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  متهيد:
 ّ ا تؤثر يف سلوك الفرد العملية التعليمية عملية تغيريية وممنهجة ومستمرة وهادفة وشاملة؛ تغيريية أل

ا تعتمد على كيفيات وطرائق تؤمن هلا الوصول إىل نتائج  إلحداث تغيريات هادفة فيه، و"ممنهجة" أل
ت تتط ا مرتبطة بغا ا تسعى معينة، "ومستمرة" أل لب االستمرارية يف إعداد شخصية املتعلم، و"هادفة" أل

تم جبميع الفعاليات  ا  إىل إعداد الفرد القادر على التكّيف مع احمليط القومي أو العاملي، و"شاملة" أل
  واالسرتاتيجيات املسهمة يف العملية الرتبوية ككل.

  :مفهوم اهلدف البيداغوجي- 1
ال العسكري هأصل ظهور  اهلدف يفينتمي  يف أما . يف حتقيق املهمة التحديدة و ويعين الدقّ  ؛إىل ا

لنتائج املتوصل إليها ؛ مفاهيمه بوجه عام لدى الدارسنيفقد تنوعت  االصطالح الرتبوي إذ ربطه البعض 

  "بيداغوجيا األهداف"احملاضرة عنوان 
 

  .تعليمية النصوصحماضرات 
  .لسانيات التطبيقية :ختصص

  الثانية ماسرت :ستوى م
منة .أ :املادةستاذة أ   د بن 
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لعمليات اإلجرائية اليت حتقق النتيجة ا ملرغوب من العملية التعليمية، يف حني جعله البعض اآلخر على صلة 
يراد التعاريف اآلتية:   فيها. قد نوضح ذلك 

 "   ».اهلدف هو التخطيط للنوا البيداغوجية، ونتائج سريورة التعليم«بقوله:  عّرفه "بريز
 -"اهلدف عبارة تصف نتائج تعليمية، تبني سلوك التلميذ الذي نتوقع أن «أّن  بّني "جرولند

  ».ت تعليمية معينةيتكون لديه، أو يظهر بعد حصوله على خربا
 -القابل للمالحظة الذي السلوك أو النتاج النهائي «أن اهلدف  :ذكر حسن جعفر خليفة

اية فرتة التعليم   .1»يتوقع من املتعلم بلوغه يف 
ملنا هذه املفاهيم فإننا سنجدها تقدم جمموعة من املعطيات اهلامة منها:   فلو 

 -ذج خمصوصة لعوامل مستقبلية مطلوبة، تقتضي يتطلب حتقيق اهلدف البيداغوجي املعني منا
املتوقعة قصد الوصول إىل األهداف قبل طرح النموذج املطلوب تفّحص مجيع االحتماالت 

  املنشودة.
 - بعة إىل أن تصل يرتبط اهلدف خبطة معينة تبدأ من حالة استهاللية تليها حاالت أخرى 

جحة إذا انسجمت مع األهداف اليت يرمي إليها  إىل احلالة النهائية، وهلذا تكون اخلطة 
  واضعو اخلطة.

 - لنتيجة املتوصل إليها، فالعملية التعليمية، وإذا وقع فشل أو اعرتاض ن  كل هدف مر
أن ال نكتفي مبراجعة الطريقة أو إعادة احملاولة فحسب؛ بل ينبغي واضح من الضروري 

  حتليل األسباب اليت أدت إىل اإلخفاق.
  :بيداغوجيةأسس األهداف ال- 2

  تتصل األهداف البيداغوجية مبجموعة من األسس اليت تعمل على توجيهها منها:
 .ا للثوابت واملمارسات والقيم اليت ميتلكها كل جمتمع   مراعا
 -.خذ بعني االعتبار مجيع عناصر العملية التعليمية: املعلم واملتعلم واحملتوى واملنهاج   أن تعىن و
 - ت   شخصية املتعلم بكيفية متكاملة من دون إمهال جلانب على آخر.أن تشمل خمتلف مكو
 -.الوضوح والدقة يف صياغتها وحتديدها  
 .لواقعية وقبوليتها للتحقيق والتطبيق   أن تتسم 

                                                 
.  
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لكل ضروب السلوك الواعي وتزداد أمهيتها يف العملية  الرتبوية ضروري حتديد األهدافلذا فإن 
اجليل وبناء صرح األمة وتعيني أسلوب السلوك يف حياة الفرد واجلماعة، يراد منها توجيه  الرتبوية اليت

ووعي وتدبر  ، وتفاؤل ورغبة وإقدامياة بسعادة ونظم وتعاون وانسجامحىت جيتاز البشر هذه احل
  .وإحكام

  
  
ت األهداف الرتبوية:- 3   مستو

  مستويني أساسيني، مستوى عام ومستوى خاص.تصنف األهداف الرتبوية إىل 
ت:مس-أ    توى الغا

تمع ونظامه العام ككل واليت قد نرجعها إىل ما  لتوجهات العامة اليت متليها فلسفة ا ت  ترتبط الغا
  يلي:

  تكوين املتعلم (تعلم لتعلم).-
  تعلم لتعمل.-

  تعلم لتكوين شخصية املتعلم، تعلم لتكون.
  تعلم لتشارك اآلخرين.-
   مستوى شخصية املتعلم:-ب

إلجراءات التعليمية اليت جتري يف حجرة الدرس، واألهداف ههنا توّجه لتكوين  وهلا صلة مباشرة
  شخصية املتعلم وتنمية معرفه وقدراته حبسب ما تقدمه املنظومة الرتبوية.

  تصنيف األهداف الرتبوية:- 4
يتضمن الفعل التعليمي سلسلة من اإلجراءات لتحقيق األهداف الرتبوية املقصودة، واليت تصنف إىل 

ا، وهي تصّنف حبسب "بلوم ث " Bloomالثة أصناف مرتابطة فيما بينها، جيب على املعلم أن يكون عارفا 
االت اآلت ال احلس احلركي.حبسب ا ال العاطفي أو الوجداين، وا ال املعريف، وا   ية: ا

ال املعريف-أ   :le domaine cognitif ا
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ال على صلة   ف على أساس جلانب الفكري لدى املتعلم، وتصنّ وتكون األهداف ضمن هذا ا
فها "بلوم" يف ستة معيار الصعوبة املتدرجة، (من السهل إىل الصعب، ومن البسيط إىل املعقد)، وقد صنّ 

ت رتبها ترتيبا هرميا وهي كالتايل   :2مستو
   :"ncesaLa connais املعرفة"أوال 

القدرة على تذكر  انطالقا من املستوىوهي أدىن رتب التفكري، وتتجلى األهداف ضمن هذا 
  :. ويتضمن هذا املستوى اجلوانب املعرفية التاليةدون تغيري يذكر واسرتجاع وتكرار املعلومات

  .، خصائصتواريخ معينة، أشخاصو ، مامثل معرفة أحداث  ،احملددة معرفة احلقائق-
  .اللفظية ز اللفظية وغريمثل معرفة مدلوالت الرمو  يف حقل خمصوص؛الفنية  معرفة املصطلحات-
  .معرفة االصطالحات املتعارف عليها للتعامل مع الظواهر أو املعارف مثل ؛معرفة االصطالحات-
لغرب ؛االجتاهات والتسلسالت معرفة-   .مثل معرفة االجتاهات اإلسالمية يف السنوات األخرية 
  .معرفة التصنيفات والفئات-
  .معرفة املعايري-
  .و طرائق البحثمعرفة املنهجية أ-
ردات- ت ،مثل معرفة املبادئ والتعميمات ؛معرفة العموميات وا ردة ومعرفة النظر   .والرتاكيب ا

واألفعال السلوكية اليت ميكن أن تستخدم لصياغة األهداف اإلجرائية يف مستوى املعرفة تتمثل فيما 
  يتذكر، أن حيصي" يلي: "أن يعرف، أن حيدد، أن يتذكر، أن خيتار، أن يستخرج، أن

  : "La compréhensionنيا "الفهم 
قدرة املتعلم على إدراك املعاين والتصور الذهين لألفكار واملعارف اليت يتلقاها، «وتعين حسب "بلوم" 

. وحتقيق 3»واستطاعته على استعمال هذه املعارف دون أن ينسبها إىل سواها من مواد فكرية أو نظرية
املعلومات اليت  على تفسري أو إعادة صياغةى من خالل قدرة املتعلم وى يتجلّ األهداف ضمن هذا املست

(القدرة التعبري اللفظي عن  الرتمجةاملستوى يشمل  لها يف مستوى املعرفة بلغته اخلاصة. والفهم يف هذاحصّ 
ها (القدرة على إعادة تنظيم األفكار وإدراك العالقات املوجودة بني عناصر  التفسريو شيء معني)،

 واستخالص نتائج، أو وجهة نظر جديدة مثل: قدرة املتعلم على حتويل رسم بياين إىل لغة مفهومة)
ر). االستنتاجو   (القدرة على جتاوز املعلومات املعطاة واستنتاج ما يرتتب عنها من آ

                                                 
  
.  
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واألفعال السلوكية اليت ميكن أن تستخدم لصياغة األهداف يف هذا املستوى هي: "أن حيول، أن 
يرتجم، أن حييط، أن مييز، أن يفسر، أن يعمم، أن يقدم أمثلة، أن يشرح، أن يتكهن، أن يوضح، أن 

  يلخص، أن يعلل".
   ":L’Applicationلثا "التطبيق 

ردات والكليات يف حاالت وظروف «وهي  ا املتعلم، تقتضي استخدام ا عملية عقلية تقوم 
ت فنية البد من ذكرها مث تطبيقهاموضوعية واقعية، قد تكون مبادئ أو آراء  . وتتجلى األهداف 4»أو نظر

ت واملبادئ والقوانني يف موقف  القدرة علىاإلجرائية ههنا من خالل  استخدام أو تطبيق املعلومات والنظر
عال السلوكية اليت تستخدم لصياغة األهداف اإلجرائية يف هذا املستوى هي: "أن يطبق، أن ف. واألجديد

ط، أن حيل مسألة، أن شف، أن يعاجل، أن يغري، أن يتصرف، أن يقدم، تن يربهن، أن يكحيسب، أ أن يبسِّ
  يستعمل، أن يطور، أن ينظم، أن يصنف، أن يربط، أن ينتج، أن يرسم".

  : "L’Analyseرابعا "التحليل 
رتكب قدرة املتعلم على تفكيك أو جتزئة معلومات أو ظواهر أو أحداث إىل األجزاء اليت ي«وهو 

ت واألجزاء، وكذا العالقات اليت تربط  منها، حىت تتجلى املعاين املعرب عنها، ويتضح تسلسل هذه املكو
. وتتجلى األهداف اإلجرائية من خالل القدرة 5»بينها، مما يساعد على فهم بينتها والفكرة اليت تنظمها
والتعرف على العالقة بني  ،اليت تتكون منها أجزائهاعلى جتزئة أو حتليل املعلومات أو املعرفة املعقدة إىل 

  األجزاء .
تل عرب التحليتم عملية وت   :متالحقة ثالثة مستو

  
                                                 

  
  

 حتديد العناصر واألجزاء املكونة للمادة

 جزاءاألو أ عناصرالوالتفاعالت املوجودة بني حتليل العالقات:

 حتليل املبادئ التنظيمية

 ألهداف اإلجرائية
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  :من خالل هذا املخطط مايلي نستشف 
  البحث عن العناصر: حتديد العناصر واألجزاء املكونة للمادة.-
  حتليل العالقات: العالقات والتفاعالت املوجودة بني عناصر أو أجزاء املادة.-
  بط التنظيم الذي يتحكم يف بنية وانسجام املادة املدروسة.حتليل املبادئ التنظيمية: ض-

واألهداف اإلجرائية اليت ميكن صياغتها يف هذا املستوى هي: "أن حيلل، أن يوازن، أن يفرق، أن 
  يعزل، أن مييز، أن يدرك، أن يشري، أن يقسم املوضوع إىل عناصر، أن يقارن، أن يوضح، أن يبني".

  
   ":seLa Synthè خامسا "الرتكيب

األهداف اليت هلا عالقة بعملية مجع العناصر واألجزاء يف ُكلٍِّي مؤتلف، وإعادة «ويضم هذا املستوى 
». بنائها يف صياغة جديدة ومتماسكة؛ أي تنظيمها يف منوذج أو بناء مل يكن ظاهرا أو جليا من ذي قبل

تركيب  كل متكامل أو منط أو  القدرة على مجع عناصر أو أجزاء لتكوينواألهداف ههنا تتجلى من خالل 
  . غري موجود أصالً 

ت    : متتاليةوتتضمن القدرة على الرتكيب ثالثة مستو
 - رة ميدانية لالطالع إنتاج بالغ جديد؛ أي أفكار وإيصاهلا إىل اآلخرين، مثل تقرير لز

  على إجنازات معينة.
 - وضع خمطط من اإلجراءات: لتحقيق شروط تنفيذ عمل أو واجب معني؛ مثل وضع خطة

رة ميدانية (حتضري الوسائل).   لز
 - ردة اجلديدة اليت تساعد ردة: استنباط بعض العالقات ا استخراج نظام من العالقات ا

ت، أو الظواهر، أو تؤدي إىل وضع حلول جديدة ملشكالت وا سعة على تفسري البيا
  معقدة.

 - األفعال السلوكية اليت تستعمل لصياغة األهداف اإلجرائية ضمن هذا املستوى هي: "أن
يركب، أن يؤلف، أن يصنف، أن يقرتح، أن خيطط، أن يصمم، أن يبتكر، أن يتنتج، أن 
ينظم، أن حيرر، أن يقول، أن يربط، أن ينقح، أن يشتق، أن يعيد تنظيم شيء ما، أن 

  يستخلص".
  "ationuL’Eval"التقومي سادسا 



 7 

صياغة األحكام على قيمة املادة أو الطرق والوسائل املستعملة كما وكيفا أو مها «وتتم من خالل :
لتنظيم، وبعضها اآلخر خارجي  معا، وتعتمد هذه األحكام على معايري حمددة بعضها داخلي، يتعلق 

هلدف، وتكّون هذه املعايري ما يزود به املتعلم، أو القدرة . والتقومي ههنا يعين 6»ما ينشئه هو نفسه خيتص 
  ات معينة . ماألعمال وفق معايري أو حمك على إصدار أحكام حول قيمة األفكار أو

  
  
  
  

  : ويتضمن التقومي مستويني مها
  ).معيار ذايت احلكم يف ضوء( فئة األحكام املبنية على أدلة داخلية-
  ).كم يف ضوء معايري خارجيةاحلفئة األحكام املبنية على مقومات خارجية (-

واألفعال السلوكية اليت توظف لصياغة األهداف اإلجرائية ضمن هذا املستوى هي: "أن حيكم، أن 
يقرر، أن يقارن، أن يستنتج، أن ينفذ، أن يوازن، أن يقسم، أن يعرب، أن يناقش، أن يلخص، أن 

  يستخلص، أن يستدل، أن يؤول، أن يدافع عن".
ال العاطفي-أ    : affectifle domaine(الوجداين أو االنفعايل)  ا

الهتمامات والقيم واملبادئ واملثل واألخالق واملواقف النفسية وغريها.  ويضم األهداف اليت تتعلق 
ذا اجلانب يسهم يف تكوين شخصية املتعلم. ومن طبيعة اإلنسان أنه  ويؤكد البيداغجيون أن االهتمام 

  ه لذا البد من اسغالل ذلك استغالال موجها من أجل ترقية هذا اجلانب.ينفعل ويتفاعل مع ما يثري 
اله ؤ وزمال "Krathowol ديفيد كراثوول"وقد صنف  ت ا من األدىن إىل  الوجداين يف مخسة مستو

  :هيو  األعلى،
   ل:التقبّ أوال 

رة شعو «مما يعين  ،حلدث أو نشاط ما املتعلم انتباهوهو توجيه  ره بوجود بعض حتسيس املتعلم وإ
 ،وجيب أن يستثمر املدرس انتباه املتعلم». املؤشرات واملنبهات والظواهر االنفعالية حىت يغدو مساعدا لتقبلها

   .، وخلق قابلية التلقيبضبط اختيار موضوع االنتباهوذلك 
ت التقبل ويتضمن   :التالية املستو
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  ت املعروضة عليه.ملؤثرا ؛ أي أن يكون املتعلم واعيا الوعي أو االطالع-
  .الرغبة يف التلقي-
  .االنتباه املراقب-

وكية اليت تستخدم لصياغة األهداف اإلجرائية يف هذا املستوى ما يلي: "أن يتقبل، لومن األفعال الس
أن يسأل، أن خيتار، أن يصل، أن جيمع، أن يتبع، أن يضع، أن يتعرف على، أن يسعى، أن يعرض، أن 

  طي، أن يظهر، أن يظهر اهتماما بشيء ما".يصغي، أن يشارك، أن يع
   نيا االستجابة:

يصبح «، حبيث املشاركة لإىل درجة املشاركة بشكل من أشكا درجة االنتباه تعلموهي جتاوز امل
مقدار من الوالء واإلخالص بذل لشعور واملالحظة، بل حيدوه على اندفاعه الداخلي ال يقتصر على إرادة ا

يتضمن  وهوفهو ال ينتبه إىل الظاهرة بل يستجيب هلا بطريقة ما. ». جمرى انتباههملا كان سابقا، ينال 
ت التالية:    املستو

لطاعة واالمتثال، مثل احرتام قوانيم اإلذعان يف االستجابة- ، االستجابة ملا تستدعيه الصفة املعينة، 
  لعبة ما أو غري ذلك.

  سلوكه؛ فهو مقتنع به.، وتعين التزام املتعلم باالستجابة الرغبة يف-
  قطعة موسيقية.ة، مثل االستحسان لقراءة كتاب ما، أو االرتياح لالستجاب-

األفعال السلوكية اليت تستخدم لصياغة األهداف اإلجرائية يف هذا املستوى ما يلي: "أن ومن 
أن جييب، أن يستقبل، أن يكمل، أن يتابع، أن يتطوع، أن يتدرب، أن يقضي أوقات الفراغ يف، أن يوافق، 

  يساعد، أن يطيع، أن ميتثل، أن يناقش، أن ينجز، أن يتقبل، أن يقدم رأيه، أن يكتب".
   :التقييملثا 
ت ابصف السلوك هنا بقدر من الث، ويتّ ة أو سلوك معنيأو ظاهر  الشيء م إعطاء قيمةوهو 

  . فرد أحد االعتقادات أو االجتاهاتواالستقرار بعد اكتساب ال
تويتضمن املست   :التالية و

  مثال ذلك الرغبة املستمرة يف اكتساب املقدرة على الكالم اجليد والكتابة اجليدة. :تقبل قيمة معينة-
  كالرغبة يف التعرف على آراء ومواقف خمتلفة، واختاذ موقف خاص.   ؛تفضيل قيمة معينة-
ا.-   االلتزام بقيمة معينة بعد االقتناع 
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تخدم لصياغة األهداف اإلجرائية يف هذا املستوى ما يلي: "أن األفعال السلوكية اليت تسومن 
يصف، أن يساعد، أن يقرتح، أن يكوِّن، أن يتابع، أن جيادل، أن يناقش، أن يشارك، أن يدرس، أن يبادر، 

  أن خيتار، أن يربط".
   رابعا التنظيم:

تضم القيم اجلديدة، يتم ويف هذا املستوى يتم بناء نظام القيم تدرجييا، ويبقى خاضعا للتغيري حيث 
  :ينيويتضمن املستو ذلك وفق منظومة ذات عالقات مضبوطة. 

  .إعطاء تصور مفاهيمي للقيمة-
  .أو تنظيم نظام القيمة ترتيب-

األفعال السلوكية اليت تستخدم لصياغة األهداف اإلجرائية يف هذا املستوى ما يلي: "أن ينظم، ومن 
  يعمم، أن يدافع عن الشيء، أن ينسق، أن يقارن".تب، أن يهيئ، أن أن يبدل، أن ينتمي، أن يغري، أن ير 

  خامسا التمييز بقيمة كلية أو نظام قيم:
لنظام من القيم يوجه سلوكه بثبات وتناسق مع تلك القيم اليت يقبلها وتصبح  عبارة عن تطوير الفردوهو  

  ني:التالي وينيوهو يتضمن املست. شخصيته جزءاً من
  .هيمي للقيمةإعطاء تصور مفا-
  .ترتيب نظام للقيم-

األفعال السلوكية اليت تستخدم لصياغة األهداف اإلجرائية يف هذا املستوى ما يلي: "أن يبادر ومن 
إىل، أن يؤثر على، أن مييز بني، أن يبحث، أن ينجز، أن يقرتح، أن يتأهل، أن يطلب، أن يعيد 

  النظر، أن حيل مسألة، أن يستعمل، أن يفحص".
ال "احلسي حركي  لثا   ": domaine psychomoteurا

ال  ملهارات احلركية، يضم ما هو يدوي، وما هو غري يدوي كالتلفظ الصحيح لأللفاظ، يهتم هذا ا
ت التالية:غو  ال من املستو   ري ذلك. ويتكون هذا ا
  .نشاط احلركيالعضوي اليت تؤدي إىل ال يتضمن عملية اإلدراك احلسي واإلحساسو  :االستقبال-
  .الفعلية ألداء سلوك معني وهو االستعداد والتهيئة :التهيئة-

لتقليد :االستجابة املوجهة   .ما يف ضوء معيار أو حكم أواحملاولة واخلط ويتصل هذا املستوى 
ألداء بعد تعلم املهارة بثقة وبراعة :امليكانيكية االستجابة-   .وهو مستوى خاص 
  .و يتضمن األداء للمهارات املركبة بدقة وسرعةوه :االستجابة املركبة-
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ملهارات اليت يطورها الفرد ويقدم مناذج خمتلفة هلا تبعاً  :التكييف- للموقف الذي  وهو مستوى خاص 
  .يواجهه

  .والتنظيم والتطوير ملهارات حركية جديدة وهو مستوى يرتبط بعملية اإلبداع :التنظيم واالبتكار-
يضبط، أن اليت تستخدم لصياغة األهداف اإلجرائية يف هذا املستوى ما يلي: "أن األفعال السلوكية ومن 

  يشرح، أن يتحرك، أن يقيس، أن يربهن، أن يؤلف، أن ينشئ، أن يرتب، أن جيمع....".
يف العملية التعليمية وبرهنت على جناعتها يف ذلك، ولكن هذا ال يعين خلوها  األهداف داغوجيايسيطرت ب

  حظات واليت ربطها البعض مبا يلي:من بعض املال
  .نزعة سلوكية يؤدي اإلغراق فيها إىل اآللية على مستوى التعلمات إلجرائية

 -حني التعلم بعضهاعض األهداف اإلجرائية مع تداخل حتقيق ب صعوبة .  
 -ؤدي إىل يجيعله أسري اجلذاذة النمطية و النموذج خينق االبتكارية واإلبداعية لدى املدرس و  هذا

  .لسلوك املتكررا
 -املتعلم و جيعله متقوقعا و حمدودا اإلغراق يف التقنية و هذا من شأنه التأثري يف فكر.  
 السلوكية) تفتت التعلم إىل مكتسبات جزئية و جمزأة( مرجعية النظرية هلذا النموذج.  
 نيكية وجمردةثقايف، و حيوله إىل جمرد سلوكات حمايدة و ميكا-إطاره السوسيو النموذج يفقد التعلم.  

اختيار مل بناء على خطة و  و بشكل عام فإن النموذج جعل املتعلم عنصرا سلبيا و يقبل كل تعليم مربمج
مكتسبا يف النهاية تعلما حمدودا و مشروطا  يكن شريكا فيهما. فيخضع لتوقعات املدرس، منفذا لتعليماته،

  :يتميز خباصيتني
  .األهداف اإلجرائية: خاصية جتزيئية- 1
  .اصية غريية: عدم إشراك املتعلمخ- 2

، ال يهمل  ات كاختيار تربوي اسرتاتيجيءالكفا لظهور بيداغوجيا األساس جاء مدخل و على هذا
  كل ما أفرزته بيداغوجيا األهداف، بل حياول تطويرها أكثر.
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  بيداغوجيا الكفاءات:و  بيداغوجيا األهداف-1

ألهداف يف حتقيق عدة مكتسبات هامة، منها:    أسهم التدريس 
  تعلمي بشكل دقيق.-بضرورة حتديد هدف كل نشاط تعليمي درِّسوعي امل-
ت التدريس إىل أهداف ووضع خطط دقيقة لتحقيقها.-   ترمجة حمتو
  معارف ومهارات ومواقف. تصنيف األهداف إىل-
لتقومي التكويين أو التقومي اإلمجايل. ،ضبط عملية التقومي-   سواء تعلق األمر 
  استثمار أدوات ووسائل جديدة للتقومي.-
  طرح إشكالية اجلودة والفعالية واملردودية من منظور جديد.-

 املكتسبات هذهلكن رغم ، و ككل  أسهمت هذه البيداغوجية يف تطوير وترقية العملية الرتبوية وقد
  قد نذكر منها: اليت تدعو للتأمل؛ بعض املآخذ برزت ،القيمة

عن سلوكات قابلة  ، يف إطار البحث الدائمعلمتامل حتصيله لدىو  اهلدفبروز عالقة ميكانيكية بني -
  للمالحظة.

ت متعددة، تتمثَّ جتزيء وحدات التعلّ - مما أدى  "،ةاألهداف اإلجرائيـ"ل يف ما يسمى بم إىل مكو
  إىل تفتيت البنية العقلية للتلميذ.

  .تعليمية النصوصحماضرات 
  .لسانيات التطبيقية :ختصص

  الثانية ماسرت :ستوى م
منة .أ :املادةستاذة أ   د بن 
 

 "بيداغوجيا الكفاءات"
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يف حياته  حل املشكالت اليت تصادف املتعلم بهوما يتطلّ  ،انعدام التالؤم بني املكتسبات املدرسية-
  مما حيول دون استثمار هذه املكتسبات يف سياقات خمتلفة. ،العامة

، من التطوير يف العملية الرتبوية كشكلٍ   "بيداغوجيا الكفاءات"وانطالقا من املالحظات ظهر مفهوم 
   .واليت جاءت كنتيجة حتمية لتطور طبيعي لـ"بيداغوجيا األهداف"

   تعريف الكفاءة:-2
ال الرتبوي، وفرض نفسه يف ذلك حيث اعتمدته بلدان   أصبح مصطلح "الكفاءة" متداوال يف ا

وروح العصر. فماذا يعين هذا املصطلح؟ و املختلفة  كثرية يف أنظمتها الرتبوية، مسايرة ملقتضيات التحوالت
ا ما أسس بناء الكفاءات؟ وما    ؟مستو

النظري، وكذلك  الكفيء:و  .: جازاهفاءً أه على الشيء مكافأة وكَ ـمن "كاف اللغةيف  "الكفاءةفـ"
لكسر، وهو يف األصل مصدر؛ أي ال املصدر الكفاءة.الكفء والكفوء، و   نظري له. وتقول ال ِكفاء له، 

الّزوج مساو للمرأة يف حسبها  الكفء: النظري و املساواة، ومنه الكفاءة يف الّنكاح، و هو أن يكونو 
   . و الكفاءة للعمل: القدرة عليه وحسن تصرفه، وهي كلمة موّلدة.7"ودينها ونسبها وبيتها و غري ذلك

معجم روبري الكبري  وتعين يف » «Compétenceولفظة "الكفاءة" تقابلها يف الّلغة الفرنسّية "
"Le grand robert " لفظةCompétence» «  ذات أصل التيّينCompétentia» « 

  م الّلغات األوربية مبعان خمتلفة.1468وتعين العالقة، وقد ظهرت يف القرن اخلامس عشر 
  :منهاعت مفاهيم "الكفاءة" لدى الباحثني فقد تنوّ  اصطالحاأما 

 "من املهارات  من املهارات املعرفية، أوالوجدانية، و -عيةجمموعة من التصرفات االجتما
مهّمة أو عمل معّقد على  ن من ممارسة دور، وظيفة، نشاط،حركية اليت متكِّ - النفسية احلس

   ."أكمل وجه
 " هي االستجابة اّليت تدمج وتسّخر جمموعة من القدرات واملهارات واملعارف املستعملة

  ."ف متنّوعة مل يسبق للمتعّلم أن مارسهاوضعيات مشكلة، وظرو بفعالية يف 
 "ة عن طريق استيعـاب جمموعة من املعارف ومن القدرات الّدائمة ومن املهارات املكتسب

  ."المعـارف وجيهة وخبـرات مرتبطة فيما بينها يف جم

                                                 
  ).لسان العرب، ابن منظور مادة (كفأ   7
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 "اية  الكفاءة من منظور مدرسي هي جمموعة مندجمة من األهداف املمّيزة تتحّقق يف
دالّة هلا عالقة حبياة  ّية أو مرحلة دراسية، و تظهر يف صيغة وضعيات تواصلّيةفرتة تعّلم

   ."املتعلم
نه من واليت متكِّ  ،لها املتعلمقائم على املعارف واملهارات اليت حيصِّ "الكفاءة"  مفهوم ومنه نالحظ أنّ 

كما الحظنا ذلك مع   ى حدود القدرة على اإلجنازتتعدَّ  ،الية أكثرالتفاعل مع خمتلف الوضعيات بفعَّ 
  بيداغوجيا األهداف، إىل اإلجناز يف حدِّ ذاته. 

  املرجعية العلمية لبيداغوجيا الكفاءات: -3
اليت  "constructivisme ئيةالبنا"األساس العلمي الذي نشأت منه بيداغوجية الكفاءات هو النزعة  إنّ 

أما املنظور البنائي فينطلق  .استجابة)/مثري(  مبدأظهرت كرد فعل للمدرسة السلوكية اليت حتصر التعلم يف 
رت البنائية و لقد أثّ  .)استجابة-الذات-ر يستلزم وجود قابلية يف الذات (مؤثرحصول التأثري املؤثِّ  من أنّ 

وضعيات  ه الفعل الرتبوي حنوحيث وجّ  "Didactique الديداكتيكية التعليمية"رات على التصوّ 
، وخلق فرص املبادرة واإلبداع غبة يف مواجهةتفاعلية تثري لدى املتعلم الر  رة القضا وقوام  . املشكالت، وإ

  :يلي ككل يتم وفق ماهذه االسرتاتيجية  
  .يوضع املتعلم يف مواجهة مشكل مستمد من املمارسة اليومية-1
  .حبث املشكل املطروح ومناقشته مجاعيا-2
  .كل متعلم وأسلوبه  حبث متعدد االجتاهات قصد حل املشكل يتماشى ووترية-3
  تقلص حضور املعلم وتدخله؛ إذ سيسهم يف توجيه الفعل التعلمي.-4
  .املناقشة اجلماعية واستخالص النتائج اعتماد-5
 .حترير التقارير النهائية-6

  بوساطة التقومي. مراقبة النتاج النهائي للمتعلم-7
مية قدراته على التفكري اخلالق من خالل تنم بنفسه، وذلك البيداغوجية تعني املتعلم على أن يتعلَّ فهذه 

التعلمية، وذا دور إجيايب يف أثناء تعلمه داخل املدرسة - مركز النشاط يف العملية التعليمية هالذكي، وجعلو 
  .وخارجها
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  :"الكفاءة"خصائص -4
  :حها من خالل ما يليقد نوضِّ  ،اخلصائص اليت متيزها عن غريها تتميز "الكفاءة" مبجموعة من 

  الوظيفية: -أ
ت توظيف مجلة من املوارد فهي تقوم على  معارف الّتجربة الّذاتيةاملعارف العلمّية و ؛ املختلفة مثل واإلمكا

. فالكفاءة مرهونة بقدرة املتعلم على استعمال املهارات الّسلوكية املهارات(اخلربات الشخصية) والقدرات و 
  فعل معني.واملعارف الشخصية ضمن وضعيات معني قصد إجناز 

   :الغائية و الّنهائية-ب
لنسبة للمتعّلم  كسب الكفاءة وظيفة اجتماعية، نفعية هلابل يُ  ؛تسخري املوارد ال يتّم عرضا داللة 

  .مشكلة يف حياته املدرسّية أو احلياة اليومية ذي يسّخر خمتلف املوارد إلنتاج عمل ما، أو حلّ ال
ال الواحد إلشكاالت)(ا خاّصية االرتباط جبملة من الوضعيات-ج    :ذات ا

 "وضعيات"، الكفاءة يت متارس يف ظّلها هذه" ال حيصل إال ضمن الوضعيات الالكفاءات"إّن حتقيق 
يت يستدعي فيها املتعّلم يتعّني حصر الوضعيات ال قريبة من بعضها البعض، فمن أجل تنمية كفاءة ما لدى

  .مثل: أخذ رؤوس األقالم يف وضعيات خمتلفة تفعيل الكفاءة املقصودة،
ملادّ -د    ة:الكفاءات غالبا ما تتعّلق 

وقد تتعّلق بعّدة  يف أغلب األحيان توّظف الكفاءة معارف ومهارات معظمها من املاّدة الواحدة
ا مواّد، أي أّن تنميتها لدى املتعّلم تقتضي الّتحّكم يف   .عّدة مواّد الكتسا

   :قوميالقابلّية للتّ -ـه
مكانية تقوميها بناء على الّنتائج املتوّصل ألّن صوغها يتطّلب أفعاال قابلة  ؛إليها فالكفاءة تتمّيز 

الكفاءة يتطّلب وضع املتعّلم يف إشكالية تتطّلب دمج وتسخري جمموعة من  ميو للمالحظة و القياس، إّن تق
فاءة اليت يريد أن ميتلكها متعلموه، وذلك من املعارف واملهارات. واملعلم هو الذي حيدد مؤشرات تقومي الك

  خالل وضع خطة دقيقة وواضحة قبل الشروع يف التدريس.
  :مرّكبات الكفاءة-5
   :احملتوى-أ

ا األشياء اليت يتناوهلا الت ّ لض عّلم خيّص هذه؛ ألّن فعل التعّلمإ وألنّنا عندما نتعّلم فإنّنا  ؛رورةاألشياء 
ت التام عدد من البلقد ق. نتعّلم بعض األشياء أمناط من  عّلم فحصروه يف ثالثةاحثني بتصنيف مبسَّط حملتو

). (املواقف املعارف الّسلوكيةو  ).املعارف الفعلية (املهارات ).املعارف احملضة ( الّصرفة: األشياء هي
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قاعدة حنوية  معرفة :عّلم الكتساب كفاءة من الكفاءات مثاليستند إليها الت ؛ إذوهذه املعارف الّضرورية
من أجل جتاوز الّرتكيز مث  ).يف وضعيات مناسبة (مهارة هذه القاعدةاستعمال ، و )معرفة صرفة(

ت االستعمال ( وهذه املعارف ال تعمل يف إطار منعزل عن بعضها، وإمنا تكون يف شكل   ).سلوكصعو
  العناصر. وحدة متكاملة ومتآزرة. مث إن الكفاءة املطلوبة ال تتحقق إال مبراعاة هذه

   ":Capacité:درةـالق-ب
أو إظهار سلوك أو جمموعة سلوكات  ،ومؤّهال للقيام به ،هي كّل ما جيعل الفرد قادرا على فعل شيء ما

بل ميكن أن تربز يف مواّد خمتلفة، مثل القدرة  ؛تتناسب مع وضعية ما، فهي غري مرتبطة مبضامني ماّدة معّينة
... إخل، كّل هذه ... والقدرة على الّتحليل واالستخالصنة بينهاعلى تعريف األشياء أو على املقار 

  .الّنشاطات عبارة عن قدرات
   ":Situation:ةالوضعيـ"-ج

تهعلى توظيف إمك هلتساعد إلشكالية اليت يوضع فيها املتعلماالوضعية أو هي  وجتعله دائما يف موقع  ،ا
ا تضفي علالعمل الفاعل و الّنشاط ال ّ وتكون الوضعية  .ة معان حيويّة وفائدةى املادة التعلميّدؤوب، كما أ

  :إذا قيمة تربوية ذات
  خمتلف املواقف اليت قد تصادفه.كانت جتعل التّلميذ يستفيد من معارفه يف معاجلة -
  .يشعر بفاعلّيتها وجدواها يف عالج عمل معّقد املتعلم كانإذا  -
  .ّل مشاكل معّقدةكانت تسمح بتفعيل إسهام خمتلف املواّد يف حإذا  -
   :أنواع الكفاءات-6

نظرا ألمهّية الكفاءات فقد تعّددت أنواعها و أشكاهلا على حسب توجيهها. فقد صّنفها جرادات و آخرون 
ا ثالثة أنواع وهي 1404( ّ   :هـ) 
   "Compétence de connaissance :الكفاءات املعرفية-أ

حلقائق، بل متتّد إىل امتالك كفاءات الّتعّلم املستمّر، ال تقتصر الكفاءات املعرفية على املعلومات و ا
  .واستخدام أدوات املعرفة، ومعرفة طرائق استخدام هذه املعرفة يف امليادين العلمية

  : " performanceCompétence de: ب ـ كفاءات األداء
داء الفرد ال تشتمل على قدرة املتعّلم على إظهار سلوك ملواجهة وضعيات مشكلة، إّن الكفاءات تتو  عّلق 

لّسلوك املطلوب    .مبعرفته، و معيار حتقيق الكفاءة هنا هو القدرة على القيام 
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   ":des résultats Compétence: تائجـ كفاءات اإلجناز أو كفاءات الن ج
امتالك الكفاءات املعرفية يعين امتالك املعرفة الالزمة ملمارسة العمل دون أن يكون هناك مؤّشر على 

نّه امتلك القدرة على األداء، و أّما امتالك الكفاءات األدائية فيعين القدرة على إظهار قدراته يف املمارسة أ
دون وجود مؤّشر يدّل على القدرة على إحداث نتيجة مرغوبة يف أداء الّطّالب، ولذلك يفرتض مثال أّن 

   .ك املتعّلماملعّلم صاحب كفاءة إذا امتلك القدرة على إحداث تغّريات يف سلو 
ت اآلتية:فتقسَّ  مسب فرتات التعلّ أما حب    م وفق املستو

   ":Compétence de base: الكفاءة القاعديّة-1
لوحدات الّتعليمية، وتوّضح بدّقة ما سيفعله املتعّلمتائج التعلهو جمموع ن ما  وأ ،م األساسية املرتبطة 

و لذا جيب على املتعّلم أن يتحّكم فيها ليتسّىن له  .ةسيكون قادرا على أدائه أو القيام به يف ظروف حمّدد
  .فهي األساس اّلذي يبىن عليه الّتعّلم ،الّدخول دون مشاكل يف تعّلمات جديدة والحقة

   :"Compétence d'étape: الكفاءة املرحلية-2
ا مرحلية دال ّ جسيد، تتعّلق بشهر أو ة تسمح بتوضيح األهداف اخلتامية أو الّنهائية جلعلها أكثر قابلّية للتّ إ

فصل أو جمال معّني وهي جمموعة من الكفاءات القاعدية، كأن يقرأ التّلميذ جهرا ويراعي األداء اجلّيد مع 
 .فهم ما يقرأ

   ":Compétence finale: الكفاءة اخلتامية-3
ائية تصف عمال كّليا منتهيا، تتمّيز بطابع شامل وعاّم، تعّرب عن مفهوم إدماجّي  ا  ّ موعة من إ

اية الّطور املتوّسط يقرأ املتعّلم  الكفاءات املرحلية، يتّم بناؤها وتنميتها خالل سنة دراسية أو طور، مثال يف 
و املدرسّية و     نصوصا مالئمة ملستواه و يتعامل معها، حبيث يستجيب ذلك حلاجاته الّشخصية

  .االجتماعية

ته إىل قمته؛ من الكفاءة القاعدية إىل الكفاءة املرحلية إىل فـ"الكفاءة" تنمو يف شكل هرمي يبدأ من قاعد
  الكفاءة اخلتامية.
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ت مراعاة املعايري الب داغوجية الكتساب الكفاءة منها: التدرج، التكامل، يوينبغي ضمن هذه املستو

  .االنسجام، التصرف واالستمرار
  :املراجع واملصادرهم أ

  ..ية منهجية جديدة، حسن جعفر خليفةلتخطيط للتدريس واألسئلة الصفية، رؤ ا-1
ألهداف وبيداغوجيا التقومي، التد   -2   .ف سرير ونور الدين خالديو دمحم شلؤ ريس 
األوربّية  م يف اللغات1968، وقد ظهر سنة  Compétence"الكفاءة" ذات أصل التيينلفظة   -3

ا الكثري من الغموض و مبعان خمتلفة الباحثني يف هذا اإلطار أنّه  االختالف، وقد ذكر العديد من، إذ يشو
ة التدريس ينظر مقارب .السياق الذي يستعمل فيه يوجد أكثر من مئة تعريف ملفهوم الكفاءة، و هذا حسب

  لكفاءات، د. خري الدين هين،
لكفاءات، د. خري الدين هين  -4   .ينظر مقاربة التدريس 
  
  

 .لتوفيق

 كفاءة ختامية

 كفاءة مرحلية

 كفاءة قاعدية


