية مهارات التفكير العليا لدى المتعلمين. -"

 تنمية القدرة على حل المشكالت و مواجهة المواقف في الحياة العلمية.-

 تنمية روح البحث و حب االستطالع عند المتعلمين.-

 لمين على تحمل المسؤولية و المشاركة اإليجابية.زيادة قدرة المتع-

 تعلم و االستمتاع بالعمل.زيادة الرغبة في ال-

                                                             
 .91عماد عبد الرحيم الزغول، شاكر عقله المحاميد  السيكولوجية التدريس الصفي، ص  - 132
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تعويد المتعلم على التنويع في المصادر و المعلومات، و عدم االكتفاء بالكتاب المدرسي 

كمصدر وحيد للمعرفة".
134

 

 

 

 

 

 

 متطلبات مهارة حل المشكالت:

 cababilitiesحدد جانيه متطلبات لمهارة حل المشكالت و غيرها بأنها مقدرات     

ضرورية و تتضمن المقدرات ما يستطيع المتعلم تأديته
135

حل ويمكن تحديد مهارة  ،

( بأنها  Gogne)1711المشكلة وفق منظور جانية الذي ضمنه في كتابه "شروط التعلم" 

متوقع و منطقي لتعلم المفاهيم و المبادئ، و مهارة مولدة قادرة على توليد األفكار و "ناتج 

تي يتطلبها المتعلم لتحقيق درجة االبداع."المفاهيم و المبادئ ال
136

، و يمكن تفسير المهارة 

متتابعة متتالية تعتمد على المخزون الالزم من المعارف و  كتعلم تراكمي بأنها عمليات

المهارات تعتبر متطلبات مسبقة لتعلم ما هو أكثر تعقيدا أو صعوبة من المهارة التي تم 

 اتقانها.

إذا تهيأت له الفرص المناسبة " و يفترض جانية أنه يمكن ألي متعلم أن تتحقق له المهارة، -

التي يتسلسل فيها التعلم بناء على االستعدادات المعرفية و النفس حركية المتوافرة لديه و 

االرتقاء نحو مستويات أكثر تقدما."
137

  

                                                             
 .774االبتدائي، ص محمد صالح الحثروبي، الدليل البيداغوجي للتعليم  - 7

 .91المرجع نفسه، ص  -134
 .16عاطف محمد سعيد، محمد جاسم عبد اهلل، الدراسات االجتماعية طرق التدريس و االستراتيجيات، ص  ينظر، - 135
 .16المرجع نفسه، ص - 136
 .16المرجع نفسه، ص - 137
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توضيح"هرم تعلم مهارة حل المشكلة و الوصول إلى درجة اإليداع الذي افترضه  و يمكن

جانية كما يلي."
138

 

 

 

يتضح من كل ما سبق أن أهمية هذه الطريقة تبدو في أنها تثير اهتمام الطالب و تثير      

واحدا من أهم دوافعه و هو حب االستطالع، و يمكن أن تخدم هذه الطريقة في أغلب المواد 

الدراسية، و في أغلب مواقف التعليم، فالهدف التربوي من هذه الطريقة هو تعليم الطالب 

 ة المشكالت التي تصادفه في الحياة.على كيفية مواجه

 استراتيجية إنجاز المشروع:

كونها طريقة علمية  عند ما نتحدث عن استراتيجية المشروع في التعليم، من حيث    

بحياتها المتعلم خارج المدرسة و رمي إلى ربط التعليم المدرسي بالحياة التي منظمة فإننا ن

 نستهدف ربط المحيط المدرسي بالمحيط االجتماعي.داخلها معا و بعبارة أخرى فإننا 

 تعريف المشروع:-1

                                                             
 .14المرجع نفسه، ص - 138

 اإلبداع

 حل المشكلة

تعليم القيم    

 تعلم المهارات المعرفية و الحركية

 تعلم المبادئ و القواعد و القوانين

 تعلم الحقائق و المفاهيم
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المشروع " وحدة من النشاط يقوم به المتعلم بطريقة طبيعية بقصد تحقيق هدف محدد جذاب 

يبدو من الممكن تحقيقه".
139
و يعرف المشروع أيضا على أنه " عمل ميداني يقوم به  

لمعلم على أن يكون هادفا و يقدم خدمة للمعلم و المتعلم يتسم بطبيعته العلمية تحت اشراف ا

المادة و يتم في بيئة اجتماعية."
140

 

المشروع عمل يقبل التالميذ القيام به عن رغبة، و يدركون أهميته، كما أنهم يوافقون على 

تحمل المسؤولية للسير فيه حتى يتم، كما يعتبر المشروع أيضا قيام الفرد، أو الجماعة 

النشاط التي تؤدي إلى تحقيق أهداف ذوات أهمية لهم.بسلسة من ألوان 
141

 

 مراحل المشروع: -2

 لقد تم في هذا المقام تحديد خمس مراحل أساسية للمشروع و هي كالتالي:     

 "المرحلة األولى: الهدف من المشروع:

يجب أن يكون الهدف من المشروع هو إكتساب التالميذ و الطلبة المعرفة و المهارات      

الخبرة، و أن هذا يتوقف على طبيعة المشروع و إمكانية التنفيذ و التوصل إلى الحقائق  و

 المحددة من خالل اإلحساس بوجود المشكلة و تحديدها.

 المرحلة الثانية: اختبار المشروع:

ن اختبار المشروع يكون: من مسؤولية الطالب إذا كان المشروع فرديا، من مسؤولية إ    

لبة إذا كان المشروع جماعيا، دور المعلم هو اإلشارة و التوجيه لطلبة كي مجموعة من الط

 من الصعب جدا التوصل إلى األهداف.ال يختاروا مشروعا ال يتالئم و قدراتهم أو 

إمكانية إنجازه  المختار قيمة تربوية، أن يكون مالئما لقدرات الطلبة،أن يكون للمشروع 

خالل الوقت المحدد."
142

 

                                                             
 .21، عالم الكتب، ص7913ريان، النشاط المدرسي، أسسه، أهدافه، تطبيقاته، الطبعة األولى  فكرى حسن- 139
 .479، ص6173محسن علي عطية، الجودة الشاملة و المنهج، دار المناهج للنشر و التوزيع عمان،  - 140
لمعلومات، الطبعة ينظر، فخر الدين القال، يونس ناصر، محمد جهاد جمل، طرائق التدريس العامة في عصر ا - 141

 62.1، ص 6112األولى، دار الكتاب الجامعي، العين، 
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 الثالثة: التخطيط المرحلة

إن التخطيط يمثل" الطريقة النظامية إلدارة و إنجاز المشروع و ذلك من خالل دراسة و    

تحليل الحلول البديلة و المتاحة وصوال إلى تحقيق األهداف حيث يقوم الطلبة بوضع 

الفروض الالزمة لحل المشكلة و بإشراف المدارس."
143

 

 المرحلة الرابعة: التنفيذ:

المشروع يعتمد بشكل أساسي على الجدية في التنفيذ و مدى مثابرة نجاح طريقة  إن   

الطلبة على ذلك و استعداداتهم للعمل و استمرارهم في تنفيذ ما هو مخطط القيام به.
144

 

 المرحلة الخامسة: التقديم: 

خالل "يقوم عمل األفراد في ضوء الكفاءات المستهدفة، و يكون تقويما تكوينيا تحدد من 

استفادة التالميذ من المشروع في التعلمات األخرى، و تحديد مواطن الضعف)النقص( و 

عالجها."
145
  

 المتعلم في إنجاز المشروع: دور 

 يتحمس إلنجاز المشروع.-"

 يسعى لحل المشكالت التي تعترضه.-

 يختار ما يصلح من األدوات و اآلليات إلنجاز العمل.-

ذاتيا و يستغل أخطاءه، و يجعل منها وسيلة للتعلم." يقوم عمله تقويما-
146
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 دور المعلم في إنجاز المشروع:

يتمثل دور المعلم في مساعدة التالميذ و تشجيعهم للقيام بالعمل و تكون هذه المساعدة من 

 خالل:

 المتعلمين في البحث عن المعلومات و اإلمكانيات. مشاركة -" 

 االبداعي التتبعي. ابتكار وضعيات تثير التفكير -

 تثمين العمل الجماعي، و الفوجي. -

 حمل المتعلمين على االستباق و التنبؤ. -

 إدخال األسلوب التجريبي في الممارسة. -

م مراحل إنجاز المشروع و النتائج معا."يتقو -
147

 

 مميزات إنجاز المشروع:

 يلي:ستراتيجية إنجاز المشروع مميزات عديدة يمكن إيجازها بما إن ال

 يتدرب الطلبة على العمل الجماعي. –" 

 ينمي المماراسات الديمقراطية و روح النقد البناء.  -

 يتدرب الطلبة على مواجهة المشاكل و البحث عن الحلول المناسبة. -

 توفر عوامل االتصال بالبيئة المحيطة. -

 تنمي لدى الطلبة روح المساعدة. -

 على النفس و الصبر و على تحمل المسؤولية. يتعلم الطلبة االعتماد -

 تنمي لدى الطالب المعرفة و المهارات و الخبرة. -
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 تنمي قدرة الطلبة على اتخاذ القرارات و إعطاء البدائل المناسبة. -

."تكشف عن مواهب الطلبة -
148

 

 مبادئ استراتيجية إنجاز المشروع 

 اتخذت طريقة المشروع عددا من المبادئ و هي :

يرى جون ديوي أن وظيفة التربية هي مساعدة  مبدأ"التعلم محور العملية التعليمية" -1

الحيوان الصغير الناجي العاجز لكي يصبح إنسانا سعيدا ذا أخالق، قادرا، فعاال، 

يكون بتسهيل نمو القدرات  كفوءا، و هذا ال يكون يعمل يفرض على األطفال إنما

الفطرية الكامنة فيهم.
149

 

 أي أن يقوم المتعلم بجهد نتيجة رغبة ذاتية في التعلم."النشاط الذاتي"  مبدأ -2

أن يتعلم المتعلم في جو من الحرية و يستطيع فيه أن يختار و أن مبدأ "الحرية"  -3

يناقش و يقبل أو يرفض أفكارا و يتدخل للتطوير أو التعديل أو التغيير و باختصار 

 قه.أن يقتنع بالهدف و يختار األسلوب لتحقي

أن يتعلم المتعلم في جو من المشاركة و التفاعل. " التعلم عن طريق العمل" مبدأ -4
150

 

 :أنواع المشروعات 

 إن المشروعات التي تستخدم في هذه الطريقة نوعين هما:     

و هذه المشروعات إما أن تكون بصيغة مشروع خاص لكل تلميذ  : المشروعات الفردية:1

 يختلف عن مشروعات أو أن تكون بصيغة مشروع ينفذ من قبل كل تلميذ على حدة، و في 

لها و كلتا الحالتين ينشد التلميذ انجاز العمل بمثابرة، و تنكشف قابلياته بما يؤمن إمكانية صق

 تطورها.
151
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تكون هذه المشروعات باشراك جميع تالميذ الصف في انجاز  و و المشروع الجماعي:: 2

هو الحال في تنفيذ مشروع دواجن أو تربية أسماك. في هذه الحالة توزع مشروع واحد كما 

على مجموعات من التالميذ بحيث تكون كل فيما يتعلق بتنفيذ المشروع  األدوار أو الواجبات

 ع.مجموعة مسؤولة عن تنفيذ جزء من خطة المشرو

و يشترك كل التالميذ في تنفيذ المشروع و ود بينهم روح التعاون أو العمل الجماعي إلنجاز 

هدف مشترك.
152

 

أن استراتيجية إنجاز المشروع هي طريقة عملية، تقوم ما يمكن قوله في ختام هذا المبحث 

و يتعلم الطفل خالل تجربته في أداء على اقتراح مشروع لحل مشكلة أو لخدمة غرض، 

  الحاضرة و المستقبلية.-من الخبرات التي تنفعه في حياته مشروع كثيرال

 

 ستراتيجية التعلم التعاوني:ا

قد برزت أهمية التعلم التعاوني كإستراتيجية تعليمية على زيادة فاعلية التعلم، و قد أجمعت -

زيادة الدراسات التي قامت في هذا المجال على أهميته التعلم ليس فقط في التحصيل و 

 الجانب المعرفي و إنما في جوانب أخرى في التعلم.

 تعريف التعلم التعاوني:

:" هو تعلم يرتكز على طريقة المجموعة الصغيرة في التعليم و التي تعتبر التعاونيالتعلم -

الطلبة مسؤولين على التحصيل لدى الطالب و المجموعة، و فيما يلي خمسة من مميزات 

 التعلم التعاوني:

 .)يستخدم مجموعات من ثالثة أو أربعة طالب)مجموعة صغيرة 

 .يركز على األعمال التي يجب تحقيقها 

 .يتطلب تفاعل و تعاون المجموعة 
                                                                                                                                                                                              

7
 21عبد القادر مراد معلم الصف و اصول التدريس الحديث ،ص  ينظر-
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 .يقتضي المسؤولية الفردية في التعلم 

 ".يدعم تقسيم العمل بين أفراد المجموعة
153

 

تعلم يتم فيه تقسيم طلبة الفصل إلى مجموعات صغيرة  " أسلوبهو: التعلم التعاوني -

و تعطي كل مجموعة مهمة تعليمية أفراد  6-2يتراوح عدد أفراد المجموعة الواحدة ما بين 

واحدة و يعمل كل عضو في المجموعة وفق الدور الذي كلف به و تتم االستفادة من نتائج 

عمل المجموعات بتعميمها على كافة التالميذ."
154

 

 دت أيضا عدة تعريفات للتعلم التعاوني نذكر منها ما يلي:ور-

التعليمي الذي ترتبط فيه الفرد باآلخرين، بحيث توجد عالقة إيجابية بين تحقيق  *" الموقف

هذه األهداف، أي يمكن للفرد أن يحقق هدفه إذا استطاع المشتركون معه تحقيق أهدافهم، و 

له و لكل األفراد الذين يتعلمون معه."من ثم فإن الفرد يتطلب الناتج المفيد 
155

 

الذي فيه أعضاء الجماعة كل مشكلة ما عن طريق تقسيم العمل فيما بينهم و الموقف  -

 حلها، و توزع المكافأة عليهم بالتساوي بناءا على إنتاج الجماعة ككل.يكافأون على 

الطلبة كيف يدرسون الجماعة، و يحبون عن األسئلة المقدمة إليهم، بحيث يقدم كل  تعلم -

عضو في الجماعة اقتراحاته و أفكاره لآلخرين، و يفضل الطلبة طلب المساعدة و التوضيح 

 من زمالئهم عن طلبها من المعلم، و يكون دور المعلم هو مدح الجماعة على عملها.

تدريس يتطلب من التالميذ العمل مع بعضهم البعض، و الحوار فيما بينهم يتعلق  نموذج -

أن يعلم بعضهم البعض و أثناء هذا التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات  بالمادة الدراسية،

 شخصية و اجتماعية إيجابية.
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استراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب، حيث يعمل الطالب ضمن مجموعات صغيرة  -

ر متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشترك.غي
156

 

و يعرف السعدني التعلم التعاوني على أنه" نوع من التعليم يتيح الفرصة لمجموعة من  -

المتعلمين ال تقل اثنين و ال تزيد عن سبعة بالتعلم من بعضهم البعض داخل مجموعات 

هم في النهاية إلى تؤدي بيتعلمون من خاللها بطريقة اجتماعية أهدافا و خبرات تعليمية 

 بلوغ الهدف من الدرس.

طريقة في التعليم و التدريس تدعو إلى تعلون المتعلمين جميعا، و إلى تظافر جهودهم هو  -

 لتحقيق التعليم المخطط له بصورة منتظمة.

 

استراتيجية تدريس تتضمن وجود مجموعة صغيرة من الطالب يعملون سويا بهدف  -

لكل عضو فيها إلى أقصى حد ممكن."تطوير الخبرة التعليمية 
157
  

و يمكن تعريف التعلم التعاوني أيضا بأنه:" أسلوب التعليم و التعلم يتم فيه تقسيم الطالب  -

إلى مجموعات صغيرة تضم كل منها مختلف المستويات التحصيلية و يتعاون طالب 

المجموعة الواحدة في هدف أو أهداف مشتركة."
158

 

و لعل التعريف الذي تجمع الخصائص و العناصر الواردة في التعريفات السابقة التعريف  -

اآلتي هو: أسلوب من أساليب التعلم الذي يجعل التالميذ يعمل في جماعة صغيرة كل مشكلة 

أو تحقيق هدف ما، و بذلك يشعر كل فرد في الجماعة المسؤولية نحو الجماعة،  معنية

لمجموعة و فشله يعود على المجموعة لذلك يسعى كل فرد من أفراد فنجاحه بعد نجاحا ل

 المجموعة لمساعدة أي زميل من المجموعة.

 :عناصر التعلم التعاوني 
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فإنه يجب على المعلمين أن يبنوا بوضوح  يتوفير الظروف الالزمة للعمل التعاوني الفاعل،

 لعناصر هي:في كل درس عناصر العمل التعاوني الخمسة األساسية و هذه ا

االعتماد المتبادل االيجابي هو الذي يجعل أعضاء المجموعة يشمرون عن  " أوال:

الفردي،كما أنه يكون االدراك المتمثل ما يفوق النجاح سواعدهم و يعملون معا النجاز شيء 

في أن األعضاء يتحملون مسؤوليتين هما: تعلم المادة و التأكد من تعلم جميع أعضاء الفريق 

 المادة.لهذه 

التعلم التعاوني، فإن لم يكن هناك  و يمثل االعتماد المتبادل اإليجابي أساس استراتيجية 

الطالب فلن يكون هناك تعاون على االطالق. و لكي يتأيد اعتماد متبادل ايجابي بين 

المعلمون من أن الطالب يفكرون بشكل تعاوني و ليس بشكل فردي فإنهم يتأكدون من 

مسؤولية تعلم المادة المسندة و مسؤولية التأكد من تعلم جميع ؤوليات هي: تحقيق ثالث مس

أعضاء المجموعة لها. و مسؤولية التأكد من تعلم جميع طالب الصف لها بنجاح."
159

 

 ثانيا: المسؤولية الفردية و المسؤولية الزمرية:

فال يتطفل على " و يتحقق هذا العنصر بمعرفة كل فرد من المجموعة بالدور الذي يقوم به 

عمل اآلخرين، على أن يرتبط نجاح أداء المجموعة في المهمة بنجاح كل فرد في أداء 

دوره، و بذلك تظهر المسؤولية الفردية  لكل فرد من أفراد المجموعة."
160

  

 ثالثا: التفاعل وجها لوجه:

أن التفاعل و يتمثل ذلك في التفاعل وجها لوجه أثناء قيام األعضاء بأداء المهمة، و الشك 

وجها لوحه يضمن المساعدة و التشجيع و التعزيز لكل فرد من أفراد المجموعة لتحقيق 

االنجاز.
161

 

" كما أن التفاعل المباشر وجها من شأنه توفير األنماط و التأثيرات االجتماعية للتفاعل، و 

على أن من ثم التأثير في تفكير بعضهم البعض، مما يؤدي إلى حفز ذوي الهمم المتدنية 
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يكونوا في مستوى التوقعات من اآلخرين، و من ثم يبذلون المزيد من الجهد للتعلم، و ينشأ  

التفاعل وجها لوجه نتيجة لالعتماد المتبادل االيجابي بين المجموعة و يتمثل في تبادل 

و هذه المناقشة تكسب و إثارة األسئلة و اإلجابة عنها، و الشك أن هذا الحوار  اآلداء،

الب اتجاهات ايجابية للعمل معا. كما يؤثر في تحصيل الطالب و مهاراتهم و يتطلب الط

هذا من المدرس متابعة الطالب و توفير التغذية الراجعة لهم"
162

 

 رابعا: المهارات االجتماعية:

إن نجاح التعلم التعاوني في تحقيق األهداف التي من أجلها استخدام يتطلب من المتعلمين 

مهاراتهم و قدراتهم االجتماعية و السيما في مجاالت الحوار و المناقشة و االستماع تنمية 

لآلخرين و اتخاذ القرارات و إدارة الصراع بعيدا عن التحيزات الشخصية و األنوية الفردية 

و يعتبر تعلم هذه المهارات ذا أهمية بالغة لنجاح مجموعة التعلم التعاوني.
163

 

 موعات:خامسا: معالجة عمل المج

" يناقش أفراد المجوعة أعمالهم و يقيمون أداءاتهم في ضوء محكات أو معايير النجاح 

المعدة مسبقا، كما أنهم يقومون أداءاتهم باتخاذ القرارات المناسبة كاالستمرار في العمل، أو 

التخلي عن بعض األعمال، أو إستعمال وسائل دون أخرى."
164

 

 :أهداف التعلم التعاوني 

 التعلم التعاوني إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن إجمالها على النحو التالي:يهدف    

 " أوال: تحسين مستوى األداء و التحصيل األكاديمي لدى المتعلمين:

العملية التعليمية تهدف إلى إكساب المتعلمين الخبرات و المعارف و تطوير لما كانت 

للغوية، فبات من الضروري البحث عن طرائق و قدراتهم العقلية و مهاراتهم االجتماعية و ا

أساليب تدريس تحقق هذه األغراض، بأقل جهد و وقت، تعد استراتيجية التعلم التعاوني من 
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 .474، ص 6112هـ( دار الميسرة للنشر و التوزيع، عمان، 7362 -م6111األولى)
 . 474ينظر، المرجع نفسه، ص  - 163
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األساليب الناجعة و الفعالة في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي لدى المتعلمين و ينمي 

م و معارفهم، لقد أظهرت نتائج لديهم مهارات التفاعل مع اآلخرين و االستفادة من خبراته

العديد من الدراسات أن اتجاهات المتعلمين دافعيتهم لالنجاز و التعلم تشهد تحسنا ملموسا 

حال االعتماد على التعلم التعاوني و يمتد أثر ليزيد من فعالية المتعلمين في االحتفاظ في 

بالمعلومات و نقل أثرها إلى مجاالت أخرى."
165
  

 ثانيا: تقبل التنوع و االختالف بين المتعلمين:

ما يميز مجموعات التعلم التعاوني في أنها تتألف من عدد من المتعلمين الذين يختلفون     

في الثقافة و المستوى اإلجتماعي، و في قدراتهم العقلية و التحصيلية و في خصائصهم 

جماعات من هؤالء المتعلمين فهذا  االجتماعية و مهاراتهم المختلفة، فعند تشكيل فرق أو

يعني اختزال الفروق بين هؤالء المتعلمين و ذلك ألن التعلم التعاوني يخلق الفرص لهؤالء 

المتعلمين في التعلم.
166

 

 "ثالثا: تنمية المهارات االجتماعية لدى المتعلمين:

و تتمثل في تنمية الجوانب االنفعالية و االجتماعية لدى المتعلمين، فمن المالحظ أن    

مجموعات الدراسة في التعليم التعاوني في الغالب تتألف من مجموعة من المتعلمين من 

ذوي االهتمامات و المهارات االجتماعية المختلفة مما يعني مشاركة هؤالء المتعلمين 

مهارات و االهتمامات و من جهة أخرى كون أن التعلم التعاوني بعضهم البعض في هذه ال

يفرض على المتعلمين متطلبات معينة أثناء التفاعل مع األنشطة التعليمية."
167

 

 :دور المعلم و المتعلم عند استخدام التعلم التعاوني 

 أ: دور المعلم:" 

                                                             
هـ(، 7361-م6111عماد عبد الرحيم الزغول، شاكر عقله المحاميد، سيكولوجية التدريس الصفي، الطبعة األولى) - 165

 .631، ص 6112دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان ، 
 .631ينظر، المرجع نفسه، ص  - 166
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 .621، ص 6112و الطباعة، عمان، 
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 اختيار الموضوع و تحديد األهداف، تنظيم الصف و إدارته. -

 تكوين المجموعات في ضوء األسس المذكورة سابقا و اختيار شكل المجموعة. -

 تحديد المهمات الرئيسية و الفرعية للموضوع و توجيه التعلم. -

 اإلعداد لعمل المجموعات و المواد التعليمية و تحديد المصادر و األنشطة المصاحبة. -

ر منسق كل مجموعة و بشكل دوري تزويد المتعلمين باالرشادات الالزمة للعمل و اختيا -

 و تحديد دور المنسق و مسؤولياته.

 تشجيع المتعلمين على التعاون و مساعدة بعضهم. -

 المالحظة الواعية لمشاركة أفراد كل مجموعة. -

 توجيه االرشادات لكل مجموعة على حدة و تقديم المساعدة وقت الحاجة. -

 التأكد من تفاعل أفراد المجموعة. -

 األفكار بعد إنتهاء العمل التعاوني، و توضيح و تلخيص ما تعلمه التالميذ. ربط -

تقييم أداء المتعلمين و تحديد التكليفات الصفية أو الواجبات." -
168

 

 ب: دور المتعلم:

في التعلم التعاوني يسند لكل عضو دورا مهما، و توزع هذه األدوار ليكمل بعضها     

علم بنفسه في اختبار األفراد و توزيعهم على مجموعات العض و من األفضل أن يقوم الم

التعلم، و ينسب كل دور على كل طالب بحسب القدرات و المهارات و االهتمامات التي 

 يتميز بها كل طالب، بدال من ترك األمر للطالب و من هذه األدوار:

مشاركة الجميع و و دوره شرح المهمة و قيادة الحوار و التأكد من قائد المجموعة:  -"

منعهم من إضافة الوقت، و تقريب وجهات النظر، وفض النزاعات و تشجيع كل فرد من 

أفراد المجموعة على المشاركة االيجابية."
169

 

                                                             
 .721، 722كريمان بدير، التعلم النشط، ص  - 168
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يشرحه بصورة واضحة أو ب من كل فرد أن يدلي برأيه أن أن يطل و عليه المستوضح:-

من الشرح و التوضيح و التبسيط، ب منه مزيدا المه بأمثلة، أو يطلأن يطلب منه توضيح ك

 من فهم كل فرد من أفراد المجموعة لما يدور من مناقشات و أراء. و هو يتأكد

أن يكتب و يسجل ما يدور من مناقشات، و ما توصل إليه مقرر المجموعة: و عليه -

المجموعة من قرارات و هو يقوم بتلخيص تلك القرارات و قراءتها على المجموعة قبل أن 

بها.يكت
170

 

و هو يتأكد من تقدم المجموعات نحو الهدف في الوقت المناسب، و يتأكد من  المراقب: -

 قيام كل فرد بدوره، و يتأكد من حسن استخدام الموارد المتاحة.

و هو الذي يستحسن ما كتبه زميله، و يظهر نواحي القوة فيما سمعه منه، مع المشجع:  -

 لماذا أعجبه هذا الجزء مثال أو لماذا يمتدح هذا األسلوب.تبرير استحسانه، بمعنى أن يذكر 

الناقد: و هو الذي يظهر جوانب القصور فيما قرأه زميله و يبرر أيضا رأيه، و أحيانا  -

يطلب منه اقتراح التعديل المطلوب لتحسين الموضوع."
171

 

حددا ألحد و في المواقف التي تتطلب استخدام أجهزة و خامات، قد يعين المعلم دورا م -

 يستلزم الخامات و األجهزة مع المعلم ارجاعها في نهاية الدرس.األفراد 

أحيانا أخرى يكلف المعلم أحد الطالب بإعادة ترتيب المكان بعد إنتهاء المجموعة من -

 عملها.

 :العوامل التي تساعد على نجاح التعلم التعاوني 

أخذها في الحسبان، و من أهم هذه يتحكم في نجاح التعلم التعاوني عوامل كثيرة يجب 

 العوامل:

                                                                                                                                                                                              
 .413،412عبد اهلل محمد خطابية، تعليم العلوم للجميع، ص  - 169
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إن المناخ الصفي الذي يسوده االنظباط يساعد على نجاح التعلم  "* االنظباط الصفي:

 التعاوني. أما الصفوف التي ينعدم فيها االنظباط فإنها تعيق عمل المجموعات التعاونية.

روس التعلم التعاوني، إلى توافر الزمن الكافي إلنجاز دروس التعلم التعاوني: تحتاج د *

وقت أكبر من تلك التي تحتاجها الدروس المطبق فيها الطرق التقليدية)المحاضرة/الشرح 

لذا ينبغي تخطيط الجداول الدارسية جيدا لمرعاة ذلك كأن يدرس الدرس الواحد الشفوي( 

في أكثر من حصة متتالية."
172

 

إن حجم الغرفة يجب أن يكون مناسبا، فإذا كانت الغرفة حجم الغرفة الصفية و تنظيمها:  *

فإنها قد تقيد حركة الصفية صغيرة و مكتظة بالطالب، و يصعب عليهم تحريك مقاعدهم 

لذا يجب أن يبحث المعلم عن  المعلم و تنقله بين المجموعات لمالحظة ما تقوم به من أعمال

لتعاوني إن تيسر له ذلك.غرفة متسعة في المدرسة ليطبق فيها دروس التعلم ا
173

 

* عدد  طالب الصف: إذا كان عدد الطالب كبيرا فإن تقسيمهم إلى مجموعات يؤدي إلى 

وجود مجموعات عديدة، قد تؤثر على عملية ضبط الصف، و متابعة أعمالهم و تقديم 

الكبير من الطالب يمكن قيام أكثر من المشورة لمن يحتاج، لذا في حالة وجود هذا العدد 

 علم بالتدريس للصف الواحد من خالل أسلوب التدريس الفريقي.م

 * شعور التالميذ باالعتماد الذاتي و االلتزام في العمل:

إن شعور التالميذ بإمكانية قيامهم بالمهام أو األعمال معتمدين على أنفسهم، و كان لديهم 

التعلم التعاوني سيكون ناجحا و التزام بالعمل التعاوني، و كانت دافعيتهم للعمل عالية، فإن 

ينبغي أن يحفزهم المعلم باستمرار ليعتمدو على أنفسهم و يعززهم إيجابيا."
174

 

نستخلص من كل ما سبق أن نجاح العمل التعاوني يتأسس على عدد من القواعد األساسية -

 و النشاطات االجتماعية التي يعتبر توفرها عامال مهما في نجاحه.

 عاوني:مزايا التعلم الت 
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 تتميز استراتيجية التعلم التعاوني بالعديد من المزايا أو المحاسن لعل من أبرزها ما يلي:

 .تجعل التالميذ محور العلمية التعليمية" 

 .تحقيق األهداف التعليمية و التحصيل 

 .االحتفاظ بالتعلم، تنمية المهارات 

  النقاش، و التفاوض و يصحح مفاهيمه و الحوار و ايجابية المتعلم نشط و فعال

 االجتماعي.

 .االرتفاع بالتفكير السيما في المستويات العليا 

  تنمية روح العمل الجماعي باحترام رأي آلخر و االحتكام إلى األدلة، المسؤولية

 القيادة المشتركة و الجماعية.

 .تنمية روح البحث و التقصي و حل المشكالت 

 لملل و زيادة الدفعية و حب المدرسة، الثقة االنسجام مع المادة التعليمية و إبعاد ا

بالنفس، التعزيز الفوري."
175

 

 .مراعاة الفروق الفردية " 

  من خالل المشاركة و احترام وجهات النظر.زيادة الثقة في النفس 

  تحرر المعلم من الواجبات الروتينية إلى التوجيه و المتابعة و االشراف و التعزيز و

التقويم."
176

 

 التعلم التعاوني:  عوائق 

إن لهذا النوع من التعلم صعوبات تجعل من تحقيق أهدافه أمرا صعبا، و تتمثل هذه العوائق 

 في:

 .عدم حصول المعلمين على التدريب الكافي الستخدام التعلم التعاوني" 

 .ضيق مساحة الصفوف مع كثرة أعداد التالميذ في الصف الواحد 
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 طبيق إجراءات التعلم التعاوني كنوع األثاث في عدم توفر مصادر تعليمية تسمح بت

 القسم من طاوالت و كراسي.

  التنظيم التقليدي للحصص، و توزيع مواقيت الدراسة الذي ال يسمح باستغالل الوقت

 الكافي للتعلم التعاوني.

  صعوبة السيطرة على الفصل و ارتفاع صوت الطالب، كما يصعب اعتماد الحوار

 لعدم تعودهم على ذلك.

 ".إعداد البيئة الصفية تحتاج إلى تكلفة مادية و جهود وظيفية
177

 

تعرف بأنها استراتيجية تدريس تعتمد  نستخلص في األخير أن استراتيجية التعلم التعاوني-

عاونية معين في صورة مجموعات ت مبدأ التعلم الطالب في الصف لموضوع دراسي

لتنمية المهارات التعاونية فغيني عن البيان  صغيرة بغية تحقيق أهداف أكاديمية و أهداف 

 حول المعلم و الطالب معا، استراتيجيات التدريس التي تتمركز هذه االستراتيجية تعد من

فالمعلم هو الذي يوجه عملية التعلم في حين يمارس الطالب التعلم بأنفسهم من خالل العمل 

 التعاوني في المجموعات.
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