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ملخص: 
واإر�صاء  العملية،  الرتبية  برامج  لتطوير  مكثفة  جهودا  اليوم  العربي  عاملنا  ي�صهد 
الأ�ص�ص املتينة لتنمية الكفايات التدري�صية، والعمل على اإعداد جيل من املعلمي ي�صهمون 
يف تنمية جمتمعاتهم، وقد اأثبت اخلرباء باأن العملية التنموية لن تتم اإل بالعملية الرتبوية، 
يف  بالتنمية  تتكفل  التي  الإطارات  تكوين  يف  جليلة  خدمة  للتنمية  تقدم  الرتبية  اأن  ذلك 
جميع جمالتها، ول �صبيل اإىل ذلك اإل اإذا تكفلنا تكفل جديا بالتعليم والهتمام باأقطابه 

الأ�صا�صية للعملية الرتبوية )املعلم، املتعلم، الربنامج( . 
اإّن جناح العملية الرتبوية مرهون بالتفاعل اجليد واملتي بي عنا�رصها الأ�صا�صية؛ 
لأن اأهمية الرتبية وقيمتها تتجلى يف تطوير الإن�صان وتنميته الجتماعية والقت�صادية، 
�صعوب  لكل  كربى  قومية  ا�صترياجتية  نظرنا  يف  فهي  احل�صارية،  التحديات  مواجهة  ويف 

العامل. 
وحمور  الرتبوية،  وفل�صفتهم  اأ�صحابها  ح�صب  تختلف  معان  الرتبوية  للعملية  اإن 
املعارف  على  اهتمامه  جل  يركز  من  املربي  فمن  الجتماعية،  وبيئتهم  اهتمامهم، 
اآخرون  يهتم  حي  يف  املتعلمي،  لدى  ال�صخ�صية  بنمو  يعنى  من  ومنهم  واملعلومات، 
با�صتثمار العملية والتي بدورها تنعك�ص على �صلوك املتعلم من زوايا خمتلفة، و عليه فقد 

تناولت يف درا�صتي هذه االأقطاب الثالثة املتمثلة يف: 
املعلم. 1
املتعلم. 2
املنهاج. 3

وقد بدا يل اأن اأناق�ص هذه الأقطاب لأنها حمور العملية الرتبوية، ولأن هذه العنا�رص 
ت�صري جنبا جلنب مع بع�صها، ول ميكن اأن ي�صتغني عن�رص عن اآخر، وحاولت اأن اأويف كل 
املقاربة  �صالفا عن طريق  تتم  كانت  الرتبوية  العملية  اأن  مبينا  التحليل،  عن�رص حقه من 
الهدف املن�صود من تعليمه، وب�صط در�صه،  اإىل  الو�صول  بالأهداف، حيث يعمل املعلم على 
مل  وحمدودة،  واحدة  �صاكلة  على  واملنهاج  واملعلم  املتعلم  اأبقت  هاته  الطريقة  ولكن 
تخرجهم عن نطاق الهدف املبتغى، وح�رصتهم يف تقدمي الدر�ص كمادة خام، دون اأن يلجاأ 
اإىل الإبداع والبتكار، وهو ما ي�صتدعيه العمل بالكفايات، فيجعل من املعلم فنانا مبدعا 
ومبتكرا، ومن املتعلم قادرا على التفكري يف حل املع�صلت، وك�صب املهارات، ومن املنهاج 

ب�صيطا وملئما للعملية الرتبوية. 
ثم خل�صت يف درا�صتي املو�صومة بالعملية الرتبوية وتفاعل عنا�رصها وفق املقاربة 
كّل متكامل، وكل عن�رص منها  الرتبوية  العملية  اأقطاب  اأن  نتيجة مفادها  اإىل  بالكفايات 
يحتاج اإىل الآخر، واأنها لي�صت بالعمل املرجتل، ولكنها عملية ممنهجة هادفة، بنيت على 

نظام يت�صل بالفرد ومي�صه يف �صخ�صه وكيانه، وي�صايره يف جمتمعه. 



355

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

Pedagogical Procedure and Interaction of its Elements 
According to Competency Based Approach

Abstract: 

Today, many efforts are done to develop the education programmes in 
our Arab world, in order to build effective bases for the teaching competency 
development and to prepare for a new generation of teachers contributing 
to their societies progress, The specialists proved that progress depends on 
education; education has a certain role to play in development through forming 
the frames for the different fields of development; This may be effective if we 
give more interest to education, and to the elements of education (teacher, 
learner, programmes) . 

The success of the education process depends on the strong interaction 
between its main elements since its importance and value are reflected in the 
social and economic development of man to face civilization challenges. It 
is, in our opinion, a major national strategy for all people of the world; a 
necessity to build up contemporary nation. 

There are many explanations for the educational process which depend 
on their owners, their teaching philosophy, the main theme of their interests 
and their social environment. There are, among educators who focus on 
knowledge and information, and others interested in the personality growth 
in learners, whereas, others exploit the process that influences the learners’ 
behaviours from varios angles. This research treats these three aspects: 
teacher- learner- programme according to the competency approach. 

The researcher discusses these aspects as the bases of education process 
which are inter related and move as a whole. He tries to explain and analyze 
each of them, pointing out that the education process was working in the past 
within limited aims, which was not very fruitful as it restricted learners within 
limited aims, without trying to encourage creativity. 

This necessitates working on competency for having a creative teacher, a 
student able to think and solve problems and a program which is both simple 
and suitable for the education process. 
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مقدمة:
اإ�صلح املنظومة  العربي ببذل اجلهود يف  ينادي خرباء الرتبية والتعليم يف عاملنا 
الرتبوية، وتطوير براجمها العملية، وتر�صيخ القواعد والأ�ص�ص لرتقية الكفايات التدري�صية، 
اإعداد وتكوين جيل من املعلمي ي�صهمون يف تنمية جمتمعاتهم، وقد  اللبنات يف  وو�صع 
اأثبت هوؤلء اخلرباء باأن التنمية لن تتم اإل بالعملية الرتبوية، ذلك اأن الرتبية تقدم لها خدمة 
جليلة يف تخريج الأطر التي تتعهد بالعمل يف تطوير املجتمع يف جميع جمالت التنمية، 

ول يكون ذلك اإل بالهتمام بالتعليم، وباأقطابه الأ�صا�صية للعملية الرتبوية. 
ويف �صوء تفاعل هذه العنا�رص الرتبوية تكمن اإ�صكالية بو�صفها عقبة حتد من تطوير 
عنا�رض  تفاعل  ي�صبح  مدى  اأي  اإىل  ال�صوؤال:  والتي ميكن ح�رصها يف هذا  العملية، 

العملية الرتبوية منعك�صا على حت�صني مردود العمل الرتبوي؟ 
العنا�رص  ومتا�صك  تلحم  واقع  نت�صور  اأن  ن�صتطيع  املطروحة،  الإ�صكالية  خلل  من 

الرتبوية، ونتائجها امل�صتقبلية بناء على ال�رضوط االآتية: 
حت�صي م�صتوى املعلم وتكوينه تكوينا م�صتمرا.  -
الهتمام باملتعلم والعمل على بناء �صخ�صيته.  -
تطور الربامج وتوافقها ملتطلبات الع�رص.  -

اأن جناح العملية  اأن يدرك كل من له �صلة بهذا املو�صوع  والهدف من درا�صتنا هذه 
الرتبية  اأهمية  لأن  الأ�صا�صية؛  عنا�رصها  بي  واملتي  اجليد  بالتفاعل  مرهونة  الرتبوية 
مواجهة  ويف  والقت�صادية،  الجتماعية  وتنميته  الإن�صان  تطوير  يف  تتجلى  وقيمتها 
التحديات احل�صارية، فهي يف نظرنا ا�صترياجتية قومية كربى لكل �صعوب العامل، وملا لها 

من �رصورة يف بناء الدول وع�رصنتها. 
و لقد قادين اختياري لهذا املو�صوع، هو اهتمامي باملجال الرتبوي من جهة، ولأنه 
ولقد  وقيمتها،  نكهتها  الأخرية  هذه  تفقد  وبدونه  اأخرى،  جهة  من  ال�صعوب  جناح  اأ�صا�ص 
تطرقت يف درا�صتي اإىل هذه اجلوانب الثلثة )املعلم، املتعلم، الربنامج( واأعطيت لكل جانب 
الوقت مل ي�صمح يل بالتف�صيل يف هذا املو�صوع كثريا،  اأن  اإل  الدرا�صة والتحليل،  حقه من 

نظرا للتزامي ب�رصوط الن�رص، ومع هذا فاإن خري الكلم ما قل ودل. 



357

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

الرتبوية  العملية  العنوان،  بهذا  الدرا�صة  هذه  عنونتنا  �صبب  عن  القارئ  يت�صاءل  وقد 
اأن مثل هذه العملية كمثل ال�صيء  وتفاعل عنا�رصها وفق املقاربة بالكفايات، لأين راأيت 
املركب، اإذا نق�ص منه عن�رص اختل توازنه، وعيقت حركته عن العمل واأ�صبح غري فعال، واأن 
العملية الرتبوية اأ�صا�ص تنمية املجتمعات اإذا تفاعلت وفّعلت، ومتام العملية يكون م�صايرا 
للظروف التي حتتم علينا فر�ص اأنف�صنا يف واقعنا املعي�ص، فل ميكن اأن نتلقى املعلومات 
دون اأن ن�صتثمرها، فقد اأثبت اخلرباء اأن ع�رصنا ع�رص التكنولوجيا املقننة، ي�صتدعي العمل 
على اإنتاج اأ�صخا�ص قادرين على مواكبة زمانهم، وم�صايرته باإعداد اأنف�صهم الإعداد اجليد 
والتام، واأن من يلج معركة وجب عليه اأن يعد الزاد وال�صلح ليواجه به معرتكها، ويخطط يف 
نتائجها فاإما منت�رص واإما منهزم، ولكنه مع التخطيط والإعداد يظل حمافظا على توازنه، 
اإىل جنود واإىل خطة  الذي يقود معركة ما يحتاج  اإليه، فالقائد  اأ�صند  اإدارة ما  قادرا على 
اإىل  العملية الرتبوية هي معركتنا يف هذا املعرتك حتتاج  الفوز والن�رص، فكذلك  يك�صبانه 

عنا�رصها لتتفاعل فتنتج لنا ما ت�صمو به البلد وينفع العباد. 
وحمور  الرتبوية،  وفل�صفتهم  اأ�صحابها  ح�صب  تختلف  معان  الرتبوية  للعملية  اإن 
املعارف  على  اهتمامه  جل  يركز  من  املربي  فمن  الجتماعية،  وبيئتهم  اهتمامهم، 
اآخرون  يهتم  حي  يف  املتعلمي،  لدى  ال�صخ�صية  بنمو  يعنى  من  ومنهم  واملعلومات، 
ما  وهو  خمتلفة،  زوايا  من  املتعلم  �صلوك  على  تنعك�ص  بدورها  والتي  العملية  با�صتثمار 

�صترثيه هذه الدرا�صة. 

عناصر العملية الرتبوية	: 
اختلِفها- مرجعيًة معرفيًة  و  تواجِدها  امتداد  الإن�صانيُة يف جتارَبها- على  تعتمد 
ُد بها �صلم رقيها احل�صاري؛ ومن ميزات هذا المتداد التجدد و التنوع، ولذا اأ�صحى  تتو�صَّ
�صب  الرتبوي  بالإ�صلح  نق�صد  و  الإ�صلح،  بغيـة  الرتبوية  العملية  يف  التفكري  لزاما 
الهتمام والرتكيز على اإعداد املعلم اإعدادا جيدا، بحيث يعمل بدوره على تن�صئة جيل متطلع 

لُها.  ُلَح به اأوَّ ُلُح اآخر هذه الأجيال اإل مبا �صَ اإىل امل�صتقبل منتهج نهج الأولي و ل َي�صْ

1. املعلم: 

اإن مما ل �صك فيه اأن املعلم هو اأ�صا�ص العملية التعليمية، فبدونه ت�صبح هذه العملية 
عرجاء، ولذا كنا قد اأطلقنا عليها هذا ال�صم اإجلل واإكبارا لهذا الذي كاد اأن يكون ر�صول، 
فالعملية هاته كالبناء الذي يخطط له فيقوم البّناء بزخرفته وت�صكيله �صكل حمكما يحار 
اإن  اأخرى، حيث  اأ�صياء ويتفقان يف  يتباينان يف  البّناء واملعلم  اأن  اإل  روؤيته،  الناظر عند 
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املعلم يبني عقول، وين�صئ ن�صئا يعود على جمتمعه باخلري، فيطوره اأو ي�صهم يف هدمه، اأما 
البّناء فيتعامل مع املواد اجلامدة والتي يطوعها كيف �صاء، ومن هنا كانت العملية الرتبوية 
جزءا هاما من حياتنا التي ل ميكن اأن نتجاوزها اإل اإذ حتكمنا فيها، وهذا ل يعني التخلي 

عنها لأن ذلك ي�صبح وبال علينا وعلى ن�صئنا املنتظر. 
التي  املعلومات  تاأثري  يفوق  العلمي  التح�صيل  يف  كبريا  تاأثريا  املعلم  ل�صخ�صية  اإن 
واإح�صا�صهم  العلم،  لتح�صيل  املتعلمي  دفع  ي�صتطيع  وتاأثريه  فبقدرته  لطلبه؛  يقدمها 
بالطماأنينة والأمان، و )لذا فطبيعة تاأثري املعلم على التلميذ مرتبطة بنوعية ال�صورة التي 
احتكاكهما  نتيجة  عنه  املكونة  الفعلية  ال�صورة  وبنوعية  جهة،  من  التلميذ  عنه  يحملها 
ببع�صهما من جهة اأخرى( )1( ، ويجب اأن اأقف هنا وقفة متاأمل يف كلمة » معلم« لأتعرف 
على فحواها ومفهومها قبل اأن اأذكر تاأثريه على حميطه وخ�صائ�صه التي يجب اأن يت�صف 
بها. فاملعلم ذلك املربي الذي يعمل باهتمام بالغ على تن�صئة طلبه، وتدريبهم على التفكري 
املنطقي ال�صليم، فيهذب اأخلقهم، ويبث فيهم روح التفاين يف العمل وحبه، واملعلم )لقب 
نبيل اأطلق منذ فجر التاريخ على الأنبياء واملر�صلي، وهداة الب�رصية الآخذين بيد الإن�صان 
فالرتبية   ،« ربي  عرفت  ما  املربي  لول   » قيل:  وقدميا  الأخلق...  و�صماحة  العلم  نور  اإىل 
والتعليم ر�صالة ل مهنة عادية، واملربي احلق حامل ر�صالة، فهي اأقدر الر�صالت واأ�رصفها( 
)2( ، واملعلم هو الذي يك�صف مواطن القوة وال�صعف يف اأبنائه الطلبة، فيزودهم مبا ميلك 

من خربات ويوجههم التوجيه ال�صليم و )يعمل على تزويد الطفل باخلربات التعليمية التي 
تت�صم بطابع الت�صال والوحدة وال�صتمرار املتحد، ل الوحدة املمزقة، ومدر�ص الف�صل هو 
الذي يدر�ص الطفل الذي اأمامه يدر�صه يف كل وقت ليفهمه ويعرف اإمكاناته ويدرك قدراته 
وا�صتعداده... وبناء على هذا الإدراك يوجهه ويوجه ن�صاطه فيما يلئم ا�صتعداداته فيما يعود 

عليه بالنفع( )3( . 
لأنها  املربي،  نظر  بال�صهلة يف  لي�صت  التعليم، وهي مهمة  املعلم  فاإن مهمة  وعليه 
اأكرث من  اأن يكون  الرجال يجب  الذي ي�صنع  اإن  الرجال، و )احلق  تدخل يف مهنة �صناعة 
رجل، اأميكن حقا العثور على املربي، هذا املخلوق النادر الوجود؟ اأما اأنا فاإنني اأ�صعر كثريا 
بعظم واجبات املربي ولن اأجروؤ يوما على حتمل م�صوؤولية كم�صوؤوليته( )4( ، لذا فالتعليم 
مهمة الر�صل والأنبياء، وهي ر�صالة ربانية مقد�صة تتوىل التعامل مع عقل الإن�صان فتطهر 
روحه وت�صمو به اإىل العلياء، وما نق�ص قدر العلم والتعليم اإل بعدما جعلناه وظيفة توؤدى 
لأجل املقابل املادي، وتقييد املعلم وح�رصه حتى اأ�صبح يجمع املعلومات دون ت�صويبات 
املعلم  تكرمي  اإىل  تدعو  التي  الربانية  الر�صالة  هذه  ترف�صه  ما  وهو  طلبه،  على  ويلقيها 
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والرفع من �صاأنه واإعطائه مكانته التي �رصفه اهلل تعاىل بها، ذلك اأن جناح املعلم مرهون 
بحبه ملهنته، ورغبته يف اأداء ما حمل من اأمانة، واإل ف�صل فيها، وهنا يجب اأن اأعر�ص تلك 
الآداب والواجبات التي من الواجب اأن تتجلى يف �صخ�صية املعلم، بل من املفرو�ص اأن يكون 

عليها. 
واجبات املعلم: أ. 

املق�صود بالآداب تلك ال�رصوط والواجبات اأو القواعد املثلى التي ينبغي للمعلم التحلي 
بها وانتهاجها ليتمكن من تاأدية العملية الرتبوية على اأح�صن وجه، وهذا خمطط ببيان تلك 

الآداب- كما راآها ابن جماعة يف اآدابه- يف هذا الت�صنيف: 
اآداب املعلم يف نف�صه -
اآداب املعلم مع طلبه  -
اآداب املعلم يف در�صه )5(  -

اآداب فنيةاآداب مهنيةاآداب مهنيةاآداب اأدبيةاآداب اأخالقيةاآداب دينية

اآداب املعلم

يف در�صهمع طالبهيف نف�صه

نظرا  موجزة،  ب�صفة  ولو  والقواعد  الآداب  هذه  لأو�صح  قليل  اأتوقف  اأن  يجب  وهنا 
لأهميتها الق�صوى يف العملية الرتبوية، وما دمنا نتحدث عن الرتبية، فل بد من اإدراج هذه 
الآداب ق�صد التحلي بها ون�رصها بي املعلمي واملتعلمي، ول اأرى تركها وال�صتغناء عنها 
يف �صالح العملية التعليمية، بل ي�صووؤها ويحط من قيمتها وقيمة املعلم، ذلك لأنها �صمات 

تتعلق ب�صخ�صية املعلم فتك�صبه الهيبة والوقار بي طلبه ويف جمتمعه. 
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اآداب املعلم يف نف�صه: 	. 

اآداب دينية

االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر

املحافظة على 
كظم الغيظ�صعائر االإ�صالم

االإيثار

تالوة القراآن

فهذه الآداب الدينية ت�صاعد املعلم يف مهنته واملحافظة على �صخ�صيته، فاإذا كان ل 
ياأمر طلبته باملعروف ولينهاهم عن املنكر، ول يتحكم يف انفعالته، ول يف�صل غريه على 
نف�صه، ول يقراأ القراآن، فقد تعود مهنته وبال عليه، ويخرج طلبته عن طاعته فل يفقهون 

عنه �صيئا. 

اآداب اأخالقية

التحلي 
بالوقار

التوا�صع
اجتناب 
ال�صبهات

العدل

القناعة

وهذه الآداب لها علقة بالآداب الدينية، ذلك اأن املعلم املتحلي بها يفر�ص على نف�صه 
الوقار والتوا�صع لتلي له القلوب، ويك�صب وّد طلبته، ول يكون حمط �صبهة ول ريبة، قانعا 

مبا ق�صمه اهلل له، عادل يف حكمه. 
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اآداب املعلم مع طالبه: ت. 

اآداب اأدبية

النية احل�صنة 
يف ن�رض العلم

الرتغيب 
الرفق والرتهيب

وامل�صاواة

الت�صهيل 
والت�صجيع

التوا�صع 
واالحرتام

فالنية احل�صنة يف ن�رص العلم والعمل به، جتعل من املعلم اأ�صوة يقتدى به، فهو رفيق 
على  يعمل  ويتوا�صع،  والكبري  ال�صغري  يحرتم  بالعلم،  اإل  منهم  اأحد  بي  يفرق  ل  بطلبته 
اأخرى  اأحيانا  ويرهبهم  اأحيانا  الطلب فريغبهم  بت�صجيع  ويقوم  وت�صهيله،  الدر�ص  تب�صيط 

متى راأى ذلك منا�صبا. 

اآداب مهنية

التح�صيل 
امل�صتمر

املطالعة 
املحافظة على والتفكر

الوقت

التعاون مع 
الطالب

البحث 
والت�صنيف

و حتقيق مثل هذه الأداب، ت�صاعد املعلم على فهم در�صه، واإي�صال ما يبغيه اإىل طلبته 
بكل �صهولة وي�رص، و جتعله رائدا يف �صفه منفتحا على عامله. 
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اآداب املعلم يف در�صه: 	. 

اآداب مهنية

الب�صا�صة 
وح�صن

العناية 
مراعاة باملظهر

امل�صلحة

تفقد الطالب

م�صاعدة 
املحتاج

القيام  للمعلم  ميكن  فل  الواجبات،  بهذه  التحلي  ت�صتدعي  التدري�ص  مهنة  اأن  حقيقة 
اإذا مل يراع امل�صلحة العامة، في�صاعد املحتاج، ويعتني مبظهره، ويح�صن ا�صتقبال  مبهنته 

طلبه بالب�صا�صة والبت�صامة، ويتفقدهم كلما دعت احلاجة لذلك. 

اآداب فنية

التهيوؤ النف�صي

انتقاء 
حت�صني االأ�صلوب

اخلط

التدرج يف 
الدر�س

التفنن يف طرح 
االأ�صئلة

املعلم املثايل هو الذي ي�صتطيع اأن يتفنن يف در�صه فيبدع ويبتكر، وينتقي لطلبه ما 
يفيدهم وي�صعدهم، فهو فنان يف خطه وحكيم يف طرح اأ�صئلته، منتقل من ال�صهل لي�صل اإىل 

حل ال�صعب. 
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خ�صائ�س املعلم الفاعل: 
كثري من الباحثي وبخا�صة املخت�صي منهم يف جمال الرتبية والتعليم، ركزوا على 
�صفات ينبغي على املعلم اأن يتحلى بها لي�صبح ناجحًا يف مهمته، ذلك اأن اجلود ة الفعلية 
التعليمية  والأن�صطة  ات  املهمَّ كل  ينفذون  الذين  املعلمي  على  الأ�صا�ص  تعتمد يف  للتعليم 
ِيوؤثرون يف طلبهم، فيقتدون  ب�صدق واإخل�ص، والذين يت�صمون بخ�صائ�ص عدة جتعلهم 
بهم وينهجون نهجهم ويوؤدون مهامهم على اأكمل وجه، كما اأن هذه اخل�صائ�ص تلعب دورا 
اأخل�س تلكم اخل�صائ�س  راأيتني  وقد  هاما يف حتديد فعالية العملية الرتبوية وجناحها 

يف هذا اجلدول: 

اخل�صائ�س ال�صخ�صية01
- التزان و الدفء و املودة، - مراعاة الفروق الفردية، - التحلي بال�صدق والأمانة، - 

ال�صرب واحرتام الغري، - التفاين يف العمل وحب املهنة، - �صلمة احلوا�ص، - العتناء 
باملظهر اخلارجي، - العطف والت�صامح والت�صجيع، - التحم�ص املرح الدميقراطي. 

اخل�صائ�س املعرفية02
- الإعداد الأكادميي و املهني، - ات�صاع املعرفة و الهتمامات، - معرفة ميول ورغبات 

الطلب، - جتديد املعلومات وانتقاء الأ�صاليب التعليمية، - اختيار الو�صائل التعليمية 
وح�صن ا�صتعمالها. 

على  والقدرة  والتطبيقية،  النظرية  املعارف  لمتلك  مدعو  الفعال  فاملعلم  اإذن 
ا�صتغللها ق�صد حتقيق الأهداف والكفايات املبتغاة، واملتوافقة مع اهتمامات الطلب. 

قدرات  تنمية  بها يف  ي�صتعي  و�صعيات  ابتكار  اإىل  املعلم  يحتاج  هذا  من  وانطلقًا 
املتعلم وكفاياته، وهي ما يطلق عليها يف ع�رصنا » املقاربة بالكفايات« و )هي طريقة 
التي  العمل  لو�صعيات  الدقيق  التحليل  على  اعتمادا  التكوينية  والربامج  الدرو�ص  لإعداد 
مزايا  بالكفايات  وللمقاربة   .  )6( فيها(  يتواجدون  �صوف  التي  اأو  املتكونون  فيها  يتواجد 

عديدة ت�صاعد على حتقيق الأغرا�ص التعليمية والرتبوية اأوردها كالآتي: 

ت�صجيع وحتفيز املتعلم على الإبداع والعمل امل�صتمر.  -

تنمية القدرات واملهارات، ومعرفة الفروق الفردية.  -

الرتكيز على الربامج واملحتويات.  -
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اكت�صاف الأ�صاليب البيداغوجية يف اإجناز امل�صاريع وحل امل�صكلت.  -

العتماد على بيداغوجية التحكم.  -
وتقوم عملية املقاربة بالكفايات على جملة من املبادئ اأ�صتخل�صها جمدولة 

فيما ياأتي: 
تعريفات ومالحظاتمبادئ الكفاية

 )Globalité( يعتمدها املعلم يف حتليل عنا�رص الكفاية انطلقا من و�صعية �صاملة، بحيث ي�صمح هذا املبداأ االإجمالية
بالتاأكد من قدرة املتعلم على جتميع مكونات الكفاية )ال�صياق، املعرفة، الدللة( . 

 )Construction( ونعني بها تفعيل ما اكت�صبناه من قبل، وبناء مكت�صبات جديدة، اأي ربط املعلومات ال�صابقة البناء 
باملكت�صبات اجلديدة. 

 )Alternance( وهذا املبداأ يجعل املعلم ينتقل من الكفاية اإىل اأجزائها ثم الرجوع اإليها. التناوب

 )Application( ومعناه التعلم بالت�رصف، وممار�صة الكفاية ق�صد التحكم فيها. التطبيق

 )Itération( وهنا ي�صع املعلم املتعلم عدة مرات اأمام املهام واملحتويات نف�صها والتي تكون يف علقة التكرار
مع الكفاية، ما ي�صمح بالتدرج يف التعلم ق�صد التعمق فيه على م�صتوى املحتويات والكفايات. 

 )Intégration( ربط واإدخال العنا�رص املدرو�صة بع�صها ببع�ص اأي توظيف مكونات الكفاية ب�صكل اإدماجي االإدماج
اإمناء لها، وهو ما ي�صمح بتطبيق الكفاية حينما تقرت ن باأخرى. 

 )Distinction( ما ي�صمح التمييز ، )وفيها يقف املتعلم على مكونات الكفاية )�صياق، معرفة �صلوكية وفعلية، دللة
بالتمييز بي حمتويات الكفاية ومكوناتها بغية امتلكها امتلكا حقيقيا. 

 )Pertinence( وهي اإبداع وابتكار و�صعيات ذات دللة، جتعل املتعلم يتحفز للتعلم، وهنا تكون الكفاية اأداة املالءمة
لإجناز مهام مدر�صية. 

 )Cohérence( وهذا املبداأ يتيح للمعلم واملتعلم الربط بي الأن�صطة التعليمية والتعلمية واأن�صطة التقومي بغية الرتابط
اإمناء الكفاية وامتلكها. 

 )Transfert( ومعنى هذا اأن ينتقل املتعلم من و�صعية اأ�صلية اإىل اأخرى م�صتهدفة وذلك با�صتخدام معارف التحويل
ومهارات مكت�صبة يف و�صعية مغايرة. 

واإذا كنا نتحدث عن الكفايات يف جمال الرتبية والتعليم، فاإنه ينبغي هنا ويف هذا 
املقام اأن نذكر اأنواع تلك الكفايات التي تتوافر يف املعلم الناجح فتمكنه من بلوغ مبتغاه، 

وت�صنيف الكفايات عديد ومت�صعب، وقد راأيت اأن اأ�صنف بع�صها يف هذا املخطط: 
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ففعالية املعلم تكمن يف قدرته على التعامل الإيجابي مع خمتلف الظروف والعوامل 
التي  الظروف  وتباين  ينا�صب  التاأقلم معها مبا  الرتبوية؛ وحماولة  العملية  توؤثر يف  التي 
تاأثري جديدة متكنه  باإيجاد وابتكار طرق وو�صائل  تفر�ص وجودها عليه، والتعامل معها 

من اقرتاح احللول املنا�صبة للق�صايا الرتبوية، والتي يرى املعلم اأنها تعرقل �صري مهمته. 

2. املتعلم: 

ال�صيكولوجية و�صنه  اإىل مكت�صباته، خ�صائ�صه  حي نتحدث عن املتعلم، فاإننا ن�صري 
اأيا كان جن�صه، وهذه كلها عوامل هامة توؤثر على فهمنا لهذا الفرد الجتماعي، فهو عند 
ولوجه املدر�صة لأول وهلة، تراه يحمل معه اأفكارا تربى عليها، ولي�ص من ال�صهل اأن يتخلى 
عنها، وهو ما تاأباه العملية الرتبوية، ولذا فاإن املتعلم مير مبراحل عدة اأثناء منوه اجل�صمي 
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والعقلي والنف�صي، وبالتايل يتح�صل على قدر من املعلومات التي تتداخل فيها عوامل كثرية 
)اجتماعية، نف�صية، ثقافية، تربوية( ، مما يتوجب على املدر�صة التدخل لتعزيز وتعديل هذه 

العوامل ق�صد بلورتها وحمورتها. 
وحتى تنجح العملية الرتبوية، وجب مراعاة كل اجلوانب التي تظل مرتبطة باملتعلم، 
واإل ذهبت جهودنا هباء منثورا، وقد يت�صاءل القارئ عن هذه اجلوانب فاأجدين اأو�صحها يف 

هذه ال�صبكة: 

عوامل جناح 
العملية الرتبوية

نف�صية
اجتماعيةمعرفية

فح�صب بياجيه "PIAGET “ فاإن )املعرفة تكت�صب اإذا ربطت مبعارف �صابقة، والتعلم 
يحمل  فاملتعلم  للفرد،  املعريف  الن�صق  يف  قبل  ذي  من  �صبكة  يف  اندمج  اإذا  اإل  يحدث  لن 
الجتماعية  تفاعلته  خلل  من  عليها  ح�صل  لأنه  ب�صهولة  عنها  يتخلى  لن  ت�صورات 
ومعاي�صته ملحيطه، فكل التعلمات اأ�صبحت تركز على اأنه يف كل تعلم لبد اأن ناأخذ بعي 
العتبار الت�صورات املوجودة يف عقلية التلميذ ويف نظامه املعريف، فعلى البيداغوجي اأن 
يحلل طبيعة الت�صورات اخلاطئة حتى يتغلب على عوائق التعلم( )7( ، وهنا ياأتي دور املعلم 
يف جعل التلميذ منخرطا يف العملية التعلمية الرتبوية، ولن يتاأتى هذا اإل اإذا كانت )املهام 
املاثلة اأمامه » املتعلم« خلل الن�صاط الدرا�صي مفهومة من قبله واأن يقبلها داخليا، مبعنى 

اأن تكت�صب اأهمية الطالب واأن تلقى بهذا ال�صكل �صدى ونقطة ارتكاز يف معاي�صته( )8( . 
ولأجله  وتعليمية،  تربوية  عملية  كل  من  الأخري  والهدف  الأول  املحور  هو  واملتعلم 
تقام املدار�ص وجتهز مبعظم الو�صائل والإمكانات التي تتيح له ال�صتفادة من هذه العملية، 
وحتى تر�صو �صفينة العملية التعلمية يف مر�صاها وتنجو من االأمواج املتالطمة وجب 

اأن تتوافر فيها جمموعة من ال�رضوط اأهمها: 
كانت أ.  الطفل  منا  فكلما  الن�صج،  من  به  لباأ�ص  قدر  اإىل  املتعلم  يحتاج  الن�صج: 
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ن�صجه  اأن  ذلك  عقليا،  متخلف  الطفل  اأن  يعني  فهذا  العك�ص  حدث  واإذا  اأح�صن،  ال�صتجابة 
العقلي مل يكتمل بعد، ما يتوجب على املعلم مراعاته لدى كثري من التلميذ. 

النف�صي 	.  ال�صتعداد  فهناك �رصط  التعلم،  لتلقي  يكفي  ل  والن�صج وحده  ال�صتعداد: 
الأجواء  بتهيئة  اإل  هذا  يتاأتى  ول  التعلم،  يف  امللحة  الرغبة  على  ي�صاعده  الذي  للمتعلم 

امللئمة واملريحة للتلميذ. 
باملهارة، ت.  اإل  تكت�صب  ول  التعلم،  عملية  يف  كربى  اأهمية  وللممار�صة  املمار�صة: 

ونعني »املمار�صة« حت�صي الأداء والتطلع نحو الأف�صل، وهي ل تكفي وحدها، بل ل بد من 
ال�رصوط الأخرى مقرتنة ببع�صها. 

للمعلم 	.  وتوفر  الدرا�صي،  التح�صيل  على  املتعلم  تعي  التي  الدوافع  تلك  احلوافز: 
على  تدل  فالأوىل  ومكت�صبة،  طبيعية  احلوافز  هذه  وتكون  تلميذه،  ملعرفة  املنا�صب  اجلو 
بيئته  من  الفرد  اكت�صبها  ما  ح�صيلة  فهي  الثانية  اأما  الفرد،  لكيان  �رصورية  ا�صتعدادات 
باخلربة والتدريب، وحتفيز املتعلم على العمل الذي )يرتتب عن تبني الطرق البيداغوجية 
الن�صطة... كونه يعي ما حتمله و�صعية التعلم من معنى، لربطها بواقعه املعي�ص وا�صتغلل 
مكت�صباته يف املدر�صة وخارج املدر�صة، حلل م�صكلت يفرت�ص اأن تكون جديدة، كما ينجر 
قد  اأو  الق�صم  التلميذ يف  ان�صباط  التخفيف من حدة حالت عدم  املقاربة  تبني هذه  عن 
تنا�صب وترية عمله وتتما�صى وميوله  �صوف يكلف مبهمة  واحد منهم  ذلك لأن كل  تزول، 
املتعلم  قدرات  لتنمية  توظف  والتي  بالكفايات  املقاربة  تدخل  وهنا   ،  )9( واهتماماته( 
)اعتمادا  والنف�صية احلركية-  النفعالية،  العاطفية  العقلية املعرفية،  باأنواعها املختلفة- 
على الو�صعيات/ امل�صكلت واإعداد امل�صاريع التي ينبغي اأن تنطلق من واقعه املعي�ص واأن 
من  يحاول  وم�صكلة  و�صعية  اأمام  الطالب  ن�صع  اأننا  القول  بهذا  ونعني   ،  )10( به(  ترتبط 
خللها توظيف قدراته ومهاراته حللها، كما يكلف باإعداد بع�ص امل�صاريع التي تلئم بيئته. 
وتبقى مكانة املتعلم يف هذه العملية اأي املقاربة بالكفايات حمفوظة، حيث ينتظر 
القدرات يف  راأيت عر�س هذه  وقد  منه القيام مبهام عدة ق�صد تنمية مهاراته وقدراته، 

هذه النقاط: 
اإعداد عمليات ع�صرية لهدف وا�صح.  -
حماولة اتخاذ القرارات املنا�صبة يف حل امل�صكلت.  -
معاجلة بع�ص املعلومات يف عدد معترب من املواد.  -
امل�صاهمة الفعالة مع تلميذ اآخرين ق�صد التفكري يف املوارد املجندة.  -
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اإي�صال املعلومات املكت�صبة وتقا�صمها مع اآخرين.  -
امل�صاهمة يف تقومي الإنتاج والذي نعني به الكفاية.  -

ومن خلل هذه القدرات واملهارات نتو�صل اإىل ماهية الكفاية والتي اأراها معرفة على 
ال�صكل الأتي: 

3. املنهاج: 

الدول  بع�ص  حتر�ص  التي  الق�صايا  اأهم  من  التعليمية  املناهج  تطوير  ق�صية  تعترب 
العربية على و�صعها من بي اأولويات اهتماماتها؛ على اأن م�صاألة التطوير والتنمية �رصورة 
نف�صه،  يفر�ص  حمتوياتها  وحتديث  املناهج  فتغيري  التكنولوجي،  التقدم  يفر�صها  حتمية 
تبلغ مبتغاها  لن  املبادلت متلي على املجتمعات حتديات جديدة  اأن عوملة  و  وبخا�صة 
اإمنا جتد م�صدرها و عللها يف  الناجعة للأجيال، فاأي تربية  الرتبية  اإل بالإعداد اجليد و 
القيم التي تتبناها و التي تخ�صع لأفكارنا وت�صوراتنا للإن�صان و عن علقته باملجتمع، 
فلكل عمل تربوي مهما كانت اأبعاده معنى، و الذي يعني ربطه بنظام القيم بتباين اأنواعها 
�صيا�صة  توؤ�ص�ص  التي  وهي  والقت�صادية«،  الثقافية  ال�صيا�صية،  الجتماعية،  الفل�صفية،   «

تربوية، و هذه ال�صيا�صة الرتبوية اإمنا يجري التعبري عنها يف املناهج. 
واملنهاج هو تلك النقطة التي يلتقي فيها املتعلم بالعامل املحيط به، وهو الو�صيلة التي 
تدرك الأمة بها غاياتها واأهدافها، كما اأنه ذلك املخطط الدقيق وال�صامل مل�صارات درا�صية 
حمددة، والإطار النظري الذي يعتمد عليه املربي لبناء �صخ�صية قوية م�صتعدة لقيادة جيل 
الذي ي�صبط  العدالة وامل�صاواة، لذلك فاملنهاج هو  التطلع نحو عامل حر ت�صوده  اإىل  ي�صمو 
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ويحدد هوية املجتمع وقيمه وثقافته وفل�صفته يف احلياة وتطلعاته، وهو الذي يحدد جممل 
م�صالك التعلمات امل�صطرة للمتعلم ذلك اأن مو�صوعه يعترب من اأهم مو�صوعات الرتبية، بل 
هو القلب الناب�ص للعملية الرتبوية و اأ�صا�صها الذي ترتكز عليه، لأن �صلح الأمة يف �صلح 
اإذا �صلحت �صلح اجل�صد كله واإذا ف�صدت  مناهجها وبراجمها الرتبوية، فهي كم�صغة القلب 

ف�صد اجل�صد كله. 
املنهاج بني التقليد والتجديد: 

للمنهاج تعاريف عديدة ول ميكن ح�رصها يف هذا املقام، ولذا �صاأعر�ص بع�صا منها 
على �صبيل الذكر والتو�صيح، فاملنهاج هو )جمموعة املواد الدرا�صية اأو الربامج التي يدر�صها 
التلميذ( )11( ، وهذا يف نظري تعريف قدمي للمنهاج، بحيث يتناول جمموعة من املعلومات 
وهذا  درا�صية،  مواد  �صورة  �صكل  على  التلميذ  يدر�صها  التي  واملفاهيم  والأفكار  واحلقائق 
املفهوم يجعل كلمة منهاج مرادفة للكلمات التالية: مقرر اأو برنامج درا�صي، اإل اأن اأهم ما 
مييز املنهاج مبفهومه التقليدي تلك النظرة ال�صيقة، وقلة العنا�رص التي يتم الرتكيز عليها 
يف التدري�ص دون غريها من الأن�صطة الأخرى والتي يقوم بها املتعلم يف املدر�صة، كما اأن 

هناك خ�صائ�س اأخرى يت�صم بها املنهاج القدمي والتي اأراها موجزة كاالآتي: 
الإعداد املركزي للمنهاج دون اإ�رصاك املعلم والطاقم املدر�صي يف ذلك.  -
الرتكيز على الكم والبتعاد عن الكيف يف نقل املعلومات.  -
البعد عن الواقع املعي�ص وان�صغالت املتعلم.  -
اإهمال اجلانب اخلرباتي والرتبوي للمتعلم وحميطه.  -

مل�صتجدات  مواكبة  الدرا�صية  املناهج  بناء  يف  النظر  اإعادة  اإىل  ال�رصورة  دعت  لذا 
الع�رص، وباعتبار املنهاج وثيقة ر�صمية تعتمدها كل املنظومات الرتبوية العاملية انطلقا 
من املقاربة بامل�صامي )املقررات( واملقاربة ال�صلوكية اإىل املقاربة بالكفايات، فما هو 
املنهاج مبفهومه احلديث؟ وما هي عنا�رصه الأ�صا�صية؟ وما الأ�ص�ص التي ت�صاعد يف بناء 

املناهج؟ 
للمنهاج  اأعطي مفهومًا وجيزاً  اأن  الت�صاوؤلت ينبغي  ال�صوء على هذه  اأ�صلط  اأن  وقبل 
الرتبوية  اخلربات  )جمموع  باأنه  الباحثي  اأحد  عرفه  فقد  الوظيفية،  الناحية  من  احلديث 
والأن�صطة التعليمية التي توفرها املدر�صة ليتفاعل معها الطلب داخل املدر�صة وخارجها 
حتت اإ�رصافها بق�صد �صلوك الطلب نحو الأف�صل يف جميع املواقف احلياتية )12( ، ويتمحور 
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املنهاج حول املتعلم بحيث يعينه على التاأقلم مع بيئته وفهم حقيقة جمتمعه وامل�صاهمة 
يف حل امل�صكلت، والعمل على تنمية املجتمع ورقيه، وهذا ي�صتدعي اأمورا منها: 

تنويع الأن�صطة واخلربات التعليمية، وربطها بالدوافع واحلاجات الجتماعية.  -
مراعاة م�صتوى املتعلمي وفروقهم الفردية -
التحفيز على الإبداع، وربط اخلربات باحلياة العملية.  -

عنا�رض املنهاج: 
يتكون املنهاج من اأربعة عنا�رض اأ�صا�صية تكمل بع�صها ويرتبط كل عن�رض منها 

باالآخر، وهو ما يو�صحه لنا هذا اجلدول: 

اأ�ص�س بناء املناهج: 
 يوؤكد خرباء الرتبية وعلم النف�ص على تبني اأ�ص�ص معينة يف جمال بناء وتخطيط الربامج 
واملناهج، وفق املقاربة بالكفايات والتي اأ�صلفنا ذكرها، وهذا حتى يكون املنهاج من�صجما 

مع املتعلم وبيئته الجتماعية وحميطه الثقايف، وقد راأيتها م�صنفة يف هذا اجلدول: 
االأ�صا�س املعريفاالأ�صا�س النف�صياالأ�صا�س االجتماعياالأ�صا�س الفل�صفي

تبني فل�صفة تربوية معينة 
حمددة ووا�صحة تعك�ص يف 

املقام الأول فل�صفة املجتمع، 
لأنها هي التي حتدد 

التوجهات الهامة للمنهج. 

مراعاة احتياجات املجتمع 
يف نقل الرتاث العلمي 

والثقايف والجتماعي من 
جيل لآخر. 

مراعاة �صن املتعلمي، 
واهتماماتهم وميولهم 

وحاجتهم النف�صية، 
وقدراتهم العقلية، وفروقهم 
الفردية وخ�صائ�ص منوهم. 

مراعاة نوع املعارف 
الأكادميية املتخ�ص�صة التي 
يحويها املنهاج، والتي تقدم 

للمتعلمي يف حتقيق نوع 
الإن�صان املق�صود تكوينه. 
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ولعل تغيري الوجهة يف جمال بناء املناهج وفق املقاربة بالكفايات واملهارات، كما 
هو احلال يف بع�ص مواد املناهج املدر�صية اجلزائرية )العلوم الطبيعية، الفيزياء، الرتبية 
البدنية( خري دليل على ذلك، علما اأن املقاربة بالكفاية ما هي اإل ا�صتمرار طبيعي للمقاربة 

بالأهداف ولإطارها املنهجي والعلمي. 

خامتة: 

ل يختلف اثنان يف حتديد عنا�رص العملية الرتبوية، فما من �صيء اإل له اأ�ص�صه وعنا�رصه 
التي يعتمد عليها، والعملية الرتبوية واحدة من هذه الأ�صياء التي تعتمد يف خططها على 
اإل باجتماعها وتفاعلها، )املعلم، املتعلم، املنهاج( ، وقد  اأ�صا�صية، ل تكتمل  اأركان  ثلثة 
ذكر بع�ص املربي عن�رصا اآخر يتمثل يف الأ�صلوب اأو طريقة التعليم، اإل اأنني �رصبت �صفحا 
عنه، لأن الأ�صلوب يختلف من �صخ�ص لآخر، وينفع يف مو�صع وي�رص يف اآخر، وخل�صت يف 

درا�صتي اإىل: 
اإل . 1 الأخرية ل تكتمل  الرتبوية، واأن هذه  اإل بالعملية  التنموية لن تتم  العملية  اأن 

بتفاعل عنا�رصها، وذلك مبواكبة التطورات البيداغوجية العاملية. 
العملية . 2 واأثرت حتى يف  الجتماعية،  احلياة  على  نف�صها  فر�صت  التكنولوجيا  اأن 

الرتبوية، ما جعل املعلم موجها ومعينا للمتعلم، و�صار لزاما على املتعلم اأن ياأخذ املعرفة 
اأين وجدها، وملا كانت العملية الرتبوية تعتمد يف اأ�صا�صها على املعلم واملقاربة بالأهداف، 
اأقحم املتعلم و�صار حمور العملية واملعلم موجها له دون اأن ي�رصك نف�صه يف جميع اخلطوات 
كما كان عليه �صابقا، لأن التدري�ص بالأهداف وىّل زمانه، ومل يوائم متطلبات الع�رص احلديث، 
املخت�صي يف  دفع  ما  وترقيته،  قادرين على تطويره  اأ�صخا�ص  اإىل  املجتمع يحتاج  واأن 
جمال الرتبية والتعليم يواكبون هذا الع�رص باحلر�ص على اكت�صاف تلك القدرات واملهارات، 
التي ت�صاعد على جناح العملية الرتبوية، من منطلق املقاربة بالكفايات، وذلك با�صتعمال 
والتحليل،  واملناق�صة  الكت�صاف  يف  املتعلم  قدرة  على  كلية  تعتمد  حديثة  ا�صرتاجتيات 

والعر�ص والتقومي. 
اأن املنهاج تلك اخلريطة التي حتدد هوية الأّمة وثقافتها وقيمها وحتقق اأهدافها، . 3

قوية،  �صخ�صية  بناء  واملتعلم معا يف  املعلم  ينتهجه  الذي  والدقيق  ال�صامل  املخطط  وهو 
تعمل على قيادة جيل ي�صمو للعطاء، ويتطلع نحو احلرية والعدالة. 
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ومن هنا يت�صح لنا اأن العملية الرتبوية كل متكامل )معلم، متعلم، منهاج( ، ولي�صت 
مي�ص  تنظيمية  قواعد  على  مبني  هادف  منهجي  عمل  ولكنها  والرجتايل،  ال�صهل  بالعمل 
الفرد يف كيانه و�صخ�صه، بل يف جمتمعه، وكما اأ�صلفنا يف مقدمة البحث اأن العمل الرتبوي 
يتم بي الفرد وعوامله الثلثة: عامل الطبيعة وعامل املجتمع، وعامل الأخلق وموقف املعلم 

منهم ويظل التفاعل م�صتمراً بينهم. 
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