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 فاعلية اإلدماج في البداغوجيات الحديثة

 " ـ نموذجا  أـ  بيداغوجيا اإلدماج " 



 



              

احلمد والشكر هلل الذي وفقين وسدد خطااي وأنعم علي ابلصحة حىت نلت مبتغااي وقطفت مثار جهدي وبكل 
 تواضع وامتنان أهدي مثرة جهدي وعملي :

 ا أعمم أنن  ي الكون بعد  هلل الوالدنن الكريمن.إىل من مه-

اليت قامستين أفراحي وأحزاين وحتملت مهوم احلياة من إىل اليت أطال عمرها ووفقين لطاعتها ونيل رضاها، إىل -
أجل سعادة فلذات أكبادها، إىل منبع احلنان ورمز العطاء وحبر األمان، إىل اليت سلمها  هلل مفاتيح جنته، إىل 

 ذب صوت على مسمعي، إىل أحلى كلمة على لساين أمي...أمي...أمي الغالية.أع

وردا وزودين عرب الوقت جهدا، إىل من صنع من أقائه يل سعاديت وأفىن أايم حياته  إىل من فرش يل األرض-
ورزقه من أجل أن نراين أرتقي درجات اجملد، إىل أطهر روح وأمسى نفس على وجه األرض أيب العزنز رمحه  هلل 

 اجلنة والفردوس األعلى.

وخاصة  حممد، هواري، مجال،حممد، معمر، إخويت وأزواجهم حفمهم  هللإىل من كانوا سندا يل  ي احلياة -
يه، فرح منرية أمن رميسة، زكراي،حسن ريب نشف الصغار: فضيل وأخيت وزوجها وابنة أخي وزوجها، وإىل الرباعم

 يل،احالم.إايد رانيا أس

 وكل عائلته خاصة أمه. حممد الصغري خطييب ورفيق دريب بغدادإىل -

 وزمياليت خاصة سامية، زهية وصهيب، وزننب احلبيبة.  وإىل مجيع صدنقايت-

 إىل املثل األعلى والقدوة احلسنة األستاذ الدكتور لطروش الشارف.-

 .إىل كل من علمين حرفا من االبتدائي إىل الثانوي خاصة املعلم جباوي حبيب-

  إىل كل أغوف ابلعلم والتعلم وأكرا.-                 

 فاطمة                                                                                         
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احلمد هلل رب العباد والصالة والسالم على أفضل العباد، من نطق ابلضاد هادي األانم إىل دين احملبة           

 والوائم سيدان حممد بن عبد هللا وآله وصحبه أمجعني إىل يوم الدين، وبعد.

لتهتم بتنمية قدرات التالميذ ابعتبارها الوسيلة اإلجرائية اليت تساعدهم على اكتساب أتيت التعليمية         

وتوظيف املهارات اللغوية يف خمتلف جماالت احلياة، ولتحقيق ذلك يشهد التدريس تطورا مستمرا من طرف 

ساس أهنا تصحيح لسابقتها أو القائمني عليه، وقد عرف البحث الرتبوي بيداغوجيات كثرية كل واحدة على أ

 ا الغرب يف بناء اإلنسان املعاصر، وقد تكون املقاربة ابلكفاءات من أفضل املناهج اليت اختارهاألفضل منها

 وهي بيداغوجيا جتنح إىل الطابع العلمي اهلدف منها تكوين فرد قادر على توظيف معارفه يف امليدان العملي

م أن يكون قادرا على توظيف مكتسباته يف الوضعيات املختلفة للحياة والظروف احلضارية أتمل يف املتعل

 اليومية.

ويعد اإلدماج من اآلليات احلديثة املرتبطة ابملقاربة ابلكفاءات وما نود التشديد عليه يف هذا الصدد أن        

احلديث عن بيداغوجيا اإلدماج هو حديث عن إسرتاتيجية أو مقاربة ديداكتيكية تساهم بشكل متكامل يف 

احلكم املتسرع الذي يقود غلى الفهم اخلاطئ بناء القدرات أو الكفاية ابملعىن الصحيح، وأنه ال ينبغي ركوب 

معتربا يف ذلك أن بيداغوجيا اإلدماج هي تعويض أو جتاوز ملقاربة الكفاية، كما هو الشأن ملا حصل يف السابق 

للتجاوز الذي قامت به بيداغوجيا الكفاايت لبيداغوجيا األهداف، وألمهية هذا الطرح تبدى لنا التفكري يف 

ملوسوم بفاعلية اإلدماج يف البيداغوجيات احلديثة، ولقد سلطنا الضوء على هذا املوضوع ملا معاجلة موضوعنا ا

من أمهية طارحني اإلشكال التايل: كيف سامهت البيداغوجيات احلديثة يف املنظومة الرتبوية؟ ومن هذا له 

و اإلدماج؟ وما عالقته جزئية منها ما هي هذه البيداغوجيات احلديثة؟ وماهاإلشكال تفرعت منه عدة أسئلة 

ابملقاربة ابلكفاءات؟ ومن أسباب اختياري هلذا املوضوع مل يكن من ابب الصدفة بل كان بدافع األمهية اليت 

تعترب حمركا أساسيا النطالقنا، ورغبيت يف فهم املوضوع وجدته جعلتين أختار اإلدماج أمنوذجا، وأيضا قلة 
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للغوية، وقد تطلب مين هذا البحث خطة تقوم على مدخل وفصلني زة حوله يف قسم الدراسات االبحوث املنج

وخامتة وكل فصل يتضمن مباحث، فأما املدخل تطرقنا فيه إىل التعريف أبهم املصطلحات واملفاهيم اخلاصة 

فهو معنون ابلبيداغوجيات مبوضوع حبثنا منها اإلسرتاتيجية والطريقة واألسلوب والبيداغوجيا، أما الفصل األول 

أدرجت فيه إىل ستة مباحث حيث كان املبحث األول عن بيداغوجيا األهداف وتطرقت فيه إىل ديثة احل

رتبوي ومستوايت األهداف الرتبوية، خصائصها وأمهيتها، ويليه املبحث الثاين عن بيداغوجيا اهلدف المفهوم 

بيداغوجيا الكفاءات تناولنا فيه  تضمن مفهوم اللعب وأمهيته وفوائده وأنواع األلعاب الرتبوية مث اثلثااللعب 

التحديد اللغوي واالصطالحي ملصطلح الكفاية وخصائصها، أنواعها أسسها ومستوايت الكفاءة وأهم 

تعرضت فيه لبيداغوجيا حل املشكالت وتطرقنا فيه إىل مفهوم املشكلة ومفهوم مبادئها، أما املبحث الرابع 

اهتا وعيوهبا، واملبحث اخلامس يضم بيداغوجيا املشروع أسلوب حل املشكالت وخطوات حل املشكلة مميز 

تضمن مفهوم املشروع وأهم مبادئ بيداغوجيا املشروع ومميزاهتا وعيوهبا وخطوات تطبيق املشروع، أما املبحث 

السادس واألخري حتدثنا فيه عن بيداغوجيا الفارقية احتوى على املفهوم و منطلقاهتا وأهم مبادئها ومظاهر 

لفردية، أما الفصل الثاين جاء حتت الفتة عنواهنا بيداغوجيا اإلدماج وعالقتها ابلكفاءات وبدوره الفروق ا

املبحث األول تناولنا فيه مفهوم اإلدماج لغة واصطالحا واملفاهيم املرتبطة به   ينقسم إىل مخسة مباحث كالتايل

وأنواعه وخصائصه، ويليه املبحث الثاين تضمن شروط جناح الدمج وأتثريات الدمج على األطفال العاديني 

ت إدماجية واملبحث الثالث احتوى مىت وملاذا نلجأ إىل حلظات اإلدماج؟ وفوائد نشاط اإلدماج وبناء وضعيا

لتعلم اإلدماج لتعلم أو تقومي تعلم اإلدماج، مث املبحث الرابع تطرقنا فيه إىل مفاهيم مرتبطة ابلكفاية وإسرتاجتية 

التدريس ابلكفاءات وخصائصها وبرامج إعداد املعلمني القائمة على الكفاايت وأسباب ظهورها، وأخريا 

اذ واملقارنة بني التعليم الكفائي والتعليم التقليدي وعالقة املبحث اخلامس يضم كفاية املعلم أم كفاية األست

اإلدماج ابملقاربة ابلكفاءات، وختمت حبثي خبامتة تتضمن أهم نتائج اليت خرج هبا البحث، متبعة يف ذلك على 

املنهج الوصفي االستقرائي كونه خيدم طبيعة حبثنا، وملا له من خصوصيات تساعدان أكثر يف الوصف املناسب 



 مقدمة

 

 

 ج

ذا العمل، وقد اعتمدان على مراجع خمتلفة ومتنوعة نذكر من بينها عبد الكرمي غريب، بيداغوجيا اإلدماج هل

مناذج وأساليب التطبيق والتقييم،كزافييه روجريس، بيداغوجيا اإلدماج اإلطار النظري الوضعيات األنشطة ترمجة 

الصعوابت اليت صادفتين يف هذا البحث  حلسن بوتكالي، حاجي فريد، بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات، ومن

 قلة الوقت وصعوبة الوصول إىل املراجع رغم وفرهتا يف املكتبة.

لطروش  املشرف الدكتور ويف األخري نتقدم ابلشكر الدؤوب إىل هللا عز وجل، كما نشكر األستاذ      

تدريس اللغة العربية من املعلمني الذي ساعدين كثريا ومل يرهقين يف شيء، وإىل كل العاملني يف جمال  الشارف

 واألساتذة. 
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 إحاطتهو  أهدافهاما به حاجة معرفته مفهوم مهنته و ابرز عناصر العملية التعليمية ،و  أهميعد املدرس من 

 طرائق التدريس و  اإلسرتاتيجيةالعملية التعليمية مثل التدريس والتعليم والرتبية و ابملصطلحات اليت ترتدد يف جمال 

   .أساليبهو 

 :اإلسرتاتيجية -1

 أصل إىلالرجوع »من خالل ثني حتديد مفهوم اسرتاتيجيات التعلم :حاول بعض الباح مفهومها 

 أيهذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليواننية اليت تعين فن احلرب ، أن إىل أشاروا،حيث  stratégieالكلمة 

 (1). «القتال يف ساحة املعركة  إدارةالقدرة على وضع اخلطط و 

احملددة اليت يقوم هبا املتعلم جلعل عملية التعلم  اإلجراءات جمموعة من أو إجراء»التعلم هي  إسرتاتيجية إن

املهمات بطريقة انجحة  ألداءالتعلم هي خطط موجهة  إسرتاتيجية إنيرى شنك و متعة ،سرعة وسهولة و  أكثر

 اإلسرتاتيجيةتتضمن التعلمية ،و  أهدافهمبني املعرفة احلالية للمتعلمني و نظم خلفض مستوى التشتت  إنتاج أو،

ربط املادة اجلديدة ابملعلومات املخزنة يف مثل اختيار املعلومات وتنظيمها وتكرار املادة املراد تعلمها ،و  شطةأن

 (2) «خلق بيئة اجيابية للتعلم واحملافظة على استمرارها  إىل ابإلضافةالذاكرة ،لتعزيز التعلم ذي املعىن 

عن االستعمال العسكري فهو معرب »، منشئهعماله و اللغوي وال يف است أصلههذا املصطلح ليس عربيا ال يف و 

 (3) «لعلى قمة جب كاالستيالءالعامة لتحقيق غرض ما   األساليبو  األهداف إىليشري و  ،غري العريب

أي الفكرة املنظم  املبدأحتديد و  الدرس،الواردة يف  األساسيةاملفاهيم و  األفكارميكن القول أهنا مراجعة و 

 األساسية .

                                                

 .18،ص  2009، 1طالتوزيع ،دار الثقافة للنشر  و  التطبيقيات التعلم والتعليم ،النظرية و اسرتاتيج أصول، آخرونرايش ، و  أبوحسني حممد -1 

 .19نفسه ،ص املرجع - 2 

 .38،ص  1982، 2التوزيع ،القاهرة ،ط التطبيق ،عامل الكتب للنشر و ة و النظريامحد حسني اللقاين ،املناهج بني -3 
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 ، حتفزهم على التفكري فيما يتعلمونه ،أي أهنا جتعلريس تشرك املتعلمني يف عمل أشياءية تدهي إسرتاتيج

هبذا فان هذه اإلسرتاتيجية ملشكلة أو القيام بعمل جترييب ،و الكتابة ،أو حل ااملتعلمني ينهمكون يف القراءة و 

نه ، تقومي فيما يتعلق مبا يتعلمو الحليل والرتكيب و تتطلب من املتعلمني أن يستخدموا مهام تفكري عليا كالت

ة يف مجلة من األساليب أو الطرائق املستخدم» يعرف حممد قطامي اإلسرتاتيجية التعلمية التعليمية أبهنا و 

األساليب املتداخلة اليت ن املبادئ و القواعد والطرائق و تتضمن اإلسرتاتيجية مجلة ممواقف التعلم والتعليم ، و 

 (1) «حتقيق النتاجات املرصودة عيه لتنظيم خربات التعلم الصفي و س توجه إجراءات املعلم يف

 الوسائل ، اليت يستخدمها املعلم فيمكن املعلمو  اإلجراءاتجمموعة  أبهناالتدريس  إسرتاتيجيةتعرف  

 فالسري املوصل للهد تعين خط فاإلسرتاتيجيةالرتبوية ،  األهدافحتقيق من اخلربات التعليمية املخططة و 

يف  يدخل فيها كل فعل لهو ، املنهج أهدافاليت خطط هلا املدرس يف حتقيق  األساسيةل اخلطوات تشمو 

 .يضعه املدرس لتحقيق أهداف املنهجمتثل مبعناها العام كل ما النهاية قصد أو غاية و 

اعلة ف، كاستعمال طرائق التدريس الفعالتتصل ابجلوانب اليت تساعد على حدوث التعلم ال»  فاإلسرتاتيجية

غري ذلك من اجلوانب ومراعاة استعداداهتم وميوهلم وتوفري املناخ الصفي املالئم و  ،استغالل دوافع املتعلمنيو 

 (2).«املتصلة ابلتدريس 

ليم التعحتسني أداء الفرد أثناء التعلم و متابعتها ،هدفها اتيجية خطة منظمة ميكن تعديلها و تعد اإلسرت 

طريقة مثلى الوسائل املتاحة بالهلا استخدام كافة اإلمكانيات و لتطبيق يتم خمرنة اأو هي خطة حمكمة البناء و 

 موضوع املعرفة .أشكاال من التفاعل بني التلميذ واملدرس و تتضمن لتحقيق كفاءة مرجوة و 

                                                

 .19،ص  التعليم جيات التعلم و حسني حممد أبو رايش أصول اسرتاتي-1 

 .56 ، ص2006، 1التوزيع، طالشروق للنشر و  العربية، داريف أساليب تدريس اللغة  عطية، الكايفحمسن علي -2 
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اإلنسانية اليت تتناول جماال من جماالت املعرفة  املبادئ،و  األفكارمبجموعة من »  اإلسرتاتيجيةكما تعرف 

ومي املناسبة لتعرف مدى جناحها ، مث تضع أساليب التقينطلق حنو حتقيق أهداف ،متكاملةشاملة و  بصورة

 (1).«حتقيقها لألهداف اليت حددهتا من قبل و 

املمارسات اليت يتبعها املعلم ،داخل الصف جمموعة من اإلجراءات و »  اإلسرتاتيجيةذلك تعرف  إىل ابإلضافة

 الوسائل هداف اليت وضعها ،وهي تتضمن جمموعة من األساليب و ات يف ضوء األللوصول إىل خمرج

 (2).«األنشطة و أساليب التقومي اليت تساعده على حتقيق األهداف و 

كمجمل القول إن إسرتاتيجية التدريس هي ذلك األسلوب الذي يتبعه املعلم داخل الصف الدراسي لتدريس و 

 مسبقا.حمتوى معني من اجل حتقيق أهداف حمددة 

 ايههأمه:  

م لتعليم الطلبة ،كيف يتعلمون ،وكيف استخدام اسرتاتيجيات التعلم فاعال يف عملية التعل يعد        

لتعليم  أمهيةماجنرم رت و سرتي شايضيف و  ،كيف يستثريون دافعيتهمفكرون ،و كيف ييتذكرون ،و 

اليت  ،ة على تذكر املعلوماتم يتطلب قدر حدوث التعل أن إىل أشاراو  »يف التعلم ، اإلسرتاتيجيةاملمارسات 

املعلومات اليت  أمايتم اكتساهبا حديثا ، حبيث يتمكن املتعلم من اسرتجاع املعلومات عند احلاجة لذلك ، 

 (3).«خارجها  متطلبات التعلم سواء داخل املدرسة أم ال تعترب ذات قيمة يف التعامل معال يتم تذكرها ف

 جل :أاسرتاتيجيات تعلم فاعلة من ام يرغب املعلمون يف استخد          

                                                                                                                                                                                                                                      الطالب الضعفاء يف العمل على حد سواء .،و  زايدة اخنراط الطالب املوهوبني -  
 . أبنفسهمشؤوهنم  إدارةجعل الطالب املعرضني للخطر يتعلمون بطرق تنمي لديهم املسؤولية يف -  

                                                

 .19، ص 2008، 1التوزيع ،ط دار الشروق للنشر و  فن التدريس، يف حديثة امشي ،اسرتاتيجياتعبد الرمحن عبد اهل  -1 

 .19ص  ،املرجع نفسه -2 

 .20التعليم ، ص رون ، أصول اسرتاتيجيات التعلم و آخأبو رايش ، و  سنحم-1
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                                                                                                                                                                            .تعلمية خمتلفة أساليبحتديث برانمج قرائي يتالءم مع  -  
 .احلد من التصرفات السيئة داخل وخارج غرفة الصف-  
 تقدمي املساعدة للمعلمني اجلدد لتيسري الصفوف بساللة .-  
 من الرتكيز على املكافآت اخلارجية إىل الرتكيز على الرضا الذايت يف عملية التعلم .االنتقال  -  
 أن يكون الطالب قادرا على التوصل إىل حلول ذات معىن للمشكالت اليت تواجهه. -  
 يتعلم.أن يستخدم الطالب مهارات تفكري عليا فيما يتعلق مبا  -  
 للمعرفة.الذي ينظر إليه على انه املصدر الوحيد أن يغري الطالب صورة املعلم التقليدي -  
 (1)أن يعزز الطالب ثقته بنفسه .-  

 إىلاليت يتبعها املعلم للوصول  األساليبوالطريقة ،و  اإلجراءاتاملنحى واخلطة و »  ابإلسرتاتيجيةيقصد     

التعلم تتضمن مجيع  عمليةاجتماعي ،و  أونواتج التعلم حمددة منها ما هو عقلي معريف ،نفسي ، أوخمرجات 

البد اليت تنمي التفكري ومهارات التعبري احلركي واللغوي ،و  األنشطةتوفري املناخ و  إىلتسعى ،و  األهدافهذه 

التعليمية أوال إذ عليها تتوقف عملية اختيار االسرتاتيجيات املناسبة للخروج بنتائج تعلم  األهدافمن حتديد 

املعلم الذي يؤمن ابن اهلدف من التدريس ينحصر يف تزويد التالميذ أبكرب على سبيل املثال فان ف (2) .«معينة 

الطرق وأسرعها ،إال وهي اإللقاء  أبقصرهم من املعلومات سيختار اإلسرتاتيجية اليت تضمن وصول املعلومات 

 .الوصفومن تكتيكاهتا احملاضرة والشرح و 

 : الطريقة مفهوم-2

 البد من إليهجل الوصول ومن أ ،أهداف الرتبيةاثر كبري يف حتقيق جند أن طريقة التدريس هلا          

ال أن  إ ،الطريقةحبيث تتعدد املفاهيم حول  ،املعلم يف تقدميه للمادة العلميةيتبعها  ،طريقة أووجود طرق 

 .كلها تصب يف منبع واحد

 رعون لقوله تعاىلقد جاءت يف القران الكرمي يف قصة فاملذهب ومجعها طرائق ،و :هي السرية أو ة لغ

                                                

 .207ه ،ص  1427م / 2007، 1ط ،األردن، نعما ،سرية للنشر و التوزيع و الطباعة، دار املحسني حممد أبو رايش، التعلم املعريف- 1 

 . 20عبد الرمحن عبد اهلامشي ،اسرتاتيجيات حديثة يف فن التدريس ، ص  ينظر ،- 2 
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 (1) ﴾ ى  ل  املث    م  ك  ت  ريق  بط   اب  ه  ذ  ي   و  ﴿ 

مبعىن سنتكم ودينكم وما انتم عليه،وجاءت معىن الطريقة يف الصحاح واتج العروس ،هي         

 (2) ﴾ ا  د  د  ق   ائق  ر  ا ط  ن  ك  ﴿لقوله تعاىل املسلك ،املذهب والسرية و 

إىل مفهوم حول النظرة  ،جهات نظر املتخصصنيتلف ابختالف و مفهوم الطريقة اخ :إناصطالحا

إحداث  إىلهتدف العملية التعليمية يف بعض معانيها  إذ» ،دور املعلم يف العملية التعليميةو  ،املنهج

 (3). «القيم املرغوبة املعلومات واملعارف و  إكسابهمن خالل  ،تغيريات مرغوبة يف سلوك املتعلم

 ركان التدريس، فإذا تصوران إن العملية التعليمية تتطلب مدرسا يلقينستنتج إن الطريقة ركن من أ      

 .يعاجلها املدرس يف عالج هذا الدرسمادة الدرس، وتلميذا يتلقى الدرس، و 

ا كانت مالئمة كلهة واملهارة،و املعرفالوسيلة الناقلة للعلم،و  أو األداة»تعد طريقة التدريس هي  إذ    

يمية املتحققة كانت األهداف التعلميوله،و قابليته و عمر املتعلم،وذكائه،و للموقف التعليمي،ومنسجمة مع 

 (4) «عربها أوسع عمقا وأكثر فائدة

تعرف أيضا أمهية ابرزة يف عملية التعليم والتعلم،و  هلاتنال موقفا مهما،و  إن طرائق التدريس           

قد تكون على على حتقيق األهداف،و  دة تالميذه،إجراءات يتبعها املعلم ملساع»طريقة التدريس أهنا 

مشروع،أو إاثرة مشكلة،أو هتيئة موقف معني يدعوا التالميذ  شكل مناقشات أو توجيه أسئلة،أو ختطيط

                                                

 .63سورة طه ،اآلية : -1 

 .11:سورة اجلن، اآلية -2 

ص م، 2005،1يع، عمان ، األردن، طسعدون حممد الساموك،هدى علي الشمري،مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، دار وائل لنشر والتوز -3 

231. 

ت ،،د 1التوزيع ، عمان ،األردن ،طني التنظري والتطبيق،دار الشروق لنشر و التعبري بي،طرائق تدريس األدب والبالغة و سعاد عبد الوائل-4 

 .27،ص
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إىل التساؤل،أو حماولة اكتشاف أو فرض فروض أو غري ذلك،و الطريقة أيضا إجراءات يستخدمها املعلم 

 ناصر املنهج،وهي عملية تتطلب خطوات يؤدي لتحقيق سلوك متوقع لدى املتعلمني،و هي احد ع

  (1).«االنتقال هبا إىل حتقيق التعلم 

وية معينة يف وهذا يعين أن طريقة التدريس هي جمموعة خطوات يتبعها املعلم لتحقيق أهداف ترب         

علمني بتوسط ات إىل املتاملعلوم إليصالالنظرة الشائعة يف التدريس تعتربها وسائل و  فرتة زمنية حمددة.

و من عقل األساس الذي تقوم عليه هذه النظرة هو أن التعليم عملية نقل املعلومات من الكتب أو  املعلم،

 .املعلم إىل عقل املتعلم

من األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي هبا للتعليم من »من يراها جمموعة ومثة         

لك أكثر من جمرد وسيلة لتوصيل املعرفة ،مث غن هناك من يرى الطريقة أجل حتقيق أهداف تربوية فهي بذ

هي األسلوب أو املنهج الذي يسلكه املعلم مع تالميذه يف عملية التدريس ،حبيث يتيح هذا األسلوب أو 

بنشاط و فاعلية يف عملية التعليم و حبيث ال يصبح املتعلم املنهج الفرصة الكاملة للتلميذ لكي يشارك 

 (2).«يا و لكن مشاركا متلق

هو طريقة بقيت لتؤدي املعىن األساسي إال و الطريقة أخذت تعريفات خمتلفة إال أهنا مع ذلك و         

 تعليم .

للمادة بناء املنهج بل تفوقها،حيث يتوقف فهم التالميذ  أمهيةطريقة التدريس عن  أمهيةال تقل           

 طريقة عرضها عليهم . االستفادة منها علىاملعروضة عليهم ،و 

                                                

 .19عبد الرمحن عبد اهلامشي،اسرتاتيجيات حديثة يف فن التدريس،ص -1 

ص ،،دط2000الجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعدادية و الثانوية،مركز اإلسكندرية للكتاب ،حسين عبد الباري عصر،ا-2 

107. 
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اخلربات الرتبوية اليت تقدم كيفية اليت تنظم هبا املعلومات واملواقف و ال»إن طريقة التدريس هي            

 (1). «املنشودة يعيشها لتحقق لديه األهدافو  ،تعرض عليهو للمتعلم، 

ن املنهج و الطالب شيئا إن الطريقة هي العصا السحرية اليت يستطيع هبا املدرس أن يوجد م           

آخر،بل إن املنهج مادة وطريقة،وهنا تكون الطريقة وسيلة لوضع اخلطط،وتنفيذها يف مواقف احلياة 

 إرشاده.الطبيعية اليت تؤدي إىل منو الطلبة بتوجيه من املدرس و 

رس ليساعد الكيفية أو األسلوب الذي خيتاره املد»وابلتايل الطريقة يف اجملال الرتبوي هي           
املتعلمني على حتقيق األهداف التعليمية السلوكية،وهي جمموعة من اإلجراءات واملمارسات واألنشطة 

اليت يقوم هبا املعلم داخل الفصل بتدريس درس معني يهدف إىل توصيل معلومات وحقائق  العلمية
 (2). «مفاهيم للمتعلمنيو 

الطريقة يف التدريس هو األسلوب املستخدم يف  دل على شيء فهو يدل على أن وهذا إن            

     معاجلة النشاط التعليمي لتحقيق اهلدف املنشود.

مات والشرح، والتمهيد إاثرة االهتما، و أن يكون قادرا على تقدمي املادة»وحيتاج املعلم يف هذا الشأن

   (3). «االستماع واختيار االستجاابت املناسبة من املتعلمني وتلخيصها والتوضيح و 

    علم وتعتمد على خربته.وهي عمليات أساسية البد أن يقوم هبا امل          

وميكن القول أن طريقة التدريس ينبغي أن ينظر إليها ال على أساس أهنا شيء منفصل عن املادة  

ألهداف اليت ال من موقف تعليمي،يشمل املتعلم وقدراته وحاجاته،و عن املتعلم، بل أهنا جزء متكام أو العلمية

 األساليب اليت تتبع يف تنظيم اجملال للتعلم.شدها املعلم من املادة العلمية و ين

                                                

 .30،ص  2007، 1إبراهيم عبد العزيز الدعيلج ،املناهج ،املكوانت ،األسس ،التنظيمات ،التطور ،دار القاهرة ،مجهورية مصر العربية ،ط-1 

 .173،ص دت ،1،عبد الرمحن جامل ،أساسيات التدريس ،دار املناهج للنشر والتوزيع،عمان،األردن،طخليل إبراهيم بشر-2 

 .173صعبد الرمحن جامل، أساسيات التدريس، ،خليل إبراهيم بشر-3 
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،اعتمادا أن تؤثر يف شخصيته أتثريا عمليا ومادام التدريس هو تزويد الطفل ابملعلومات اليت ميكن          

خاصة إليه صناعة التدريس ،و لذي تستند هي األساس ا»اإللقاء الواضح ،فإن الطريقة ح و على الغرض الواض

 موضع عناية كبار رجال الرتبية يف خمتلف أحناء والتكميلية ،وهي أيضا حمور التعليم و  االبتدائيةيف املدارس 

  (1). «العامل

ه انتباه طلبته إليه بكل سلسلة فعاليات منتظمة ،يديرها يف الصف معلم يوج»إن طريقة التدريس هي          

 ظرة املعلم إىل عملية التعليم  يف هذه الفعاليات لتؤدي هبم إىل التعليم،فطريقة التدريس تتحدد بنيشاركهم وسيلة و 

اليت يستخدمها،فإذا كان املعلم يرى أبن التعليم عملية ذاتية يقوم هبا املتعلم ،فإن طريقة نوع الفلسفة الرتبوية و 

      (2) .«يف التدريس سوف تنسجم مع هذه النظرة 

مبفهوم  تاللغة، وانتهمن علوم النفس والرتبية و أصبحت علما له ركائزه بذلك تطورا و  الطرائق تطورتو   

توجيه النشاط اللغوي و مداها، علمي واضع قوامه تنمية مهارات األداء اللغوي للمعلمني حىت تبلغ أقصى 

   خمتلف الفنون.للمتعلمني أبحدث األساليب حىت يصل إىل مستواهم املنشود يف 

أهنا شيء منفصل عن املادة العلمية أو املتعلم »ينبغي أن ينظر إليها ال على أساس  التدريسيفاملوقف          

  (3) .«حاجاتهعليمي ، يشمل املتعلم و قدراته و بل على أهنا جزء متكامل من موقف ت

الغاية  إىلم للوصول هبم اخلطة اليت يتبعها املدرسون مع تالميذه»فطريقة التدريس يعين املربون هبا          

 التثقيفبوسائل التهذيب و  انتفاع املدرس، هذه الطريقة يتجلى فيها كيفيةو  املقصودة من تربيتهم وتعليمهم،

                                                

 .112،ص،3،1962النشر ،طة ،مؤسسة الشرق األوسط للطباعة و أمحد خمتار عضاضة،الرتبية العلمية التطبيقي-1 

 .28التعبري ،ص ،ي،طرائق تدريس األدب والبالغة و الكرمي الوائل سعاد عبد-2 

 6،ط 2002،5شر ،الدار املصرية اللبنانية ،طالتطبيق ،الناو تعليم اللغة العربية بني النظرية روبر مبكر ،األهداف الرتبوية  -3 

 .20،ص1425/2004
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ري انتباه التالميذ،وتنشيط عقوهلم النفسية اليت تث األصولمراعاة نظيم العوامل املختلفة للرتبية،واستفادته منها و تو 

 إىلبذلك يصل املدرس هبم ،و إليهمحتبب العلم ،و أخالقهمهتذب وتريب ملكاهتم،و ،وتنمي مواهبهم أجسامهمو 

 (1) .«اهلدف املنشود الغاية املرموقة و 

لية املوازنة العملية للعوامل املختلفة اليت تدخل يف العملك عملية موجهة تستهدف التنظيم و هي كذو           

 واقف التعليمي.املالتعليمية كطبيعة التلميذ، ومواد التعليم، و 

يحقق وصول األسلوب الذي يستخدمه املعلم يف معاجلة النشاط التعليمي ل»ميكن تعريفها على أهنا و        

النفقات، أو هي اخلطة اليت ينتهجها املدرسون مع تالميذهم للوصول هبم املعارف أبيسر الطرق وأقل الوقت و 

 (2) .«تعليمهمىل الغاية املقصودة من تربيتهم و إ

ففي أي  ،التعليمهنا أيسر السبل للتعلم و ويتضح مما سبق أن طريقة التدريس ميكن تعريفها تربواي أب             

تعلم و  ،عن جناح املدرس يف عملية التدريسمىت أسفرت  ،مناهج الدراسة تصبح الطريقة جيدةمنهج من 

  التالميذ أبيسر السبل.

 أمهيهها: 

ريس ترتكز على كيفية استغالل حمتوى املادة بشكل ميكن التالميذ من الوصول إن أمهية طريقة التد           

وواجب املدرس أن أيخذ تلميذه من حيث املستوى الذي  ،مي إليه يف دراسة مادة من املوادإىل اهلدف الذي تر 

 وصل إليه حماوال أن يصل به إىل اهلدف املنشود.

ايته ، وإذا كانت املادة  دمسة املدرس أن يصل إىل غ تعذر على»انعدمت وإذا وجدت الطريقة و         

تصبح عدمية املادة غزارة سن لطريقة ال يعوض فقد املادة ،و الطريقة ضعيفة مل يتحقق اهلدف املنشود ،فح،و 

                                                

 .619،ص 1998العلمية ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،مصر ،دط  أمناطهاو كية اللغوية وانطباعاهتا املسلحممد صاحل مسك ،فن التدريس للرتبية -1 

التوزيع سية العليا ،دار الفكر للطباعة والنشر و املمارسة ،املرحلة األساصول تدريس العربية بني النظرية و ،أ ةالبجعبد الفتاح حسن -2 

 .10،ص، 1،1999،ط
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أن نتساءل عن األسباب اليت تدعوان إىل العناية ابلطريقة  يهمنا (1) «.جيدةاجلدوى إذا مل تصادف طريقة 

 ي أبهنا جيب أن تكون جزءا مكمال ملنهج الدراسة.فتجعلنا تناد

 (2) :الواقع أن هناك عدة أسباب هي

أنه ال ميكن فصل الطريقة عن املادة ،فلكن تؤدي الطريقة وظيفتها بنجاح جيب أن ترتبط ابملادة حبيث أوال:

             ا.صبح قائمة بنفسهيصبح االثنان كال واحدا ،فالطريقة ال ميكن عزهلا عن املادة ،حبيث ت

مثل هذا الضمان ال ميكن موصل إىل اهلدف،و  ول املادة بشكلجيب أن تضمن الطريقة إمكان تنااثنيا:

 جتربة .قيت الطريقة للمادة بعد اختيار و احلصول عليه إال إذا انت

ب أن ناجحة جيأمر علمي قائم على أصول معينة ال ميكن جمانبتها ،فالطريقة الاملثلى  الطريقة إن اختياراثلثا: 

 .القتها ابملادة املراد تدريسها واهلدف املراد الوصول إليهععلى أساس علمي من حيث ارتباطها و تقوم 

إن طريقة التدريس هي عبارة عن قالب ينبغي أن يصب فيه مجيع املدرسني ،أو إهنا نظام مطرد            

تستطيع و »جناح التعليم يرتبط إىل حد كبري بنجاح الطريقة يف كل موضوع ،ومع كل تلميذ و  إتباعهجيب 

غري ذلك من ن تعاجل كثريا من فساد املنهج ،وضعف التلميذ،وصعوبة الكتاب املدرسي، و الطريقة السديدة أ

شخصياهتم فإن التفاوت بينهم من حيث الطريقة أبعد كان املدرسون يتفاوتون مبادهتم و إذا  مشكالت التعليم و 

 (3) «خطرا. وأجلأثرا 

 

 

 

                                                

 .27م، ص2002، 1دار غريب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، مصر، ط العربية، طرق تدريس اللغة سيد عبد املنعم عبد العايل،-1 

 . 28ص  ،سيد عبد املنعم عبد العايل،طرق تدريس اللغة العربيةينظر،  -2 

 .31،دت،ص14التوزيع،القاهرة ،طغة العربية ،دار املعارف للنشر و عبد العليم إبراهيم ،املوجه الفين ملدرسي الل-3 
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 األسس )املميزات (اليت جيب أن تهوافر يف الطريقة اجليدة: 
 جيب أن جنعل اهلدف واضحا أمام التالميذ.-1
 من شأن الطريقة أن تشغل الدوافع اليت تدفع التالميذ إىل العمل.-2
 كذلك تشغل مظاهر نشاط التالميذ.-3
 تبعث يف التالميذ املقدرة على احلكم على النتائج.-4
 متكنهم من دراسة النتائج اليت وصلوا إليها .-5
 هتتم ابملستوى الرتبوي الذي يبدأ منه التالميذ.-6
 هي اليت تنقل من الناحية )السيكولوجية( الرتتيب املنطقي.-7
 من شأهنا أن توصل إىل اهلدف.-8
 هي اليت تربط املادة ابحلياة االجتماعية .-9
التدريسية ده يف معرفة الظروف  قدرته على استعماهلا تساعلتدريس و املدرس بطرائق اإن معرفة         

 (1) ممتعة للمتعلم.،إذ تصبح عملية التعليم حمببة و  اليت حتيط ابملوقف التعليمي

 (مفهوم األسلوب :3

من املفيد أن تكون لنا وقفة مسرية على مفهوم األسلوب بوصفه الطريقة اليت تستعمل فيها اللغة أداة        

للتوصيل و اإلبالغ و حتلل بواسطتها التجربة البشرية حتليال يدركه اجلميع و يؤثر يف اجملتمع مبا جيعل اللغة 

 متوائمة و عناصر املوقف الكالمي الذي ثبت خالله الرسالة اإلعالمية.

 اإلجراءات اليت يؤديها شخص ما ،ألداء عمل ما جمموعة العمليات و »وعليه فاألسلوب هو      

القات ،اليت اآلخر يف العهو أيضا الطرق اليت خيتلف فيها املدرس عن تشكل منطا مميزا لسلوكه و  وهي

  (2). «واع املناخ االجتماعي الذي يوجدهأنيؤسسها مع تالميذه و 

 األسلوب أيضا هو الفن ويقال أخذ فالن يف أساليب القول أي أفانينه.واألسلوب الطريق أتخذ فيه، و  

                                                

 .28ملنعم سيد عبد العال،طرق تدريس اللغة العربية ،صعبد ا-1 

 .19عبد الرمحن عبد اهلامشي ،طه علي حسني الدليمي ،اسرتاتيجيات حديثة يف فن التدريس ،ص -2 
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طريقة الكتابة أو طريقة اإلنشاء أو طريقة »لقاهر اجلرجاين مفهوم األسلوب اصطالحا أنه يرى عبد ا      

 نظم والطريقة التأثري ،أو ضرب من الو  اإليضاحأتليفها للتعبري هبا عن املعاين قصد اختيار األلفاظ و

 (1). «فيه

التباين احلاصل بني هذا الغموض و  ال يلغي»يرى أن هذا التعريف لألسلوب األديب مبعناه العام و              

اجلانب رية املعقدة بني اجلانب األديب و لعل ذلك راجع إىل اخلميف حتديد مفهوم األسلوب لديهم و  الباحثني

ها لكلمة أسلوب معىن متشعب ذو مدلوالت متعددة منالسياسي ،إن املعىن احملسوس والطبقي و االجتماعي 

 (2) «اله عالقة ابحلياة اإلنسانية وخصوصا اجلانب االجتماعيمنها مماله عالقة ابللغة ووظائفها و 

 يصطنع هبا اخلطاب لتأثري على املتلقي.تراكيب األسلوب ألوان من اللغة أصوات ومفردات و  إن    

ضوابط تستخدم يف طرائق التدريس لتحقيق أهداف التدريس ،ويعرف قواعد و  األسلوب هو جمموعة          

نه الكيفية اليت يتناول هبا املعلم أو املدرس طريقة التدريس يف أثناء قيامه بعملية أب»أسلوب التدريس 

التدريس،أو هو ما يتبعه املدرس يف توظيف طرائق التدريس بفعالية متيزه من غريه من املدرسني ، فاألسلوب هو 

 حملاضرةون الطريقة اجزء من الطريقة يرتبط بصورة أساسية ابخلصائص الشخصية للمعلم أو املدرس ،فقد تك

فاألساليب وسائل يستخدمها املدرس  ،يتم أبكثر من أسلوب وهكذا العرض واخلالصةلكن التقدمي فيها و 

 (3) .«يقة ميكن أن تنفذ أبساليب خمتلفةلتنفيذ الطريقة ،وهذا يعين أن الطر 

 أّما عن كلمة أسلوب يف املعاجم العربية فتعين :

 ليست الثكلى السالب سلب وسلبه ثوبه فهو سليب و «ه( 538خمشري )تيف أساس البالغة للز  وردلغة: 

 سليب أ خذ ورقهاحزنت عليه ،وسلكت أسلوب فالن طريقته ،وشجرة  ،وسلبت على منيتها هو احلداد،و 

                                                

 .63ص ،لعربية يف املرحلتني اإلعدادية والثانويةاالجتاهات احلديثة لتدريس اللغة ا حسن عبد الباري عصر،-1 

 .36ص ،املرجع نفسه-2 

 .57ص ، يف أساليب تدريس اللغة العربيةالكايف ،حمسن علي عطية-3 
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  (1). «ومثرها

 س االختال ،االستالبيسلبه سلبا و  ،سلبه الشيء» أورد(يف لسانه فقد 711)تأما ابن منظور        

لى اإلنسان من اللباس فهو سلب، ويقال لشطر من النخيل كل شيء عو  ،اجلمع أسالبما يسلب و  لبالسو 

 (2). «أسلوب ، وكل طريق ممتد فهو أسلوب 

 : اصطالحا

يتجلى ذلك اجلمالية املوجودة داخل النص ،و  مدخال للكشف عن القيم»اعترب القدامى األسلوب           

قد تعرضوا لذلك من خالل مستويني ،مها املستوى املادي ،يتصل ح ،و ضيف اهتمامهم ابأللفاظ بشكل وا

 (3). «مبفهوم اللفظة يف النواحي الشكلية ،و املستوى الفين ،هو الذي يرتبط بسلوكيات املقوالت الكالمية 

دوسي  ليت قامت على يد العامل اللغويراسات اللغوية،  اارتبط مفهوم األسلوب ارتباطا وثيقا ابلد           

 األسلوب، فان علم الدراسات اللغوية تركز على اللغةكانت   إذاو  ،التفريق بني اللغة و الكالم من خالل سري

 .أدائهايركز على طريقة استخدامها و 

ى أخر وهو من جهة  ،قة يف الكتابةطري فاألسلوب» أسلوبتعريفا من كلمة  أحسنليس مثة شيء             

                                                                              (4) .«العصوراألجناس ولعصر من جلنس من ، و من الكتابيف الكتابة لكاتب طريقة 

                                                

ص  ،لبمادة س ،ابب السني،م1908، 1طالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،،دار 3حتقيق ابسل عيون السود،ج،أساس البالغة ،الزخمشري -1 

232. 

،ابب  2006، 2التوزيع ،بريوت ،لبنان ،طنوليسة لنشر و  ،دار 2عامر حيدر،جابن منظور مجال الدين األنصاري، لسان العرب، حتقيق -2 

 . 233السني ،مادة سلب ،ص 

 . 103،ص 2002، 1التوزيع ،عمان ،األردن ،طدوائر البالغية ،دار صفاء لنشر و ثالثية الالقادر عبد اجلليل ،األسلوبية و  عبد-3 

 . 9،ص 1994، 2النشر ،حلب ،سوراي ،طة و سلوبية ، دار احلاسوب للطباعبيار جريو ،ترمجة منذر عياشي ، األ-4 
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يتميز يف ات تعبريية من أجل غاايت أدبية و هو استخدام الكاتب ألدو طريقة يف الكتابة و »األسلوب هو 

 (1) «صواهبا.شكال و لقواعد اليت حتدد معىن األالنتيجة من ا

وعلم األسلوب فرع من فروع الدرس اللغوي احلديث يهتم ببيان اخلصائص اليت متيز كتاابت أديب           

ما أو متيز نوعا من األنواع األدبية مما يشيع يف هذه أو تلك من صيغ صرفية خمصوصة أو أنواع معينة من 

 اجلمل 

 األديب.الرتاكيب ،أو مفردات يؤثرها صاحب النص و 

صور تعريفه ، هو طريقة  يف أيسرو »إن األسلوب لدى غري املتخصصني يف الدرس اللغوي ،             

لعل املوضوع الذي يقسموه قسمني:األسلوب األديب ،واألسلوب العلمي و  قد درج كثريون على أنالتعبري  و 

يعة أو الكيمياء أو الفلك يتصف يتناوله الكاتب هو الذي يعطي أسلوبه هذا الوصف أو ذاك ،فعامل الطب

 األديب :القصاص ، أو الشاعر ، أو اخلطيب يتخذ أسلوبه صفة األسلوب وبه بوصف :األسلوب العلمي ،و أسل

 (2). « األديب

قول أن األسلوب ميكن الالطريقة و يق بني اإلسرتاتيجية و ونستنتج مما سبق أنه ميكن التفر              

ن األسلوب إن الطريقة أوسع متيجية و إن الطريقة متثل جزءا من اإلسرتاواألوسع، و اإلسرتاتيجية هي األمشل 

وإن األسلوب هو جزء من الطريقة أو من وسائلها، فاإلسرتاتيجية تتضمن مجيع إجراءات التدريس اليت خيطط 

تدريسية متضمنة هلا املدرس مسبقا لتعيينه على تنفيذ التدريس يف ضوء اإلمكاانت املتاحة لتحقيق األهداف ال

إلسرتاتيجية تشتمل على األهداف والتنظيم الصفي معلومات، فاوطرائق تدريس و أبعادا خمتلفة من أهداف ،

ك املثريات اليت ينظمها املدرس وخيطط هلا استجاابت الطلبة الناجتة عن تلحلصة الدرس واملثريات املستخدمة و 

 تيجية ،يف حني يقع األسلوب ليمثل جزءا من الطريقة .أتسيسا على ذلك تقع الطريقة ضمن حمتوى اإلسرتا،و

                                                

 .9ص ،املرجع نفسه-1 

 .5،ص1988،1التوزيع ،طالنشر و اسة تطبيقية ،دار الدعوة للطبع و النحو در عبد هللا حرب ، األسلوب و  حممد-2 
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 البيداغوجيا: (4

متني ويعين الشطر األول:الطفل، والثاين يعد مصطلح البيداغوجيا من أجل يوانين مكون من كل               

يداغوجي قدميا تتحدد كفن لقيادة الطفل ،وكان البالتوجيه ،لقد كانت البيداغوجيا عند اليوانن تعين القيادة و 

   يوجهه الكتشاف جمال املدينة بكل مكوانهتا .من يرافق الطفل و 

 تتكون كلمة »دالالت تستخدم يف عدة سياقات ووضعيات ،صطلح البيداغوجيا عدة معاين و مل              

و وتعين الطفل  peda     بيداغوجيا يف األصل اليوانين من حيث االشتقاق اللغوي من شقني مها :

agoge  (1). «يهكذا التوجوتعين القيادة والسياقة و 

 هو الشخص املكلف مبراقبة األطفال  le pedagogeوبناءا على هذا كان البيداغوجي               

، وهبذا املفهوم فإن ى مساعدة الطفل حىت يصري راشدا،وحيقق ماهيته بوصفه كائنا عاقاليعمل عل»مرافقتهم،وو 

مة األهداف األخالقية والسياسية يف أفالطون وسيلة يف خدلقدامى أمثال أرسطو و الفالسفة ا البيداغوجيا عند

 الدراسية على مبدأ احلفظ ترتب عن هذا الفهم أن ركزت الطرق البيداغوجية املطبقة يف املناهج اجملتمع، و 

 النموذج املثالو املعلم ابعتباره مصدر املعرفة  تقديسوختزين املعلومات والتقليد ومتثل القيم االجتماعية و 

         (2). «ي شخصيته دون أدىن رفض أو اعرتاضتنمغي إجالله و القدوة الذي ينبو  

لوب األنشطة املطمعريف قوامه التفكري يف أهداف وتوجيهات األفعال و  تعترب البيداغوجيا أبهنا حقل          

 الراشد.ممارستها يف وضعية الرتبية والتعليم،على الطفل و 

 األفعال اليت ينجزها كل من املدرس من جمموع املمارسات و  البيداغوجيا نشاط عملي يتكون تعد          

                                                

،املغرب النشر،الرابط و  ديداكتيك، دار اخلطايب للطباعةال، مصطلحات البيداغوجيا و الرتبيةآخرون،معجم علوم الفرايب عبد اللطيف و -1 

 .225،ص1،1994،ج1،ط

 .13ط(،ص،،)د2005منصف عبد احلق،رهاانت البيداغوجيا املعاصرة ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ، املغرب ،-2 



                                     مفاهيم و مصطلحات تربوية                                                            مدخل 
 

 

21 

التقنيات اليت م الذي يهدف إىل دراسة املذاهب و املتعلمني داخل الفصل ،كما ميطن تعريفها على أهنا العلو 

ف إىل وضع معايري ملراقبة إجراءات يبىن عليها عمل املربني ،أو هي جتميع جلملة من األساليب التقنية اليت هتد

 عملية نقل املعرفة.

علم ة تستمد مفاهيمها من علم النفس و نظرية تطبيقية للرتبي»ويف هذا السياق يعرفها اميل دوركامي:          

 ( 1).«يت ماكرنكو العلم األكثر جدلية ويرمي إىل هدف عملي االجتماع ،كما اعتربها العامل الرتبوي السوفيا

باط وهي لفظ عام،ينطبق على كل ما له ارت»وميكن تصنيف البيداغوجيا أيضا إىل بيداغوجيا عامة:            

هي تصف طريقة التعلم يذ بغرض تعليم أو تربية الطفل ،وبيداغوجيا خاصة و تلمابلعالقة القائمة بني مدرس و 

للرتبية تستعري مفاهيمها األساسية من علم تعترب البيداغوجيا نظرية تطبيقية حسب املادة املعلمة أو املدرسة،و 

 (2) «التقومي ،وعلم النفس االجتماعي...م ،علم النفس التكويين ،القياس و النفس ، نظرايت التعل

 التفكري الفلسفي وميكن القول أن لفظ بيداغوجيا بني استعمالني مها أهنا حقل معريف قوامه             

 األنشطة املطلوب ممارستها يف وضعية التعليم على الطفل ألفعال و والسيكولوجي يف غاايت وتوجهات ا

املتعلمني فعال اليت ينجزها كل من املدرس و األعملي يتكون من جمموع املمارسات و أهنا نشاط والراشد، و 

 داخل الفصل.

يس ،أصول التدريسية ،طرق التدريس،فن التدر وجيا له عدة ترمجات كالتعليمية و مصطلح البيداغو             

 التدريس، ديداكتيك.

                                                

 جملة الواحات للبحوث الدراسات، والرتبية نور الدين أمحد قايد وحكيمة سبيعي ،التعليمية وعالقتها ابألداء البيداغوجي -1 

 .35،بسكرة ،جامعة حممد خيضر،ص08،2010،العدد

جملة الواحات للبحوث الدراسات والرتبية،  نور الدين أمحد قايد وحكيمة سبيعي ،التعليمية وعالقتها ابألداء البيداغوجي-2 

 .36ص ،،بسكرة ،جامعة حممد خيضر08،2010،العدد
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طور املوهبة الكامنة يف الطفل ،وملا كانت الطريقة اليت ت»إن البيداغوجيا يف نظر سقراط هي ،            

املتعلم يعرفان الكثري مية الكرمية ،كان كل من املعلم و كانت هذه الثقافة من نصيب النفوس السااملوهبة ثقافة ،و 

 (1). «بفضل طبيعة كل منها 

هي تلك املمارسات اليت يقوم  أومنهجية التطبيقات الرتبوية ، »التوجه احلديث فالبيداغوجيا هي  أما         

لعالقة الدينامكية بني اليت ترتجم أساسا يف ااملتمثلة يف الوضعية التدريسية ،يف احلقل الرتبوي ، و  األستاذهبا 

لوم الرتبية نشاط فكري يهتم ابملمارسة الرتبوية ،من خالل التلميذ ، فالبيداغوجيا كفرع من فروع عاألستاذ و 

 (2). «املالئمة اليت ختص فيها التعلم  الظروفلتفكري مليا يف الطرائق املثلى و ا

 حصر احلاجاتعلى مخس عمليات أساسية هي ضبط و  البيداغوجيا نظرية تطبيقية للرتبية ، تقوم          

   .وسائل البشرية واملادية، وتوزيع املهام واألدوارتنظيم العمل لرصد الو  وحتديد أهداف األنشطة والعمليات، 

                                                

 .17ط ،ص ،،د 1002و التوزيع ، شارع عبد الرمحن عزام ، الفكر البيداغوجي ،دار سراس لنشر أعالم، من احل احلاجبص-1 

 . 18املرجع نفسه ، ص  -2 
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 : بيداغوجيا األهداف: املبحث األول

 :  مفهوم اهلدف -1

هذه النتيجة حتقيقها يف أي عمل من األعمال، و نريد  مفهوم اهلدف مرتبط ابلنتيجة اليتإن                 
 مرتبطة بنقطة بداية. 

الغرض الذي نوجه إليه السهم حنوه، يقول  أيضاهو اللغة على أنه التل املرتفع، و  قد عرف اهلدف يفو 
berzia  «يؤكد جون دوي : أن اهلدف و  «.اغوجية ونتائج صريورة التعليم و التخطيط للنوااي البيداهلدف ه

عواقب من حيث أنه يعين تدبري ال» أخرىبعبارة و « أي عمل طبيعي على مستوى الوعييدل على نتيجة 
مما هو متوقع لتوجيه  يف موقف معني، بطرق خمتلفة، واإلفادةو  احملتملة واملرتتبة عن تصرف ما،نتائجها 

 )1)  .«املالحظة والتجربة 

 ن اهلدف عبارة تصف نتائج تعليمية تبني سلوك التلميذ الذي نتوقع أن يتكون لديه إ» granlandويرى 

 (2). «تعليمية معينةأو يظهر بعد حصوله على خربات 

 بوسائل ليا، وتكون مرتبطة بنقطة بداية و نستنتج أن اهلدف هو النتيجة املتوخاة حتقيقها بعد التفكري فيها مو 

 خبطه حمكمة. وأدوات مضبوطة و 

 مفهوم اهلدف الرتبوي : *

)الروحية والعقلية  ن املختلفةميكن تعريف اهلدف الرتبوي هو العمل على أن جنعل جلوانب اإلنسا             
هذا ما نعرب عنه يف قول  معينة ونتيجة متوقعة، و  النفسية.....(  نتيجة أو نريد الوصول هبا إىل نقطةواجلسدية و 

اهلدف الرتبوي ميكن تعريفه أبنه العبارات اليت تصف املخرجات أو النتائج املتوقعة يف كافة » حسني زيتون 

                                                             

ة للنشر عطا هللا امحد وآخرون ، تدريس الرتبية  البدنية والرايضية يف ضوء األهداف اإلجرائية واملقاربة ابلكفاءات ،ديوان املطبوعات اجلامعي - 1
 .15م، )د،ط( ص 2009والتوزيع ـ اجلزائر ،

 ،التدريس ابألهداف وبيداغوجيا التقومي، مت الطبع والتصفيف مبطبعة األمري، معسكرحممد شارف سرير ، نور الدين خالدي  - 2
 .11)دط(،)دت(،ص
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مة تربوية سواء كانت هذه النتائج ملنظومة الرتبية النظامية أو غري النظامية أبعاد الشخصية اإلنسانية، ألي منظو 
 (1). «يف جمتمع ما، أو ملنظومة التعليم النظامي أو ملنظومة التدريس 

اليت سوف نتكلم عنها فيما بعد حىت اولة تنظيم للمقاصد أو األغراض و إذن فاألهداف الرتبوية هي حم        
 يتكامل به اجملتمع ابلفرد. يتكامل فيه الفرد ابجملتمع و  اجتماعيحتقق مشروع 

لكن هناك هدف تربوي متوسط وآخر قريب، والذي نعرب » عيدلكي يكون هذا اهلدف الرتبوي بو          
من حصة  االنتهاءريج أبن اهلدف الرتبوي كل ما ميكن للتلميذ إجنازه، قوال أو فعال، بعد الدعنه يف قول حممد 

 (2) .«دراسية 

       التعليمية املخطط هلا هبدف اكتساهبا من قبل املتعلم  النتجات» يعرف أيضا اهلدف الرتبوي و          
املتعلم خالل فرتة زمنية حمددة متوقع حدوثه يف سلوك ، أو هي وصف لتعبري سلوكي حمدد و يف وقت اقتصادي

 (3). «معطيات مأخوذة ابحلسبانويف إطار مدخالت و 

 (4)يتم اشتقاق األهداف من عدة مصادر منها:  -2
 الفلسفة الرتبوية للمجتمع.  -
 السنوية. سة خططه الدورية و احتياجات اجملتمع من خالل درا -
 مراجع صحفية إلكرتونية. ادر املعلومات مبا فيها من كتب و مصادر املعرفة، مص -
  اجتماعيةاخلاصة وقيمهم ومعطياهتم العامة و  احتياجاهتمخصائص الطلبة من حيث  -

 صحية. وفكرية وفلسفية و 
 .املعلمني املتخصصني تصورات واقرتاحات الطلبة و  -
 . االجتاهاتو منظومات القيم  -
 املؤسسات التعليمية.  التطلعات املستقبلية للمجتمع و  -

 مستوايت األهداف الرتبوية :   -3
للحديث عن األهداف  اخلاصةاألهداف ديد مستوايت األهداف الرتبوية واألهداف العامة، و خيتلف حت

من  اثننياملرامي، غري أننا منيز مستويني ل األغراض العامة مكان الغاايت و هناك من يستعماإلجرائية، و 

                                                             

 .16حممد شارف، نور الدين خالدي،التدريس ابألهداف وبيداغوجية التقومي، ص - 1
 .88، ص2004، 1حممد دريج ،التدريس اهلادف ، دار الكتاب اجلامعي للنشر والتوزيع ، ط - 2
 .70م ، ص2009، 1إبراهيم عبد احلق ، ختطيط املناهج وفق منهج الفريد والتعلم الذايت ، دار الفكر ،انشرون ومزعون ،ط كايد  - 3
 .71املرجع نفسه ،ص  - 4
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ومستوى خاص يشمل األهداف  غاايت واملرامي واألهداف العامة،رتبوية مستوى عام يشمل الاألهداف ال
 اإلجرائية. اخلاصة و 
 املستوى العام :  -  1-3

يت يضعها مفكرو أمة من األمم  املعايري الوهي تلك القيم و » متثل األهداف الرتبوية الكربىهي : و  لغاايتا -أ
ا بشكل يعرب عنهالتارخيية والدينية للمجتمع، و و  االقتصاديةو  االجتماعيةدة دائما من الظروف هي مستمو 

التشريعات اليت من خالل اخلطب و صريح يف دستور اجملتمع ،وهي مرتبطة ابلتشريع السياسي واملصرح عنه 
 (1). «املستوايت القاعدية  إىليؤمر بتنفيذها من خالل اجلهاز السياسي 

 مربو جمتمع ماتلك القيم واملعايري اليت جيددها فالسفة و » أبهنا  l’Ethan khoiك يعرفهاكذلو           
ميكن أن تظهر السياسية لنظامها التعليمي، و  طةاليت تثبتها السل االجتماعيةظروفهم التارخيية و بطة بعصرهم و مرت

 املمارسات من مالحظات الواقع و ضمنية نستنتج اخلطب والتشريعات، و عني صرحية يف الدساتري و على نو 
 (2). «امليدانية 

مربو جمتمع ما مرتبطة املعايري اليت جيددها فالسفة و  أوتلك القيم » ي أبهنا و كما اعتربها يل طان خ           
 (3). «اليت تتبناها السلطة السياسية لنظامها التعليميو  االجتماعيةو وظروفهم التارخيية بعصرهم 
مما سبق ميكن القول أن الغاايت هي النهاايت املطلب املسطر املثقف عليه أو املأمول منه، تصف          

 . اجتماعيو إىل تنظيم قيمي فلسفي  استنادا نواحي حياتية مرغوبة
إعداد تساهم غاايت الرتبية والتعليم والتكوين يف تكوين و » ها أهنا من األمثلة عن الغاايت منو      

حتقيق جمتمع حر دميقراطي يؤمن أفراده حبرية الرأي  إىلجملتمعه، كما تسعى لصاحل النافع لنفسه، و املواطن ا
الدفاع عن والعمل، و  حب الوطن إىلدفع غاايت الرتبية وأغراضها الفرد تفردا آخر و  اليت حيرتم كل فرد

  (4) .«وحدة األمة
أقل بعدا منها ألهنا ختص منطا حمددا من أقل مشولية من الغاايت و » بارات هي ع: و   املرامي ) املقاصد( -ب

   التدريبفرتة من التكوين و  علم ،أو نواتجالتاملتكونيني املتدربني أي حتدد وتصف نواتج التعليم و  التالميذ أو

                                                             

 .21محد ، وآخرون ،تدريس الرتبية املدنية والرايضية يف ضوء األهداف اإلجرائية واملقاربة ابلكفاءات، صأعطا هللا  - 1
 .20ف سرير ، التدريس ابألهداف بيداغوجية التقومي ،صحممد شار  - 2
 قلي املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم ، الرتبية العامة ،سند لتكوين املتخصص ،إعداد هيئة التأطري ابملعهد ، عبد هللا - 3

 ، اجلزائر .2009، فصيلة حناش ،
، )دط ( ، ص 2004الشفاف مبقاربة الكفاءات واألهداف ، دار التنوير للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، خالد لبصيص ، التدريس العلمي والفين  - 4

64. 
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أقل امي املقاصد، أبهنا أقل جتريدا و إذا قلنا أبن الغاايت تتصف ابلعمومية فإننا نستطيع أن نقول عن املر و 
 مراكز التكوين البيداغوجي رامج التدريب اليت جتري مبعاهد و عمومية، بل تكون أكثر وضوحا يف ب

 (1) «.أو املهين 
مقاصد  اجلانب التطبيقي ملا حددته الغاايت معربة عن السياسة الرمسية للدولة، حتدد»  تعترب املراميو          

عين وضع تنظيم السلم اإلدارة العمومية  قطاع الرتبية، ففي الرتبية مثال تتنظيم معني كقطاع الصحة و 
شرفون على وزارة يظهر ذلك جليا يف القرارات اليت يصدرها املالتعليمي، وحتدد أهداف كل مرحلة تعليمية، و 

                      الشهادات املمنوحة. رات وبرامج، وحتديد أنواع الشعب والشخصيات وشروط القبول و الرتبية الوطنية من قرا
تعد املرامي اجلزء الظاهر للسياسة التعليمية جملتمع ما أو لنظام تربوي معني يعمل على ضبط توجهاته الكربى 

 (2). «السائدة فيه، وهي مرتبطة حباجياته جتماعيةاالاعتمادا على القيم 
كالقدرة على القراءة بال أخطاء من أمثلة عن املرامي اكتساب التالميذ بعض القرارات واملهارات  و      

أشكال هندسية  إىلالنقد، اكتساب مهارات عملية مهنية، كمهارة حتويل اإلحصائيات والرتكيب و التحليل و 
 الرد على األمثلة واملطروحة حوله. وكعرض حبث و 

منبثقة منه، فهي تصف السلوك أو األداء مستوى أقل من املرامي و » هي تعبري عن  األهداف العامة : -ج
اليت تصف مقرر واحد من املقررات املطروحة يف املرامي واجملسدة يف األهداف العامة و  املتوقع حدوثه من خالل

 (3). «املقاصدةمجة امليدانية لنوااي الغاايت و املرامي، فهي الرت جمموع املقررات اليت تظهر يف 
يذ أو عند الطالب يف شكل قدرات ومهارات صف النتيجة الفعلية اليت تظهر عند التلمتحتدد و كما         

 أوسلوكيات إجيابية بعد انتهاء مرحلة معينة من التعليم ت جديدة، فيما يكتسبه من مواقف وقيم و خرباو 
 التكوين 

تساهم يف منو مكتسبات التلميذ جمموعة املواد التعليمية املقررة يف املناهج الدراسية، لذلك توضع أو يشار » 
 اإلرشادات، اليت يعدها أو مدخل أو من خالل التوجيهات و  إليها يف ديباجة املنهاج يف شكل مقدمة

 (4). «يقدمها واضح املنهاج أو املقرر الدراسيو 

                                                             

 65، ص خالد لبصيص، التدريس العلمي والفين الشفاف مبقاربة الكفاءات واألهداف - 1
عليمية، سند تكويين لفائدة مديري املدارس االبتدائية املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، النظام الرتبوي واملنهاج الت -  2

 .اجلزائر2004،
ية، عطا هللا امحد ، وآخرون ،تدريس الرتبية املدنية والرايضية يف ضوء األهداف اإلجرائية واملقاربة ابلكفاءات ، ديوان املطبوعات اجلامع -  3

 .21،صاجلزائر
 . 66ف مبقاربة الكفاءات واألهداف ، صخالد لبصيص ، التدريس العلمي والفين الشفا - 4
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وصف جملموعة من السلوكات اليت سيربهن املتعلم من خالل القيام هبا على » على أهنا   magerيعرفها و 
 (1). «قدرته
 أصواهتا نطقا لميذ التلميذ على معرفة احلروف وخمارجها و من األمثلة عن األهداف العامة تدريب التو           

 متكنه من رسم األشكال اهلندسية اجلمل و ميذ. القدرة على تصريف األفعال وإعراب كتابة، تكسب التلو 
 تصنيف املعارف ترتيبها. واخلرائط اجلغرافية و 

أننا نعرف ما نريد حتقيقه مبقرر دراسي، أننا » املرامي يف كوهناميز األهداف العامة عن الغاايت و تتو          
املهارات اليت يكتسبها التلميذ يف  حندد املدى الزمين لتحقيقه و أنه يسمح لنا ابلتنبؤ ابلكفاءات و القدرات و

 (2). «هناية املدة الزمنية احملددة
نستنتج مما سبق أن األهداف العامة تصف السلوك أو األداء النهائي يف املتوقع صدوره عند املتعلم و         

 بعد تدريس مادة دراسية أو مقرر دراسي معني. 
 األهداف اإلجرائية : األهداف اخلاصة و  اثننيبدوره ينقسم إىل : و املستوى اخلاص  -  2-3

  أسهل قياسا من األهداف العامةمشولية و  أقل» : هي أهداف تدريسية خاصة آنية  األهداف اخلاصة -أ
م كدليل يعرب عنها جبملة أو عبارة قصرية حمددة حتدد بشكل نوعي السلوك األداء الذي ينبغي أن يظهره املتعلو 

التنفيذ و عليه توصف األهداف على أهنا أهداف تدريسية ترتبط ابلتخطيط على أن التعلم قد حدث ،و 
 (3). «الالزمني لتدريس موضوعات علمية على مستوى الدروس اليومية املقررة يف تدريس العلوم 

ملدرسي ملساعدة مبعية املوضوعات أو الدروس املقررة يف الربانمج ا» توضع دائما كما أهنا تصاغ و           
، إهنا على درجة االمتحانبناء خمطط الدرس النظري أو احلصة التطبيقية أو عند بناء أسئلة على وضع و  املدرس

يطلق ضوع أو يف هناية كل درس أو حصة و القياس يف هناية كل مو من التحديد وتكون قابلة للمالحظة و  عالية
 (4). «عليها أحياان ابألهداف الوسطية أو املرحلية

متكني التالميذ من التمييز بني ليم طريقة طرح األعداد العشرية و تع» األمثلة عن األهداف اخلاصة من و         
 (5).«خل ثل سقوط الثلج أو الربد..تعليم التالميذ كيفية تفسري الظواهر الطبيعية ماملعتلة، و األفعال الصحيحة و 

                                                             

 .16. حممد شارف سرير، نور الدين خالدي ، التدريس ابألهداف بيداغوجية التقومي ، ص-  1
 17،ص  هنفساملرجع  -  2
 .45،ص1999، 1،ط نوالتوزيع، عمان، األرددار الشروق للنشر  العلوم،تدريس  بزيتون، أساليعايش  - 3
 .67ص واألهداف،التدريس العلمي والفين الشفاف مبقاربة الكفاءات  لبصيص،خالد  - 4
 . 68،ص  هنفساملرجع  -  - 5
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 يف نوع خاص يتعامل به الفرد، حيث عليه فإن األهداف اخلاصة هي اليت تعرب عن مستوى معنيو           
 اخلاصة اليت تظهر يف هناية جزء من موضوع قد ينجز مرة واحدة أو يف عدة مرات.  األهدافأهنا حتدد 

 حتدد حجم و  اف السلوكية أو األدائية حيث تصفابألهد»و تعرف أيضا  األهداف اإلجرائية : -ب
 مفاهيم، أو مواقفأو حقائق، أو مصطلحات و  أو قواعداملعارف يف شكل نظرايت ونوعية املعلومات و 

املدرس عند عرضه ملوضوع أداءات، اليت يتوقع من التلميذ القيام هبا مبساعدة أو قيم أو خربات ومهارات و 
 (1) .«تركيب عباراهتارجة عالية من الدقة عند موضعها و لدمتتاز األهداف اإلجرائية السلوكية الدرس، و 

عندما  القياسحلصة أو املدرس قابلة للمالحظة و تكون يف هناية ا اإلجرائية أو السلوكيةن األهداف إ           
سلوك نظري أو عملي، أو إىل مهارة ذهنية أو يدوية، تظهر بوضوح يف هناية  إىليطلب من التلميذ ترةمجتها 

اإلجرائية البد  ابألهدافهناك شروط أساسية للتدريس أو املوضوع أو الفرض احملروس، و احلصة أو الدرس 
طأ من املقصودة من أجل أن يدرك املدرس اخلب أن تتوفر املمارسة املستمرة و هي جيتوافرها لدى املدرس و 

 .أن حييط بكل جوانبه، أو يطلع على املوضوع و السيئاجليد من الصواب و 
ابلكراس يف مدة ثالث  االستعانةمن األمثلة عن األهداف اإلجرائية يكون مخس ةمجل فعلية دون و           

املسؤولة عن القيام ابحلرب العاملية  األطراف، حيدد اثننيدقائق بشرط أال نزيد األخطاء عن خطأين 
 (2).«األوىل

حيدث عند كمجمل القول إن األهداف اإلجرائية أتيت يف آخر األهداف الرتبوية تعرب عن كل تغيري و          
 القياس. الشخص قابلة للمالحظة و 

 خصائص األهداف الرتبوية : -4

 هي : لرتبوية ببعض اخلصائص اجلوهرية و ا األهدافجيب أن تتصف 

أن تكون األهداف الرتبوية مثقفة مع طبيعة اإلنسانية مراعية حلاجاهتا قابلة لإلطالق قدراهتا  -1
 اإلبداعية. 

من عقائد وقيم  الجتماعيابني الرتاث بني الفرد و اجملتمع، مث بينه و  أن حتدد أهداف الرتبية العالقة -2
 مشكالت. وتقاليد و 

                                                             

 .68خالد لبصيص، التدريس العلمي والفين الشفاف مبقاربة الكفاءات واألهداف ، ص  -  1
 .69املرجع نفسه ص  -  2
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 تعاجل مشكالته. األهداف حاجات اجملتمع احلاضر و  أن تليب هذه -3
 املعارف املتجددة.  حسب ما يتطلبه التطور اجلاري و أن تكون مرنة قابلة للتغيري -4
الطرق ديد أن تساعدهم على حتما جيب أن يتعلموه، و  إىللرتبية أن ترشد األهداف العاملني يف ا -5

  (1) تقوميها.لقياس نتائج العملية الرتبوية و  التعليم، األدوات الالزمةالالزمة يف الرتبية و 
 املواقف اليت يراد تنميتها يف شخصية املتعلم. رف واملهارات و أن توضح هذه األهداف نوع املعا -6
 (2.)إمكانية املمارسة و التطبيق لألسباب املوصلة لتحقيق هذه األهداف -7

 ألهداف الرتبوية : أمهية ا

 : 3منها ورا ابرز يف العملية التعليمية والرتبوية و لألهداف الرتبوية د

  تياجاتهواحصياغة عقائده وقيمه وتراثه وأماله، تعين األهداف الرتبوية يف جمتمع ما ب -
 مشكالته. و 
 تعني الغاايت خمططي املناهج على اختيار احملتوى التعليمي للمراحل الدراسية املختلفة  -

 صياغة أهدافها الرتبوية اهلامة. و 
لبناء ه العمل لتحقيق الغاايت الكربى و توجيتنظيم و و عد األهداف الرتبوية على تنسيق تسا -

 . وجدانيا يف اجملاالت املختلفةاإلنسان املتكامل عقليا مهاراي و 
توجيه العمل الرتبوي ألي زا يف تطوير السياسة التعليمية و تؤدي األهداف الرتبوية دورا ابر  -

 جمتمع. 
 تنظيم طرق التدريس  يساعد حتديد األهداف الرتبوية يف التنفيذ اجليد للمنهج من حيث -

 . للتقوميتصميم وسائل وأساليب خمتلفة وأساليبها و 

 : بيداغوجيا اللعب: يناملبحث الثا

 مفهوم اللعب :  -1

 اآلراء الختالفهذا راجع لرتبية يف وضع تعريف عام للعب، و علماء القد اختلف علماء النفس و    
                                                             

 .157ه.ص 1405رايض صاجل جربويل . أهداف الرتبية اإلسالمية وغايتها. دار السعودية للنشر والتوزيع. دار الشروق .د.ط  -  1
 .159املرجع نفسه ص  -  2
 .14ص  1997. .2سامل مهدي حممود .األهداف السلوكية مكتبة العيبكان العربية السعودية للنشر والتوزيع .ط -  3
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 النظرايت اليت عاجلت موضوع اللعب فمثال : و  

ألطفال لغاية التسلية واملتعة أنه نشاط حر موجه أو نشاط غري موجه ميارسه ا» عرف اهلنداوي اللعب        
  االنفعاليةو هبذه اهلالل خمتلفة : العقلية واجلسدية  الكبار عادة ليسهم يف إمناء شخصيات األطفاليستثمره و 

الواردة  متثل الفرد للمعلومات، حيث يتم حتويل املعلومات» أبنه عملية  ةتأما عبد اجلابر والنباب«. االجتماعيةو 
الذكاء لدى  يتجزأ من عملية النمو العقلي و التقليد جزء اللتناسب حاجات الفرد، ويعترب اللعب واحملاكاة و 

 (1). «الفرد

خاضعا لبعض القواعد  أن اللعب نشاط حر ومنظم وخيايل حمصور مكانيا وزمانيا و » روجريكولوس يرى و        
اخلفة يف يقصد هبا التسلية أو هو السرعة و يعرف اللعب أنه كل حركة أو سلسلة » ، أما ويسرت «كما أنه عقيم

 (2). «أو التصرف فيها استعماهلاتناول األشياء أو 

 اجلسمية يقوم به األطفال لتنمية سلوكهم وقدراهتم العقلية و أبنه نشاط موجه » كذلك يعرف اللعب و        

أنشطة اللعب يف  استغاللأسلوب التعلم ابللعب هو والوجدانية، وحيقق يف نفس الوقت املتعة والتسلية، و 
مت خالل اللعب هو  االكتشافتوسيع أفاقهم املعرفية، أما املعرفة وتقريب مبادئ العلم لألطفال و  اكتساب

                     (3). «مالعلو  ا يصبح اللعب طريقة لتعلماليت مبوجبهالذايت لألطفال و  االستطالعطريقة اللعب مبنية على حب 
شكل حركة، أو سلسلة من احلركات نستنتج مما سبق أن اللعب نشاط حر موجه أو غري موجه، يكون على و 
به يتمثل لسرعة يف التعامل مع األشياء،  و الذهنية واجلسمية، وميتاز ابخلفة و لطاقة اجلسم ا استغالليتم فيه و 

 .الفرد املعلومات اليت تصبح جزءا ال يتجزأ من البنية املعرفية للفرد

 أمهية اللعب :  -2
ختطيطها و تنظيمها و اإلشراف عليها تؤدي دورا فعاال يف تنظيم  أحسنتؤدي األلعاب التعليمية مىت 

 استغاللهاملعرفة إذا ما أحسن  التعلم، و قد أثبتت الدراسات الرتبوية القيمة الكبرية للعب يف اكتساب
 تنظيمه: و 

                                                             

 .18ه . عمان األردن ص 1425-2004.  1للنشر والتوزيع والطباعة . ط واحلة . علم النفس اللعب . دار املسرية حممد أمحد ص -  1
عبد القادر عثماين . مدى أتثري اللعب اجلماعي املوجه يف رايض األطفال على التالميذ السنة األوىل أساسي.مذكرة هناية ليسانس  -  2

 .18. ص 1993.
 .415،ص 1،2005عبد هللا حممد خطايبية ، تعليم العلوم للجميع ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان، األردن ط -  3



 الفصل األول:                                                       البيداغوجيات الحديثة
 

 

32 

 ها، إنه ينشر يف كل مناحي احلياةقدم احلضارات نفسقدمي » هو ، و اجتماعياللعب دافع            
ان لعبا خالصا الرقص كافالطقوس متت يف اللعب املقدس، والسعر منا يف اللعب وانتعش من خالله. واملوسيقى و 

 (1). «مل تغادره مطلقا تنفصل عن اللعب. بل نشأت فيه ومثلته و مليف وجهها املبكر و 

ابللعب الطفل يكتشف  افبدني» هو حاجة عقيمة فيزيولوجيا اللعب هام جدا ابلنسبة للطفل. و  إن         
اللعب يسمح للطفل إبثبات كذا وينمي إمكانيته ويكسب مهارات كبرية ،ويتعرف على معىن التوازن، و 

ن فرحا، يندمج مع اجتماعيا، فحني يلعب الطفل يكو مي ذاكرته، ختيل فكره املنطقي، وابتكاره عقليا و ينو ذاته،
 (2) .«يعدل لعبة مقارنة ابآلخرين و اجلماعة 

عليه فإن اللعب يعد وسيطا تربواي يعمل بدرجة كبرية على تشكيل شخصية الطفل أببعادها و           
 االستمتاع. عب اللعب دورا فعاال يف املتعة والتسلية و املختلفة، إذ يل

  إمناء الشخصيةد مع عناصر البيئة لغرض التعلم و إحداث تفاعل الفر  اللعب أداة تربوية تساعد على إن         
 السلوك. و 

 تساعد على إدراك معاين األشياء. ب وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم و ميثل اللع         

 تعليم األطفال وفقا إلمكانياهتم عب أداة فعالة يف تفريد التعلم وتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية و يعد الل        

 (3). «تواصل بني األطفال وقدراهتم، وأداة تعبري و 

 يعد كذلك طريقة عالجية يلجأ إليه املربون ملساعدهتم يف حل بعض املشكالت و -

 فوائد اللعب :   -3

 جيين الطفل أو املتعلم من اللعب عدة فوائد أمهها: 

قوة منوا ألنه يزيد يف سرعة الدورة الدموية، فيزداد تبعا لذلك األكسجني » اللعب يكسب اجلسم إن  -1
 عن طريق التنفس، كما يزداد الغذاء عن طريق الشهية للطعام. 

                                                             

 .23،ص 2000، 10حنان عبد احلميد العناين،  اللعب عند الطفل، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان األردن، ط -  1
ضي يف تكوين الشخصية يف املرحلة التحضريية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف نظرية ومنهجية الرتبية نقاز حممد، أثر النشاط البدين الراي -  2

 .39،ص 2006البدنية والرايضية، 
 .102ص  2008، 1كرميان بدير، التعلم النشط، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان األردن ، ط  -  3
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يقلل استعداد الالعب ألمراض الرئة، كما أنه يساعد عملية اللعب يساعد ويقوي أجهزة التنفس و  -2
 (1). «جلسم اهلضم و طرد السموم خارج ا

يعرب عن البحث عن نشاط ترفيهي هلا طابع نفسي واجتماعي و » ة لدى اإلنسان اللعب حاجة هام -3
 ميارسه ال سيما عند وقت الفراغ. 

اللعب وسيلة أساسية للتكيف مع البيئة اليت يعيش فيها الطفل كما انه يسهم يف تشكيل شخصية  -4
 (2) .«كانياتالطفل يف ةمجيع جوانبها و تنمية الكثري من اإلم

 يف نطاق اجلماعة، خالل التفوق على اآلخرين فرداي و يؤكد ذاته من » من فائدة اللعب  للطفل و  -5
 احرتام حقوق اآلخرين. كذلك يتعلم التعاون و   

 يعزز انتماءه للجماعة. يتعلم احرتام القوانني والواعد ويلتزم هبا، و  -6
 اداالعتمو إلضافة أنه يكتسب الثقة ابلنفس اب التخيل،يساعد يف منو الذاكرة والتفكري واإلدراك و  -7

 (3) .«اختبارها قدراته و  اكتشافسهل يعليها و 

تنمية شخصية الطفل من خمتلف  إىلنستنتج مما سبق أن للعب فوائد عديدة حيث أنه يسعى          
اجلسيمة، مما جعل الناس خيتلفون يف اجتاهاهتم حنو اللعب والعقلية و  االجتماعيةو وجماالهتا النفسية جوانبها 

 يوفرون هلم أدواته املختلفة داخل املنزل فأخذوا يسمحون ألطفاهلم ابللعب ويشجعوهنم على ممارسته و 

 .أو خارجه دون مراقبة 

 أنواع األلعاب الرتبوية : -3

يكتشف الطفل من خالله الطفل و  إىليعد اللعب أحد الروافد اليت تتسرب بواسطتها املعرفة     
 جند أنه يدور حول األنواع التالية : نفسه وعن البيئة احمليطة به، و  الكثري عن

القطارات، العرايس، أشكال احليواانت، اآلالت، دمى مثل أدوات الصيد، السيارات و ال  « -1
  (4) .أدوات الزينة.... اخل

 ، السباق، القفز، املصارعة، التوازن، القذف، الرتكيباحلركية : العاب الرمي و  األلعاب -2

                                                             

 .205، د.ط ، ص 2008فل، مؤسسة الشباب اجلامعة للنشر والتوزيع،  مصر، طارق كمال، النشأة النفسية للط -  1
 .57، ص 2011 ،1ليلى عبد العزيز زهران، عاصم صابر راشد بوية، اللعب عند األطفال، دار الصفاء للنشر والتوزيع ط -  2
 .417عبد هللا حممد خطايبية ، تعليم العلوم للجميع ، ص  -  3
 .24ينظر،حممد أمحد صواحلة، علم النفس اللعب، ص  -  4
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 التأرجح، اجلري، العاب الكرة. و          

 حل املشكالت، الكلمات املتقاطعة.  ،ألعاب الذكاء: مثل الفوازير -3
 التمثيلية مثل التمثيل املسرحي، لعب األدوار.  األلعاب -4
 «....الرقص الشعيب الرقص مثل الغناء التمثيلي، تقليد األغاين، األانشيد،ألعاب الغناء و  -5
تتمثل يف األلعاب اليت تتصف بروح املنافسة أو و » د ألعاب املنافسة أو التحدي كما جن -6

وكرة حتدي اخلصم يف مواقف معينة على مستوى الذات أو مستوى الغري مثل كرة الطاولة 
  (1) .«كرة القدمالسلة و 

ليس على اليت تقوم على الصدفة أو احلظ و  هي األلعابوهناك أيضا ألعاب الصدفة واحلظ و           
اليت  األلعابهي ب الورق ابإلضافة إىل احملاكاة والتقليد و العاو القدرة مثل لعبة الزهر النرد و املهارات أو املعرفة أ

مزية يف تقوم على التمثيل اإلهبامي الذي يتوحد الطفل فيه مع شخصية أو موقف ينفعل معه فيمثله حبركات ر 
 الطبيب. ل لعبة العريس والعروسة و واقعه مث

 :  : بيداغوجيا املقارنة ابلكفاايت ثالثاملبحث ال

  ملصطلح الكفاية. التحديد اللغوي -1
الذي يورد تعريفها هو ابن منظور العربية و معىن الكفاية كمصطلح يف اللغة  إىلالأبس أن نشري      

جربيل عليه روح القدس ليس له كفاء، أي قال حسان بن اثبت : و » حيث يقول يف لسان العرب 
 املصدر : الكفاءة : النظري الكفئ : النظري، كذلك الكفئ، و و ال مثيل، السالم ليس له نظري و 

 (2). «املساوي و 
الذي يقومون ابخلدمة، ةمجع  كتبها لتفرغ مافيها، الكفاءة اخلدم   إذاغريها : ويقال كفأت القدر و             
 . ابألمرقام  إذاكفى الرجل كفاية فهو كان كاف، و 
 (3) ( 4-3(  ) د  ح  أ  ؤا ف  ك    ه  ل   ن  ك  ي   مل   *و   د  ل  و  يـ   مل   و   لد  ي    تعاىل ) مل   يقول هللاو          
 ال مثيل له. مصطلح الكفاية هو النظري واملساوي و  إنول ميكن القو          

                                                             

 .24حممد أمحد صواحلة، علم النفس اللعب، ص  -  1
 1410، 1ابن منظور ، حممد بن مكرم علي أبو فضل ةمجال الدين األنصاري ،لسان العرب ،مادة الياء املعتلة ، دار الصادر بريوت ،ط -  2
 .139ص 1ج
 .3-4سورة اإلخالص اآلية  -  3
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 الكفاية : التحديد اإلصطالحي
اليت تسمح هارات املدجمة ذات وضعية دالة و املهو جمموع املعارف والقدرات و » لكفاءة هو املقصود اب         

ذهين استعداد  أو إمكانية إىل أخرىالكفاءة اترة  إىلجمموعة من املهام املعقدة، فيحني ينظر  أوإبجناز مهمة 
 (1). «شخصية تتضمن الكفاءة احلس الفهم غري مالئم من طبيعة ذاتية و 

، االجتاهاتو الكفاية هي جمموعة مندجمة ووظيفية من املعارف واملهارات والقدرات  أنمن الواضح     
، فأن الكفاية متكنه من التكيف وحل املشكالت حيث أن الفرد عند مواجهته جملموعة من الوضعيات

 اجناز املشاريع. و 

 التفنن فيهاحلدث يف التعليم و »ن بن خلدون : يقول عبد الرمح خلدون ابن عند الكفاية مفهوم
استنباط الوقوف على مسائله، و و  حبصول ملكة يف اإلحاطة مببادئه وقواعده،هو  إمناعليه،  االستيالءو 

هذه امللكة هي ال، و ذلك الفن املتناول حاص صل هذه امللكة مل يكن احلذف يفمل حت ، ماأصولهفروعه من 
ذلك وعيها مشرتكا بني شدا يف ة الواحدة من الفن الواحد و ملسألالوعي، ألن جند فهم ايف غري الفهم و 

 (2) .«هي للعامل أو الشادي يف الفنون دون من سواها  إمناامللكة الفن وبني من هو مبادئ فيه و 

ارف واملهارات وسلوكات منوذجية الكفاية هي جمموعة قارة من املع أنمن هذا املنطلق جند و               
 تعلم جديد.  إىلأمناط من التفكري اليت ميكننا تنفيذها بدون اللجوء و إجراءات و 

 االستعداداتأوهلا أن الكفاية تستدعي أبعاد الفرد مثل » هناك ثالث عناصر متيز الكفاية  أنكما جند *
املردودية اثلثها تؤثر يف للفعل وحتصيل على جمموعة، و اثنيها أن هذه األبعاد قليلة واملعارف واملهارات، و 

 (3) .«بل إن املردودية هي اليت حتدد ما إذا كانت الكفاية متحكما فيها أم ال 

السلوكات املبنية حسب هدف يف الكفاية هي جمموعة من املعارف وقدرات للفعل و  جممل القولو          
 نوع من الوضعيات املعطاة. 

         

 
                                                             

 .30،ص 2006إكزايف روجريس ، املقاربة ابلكفاءات املدرسة اجلزائرية الديوان الوطين للمطبوعات ، املدرسية اجلزائرية ، -  1
 .79،ص 2004، 5عبد الكرمي غريب ،بيداغوجيا ،منشورات عامل الرتبية للنشر والتوزيع ابملغرب ،ط - 2
 .136م، ص 1،2006فاية إفريقيا الشرق للنشر والتوزيع ،املغرب ،طاحلسن حلية الكفاايت يف علوم الرتبية بناء الك - 3
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م والرتتيب التنظيوالتعبئة و  املعقد اليت تظهر عرب االستدماجهي معرفة ابلفعل » تعرف أيضا الكفاية و    
 (1) .«املهاراتجملموعة من القدرات و 

حد ما  إىلاملهارات الضرورية إلمتام نشاط معقد الكفاايت هي جمموعة من املعارف و  أنميكن القول و      
 الكفاايت قابلة للتقومي. و 

 مفهوم الكفاية حسب املنظومة الرتبوية : 

اخلاصية االجيابية »هي  la compitenceالكفاية  أنالتكوين يشري القاموس املوضوعي للرتبية و    
يضيف أن الكفاايت شديدة التنوع، فنجد الكفاايت د بقدرته على إجناز بعض املهام و اليت تشهو للفرد 

م وحل املشكالت وهناك كفاايت تسهل التعليف مهام خاصة جدا،  إالاخلاصة اليت ال توظف  أوالنوعية 
 (2) .«التفاهم بني األفراد و  االجتماعيةأخرى تيسر العالقات و 

عن  قدرات مكتسبة تسمح ابلسلوك عبارة هي  ول أن الكفاية يف جمال الرتبية والتكوينميكن القو             
اجتاهات مندجمة بشكل مركب كما و  القدراتوالعمل يف سياق معني، ويتكون حمتواها من املعارف واملهارات و 

 .يقوم الفرد الذي اكتسبها بتوظيفها قصد، مواجهة مشكلة ما وحلها يف وضعية حمددة 

 البيداغوجي يث التداول داخل احلقل الرتبوي و يعترب حد»اجلدير ابلذكر أنه مادام لفظ كفاية قد و        

 (3). «ة املتعلمنيفعاليحتسني من جودة و  إىليرتبط بتصور تربوي جديد يسعى و 

واملعتمدة يف حتليله  املرجعية املؤسسة له ابختالففمن البديهي أن يكون مفهوم هذا اللفظ خمتلفا         
 بناءه. و 

 هناك بعض املميزات اليت ميكن ان تعتمد كمعامل للتعرف على الكفاءة :  خصائص الكفاءة : -2
 تتطلب عدة مهارات.  -
 تطبيقي نفعي.  احلياة من منظور علمي إىلالنظر  -
 ابألوىل.  االهتمامو ت املواد التعليمية يف املدرسة ويف احلياة مع التخفيف منها تفعيل حمتواي -

                                                             

 .137احلسن حلية،الكفاايت يف علوم الرتبية، ص  -  1
 .09،ص 1988املركز الوطين للواثئق الرتبوي ، -  2
 .59، ص 2003، 3توزيع،طعبد الكرمي غريب ،اسرتاتيجية الكفاايت وأساليب تقومي جودة تكوينها ،منشورات عامل الرتبية للنشر وال -  3
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 يف خمتلف مواقف احلياة.  لالستعمالتثمني املعارف املدرسية و جعلها صاحلة  إىلالسعي  -
 حتفيزهم على العمل. و ن أبنفسهم عن طريق حسن التوجيه جعل املتعلمني يتعلمو  -
 الطموح إىل حتويل املعرفة النظرية إىل معرفة نفعية وظيفية.  -
شامل ملختلف مندمج و  إطاردمج املعلومات حيث يتم توجيه التعليم حنو بناء املعلومات يف  -

بيداغوجية الكفاءات يف ترقية  إسهاماتجماالت الشخصية  و ميكن أن نتحدث فيها عن 
  (1).بناء التعليمات الداخليةعملية التعلم مثل : 

وذلك » تعترب املقارنة ابلكفاءات أحسن دليل على أن اجلهود املبذولة من أجل التكوين ستأيت بثمارها،        
 (2) .«، و اعتمادها على بيداغوجية التحكماالعتبارألخذها الفروق الفردية بعني 

 تساعد املقاربة ابلكفاءات على حتقيق األغراض اآلتية منها : و 

 أحسن الطرائق البيداغوجية هي تلك  أنمن املعروف :» االبتكار طة و تبين الطرق البيداغوجية النش
 ماقتحااملقاربة ابلكفاءات ليست معزولة عن ذلك إذ أهنا تعمل على ملتعلم حمور العملية التعليمية و اليت جتعل ا

 (3). «التلميذ يف أنشطة ذات معىن ابلنسبة إليه

 ةمجاعي. ويتم ذلك بشكل فوجي و حل املشكالت على سبيل املثال إجناز مشاريع و  منها

  ى أي تعمل املقاربة ابلكفاءات عل:» السلوكات اجلديدة تنمية املهارات واكتساب االجتاهات وامليول و
 العاطفية واالنفعالية والنفسية والسلوكية واحلركية، وقد منفردة  املعرفيةتنمية قدرات املتعلم العقلية و 

 )4(  .أوجمتمعة.

كمجمل القول إن املقاربة ابلكفاءات جاءت يف قطاع التعليم على إعطاء األولوية للتعلم عرب مراكز و          
مع اخلطط اليت تتالئم  اليت يتم رصدها عن طريق تقوميات تشخيصية تساعد على بناءوحاجات املتعلم و اهتمام 

 اإلمكانيات احلقيقية املتعلم.

 

                                                             

 .60،للنشر والتوزيع ،ص 2006ينظر، هين خري الدين ،املقاربة التدريس ابلكفاءات مطبعة ع ،بن اجلزائر ، -  1
 .61املرجع نفسه، ص  -  2
 .11،ص 2005وزارة الرتبية ،مناهج السنة الرابعة متوسط ، -  3
 .11املرجع نفسه، ص - 4
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 ثالث أنواع :  إىلآخرون من العلماء صنفها جردان و  الكفاءات : أنواع-3

 ( : la compétence informatiqueالكفاءات املعرفية ) -أ

امتالك كفاءات التعلم املستمر  إىلمتتد » احلقائق بل كفاءات املعرفية على املعلومات و تقتصر ال ال      
اإلميان ) الرتبية  أركانمثل عد  (1) «معرفة فرق استخدام املعرفة يف امليادين العلميةاملعرفة، و  أدواتاستخدام و 

 اإلسالمية السنة الثالثة(. 

  : la competenceكفاءات األداء  -ب

تتعلق أبداء الفرد ال مبعرفته  الكفاءات إنسلوك ملواجهة وضعيات املشكلة،  إظهارقدرة املتعلم يف »تتمثل يف و 
األداء و  أداء أحسنمثل : تؤدي صالة تصبح على  (2) «معيار حتقيق الكفاءة هنا هو القدرة على القيام و 

  (حيح ) الرتبية اإلسالمية الثانيةالص

 كفاءات االجناز و كفاءة النتائج :  -ت

لغة العربية السنة ينتج نص يف استجابة العلمية ) رسالة، وصف، حكاية، طور(  ،) يف المثل             
امتالك الكفاءة املعرفية يعين امتالك املعرفة الالزمة ملمارسة العمل دون أن يكون هناك مؤشر على و » الثانية(  

 على إظهار قدراته يف املمارسة دون  الكفاءات األدائية فيعين القدرة امتالكأنه امتالك القدرة على األداء، أما 

بذلك يفرتض مثال : أن املعلم ث نتيجة مرغوبة يف أداء الطالب و وجود مؤشر يدل على القدرة على إحدا
 (3) «.القدرة على إحداث تغريات يف سلوك املتعلم  امتلك إذاصاحب كفاءة 

النظام التعليمي على حتقيق األهداف املنشورة نستنتج مما سبق أن الكفاءة التعليم يقصد هبا مدى قدرة و        
سطرهتا اجلزائر مؤخرا ضمن مشاريعها بغية تعديل سلوك التلميذ مهما قيل  كما ميكن القول أهنا بيداغوجيا  منه

 تربوية هلذه املقاربة فهي ضرورية يف نظران لبناء املقاربة اجلديدة.  انتقاداتمن 

 
 

                                                             

 .275،ص 1999، 2علي أمحد ةمجل املصطلحات الرتبوية، عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، ط -  1
 .276املرجع نفسه، ص  -  2
 .276نفسه، ص   -  3
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 أسس الكفاءة : -3

اختيار مصدر اشتقاقها ذات أمهية ابلغة حيث أهنا تعتمد بدرجة  تعد عملية حتديد الكفاءات و              
نفي موضوعها، وقد حدد كوبر  االختياركبرية على بعض األسس اليت ينبغي أن يتم هذا التحليل أو 

(cooper )1973  : هذه األسس يف أربعة حماور 

احلاكم الذي يتم على ضوئه وضع الغاايت واألهداف  مبثابة» يعد هذا األساس  األساس الفلسفي :-أ
واملنطلقات اليت تتفق مع قيم اجملتمع و فلسفته العقيدة، األفكار، املبادئ اليت حتكم مسار اجملتمع يف فرتة معينة 

 و من خالله حتدد النتائج املرغوبة لعملية التعلم. 

اإلمربيقية اليت ميكن أن تشكل أساسا علميا،  يركز هذا األساس على بعض املفاهيم األساس اإلمربيقي:-ب
زمة اخلاصة ابلعلوم اإلنسانية تقوم اإلمربيقية عليها عمليات انشقاق العبارات املتعلقة ابلكفاءات الال

  (1) .«األدائيةو يف ضوء هذا األساس تكون نوعية الكفاءات املعرفية إلجتماعية والسلوكية، و او 

قد بها املتعلم ابلتجربة املعيشية وليس على أساس عايل و املعرفة األولية اليت اكتسهي و  املعرفة اإلمربيقية:*
 تكون خاطئة كان يقدر الشيء ابلكم عن طريق القياس. 

م مكوانت املوقف العلمي للمعلم وللتلميذ واملادة العلمية من أه» : تعترب املادة  أساس املادة الدراسية -ج
من هذا املنطلق فإن املادة املتعلم، و  أقدممعارف ية من دون وجود خربات و تتم العملال ميكن أن املنهج و 

منطلقات حتديد الكفاءات التعليمية الالزمة من خالل البناء املعريف كما يتوقع أن يكون  إحدىالدراسية تعد 
هذا األساس مصدر لتحديد بعض الكفاءات األدائية يف جمال املادة الدراسية اليت تعترب، مكملة للكفاءات 

 (2) .«املعرفية األدائية

اده أن الكفاءات الالزمة املتعلم يف جمال معني على مفهوم مف»إن أساس املمارسة يقوم  أساس املمارسة :-د
 أثناء ممارستهم لعملهم أو مهمتهمميكن حتديدها من خالل التحصيل الدقيق ملا يفعله املمارس للكفاءة يف 

التلميذ يف  مشاركةمثل اإلدارة املناقشة، احلوار، و ملهامه التدريسية احملددة  أدائهفاملعلم اجليد القادر من خالل 
  رمبا الفعالأن يعطي منوذجا األداء املتميز و غريها من املهام األخرى، ميكن العملية التعليمية وإدارة الفصل و 

                                                             

 .28، دت ،ص 1طيب انيت سليمان ،املقاربة ابلكفاءات، دار األمل للنشر والتوزيع ،تيزي وزو ،اجلزائر، ط -  1
 .29سه، ص املرجع نف -  2
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 (1) .«هكذا بدوره يتبع فرصته لتحديد الكفاءة املرغوبة يف ضوء هذا األساسو 

ى بعض األسس وهي معرفة الفعل عن تج أن الكفاية هلا أمهية ابلغة وتعتمد علمن هذا املنطلق نستنو          
العاطفية ملواجهة مشكل ما، أو القيام بعمل أو ية واحلس احلركية و حتويل جمموع املوارد املعرفطريق إدماج وتعبئة و 

 مهمة ما. 

 مستوايت الكفاية : -5

ألهنا ترتكب من تعليم الوال متفق عليها يف جمال الرتبية و  أهنا ليست اثبتة إالالكفاية مستوايت            
ذلك عن طريق املهارات املكونة واملشكلة هلا و  امتلكال ميكن املتعلم أن ميتلك الكفاية إال إذا املهارات و 

 يرى البعض أن هلا ثالثة مستوايت هي : ختامية، و  هناأاملمارسة الفعلية ألن من أهم مميزات الكفاية 

أي ما  أسبوعنيققة يف وحدة تعليمية واحدة يف وتعرب عن الكفاية املقصودة احمل الكفاية القاعدية : -1
 ية تتحقق عن طريق مؤشر الكفايةتشمل الكفاية القاعدية أهدافا تعليميعادل ست حصص، و 

 . (هو اهلدف اإلجرائي الذي يتجلل حصة من احلصص كإجاابت التالميذ مثال)و  
تعليمية أي من خالل كفاايت مرحلية احملققة ملرحلة الكفاية املقصودة و » : تعرب عن الكفاية املرحلية -2

الكفاية ها علييطلق ة مع الزمالء عن طريق احلوار(. و آلية التواصل ) إلقاء كلمة، إبداء رأي، عالقات تواصلي
  (2) .«الوسطى ألهنا تتوسط بني الكفاية القاعدية و اخلتامية و تتجسد من خالل الوضعية املستهدفة

كاملة من املقصودة خالل سنة دراسية أو ملرحلة  لكفاية احملققة و ا»: وتعرب عن  الكفاية اخلتامية -3
 (3) .«يصبح املتعلم متمكنا من املادة التعليمية حيث إدماجيةالتعليم حتدث يف وضعيات 

شكل خمتصر فان األهداف التعليمية تكون هناية احلصة ، والكفاية القاعدية تكون يف هناية الوحدة بو         
سداسي ، والكفاية اخلتامية تكون يف  أوثالثي  أوالتعليمية )احملور( ، والكفاية املرحلية تكون يف هناية شهر 

 هناية السنة الدراسية .

 

 
                                                             

 .29،دت، ص 1طيب انيت سليمان ،املقاربة ابلكفاءات، دار األمل للنشر والتوزيع تيزي وزو ،اجلزائر، ط -  1
 3الكفاايت وأساليب تقومي اجلودة تكوينها . منشورات عامل الرتبية للنشر والتوزيع ،املغرب ،ط  ينظر عبد الكرمي غريب ،اسرتاتيجيات -  2

 .59،ص 2003
 55، )دط( ، ص2002، حممد الصاحل حثرويب، ،مدخل إىل التدريس ابلكفاءات ، دار اهلدى للنشر والتوزيع ، عني مليلة ، اجلزائر  ينظر - 3
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 على ةمجلة من املبادئ نذكر منها :تقوم بيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات  مبادئ املقارنة ابلكفاءات : -6

ته كر ا الكفاءات تعرف عند البعض وحقلها يف ذ أناسرتجاع التلميذ ملعلومات فيها ، مبا  أي:  البناء مبدأ -1
 .الطويلة

 أهناالكفاءات تعرف عند البعض على  أن: ويعين ممارسة الكفاءات بغرض التحكم فيها ، مبا  التطبيق -2
 . تعليمه يفوما يكون نشطا القدرة على التصرف يف وضعيته 

اكتشاف العمق  إىلعدة مرات قصد الوصول  اإلدماجيةتكليف املتعلم بنفس املهام  يأ:  التكرار  -3
 (1) الكفاءات واحملتوايت.

يتيح للمتعلم ولتمييز بني مكوانت كما   أبخرىمبمارسة الكفاءات عندما تقرتن  اإلدماج: يسمح  اإلدماج -4
 فاءة واحملتوايت وذلك ليدرك الغرض من تعلمه.كال

 إىلالتعلم والتطبيع اليت ترمي كلها  أنشطةلكل من املعلم واملتعلم ابلربط بني  املبدأيسمح هذا  : الرتابط -5
 (2) .تنمية الكفاءة

 أوحيتاجها الفرد للقيام بنشاط فكري  إيل املعلوماتالكفاءة ال تتمثل يف جمموع  أنمما سبق  ونستنج         
حل  إجيادواملعارف واملهارات املكتسبة ، قصد  املعلومات إدماجمهاريت ، بقدر ما متثل يف قدرة على  أومعريف 

 مالئم ملشكل جديد.

 حل املشكالت : بيداغوجيا رابع:الاملبحث 

 املشكلة :مفهوم  -1

ق الفرد يف حياته اليومية مواقف معضلة أو أسئلة حمرية مل يتعرض هلا من قبل وليس لديه يصاد            
فانه  لفكرة،حتداي  أوفإذا ما سببت له حرية أو اندهاشا  واللحظة،إمكانية معرفة للتوصل إىل حلها يف التو 

 . مشكلةمن تلك املواقف لفظه  أييطلب على 

                                                             

 10، ص2005ينظر، انقدة على الرتبية ، نشرة إعالمية مصرها املركز الوطين للواثئق الرتبوية ، جويلية - 1
، 2007ليم ابلكفاايت ، الرايضيات متوذجا ، إفريقيا الشرق للنشر والتوزيع ، املغرب ، )دط( ،ينظر،حممد محدي ، املدخل الرتبوية للتع - 2
 .65ص
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 أومدهش يواجه الفرد  أوسؤال حمري  مربكاموقف » هي  املبدأفان املشكلة من حيث  وابألحرى            
بيتهم املعرفية ، ما ميكنهم للوصول للحلل بصورة  أويشعرون حباجة يف بنيته  أو، ويسعر  األفرادجمموعة من 

  (1) .«روتينية أوفورية 

ما  إبجراءالقيام  إىلحيتاج  ، ويرغب،حال فالفرد على وعي ابملوقفتطلب فاملشكلة هي موقف ي إذن        
    .يقوم به، وال يكون احلل جاهزا لديه

 إىلونشاطه ويدفعه  اإلنسانيرافقها تردد يسيطر على عقل  حالة شك وارتباك»  أبهناتعرف  أنوميكن         
 (2) .«إليهحالة التوازن  وإعادةد هذه الرتد أزلةحل ، وميكنه من  إلجيادالتفكري 

  (3) .«حل  إىلموقف حمري حيتاج  » أبهنااملشكلة  أيضاوتعرف        

 إىلموقف يواجه الفرد وتطلب حال وميتاز الطريق الذي يؤدي » املسالة هي عبارة عن  أومشكلة  نإ        
شيء من املشكالت الشخصية  كأي، ويف احلياة اليومية تربز املشكلة   مباشرةاحلل ال ميكن معرفته بصورة 

 (4) «البسيطة

هذه املفاهيم للمشكلة تنطبق على املشكالت كافة ، اليت تواجه الفرد يف حياته اليومية ، وان  إن           
 .وما يرتتب عليه من اختالف يف ردود الفعل ، ألخرالختالف حدة املشكل من فرد 

 حل املشكالت : أسلوبمفهوم  -2

يسلك الفرد يف مواقف حل املشكالت يف الغالب تبعا ملقتضيات البيئة اخلارجية عندما تواجهه يف             
 ويعدغرضا معينا ،  أو هدفاجيد هلا حال لكي حيقق  أويتغلب عليها  إنمشكلة جيب  أوهذه البيئة صعوبة 

 مرغوب. هدفعلى بعض املصاعب لبلوغ  التغلبعليم اليت حياول الفرد فيها الصيغ للت إحدى حل املشكالت

جمموعة العمليات اليت تقوم هبا الفرد مستخدما املعلومات واملعارف  »ويقصد حبل املشكالت هي             
له يف  مألوفعلى موقف بشكل جديد ، وغري  التغلباليت سبق له تعلمها ، واملهارات اليت اكتسبها يف 

                                                             

 2003، 1حسن حسني الزيتوين ، اسرتاتيجيات التدريس ،رؤية معاصرة لطرف التعليم والتعلم ، عامل الكنب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط - 1
 .325،ص
 .45وأصول التدريس احلديث ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، )دط(،)دت(، ص  عبد القادر مراد، معلم الصف - 2
 .215، ص2008، 1عبد الطيف حسني فرج ، التعليم الثانوي ، رؤية جديدة ، دار احلامد للنشر والتوزيع ، ط - 3
 .60،ص2008، 1طحسني حممد أبو رايش وآخرون ، حل املشكالت ، دوار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، - 4
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الطفل يف  أويضع املتعلم  أسلوبحل املشكالت هو  أسلوب أو أن  حل له . إىلالسيطرة عليه ن والوصول 
حالة اتزان معريف ، وتعترب حالة االتزان املعريف حالة  إىلهبدف الوصول  أذهاهنمموقف حقيقي يعملون فيه 

 (1). «اكتشاف  أو إجابة أوحل  إىلحتقيقها وتتم هذه احلالة عند وصوله  إىلدافعية يسعى الطفل 

متنع  إماوهي   أخرى إىلاليت تواجهنا عن االنتقال من مرحلة متثل املشكالت تلك الصعوابت             
 تؤخره وتؤثر نوعيته. أوالوصول 

املنظمة اليت يسري عليها  تاتصور عقلي سلسلة من اخلطو  »انه  حل املشكالت على ألسلوبتنظر           
 (2) .«حل للمشكلة  إىلالفرد بغية التوصل 

مسامهته الرتبوية  أهممن يوي ن فقد كان دجون  أفكارعلى »يف التدريس  املشكالتويركز منوذج حل         
املشكلة تصبح  أنشيء يثري الشك وعدم اليقني ، واعتقد ديوي  أي أهناالكبرية ، حيث عرف املشكلة على 

 (3 «وذات عالقة ابلطالب أيضاتكون مهمة ابلسنة للثقافة وان تكون مهمة  أنموضوعا مناسبا للدراسة جيب 

 .ترتيبها وإعادةوحل املشكالت عبارة عن بياانت عن املشكلة ال يتوافر حلها       

 فاهيم هو سلوك ينظم امل» شكالت منها حل امل تعارفه عدة ديحل املشكالت ل أسلوب نإ               
تعلم وبذلك يكون املتعلم والقواعد اليت تعلمها بطريقة تساعد على تطبيقها يف املوقف املشكل الذي يواجه امل

ة املواقف من مواجهمن مستوى املتعلم  أعلىقد تعلم شيئا جديدا هو سلوك حل املشكلة ، وهو مستوى 
 املشكلة للتغلب على الصعوابت اليت حتول دون توصله إىل حل «. )4(                                                            

نذ الصغر حىت املمات ولكنه نوع من التفكري ميكن تعلمه وتعليمه م»وحل املشكالت ليس سرا           
التمتع بقدر عال و  األحكاموخرية يومية معاينته على اختالف يف درجات الوعي بني البشر ن وتتطلب اختاذ 

 (5). «ار من بني البدائليوالتخمني الذكي واالختمن احلدس 

 

                                                             

 .199،ص2015.،2حيي حممد نبهان ، العصف الذهين وحل املشكالت ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ،األردن ،ط - 1
 .327حسن حسني الزيتوين ، اسرتاتيجيات التدريس ،ص -   2
 .132،ص2014، 2،ط2009والتعليم ،حسن  حممد أبو رايش ،سليم حممد شريف ، وآخرون ، أصول اسرتاجتيات التعلم  - 3
 .63، ص2004، 4حسن شحاتة ، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ، الدار املصرية اللبنانية للنشر والتوزيع ، ط - 4
 .74(،ص1،)ط 2005حسين عبد الباري عصر ، فنون اللغة العربية تقدميها وتقومي تعلمها ، مركز اإلسكندرية، -  5
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هدف  إىلحالة يسعى خالهلا الفرد للوصول  أبهناحل مشكلة  أسلوبونستنتج مما سبق حل            
 صعوبة حتديد وسائل وطرق حتقيق اهلدف. أواحلل  أسلوببسبب عدم وضوح  إليهيصعب الوصول 

 خطوات حل املشكلة : -3

مرتبة ومنظمة يف ذهن الطالب  معرفيةنشاط حل املشكالت هو نشاط ذهين معريف يسري يف خطوات  إن     
 :واليت ميكن حتديد عناصر وخطواهتا مبايلي 

البيئة احمليطة والتعليمية قيها الكثري من املشكالت واملواقف املعقدة اليت جيد املتعلم  أن:  الشعور ابملشكلة  -أ
املطلوبة ، ولكن ليس كل هذه املشكالت هي موضع اهتمام  املعلوماتنفسه يف حرية منها العدم امتالكه 
موجودة مادام الطالب غري  يف بؤرة اهتماماهتم ،لذا فان املشكلة غري حلوهلاالطلبة ةمجيعا ، وال يقع البحث هن 

 هبا. شاعر

عن طريق القاعدة اجلديدة ، كان جيمع عن  إالمشكلة حنوية ال يتسىن حلها طالبه  أماميضع املعلم  أنالبد   
ابملشكلة  اإلحساسة جنمت عن عدم معرفة القاعدة ،فخطو اليت  األخطاءالتعبري بعض  أوطرائف القراءة 

ابملشكلة تشتمل  اإلحساسمع وجود  املتعلمنيهيئة نتاج متوقع من  إىلتشمل على حتديد اهلدف الرئيسي 
 حتقيقوحيول بني املتعلم  ويعوق  هيئة نتاج متوقع من املتعلمني مع وجود عائق ىلإيد اهلدف الرئيسي دعلى حت

 (1) ف.اهلد

على  يأ، حمددهدف  إىلعقبة حتول دون الوصول  أوعوق  إدراكهذه اخلطوة تتمثل يف  أنونستنتج      
 .إحساسا ابملشكلة قد حصل أنيعرف ما يريد ما يعيق إرادته وبذلك ميكن القول  أناملتعلم 

تنظيم العناصر والبياانت ذات العالقة ابملشكلة وترتيبها على حساب  »ويقصد هبا  :حتديد املشكلة -ب
 ته وعناصرها، وحدودهاغري عن طبيعة مشكل أويصف املتعلم  حبيث، العناصر غري املهمةوترك  األمهية

 (2) .«شكل هيئة يتطلب البحث عن احللعلى  أو، وحجمها بعملية تقديرية خمتصرة

                                                             

 2005، 2، ط 2002، 1مرعي، حممد حممود احليلة، طرائق التدريس العامة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، طتوفيق - 1
 .  22، ص

 .22املرجع نفسه، ص -2 
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: جيري من خالل هذه املرحلة مراجعة احللول املقرتحة للمشكلة  فرض الفروض حلل هذه املشكلة -ج
 أفضلمساعدة يف اختيار  إىلحاجة التالميذ  إىلهنا  اإلشارةالفروض الضعيفة وجتدر  أفضلوبسرعة االختيار 

 (1) .حل من بني االفرتاضات  إىلطرق تؤدي 

والفرض ابلفروض  اإلبدال، ويسمى هذا املمكنة اإلبداعصاحب املشكلة عن احلل اقرتاح  حبيثوهنا           
 .تطبيق إىلحل حيتاج  إالما هو 

احللول  أواملمكنة  اإلبدال: هنا خيتار صاحب املشكلة احلل املناسب بني *اختيار الفرض املناسب واختباره
 اإلمكانياتمل تكن لديه  إذاحال السيما  وأسهلهاال أتثري  األسباب أكثرالكثرية املطروحة طبعا ، خنتار 

علمني احلل املناسب هو تزويد امل أنعدم التحضري . ، فقد يرى املوجه يف مشكلة  األسبابوالقدرة حلل كل 
هبا يف التحضري ،حيث يف هذه اخلطوة يقدم التالميذ  لالسرتشادبنماذج من خطط الدروس ملوضوعات خمتلفة 

حل للمشكلة ولذلك  أو، احتمال أو فرض أكثرغالبا ما جند  ألنناالفروض املوضوعة لذلك  اختيارعلى 
يشجعهم على املشاركة لكي  أنوعليه  (2) ،يفسح اجملال لتالميذه ابملنافسة احلرة لكل مقرتح أنواجب املعلم 

 جديدة. أفكاريضيفوا 

ي اإلثبات أبمثلة وشواهد جديدة غري تلك اليت استنبطوا القواعد أ» تسمى مبرحلة التعليم أو:  التطبيق -د
 (3). «منها 

  .تقوميها أياحللول املقرتحة واختبار صحتها  أوحيث تكون يف هذه اخلطوة تنفيذ احلل      

 مميزات حل املشكالت وعيوهبا: -4

 أن أوضحتالرتبوية العديدة من مزااي التعليم والتعلم حبل املشكالت حيث  األدبيات أوردت:  مميزاهتا     
 : إىلهذا التعليم يؤدي 

 تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطالب خاصة مهارات املشكالت واختاذ القرار التفكري الناقد. -1

 الطالب على فهم املعلومات وتذكرها لفرتة طويلة. زايدة قدرة -2

                                                             

 .48التدريس احلديث ،ص وأصولعبد القادر مراد، معلم الصف  1
 .223محد مرعي ، طرائق التدريس العامة،صأتوفيق  2
 .334حسن حسني زيتون اسرتاجتيات التدريس ،صينظر،  3
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وتوظيفها يف مواقف حياتية جديدة خارج املدرسة وحل  املعلوماتزايدة قدرة الطالب على التطبيق  -3
 املشكالت العريضة اليت تواجههم يف حياهتم العملية.

 الدافعية للتعلم لدى الطالب والستمتاع ابلعمل. إاثرة -4

 علمي سليم. أبسلوبتعاجل املشكالت للغوية  -5

 (1) الذايت.تريبهم على التقومي  -6

 (2) «يعترب الطالب حمورا أساسي وتنمي مهارات البحث العملي »  ،احتوائها على مضامني تربوية قيمة -7

 " هبا يتم الربط بني الفكر والعمل.-8

 اختيارها ما هو صحيح منها.تثري الطلبة التفكري يف البحث عن حلول يتم  -9

تعتمد حل املشكلة على خلق حافز   اجتماعيةتربط التدريس بواقع احلياة يؤدي التدريس هبا وظيفة  -10
 (3).حل مشكلة إىلالتفكري يف الوصول  إىلذايت عند املتعلم نتيجة انطالقه من حالة حرية وقلق واندفاعه 

وعيوب من  أنخذهلا  أهنا إالاليت عرفت هبا االجيابيات اليت تتمتع هبا هذه الطريقة  املزااي: ابلرغم من  عيوهبا
 بينها :

 تدريس طويل مبوجبها  إىلحيتاج الطلبة  -1

 تتطلب خربة عالية قد ال تتوفر للجميع. -2

 (4). اجلوهرية يف معاجلتها األموراجلوانب الشكلية يف الشكل وتعقل  إىلقد تتجه  -3

 

                                                             

 .44هـ ،ص2008،1428عبد الرمحن اهلامشي ، تعلم النحو واإلمالء والرتقيم ، دار املناهج للنشر والتوزيع ،)دط(،ينظر،  1
 .215، ص1،2003/طعبد اللطيف حسني فرج، التعليم الثانوي برؤية جديدة ، دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  2
 .141، ص1،2006حمسن علي عطية، الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان األردن ،ط -  3
 .141املرجع نفسه، ص 4
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التالميذ  إشهارويتوقف النجاح يف هذه الطريقة على فاعلية التالميذ من جهة ن ومدى مهارة املعلم يف  -4
العالقة القوية بني القاعدة النحوية  إبرازمن حيث  ،األخطاء، ويف كيفية معاجلة هذه أخطاءهبا وقوعا فيه من 

 (1). والعبارات األمثلةالذي تذوق واملعىن 

 . املعلوماتسليمة يف التفكري املختلفة وتكامل استخدام  أساليبفحل املشكالت يكسب         

تعد  ألهنا اإلمكانطريقة حل املشكالت دائما تعمل على تزويد املتعلم قدر  أنوكمجمل القول        
 أسلوابشكالت ويعد حل امل ،العصري اإلنسانيتعلمها ويتقنها  أناليت ينبغي  األساسيةمن املهارات  مهارات

 تعليميا راتبا وخباصة يف هذا العصر .

 : املشروع بيداغوجيا:    امساملبحث اخل

تكوين شخصية  إىلالطرائق احلديثة يف التدريس وهتدف  أهم هيتعد بيداغوجيا املشروع              
ونرجع فكرة املتعلم وتعويده االعتماد على النفس يف عالج املشكالت ودراستها ، والتفكري يف حلها ، 

 عملية ال، حيث اندوا حبرية الطفل وجعله احملور الرئيسي يف 18/19مريب القرن  إىلاملشروع يف التعليم 
 الرتبوية .

( اآلنليس حاضرا  ماالقدرة على استحضار الغائب )رتض يف أنساينسلوك هو  : » املشروع مفهوم -1
نتظمة املمكنة وامل واإلحداث األعمالسلسلة من  إنشاءمن خالل الزمن القادم ) تصور املستقبل( وختيل

 (2). «يف التفكري والعمل  أسلوابيفرتض  أنسايننه سلوك أبشكل قبلي ومنسق  و 

، كل حسب قدرته وكفاءته اجملموعة أعضاءحيث تقوم طريقة املشروع على املشاركة كل فرد من          
 جناز العمل االجتماعي .إعلى 

 أوتفكري قصدي  موضوعه فعل  أذنهو هدف نريد حتقيقه فهو » يعد املشروع بصفة عامة          
حاجات مرتبطة  تلبية إىلهتدف  أنشطةنشاط له جمال زمين يتحقق فيه هو مستقبل ويف اجملال الرتبوي هو 

                                                             

 .231،)دط(،ص2005، طرق تدريس اللغة العربية ، دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع،إمساعيلزكراي  1
 45، )دط(، ص2007حممد الطاهر وعلي ، نشاط اإلدماج يف املقاربة ابلكفاءات ،دار الكتب ، العملية لنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ينظر  -  2
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، مشروع اجملموعات ، املشروع الشخصي املشروع البيداغوجي  مشروع القسم  أنواعه، ومن  (1) «ابلتعلم 
 .للمتعلم 

 (2)ييبىن املشروع على حتديد  مايل   -

  أولوايتاجلامعية وفق  أو*احلاجات الفردية 

  األهداف*

 . واالسرتاجتيات*الوسائل 

 * توزيع املهام واملسؤوليات .

:مبادئ بيداغوجيا املشروع -2  

من ابدر بيداغوجية املشروع بعد  أول األمريكيdewey John(1859-1952 ) يعد جون ديوي  
يتعلمون يف  صغرية أفواج إىل، حيث قسم التالميذ  شيكاغواليت قام هبا يف املدرسة امللحقة جبامعة  التجربة

جون ديوي طريقة  وبين،  املسؤولياتوحتمل   اآلخرين والشبانمشروع القراءة والكتابة واحلساب ،  إطار
 (3) :مشروعه ثالثة مبادئ هي

 شيء ما. وإنتاجالتالميذ يتعني عليهم العمل  لكي يتعلم -1

 ، وابلتايل يتعلمون كيف يفكرون.مشكالت اليت تصادفهم يف حياهتمل يتعلموا ح أنعلى التالميذ  -2

يتعلم ويعود التعاون مع اجلماعة ومع  أنالعيش يف ةمجاعة وهذا يفرض عليه  ن يتعودأعلى التالميذ  -3
 .اآلخرين

 

 

                                                             

 .15(،صت، )د3زيع ، البليدة ، اجلزائر ،طورسالن ، التسيري البيداغوجي يف املؤسسات التعليم ، قصر الكتاب للنشر والتو أرشيد  -  1
 .16، صاملرجع نفسه  -  2
 .45ص  ط اإلدماج يف املقاربة ابلكفاءات، ، نشاينظر حممد الطاهر وعلي 3
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 مميزات املشروع : -3

املقرتحة  واملعارففائدة املوارد  اإلدراكيتميز املشروع خبصائص جتعل املتعلم يدرك متام                  
 (1) منها : أيضافائدهتا مستقبال  وإمنا، ليس يف الوقت احلاضر فقط عليه

  ظاهرة. أوحادثة  أوينطلق من حاجة  ألنهعالقته ابلواقع الفعلي 
  الغري. إىلموجها  إنتاجايتضمن 
  التعبري. أشكاليسمح للمتعلم ابستخدام خمتلف 
  بعني االعتبار الوقت املمنوح لالجناز. أيخذ إذكما يتميز املشروع ابلواقعية ن 
 . يتميز ابلصرامة حيث ينمي االستقاللية واالعتماد على النفس 
 على التخطيط ، كما يقومون بنشاطات متعددة  يتدربونميذ بوضع اخلطط ولذلك فهم يقوم التال

 خربات جديدة متنوعة. إىلتؤدي 
 االستعانة  ، التحمس اإلنتاج، التعاون ،مثل حتمل املسؤوليةد التالميذ :عادات اجليدة عنتنمي بعض ال

 ابملصادر والكتب واملراجع املختلفة .
 خيتارون ما يناسبهم  أهنمالثقة ابلنفس ، وتراعي الفروق الفردية بني التالميذ حيث  تتيح التفكري وتنمي

 (2) .من املشروعات حسب ميوهلم وقدراهتم

 عيوبه:  -4

 (3) يعاب عليها من بينها: مأخذيتميز هبا ،فله على ذلك لبيداغوجيا املشروع مميزات  أنا مب            

  لوجود احلصص الدراسية واملناهج املنفصلة وكثرة املواد  ،يف ظل السياسة التعليمية احلاليةصعوبة تنفيذ
 املقررة.

  واألدوات املراجع، وتلبية متطلبات ضخمة من حيث املوارد املالية إمكانيات إىلحتتاج املشروعات 
 وغريها. واألجهزة

                                                             

 . 46ص  ط اإلدماج يف املقاربة ابلكفاءات،، نشاحممد الطاهر وعلي - 1
 .114هـ ،ص1428م،2008، 1كرميات بدير التعلم النشط ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،األردن ،طينظر، 2

 .145علي عملية ،الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية ، ص ينظر، حمسن  3
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  وتركيز العملية حول ميول التالميذ وترك القيم االجتماعية احلرية للتالميذ إعطاءاملبالغة يف ،
 .ة وحدهافواالجتاهات الثقافية للصد

ميتزج فيه النشاط العقلي ابلنشاط  اإلنتاج إىلفاملشروع هو غاية وهدف ونشاط يرمي  وعليه         
 اجلسمي يف وسط اجتماعي يتضمن على عالقات اجتماعية حيقق منو التلميذ وتكيفه مع اجملتمع.

 هبا لكي يكون انجحا منها: واألخذ إتباعهاللمشروع خطوات جيب  : املشروع تطبيق خطوات -5

يتوقف عليها مدى جدية املشروع ولذل  إذع مرحلة من مراحل املشرو  أهماختيار املشروع : وهي  -1
، وان يؤدي انحية هامة يف حياة التالميذ، وان يعاجل املشروع مثقفا مع ميول التالميذ يكون أنجيب 

ن يكون املشروعات متنوعة ، أ،و  التالميذ، وان يكون مناسب ملستوى خربة وفرية متعددة اجلوانب إىل
 العمل. وإمكانياتوتراعي ظروف املدرسة ، والتالميذ ، 

بوضع اخلطة مناقشة تفاصيلها من »معلمهم  اإلشرافيقوم التالميذ على  إذ:  التخطيط للمشروع -2
يف  إليه، ومصادرها واملهارات والصعوابت احملتملة ويدون يف اخلطة وما حيتاج النشاط واملعرفة وألوان أهداف

وتدون كل جمموعة عملها يف ، جمموعات إىلتالميذ يقسم ال أن، على ذ، ويسجل دور كل تلميذ يف العلمتنفي
 (1) .«النقص فقط وإكمالوالتصحيح  اإلرشادتنفيذ اخلطة ويكون دور املعلم يف رسم اخلطة هو 

حيز الوجود، وهي  إىلمن عامل التفكري والتخيل  واملقرتحات: وهي املرحلة اليت تنقل هبا اخلطة  التنفيذ -3
، ودور كل تلميذ ابملسؤولية املكلف هبا  التالميذ احلركة والعمل ويقوم يبدأ، حيث مرحلة النشاط واحليوية

يقوم بعملية التوجيه الرتيب ويسمح ابلوقت املناسب للتنفيذ  املعلم هتيئة الظروف وتذليل الصعوابت كما
دعت الضرورة  إذاالجتماع معهم واعلى العمل التنفيذ وتشجيعهم  أثناءحسب قدرات كل منهن ويالحظهم 

 (2). ملناقشة بعض الصعوابت ويقوم ابلتعديل يف سري املشروع

تنفيذ املشروع والتقومي عملية مستمرة مع السري املشروع منذ  أثناءالتالميذ  إليه: تقوم ما وصل  التقومي -4
ميذ ما قام به من عمل وبعض تل يستعرض كاليف هناية املشروع والتقومي  إذ، املراحل السابقة وأثناءالبداية 

                                                             

 .113كرميان بدير ، التعلم النشط ، ص  -  1
  113املرجع نفسه،ص  -  2
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 (1) :اآلتيةالفوائد اليت عادت عليه من هذا املشروع ، وان حيكم التالميذ على املشروع من خالل التساؤالت 
 لنا املشروع الفرصة لنمو خرباتنا من خالل االستعانة ابلكتب واملراجع. أاتحمدى  إي إىل

 ؟لنا املشروع الفرصة للتدريب على التفكري اجلماعي والفردي يف املشكالت اهلامة  أاتحمدى  يأ إيل 
 مدى ساعد املشروع على توجيه ميولنا واكتشاف ميول اجتاهات جديدة مناسبة وميكن بعد  يأ إىل

 ؟تعاد خطوة من خطوات املشروع أنعملية التقومي اجلماعي 

 الفارقية : بيداغوجيا  :بحث السادسامل

  أوبعني االعتبار خصوصيات كل تلميذ  أتخذاالعتماد على بيداغوجية الفارقية اليت  إىلاحلاجة  أتخذان     
 كل جمموعة من التالميذ ومساعدة كل تلميذ على جتاوز تعثراته.

 تعريف البيداغوجية الفارقية : -1

ت واضحة مران حيث تكون التعليما إطاراتعتمد  أهنا ،بيداغوجية املسارات»تعرف لينا برزمسكي هي       
 (2). «املعرفة أواملعارف  امتالكحىت يتعلم التالميذ وفق مساراهتم يف  ،ومتنوعة مبا فيه الكفاية

املالئمة للفروق ما بني  واألساليبتتمثل البيداغوجية الفارقية يف وضع الطرق » مراد البهلول -ويعرفها د      
املستهدفة يف املنهج( فهي سعي متواصل  املشرتكة )العناصر الكافياتالفردية والكفيلة بتمكني كل فرد بتلك 

 (3). « ملتعلمني لألفراد احلقيقيةالتدخل البيداغوجي تبعا للحاجات  أساليبلتكيف 

بيداغوجية الفارقية هي العملية اليت تعمل ابلطريقة املالئمة اليت تبحث ابستعمال جمموعة  متفرقة من     
القدرات املختلفة  وأصحاباخلدمة  أثناءتسمح لطالب التكوين  أو، لطرق التعليمية والتكوينيةالوسائل وا

 .األهدافابلعمل ضمن الفردية نفس 

 

                                                             

 .113كرميان بدير ، التعلم النشط ، ص  -  1
 .11، ص2002، 2001الوطنية قسم التكوين والتأطري ، حممد ملناشري وآخرون ، تطبيق البيداغوجية الفارقية يف الرتبية ، وزارة الرتبية  2
 .93(،)دط(،صتت ، دار اخللدونية ، اجلزائر ،)دحاجي فريد ، بيداعوجية التدريس الكفاءات ، األبعاد واملتطلبا 3
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: تنطلق البيداغوجية الفارقية من الفروق الفردية الذاتية والطبيعية  الفارقيةمنطلقات البيداغوجية  -2
 واملكتسبة.

 يتأثركالبنية اجلسدية وخصائصها ووظيفتها حيث   والفسيولوجيةالفروق الفردية الذاتية الطبيعية والبيولوجية  -1
 املتعلم بشكل وخصائص بنية اجلسمية .

االقتصادي واملركز  والوضع االجتماعية، التنشئة وأمناطبة من ثقافة الفروق الفردية الذاتية املكتس -2
عوامل تؤثر بشكل مباشر يف  أهناهلا دور يف البيداغوجيا الفارقية من حيث  األسرياالجتماعي وطبيعة احمليط 

 (1). التعليم

املعرفة اليت تنتجها املؤسسة التعليمية  اكتسابالفروق الفردية املعرفية الناجتة عن اختالف املتعلمني يف  -3
 وطريقة اكتساهبم للمعرفة واسرتجاعها واستحضارها والتعامل معها وتوظيفها .

حيث الشخصية  نفسيا من املتعلمنيعن اختالف  الناجتةالفروق الفردية السيكولوجية )النفسية (  -4
 .واهتمام وإرادة، من ثقل وطبائعها ومميزاهتا

ولغاهتم  اجملتمعاتاملتعلمني وطريقة تفكري هذه  جمتمعاتردية اجملتمعية النابعة من اختالف الفروق الف -5
 . واآلخرينوتقاليدهم ونظرهتم للحياة 

التعلم ومتكنهم من املتاحة لدى املتعلمني اليت تساعدهم على  واإلمكانياتالفروق الفردية االقتصادية  -6
 (2) .حتقيق رغباهتم

 تعتمد عليها البيداغوجيا الفارقية :املبادئ اليت  -3

 : الفارقيةاملبادئ التطبيق البيداغوجيا  أهممن              

   كفاايته .على جتاوز صعوابت بتثمني   إلعانتهكل تلميذ   كمتساابتاالنطالق من 
  اجناز املهمات الصعبة لتعرف خصوصياهتم ونقاط تشاهبهم  أثناءمراقبة التالميذ ابنتظام وعن كثب

 و التمايز .أوالتمكن من ممارسة التفريق  ألصعوابهتموللوقوف على 
                                                             

 .10( ،صتين املفتشني ، املغرب ، )دط(، )د ، الفروق الفردية وأمهيتها يف التعليم ، مركز تكو ينفوزية الكتا -  1
 .98حاجي فريد ، بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات ، -  2
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  وحدات الدعم والعالج. أثناءاعتبار التمايز كمقارنة عالجية 
  ومن الوعي  أخرىليتمكن املتعلمون من اكتشاف وجهات نظر  أجملموعياالعتماد على العمل ،

 مح شخصياهتم.بال
  والعوائق يف خمتلف املواد. األخطاءالرتكيز على 
 .تشجيع التالميذ على االستقاللية واملشاركة يف حتمل املسؤولية 
 .تنويع املقاربة والوسائل 
  مناخ  عالقي يثري دافعية املتعلمني ويضمن اخنراطه يف التعلم. إرساء 
  واعتماد تدخالت متمايزة. األنشطةتنويع 
  .ختصيص مزيد من الوقت لفائدة فئة املتعثرين 
 (1) .متايز يف مستوى الوقت املخصص الجناز املهمة 

 مظاهر الفروق الفردية: -4

، وذلك اس لوجود الفروق الفردية بينهمكانع وألهنا ألخرالظواهر السلوكية ختتلف من فردا  إن           
 يظهر فيما يلي :

 هذا الفرق من جهتني: ويالحظ:  الفرد نفسهفروق داخل  -1

التغريات » الفرد الواحد تعرتيه يف الوظائف اجلسمية والنفسية الرئيسية يف مراحل منوه املختلفة وهي       
يالد ال ينمو وال يتغري ظل الفرد على حالته عند امل لو إذهي اليت جعلت املالحظة ممكنة والقياس مستورا 

 .(2). «لدينا هذه املوسوعة من املعلومات اليت يتضمنها علم النفس الطفل نشأتملا 

، وكن يشكوا من فهو ذكي من الناحية العقلية مثالتلك اخلصائص املختلفة اليت ختتلف يف نفسه         
 (3) .«السمع  أو، فهو سليم يف البنية ولكن يشكوا يف البصر امليكانيكية القدرةضعف يف 

                                                             

 .98، ص حاجي فريد، بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات -  1
 .20، ص2003، 1أديب حممد أخلالدي، سيكولوجيا الفروق الفردية والتفوق العقلي، دار وائل للنشر والتوزيع /، األردن، ط -  2
، عمان ،األردن تطبيق ، دار حامد للنشر والتوزيع، أساسيات علم النفس الرتبوي النظرية والالقصاة وحممد عوض الرتبوي حممد فرحات - 3
 .253،ص1،2006،ط
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، وهي هر بني خمتلف الطالب الصف الواحد: وهي متثل الفروق الفردية اليت تظاألفرادالفروق بني  -2
 (1) .من خصائص والوظائف املختلفةلدى كل طالب قدرا معينا  أن أي، يف النوع الفروق درجة ال

حتصيلهم الدراسي حيث مستوى  يف املدارس مبختلف مراحل التعليم من األطفالفيالحظ اختالف بني    
 الرايضية. األنشطةملختلف  النهارية، والقدرات ميوهلم املختلفة وأيضا، درات احلسابيةويف الق

 اإلانثوالفروق يف الطبقات بني  واإلانثالفروق بني اجلنسني الذكور » فروق ةمجاعية :  وتعين هبا  -3
 (2). «، والطبقة الغنية طبقة الفقريةالميذ املدينة وبني تالميذ الريف، وتالميذ ال، وبني توالذكور

خصوصيات املتعلمني وتثري دافعية  االعتباربعني  أتخذالفارقية  بيداغوجيا أنوكمجمل القول نستنتج     
 .املتعلمني يف اكتساب املعرفة

 

                                                             

 .20، ص  أديب حممد خالدي، سيكولوجيا الفروق الفردية والتفوق العقلي - 1
 .20املرجع نفسه ، ص   - 2
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، اليت كانت موضوع ستهدف جعل التلميذ حيرك مكتسباتهي د اإلدماج نشاط ديداكتيكي،يع             

 معىن لتلك املكتسبات .داللة، و  إعطاءتعلمات منفصلة من اجل 

أي عندما نريد ترسيخ كفاية ،أو حتقيق  أييت أيضا عند هناية بعض التعلمات اليت تشكل كال داال،و         

 ائي لإلدماج .اهلدف النه

 مفاهيم حول اإلدماج:املبحث األول:

 مفهوم اإلدماج:-1

لى الشيء تداجموا عا :استقام ،و وج  م  د   ج  م  د  ي   ر  األم   ج  م  د  »وردت كلمة دمج يف لسان العرب البن منظور :لغة :

 أدجمتهدجما و احلبل :أجاد فتله ،ودجمت املاشطة الشعر  ج  م  د  أ  :اجتمعوا ،وصلح دماج ودماج :حمكم قوي ،و 

 )1) .«افروا عليه وتعاونواتدامج القوم على فالن تداجما إذا تض:ضفرته ،و 

يقال هو التام خفاء ،و هو الذي كأنه يف ابلضم ،و  اج  م  منه الصلح الد   »املداجمة :مثل املداجاة ،و           

 وج هو الدخول م  الد  أضمره،و س:الفر  ج  م  د  أ  ،و  مج  د  كل ما فتل فقد أ  و  ،اج اخلط:مقاربته منهم  د  و  ،احملكم

يف البيت  ج  م  د  ،و :اجملتمع  امج  الد  شيء املدمج :املدرج مع مالمسته،و الأدجمت الشيء إذا لففته يف ثوب ،و و  

جمدامة إذا كان قاطعا  ل  يقال رج  ة هي العمامة ،و اجم   د  م  ة :متداخل ،و ج  ي  م  د   ل  رج  ا :دخل ،و وج  م  يدمج د  

ا يف عدوها:أسرعت ، يقال وج  م  دجمت األرنب تدمج د  ة: مظلمة، و اجم  ليلة د  مدور، و  أي ج  مد  ن  م   ل  ص  ن  ،و لألمور

 )2(.«:القدح  ج  م  املد  ة أي الطريقة، و جم   الد  ة، و جم   هو تلك الد  

                                                

،مادة الدال ،دت  1مجال الدين حممد بن مكرم املعروف اببن منظور،لسان العرب،دار الكتب العلمية لنشر و التوزيع ، بريوت ، لبنان ،ج-1 
 . 420،ص

 .420املرجع نفسه ،ص -2 
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هبدف التوصل  إقامة عالقات بني التعلمات، »يعرف اإلدماج يف دليل بيداغوجيا اإلدماج معناه،  اصطالحا: 

لتدريب التالميذ على املعارف، واملهارات املكتسبة، و ذلك من خالل تعبئة ات مركبة، و حل وضعي إىل

    )1( .« دماج، وتتطلب منهم إجياد حل هلاعيات مركبة، تسمى وضعيات اإلاإلدماج، تقدم هلم وض

  عملية تربط بواسطتها بني العناصر اليت»على أنه  xavier rogiers  يعرفه روجريس و              

 )2 («كانت منفصلة يف البداية، من أجل تشغيلها وفق أهداف حمددة خالل وضعية تعليمية 

يشري إدماج املعارف إىل السريورة اليت »على للرتبية، يف كيبيك اإلدماج مبا يلي يعرف اجمللس األو               

يطبق املعارف اليت مله الداخلي، و د ابلتايل بنية عايربط هبا التلميذ ، معارفه السابقة مبعارف جديدة، فيعي

 )3)  .«اكتسبها يف وضعيات جديدة ملموسة 

حدة تؤدي إىل اكتساب وا»توازن على ديناميتني متكاملتني،  غزالنيرتكز اإلدماج يف نظر و             

حيث يقدم اإلدماج كسريورة طويلة فاايت على طول برانمج التكوين، و اىل تعزيز تلك الكأخرى الكفاايت، و 

ال تظهر النتائج ، إال بعد مرور ساعات كثرية من التعلم ، وهي سريورة دينامية ،و يظهر إدماج املعارف حينما 

 )4( .«القيام به بشكل مستقل غ النتائج ، وفهم ما يقوم به ، و يكون الطالب )التلميذ( قادر على بلو 

 فاتيح مساعدة هي الفعلثالث كلمات م»يتم التعرف على مستوى إدماج التعلمات من خالل و             

 )5( .«االستقاللية الفهم، و و 

غي أن تكون يف عليه فإن بيداغوجيا اإلدماج ترمي إىل جعل املتعلم ، يعطي معىن للتعلمات اليت ينبو           

 فائدة ابلنسبة للمتعلم .سياق ذي داللة ، و 

                                                

 تكوين األطر بية الوطنية و التعليم العايل و الوطين للتجديد الرتبوي و التجريب ،اململكة املغربية ، وزارة الرت دليل بيداغوجيا اإلدماج ،املركز -1 
 . 18ت ،ص ،،د 1البحث العلمي، طو 
 2ية ،طترمجة ،حلسن بوتكالي ،منشورات علوم الرتبري ،الوضعيات ، األنشطة ،إعداد و كزافييه روجريس ،بيداغوجيا اإلدماج ،اإلطار النظ-2 
 . 51،ص 2009،
 . 2006ترمجة ،احلسن حلية ،فاس ،املغرب ،مركز حقوق الناس ،ت، األلفاظ واملفاهيم واالصطالحات ، إعداد و موسوعة الكفااي-3 
 املرجع نفسه ، دون صفحة .-4 
 نفسه، دون صفحة . -5 
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موعة من العناصر، قصد تكوين كل منسجم من هذه تقييم التفاعل بني جم»يفيد اإلدماج عملية           

يدل اإلدماج يف اجملال عله منسجما مع العناصر األخرى، و العناصر، أو عملية إدماج عنصر جديد بكيفية جت

تتم فيها عملية  معني، أو يف جماالت خمتلفة،الديداكتيكي، الرابط بني موضوعات دراسية خمتلفة يف جمال 

مدرسة ما  متنوع للمواد الدراسية يف فصل أويعين اإلدماج، كذلك توزيع مرن و  ، كماالتعلمتصميم التعليم و 

 )1(.«حاجات التالميذ بكيفية تراعي قدرات و 

يفيد عملية توحيد بني املؤسسات املدرسة، اليت تضم  »أما خبصوص اإلدماج يف جمال الرتبية، فهو            

اخلاصة ،كما يفيد كذلك إزالة احلواجز بني املواد  االحتياجات األطفال املتخلفني أو املعاقني ، أو ذوي

يعد اإلدماج هنا صورة دينامية املدرسي، داخل الرتبية اخلاصة، و كما يهيمن حاليا مفهوم اإلدماج   الدراسية،

مشخصة، ابلنسبة لكل طفل من خالل مشروع تربوي، كما تعد أشكال اإلدماج مرنة، حبيث يكون املشروع 

 أو مجاعيا لفرتة جزئية، أو كلية، يتم داخل فصل دراسي عادي أو خاص، إىل جانب هذا فإن اإلدماج  فرداي، 

يشكل اإلدماج املكتسبات املرتبطة بتكوين ،و  gagnéميثل املرحلة السادسة لسريورة منط التعلم لدى جانيي   

 (2)     ذ.نية معارف التلميالكفاية، بطريقة مستقلة، تبعا إلدماجها داخل ب

كن من تالقي املواد داغوجية، متمنه ميكن القول أن اإلدماج يف التدريس الذي يفيد أساسا مقاربة بيو          

 تنظيم تعليم التالميذ.غناء و وتداخلها، إل

فهو يفيد ان البيداغوجيا » pédagogie de l’intégrationمفهوم بيداغوجيا  أما            

صد استعماهلا يف وضعيات تنظيم مكتسباته، قإىل الدفع ابملتعلم إىل جتميع و  دفاملوضوعة قيد االستعمال، هت

ك إذا كان هنالجدير ابلذكر أن اإلدماج ال يسعه أن يتحقق إال مركبة، وهي اليت تسمى بوضعيات اإلدماج، و 

وضعية مركبة، اإلدماج يظل ضراب من املستحيل، يف غياب  أناإلتقاانت، كما تعلمات خمتلفة، هتم الدراايت و 
                                                

  2للممارسات اإلدماجية، منشورات عامل الرتبية، املغرب ، طاملقارابت الديداكتيكية ، بيداغوجيا اإلدماج، املفاهيم و عبد الكرمي غريب-1 
 .169، ص 2011، 

 . 175، ص املرجع نفسه -2 
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أن يقوم ابإلدماج بدال من ال ميكن ألحد ،و شخصية عملية داخلية و يتعني حلها من قبل املتعلم، إن اإلدماج 

مثلما وهو يقوم به لذاته، و  يقودان إىل طرح السؤال: من يقوم ابإلدماج؟ إنه املتعلم،  هو األمر الذيآخر، و 

  ( 1)  .«هو يقرتح كذلك وضعيات ينبغي حلهاف مراجعات،متارين تطبيقية و  يقوم املدرس ابقرتاح

اعل الرئيس يف سريورة بل املتعلم هو الف »حيث جند أن هذا ال يعين أن املدرس، هو من يدمج         

لو حول مسائل تتسم ابلبساطة خطوة أوىل، يف موضعته يف يف كل حلظة و اإلدماج، ويعد تشغيل كل متعلم، و 

للتعلم بشكل أفضل، غري أن املدرس أن يرتكب أخطاء، فهي تبقى ضرورية  من الطبيعيركز التعلمات، و م

تصحيحها، أما مضاعفة التغذايت تتمثل يف اإلشارة إىل األخطاء و  مطالب أبن يقدم له تغذية راجعة خارجية،

هناك يف هذا الصدد جعة ابلنجاعة، و ينبغي أن تتسم التغذية الراملفردنة، فهي تشكل خطوة اثنية، و الراجعة ا

 (2) .«راجعة فعالة، فيما يتعلق إبنتاجه ثالث قواعد ينبغي احرتامها من أجل إعطاء املتعلم تغذية 

 تقدمي تغذية راجعة بصفة فورية.–هي كما يلي و          

 تقدمي املظاهر اإلجيابية قبل إاثرة النقط اليت ينبغي حتسينها.-                         

 .بوطة سواء كانت إجيابية أو سلبيةتقدمي تغذية راجعة مض-                        

 رجاع معارف، أو حل متارين مدرسية ال ميكنه الذهاب أبعد من إ»ذا مل يتوصل املتعلم إىل اإلدماج، إ         

يبقى على اره الدراسي، و يظل من مت عاجزا عن مواجهة وضعيات جديدة سواء يف حياته، أو على امتداد مسو 

طرح السؤال:هل ينبغي تعليم اإلدماج للمتعلمني؟ أال يقومون ابإلدماج بصفة  املستوى من املشروع هذا

 حاملا يتحقق لديهم تلقائية؟ هناك بعض املتعلمني الذين يتفوقون يف اإلدماج أبنفسهم، فعلى سبيل املثال 

 

 

                                                

 .175، ص عبد الكرمي غريب، بيداغوجيا اإلدماج املفاهيم واملقارابت الديداكتيكية للممارسات-1 
 .175نفسه، ص املرجع  -2 
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م إنتاج ن  مبفردهم، غري أن يكتسبون كما معجميا يكون إبمكاهناكتساب قواعد النحو وتصريف األفعال، و 

 (1) .«بصفة تلقائيةلون إىل ترمجة اإلدماج أبنفسهم و خباصة الضعاف منهم، ال يتوصاملتعلمني، و  أغلب 

 املفاهيم املرتبطة ببيداغوجيا اإلدماج: -2

قط ميكن القول إن شخصا ما يتوفر على كفاية يف جمال معني، حينما ال جيوز فمفهوم الكفاية: -أ         

كون قادرا على التجنيد إمنا حني يو  » والطرائق واملواقف، اإلتقاانت عض املكتسبات، من قبيل املعارف و ب

فيما يلي بعض األمثلة للكفاايت حلل وضعية مسألة يف جمال معني، و املدمج للمكتسبات الضرورية، امللموس و 

حترير فاتورة  -ب استعمال معجم متخص اليت ينطبق عليها هذا التعريف: القيام مبكاملة هاتفية ال تتطل

بشكل أكثر حتديد تعد الكفاية ة تربز خمتلف مشاكل تلوث املاء واهلواء، و انطالقا من وضعية معيش –بسيطة 

 سألةجمموعة مدجمة من املوارد يف أفق حل وضعية مهي إمكانية الفرد، جتنيد  roegiersحسب روجريس 

 (2) .«تنتمي إىل فئة من الوضعيات

حسن التواجد )املواقف( اإلتقاانت، و اسية يف الدراايت و تتمثل املوارد بصفة أسمفهوم املوارد: -ب        

جتنيد الضرورية للتمكن من الكفاية، فعلى سبيل املثال، إذا رجعنا إىل املثال األول املتعلق مبكاملة هاتفية، ينبغي 

 املوارد التالية:

 هو معجم من قبيل صيغ اللياقة على سبيل املثال.جل مكاملة هاتفية، و جم أساس من أ: اإلملام مبعالدراايت-

 أو سؤال مطروح، أو صيغة لتقدمي شخ  : هي من قبيل صياغة سؤال، أو صياغة إجابة عناإلتقاانت-

تقدمي املعلومات الضرورية لفهم إرسالية واردة من شخ  غري مرئي، حيث ال ميكن استعمال احلركات  

 اجلسمانية .

                                                

 .177املقارابت الديداكتيكية للممارسات اإلدماجية، ص و  ، بيداغوجيا اإلدماج، املفاهيمعبد الكرمي غريب-1 
 2التوزيع، الدار البيضاء، املغرب، طيم، منشورات عامل الرتبية لنشر و التقيريب، بيداغوجيا اإلدماج، مناذج وأساليب التطبيق و عبد الكرمي غ-2 

 .10، ص 2011
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موقف ودي، أو التالؤم مع احملاور، أو التحدث ابرتياح مع شخ  غري : يتمثل يف تبين -التواجد  حسن

 (1) مرئي.

متثل املوارد املكتسبة داخل ا يتعلمه التلميذ داخل األسرة، وابحلي، ويف فضاء املدرسة، و تتعلق هذه املوارد مب

يقة تقليدية، أو عرب وضعيات مسائل املدرسة موضوع تعلمات منظمة هلذا الغرض، سواء مت ذلك بطر 

 ديداكتيكية، حيث يوضع التلميذ يف مركز التعلمات أو عرب طرائق بيداغوجية أخرى.

كاسا لكفاية عوضعية تشكل ان»يفيد مفهوم الوضعية اهلدف،  مفهوم الوضعية اهلدف: -ج            

ارسة الكفاية، أو فرصة لتقييم درجة التمكن يتعني إرساؤها لدى التلميذ، وهي وضعية ميكن اعتبارها فرصة ملم

يعين احلديث  من الكفاية، يف ظل املقاربة ابلكفاايت األساس، حينما يتم احلديث عن الوضعيات، فإن ذلك

هي اصطالحات مرتادفة(،لكي عن وضعيات أهداف، وعن وضعيات إعادة استثمار، وعن وضعيات إدماج )و 

 إتقاانت تنمية تعلمات جديدة ملفاهيم، و اليت تتجسد وظيفتها يفة، و ييزها عن وضعيات الديداكتيكييتم مت

 (2) .«ت األهداف وضعيات، مسائل مركبة وليست جمرد مترين تعد هذه الوضعياو 

 ث، تقتضي الوضعية اهلدفاملتعلق بظاهرة التلو ال الثالث، الذي أوردانه سلفا، و فعلى مستوى املث            

قرتاح حلول مالئمة جتند سياقا للتلوث، عرب رسم أو صورة مثال، مث يدعوه إىل ا أن يقدم املدرس للتلميذ

 إتقاانت سبق تعلمها خالل الدرس.مفاهيم و 

يف املقام األول، إىل أن كل كفاية ترتبط بفئة من  جتدر اإلشارةمفهوم فئة الوضعيات:  -د           

دة منها لوضعيات األهداف، حيث تشكل كل واحمتثل هذه األخرية جمموعة من او  »املسائل، الوضعيات 

يتعلق األمر بفرصة ذات درجة تركيب كافية يف ظل ظروف واقعية، إال أنه ال ينبغي فرصة ملمارسة الكفاية، و 

تعد كافة هذه الوضعيات متكافئة، أي أهنا قابلة ز،ما هو مرتقب من قبل التلميذ، و هلذه الدرجة أن تتجاو 

                                                

 .11بيق والتقييم، ص  عبد الكرمي غريب، بيداغوجيا اإلدماج، مناذج وأساليب التط -1 
 .11، ص  املرجع نفسه    -2 
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ميكن تقييم الكفاايت داخل املدرسة عرب وضعيتني، أو ثالث الرتكيب، و صعوبة و فهوم درجة الل مبللتباد

هو األمر الذي ال يعين متثيلية للكفاية، قدر اإلمكان، و وضعيات أهداف، شريطة أن تكون هذه الوضعيات 

طبق مثال األمر نفسه ينيته، إذ يتم منحه فرصة للتمرن، و كفاأن التلميذ يتم تقييمه بصفة مباشرة على مستوى  

اكتسابه للموارد الضرورية للسياقة )تشغيل احملرك، تغيري بعد تعلمه لقانون السري، و على سائق مبتدئ، حيث 

على السياقة يف ظل وضعية  السرعة (ال يتم تقييمه على الفور، بل ينبغي له أن يتمرن للعديد من املرات

 (1) .«حقيقية

فا، جند يف املثال األول )مكاملة هاتفية (أن فئة الوضعيات األهداف ابلعودة إىل األمثلة الواردة سل          

ية مع قريبة مكاملة هاتفللكفاية، هي جمموع خمتلف املكاملات اهلاتفية اليت يتعني على التلميذ مواجهتها، مثال 

 ، أو مكاملة مع صديق يسأل عن أحواله، شريطة أن تظل هذه الوضعيات يف إطارتدعوه إىل قضاء عطلة

  أن ال تستدعي معجما متخصصا .أي أن تتم ابستعمال اللغة األم و احلدود املوضوعية، 

 راج مفهوم اهلدف النهائي لإلدماجيرجع الفضل يف إدمفهوم اهلدف النهائي لإلدماج: -ه                

 تقاانت اإلايل جمموع الدراايت و ابلت، و 1981سنة   de keteleداخل حقل البيداغوجيا إىل دي كتيل 

يرتجم هذا املفهوم املواصفة املرتقبة من التلميذ يف ختام سلك دراسي التواجد، املتعلقة بسلك دراسي، و حسن و 

فيما يلي نقدم بعض األمثلة للهدف النهائي ينة أو حقل مرتبط مبواد معينة، و وعلى مستوى مادة مع معني،

 (2) لإلدماج :

 لك األول االبتدائي )ختام السنة الثانية ( :مثال للهدف النهائي لإلدماج يف ختام الس 

لوضعية حمددة تالئم سن تستجيب تتكون على األقل  من ثالث مجل، و كتايب، إلرسالية قصرية إنتاج شفهي و 

 ذلك هبدف :التلميذ وبيئته، و 

                                                

 .12ص  بيداغوجيا اإلدماج، مناذج وأساليب التطبيق والتقييم، ،عبد الكرمي غريب-1 
 . 14، ص املرجع نفسه- 2 
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 التعريف هبويته.-            

 .االستخبارتقدمي معلومات عملية و -            

 الزمن .ضعة والتموضع يف الفضاء و املو -            

 التعبري عن الشعور .-           

 التعبري عن وجهة نظر .-           

 :مثال للهدف النهائي يف مادة الرايضيات ابلنسبة للسنة الرابعة من املستوى االبتدائي 

 (1) حل وضعية مسألة تضع قيد االستعمال:

 .10.000إىل  0الصحيحة من  ألعداداالعمليات احلسابية األربع على -        

 الكسور البسيطة.-        

السعة ، السنتمرت( ، والكتلة )كيلوغرام، غرام(، و املليمرتقياسات الطول )املرت، الكيلومرت،  -        

 )لرت، سنتلرت ( واملدة الزمنية )ساعة، دقيقة(.

 طيل، متوازي أضالع .األشكال اهلندسية املتداولة، )مربع،قرص، مثلث، مست-        

الذي يفيد يف إطار »اهلدف العام ما بني اهلدف النهائي لإلدماج، و ال ينبغي اخللط         

بيداغوجيا األهداف، قصدايت عامة، فعلى خالف اهلدف العام، يكتسي اهلدف النهائي لإلدماج 

اليت تتسم املسائل، و  عرب فئة من الوضعيات طابعا أكثر دقة، مادام يتحدد على شاكلة كفاية أساس

 مبادة دراسية                  بسلك دراسي،و برتكيبها النسيب، مادامت تغطي ما هو أساسي يف املكتسبات املرتبطة 

 ، يتم على شاكلة تقييم ييم حتقيق اهلدف النهائي لإلدماجمن مث فإن تقمعينة، أو حبقل من املواد، و    

  (2) .«الكفاية

          
                                                

 .15ص  بيداغوجيا اإلدماج، مناذج وأساليب التطبيق والتقييم،،عبد الكرمي غريب -1 
 .15، صاملرجع نفسه-2 
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هو مفهوم يغطي الكفاايت لإلدماج، و  يتم اللجوء كذلك إىل مفهوم اهلدف الوسيط »األحيان ويف بعض 

 (1) .«سنة دراسية، تنتج داخل سلك دراسياملنشود حتقيقها يف ختام 

وبصفة عامة، يتم اللجوء إىل أنشطة إدماج بشكل منظم خالل سنة دراسية، أو يف ختام مرحلة من          

، أو شهرا، أو أسبوعا، ومن مث  trimestre، أو أثلواث  semesterسنة أو أسدوسا  التعلم، سواء كانت

 .فإن مفهوم اإلدماج يعد روحا أكثر منه جهازا يتسم ابلدقة 

 أنواع اإلدماج: -3

قطائع التقليدية بني التعلمات، وخمتلف عناصر يعرف اإلدماج عموما بتنظيم يستهدف جتاوز ال          

إبحداث العالقات فيما بينها، كما أن الدراسات املرتبطة ابلذاكرة، أثبتت أن التعلمات اجلديدة  ذلكاملنهاج، و 

استعماهلا بعد فرتات زمنية اكتساهبا إذا مل تدعم إبدماجها و معرضة للنسيان بنسبة كبرية، بعد فرتة قصرية من 

    (2) خمتلفة نذكر منها:أنواع  اإلدماجذاكرة )قصرية و بعيدة املدى (، و تسمح بتشغيل خمتلف أنواع ال

خمتلف هي عملية تروم تصريف و  integration des apprentissagesإدماج التعلمات -         

 املهارات اليت تساهم يف تربية األفراد من جهة أخرى.املواد الدراسية، من جهة و 

 مهارات جديدة يف بنيته الداخلية.إدماج الفرد حملتوايت و -        

هذه تمادا على انسجام اتم للمعارف، و إدماج خمتلف تعلمات وحدة معرفية مبنظور شامل، اع-       

من هذا املنظور يصبح حل املشكالت بدوره موردا إعادة البناء، و دائمة البناء و  مرتبطة ابستنتاجاتالتعلمات 

 الكتساب املعارف اجلديدة.

يف هذه ف مكوانت الوضعية البيداغوجية، و بني خمتلجز ترفع احلوا »اإلدماج وضعية بيداغوجية  -       

أكثر من ذلك، أن كل مكون من مكوانت الوضعية البيداغوجية يدمج للحظة ميكن احلديث عن التفريد، و ا
                                                

 .16ص مناذج وأساليب التطبيق والتقييم، ، لكرمي غريبعبد ا -1 
التوزيع، عني مليلة ناهج الرمسية، دار اهلدى للنشر و املاالبتدائي وفق النصوص املرجعية و حممد الصاحل حثرويب، الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم -2 

 .30اجلزائر، دط، دت، ص 
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بذاته، مثال :إدماج األفراد )األقران، اجملموعات ( إدماج املواضيع )البيئة، الصحة( إدماج املوارد البشرية 

 ني (، إدماج املدرسثنائي أو مبجموعة من املدرسات و  عددمن االسرتاتيجيات، تدريس )ختطيط، تفاعل،

 (1) .«انت البنية التحتية البيداغوجية استغالل موارد اجملاالت االجتماعية، تفاعل مكو الوسط و 

 ائي، أو إىلتتوخى تصريف مهارتني أو أكثر تنتميان إىل نفس اجملال النم »إدماج املهارات عملية -           

 جماالت أخرى خاصة ابلتعلم نفسه.

إدماج املواد عملية ترمي إىل تصريف حمتويني متداخلني أو أكثر ينتميان إىل املادة نفسها، أو إىل -           

 (2) .«يهدف إىل تنمية مهارة ماذلك قصد حل مشكل معني، مواد خمتلفة، و 

 خصائص اإلدماج:-4

اليت استوحيناه من التعريف الذي اقرتحه نشاط يتضمن اخلصائ  التالية: )و  كل  يعد نشاط اإلدماج          

 (3) أهم خصائصه:و  (لوضعية اإلدماج، de Keiteleكتيل   دو

ملتمركز حول املدرس، فال ميكن أن نعتربه نشاط هو نشاط يكون فيه التلميذ فاعال،أما النشاط ا-1         

 أن حيرك التلميذ موارده بنفسه . إدماج، مادام تعريف اإلدماج يستوجب

رد ذات على مواهو نشاط يقود التلميذ إىل تعبئة جمموعة من املوارد، جيب التأكد من توفر التلميذ -2        

القدرات (، لكن جيب احلرص اآللية التلقائية و التواجد، و  نمعارف التجربة و حسطبيعة خمتلفة،)املعارف، و 

 بكيفية مرتاكبة، ال أن يتم جتميعها . أيضا على حتريك هذه املوارد

نشاط يرتكز على حل  »نشاط موجه حنو كفاية أو حنو هدف إدماج هنائي:نشاط اإلدماج هو -3       

خباصة إذا  ، و وضعية ) وضعية مشكلة أو وضعية دالة(، شبيهة ابلوضعية اليت يدعا فيها التلميذ ملمارسة نشاطه

 يفيد ذلك أن النشاط ينبغي أنة، أو حتقيق هدف إدماجي هنائي، و ايتنمية كفكان نشاط اإلدماج يتوخى 
                                                

 .31املناهج الرمسية، ص االبتدائي وفق النصوص املرجعية و رحلة التعليم حممد الصاحل حثرويب، الدليل البيداغوجي مل -1 
 .31املرجع نفسه، ص  -2 
 . 93حلسن بوتكالي، بيداغوجيا اإلدماج، اإلطار النظري، الوضعيات، األنشطة، ص -3 
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يف بعض احلاالت يكون جمموع التعلمات مرآة للكفاية، هلذا ليس من الضروري يعد التلميذ ملمارسة الكفاية، و 

م ال شك أن هذه املقاربة حترت تتطور عرب جمموع األنشطة، و ون و تتكإجناز التعلمات منفصلة، فالكفاية ذاهتا 

 وهي حالة دروس الرتبية البدنية ،  c est forgeant qu’  on devient forgon القول املأثور

 (1) .« دروس األعمال اليدوية يف غالب األحيان، مع ذلك يتعني حتديد: ماهي الكفاية و كيف هنيئهاو 

سم، وفق طريقة اليدوية، إذا كان اهلدف هو جعل التلميذ قادرا على صنع ج أنخذ مثاال عن األعمالو

 ملعلم للتالميذ واحدا تلو اآلخر استعمال معطاة، يتعني أال تكون التعلمات يف شكل دروس، يبني فيها ا

احلركات اليت عليهم القيام هبا، لصنع ذلك اجلسم، بل على العكس من ذلك، جيب تعليمهم أن يصنعوا  

 الكفاية لديهم .وع من التعلم تنمي اجلسم بقراءة طريقة االستعمال، حىت كانوا خيطئون فبهذا الن

ينبين نشاط اإلدماج خباصة على استثمار وضعيات دالة، غري أنه يتوجب  »نشاط ذو معىن: -4          

 ال لوضعية قد يتخذ أشكاال متعددة علينا حتديد املقصود بوضعية دالة حتديدا دقيقا: لقد رأينا أن الطابع الد

عية وضعية جيب أن تكون قريبة من حميط التلميذ، لكن هذا غري كاف، فالوض ابلتأكيد فإن الوضعية الدالةو 

، وضعية يكون فيها لتعبئة مكتسبات التلميذ، معىن سواء  تتوخى حتقيق هدفالدالة وضعية تشرك التلميذ و 

قراءة ته، إننا مل نعد نقرأ للقراءة، وإمنا نقرأ للكان حبثا عن معلومات، من أجل إخبار أو حل مشكلة اعرتض

لكننا نقرأ يف صحيفة، كتمرين قرائي بسيط، و  كما أننا مل نعد نقرأ مقاالإمنا نقرأ لكي نرد على رسالة صديق،  و 

 (2) .«حبثا عن معلومة حمددة

 هي وضعية دالة، ابلنسبة للمدرس وللعاملمثال وضعية كتابة رسالة لطلب تعديل مواقيت العمل،           

 لتلميذ.لكنها غري دالة ابلنسبة ل

                                                

 . 29، منتدايت احلكمة التعليمية، املغرب، ص جملة تقنية احلرية النفسية، حبث حول البيداغوجيات احلديثة، األستاذ املسري أمحد العلوة  -1 
 .95حلسن توتكالي ، بيداغوجيا اإلدماج، اإلطار النظري، الوضعيات، األنشطة، ص-2 
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 جيب أال تكون الوضعية املختارة قد حلتها مجاعة من»نشاط متمفصل حول وضعية جديدة: -5         

إال فإهنا ستكون إعادة إنتاج وال خيفى، أن إعادة اإلنتاج ال حترك املوارد قبل، أو حىت تلميذ واحد منها، و 

لكن ينبغي أال تكون خمتلفة كليا، مبعىن ، و تلف عن تلك اليت استثمرت سلفااملتنوعة، هلذا من الالزم أن خت

 (1) «جيب اختيارها من فئة الوضعيات اليت حتدد الكفاية.

م، بني التمرين، تطبيق القاعدة  العلو ابلتمييز يف الرايضيات و » تسمح لنا اخلصائ  السالفةو         

 حل املشكالت  دم اخللط بنيينبغي عارسة الكفاية مبعناها الصميم، و بني حل املشكالت، أي ممالنظرية،و 

وبني التطبيق الذي يعرف فيه التلميذ من البداية املورد الذي سيضطر إىل حتريكه، فنحن منارس الكفاية، إذا  

اليت يؤول إىل رك جمموعة من املعارف والقواعد و العمليات احلسابية، والصيغ ...و كانت املشكلة املطروحة حت

 هي كذلك وضعية مشكلة ذات معىن، ابلنسبة للتلميذ حل املشكلة، و  تلك اليت تفيد يف التلميذ حتديد

 (2) .«يعدها كمشروع يستثمر فيه موارده أو الطالب،

 بدون توفر هذه الشروط، فإننا ال نتجاوز مستوى التمرين العادي .و           

 شروط وأتثريات الدمج:املبحث الثاين:

 شروط جناح الدمج:-1

 وط جناح الدمج، التخطيط الواعي الذي يهيئ الفرص املناسبة للتفاعل بني األترابإن من أهم شر          

قد حذر ستيفنز غري املعوقني يف املكان نفسه، و  األطفالين جمرد وضع األطفال املعوقني، و فالدمج ال يع

stephens1977 املالحظة .املستند إىل مبدأ احملاولة و ، من خماطر الدمج التجرييب 
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 طيط مسبق، قد يقود إىل مشكالت وصعوابت، وليس إىل حتقيق األهداف املرجوة  فالدمج دون خت        

 (1)عند التخطيط لربامج الدمج ينبغي مراعاة العوامل األساسية التالية: و 

بوجه عام يقرتح أن إىل األطفال العاديني يف الصف، و اخلاصة  االحتياجاتنسبة األطفال ذوي -1       

طفلني، فذلك قد يقود إىل اخلاصة، على طفل واحد أو  االحتياجاتح أن ال يقتصر عدد األطفال ذوي يقرت 

 نبذهم.عزهلم و 

مع ي األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ليس العمر الزمين، ينبغي دمج األطفال ذو مستوى النمو و -2      

مج وفقا للعمر لكي يتم الدبينهم، و  ر منهم سنا، فذلك خيفف التباين ويقلل الفروقأطفال عاديني أصغ

 عناية.البد من تقييم مستوايت أدائهم، ومنوهم مبوضوعة و ليس العمر الزمين، العقلي، و النمائي/ 

ربامج اليت تراعي املخطط هلا بعناية، إن الربامج التعليمية اجليدة، هي الاخلربات التعلمية الفردية و -3      

ثابة ريدة املوجدة لدى الطفل، فمراعاة هذه اخلصائ  النمائية، تعمل مبمواطن القوة الفمواطن الضعف، و 

 الفعالة.مفتاح للخربات التعلمية، والنمائية املالئمة و 

 الربامج التعليمية ألبنائهم. تنفيذاء األمور بفاعلية، ونشاط يف ختطيط، و التزام املربني مببدأ مشاركة أولي-4     

 تعتمد على اجتاهات ذوي العالقة مجيعا، فمن فيهم األطفال  »الدمج،  كذلك فإن احتماالت جناح-5    

لتصبح أكثر  االجتاهاتاإلداريني، وذلك يعين ضرورة تطوير السبل الفعالة، لتعديل وأولياء أمورهم ، واملعلمني و 

ة، اليت تعيق منو لنفسياهات النظر الرتبوية، التقدمية، وإزالة احلواجز املادية و جواقعية، وإجيابية، وتشجيع و 

 (2) .«تعلمهماألطفال و 

لعمل كعضو فريق متعدد التخصصات ا»وأخريا فإن الدمج يتطلب من معلم، الصف الدراسي العادي، -6   

معلمي  ومعلمي الصفوف العادية  املديرينهي تفرض على فل عديدة ومتنوعة، و اخلربات، فحاجات الطو 

الداعم ) مثل أخصائي العالج النطقي أو العالج الطبيعي أو الرتبية  غريهم من أعضاء الفريقبية اخلاصة، و الرت 
                                                

 .143، ص2009، 1موزعون، طية اخلاصة، دار الفكر الناشرون و يب التدريس يف الرتبأسالمناهج و مجال اخلطيب، مىن احلديدي، -1 
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 اخلربات الكافيةملصادر الالزمة و إلجناح الدمج، إذ ال تتوفر للمعلم العادي ا يتعاونواضية(، أن يعملوا معا و الراي

سي يف هذا ب الدور األسامن الواضح إن إدارة املدرسة تلعهذا النوع من العمل التشاركي، و  بدون حتقيق

عليها نعتمد إمكاانت جناح برامج الدمج إىل حد بعيد، فهي اليت هتيئ اجلو املدرسي العام لقبول الصدد، و 

القوانني املنظمة له، إضافة إىل ذلك فإن املدير يتحمل مسؤولية توفري تعليمات و فلسفة الدمج، وهي اليت مترر ال

 (1) .«تطور مهاراهتم وتتعدل اجتاهاهتملعادية حبيث تبرامج التدريب يف أثناء اخلدمة ملعلمي الصفوف ا

أخريا فالبد من اإلشارة إىل أنه من غري الضروري، تعميم عملية الدمج على املدارس كافة، بل و          

عدد األطفال هيئة مشاريع، أو مناذج توضيحية وبعدد يتناسب، و يستحسن تطبيقها، على بعض املدارس على 

 بتوزيع جغرايف مدروس.اصة يف بلد ما و ي االحتياجات اخلذو 

 أتثريات الدمج على األطفال العاديني:-2

إن أداء األطفال العاديني الذين يدرسون يف صفوف الدمج، خيتلف عن أداء األطفال العاديني            

يف  ل العاديني،الذين يدرسون يف صفوف ليس فيها أطفال معوقني، ودمج األطفال املعوقني مع األطفا

بوجه عام، فإن الطالب ذوي و  »ينطوي على أية خماطر على منو األطفال العاديني، الصفوف نفسها، ال 

من القدرات، و على أي  القدرات املتميزة، يستفيدون أكثر من التعليم مع الطالب لديهم نفس املستوى

راهتم منخفضة ليست فروقا  قدحال، فالفروق يف التحصيل األكادميي بني الطالب الذين يتعلمون مع طالب 

 (2)  .«كبرية

ت األطفال العاديني، أتثريان يكون لدمج األطفال املعوقني، و فثمة من خيشى أ »وابلرغم من ذلك،          

للدمج، على األطفال  يف احلقيقة فإن الدراسات اهتمت ابلتأثريات اإلجيابيةسلبية على األطفال العاديني، و 

هناك حاجة إىل املزيد من ات ذلك على األطفال العاديني، و بشكل حمدود على أتثري  مل تركز إالاملعوقني، و 

                                                

 .144مجال اخلطيب، مىن احلديدي، مناهج و أساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة، ص -1 
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، قد البحوث العلمية، لتحديد التأثريات احملتملة للدمج، على منو األطفال العاديني بنماذج منائية غري مناسبة

ل العاديني من أمناط شخصية غري مقبولة، وهل يعمل الدمج على حرمان األطفايتعلمون منها سلوكيات، و 

 (1) « االجتماعية؟يئة الغنية، ابإلاثرة املعرفية واللغوية و الب

تشري إىل أن األطفال العاديني الذين يتعلم معهم أطفال »إن الدراسات العلمية املتوافرة حاليا،               

 (2) .«التحصيلحيققون مستوايت عادية من النمو و معوقني يف نفس الصف، 

الدمج ال يرتك أتثريات سلبية تذكر على منوهم، فهم ال يقلدون السلوكيات اليت قد  مما يعين أن 

 تصدر عن األطفال املعوقني، إال إذا مت تعزيزهم على القيام بذلك

 وضعيات وفوائد نشاط اإلدماج:املبحث الثالث:     

 مىت وملاذا نلجأ إىل حلظات اإلدماج؟ :-1

يداكتيكي، يتوخى استدراج التلميذ، لتحريك املكتسبات، اليت كانت نشاط اإلدماج هو نشاط د          

 موضوع تعلمات منفصلة، فهي إذن حلظات تعلمية تقوم على إعطاء معىن لتلك املكتسبات.

 مىت نلجأ إىل حلظات اإلدماج؟ 

لمات، اليت يف أية حلظة من التعلم، السيما يف هناية بعض التع »ميكن أن نلجأ إىل أنشطة اإلدماج          

 (3) .«أو حتقيق اهلدف النهائي لإلدماج أي عندما نريد ترسيخ كفاية، تشكل كال داال، 

، قد تكون أنشطة قصرية )ال تتجاوز دقائق االعتياديةفأثناء التعلمات  »وتتغري أنشطة اإلدماج هاته،          

صري املدة، مهمة قد متتد من ساعة يف هناية التعلم تو  (4) ،« ضمن سياقمعدودات( لوضع مكتسبات عديدة 

 إىل عدة أايم.
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 :ملاذا نلجأ إىل حلظات اإلدماج 

إقدار التلميذ على حل وضعية مشكلة دالة، تنتمي إىل فئة معينة من  »تعين تنمية الكفاية،            

منظم الوضعيات، و من األجدى تدريب التلميذ على حل هذا النمط، من الوضعيات املعقدة، خالل نشاط 

 (1) «لتحقيق ذلك اهلدف.

فقليل هم التالميذ القادرون على إدماج مكتسباهتم، بشكل تلقائي، حىت لو كانوا يعرفون كل           

 العناصر، الالزمة حللها، على املستوى النظري.

 أن نطلق على هذه اللحظة، )اجلماعية ابلضرورة( التعلمية،مصطلح نشاط »نرى من األفضل، و          

اإلدماج بدل مصطلح وضعية اإلدماج ، ألن كلمة وضعية تشري إىل الوضعية املشكلة الدعامة )أي سياق  

الواقع أن املدرس قد يتقن إعداد وضعية تنظيم البيداغوجي املرتبط هبا، و معني و معلومة و توجيه(، أكثر من ال

لقسم بشكل جيد،)ألنه قام هو حبلها الكفاية املستهدفة، غري أنه مل يستثمرها يف اإدماج جيدة، تناسب 

القسم حتولت إىل نشاط إدماج بشكل عمودي( يف مثل هذه احلالة، لدينا وضعية إدماج جيدة، لكنها يف 

     (2)  .«رديء

يه التالميذ إلدماج من مثة ينبغي أن نفهم نشاط اإلدماج، ابعتباره نشاطا تعلميا ندعو فو             

   إدماج. حل وضعياتمكتسباهتم، و 
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 فوائد نشاط اإلدماج:-2

 تكمن أنشطة اإلدماج من منح معىن للتعلمات، حيث:           

  :للتعلمات ة يتبني أنشطة اإلدماج، الفائدة التطبيق »تبني جدوى كل تعلم، من التعلمات االعتيادية

 (1) .« االعتيادية الرئيسة

 :أمثلة

يعرف فيما يفيد البدء بتحديد، ،و لميذ فيما تصلح صيغة مساحةمن خالل وضعية معقدة، يدرك الت-        

 وحدة املساحة اليت سنشتغل عليها.

االستهاللية احلروف و للتلميذ فائدة عالمات الرتقيم  من خالل وضعية معقدة، يتبني-        

majuxules. 

 من خالل وضعية معقدة، يستطيع استخالص أمهية تقدير النتيجة.-         

  القواعد، ندرك أن ذلك ال و أثناء تطبيق بعض املفاهيم  »عن الفوارق بني النظرية و التطبيق: تكشف

عماهلا، و أخرى يشتغل كما نتمىن، لوجود معطيات مشوشة، و معطيات أخرى جيب أن حنوهلا قبل است

 كذلك لوجود حاالت خاصة يف تطبيق قاعدة،كما نتبني أنه حلل بعضو  (2)  ،«ينبغي البحث عنها

 لكن مفصلتهما.، ال يكتفي تكديس القاعدتني، 2 قاعدةو  1الوضعيات اليت يستلزم، قاعدة

 :جيب أال نرتدد يف اقرتاح وضعيات، أعقد مما يستطيع التلميذ حله يف  »تربز ما جيب أن يتعلمه التلميذ

  حلها جزئيا،فكيك هذه الوضعية، و وقت معطى،بشرط أن يكون قادرا على ت

 (3) .«مبساعدة خاصة
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أتويل سرعة معرب عنها أجنز(، و 1خريطة أورواب، )التعلملنفرتض أن التالميذ قد تعلموا قراءة  مثال األول :

km/m أجنز(، إبمكاننا أن نطلب منهم، أتويل  3قراءة احلرارة بدرجات مئوية، )التعلم أجنز(، و  2)التعلم

حيلوا الوضعية إال جزئيا ) اجلزء اخلاص  أجنز(، مع أهنم لن 4نشرة جوية، يواجهون فيها الضغوط)التعلم 

 (، فإهنم سيدركون أن معرفة الضغوط مفيدة يف أتويل النشرة اجلوية.1،2،3)ابلتعلمات 

أن نقرتح عليه نصا حيتوي على كلمات، أو بنيات  مثال الثاين: حينما يتعلم تلميذ لغة أجنبية، نستطيع

شرح البنيات كلمات اليت ال يعرف مقابالهتا، و ترمجة الجديدة، مث نطلب منه ترمجة ما يعرف، مع إعطائه 

 اجملهولة، أو دفعه إىل الفهم من خالل السياق.

  :إال ابختيار وضعيات تستلزم، مسامهة مواد لن يتحقق هذا املستوى، و  »تربز مسامهة خمتلف املواد

 (1) .«تعددة، أي ابختيار وضعيات بنوعيةم
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دماج )تقومي درجة اماء عيات إدماجية لتعلم اإلدماج أو لتقومي تعلم اإلبناء وض-3

 الكفاية(:

 (1) حيث تتم من خالل هذه املرحلة عملية بناء ثالث وضعيات إدماجية:          

 وضعية لتعلم اإلدماج    

 

وضعية تقومي تعلم اإلدماج و تقومي      وضعية تثبيت تعلم اإلدماج    

اية )التمكن من درجة مناء الكف

 مرحلة الكفاية(

تقدم هذه الوضعية للتالميذ، 

خالل احلصة األوىل من أسبوعي 

اإلدماج موارده اليت اكتسبها 

بشكل منفصل، خالل أسابيع 

 التعلم العادية.

 

 

 

 

 

لتالميذ  مت تقدمي هذه الوضعية

احلصة اجملموعة التجريبية، يف 

الثانية من أسبوعي اإلدماج بعد 

ىل جمموعات بناءا على تقسيمهم إ

نتائج الوضعية األوىل، حيث مت 

الرتكيز خالل هذه الوضعية على 

معاجلة الثغرات اليت اعرتضت كل 

جمموعة، ليتم إعطاء كل جمموعة 

فرصة تقدمي منتوجها وفقا للمعايري 

 احملددة سلفا.

ميذ بشكل فردي يف تقدم لكل تل

من أسبوعي اإلدماج احلصة الثالثة،

على من مدى قدرته قصد التأكد 

ارده بعد خضوعه، حلصيت دمج مو 

قياس تثبيت اإلدماج، و و  اإلدماج، 

مرحلة الكفاية  مدى متكنه من

هذه وضعية مت موضوع التقومي، و 

تقدميها يف إطار التجريب مبثابة 

تبار بعدي للمجموعتني اخ

 الضابطة.و  التجريبية 

 

                                                

، 2009املغرب، تكوين األطر، مكتبة املدارس، الدار البيضاء، بية الوطنية، والتعليم العايل والبحث العلمي، و دليل بيداغوجيا اإلدماج، وزارة الرت  1 
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 التجريب امليداين:  -4

 ب:تنفيذ التجري
 القبلي       ختباراال      
          

 

عدي )وضعية تقومي الب االختبار تعلم اإلدماج          
تقومي درجة مناء تعلم اإلدماج و 

 الكفاية(
 احلصة الثانية احلصة األوىل 

 ،مت تقدمي نفس الوضعية اإلدماجية
الضابطة للمجموعتني التجريبية و 

هبدف التحقق من املكتسبات 
قياس و  ،موعتنيالقبلية لكال اجمل

مدى قدرهتما على دمج تلك 
ها خالل اليت مت تلقي ،تسباتاملك

حتديد مراحل التعلم السابقة، و 
، مستوى حتكمها للكفاية املسطرة 
للمرحلة التعليمية ملستواهم 

 الدراسي.
 
 

مت تقدمي وضعية 
 ،إدماجية

موعة لتالميذ اجمل
التجريبية قصد 
االشتغال عليها 
لتعلم اإلدماج و 
الوقوف على 
الثغرات اليت 
الزالت تقف 
حجرة عثرة أمام 
متكنهم من دمج 
مواردهم، و 
ابلتايل اليت 

تعرتض 
اكتساهبم مرحلة 
الكفاية و تقدم 
هلم شبكة 
التحقق قصد 

 أدائهم تقومي 
تصحيح وبعد 

مت تقدمي وضعية 
 إدماجية،

جديدة لتالميذ 
موعة اجمل
ريبية، التج

هبدف تثبيت 
 تعلم اإلدماج 

حيث  ،املعاجلةو 
مت االشتغال 
على هذه 
الوضعية على 

شكل 
 ،جمموعات

بناءا على نتائج 
الوضعية اليت 
قدمت هلم 
خالل وضعية 
 ،تعلم اإلدماج

مت الرتكيز و 
خالل هذه 

مت تقدمي وضعة إدماجية، اثلثة 
الثالثة للمجموعتني خالل احلصة 
الضابطة هبدف التجريبية، و 

التحقق من مدى تعلمها لإلدماج، 
حتديد مستوى حتكمها للكفاية و 

املسطرة للمرحلة التعليمية ملستواهم 
 الدراسي.



  اءاتوعالقتها بالكف بيداغوجيا اإلدماج                                             الثاني الفصل  
 

 

76 

االختبار 
 الشخصي 

ابعتماد شبكة و 
يح للتصح

 معايري تتضمن 
مؤشرات، و 

وانطالقا من 
النتائج احملصل 
عليها مت تقسيم 
التالميذ اجملموعة 
التجريبية إىل 

جمموعات 
حسب متكن أو 
عدم متكن كل 
فرد من أفرادها 

عايري األداء من م
قصد معاجلة 
الثغرات اليت 
كل تعرتض  

جمموعة على 
   حدة.

على  ،احلصة
التالميذ الذين 
مل يتمكنوا من 
حتقيق املعايري 

الالزمة 
 الكتساب

الكفاية املسطرة 
للمرحلة 
 التعليمية. 

(1) 

    
 
 

                                                

 .90دليل بيداغوجيا اإلدماج، ص  -1 
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       ريه:تقييم اإلدماج ومعاي-5 

 للمجموعتني التجريبية، والضابطة لنفس معايرياملقدمني  »البعدي،مت إخضاع االختبارين القبلي و            

توزع نقط كل توزع نقط كل معيار نقطة معينة، و حيث متنح لكل معيار نقطة معينة و مؤشرات التصحيح، و 

  ددة لكل مؤشر حسب شبكة التصحيحطة احملمتنح للتلميذ النقعلى مؤشراته، كل واحد على حدة، و معيار 

حتقيق أو جزء منها على التوايل، إذا متكن من حتقيق ذلك املؤشر أو جزءا منها، على التوايل، إذا متكن من 

ترتاوح النقطة احملتمل احلصول عليها من إذا مل يتمكن من حتقيقه كليا، و  0نقطة ذلك املؤشر أو جزءا منه، و 

 (1) .«كال االختيارين القبلي والبعدي  يف 02و 0 طرف كل تلميذ ما بني

 (2) داللتها ابلنسبة لدرس التاريخدول التايل يوضح هذه املعايري و اجلو 

 داللته يف درس التاريخ  املعيار 

املهام املطلوبة ميذ و سناد )الواثئق( املقدمة للتلفهم اإل معيار املالئمة 

 منه.

يات ام الواثئق التارخيية، و استخالص املعطاستخد معيار استخدام أدوات املادة 

تركيبها، مث توظيفها يف التارخيية املالئمة للمهمة و 

 سياقها التارخيي.

سواء على مستوى تكامل  طريقة تقدمي منتوج، معيار تناسق اإلجابة 

خضوع اإلجابة للتسلسل املنطقي)تقدمي اإلجابة و 

 اإلجابة مبنطق موضوعايت.(

 نظافة الورقة.المة اللغة و س معيار اإلتقان 

                                                

 .91دليل بيداغوجيا اإلدماج، ص  -1 
 .91املرجع نفسه، ص  -2 
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 اسرتاتيجية التدريس ابلكفاايت:املبحث الرابع:

 بعض املفاهيم املرتبطة هبا: الكفاية و -1

مكتسبات متعددة املهارات، الناجتة عن تعلمات و جمموعة من املعارف، والقدرات، و  »تعد الكفاية     

العمليات ات تسمح بتشغيل خمتلف األنشطة و ز إجناحيصلها ويتمكن منها املتعلم، ويوظفها ألداء مهام، و 

، من التلقني إىل التعلمذلك تقتضي االنتقال يف التعليم و لفعال يف وضعيات تعلمية جديدة، و  بشكل

 (1)«التمهري

 الكفاية تدمج عدة مهارات .-

 إجيايب.، واخلربات بشكل فعال و توظيف املكتسباتتشري إىل استعمال و -

  اء قابل للتقومي.كما أهنا ترتجم لتحقيق أد

 يرتبط مفهوم الكفاية عددا من املفاهيم اليت ميكن إيرادها على النحو التايل:*          

ذ اليت يقوم التلميربات اليت تتجسد أهداف املنهاج و اخلجمموع املعلومات، و  »هي املعارف:  -1           

رب السنني لتشكل القيم اليت تراكمت عفكار، و ابكتساهبا، من خالل التعلم، وتتكون عادة من املعلومات، واأل

 (2)«قواعد أو أنساق من خالل املناهج معرفيا لإلنسان، تقدم يف شكل مذاهب، أو نظرايت، أوترااث ثقافيا، و 

ملفهوم قد مكوانت الكفاية، يكون هذا ا ابعتبار ما أشران إليه سابقا عن مفهوم املعارف، مكون من         

ا نظراي يوجهه يف مواقف تشكل له إطار ليت يستقيها الفرد من املواقف، و اخلربات اظري، و دل على الكم الن

 اليت يتعرض إليها خالل فرتة حياته.قادمة، و 

         

                                                

، 1معايري التقومي(، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، املغرب، طين فاطمة، كفاايت التدريس وتدريس الكفاايت )آليات التحصيل و حسي-1 
 .15، ص 2005

 .37ت(، ص ،ط(،)د،التوزيع، عني مليلة، اجلزائر، )دت، دار اهلدى للطباعة و النشر و حل حثرويب، املدخل إىل التدريس ابلكفاايحممد الصا-2 
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حسية، أو  و جسميةما يستطيع الفرد أداءه يف اللحظة الراهنة من أعمال عقلية، أ »هي كل القدرة: -2  

 (1) .«ية، أو مكتسبة، أو مها معاات فطر قد تكون القدر اجتماعية، و 

 ة، وتصاحب النضج )اجلسمي واحلسي(فالقدرات الفطرية هي القدرات اليت ترجع إىل الوراث             

 هذه األخرية تنموااليت يكتسبها الفرد من حميطه، و  والعقلي والوجداين، والقدرات املكتسبة هي القدرات

 وتتوسع أكثر فأكثر عن طريق التعليم.

ا ما جيعل الفرد قادرا على فعل»وقد تعرف القدرة أيضا على          أي شيء يرغب فيه، أو يسند إليه  أهنه

ا تتجلى يف شىت املواد املختلفة، فهي تعرب عن معرفة فعلية  وهي لذلك ال ترتبط مبحتوايت معرفية،وإمنه

ا تظهر يف إجنازات تتعلق مبحتواي ت تعليمية، أي يف سلوك عملي، ذو أثر عامة،لذلك ال تظهر للمالحظة،وإمنه

 (2).ظاهر مثل:إجناز متارين، حل مسائل، قراءة نصوص، تلخي  قص ، كتابة تقارير...إخل

من الداللة على مفهوم القدرة، إذ يغطيه جزئيا ولكن بعض »املهارة كثريا مفهوم يقرتباملهارة:-3            

ىل مؤهالت ميكن حتديدها، والوقوف عليها بسهولة، من خالل املنظرين يستعملون مصطلح املهارة لإلشارة إ

التحكم يف احلركة، أي الرباعة اليدوية،أو السهولة يف استعمال أداة،أو آلة،أو بواسطة إجناز مهمات مركبة 

 (3).«مبعلومات، أو طلبها معني مثال، واإلدالءبعض الشيء، كالتعبري عن إحساس 

شارة إىل وجود حدود فاصلة بني املفهومني، فاملهارة تتضمن، وحتتوي جمموعة بناءا على ماسبق، جتدر اإل      

من القدرات، وتتمظهر فيما ينجزه املتعلمني من مهام، وأنشطة،والقدرة حتيل على االستطاعة، أي ما يقدر 

 ويف هذا اجلانب على وجه التحديد»املتعلم على فعله بفضل ما اكتسبه من معلومات، ومعارف وخربات،

، كتحديد ملثريات تعلن عن التغيري الذي يرغب املدرس اإلجرائيحيصل االنفصال بني القدرة واهلدف السلوكي 

                                                

 .13ت(،ص،ط(،)د،أوحيدة علي،التدريس الفعال بواسطة الكفاءات )السند الرتبوي للمعلمني(،مطبعة الشهاب،ابتنة،اجلزائر،)د-1 
 .96ص م،1،2005كفاءات،مطبعةع/بن،دون بلد،طلتدريس ابلهين خري الدين، مقاربة ا-2 
 .25م،ص2009ط(،،اململكة املغربية، دليل املقاربة ابلكفاءات، مكتبة املدارس للنشر والتوزيع، املغرب، )د -3 
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 إجناز متارين يف إحداثه لدى التالميذ حبيث خيرب مبا سيكون التلميذ قادرا على إجنازه بعد املرور بتداريب، و 

 (1).«من الدروس ن خالل درس، أو جمموعةأنشطة ، وحتصيل خربات، ومكتسبات مو 

ذي عالقة استلزامية مبفهوم »قتضي السياق اإلشارة إىل مفهوم آخرياألداء أو اإلجناز: -4             

به الكفاية، أال ومفهوم اإلجناز، أو األداء، واملقصود به جمموع األداءات أو اإلجنازات اليت تؤشر على ما يقوم 

على  ن حتصيل املعارف واملهارات من جهة، ومدى قدرتهاملتعلم من أنشطة ومهمات تظهر مدى متكنه م

 (2).«أدائها إبتقان من جهة اثنية

هذا وإن كانت القدرة تدل على ما يستطيع الفرد القيام به، ويسجل ذلك الفرد املالحظ بدرجة من الدقة    

 والوضوح فإهنا بذلك تشري إىل إمكاانت الفرد املتعددة يف اإلجناز.

،هي اإلطار الذي يتم ضمنه، ومن خالله ممارسة الوضعية املشكلةعية املشكلة )التعليمية(:الوض-5         

أنشطة، وإجنازات التعلم اخلاصة بكفاية معينة، أو مزاولة أيضا أنشطة، وممارسات ترتبط بعملية تقييم تلك 

الوضعية املشكلة  الكفاية، وقد حاول الباحث البلجيكي روجريس كزافيي تبسيط هذا املفهوم، حني اعترب

 تتشكل ممايلي:

 يعين هبا اجملال الذي حييل إىل ذات معينة، يف ارتباطها بسياق أو حدث ما.الوضعية:-أ

أمثلة:ذهب التلميذ إىل نزهة، زايرة مريض، شراء بضائع وسلع، عيد الشغل،عيد األم،اليوم العاملي -

 حلقوق اإلنسان،اليوم العاملي للمدرس...إخل.

ومات، أو القيام مبهمة، أو إجناز نشاط أو ختطي تعثر، أو حدد من خالل توظيف معلتتاملشكلة:-ب

ملشاكل اليت حاجز ما،هبدف االستجابة حلاجة ذاتية وخاصة بواسطة مسار غري بديهي،مثال: حتديد ا

  (3) .«تطرح يف مجيع العلوم

                                                

 .11حسيين فاطمة، كفاايت التدريس،وتدريس الكفاايت،ص -1 
 .22اململكة املغربية، دليل املقاربة ابلكفاءات،ص -2 
 .28م،ص1،2009عبد اللطيف جابري،إدماج وتقييم الكفاايت األساسية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب،ط-3 
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 التدريس ابلكفاءات: إسرتاتيجية -2

اءات على إسرتاتيجية تؤدي يف النهاية لبلوغ هدف، وهو امتالك تقوم مقاربة التدريس ابلكف        

 املتعلم القدرة على بناء كفاءات معينة، وتوظيفها يف وضعيات إشكالية مشاهبة.

 :شروط جناحها 

البيداغوجية املشكلة للخلفية النظرية لوعي التام ابلتصرفات املنهجية و تندرج هذه الشروط يف ا             

 للكفاءة وتتمثل يف:والتطبيقية 

ـــ (1 ــ  فهم الواثئق  والنماذج املرافقة هلا، ودليل املعلم.يف   التعمق ـ

ــــالتعرف على أقطاب العملية التعلمية)خاصة للمتعلم( حيث جيعله طرفا فعهاال  (2 ـ

 ومتفاعال ابعتباره شريكا اجيابيا يف الفعل التعليمي.

ــــ إدراك البعد امل (3  الكفاءات أو تنميتها.فاهيمي ضمن ضرورة بناء ـ

ــــ عدم إقامة حواجز مادية أو نفسية بني املتعلم ونشاطاته)املواد الدراسية(. (4  ـ

ــــ مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني. (5  ـ

ــــ انتقال وسائل وطرائق التدريس املناسبة. (6  ـ

ـــ توجيه االهتمام حنو التقومي، وخاصة التقومي التكويين ابعتباره فعهاال  (7 يف متابعة األداء ـ

  (1)وإبراز الكفاءات.

إنه منوذج التدريس ابلكفاايت يقدم إسهامات كبرية يف ترقية ابلكفاايت: التدريس خصائص-3

تساعد املتعلم العملية الرتبوية، من حيث األداء، واملردود عن طريق جعل املعارف النظرية روافد مادية 

                                                

 .40م،)دط(،ص2005للنشر والتوزيع، اجلزائر، حاجي فريد،بيداغوجيا التدريس ابملقاربة ابلكفاءات)األبعاد واملتطلبات(، دار اخللدونية -1 
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عله مواطنا صاحلا يستطيع توظيف مكتسباته من املعارف، بفاعلية يف حياته املدرسية، والعائلية وجت

 واملهارات، والقيم املتنوعة يف خمتلف مواقف احلياة بكفاءة ومرونة.

 (1)من أجل ذلك ميكن حصر خصائص هذا النموذج يف هذه العناصر:   

لفروق الفردية بني ــ تفريد التعليم: بتشجيع االستقاللية واملبادرة لدى املتعلم مع إيالء عناية خاصة اب (1

 املتعلمني.

 بتقومي األداءات، والسلوكات بدال من املعارف الصرفة والنظرية. ابالهتمامـــ قياس األداء  (2

 للمعلم يف تنظيم أنشطة التعلهم وتقومي األداء.إعطاء حرية أوسع – (3

ـــ دمج املعلومات لتنمية الكفاءات أو حل إشكاليات  (4  يف وضعيات خمتلفة.ـ

ــــ توظيف (5  املعلومات وحتويلها ملواجهة خمتلف مواقف احلياة بكفاية)استغالل املوارد املكتسبة(. ـ

 برامج إعداد املعلمني القائمة على الكفاايت، وأسباب ظهورها: -4

يف السبعينات من القرن املاضي،رافضا كون أنه املعلم القدير هو ذلك املعلم الذي أمله »ظهر هذا االجتاه

منه توصيلها إىل املتعلمني،أي الذي ميتلك املعرفة الالزمة ابملواد اليت يدرسها، وهذا االجتاه  ابملعلومات املراد

يعتمد الكفاايت أساسا إلعداد املعلم، ومبوجبه يتمكن املعلم من أداء أو ممارسة معرفته يف جمال العمل، ومبوجبه 

 (2)«وضع اخلطط الكفيلة بذلك .أصبح مطلواب من املعلم حتديد املرامي اليت يسعى إىل حتقيقها، و 

هذه احلركة،أو هذا االجتاه القائم على برامج إلعداد املعلم على أساس الكفاايت ألسباب عدة وقد  ظهرت     

 منها:

  إنه التحرك ابجتاه الربامج القائمة على الكفاية نتيجة ملطالبة اجلماهري ملردود أفضل لعملية التعليم، وأن

حتققه، كما أن تجابة، وفعالية ملتطلبات االجتماعية والفردية، وأن حتقق ما نقول أهنا تكون املدارس أكثر اس

                                                

 .12ويب، مدخل إىل التدريس ابلكفاايت،صحممد الصاحل حثر  -1 
 .45م،ص1،2007حمسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األدائية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط -2 
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يرغبون يف التعرف على أن معلميهم يتمتعون ابلكفاية عالية، يطبقوهنا داخل الفصل من  بدؤوامدراء املدارس 

بون يف التأكد لكفايتهم حيث املعرفة، و املهارات واالجتاهات، وكذلك طلبت إعداد املعلمني الذين بدأو يرغ

 ( 1.)موقف تعلمي سوف يقفوهنا أولاجليد يف  األداءاليت متكنهم من 

 اإلعداد لتتجاوز ثغراهتا وعيوهباكرد فعل لألساليب التقليدية اليت تعتمدها برامج »هذه احلركة أيضا جاءت 

علمني والذي مؤداها أنه إمداد املعلم واليت تؤكد على اجلانب النظري واليت تستند على املفهوم التقليدي لرتبية امل

قبل اخلدمة بقدر من املعلومات، واملعارف املتنوعة، وإكسابه نوعا من اخلربة يف التدريس من خالل دراسة 

مقررات تربوية، جتعله معلما كفؤا قادرا على حتمل أعباء املهنة ومسؤولياهتا وعلى العكس، من هذا املفهوم فإنه 

 القائمة على الكفاية تستند على حتديد الكفاايت املرتبطة أبدوار املعلم ومسؤولياته يف حركة تربية املعلمني

 ، واملهارات اليت جيب اكتساهبا.كم ونوع املعرفة اليت جيب تعلمهااملوقف التعليمي وهي تشري إىل  

فيما   عملية التدريس، أوإنه إتقان هذه الكفاايت وحتقيقها يف أتدية املهام الرئيسية املطلوبة يف              

 (2.) «يتصل هبا من أنشطة أو تفاعالت أو أدوار بصورة مباشرة أو غري مباشرة جتعله معلما كفؤا(

  ،نوعيات سلوكه يف من دراية واسعة خبصائ  املعلم، و وما صاحبها  »التطور السريع يف مهنة التدريس

نبغي أن ميارسها فهو معلم ومتعلم يف نفس الوقت وهو يدة ياإلميان أبدوار جدالتدريسية املختلفة، و  املواقف

 «متجدد و مبادئ.مبتكر و 

  أساليبها على النظام التعليمي وعلى الكثري من املفاهيم االقتصادية و كاستجابة النسحاب »كما أهنا جاءت

ما يدفعه اجملتمع  فظهر مفهوم )اقتصادايت التعليم( وبه يتم الرتكيز على مقدار مستوايته كافة،مراحل التعليم، و 

على التعليم وانجته، وقد أدى ذلك إىل قيام الكثري من الدراسات اليت عنيت بكفاية التعليم الداخلية واليت نعين 

                                                

 .32م،ص1،2003ألردن،طكاظم الفتالوي سهيلة، كفاايت التدريس)املفهوم، التدريب،األداء(،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان،ا  -1 
 .33ص ،املرجع نفسه -2 
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هبا )املناهج، الطرائق، الوسائل التعليمية، ونسبة النجاح(، كما عنيت هذه الدراسات ابلكفاايت اخلارجية واليت 

 (1) «االجتماعية من خمرجات النظام التعليمي.اجيات اجملتمع االقتصادية و يم حلنعين هبا مدى تلبية التعل

  ،املقصود بذلك وضع املعلم موضع التطبيق يف جمال العمل، مما أدى إىل تطور و  »تطور تكنولوجيا الرتبية

 .«الكفاايتحركة األعداد القائم على 

  ،ة على حتديد ناك ارتباط بني احلركة القائمفمن املعروف أن ه»ظهور حركة األهداف السلوكية يف التعليم

معيار و     احلركة القائمة على الكفاايت وذلك ألن األهداف السلوكية تتضمن السلوكاألهداف السلوكية، و 

وهذا ما تشتمل عليه الكفاايت، فاألهداف يف حركة األعداد القائم على الكفاايت حتديد مستوى أدائه 

لتحقيق وتكون او  القياس، تتسم ابلشمول قابلة للمالحظة و جات تعليميةواضحة سلوكية مصوغة بصورة نتا

يف احلركة القائمة على  املتعلم، وعلى هذا األساس تعد حركة األهداف السلوكية حجر الزاويةمعروفة من املعلم و 

 (2) .«الكفاايت

  ،اليت تقف خلف ظهور احلركة  ظهور اجتاه التعلم أإلتقاين يعد من األسباب إنه »الدعوة إىل التعلم أإلتقاين

 ابألداء  االهتمامال يتحقق إال من خالل  أإلتقاينالقائمة على الكفاايت، ومبوجب هذا االجتاه فإن التعلم 

 .« الكفاايتبه حركة  مراعاة الفروق الفردية، وهذا ما هتتمو 

  ،حلركة القائمة علىيرى البعض أنه احلركة القائمة على الكفاايت مرتبطة اب »انتشار حركة التجريب 

 (3) .«التجريب اليت ظهرت يف علم النفس

  قياسها م، وال ميكن حتديد هذه األدوار و تقاس يف ضوء األدوار اليت يؤديها املعل »كون طبيعة التعلم 

 (4) .«كفاايتإال يف ضوء حتديد ال 

                                                

 .33ص كاظم الفتالوي سهيلة، كفاايت التدريس   -1 
 .33، ص املرجع نفسه  -2 
 .33نفسه، ص -3 
 .65حمسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األساسية، ص -4 
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 ،ون فرصة مشاهدة مواقف ومبوجب هذه احلركة مينح املتعلم »حركة الرتبية القائمة على العمل امليداين

، وهذا يؤدي إىل تزويد  (1) «تعليمية حية مباشرة يف املدارس، و ممارسة عملية التعلم نفسها من املتدرب

 املتدرب بوجهات متكاملة حول ما مطلوب منه فعله يف جمال العمل التعليمي.

 الكفاية وعالقتها ابإلدماج: املبحث اخلامس:

إذا كانت بيداغوجيا الكفاايت أو املقاربة بواسطة الكفاايت  :األستاذ كفاية أم املتعلم كفاية- 1  

فيجب االهتمام هبا، وتطبيقها يف أبعادها  »مطلبا ملحا إلجناح عملية إصالح منظومة الرتبية والتكوين،

 كفاية املدرس، إن احلديث عن كفاايتا الفصل بني كفاية املتعلم و املتداخلة لدرجة يصعب معهاملتكاملة و 

حديثنا بيزنطيا إذا مل نقرنه حبديث عن كفاايت املدرس، وابقي الفاعلني الرتبويني، ويف هذا املتعلم إذن يبقى 

 (2) .«درس يف هذه البيداغوجيا اجلديدةاإلطار نتساءل عن الدور الذي جيب أن يراعيه امل

واحلرية واملساواة، كما أهنا تقوم   التعلم الذايت واالستقاللية »إن بيداغوجيا الكفاايت تقوم على            

على احرتام الفوارق بني املتعلمني وجعلهم يبادرون وحيسون ابملسؤولية من خالل طرائق االكتشاف واملشاريع 

والوضعيات املشكالت اليت حتدثنا عنها سابقا، إهنا تركز على املتعلم من حيث ضبط وتصحيح مساراته 

ستقاللية واحلرية واملبادرة الفردية واجلماعية أمور تعين أن دور املدرس قد التعلمية، واملعرفية ، لكن هل اال

 (3) «انتهى؟ ومل يعد مرغواب فيه من الناحية الرتبوية؟

 إال أن هذا احلضور يكون »كال إن حضور املدرس كان وال يزال ضروراي يف مجيع البيداغوجيات،                

وجيه والضبط والتصحيح، كلما أعلنت احنرافات خطرية قد تعرقل عملية من أجل املساعفة واملصاحبة والت

حتقيق الكفاايت املستهدفة، وحنن نثري هذه القضية اليت هي قضية الكفاايت املستهدفة جند أنفسنا مضطرين 

                                                

 .65ص سية، حمسن علي عطية،تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األسا -1 
 .122م، ص 2006، 1سليمان العريب، الكفاايت يف التعليم )من أجل مقاربة مشولية(، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، ط -2 
 .123املرجع نفسه، ص -3 
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لتأكيد دور املدرس مرة أخرى إذ نعتربه الطرف األول يف حتديد الكفاايت املستهدفة من الدرس، وهو الذي 

يعمل على حتقيقها من خالل وضع العدة الديداكتيكية املناسبة، لذلك يرى الباحثون يف علوم الرتبية أن 

ينبغي أن يبدأ إبعداد وتكوين املدرسني وأتهيلهم وتدريبهم ابستمرار، ومتكينهم  إصالح منظومة الرتبية والتكوين

  (1)  .«قاء ابلعملية التعليمية التعلميةمن الكفاايت الالزمة لالرت

مما يقوي االهتمام إبعداد املدرسني وتكوينهم املستمر الشعور املتنامي أبمهية الدور الذي يلعبه              

 األستاذ يف العملية الرتبوية بوصفه أبرز عناصرها وحجر الزاوية يف كل إصالح و تطوير تربوي.

 املقارنة بني التعليم التقليدي والتعليم الكفائي: -2

ابعتباره صاحب سلطة معرفية مطلقة يقدمها على املدرس  »يرتكز التعليم التقليدي املوسوعي             

للتلميذ جاهزة عن طريق جمموعة من األسئلة، اليت تستوجب احلفظ والتقليد والتكرار، ومن مث يصبح التلميذ 

أو يليب طلبات املقاوالت احلديثة  املستجدة، مرتكزا إىل مدرسه ال يستطيع أن يواجه ما يتعرض له من املواقف

ألنه ال ميلك الكفاءات واملهارات املهنية واملنهجية والتواصلية والذهنية واللغوية، بل يقف مكتوف اليدين 

مع مستجدات الواقع االقتصادي اجلديد، ألن معارفه نظرية جمردة غري وظيفية عاجزا عن التأقلم والتكيف 

 (2) .«جريبيةاملمارسة واخلربات التتنقصها 

أيضا يتم االهتمام ابلكم على حساب الكيف، ويلتجئ املدرس إىل التحفيز  »يف التعليم املوسوعي و           

االستجابة لتوجيه دقة القسم، مما ينتج عنه ردود أفعال التالميذ يكي اعتمادا على ثنائية احلافز و السلوكي امليكان

اخلربات الفردية، وابلتايل ينكمشون على أنفسهم انطواءا ة الذاتية و ن القسم لغياب األنشطالسلبية ونفورهم م

 (3) .«يصعب اإلحاطة هبا يف سنة كاملةمعارف كمية أو جهال مبا يعطي هلم من دروس و  أو خوفا أو خجال

                                                

 .123ص الكفاايت يف التعليم، ، سليمان العريب-1 
 .253، ص 16م، العدد2000للجميع، أكتوبر، حممد الدريج، الكفاايت يف التعليم، جملة املعرفة -2 
 .254املرجع نفسه، ص  -3 
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اءات تعليم قائم على استكشاف القدرات الكفائية لدى املتعلم عرب أد »أما التعليم ابلكفاايت فهو              

وإجنازات طوال سريورة التعلم ووضعه يف وضعيات معقدة، أو أقل تعقيدا الختبار أدائه السلوكي وتقومي كفاءاته 

وقدراته يف التعامل مع مشاكل الواقع احمليط به، ويراعي هذا التعليم الفوارق الفردية وينكب على ظاهرة 

ئية، وحتفيزه على إبراز مبجموعة من املهارات الكفاكل متعلم الالجتانس من خالل دراسة كل حالة فردية ودعم  

ميوله واستعداداته، سواء يف حلقة واحدة أم يف حلقات متعددة متواصلة، ألن املقياس هنا ليس هو قدراته و 

الدرس الذي ينتهي داخل حصة زمنية حمددة كما يف التعليم التقليدي املوسوعي، بل احللقة الديداكتيكية 

 (1) .«تد عرب حصتني فأكثروالية اليت متاملت

هذا ويقدم التعليم الكفائي املقرر الدراسي يف شكل أجزاء ووحدات دراسية ووضعيات مركبة تصغر         

بدورها يف إطار مقاطع وحلقات وخربات مؤشرة يف كفاءات  نوعية، أو شاملة أو ممتدة قصد التدرج ابملتعلم 

 عليا كلية وهنائية.لتحقيق كفاءات 

ويتم الرتكيز يف هذا النوع من التعليم على الكيف واملتعلم، ألن املدرس جمرد وصي أو مرشد ليس إال         

وتصبح الدروس خربات، وممارسة كيفية ومهارات وقدرات معرفية ووجدانية وحركية، أي إن املتعلم هو الذي 

ظيفيا، إن التعليم ابلكفاءات  يكون نفسه بنفسه ويتعلم كيف يبحث ويفكر وينظم ما يبحث عنه منهجيا وو 

يروم بناء الكفاءات لدى التلميذ على اعتبار أن الكفاايت هي قدرات شاملة »كما يقول حممد الدريج 

)تركيبة( ذكية من املعارف ودينامية  )نشطة( اليت ال ميكن اختزاهلا يف الئحة حتليلية من احملتوايت، إهنا تشكيلة 

أكفاء ال يعين أن منلك مجلة من املعلومات واملهارات، فأن نكون أكفاء  واملهارات واالجتاهات، فأن نكون

 يفها يف مواقف معينة وحلل مشكالتيعين أساسا أن نكون قادرين على جتنيد تلك املعلومات واملهارات وتوظ

ا ذاتيا أي أن نكون فعالني ومنتجني يف وضعيات حمددة لذلك يصري بناء الكفاايت هبذا املعىن أمرا معقدا وأمر 

  مساعدة أنفسهم يفوشخصيا، فيكون من أولوايت نشاط املدرسني مساعدة املتعلمني لكن على املتعلمني 

                                                

 .254، ص حممد الدريج ، الكفاايت يف التعليم-1 
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التعلم و التكوين الذايت، لذلك فإن التعليم ابجملزءات يستدعي املتعلم كمسؤول ويتعامل معه كمدبر 

  ( 1).«لتكوينه

تعلم ال على املدرس، كما هو حال البيداغوجيا على امل»وهكذا تتأسس بيداغوجيا الكفاءات            

الكالسيكية، مبعىن أن الدرس يتحول إىل جمموعة من الوضعيات املعقدة واملشاكل املركبة اليت ينبغي على املتعلم 

الكفاية  مواجهتها، من خالل املوارد اليت ميتلكها، حيث يوظفها بطريقة مالئمة ومناسبة من أجل حتقيق

 (2) .«ف األجنعاألساسية واهلد

فاملدرس يف هذا التصور مرشد وموجه فقط يهيئ الوضعيات اجلديدة، ويقرتح املشاكل املعقدة                  

واملركبة اليت ينبغي أن حيلها املتعلم، ويعين هذا أن الدرس يتحول إىل جمموعة من الوضعيات املتدرجة من 

واالجتهاد والنجاح، واأليت هادفة وبناءة وحمفزة على العمل البساطة إىل التعقيد، حيث تكون واضحة ودالة و 

  أن املدرس هنا ليس مالكا للمعرفة، بل هو جمرد حمضر لألسئلة والوضعيات املشكلة.

 عالقة بيداغوجيا اإلدماج ابملقاربة ابلكفاءات:  -3

تلميذ ملكتسباته املدرسية يف لقد اهتم روجريس مبظاهر اإلدماج البيداغوجية الذي يعين حتريك ال             

على املدرس ومؤلف الكتاب املدرسي إعداد هل وضعية دالة، أي حل مشكلة قد تكون جديدة عليه وحىت يس

 (3) وضعية إدماج، حدد مكوانهتا األساسية وهي:

بني العناصر اليت نتوخى إدماجها، أي أن املتعلم عليه أن ينسج (  interdépendanceالرتابط:)-

  ني تلك العناصر حىت تشكل نسقا.شبكة ب

 وحتريكها إلعادة استثمار املكتسبات مفصلة العناصر -

                                                

 .255حممد الدريج، كفاايت التدريس، جملة معرفة اجلميع، ص -1 
 .255املرجع نفسه، ص  -2 
 .51طة، ص حلسن بوتكالي، بيداغوجيا اإلدماج، اإلطار النظري، الوضعيات، األنش-3 
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التحريك جيب أن يتم لتحقيق هدف، وهو ما مينحه ويعين أن ذلك ( polarisationاالستقطاب)-

  معىن.

اء كفاية أو تنميتها. إذن تشكل هذه املكوانت الثالثة التوابل الضرورية يف كل وضعية إدماج تروم بن                  

وظائف  Philippe jonnertالعالقة بني وضعيات اإلدماج والكفاية وطيدة لذا حدد فيليب جونرت 

 الكفاية يف: 

 التحريك.-1

 التنسيق بني سلسلة من املواد املتنوعة )املعرفية والوجدانية واالجتماعية والسياقية (-2

 نجاح.معاجلة املهام اليت تتطلبها الوضعية ب-3

 (1) فح  املالئمة االجتماعية لنتائج املعاجلة يف تلك الوضعية.-4

 2عن إدماج املكتسبات املدرسية، حلهل روجريس جوانب أخرى من اإلدماج وهي:  فضال          

 املفصلة بني التكوين النظري والتكوين العملي.-         

التعلم، واليت متد التلميذ ابألدوات الالزمة لتحقيق تقدم األنشطة اليت تستهدف بنية املكتسبات قبل -         

 معريف. 

 توظيف املكتسبات يف إجناز مشروع، ويف حبث موضوعايت.-        

 أنشطة البنية اخلتامية.-        

 عمل فريق تربوي)من املدرسني( مع جمموعة من التالميذ. -        

، سيكولوجية، اقتصادية، فلسفية( لفهم وضبط وضعية، أي مفصلة زوااي نظر عديدة )سوسيولوجي-        

 توظيف مواد عديدة يف فهم ظاهرة وتفسريها، أو حل مشكلة .

                                                

 .53حلسن بوتكالي، بيداغوجيا اإلدماج، ص -1 
 .53املرجع نفسه، ص -2 
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 (1)تضافر مواد عديدة يف حتريك القدرات وصقلها )التوثيق، حتليل وضعية، تقومي ذايت، تواصل(  -            

مبا أن إدماج املكتسبات يصري املتعلم فاعال، »وجيات املعاصرة يف بيداغوجيا اإلدماج كما يف البيداغ               

دية يف القسم، ولكن أتيت طريقة شخصية ابألساس، وهي من هذه الزاوية ال تتعارض مع املمارسات العا

لتكملها، جيب أال ينسينا اعتماد طريقة إدماج املكتسبات أن التلميذ يف حاجة إىل إجناز جمموعة من التعلمات 

 (2) «ية خطوة خطوة، هلذا ينبغي تزويده مبا يلزم لكي يستطيع حتقيق هذه التعلمات.العاد

فإهنا أصبح يف جمتمعنا الذي يفتقر »وإذا كانت هذه املالحظة صحيحة يف جمتمعات الدول املتقدمة،                

ن مثة على املدرسة أن تزاوج فيه جل التالميذ إىل مصادر املعرفة )الكتب واملوسوعات، االنرتنت، احلواسب( وم

بني املقاربتني: مقاربة املعارف ومقاربة اإلدماج )املقاربة ابلكفاءات( ليتسىن جلميع التالميذ احلصول على 

 (3) .«عرفة ويصقلوا مهاراهتم وكفاايهتمامل

 سوسيوثقافية. وإال فإن املدرسة ستصري أداة لتعميق اهلوة بني التالميذ بسبب تباين أوضاعهم ال            

وكمجمل القول فإن اإلدماج يعين إطار منهجي لتطبيق عملي للمقاربة ابلكفاءات وإقامة عالقات            

بني التعلمات اليت اكتسبها املتعلم بصفة جمزأة من أجل حل وضعيات مركبة عرب تعبئة معارف ومهارات 

    منهم إجياد حل هلا. ونطلبضعيات مركبة و ومواقف مكتسبة، ولتدريب التالميذ على اإلدماج نقدم هلم 

             

 

         

 

                                                

 .53ص  بيداغوجيا اإلدماج، ،حلسن بوتكالي-1 
 .53نفسه، ص املرجع -2 
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تناولت يف هذا البحث املوسوم بفاعلية اإلدماج اإلدماج يف البيداغوجيات احلديثة وقد توصلت إىل         

 النتائج اآلتية: 

  االنتهاء من حصة دراسيةفعال بعد إن اهلدف الرتبوي هو كل ما ميكن للتلميذ إجنازه قوال أو 

وخيتلف حتديد مستوايت األهداف الرتبوية عند الكثري من الباحثني إال أننا منيز مستويني اثنني من 

يشمل األهداف امي واألهداف العامة، ومستوى خاص األهداف الرتبوية مستوى عام يشمل الغاايت واملر 

ة التعليمية حيث تساعد على تنسيق وتنظيم وتوجيه وللهدف الرتبوي دور ابرز يف العملياخلاصة واإلجرائية 

 العمل لتحقيق الغاايت الكربى.

  اللعب الرتبوي هو نشاط حر موجه أو غري موجه، يكون على شكل حركة ويتم فيه استغالل

واجلسمية، وميتاز ابخلفة والسرعة يف التعامل مع األشياء، وهو أنواع الدمى وألعاب لطاقة اجلسم الذهنية 

، كما جند أن للعب فوائد عديدة منها أنه يسعى إىل تنمية شخصية الطفل من ء الغناء الرقص....اخل الذكا

 خمتلف جوانبها وجماالت النفسية.

  لقد أصبح التعليم صناعة كربى يف مجيع أحناء العامل ولقد أصبحت للكفاءة التعليمية أمهية كربى

تعليمية متداوال يف جمال الرتبية وفرضت نفسها يف كل ابلنسبة للدول الكربى، وأصبح مصطلح الكفاءات ال

واعتمدهتا البلدان املتقدمة يف أنظمتها الرتبوية، حيث تعرف الكفاية جمموعة من املعارف واملهارات امليادين 

والقدرات املدجمة ذات وضعية دالة، ومن أهم خصائصها أهنا تتطلب عدة مهارات ودمج املعلومات يف 

أنواعها جند الكفاءة املعرفية وكفاءات األداء وكفاءات اإلجناز وكفاءة اإلنتاج، وتقوم  إطار مندمج، ومن

ملعلوماته السابقة وربطها املقاربة ابلكفاءات على عدة مبادئ أمهها مبدأ البناء أي اسرتجاع التلميذ 

 ابجلديدة وحفظها يف ذاكرته.

  املشكلة موقف حمري حيتاج إىل حل، ونستنتج أن أسلوب حل املشكالت هي حالة يسعى خالهلا 
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الفرد للوصول إىل هدف يصعب الوصول إليه بسبب عدم وضوح أسلوب احلل أو صعوبة حتديد وسائل 

حتقيق اهلدف، ويسري وفق خطوات معرفية ذهنية مرتبة يف ذهن الطالب منها الشعور ابملشكلة وطرق 

غري اليت  ديدها وفر  الفرو  حلل هذه املشكلة وأخريا التطبيق وهو اإلتيان مأمثلة وشواهد جديدةوحت

 مثًلوا عليها يف القواعد.

  جند أن ألسلوب حل املشكالت مميزات وعيوب من أهم مميزاهتا زايدة قدرة الطالب على فهم

 عالية قد ال تتوفر لدى اجلميع.املعلومات وتذكرها لفرتة طويلة، ومن عيوهبا أهنا تتطلب خربة 

  تعد بيداغوجيا املشروع من أهم الطرائق احلديثة يف التدريس، فاملشروع هو هدف نريد حتقيقه وتفكري

قصدي موضوعه فعل أو نشاط له جمال زمين يتحقق فيه هو املستقبل، ومن أهم مبادئ بيداغوجيا املشروع 

تعلم، كما أهنا هلا مميزات وعيوب فمن ميزاهتا تتيح حرية على التلميذ التعود على العمل اجلماعي لكي ي

وتنمي الثقة ابلنفس وتراعي الفروق الفردية بني التالميذ حيث أهنم خيتارون ما يناسبهم من التفكري 

املشروعات حسب ميوهلم وقدراهتم، ومن عيوهبا صعوبة التنفيذ يف ظل السياسة التعليمية احلالية لوجود 

 واملناهج املنفصلة وكثرة املواد املقررة. احلصص الدراسية 

   حيث أتخذان احلاجة إىل االعتماد على بيداغوجية الفارقية اليت أتخذ بعني االعتبار خصوصيات

تعثراته فهي اليت تسمح لطالب التكوين أثناء اخلدمة وأصحاب القدرات املختلفة  كل تلميذ إىل جتاوز

من مبادئها االنطالق من مكتسبات كل تلميذ إلعانته على ابلعمل ضمن أفواج وحتقيق نفس األهداف، 

 جتاوز صعوابته بتثمني كفاايته، وختصيص مزيد من الوقت لفائدة فئة املتعثرين. 

  إن ما تطرقنا إليه يف هذا البحث أن اإلدماج هو عملية دمج التلميذ معارفه السابقة مبعارف

 اليت اكتسبها يف وضعيات جديدة. جديدة فيعيد بنية عامله الداخلي ويطبق املعارف 
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  جند الكفاية واملوارد والوضعية اهلدف، فئة الوضعيات ومفهوم ومن املفاهيم املرتبطة ببيداغوجيا اإلدماج

، ولإلدماج أنواع منها إدماج التعلمات وإدماج الفرد حملتوايت ومهارات جديدة يف اهلدف النهائي لإلدماج

 بنيته 

   تعلمات وحدة معرفية ...إخلالداخلية، إدماج خمتلف 

  ونستنتج أن لإلدماج خصائص عديدة أمهها أنه نشاط يكون فيه التلميذ فاعال، وهو نشاط موجه

حنو كفاية، كما استنتجنا من هذا البحث أنه ميكن أن نلجأ إىل أنشطة اإلدماج يف أية حلظة من التعلم أي 

تعلميا ندعوا فيه التلميذ  لإلدماج، وأن نفهم نشاطاعندما نريد ترسيخ كفاية أو حتقيق اهلدف النهائي 

 إلدماج مكتسباته وحل وضعية إدماج.

  إّن فوائد اإلدماج عديدة حيث من خالل وضعية معقدة يتبني للتالميذ فائدة عالمات الرتقيم

 ويكشف عن الفوارق بني النظرية والتطبيق.

 بحث يف األمهية البيداغوجية ملفهوم أساسي هو إّن املهتمني بقضااي للرتبية والتعليم يشتغلون على ال

املقاربة ابلكفاءات مصطلح من املصطلحات اليت أدخلت إىل القاموس الرتبوي للمدرسني، ومن املفاهيم 

املرتبطة ابلكفاية املعارف وهي جمموع املعلومات اليت يكتسبها التلميذ من خالل التعلم، القدرة، املهارة 

 يمية(.والوضعية املشكلة)التعل

  إن ما تطرقنا إليه ميكننا أن حندد التدريس ابلكفاءات لدى املعلم وميكن حتديدها من خالل النتائج اليت

حبيث هلا قيمة ومستوى شخصي واجتماعي ومهين، فهي  ميكن مالحظتها وتتطلب عدة مهارات مفيدة

املهارات، ومن خصائصها  مرتبطة إبجناز النشاطات اليت متارس يف حاالت واقعية تسمح ابالستفادة من

تفريد التعليم وعناية ابلفروق الفردية بني املتعلمني، ودمج املعلومات لتنمية الكفاءات أو حل إشكاليات يف 

 وضعيات خمتلفة.
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 ه من تعلم اللغة أصبح التلميذ املتمدرس يف ظل املقاربة ابلكفاءات أن يتسلح تدريبا آبليات متكن

النصوص واملسائل اللغوية دون مبختلف أنشطتها، حيث يساعده اكتساب كفاءة لغوية ما يف معاجلة 

الرجوع إىل املعلم على عكس البيداغوجيات السابقة اليت كان حتصيلها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا ابملعلم، حيث 

ليم التقليدي ألن الكفائي قائم على اكتشاف أصبح اليوم يعتمد يف املدارس التعليم الكفائي بدل التع

 القدرات الكفائية لدى املتعلم عرب أداءات وإجنازات طوال سريورة التعلم. 

  وهناك عالقة بني اإلدماج والكفاءات حيث إن مكوانت اإلدماج الثالثة الرتابط ومفصلة العناصر

كفاية أو تنميتها ويصري يف اإلدماج املتعلم   وحتريكها إلعادة استثمار املكتسبات واالستقطاب تروم إىل بناء

  فاعال.
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 أوال: القرآن الكرمي:

 .1رواية ورش عن انفع، دار الرايدة للنشر والتوزيع، دمشق، ط .1
a. :اثنيا: املعاجم 

مجال الدين حممد بن مكرم املعروف اببن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع  .2
 ، مادة الدال، دط، دت.1بريوت، لبنان، ج

، دار نوليسية للنشر 2مجال الدين األنصاري ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عامر حيدر، ج .3
 م، ابب السني، مادة سلب.2006، 2والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

والتوزيع  ، دار الكتب العلمية للنشر 3الزخمشري، أساس البالغة، حتقيق ابسل عيون السود، ج .4
 م، ابب السني، مادة سلب.1908، 1بريوت، لبنان، ط

 : قائمة املصادر واملراجع:اثلثا
إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج، املناهج املكوانت األسس التنظيمات التطور، دار القاهرة للنشر  .5

 .م2007 ،1والتوزيع، مجهورية مصر العربية،ط 
    3وسط للنشر والطباعة، ططبيقية،مؤسسة الشرق األأمحد خمتار عضاضة، الرتبية العلمية الت .6

 م، 1962
م، عمان 2007، 1حسني حممد أبو رايش، التعلم املعريف، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط .7

 األردن. 
حسيين عبد الباري عصر، االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية  .8

 م، دط. 2000مركز اإلسكندرية للكتاب، 
خليل إبراهيم بشر، عبد الرمحن جامل، أساسيات التدريس، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان األردن  .9

 ،دت.1ط
املصرية اللبنانية،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الدار روبرمبكر، األهداف الرتبوية، .10

 .2004، 2م، ط2002 5ط
سعاد عبد الكرمي الوائلي، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري بني التنظري والتطبيق، دار  .11

 ،دت.1الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
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شمري، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، دار سعدون حممد الساموك، هدى علي اجلواد ال .12
 م.2005، 1وائل للنشر والتوزيع، عمان األردن، ط

حممد صاحل مسك، فن التدريس للرتبية اللغوية وانطباعاهتا املسلكية وأمناطها العلمية، دار  .13
 م.1998الفكر العريب القاهرة، مصر، دط، 

النظرية واملمارسة، املرحلة األساسية  عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدريس العربية بني .14
 م.1999، 1العليا، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

عبد املنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، دار غريب للنشر والتوزيع والطباعة،  .15
 م.2002، 1القاهرة مصر،ط

ر املعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، عبد العليم إبراهيم، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، دا .16
 دت.  4ط

عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  .17
 األردن

 م.2002، 1ط .18
بيار جريو، ترمجة منذر عياشي، األسلوبية، دار احلاسوب للطباعة والنشر، حلب، سوراي،  .19

 م.1994 2ط
حرب، األسلوب والنحو دراسة تطبيقية، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، حممد عبد هللا  .20

 م.1998، 1ط
الفرايب عبد اللطيف وآخرون، معجم علوم الرتبية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، دار  .21

 م.1،1994، ج1اخلطايب للنشر والتوزيع، الرابط، املغرب، ط
صرة، إفريقيا الشرق، الدر البيضاء، املغرب، منصف عبد احلق، رهاانت البيداغوجيا املعا .22

 م   دط.2005
صاحل احلاجب، من أعالم الفكر البيداغوجي، دار سراس للنشر والتوزيع، شارع عبد الرمحن  .23

  ، تونس، دط.1002عزام،
، األنشطة، إعداد الوضعيات ،كزافييه روجريس،بيداغوجيا اإلدماج، اإلطار النظري .24

 م.2009، 2رات عامل الرتبية للنشر والتوزيع، طوترمجة،حلسن بوتكالي، منشو 
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اإلدماج، املفاهيم واملقارابت الديداكتيكية للممارسات  عبد الكرمي غريب، بيداغوجيا .25
 م.2011، 2اإلدماجية منشورات عامل الرتبية للنشر والتوزيع، املغرب، ط

منشورات عامل  عبد الكرمي غريب، بيداغوجيا اإلدماج، مناذج وأساليب التطبيق والتقييم، .26
 م.2011، 2الرتبية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، املغرب، ط

حممد الصاحل حثرويب، الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي وفق النصوص املرجعية  .27
 دار اهلدى للنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، دط، دت.  واملناهج الرمسية

مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة، دار الفكر مجال اخلطيب، مىن احلديدي،  .28
 م.2009، 1الناشرون وموزعون، ط

عبد الكرمي غريب، بيداغوجيا املشروع، منشورات عامل الرتبية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار  .29
 م.2008، 1البيضاء املغرب، ط

ايري التقومي(، حسيين فاطمة، كفاايت التدريس وتدريس الكفاايت، )آليات التحصيل ومع .30
 م. 2005، 1مطبعة النجاح، الدار البيضاء، املغرب، ط

حممد الصاحل حثرويب، املدخل إىل التدريس ابلكفاءات، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،  .31
  .م2002زائر، دط، عني مليلة اجل

شهاب أوحيدة علي، التدريس الفعال بواسطة الكفاءات )السند الرتبوي للمعلمني( مطبعة ال .32
 للنشر والتوزيع، ابتنة، اجلزائر، دط، دت.

، 1، دون بلد، طاجلزائر هين خري الدين، مقاربة التدريس ابلكفاءات، مطبعة ع|بن .33
 م.2005

عبد اللطيف جابري، إدماج وتقييم الكفاايت األساسية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار  .34
 م.2009البيضاء  املغرب، دط، 

التدريس ابملقاربة ابلكفاءات )األبعاد واملتطلبات(، الدار اخللدونية حاجي فريد، بيداغوجيا  .35
 م. 2005للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط،

يف ضوء الكفاايت األدائية، دار املناهج للنشر  اللغة العربية حمسن علي عطية، تدريس .36
 م. 2007، 3والتوزيع، عمان األردن،ط
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التدريس)املفهوم، التدريب، واألداء(، دار الشروق للنشر كاظم الفتالوي سهيلة، كفاايت  .37
 م.2003، 3والتوزيع  عمان، األردن، ط

سليمان العريب، الكفاايت يف التعليم)من أجل مقاربة مشولية(، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار  .38
 م.2006، 1البيضاء املغرب، ط

عليم، النظرية والتطبيق، دار وآخرون، أصول اسرتاتيجيات التعلم والت أبو رايش حممد حسني .39
 م.1،2009الثقافة للنشر والتوزيع، ط

، 1أمحد حسني اللقاين، املناهج بني النظرية والتطبيق، عامل الكتب للنشر والتوزيع، ط .40
 م.2006

  1حمسن علي عطية، الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط .41
 م. 2006 .42
اهلامشي، اسرتاتيجيات حديثة يف فن التدريس، دار الشروق للنشر والتوزيع، عبد الرمحن عبد  .43

 م.2008 1ط
عطا هللا أمحد وآخرون، تدريس الرتبية البدنية والرايضية يف ضوء األهداف اإلجرائية واملقاربة  .44

 م.2009ابلكفاءات ديوان املطبوعات اجلامعية للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، 
ور الدين خالدي، التدريس ابألهداف وبيداغوجية التقومي، مت الطبع حممد شارف سرير، ن .45

 والتصفيف مبطبعة األمري، معسكر،دط،دت.
 م.2004، 1حممد دريج، التدريس اهلادف، دار الكتاب اجلامعي للنشر والتوزيع، ط .46
ون كايد إبراهيم عبد احلق، ختطيط املناهج وفق منهج التفريد والتعلم الذايت، دار الفكر انشر  .47

 م.2009، 1وموزعون ط
خالد لبصيص، التدريس العلمي والفين الشفاف مبقاربة ابلكفاءات واألهداف، دار التنوير  .48

 م.2004للنشر والتوزيع،اجلزائر، دط، 
، 1عايش زيتون، أساليب تدريس العلوم، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط .49

 م.1999
اإلسالمية وغايتها، دار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، رايض صاحل جربويل، أهداف الرتبية  .50

 ه.1405السعودية دط، 
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السعودية للنشر والتوزيع، سامل مهدي حممود، األهداف السلوكية، مكتبة العيبكان العربية  .51
 م.1997 2ط

حممد أمحد صواحلة، علم النفس اللعب، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،عمان، األردن  .52
 م.1،2004ط

عبد هللا حممد خطايبية، تعليم العلوم للجميع، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  .53
 م.2005 1األردن، ط

حنان عبد احلميد العناين، اللعب عند الطفل، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن،  .54
 م.2002  10ط

، 1والطباعة، عمان، األردن ط كرميان بدير، التعلم النشط، دار املسرية للنشر والتوزيع .55
 م.2008

طارق كمال، النشأة النفسية للطفل، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر والتوزيع، مصر،  .56
 م. 2008دط،

ليلى عبد العزيز زهران، عصام صابر راشد بوية، اللعب عند األطفال، دار صفاء للنشر  .57
 م.2011 1والتوزيع  ط

، 5عامل الرتبية للنشر والتوزيع، املغرب، طعبد الكرمي غريب، بيداغوجيا، منشورات  .58
 م.2004

احلسن حلية)ترمجة(، الكفاايت يف علوم الرتبية، بناء كفاية، إفريقيا الشرق للنشر والتوزيع،  .59
 م.2006 1املغرب ط

عبد الكرمي غريب، إسرتاتيجية الكفاايت وأساليب تقومي جودة تكوينها، منشورات عامل  .60
 م.2003 3الرتبية، ط

أمحد اجلمل، املصطلحات الرتبوية، عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، علي  .61
 م. 2،1999ط

طيب انيت سليمان، املقاربة ابلكفاءات، دار األمل للنشر والتوزيع، تيزي وزو، اجلزائر،  .62
 ، دت.1ط
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للنشر  حممد محدي، املداخل الرتبوية للتعليم ابلكفاايت، الرايضيات منوذجا، إفريقيا الشرق .63
 م.2007والتوزيع  املغرب، دط، 

حسن حسني زيتون، اسرتاتيجيات التدريس، رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم، عامل الكتب  .64
 م.2003، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

مراد، معلم الصف وأصول التدريس احلديث، دار أسامة للنشر والتوزيع، دط، عبد القادر  .65
 دت.

، التعليم الثانوي، رؤية جديدة، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، عبد اللطيف حسني فرج .66
 م.2008 1ط األردن،

حيي حممد النبهان، العصف الذهين وحل املشكالت، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  .67
 م.2015، 2عمان، األردن ط

دار الثقافة  حسني حممد أبو رايش، أصول اسرتاتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق، .68
 م.2014، 2، ط2009، 1للنشر والتوزيع    عمان، األردن،ط

حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الدار املصرية اللبنانية للنشر والتوزيع،  .69
 م.2004 4ط

حسين عبد الباري عصر، فنون اللغة العربية تقدميها وتقومي تعلمها، مركز اإلسكندرية  .70
 م.2005ط للكتاب، د

دريس العامة، دار املسرية للنشر والتوزيع توفيق أمحد مرعي، حممد حممود احليلة، طرائق الت .71
 م.2005، 2م، ط2002، 1والطباعة،عمان األردن، ط

والتوزيع، دط، عبد الرمحن اهلامشي، تعلم النحو واإلمالء والرتقيم، دار املناهج للنشر  .72
 م.2008

اللغة العربية، دار املعرفة اجلامعية للنشر والتوزيع، دط، زكراي إمساعيل، طرق تدريس  .73
 م.2005

حممد الطاهر وعلي، نشاط اإلدماج يف املقاربة ابلكفاءات، دار الكتب العلمية للنشر  .74
 م.2007والتوزيع، اجلزائر دط، 
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رشيد أورسالن، التسيري البيداغوجي يف مؤسسات التعليم، قصر الكتاب للنشر والتوزيع،  .75
 ، دت.3، اجلزائر طالبليدة

الفروق الفردية والتفوق العقلي، دار وائل للنشر والتوزيع،  أديب حممد اخلالدي، سيكولوجية .76
 م.2003 1األردن، ط

حممد فرحان القصاة وحممد عوض الرتتوري، أساسيات علم النفس الرتبوي النظرية والتطبيق،  .77
  م.2006، 1دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

 بعا: اجملالت والرسائل:را

 اجملاالت:-

نور الدين أمحد قايد، وحكيمة سبيعي، التعليمية وعالقتها ابألداء البيداغوجي والرتبية، جملة  .78
 م، بسكرة، جامعة حممد خيضر.2010، 08الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

املسري أمحد العلوة، جملة تقنية احلرية النفسية، حبث حول البيداغوجيات احلديثة، األستاذ  .79
 منتدايت احلكمة التعليمية، املغرب، دت.

 .16م، العدد2000جملة املعرفة للجميع، أكتوبر حممد الدريج، الكفاايت يف التعليم،  .80
موسوعة الكفاايت، األلفاظ واملفاهيم واالصطالحات، إعداد وترمجة احلسن حلية، فاس،  .81

 م.2000املغرب، مركز حقوق الناس، 
وجيا اإلدماج، املركز الوطين للتجديد الرتبوي والتجريب، اململكة املغربية، وزارة دليل بيداغ .82

 ، دت.1الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، ط
دليل املقاربة ابلكفاءات، اململكة املغربية، مكتبة املدارس للنشر والتوزيع،  .83

 م.2009املغرب،دط،
تطبيق البيداغوجية الفارقية يف الرتبية، وزارة الرتبية الوطنية، قسم  حممد ملناشري وآخرون، .84

 .م2002م. 2001التكوين واألطر 
 م.2005انفذة على الرتبية، نشرة إعالمية مصدرها املركز الوطين للواثئق الرتبوية، جويلية،  .85
 م.2005وزارة الرتبية، منهاج السنة الرابعة متوسط،  .86
 م.1988الرتبوية، املركز الوطين للواثئق  .87
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إكزايف روجريس، املقاربة ابلكفاءات، املدرسة اجلزائرية، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية  .88
 م.2006اجلزائرية 
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 م.2004زائر، سند تكويين لفائدة مديري املدارس االبتدائية، اجل

املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، الرتبية العامة، سند لتكوين  .90
 م.2009املتخصص، إعداد هيئة التأطري ابملعهد، عبد هللا قلي، اجلزائر، 

 الرسائل:-2
نقاز حممد ، اثر النشاط البدين يف تكوين الشخصية يف مرحلة التخضريية ، مذكرة لنيل  .91

 .39م، ص2066ماجيشتري يف نظرية ومنهجية الرتبية البدنية والرايضية ،  شهادة
عبد القادر عثماين ، مدى اتثري اللعب اجلماعي املوجه يف رايض االطفال على التالميذ  .92

 18، ص 1993السنة االوىل اساسي ، مذكرة هناية ليسانس ، 
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