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  مقاربة التدريس بالكفايات، وكفايات التدريس(من المفهوم إلى التقويم)
 

  حليمة عمارة :الطالبة  

 عزوز أحمد المشرف: أ.د/ 

  الشلفجامعة   

  

لك نتيجة �موعة من املعطيات اليت يفرضها العصر ذتسري احلياة يف تطور و تغري سريعني، و 

عريف مشل خمتلف ا�االت، وقد كان للمجال الرتبوي احلايل، وما صاحبه من تطور تكنولوجي، وم

ا التغري، فقد عمدت املنظومة الرتبوية اجلزائرية كغريها من معظم املنظومات يف ذنصيب من ه

إىل حتقيق األفضل على مستوى خمرجا�ا التعليمية،  العامل إيل تبين مقاربة بيداغوجية، تسعى �ا

ا نعين مبقاربة التدريس ذفايات(للمعلم، واملتعلم)، فماوقد عرفت هذه املقاربة مبقاربة الك

ه ذبالكفايات ، وما هي كفايات التدريس،(الكفاية الديداكتيكية) وما موقع التقومي يف ه

 البيداغوجيا؟.

Abstract: 
     The approach of teaching competencies, and competencies of teaching 

(from concept to Calendar) 
Life goes in the evolution and rapid change, as a result of a set of data 

imposed by the current era, which, coupled with technological development, 
and cognitive included various fields, has been the educational field of the 
share of this change, it has proceeded educational system Algerian, like most 
systems in the world adopt a pedagogical approach, seeking out 

To better achieve the level of educational outcomes, this approach has 
been known approach competencies (for the teacher and the learner), what 
we mean approach teaching competencies, and what are the competencies of 
teaching, (enough teaching aids) and in this site Calendar pedagogy?  

 

  مقدمة:

إن مدخل التدريس بالكفايات منهاج للتعليم، والتعلم، يهدف إىل أن يكتسب املتعلم 

ن حل املشكالت، والتصرف اإلجيايب يف الوضعيات الطارئة معارف وقدرات، ومهارات متكنه م

يف املشروع ا�تمعي بفاعلية ومسؤولية، تعتمد فيه طرق  االخنراطواملستجدة وأخذ املبادرة، قصد 

تعليم، وتعلم تشجع على املشاركة الفعالة، كما تعتمد إشراك املتعلم يف العملية التقوميية، من أجل 

والدعم، وأن يعرف مدى حتقيقه لألهداف املرسومة للتعلم من جهة، أن يستفيد من التقومي 
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وكيفية التغلب على بعض األسباب اليت تعيق حتصيله اإلجيايب من جهة أخرى. إن دور املدرس 

جوهري، إنه خيطط وينظم ويثري دافعية التعلم، ويوجه قدرات املتعلم، وينمي مهاراته بالتدريب، 

وانسجاما مع الرؤية  التقومي، وينشئه على متثل القيم اإلجيابية يف سلوكه.والتمرين، ويطور تعلماته ب

النسقية اليت بين على أساسها مدخل التدريس بالكفايات، نتناول املوضوع من مستويني أساسيني 

  مها:

تدريس الكفايات، أو ما ميكن تسميته إن صح التعبري بكفايات التعلم، واليت نعترب أ�ا  األول:

  طلبا ملحا، ملا سيرتتب عنها من تطوير لنتائج التعليم، وجتويده.أصبحت م

: كفايات التدريس، ملا تستحقه من تدبري عملية تدريسية/ديداكتيكية، نوعية من شأ�ا أن والثاني

  .)1(ه العملية، بل للمنظومة برمتهاذحتقق مردودية، وجودة عالية هل

از مفاهيمي يضم عددا من املفاهيم اليت تقوم من هذا املنطلق جند أنفسنا ملزمني للتعرض جله

  ه البيداغوجيا(مقاربة التدريس بالكفايات).ذعليها ه

  مفهوم الكفاية:-أوال

ورد يف القاموس احمليط أنه: كفاه مؤونته، يكفيه كفاية، وكفاك الشيء، واكتفيت به.  لغة: -1

  .)2(واستكفيته الشيء فكفانيه، ورجل كاٍف، وكفيءُ 

عد كلمة كفاية من املصطلحات اليت أسالت حربا كثريا يف العقدين املاضيني، تإصطالحا: -2

حيث خصص عدد كبري من الباحثني حقبة من الزمن لبناء املفهوم الذي تعددت، وتغريت 

  دالالته حسب منطلقات ال يسمح السياق باخلوض فيها.

املعارف واملهارات، بالنسبة للبعض، مت استعمال مصطلح كفاية للتعبري عن جمموعة من    

والسلوكات، بالنسبة آلخرين كان لزاما إظهار فكرة املعارف اإلجرائية يف النص التعريفي للكفاية، 

بالنسبة للبعض اآلخر ترتبط الكفاية باملهنة، وليس برتبية األطفال، أما آخرون حديثو العهد فريون 

  .)3(أن الوضعية هي جمال ممارسة الكفاية، وتنميتها تدرجييا

وعلى العموم من خالل إطالعنا على مجلة التعاريف املعطاة ملفهوم الكفاية، جندها تكاد 

جتمع على أن للكفاية مفهوما عاما، وممتدا، يشمل القدرة على أداء املهارات، والقدرة على 

  استثمار، وتوظيف املعارف، يف وضعيات جديدة، حبذق، وإتقان، وبذلك تكون الكفاية:

عارف، والقدرات، واملهارات الناجتة عن تعلمات، ومكتسبات متعددة جمموعة من امل -1

حيصلها، ويتمكن منها املتعلم، ويوظفها ألداء مهام، وإجنازات تسمح بتشغيل خمتلف األنشطة، 
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والعمليات بشكل فعال يف وضعيات تعلمية جديدة، ولذلك تقتضي اإلنتقال يف التعليم، والتعلم 

 من التلقني إىل التمهري.

 الكفاية تدمج عدة مهارات.  -2

 تشري إىل استعمال، وتوظيف املكتسبات، واخلربات بشكل فعال، وإجيايب.  -3

 .)4(كما أ�ا ترتجم لتحقيق أداء قابل للتقومي -4

  الكفاية وبعض المفاهيم المرتبطة بها: - ثانيا

  :يرتبط مبفهوم الكفاية عددا من املفاهيم اليت ميكننا إيرادها على النحو التايل    

: هي جمموع املعلومات، واخلربات اليت جتسد أهداف املنهاج، واليت يقوم المعارف -1

التلميذ باكتسا�ا من خالل التعلم، وتتكون عادة من املعلومات، واألفكار، والقيم اليت تراكمت 

عرب السنني لتشكل تراثا ثقافيا، ومعرفيا لإلنسان، تقدم يف شكل مذاهب، أو نظريات، أو قواعد، 

 . )5(أنساق من خالل املناهجأو 

باعتبار ما أشرنا إليه سابقا عن مفهوم املعارف كمكون من مكونات الكفاية، يكون هذا 

املفهوم قد دل على الكم النظري، واخلربات اليت يستقيها الفرد من املواقف، وتشكل له إطارا 

  نظريا يوجهه يف مواقف قادمة، واليت يتعرض إليها خالل فرتة حياته.

 هي كل ما يستطيع الفرد أداءه يف اللحظة الراهنة، من أعمال عقلية، أولقدرة: ا -2

 ، وقد تكون القدرات فطرية، أو مكتسبة، أو مها معا.اجتماعيةحسية، أو -جسمية

واحلسي)، -فالقدرات الفطرية هي القدرات اليت ترجع إىل الوراثة، وتصاحب النضج (اجلسمي

ملكتسبة هي القدرات اليت يكتسبها الفرد من حميطه، وهذه والعقلي، والوجداين، والقدرات ا

  . )6(األخرية تنمو، وتتوسع أكثر، فأكثر عن طريق التعليم

وقد تعرف القدرة أيضا على أ�ا ما جيعل الفرد قادرا على فعل أي شيء يرغب فيه، أو يسند      

ملواد املختلفة، فهي تعرب عن إليه، وهي لذلك ال ترتبط مبحتويات معرفية، وإمنا تتجلى يف شىت ا

تظهر للمالحظة، وإمنا تظهر يف إجنازات تتعلق مبحتويات تعليمية،  معرفة فعلية عامة، لذلك ال

أي يف سلوك عملي، ذو أثر ظاهر مثل: إجناز متارين، حل مسائل، قراءة نصوص، تلخيص 

  . )7(قصص، كتابة تقارير...إخل

ن الداللة على مفهوم القدرة، إذ يغطيه جزئيا، يقرتب مفهوم املهارة كثريا مالمهارة:  -3

ولكن بعض املنظرين يستعملون مصطلح املهارة لإلشارة إىل مؤهالت ميكن حتديدها، والوقوف 
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عليها بسهولة، من خالل التحكم يف احلركة، أي الرباعة اليدوية، أو السهولة يف استعمال أداة، أو 

شيء، كالتعبري عن إحساس معني مثال، واإلدالء آلة، أو بواسطة إجناز مهمات مركبة بعض ال

 .)8(مبعلومات، أو طلبها...

سبق، جتدر اإلشارة إىل وجود حدود فاصلة بني املفهومني، فاملهارة تتضمن،  على ما بناء

وحتتوي جمموعة من القدرات، وتتمظهر فيما ينجزه املتعلمني من مهام، و أنشطة، والقدرة حتيل 

يقدر املتعلم على فعله بفضل ما اكتسبه من معلومات، ومعارف،  ، أي مااالستطاعةعلى 

بني القدرة، واهلدف السلوكي  االنفصالوخربات، ويف هذا اجلانب على وجه التحديد حيصل 

حبيث  لدى التالميذ،ه تغيري الذي يرغب املدرس يف إحداثاإلجرائي، كتحديد ملثريات تعلن عن ال

ى إجنازه بعد املرور بتداريب، وإجناز متارين، وأنشطة، وحتصيل خيرب مبا سيكون التلميذ قادرا عل

  . )9(خربات، ومكتسبات من خالل درس، أو جمموعة من الدروس

 استلزاميهيقتضي السياق اإلشارة إىل مفهوم آخر ذي عالقة  األداء، أو اإلنجاز: - 4 

وع األداءات أو اإلجنازات اليت مبفهوم الكفاية، أال وهو مفهوم اإلجناز، أو األداء، واملقصود به جمم

تؤشر على ما يقوم به املتعلم من أنشطة، ومهمات تظهر مدى متكنه من حتصيل املعارف، 

  )10(واملهارات من جهة، ومدى قدرته على أدائها بإتقان من جهة ثانية.

هذا، و إن كانت القدرة تدل على ما يستطيع الفرد القيام به، ويسجل ذلك الفرد املالحظ 

  .)11(رجة من الدقة، والوضوح، فإ�ا بذلك تشري إىل إمكانات الفرد املتعددة يف اإلجنازبد

الذي يتم ضمنه، ومن  الوضعية املشكلة، هي اإلطارالوضعية المشكلة(التعليمية): -5  

خالله ممارسة أنشطة، وإجنازات التعلم، اخلاصة بكفاية معينة، أو مزاولة أيضا أنشطة، وممارسات 

عملية تقييم تلك الكفاية، وقد حاول الباحث البلجيكي روجريس كزافيي تبسيط هدا ترتبط ب

 يلي: املفهوم، حني اعترب الوضعية املشكلة تتشكل مما

  بسياق، أو حدث ما. : يعين �ا ا�ال الذي حييل إىل ذات معينة، يف ارتباطهاالوضعية-أ 

ائع وسلع، عيد الشغل، عيد األم، اليوم ذهاب التلميذ إىل نزهة، زيارة مريض، شراء بض :أمثلة

  .نسان، اليوم العامي للمدرس،...إخلالعاملي حلقوق اإل

مبهمة، أو إجناز نشاط، أو ختطي  : تتحدد من خالل توظيف معلومات، أو القيامالمشكلة- ب

حلاجة ذاتية، وخاصة بواسطة مسار غري بديهي: مثال:  االستجابةتعثر، أو حاجز ما، �دف 

  .)12(ملشاكل اليت تطرح يف مجيع العلومحتديد ا
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قبل أن نتطرق إىل حتديد مفهوم املقاربة بالكفايات، علينا  مقاربة التدريس بالكفايات: - ثالثا

  أوال أن نقف على مفهوم املقاربة .

  تعريف المقاربة لغة، واصطالحا:-1

على وزن فاعل، هي مصدر غري ثالثي على وزن مفاعلة، فعله قارب،  :غةلالمقاربة في ال- أ

املضارع منه يقارب، ومثله قاتل، يقاتل، مقاتلة، ياسر، يياسر، مياسرة، وهي تعين يف داللتها 

 اللغوية املعىن دناه، وحادثه بكالم حسن، فهو قربان، وهي قرىب، ومنها تقاربا، ضد تباعدا.

ما(مرتبطة  : ويقصد �ا الكيفية العامة، أو اخلطة املستعملة لنشاطاصطالحاالمقاربة - ب

بأهداف معينة)، واليت يراد منها دراسة وضعية، أو مسألة، أوحل مشكلة، أو بلوغ غاية معينة، أو 

يف هذا السياق كمفهوم تقين للداللة على التقارب  استخدمتيف مشروع ما، وقد  االنطالق

ق عالقة منطقية، الذي يقع بني مكونات العملية التعليمية التعلمية، اليت ترتبط فيما بينها عن طري

  . )13(تربوية ، وبيداغوجية واضحة اسرتاتيجيةلتتآزر فيما بينها من أجل حتقيق غاية تعلمية، وفق 

لتعريف املقاربة بالكفايات ميكن القول بأ�ا مقاربة متتاز  تعريف المقاربة بالكفايات:-2

تغريات املتزايدة باحلرص على النجاعة أكثر من غريها من املقاربات، وبتكييف أحسن مع امل

�تمعاتنا، وذلك نظرا ألن حتويل، واستثمار املعارف الدائمة التطور، جيعلنا نبحث عن توظيف 

هذه املعارف مبا يضمن فعالية وظيفية، وعملية، إن مفهوم التحويل، إما بشكل واضح، أو 

من حتويل، واستثمار ضمين، يف أغلب الكتابات حول املقاربة بالكفايات، املراد به متكني املتعلم 

  . )14(مكتسباته يف سياقات خمتلفة غري اليت اعتادها بالنسبة للتعلمات ا�زأة

تعرف مقاربة التدريس بالكفايات بأ�ا تصور تربوي بيداغوجي، ينطلق من الكفايات  كما

تكوين ال اسرتاتيجيةتعلمية، لضبط -املستهدفة يف �اية أي نشاط تعليمي، أو �اية مرحلة تعليمية

احملتويات،  يف املدرسة، من حيث طرائق التدريس، والوسائل التعليمية، و أهداف التعلم، وانتقاء

  .)15(وأساليب التقومي، وأدواته

ال يشكل مدخل الكفايات يف التعليم  بين بيداغوجية األهداف، وبيداغوجيا الكفايات:-رابعا

ذج من مناذجه، ويندرج ضمن ما يعرف منظورا مستقال عن منظور التدريس اهلادف، بل هو منو 

بصفة عامة ببيداغوجية األهداف، إنه جمرد حركة تصحيحية داخل هذه البيداغوجية، يعمل 

- ، جعلها تنغلق يف النزعة اإلجرائيةاحنراف، وعلى تصحيح ما أصا�ا من االنتقاداتلتجاوز 
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إيل رد فعل إشراطي يعدم السلوكية، وتنحرف بالتايل بالفعل الرتبوي إيل فعل آيل، تعودي، و 

  . )16(االبتكارياخلصوصية، والتمييز، ويستبعد التفكري 

املعارف وحدها يشكل وضعا حامسا فعال، بل املعول عليه هو  امتالكإننا يف عصر مل يعد 

طريقة تدبريها، وتعبئتها، فلكي يعيش اإلنسان اليوم، ويندمج يف هذا العامل، أصبح مطالبا بأن 

الك مستوى يف تدبري، واستعمال املعارف يفوق ما كانت حتتاجه األجيال السالفة، يربهن على امت

لذا أصبح التعلم حتديا دائما، وأصبحت املدرسة ملزمة بتنمية كفايات املتعلمني، على حنو متكنهم 

يف التعلم الذايت طوال حيا�م، أي أن عليها أن تستهدف تعلما مستدميا، وقابال  االستمرارمن 

  .)17(يلللتحو 

إن املعرفة اليوم أصبحت عاملية، ويف متناول اجلميع يف عصر املعلومات، والقنوات الفضائية(و 

الشبكة العنكبوتية)، اليت كشفت خبايا، وأسرار العلم، واملعرفة، اليت كان املدرس حيتفظ �ا 

-عملية التعليميةلنفسه، ألنه كان آنذاك هو املرجع الوحيد الذي ميتلكها، وكان يركز عليها يف ال

التلميذ، الذي كان خاضعا ألوامر مدرسه، ويتقبل منه كل ما  التعلمية، متجاهال بذلك ذات

يقوله، أو ميليه عليه دون معارضة، ألنه كان ملزما بإعادة املعلومات كما استقبلها على صيغتها 

 يقوم �ا املتعلم تعترب األولية، دون تغيري، أو حتريف، أما يف مقاربة الكفايات فإن العمليات اليت

العنصر الرئيسي الذي ميكنه من اكتساب استقالليته، وإثبات احلل الذي قدمه، والذي يتجلى يف 

، وعمليات إجرائية لتجاوزها، وإخضاعها اقرتاحاتحتديد املشكلة املطروحة، وتقدمي 

  . )18(للتجريب

-ثناء سري العملية التعليميةإن بيداغوجيا األهداف �تم باألهداف اإلجرائية، البسيطة أ

بينما الكفايات �تم بالنتائج النهائية للحصة، وللوحدة التعليمية، وللنشاط، وهذه  التعلمية،

األخرية ال ميكن حتقيقها إذا أمهلنا األهداف اإلجرائية، اليت تعترب مؤشرات لكفاءة الوحدة 

  .)19(التعليمية

التدريس بالكفايات يقدم إسهامات كبرية يف إن منوذج  خصائص التدريس بالكفايات:-خامسا

ترقية العملية الرتبوية، من حيث األداء، واملردود، عن طريق جعل املعارف النظرية روافد مادية، 

تساعد املتعلم بفاعلية يف حياته املدرسية، والعائلية، وجتعله مواطنا صاحلا يستطيع توظيف 

  تنوعة يف خمتلف مواقف احلياة بكفاءة، ومرونة.مكتسباته من املعارف، واملهارات، والقيم امل

  من أجل ذلك ميكن حصر خصائص هذا النمودج  يف هذه العناصر:
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، واملبادرة لدى املتعلم، مع إيالء عناية خاصة االستقالليةتفريد التعليم: بتشجيع  -1

 بالفروق الفردية بني املتعلمني.

ات بدال من املعارف الصرفة، بتقومي األداءات، والسلوك باالهتمامقياس األداء،  -2

 والنظرية.

 إعطاء حرية أوسع للمعلم يف تنظيم أنشطة التعلم، وتقومي األداء, -3

 دمج املعلومات لتنمية الكفاءات، أو حل إشكاليات يف وضعيات خمتلفة. -4

املوارد  استغاللتوظيف املعلومات، وحتويلها ملواجهة خمتلف مواقف احلياة بكفاية ( -5

  .)20(املكتسبة)

على الفرد املتعلم، وجعل منه احملور  اهتمامهإذا ركز بياجيه  ديداكتيك الكفايات:- دساسا

 التعلمية، وأنه كي حيصل التعلم، وينجح التلميذ يف حتصيله-األساسي يف العملية التعليمية

، أو توافق، حبيث يلتقي مشروع تعليم ارتكازالدراسي فالبد من أن جتمع بينه، وبني املدرس نقطة 

الكفاية املستهدفة، فنحن نرى  اكتسابمشروع تعلم، ويتفاعالن فيما بينهما، من أجل  مع

أنه(وفق مقاربة الكفايات) البد من أن ينظم املدرس طريقة تدريسه، والوضعيات التعليمية اليت 

يقرتحها حسب حاجيات التلميذ، حيث يسمح له بتوظيف موارده، واسرتاتيجيات تعلمه وفق 

ية، واستعداداته القبلية، ومتثالته عن موضوع التعلم، كي يتحكم هذا األخري يف عملياته الذهن

يقوم به، وملاذا  سريورة تكوينه، اليت لن تكون كاملة إال إذا أدرك التلميذ معىن تعلمه، وفهم ما

قرار معني، إذ  ذاختاهو سريورة تقتضي   brunerبرونرينجز مهمة معينة، واإلدراك حسب 

يقوم بعملية اإلدراك أن حيدد الشيء الذي يعتقد بأنه يدركه بصورة فعلية، ويرتكز  يتعني على من

ا القرار الذي يهم طبيعة اإلحساس على مؤشرات متكنه البيانات الذهنية املنظمة مسبقا من ذه

  .)21(متييزها

ئل جيب أن يركز التحليل الديداكتيكي اخلاص مبقاربة الكفايات على اختيار املوارد، والوسا

اليت من شأ�ا أن توفر للمتعلم إمكانية حتكمه يف سريورة تعلمه، وأن تعطي له حرية  التعليمية،

، واقرتاح عدة حلول ممكنة، فعوض أن يقوم املدرس بتحويل املعرفة العاملة، إيل معرفة االختيار

 دريسية شاملة،ت اسرتاتيجيةا القدر، عليه أن يفكر يف ذيلقيها على التالميذ، ويكتفي � دراسية،

حاجيات التلميذ، وحتفزه على العمل داخل مجاعة الفصل، حيث يتبادل  االعتبارتأخذ بعني 

اآلراء، واخلربات مع أقرانه، ويستفسر املدرس، ويطلب منه توضيحات، أو توجيهات، جيب أن 
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هلا وضعيات(وضعية حل املشكلة)، ينجز من خال اقرتاحتكون من أولويات التحليل الديداكتيكي 

-املتعلم مهمات تتيح له فرصة إبراز قدراته، وتوظيف خمتلف موارده(معرفية، وجدانية، حس

حركية)، كي يكتسب الكفايات املنشودة، واليت تتجلى يف كيفية التعامل مع املشكلة املطروحة، 

وطريقة معاجلتها داخل سياق معني، ويف ظروف حمددة، ألن التجريب، والفعل، وحل املشكالت،  

  .)22(لها عناصر ذات عالقة وطيدة بكفايات التلميذك

ا كانت بيداغوجيا الكفايات، أو املقاربة بواسطة ذإ كفاية المتعلم، أم كفاية األستاذ:- سابعا

�ا،  االهتمامالكفايات مطلبا ملحا إلجناح عملية إصالح منظومة الرتبية، والتكوين، فيجب 

خلة، لدرجة يصعب معها الفصل بني كفاية املتعلم، وكفاية وتطبيقها يف أبعادها املتكاملة، واملتدا

ا مل نقرنه حبديث عن كفايات ذاملدرس، إن احلديث عن كفايات املتعلم إذن يبقى حديثا بيزانطيا إ

ا اإلطار نتساءل عن الدور الذي جيب أن يراعيه املدرس ذاملدرس، وباقي الفاعلني الرتبويني، ويف ه

  يدة،.ه البيداغوجيا اجلدذيف ه

، واحلرية، واملساواة، كما أ�ا واالستقالليةإن بيداغوجيا الكفايات تقوم على التعلم الذايت، 

تقوم على احرتام الفوارق الفردية بني املتعلمني، وجعلهم يبادرون، وحيسون باملسؤولية، من خالل 

�ا ترتكز على ، واملشاريع، والوضعيات املشكالت اليت حتدثنا عنها سابقا، إاالكتشافطرائق 

املتعلم من حيث ضبط، وتصحيح مساراته التعلمية، وسريوراته املعرفية، واملتامعرفية، لكن هل 

؟، ومل يعد انتهى، واحلرية، واملبادرة الفردية، و اجلماعية أمور تعين أن دور املدرس قد االستقاللية

يزال ضروريا يف مجيع  مرغوبا فيه من الناحية الرتبوية؟، كال، إن حضور املدرس كان، وال

ا احلضور يكون من أجل املساعفة، واملصاحبة، والتوجيه، والضبط، ذالبيداغوجيات، إال أن ه

خطرية، قد تعرقل عملية حتقيق الكفايات املستهدفة. وحنن نثري  احنرافاتوالتصحيح كلما أعلنت 

أكيد دور املدرس مرة ه القضية، اليت هي قضية الكفايات املستهدفة، جند أنفسنا مضطرين لتذه

أخرى، إذ نعتربه الطرف األول يف حتديد الكفايات املستهدفة من الدرس، وهو الذي يعمل على 

لك يرى الباحثون يف علوم الرتبية أن ذحتقيقها من خالل وضع العدة الديداكتيكية املناسبة. ل

كوين ينبغي أن يبدأ بإعداد، وتكوين املدرسني، وتأهيلهم، وتدريبهم إصالح منظومة الرتبية، والت

بالعملية التعليمية التعلمية، فمما يقوي  لالرتقاءباستمرار، ومتكينهم من الكفايات الالزمة 

بإعداد املدرسني، وتكوينهم املستمر، الشعور املتنامي بأمهية الدور الذي يلعبه األستاذ يف  االهتمام

  . )23(بوية، بوصفه أبرز عناصرها، وحجر الزاوية يف كل إصالح، وتطوير تربويالعملية الرت 
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ا ا�ال(جمال التدريس، أو الديداكتيكا)، ال تعين ذإن الكفاية يف ه :الكفاية الديداكتيكية- ثامنا

ا أمر مستحيل، إن الكفاية املهنية يف جمال ذأن يعرف املدرس مجيع األدبيات الديداكتيكية، فه

تعليم هي كفاية التواصل، والتعاقد، والتفاهم مع املتعلمني، إ�ا كفاية تقرتن باألداء الكالمي ال

  . )24(، ووضع العدة الالزمة، وتوفري الشروط الضروريةباالستعدادالذي ال ميكن أن ينجح فيه إال 

يس يقسم الباحثون كفايات التدر  أنواع كفايات التدريس(الكفايات الديداكتيكية): -8-1

إىل أنواع متعددة، جنملها يف نوعني أساسيني الرتباطهما املباشر بنوعية املهام املوكلة للمدرس، 

  وباملهارات اليت يتطلبها مدخل التدريس بالكفايات، واليت تقتضي منه احلذق، واإلتقان يف األداء:

تها يسمت استعارةالكفايات النظرية املعرفية: وهي كفايات تدريسية ممتدة، إن صحت   -  أ

هنا، وختص ماله عالقة بالكفايات، واشتقاقها، وطرق التدريس، وأنواعها، وأشكال التنشيط، 

 والتقومي...

الكفايات األدائية: وهي املتعلقة خبصوصيات كل مادة دراسية على حدى، وبكيفية   - ب

أداء املدرس، وإجنازه، أي تلك اليت ختص أشكال حتضري، وختطيط الدروس، وتنظيمها، وتنفيذ 

احملتوى الدراسي، واختيار الوسائل، واألساليب، واألنشطة، واخلربات، وطرق تدريس مالئمة 

إلجناز الدرس، وتوظيف أنواع تقومي أداء املتعلمني...، فمدرسو اللغات على سبيل املثال حيتاجون 

إىل كفايات ختتلف إىل حد ما عن الكفايات اليت حيتاج إليها مدرسو الرياضيات، أو مدرسو 

  . )25(لك حسب طبيعة املادة الدراسية، واملرحلة الدراسية أيضاذإلعالميات...، كل ا

ميكن أن تتحقق بتغيري الربامج، واملناهج فحسب، وال  إن حتقيق جودة نوعية يف التعليم ال

اءة املهين، وبأداء املهام بكف بااللتزامبتغيري النماذج التعليمية، أو القوانني، والتوجيهات فقط، وإمنا 

تزيد من فعالية التدريس، ومن تطور حتصيل التالميذ، وتقدمهم يف عملية التعلم، مبا يتناسب مع 

، يف ارتباطها بالتحوالت واالقتصادية، االجتماعيةمتطلبات التحول املعريف، ومتطلبات التنمية 

  .)26(اليت تفرضها العوملة يف خمتلف جماالت احلياة

  اب الكفاية األدائية:ما يحتاجه المدرسين الكتس-8-2

  لغرض متكن املدرس يف الكفاية األدائية، واكتسا�ا، ال بد له من:     
  دراسة اجلوانب النظرية اخلاصـة بالكفايـة وما يتصل �ا، ذلك ألن لكـل كفاية مستلزمات

  معرفيـة البد من معرفتها.
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 كفايـات التدريس، ومهاراته مالحظة أداء الكفايـة من آخرين اتصفـوا باخلربة، والدراية ب

  ذلك ألن لكل كفاية جوانب إجرائية سلوكية البد من معرفتها، والتهيؤ ملمارستها.
 .معرفة القصد، أو اهلدف املطلوب من استخدام الكفاية يف مواقف حمددة  
 .املران، والتدريب العملي على أداء الكفاية، وممارستها يف جماهلا الطبيعي  
 عة احلاصلة عن تقومي نواتج ممارسة الكفاية.التغذية الراج  
  27(على وصف الكفاية االطالعالتعلم الذايت من خالل( .  

يف  االجتاهظهر هذا  :برامج إعداد المعلمين القائمة على الكفايات، وأسباب ظهورها - تاسعا

املعلومات املراد السبعينيات من القرن املاضي، رافضا كون املعلم القدير هو ذلك املعلم الذي أمل ب

يعتمد  االجتاهمنه توصيلها إىل املتعلمني، أي الذي ميتلك املعرفة الالزمة باملواد اليت يدرسها، وهذا 

الكفايات أساسا إلعداد املعلم، ومبوجبه يتمكن املعلم من أداء، أو ممارسة معرفته يف جمال العمل، 

سعى إىل حتقيقها، ووضع اخلطط الكفيلة ومبوجبه أصبح مطلوبا من املعلم حتديد املرامي اليت ي

  )28(بذلك.

وقد ظهرت هذه احلركة، أو هذا االجتاه القائم على برامج إلعداد املعلم على أساس  

  الكفايات ألسباب عدة منها:

* إن التحرك باجتاه الربامج القائمة على الكفاية كان نتيجة ملطالبة اجلماهري مبردود أفضل لعملية 

، والفردية، وأن حتقق ما االجتماعية، وفعالية للمتطلبات استجابةكون املدارس أكثر التعليم، وأن ت

تقول أ�ا حتققه، كما أن مدراء املدارس بدؤوا يرغبون يف التعرف على أن معلميهم يتمتعون 

، وكذلك طلبة واالجتاهاتبكفاية عالية، يطبقو�ا يف داخل الفصل من حيث املعرفة، واملهارات، 

ملعلمني، الذين بدؤوا يرغبون يف التأكد من كفايتهم، اليت متكنهم من األداء اجليد يف أول إعداد ا

  موقف تعلمي سوف يقفونه.

*  جاءت هذه احلركة أيضا كرد فعل لألساليب التقليدية اليت تعتمدها برامج اإلعداد لتتجاوز 

ى املفهوم التقليدي لرتبية ثغرا�ا، وعيو�ا، واليت تؤكد على اجلانب النظري، واليت تستند عل

املعلمني، والذي مؤداه أن إمداد املعلم قبل اخلدمة بقدر من املعلومات، واملعارف املتنوعة، 

وإكسابه نوعا من اخلربة يف التدريس من خالل دراسة مقررات تربوية، جتعله معلما كفؤا، قادرا 

فهوم فإن حركة تربية املعلمني على حتمل أعباء املهنة، ومسؤوليا�ا، وعلى العكس من هذا امل

القائمة على الكفاية تستند على حتديد الكفايات املرتبطة بأدوار املعلم، ومسؤولياته يف املوقف 

إن  التعليمي، وهي تشري إىل كم، ونوع املعرفة اليت جيب تعلمها، واملهارات اليت جيب اكتسا�ا.
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رئيسية املطلوبة يف عملية التدريس، أو فيما يتصل إتقان هذه الكفايات، وحتقيقها يف تأدية املهام ال

  �ا من أنشطة، أو تفاعالت، أو أدوار بصورة مباشرة، أو غري مباشرة جتعله معلما كفؤا.

* التطور السريع يف مهنة التدريس، وما صاحبها من دراية واسعة خبصائص املعلم، ونوعيات 

بأدوار جديدة ينبغي أن ميارسها، فهو معلم، سلوكه يف املواقف التدريسية املختلفة، واإلميان 

  ومتعلم يف نفس الوقت، وهو مبتكر، وجمدد، ومبادئ.

*  كما أ�ا جاءت كاستجابة النسحاب الكثري من املفاهيم االقتصادية، وأساليبها على النظام 

يتم التعليمي، وعلى مراحل التعليم، ومستوياته كافة، فظهر مفهوم (اقتصاديات التعليم)، وبه 

الرتكيز على مقدار ما يدفعه ا�تمع على التعليم، وناجته، وقد أدى ذلك إىل قيام الكثري من 

الدراسات اليت عنيت بكفاية التعليم الداخلية، واليت نعين �ا (املناهج، الطرائق، والوسائل 

ايات التعليمية، ونسبة النجاح، والرسوب، والتسرب وغريها)، كما عنيت هذه الدراسات بالكف

اخلارجية، واليت نعين �ا مدى تلبية التعليم حلاجيات ا�تمع االقتصادية، واالجتماعية من خمرجات 

  )29(النظام التعليمي.

* تطور تكنولوجيا الرتبية، واملقصود بذلك وضع املعلم موضع التطبيق يف جمال العمل، مما أدى 

  إىل تطور حركة اإلعداد القائم على الكفايات.

حركة األهداف السلوكية يف التعليم، فمن املعروف أن هناك ارتباط بني احلركة القائمة * ظهور 

على حتديد األهداف السلوكية، واحلركة القائمة على الكفايات، وذلك ألن األهداف السلوكية 

تتضمن السلوك، ومعيار حتديد مستوى أدائه، وهذا ما تشتمل عليه الكفايات. فاألهداف يف 

د القائم على الكفايات واضحة، سلوكية، مصوغة بصورة نتاجات تعليمية، تتسم حركة اإلعدا

بالشمول، قابلة للمالحظة، والقياس، والتحقيق، وتكون معروفة من املعلم، واملتعلم، وعلى هذا 

  األساس تعد حركة األهداف السلوكية حجر الزاوية يف احلركة القائمة على الكفايات.

التعلم اإلتقاين يعد من األسباب اليت تقف خلف  اجتاهإن ظهور ، تقاين* الدعوة إىل التعلم اإل

فإن التعلم اإلتقاين ال يتحقق إال من  االجتاهظهور احلركة القائمة على الكفايات، ومبوجب هذا 

  باألداء، ومراعاة الفروق الفردية، وهذا ما �تم به حركة الكفايات. االهتمامخالل 

يرى البعض أن احلركة القائمة على الكفايات مرتبطة باحلركة القائمة * انتشار حركة التجريب، 

  على التجريب، اليت ظهرت يف علم النفس.

كون طبيعة التعلم تقاس يف ضوء األدوار اليت يؤديها املعلم، وال ميكن حتديد هذه األدوار، * 

  وقياسها إال يف ضوء حتديد الكفايات.
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امليداين، ومبوجب هذه احلركة مينح املتعلمون فرصة مشاهدة حركة الرتبية القائمة على العمل * 

مواقف تعليمية حية مباشرة يف املدارس، وممارسة عملية التعلم نفسها من املتدرب، وهذا يؤدي إىل 

 .)30(تزويد املتدرب بوجهات متكاملة حول ما مطلوب منه فعله يف جمال العمل التعليمي

  اد المعلمين على أساس الكفايات.فرضيات تبنى عليها برامج إعد -9-1

  هناك عدة فرضيات تبىن عليها مثل تلك الربامج منها:     

املواد املتخصصة، أو الرتبوية ال تضمن لوحدها اكتساب املعلم  إن املقررات الدراسية سواء  - أ

  الكفايات التدريسية، وإتقان مهارته.

ليلها، وتصنيفها، وحتديد اخلربات، إن أهداف الربامج، والكفايات التدريسية ميكن حت  -ب

  والنشاطات اليت ميكن عن طريقها حتقيق األهداف، والتعلم، وإتقان هذه الكفايات.

  يصبح التعليم، والتعلم أكثر فعالية عندما يفهم املتعلم ما هو متوقع، أو مطلوب منه. - ج

علمني يف االهتمامات، م والتعلم أكثر فعالية عندما يراعي الفوارق بني املتيصبح التعلي -د

  والقابليات واحلاجات.

  اشرتاك املتعلم بنشاط يف اخلربات التعليمية جتعل التعلم أكثر فعالية. -ـه

إن التدعيم املباشر الستجابة املتعلم بعد أن يقوم بالفعل، أو األداء، جتعل التعلم أكثر  -و

  .)31(فعالية

يف هذه املقاربة، يتموقع  كفايات التدريس:التقويم في مقاربة التدريس بالكفايات، و - عاشرا

التقومي باعتباره مهمة مركبة شيئا ما، يف بعد جديد، ويستلهم من �ج منطقي منتظم فيما خيص 

اجلانب املفاهيمي و/ أو جانب اإلجناز، و�ذا حياول التقومي تلبية احلاجة إىل ختطي الصعاب، 

، وبني الكفايات اليت نريد التأكد من اكتسا�اتأكد من املتعلقة بالتوفيق بني املضامني اليت نريد ال

  .)32(درجة التحكم فيها

إن التقييم الناجع للكفايات يقتضي مؤازرة املتعلم عندما جييب، أو يشتغل، ومساعدته على 

، شريطة أن يشارك يف خمتلف وانفعاليةتقييم التعلم املنجز، وإعطائه فرصة التعبري بطريقة ذهنية، 

فيها، وال  االخنراطتعلم، ويدركها، حىت يتسىن له أن يكتشف أمهية التجربة عن طريق أنشطة ال

ننسى الدور الذي ميكن أن يلعبه املدرس من حضور دائم، ومتيقظ أمام التمظهرات الفكرية، 

أمهية،  االعتبارللمتعلم، وذلك بتفهمه للنتائج احملصل عليها، مع األخذ بعني  واالنفعالية

  . )33(جربة عند املتعلموخصوصية الت
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إن ما يتميز به منوذج التقومي بالكفايات، عن منوذج التقومي التقليدي هو تركيزه على أداء 

املتعلم، ومدى قدرته على توظيف املكتسبات القبلية ضمن وضعية جديدة(إشكالية)، أصبحت 

املعارف، وتكديسها  إىل نسبة حتصيل اهتمامهتواجه املتعلم، فعلى حني يوجه التقومي التقليدي 

، حمفوظايت، وقد ال يرتبط بسياق استعراضييف شكل  اسرتجاعهايف الذهن، مع القدرة على 

فاقدا للفعالية اليت تعترب أساس حل املشكالت اليت  االستعراضاإلشكالية املطروحة، أو قد يكون 

، كما أن هدفه يف تواجه املتعلمني، وعلى هذا األساس تكون املعرفة النظرية هي هدف التقومي

أدبيات التدريس باألهداف هو النظر إىل ما حتقق من أهداف إجرائية، ضمن نشاط معني، وال 

  . )34(شيء غري دلك 

هذا عن تقومي التلميذ، أما عن تقومي املعلم(املدرس)، فقد كنا أشرنا سابقا إىل أن املعلم يعد 

أو اإلخفاق ألي منهاج، فهو الذي توكل من أهم عناصر العملية الرتبوية، وهو مفتاح النجاح، 

إليه مهمة حتقيق األهداف، والغايات الرتبوية املنشودة، وعلى فاعليته، ومهاراته يتوقف جناح 

النظام الرتبوي ، من أجل هذا، كان تقومي كفايات املعلمني من أهم األدوار اليت يضطلع �ا سلك 

ب أثناء اخلدمة، بغرض الكشف عن حقيقة التأثري اإلشراف، والتوجيه الرتبوي، وكذا برامج التدري

الكلي، أو اجلزئي للمعلم يف العملية الرتبوية، والوقوف على نواحي النقص، والقصور إن وجدت، 

القرتاح الوسائل، والتوجيهات اليت تؤدي إىل تاليف هدا القصور، والعمل على حتقيق األهداف 

  )35(بيسر، وفاعلية.

  ة المعلم:أهداف تقويم كفاي- 1- 10

رفع الكفاءات التدريسية لدى املعلم، وإحساسه بالثقة بالنفس، والتأكد من حتكمه يف  -1

 جمال ختصصه.

وضع معايري تساعد املعلم على ترقية، وحتسني مستوى أدائه، باملقارنة بالتغريات اليت  -2

 حتدث يف ا�تمع، وضرورة مواكبة املدرسة حلاجات التالميذ، ومتغريات العصر.

 رة على احلكم لتأهيل املعلم ملراكز تربوية أعلى.القد -3

من الناحية القانونية، حبيث  حتقيق العدالة، واإلنصاف بني العاملني يف السلك التعليمي -4

 بالتدريس الفعال. االهتماميؤدي إىل 

حتديد فئة املعلمني اليت يف حاجة إىل جتديد املعارف، وحتسني املستوى املعريف،  -5

 والبيداغوجي.
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القرارات اإلدارية، املناسبة اخلاصة بالرتقية، املكافأة، اإلعفاء، والنقل إىل  دأختا -6

 )36(مسؤوليات أخرى أعلى، أو أدىن.
  

  :الخاتمة

من خالل عرضنا السابق الذي يدور حول كفايات التدريس، والتدريس بالكفايات، يتضح 

اعي مجيع األطراف املعنية �ذه لنا أنه ال سبيل إىل جودة التعليم إال بالتأسيس السرتاتيجية تر 

العملية، سواء تعلق األمر باملتعلم، أو باملعلم ، إذ بتضافر جهودمها نأمل يف أن نصل إىل ما ترمي 

إلية بيداغوجيا الكفايات، كما أن الرتكيز على أحدمها دون اآلخر يعين نتيجة عرجاء، وقاصرة، إن 

هو سائد يف ا�تمع املتقدمة، إمنا املطلوب هو  املطلوب ليس اسرتاد مقاربات تدريسية حتاكي ما

العمل على تكييف هذه املقاربات مع إمكانات ا�تمع املادية واملعنوية، مع احلرص على عدم 

، وتضع فواصل بني ما هو لالسترياد، واليت ترسم حدودا االجتماعيةاخلروج على الفلسفة الرتبوية 

  هو دون ذلك. جائز، وتوضح ما

فرتة ليست بالقصرية على تبين منظومتنا الرتبوية ملقاربة الكفايات يف التعليم، وهو لقد مرت  

ما يفرتض أ�ا قد  حققت  النصيب األكرب من الغايات الرتبوية املرسومة، لكن وبنزولنا للواقع 

نلمس معلمني ال يعرفون معىن هذه املقاربة باألساس، وآخرون وإن أحاطوا �ا علما فهم ما 

يراوحون مكا�م فيما يتعلق باستخدامهم لألساليب، وطرق التدريس، والتقومي التقليدية،  يزالون

وجتنبهم ملا تفرتضه مقاربة الكفايات، وذلك إما لعدم كفاء�م يف اتباع ما متليه هذه األخرية من 

ت مادية والتقومي، وأو ألن املقاربة بالكفايات تتطلب لتطبيقها إمكانا أساليب، وطرق يف التعليم،

تغيب عن الواقع امليداين للمؤسسات الرتبوية، أو....، ألجل ذلك فنحن نطالب من هذا املكان 

بكل عناصر هذه املقاربة، وخباصة قطبيها الرئيسان املعلم، واملتعلم، إذ من  االهتمامبضرورة زيادة 

 دو�ا تبقى األهداف املرسومة جمرد حرب على ورق.
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