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التعلمية  التعليمية-  بالعملية  أيضا  يسمى  ما  أو  الديداكتيكية  العملية  تستند 
بتسطري  املدخالت،  تحديد  أو  التخطيط  منها  املنهجية،  الخطوات  إىل مجموعة من 
ثم  النوعية؛  أو  األساسية  املستهدفة  والكفايات  اإلجرائية  األهداف  من  مجموعة 
اختيار  يف  وتتمثل  العمليات،  بمرحلة  أيضا  يسمى  ما  أو  التنفيذ  أو  التدبري  مرحلة 
من  مجموعة  وتمثل  الديداكتيكية،  بالوسائل  االستعانة  ثم  واملضامني،  املحتويات 
تدبري  ثم  ومكانيا،  إيقاعيا  الدرايس  الفصل  وتنظيم  املالئمة،  البيداغوجية  الطرائق 
عملية التواصل اللفظي وغري اللفظي. أما املرحلة األخرية، فهي مرحلة التقويم أو 
مرحلة املخرجات، ويف هذه املرحلة بالذات، نتثبت من مدى تحقق األهداف اإلجرائية، 
ومدى تجسيدها واقعيا وميدانيا. وهنا، نتحقق من مدى اكتساب املتعلم للكفايات 
املستهدفة ، بالتمكن من املوارد املدروسة، وحل الوضعيات التي قدمت له من أجل 
)Feed back( يف حالة وجود  الراجعة  التغذية  إىل  اللجوء  كذلك  معالجتها. ويمكن 
وهي   ، املعالجة  بمرحلة  املرحلة  هذه  وتسمى  وبيداغوجية،  ديداكتيكية  تعثرات 
أنواع ثالثة : معالجة ديداكتيكية وتربوية، ومعالجة نفسية، ومعالجة اجتماعية. 
فالصنف األول من املعالجة داخيل مرتبط باملؤسسة التعليمية، والصنفان الباقيان 

يمارسان خارج املؤسسة.

وما يهمنا يف هذا الكتاب هو التوقف عند التقويم اإلدماجي املرتبط ارتباطا وثيقا 
ببيداغوجيا الكفايات. ويقصد بالتقويم اإلدماجي توظيف املتعلم ملوارده السابقة أو 
ملكتسباته املستضمرة بغية توظيفها واستثمارها لحل الوضعية املشكلة. وتسمى 
الذي ينصب عليها يسمى  هذه الوضعية بالوضعية اإلدماجية. ومن ثم، فالتقويم 

بالتقويم اإلدماجي.

ونرجو من الله عزوجل أن ينال الكتاب رضا القراء والطلبة واألساتذة والباحثني 
التي  وفضائله  ونعمه  هباته  عىل  القدير  الله  ونشكر  والتعليم،  الرتبية  مجال  يف 

التنقطع. ولله الحمد والشكر واملجد. 

يهمنـــــــــا  ما 
الكتاب  هذا  يف 
عند  التوقـــف  هو 
اإلدماجي  التقويم 
ارتباطـــــا  املرتبط 
ببيداغوجيا  وثيقا 
الكفايـــــــــات. 
بالتقويم  ويقصد 
جـــــــــــي  ما د إل ا
املتعلـــــم  توظيف 
السابقـــــة  ملوارده 
أو ملكتسباتــــــه 
املستضمــــــــــرة 
بغية توظيفهــــــا 
واستثمارهـــــــــا 
حلل الوضعيــــــة 

املشكلة.
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جديدة  وديداكتيكية  تربوية  مقاربة  هي  الكفايات  بيداغوجيا  أن  املعلوم  من 
ملواجهة  األساسية  الكفايات  من  بمجموعة  املتعلم  تسليح  إىل  تهدف    ، ومعارصة 
أوالشخيص  الدرايس  واقعه  يف  املتعلم  يصادفها  التي  واملركبة  الصعبة  الوضعيات 
أواملوضوعي. ومن ثم، فالكفايات هي بمثابة معارف ومهارات ومواقف وكفايات 
من  مجموعة  لحل  املتعلم  يستضمرها  وثقافية،  ومنهجية  وتواصلية  معرفية 
املشاكل أو الوضعيات - املشكالت، قصد التكيف أو التأقلم مع املحيط، أو االستجابة 
ومن  واملهني.  والحريف  والكفائي  الدرايس  التميز  قصد  أو  الشغل،  سوق  ملتطلبات 
ثم، فاكتساب الكفايات هو السبيل الحقيقي لتحصيل النجاح ، وهو أيضا أساس 
االستقاللية الشخصية، ومدخل رضوري إىل تحمل املسؤولية ، واالعتماد عىل الذات 
يف حل جميع املشاكل التي تطرحها الوضعيات أمام املتعلم أثناء مجابهته لواقعه 
الحي. ومن ثم، تنصب بيداغوجيا الكفايات عىل املعطى الكيفي، وتركز عىل التعلم 
السياقي يف عالقة جدلية بالكفايات املستهدفة، سواء أكانت أساسية أم نوعية.إذاً، 
بني  الفرق  وما   الوضعيات؟  وما  املرجعي؟  سياقها  وما  الكفايات؟  بيداغوجيا  ما 
نظرية الكفايات ونظرية األهداف؟ وما مرتكزات املقاربة الكفائية نظرية وتطبيقا؟ 

وما مزاياها وعيوبها؟ تلكم هي أهم العنارص التي سنتوقف عندها يف هذا الفصل.

املبحث األول: 
مفهوم بيداغوجيا الكفايات

تعرف الكفاية )Compétence( عىل أنها عبارة عن قدرات وملكات ذاتية أساسية 
ونوعية، يتسلح بها املتعلم أثناء مواجهته لوضعية أو مشكلة ما يف واقعه الشخيص 
املتعلم حني  التي يستدمجها  القدرة  تلك  الكفاية هي  آخر،  املوضوعي. وبتعبري  أو 
يف  يتمثل  الفعيل  فالذكاء  ثم،  ومن  ومركبة.  معقدة  جديدة  وضعيات  أمام  وجوده 
وديداكتيكيا  بيداغوجيا  املستعصية  املشاكل  حل  يف  والقدرات  الكفايات  توظيف 
وواقعيا. ويعني هذا كله أن الكفايات تشمل مجموعة من املعارف واملوارد واملهارات 
محيطه.  يف  يواجهها  التي  الوضعيات  ملواجهة  املتعلم  يستضمرها  التي  واملواقف 
أي: إن املتعلم يستثمر موارده حني مواجهة املشاكل املعقدة والوضعيات الجديدة، 
باختيار الحلول املناسبة، أو التوليف بني مجموعة من االختيارات لحل املشاكل التي 

يواجهها يف حياته الشخصية والعملية.

وعليه، تعرف الكفاية عند جييل )GILLET( بأنها » نظام من املعارف املفاهيمية 
)الذهنية( واملهارية ) العملية( التي تنتظم يف خطاطات إجرائية، تمكن يف إطار فئة 

من الوضعيات، من التعرف إىل املهمة – اإلشكالية، وحلها بنشاط وفعالية« )1(.

[1]   - GILLET , P :  )L’ utilisation des objectifs en formation , contexte et évolution(, 

Education permanent , Nr :85 , octobre 1986 , p :1737-.

يـــــــة  لكفا ا
القــــدرة  تلك  هي 
اليت يستدجمهـــــا 
املتعّلم حني وجوده 
وضعيـــــــات  أمام 
معّقـــدة  جديدة 
ومركبة. ومن ثم، 
الفعلــي  فالذكاء 
يتمثل يف توظيف 
الكفايــــــــــات 
والقــــــــــــدرات 
املشاكل  حل  يف 
ملستعصيـــــــــة  ا
بيداغوجيــــــــــا 
وديداكتيكيــا 

وواقعيا.
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البلورة  أنها بمثابة » هدف- مرمى، متمركزة حول   وتعرف الكفاية كذلك عىل 
الذاتية لقدرة التلميذ عىل الحل الجيد للمشاكل املرتبطة بمجموعة من الوضعيات، 
باعتماد معارف مفاهيمية ومنهجية مندمجة ومالئمة« )2(. ويعرفها فيليب پرينو 
)معارف،  املعرفية  املوارد  من  مجموعة  تعبئة  عىل  بأنها»القدرة   )Perrenoud(
مالئم  بشكل  الوضعيات  من  جملة  مواجهة  بغية  إلخ(،  ومعلومات،  وقدرات، 

وفعال«)3(.

 ويرى محمد الدريج أن هذه الكفايات»ينظر إليها عىل أنّها إجابات عن وضعيات- 
مشاكل تتأّلف منها املواد الدراسية« )4( .

يتسّلح  القدرات واملهارات واملعارف،  فالكفاية هي مجموعة من  العموم،  وعىل 
تستوجب  التي  واملشاكل  والعوائق  الوضعيات  من  مجموعة  ملواجهة  التلميذ  بها 

إيجاد الحلول النّاجعة لها بشكل فعال ومالئم .

ويظهر لنا ، عرب مجموعة من التعاريف التي انصبت عىل تحديد مفهوم الكفاية، 
أنّها تنبني عىل عنارص أساسيّة، يمكن حرصها يف:

*  القدرات واملهارات.

*  اإلنجاز أو األداء.

* الوضعية أو املشكل.

* حل الوضعية بشكل فّعال وصائب.

* تقويم الكفاية بطريقة موضوعية.

اإلشكـــال.  بالوضعية-  االرتباط  أشد  مرتبطة  الكفاية  أن  لنا  يبدو  وهكذا، 
أي:إّن الكفاية قائمة عىل إنجاز املهّمات الّصعبة، وإيجاد الحلول املناسبة للمشاكل 
الكفاية والوضعية هي  إذا، فالعالقة املوجودة بني  الواقع املوضوعي.  املطروحة يف 

عالقة جدليّة وثيقة ومتينة، وعالقة استلزام اختباري وتقييمي وديداكتيكي.

]2[ بيري دييش: تخطيط الدرس لتنمية الكفايات، ترجمة: عبد الكريم غريب، منشورات عالم 

الرتبية، مطبعة دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 2003، ص: 121.

]3[ باوال جونتيل وروبريتا بنتشيني:) بناء الكفايات: مقابلة مع فليب پرينو(، الكفايات يف 

التدريس بني التنظري واملمارسة، تعريب: محمد العمارتي والبشري اليعكوبي، مطبعة أكدال، 

الرباط، الطبعة األوىل سنة 2004م، ص:41.

 ،2000 أكتوبر  العدد: 16،  املغرب،  املعرفة للجميع،  التعليم،  الكفايات يف  الدريج:  محمد   ]4[

ص: 61.

مفهــــــــوم  ينبين 
الكفايــــــــــــــات 
عناصــــــــــــر  على 
ميكـــــــن  اساسية 
فـي:  حصرهــــــــا 
واملهارات  القدرات   )1(
األداء  أو  اإلجنـــاز   )2(
الوضعيـــــــــة    )3(
املشكـــــــــــــل  أو 
الوضعّية  )4(حــــــل 
فّعــــــال  بشكــــل 

وصائـــــب.
)5( تقويــم الكفاية 

بطريقة موضوعّية

,,

,,
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99 اإلصالح 02
2015

كتاب



02اإلصالح10
2015

كتاب

(2)

املبحث الثاني:  
أنـــواع الكفايـــات

تنقسم الكفايات ، يف مجال الرتبية والتعليم ،  أنواع عدة، يمكن حرصها فيما ييل: 

أو  املمتدة  الكفايات  مقابل  يف  الكفايات  هذه  تتحدد   : النوعية  الكفايات   *
فرتة  يف  املتعلم  يكتسبها  التي  هي  النوعية  الكفايات  أن  هذا  ويعني  املستعرضة. 
أو مجال  دراسية معينة،  بمادة  الكفايات مرتبطة  إن  هذه  أي:  مدرسية محددة. 
الكفاية  من  وعمومية  شمولية  أقل  فهي  لذلك،  معني.  مهني  تخصص  أو  نوعي 

املستعرضة، وهي السبيل إىل تحقيق الكفايات املمتدة. 

* الكفايات املمتدة أو املستعرضة : هي تلك الكفايات املشرتكة التي تجمع بني 
تخصصات متعددة. بمعنى أن الكفاية املوسعة هي التي تتوزع بني مجموعة من 
املواد والتخصصات، ويمكن امتالكها بعد فرتة من التعلم والتحصيل الدرايس، مثل: 
اكتساب منهجية التفكري العلمي، وهي كفاية توجد يف جميع املواد الدراسية. وتمتاز 
الكفايات املوسعة بأنها كفايات عليا وقصوى وختامية، تتطلب نوعا من اإلتقان 
الدرايس؛  والتحصيل  التعلم  كثرة  أيضا  وتستوجب  واالحرتاف،  واملهارة  واالنضباط 

ألن هذه الكفاية هي نتاج تفاعل مع تخصصات ومواد دراسية عدة.

أو دنيا، وهي كفايات  أو جوهرية  الكفايات األساسية: هي كفايات قاعدية   *
الكتابة، وكفاية  القراءة، وكفاية  والتعليم، مثل: كفاية  الرتبية  رضورية يف مجال 
الحساب، بالنسبة للتعليم االبتدائي. بمعنى أن الكفايات األساسية هي التي تنبني 

عليها العملية التعليمية- التعلمية، أو يبنى عليها النسق الرتبوي.

املمتدة  الكفايات 
هي  املستعرضة  أو 
جتمـــــع  اليت  تلك 
اختصاصـــات  بني 
أّن  مبعنى  متعددة 
املوسعة  الكفاية 
بني  تتوزع  اليت  هي 
املواد  من  جمموعة 
والتخصصــــــات، 
ميكـــــــــــــن  و
بعـد  امتالكهــا 
التعلـــــم  من  فرتة 
لتحصيــــــــــل  ا و
مثـــــل:  الدراسي، 
منهجية  اكتساب 
العلمي،  التفكري 
كفايــــــة  وهي 
مجيع  يف  توجد 

املواد الدراسية.

,,

,,

املــــــوارد

املــــــعارف
تعريف الكفاية

املــهـــارات

املـــــواقف الخربات البرشية

Ressources

Savoirs
d’expérience

SavoirsSavoir-faire

Savoir-être
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* كفاية اإلتقان: هي كفاية تكميلية، وليست أساسية ورضورية ، فعدم الغرق 
أثناء السباحة هي كفاية أساسيّة. بيد أن الّرشاقة، والّسعة، والّسباحة يف فريق، 

واحرتام قواعد الّسباحة، هي كّلها كفايات تكميليّة، أوكفايات إتقان وجودة.

وكفايات  ومهارات،  ومواقف،  معارف،  إىل  الكفايات  تصنف  أخرى،  جهة  ومن 
ثقافيّة، وكفايات تواصليّة، وكفايات منهجيّة...

املبحث الثالث: 
تعريــف الوضعيـــات

إذا تصفحنا معاجم اللغة العربية كلسان العرب واملعجم الوسيط، فإننا ال نجد 
كلمة الوضعية بهذه الصيغة؛ بل نجد كلمة وضع موضعا ومواضع الدالة عىل اإلثبات 
، يف  )5(. ولكننا نجد  للذات واليشء  إطار مكاني  الوضعية بمثابة  إن  أي:  املكان.  يف 
اللغات األجنبية، حضورا لهذا املفهوم بشكل واضح ومحدد. ففي معجم أكسفورد 
اإلنجليزي، نجد أن الوضعية )Situation( تعني » معظم الظروف واألشياء التي تقع 

يف وقت خاص، ويف مكان خاص« )6(. 

الذي هو»عبارة عن وضعية يقع  السياق  الوضعية بداللة أخرى، وهي  وتقرتن 
فيها يشء، وتساعدك - بالتايل- عىل فهمه« )7( . 

أما معجم روبري)Robert( ، فريى أن الوضعية هي » أن تكون يف مكان أو حالة 
حيث يوجد اليشء أو يتموقع« )8( . أي: إن الوضعية هي التموقع املكاني أو الحايل يف 
مكان أو وضع ما، بينما يحدد الّسياق يف هذا املعجم عىل أنه » مجموعة من الظروف 

التي تحيط بالحدث« )9( .

املكانية  الظروف  من  مجموعة  هي  الوضعية  أن  كله  هذا  من  نفهم  أن  ويمكن 
الوضعية  تتداخل  وقد  سياقه.  وتحّدد  بالحدث،  تحيط  التي  والحالية  والزمانية 

]5[ ابن منظور: لسان اللسان، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1993، 

ص:743؛ واملعجم الوسيط ألحمد حسن الزيات وآخرين، املكتبة اإلسالمية، إستانبول، تركيا، 

ص: 1039.

[6]  A.Regarder: Oxford advanced learners, Dictionary Oxford university press 

2000; p: 1109.

[7] Ibid, p : 247.

[8]  Paul Robert : Le Petit Robert, Paris, éd, 1992, p : 378.

[9] Ibid, p : 1820 .

الوضعيــــــــــــــــة 
من  جمموعـــــة  هي 
املكانيــــة  الظروف 
واحلاليـــة  والزمانية 
باحلدث،  حتيط  اليت 
وقد  سياقـــه.  وحتدد 
الوضعيــــة  تتداخل 
مع السياق ،والظروف، 
والعوائق، واملواقــــف، 
ت،  ملشكــــــــــال ا و
والصعوبات، واملسائل، 
  ، ت ا ر ختبـــــــــا ال ا و
واحملكــــــــــــات، 
واحلالــــة، والواقـــع، 
والدعامة، واإلطــــار، 

واإلشكالية…إخل.
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واملسائل،  والصعوبات،  واملشكالت،  واملواقف،  والعوائق،  ،والظروف،  السياق  مع 

واالختبارات،  واملحكات، والحالة، والواقع، والدعامة، واإلطار، واإلشكالية…إلخ.

هذا، وتعرف الوضعية ، يف مجال الرتبية والديداكتيك،  بكونها»وضعية ملموسة 
من  التلميذ  يواجهها  التي  واملهّمة  واقعية،  األكثر  اإلطار  نفسه،  الوقت  يف  تصف، 
والربهنة  الكفاية  لبلورة  الرضورية،  واملنهجية  املفاهيمية  املعارف  تشغيل  أجل 
ومهاراته  بقدراته  التلميذ  يواجهها  ملموسة،  واقعية  الوضعية  إن  أي:  عليها«]10[. 
وكفاءاته عن طريق حّلها. والوضعيات ليست سوى التقاء عدد من العوائق واملشاكل 
يف إطار رشوط وظروف معينة. إّن الوضعية- حسب محمد الدريج- » تطرح إشكاال 
أن ينجزها، مهمة ال يتحكم يف كل مكوناتها  أمام مهمة عليه  الفرد  عندما تجعل 
وخطواتها، وهكذا يطرح التعّلم كمهمة تشّكل تحّديا معرفيّا للمتعّلم، بحيث يشّكل 
يعرف  ما  اإلشكال،  وحّل  الوضعيّة  ملواجهة  الرضورية  واملعارف  القدرات  مجموع 

بالكفاية«]11[ .

  وتأسيسا عىل ما سبق، يتبني لنا أن الوضعية هي مجموعة من املشاكل والعوائق 
والظروف التي تستوجب إيجاد حلول لها من قبل املتعلم، من أجل الحكم عىل مدى 
الدراسية مجموعة من  املواد  التعلمية واملهنية. وتعّد  التعليمية /  كفاءته وأهليته 
املشاكل والوضعيات.  واآلتي، أنّه ينبغي علينا أن نعد التلميذ للحياة والواقع ملواجهة 

التحديات والصعوبات التي يفرضها عاملنا اليوم، و يتعلم الحياة عن طريق الحياة؛ 
وأال يبقى رهني النظريات املجردة البعيدة عن الواقع املوضوعي، أو حبيس الفصول 
الواقع،  تجاوزها  التي  واملعلومات  باملثاليات  واملسيجة  املغلقة  واألقسام  الدراسية 

]10]  بيري دييش: تخطيط الدرس لتنمية الكفايات، ص:181.

]11] د. محمد الدريج: نفسه، ص: 60.

تعرف الوضعية، 
الرتبيـة  جمال  يف 
والديداكتيـــك،  
بكونهـا»وضعية 
تصف،  ملموســـة 
نفســه،  الوقت  يف 
األكثـــــر  اإلطار 
واملهّمــــة  واقعية، 
يواجههــــــــا  اليت 
أجــل  من  التلميذ 
املعــــارف  تشغيل 
هيميــــــــــة  ملفا ا
واملنهجيــــــــــــة 
 ، يــــــــة ر و لضر ا
الكفايــة  لبلورة 

والربهنة عليها«.
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الوضعيات مبنيّة عىل أسس  إن فلسفة  أي:  التي أصبحت غري مفيدة لإلنسان.  أو 
والفائدة  واإلبداعية،  والفّعالية،  واملردوديّة،  واإلنتاجيّة،  كاملنفعة،  الرباجماتية، 
لدى جيمس جويس، وجون  الّذرائعية  الفلسفة  ، وهو تصّور  املنتوج  املرجّوة من 

ديوي ، وبرغسون، والثقافة األنجلو سكسونية بصفة عامة.

وخالصة القول: ترتبط الكفايات بمواجهة املشاكل املرّكبة والوضعيات املعّقدة. 
واملقصود بأن تكون كفئا ومؤّهال، يعني أن تكون إنسانا ناجحا ومتمّكنا من أسباب 

النجاح.

هذا، ومن مواصفات الكفاية أنها مرّكبة تشتمل عىل مجموعة من املوارد واملواقف 
املختلفة. كما أنها ذات هدف معني.  وهي كذلك تفاعليّة. بمعنى أن املتعّلم يتسّلح 
بمجموعة من القدرات املستضمرة للتّفاعل مع املحيط. واآلتي، أنّها مفتوحة عىل 
مجموعة من الحلول الواقعيّة واملمكنة واملحتملة. وهي محّفزة عىل النّجاح والتّفوق 
والوثائق  باألسناد  مدعمة  الوضعيّة  تكون  أن  ينبغي  أخرى،  جهة  ومن  والتميز. 

والتّعليمات والنّصوص، ومعايري التّقويم، ومؤرّشات التّصحيح.

املبحث الرابع:  
أنــــواع الوضعيـــات

إن الوضعيات هي مجموعة من األطر واملؤرشات والظروف الّسياقية التي تحّدد 
املشكالت والعوائق والّصعوبات التي تواجه التّلميذ الذي يتسّلح بدوره بمجموعة من 
املعارف والقدرات والكفايات الوظيفيّة، قصد حّل هذه الوضعيات املعّقدة واملرّكبة، 
والحصول عىل إجابات وافية وصحيحة للربهنة عىل صدق هذه الكفايات والقدرات 
املكتسبة، عرب مجموعة من التعّلمات واملوارد  املدرسيّة املنجزة مسبقا. ويمكن أن 
نضع التلميذ أمام عّدة وضعيات تربز طبيعة الكفاية لديه، وهذه هي التي ستحدد 

لنا أنماط الوضعيات - املشاكل عىل مستوى مؤرّشات األطر السياقية:

* الوضعية املكانيـــة: 

- أن يكون التلميذ قادرا عىل كتابة اإلنشاء داخل القسم.

- أن يكون املتعّلم قادرا عىل إجراء التجربة داخل املخترب.

من مواصفـــــــات 
أنهــــــــــا  الكفاية 
تشتمـــــل  مرّكبة 
على جمموعـــــــــة 
واملواقــــف  املوارد  من 
أنهــا  كما  املختلفة. 
معيـــن.   هدف  ذات 
وهي كذلــــــــــــك 
مبعنى  تفاعلّيــــــة. 
يتسّلـــــح  املتعّلم  أن 
مــن  مبجموعـــــــة 
املستضمـرة  القدرات 
احمليط  مع  للّتفاعل 
على  مفتوحة  وهي 
احللول  من  جمموعة 
واملمكنــة  الواقعّية 
وحمّفـــزة  واحملتملة 
والّتفوق  الّنجاح  على 

والتميز
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,,

هنري برغسون

1313 اإلصالح 02
2015

كتاب



02اإلصالح14
2015

كتاب

(2)
ـّــة: * الوضعيّة الزماني

- أن يكون التلميذ قادرا عىل كتابة قصيدة شعرية يف ساعتني.

– أن يقطع التلميذ مسافة 40 كلم يف ساعتني.

* الوضعيّة الحاليّـة:

- أن يكون التلميذ قادرا عىل تمثيل هذا الدور املسحي بطريقة كوميديّة.

- أن يكون املتعلم قادرا عىل الّسباحة عىل ظهره يف مسبح املدرسة.

ـّة أو الوسائليّة:  * الوضعيّة األداتي

- أن يكون املتعلم قادرا عىل كتابة نّص من ألف كلمة بواسطة الكمبيوتر.

- أن يكون التلميذ قادرا عىل القفز بواسطة الّزانة.

ـّة: ـّــة أو املهاري * الوضعيّة الحدثي

بحره  وتحديد  الّشعري،  البيت  هذا  تقطيع  إنجاز  قادرا عىل  التلميذ  يكون  أن   -
العرويض.

- أن يكون التلميذ قادرا عىل إصالح اآللة املوجودة فوق الطاولة.

ـّـة: * الوضعيّة التواصلي

- أن يكون قادرا عىل استخدام أسلوب التّحذير، وهو يتكلم باإلسبانيّة مع شخص 
يدّخن سيجارة يف الحافلة.

- أن يكون قادرا عىل التواصل باإلنجليزية، وهو يكتب رسالة إىل صديقة الربيطاني 
يف لندن.

ومن جهة أخرى،  يمكن أن نحدد أنواعا أخرى من الوضعيات املوقفيّة قياسا عىل 
ما ذهب إليه إيريبان )IRIBANE( يف تصنيفه للكفايات ]12[ :

* وضعيات التقليد واملحاكاة:

ترتكز عىل مهمات التقليد، وإعادة املعارف واملهارات املكتسبة عن طريق التطبيق 
واملماثلة والحفظ واإلعادة ) وضعيات االجرتار(.

[12] A regarder : A , IRRIBANE : La compétitivité, Défi Social, Enjeu éducatif, CNRS, Paris, 1989.

ميكن أن نضع 
التلميذ أمام عـــّدة 
وضعيـــــــات تربز 
الكفايـة  طبيعة 
وهــــذه  لديـــــه، 
هي اليت ستحّدد لنا 
الوضعيــات  أمناط 
- املشاكــــل على 
مؤّشرات  مستـــوى 
السياقيـــة.  األطر 
هلـــذه  وينبغــــي 
الوضعيـــــــــــات 
متاثلّيا  تتناسب  أن 
األّولي  الّتقويم  مع 
والّتكـــــــــويين 
واإلمجالـــــــــــي 
يف إطار العمليـــة 
 - التعليميـــــــــة 

الّتعلمية.
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* وضعيات التحويل:

تنطلق من وضعية معينة من العمل لتطبيقها عىل وضعيات غري متوقعة ، بيد 
أنها قريبة بالتفكري باملثل، واالستفادة من الوضعيات السابقة لحل الصعوبات، عن 

طريق تحويلها إليجاد الحلول املناسبة )وضعيات االستفادة واالمتصاص(.

* وضعيات التجديد:

تنطلق من مواجهة مشاكل وصعوبات وعراقيل جديدة، وتقديم حلول مناسبة 
لها. ) وضعيات الحوار و اإلبداع(.

هذا، ويمكن تصنيف الوضعيات من الناحية التقويمية املعيارية عىل النحو التايل:

* وضعية أّولية: يتم طرح مجموعة من الوضعيات اإلشكالية للتلميذ أثناء بداية 
أو  الّسابق،  الّدرس  بمراجعة  الوضعيات  وتتعّلق هذه  فيه،  الرّشوع  قبل  أو  الّدرس 

دفعه إىل االستكشاف، أو حثّه وتشجيعه عىل استعمال قدراته الّذاتية واملهارية.

أثناء مرحلة  * وضعية وسيطيّة: يقدم املعّلم للمتعّلم مجموعة من الوضعيات 
والنّصوص  والوثائق  األسناد  عىل  اعتمادا  مشاكلها،  لحّل  الذاتي  والتّعلم  التكوين 
التّلميذ  التثبّت من قدرات  التّقويم. والهدف من ذلك  كّله هو  والتعليمات ومعايري 

التعلميّة واملفاهيميّة واملهاريّة.

أو  إجمالية  نهاية  وضعيات  الّدرس  نهاية  يف  التلميذ  يواجه  نهائيّة:  وضعية   *
نهائية هي التي تحكم عىل التلميذ إن كان كفئا أم ال؟ وهل تحقّقت عنده الكفاية 
األساسيّة أو النّوعية أم ال؟ وهل أصبح قادرا عىل مواجهة الّصعوبات والوضعيّات 
والغاية  املبتغى  الهدف  تحّقق  وهل  ال؟  أم  الّصعبة  الواقعيّة  واملواقف  اإلشكاليّة 

املنشودة من التّكوين والتّعلم الّذاتي أم ال؟

وينبغي لهذه الوضعيات أن تتناسب تماثليّا مع التّقويم األّويل والتّكويني واإلجمايل 
يف إطار العملية التعليمية - التّعلمية. 

وعىل مستوى املحتوى أو املضمون والخربات، فهناك وضعيات معرفية ) ثقافيّة(، 
ووضعيات منهجية، ووضعيات تواصلية، ووضعيات وجدانيّة وأخالقيّة، ووضعيات 

حركيّة، ووضعيات مهنيّة تقنيّة…

املعلـــــــــــوم  من 
أهمية  للوضعيات  أن 
كبرية يف اختبـــــار 
الدراسيـــــة،  املناهج 
املدرســـــــة  وتقييم 
املعاصرة، والتمييــــز 
منها  التقليدية  بني 
ومعرفة  واجلديــدة، 
املنغلقــــــة  املدرسة 
من املدرسة الوظيفية 
وعليه،  واملنفتحــــة. 
فإن الوضعيــــــــــات 
الكفـــاءة  هي حمّك 
وإبراز  واملردودّيـــــة، 
للقــــــدرات واملهارات 
املضمــــــرة  واملواهب 

والظاهرة.
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املبحث اخلامس:(2)
 أهمية الوضعيات- املشاكل

من املعلوم أن للوضعيّات أهّمية كبرية يف اختبار املناهج الّدراسية، وتقييم املدرسة 
من  املنغلقة  املدرسة  ومعرفة  والجديدة،  منها  التقليديّة  بني  والتّمييز  املعارصة، 
املدرسة الوظيفيّة واملنفتحة. وعليه، فإّن الوضعيّات هي محّك الكفاءة واملردوديّة، 
وإبراز للقدرات واملهارات واملواهب املضمرة والّظاهرة. إنّها تربية عىل حّل املشاكل 
املستعصية، واقرتاح الحلول املناسبة واملمكنة، والتّحفيز عىل التّعلم الذاتي، وتجاوز 
للّطرائق التقليدية القائمة عىل التّلقني والحفظ، وتقديم املعرفة واملحتويات بواسطة 

املدّرس إىل التّلميذ الّسلبي. 

العقليّة  والقدرات  الكفاءات  تفرز  التي  هي  بالوضعيّات  الرتبية  أّن  األكيد  ومن 
املتميّزة ، فهي التي تربط املدرسة بالواقع وسوق الّشغل ، وليس ذلك  بالّشهادات 
والّدبلومات و املؤهالت، بل بالّشهادات - الكفايات. بيد أن هذه الوضعيات والكفايات 
معالجة  مثل:   ، والتعليم  الرتبية  وزارات  مشاكل  كل  ملعالجة  سحريّة  عصا  ليست 
اكتظاظ التالميذ يف الفصول الّدراسية، ونقص يف تكوين املدّرسني، وإيجاد الحلول 
املاّدية  واإلمكانيّات  الوسائل  وتوفري  للمدّرسني،  االجتماعيّة  للوضعيّة  املناسبة 
والبرشيّة، بل إّن طريقة التّعليم بالكفايات والوضعيّات طريقة بيداغوجيّة لعقلنة 
العملية الديداكتيكية تخطيطا وتدبريا وتسيريا وتقويما،  وتفعيلها بطريقة علمية 
موضوعية عىل أسس معيارية وظيفية، وربط املدرسة بالحياة وسوق العمل، وتلبية 
حاجيات أرباب العمل،  وتحقيق الجودة واملنافسة ، والّسري وفق مقتضيات العوملة. 
ويتطّلب هذا كّله  تغيري عقليّة اإلدارة واملدرس والتلميذ واآلباء واملجتمع كّله. وال 
ينبغي أن تبقى الوضعيات والكفايات يف إطارها الّشكيل، أو بمثابة موضة عابرة أو 
حبيسة مقدمات الكتب املدرسية، أو رهينة لتوجيهات الربامج الّدراسية وفلسفتها 
البعيدة، باعتبارها غايات ومواصفات مثالية نظرية، دون تطبيق أو تنزيل واقعي 
أن  نريد  ملا  أو ممارسة فعليّة وميدانية. وهنا، أستحرض قولة معربة بكل وضوح 
بالكفايات  املقاربة  ظّلت  »إذا   :)Perrenoud(پرينو فيليب  الكفايات  ملبلور  نقصده 
عىل مستوى الخطاب لهثا وراء املوضة، فإنّها ستغري النّصوص لتسقط يف النّسيان… 
[…] أّما إذا كانت تطمح إىل تغيري املمارسات، فستصبح إصالحا من )النّمط الثالث( 

ال يستغني عن مساءلة معنى املدرسة وغايتها« ]13[  

املتعلم  ؛ ألنّها تؤّهل  الرتبية والتعليم  أهمية كربى يف مجال  وعليه، فللوضعيات 
ليكون إنسانا كفئا ومواطنا مسؤوال، يعتمد عىل نفسه يف مواجهة املواقف الصعبة 

والوضعيات املستعصية.

]13]  حسن بوتكالي:) مفهوم الكفايات وبناؤها عند فيليب پرينو(، الكفايات يف التدريس 

بني التنظري واملمارسة، مطبعة أكدال، الرباط، الطبعة األوىل سنة  2004، ص:24.

املقاربة  ظّلت  »إذا 
على  بالكفايات 
اخلطـــاب  مستوى 
هلثا وراء املوضـــة، 
فإّنهــــــــــا ستغري 
الّنصوص لتسقــط 
الّنسيـــــان…  يف 
إذا كـانت  أّما   ]…[
تغيري  إىل  تطمح 
املمارســـــــــــات، 
إصالحا  فستصبح 
الثالث(  )الّنمط  من 
عـــــن  يستغين  ال 
معنــــــى  مساءلة 

املدرسة وغايتها«.
»فيليب برينو«
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املبحث السادس: 
سياق الوضعيات

ال يمكن فهم الوضعيات إالّ إذا وضعناها يف سياقها االجتماعي والتّاريخي، فلقد 
استلزم التّطور العلمي والتكنولوجي املعارص ، منذ منتصف القرن العرشين، توفري 
أطر مدّربة أحسن تدريب لتشغيل اآللة بكّل أنماطها؛ مّما دفع باملجتمع الغربي ليعيد 
النّظر يف املدرسة وطبيعتها ووظيفتها، بربطها بالواقع والحياة وسوق الشغل، قصد 
محاربة البطالة، وأسباب الفشل املدريس، وإيجاد حلّ للالمساواة االجتماعية. ويعني 
املحمومة.  التنافسية  والقدرة  والعوملة  املهنية  والحياة  باملقاولة  املدرسة  ربط  هذا 
أي: عىل املدرسة أن تنفتح عىل الواقع واملجتمع معا لتغيريهما، وإمدادهما باألكفاء 
لم  إذا  الّدراسية،  واملحتويات  للمعارف  قيمة  فال  واملتميّزة،  املاهرة  املدّربة  واألطر 
تقرتن بما هو وظيفي ومهني وتقني وحريف. إذاً، فكل هذه العوامل هي التي كانت 
وراء عقلنة املناهج الرتبوية، وجعلها فّعالة ناجعة ذات مردودية تأطريية وإبداعيّة.

وقد حاولت دول العالم الثالث، بما فيها الدول العربية ) املغرب، والجزائر، وتونس، 
القائم عىل بيداغوجيا  النموذج الرتبوي  وسلطنة عمان - مثال-...(، أن تتمثل هذا 
السوق  إىل متطلبات  العاملية، واإلنصات  املستجدات  والوضعيات ملسايرة  الكفايات 
الليربالية ، بغية الحّد من البطالة، وتفادي الثّورات االجتماعية ، والحّد من ظاهرة 
وتحصيل  والعقالنيّة،  الجودة  لخلق  مدارسها  يف  تبيئتها  مع  أنواعها،  بكل  الهجرة 
للدولة  االقتصاديّة  للّسياسة  تابعة  الرّتبية  أصبحت  وبذلك،  الفّعالة.  املردودية 
 :)Nico Hirtt( وظروفها االجتماعيّة والتمويليّة. ويف هذا الصدد، يقول نيكو هريت
»ما هو إذا عالم اليوم هذا ؟ يتميز محيطنا االقتصادي بعنرصين اثنني : أوال تقلب 
وإعادة  التنافسية،  الرّصاعات  احتدام  عن  ينجم  قوية.  اجتماعية  وثنائية  بالغ، 
الهيكلة ، وإغالق املصانع، وترحيل وحدات اإلنتاج، والّلجوء املتسارع إىل اخرتاعات 
تكنولوجيّة زائلة أكثر فأكثر)سواء يف مجال اإلنتاج أم يف مجال االستهالك(. ويف هذا 
الّسياق، تتمثل إحدى أهم مساعي أرباب العمل يف املرونة. أي: مرونة سوق العمل، 
ومرونة العامل املهنية واالجتماعية، ومرونة أنظمة الرتبية والتكوين، وقابلية تكيف 

املستهلك.

مازالت سوق العمل حاليا منظمة بشكل قوي عىل أسس املؤهالت. أي: عىل أساس 
الشهادات. وتمثل الشهادة جملة معارف ومهارات معرتف بها، تخضع ملفاوضات 
االجتماعية.  الحماية  أو  العمل  ورشوط  األجور  بشأن  حقوقا  وتخول  جماعية، 
وإلتاحة دوران أكثر ليونة لليد العاملة، بات أرباب العمل يسعون لتدمري هذا الثنائي 
عىل  مبنية  شهادات  كفايات-  بالثنائي  واستبداله  شهادات،  مؤهالت-  املتصلب: 

 ..]14[ »)Modulaire. وحدات تكوين) مصوغات أو مجزوءات

]14]  نيكو هرت:) بصدد املقاربة عرب الكفايات هل نحتاج إىل عمال أكفاء أم إىل مواطنني 

نقديني؟(، الكفايات يف التدريس بني النظرية واملمارسة، مطبعة أكدال،الرباط،الطبعة األوىل 

سنة 2004م، ص:-49 50.

املدرســـــــة  على 
تنفتــــــــــــــــح  أن 
واجملتمع  الواقع  على 
معا لتغيريهمــــــــا، 
باألكفاء  وإمدادهما 
املاهرة  املدّربة  واألطر 
قيمة  فال  واملتمّيزة، 
واحملتويات  للمعارف 
 ، سيـــــــــــــة ا ر لّد ا
هو  مبا  تقرتن  مل  إذا 
وتقين  ومهين  وظيفي 
دفع  ما  وهذا  وحريف. 
املناهج  عقلنـــة  إىل 
وجعلهـــــا  الرتبوية، 
ذات  ناجعــــة  فّعالة 
مردودية تأطرييــــة 

وإبداعّية.

,,

,,

)Nico Hirtt( نيكو هريت
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وهكذا، يتبني لنا أن سياق الوضعيات يتمثل يف االنفصال بني النظرية والتطبيق، 

أو يف غربة املدرسة عن الواقع و سوق الشغل.

املبحث السابع : 
خصائص الوضــعية- املشكل

ثمة مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتميز بها الوضعية املشكلة- حسب 
أستوفيل )ASTOLFI(  ]15[-، نذكر منها:

* ينبغي أن تحّدد الوضعية عائقا ينبغي حّله.

صياغة  التّلميذ  عىل  تفرض  وواقعيّة  ملموسة  حقيقية  الوضعيّة  تكون  أن   *
فرضيّات وتخمينات.

* تشبه هذه الوضعية لغزا حقيقيّا ينبغي حّله، و مواجهته بالقدرات املكتسبة.

* تكون ذات خصوصيّة تحّدد مجال فعل الكفاية.

* توصف ضمن لغة واضحة ومفهومة من قبل التلميذ.

* تتطلب الوضعية معارف وقدرات ومهارات، تساهم يف تكوين الكفاية يف شتى 
مستوياتها املعرفية والحركية والوجدانية.

ضمن  املدرسة،  خارج  األفراد  تواجه  أن  يمكن  حقيقية  وضعية  مع  تتشابه   *
الحياة املهنية أو الحياة الخاصة.

* ينبغي أن يكون املشكل الذي يُعّد للتلميذ مشكال حقيقيا، ال يكون فيه الحّل 
بديهيا.

* تشّكل الوضعية فرصة يثري فيها التلميذ خرباته.

* تحّدد الوضعية وفق املستوى املعريف للتلميذ.

املبحث الثامن: 
سياق بيداغوجيا الكفايات

منهــــا،  تعاني  كانت  التي  التّشغيل  أزمة  بعد  الكفايات  بيداغوجيا  ظهرت 
ومازالت تعاني منها دول العالم الثالث؛ ألّن املدرســــة لم تعد وظيفيّـــة تساهم 
الجامعات  للمتعّلمني وخّريجي  الّسعيــــد  املستقبل  الّشاملة، وتحّقق  التنمية  يف 
الذين يتزايدون سنة بعد سنة. وقد ساهمت هذه املدرسة غري الوظيفية يف ازدياد 

[15]  Astolfi, j, p : ) Placer les élèves en situation – problème ? (, dans Probio 

revue, 16, 4, Bruxelles : Association des professeurs de biologie )ASBL( ,1993.

جمموعة  مّثة 
اليت  اخلصائص  من 
تتمـــــيز  أن  جيب 
الوضعيــــــــة  بها 
من  املشكلـــــة 
توصف  أّنها  بينها  
ضمن لغة واضحة 
قبل  من  ومفهومة 
وتتشابه  التلميــذ 
وضعيـــــــــة  مع 
ميكن  حقيقية 
األفراد  تواجه  أن 
املدرســـــة،  خارج 
احليــــــــاة  ضمن 
املهنية أو احليــــاة 
باإلضافة  اخلاصة  
إىل أّنها تشكــــّل 
فيها  يثري  فرصــة 

التلميذ خرباته.
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باملحيط وسوق  املدرسة  تربط  أن  الدول  لذا، فكرت  العاطلني بشكل خطري.  أفواج 
الشغــل، بتأهيل املتعلمني تأهيال وظيفيا ، وتكوينهم تكوينـــا كفائيا،  بتسليحهم 
ملواجهة  واألدائية  واملنهجية  واملعرفية  املهارية  والكفايات  القدرات  من  بمجموعة 
بكفايات  الخريجني  أو  املتعلمني  تزويد  آخر،  بمعنى  املوضوعي.  الواقع  تحديات 
أو  صعبة  أو  جديدة  لوضعيات  مواجهتهم  أثناء  يحتاجونها  وأساسية،  رضورية 
واقع  والسيما  املوضوعي،  الواقع  مع  التكيف  بغية  متنوعة،  أو  معقدة  أو  مركبة 

الشغل أو العمل.

ويف هذا السياق بالذات، ظهرت بيداغوجيا الكفايات لتعيد النظر يف وظيفة املدرسة 
والقدرات  واملهارات  الكفايات  حساب  عىل  الكّمية  املعارف  عىل  كثريا  تّركز  التي 
الوظيفية. ومن ثم، رّكزت هذه النظرية الجديدة عىل ثالثة مكونات رضورية، هي: 
الكفايات، والوضعيات، والسياق الوظيفي. ومن ثّم، أصبحت مقاربة إجرائيّة ناجعة 
يف معالجة مشاكل الرتبية والتعليم، خاصة مشكل التقويم الذي يعتمد عىل مفهوم 
جديد، هو مفهوم اإلدماج الذي يعني إدماج املتعّلم ملوارده املكتسبة حني مواجهة 

الوضعيات الصعبة .

ونسائه  الغد  رجال  تأهيل  إىل  الكفايات  بيداغوجيــــا  تسعى  العموم،  وعىل 
الشخصية،  واملسؤوليـــة  اإلبداعية،  قائمـــة عىل  بطريقة  لتحمل مسؤولياتهم 
واالرتكان إىل التعّلم الذاتي، و مواجهة املشاكل والوضعيـــات الجديدة. ومن جهة 
أخرى، تسعى إىل تشجيع املتعلم والطالب عىل البحث واالستكشاف واالبتكــــار، 
وتحقيق  العمل،  بروح  التحيّل  عىل  تساعـــده  كما  الّصعبة،  الظروف  ومواجهة 
الجودة، واملثابرة الجـــادة، واملبادرة الحرة ، وتحّمل املسؤوليـة. أي: تكوين مواطن 

مسؤول وكفء .

املتعلم  تمهري  إىل  تهدف  الجديدة  الرتبوية  النظرية  هذه  أن  ذلك،  إىل  وينضاف 
مختلف  يواجه  تجعله  التي  واملستعرضة  األساسية  الكفايات  من  بمجموعة 
النظريّة بسوق  ارتبطت هذه  فقد  لذا،  العمليّة.  الحياة  يف  تواجهه  التي  الوضعيات 
الّشغل، وكان الهدف منها هو تمهني املتعّلم لكي يواكب مختلف التطورات التي قد 
تصادفه يف سوق العمل. عالوة عىل ذلك، البّد للتعليم أن يكون وظيفيّا مرتبطا بسوق 
حسب   - فاملدرسة  ثّم،  ومن  الوظيفية.  واألّمية  البطالة  عىل  القضاء  بغية  الّشغل 
والعمل  واإلنتاج  واالخرتاع  واالبتكار  اإلبداع  آليات  من  آلية  الكفايات- هي   نظرية 

والتطور الديناميكي.

نظرّيــــة  ارتبطت 
بســـــوق  الكفايات 
الّشغل، وكـــــــــان 
هو  منهــــــــا  اهلدف 
لكي  املتعّلم  متهني 
خمتلــــف  يواكب 
قد  اليت  التطــــورات 
سوق  يف  تصادفـــــه 
العمــــل. عالوة على 
للتعليـــــم  ذلك،البّد 
وظيفّيا  يكون  أن 
الّشغل  بسوق  مرتبطا 
على  القضـــاء  بغية 
واألّميـــــــة  البطالة 
ثّم،  ومن  الوظيفية. 
حسب   - فاملدرســــة 
الكفايات-  نظرية 
هي  آليــــة من آليات 
واالبتكــــار  اإلبداع 
واإلنتــــاج  واالخرتاع 
والعمل والتطــــــــور 

الديناميكي«

,,
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املبحث التاسع: (2)
مقارنة بني بيداغوجيا األهداف وبيداغوجيا الكفايات

إذا كانت بيداغوجيا األهداف تعنى بوصف سلوك املتعلم من خالل التشديد عىل 
إنجاز  وراء  من  تحقيقه  املرجو  الهدف  وتعيني  بصاحبه،  وربطه  السلوك،  طبيعة 
القياس  معايري  وتحديد  الّسلوك،  بهذا  تحيط  التي  الّظروف  وتبيان  الّسلوك،  هذا 
التي يتّم بها تقويم الّسلوك املالحظ، مع تجزيء املحتويات التعليميّة - التعّلمية إىل 
أهداف جزئية إجرائيّة مفتتة]16[، فإّن بيداغوجيا الكفايات هي التي تربط الكفايات 
بوضعياتها الحقيقيّة والّسياقية، فتعليم لغة ما - مثال- ال يمكن أن يكون ناجعا إاّل 

يف سياق الّلغة املرجعي والّلغوي والتّداويل. 

كما أّن هذه البيداغوجيا الكفائيّة كيفية ومهارية تقوي ملكات العقل ، وتنمي 
املواقف والكفايات املعرفيّة واملنهجية، وتتحّول فيها املحتويات إىل قدرات وكفايات 
كفايات  شكل  يف  تنتظم  الّدراسية  املقّررات  أن  هذا  ويعني  مرتابطة.  ووضعيات 
هذه  تتميّز  ثّم،  ومن  فالتّعقيد.  الّصعوبة  إىل  الّسهولة  من  متدّرجة  ووضعيّات 

الوضعيّات بالتّنوع وتعّدد مسالكها وتخّصصاتها الّدراسية. 

وإليكم - اآلن- جدوال توضيحيا للمقارنة بني نظرية األهداف ونظرية الكفايات:

بيداغوجيا األهداف بيداغوجيا الكفايات

- تعتمد عىل مدخل املحتويات. - تعتمد عىل مدخل الوضعيات.

- البحث عن السلوك املالحظ عرب املحتوى.
- البحث عن استعماالت للقدرات ضمن وضعيات 

مختلفة ومتنوعة.

- الرتكيز عىل إلقاء املدرس. - الرتكيز عىل أنشطة املتعلم.

- عدم االرتباط بالسياق. - تحديد السياق.

- موارد محددة يف سلوكيات وأهداف إجرائية 

خاضعة للقياس.
- البحث عن معنى للتعلمات.

الرتكيز عىل عملية التعليم، وليس عىل التعلم.  - - تعدد املوارد.

- إنتاج معارف تخصصية.

- تصنيف الوضعيات الكفائية التي تسمح بتكوين 

املتعلم ملواجهة مختلف العوائق واملشاكل 

والوضعيات املعقدة واملركبة يف الواقعني الرتبوي 

واملرجعي.

- املقاربة السلوكية.
- مقاربة ذات نماذج معرفية وإبستمولوجية 

متنوعة.

بيداغوجيا  إّن 
ت  يـــــــــا لكفا ا
تقــــــّوي  مهارية 
ملكات العقــــل، 
املواقــــــف  وتنمي 
والكفايــــــــات 
املعرفّية واملنهجية، 
فيها  وتتحـــــــّول 
إىل  احملتويــــــات 
وكفايات  قدرات 
ووضعيـــــــــــات 
ويعين  مرتابطــة. 
هذا أن املقــــــّررات 
الّدراسية تنتظم يف 
كفايات  شكل 
ووضعّيـــــــــــات 
جــــــــــــة  ّر متد
الّسهولـــــــــة  من 
إىل الّصعوبــــــــة 

فالّتعقيد.

,,

,,

[16]  Astolfi, j, p : ) Placer les élèves en situation – problème ? (, dans Probio 

revue, 16, 4, Bruxelles : Association des professeurs de biologie )ASBL( ,1993.
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املبحث العاشر: 
املقارنة  بني التعليم التقليدي والتعليم الكفائي

يرتكز التعليم التقليدي املوسوعي عىل املدّرس باعتباره صاحب سلطة معرفيّة 
تستوجب  التي  األسئلة  من  مجموعة  طريق  عن  جاهزة  للتّلميذ  يقّدمها  مطلقة، 
الحفظ والتّقليد والتّكرار. ومن ثّم، يصبح التّلميذ مرتكنا إىل مدّرسه، ال يستطيع أن 
يواجه ما يتعّرض له من املواقف املستجّدة، أو يلبّي طلبات املقاوالت الحديثة ؛ ألنّه ال 
يملك الكفاءات واملهارات املهنيّة واملنهجية والتواصلية والذهنيّة والّلغوية، بل يقف 
مكتوف اليدين عاجزا عن التّأقلم والتّكيّف مع مستجدات الواقع االقتصادي الجديد. 

ألّن معارفه نظريّة مجّردة غري وظيفيّة، تنقصها املمارسة والخربات التجريبيّة. 

ويلتجئ  الكيف،  حساب  عىل  بالكّم  االهتمام  يتّم  أيضا،  املوسوعي  التعليم  ويف 
واالستجابة  الحافز  ثنائيّة  عىل   اعتمادا  امليكانيكي  الّسلوكي  التحفيز  إىل  املدّرس 
لتوجيه دّفة القسم؛ مّما ينتج عنه ردود أفعال التاّلميذ السلبيّة، ونفورهم من القسم 
لغياب األنشطة الّذاتية والخربات الفرديّة. وبالتايل، ينكمشون عىل أنفسهم انطواء 
أو خوفا أو خجال أو جهال بما يعطى لهم من دروس ومعارف كّمية، يصعب اإلحاطة 

بها يف سنة كاملة.

لدى  الكفائيّة  القدرات  استكشاف  عىل  قائم  تعليم  فهو  بالكفايات،  التعليم  أّما 
املتعّلم، عرب أداءات وإنجازات طوال سريورة التّعّلم، ووضعه يف وضعيات معّقدة أو 
أقل تعقيدا الختبار أدائه الّسلوكي ، وتقويم كفاءاته وقدراته يف التّعامل مع مشاكل 
ظاهرة  عىل  وينكب  الفرديّة،  الفوارق  التّعليم  هذا  ويراعي  به.  املحيطة  الواقع 
الالّتجانس من خالل دراسة كل حالة فرديّة، ودعم كل متعّلم بمجموعة من املهارات 
الكفائيّة، وتحفيزه عىل إبراز قدراته وميوله واستعداداته، سواء يف حلقة واحدة أم 
يف حلقات متعّددة متواصلة ؛ألن املقياس - هنا- ليس هو الّدرس الذي ينتهي داخل 
الّديداكتيكية  الحلقة  بل  املوسوعي،  التقليدي  التعليم  يف  كما  محّددة  زمنية  حّصة 

املتوالية التي تمتد عرب حصتني فأكثر. 

هذا، ويقدم التّعليم الكفائي املقّرر الّدرايس يف شكل مجزوءات ووحدات دراسية 
يف  مؤرشة  وخربات  وحلقات  مقاطع  إطار  يف  بدورها  تصغر   ، مرّكبة  ووضعيات 
كفايات نوعيّة أو شاملة أو ممتّدة ، قصد التّدرج باملتعّلم لتحقيق كفايات عليا كلية 
ونهائية. ويتّم الرتكيز يف هذا النوع من التعليم عىل الكيف واملتعلم ؛ ألّن املدّرس مجّرد 
ويّص أو مرشد ليس إالّ. وتصبح الّدروس خربات وممارسة كيفيّة ومهارات وقدرات 
بنفسه، ويتعّلم  يكّون نفسه  الذي  املتعلم هو  إّن  أي:  معرفيّة ووجدانيّة وحركيّة. 
كيف يبحث ويفّكر، وينظم ما يبحث عنه منهجيا ووظيفيا.إّن التعليم بالكفايات- 
كما يقول محمد الدريج-: »يروم بناء الكفايات لدى التلميذ، عىل اعتبار أن الكفايات 
اختزالها يف الئحة تحليلية من  التي اليمكن  هي قدرات شاملة ودينامية )نشطة( 
فأن  واالتجاهات.  واملهارات  املعارف  من  ذكية  تركيبة(   ( تشكيلة  إنّها  املحتويات، 

التعليم بالكفايات، 
على  قائم  تعليم  هو 
القدرات  استكشاف 
لـدى  الكفائّيـــــة 
عبــــــــــــر  املتعلم، 
وإجنـــــــازات  أداءات 
الّتعّلم،  سريورة  طوال 
وضعيات  يف  ووضعه 
أقل  أو  معّقـــــــــدة 
أدائه  الختبار  تعقيدا 
وتقويم   ، الّسلوكي 
كفاءاته وقدراته يف 
مشاكل  مع  الّتعامل 

الواقع احمليطة به.
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نكون أكفاء ال يعني أن نملك جملة من املعلومات واملهارات، فأن نكون أكفاء يعني 
أساسا أن نكون قادرين عىل تجنيد تلك املعلومات واملهارات، وتوظيفها يف مواقف 

معينة ولحل مشكالت. أي: أن نكون فعالني ومنتجني يف وضعيات محددة.

لذلك، يصري بناء الكفايات بهذا املعنى أمرا معقدا وأمرا ذاتيا وشخصيا. فيكون 
من أولويات نشاط املدرسني مساعدة املتعلمني،لكن عىل املتعلمني مساعدة أنفسهم 
يف التعلم والتكوين الذاتي. لذلك، فإن التعليم باملجزوءات يستدعي املتعلم كمسؤول، 

ويتعامل معه كمدبر لتكوينه«)17(.

حال  هو  كما  املدرس  عىل  ال  املتعلم  عىل  الكفايات  بيداغوجيا  تتأسس  وهكذا، 
الوضعيات  من  مجموعة  إىل   يتحول  الدرس  أن  بمعنى  الكالسيكية.  البيداغوجيا 
التي  املوارد  خالل  من  مواجهتها  املتعلم  عىل  ينبغي  التي  املركبة  واملشاكل  املعقدة 
يمتلكها ، حيث يوظفها بطريقة مالئمة ومناسبة من أجل تحقيق الكفاية األساسية 
يهيئ  إال،  ليس  وموجه  مرشد  التصور  هذا  يف  فاملدرس  ثم،  ومن  األنجع.  والهدف 
الوضعيات الجديدة،  ويقرتح املشاكل املعقدة واملركبة التي ينبغي أن يحلها املتعلم. 
البساطة  من  املتدرجة  الوضعيات  من  مجموعة  إىل  يتحول  الدرس  أن  هذا  ويعني 
العمل  عىل  ومحفزة  وبناءة،  وهادفة،   ، ودالة  واضحة،  تكون  حيث   ، التعقيد  إىل 
للمعرفة، بل هو مجرد  املدرس - هنا- ليس مالكا  أن  واالجتهاد والنجاح. واآلتي، 

محرض لألسئلة والوضعيات املشكلة .

املبحث احلادي عشر:
العالقات التفاعلية بني املدرس واملتعلم واملعرفة

واملعرفة.  واملتعلم،  املدرس،  ثالثة هي:  الديداكتيكي عىل عنارص  التفاعل  ينبني 
وإذا كانت الرتبية التقليدية تركز عىل املدرس واملعرفة، إذ تجعل من املدرس مالكا 
كائنا  تجعله  ثم  التفاعيل،  التواصل  مستوى  عىل  املتعلم  فتغيب  املطلقة،  للمعرفة 
سلبيا يتلقى املعلومات فقط، دون مناقشتها أو محاورة صاحبها، وينتج عن ذلك  
أن املتعلم ذات متلقية فقط تحىش باملعلومات واملعارف، فإن بيداغوجيا الكفايات 
واملتعلم،  املعلم،  ثالثة:  أقطاب  بني  اإليجابي  التفاعل  عىل  بالرتكيز  تتميز  الجديدة 

واملعرفة. 

وعليه، تتحول املعرفة، يف البيداغوجيا الكفائية، إىل وضعيات إجرائية تطبيقية، يف 
شكل مشاكل معقدة ومركبة، تستوجب الحلول الناجعة. ومن ثم، تنطلق هذه املعرفة 
من املقررات واملحتويات واملضامني، يف ضوء مجموعة من الكفايات األساسية، عرب 

]17]  محمد الدريج:الكفايات يف التعليم، ص:254.

تتنّقل الّثقافــة 
تدرجيّيـــا، بالّنظم 
يبيــــــــــة  لّتجر ا
حتّددهـــــــــا  اّليت 
قواعدهـــا األّولية، 
لتؤّســـــس مسافة 
عنها  تفصلها  أوىل 
شفافيتها  وتفقدها 
األساسيـــــــــــة. 
قاعــــــــدة  وعلى 
ضعيــــــــــــة  لو ا
تتكــــــــّون، يف 
عمق هذا الّنظـــام، 
الّنظريات العاّمـــة 
لنظام األشيــــــــاء 
والّتأويــــــــــالت 

اّليت تستدعيها.
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وضعيات- مشكالت. ويعني هذا أن املعرفة مرتبطة بالكفاية والوضعية. 

املتعلم  تجعل  التي  الوضعيات  تحضري  يف  الرتبوية  مهمته  فتتمثل  املعلم  أما   
يستضمر قدراته الذاتية ملواجهة هذه الوضعيات املركبة واملعقدة. وعالوة عىل ذلك، 
فللمدرس أهداف ثالثة: فهو يساعد املتعلم عىل تحديد املشكلة أو موضوع الوضعية،  
ثم يساعده عىل  املشكلة،  استثمارها يف حل هذه  ينبغي  التي  املوارد  إىل  ثم يوجهه 
تنظيم موارده بكيفية الئقة وهادفة. ويعني هذا أن دور املدرس توجيهي وإرشادي 
ومنهجي وكفائي وتحفيزي ليس إال. ومن هنا، لم تعد املعرفة ملكا للمدرس، بل 
التي يمتلكها  هي من مكتسبات املتعلم. أي: أضحت املعرفة  مجموعة من املوارد 
املتعلم، وتتكون هذه املعرفة من مهارات، ومعارف، ودرايات، ومواقف، وإنجازات، 
وإتقانات، وكفايات معرفية وثقافية ومنهجية. ومن ثم، فالكفاية هي مجموعة 
من املعارف املختلفة التي يستعملها املتعلم، ويحركها حني يواجه موقفا أو وضعية 

سياقية جديدة.

املدرس عىل حل  إذ يساعده  التعلم،  الحقيقي يف سريورة  البطل  املتعلم فهو  أما 
من  ممكن  قدر  توظيف  مع  والتعقيد،  البساطة  يف  املتدرجة  السياقية  الوضعيات 
مكتسباته الكفائية واملنهجية ، واستعمال موارده بطريقة الئقة وهادفة. بمعنى 
أن كفاياته معرفية ووجدانية وحسية حركية. ويعني هذا أن هذه البيداغوجيا تنمي 
يهتم  حني،  يف  والتواصلية.  املنهجية  إدراكاته  وتقوي  املتعلم،  لدى  املهاري  الفكر 
قيايس وكمي.  تعليم  فهو  ثم،  آيل محدود. ومن  بتعليم رشطي  السلوكي  التدريس 
الذات،  املنهجي اعتمادا عىل  البحث  املتعلم عىل  الكفائية  البيداغوجيا  بينما تساعد 
دائما  والتأهب  واملعقدة،  الصعبة  الظروف  ومواجهة  املستعصية،  املشاكل  وحل 
لالعتماد عىل النفس لحل جميع املشاكل املختلفة التي يواجهها يف محيطه الخارجي. 
ويعني هذا أن هذه البيداغوجيا طريقة دينامكية تساعد عىل اكتساب الفكر  املهاري 

والتعلم املنهجي للوصول إىل هدف ناجع.

فوكـــــو  شكل 
جديـــــدة  نزعــــة 
سابقتها  عن  ومغايرة 
املفاهيم  كل  تلغي 
اليت جاءت بها احلداثة 
واملتمثلة باالهتمـــام 
واحلقيقة  بالــــذات 
والعلـــــم والعقـــــل 
واإلرادة  واملعرفـــــــة 
اإلنسانية، وهو بذلـك 
ذلـــك  مــــوت  يعلن 
اإلنسان ،مل يعد هناك 
للّتحـــرر،  آخر  جمال 
فوكو  ينساق  حيث 
نيتشـــه  عبارة  مع 
يناضــل  »لكـــــي 
يغطي  أن  عليه  املرء 
بغشــــاوة  عينيـــــه 

من األوهام «

,,

,,
محتوى

مدّرستلميذ
مشكلة )مسألة(
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املبحث الثاني عشر: (2)
ختطيط الدرس يف ضوء بيداغوجيا الكفايات

ينبني تخطيط الدرس، يف ضوء بيداغوجيا الكفايات، عىل مجموعة من الخطوات 
الرضورية التي تكمن يف ما ييل:

املطلب األول: تسطري الكفايـــات

أو  أساسية  كفائية  قدرات  يف شكل  مسّطرة  كفايات  الّدرس من  جذاذة  تتكّون 
نوعية أو مستعرضة وممتّدة، كأن نقول مثال:

إنشاء يف ستّة  الّدراسية، عىل تركيب  الحّصة  آخر  ، يف  التلميذ قادرا  أن يكون   -
أسطر، يصف فيه مسجد الحي، موّظفا يف ذلك جملتني حاليتني، وجملتني نعتيتني.

- أن يكون املتعّلم قادرا، يف آخر الحّصة الدراسية، عىل إنجاز جميع التطبيقات 
الكتابية، يف ظرف ربع ساعة.

- أن يكون املتعّلم قادرا عىل استظهار آية قرآنية، مع تفسري مضامينها.

- أن يكون املتعّلم قادرا عىل بناء قاعدة الدرس أثناء املرحلة التكوينية.

وقد تكون الكفايات املسطرة معرفية، أو وجدانية ، أو حّسية حركية، أو منهجية، 
أو ثقافية، أو تواصلية...

املطلب الثاني: تحويل املحتويات إىل أنشطة ووضعيات

تكون محتويات الدرس عبارة عن أنشطة تعلمية ووضعيات متنوعة ومتدرجة، 
سواء أكانت وضعيات معرفية أم وجدانية أم حسية حركية. وتتوّزع هذه األنشطة 
بني ما يعود إىل املدّرس، وما يعود إىل املتعّلم. بمعنى أّن هناك أنشطة املدّرس وأنشطة 
املتعّلم. ومن املعلوم أّن املدّرس هو الذي يحرّض الوضعيّات - املشكالت ليجيب عنها 
املتعّلم. وقد ميز دوكتيل )DE KETELE( بني خمسة أنماط من األنشطة التعّلمية 

املرتبطة ببيداغوجيا اإلدماج، وهي)18( :

* أنشطة االستكشاف أو االستثمار.

* أنشطة التعّلم النسقي.

* أنشطة البناء.

* أنشطة اإلدماج.

* أنشطة التقويم.

الرتبية،  علوم  مجلة  منشورات  بوتكالي،  لحسن  ترجمة:  اإلدماج،  بيداغوجيا  انظر:    [18[

مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة الثانية، 2009م، ص:78-77.

ختطيط  ينبين 
الـــــــــــدرس، يف 
بيداغوجيــا  ضوء 
الكفايـــــــــات، 
جمموعـــــة  على 
مــن خطــــــــوات 
يــــــــــــة  ر و ضر
يف:  تكمــــــــن 
تسطري الكفايات 
يـــــــــــــل  حتو و
إىل  احملتويــــــات 
ووضعيات  أنشطة 
اختيـــــــــــار  مع 
الوسائل والطرائــق 
الديداكتيكية 
والتطبيـق  املناسبة 

الكفائي.

,,

,,
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واليمكن تبنّي هذه األنشطة الكفائيّة بشكل جيّد ودقيق إالّ بتوضيحها عىل النّحو 
التايل:

الفرع األول: أنشطة االستكشاف أو االستثمار

وجذبه  وحركيّا،  ووجدانيّا  ذهنيّا  املتعلم  إثارة  عىل  االستكشاف  أنشطة  تقوم 
ملا تطرحها من مشاكل عويصة،  إيجاد حلول مناسبة  بغية  الجديدة  الوضعيّة  إىل 
ودفعه إىل التفكري فيها. ومن ثّم، تكون هذه األنشطة تمهيدية متزامنة مع التقويم 
التمهيدي أو القبيل أو التشخييص ، وتتمحور حول التعّلمات االعتيادية أو املكتسبة 
أو التعلمات الّسابقة. وال فرق بني االستكشاف يف التعليم التقليدي والتعليم املعارص 
إال من باب وجود الّسياق؛ ألن الوضعيات ال تأخذ معناها ودالالتها الوظيفية إالّ يف 
سياق تداويل ومرجعي ما. بيد أن ما يالحظ عىل مرحلة االستكشاف أّن املتعلم هو 
الذي يقوم بهذا االستكشاف. يف حني، يحرض املدّرس وضعيات االستكشاف الّصعبة 
يف  ينطلق  املتعّلم  أّن  هذا  ويعني  وهادفة.  فاعلة  منهجيّة  بطريقة  املتعّلم  ليحّلها 

استكشافه من وضعية املشكلة، فيختار الحلول املمكنة لحّل هذه املشكلة املعّقدة.

الفرع الثاني: أنشطـــة التعّلـــم النسقــي. 

تعتمد أنشطة التعّلم النسقي عىل بناء املعارف بطريقة تدريجية متناسقة، مع 
مراعاة التدرج يف عملية الرتابط واالتساق واالنسجام بني املوارد األساسية التي ترتبط 
بكفاية ما. وبتعبري آخر، فأنشطة التعّلم النسقي هي »تلك األنشطة التي تتوخى 
االستكشاف:  أنشطة  أثناء  معالجتها  تمت  التي  والخربات  املعارف  مختلف  تنظيم 

ترسيخ املفاهيم، وبنينة املكتسبات وممارستها« )19(.

التنسيق  عىل  القائمة  هربارت  األملاني  املربي  بطريقة  األنشطة  هذه  وتذّكرنا 
األمثلة،  املراجعة، وقراءة  مثل:  الديداكتيكية،  العمليات  املنطقي بني مجموعة من 

واستخراج القاعدة، والتنسيق بني الفقرات، والتطبيق.

الفرع الثالث: أنشطــــة البنـــــاء

أو  والجديدة،  القديمة  املكتسبات  بني  الّربط  يف  البنينة  أو  البناء  أنشطة  تتمثّل 
الّربط بني املفاهيم املتقاربة، أو املقارنة بني املفاهيم والقضايا املتباعدة أو املتكاملة. 
ويعني هذا أن ثّمة أنشطة، مثل: التمارين التطبيقية التي تسعف املتعّلم يف عملية 
يف  البنينة  هذه  تكون  وقد  الجديدة.  واملعارف  املكتسبة  املعارف  بني  والّدمج  الّربط 
مستهل الّدرس أو يف نهايته ، عرب تجميع كل األفكار األساسيّة والثّانوية والفرعية 
عقلية  عمليات  عّدة  بني  الجمع  عىل  البناء  أنشطة  تعتمد  كما  عامة.  خالصة  يف 
ومنطقية ورياضية، كالجمع بني الجمع والرضب وحساب النسبة املائوية يف عملية 

]19]  انظر:  بيداغوجيا اإلدماج، ص:87.

أنشطـــــــة  تقوم 
على  االستكشـــاف 
ذهنّيا  املتعلم  إثارة 
وحركّيا،  ووجدانّيا 
الوضعّية  إىل  وجذبه 
إجياد  بغية  اجلديدة 
ملا  مناسبــــــة  حلول 
تطرحها من مشاكل 
عويصة، ودفعـــــــه 
فيها.  التفكري  إىل 
هذه  تكون  ثّم،  ومن 
األنشطة متهيديــــة 
التقويم  مع  متزامنة 
القبلي  أو  التمهيدي 
التشخيصــــــــي،  أو 
حول  وتتمحــــــــور 
االعتيادية  التعّلمات 
املكتسبــــــــــة  أو 

أو التعلمات الّسابقة

,,

,,

هربارت
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(2)
واحدة ما ، أو املقارنة بني رسمني...ومن هنا، فإذا كانت »جل أنشطة االستكشاف 
التعّلمات،  ترتبط بتعلم اعتيادي، فقد نتصور أنشطة استكشاف ترتبط بمجموع 

من أجل بنينة هذه التعّلمات يف البداية.

وقد يتعّلق األمر بإدخال بعض األفكار األساسية والتمثيلية التي تفس للتلميذ 
جوهر املحتوى كله، عن طريق األمثلة و/ أو التمارين؛ مّما يمكنه من ربط املعارف 

الجديدة بمعارفه السابقة وبتجربته.« )20( 

السابقة والتعّلمات  التعّلمات  الربط بني  إىل  البناء تهدف  أنشطة  أن  ويعني هذا 
الجديدة.

الفرع الرابع: أنشطة التعّلم بحل املشكالت

يواجه املتعّلم وضعية تتطلب حّل مشكلة ما إّما بشكل فردي وإّما بشكل جماعي، 
عرب التفكري يف حيثيات املشكلة بمراعاة سياقها التّداويل، وتدبّرها بشكل جيّد، ثم 
التعّلم  »يحّقق  ثم،  ومن  املشكلة.  هذه  ملعالجة  واملمكنة  املناسبة  الحلول  اقرتاح 
إيصال مفهوم دقيق؛ ألنه  نتائج أفضل من نشاط االستكشاف، يف  بحّل املشكالت 
يقرتح وضعية- مشكلة معقدة،تستلزم أن يقوم التلميذ بتعّلمات متعددة، متداخلة 
ومتمحورة حول هذه الوضعية يف اآلن نفسه. وهي ليست نشاطا يستغرق دقائق 
أو ساعات معدودة، وإنّما يتطّلب عّدة أيام، وأسابيع، أو حتّى عّدة أشهر... وتعتمد 

هذه املقاربة حاليا يف التّعليم العايل بالخصوص.« )21(

ويعني هذا أنّ البحث الذي يقوم به املتعلم يرتبط بفرضية أو مشكلة ما، تستوجب 
البحث والتنقيب معا،  وجمع املادة إليجاد حل لها.

الفرع الخامس: أنشطـــة اإلدمـــاج

التوليف  عمليات  وبعد  املوارد،  اكتساب  بعد  اإلدماج،  أنشطة  إىل  املتعّلم  يلتجئ 
والرتكيب والدعم واملراجعة، من أجل مواجهة وضعية أو مجموعة من الوضعيات 
املتعّلم  يستدمج  آخر،  وبتعبري  وتطبيقا.  تمهيدا  ما  كفاية  تثبيت  بغية  الصعبة، 
نشاط  هو  اإلدماج  إن»نشاط  الوضعية.أي:  لحّل  لتوظيفها  املكتسبة  موارده  كل 
ديداكتيكي يتوخى استدراج التلميذ لتحريك املكتسبات التي كانت موضوع تعّلمات 

منفصلة، فهي - إذاً- لحظات تعّلمية تقوم عىل إعطاء معنى لتلك املكتسبات.

نهاية  يف  والسيما  التعّلم،  من  لحظة  أية  يف  اإلدماج  أنشطة  إىل  نلجأ  أن  ويمكن 
تحقيق  أو  كفاية،  ترسيخ  نريد  عندما  أي:  داالّ،  كالّ  تشّكل  التي  التعّلمات  بعض 

الهدف النهائي لإلدماج.

]20] انظر:  بيداغوجيا اإلدماج، ص:91-90.

]21] انظر:  بيداغوجيا اإلدماج، ص:86.

يلتجئ املتعّلــم 
إىل أنشطة اإلدماج، 
اكتســـــاب  بعد 
وبعــــــــد  املوارد، 
التوليــف  عمليات 
والدعم  والرتكيب 
واملراجعة، من أجل 
وضعية  مواجهــة 
عـــــــة  جممو و أ
الوضعيــــــات  من 
بغيـــــة  الصعبة، 
ما  كفاية  تثبيت 
وتطبيقـــا. متهيدا 
نلجأ  أن  وميكن 
إىل أنشطة اإلدماج 
من  حلظة  أية  يف 
والسيمــــا  التعّلم، 
نريــــــــد  عندما 
كفايــة،  ترسيخ 
اهلدف  حتقيق  أو 

النهائي لإلدماج.
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وتتغري أنشطة اإلدماج هاته، فأثناء التعّلمات االعتيادية، قد تكون أنشطة قصرية 
)ال تتجاوز دقائق معدودات( لوضع مكتسبات عديدة ضمن سياق. ويف نهاية التعّلم، 

تصري املّدة مهّمة: قد تمتد من ساعة إىل عّدة أيام.« )22(

وعليه، ينبني نشاط اإلدماج عىل فعالية املتعّلم باعتباره بطال رئيسيا يف عملية 
بناء التعّلمات، وحّل الوضعيات املشكالت. كما يستلزم اإلدماج من املتعّلم أن يعبئ 
كل موارده املستضمرة ، بشكل من األشكال، لحّل الوضعية املطروحة عليه.  كما 
أن نشاط املتعّلم نشاط ذو معنى، ومرتبط بوضعية جديدة،  وموجه نحو كفاية أو 

نحو هدف إدماج نهائي.

 ومن أمثلة األنشطة اإلدماجية نذكر: نشاط حول حّل املشكالت، ونشاط خاص 
بوضعية تواصل، ومهمة معقدة تنجز يف سياق معطى، وإنتاج حول موضوع معني، 
عميل،  وتدريب  فني،  عمل  وابتكار  ومختربية،  تطبيقية  وأعمال  ميدانية،  وزيارة 

وإنجاز مرشوع بيداغوجي أو مرشوع القسم...

التعّلمات  وتحديد  املستهدفة،  الكفاية  تحديد  عىل  اإلدماج  نشاط  ويرتكز  هذا، 
املتعلم،  دالة وجديدة تراعي مستوى  التي نريد دمجها، واختيار وضعية ما تكون 
وتتيح فرصة إلدماج ما نريد أن يتعّلمه التلميذ، ووضع صيغ التطبيق، مثل: ما يقوم 
املطلوب بدقة،  املتوفرة، وتحديد  الوسائل  املدرس، وإعداد  به  املتعلم، وما يقوم  به 
العمل،  مراحل  وتوضيح  املجموعات...(،  جماعي-   - العمل)فردي  أشكال  وتبيان 

واإلشارة إىل بعض املزالق التي ينبغي تجنبها. 

الفرع السادس: أنشطـــة التقويــم

يرتبط التقويم بعمليات اإلدماج. بمعنى أن التقويم يف هذا املجال إدماجي يقيس 
كفايات املتعلم وطريقة استدماجه للموارد، وكيفية حله للوضعية املشكلة. ويقوم 
التقويم عىل أنشطة التقدير والقياس والتصحيح واملعالجة. ويعني هذا أن أنشطة 
التقويم هي بمثابة وضعيات استدماجية تتطلب حال من قبل املتعلم ، اعتمادا عىل 
والنيص  التداويل  السياق  مراعاة  مع   ، السابقة  ومكتسباته  موارده  من  مجموعة 

واملرجعي والشخيص.

املطلب الثالث: اختيار الوسائـل والطرائق الديداكتيكية املناسبة

الكفايات  بيداغوجيا  مع  تتالءم   التي  البيداغوجية  الطرائق  تمثل  من  البد 
املتنوعة واملختلفة،  اللفظية والبرصية والرقمية  الوسائل  باالنفتاح عىل  واإلدماج، 
والتعليمات  واألسئلة  واألسناد  واملراجع  واملصادر  والوثائق  النصوص  واستعمال 
ومعايري التصحيح ومؤرشات التقويم. إذاً، فمن األجدى اختيار طريقة بيداغوجية 

]22] انظر:  بيداغوجيا اإلدماج، ص:92-91.

نشــــاط  يرتكز 
حتديد  على  اإلدماج 
الكفاية املستهدفة، 
وحتديد التعّلمــــات 
دجمهــــــا،  نريد  اليت 
ما  وضعية  واختيار 
تكون دالة وجديدة 
مستـــــــــوى  تراعي 
فرصة  وتتيح  املتعلم، 
أن  نريد  ما  إلدماج 
التلميـــــذ،  يتعّلمه 
التطبيق،  صيغ  ووضع 
الوسائــــــــل  وإعداد 
وحتديـــــد  املتوفرة، 
املطلوب بدقة، وتبيان 
العمــــــل،  أشكال 
وتوضيح مراحـــــــل 
العمــــــــل، واإلشارة 
إىل بعض املزالــــــــق 

اليت ينبغي جتنبها
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تالئم نشاطا كفائيا ما ، و »ال يخفى أن هناك طرائق عديدة يمكن اتباعها؛ ومنها 
الطرائق  أو  املشكالت،  حّل  طريقة  مثل  التلميذ  نشاط  عىل  ترّكز  التي  الطرائق 
نشاط  حول  أو  املرشوع(،  معني)بيداغوجيــا  مرشوع  حول  التعّلمات  تنّظم  التي 
التي  البيداغوجية  املمارسات  مجموع  أيضا  ومنها  فريني(،  وظيفي)دوكرويل- 
من  مهم  إجراء  وهو  واهتماماتهم.  التالميذ  مواصفات  حسب  األنشطة  تفردن 
منظور اإلدماج، بحيث إن املكتسبات املختلفة ترتّسخ بشكل فردي لدى التلميذ، بما 

فيها األهداف النوعية والقدرات والكفايات«)23(.

البيداغوجية  الطرائق  كل  من  تستفيد  الكفايات  بيداغوجيا  أن  كله  هذا  ويعني 
والوسائل الديداكتيكية التي تساعد املتعّلم عىل حّل جميع الوضعيات التي يواجهها 

يف واقعه الحّي.

املطلب الرابع: التطبيــق الكفائي

تقديم  من  البد   ، تحقيقها  من  التأكد  أو  املتعّلم  لدى  ما  كفاية  تثبيت  أجل  من 
مجموعة من التطبيقات واألنشطة التقويمية للمتعّلم، يف شكل وضعيات إدماجية 
قصرية أو طويلة ، تتدرج يف البساطة والتعقيد. وتستلزم من املتعّلم أن يوّظف كل 
الّزمان  يف  محّددة   ، جديدة  وضعية  ملواجهة  القديمة  وموارده  الّسابقة  مكتسباته 

واملكان والّسياق.

وثمة كتب وكّراسات عبارة عن تطبيقات حول الوضعيات الكفائية واالستدماجية، 
التمارين  وتكون  والتعقيد،  البساطة  يف  متدّرجة  ووضعيات  أنشطة  بمثابة  وهي 
التطبيقية مرتبطة بكفاية ما. لذا، تتنوع  الكتب املدرسيّة والكراريس  املوجودة يف 

األنشطة عىل الرغم من اشرتاكها يف خدمة كفاية معينة.

ومن هنا، فدور املدّرس هو بلورة مجموعة من الوضعيات واملشكالت الرضورية 
وتنظيمها ، من أجل مساعدة املتعّلم عىل اكتساب كفايات معيّنة، يف عالقة بمحتويات 
ومضامني املقّررات الدراسية. ويعني هذا أن املدّرس يحّدد كفاية أساسية ما، مثل: 
كفاية القراءة أو الكتابة أو التعبري، ثم يحّدد مجموعة من األنشطة يف شكل وضعيات 

ومشاكل متدرجة يف ترابط تاّم مع املحتويات املقررة.

املبحث الثاني عشر: 
أنـــواع التقويــــم يف بيداغوجيا الكفايات

األساسية  املرتكزات  ومن  البيداغوجية،  املنظومة  عنارص  أهم  من  التقويم  يعد 
له من عالقة أساسية مع األهداف والكفايات  ملا  ؛  التعّلمية  التعليمية-  العملية  يف 

]23]  انظر:  بيداغوجيا اإلدماج، ص:84.

تستفيــــــــــد 
جيـــــــــا     غو ا بيد
ت  يـــــــــا لكفا ا
الطرائق  كل  من 
جيــــــة  غو ا لبيد ا
ئــــــــــــل  سا لو ا و
الديداكتيكية 
املتعّلم  تساعد  اليت 
على حّل مجيــــع 
الوضعيـــــــــــات 
يواجههـــــــــا  اليت 
يف واقعـــــــــــــه 

احلّي.
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يف  والضعف  القّوة  مواطن  لتشخيص  الحقيقي  املعيار  كونه  عىل  عالوة  املسطرة، 
نظامنا البيداغوجي ، وتجاربنا اإلصالحية يف مجال الرتبية والتعليم.

ومن املعلوم أيضا أن التقييم والتقويم وجهان لعملة واحدة، ولكن التقويم أعّم 
من التقييم والقياس واالختبار؛ ألّن التقويم هو الحكم عىل عمل أو شخص أو يشء 
وتقييم  تثمني  هو  التقويم  إن  أي:  قيمة.  حكم  بإصدار  منجزة  مهمة  أو  حدث  أو 
املنجز أو الشخص املرصود، بعد إخضاعه لطرائق ومعايري دوسيمولوجية وقياسية 
عىل  فيحيل  التقييم  أما  وامتحانات...(.  وفروض،  وروائز،  واختبارات،  األسئلة،   (
القيمة أو التقدير، سواء العددي منه أم املعنوي. ومن ثم، يكون القياس أول خطوة 
يبدأ بها املقوم للحكم عىل املنجز،  مادام خاضعا للقياس الكمي والكيفي.وإذا كان 
التقويم بمعنى التقدير العددي واملعنوي اعتمادا عىل معايري قياسية محّددة، فإنه 
كذلك سريورة نسقية تهدف إىل تحديد مدى تحقق األهداف والكفايات لدى املتعلم 

عرب العملية الديداكتيكية.

هذا، وينصب التقويم عىل مدى تحكم املتعّلم يف مهارة ما، وتحديد درجة التحكم 
واإلتقان، وليس املهم هو تقويم املعارف، بل تقويم الكفايات والقدرات املستضمرة 
لدى املتعلم. بمعنى الرتكيز عىل الكيف، وليس الكم. أي: تقويم مدى تحكم املتعلم يف 
مهارة اكتساب املوارد، وحسن توظيفها. ومن ثم، فالهدف من بيداغوجيا الكفايات 
هو إعطاء معنى ما للتعلمات، مع تحويل املضامني واملحتويات إىل وضعيات ومشاكل 

مستعصية ومعقدة ومتنوعة ومركبة. 

وعىل العموم، فالتقويم هو تعديل للسلوك، وبناء هادف، وثقافة محكمة، وتجويد 
للعمل املطلوب، وزيادة يف النشاط والفاعلية.

التقويــــم  ينصب 
على مدى حتكـــــم 
مهـــــــارة  يف  املتعّلم 
درجـــة  ما، وحتديد 
واإلتقـــان،  التحكم 
تقويم  هو  املهم  وليس 
تقويم  بل  املعارف، 
والقدرات  الكفايات 
ة  ملستضمـــــــــــــر ا
مبعنى  املتعلم.  لدى 
على  الرتكيــــــــز 
وليــــــــس  الكيف، 
هو  والتقويم  الكم. 
للسلوك،  تعديـــــل 
وبناء هـــادف، وثقافة 
حمكمــة، وجتويد 
املطلوب،  للعمـــــــل 
وزيادة يف النشـــــاط 

والفاعلية.
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وعىل  أوىل،  جهة  من  والكفايات  األهداف  عىل  الحقيقة،  يف  التّقويم،  وينصّب   
وعىل  ثانية،  جهة  من  الديداكتيكية  والوسائل  البيداغوجية،  والطرائق  املحتويات، 

التقويم نفسه من جهة ثالثة.

 

ومن ثّم، يمكن الحديث عن أنواع عّدة من التقويم:

املطلب األول: التقويم التشخييص القبيل أو التمهيدي

يقصد بالتقويم القبيل ذلك التقويم الذي ينصّب عىل املكتسبات القديمة يف إطار 
املراجعة واالستكشاف واالستثمار. كما أنّه تقويم يحفز املتعّلم عىل طرح املوضوع 
لدى  والضعف  القّوة  يحاول معرفة مواطن  تقويم تشخييص  أو هو  واستكشافه، 
التّقويم  إرشاديّة وتوجيهيّة وتشخيصيّة. وقد يكون  فله وظيفة  وبالتّايل،  املتعّلم. 
إىل  املتعّلم  انتباه  إثارة  بها  يراد  استكشافية،  وضعية  بمثابة  التمهيدي  أو  القبيل 

موضوع جديد، قد يكون فعال محور الّدرس الكفائي. 

وبناء عىل هذا التّقويم، تتحّدد الكفايات والقدرات املستهدفة، وتنتقى الوضعيات 
واملحتويات واملعارف واملوارد . كما تحّدد الطرائق البيداغوجيّة والوسائل الديداكتيكية 
أو  القبيل  التقويم  يكون  ما  وغالبا  واختبارها.  الكفاية  لقياس  املناسب  والتقويم 
االستكشايف أو التشخييص يف بداية الّسنة أو بداية الحّصة الدراسية، أو حني تحضري 

املقطع األّويل أو التمهيدي من الدرس.

الّتقويم  على  بناء 
التشخيصي القبلي 
أو التمهيــــــــدي، 
الكفايات  تتحّدد 
والقــــــــــــدرات 
املستهدفــــــــــة، 
الوضعيات  وتنتقى 
واحملتويــــــــــات 
ملعـــــــــــــارف  وا
كمــــــا  واملوارد. 
الطرائــــــق  حتّدد 
البيداغوجّيــــــة 
والوسائـــــــــــــل 
الديداكتيكية 
والتقويم املناســـب 
الكفاية  لقياس 

واختبارها.
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املطلب الثاني: التقويـــم التكوينــي

يكون التقويم التكويني يف وسط الدرس أو أثناء بناء العملية التعليمية- التعلمية، 
أو أثناء التنسيق بني أنشطة املتعلم واملعلم،  ويهدف إىل تقويم حلول التلميذ، وكيفية 
تعامله مع الوضعيات. و من ثم، يسعى هذا التقويم إىل مساعدة املتعلم عىل التقويم 
الذاتي ملعرفة األخطاء املرتكبة. وينصب هذا التقويم عىل عالقة املدرس باملتعلم من 

خالل أنشطة الوضعيات. وغالبا، ما يكون التقويم ذاتيا بالفعل. 

بكل  التعليمية-التعلمية  العملية  يتخلل  الذي  التكويني-   التقويم  ويستند  هذا، 
مراحلها-  إىل التنظيم الرتبوي املنهجي، والتعرف إىل املساعدات الرضورية.

وعليه، تتمثل وظيفة التقويم التكويني يف وظيفة تثبيت الكفاية وتعزيزها ، وبناء 
أدائيا  تكوينا  املتعلم  وتكوين  إيجابي،  بشكل  الوضعيات  وترسيخ  كفائيا،  الدرس 
وإنجازيا،  وتطوير قدراته النمائية واملعرفية أثناء مواجهته للوضعية املستهدفة. 
وبطبيعة الحال، تتزامن هذه الوظيفة مع مرحلة الدرس الوسطي أو املقطع الرئيس.

املطلب الثالث: التقويم اإلجمالــي

من  االنتهاء  بعد  الدراسية،  الحصة  آخر  يف  النهائي  أو  اإلجمايل  التقويم  يكون 
املقطع الوسطي الذي يتخلل الدرس، ويكون يف شكل خالصات عامة، أو تطبيقات 
التقويم  أن  هذا  ويعني   . منزلية  و  فصلية  تمارين  أو  طويلة،  أو  قصرية  إدماجية 
اإلجمايل يرتبط بمدة معينة، بعد االنتهاء من فرض أو تجربة أو درس.ويهدف إىل 
قياس املعارف واملهارات ، والتثبت من مدى تحقق الهدف أو الكفاية يف آخر الدرس.

مرتب  يف  اإلدماجية  والوضعيات  التطبيقية  التمارين  كل  تجمع  أن  ويستحسن 
تتبع  خالل  من  املتعلم،  مستوى  يحدد  الذي   )Port-folio( بـ  يسمى  الذي  املتعلم 

إنجازاته عرب الفرتة الدراسية .

املوارد  اكتساب  الهادف عىل كيفية   التقويم اإلجمايل  أن يركز  ينبغي  ثم،   ومن 
الكفائية،  القدرات  وقياس  بامليتامعريف،  يسمى  ما  إطار  يف  واملهارات،  واملعارف 

واالبتعاد عن قياس املعارف واملعلومات املخزنة يف الذاكرة.  

املطلب الرابع: التقويــم اإلدماجــي

 ،)24( )Xavier Roegiers( بالبلجيكي روجرز كزافيي  اإلدماج  بيداغوجيا  ترتبط 
املعنى  بإعطاء  والعايل  واإلعدادي  االبتدائي  التعليم  يف  الكفايات  تطوير  إىل  وتهدف 
االهتمام  املعارف واإلنتاج، دون  التّقويم ينصب عىل  ثّم، فقد كان  للتعّلمات. ومن 
بالكفايات والقدرات التأهيلية. ومن ثّم، تساعد هذه الطريقة عىل النّجاح، بتمهري 
الواقع.  مشاكل  حّل  يف  تسعفه  التي  اإلدماجية  الكفايات  من  بمجموعة  املتعّلم 
يمكن  ال  عام،  هدف  فهذا  البيئة،  نحمي  أن  الرضوري  من  نقول  حينما  وللتّمثيل: 

[24] ROEGIERS, X. Des situations pour intégrer les acquis. Bruxelles : De Boeck 

Université.2003.

التقويــم  يكون 
النهائي  أو  اإلمجالي 
احلصــــــة  آخر  يف 
الدراسية، ويكـــون 
خالصات  شكل  يف 
تطبيقـــات  أو  عامة، 
إدماجيـــــــة قصرية 
متارين  أو  طويلة،  أو 
منزلية  و  فصليــــــة 
يركـــّز  أن  وينبغي 
هذا التقويــــــم على 
كيفية  اكتســـاب 
واملعــــــــارف  املـوارد 
ما  إطار  يف  واملهارات، 
بامليتامعريف،  يسمى 
وقياس القـــــــــدرات 
واالبتعاد  الكفائية، 
عن قياس املعــــــارف 
املخزنــــة  واملعلومات 

يف الذاكرة«
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تقويمه بشكل من األشكال.لكن حينما نضع هذا الهدف يف شكل وضعية بالرتكيز 
وبناءة.  هادفة  مشكلة  وضعية  عن  آنذاك  الحديث  يمكن  والحلول،  األسباب  عىل 
الّسنة يف تخّصص معني، وإذا تعدينا  الكفايات ثالثا يف  وبالتايل، اليمكن أن تتعّدى 

ذلك، فسنلتجئ إىل التّقطيع، وتجزيء املحتويات أكثر فأكثر.

وينضاف إىل ذلك، أنّه  البّد أن يكون التقويم عبارة عن وضعيات معقدة ومركبة 
تلك  توضع  أن  والبّد  الحقيقية،  للكفايات  املتعّلم  تمّلك  مدى  من  التثبّت  أجل  من 
واألسناد  الّصور  من  مجموعة  تقديم  عرب  حيّة،  واقعيّة  سياقات  يف  الوضعيات 
يسمى  ما  وهذا  وثباته.  التقويم  صدق  ذلك  عن  ويرتتّب  ملعالجتها.  والبيانات 

ببيداغوجيا اإلدماج أو املقاربة عرب الكفايات األساسية.

املتعّلم إجابات أصيلة ومبدعة لحّل وضعية ما،  وبناء عىل ما سبق، ننتظر من 
والبّد من تقويم ما أنتجه املتعّلم يف ضوء مجموعة من املعايري التي يسميها روجرز 
مؤرّشات التّصحيح )Critères de correction(. ومن ثّم، فمعيار التّصحيح هو ذلك 
املؤرش الذي ينبغي مراعاته يف إنتاج التّلميذ، مثل: اإلنتاج الواضح الّدقيق، واإلنتاج 
املنسجم، واإلنتاج األصيل....إذاً، فاملؤرّش هو وجهة نظر من خاللها نقّوم عمال ما. 
فإذا أردنا أن نقّوم العبا رياضيّا ما، فقد نرّكز عىل األناقة، وجودة الّلعب، وانسجام 

الفريق، واإلنتاجيّة. 

ومؤرش   )Critère minimal( األدنى  املؤرش  نذكر:  التقويم،  مؤرشات  أهم  ومن 
اإلتقان. فمؤرش األدنى هو الذي يحّدد بعض الرّشوط لتحقيق كفاية ما، كأن نقول 
إذا أضفنا  أّما  توازنه.  الذي ال يغرق. وبالتايل، يحافظ عىل  الكفء هو  الّسباح  بأن 
كفايات أخرى، مثل: السعة، وشّدة الحركة ، واألناقة، واحرتام القواعد، فإننا ننتقل 

.)critère de perfectionnement(إىل  مؤرش اإلتقان

والبد من التقليل من املؤرشات الدنيوية، وإالّ سنكون قساة مع املتعّلمني، حينما 
تتضّخم هذه املؤرشات التقويمية. ويعني هذا أّن التقويم ال يبنى عىل محّك األخطاء، 
أن  يعقل  وال  يخطىء،  ال  من  هناك  فليس  املهارية،  الكفايات  قياس  عىل  يبنى  بل 

يكون الخطأ هو املعيار الوحيد للتقويم .

 )De Ketele( بقاعدة دوكيتيل  اإلدماجي  التقويم  أثناء  االستعانة  هذا، ويمكن 
التي تسمى بقاعدة 3/2 . بمعنى أن نسبة النجاح الكفائي هو اإلجابة عن وضعيتني 
من ثالث وضعيات )25( .والبّد من االحتكام أوال إىل املؤرش األدنى، بدال من االحتكام إىل 

مؤرش اإلتقان التكمييل. 

هذا، والبد أن تكون معايري مؤرش األدنى مستقلة عن بعضها البعض، فال يعقل 
املتعلمني،  أن تكون األسئلة مرتابطة ومتتابعة ومتناسلة، ألنّنا سنكون قساة مع 
بل البد أن تكون األسئلة منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، لكي تكون هناك 

[25] DE KETELE, J.M. L›évaluation des acquis scolaires : quoi ? Pourquoi ? Pour 

quoi ?, Revue Tunisienne des Sciences de l›Éducation, 23,1996, p. 1736-.

يكون  أن  البّد 
عبـــــارة  التقويم 
عن وضعيــــــــات 
ومركبة  معقدة 
التثّبــــت  أجل  من 
متّلـــــك  مدى  من 
للكفايات  املتعّلم 
والبــّد  احلقيقية، 
تلــــــك  توضع  أن 
الوضعيـــــــــــات 
يف سياقات واقعّية 
تقديـم  عرب  حّية، 
عــــــــــــة  جممو
واألسناد  الّصور  من 
والبيانات ملعاجلتها. 
ذلـــك  عن  ويرتّتب 
التقويــــــم  صدق 

وثباته. 
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حظوظ متوفرة أمام املتعلم. عالوة عىل وجود معيار االنسجام الذي يستلزم ترابط 
املتعّلم  الذي يعني تالؤم أجوبة  أجزاء املوضوع منهجيا ومنطقيا، ومعيار املالءمة 
مع تعليمات الوضعية ومعطياتها، ومعيار االستعمال الّسليم لتقنيات التّخصص، 
ومعيار االتساق الّداخيل. وبطبيعة الحال، هذا له عالقة بالكفاية األساسيّة والكفاية 

النوعية.

وعليه، يتضمن اختبار التقويم ثالثة رشوط هي:

* أن يتالءم التقويم مع الكفايات املطلوبة تقويمها.

* أن تكون الكفايات داّلة ومحفزة عىل العمل.

* أن تنصب الكفايات عىل قيم إيجابية كاملواطنة وحماية البيئة مثال )26(.

كما يبنى االختبار اإلدماجي عرب مجموعة من املحّطات عىل النّحو التايل:

* تحديد الكفايات التي ينبغي تقويمها.

* بناء وضعية أو وضعيتني جديدتني مالئمتني للكفاية.

* وضع معايري التقويم املستقلة بشكل واضح ودقيق  يف ضوء قاعدة 3/2.

* كتابة األسناد والتعليمات لكي تكون املهمة التي ينبغي إنجازها من قبل املتعّلم 
واضحة.

املدّرس حني تصحيح ورقة  عليها  التي سيعتمد  التّصحيح  تحديد مؤرّشات    *
االختبار.

* وضع شبكة التّصحيح.

األقل،  أو وضعيتني عىل  االكتفاء بوضعية واحدة  وعليه، فمن األفضل واألجدى 
وعدم تقسيم التعليمات إىل أسئلة فرعيّة جزئيّة متعّددة، يجعل املتعّلم أمام صعوبات 
للتعليمة  وتابعة  متشابهة  تكون  قد  التي  األسئلة  تعّدد  بسبب  معرفية ومنهجية؛ 
األوىل أو الثانية أو الثالثة. بمعنى بناء أسئلة مستقلة هادفة وناجعة. والبد من تجذير 
الوضعية داخل سياقها التداويل، وتكون وضعية جديدة، ويكون اإلنتاج أصيال. كما 
يجب االبتعاد عن نصوص ووثائق وأسناد معروفة، فالبّد أن تكون جديدة وموضوعة 

ضمن سياق جديد.

هذا، وتقوم املؤرشات بدور هام يف توفري تصحيح عادل، فقد يكون مؤرشا كيفيا، 
املتعلم بتوظيف أفعال أو صفات أو أحوال أو تشابيه أو استعارات يف  كأن نطالب 

[26] ROEGIERS, X. Des situations pour intégrer les acquis. Bruxelles : De Boeck 

Université.2003.

يتضمن اختبــــار 
ثالثـــــــــة  التقويم 

شروط هـــــــــــــي:
- أن يتالءم التقويم 
الكفايـــــــــات  مع 

املطلوبة تقوميها.
تكـــــــــون  أن   -
الكفايــــــــــــــات 
وحمفـــــزة  داّلــــــة 

على العمل.
تنصــــــــــب  أن   -
الكفايــــــــــــــات 
إجيابيــــة  قيم  على 
كاملواطنـــــــــــــة 
ومحاية البيئة مثال.
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وصفه، وقد يكون مؤرشا كميا، حينما نطالب املتعلم عىل مستوى الرتكيب بتوظيف 

ثلثي من الجمل صحيحة لكي ينال  3/2.

 - روجرز  حسب   - مهمة  فوائد  واملؤرشات  للمعايري  الخاضع  فللتقويم  وعليه، 
هي)27(: 

* تكون النقط عادلة. بمعنى أن التّقويم ينصب - هنا- عىل الكفايات. ومن ثّم، 
فكثري من الّراسبني يف الرتبية التقليدية قد يكونون ناجحني، وكم من ناجح يستحق 
والقدرات  الكفايات  عىل  الرتكيز  هو  الهدف  مادام  الجديدة،  النظرية  يف  اإلخفاق 

املهارية، وليس عىل املعلومات وكثرة املعارف.

القّوة  مواطن  وإظهار  األساسية،  العنارص  بتقويم  اإليجابية،  النقط  تثمني   *
والعنارص اإليجابيّة يف إنتاجات املتعّلمني.

* تحديد هويّة التلميذ الذي يستحق النجاح أو اإلخفاق.

وعليه، البد من تخفيض مؤرشات التقويم لتحقيق مدرسة النّجاح واألمل. فكّلما 
زادت معايري التّقويم، ضاع التّلميذ بني هذه املؤرشات. وبالتّايل، ال يستطيع التّحكم 
يف األجوبة املتعّددة. لذا، فالبّد من االكتفاء بمؤرّشين أو ثالثة. كما يمكن االكتفاء 
بكفايتني أو ثالث كفايات أساسيّة. وكّلما أكثرنا من مؤرّشات التقويم، خاّصة إذا 
كانت مؤرّشات تابعة وغري مستقلة، فإنّنا نرتكب ظلما يف حّق املتعّلم  الذي نعاقبه 
مّرات متعّددة عىل الخطإ نفسه. ومن األفضل كذلك أن يعرف املتعّلم معايري التّقويم 
لكي يستأنس بها، فيعطي كّل ما لديه . و بالتّايل، يمكن أن يلتجئ إىل التّقويم الّذاتي.

معينة  وضعية  تسطري  عىل  اإلدماجي  التّقويم  يعتمد  سبق،  ما  عىل  وتأسيسا 
مرتبطة بمواردها وسندها وحاملها وتعليماتها ومعايريها ومؤرشاتها التقويمية، 
التّمرير، وشبكة التّحقق، وشبكة التّصحيح واملعالجة  باإلضافة إىل وضع شبكات 
من  أنواع  ثالثة  للمتعلم  يقدم  املدبر  املدرس  أن  املعروف  ومن  واالستدراك.  والدعم 
األنشطة الدراسية: أنشطة ديداكتيكية أو ما يسمى أيضا باملوارد أو التعلمات، وترد 
يف شكل معارف عقلية وذهنية، أو يف شكل قيم ومواقف وجدانية، أويف شكل مهارات 
سلوكية حسية حركية. وهناك أيضا أنشطة موازية تكميلية تهدف إىل خدمة املتعلم 
املكتوبة  األسناد  توظف  التي  اإلدماجية  الوضعيات  كذلك  وهناك  وإفادة.  تسلية 

واملصورة لحمل املتعلم عىل تعبئة املوارد التي اكتسبها أثناء أسابيع تعلم املوارد.

وعليه، تنقسم السنة الدراسية، يف التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي، إىل أربعة 
1000إىل  من  حصيص  حجم  يطابقها  الفعيل،  النشاط  من  كامال  أسبوعا  وثالثني 
1200ساعة. وتنقسم السنة الدراسية إىل أربع مراحل أو درجات ، وتتكّون كل مرحلة 

[27] ROEGIERS, X )2004(. L›école et l›évaluation. Bruxelles: De Boeck Université.

الّتقويم  يعتمد 
اإلدماجــــــــــــي 
تسطري  علــــــــى 
وضعية معينـــــة 
مبواردها  مرتبطة 
وسندها وحاملهـــا 
وتعليماتهــــــــــا 
ومعايريهـــــــــــا 
تهــــــــــا  ا شر مؤ و
 ، مييـــــــــة لتقو ا
فـــــــــــة  ضا إل با
شبكات  وضع  إىل 
وشبكة  الّتمرير، 
وشبكة  الّتحقق، 
الّتصحيــــــــــــح 
والدعــم  واملعاجلة 

واالستدراك.
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إلرساء  والخامس  والرابع  والثاني  األول  األسبوع  يخصص  إذ  أسابيع،  ثمانية  من 
للّربط والتّوليف والّدعم  الثالث من كل مرحلة  الكفاية، ويخصص األسبوع  موارد 
الّسابع  األسبوع  يخّصص  بينما  الجزئي.  باإلدماج  كذلك  يسّمى  ما  أو  والتّقويم، 
لتقويمها  الثّامن  األسبوع  ويخّصص  الكفاية،  إلنماء  فالّسابع   ، لإلدماج  والثّامن 

معالجة وتصحيحا ودعما.

املتعّلم مجموعة من  للتّلميذ  تقدم  أن  اإلدماجية  الوضعية  تدبري  ويستلزم  هذا، 
املوارد يف شكل وضعيّات مرّكبة متنّوعة، بغية أن يستدمج كّل مكتسباته املعرفيّة 
مناسبة  حلول  إيجاد  أجل  من  الحركيّة،  الحّسية  ومهاراته  الوجدانيّة  ومواقفه 
لتلك الوضعيّات املتدّرجة يف الّسهولة والّصعوبة . وينتقل  املتعّلم  إىل إنماء كفايته 
الّشفوية أو الكتابية عرب إنجاز مجموعة من الوضعيات اإلدماجية تعّلما وتطبيقا ، 

بعد مجموعة من أسابيع إرساء املوارد، والّربط بني التعّلمات توليفا وتقويما.

تدبري  يستلـــــزم 
الوضعية اإلدماجيــة 
للّتلميــــــذ  أن تقدم 
جمموعــــــة  املتعّلم 
شكل  يف  املوارد  من 
مرّكبــــة  وضعّيات 
متنّوعة، بغيـــــــــة 
كــــّل  يستدمج  أن 
املعرفّية  مكتسباته 
ومواقفه الوجدانّيـــة 
احلّسيـــــة  ومهاراته 
احلركّية، من أجــل 
إجياد حلول مناسبــة 
الوضعيـــــــّات  لتلك 
الّسهولة  املتدّرجة يف 

والّصعوبة.

,,

,,
من أجل ممارسة الكفاية

عرب وضعيّات إدماجيّة

تعّلم اإلدماج وتقويمه خالل أسبوعي اإلدماج  

إيجاد العالقة بني موارد مجّزأة
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إرساء املوارد مثل املعارف واملهارات والسلوكات 

والتوليف بني املوارد

اإلدماج، سريورة شخصيّة
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املستهدفة،  الكفايات  تقويم  إىل  املدّرس  يلتجئ  اإلدماج،  من  االنتهاء  وبعد 
وتصحيحها يف ضوء معايري  الّدعم املناسبة ومؤرّشات التّقويم اإلدماجي، رغبة يف 

إيجاد حلول عالجيّة داخليّة وخارجيّة.

وهكذا، يعتمد املدّرس، يف تدبري الوضعية اإلدماجية، عىل دفرت أو كراسة الوضعيات 
اإلدماجية التي تتضمن مجموعة من الوضعيات واألسناد والصور األيقونية والوثائق 
أخرى،  جهة  ومن  التنقيط.  وسّلم  التعليمات  من  بمجموعة  املرفقة  الدياكتيكية، 
هناك دليل اإلدماج، ويشتمل عىل كّراسة الوضعيات اإلدماجية، وبطاقات التمرير أو 

االستثمار، وشبكات التحّقق، وكذلك شبكات التّصحيح.

وعليه، يستوجب تدبري الوضعية اإلدماجيّة أربعة مراحل متكاملة ومتتابعة هي: 

* فهم الوضعية اإلدماجية عنوانــا، وسياقــا، وأسنــادا، وصورا، ومقصودا، 
واستيعاب التعليمات بشكل جيد. 

* إنجاز العمل املطلوب باحرتام تعليمات الوضعية، وإنجاز العمل كما هو مطلوب 
وموصوف، واستثمار الّصور والوثائق بشكل جيّد لخدمة املوضوع.

* التحّقق من جودة اإلنتاج، عن طريق التّحقق من مراعاة املواصفات، ومقارنة 
قيمة اإلنتاج باإلنتاج املنتظر.

* املعالجة الّداخلية والخارجيّة تقويما وتصحيحا ودعما من أجل تطوير اإلنتاج. 
وهنا، يعتمد التصحيح الذاتي وتحسني اإلنتاج.

املطلب الخامس: التقويــم اإلشهادي

نعني بالتقويم اإلشهادي ذلك التقويم املرتبط بشهادة أو دبلوم ما يسمح للمتعّلم 
باالنتقال من مرحلة دراسية إىل أخرى ، أو بإجراء مباراة ما للحصول عىل وظيفة ما 

أو تولية منصب معني.

الّدروس  شهادة  فهناك  دبلوم،  أو  شهادة  بمنح  درايس  سلك  كل  ينتهي  وعليه، 
االبتدائية إثر اجتياز الّسنة السادسة، وشهادة السلك اإلعدادي بعد النجاح يف الّسنة 

الثالثة إعدادي، وشهادة البكالوريا بعد اجتياز الّسنة الثانية من سلك البكالوريا. 

املطلب السادس:  التقويـــم الذاتـــي

بنفسه،  أخطاءه  املتعّلم  يصّحح  أن   )autoévaluation( الذاتي  بالتقويم  نعني 
اعتمادا عىل مجموعة من املؤرّشات ومعايري وأدوات التّصحيح الواضحة والدقيقة 
والبسيطة. ومن ثّم، يساعد هذا التقويم املتعّلم  عىل تنظيم التعّلمات وفق بيداغوجيا 

كفائيّة إدماجيّة.

وغالبـــا، ما يستعني التّقويـــم الّذاتـــي بوضـــع شبكــــة التّصحيـــح 
الذاتي)Une grille de correction(،  يف ضوء مجموعة من املؤرشات الديداكتيكية 
والبيداغوجية . والهدف من ذلك هو معرية التّصحيح، ودفع املتعّلم إىل التّصحيح الّذاتي 

 يعتمد املدّرس، 
يف تدبري الوضعية 
اإلدماجيـــة، على 
دفرت أو كراســــة 
الوضعيـــــــــــات 
اإلدماجيــــــة اليت 
جمموعة  تتضمن 
الوضعيــــــات  من 
واألسنــــاد والصور 
األيقونية والوثائق 
 ، كتيكية يا لد ا
مبجموعة  املرفقة 
التعليمــــــات  من 

وسّلم التنقيط.
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يف ضوء مجموعة من التعليمات واملعايري واملؤرشات التقويمية التي ترتبط بالوضعية 
والكفاية املقّومة. ومن ثّم، يحّقق هذا التّقويم نوعا من املوضوعية. وقد يدخل هذا 
النّوع من التّقويم أيضا ضمن ما يسمى بالتّصحيح الذاتي )Autocorrection(، » إّما 
بمنح التلميذ دليل التصحيح، وإّما بمنحه أدوات ليصّحح أخطاءه بنفسه؛ ومن هذه 
األدوات: املعايري، والطريقة، واملراجع)القاموس، واملوسوعة، والكتاب املدريس...( ، 

أو الجواب )وعليه يف هذه الحالة تحديد الطريقة املوصلة إليه(، إلخ.

وهناك معالجة أخرى عن طريق املقابلة واملقارنة بني تصحيح ذاتي وتصحيح 
خارجي)تصحيح املدّرس، وتصحيح التالميذ اآلخرين(، من أجل االستفادة من زوايا 

الرصاع السوسيومعريف)التقايم(« )28(

ومن األجدى أن يعتمد التقويم الذاتي عىل شبكة التّصحيح لكي يقوم املتعّلم بنفسه 
أو بمساعدة مدّرسه عىل تبيان أخطائه، وتجريدها وتصنيفها وتقييمها وتقديرها 
وتقييمها. أي:»يجب معالجة إنتاجات التالميذ، إىل جانب تثمينها والتصديق عليها 
يف اآلن نفسه، سواء كان املدّرس هو من يختارها، أم تالميذ آخرون، بمساعدة شبكة 
تصحيح )تقدم الّجواب الّصحيح(، أو شبكة تقويم، حتى لو تضمنت أحكاما سلبيّة 
أكثر من اإليجابيّة )يلزم الحرص ، دائما، عىل البدء بإبراز الجوانب اإليجابية(. ويسي 
هذا األمر عىل كل أنشطة املتعّلم، والسيما إنتاجات التالميذ يف إطار أنشطة اإلدماج. 
فإلقاء النّظرة التحليلية عليها، بمنح التالميذ تغذية راجعة دقيقة محّددة ليتمكنوا 
يف  التحليلية  النّظرة  هذه  تفيدهم  كما  تحسينها.  ينبغي  التي  الجوانب  تحديد  من 

التموقع بالنّسبة إىل املستوى املنتظر يف التقويم الجزائي.« )29(

وعليه، فالتقويم الذاتي هو الذي يقوم به املتعلم بنفسه ، حينما يصحح أخطاءه 
والتّحقق  التّصحيح  شبكات  عىل  اعتمادا  واملؤرشات،  املعايري  من  مجموعة  وفق 

واالستثمار.

وخالصة القول، يتبني لنا – مما سبق ذكره- أن بيداغوجيا الكفايات هي التي 
تنصب عىل املتعّلم، وتعنى بتطوير الكفايات والقدرات لديه، من خالل وضعه أمام 
ناجعا انطالقا من سياق ما. بمعنى أن  التي تستوجب حالّ  الوضعيات- املشكالت 
بيداغوجيا الكفايات هي مقاربة تربوية جديدة، تعطي األولوية للمتعلم الذي يملك 
القدرة عىل اكتساب املعارف  واملوارد التي ينبغي توظيفها أثناء مواجهته للوضعيات 

الصعبة واملعقدة.

وعليه، تهدف هذه املقاربة الرتبوية املعارصة إىل تكوين متعلم كفء، يعرف كيف 

]28] انظر: بيداغوجيا اإلدماج، ص:129.

]29] انظر:  بيداغوجيا اإلدماج، ص:108.

بيداغوجيـــــا  إّن 
الكفايــــــــــــــات 
تربوية  مقاربة  هي 
تعطي  جديـــــــدة، 
للمتعلم  األولويـــــة 
القدرة  ميلــــك  الذي 
اكتســــــــاب  على 
املعارف  واملــــوارد اليت 
أثناء  توظيفها  ينبغي 
للوضعيـات  مواجهته 
الصعبة واملعقـــــدة. 
تربوية  مقاربة  وهي 
معاصرة تهـــــــــدف 
متعلم  تكويــن  إىل 
يعـــــــــرف  كفء، 
يستثـمـــر  كيـــف 
ويوظفها،  املعرفـــــة 
ويعرف كيف ينمي 
بطريقــــة  تفكريه 

ميتامعرفية.
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يستثمر املعرفة ويوظفها، ويعرف كيف ينمي تفكريه بطريقة ميتامعرفية. واآلتي، 
أّن هذه املقاربة ال تهتم باملحتويات واملعارف كما هو حال املدرسة التقليديّة، بقدر 
والكفايات  واملواقف  واملهارات  املعارف  اكتساب  بطريقة  والوعي  بالكيف  تهتم  ما 
الكفايات  تربط  النظريّة  هذه  أّن  هذا  ويعني  واملنهجية.  والثقافية  التواصلية 

بالوضعيات داخل سياق تداويل ما.

وأهّم إيجابية تمتاز بها هذه املقاربة الرتبوية هو إعادة النظر يف مقاييس التقويم 
واالختبار، واالستعانة بالتقويم اإلدماجي الكفائي يف الحكم عىل الكفاءات والقدرات 
التعلمية. ومن مزايا هذه املقاربة كذلك أنّها تتبع الحياة الشخصية للمتعّلم طوال 
مساره الدرايس، فتقيم عالقة تفاعلية إيجابية بني املتعّلم واملعّلم، مع تجذير النّشاط 
التعلمي يف الحياة الشخصيّة للمتعّلم، عالوة عىل الرتكيز عىل ماهو كيفي ومنهجي 

ومهاري. 

بالتالميذ،  املكتظة  التعليمية  األقسام  يف  املقاربة  هذه  تطبيق  اليمكن  أنه  بيد 
واليمكن أيضا تمثّلها يف الفصول الدراسية العادية التي فيها تعّدد يف الفوارق الفردية 
الناتجة عن سياسة الخريطة املدرسية ، ويتعّذر أيضا  تطبيقها يف األقسام املشرتكة 
كما هو الشأن يف املغرب. كما تستوجب هذه املقاربة من املدّرس تحضري مجموعة 
من الوضعيات الّصعبة التي تتناسب مع مستوى املتعّلم، ناهيك عن تعقد مساطري 
يف  املدّرس  تكوين  إىل  ماسة  الحاجة  أّن  كما  للمدّرس.  بالنّسبة  اإلدماجي  التقويم 
إطار هذه البيداغوجيا تكوينا كفائيا حقيقيا ومنتجا ومبدعا وهادفا، حيث يصبح 
املدّرس موّجها ومرشدا ومحرضا للوضعيات اإلدماجية، وليس معّلما، أو ملّقنا، أو 

مالكا للمعرفة املوسوعية التي يريد أن يشحن بها عقل املتعلم كما، وليس كيفا.

احلاجــــــة  إّن 
ماسة إىل تكوين 
املدّرس فـــــي إطار 
البيداغوجيــا  هذه 
كفائيـا  تكوينا 
حقيقيا ومنتجــــا 
ومبدعا وهادفـــــا، 
يصبــــــــح  حيث 
املدّرس موّجهـــــــا 
ومرشدا وحمضـــرا 
ت  ضعيــــــــــا للو
اإلدماجية، وليــس 
معّلما، أو ملّقنــــا، 
أو مالكا للمعرفة 
اليت  املوسوعيـــــة 
يريد أن يشحن بها 
عقل املتعلم كما، 

وليس كيفا.
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من املعروف أن التقويم هو أهم عملية إجرائية يف العمليّة التعليمية- التعّلمية؛ 
إجرائي  معيار  هو  أو  الكفاية،  أو  الهدف  تحّقق  مدى  عىل  يحكم  الذي  هو  ألنّه 
نستعني به للتّثبت من تحّكم املتعّلم يف الكفاية املستهدفة أو األساسيّة أو النوعية 
أو املستعرضة، والتّأكد كذلك من مدى تمّكنه من حصيلة املوارد واملعارف واملهارات 

والّدرايات التي اكتسبها بطريقة مستضمرة عرب سريورة التّعلم.

 وإذا كان التّقويم التقليدي يعنى بقياس املعارف ، واالهتمام بالكّم، والتثبت من 
قدرات الحفظ واالستيعاب لدى املتعّلم، فإن التقويم اإلدماجي يهتّم بتقويم القدرات 
الكفائية لدى املتعّلم، بوضعه أمام وضعيات إشكالية صعبة ومعقدة، من أجل أن 
يجد لها حلوال ناجعة، وتكون تلك الوضعيات مستمدة من الحياة اليومية أو الواقعية 
أو الحياة املدرسية. ويعني هذا أّن املتعلم يتعّلم الحياة عرب الحياة ذاتها. ومن هنا، 
أو  الكفء  أو  املتمكن  املتعّلم  عىل  للحكم  املنهجي  الّسبيل  هو  اإلدماجي  فالتّقويم 
املؤّهل، والحكم أيضا عىل املنظومة الرتبوية والديداكتيكية، وتقويم مستوى التعليم 
يف وطننا العربي مقارنة بالتعليم يف الدول الغربية أو الّدول املتقدمة والنامية . ومن 
البيداغوجية  املقاربة  بالحديث عن  إال  اإلدماجي  التقويم  الحديث عن  هنا، اليمكن 

بالكفايات.

التقويم  مثل:   ، التقويم  من  عدة  أنواع  عن  الحديث  يمكن  التذكري،  باب  ومن 
والتقويم  اإلجمايل،  والتقويم  التكويني،  والتقويم  القبيل،  والتقويم  التشخييص، 
اإلشهادي، والتقويم املستمر، والتقويم اإلعالمي، والتقويم الذاتي. وما يهمنا يف هذا 
بالتقويم  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  الذي  اإلدماجي  التقويم  عند  التوقف  هو  املوضوع 
الكفائي.إذاً، ما الكفايات؟ وما التقويم اإلجمايل؟ وما مكوناته؟ وما رشوطه؟ وما 
أهدافه؟ وما قيمته؟ وكيف نحرض وضعية إدماجية وفق التقويم اإلدماجي؟ هذه 

هي األسئلة التي سوف نحاول اإلجابة عنها يف فصلنا الثاني هذا.

املبحث األول:
 التعريف بالتقويم اإلدماجي

إذا كان التقويم يقصد به قياس قدرات املتعلم وخرباته وتعلماته ودراياته ومهاراته 
 )Intégration( اإلدماج  فإن  لديه،  والضعف  القوة  مواطن  بتشخيص  وإتقاناته، 
اإلدماجية  الوضعيات  معالجة  يف  واستثمارها   ، السابقة  املكتسبات  توظيف  هو 
املعقدة والصعبة. بمعنى أن املتعلم يستدمج كل تعلماته وموارده الدراسية وأبحاثه 
ومعلوماته املخزنة واملستضمرة يف حل وضعية إدماجية ما، بغية التثبت من مدى 
أيضا  اإلدماج  املطلوبة. ويساعدنا  الكفاية األساسية  أو  املستهدفة  الكفاية  تحقق 
عىل حسن استعمال معارفنا ومهاراتنا يف التعامل مع الوضعيات اإلدماجية ، سواء 
بغية  وكيفية،  كمية  معايري ومؤرشات  مركبة، ومعالجتها وفق  أم  بسيطة  أكانت 
الحكم عىل املتعلم بالكفاءة والتأهيل أو عدم استحقاقه ذلك. والهدف من ذلك كله 
هو إعداد املتعلم للحياة الواقعية أوالحرفية أو املهنية لكي يتكيف مع سوق الشغل، 
ويتأقلم  مع صعوبات الحياة ومشاكلها وعوائقها. أي: تسعف عملية اإلدماج املتعلم 

الّتقويم  كان  إذا 
يعنى  التقليدي 
بقياس املعـــــارف، 
بالكّم،  واالهتمام 
لتثبــــــــــــــت  ا و
احلفظ  قدرات  من 
لدى  واالستيعاب 
املتعّلم، فإن التقويم 
اإلدماجـــــي يهتّم 
القـــدرات  بتقويم 
لدى  الكفائيــــة 
املتعّلم، بوضعـــــه 
وضعيـــــــات  أمام 
صعبة  إشكالية 
أجل  من  ومعقدة، 
حلوال  هلا  جيد  أن 
وتكــون  ناجعة، 
الوضعيـــــات  تلك 
من  مستمــــــــدة 
أو  اليومية  احلياة 
احلياة  أو  الواقعية 

املدرسية.
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يف امتالك الذكاء الكفائي النظري والتطبيقي عىل حّد سواء.

والوضعيات  واملكتسبات،  واملوارد  الذاتي،  التعّلم  عىل  اإلدماج  ينبني  هنا،  ومن 
اإلدماجية، والحلول الناجعة، والتقويم، والتّصحيح، واملعالجة. ويشكل هذا كّله ما 
يسمى باملقاربة اإلدماجية )Approche intégratrice(. ومن ثّم، يمكن الحديث عن 

تخطيط إدماجي، وتدبري إدماجي، وتقويم إدماجي)30(. 

  )31( كسافيي  روجريز  البلجيكي  باملربي  اإلدماجية  املقاربة  ارتبطت  وقد  هذا، 
يف  واضحا  ذلك  يتجىّل  كما   ،)DE KETELE( دوكيتيل  وبرشيكه   ،)ROEGIERS(

كتابهما )بيداغوجيا اإلدماج( الذي نرش سنة 2000م.

املبحث الثاني: 
مرتكزات التقويـــم اإلدماجي

 : التي يمكن تحديدها يف  املرتكزات  اإلدماجي عىل مجموعة من  التقويم  يرتكز 
والحلول  املستهدفة،  والكفاية  اإلدماجية،  والوضعية-  والتوليف،  والدعم  املوارد، 

اإلدماجية.

املطلب األول: املـــوارد التعلميــــة

واملعطيات،  واملعارف،  التعّلمات،  من  مجموعة   )Ressources( باملوارد  نعني 
والخربات، والتّجارب، واملهارات، واملمارسات، والتطبيقات، والّدرايات، واإلتقانات، 
أو  الّدرايس  املتعّلم سابقا يف فصله  إليها  تعرف  التي  املتنوعة  واألنشطة  والبحوث، 
مقّرره التّعليمي أو يف مؤّسسته الرتبوية. وهذه املوارد قد يكون املتعّلم قد استوحاها 
من مدّرسه مبارشة، أو اكتسبها شخصيّا عرب التعّلم الذاتي، وعرب العروض املنجزة، 

والبحوث الفردية، واألعمال امليدانية.

املطلب الثاني: الدعـــم والتوليــف

يخضع اإلدماج لعملية الدعم والتوليف، بعد مرحلة اكتساب املوارد واستيعابها 
وضعيات  أمام  املتعلم  وضع  إىل  اللجوء  واليمكن  مستضمرة،  بطريقة  وتخزينها 
إدماجية إال بعد فرتة الدعم والتطبيق والتوليف والرتكيب بني املعارف، بعد أن اكتسبها 

]30] عبد الكريم غريب: بيداغوجيا اإلدماج، منشورات عالم الرتبية، الدار البيضاء، املغرب، 

الطبعة األوىل سنة 2011م، صص:191-187.

[31]  ROEGIERS, X.,avec la collaboration de DE KETELE, J.-M. Une pédagogie 

de l›intégration, Bruxelles-Paris : De Boeck Université,2000. 304 pages.

يساعد اإلدمــــــــاج 
استعمال  حسن  على 
يف  ومهاراتنا  معارفنا 
التعامل مع الوضعيات 
اإلدماجيــــــة ، سواء 
أم  بسيطـــة  أكانت 
ومعاجلتها  مركبة، 
وفق معايري ومؤشرات 
وكيفيــة،  كمية 
على  احلكم  بغية 
بالكفـــــاءة  املتعلم 
عدم  أو  والتأهيــــــل 
استحقاقــــــــه ذلك. 
واهلدف من ذلك كله 
املتعلم  إعـــــــداد  هو 
الواقعيـــــــة  للحياة 
املهنية  أو  أواحلرفية 
مع  يتكيــف  لكي 
ويتأقلم   الشغل،  سوق 
احلياة  صعوبات  مع 
ومشاكلها وعوائقها.
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اسثمار  والتّوليف  الّدعم  بعملية  يقصد  آخر،  وبتعبري  منفصلة.  بطريقة  املتعلم 
مكتسبات املتعّلم يف شكل مراجعة عامة ومفصلة ودقيقة وواضحة وناجعة، بإنجاز 
إنجاز  عىل  مستقبال-   - املتعّلم  لتعويد  املسبقة  اإلدماجيّة  األنشطة  من  مجموعة 
التّعّلمات  أّن املتعلم قد اكتسب مجموعة من  الوضعيّات اإلدماجية. أضف إىل ذلك، 
والخربات والّدرايات املنفصلة ليجمع بينها ويرّكبها بشكل منسجم ومتّسق، أثناء 
حصص الّدعم والتوليف التي تعقب مبارشة حصص املوارد واملكتسبات والتعّلمات. 
التّقويم  نطاق  والّدعم هي مرحلة متقدمة وسابقة يف  التوليف  فعملية  ومن هنا، 

اإلجمايل، إذ تأتي مبارشة، بعد حصص الّدروس والتعّلمات وتخزين املوارد.

املطلب الثالث: الوضعية اإلدماجيـــــة

يقصد بالوضعيّة اإلدماجية تلك األنشطة الّصعبة واملعّقدة التي تحمل يف طياتها 
بالكفاية  ارتباطا وثيقا  املتعّلم، وترتبط  ناجعة من  تتطّلب حلوال  عوائق ومشاكل 
معلومات  اإلدماجيّة  الوضعيّة  تتضّمن  هذا،  من  وأكثر  األساسية.  أو  املستهدفة 
ومعايري،  وتعليمات،  وخطاطات،  ووثائق،  وصورا،  وأسنادا،  ورصيحة،  ضمنية 
ومؤرّشات كميّة وكيفيّة. وترد يف شكل مسألة معّقدة تستلزم حلوال ، وكلما وجد 
املتعّلم حلوال لهذه الوضعيات املرّكبة والّصعبة واملعّقدة ، كان املتعلم كفئا ومؤهال 

وذكيّا. وبالتّايل، استحق شهادة أو دبلوم النّجاح.

اإلدماج  بقوله:»يقصد بوضعية  اإلدماجية  الوضعية  الكريم غريب  عبد  ويعرف 
)Situation d’intégration( الوضعية التي ينبغي للتلميذ أن يكشف يف إطارها عن 
قدراته عىل تجنيد موارد عّدة؛ وبتفكيك هذه الوضعيّة بشكل  يتيح للمتعّلم  اإلجابة 
عن أسئلة جزئيّة أو إنجاز مجموعة من املهام البسيطة، فقد يكون  هنالك انزياح 
إدماج  إثارة  بالتحديد  تهّم  املسألة  أن  يعني  الذي  األمر  وهو  به؛  القيام  يراد  عما 

الّدرايات  واإلتقانات ، وليس القيام بمجاورتها«)32(.

ومن هنا، يتبني لنا أن الوضعية اإلدماجية هي أساس اإلدماج والتحقق من مدى 
تمكن املتعلم من الكفاية األساسية املستهدفة.

املطلب الرابع: الكفايـــة املستهدفة

)كفاية معيار  األساسيّة  الكفاية  أو  املستهدفة  الكفاية  بتقويم  اإلدماج  يرتبط 
مدى  من  والتّأكد  املتعّلم،  إنتاج  يف  تحّققها  مدى  من  التّثبت  بغية  األدنى(،  الحّد 
التي  التعّلمية. ومن هنا، فالكفاية املستهدفة هي  املتعّلم ملختلف موارده  اكتساب 
فيها  ويشرتط  النّجاح،  أساس  وهي  اإلدماجيّة،  الوضعية  تعليمات  عليها  ترّكز 
املالءمة ، واالستعمال الّسليم ألدوات ومفاهيم املاّدة، واالنسجام. وتتقابل الكفاية 

والتقييم، منشورات  التطبيق  نماذج وأساليب  اإلدماج،  بيداغوجيا  الكريم غريب:  ]32] عبد 

عالم الرتبية، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة 2010م، ص:197.

بالوضعّية  يقصد 
تلك  اإلدماجيــــة 
الّصعبة  األنشطة 
اليت  واملعّقــــــــدة 
طياتها  يف  حتمل 
ومشاكل  عوائق 
حلــــــوال  تتطّلب 
املتعّلم،  من  ناجعة 
ارتباطــــا  وترتبط 
بالكفاية  وثيقا 
أو  املستهدفــــــــة 
وكلما  األساسية. 
وجد املتعّلم حلوال 
الوضعيــــات  هلذه 
والّصعبة  املرّكبة 
واملعّقدة ، كــــان 
كفئــــــا  املتعلم 

ومؤهال وذكّيا.
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املستهدفة األساسية مع كفاية اإلتقان أو كفاية جودة اإلنتاج. ويعني هذا كّله أنّه 
يستحيل الحديث عن إدماج يف غياب الكفاية األساسية أو الكفاية املستهدفة؛ ألنّها 
هي املعيار املستعمل الختبار عمل املتعّلم، وفحص قدراته الكفائية من خالل الحلول 

التي قدمها ملعالجة الوضعية اإلدماجيّة.

وتأسيسا عىل ماسبق، ينبغي أن تكون الكفاية قابلة للتّقويم. لذا، البّد أن تصاغ 
بطريقة إجرائية واقعية. فإذا أخذنا عىل سبيل املثال هذه العبارة: »احرتام البيئة«، 
فهذه العبارة ال يمكن تجسيدها كفائيا أو مهاريا، واليمكن تقويمها عمليا.لذا، البد 
ّمن وضعها يف وضعية معقدة أو يف سياق إشكايل ما ، ضمن أسناد )نصوص ، وصور، 
وتعليمات، وإرشادات، وتوجيهات...(، وتحويل الوضعية إىل كفاية إجرائية واقعية، 
يمكن تقويمها إجرائيا، والتّحقق منها فعليّا وعمليّا. كأن نقدم للمتعلمني - مثال- 
وضعية إيكولوجية )تتعّلق بالبيئة(، نطالب فيها املتعّلمني بتحديد األسباب والنتائج 
نحوية،  أو  رصفية،  أو  لغوية،  مفاهيم   من  درسوه  بما  االستعانة  مع  والحلول، 
وملموسة،  مشّخصة،  وضعية  عن  الحديث  يمكن  وهنا،  داللية...  أو  تركيبية،  أو 
ومعطاة،  وملموسة  إجرائية  الكفاية  تكون  أن  بمعنى  للتقويم.  وقابلة  وواقعية، 
ضمن وضعية مركبة ومعقدة، تستلزم حلوال من املتعلم، وهذه الحلول املقدمة هي 

التي تحكم عىل مدى كفاءته من عدمها.

والحفاظ  البيئة بصفة عامة،  الحفاظ عىل  إدماجية تحث عىل  وإليكم وضعية 
املاء بصفة خاصة.

لنحافـــظ عىل املـــاء

بعد  له  اكتب  املاء،  استعمال  يف  يفرط  أنه  فالحظت  لك،  صديق  لدى  مدة  أقمت 
عودتك إىل منزلك.

»استقطبت املوارد الطبيعية اهتمام علماء البيئة، نظرا لدورها يف حياة الكائنات 
واملجتمعات، ولقد أدرك اإلنسان أن البيئة أصبحت معرضة للتدهور والتبذير، ومن 

املوارد املهددة باالستنزاف الغابة واملاء«.

أحمد الحطاب: السكان والبيئة : الرتبية السكانية باملغرب1991م، ص:203.

الوضعية 2 املرحلة 2 الكفاية 2
املستوى 

السادس
اللغة العربية

احلديث  يستحيل 
غياب  يف  إدماج  عن 
األساسية  الكفاية 
الكفايـــــــــــة  أو 
هي  ألّنها  املستهدفة؛ 
املستعمـــــــل  املعيار 
املتعّلم،  عمل  الختبار 
قدراتــــــــه  وفحص 
خالل  من  الكفائية 
قدمهـــــا  اليت  احللول 
الوضعيـــــة  ملعاجلة 
اإلدماجّيـــــــــــــة. 
تكــون  أن  وينبغي 
قابلـــــــة  الكفاية 

للّتقويم.
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التعليمات:

انطالقا من الوثيقة والصورة، اكتب له رسالة من إحدى عرشة جملة عىل األقل:

تذكره باألرضار الناجمة عن تبذير املاء؛  -

تحدثه عن منافع املاء؛  -

تقدم له أربع نصائح لرتشيد استعمال املاء )33(.  -

يالحظ أن هذه الوضعية اإلدماجية تجّسد الكفاية املطلوبة التي تتمثّل يف مدى 
قدرة املتعلم عىل كتابة رسالة يف موضوع البيئة )الحفاظ عىل املاء(، بالرتكيز عىل 

أرضار تبذير املاء، وذكر منافعه، وتقديم النّصائح بغية ترشيد استعمال املاء.

املطلب الخامس: الحلــــول اإلدماجيـــة

الحلول أنواع عدة منها: الحلول املبارشة، وحلول الحفظ، وحلول الذكاء، وحلول 
الرتكيب واالستنتاج، والحلول الثقافية، والحلول املوجهة، والحلول املستقلة، والحلول 
اآلنية  الكتابية، والحلول  الجماعية، والحلول الشفوية، والحلول  الفردية، والحلول 
الفورية، والحلول املؤجلة...بيد أن ما يهمنا ، يف هذا السياق،  هو الحلول اإلدماجية 
بالتقويم اإلدماجي من جهة، والوضعية اإلدماجية من  ارتباطا وثيقا  التي ترتبط 

جهة ثانية.

ويعني هذا أن الوضعية اإلدماجية، بسياقها، وأسنادها، وتعليماتها، ومعايريها، 
أساسية هي:  انطالقا من معايري  املطلوبة،  الحلول  تستلزم  التي  ومؤرشاتها، هي 
معيار املالءمة، ومعيار االستخدام السليم لألدوات، ومعيار االنسجام؛ ومعايري ثانوية 
تتمثل يف معيار الجودة واإلتقان. ومن ثم، يتميز الحّل الحقيقي واملعترب بتمثّل هذه 

املعايري التقويمية كّلها، سواء أكانت أساسيّة أم ثانوية، بالجمع والتوليف بينها.

املبحث الثالث: 
الوضعيـــة اإلدماجية

ومرّكبة،  معّقدة  وضعيات  إطار  يف  اإلدماجي  التّقويم  نماذج  تصاغ  أن  ينبغي 
وفق الكفاية األساسية املراد تنميتها لدى املتعّلم. واليعني هذا أن تكون الوضعيات 
املقّدمة للمتعّلم وضعيات طبيعية أو معاشة ، بل وضعيات أقرب إىل الواقع، يف شكل 
من  نوعا  توضيحيّة...تتطّلب  وخطاطات  ومستندات،  وصور،  ووثائق،  نصوص، 
والّدعم  والتمهري  التعّلم  حصص  يف  اكتسبها  التي  املوارد  وفق  املتعّلم  من  املعالجة 

والتّوليف.

السادس،  املستوى  األول،  الجزء  اإلدماجية،  الوضعيات  الوطنية: كراسة  الرتبية  ]33] وزارة 

مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، املغرب، 2010م، ص:11.

ينبغي أن تصاغ 
الّتقويـــــم  مناذج 
إطار  يف  اإلدماجي 
معّقــدة  وضعيات 
أقـــرب  ومرّكبة، 
يف  الواقـــــع،  إىل 
نصـــوص،  شكل 
وصـــــور،  ووثائق، 
 ، ت ا مستنــــــــد و
وخطاطــــــــــات 
. . . ضيحّيــــــة تو
نوعــــــــا  تتطّلب 
من  املعاجلــة  من 
املوارد  وفق  املتعّلم 
يف  اكتسبها  اليت 
التعّلـــــم  حصص 
والتمهري والّدعــــم 

والّتوليف.
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وتنبني الوضعية اإلدماجيّة عىل مجموعة من العنارص واملكّونات األساسية التي 
يمكن حرصها فيما ييل:

املطلب األول: الوضعية - املسألة

من  الوضعيّة  من  تتكّون  التي  املسألة  الوضعيّة  اإلدماجي  التقويم  يتضّمن 
يف  وسياقا.  موضوعا  تحوي  الوضعيّة  أّن  بمعنى  أخرى.  جهة  من  واملسألة  جهة، 
حني، تتوّفر املسألة عىل عائق أو مشكل ينبغي أن نجد له حالّ. وكّل من وجد هذا 
الحّل، فهو شخص كفء أو مؤّهل )34(. ومن ثّم، تكون الوضعيّة يف خدمة التعّلمات 
الجديدة. ويعني هذا أنّنا نتعّلم كيف نحّل املشاكل. وتذّكرنا هذه الّطريقة ببيداغوجيا 
تبعا  املسألة هي »وضعية تضع عائقا معينا  املشكالت. ومن هنا، فالوضعيّة  حّل 
لسلسلة من التعّلمات، مثل: الوضعية املسألة التي تقتيض إنشاء مجّسم للمدرسة، 

باستعمال مواد معيّنة، بهدف تقديم املدرسة يف إطار معرض.

اتخاذها يف مواجهة  التي يتعني  إيجاد اإلجراءات  التي تقتيض  املسألة  الوضعية 
مشكلة بيئية مطروحة. 

الوضعية املسألة التي تقتيض رشح بنية اجتماعية تتّسم بطابع الرّصاع اعتمادا 
عىل وقائع تاريخية سابقة«)35(.

ويمكن الحديث عن أنواع عّدة من الوضعيّات، فهناك وضعيّات حياتيّة، ووضعيّات 
وتربويّة.  ديداكتيكيّة  أو  بنائيّة  أو  تعلميّة  ووضعيّات  مهنية،  ووضعيّات  طبيعية، 
عن  تجيب  وضعية  هي  عام،  بشكل  املسألة،  كزافيي:»الوضعيّة  يقول،  هذا  ويف 
إشكال مطروح. ويف الحياة اليومية، تمىل الوضعيّات املسائل من قبل األحداث التي 
تتعّلق  التي  املسألة  للوضعيّة  بالنسبة  الّشأن  يواجهها كّل شخص يوميّا؛ كما هو 
املفاتيح...إلخ. ونتكّلم  التي تتعّلق بضياع  املسألة  بتوليف مواعيد عّدة، والوضعيّة 
عن وضعيّات حياتيّة مثلما نتكّلم عن وضعيات مهنيّة، عندما نطرح هذه األخرية يف 
إطار مزاولة مهنة، مثل: مواجهة مشكلة عطب يف آلة، ويف حال التزامنا بأجل محّدد 
لإلنتاج.وكّل هذه األمثلة تشّكل وضعيّات يمكن وصفها بوضعيّات طبيعيّة.  يف اإلطار 
املدريس، الوضعيّة املسألة هي وضعيّة ...يتّم بناؤها أيضا عىل اعتبار أن الوضعيّة 
املسألة تتموضع داخل سلسلة مخّطط لها للتعّلم.وسيكون هناك عىل سبيل املثال 
عدد أقّل من املعطيات املشّوشة، كما هو األمر يف وضعيّة حياتيّة، أو معطيات يتّم 
تقديمها للتّلميذ وفق ترتيب معنّي لكي يحرتم التّدرج فيما يخّص الصعوبات التي 

يتعني عليه تجاوزها.« )36(

]34] كسافيي روجيريز : التدريس بالكفايات)وضعيات إلدماج املكتسبات(،
 ترجمة: عبد الكريم غريب، منشورات عالم الرتبية، الدار البيضاء، املغرب، 

الطبعة األوىل سنة 2007م، ص:11.

]35] كسافيي روجيريز : التدريس بالكفايات، ص:13.

]36] كسافيي روجيريز : التدريس بالكفايات، ص:18.

التقويم  يتضّمن 
الوضعّية  اإلدماجي 
تتكّون  اليت  املسألة 
من  الوضعّية  من 
من  واملسألة  جهة، 
مبعنى  أخرى.  جهة 
حتوي  الوضعّية  أّن 
يف  وسياقا.  موضوعا 
املسألة  تتوّفر  حني، 
على عائق أو مشكل 
له  جند  أن  ينبغي 
وجد  من  وكّل  حاّل. 
هذا احلّل، فهو شخص 
ومن  مؤّهل.  أو  كفء 
الوضعّية  تكون  ثّم، 
التعّلمات  خدمة  يف 
هذا  ويعين  اجلديدة. 
كيف  نتعّلم  أّننا 

حنّل املشاكل
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ولكن ما يهمنا من الوضعيّات - املسائل الوضعيّات الّديداكتيكية، وهي الوضعيّات 
التي يقرتحها املدّرس لجماعة الفصل قاطبة يف سياق تعّلم جديد: درايات، وإتقانات 
بوضعيّات  الوضعيّات  هذه  أيضا  وتسّمى  اإلدماجيّة.  املوارد  من  جديدة...انطالقا 
االستكشاف التي تهدف إىل تملك تعّلمات جديدة ، بحل ّاملشاكل املستعصية. ويكون 

االستكشاف بطرح أسئلة حول موضوع ما، وطرح فرضيات حوله...

ومن جهة أخرى، يمكن الحديث عن الوضعيّات اإلدماجية أو ما يسمى بالوضعيّات 
املستهدفة أو وضعيّات إعادة االستثمار أو وضعيات  األهداف، ويلتجىء إليها املتعّلم 
بعد االنتهاء من اكتساب املوارد، والدخول يف عملية اإلدماج أو استثمار املعلومات 
أو املسائل  التي تطرحها الوضعيات املشكالت  أو املعقدة  لحّل املشاكل املستعصية 

املعقدة والصعبة واملركبة.

وإذا كانت الوضعيّات الديداكتيكية توّظف لتيسري التعّلم الجيّد، فإّن الوضعيّات 
أجل  السابقة من  املعلومات واملوارد  اإلدماجيّة تقوم بدمج  الوضعيّات  أو  األهداف 
حّل وضعية جديدة، بغية التثبّت من مدى تحّقق الكفاية املستهدفة. ويف هذا، يقول 
كزافيي: »التقتيض وضعيّــة مسألــة هدف مجـــاورة تمارين صغرية، ألن  هــذا 
قد يكون مجرد مراجعة؛ بل تقتيض وضعيّة معّقدة، يكون فيها عىل التّلميذ القيام 
اآلن  يف  يتعّلق  األمر  إن  قبل.  من  صادفها  وإتقانات  درايات  عدة  وتوليف  بمفصلة 
نفسه بوضعيّة مسألة  يف شكل سريورة، تستعمل لتعّلم اإلدماج، ووضعيّة مسألة 
منتوج، تستعمل كشاهد عىل  ما يتعنّي أن يتمّكن منه التلميذ. وحتى ال تلتبس هذه 

الوضعيّات بالوضعيّات املسائل الّديداكتيكية، فنسّميها وضعيّات أهداف.«)37(

وعليه، تصبح الوضعيّة دعامة خامة بمعلوماتها املفصلة، ثم هي أداة ديداكتيكية 
تساعد التلميذ عىل التعّلم وحل املشكلة، ثم هي عقد مربم بني املتعّلم واملدرس الذي 
إجرائي.إذاً،  وتنفيذ  وعمل  إنجاز  كذلك  وهي  ديداكتيكي(،  الوضعيّات)عقد  يقرتح 
هناك تفاعل بني املتعّلم واملعلومات، وتفاعل بني املتعّلم واملدرس، وتفاعل بني املتعّلم 
والعمل، من خالل تعاقد رصيح أو ضمني بني مقرتح الوضعية ومن يحلها )املتعّلم(.

كما تتنوع الحلول إىل حّل موجه، وحّل مستقل، وحّل فردي، وحّل جماعي...

وتنبني الوضعيّة املسألة عىل الهدف العائق. أي: مواجهة العائق وتجاوزه انطالقا 
من املوارد املكتسبة التي استضمرها املتعّلم بغية إدماجها لحّل الوضعية- املشكلة. 
إذاً، يضع املدّرس هدفا، ويتمثّل هذا الهدف يف طرح مشكلة أو عائق ينبغي تجاوزه 
املواجهة بني  العائق، وهو يصدر عن  بالهدف  الهدف  له. ويسّمى هذا  وإيجاد حّل 

منطقني:

» منطق األهداف املّحددة من لدن الخبري )املدّرس، وأخصائيو املحتويات(، والتي 
تنتج عن تحليل املحتويات؛

]37] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:34.

إذا كانــــــــت 
الوضعّيـــــــــــات 
الديداكتيكية 
توّظــــــف لتيسري 
فإّن  اجلّيد،  التعّلم 
الوضعّيات األهداف 
الوضعيــــــــّات  أو 
تقـــوم  اإلدماجّية 
املعلومــــات  بدمج 
واملوارد السابقة من 
أجل حّل وضعيــة 
بغيـــــة  جديدة، 
مــــدى  من  التثّبت 
الكفايــة  حتّقق 

املستهدفة.
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ومنطق تحليل الصعوبات التي تعرتض املتعّلم لكي يتجاوز ويتوّصل إىل الّدرايات 
املراد تكوينها انطالقا من تمثاّلته الخاّصة.

الخبري ومنطق  املنطقني: منطق  توّفق بني هذين  أن  املعيقات  األهداف  وتحاول 
املتعلم:

لدى  تقّدما فكريا  التعّلم  بطريقة معينة، حيث يشكل  الهدف  يدرس  من جهة، 
التالميذ؛

قابل  معيق  عىل  االشتغال  من  يمكن  بشكل  الهدف  يدرس  أخرى،  جهة  ومن 
للتجاوز من قبل املتعّلم.

يتعّلق األمر-إذاً- بنوع من التفاوض بخصوص الهدف.« )38(

وتختلف طبيعة الوضعيّة - املسألة من فرد إىل آخر، ومن لحظة إىل أخرى، فقد 
تكون صعبة ومعّقدة عند فرد ما، وسهلة ومتداولة عند فرد آخر، وقد تكون مشكلة 
ما يف لحظة معينة، وال تكون كذلك يف لحظة أخرى. ويف هذا السياق، يقول كزافيي: 
»إن مفهوم الوضعيّة املسألة نسبي أساسا، ألنه يرتبط يف جزئه األكرب بمن يتكّلف 
بحّل هذه الوضعيّة. ويمكن أن تكون وضعيّة معينة، وضعية مسألة بالنسبة لفرد 
ما؛  لكنها تبقى وضعيّة متداولة بالنسبة لفرد آخر. وباملثل، يمكن أن تشكل وضعيّة 
معينة، وضعيّة مسألة بالنسبة لفرد ما يف لحظة معينة، وال تطرح له أي إشكال يف 

لحظة أخرى.«)39( 

أو وضعيّة حّسية  أو وضعيّة وجدانيّة،  املسألة معرفيّة،  الوضعيّة -  وقد تكون 
حركية.

عىل  قادرا  يكون  أي:  اإلدماجية.  وضعيّته  بحّل  املستهدف  هو  التلميذ  ويكون 
التي  املكتسبة  موارده  عىل  بناء  الجديدة،  املعّقدة  الوضعيّة  لحّل  مكتسباته  إدماج 
بعملية  يقوم  الذي  هو  أو  اإلدماج  يف  فاعال  التلميذ  يكون  أن  بمعنى  استضمرها. 
اإلدماج؛ » وهذا الينفي بعض أشكال العمل الجماعي التّعاوني أحيانا؛  وهي أشكال 
عمل قد تخدم بعض التالميذ فيما يخص مقصدية إدماج املكتسبات؛ ذلك أن املهم هو 
التأكد من أن كل تلميذ، خصوصا الضعيف، لديه فرصة مهمة لتجنيد تفكريه...«)40(

واإلتّقانات،  )الّدرايات،  واملوارد  بالتّعّلمات  املسألة   - الوضعيّة  ترتبط  وعليه، 
األنشطة  أن  كما  اإلدماجية.  والوضعيّات  الديداكتيكية،  والوضعيّات  واملهارات(، 

]38] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:28.

]39] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:29.

]40] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:43.

إن مفهوم الوضعّية 
أساسا،  نسيب  املسألة 
يف  يرتبــــــــط  ألنه 
مبن  األكرب  جزئــه 
هذه  حبّل  يتكّلف 
الوضعّية. وميكـــن 
أن تكون وضعّيــــة 
وضعيـــــــة  معينة، 
لفرد  بالنسبة  مسألة 
ما؛  لكنهـــــــا تبقى 
متداولـــــة  وضعّية 
آخــر  لفرد  بالنسبة 
وباملثل، ميكــــــــن 
وضعّية  تشكل  أن 
وضعّيـــــــة  معينة، 
لفرد  بالنسبة  مسألة 
معينة،  حلظة  يف  ما 
لـــــــــــه  تطرح  وال 
أي إشكال يف حلظة 

أخرى.

,,

,,

4747 اإلصالح 02
2015

كتاب



02اإلصالح48
2015

كتاب

(2)
الّسياق، وأنشطة تعليمية -  أنواع: أنشطة تعليمية - تعّلمية مجّردة من  التعلمية 
تعّلمية مسبقة، وأنشطة تعليمية - تعّلمية يف وضعية طبيعية، وأنشطة التّمارين 

والتطبيق.

وعليه، للوضعية املسألة وظيفة إدماجية من جهة )التقويم اإلدماجي(، ووظيفة 
تقويمية من جهة أخرى)التقويم التكويني أو اإلجمايل(. بل يمكن الحديث عن أهداف 
أو  التشخييص(،  الدراسية)التقويم  السنة  بداية  يف  إدماجية  لوضعيات  تشخيصية 

ألهداف التوجيه والضبط واإلشهاد يف آخر السنة الدراسية)التقويم اإلشهادي(. 

للتقدم،  فرصة  باعتبارها  للتالميذ،  اإلدماج  يتيحه  ما  كزافيي:»هذا  يقول  إذ 
وخصوصا ألضعفهم؛ ذلك أن الفوارق بني التالميذ النبهاء والضعاف منهم، مرّدها 
إىل كون التالميذ النبهاء يستطيعون اإلدماج بشكل تلقائي؛ إنّهم ليسوا بحاجة إىل 
تعّلم نوعي من أجل إعادة استثمار مكتسباتهم.وبالتايل، فإّن املستفيد من تطوير 
الوضعيات، تشّكل  أن مثل هذه  اعتبار  النبهاء عىل  التالميذ  اإلدماج، هم  وضعيات 
لهم فرصا للتّمرن، كما  يستفيد منها التالميذ الضعاف بدورهم؛ إذ تشكلت بالنسبة 
لهم تعّلما حقيقيا.إنّه تعّلم قلما تتاح لهم الفرصة لتلقيه، مادام قد ترسخت لديهم 
بشكل قوي الفكرة  التي مفادها أن املساعدة الوحيدة للتالميذ الضعاف، تكمن يف 
تبسيط التعّلمات. ومن املؤكد أن هذا صحيح يف بعض اللحظات، لكنهم يحتاجون 

فيما بعد، للعودة إىل لحظات تعّلم ما هو مرّكب.«)41( 

إذاً، اليمكن الحديث عن تقويم إدماجي إال باستحضار الوضعية اإلدماجية، واملوارد 
املكتسبة، والكفايات املستهدفة، وأنشطة الدعم والتوليف، والحلول املقرتحة. ومن 
املوارد، وتعلم كيفية  تعلم  بعدة مراحل أساسية هي:  اإلدماجي  التقويم  يمر  هنا، 

دمج هذه املوارد، وتقويم عملية الدمج لهذه املوارد.

]41] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:64-63.

من  املستفيـــــد 
وضعيــــات  تطوير 
هم  اإلدمـــــــــــاج، 
التالميذ النبهاء على 
هذه  مثل  أن  اعتبار 
الوضعيات، تشّكل 
للّتمرن،  فرصا  هلم 
يستفيدمنها  كما 
الضعـــاف  التالميذ 
إذ  بدورهـــــــــــم؛ 
بالنسبة  تشكلت 
حقيقيا. تعّلما  هلم 
تتاح  قلما  تعّلم  إّنه 
هلم الفرصة لتلقيه، 
ترسخت  قد  مادام 
بشكل  لديهـــــم 
الفكــــــــرة   قوي 
أن  مفادهـــــــا  اليت 
الوحيدة  املساعدة 
الضعاف،  للتالميذ 
تبسيط  يف  تكمن 

التعّلمات.

,,

,,

الوضعيّة املشكلة
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املطلب الثاني: الّســــنـــد 

نعني بالّسند أو األسناد )Support(  تلك العنارص أو الدعامات املادية التي تعتمد 
عليها الوضعيّة املسألة أو الوضعيّة اإلدماجية ، مثل: النصوص،  والوثائق، والصور، 
واأليقونات،  والخرائط، والبيانات، والجداول، واألشكال الهندسية ، والخطاطات... 

ويرتكز الّسند عىل ثالثة عنارص هي: الّسياق، واملعلومة، والوظيفة.

وهذه األسناد إّما لفظية )نصوص ووثائق(، وإّما برصية)صور وخرائط وجداول 
وبيانات...(،  وإّما رقمية) معطيات الحاسوب(. ويمكن توضيح ذلك كله بالّشكل 

التايل:

الفرع األول: السيــــاق

الذي يصف  اإلطار  ذلك  أو هو  الوضعية،  فيها  تتم  التي  البيئة  بالسياق  يقصد   
البيئة التي تتموضع فيها الذات. أي: ترتبط الوضعية بالسياق الذي يعني مجموعة 
يف  الظروف  من  »مجموعة  داخلها.أي:  األشخاص  فيها  يتموقع  التي  الظروف  من 

لحظة معينة« )42(. 

وقد يكون السياق طبيعيا، أو حياتيا، أو مهنيا، أو مدرسيا...ومن هنا، فالسياق 
هو البيئة التي يتم فيها عمل التالميذ، ويشتمل عىل مكونات عدة: اإلطار املختار) 
املكاني(، وزمن  )السياق  الوضعية  فيه  تحل  الذي  والفضاء  مثال(،  املدريس  اإلطار 
العمل  للوضعية.أي:  االجتماعية  البيئة  أيضا  الزمني(، ويتضمن  الوضعية)السياق 

بشكل فردي أو بمساعدة ويص يف إطار مجموعة )السياق االجتماعي(.

أضف  إىل ذلك، فالسياق هو » البيئة التي تعرض فيها املسألة كسياق حفل أو 
سياق مراسلة مدرسية أو سياق الدفاع عن البيئة أو سياق محاربة داء السيدا إلخ...

إنه يتعلق بمحتوى املسألة، وليس بحلها، مادام من النادر أن يكون بإمكاننا استباق 
ظروف تحقيق هذه األخرية.ويمكن أن يكون السياق معيشا من قبل التالميذ، عندما 
تعرض الوضعية بشكل طبيعي.وعىل خالف ذلك، عندما يتعلق األمر بوضعية مبنية، 
يكون عىل التالميذ بذل مجهود لكي يلجوا هذا السياق الذي يبقى بالنسبة لهم بناء 
خارجيا بشكل قبيل.وطبيعة هذا املجهود ، عىل الخصوص، هي التي تجعل وضعية 

معينة تكتيس داللة أو التكتسبها بالنسبة للتلميذ.« )43(. 

وينبغي أن يرتبط السياق بالقيم التي نود غرسها يف املتعلم، مثل: قيم املواطنة، 
وقيم التسامح، وقيم التعاون، وقيم التضامن، وقيم السلم، والرتبية عىل الصحة، 

ومحاربة السيدا، وقيم الرتبية السكانية، وقيمة الحفاظ عىل البيئة...

]42] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:12.

]43] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:85.

األسناد  أو  الّسند 
العناصـــــــــــر  هي 
املادية  الدعامات  أو 
عليها  تعتمد  اليت 
أو  املسألة  الوضعّية 
اإلدماجية  الوضعّية 
النصــــــــوص،   مثل: 
والصـــــور،  والوثائق، 
واأليقونــــــــــــات،  
والبيانات،  واخلرائط، 
واجلداول، واألشكال 
اهلندسيــــــــــــــة، 
 . . . ت طــــــــا خلطا ا و
الّسنـد  ويرتكــــز 
عناصر  ثالثة  على 
الّسيـــــــــــاق،  هي: 
والوظيفة.  واملعلومة، 
لفظية  إّما  واألسناد 
ووثائـــــق(،  )نصوص 
)صور  بصريـــة  وإّما 
وجـــــداول  وخرائط 
ـّا  وبيانات...(،  وإمـــــــ
رقمية ) معطيــــــات 

احلاسوب(.
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وغالبا، ما يتّم وصف الّسياق يف نّص تمهيدي، أو يف رسم توضيحي يعرض ديكور 
الوضعيّة، كالّشخص، ومميزات املرسل واملرسل إليه، والتّحديدات املكانية والزمانية 

املتعّلقة بالوضعيّة.

وهكذا، يعتمد الّسياق، يف تدريس الّلغات، عىل الّسياق التّواصيل كاعتماد املراسلة، 
واستحضار كل أطراف التّواصل ) املرسل-املرسل إليه- الّرسالة- الزمان- املكان- آثار 
التلفظ(. يف حني،  يرتكز الّسياق ، يف مواد العلوم اإلنسانية، عىل الوثائق التي يتعني 
استغاللها. ويتكىء الّسياق، يف املواد األدبية، عىل النصوص الشعرية أو النثرية أو 

النقدية. أما السياق يف العلوم التجريبية والحقة ، فيتغري حسب رضورات اإلدماج.

وللتمثيل نأخذ هذا النموذج :

املغرب قبل الفتح اإلسالمي

الروماني  األثري  املوقع  إىل  سياسية  رحلة  يف  للمشاركة  نفسه  »عزيز«  سجل 
بولييل، تنظمها جمعية تهتم بالطفولة والثقافة، فدعاك لتزويده بمعلومات حول 

هذه املعلمة التاريخية باملغرب.

الكفاية 2 املرحلة 2 الكتابة
املستوى 

السادس

التاريخ والرتبية 

عىل املواطنة

لعب الفينيقيون دورا هاما يف امليدان التجاري يف كل من حوض 

البحر املتوسط والساحل األطليس يف املغرب... وأدخلوا الكتابة 

األبجدية.

الّسياق،  يعتمد 
يف تدريــــــــــس 
الّلغـــــــــات، على 
الّتواصلــي  الّسياق 
كاعتمـــــــــــاد 
 ، سلــــــــــــة ا ملر ا
واستحضار كـــل 
الّتواصـــل.  أطراف 
يف حني،  يرتكـز 
الّسياق ، يف مــــواد 
اإلنسانيــة،  العلوم 
اليت  الوثائـــق  على 
استغالهلا.  يتعني 
الّسياق،  ويتكىء 
األدبية،  املواد  يف 
النصــــــوص  على 
يــــــــــــة  لشعر ا
أو النثريــــــــــــة 
أو النقديــــــــــة. 
يف  السيــــــاق  أما 
التجريبية  العلوم 
واحلقـــة ، فيتغري 
ضــــرورات  حسب 

اإلدماج.

,,
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الوثيقـــة 1

التعليمات:

يتحدث سياق هذه الوضعية اإلدماجية عن مشاركة سياحيّة لعزيز حيال املوقع 
األثري الروماني بولييل، يف إطار األنشطة الجمعويّة. لذا، قّرر البحث عن معلومات 
تتعّلق بهذه املدينة. ومن ثّم، فقد كانت الوثيقتان يف خدمة »عزيز« للتّعرف إىل مدينة 

ولييل سياحيا وتاريخيا.

الفرع الثاني: املعلومـــــات

املعلومات  أّن  بمعنى  األساسيّة.  ومواردها  الوضعيّة  معطيات  هي  املعلومات 
ما  وغالبا،  دالليّا.  ويعضد  الّسياق،  بها  يغلف  ومضامني  محتويات  بمثابة  هي 
تكون املعلومات هي عنارص للّسياق، مثل: الّذوات الحارضة يف الّسياق، واملعطيات 
الزمانية واملكانية، والوثائق، والنصوص، والخربات التي يتضمنها النص السياقي. 
التمييز  ويف هذا، يقول كسافيي: »وأحيانا، تكون الحدود دقيقة جّدا عىل مستوى 
املكان  لتحديد  يكون  أالّ  يمكن  حيث  الّسياق؛  وعنارص  )املعلومات(  املعطيات  بني 
والتاريخ أي تأثري يف بعض الحاالت، ونعتربه عنرص سياق؛ ويف حاالت أخرى، يمكن 
أن يكون له تأثري، لدرجة أنّه يعترب معطى. فمن الّصعب جّدا إرساء هذه الحدود، 

لدرجة أّن بعض املعطيات تكون يف الوقت نفسه عنارص الّسياق«)45(.

ويعني هذا أّن املعلومة عبارة عن معطيات من شأنها أن تتدّخل يف حّل وضعية 
أو  مالئمة  تكون  أو  جهة،  من  ناقصة  أو  تاّمة  املعلومة  تكون  أن  معينة.ويمكن 
مشّوهة من جهة أخرى. وغالبا، ما تكون املعلومة متضّمنة يف الوثائق التي يعرضها 
الّسند. وبصفة عامة، تتواجد املعلومة يف الوضعيّة، إالّ أنه قد يحدث أن تدعو املتعّلم 

إىل البحث بنفسه عن املعلومات املالئمة من أجل حّل الوضعيّة.

وتتّخذ معلومات الّسياق عّدة مظاهر، كأن تكون عنارص رسم يتعنّي مالحظته، 
أو مقدار عدّدي يتعنّي استعماله، أو ماّدة ينبغي استعمالها لصنع يشء معنّي، أو 

حدثه عن هذه املعلمة التاريخية؛  *

اقرتح عليه خطة لحمايتها؛  *

* حدثه عن تأثري الفينيقيني يف سكان املغرب )44(.

 انطالقا من الصورة والنص ومادرسته يف التاريخ ويف الرتبية عىل املواطنة:

]44] وزارة الرتبية الوطنية: كراسة الوضعيات اإلدماجية، ص:27.

]45] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:89.

مبثابة  هي  املعلومات 
ومضامني  حمتويات 
الّسيــــاق،  بها  يغلف 
داللّيــــــــا.  ويعضد 
تكـــــون  ما  وغالبا، 
عناصر  هي  املعلومات 
الّذوات  مثل:  للّسياق، 
الّسياق،  يف  احلاضرة 
الزمانية  واملعطيـــات 
والوثائق،  واملكانية، 
واخلربات  والنصـوص، 
الّنص  يتضمنها  اليت 
السياقي. وأحيانـــــا، 
احلــــــــدود  تكون 
دقيقة جــــــّدا على 
بني  التمييز  مستوى 
)املعلومات(  املعطيات 

وعناصر الّسياق.
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تفاصيل واردة يف وثيقة يتعنّي تحليلها، أو كلمات ينبغي توظيفها يف إنتاج معنّي...

وترد املعلومات يف أشكال عّدة، كأن ترد يف شكل أدبي )رسدي وحكائي(، أو يف شكل 
تصميم أو خطاطة، أو يف شكل وثائق يتعني تحليلها...ويمكن أن تتواجد املعلومات 
واملعطيات السياقية يف ملفوظ الوضعيّة أو عىل خالف ذلك، ويمكن أن تربز مجتمعة 
وشاملة ) حالة نص رسدي( ، أو منفصلة بطريقة مقطعيّة) حالة الوثائق(. وقد 
رقميّة   املعلومات  تكون  وقد  عنه.  تتميّز  أو  بالّسياق  واملعطيات  املعلومات  تمتزج 
)التوّفر عىل أعداد أو أرقام( أو غري رقمية ، وقد تكون حقيقية )معقولة( أو خيالية، 
وقد تكون  فردية )موجهة إىل فرد واحد( أو جماعية) موجهة إىل جماعة الفصل(، 
وقد تكون ثابتة أو قابلة للتكيّف )تكييفها مع الّسياق البيئي أو الواقعي الذي يوجد 

فيه املتعّلم(.

وقد تكون املعلومات واملعطيات موجودة داخل الوضعيّة. ويف حاالت أخرى، ينبغي 
للمتعّلم أن يبحث عنها يف أماكن أخرى، مثل: األنرتنت، والكتب، وبنك املعلومات...

وهناك معطيات مساعدة أو معطيات مشّوشة غري مالئمة التتدّخل يف حّل املسألة، 
معلومات  أو  معطيات  وثّمة  املسألة.  لحّل  رضوريّا  معطى  تكون  أن  يمكن  ولكن 
ينبغي تحويلها قبل استعمالها أو توظيفها أو استعمالها، مثل: تحويل اللرتات إىل 

أمتار مكّعبة يف الرياضيات - مثال-.

الفرع الثالث: الوظيفــــــة

تثري الوظيفة الهدف الذي يتحقق اإلنتاج من أجله.أي: يجيب مفهوم الوظيفة عىل 
التّايل: ماذا نستهدف بالوضعيّة؟ ولم تصلح هذه الوضعيّة؟ وما وظيفتها  السؤال 
الوضعيّة؟ وما هي وظيفتها  تجيب عنه  أن  ينبغي  الذي  املفروض  وما  اإلجرائيّة؟ 

البيداغوجية؟

ومن هنا، فالوظيفة اإلجرائية للوضعيّة هي الحاجة التي يفرتض أن تستجيب 
لها الوضعيّة. لذا، فالوضعية »بإمكانها أن تأخذ طابعا إجرائيّا أوال، فإّن لها وظيفة 
وضعيّة  بإمكان  إّن  القول:  خاّصة.ويمكن  بطريقة  التعّلمات  تخدم  بيداغوجية، 
مسألة معيّنة أن تلعب بشكل أسايس ثالث وظائف بيداغوجية« )46(، وهي: وظيفة 

ديداكتيكية لتعّلمات مضبوطة، ووظيفة إدماجيّة، ووظيفة تقييميّة. 

 وغالبا، ماتكون الوظيفة ضمنيّة، إالّ أنّه بإمكانها أن تربز بشكل رصيح وواضح 
وبارز.

املطلب الثالث: التعليمــــات

تعطى  التي  واألسئلة  التعليمات  من  مجموعة  هي   )Consignes(التعليمات
رصيح  بشكل  ولكن   ، اإلدماجية  الوضعية  معالجة  أثناء  بها  التقيد  قصد  للمتعلم 

]46] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:82.

]47] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:76.

الوظيفة اإلجرائية 
للوضعّيــــــــــــة 
هي احلاجـــــــــة 
اليت يفتـــــــــرض 
هلـــا  تستجيب  أن 
الوضعّية. ومبكن 
مسألـــــة  لضعّية 
معّينة أن تلعــــب 
بشكل أساســــي 
وظائـــــــف  ثالث 
بيداغوجيـــــــة، 
وظيفـــــــة  وهي: 
كتيكية  ا يد د
ت  لتعّلمـــــــــــــا
مضبوطـــــــــــة، 
ووظيفة إدماجّية، 
ووظيفة تقييمّية. 
وغالبا، ماتكـــون 
ضمنّية،  الوظيفة 
بإمكانهـــا  أّنه  إاّل 
بشكـــل  تربز  أن 
صريح وواضتـــــح 

وبارز.
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وواضح، انطالقا من األسناد املعروضة )سياق، ومعلومة، ووظيفة(؛ » إنها ترتجم 
البيئة البيداغوجية املستهدفة من خالل استغالل الوضعية.« )47( 

املتعلم، وقد تكون هذه  بها  أن يقوم  ينبغي  التعليمة بمثابة مهمة  وعليه، فان 
املهمة تحرير نص، أو إنجاز سيناريو، أو إيجاد حل ملسألة أو مشكلة ما، أو إبداء 

اقرتاحات، أو إنتاج عمل أصيل...

وعموما، تكون التعليمة رصيحة إال أنها يمكن أن تكون يف بعض الحاالت ضمنية؛ 
ألنها تفرض نفسها من ذاتها )48( .

إذاً، تتعّلق التّعليمة باملهّمة. أي: بما نريد أن يكتسبه املتعّلم بنفسه. وهي بمثابة 
أداء وإنجاز وتنفيذ وترجمة ما اكتسبه املتعّلم من موارد يف أرض الواقع. ويف هذا، 
البدء  يقول كسافيي: »إّن هذه املهّمة ليست رصيحة بالرّضورة؛ بل ينبغي أحيانا 
بولوج الوضعيّة لتحديد املهمة املراد إنجازها. أي: لوضع تقرير ملا ينتظر من التلميذ. 
ففي أغلب األحيان، تكون التعليمة هي التي تعكس بشكل جيّد نوع املهّمة املنتظرة. 

وتبعا للحاالت، يمكن التعبري عن املهمة باملفاهيم التالية:

* حل املسائل؛

* إبداع جديد؛

* إنجاز مهمة معتادة؛

* اقرتاح عمل؛

]48] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:80.

]49] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:100.

]50] كسافيي روجيريز : نفسه، ص:76.

أنت صحفي، وبادرت الجريدة اليومية التي تعمل بها إىل نرش

سلسلة من املقاالت حول موضوع )الواليات املتحدة االمريكية: أرض

الحريات؟(

سياق

أنت مكلف بتحرير مقال تاريخي مخصص للمرحلة املمتدة ما بني

نهاية القرن الثامن عرش ونهاية القرن التاسع عرش؛ ويف هذا

اإلطار، تولدت لديك نية استجواب مؤرخ أمريكي كبري.

وظيفة

بفعل هاجس جودة اإلعداد الستجوابك، قمت بتجميع بعض الوثائق

املالئمة حول تاريخ هذه املرحلة.
سياق

الّتعليمة  تتعّلق 
نريد  مبا  أي:  باملهّمة. 
املتعّلم  يكتسبه  أن 
مبثابة  وهي  بنفسـه. 
وتنفيذ  وإجناز  أداء 
وترمجة ما اكتسبه 
يف  موارد  من  املتعّلم 
هذه  إّن  الواقع.  أرض 
ليست صرحية  املهّمة 
ينبغي  بل  بالّضرورة؛ 
بولــــوج  البدء  أحيانا 
لتحديــــد  الوضعّية 
املهمة املراد إجنازهـــا. 
ملا  تقرير  لوضع  أي: 
ينتظر من التلميــــذ. 
األحيان،  أغلب  ففي 
تكون التعليمة هي 
اليت تعكس بشكل 
املهّمـــــــة  نوع  جّيد 

املنتظرة.
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* اختيار جواب من اختيار متعدد، مثال.« )49(

وللتمثيل )50(:

وشّفافة(،  وبديهية  رصيحة  )تعليمة  واضحة  تكون  أن  التعليمة  يف  ويشرتط 
ومختزلة)مرّكزة (، وتاّمة )تستويف جميع العنارص(.

املبحث الرابع: 
معاييـــــر التقويــــم اإلدماجي

   )Critères( األساسية  املعايري  من  مجموعة  عىل  اإلدماجي  التقويم  ينبني 
الكفاية  مراعاة  مع  الّشخيص،  إنتاجه  واختبار  املتعّلم،  إنتاج  تقويم  يف  املستعملة 
بمعايري  روجرز  كسافيي  عند  أيضا  وتسمى  األساسية.  الكفاية  أو  املستهدفة 
التصحيح  )critères de correction(. ومن ثم، فمعيار التّصحيح هو ذلك املقياس 
الذي ينبغي مراعاته يف إنتاج التّلميذ، مثل: اإلنتاج الواضح الّدقيق، واإلنتاج املنسجم، 
واإلنتاج األصيل....إذاً، فاملعيار هو وجهة نظر من خاللها نقّوم عمال ما. فإذا أردنا 
أن نقوم العبا رياضيا ما، فإننا نركز عىل األناقة، وجودة اللعب، وانسجام الفريق، 

واإلنتاجية. 

وللحديث عن معايري التصحيح، البد من تعريف املعيار، وتبيان أنواع املعايري، عىل 
الوجه التايل:

املطلب األول: تعريــف املعيـــار

نعني باملعيار وجهة نظر من خاللها نقوم كفاية ما، أو هي صفة مميزة البد أن 
تتوفر يف عمل املتعلم، مثل: وضوح اإلنتاج، وانسجام العمل، وأصالة العمل...

1- صغ خمسة أسئلة يطرحها عليك تحليل هذه الوثائق ومقارنتها، 

ثم نظمها منطقيا بالشكل الذي يجعلك تهيء استجوابك بصورة 

جيدة، ويتم فيها بناء األسئلة التي ستطرح فعال عىل املؤرخ اعتمادا 

عىل مجموعة األسئلة األوىل.

2-التنس توظيف مفهوم عرفته يف الفصل الدرايس )استعمار- 

أزمة- نمو-هجرة...(

الوثيقة 1

الوثيقة2

الوثيقة 3

الوثيقة 4

الوثيقة 5

تعليمة

معلومة
التقويــم  ينبين 
جـــــــــــي  ما د إل ا
من  جمموعة  على 
األساسية  املعايري 
املستعملـــــــــــة 
يف تقويــــــــــــم 
املتعّلــــــــم،  إنتاج 
إنتاجــــه  واختبار 
الّشخصـــــــي، مع 
الكفاية  مراعاة 
فـــــــــــة  ملستهد ا
أو الكفايـــــــــة 
وتسمى  األساسية. 
عنـــــــــــد  أيضا 
روجرز  كسافيي 
مبعايري التصحيح. 
ومن ثم، فمعيـــــار 
هو  الّتصحيـــــــح 
الذي  املقياس  ذلك 
مراعاتــــه  ينبغي 

يف إنتاج الّتلميذ.
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ومن هنا، فاملعيار بمثابة أداة لتقويم إنتاج املتعلم أو هو بمثابة منظور نقوم من 
خالله العمل املقدم من قبل املتعلم. وكلما تعددت معايري التقويم، كان من األجدى 
تغيري زوايا النظر إىل اإلنتاج ليكون التقويم أكثر مالءمة ومناسبة للموضوع. فعندما 
أو االحرتافيّة، واحرتام  املهارة،  أو  الّلياقة،  نقوم  عمال رياضيّا، نرّكز - مثال- عىل 

القواعد، وروح الفريق... 

املطلب الثاني: املعيـــار بني الكفايـــة واألخطــــاء

بادىء ذي بدء، كثري من األكّفاء من األطباء واملهندسني والرياضيني والّسياسيني 
يخطئون كباقي النّاس، وال ينتقص هذا من كفاءتهم ومؤّهالتهم العلميّة أو املهنيّة 
أو الحرفية. بمعنى أّن املتعّلم الكفء مثل هؤالء قد يرتكب أخطاء قليلة أو كثرية، 
األخطاء  فمن   ... دالليّة  أم  تركيبيّة  أم  إمالئيّة  أم  رصفيّة  أم  صوتيّة  أكانت  سواء 
يتعّلم اإلنسان. وقّلما نجد شخصا يف الواقع ال يخطىء، مهما كانت مكانته العلميّة 
 - نرّكز  أن  ينبغي  ال  لذا،  ودقيقة.  لحظة  كل  يف  وارد  فالخطأ  الكفائيّة.  ومؤهالته 
املتعّلم عىل ذلك  املرصودة، فنعاقب  أو  املرتكبة  التقويم- عىل األخطاء  أثناء عمليّة 
بقسوة مّرات ومّرات عّدة، وننىس الكفاية األساسيّة أو التعليمات املهّمة. بمعنى أن 
تقويم املوضوع ينبغي أن يراعي مدى مالءمة إجابات املتعّلم للتّعليمات املطروحة. 
وبهذا، ال تقترص الكفاءة عىل تفادي األخطاء فحسب، بل التثبّت من مدى التمّكن 
من الكفاية املستهدفة أو الكفاية األساسيّة ، والقدرة عىل التّحكم فيها. ومن هنا، 

يبقى  معيار الحّد األدنى هو الّضابط الحقيقي يف عملية التّقويم اإلدماجي.

املعارص، عن مجموع تعليمات  التاريخ  امتحان  ، يف  املتعلم  إذا أجاب  وللتمثيل، 
الوضعية اإلدماجية املتعلقة  بالحرب العاملية الثانية، باستعراض أسباب هذه الحرب، 
وذكر مراحلها، وتعداد نتائجها، مع كتابة مقدمة وخاتمة تامتني ومستوفيتني.بيد 
أنه ارتكب أخطاء نحوية قليلة أو كثرية، فهذا لن يؤثر يف كفاءة التلميذ ومجهوده 
الشخيص. فقد تحققت - فعال- كفاية الوضعية ، بمجرد احرتامه لبنود الوضعية 
ما  أو   أخطاء،  من  ارتكبه  ما  مطلوب.أما  ماهو  مع  إجاباته  وتالؤم  وتعليماتها، 
استعمله من تشطيب أو سوء تنظيم للورقة، فإن هذا لن يؤثر يف قدراته الكفائية؛ 

ألنه أصاب الهدف املرجو أو املبتغى ، فحقق النجاح املنشود.

املطلب الثالث: أنــــواع املعاييــــر

يستند التقويم اإلدماجي إىل مجموعة من املعايري، نحرصها فيما ييل:

* معيار املالءمة، ويقصد به مالءمة الحل للمشكل املوضوع؛ 

وحسن  االستعمال،  سالمة  ويعني  املادة،  ملوارد  السليم  االستعمال  معيار   *
املتعلم يف حصص  اكتسبها  التي  واملفاهيم واملصطلحات  املوارد  االستثمار ملختلف 

التعلم والدعم والتوليف؛ 

فيها،  التناقض  منطقية  خطة  استعمال  بذلك  واملقصود  االنسجام،  معيار   *
والكتابة،  األقوال  يف  تسلسل  عىل  والحفاظ  النتائج،  معقولة  نتائج  إىل  والتوصل 

وتوظيف للروابط املنطقية بشكل جيد؛ 

ينبغـــــــــــي  ال 
أثناء   - ــــــز  نركّّ أن 
على  التقويم-  عملّية 
املرتكبة  األخطاء 
فنعاقب  املرصودة،  أو 
علــــــــــــى  املتعّلم 
مّرات  بقســـوة  ذلك 
وننسى  عّدة،  ومّرات 
األساسّية  الكفاية 
التعليمـــــــــــات  أو 
مبعنــــــى  املهّمـــة. 
املوضـــوع  تقويم  أن 
يراعـــــي  أن  ينبغي 
إجابات  مالءمة  مدى 
للّتعليمــــات  املتعّلم 

املطروحة.
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مكتمال  الوضعية  حل  يكون  أن  بمعنى  الجودة.  أو  الكمال  أو  اإلتقان  معيار   *
وشامال لجميع عنارص الوضعية- املشكلة. كأن يتميز العمل بأصالة اإلنتاج، وجودة 

العرض، ومقروئية الخط، والتنظيم الجيد للورقة...

املطلب الرابع: املعيار األدنى ومعيار اإلتقان

ينبني التقويم اإلدماجي عىل معيارين أساسيني هما: معيار الحّد األدنى ومعيار 
التثبّت  عىل  يساعدنا  الذي  هو    )Critère minimal( األدنى  الحد  فمعيار  اإلتقان، 
من مدى تحّقق الكفاية، ويتحّقق ذلك بمعيار املالءمة.أي: مالءمة الحّل لتعليمات 
الوضعيّة اإلدماجيّة، وكذلك انسجام األجوبة مع املطلوب. وإذا أفلح املتعلم يف حّل 
الوضعيّة املعطاة له، فقد حّقق الهدف املنشود من تلك الوضعيّة. ومن ثّم، فهو كفء 
ومؤهل وناجح يف عمله. ويعني هذا أّن الحّد األدنى هو مقياس النّجاح، وليس معيار 
اإلتقان والجودة. ومن ثّم، يرتبط معيار الحّد األدنى بالكفاية األساسيّة أو املستهدفة 
ارتباطا وثيقا وعضويا وسببيا. عىل أساس أن هذا املعيار هو أساس تحّقق الكفاية، 

وأساس النجاح والتأهيل .

معيار  معياران:  األقل  عىل  فهناك  كفء،  بأنه  سباح  عىل  نحكم  لكي  وللتمثيل: 
يمكن  أخرى،  معايري  وثمة  الغرق(.  )عدم  التوازن  ومعيار  املسبح،  داخل  التحرك 
السعة،  مثل:  األدنى،  الحد  بمعيار  مقارنة  أهمية  أقل  ولكنها  بها،  االستئناس 
اإلتقان  معيار  ضمن  املواصفات  هذه  وتدخل  السباحة،  أوضاع  تنويع  و  واللياقة، 

.)critère de perfectionnement/والجودة)مؤرش اإلتقان

ويعني هذا أن معيار اإلتقان اليعترب أساسيا يف تقويم الكفاية املستهدفة، بل هو 

التعاريـــــــف املعاييــــــر

مالءمة الحل ملاهو مطلوب. املعيار األول: معيار املالءمة

االستثمار الجيد للموارد التي اكتسبها  

املتعلم .

املعيار الثاني: االستعمال السليم ألدوات 

املادة

ترابط النص واتساقه منطقيا ومعنويا. املعيار الثالث: االنسجام

جودة العرض، ومقروئية الخط، 

وتنظيم الورقة.
املعيار الرابع: اإلتقان والجودة

معيــار  يرتبط 
األدنـــــــــى  احلّد 
يـــــــــة  لكفا با
أو  األساسّيـــــــــة 
ارتباطا  املستهدفة 
وعضويـــــا  وثيقا 
وسببيا. على أساس 
املعيـــــــار  هذا  أن 
هو أساس حتّقــــق 
وأساس  الكفاية، 
النجــــاح والتأهيل 
هــــــــــذا  ويعين 
اإلتقان  معيار  أن 
اليعترب أساسيا يف 
الكفايــة  تقويم 
 ، فـــــــــة ملستهد ا
بل هو معيار ثانوي 

ومكّمـــــــــل.
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معيار ثانوي ومكّمل، واليؤخذ بعني االعتبار إذا تحّقق املعيار السابق )معيار الحد 
األدنى(.

اإلكثار  نتجنب  أن  ينبغي  األساسية.إذ  املعايري  أن نضخم يف الئحة  لكن الينبغي 
من املعايري الّدنيا لكي النكون قساة مع متعّلمينا. إذاً، البّد من التّقليل من معايري 
املالءمة(  )معيار  األدنى  الحّد  معيار  كّفة  يرجح  هنا،  ومن  والتّقويم.  التّصحيح 
أثناء التّصحيح عىل معيار اإلتقان الذي يعنى بجودة املنتوج، ومحاسبة املتعلم عىل 
أخطائه. فالتّلميذ الذي كتب موضوعا إنشائيا جيّدا يف تحليل النّص األدبي، بمراعاة 
جميع التّعليمات التي تتطلبها الوضعيّة اإلدماجيّة ،  هو تلميذ كفء ومؤهل، عىل 

الّرغم من ارتكابه لعدد من األخطاء اللغوية واإلمالئيّة والرتكيبية . 

ألّن املهم - هنا- ليس هو اإلتقان، وجودة العرض، وحسن الخط، بل هو معيار 
معيار  إىل  االحتكام  بدل  األدنى  الحّد  معيار  إىل  االحتكام  رضورة  املالءمة.بمعنى 
التلميذ  يحاكمون  التقليديّة،  الرتبية  يف  املدّرسون،  كان  فقد  آخر،  بتعبري  اإلتقان. 
ومدى  األجوبة  إىل  االحتكام  دون  ورقته،  تنظيم  وعدم  الخط،  رداءة  من  انطالقا 
تطابقها مع األسئلة املطروحة. لذا، نحكم عىل كل تلميذ أو متعلم  استوىف جوابه كل 
عنارص املطلوب، فهو ناجح ، عىل الرغم من رداءة الخط، وكثرة األخطاء، برشط أالّ 
تكون نقط اإلتقان أكثر من نقط املالءمة، وأالّ تتعدى ثلث مجموع النقط.أي: اليبنى 
التقويم عىل محّك األخطاء، بل يبنى عىل قياس الكفايات املهارية، فليس هناك من ال 
يخطئ، فالالعب الريايض املاهر يخطىء عندما ال يسجل أهدافا، والطباخ املاهر قد 

يخطىء بدوره أثناء الطهي، فال يعقل أن يكون الخطأ هو املعيار الوحيد للتقويم .

ومن ناحية أخرى، البد أن تكون معايري الحّد األدنى مستقلة عن بعضها البعض، 
فال يعقل أن تكون األسئلة مرتابطة ومتتابعة ومتناسلة، كما نجد ذلك يف امتحانات 

مج ت3 ت2 ت1 مج ت3 ت2 ت1 مج ت3 ت2 ت1

املجموع
أسماء 

املتعلّمني

املالءمة
االستعمال السليم 

ألدوات املادّة
االنسجام

معايري الحد األدنى
معايري 

الحد 

األدنى 

التي لم 

تتحقق

معيار 

اإلتقان

تكون  أن  البد 
األدنى  احلّد  معايري 
بعضها  عن  مستقلة 
يعقل  فال  البعض، 
األسئلة  تكون  أن 
ومتتابعة  مرتابطة 
ومتناسلة، كما جند 
امتحانات  يف  ذلك 
الرياضيات  ومسائل  
والعلوم  والفيزياء 
هذا  ألن  ؛  الطبيعية 
يف  وإجحاف  ظلم 
البد  بل   ، املتعلم  حق 
األسئلة  تكون  أن 
ومستقلة  منفصلة 
البعض،  بعضها  عن 
هناك  تكون  لكي 
أمام  متوفرة  حظوظ 

املتعلم«
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؛ ألن هذا ظلم وإجحاف يف حق  الطبيعية  والعلوم  والفيزياء  الرياضيات  ومسائل  
املتعلم ، بل البد أن تكون األسئلة منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، لكي تكون 

هناك حظوظ متوفرة أمام املتعلم. 

                                                                                                                                                                                   
املطلب الخامس:  قاعدة 3/2

يكون  لن  التلميذ  أّن  وفحواها   ،  )50(  )De Ketele(بدوكتيل  3/2 قاعدة  ترتبط 
مؤّهال وناجحا إالّ إذا أجاب عن وضعيتني مستقّلتني من ثالث، باحرتام  معيار الحّد 
األدنى يف اإلنتاج. ومن ثّم، البّد من تقديم ثالث فرص مستقّلة للتّحقق من املعيار. 
نموذج  يتوفر   أن  البد  هنا،  ومن  ثالث.  عىل  فرصتني  يف  إال  املتعّلم  كفاءة  والتثبت 
التقويم املقّدم للمتعّلم عىل ثالث وضعيّات - مشكالت لحّلها يف الرياضيات أو يف أية 
وحدة دراسيّة أخرى، أو تقديم وضعية واحدة بثالث تعلميات مستقلة ومختلفة ، 

كتكوين ثالث جمل يف الّلغة العربية بالنّسبة للتلميذ املبتدىء.

3/2  أن نسبة  وعليه، تعني قاعدة دوكيتيل )De Ketele( التي تسمى بقاعدة 
النجاح الكفائي هو اإلجابة عن وضعيتني من ثالث وضعيات )51(.  والبد من االحتكام 

أوال إىل معيار الحّد األدنى بدل  االحتكام إىل معيار اإلتقان التكمييل. 

املطلب السادس: قاعدة 4/3

الحّد  األحوال، عىل معيار  بأي حال من   ، اإلتقان  أن نرجح كفة معيار  الينبغي 
األدنى الذي يتمثّل يف معيار املالءمة، ومعيار االنسجام، ومعيار االستخدام السليم 
املقّوم  املدّرس  اهتمام  إىل  يعود  وتعثره  املتعّلم  فشل  يف  الّسبب  ألن  املادة؛  ألدوات 
بمعايري اإلتقان بدل معيار الحّد األدنى. كما ينبغي التّقليص من مؤرشات معايري 

[51]- DE KETELE, J.M. L›évaluation des acquis scolaires : quoi ? Pourquoi ? Pour 

quoi ?, Revue Tunisienne des Sciences de l›Éducation, 23,1996, p. 17 - 36.

[52]- DE KETELE, J.M. L›évaluation des acquis scolaires : quoi ? Pourquoi ? Pour 

quoi ? P. 17 - 36

[52]- DE KETELE, J.M. L›évaluation des acquis scolaires : quoi ? Pourquoi ? Pour 

quoi, p. 17- 36

ينبغــــــــي  ال
كفة  نرجح  أن 
معيار اإلتقان ، بأي 
األحوال،  من  حال 
احلّد  معيار  على 
األدنى الــــــــــذي 
معيار  يف  يتمّثل 
املالءمة، ومعيــــار 
االنسجام، ومعيــار 
السليم  االستخدام 
لذا،  املادة.  ألدوات 
دوكيتيــــل  قدم 
لنا  ¾ ليبني  قاعدة 
اإلتقان  معيار  أن 
الينبغــــــــــي أن 
من  الثلث  يتعدى 

جمموع النقط.
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اإلتقان . فالّرسوب الواهم يعود إىل ترجيح كفة معيار اإلتقان عىل معيار الحد األدنى 
لنا أن معيار  التقليديني.لذا، قدم دوكيتيل قاعدة ¾ ليبني  الكثري من املدرسني  عند 

اإلتقان الينبغي أن يتعدى الثلث من مجموع النقط )53(. 

املبحث السابع : 
املؤشــــــرات

للمالحظة   قابلة  وملموسة  ودقيقة  واضحة  عالمة  هو   )Indicateur( املؤرّش 
التقويم،  معايري  خدمة  يف  املؤرّشات  أن  هذا  ويعني  معني.  معيار  بأجرأة  تسمح 
االستخدام  ومعيار  واإلتقان،  الجودة  ومعيار  االنسجام،  ومعيار  املالءمة،  كمعيار 
السليم ألدوات املاّدة. وينبغي أن تكون املؤرّشات واضحة وملموسة وقابلة للتطبيق. 

معيار اإلتقان

املعيار 4 املعيار 3 املعيار 2 املعيار 1

تقديم الورقة االنسجام

االستعمال 

السليم ألدوات 

املادة

املالءمة

1/0 3/0 3/0 3/0

الورقة 1

الورقة 2

الورقة 3

الورقة 4

الورقة 5

الورقة 6

الورقة 7

الورقة 8

الورقة 9

الورقة 10

معايري الحد األدنى

 )Indicateur( املؤّشر 
واضحة  عالمة  هو 
وملموســــة  ودقيقة 
للمالحظـــــة   قابلة 
معيار  بأجرأة  تسمح 
وينبغـــــــــي  معني. 
املؤّشرات  تكون  أن 
وملموســــة  واضحة 
للتطبيق. ومن  وقابلة 
تسعفنا  اليت  فهي  ثّم، 
على  احلكـــــم  يف 
املتعّلم  متّكن  مدى 
وهي  ما.  كفاية  من 
املعايري  جتعل  اليت 
وضوحا  أكثر  أيضا 
ومقبولية  وانسجاما 
الوضعيــــــــة  ضمن 

اإلدماجية«
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ومن ثّم، فهي التي تسعفنا يف الحكم عىل مدى تمّكن املتعّلم من كفاية ما. وهي التي 

تجعل املعايري أيضا أكثر وضوحا وانسجاما ومقبولية ضمن الوضعية اإلدماجية.

وتنقسم املؤرشات إىل قسمني: مؤرشات كمية، ومؤرشات كيفية.

املطلب األول: املؤشـــرات الكمـــية

تستند املؤرشات الكمية إىل النقط العددية والدرجات واملقادير والنسب املائوية، 
وتحديد األعداد واألحجام، كأن يكتب املتعلم إنشاء فيه عىل األقل عرشة أسطر لينال 
ثالث نقط تامة، وإذا كتب أقل من ذلك، فينال نقطتني أو نقطة واحدة. بمعنى أن 
املؤرش الكمي هو توصيف مادي وعددي ونقطي. ويعني هذا أن املؤرشات الكمية 

تعنى بسلم التنقيط، وتحدد عتبات النجاح واإلخفاق.

املطلب الثاني: املؤرّشات الكيفيّــة

تهتم املؤرّشات الكيفية بتحديد مجموعة من املواصفات التي ينبغي أن تتوفر يف 
واألحاديث  القرآنيّة  باآليات  االستشهاد  أو  الفعليّة،  الجمل  استخدام  مثل:  اإلنتاج، 
النبويّة، واستخالص الجمل اإلنشائيّة، والتثبّت من حضور عنرص أو غيابه، كحضور 
واحرتام  األخطاء،  من  وخالية  وسليمة  صحيحة  جمل  وكتابة  الجملة،  يف  الفعل 

املنهجية.

وتتخذ املؤرّشات الكيفيّة طابعا وصفيّا ، وتنصب عىل تبيان األخطاء وتصحيحها 
ومعالجتها. 

وعليه، تقوم املؤرشات بدور هام يف توفري تصحيح عادل، فقد يكون مؤرشا كيفيا، 
املتعلم بتوظيف أفعال أو صفات أو أحوال أو تشابيه أو استعارات يف  كأن نطالب 
وصفه، وقد يكون مؤرشا كميا، حينما نطالب املتعلم عىل مستوى الرتكيب بتوظيف 

ثلثي من الجمل صحيحة لكي ينال 3/2.

املبحث العاشر: 
دليل اإلدمــــاج

اليمكن الحديث عن التقويم اإلدماجي إال باستحضار مجموعة من األدّلة العمليّة 
التي تساعد املدّرس واملتعّلم معا عىل إنجاز الوضعيّات اإلدماجيّة تخطيطا وتدبريا 
وتقويما. ومن ثم، يتضّمن دليل اإلدماج للمدّرسني كّراسة الوضعيّات اإلدماجية، وهو 
دفرت الوضعيّات الخاص باملتعّلم، ويشتمل عىل مجموعة من الوضعيّات اإلدماجية 
للكتب  الكّراسة هي تكملة  اليوميّة وبيئته. وهذه  املأخوذة واملستوحاة من حياته 
املدرسيّة املقّررة. وتستثمر هذه الوضعيّات، يف الّسلك االبتدائي، من قبل املتعّلم أثناء 
أسابيع اإلدماج والّدعم والتقويم يف مختلف املواد: اللغة العربية، واللغة الفرنسية، 
واللغة األمازيغية، والرتبية اإلسالمية، والتاريخ، والرياضيات، والرتبية التشكيلية، 

والنشاط العلمي...

اإلدماجية،  الّدراسية  للّسنة  األربع  املراحل  حسب  الوضعيّات  هذه  تنّوعت  وقد 
بالصور  اإلدماجية  الوضعيات  هذه  أرفقت  وقد  وضعيتان.  مرحلة  لكّل  وخّصص 

احلديث  الميكن 
التقويـــــــــم  عن 
اإلدماجــــــــــــي 
باستحضتـــــار  إال 
عــــــــــــة  جممو
العملّية  األدّلة  من 
املدّرس  تساعد  اليت 
واملتعّلم معـــا على 
الوضعيـــّات  إجناز 
اإلدماجّيــــــــــة 
ختطيطـــا وتدبريا 
وميكن  وتقوميا. 
ثالث  عن  احلديث 
أساسّية  شبكات 
الوضعّية  إطار  يف 
وهي:  اإلدماجيــة 
التمريــر   شبكة 
أو االستثمــــــــار، 
التحّقق،  وشبكة 
شبكــــــــــــة  و

الّتصحيح.
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والوثائق واألسناد والتعليمات.

الوضعيّة  إطار  يف  أساسيّة  شبكات  ثالث  عن  الحديث  يمكن  أخرى،  جهة  ومن 
اإلدماجية وهي: شبكة التمرير  أو االستثمار، وشبكة التحّقق، وشبكة التّصحيح .

 املطلب األول: شبكة التمرير أو االستثمار

 Fiche( الوضعية  توظيف  جذاذة  أو  االستثمار  بطاقة  أو  التمرير  بشبكة  نعني 
d’exploitation de la situation( تلك الّشبكة التي تستعمل ملصاحبة املتعّلم خالل 
هذه  فهم  طريق  عن  اإلدماجيّة،  الوضعيّة  حّل  لتعّلم  محكم  تدبري  قصد  اإلنجاز، 

الوضعيّة، ومعرفة املهام، وإنجاز املطلوب وفق مواصفات اإلنتاج املنتظر.

تتضّمن  التي  البطاقة  تلك  استثمار  بطاقة  أو  وضعيّة  تمرير  ببطاقة  ويقصد 
استثمارها.  وسبل  الوضعيّة،  تمرير  كيفيّة  للمتعّلم  ترشح  وتفسريات  توضيحات 
وأكثر من هذا، فهي خارطة طريق منهجيّة يرافق بها األستاذ التالميذ يف مختلف 

مراحل إنجاز الوضعيات.

وبتعبري آخر، فهي أداة إجرائية تساعد املتعّلم عىل » تدبري الوضعيات اإلدماجيّة 
الوضعية   : اإلدماج  تعلم  وتقويم  األوىل،  الوضعية  اإلدماج:  )تعلم  الهدف  حسب 

ملاذا مرحلة اإلستعمال األداة

لتدبري محكم لتعلّم حلّ الوضعيّة اإلدماجيّة مصاحبة التلميذ خالل اإلنجاز شبكة التمرير

* فهم الوضعيّة

* معرفة املهام

* إنجاز املطلوب وفق مواصفات اإلنتاج املنتظر

للتعاقد مع التلميذ بخصوص مواصفات العمل 

للمواصفات التي تمّ التعاقد بشأنها
التثبّت من تحقق املعايري شبكة التحقق

ملعرفة قيمة اإلنتاج مقارنة مع العمل املنتظر

تشخيص األخطاء ثمّ معالجتها مقارنة اإلنجاز بالحدّ األدنى

تحديد مستوى التحكّم يف كل معيار ثمّ التحكّم يف 

الكفاية أو يف مرحلة تدرّجها
التقويم والعالج شبكة التصحيح

تحديد خطّة عالجيّة

توظيف أدوات تفعيل الوضعيّة اإلدماجيّة

]54] وزارة الرتبية الوطنية: دليل اإلدماج، املستوى الثالث من التعليم االبتدائي،

 مطبعة األحداث، املغرب، الطبعة األوىل سنة 2010م، ص:3.

شبكة التمريـــر 
أو بطاقة االستثمـــار 
أو جذاذة توظيـــــف 
هي  ضعيــــــــــة لو ا
تساعـــــــد  ّشبكة 
تدبري  على  املتعّلــم 
اإلدماجّية  الوضعيات 
اهلــــــــــدف  حسب 
املـــــادة  وخصوصية 
/كتابية(،  )شفوية 
التعلــــــــــم  وأنساق 
للسقـــــــوط  تفاديا 
يف النمطيــــة، ودون 
مكونــات  تفكيك 
املــــوارد  أو  الوضعية 
اجتنابا  تعبئتها  املراد 
للتعامل مع التعليمة 

كمجرد مترين.
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الثانية( ، وخصوصية املادة )شفوية /كتابية(، وأنساق التعلم تفاديا للسقوط يف 
النمطية، ودون تفكيك مكونات الوضعية أو املوارد املراد تعبئتها اجتنابا للتعامل مع 

التعليمة كمجرد تمرين«. )54(

)الوضعية  اإلدماج  تعلم  بوضعية  املتعلقة  الوضعيات  استثمار  شبكة  وتستند 
األوىل( إىل مجموعة من املحطات: 

*  املحطة األوىل تعنى بتقديم الوضعية ، بمشاهدتها، وقراءة العنوان بغية الفهم 
والتحقق  املنتظر،  اإلنتاج  ومواصفات  املهمة  لفهم  التعليمات  وقراءة  واإلنجاز، 
وأسلوبهم  بلغتهم  ذلك  عن  بالتعبري  إنجازها،  املطلوبة  للمهمة  املتعلمني  فهم  من 

الشخيص، وتدوين مواصفات اإلنتاج املنتظر عىل السبورة بلغة واضحة وبسيطة. 

* املحطة الثانية تتعلق بإنجاز املهمة ، بإعطاء مهلة للمتعلمني من أجل التفكري، 
صفوف  بني  واملرور  الفردي،  العمل  عىل  والحث  مجموعات،  إىل  التالميذ  وتقسيم 
وتثمينها،  اإليجابيات  عند  والتوقف  العمل،  عىل  وتحفيزهم  لتشجيعهم  التالميذ 
املتعلمني بااللتزام باملواصفات  التعثرات بشكل فوري وذاتي، مع نصح  وتصحيح 

املنصوص عليها يف السبورة.

من  مجموعة  املدرس  يختار  إذ  واملعالجة،  بالتحقق  تتعلق  الثالثة  املحطة   *
إىل مواصفات  بالعودة  الذاتي،  التحقق  إىل  املتعلمني   ، ويدعو  ملدارستها  اإلنتاجات 
اإلنتاج املنتظر؛ ويحثهم  أيضا عىل التحقق الجماعي انطالقا من مواصفات اإلنتاج 
املنتظر. ومن ثم، يديل بحكمه عىل مطابقة اإلنتاج للمواصفات؛ ويدون الصعوبات 
التي تحتاج إىل معالجة مركزة. وبعد ذلك، يهيىء  املدرس أنشطة للدعم واملعالجة 

حسب الحاجة، ثم يقوم أثر املعالجة.

الثاّلث  املحّطات  فهناك  الثانية(،  )الوضعية  التقويم  وضعية  يخص  فيما  أما 
نفسها بتلك املواصفات نفسها التي رأيناها يف الوضعية األوىل. 

مكونني  عىل  والتّوظيف  االستثمار  جذاذة  أو  التمرير  بطاقة  تنبني  وعليه، 
املعلومات  اختيار  ويكون  املعلومات.  ومعالجة  املعلومات،  اختيار  هما:  منهجيني 
املفاهيم  ورشح  والعبارات(،  الكلمات  )دالالت  العوائق  وتوضيح  األوليّة،  بالقراءة 
العلمية)التوضيحات واألسناد(، وتحديد املطلوب من قبل املتعلمني، وتحديد املوارد 

املستعملة من قبل املتعلمني.

وتكون معالجة املعلومات بالعمل يف نطاق املجموعات)التذكري بتوظيف املعلومات 
الفردي،  املنتوج  تشجيع  مع   ، الجماعية  املعالجة  إىل  واالرتكان  السابقة،  واملوارد 

تكون معاجلـــة 
املعلومـــــــــــــات 
بالعمل يف نطـــاق 
ت  عـــــــــا جملمو ا
كيــــــــــر  لتذ ا (
املعلومات  بتوظيف 
واملوارد السابقــــة، 
واالرتكـــــان إىل 
املعاجلة اجلماعية 
املنتوج  تشجيع  مع 
ومتابعة  الفــردي، 
اجملموعـــات  عمل 
التعثر(،  برصد نوع 
بطريقــــــــــة  أو 
)التذكري  فردية 
املعطيات  بتوظيف 
السابقــــة  واملوارد 
الوضعيـــــة،  حلل 
باملنتوج  والتذكري 
الفردي، ومتابعـــة 
برصد  الفرد  عمل 
تعثره، وحتديــــد 
وطريقة  طبيعته، 

معاجلته(

,,

,,
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املتعلم املدرس املحطات

 يستخرج من العنوان بيانت مساعدة عىل الفهم ...

واإلنجاز؛
يطلب مشاهدة الوضعية؛ ... املحطة1:

 يستخرج من السياق بيانات مساعدة عىل الفهم...

فاإلنجاز؛

 يطلب قراءة العنوان أو يقرأ العنوان من أجل استخراج ...

البيانات املساعدة عىل الفهم فاإلنجاز؛

تقديم الوضعية

 يستخرج من األسناد بيانات مساعدة عىل الفهم...

واإلنجاز؛
 قراءة السياق أو يقرأ السياق من أجل استخراج  ...

البيانات املساعدة عىل الفهم واإلنجاز؛

يحدد بعباراته املهمة املطلوبة؛...  يحث عىل استثمار األسناد قصد استخراج البيانات ...

املساعدة عىل الفهم واإلنجاز؛

...يحدد بعباراته مواصفات اإلنتاج املنتظر.  يحث عىل قراءة التعليمات أو يقرأ التعليمات من أجل ...

فهم املهمة ومواصفات اإلنتاج املنتظر؛

 يتحقق من أن املتعلمني فهموا جيدا املهمة املراد ...

إنجازها من خالل التعبري عن ذلك بلغتهم وبأسلوبهم؛

 يدون عىل السبورة بلغة مبسطة مواصفات اإلنتاج  ...

.املنتظر

...يفكر يف اإلنتاج ويدون رؤوس أقالم إن كان 

قادرا عىل الكتابة؛
يعطي مهلة للتفكري الفردي؛ ... املحطة2:

...يتقاسم األفكار مع زمالئه من أجل إنجاز 

املهمة؛
يدعو إىل التقاسم يف مجموعات صغرى؛ ...

إنجاز املهمة

...ينجز العمل بمفرده. يحث عىل العمل الفردي؛ ...

...يمر بني املتعلمني لتثمني ما أنجزوا وللمساعدة عىل 

التصحيح الذاتي والفوري؛

...يحث عىل االلتزام باملواصفات املنصوص عليها يف 

السبورة.

يقدم إنتاجه؛ ...

حسب كثافة الفصل ، يطلب من املتعلمني تقديم إنتاجهم  ...

أو يختار إنتاجات تمثل مختلف األوجه املعربة عن إنتاجات 

الفصل؛

املحطة3:

...يقوم إنتناجه انطالقا من املواصفات املنصوص 

عليها ، ويحلل طريقة إنجازه للوقوف عىل الخطأ 

ومصدره؛

... يحث عىل التحقق الذاتي بالعودة إىل مواصفات اإلنتاج 

املنتظر؛

التحقق واملعالجة

...يقوم إنتاج زمالئه بالعودة إىل مواصفات 

اإلنتاج املنتظر؛

...يحث عىل التحقق الجماعي بالعودة إىل مواصفات اإلنتاج 

املنتظر؛

ينجز أنشطة العالج؛ ... يديل بحكمه عىل مطابقة اإلنتاج للمواصفات؛ ...

...يطور إنتاجه أو يحل وضعية3. يدون الصعوبات التي تحتاج إىل معالجة مركزة؛ ...

يعد أنشطة للمعالجة حسب الحاجة؛ ...

يعالح جسب الحاجة؛ ...

...يقوم أثر املعالجة (تطوير اإلنتاج/ وضعية 3)

وضعية تعلم اإلدماج: الوضعيــــة األولــــــى

شبكة استثمار الوضعيات )55( 

]55] وزارة الرتبية الوطنية: دليل اإلدماج، املستوى الثالث من التعليم االبتدائي، ص:6.
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ومتابعة عمل املجموعات برصد نوع التعثر(، أو بطريقة فردية )التذكري بتوظيف 
املعطيات واملوارد السابقة لحل الوضعية، والتذكري باملنتوج الفردي، ومتابعة عمل 

الفرد برصد تعثره، وتحديد طبيعته، وطريقة معالجته(.

املطلب الثاني: شبكــــة التّحقــــق

يقصد بشبكة التّحقق تلك الّشبكة التي تستعمل للتّثبت من مدى تحّقق املعايري يف 
إطار التّقويم الذاتي. ويستعملها املتعّلم للتّأكد من مدى احرتامه للتّعليمات واملعايري 

املطلوبة، كأن يقارن إنتاجه بتلك املعايري التي تذيّلت بها الوضعية اإلدماجية.

وتدخل شبكة التحّقق ضمن التّقويم الذاتي )autoévaluation( الذي يقصد به 
ومعايري  املؤرشات  من  مجموعة  عىل  اعتمادا  بنفسه،  أخطاءه  املتعلم  يصّحح  أن 
التصحيح الواضحة والدقيقة والبسيطة. ومن ثم، يساعد هذا التقويم املتعّلم  عىل 

تنظيم التعّلمات وفق بيداغوجيا كفائية إدماجية.

وتستعمل شبكة التحقق أو شبكة التقويم الذاتي من قبل املتعلم لقياس درجة 
نمو الكفاية املرصودة، ومدى التحكم فيها. وترتكز هذه الشبكة القائمة عىل التحقق 
من صحة املعلومات، والتثبت من الحلول املقرتحة ملعالجة الوضعية املعطاة. كما 

يستعملها املدرس للتثبت من مدى تمكن املتعلم من الكفاية املستهدفة.

هذا، وتتضمن شبكة التحقق مجموعة من املعطيات عىل الوجه التايل:

ومعيار  املادة،  ألدوات  السليم  االستخدام  ومعيار  املالءمة،  معيار  املعايري:   )1(
انسجام اإلنتاج، ومعيار اإلتقان أو جودة عرض اإلنتاج.

التي  الكمية والكيفية  املؤرشات  إىل مجموعة من  املعايري  تتفرع  املؤرشات:   )2(
تساعد املتعلم عىل التقويم الذاتي بطريقة صحيحة وموضوعية.

أما عن أدوار شبكة التحقق وأهدافها، فتتمثل يف ما ييل:

* تمكن املتعلم بمقارنة إنتاجه بماهو مطلوب )معيار املالءمة(؛

* تساهم يف التحقق من مدى اكتساب املتعلم للكفاية األساسية ؛

* مساعدته عىل التعلم الذاتي؛

الوضعية  معايري  إىل  والتعرف  الذاتي،  التقويم  يف  للمتعلم  املدرس  مشاركة   *
اإلدماجية ومؤرشاتها التقويمية؛

*  التعرف إىل جوانب الضعف والقوة يف العمل املنجز؛

* الكشف الذاتي عن األخطاء والنواقص والتعثرات؛

* التعود عىل التصحيح الذاتي يف ضوء فلسفة التعلم الذاتي؛

* التغذية الراجعة بإعادة النظر يف املعارف، وترتيب املعلومات ، وتوظيف املوارد 
املكتسبة بطريقة تخدم الكفاية األساسية؛

شبكــة  تدخل 
التحّقـــــــــــــــق 
الّتقويـــم  ضمــن 
تــــــــــــــــي  لذا ا
 autoévaluation
يقصد  الــــــــذي 
يصّحــــــح  أن  به 
أخطـــــاءه  املتعلم 
اعتمــــادا  بنفسه، 
جمموعـــــة  على 
املؤشـــــــــرات  من 
التصحيح  ومعايري 
الواضحة والدقيقة 
والبسيطــــــــــة. 
ومن ثّم، يساعــــد 
التقويـــــــــم  هذا 
املتعّلـــــــــم  على 
التعّلمـــات  تنظيم 
بيداغوجيــــا  وفق 
كفائية إدماجية

,,

,,
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نموذج أول من نماذج شبكة التحّقق

خاص باألستاذ خاص باملتعلم

املعيار 1 :املالءمة

أتحقق..........

•  إذا ..............

•  إذا ..............

•  إذا ..............

مالحظة: 3 مؤرشات أساسية قي كل وضعية

املعيار 2 : االستعمال السليم ألدوات املادة

 أتحقق..........

•  إذا ..............

•  إذا ..............

•  إذا ..............

مالحظة: 3 مؤرشات أساسية قي كل وضعية

املعيار 3 : االنسجام

 أتحقق..........

•  إذا ..............

•  إذا ..............

•  إذا ..............

مالحظة: 3  مؤرشات أساسية قي كل وضعية

املعيار 4 :اإلتقان

 أتحقق..........

•  إذا ..............

املادة:............اسم التلميذ:................املستوى:..............املرحلة:......

التحكم األدنى

التحكم األدنى

التحكم األدنى
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نموذج ثان من نماذج شبكة التحّقق

املعيار 1. مالءمة اإلنتاج: أتحقق ما إذا:

·      كتبت رسالة بـ 10 أسطر.

·      تحدثت عن خطرين عىل األقل يهدّدان مستقبل األطفال 

املنقطعني عن الدراسة.

·      حدّدت أهمية الدراسة بالنسبة ملستقبل األطفال.

·      أقنعت زمييل بالعودة إىل املدرسة.

·      وعدته باملساعدة.

املعيار 2. االستخدام السليم ألدوات املادّة : أتحقق ما إذا:

·      احرتمت قواعد الرصف والرتاكيب )3 أخطاء عىل األكثر(.

·      احرتمت قواعد اإلمالء )3 أخطاء عىل األكثر(.

·      احرتمت عالمات الرتقيم.

·      استعملت األزمنة الثالثة استعماالً سليمًا.

املعيار 3. انسجام اإلنتاج:  أتحقق من:

·      ذكرتُ أخطارًا منطقية واقعيّة لإلنقطاع عن الدراسة.

·      قدّمت حججًا منطقيّة للعودة إىل الدراسة.

·      استعملت أدوات الربط.

املعيار 4. جودة عرض اإلنتاج: أتحقق من:  

·      مقروئيّة الخط.

·      عدم وجود تشطيب.
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نموذج ثالث من نماذج شبكة التحّقق )تحليل النص األدبي (

ال نعم طريقة التحقق املعيار

  هل أطرت النّص األدبي يف إطاره العام؟

هل حدّدت فرضيّة القراءة؟  

  هل عرفت بالشّاعر أحمد شوقي؟

  هل لخصت النّص جيدا؟

  هل استخرجت حقلني داللني، وبينت العالقة 

املوجودة بينهما؟

  هل تحدثت عن اإليقاع الخارجي والداخيل؟

  هل ذكرت خمسة أساليب إنشائية؟

  هل ذكرت الصور البالغية مع األمثلة 

والوظائف؟

  هل أرشت إىل مدى تمثل النص لالتجاه األدبي 

الذي ينتمي إليه؟

  هل احرتمت قواعد اللغة؟

هل كتبت بلغة عربية سليمة؟  

 هل وظفت مفاهيم الدرس اللغوي بشكل 

مناسب؟

   هل خطي مقروء؟

  هل ابتعدت عن التشطيب؟

هل ورقتني منظمة بشكل جيد؟  
جودة العرض

املالءمة

االستعمال 

السليم ألدوات 

املادة
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* مرافقة املتعلم قصد اجتناب األخطاء الناجمة عن السهو والتسع؛

املنتظر،  اإلنتاج  مواصفات  بشأن  املتعلم  مع  للتعاقد  اإلنجاز  قبل  استغاللها   *
واستعمالها بعد اإلنجاز والتصحيح بهدف التقويم الذاتي والتقويم املتبادل.

املطلب الثالث: شبكة التّصحيح

بدّقة. املحّددة  املؤرّشات  عرب  معيار  تقدير  »أداة  بأنها  التّصحيح   شبكة  تعرف 
وبلغة أخرى، فإّن الّشبكة تجيب عن هّم توحيد التّصحيح.وبلغة بيداغوجيّة تشكل 

أداة للمساعدة عىل تصحيح إنتاجات التالميذ.وهي تستعمل بغايتني كذلك هما:

* ضمان حد أقىص من املوضوعية يف التّصحيح.

*  تغيري رؤية املدرسني إلنتاجات التاّلميذ.

يمكن النظر إىل شبكة التصحيح من جانب كمي أو كيفي«)56(.

التثبت  بهدف  التصحيح،   اعتمادا عىل شبكة  املتعلمني  إنتاج  املدرس  يقوم  إذاً، 
من مدى تحكم املتعلم يف املعايري ، ومدى فهمه واستيعابه للتعليمات، وكذلك التأكد 
من مدى تحقق الكفاية املستهدفة أو الكفاية األساسية، عرب مرحلة معينة، أو يف 
املعطيات  تلك  التقويم  الدراسية. ويرتجم  الدورات  أو حسب  الدراسية،  السنة  آخر 
التقديرية إىل أرقام عددية ، كما يثبت ذلك سلم التنقيط، أو تحيل عليها  املؤرشات 

الكمية.

املندرجة  باملعايري  خاصة  خانة  خانتني:  إىل  التصحيح  شبكة  جدول  وينقسم 
االستعمال  ومعيار  املالءمة،  معيار  وهي:  األدنى،  الحد  بمعيار  يسمى  ما  ضمن 

األوىل  الطبعة  املغرب،  الرباط،  املعرفة،  منشورات  اإلدماج،  بيداغوجيا  اللحية:  الحسن   [56[

سنة 2010م، ص:200.

شبكة  تشّكل 
الّتصحيــــــــــــح 
للمساعـــــدة  أداة 
على تصحيـــــــح 
التالميذ. إنتاجات 
وهي تستعمــــــل 
أقصى  حّد  لضمان 
من املوضوعّيــــــة 
التصحيـــــــح  يف 
وتغيري رؤيــــــــة 
سيــــــــــــن  ر ملد ا
إلنتاجات الّتالميذ. 
النظـــــر  وميكن 
شبكتـــــــة  إىل 
التصحيــــــــــــح 
من جانـــب كمي 

أو كيفي

,,

,,
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نموذج  لشبكة التصحيح

مج. ت 3 ت 2 ت 1 مج. ت 3 ت 2 ت 1 مج. ت 3 ت 2 ت 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

نسبة عدم التحكم

االنسجامأسماء المتعلمين
اإلتقان

المعـــــــــــــاييــــــــــــــــــــــــــــــر

مجموع عدم التحكم

االستعمال السليم للموارد االستعمال السليم للموارد
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نموذج  آخر من نماذج لشبكة التصحيح

معيار اإلتقان

املعيار 4 املعيار 3 املعيار 2 املعيار 1

تقديم الورقة االنسجام

االستعمال 

السليم ألدوات 

املادة

املالءمة

1/0 3/0 3/0 3/0

الورقة 1

الورقة 2

الورقة 3

الورقة 4

الورقة 5

الورقة 6

الورقة 7

الورقة 8

الورقة 9

الورقة 10

معايري الحد األدنى
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تصحيح اإلنشاء

تعريفـه املعيـار

3 نقط من 8 أسطر إىل 12 سطرا ماعدا ذلك

0 نقطة

ملحوظة : السطر يعني أربع كلمات فما فوق إال 

إذا كانت كلمة واحدة أو كلمتان أو ثالث كلمات 

كافية لتشكيل جملة حوارية

6 نقط حضور املكونات الثالثة يراعى حضور املكونات

3 نقط حضور املكونني (1+3) أو (2+1) الثالث اآلتية :

0 نقطة حضور املكونني (2+3) أو مكون واحد ... تناوب الحوار (1

... دفاع كل منهما عن رأيه (2

... عدم إبداء التلميذ وجهة نظره (3

6 نقط مالءمة تامة (حضور العنارص الثالثة)

3 نقط
مالءمة جزئية : حضور العنرصين (1+3) أو 

(3+2)

0 نقطة   حضور العنرصين (2+1) أو أحدهما فقط

3 نقط الرشوع يف الحوار مبارشة

0 نقطة وضع مقدمة الحوار

3 نقط كلمات غري مقروءة عىل األكثر 3

0 نقطة أكثر من 3 كلمات غري مقروءة

6 نقط أخطاء عىل األكثر كيفما كان نوع الخطأ 4 تراعى املؤرشات اآلتية :

3 نقط ما بني 5 أخطاء و 7 أخطاء األخطاء اللغوية، األخطاء

0 نقطة ما فوق 7 أخطاء النحوية، األخطاء اإلمالئية،

األخطاء الرصفية، األخطاء

الرتكيبية، األخطاء التعبريية

3 نقط
االستعمال الخاطئ لعالمات الرتقيم 3 مرات عىل 

األكثر
استعمال عالمات الرتقيم

0 نقطة  
استعمال عالمات الرتقيم استعماال خاطئا، أكثر 

من 3 مرات أو عدم استعمالها إطالقا
استعماال سليما

سلم التنقيط

  الرتتيب

املقروئية
وضوح الخط بغض النظر عن ارتباط 

املحتوى باملطلوب

اللغة

عالمات 

الرتقيم

الحجم
عدد األسطر التي يتكون منها منتوج 

التلميذ

نمط الكتابة 

الحوارية

مالءمة املكتوب للمطلوب :املالءمة



02اإلصالح72
2015

كتاب

(2)
السليم ألدوات املادة، ومعيار االنسجام. ويف الخانة الثانية، توجد ثالث تعليمات لكل 
الثالث.  والتعليمات  املعايري  هذه  حسب  املتعلمني  املدرس  ينقط  ذلك،  وبعد  معيار. 
وهناك املعيار الرابع هو معيار اإلتقان ، ويتعلق بجودة العمل خطا وقراءة، وخلوه 

من التشطيب.

يالحظ أن شبكة التصحيح تستخدم للتقويم واملعالجة ، والهدف منها هو التثبت 
من مدى التحكم يف املعايري، ومدى تحقق الكفاية املستهدفة، اعتمادا عىل مجموعة 

شبكة تفريغ وتصنيف نتائج املتعلمني

ن
فو

هد
ست

امل

ن
فو

هد
ست

امل

ن
فو

هد
ست

امل

جة
عال

امل
ب

جة
عال

امل
ب

جة
عال

امل
ب

تع تع تع تع تع تع تع تع تع

3 2 1 3 2 1 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

درجة التحكّمدرجة التحكّماملتعلمون

االستخدام السليم  

     للموارد
املالءمة

ظة
ح

ال
لم

ال

طة
نق

ال

االنسجام

درجة التحكّم

نعمان العش
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من املؤرشات الكيفية  )الحجم املحدد، وجودة املقروئية، وسالمة اللغة،  وتوظيف 
واملؤرشات   ،)... املستخدمة  الكتابة  ونمط  واملالءمة،  والرتتيب،  الرتقيم،  عالمات 
الكمية )سلم التنقيط(. ويمكن للمدرس واملتعلم معا أن يستعينا بشبكة التصحيح 

بغية تقويم اإلنتاج كما وكيفا

املبحث احلادي عشر:
 املعاجلــــــة

النّجاح  تحقيق  إىل  املتعّلم  تدفع  التي  الطريقة   )remédiation(املعالجة تعد 
الدرايس. ويلتجئ إليها املدّرس بعد االنتهاء من عملية تصحيح الفروض أو االختبارات 
تمثل  خالل  من  والقّوة،  الّضعف  مواطن  تشخيص  بغية  والروائز،  واالمتحانات 
املعالجة الّداخلية الرتبوية والديداكتيكية ، وتمثل املعالجة الخارجية ذات الطابعني 
النفيس واالجتماعي. بمعنى أّن املعالجة تهدف إىل اكتشاف األخطاء، وتشخيصها ، 
ووصفها، وتقديم معالجة إجرائية ناجعة. ومن ثم، تستند املعالجة الديداكتيكية إىل 

أربع مراحل:

* الكشف عن األخطاء.

* وصف األخطاء.

* البحث عن مصادر الخطإ.

* تهييء عدة املعالجة.

يف  املتعّلم  ارتكبها  التي  األخطاء  بتحديد  يبدأ  املقّوم  أو  املصّحح  أن  هذا  ويعني   
اإلنتاج  املرصودة يف  موضوعه حسب سياقها ومظانها. وبعد ذلك، يصف األخطاء 
الّشخيص،  فيصنفها إىل أنواع، مثل: أخطاء صوتية، وأخطاء إمالئية، وأخطاء رصفية، 
القوة  مواطن  يحدد  تداولية...وبالتايل،  وأخطاء  تركيبية،  وأخطاء  داللية،  وأخطاء 
والضعف لدى املتعلم، بالبحث عن أسباب هذه األخطاء، متسائال عن مصدرها: هل 
ترجع إىل مصدر داخيل ديداكتيكي وتربوي أم إىل مصدر خارجي نفيس واجتماعي؟! 

بمعنى البحث عن العوامل الذاتية واملوضوعية التي تكون سببا يف تلك األخطاء.

لتجاوز هذه  املقّوم مجموعة من اإلسرتاتيجيات  أو  ويف األخري، يقرتح املصّحح 
األخطاء والنواقص والتعثّرات التي قد ترتبط باملدّرس أو املتعّلم أو بالنّظام الرتبوي 
العام. وال تتّم املعالجة إالّ إذا تكّرر الخطأ مّرات عّدة.أّما الذي يقوم باملعالجة، فقد 
يكون املدّرس نفسه، أو املتعّلم نفسه يف إطار التّصحيح الذاتي، أو تلميذ آخر ، أو قد 
يكون أخصائيّا نفسانيّا أو أخصائيّا اجتماعيّا أو ملحقا إداريّا أو تربويّا ، وقد يلتجئ 

كذلك إىل وسائل اإلعالم، والّسجالت الذاتية، والربامج الرقمية ...

املعاجلــــــة  تعّد 
 )r e m é d i a t i o n (
تدفع  اليت  الطريقة 
حتقيق  إىل  املتعّلم 
الدراســـــــي.  الّنجاح 
املدّرس  إليها  ويلتجئ 
االنتهـــــــــــــاء  بعد 
تصحيح  عملية  من 
الفروض أو االختبارات 
والروائز،  واالمتحانات 
تشخيـــــــص  بغية 
الّضعــــــــف  مواطن 
والقّوة، من خــــــالل 
متثل املعاجلــــــــــة 
الّداخلية الرتبويــــة 
كتيكية  ا يد لد ا و
املعاجلــــــــة  ومتثل 
ذات  اخلارجيـــــــــة 
النفســـــي  الطابعني 

واالجتماعي«

,,
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هذا، ومن أهم اإلسرتاتيجيات يف املعالجة أنه يمكن االعتماد عىل:

ثغراتها  وسّد  الديداكتيكية،  العملية  لتصحيح  الفيدباك  أو  الراجعة  التغذية   *
الراجعة  التغذية  بتلك  أقام  سواء  وعيوبها،  نواقصها  وتفادي  واملتنوعة،  املختلفة 

املدّرس أم التلميذ نفسه اعتمادا عىل أدّلة التّصحيح.

 * املعالجة بالتكرار أو بالعمليات التكميليّة. أي: بمراجعة املكتسبات الّسابقة، 
وإضافة تمارين تكميلية مساعدة للتقوية وتثبيت املعارف والقواعد األساسية.

االستكشاف،  ومنهجية  اإلدماج،  كمنهجية  جديدة،  تعلمية  منهجيات  تمثل   *
واالعتماد عىل التعلم الذاتي، وتمثل التعلم النسقي.

* إجراء تغيريات يف العوامل األساسية)57( ، كتوفري الحياة املدرسية داخل املؤسسة، 
مؤسساتية  أجواء  وخلق  املدرسة،  فضاء  وتغيري  جديد،  من  املتعلم  توجيه  وإعادة 
ديمقراطية ، واالستعانة باألرسة أو علماء النفس واالجتماع والطب لتغيري العوامل 

السلبية التي يعيشها املتعلم يف ظلها.

وعليه، تكون املعالجة بطريقة التشخيص، ورصد التعثرات، وتصنيف األخطاء، 
ويتم إصالح األخطاء ومعالجتها بطريقة فورية موجهة، أو بطريقة بعدية )مبدأ 
الفارقية(، أو بطريقة مدمجة مواكبة، أو بطريقة مؤسساتية )داخل املؤسسة(،أو 

بطريقة خاصة )خارج املؤسسة(.

وتفييء  املنجزة،  واألنشطة  األوراق  بتصحيح  املعالجة  تكون  األخري،  ويف 
املتعثرين،والتدخل للمعالجة.

وخالصة القول، يتبني لنا - مّما سلف ذكره- أّن التّقويم اإلدماجي تقويم تربوي 
وديداكتيكي جديد، جاء لتعميق مكتسبات بيداغوجيا الكفايات. ومن هنا، ال يمكن 
بأسنادها  اإلدماجية  الوضعيات  باستحضار  إالّ  اإلدماجي  التقويم  عن  الحديث 
ومعلوماتها ووثائقها وصورها وتعليماتها ومعايريها ومؤرشاتها. وإذا كان التقويم 
الكالسيكي يعتمد عىل معيار اإلتقان كثريا، ويحاكم املتعلم عىل أخطائه بقسوة، فإّن 
التقويم اإلدماجي يهتّم بمعايري أساسية مستهدفة ، وهي: معيار املالءمة، ومعيار 
االنسجام، ومعيار االستخدام السليم ألدوات املادة. ويعني هذا أن معيار الحد األدنى 
يرجح عىل معيار اإلتقان والجودة. واليمكن الحديث أيضا عن املعايري إال بالحديث 
عن املؤرشات الكمية والكيفية التي تتحكم يف تلك املعايري بنوع من الدقة اإلجرائية.

والينحرص التقويم اإلدماجي فيما هو نظري، بل هو عبارة عن ممارسة تقويمية 
الوضعيات  كراسة  يف  يتمثل  الذي  اإلدماج  دليل  عىل  إجرائيا-  يعتمد-  إذ  عملية، 
التحقق، وشبكة التصحيح. وبعد  التمرير واالستثمار، وشبكة  اإلدماجية، وشبكة 
هذه الشبكات املتكاملة واملتجاورة فيما بينها، تحرض عملية املعالجة الديداكتيكية، 

واملعالجة النفسية ، واملعالجة االجماعية.

]57] انظر: بيداغوجيا اإلدماج، ص:129.

كـــــــــان  إذا 
يــــــــــــــم  لتقو ا
سيكــــي  لكال ا
يعتمد على معيار 
اإلتقان كثيــــرا، 
املتعلــم  وحياكم 
أخطائـــــــه  على 
بقســــــــــوة، فإّن 
اإلدماجي  التقويم 
مبعايري  يهتـــــــّم 
مستهدفة  أساسية 
معيـــــــــار  وهي: 
ومعيـــار  املالءمة، 
االنسجام، ومعيــار 
السليـم  االستخدام 

ألدوات املادة.
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وهكذا، نخلص إىل أن املقاربة بالكفايات هي مقاربة تربوية وديداكتيكية جديدة، 
تعنى بآليات التأهيل والتمهري والتكوين ، بامتالك املتعلم لقدرات ومعارف ودرايات 
مواجهة  أثناء  واستثمارها  توظيفها  بغية  إدماجي،  بشكل  يستضمرها  وإتقانات 
الوضعيات- املشكالت، والسيما املعقدة واملركبة والصعبة منها. ومن هنا، فالكفاية 
هي قدرة املتعلم عىل توظيف محتويات املقّرر يف سياقات إدماجية إشكالية. ومن 
ثم، فالكفايات أنواع: كفاية أساسية، وكفاية نوعية، وكفاية مستعرضة...وترتبط 

هذه الكفايات بسياق املشكلة أو سياق املسألة.

بيد أن ما  يهمنا يف هذا املصنف هو التقويم اإلدماجي الذي يقصد به ذلك التقويم  
املشكالت  حّل  يف  واملهارات  واملعارف  املوارد  إدماج  اإلدماج.أي:  عملية  عىل  القائم 
التي تطرحها الوضعيّات اإلدماجية، بغية التّمكن من الكفاية املستهدفة أو الكفاية 

األساسية.

ومعيار  املالءمة،  معيار  مثل:  معايري  عّدة  عىل  التقويم  هذا  يعتمد  هنا،  ومن 
املعيار  أن  املاّدة، ومعيار اإلتقان. بيد  الّسليم ألدوات  االنسجام، ومعيار االستخدام 
الحد  بمعيار  األخذ  هو  األساسية  املستهدفة  الكفاية  تحقق  من  التثبت  يف  املفضل 
تعليمات  إىل  املعيار  هذا  يستند  ثّم،  ومن  والجودة.  اإلتقان  بمعيار  مقارنة  األدنى 

ومؤرشات كمية وكيفية لتقويم إنتاج املتعلم.

ومن رشوط هذه املعايري التقويمية نذكر: االستقاللية، واالكتفاء بثالث وضعيات، 
والتقليل من عدد الكفايات األساسية، واألخذ بقاعدة 3/2، وقاعدة 4/3 التي تعني 
ترجيح املعايري الدنيا عىل معيار اإلتقان والجودة، عىل أساس  أال يتجاوز هذا املعيار 

ثلث مجموع التنقيط.

الفعال،  اإلجرائي  التطبيق  إىل  النظري  اإلطار  اإلدماجي  التقويم  ويتجاوز  هذا، 
اإلدماجية،  الوضعيات  كراسة  إىل  بدوره  يستند  الذي  اإلدماج  دليل  عىل  باالعتماد 
وشبكة التحقق، وشبكة االستثمار، وشبكة التصحيح. وبعد هذا كله، تحرض عملية 
املعالجة التي تتخذ عّدة صور تتمثل يف: املعالجة الديداكتيكية، واملعالجة النفسية، 

واملعالجة االجتماعية.

التقويم  يقوم   
على  اإلدماجــــــي 
واملعارف  املوارد  إدماج 
حّل  فــــي  واملهارات 
اليت  املشكـــــــالت 
الوضعّيـــات  تطرحها 
اإلدماجية، بغيــــــة 
من  الّتمكـــــــــــن 
املستهدفة  الكفاية 
الكفايــــــــــــة  أو 
ز  و يتجا و . سية سا أل ا
اإلدماجــــي  التقويم 
إىل  النظري  اإلطار 
التطبيق اإلجرائـــــي 
باالعتمـــــاد  الفعال، 
اإلدمـــــاج  على دليل 
الذي يستند بدوره إىل 
الوضعيــات  كراسة 
وشبكة  اإلدماجية، 
وشبكــــة  التحقق، 
االستثمار، وشبكــة 

التصحيح.
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* املصادر:

1-  ابن منظور: لسان اللسان، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1993م.

* املراجـع:

2- بيري دييش: تخطيط الدرس لتنمية الكفايات، ترجمة: عبد الكريم غريب، منشورات عالم الرتبية، مطبعة 
دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 2003م.

3-  حسن الزيات وآخرون: املعجم الوسيط ، املكتبة اإلسالمية، إستانبول، تركيا.

4- الحسن اللحية: بيداغوجيا اإلدماج، منشورات املعرفة، الرباط، املغرب، الطبعة األوىل سنة 2010م.

5- عبد الكريم غريب: بيداغوجيا اإلدماج، منشورات عالم الرتبية، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة 
2011م.

6- كسافيي روجيريز : التدريس بالكفايات)وضعيات إلدماج املكتسبات(، ترجمة: عبد الكريم غريب، منشورات 
عالم الرتبية، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة 2007م.

7- محمد الدريج: الكفايات يف التعليم، املعرفة للجميع، املغرب، العدد 16، أكتوبر 2000م.

املعارف  مطبعة  السادس،  املستوى  األول،  الجزء  اإلدماجية،  الوضعيات  كراسة  الوطنية:  الرتبية  وزارة   -8
الجديدة، الرباط، املغرب، 2010م.

9- وزارة الرتبية الوطنية: دليل اإلدماج، املستوى الثالث من التعليم االبتدائي، مطبعة األحداث، املغرب، الطبعة 
األوىل سنة 2010م.
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* املراجع باللغات األجنبية:

10- A, IRRIBANE : La compétitivité, Défi Social, Enjeu éducatif, CNRS, Paris, 1989.

11-Astolfi, j, p : )Placer les élèves en situation – problème ?(, dans Probio revue, 16, 4, Bruxelles 
: Association des professeurs de biologie )ASBL( ,1993.

12- DE KETELE, J.M. L›évaluation des acquis scolaires : quoi ? Pourquoi ? Pour quoi ?, Revue 
Tunisienne des Sciences de l›Éducation, 23.1996.

13- GILLET, P :) L’utilisation des objectifs en formation, contexte et évolution ), Education 
permanent, Nr : 85, octobre 1986.

14- Oxford advanced learners, Dictionary Oxford University press 2000.

15- Paul Robert : Le Petit Robert, Paris, éd, 1992.

16-ROEGIERS, X., avec la collaboration de DE KETELE, J.-M. Une pédagogie de l›intégration, 
Bruxelles-Paris : De Boeck Université.2000.

17- ROEGIERS, X. Des situations pour intégrer les acquis. Bruxelles : De Boeck Univers2003.

18- ROEGIERS, X L›école et l›évaluation. Bruxelles: De Boeck Université.2004.

19-V .et G. Landsheere : Définir les objectifs de l’éducation, Liège et George Thoune 1975.

* املقـــاالت:

بني  التدريس  يف  الكفايات  پرينو(،  فليب  مع  مقابلة  الكفايات:  بناء  بنتشيني:)  وروبريتا  جونتيل  باوال   -20
سنة  األوىل  الطبعة  الرباط،  أكدال،  مطبعة  اليعكوبي،  والبشري  العمارتي  محمد  تعريب:  واملمارسة،  التنظري 

2004م.

21- حسن بوتكالي:) مفهوم الكفايات وبناؤها عند فيليب پرينو(، الكفايات يف التدريس بني التنظري واملمارسة، 
مطبعة أكدال، الرباط، الطبعة األوىل سنة  2004م.

22- نيكو هرت:) بصدد املقاربة عرب الكفايات هل نحتاج إىل عمال أكفاء أم إىل مواطنني نقديني؟(، الكفايات 
يف التدريس بني النظرية واملمارسة، مطبعة أكدال،الرباط،الطبعة األوىل سنة 2004م.
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- جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور املغرب.

- حاصل عىل دكتوراه الدولة سنة 2001م.

- أستاذ التعليم العايل .

-أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.

- حصل عىل جائزة مؤسسة املثقف العربي )سيدني/أسرتاليا( لعام 2011م يف النقد والدراسات األدبية.

- حاصل عىل جائزة ناجي النعمان األدبية سنة2014م.

- رئيس الرابطة العربية للقصة القصرية جدا.

- رئيس املهرجان العربي للقصة القصرية جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصرية جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها.

- رئيس جمعية الجسور للبحث يف الثقافة والفنون.

- رئيس مخترب املسح األمازيغي.

- عضو الجمعية العربية  لنقاد املسح.

-عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية.

- عضو اتحاد كتاب العرب.

-عضو اتحاد كتاب اإلنرتنت العرب.

-عضو اتحاد كتاب املغرب.

- من منظري فن القصة القصرية جدا وفن الكتابة الشذرية عىل الصعيد العربي.

- خبري يف البيداغوجيا والسيميولوجيا والثقافة األمازيغية.
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- ترجمت مقاالته إىل اللغة الفرنسية و اللغة الكردية.

- شارك يف مهرجانات عربية عدة يف كل من: الجزائر، وتونس، ومرص، واألردن، والسعودية، ولبنان، والبحرين، 
والعراق،  واإلمارات العربية املتحدة،...

- مستشار يف مجموعة من الصحف واملجالت والجرائد والدوريات الوطنية والعربية.

- نرش العديد من املقاالت الورقية املحكمة وغري املحكمة التي تربو عىل األلف. عالوة عىل عدد كبري من املقاالت 
الرقمية، وأكثر من )110( كتاب يف مجاالت متنوعة. وبهذا، يكون أكثر إنتاجا يف املغرب العربي من حيث الكتب 

واملقاالت.

والرواية  والتطبيق،  التنظري  بني  جدا  القصرية  والقصة  والتطبيق،  النظرية  بني  الشذرات  كتبه:  أهم  ومن   -
التاريخية، تصورات تربوية جديدة، واإلسالم بني الحداثة وما بعد الحداثة، ومجزءات التكوين، ومن سيميوطيقا 
الذات إىل سيميوطيقا التوتر، والرتبية الفنية، ومدخل إىل األدب السعودي، واإلحصاء الرتبوي، ونظريات النقد 
املمثل  وأنواع  الخضريي،  الدين  جمال  عند  جدا  القصرية  القصة  ومقومات  الحداثة،  مابعد  مرحلة  يف  األدبي 
القصرية  القصة  وأنطولوجيا  جديدة،  مقاربات  الرواية:  نظرية  ويف  والعربية،  الغربية  املسحية  التيارات  يف 
والسيميولوجيا   ، جدا  القصرية  القصة  لنقد  جديدة  تقنية  أجل  ومن  الكونكريتية،  والقصيدة  باملغرب،  جدا 
بني النظرية والتطبيق، واإلخراج املسحي، ومدخل إىل السينوغرافيا املسحية، واملسح األمازيغي، ومسح 
الشباب باملغرب، واملدخل إىل اإلخراج املسحي، ومسح الطفل بني التأليف واإلخراج، ومسح األطفال باملغرب، 
ونصوص مسحية، ومدخل إىل السينما املغربية، ومناهج النقد العربي، والجديد يف الرتبية والتعليم، وببليوغرافيا 
أدب األطفال باملغرب، ومدخل إىل الشعر اإلسالمي، واملدارس العتيقة باملغرب، وأدب األطفال باملغرب، والقصة 

القصرية جدا باملغرب،والقصة القصرية جدا عند السعودي عيل حسن البطران، وأعالم الثقافة األمازيغية...

- أصدر العديد من املقاالت بمجّلة »اإلصالح«

- عنوان الباحث: جميل حمداوي، صندوق الربيد1799، الناظور62000، املغرب.

- الهاتف النقال:0672354338

- الهاتف املنزيل:0536333488

Hamdaouidocteur@gmail.com:اإليميل -

Jamilhamdaoui@yahoo.fr



العدد الثاني - ماي 2015

جديدة،  وديداكتيكية  تربوية  مقاربة  هي  بالكفايات  املقاربة  إن 
لقدرات  املتعلم  بامتالك   ، والتكوين  والتمهري  التأهيل  بآليات  تعنى 
بغية   ، إدماجي  بشكل  يستضمرها  وإتقانات  ودرايات  ومعارف 
والسيما  املشكالت،  الوضعيات-  مواجهة  أثناء  واستثمارها  توظيفها 
املعقدة واملركبة والصعبة منها. ومن هنا، فالكفاية هي قدرة املتعلم 
عىل توظيف محتويات املقرر يف سياقات إدماجية إشكالية. ومن ثم، 
فالكفايات أنواع: كفاية أساسية، وكفاية نوعية، وكفاية مستعرضة...

وترتبط هذه الكفايات بسياق املشكلة أو سياق املسألة.

بيد أن ما  يهمنا يف هذا املصنف هو التقويم اإلدماجي الذي يقصد 
به ذلك التقويم  القائم عىل عملية اإلدماج.أي: إدماج املوارد واملعارف 
بغية  اإلدماجية،  الوضعيات  تطرحها  التي  املشكالت  واملهارات يف حل 

التمكن من الكفاية املستهدفة أو الكفاية األساسية.


