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 المتوسطمفتشية التربية والتعليم 

 للغة واألدب العربي     

 المقاطعة : الثـالثـة

 

 

 
     

 في مفهـوم الكفـاءة:أ(   

 هو أن حتقيقها يتطلب تسخري خمتلف القدرات و خمتلف احملتويات.عموما  ما مييز الكفاءة                  
 مثال ذلك : إن املعلم الكفء هو الذي يسخر جمموعة معتربة من القدرات مثل :                

 ات.*القدرة على حتليل الوضعيـ
 *التعبري بطالقة و وضوح.    
 *االستعداد للرد على أسئلة املتعلمني و استفساراهتم.    
 * التعمق يف تناول احملتويات.    
 * القدرة على تنظيم القسم بشكل ّفعال.    
 *التعاون مع الوسـط الرتبوي يف إجناز األعمال اليت تتطلب االستشارة و املساعدة.    
 يف التلقني و اإلكثار من التوجيه إىل االكتشاف. * االقتصاد    
 * التقومي املستمر لألعمال املنجزة.    
و على العموم ، فاملعلم الناجح يف حقل عمله، ليس هو الذي يتوافر على نظريـات وخمططـات فـي طرائق تقدمي الدروس، و إمنا     

 عندما يقـدم دروسه هـو الذي ينزل منزلة التطبيق و التنفيذ، هذه النظريات 
وحمتويات. فإن هذا التسخري ال يكـفي وحـده حيث البد أن  تسخري قدرات -للحصول عليها-وإذا كانت الكفاءة تتطلب    

 حتدث هذه الكفاءة ضمن وضعية معلومة. فمثال تسخري املعلم ملا يتوافر عليه مـن قــدرات                  و حمتويات املادة التعليمية
 بذي معىن،إال إذا كانت هذه القدرات مسهمة يف تنشيط احلصـص التعلميـة  داخل القسم الرتبوي.ليس 
وعليه، فالكفاءة ال تتحقق لصاحبها إال إذا كان  قادرا على إدماج جمموعة من  التعلمـات املكتسبـة يف إجناز وضعية  من     

 الوضعيات املعروضة.
صر عمله على  حتديد املادة  التعليمية و السعي إىل  تبليغهـا ؛ و لكـن الكفاءة تتطلب منه مثال ذلك : املعلم الكفء ال يقت    

 تأكد املكتسبات القبلية للمتعلمني مث : 
 *مراعاة مستوى التالميذ العقلي  و املعرفـي.

 التعلمي. -* التنويع يف طرائق الفعل التعليمي     
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 يات التعلم. * حتديد أوجه االختالف بني خمتلف وضع    
   حركية لنوع التعلـم. -*أخذ بعني االعتبار اجلوانب العاطفية و السيكو    
 * احلرص على تقويـم مكتسبـات املتعلميـن.    
 مفهـوم التلميـذ الكفء:ب(     
 نـة. مثال :التلميذ الكفء هو ذلك التلميذ الذي يتمكن من  توظيف خمتلف املعلومات و القدرات يف وضعيـات معي -     
                                              التلميذ الذي حصل على كفاءة يف الكتابة ليس هو ذلك التلميـذ الذي يكتب ) نصوصا ( برتصيـص                                         -    

 اصل مع اآلخريــن.الكلمات، و إمنا هـو التلميذ الذي يكتب نصوصا ذات معان ليتمكن من التو 
ليس معىن الكفاءة يف احلساب أن يعرف التلميذ عمليات اجلمع و الطرح و القسمة ، و لكن التلميذ  الكفء يف احلساب  -    

 هـو الذي يتمكن من حل مسائل  حسابية بتحديد العمليات املناسبة هلذا احلل.
و     و اجلغرافية مثال ،    ة باحمليط من خالل دراسة ماديت العلومو التلميذ الذي اكتسب عددا كبريا من املعارف ذات صل -    

 عجز عن تطبيق هذه املعارف يف احملافظة على احمليط ليس بكفء.
 يف وضعية إدماجية ذات داللة. فمثال : -ال حمالة  -ومهما يكن من أمر ، فاملمارسة للكفاءة حتدث     
 * كتابة رسالة جواب.    
 حال صحيحا.* حل مسألة     

 *القيام بتصرفات حلماية احمليـط.
فوضعية اإلدماج يف كل هذه األمثلة تسمح للتلميذ بأن يبني بأنه قـادر على توظيف مكتسبـات خمتلفـة بصرة جمدية و عملية ، و     

 إهنا وضعية ترتبط  بداللية التعلم.
و كذا الوضعيات اليت متارس  االعتبار احملتويات و األنشطة املمارسةوإذن فإن للكفاءة مفهوما إدماجيا ، حبيث إهنا تأخذ بعني      

 يف سياقها هذه األنشطة.
 )اجيةءة  معرفة إدمو باإلمكان اآلن ، أن نتعرض إىل تعريف الكفاءة و حناول أن نقف على تعريف جامع، مانـع ؛ فالكفا    

Savoir- intégrer ) طرائق تفكري، إخل ...(  علوم،استعدادات ، )معارف يلهاجمموعة إمكانات و حتو  مبنية على تسخيـر ،
 ، و ذلك  ملواجهة خمتلف املشاكل املصادفة أو لتحقيق إجنـاز ما . يف سياق معني

 مع العلم، أن الكفاءة يتضاءل شأهنا و ختتفي  إذا توقف الشخص عن ممارستها.
 وإذن فكلما مارسنا هذه الكفاءة ، كلما كنا أكفـاء.    
 و اجلدير بالذكر أن مركبات الكفاءة ثالثة هي :    

 ( Contenu ) احملتـوى  -    
  ( Capacité  )القـدرة  -    
 .-Problème )   (La Situationاملشكلة  –ونعين هبا الوضعية  ( Situation )الوضعية  -    
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   خصائص الكفاء ة :ج( 
إن االهتمام ينصرف إىل إظهار التمييـز القائـم بني القدرة عندما  نقبل على احلديث عن خصائص الكفاءة ، ف    

(Capacité )  و الكفاءة(Compétence ) : و من هذا املنظور فإن مثة مخس خصائص ميكن إمجاهلا فيما يأيت ، 
ــن اإلمكانات. و هذ –كما سلف الذكر   –إن الكفاءة  : توظيف جمموعة من اإلمكانات( 1     ه تتطلب تسخري مجلة مـ

اإلمكانات خمتلفة ، متنوعة مثل : املعارف ، املعارف العلمية ، القدرات ، املعارف الفعلية  املتنوعة و املعارف السلوكية     و يف 
 غالب األحيان فإن هذه اإلمكانات تّكون خاصة إدماج الكفاءة.

حصـل على قـوة للتحرك بصورة إجيابية إن الشخص الذي حيصل على كفاءة ما ، يكون قد الكفاءة ذات طابع هنائي :( 2    
 يف احلياة االجتماعية. و معىن ذلك أن الكفاءة حتمل يف طياهتا داللـة بالنسبـة للمتعلم.

هذه الداللة اليت تدفع املتعلم إىل توظيف مجلة من  التعلمات لإلنتاج أو للقيام بعمل أو حلل مشكلـة مطروحة يف نشاطه      
 ليومية.املدرسي أو يف حياته ا

 الكفاءة مرتبطة جبملة من الوضعيات ذات اجملال الواحد.( 3    
إن حتقيق الكفاءة ال حيصل إال ضمن الوضعيـات اليت متـارس يف ظلها هذه الكفاءة. يعين ضمن وضعيات  قريبة من بعضها     

 بعضا.
 ة إدمـاج الشباب يف  املنظومة الرتبوية.مثال ذلك :  كتابة تقرير وجيز موجه إىل النشر يف جملة  خبصوص  إشكاليـ    
 فالوضعيات ذات اجملال الواحد اجلديرة باإلشارة إليها ،  تتمثل يف اآليت :    
 تكيف الشباب مع منط التعليم العايل.-    
 دخول الشباب إىل التعليم اجلامعي .-    
 توزيع الشباب على شعب التعليم الثانوي. -    
 رة األوىل من الرتشح.الفشـل يف الدو -    
 : الكفاءة ذات خاصة مادوية يف الغالب (4    
 مما  ال شك فيه أن هناك كفاءات متقاربة بالرغم من انتمائها إىل مواد خمتلفة.-    

مثل كفاءة البحث يف ميدان العلوم االجتماعية ، فإهنا ليست غريبة عن كفاءة البحث يف العلوم  الطبيعية. غري أن ما جيدر 
ـــاءات تتعلق بعدة مواد ، أي إن  تنميتها  ـــ ذكره ،  أن مساعي البحث ختتلف من مادة إىل أخرى؛ مع العلم  أن بعض الكفــ

ــا.  و هناك كفاءات يف احلياة  العملية جمردة متاما من النسب إىل املواد،     لدى املتعلم تقتضي التحكم يف  عدة مواد  الكتسبهــ
 ـفاء فـي تسيري االجتماعات و امللتقيات أو قيادة سيارة يف املدينـةأك –مثال  -كأن تكون 

 )( Evaluabilité قابلية الكفاءة للتقومي( 5    
بدالل املنتوج ؛ و على وجه اخلصوص ، و يف اجملال املدرسي، يقوم التلميذ بداللة ما ينتجه ؛   -أساسا  –الكفاءة تقوم 

 يف مقدمتها جودة اإلنتاج و مالءمة هذا اإلنتاج  للمطلوب، إخل ... و ذلك باعتبار مجلة من املقاييس ،  
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و باختصار، حني نقبل على تقومي الكفاءات، ال  ينبغي  أن نكتفي بصوغ أسئلة حول املعارف فحسب ، بل جيب  وضع 
 معارفه الفعلية و السلوكية.املتعلم يف موقف يدعوه إىل عالج السؤال بتوظيف معارفه ومهاراته وخمتلف إمكاناته،  مبا يف ذلك 

 علما بأن الكفاءة تظهر عند املتعلم بعد التقومي ،  و هي تعرب عن سلوك قابل للمالحظة و القياس.    
 : الوضعيات اليت  متارس يف نطاقها الكفاءةد(     

ذلك  ملواجهة خمتلف  ومندجمة جلملة من  اإلمكانـات لقد بات من الواضح ،  أن الكفاءة تعرف من خالل عملية تسخري 
 الوضعيات ذات داللة. و هذه  الوضعيات ذات الداللة  تكون منبثقة عن نفس  اجملال الواحد.

على  اإلطار أو احمليط  الذي حيدث فيه  –غالبا  –مع اإلشارة  أن لفظ " وضعية " يف االستعمال اللغوي العام يدل  
 نشاط  أو حدث.

مشكلة " مبعىن  –فمفهوم " وضعية " من حيث هو " مصطلح " يدل على  " وضعية و لكن يف  بيداغوجية  الكفاءات. 
 العمل على تبيان جمموع املعارف من أجل أداء نشاط حمدد.

 مثال :    
 وضعية كتابة رسالة إىل صديق لدعوتـه إىل حضور حفل عيد ميالد. -

 وضعية اختاذ إجراءات ملواجهة  مشكل  خاص باحمليط.-     
 " : خصـائص " الوضعيـة( هـ    
 ميكن يف هذا السياق ، أن نذكر ثالث خصائص هي :    
طابع الوضعية اإلدماجية : و هنا  ال نقصد بالوضعية  تلك اليت ترتبط باإلشارة ، أو  بتصرف بسيط  مثل  الضعط على  -    

 و احلركي أو الوجداين جململ مكتسبات التلميذ.زر املصعد أو تناول قلم ؛ و إمنا املقصود بالوضعية هو التسخري املعرفـي أ
 يف ظل إحداث وضعية ،  هناك إنتاج منتظر واضح التمييز. -    

 مثل :
 إنتاج نص ،  إنتاج حتفة فنية، إجياد حل ملشكلة. -    
 و ليس املعلم .  عن  املتعلم . فاملتعلم هو وحده حمور الوضعيـة –أصال  –مع العلم أن هذا اإلنتاج يكون صــادرا     
إن املفاد مما تقدم ، أن مصطلح " وضعية " ليس  مرادفا " لوضعية تعليمية " ،  حيث يقوم املعلم بتنظيم  وضعية  -    

مشكلة جمسدة،  حيث يكـون التلميذ قـادرا على االستيعاب مبفرده أو مع غريه.  –بوضعية  –حقا  -تعلمية؛ إن األمر يتعلق
 ن يف  حد ذاهتا  نية التعليم و التلقيــن.مبعىن وضعية ال  تتضم

 و يف هذا السياق، ميكن القول بأن املتعلم يف مثـل هذه الوضعية يبىن معارفه  دون حاجة إىل عمليـة تعليمية خاصة.
 . Les Constituants d’une Situation ) (و( مكونات " الوضعية " :     
 متثـل عنصرا من عناصـر الكفاءة ؛ تتألـف من ثالثـة مكونـات هـي : -يمن حيث هي مصطلح تربـو  -إن " الوضعية "    
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*  الرافد ، الذي  هو  جمموع العناصر املادية اليت تقدم للمتعلم مثال :نص مكتوب ، صور، و هذا  الرافد بدوره يتضمن      
 ثالثة عناصر :

 السياق، الذي حيدد إطار التواجـد.-
 ل بداللتها املتعلـم.املعلومات،  اليت يتفاع-    
 الوظيفة،  اليت توضح اهلدف من اإلنتاج.-    
 * بعد الوضعية،  و هو اإلنتاج املسبق املنتظر.    
 * جمموع التعليمات،  اخلاصة باإلجناز املبلغة  إىل  املتعلم بصورة واضحة.    
 مثال : وضعية كتابة نص نثري باستعمال الفعل املاضي.    

 ثال ، نستشف أن : يف هذا امل     
 *السياق هو إطار مدرسي،  مبا أن األمر يتعلق بكتابة نص نثري.    
 * املطلوب  هو استعمال الفعل املاضي دون سواه.    
 ال يستعمل إال الفعل املاضي. الكاتب*الوظيفة هي وظيفة مهارية،  حبيث إن     
 * البعد هو بعد إجناز نص نثري.    
و ذات داللة  ،  و ميكن أن تكون على النحو اآليت : كتــابة  نص نثري حبيث تكون األفكار منسجمـة *التعليمات       

 هادفة.
 : خاصـة  الداللية يف وضعية التعلمز(     
إن الوضعية ذات الداللة  هي الوضعية  اليت توظف إمكانات املتعلم ، هي الوضعية اليت جتعل هذا املتعلم يف موقع عمل ،     

 إهنا أخريا وضعية تضفي معىن على املادة التعلمية. و
 وعلى العموم ، تكون " الوضعية " ذات داللة  إذا :     
 كانت جتعل التلميذ يستفيد  معارفه  يف معاجلة واقعه املعيش.-    
 و جدواها يف عالج عمل معقـد. يشعر بفاعليتهاكأن -    
 بني ما يعلم وما ال يعلم ، من أجل إجياد حل لوضعية معقدة.كانت تسمح للتلميذ بأن يقيس الفرق   -    
 كانت تسمح بتفعيل إسهام خمتلف املواد يف حل مشاكل معقدة.-    

ــاءة( 1       : مبدأ صوغ  الكفـ
عندما نقدم على صوغ منصوص الكفاءة ، ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار ، بأنه منصوص خاص  بالكفاءة ، ال بقدرة و  
خاصة  يتوافر علىدف خاص؛ حيث ينبغي  أن يكون هذا املنصوص واضحا حبيث ال خيتلف يف فهمه اثنان ، و بأنه  ال هب

 اإلدماج  . 



www.elbassair.com 

 6 

و يف حني  أن اهلدف اإلجرائي ينصب على املعرفة الفعلية ،  فإن الكفاءة  ترتكز على املعرفة واملعرفة الفعلية و املعرفة     
 السلوكية .

 : تقنيـة يف تعريف الكفاءةجلوانب ال(ا1    
 حتديد ما هو منتظر من املتعلم  :-    
األمر يتعلق هنا، بتحديد  الكفاءة املراد تنميتها لدى املتعلمني ،  بصورة واضحة . مع  العلم أن هذه الكفاءة  تكون     

 مرتبطة بالوضعية ذات  اجملال  الواحد ؛ و إهنا متعلقة بشيئني : 
 املنتظرة.نوع املهمة  *    
 .(Tâche ) نوع الروافد و شروط تنفيذ املهمة *    

 نوع املهمـة املنتظرة : و نعين  به نوع املنتوج املنتظر من قبل املتعلم . (1
 يف شكل إجياد حل ملشكل من نوع معني. -مثال : 
 يف شكل إبداع ) إنتاج نص ، إنتاج عمل فين ...(. -               

 يف شكل خدمة احمليط . -                   
 واجلدير بالذكر ، أن نوع املهمة هو الذي حيدد طبيعة التعليمات اليت تقرتح على التلميذ .    

 نوع الروافد و شروط تنفيذ املهمة : (2
 .قبل صوغ الكفاءة، ال بد من توضيح الفكرة حول الروافد اليت ستساعد املتعلم، والشروط اليت ستنفذ يف ظلها املهمة

 مثال : يف بناء كفاءة  لدى املتعلم خاصة باإلنتاج .
و ذلك يف سياق   ميكن أن  نطلب من تلميذ  إنتاج نص  يتألف من عشرة أسطر  باستعمــال الزمن املاضي ،    

 وضعية  تواصل .
 و قد نتساءل  :     
 هـل ميكن استعمال  معجم  ؟  -    
 هـل ميكن استعمال مرجع  ؟ -    
 هـل ميكن االستعانة بنماذج  مكتوبة  ؟ . -    

二) : يف الصـوغ الفين للكفاءة 
بعد حتديد الوضعية ذات اجملال الواحد ، يتم االنتقال  إىل  الصوغ التقين للكفاءة و ذلك جبعل املتعلم يوظف جمموع     

 مكتسباته، و لكن هذه املكتسبات تكون ذات طابع مندمـج و ليست منفصلـة.
 ل لوضعية ذات طابع مندمج :* مثا    
 ( .1111حل وضعية رياضية ذات داللة، حيث يقوم املتعلم بتفعيل عمليات اجلمع و الطرح على أعداد أقل من ألف ) -    

 *مثال لوضعية ذات طابع غري مندمـج :
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 .1111حل وضعيات رياضية تتطلب إجراء عملية مجع مث عملية طرح بأعداد أقل من -    
 يتعلق هنا مبجرد تطبيق قواعد اجلمع و الطرح ، و ال يتطلب إال قليال من التفكري ، و ال يتعلـق بإحداث كفاءة . األمر     
 . Compétence et performance ) (( الكفاءة و األداء : ج     

 مبدئيا ،  إن األداء يتصل مبجال اإلنتاج بينما الكفاءة تتصل مبجال التكويـن.    
ح العلمي : يدل األداء على إجناز مهمة ، مبعىن  االنتقال إىل  الفعـل دون توضيـح درجـة النجـاح يف هذه يف االصطال    

 املهمة.
 و لكن يف االصطالح العام ، فإن  األداء يدل على درجة  االكتساب والـتحكم و على مستوى النجاح يف اختبارأو مباراة.    
 السباحـة.مثال : هذا السباح حقق أداًء يف     
فإن األداء يشري أحيانا إىل مستوى بلوغ عدد من األهداف بالنسبة إىل النتائج املراد  –بصورة خاصة  -ويف أوساط احملرتفيـن    

 حتقيقها. و هنا ال نكون أدائيني  إال بالنسبة ملن هم دوننا أداًء.
سواء كانت هذه املهام يف اجملال املدرسي أو يف  جمال  بينما الكفاءة تعرف بداللة اجلهد املنجز يف أداء مهام معينة ؛    

ــاءات أخرى ميلكها نفس الـشخـص  –أي  الكفاءة  –االحرتاف. إهنا تكمل  و ذلك عن طريق التجربة املكتسبة أو عن   كفــ
 طريق تعلم منظم. و إهنا أيضا متثل مقياس الشخص بالنسبة إىل نفسـه.

قد يؤديان إىل احنراف الشخص عن املسار املراد ؛ فإن  الكفاءة  –يف جمال األداء  -التفوق و إذا كان البحث عن الشهرة و    
على عكس ذلك تسعى إىل اإلسهام يف حتقيق اكتمال شخصيـة اإلنسان عن  طريق جعله يندمج يف  اجملتمع أو يف احليـاة 

ــاط  و الرقـي. اليت تساعده على التطور املهنية أو يف األوســ
ــات : د(        ( Définition de l’intégration des acquis )مفهـوم إدمـاج املكتسب

عندما  نستعمل مصطلح " اإلدماج "، ينصرف الـذهـن مباشـرة إىل عامل اإلنسان؛ حيث كثريا ما نسمع تعابري من نوع 
تعابري تدل على التداخل و االختالط و االندماج الثقايف ، االندماج العرقي أو االندماج فيما بني  األجيال. و كل هذه  ال

 التعايش و االنسجام.
، فإن استعمال مصطلح  " التسيري املندمج  -و بصورة خاصة يف جمال  تسيري املؤسسات املدرسية -و يف ميدان التسيري 

ادي و البيداغوجي و "،  يعين إدماج جممـوعة  من األبعاد املختلفة خلدمـة املؤسـسـة مثل البعد اإلداري و البعد االقتص
 السيكولـوجـي.

 و املصطلح هنا يدل على معىن التنسيق املنسجم ملختلف العمليات اليت ينجزها مسري املؤسـسة الرتبويـة.    
 .هـ( مركبات اإلدمـاج ثالثـة    

يق و ذلك عـن طر  العناصر اليت نبحث عن إدماجامبعىن ترابط خمتلف  :( L’interdépendance)الرتابط  (1
: 

 إبراز نقاطها املشرتكـة . -     
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 دعم الروابط املوجودة بينهـا. -         
 جعلها متضامنة فيما بينهـا. -     
 مجعها و إشراكها. -     
 جعلها متالمحة مع احلرص على عد م  التمييز بينها. -     

نسيقيـة هلذه العناصر؛ اهلدف منه احلصول على إن العمل  على إجياد صيغـة ت : (  Coordination )(  التنسيق  2      
 توظيف منسجم هلا ، و من مثة على حيوية هذه العناصر املرتابطة ،واملتناسقة    فيما بينها.

مبعىن  أن وضع هذه العناصـر موضع الفاعلية يقع من أجل  هدف حمدد ، و  .( Polarisation )( االستقطاب : 3     
 معىن لإلدماج . بصورة خاصة من أجل إعطاء

عمليـة جنعل بوساطتها خمتلف العناصر املتفككة   -من حيث التعريف العام  –و يف اخلتام، خنلص إىل القول بأن اإلدماج 
 عناصر مرتابطة، و ذلك  من أجل توظيفها بشكل واضح و منسجم لتحقيق مسعى معني.

ضمن عملية توظيف املتعلم  بشكل  يندرجالقول بأن اإلدماج أما عن التفسري البيداغوجي ملفهوم اإلدماج ، فإنه ميكن     
 متصل ملختلف املكتسبات املدرسية يف وضعية ذات  داللـة.

                                                                                 
 

 


