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  التدريس بالكفاءات وتقويمها
   1لعزيلي فاتح

  : مقدمة 
  

إذا كان التعلم عبارة عن نشاط يطور به الكائن احلي إمكاناته من خالل اخلربة و املمارسة فان 
ن التعليم هو استثارة هذا النشاط لدى املتعلم وتوجيهه من حيث التخطيط والتنفيذ وكذا التحقق م

ويف هدا السياق جاء اختيار التدريس وفق املقاربة بالكفاءات   النتائج يف األخري يف شكل ممارسة فعلية
التعلمية من خالل نظرة جديدة حملتويات التعليم والكتاب / كتصور ومنهج لتنظيم العملية التعليمية

كما أا . . . لبيداغوجي املدرسي وطرائق التدريس واألنشطة التعليمية والوسائل والتقومي والزمن ا
يتعلم كيف يتعلم وكيف يعمل وكيف يكون وليس جمرد . مقاربة جتعل املتعلم عنصرا فاعال نشطا 

  . مستقبل للمعرفة مثلما كان علية الشأن يف البيداغوجية الكالسيكية 
 إن العمل ذه املقاربة الرتبوية اجلديدة يستدعي التحكم يف البيداغوجيات اجلديدة مثل

وهذا من خالل . 1 البيداغوجيا الفارقة وبيداغوجيا الدعم وبيداغوجيا اإلتقان وكذا التدريس بالكفاءات
  . تصور جديد يف العالقة بني املعلم واملتعلم خالل الفعل التعليمي ألتعلمي 
التعلمية يف خمتلف مراحلها /أما التقومي وفق هذه املقاربة فهو نشاط يساير العملية التعليمية

وجماالا ومستوياا ومكوناا من منطلق مبدأ تفريد التعليم الذي يركز على مبدأ أن كل متعلم بإمكانه 
  . عارف واملهاراتالوصول إىل األهداف املناسبة عندما يتوفر له التعلم املناسب الذي يشمل امل
وهذا نظرا ملا متثله هذه . إذن فالتجديد يف صياغة املناهج يتطلب حتما جتديدا يف التقومي 

العملية من مكون رئيسي يف املناهج الدراسية وما متثله أيضا من أمهية يف احلكم على سري العملية 
  . التعلمية/التعليمية

بل انه يعطي أمهية  . ركز فقط على التقومي التجميعي وعليه فالتقومي يف املقاربة بالكفاءات ال ي
  . 2كربى للتقومي التكويين باعتبار أن األداء ينبغي أن يراقب باستمرار أثناء العملية التعليمية

من خالل هذا كله كان البد من اإلحاطة مبوضوع التدريس والتقومي وفق ما تنص عليه املقاربة 
. مفهوم التدريس بالكفاءات : خالل الرتكيز على العناصر التالية  وهو ما نسعى إليه من. بالكفاءات 

. خصائص الكفاءة ) اهلدف/ القدرة / االستعداد/ االداء/ املهارة : (عناصر الكفاءة يف اال الرتبوي 
/ االهداف التعليمية/ داللة  الكفاءة/ نص الكفاءة : (املفاهيم االساسية يف املقاربة بالكفاءات 

مث طرائق التدريس وفق املقاربة بالكفاءات ) الوضعية املشكلة/ الوضعية االدماجية/ ات التعليمية احملتوي
 قسم العلوم االجتماعية، جامعة البويرة* 1                                                      
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 )طريقة حل املشكالت/ طريقة املشروع/ الطرائق النشطة : (

اسرتتيجية تقومي .  مفهوم التقومي بالكفاءات : نتكلم بعدها عن تقومي الكفاءات من حيث 
مث  . حبيث كيف يتم التقومي يف وضعية االنطالق: نعنيه من التقومي أي رسم اإلطار الذي : الكفاءة 

. اساليب التقومي بالكفاءات. كيف يتم يف وضعية بناء التعلمات وكذا كيفية تقومي وضعية االستثمار
 . شبكات التقومي 

  : التدريس بالكفاءات / اوال

 : ـ  مفهوم المقاربة بالكفاءات   1

واحليازة على الكفاءة يعين امتالك املعرفة وإجياد . ـ متثل الكفاءة ما يقدر الفرد على إجنازه  
حبيث تعين القدرة على أداء فعل معني يف وضعية معينة .  ممارسة ذات نوعية معرتف ا يف جمال حمدد 

  : الية  واملقاربة بالكفاءات تسعى إىل حتقيق األهداف الثالث الرئيسية الت.  بإتقان 
  .  أ ـ  ما ينبغي على التلميذ أن يتحكم فيه مع اية كل طور دراسي

  . ب ـ  إعطاء معىن للتعلمات لدى التلميذ من خالل تنمية الدافعية لديه 
  . ج ـ  الرتكيز على إكساب املتعلمني القدرة على التصرف حيال الوضعيات املركبة 

ـ وعليه تصبح الكفاءات تعرب عن إمكانية كل تلميذ لتجنيد جمموع املعارف اليت اكتسبها  
  3الوضعية ـ العائلة: إلجياد حل ملختلف الوضعيات  ـ املشكلة  ـ ذات الصلة مبا يسمى بـ 

  : ويف املقاربة بالكفاءات منيز بني نوعني من املعارف  
  : جرائية  املعارف التصرحيية اخلالصة واملعارف اإل 

أما املعرفة اإلجرائية فهي ما يقوم ا ) . معارف قبلية (ـ فاملعرفة التصرحيية هي ما يعرفه التلميذ 
  . أي املعارف املتعلقة باإلجناز واملمارسة 

ـ والكفاءة تتجسد يف شكل خطط ، وتسمح مبواجهة مشكلة وحلها بعمل ناجح حتت إطار 
  . ت ما يسمى بالدينامية يف حل املشكال

حبيث عرف مفهوم الكفاءة تطورًا مهما ساهم كل من البحث الرتبوي والتجارب امليدانية يف 
  : بعض األنظمة الرتبوية فيها ، حبيث تستلزم 

  . ـ امتالك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات مرتبطة مبحتوى املادة  
  حة جتاه ذاته وحميطه ـ  تبنيه ملواقف واجتاهات متكنه من إتباع سلوكات صحي 
  ـ مترنه على ممارسة الكفاءة يف وضعيات متكافئة خمتلفة 
إذن فالبيداغوجيا  4ـ استعداده الدائم ملمارسة الكفاءة وتطويره هلا باكتساب تعلمات جديدة 

بالكفاءات تستهدف جعل املتعلم يعبئ مكتسباته وينظمها من أجل استخدامها يف معاجلة وضعيات 



                                                                                                         �&�����	�Iءات و�0� +� 70                      ا�)�ر


5��0ا
��0 ا )'� 8EME Année( octobre 2013) - N° (14)   )14( ــ  ا
	#د) 2013 أ���

 : ى وضعيات اإلدماج  مركبة ، تسم

كما ال ) معارف ، مهارات ومواقف( إذ ال حيدث اإلدماج إال بعد اكتساب تعلّمات خمتلفة 
وعليه أن يبدأ . . .  حيدث إال من خالل وضعية مركبة جديدة تستدعي من املتعلم إجياد حل هلا 

ا هوأبعد وسينحصر بالبحث ضمن فإذا مل يتعلم التلميذ دمج موارده ومكتسباته لن يذهب إىل م
تعلمه يف استظهار املعارف واجناز التمارين املدرسية ، ولن يكون قادراً على مواجهة وضعيات جديدة 

   . 5يف حياته اليومية والدراسية
ـ وعليه أصل املقاربة بالكفاءات مل يأيت ليغري من املهمة األساسية للمدرسة واملتمثلة يف  

هذا التغيري يعطي فعالية . إكساب املعارف للتالميذ ، وإمنا جاءت لرتكز أكثر على منهجية التكوين 
املدرسة يف أكثر للفعل التعليمي التعلمي من خالل جتديد املصطلحات اليت من خالهلا تتحدد مهمة 

  . حتديد األولويات وإعطاء ذوق للتعلم 
فمع جميء الكفاءة املعلم كان لزاما عليه التخلي عن مشروع تقدمي املعارف للتلميذ بالعمل 
على بناء كفاءات لدى املتعلمني وجعل املعرفة دوما حية يف أذهان التالميذ من خالل تبين 

  . 6إسرتاتيجيات

  : ل التربية  ـ  عناصر الكفاءة في مجا 03
أصبح مصطلح الكفاءة اليوم أكثر تداوال يف خمتلف األنظمة الرتبوية يف العامل غري أن هذا 
املصطلح يصطدم يف أحيان كثرية ويتداخل مع عدة مفاهيم كما هو األمر بالنسبة للمهارة ، االستعداد 

  . ، األداء االجناز ، اهلدف والقدرة 
ة منظمة وشاملة لنواتج تعلمية تسمح للفرد بالتحكم يف تعرف على أا مجل: لمهارةا ـ ا

وتتطلب تدخل قدرة واحدة أو عدة قدرات خمتلفة ) مدرسية ومهنية (جمموعة من الوضعيات الوظيفية 
  . 7ومعارف يف جمال معريف حمدد

حبيث تعترب املهارة جمموعة حمصورة ضمن كفاءات معينة تنتج عن حالة من التعلم وهي عادة 
وعلى املستوى الرتبوي ميكن التمييز بني املهارات األساسية اليت .  أ من خالل استعدادات وراثية ما ي

  تعترب شرط ضمن املنهاج ، باعتبار هذه األخرية أداة لالنتقال إىل املكتسبات
كما ميكن التمييز بني املهارات ذات املستوى العايل وبني كفاءات عامة ميكن تطبيقها يف 

   . 8مشاكل عديدة
ميكن اعتبار املهارة إذن السرعة والسهولة والدقة يف إجناز أي عمل سواء كان يف اال املعريف 

  : وللمهارة عدة خصائص نذكر منها  . أواحلسي أو احلركي 
  . ـ أا تعرب عن التحكم يف حتقيق مهمة أمام وضعية مشكلة  
  . ـ  ختضع للمالحظة والقياس من خالل السلوك يف وضعية حمددة  
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  . ـ أا تدمج املعرفة املكتسبة يف ااالت الثالث  
  . ـ أا مرتبطة مبضامني مادة ما  

يعرف على أنه حالة يكون فيها الكائن جاهزا وقادرا على : )aptitude( االستعدادب ـ  
الكائن إىل مرحلة االستعداد سوف تصبح لديه القدرة على تعلم تعلم سلوك جديد ، ومبجرد وصول 

  . 9السلوك اجلديد باستمرار
حبيث يعترب االستعداد قدرة كامنة أو أداء متوقع سيتمكن الفرد من اجنازه فيما بعد عندما 

د  يصبح بذلك عامال النمو والنضج أو عامل التعلم أو عندما تتوفر لذلك الشروط الضرورية واالستعدا
  .  10كأداء كامن ميكن على أساسه التنبؤ بالقدرة يف املستقبل

ـ  إذ ميكن اعتبار االستعداد قدرة موجودة لدى الفرد لكنها كامنة وعن طريق التدريب  
: واالستعداد يظهر يف أنواع نذكر منها . . . واملمارسة يصبح الفرد قادر على القيام وأداء هذه القدرة 

  اخل. . . العددي ، القرائي ، الكتايب ، الفين وامليكانيكي االستعداد اللغوي ، 
يشري مفهوم األداء إىل ترمجة التعلم إىل سلوك مدعم بدافعية املتعلم  :  األداء أواإلنجازج ـ  

  . 11حبيث يعرب عن الصيغة اإلجرائية أو التنفيذية للتعلم
اف إليه وصف الوضعية اليت حبيث يعترب األداء أو ما يسمى باإلجناز هدفا بيداغوجيا يض

سيكون فيها السلوك النهائي املالحظ ، كما يعترب األداة اليت تربهن على حتقيق اهلدف من خالل 
  . 12إسرتاتيجية التقومي

كما يقصد باألداء أو االجناز ما يتوقعه املعلم من املتعلم عند االنتهاء من تقدمي املادة ـ   
  . التعليمية 

االجناز أن يكون واضحا ، كان يستعمل املعلم أفعاال تدل على العمل ويشرتط يف هذا 
لكن املختصني يف هدا اال وعلى رأسهم . . . ) . خلص ، عرب ، حل : ( املطلوب بوضوح مثال

يؤكد أن حتديد السلوك النهائي بواسطة الفعل األقل غموضا ال يكفي فالنتيجة واألداء جيب " ميجر"
  . 13وهوظروف اإلجنازأن تقرتن بشرط آخر 

اهلدف على انه عبارة تصف جمموعة السلوكيات أو :  MaGERيعرف ميجر  :الهدفد ـ  
وعليه يتعني أن يكون اهلدف أو األهداف . . . .  األداء اليت تصف قدرة التلميذ على إجنازها 

التعلم يكون تدرجييا املوضوعة أو احملددة للمتعلم مناسبة إلمكانياته وميوله ونظرا ألن حتقيق أهداف 
                                                                                                                             14فإنه ينبغي أن تكون متالئمة مع مستوى نضج وخربات التالميذ عموما

 .  
إذ يتم . هو ممارسة القدرة على حمتوى معني يعترب موضوع تعلم وعليه فإن اهلدف التعليمي 

  : حتويل األهداف اخلاصة إىل معارف ومهارات ومواقف تبعا لطبيعة القدرة 
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ومتثل بالنسبة ملادة ما يف ممارسة القدرات املعرفية على موضوع   ) :savoirs( ـ  املعارف  1
  . ما للتعلم 
وتتمثل يف تطبيق قدرة حس  ـ  حركية على موضوع   :) savoir faire( ـ  املهارات  2

  . للتعلم ويتم تطويرها من خالل التمرن 
وميكن احلصول عليها بتطبيق قدرة ) savoir être(حس التواجد /  ـ  املواقف واالجتاهات 3

سوسيووجدانية على موضوع التعلم كاإلنصات إىل اقرتاحات الزمالء ، والتعود على استخدام املنجد 
  . 15للبحث عن معىن الكلمة
تعترب القدرة استعدادا مكتسبا يسمح للفرد بالنجاح اجلسماين أو املهين  : هـ  ـ  القدرة 

وترتجم القدرة من خالل القيام بنشاط ، وال ميكنها أن تكون فعالة إال إذا عرب عنها وميكنها أن تكون 
الل اخلربة ومن خالل التعلمات >&فطرية أو مكتسبة كما ميكنها أن تكون مكتسبة وتنمى من خ

  .  16اخلاصة
ـ تعرف القدرة بأا كل ما جيعل الفرد قادرا على فعل شيء ما أو مؤهال للقيام به ويعرب عنها  

بالقدرة الفعلية العامة حبيث ال تتجسد بدون تفعيل حملتوى التعلم ال ميكن مالحظتها إال خالل 
  : 17حمتويات تعليمية

رة هي كل ما يستطيع الفرد القيام به من أعمال قد تتمثل يف مهارات عقلية ميكن اعتبار القد
أي عن طريق الوراثة مثل :  أو علمية حركية وللقدرة عدة خصائص نذكر منها أا قد تكون فطرية 

  . قدرة الذكاء 
  . ـ  أا قد تكون مكتسبة عن طريق التدريب والتعلم  
  . ـ  أا قد تكون بسيطة كما أا قد تكون مركبة  

وللقدرة عدة أفعال كالقدرة النظرية والقدرة املكانية ، والقدرة العددية والقدرة االستداللية وقدرة 
  . السرعة اإلدراكية والتذكر املباشر 

. . . ملواد ومن مميزات القدرة االستعراضية  أي أا قادرة على التوظيف والتفعيل يف خمتلف ا
  : أي أا يف تطور مستمر طول حياة اإلنسان :  وكذا التطورية 

حبيث تنمو القدرة عن طريق التفاعل مع قدرات أخرى وتتأثر مع بعضها البعض : ـ  التحول  
  وبالوضعيات املختلفة حبيث تتولد بذلك قدرات جديدة تصبح إجرائية أكثر فأكثر

ث ال ميكن تقييم القدرة ، فقد تقيم مقدار توظيفها يف حمتويات حبي:  ـ  عدم قابليتها للتقييم  
  18:معرفية معينة 
  : تتميز الكفاءة خبصائص أساسية وهي    :ـ  خصائص الكفاءة   04
املعلومات ، اخلربات املعرفية ، :  ( واملقصود باملوارد :   ـ تعبئة وتجنيد مجموعة موارد  01
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حيث تشكل جمموعة مدجمة يستثمرها ) .  ء واملعرفة السلوكية السلوكيات ، القدرات ، حسن األدا
  . املتعلم يف سياق ذي داللة بالنسبة له 

ـ والتعبئة أو التجنيد هو القدرة على تفعيل املعارف املكتسبة ، استجابة على الفور وعن دراية 
  .19 ملا هو مطلوب  فعله

وخربات وتقنيات وقدرات تتفاعل يف ـ إذ التمكن من الكفاءة يعين امتالك معارف ومهارات 
  20:وال يعترب توفر التلميذ على كل املوارد اخلاصة بكفاية ما ضروريا .  ما بينها ضمن جمموعة مدجمة 

ـ وعملية التجنيد هذه ال تكون فقط للمعارف وإمنا تعترب كمورد تضاف إىل موارد أخرى 
وارد خارجية اليت تتمثل يف أدوات ولوازم يلجأ ويف هذا الصدد ميكن التمييز بني م. الكتساب الكفاءة 

إليها التلميذ قصد استعماهلا للقيام بشيء وموارد داخلية اليت تتمثل يف املعلومات واملهارات 
  . 21والسلوكيات واملواقف والقيم واملعايري اليت توجه العمل من حيث جوانبه العلمية

إن امتالك التلميذ معارف ومهارات ومواقف يبقى  دون معىن إذا مل تستثمر يف  :ـ الوظيفية  02
أو يف حل مشكلة تعرتضه يف املؤسسة التعليمية أو يف حياته العامة ، وهكذا متكنه .  نشاط أو إنتاج حمفز 

وفق وترية الكفاءة من ربط التعلمات حباجاته الفعلية والعمل على تلبية هذه احلاجات باستقاللية تامة و 
  . خاصة 

أي وضعيات ذات جمال واحد حبيث أن   :ـ  العالقة أو االرتباط بفئة من الوضعيات   03
  . 22ممارسة الكفاءة ال ميكن أن يتم إال يف إطار حل فئة من الوضعيات املتكافئة

تعين قدرة التلميذ على حل مشكالت متنّوعة ) مادة أو مواد مدجمة (فالكفاءة يف جمال ما 
  . احملددة يف الربنامج ) املعرفية ، واحلس حركية ، والوجدانية (باستثمار األهداف 

وتصبح ممارسة الكفاءة عبارة عن اختيار املوارد املالئمة للوضعّية وترتيبها واستثمارها يف اقرتاح 
ومن أجل تنمية كفاءة معينة لدى املتعّلم يتعّني حصر الوضعيّات .  أوحلول متعددة للمشكلة  حل

ذات اال الواحد كي يتسىن للمتعّلم تفعيل الكفاءة ، أي اختيار وضعيات مشرتكة ذات معامل 
   .23واضحة ختدم الكفاءة املقصودة

ئة من الوضعيات يتطلب حّلها أن الكفاءة مرتبطة بف  :ـ االرتباط  بمحتوى دراسي   04
استثمار موارد مكتسبة عرب حمتوى دراسي معّني ، وميكن أن يندرج هذا احملتوى ضمن مادة دراسية 

  . واحدة أو ضمن عدة مواد 
تتمثل قابلية الكفاءة للتقومي يف إمكانية قياس جودة اجناز التلميذ ،   :ـ  القابلية للتقويم    05

ويتم تقومي الكفاءة من خالل معايري حتدد سابقا وقد تتعلق ) حل وضعية مشكلة ، اجناز مشروع(
  املعايري بنتيجة املهمة

از ، درجة مدة اإلجن: (أو بسريورة اجنازها  واستخدامها  . . .) جودة املنتوج ، دقة اإلجابة (
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  . 24أو ا معاً . . . ) استقاللية التلميذ ، تنظيم املراحل 

  : المفاهيم األساسية في المقاربة بالكفاءات  /  05
هو عبارة عن نص موجز يرتجم التعّلمات املطلوب التحكم :  نص الكفاءة  :    01ـ  05

ولصياغة نص ) ، وحدة تعلميه طور ، سنة ، شهر(فيها من قبل املتعلمني يف اية مسار تعلم ما 
  : الكفاءة هناك شرطان مها  

ـ  حتديد ما هو منتظر من املتعلم ، وذلك بتحديد الكفاءة املراد تطويرها بصورة واضحة ، مع  
  . 25ربطها بالوضعية ذات اال الواحد  ـ  شروط تنفيذ املهمة املنتظرة من املتعلم

يتعلق األمر هنا بتوضيح غرض التكوين النوعي املقصود   :داللة الكفاءة  :    02ـ   05
بالكفاءة املتعلق اكتساا يف مستوى معني ، فما هي داللة كفاءة ما حني نتوقع تنميتها لدى املتعلمني 
؟ويف هذا السياق نشري إىل أن الكفاءة  ميكن أن تكون أقل أو أكثر مشولية ودرجة الشمولية يف 

على تشعب العملية املطلوب إجنازها وبالفرتة الزمنية الضرورية الستكمال الكفاءة متوقفة مباشرة 
فالكفاءة اليت يتوجب اكتساا على فرتة الدراسة كلها تكون .  التعليمات املطلوبة للتحكم يف اإلجناز 

  . 26مشوليتها أكرب من الكفاءة اليت يتوقع اكتساا يف مستوى من املستويات
إن األهداف التعليمية هي اليت تبني املعارف اليت جيب أن   :لتعليمية األهداف ا:   03ـ   05

يكتسبها املتعلم للربهنة على كفاءته أي أن الكفاءة إذا كانت هي القدرة الفعلية اليت تستند إىل معارف 
، فإن أهداف التعلم توضح ما هي هذه ) اجتماعية ، وجدانية (مستويات املواد ومعارف سلوكية ( 

  . 27ف اليت إذا حتكم فيها املتعلّم فإنه يستطيع أن يربهن على كفاءتهاملعار 
متثل الكفاءة املبدأ املنظم للتكوين ، ويندرج ضمن املنطق الذي   :احملتويات التعليمية  :   04ـ  05

 يعوض عرض احملتويات ، حيث أن هذه األخرية تفرضها الكفاءة ، فهي تستطيع ممارسة الفرز واالنتقاء هلذه
  : املستوياولقد قام عدد من املؤلفني باقرتاح تصنيف مبسط جداً حملتويات التعلّم يف ثالثة أمناط هي 

املعارف . نفس حركية  فكرية أو: (ـ املعارف الفعلية ) . حمتويات املواد :  (ـ  املعارف الصرفة  
  . 28. . . )اجتماعية ، وجدانية (السلوكية 

موقف يكتسب منه :  تعرف الوضعية التعليمية بأا    :الوضعية التعليمية  :   05ـ   05
املتعلم معلومات انطالقا من املشروع الذي يعده وباالعتماد على الكفاءات اليت سبق وأن حتكم فيها 
واليت تسمح له بإكتسابات أخرى وتعرف كذلك أا جمموعة من الشروط والظروف اليت حيتمل أن 

29ملتعلم إىل إمناء كفاءتهتقود ا
 .  

دف هذه الوضعية إىل جعل املتعلم يعي مكتسباته   :الوضعية اإلدماجية  :   06ـ  05
حبيث ال حيدث :  وينظمها من أجل استخدامها يف معاجلة وضعيات مركبة تسمى وضعيات اإلدماج  

كما ال حيدث إّال من . ) معارف ، مهارات وسوابق( اإلدماج إّال بعد اكتساب تعّلمات خمتلفة 
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واإلدماج عملية داخلية وشخصية ، . خالل وضعية مركبة جديدة تستدعي من املتعلم إجياد حل هلا 
  . 30فال أحد ميكن له أن يقوم به مقام اآلخر

تعترب الوضعية املشكلة  ـ  يف إطار املقاربة بالكفاءات ـ  عنصراً   الوضعية املشكلة:   07ـ  05
اال املالئم الذي تنجز فيه أنشطة تعّلمية متعلقة بالكفاءة أو أنشطة تقومي الكفاءة مركزيًا ومتثل 

، متيل إىل )  Situation(وضعية : من + روغريس=إذ تتكون الوضعية من املشكلة حسب . نفسها 
أو مشكلة ) .  Evénement(أو حبدث ) Contexte(يف عالقتها بسياق معني ) Sujet(الذات 

"Problème " . وتتمثل يف استثمار معلومات أو إجناز مهمة أو ختطي حاجز لتلبية حاجة ذاتية عرب
وحتدث الوضعية املشكلة يف  اإلطار الدراسي . املشاكل املقرتحة يف العلوم : مثل :  مسار غري بديهي 

  . 31خلطة للبنية املعرفية للمتعلم وتساهم يف إعادة بناء التعلم لديه
  : للتدريس بالكفاءات طرائق عديدة من بينها : بالكفاءات ـ طرائق التدريس  06
انتقل اهتمام املربني اليوم من التعليم إىل التعلم إذ تغري دور كل من :  الطرائق النشطة/أوال

جند أن . املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية فبينما أصبح املعلم موجها ومرشدا وميسرا لعملية التعلم 
  . ولكن لن يكون هذا إال بطرائق تدريس نشيطة . بادرا ونشيطا وباحثا عن املعرفة املتعلم أصبح م

  : أن الطرائق النشطة تتطلب مجلة من املبادئ هي )شلفان ولبريين(هذا ويرى كل من
  )تنمية الكفاءات(ـ بناء املتعلم ملعارفه بنفسه من خالل النشاط 
  ـ الربط بني املشروع الشخصي واملهين والدراسي 
  : ومن أهم هذه الطرق مايلي . ـ اعتماد دينامكية األفواج كسند للتعلم  
طريقة االستكشاف والتقصي تعترب طريقة االستكشاف والتقصي من أكثر :  الطريقة األوىل* 

طرق التدريس فعالية يف تنمية التفكري العلمي ومهاراته لدى املتعلمني وذلك ألا تتيح الفرصة أمامهم 
  . ملمارسة طرائق العلم وعمليام ومهارات االستكشاف والتقصي بأنفسهم 

نظر إليه كأنه عامل صغري يسلك سلوك العامل يف حبثه وتوصله إىل ففي هذه الطريقة إن املتعلم ي
كأن حيدد املشكلة ويكّون الفرضيات وجيمع املعلومات ويالحظ ويقيس وخيترب ويصمم . النتائج 

كما تؤكد على استمرارية التعلم الذايت وبناء املعرفة واكتساا . التجربة ويفسرها ويتوصل إىل النتائج 
: كما يقول بياجي ) أي ليست هي كاملعرفة اجلاهزة املتبعة واملقدمة يف الطرق التقليدية(م بواسطة املتعل

  ) . إن املعرفة اجلاهزة هي نصف املعرفة(
وبذلك تزيد ثقة املتعلم واعتماده على نفسه وشعوره باالجناز وحتمل املسؤولية وتطوير اجتاهاته 

  . واهتماماته العلمية 
بدالً أن يكون سلبياً غري فاعل يتسلم (عل املتعلم فاعالً إجيابياً يفكر وينتج إن هذه الطريقة دف جل

ومستخدمًا معلوماته السابقة وخرباته وقابليته يف عملية التفكري العقلية والعلمية ) املعلومات اجلاهزة مث يعيدها
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  . لتؤدي به للتوصل إىل النتائج 
وهنا تتحقق النظرة احلديثة للعلوم من خالل تدريسه فكراً وعمًال كمادة وطريقة وليس كمادة 
معرفية فقط كما يف الرتبية الكالسيكية اليت تتبع طريقة التلقني املعروفة فيتلقاها املتعلم من املدرس مث 

  . يعيدها يف االمتحان ألجل االنتقال من صف إىل آخر 
والتقصي هو دور املوجه و امللهم واملثري للتالميذ يعينهم  فة االستكشاإن دور املعلم يف طريق

مشكالت (على البحث والتقصي واالستكشاف وذلك من خالل تصميم مواقف تعليمية تعلميه 
أومن خالل األسئلة التفكريية املفتوحة النهاية اليت تقدم هلم وتتحدى تفكريهم وحتثهم لكي ) حمددة

يف عملية تعلم العلوم تعلما إبداعيًا وليس كالسيكيًا كما كان . . .  بئوا وجيربوا يالحظوا ويقيسوا ويتن
دور املعلم هو كمخزن للمعلومات واملعارف العلمية أوكمجيب عن األسئلة املطروحة عليه أو كأنبوب 

  . توصيل يف املخترب يوصل املعرفة العلمية من مصادرها املختلفة إىل املتعلمني 
ت كما ذكرنا سابقاً وبذلك ينبغي أن يكون املدرس باإلضافة إىل املتعلم أكثر وعياً فأدواره تغري 

فيقود تالميذه لتعديل سلوكهم وفكرهم ووجدام العلمي ألجل مواجهة ) كمادة وطريقة(لطبيعة العلم 
  . املشكالت بطريقة علمية داخل املدرسة وخارجها أي يف أمور حيام املختلفة 

الطريقة احلقيقية لفهم وتعلم كرة القدم هي أن منارسها ونلعبها ، وكذلك فإّن  إننّا نعلم بأنّ 
املتعلم البد أن يكون العباً ومشاركاً نشيطاً يف الفريق العلمي أي ينبغي الرتكيز على املمارسة والتجريب 

جارب تقود إىل ، فالتجريب هوقلب العلم النابض وطريقته اليت ينمو وينشا ا ، فاألنشطة العلمية والت
  . اكتشاف اجلديد من املفاهيم اليت حتتاج إىل زيادة التأكيد وبالتايل تولد أفكار وجتارب جديدة 

العلم حيث يتوازن جانبيه ومها احملتوى املعريف بكمه املرتاكم واملتزايد  ةومن هنا تظهر دينامكي
يف هذا اال يقال أن االستكشاف والطريقة اليت تنمي هذا الكم أو تزيل ما يوجد فيه من أخطاء ، و 

حيدث عندما ينشغل الفرد املتعلم باستخدام العمليات العقلية يف التأمل واكتشاف بعض املفاهيم 
واملبادئ فمثًال ميكن للتلميذ أن يتوصل إىل حتديد مفهوم  اخللية ومن ذلك ميكن أن يكتشف فيما 

) أي ما يدعى بوحدة االنقسام اخللوي( قة هلا بعد مبدأ علميا ملخصه هوكل خلية حية ناجتة عن ساب
 .  

إن النشاط االستكشايف يف التدريس ، ميكن اعتباره درسًا يف العلوم إذ ميكن ختطيطه بطريقة 
متكن املتعلم من أن يكتشف بنفسه مستخدمًا عملياته العقلية ، بعض املفاهيم واملبادئ العلمية ما 

  .  الحظة والقياس والتصنيف والتنبؤ واالستدالل وغريهاوهي امل) الدنيا(نسميه عمليات العلم 
هو مبين على االستكشاف ألنه ينبغي على املتعلم أن : بينما فان النشاط االستقصائي 

يستخدم قدراته االستكشافية باإلضافة إىل أشياء أخرى تتمثل يف املمارسة العلمية وتدعى بعمليات 
ستقصائي ال حيدث بدون العمليات العقلية يف االستكشاف وهذا يعين أن النشاط اال العلم العليا

هومزيج  يولكنه يعتمد بشكل رئيسي على اجلانب العلمي ، وبذلك ميكن اعتبار النشاط االستقصائ
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  . من العمليات العقلية والعمليات العلمية 
ومن هنا ميكن اعتبار عمليات االستكشاف ضرورية والزمة لعمليات االستقصاء ، لذلك 

نبغي على املعلم تدريب التالميذ على استخدام القدرات العقلية الالزمة لالستكشاف كمطلب ي
أساسي أو مرحلة سابقة لعمليات االستقصاء العلمي ، إذن فاملتعلم سيسلك سلوك العامل يف حبثه و 

ظ ويقيس توصله إىل النتائج كما ذكرنا كأن حيدد املشكلة ، ويكّون الفرضيات وجيمع املعلومات ويالح
  :  كذلك إن. ويتنبأ ويصمم التجربة ويتوصل إىل النتائج 

Gagne(1977)  :يرى أن هناك فرقاً بني االستكشاف واالستقصاء من حيث ان جانييه :  
ينبغي أن يكون هو اهلدف من تدريس العلوم بشكل رئيسي يف املرحلة  االستكشـاف *
وهو يتضمن تعلم التالميذ املفاهيم واملبادئ العلمية ، ) السلك األول من التعليم ( الدنيا  األساسية

 . غريها فمثالً أن يكتشف املتعلم بنفسه شيئاً جديداً بالنسبة له كمفهوم احلرارة واهلواء واخللية و 

أو أن يكتشف التلميذ مبدءًا علميًا مثًال عندما تسخن املعادن فإا تتمدد أو أن الكائنات 
  . كن أن تسبب األمراض مي) الفريوس(احلية الدقيقة 

 :  ومقابل ذلك يرى جانييه كذلك أن 

من حيث أنه يتضمن سلوكا علميا متقدما لدى  فخيتلف عن االستكشا :االستقصاء  *
حتديد مشكلة ، وتصميم جتربة معقدة حلد مل ، وعمل فرضيات وتقييم خطوات : املتعلم كما يف 

وهلذا يعتقد جانييه أن تدريس العلوم بالتقصي .  تويات التجربة وتنمية اجتاهات حديثة على مجيع املس
ومن هنا .  ميكن أن يبدأ يف املرحلة املتوسطة من التعليم ، ويتقدم يف املراحل الدراسية األساسية 

  . يشكل تدريس العلوم باالستكشاف األساس لتطوير تدريس العلوم باالستقصاء 
كما يبدو من   هستقصاء واالستكشاف ، فإنومهما يكن األمر من اختالف الباحثني يف اال

  . توأمان أو وجهان لعملة واحدة) التقصي واالستكشاف( األدب الرتبوي العلمي بوجه عام ، أما 
  :إن طريقة التقصي واالستكشاف احلرة أواملوجهة تتميز بعدة خواص أمهها  

 ) . النشاط العلمي(ـ يعترب التلميذ املتعلم حمورا أساسيا يف عملييت التعلم والتعليم يف مادة العوم 

) عمليات العلم(ـ تنمي عند املتعلمني مهارات االستقصاء واالستكشاف والتساؤل العلمي 
 . اليت تبدأ من املالحظة وتنتهي بالتجريب 

 . يات العقلية لدى املتعلم ـ تم يف تنمية املهارات الفكرية والعمل

ـ تنمي التفكري العلمي لدى املتعلمني إذ تتطلب يئة مواقف أو وضعيات تعليمية تعلمية 
مشكلة أ تساؤل مفتوح النهاية تستلزم استخدام طرق العلم ، وخاصة الطريقة العلمية يف البحث (

 . والتفكري وإجراء التجارب 

قته واعتماده على نفسه وحتمل املسؤولية وشعوره ـ تم ببناء شخصية الفرد من حيث ث
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 باإلجناز وتطوير مواهبه

ـ تزيد نشاط املتعلم ومحاسه جتاه عملية تعلم العلوم مما يعين أنه تتطور لديه القدرة على تكوين 
  . 32املعرفة العلمية ومتثلها وبالتايل تصبح جزءا من نظامه املعريف الشخصي 

من اشد املتحمسني لطريقة   Bruner)1961(ن العامل برونرباإلضافة إىل ما سبق جند أ
االستكشاف يف أسلوب التعلم والتعليم ، وقد حدد أربع مميزات أخرى لطريقة التعلم باالستكشاف 

  :  هي 
  . القوة الفعالة العقلية / 1
  . إثارة التحفيز الداخلي  / 2
  . التعلم من االستقصاء واالستكشاف / 3
  . تعلم على ختزين واسرتجاع املعلومات زيادة قدرة امل/ 4

والشكل التايل يوضح التداخل بني عملية االكتشاف واالستقصاء ويبني أن االستقصاء أمشل 
  . من االستكشاف ويعتمد على عمليات عقلية وعمليات عملية 

  33التداخل بني االستكشاف واالستقصاء  8الشكل رقم
  
  
  
 

إن طريقة حل املشكالت من الطرائق احلديثة : المشكالت ـ طريقة حل :   الطريقة الثانية *
  اليت يتم الرتكيز عليها يف تدريس العلوم عامة ، 

بأنفسهم انطالقا من ) للمواقف املتمثلة يف املشكلة ( وذلك ملساعدة املتعلمني على إجياد حلول 
دف إىل تشجيع املتعلمني على البحث والتنقيب وطرح التساؤل والتجريب الذي مبدأ هذه الطريقة اليت 

 حل( وعليه يصبح الغرض األساسي من هذه الطريقة . ميثل قمة النشاط العلمي الذي يقوم به العلماء 
هو مساعدة التالميذ على إجياد األشياء بأنفسهم وألنفسهم عن طريق القراءة العلمية ، ) املشكالت

  . والوصول إىل حلها ) املشكلة ( يه األسئلة وعرض املواقفوتوج
فاملختصون مقتنعون بان جناح املتعلمني يف معاجلة املشكالت واملواقف املشكلة وحلها سوف 
يهيئ املتعلمني للنجاح يف معاجلة القضايا واملشكالت اليت يصادفوا يف حيام اليومية ، وسوف 

  . مل احلقيقية الواقعية تقرتب إىل أذهام صفات  العا
املشكالت يف العلوم مع طريقة التقصي واالستكشاف ، لدرجة أن كثريا ـ  وتتداخل طريقة حل
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من املختصني يف الرتبية العلمية يعتربوا جزءاً ال يتجزأ من طريقة التقصي واالستكشاف ، أوأا امتداد 
منا أن طريقة التقصي واالستكشاف تتطلب هلا وبالتايل يصعب التفريق بينهما ، وخباصة إذا ما عل

أو سؤاال تفكرييا يثري تفكري الطالب ويتحدى عقله حبيث جيره ليبحث ويتقصى ) موقفا مشكال(
  . املشكلة  ـ ويتساءل وجيمع املعلومات ، ويفسر ويستنتج ، وجيرب للوصول إىل حل

واسرتاتيجيات تعليمها هذا وتركز مناهج العلوم احلديثة ، حتقيقا ألهداف تدريس العلوم 
كما تركز . وتعلمها ، على اكتساب املتعلمني املعرفة العلمية بطريقة وظيفية وتقوميها واالحتفاظ ا 

من أشد الداعني إىل الرتكيز على  برونروإن (على طرق العلم وعملياته يف تعليم العلوم وتعلمها 
  ) . عمليات العلم باملشكالت

املشكالت على اكتشاف املفاهيم واملبادئ ـ  اعد طريقة حلولتحقيق ذلك ، ميكن أن تس
. تعليمية جديدة ـ  العلمية ، من قبل املتعلم وتطبيقها ، ومن مث االستفادة منها يف مواقف تعليمية

  : ولتحقيق ذلك فإن على املدرس 
تعلمني وبالتايل يزود امل) املشكالتـ طريقة حل (ـ أوال أن يقتنع ذه الطريقة قبل تطبيقها 
  . باإلطار الذي تتم عمليات حل ـ املشكلة يف نطاقه 

ـ فإذا استطاع املدرس القيام بتسيري ذلك وحتقيقه ، فإنه كفيل ببث احليوية والنشاط يف املواد 
  . التعليمية العلمية 

كما أن تشجيع املتعلمني للتعرف على املشكالت العلمية وحماولة الوصول إىل حلها ، حيتمل 
  . وذ اهتمامهم وميوهلم وبناء اجتاهام العلمية اإلجيابية أن يستح

هذا باإلضافة إىل أن طريقة حل ـ املشكالت تتمشى مع االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم 
  ، كما تستند إىل أسس تربوية حديثة من أبرزها ما يلي  

املشكالت مع طبيعة عملية التعلم لدى األفراد املتعلمني اليت تقتضي ـ  تتمشى طريقة حل *1
أوغرض يسعى لتحقيقه وعليه فإن استخدام مدرسي العلوم ) هدف(أن يوجد لدى الطالب املتعلم 

كمدخل للدروس العلمية يكون ) أو سؤال علمي حمري) (أو موقف مشكل(وإثارم ملشكلة علمية 
  . املشكلة املبحوثة ـ لتفكري املستمر ومتابعة النشاط ألتعلمي حلل داخليا ل) حافزا (دافعا أو 

تتفق طريقة حل ـ املشكالت وتتشابه مع مواقف البحث العلمي وبالتايل فإن هذه الطريقة  *2
تنمي روح التقصي والبحث العلمي لدى املتعلمني وتدرم على خطوات الطريقة العلمية ومهارات 

   .البحث والتفكري العلمي 
وتدريس العلوم ، مما ينبغي على . وهذا حبد ذاته يعترب ، هدف أساسي يف الرتبية العلمية 

املدرسني أن حياولون حتقيقه لدى طلبتهم ، وذلك من خالل ممارستهم الصفية واملخربية يف حل ـ 
  . املشكالت 
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منها باملعارف  املشكالت وظيفة أوجه التعلم ، أو جماالته سواء املتعلقةـ  حتقق طريقة حل *3
وعليه ، حياول مدرسو العلوم أن جيعلوا أداء أي .  العلمية أم املهارات العلمية املختلفة املناسبة 

من ( تعلمية ـ  املتعلمني للمعرفة العلمية وعمليات العلم وطرقه ومهاراته يتم يف مواقف تعليمية) حتصيل(
   .34املشكالت ـ  ستخدام طريقة حلاملشكالت املبحوثة من خالل اـ  حتقق حل) خالل مشكلة

طبيعة العلم ( املشكالت يف إطار واحد بني شقي العلم مبادته وطريقتهـ جتمع طريقة حل  *4
فاملعرفة العلمية يف هذه الطريقة ، وسيلة للتفكري العلمي ونتيجة له يف الوقت نفسه وعليه ، ) احلديث

ريقة وتطبيقها ملساعدة املتعلمني يف إتباع األسلوب حياول املدرسون أن يركزوا جهودهم يف استخدام الط
العلمي واالجتاه االستقصائي واالستكشايف لتحقيقه لدى طلبتهم وبالتايل اجلمع بني العلم مبادته 

  . وطريقته 
على نشاطه الذايت ) الطالب(املشكالت يف العلوم اعتماد الفرد  املتعلم  ـتتضمن طريقة حل  *5

لتقدمي حلول املشكالت العلمية املطروحة ، كما متكن الفرد  (Auto didactique)) التعلم الذايت(
من اكتشاف املفهوم أو املبدأ أو الطريقة اليت متكنه من حل املشكلة املبحوثة وتطبيقها يف ) الطالب(

وتعليمية ، يكتشف   ةاملشكالت يتضمن عمليات عقلية وأكادميي ـمواقف خمتلفة جديدة  ـ أن حل 
أن يطبقها ) الطالب(جمموعة من القواعد أواملبادئ املتعلمة سابقا واليت ميكن للفرد ) الطالب ( علم املت

 .  للوصول إىل حل ـ مشكالت جديدة غري مألوفة 

يعتمد هذا األسلوب يف التعلم على تشجيع املتعلمني : طريقة المشروع : الطريقة الثالثة 
بحث عن حلول لقضايا شائكة كما انه يشجع على إظهار  املساءلة وال. على التقصي واالستكشاف 

كفاءات ذهنية تسمح بتوسيع دائرة املتعلم من ارد اىل التطبيق من ناحية وروح التعاون بني املتعلمني 
وتعد طريقة التعلم باملشاريع منوذجا للتعلم املمركز على املتعلم  . لتنفيذ مشاريعهم من ناحية أخرى 

  :  كوا 
ه اإلحساس بالتملك حيث أا تنطلق من أسئلة حمورية قد يطرحها هو بنفسه وتكون ـ تعطي 

  هذه األسئلة ذات عالقة مع وحدات اوأهداف حمددة يف املنهاج 
ذلك ان تصميم هذه املشاريع من طرف املتعلم يتطلب . ـ ختلق لديه اإلحساس بالتحدي  

هذه االخرية بدورها . لتصور اىل مرحلة التنفيذ نظرة مشولية حول املشروع وذلك بإخراجه من مرحلة ا
  . . . التواصل /النشر/الرتكيب/التحليل/البحث: تتطلب كفاءات خمتلفة مثل 

التعلمية من /ـ متنحه اإلحساس باملسؤولية حبيث يلعب الدور احملوري يف العملية التعليمية 
كما . لمية مبا يتناسب ومستواه املعرف حيث انه خيتار األسئلة احملورية ملشروعه وتوجيه عمليته التع
  . يقوم بالتأمل الذايت يف سريورته التعلميةاي مراحلها املختلفة 

تعلمية مفتوحة وطويلة املدى وقريبة /وعليه فطريقة التدريس باملشاريع ترتكز على انشطة تعليمية
  . 35اىل الواقع املعيش للمتعلم
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  :  التقويم بالكفاءات / ثانيا
لتقومي عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية التعلمية يواكبها يف مجيع مراحلها ، إذ أصبح ـ  يعد ا 

معنياً أكثر من أي وقت مضى بقياس مدى فهم املتعلم للمعارف والتمكن من املهارات والقدرة على 
  . . . توظيفها يف جماالت احلياة املختلفة ، ويف حل املشكالت اليت تواجهه 

التعلمي وعليه القيام ببناء / ناهج اجلديدة تعترب املتعلم هوحمور الفعل التعليمي وملا كانت امل
املعارف عامة والكفاءات بصفة خاصة املتمثلة يف القدرة الفعلية  تعلماته بنفسه والتمكن من اكتساب

( سلوكية ومعارف ) فكرية أو نفسية حركية( ومعارف فعلية ) حمتويات املواد( إىل معارف تستند اليت 
عملية تقومي التعلمات لدى املتعلم تركز إن تعلمية ف/ من خالل أنظمة تعليمية ) وجدانية ـ   اجتماعية

حتكم فيها املتعلم يستطيع أن يربهن على كفاءته وحتديد مقياس النجاح إذا على توضيح املعارف اليت 
  . 36ت تعلمإجنازها يف وضعياأداة قابلة للمالحظة والقياس و إىل الذي يستند 

حىت تتحقق أهداف التقومي البد على املعلم أن يضع  :ـ استرتيجية تقويم التالميذ    1 
  : خطة تتضمن مايلي 

إىل التعرف على اجلهد يهدف هذا التقومي ): التقويم االولي(ا ـ  التقويم قبل بداية كل درس
املستوى والقدرات الذهنية اي يتضمن حتديد . استذكار دروسه السابقة الذي بذله التلميذ يف 

إذ يأخذ . . . كما يهيئ املعلم لعملية التدريس جبميع مكوناا ومواقفها . . . واالستعدادات وامليول 
أشكاال عدة مثل مراجعة أداء التالميذ للواجبات اليت تعطى هلم يف صورة قراءات أوأسئلة أو متارين أو 

ال يستغرق . (دف اختيار اخلربات املناسبة للمتعلم امتحان حتريري قصري ودلك شفهي أو  امتحان
  ) . دقائق 10أكثر من 

إطار ضرورة أن يعرف يف   ) :التقويم البنائي(التقويم في بداية كل درس أو أثناءه  ـ  ب 
إذا كان هدافه ينبغي أن يشمل كل درس جزء من خطته نوعاً من التقومي ملعرفة ما املعلم مدى حتقيقه أل

إطار حتسني عملية التعلم وتالقي أوجه النقص فيها سواء أثناء احلصة أو قد حقق أهدافه أم ال؟ وهذا يف 
  . يف احلصة التالية 

يهتم هذا النوع من التقومي بالتالميذ الذين جيدون صعوبات يف التعلم ومن  :جـ  التقويم التشخيصي 
ولتحقيق ذلك تستعمل . يد عواملها وسبل عالجها مثة السعي إىل الكشف عن هذه الصعوبات وحتد

االختبارات التحصيلية لتحديد املستوى مث االختبارات التشخيصية لتحديد مواطن الضعف وعواملها وطرق 
   . عالجها

يهدف هذا   ) :التقويم الختامي(دراسيةمن دراسة كل وحدة  التقويم بعد االنتهاء ـ  د
إىل قياس مدى حتقيق أهداف تدريس الوحدة بصورة متكاملة والتعرف على نواحي القوة التقومي 

  . والضعف يف حتصيل التالميذ 
كجزء من درجة أعمال السنة للتلميذ طبعا   وقد تستخدم تقديرات التالميذ يف هذا االمتحان
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   .37االمتحانمع حتليل نتائج هذا 

اختيار : قومي املنسجم لكفاءة مير من مرحلتني مها فالت. ومادمنا نتحدث عن تقومي الكفاءة 
  : إسرتاتيجية التقومي وتنمية وسائل التقومي 

عدد .  عدد التقوميات (فاختيار إسرتاتيجية التقومي مير أوال عرب التدقيق يف شروط التقومي 
اليت تسمح بتقومي استقرار اتقانات التلميذ . . . ) ىء التلميذ حمتوى التقومي . اللحظات أثناء الدرس 

 .  
فرضيات وسائل وكذا اختيار سياقات تقوميية متطابقة ومالئمة أكثر فأكثر للكفاية وصياغة 

وكذا اختيار حلظات من بداية الدرس إىل ايته للتقومي الذايت وتدقيق املعايري العامة للتقومي . التقومي 
  . واختيار اللحظات اإلسرتاتيجية للتقومي التكويين واإلمجايل .  بالنسبة موع الدرس 

  :  ـ وفيما يلي مراحل اجناز اداة للتقومي انطالقا من وضعية مشكلة 
  ـ اختيار وضعية مشكلة من بني فئة من الوضعيات اليت تغطي الكفاءة املستهدفة  1
  .  38ـ الوصف اإلمجايل هلذه الوضعية جبعلها سياقية 2
  . ـ حتديد املعارف الضرورية ملعاجلة الوضعية  3
  . ـ انتقاء وسيلة للتقومي االكثر مطابقة  4
  . ـ اجناز املهمة اليت سيقوم ا التلميذ  5
  . ـ اختيار معايري االتقان ومقارنتها بالسابق  6
  . ـ اختيار سلم تقوميي مرتبط باملعايري  7
  . ـ حتديد نوع التغذية الراجعة الواجب اعطاؤها للتلميذ  8
  . 39حتديد مكانة ودور التقومي الذايت بالنسبة للتلميذـ   9
كن اللجوء إىل ثالث تقنيات جلمع معلومات وصفية عن مستوى التالميذ ـ وعمومًا مي 

  : وحتصيلهم 
  . ـ أن نقدم للتالميذ جمموعة من الواجبات إلجنازها عملياً  1
  . ـ أن نطرح عليهم أسئلة  2
  . 40ـ أن نطلب من أشخاص آخرين مالحظة وتقومي سلوكهم 3

إن هذه األمناط الثالثة هي يف حقيقة األمر مستويات تسمح بتصنيف تقنيات التقومي على 
  : الشكل التايل  
حبيث جترى بواسطة طرح أسئلة وقد تكون األسئلة كتابية أوشفوية  :اإلمتحانات :  أوًال 

تعد وتقنن وفق وعادة ما تقسم االمتحانات الكتابية كما هو معلوم إىل االختبارات املوضوعية واليت 



83                                                                                                                          ��_�� d��-   


5��0ا
��0 ا )'�  8EME Année (octobre 2013) - N° (14)   )14( ــ  ا
	#د) 2013 أ���

واالختبارات . . . ) اختبارات الذكاء والقدرات اخلاصة ، اختبارات التحصيل ( شروط علمية دقيقة 
  . اليت يضعها املدرس بنفسه وهي غري مقننة 

  : وفيما يلي عرض لبعض وسائل التقومي اليت تستخدم اليوم مع خمتلف األنشطة الدراسية 
ه االختبارات من الوسائل املناسبة للتقومي اليومي للتالميذ تعد هذ :أ ـ االختبارات الشفوية 

  )يف بداية احلصة أو ايتها(
ـ قد يكون من املفيد بالنسبة لتدريس خمتلف األنشطة أال تقتصر هذه االختبارات الشفهية  

على أسئلة وإجابات لفظية ، بل ميكن أن تضاف إليها بعض املواقف العملية فضًال قد نعرض على 
وذا .  تالميذ بعض العينات للتعرف عليها أو بطلب منهم رسم جهاز معني أو القيام بعملية ما ال

  .  تستخدم هذه االختبارات ال يف النواحي اللفظية فقط بل يف النواحي العملية 
واالختبار املوضوعي هو ذلك الذي يتكون من أسئلة مغلقة   :ب ـ االختبارات الموضوعية  

لصحيحة حمددة ال خالف فيها يقيس كل منها شيئاً واحدا أو جزئية واحدة من جزئيات إجاباا ا.  
  . املوضوع وال تسمح بتدخل عوامل أخرى تؤثر يف صورة اإلجابة املطلوبة 

إذ ميكن أن يشتمل االختبار فيها على عدد كبري من األسئلة اليت تغطي أجزاء املوضوع كما 
  . وقت قصري إذ تتسم باملوضوعية  أنه يسهل على املعلم تصحيحها يف

ومع ذلك فاالختبارات املوضوعية حدودها بالنسبة لتدريس بعض األنشطة تظهر من حيث أن 
القدرة : هناك بعض نواحي التعلم الميكن قياسها بصورة متكاملة بواسطة هذا النوع من االختبارات مثل 

تنظيم املعلومات وحتديد درجة أمهيتها بالنسبة  على حل املشكالت أو القدرة على التفكري اإلبداعي ، أو
املنهج  تملوضوعا. . .  ولكنها يف مقابل هذا مفيدة لتقومي األهداف .  ملعاجلة موضوع أو موقف معني 

املختلفة ، وخاصة أا صاحلة لتقومي عدد كبري من التالميذ يف وقت قصري إذ هناك صوراً عديدة لألسئلة 
أسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة التكميل ، وأسئلة االختيار من متعدد ، وأسئلة :  املوضوعية ، مثل 

41: يل التالميذ بأشكال متعددة وميكن للمعلم أن يستخدم هذه الصور يف قياس حتص. . .  املزاوجة 
 .  

ـ  قياس قدرة التالميذ على اسرتجاع األلفاظ والعبارات املعربة عن احلقائق واملفاهيم واملبادئ  
  العلمية 

  . ـ  قياس قدرة التالميذ على معرفة اخلطأ والصواب من الناحية العلمية  
  . دة متغريات ـ  قياس قدرة التالميذ على اختيار اإلجابة الصحيحة من ع 
  ـ  قياس قدرة التالميذ على فهم الرسوم واستكماهلا والتعرف على أجزائها  

 إذ هناك صوراً عديدة لالختبارات العملية من أمهها   :ج ـ  االختبارات العملية

وهي تلك االختبارات اليت يطلب فيها من التلميذ أداء عمل معني أو :    اختبارات األداء *
   .حل مشكلة ما 
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  ودف إىل قياس مقدرة التالميذ على التعرف على األشياء :   اختبارات التعرف *
هي اختبارات يطلب فيها من التالميذ عمل أجهزة معينة أو القيام : اختبارات اإلبداع  *

  42. بتجارب باالستعانة مبا يرونه مناسباً من اإلمكانيات املتاحة
  : تقسم هذه التقنيات كالتايل   :تقنيات الوصف الذاتي  : ثانياً 

  . ـ  املقابلة  
  . . . ) . مثل االستمارات املتعلقة بامليول واالجتاهات (ـ  االستمارة  
تتفرع بدورها إىل لوائح السلوك أو لوائح تسجيل السمات حبيث يستعني ا : ـ املالحظة  

  43.املالحظ الذي يريد تقومي حصة دراسية مثالً لتسجيل حضور نوع من السلوك أو عدم حضوره 

إن شبكة التقومي وسيلة فعالة وعملية للتأكد من مدى حتقق الكفاءة : ـ شبكات التقويم   3
إال أن تصميم شبكة التقومي مبراعاة كل شروط التقومي اليت تتطلبها املقاربة ليس باألمر ’ستوياايف كل م
ويف ’لذا البد على املصححني أن يتحروا الدقة يف تصميم هذه الشبكة إن كانت من إنتاجهم’السهل

  تطبيقها بطريقة جيدة إذا كانت شبكة مقننة ميكن استعماهلا يف وضعية أخرى 
  . 44لي بطاقة تقوميية ملادة التاريخ يف السنة األوىل من التعليم املتوسطوفيما ي
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  : اللقب 

  : القسم 
 األهداف املرجعية التقومي

 06 05 04 03 02 01 

 حتديد طبيعة الوثيقة      

 حتديد اإلطار ألزماين واملكاين    

 وصف الوثيقة     

 شرح الوثيقة    

 نقد الوثيقة    

استعمال املصطلحات     
 واملفاهيم

 جتنيد املعلومات    

 التعبري كتابيا    

 تطبيق التعليمات    

 تقدمي عمل منظم    

 اموع    

يرتك لألستاذ : مالحظة  
اختيار اهلدف املرجعي أوأكثر 

 تعليمية معينةلتقوميه خالل فرتة 
تطرقنا يف هذا املقال واملتعلق بالتدريس والتقومي وفق املقاربة بالكفاءات إىل مجلة من   :خاتمة 

حبيث قمنا بتحديد جمموعة من املفاهيم ذات العالقة مع :  النقاط اليت هلا صلة مع املقاربة بالكفاءات 
املهارة، االستعداد ،  : وكذا جمموعة املفاهيم اليت تتداخل مع مفهوم الكفاءة مثل. املقاربة بالكفاءات 

األداء ، اهلدف وكذا القدرة ، مث تطرقنا إىل خصائص الكفاءة من حيث أا عبارة عن تعبئة أوجتنيد 
موعة من املعارف تؤدي وظيفة تعليمية يف نشاط معني وترتبط بفئة من الوضعيات ذات جمال واحد 

ة قياس جودة التعلم لدى التلميذ من خالل أي لديها إمكاني.  عرب مستوى دراسي معني قابلة للتقومي 
بعد ذلك تكلمنا عن املفاهيم األساسية للمقاربة . .  حل وضعية مشكلة أوإجناز مشروع معني 
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بالكفاءات من حيث نص الكفاءة ، داللة الكفاءة واألهداف التعليمية وكذا املستويات التعليمية 
 الوضعية املشكلة اليت كما قلنا متثل اال املالئم الذي والوضعية التعليمية ، وكذا الوضعية اإلدماجية مث

بعدها أبرزنا أهم طرائق التدريس املستخدمة اليوم يف الكفاءات . تنجز فيه األنشطة التعليمية التعلمية 
  . كالطرائق النشطة املتمثلة يف االستكشاف والتقصي وكذا حل املشكالت وطريقة املشروع 

التقومي بالكفاءات من حيث مفهومه وكذا إسرتاتيجية تقومي الكفاءة بعد كل هذا تكلمنا عن 
مث أساليب وأدوات التقومي املختلفة وكذا شبكات التقومي ويف األخري يبقى أسلوب . عرب مراحل التعلم 

التدريس والتقومي ويف األخري يبقى أسلوب التدريس والتقومي ومتطلباما مبنظور املقاربة بالكفاءات 
  . بالنسبة جلميع العاملني يف حقل التعليم من حيث التجسيد مع التالميذ مؤشر الكفاءة مطلبا 

  :قائمة الهوامش
: دار اخللدونية للنشر والتوزيع اجلزائر : بيداغوجيا التدريس بالكفاءات :  حاجي فريد  .1

  .6، ص2005
، 2اجلزائر جامعة:  11العدد: دراسات يف العلوم االنسانية واالجتماعية : لكحل خلضر  .2
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