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  :المقدمة

إلـى تحـديث مقاصـد وغايـات الـتعلم لجعلهـا  األنظمـة التعليميـة تهـدف إصـالحات

تحقيـــق تكـــوين وتعلـــيم األجيـــال دلـــك ل. األفـــراد والمجتمـــع مـــع حاجـــات أكثـــر انســـجاما

وحتـى تصـبح المدرسـة أكثـر نفعـا ونجاعـة، وتسـتجيب  .بشـكل أنجـع وتثقـيفهم  المتمدرسـة

ـــه ومنحـــه لمتطلبـــا ت العصـــر بالنســـبة للفـــرد المـــتعلم، أصـــبح لزامـــا عليهـــا أن تهـــتم بتكوين

ــه فعــال أن يكــون  بمهــام  لقيــامدلــك ليــتمكن مــن ا. كــفءالقــدرات والمهــارات التــي تســمح ل

  . مستقبال المجتمعتنفعه وتنفع 

تشـــكل الكفـــاءات الضـــرورية للمتعلمـــين، بالنســـبة لعمليتـــي التعلـــيم والـــتعلم مقاربـــة 

ما جعل تبني المنظومـة التربويـة الجزائريـة للمقاربـة . بيداغوجية مالئمة لالستثمار البشري

بالكفاءات في مناهجها التعليمية وكتبهـا المدرسـية، يعمـل علـى بلـورة الكفـاءات الضـرورية 

دلـــك حتـــى يتســـنى لهـــم القـــدرة علـــى . عـــن طريـــق تعلـــيم الـــتعلم نالمـــراد إكســـابها للمتعلمـــي

تحـــديات والتكيـــف الصـــحيح مـــع الوضـــعيات الجديـــدة التـــي يمكـــنهم أن مواجهـــة مختلـــف ال

  .يصادفونها في الحياة اليومية

وعليه، إذا كانت المقاربة بالكفايات من حيث مقاصدها وغاياتهـا مثيـرة لإلعجـاب 

إن . والتفــاؤل  مــن طــرف بعــض المــربين، والمهتمــين بالعمليــة التربويــة وواضــعي المنــاهج

كــس دلــك، حيــث نجــد معظــم مدارســنا الجزائريــة فــي التعلــيم االبتــدائي الواقــع التربــوي ال يع

بصـــفة خاصـــة، ال زالـــت تطـــرح عـــدة تســـاؤالت مـــن طـــرف المعلمـــين و الممارســـين علـــى 

  :مستوى التطبيق والممارسة حول 
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التعلميـة ومــا دور  –بيــداغوجيا الكفـاءات فــي الممارسـة التعليميــة بـ مــا المقصـود   1

  العلم فيها ؟ 

  هي كفاءات  التعلم  في  الممارسة التعليمية ـ التعلمية؟ ـ ما  2

ـ ما المقصود بالوضعية وما هي استراتيجيات التعلم وفق مختلف وضـعيات الـتعلم  3

  ؟

 –المقاربة بالكفاءات مدخال بيداغوجيا في الممارسة التعليمية /أوال 

  :التعلمية

متأسســا علــى مفهــوم جديــد تمثــل المقاربــة بالكفــاءات مــدخال تربويــا وبيــداغوجيا، 

التربيــة فـــي عصــر الحداثـــة والعولمــة، أضـــحت " للممارســة التعليميـــة  التعلميــة مفـــاده أن 

مـــا جعلهـــا  تتأســـس علـــى مبـــدأ . البشـــري لتشـــكل الســـبيل األوحـــد لالســـتثمار فـــي الرأســـما

التكيف باعتماد بيداغوجيا منطلقة مـن حاجيـات وٕامكانـات المـتعلم لبلورتهـا وفـق متطلبـات 

ـــة الكفـــاءات الســـيكولوجيا ...محـــيط االقتصـــادي، والسوســـيوثقافي ال ، لهـــدا اعتمـــدت مقارب

، بغـــــرض توظيـــــف اإلمكانـــــات الذهنيـــــة للمتعلمـــــين داخـــــل النشـــــاط )المعرفاتيـــــة(الذهنيـــــة 

المشـــكل، دلـــك  –البيـــداغوجي، ضـــمن إســـتراتيجية ديداكتيكيـــة متأسســـة علـــى الوضـــعيات 

كـنهم مــن المواجهـة الفعليــة لكافـة المســتجدات حتـى يتأهـل علــى غـرار المتعلمــين بشـكل يم

  ).2008عبد الكريم غريب،" (التي يمكن أن تبرز داخل محيطهم الحالي والمستقبلي 

التعلميـة ،  –من ناحية التطبيقـات التعليميـة APPROCHEمقاربة أما مصطلح ال  

أو  ،لإلنجـــاز فـــي ضـــوء خطــــه قــــابال ، يكـــون تصـــور وبنــــاء مشـــروع عمـــل فيقصـــد بـــه 

والمــردود  ،إسـتراتيجية تأخــذ فــي الحســبان كــل العوامــل المتداخلــة فــي تحقيــق األداء الفعــال

مــع األخــذ بعــين  الزمــان،و  مكــانال ، الوســائل وطريقــةدلــك مــن حيــث ال .للمــتعلم المناســب

يقصـد بالمقاربـة ة التعلميـة  فالتعليميـ من حيث الممارسةأما .  خصائص المتعلماالعتبار 

 ، بحيــث يقـوم المعلــم فـي إعــداد الـدروس والبــرامج التعليميـةأو المــنهج  ،ريقـةالط بالكفـاءات

التــي ســوف يتواجــدون  تلــك أو ،التحليــل الــدقيق للوضــعيات التــي يتواجــد فيهــا المتعلمــونب

وتحمـل المسـؤوليات الناتجـة ، تحديد الكفاءات المطلوبة ألداء المهـام باإلضافة إلى . فيها

)  المسـتهدفة( وعلى هدا األساس ، قام واضعي المناهج بترجمة الكفاءات المختـارة  .عنها

   .ما قد يسهل عمل المعلم . يقوم بها المتعلم  إلى أهداف وأنشطة تعلمية

التعلمية وفق المقاربـة بالكفـاءات،  -أما المعرفة التي ترمي إليها العملية التعليمية

المجــــال ( الفعليـــة  رفـــةالمع، و )مجـــال المفـــاهيميال(المحضـــة رفـــة المع: فهـــي تتمثـــل فـــي
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، تمثـل المعـارف   هـذه ولقـد أصـبحت . )المواقـف  مجـال(السلوكية  رفةالمعو  ) المهاراتي

مـا . المسـتهدفة الضرورية التي يستند إليهـا الـتعلم الكتسـاب كفـاءة مـن الكفـاءاتالمعارف 

، ال علــى المعلومــات كفــاءةهــو التركيــز علــى الالبيــداغوجيا الحديثــة، فــي   جعــل األســاس

ـــدي ـــيم التقلي ـــاتتينبغـــي أن لهـــدا، . كمـــا كـــان فـــي التعل ـــار محتوي ـــيم خت ـــا مـــن  التعل انطالق

   .المتعلمين، قصد تعليم التعلمتنميتها عند  الكفاءات الواجب

يستفيد من  هجعلوحتى تصبح عملية التعلم ذات داللة بالنسبة للمتعلم، ال بد من 

. ٕاشعاره بفاعليتهـا فـي عـالج عمـل معقـدالمعيشي، و الجة واقعه في مع المختلفة، معارفال

قياس ما يساعد المتعلم في " ، إسهام مختلف المواد في حل مشاكل معقدةوببتفعيل  دلك 

 Reogers( ".معقــدةو مـــا يجهــل مــن أجــل إيجــاد حـــل لوضــعية ، الفــرق بــين مــا يعلــم 

Xavier,2000.(  

لجـان بياجيـه، البنائيـة  التربوي، نتيجـة النظريـةأدخلت المقاربة بالكفاءات المجال 

ما أدى إلى تأسيس النموذج البيداغوجي البنائي، الذي يستلزم االنتقال مـن منطـق التعلـيم 

مـا دفـع بالمنـاهج الجزائريـة نتيجـة . إلى منطق التكوين بجعل المتعلم قطب الفعـل التربـوي

 ةلها، تعمل على إشراكه في مسؤوليجعل المتعلم محورا أساسيا " اإلصالح التربوي  إلى 

وهـــي تقـــوم علـــى اختيـــار وضـــعيات تعلميـــة، مســـتقاة مـــن الحيـــاة فـــي . قيـــادة وتنفيـــذ الـــتعلم

صـــيغة مشـــكالت ترمـــي عمليـــة الـــتعلم إلـــى حلهـــا باســـتعمال األدوات الفكريـــة ، وبتســـخير 

 2003، مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائي" (المهارات والمعارف الضرورية لدلك 

  ) . 4،ص

، التعلميـة -ي الممارسـة التعليميـة وحتى تصبح المقاربة بالكفـاءات ذات فعاليـة فـ

  ر األساسي الذي يجب أن يقوم به ال بد أن يكون المعلم على دراية بمبادئها ، وبالدو 

   :بالكفاءات ـ مبادئ المقاربة - 1 

تتميــز المقاربــة بالكفــاءات التــي تحــث علــى بنــاء المعرفــة وفــق النظريــة البنائيــة ، 

بمبــادئ تتمحــور بصــفة خاصــة حــول تفعيــل القــدرات العقليــة للمــتعلم مــن خــالل الممارســة 

  : أما المبادئ فنلخصها فيما يلي . الذاتية

 .المختلفةوتنمية القدرات العقلية تعمل المقاربة بالكفاءات على بناء المعرفة   -1-1

، قصـــد ) المعرفــة القبليـــة( معلوماتـــه الســـابقةلهــدا، ال بـــد مــن جعـــل المـــتعلم يســترجع 

حفظهــا فــي ذاكرتـــه وبالتــالي  لبنــاء مفــاهيم علميــة جديــدة  ربطهــا بمكتســباته الجديــدة

  . البعيدة
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حتــــى يكتســــب المــــتعلم  ، أيتشــــجع المقاربــــة الحديثــــة علــــى عمليــــة التطبيــــق -1-2

 دلـــك لكـــون. بغـــرض الـــتحكم فيهـــاتها لعـــدة مـــرات ممارســـعليـــه بالكفـــاءة المســـتهدفة، 

تفعيـــل المعرفـــة المفاهيميـــة ،المعرفـــة الوجدانيـــة، والمعرفـــة القـــدرة علـــى ة تمثـــل الكفـــاء

  .تعلمهنشطا في  المتعلمحيث يكون  ما،في وضعية  السلوكية 

ليصل المتعلم إلـى مسـتوى الـتحكم فـي كفـاءات الـتعلم التـي تعـرض عليـه فـي  -1-3

ممارســة نفــس الكفــاءة وتكرارهــا عـــدة تكليــف المــتعلم لمجــال التعليمــي، علــى المعلــم ا

  .مستوى المهارةالوصول به إلى  قصدمرات حتى يتسنى له اإلدماج، 

تسمح وضعية اإلدماج بتكوين المعرفة الحديثة بناء على المعرفـة القبليـة بعـد  -1-4

 كمـا يتـيح.القـدرة واكتسـاب الكفـاءة زعزعتها، وٕادراك الفرق بينهما، ما يؤدي إلـى تنميـة

للمتعلم التمييز بين مكونات الكفاءة والمحتويـات، ليـدرك الغـرض مـن تعلمـه  اإلدماج 

.  

لكــل مــن المعلــم والمــتعلم بــالربط بــين أنشــطة التعلــيم المقاربــة الحديثــة  ســمحت - 1-5

ـــــاء ـــــى تنميـــــة كف ـــــويم التـــــي ترمـــــي كلهـــــا إل ـــــتعلم وأنشـــــطة التق  .ات الـــــتعلموأنشـــــطة ال

)Xavier,2000  Reogers(.  

  : ـ دور المعلم في المقاربة بالكفاءات 2

مـــا . تعطـــي المقاربـــة بالكفـــاءات، أهميـــة للمـــتعلم بجعلـــه محـــور العمليـــة التعليمـــة 

عن دوره في التعليم التقليدي الذي أعطـى أهميـة  فيجعل دور المعلم يختلف كل االختال

  : مقاربة بالكفاءات ، نلخصه فيما يليأما دور المعلم في ال .للمعلم ومادة التعليم

، دلــك التعلميــة-التعليميــة"المــتعلم محــور العمليــة التــي تجعــل يحــدد البيــداغوجيا  -2-1

ــهأنشــطة ذات معنــى بالنســبة ب بجعلــه يقــوم يــتم ، و إنجــاز المشــاريع وحــل المشــكالت، وب ل

  .جماعيا أوا ذلك إما فردي

د يــتول قصــد  النشــط، وفــق طريقــة التعلــيم علــى العمــلز المتعلمــين يــحفيقــوم بت - 2- 1

 ، بمهمــــة تناســــب وتيــــرة عملــــه، وتتماشــــى وميولــــهللــــتعلم واالنجــــاز، دلــــك بتكليفــــه الــــدافع 

  .واهتمامه 

، مـــا وٕاكســـاب االتجاهـــات، الميـــول والســـلوكات الجديـــدة  تنميـــة المهـــاراتيقـــوم ب -2-3

، العاطفيــة ) المعرفيــة(يــة العقل :المختلفــة علــى تنميــة قــدرات المــتعلم يســتلزم منــه العمــل 

  .منفردة أو متجمعة هده العملية إما الحركية، وقد تتحقق-والنفسية) االنفعالية(
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فـي  العلمية،  أو ما يسمى بمجال تعلم الكفـاءة بإدراجهـايعطي أهمية للمضامين  -2-4

از كمـا هـو الحـال أثنـاء إنجـ فـي المجـاالت الـثالث، إطار ما ينجزه المتعلم لتنميـة كفاءاتـه

  .المشروع

علـى نشـاط المـتعلم فـي العمليـة ، ويركـز الفـروق الفرديـةبعـين االعتبـار يأخـذ   – 2-5

تثمــين المعــارف المــتعلم ، مــن خـالل  ربط التعلــيم بحيـاةوعليـه أن يــ .التعلميــة  ـالتعليميـة 

تحويــل المعرفــة مــن خــالل  مواقــف الحيــاة لالســتعمال فــي مختلــف قابلــةجعلهــا ب المدرســية

  .إلى معرفة نفعية أدائية العلمية

إلــى  هتوجيهــ،  بالمــتعلم يــتعلم عــن طريــق الممارســة الذاتيــةجعــل يعمــل علــى  -2-6

  . ٕاشراكه في مسؤولية قيادة و تنفيذ عملية التعلم التعليمة، و اكتشاف أحكام المادة 

صـمم مخططـات إنجـاز المشـاريع لتحقيـق ي،  الـتعلمونشاطات  لوضعيات يخططـ   2-7

من الحيـاة فـي صـيغة  همستقا التعلموضعيات يعمل على أن تكون . الكفاءات المستهدفة 

  .القدرات العقلية بتوظيفمشكالت ترمي عملية التعلم إلى حلها 

ــذاتي، حتــى يــتمكن هــدا األخيــر مــن تعــديل  – 2-8 يســاعد المــتعلم فــي عمليــة التقــويم ال

السابقة واكتساب طريقة علمية لحل المشاكل التي يمكنها أن تصـادفه فـي حياتـه  همفاهيم

  .اليومية  

ال يمكننــا أن نــتكلم عــن المقاربــة بالكفــاءات  التــي تتمحــور والجــدير بالــذكر هنــا ، هــو أنــه 

ــــتعلم  ــــى كفــــاءة ال ــــم المــــتعلم عــــن طريــــق الممارســــة الذاتيــــة ،دون أن نتطــــرق إل حــــول تعل

، حيــث يســاعدنا دلــك فيمــا بعــد فــي تنظــيم إســتراتيجية تعلــيم وتعلــم  المســتهدفة ومكونتهــا

  .  الكفاءة

  التعليمي ـ التعلمي  ثانيا ـ  مفهوم كفاءات التعلم  في المجال 

 و، استعداد شخص في أخـذ القـرار" التعلمي –في المجال التعليمي الكفاءة تمثل 

، المعرفة اللغوية الضمنيةالكفاءة،  تمثل: اللغةفي مجال . القدرة المعترف بها في مادة ما

هـــو الـــذي لـــه معرفـــة أو ، أمـــا الفـــرد الكـــفء. يظهرهـــا األفـــراد اللـــذين يتكلمـــون لغـــة معينـــة

  ). Dictionnaire Larousse, 1984, P 211("  أي قادر ما،معلومات معمقة في مادة 

 ( والمعــارف الفعليــة، )savoir(الــوظيفي للمعــارف  اإلدمــاج" فــيالكفــاءة  تفيــد 

savoir faire(، والمعـــارف الوجدانيـــة  )savoir être( معـــارف الوجـــود مســـتقبال، و ) 

(savoir devenir . الفرد من التكيف مع المحـيط عنـد مواجهتـه لعـدد ، تمكن الكفاءة كما

  ). .Romainville et autre,  2001 ( "من الوضعيات قصد حل المشكل 
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أو قدرة في مجال ، فيها عدة قدراتمعرفة مشخصة يطبق " وتمثل الكفاءة أيضا 

أمـا . )MERIEU Philippe 1987, P130(" أو فـي مجـال مـادة تعلـيم معينـة  ،مفـاهيمي

ــنفس الوجــداني، المعرفــي، : الكــامنمجموعــة مــن الســلوك "عــن مكونــات الكفــاءة، هــي  وال

 فـةتشـمل المعر  ما يجعل الكفـاءة. حركي الذي يسمح للفرد بممارسة نشاطه المعقد بفعالية

  . الوجدانيةوالمعرفة ، ليةفعوالمعرفة الالعلمية، 

ــا " واقــع الكفــاءة مــن حيــث أمــا  تحديــد ، و مــن خــالل النشــاط اليــوميتحليلــه يمكنن

ـــــــة ـــــــة لشـــــــخص مـــــــا المعرفـــــــة، المعرف ـــــــف  ، مـــــــنالفعلي                            "  مـــــــاخـــــــالل وضـــــــعه فـــــــي موق

)Guy Baloup et Marc Lavigne, 1988, P19..(  المصــطلحات فيمــا يخــص أمــا

 ،)déclaratif(المعلومـــــات الكاشـــــفة  الكفـــــاءة تشـــــمل فـــــي نفـــــس الوقـــــت ، نجـــــدالمعرفيـــــة

                        " )situations(والمواقـــــــــــــــف) procédurales(والمعلومـــــــــــــــات اإلجرائيـــــــــــــــة 

)RAYNAL Françoise et RIEUNER Alain, 1997, P 76-77.  ( .  

ـــتعلم فـــي المجـــال التعليمـــي علـــى هـــدا األســـاس، يمكننـــا القـــو   –ل أن كفـــاءات  ال

التعلمــي، تمثــل  –فــي المجــال التعليمــي . اســتعداد الفــرد للــتعلم األكــاديمي : هــي التعلمــي 

حركية التي   -الكفاءات  مجموع  القدرات المعرفية، والقدرات الوجدانية ، والقدرات النفس 

. تسمح للمتعلم ممارسة عملية التعلم بفعالية انتقاال من التعلم  البسيط إلى التعلم  المعقـد 

  ما يسمح له 

دة تعليميـة مشـكل خـاص بمـا –بالتالي إظهار ما اكتسبه من كفاءات في وضـعة 

ـــى بنيـــة معـــارف  ـــة، مـــا يـــدل عل ـــة (مـــا، أو مشـــكل قـــد يصـــادفه فـــي حياتـــه اليومي مفاهيمي

  . لدى المتعلم)  ومنهجية،  لها عالقة بمجاالت تكوين الشخصية 

 :كفاءات التعلم في بيداغوجيا الكفاءات خصائص ـ  1

لكفــاءات الــتعلم عــدة خصــائص يتمحــور معظمهــا حــول قــدرة المــتعلم فــي تفعيــل  

  : وتتمثل هده بصفة عام في.  من خالل األداء والسلوك القابل للمالحظة   التعلم

عن النتيجة المتوقعة في نهاية مسار التعلم، الـذي تختلـف  هدف -الكفاءة ـ تعبر  1-1

 .مدته باختالف تعقد الكفاءة

على بنية معارف مدمجة، أي تتأسس علـى بنيـة مفاهيميـة  قدرة -الكفاءة ـ تتأسس 1-2

 .ومنهجية مرتبطة بالمجاالت بناء الشخصية

ـــ تعتمــد الكفــاءة بنيــة معــارف مفاهيميــة ومنهجيــة، حيــث تشــكل المعــارف المفاهيميــة 1-3

الجــزء الــذي يجيــب علــى الســؤال لمــاذا؟ فــي حــين تشــكل المعــارف المنهجيــة الجــزء الــذي  

 كيف؟ يجيب على السؤال 
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ــ تعتمــد الكفــاءة بنيــة المعــارف المرتبطــة بالمجــاالت الثالثــة ،أي تــرتبط الكفــاءة فــي 1-4 ـ

مـا يجعـل الكفـاءة . المعرفيـة ، الـنفس حركيـة، والسوسـيو وجدانيـة: نفس الوقت بالمجـاالت

 . متعددة األبعاد

 ـ ترتبط الكفاءة قدرة ممنهجة ومستعرضة بجملـة مـن األفعـال لـنمط مـن الوضـعيات،1-5

 .وعلى التلميذ تجاوز خصوصية كل فعل. وهي خاصة بمجال أنشطة معينة 

ــ الكفــاءة قــدرة مقننــة ، وقــدرة علــى الفعــل النــاجع، حيــث  تعتبــر النجاعــة، قــدرة تــتم 1-6 ـ

خاصـة مـا يـرتبط منهـا بـنمط واحـد ومشـترك مـن . بشكل مستقل على حل المشكل بسـرعة

وتشـــكل النجاعـــة،  منتــــوج  .محــــدد، علـــى أن تـــتم تلــــك الحلـــول وفـــق معيـــار الوضـــعيات

مجموعــة خصــائص الكفــاءة  باعتبارهــا القــدرة علــى الفعــل المســتقل ومنهجــا وتحــويال قــارا 

  ). 23 - 20، ص 2003بيير ديشي، ترجمة غريب،(ومقننا  

نجـدها . ، أي تلـك التـي يجـب إكسـابها للمـتعلم)القاعديـة(المسـتهدفةالكفـاءات أما مؤشرات 

   مهام التي تندرج في إطار مـواد دراسـية أو ضـمن مجـاالت تربويـة بنوع محدد من ال ترتبط

، حيــــث تبعــــت الكفــــاءات بمجــــاالت الشخصــــية تــــرتبطكمــــا . أو بميــــادين معينــــة للتكــــوين

إلى الـتحكم والتوظيـف والتطبيـق للمعلومـات والمنهجيـات ـ فهـي تعتقـد التغيـرات " القاعدية 

 Journal officiel L 394 du" (  المرتبطـة بالنشــاط اإلنســاني مسـؤولية كــل مــواطن 

30.12.2006. .( 

  : كفاءات التعلم في العملية التعليمية ـ التعلميةمميزات ـ  2

كما توجد للكفاءة خصائص، يوجـد لهـا أيضـا مميـزات تكشـف عـن فعاليتهـا، وعـن المـوارد 

  : أما فيما يخص المميزات ، فهي كالتالي. المراد تفعيلها 

ــاءة  - 2-1 ــد الكف ، التطبيــق، و التجنيــد االســتعمالويقصــد ب: مجموعــة مــن المــواردتجن

القيام بمجموعة من العمليـات العقليـة كما يقصد بالتجنيد،  ،...واإلدماجالتكييف والتمييز و 

عمليـــة  هـــوفالتحويـــل أمــا  .المعـــارف بوضـــعيات ســتعمل علـــى تحويـــلوالمرتبطـــة المعقــدة 

مـــن ومغــايرة لألولــى التــي تــم ، مشــابهةإعــادة اســتثمار المكتســبات فــي وضــعيات أخـــرى 

   .أو االتجاه أو المهارة ، خاللها اكتساب المعرفة

فكـــرة التحويـــل تشـــير إلـــى نقـــل المعرفـــة مـــن مكـــان بنائهـــا إلـــى مكـــان أن  ونفهـــم مـــن هـــدا،

، فهــي المــواردأمــا . المــتعلمركــز علــى نشــاط هــي تفالمــوارد، تجنيــد فكــرة أمــا . اســتعمالها

   :نوعانوهي ما، كفاءة  ي يتضمنها الفرد المتعلم لممارسةتتمثل في القدرات الت
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، مـا يمتلكـه المـتعلم مـن القـدرات العقليـة العامـة، مجمـوع هـده تمثـل:  الداخليـةالمـوارد أ ـ 

والمهارات الحركية في  ،والمفاهيم والمعلومات والميول واالتجاهات، والمهارات توالتصورا

  .جتمعهعالقاتها بالمعرفة وبواقعه وبثقافة م

واألدوات والوسـائل التـي يكـون الفـرد ،والوثائق  ،وتشمل المعطيات :الخارجيةالموارد  ب ـ

  .بحاجة إليها لممارسة الكفاءة 

ال يـتم ، تنص هذه الميـزة علـى أن تسـخير المـوارد  ):نفعي(ذات طابع  الكفاءة  -2- 2

بمعنـى أنهـا  ،اجتماعيـة  وظيفـة  هـدا التسـخير بـل تـؤدي  فقـط ، أو مدرسي بشكل عفوي

من طـرف المـتعلم  يكون تسخير المواردو  .ذات داللة بالنسبة إليههي و ، تفيد من يمتلكها 

ســواء  ، أو حــل مشــكلة تطــرح عليــه خــالل نشــاطه اليــومي ، مــا يءإنتــاج شــ: أجــل  مــن

  .أوخارجها  داخل المدرسة 

إال بـالرجوع إلـى  ، مـاال يمكـن فهـم كفـاءة : ترتبط بعائلة مـن الوضـعياتالكفاءة  -2-3

أمــا إذا . فالكفــاءة تنمــى فــي إطــار عائلــة مــن الوضــعيات ،  الوضــعيات التــي تمــارس فيــه

  أنجزت في وضعية واحدة سيترتب عن ذلك تكرارا لما سبق للمتعلم أن اكتسبه

وهـي ناتجـة ، تـرتبط هـذه الميـزة بسـابقتها  : ذات صلة بـالمواد الدراسـية الكفاءة  -2-4

 ،إال في إطار فئة من الوضـعيات المتعلقـة بمشـكالت خاصـة، الكفاءة ال تعرفعن كون 

ومن المؤكـد أن بعـض الكفـاءات التـي تنتمـي إلـى مـواد مختلفـة  .ومرتبطة بالمادة الدراسية

وبـــذلك تصـــبح قابلـــة  ،تكـــون أحيانـــا قريبـــة مـــن بعضـــها الـــبعض )الكفـــاءات المستعرضـــة(

 fichier PDF  15ل المقاربــة بالكفــاءات ، ، عــرض حــو ودعبــد اهللا قنفــ . (. .للتحويــل

pages .(  

أو فـي نهايــة  ،تـتم عمليــة تقـويم الكفــاءة أثنـاء ممارســتها : قابلــة للتقــويم الكفـاءة  -2-5

يرورة ســـعنــى ذلـــك أنــه يمكــن تقــويم الكفـــاءة مــن خــالل نوعيــة اليو ، المهمــة المتعلقــة بهــا 

  . ينتالميذ وفق بعض المعا، أو من خالل إنتاج ال المنتظرة  بمعزل عن النتيجة

وتربط المكتسبات بعضها ، المعرفة ، تعمل على بناءالمقاربة بالكفاءاتوعليه ، إدا كانت 

نجـد أن من قبل المتعلم بصـفة شـاملة يعبـر عنهـا بالكفـاءة ،  ) دمجها( ببعض ليتم تمثلها

خالصــة لعمليــة إدمــاج مســتمر بــين  يمثــلالكفــاءة تســعى إلــى تحقيــق مســتوى مــن األداء 

 يتطلــب مــن المعلــمهــذا مــا .وفــي مختلــف المــوادأالمكتســبات فــي وحــدات المــادة الواحــدة 

عنــد تخطــيط إســتراتيجية الــتعلم وفــق المقاربــة بالكفــاءات التــي تعتمــد الــتعلم فــي مراعاتــه 

  )  .تقويم -إدماج ، ووضعية  -مشكل، وضعية  -وضعية (وضعيات مختلفة 

 :التعلم  -في وضعيات التعلم إستراتيجية  -ثالثا 



       جامعة قاصدي مرباح ورقلة                          ملتقى التكوين بالكفايات في التربية

 

 491 

حــدثي لتفاعــل الــذات مــع  ســياقتمثــل  الوضــعيةتبــين القــراءات المختلفــة أن  

علــى الوقــائع الوضــعية  بعــدها الفلســفي تحيلنــا وفــي.  تحقيــق هــدف معــينل الموضــوع 

 وانفعالهاثم تشكل دعوة الذات إلى التفكير العميق وجمع مداخل فعلها  التجريبية، ومن

ن تعلمـــا عنـــد شـــكالية يـــتم إيجادهـــا لتكـــو إ ،  هـــيفـــي المجـــال التعليمـــي أمـــا. بالموضـــوع

يتفــق و  .محــددو المهــارات مــن أجــل أداء نشــاط القــدرات، و  توظيــف مجمــوع المعــارف

  : بالنسبة للمتعلم إذاداللة  تكون ذات الباحثون على أن الوضعية

  .جــــــــة واقعــــــــه المعــــــــيش يســــــــتفيد مــــــــن معارفــــــــه فــــــــي معال المــــــــتعلم  تجعلــــــــ –

ـــــــــــــه يشـــــــــــــعر بفاعليتهـــــــــــــا - ـــــــــــــد  جعلت ـــــــــــــي عـــــــــــــالج عمـــــــــــــل معق   .وجـــــــــــــدواها ف

ـــــــدة  تســـــــمح - ـــــــف المـــــــواد فـــــــي حـــــــل مشـــــــاكل معق ـــــــل إســـــــهام مختل ـــــــه بتفعي   .ل

و ما يجهل من أجـل إيجـاد حـل لوضـعية يعلم، له بقياس الفرق بين ما  تسمح - 

  .معقدة

بفكـــرة "  المقاربـــة بالكفـــاءات" وتضـــيف أدبيـــات الموضـــوع، أن اســـتراتيجيا تـــرتبط 

التي تنتمي إلى عائلة مـن المواقـف المحـددة   problèmeـ  situationمشكل   -وضعية 

.  

). النشــطة(مــا يجعــل مــن الكفــاءة المــراد إكســابها للمــتعلم تحــدد بالمعرفــة الفعالــة  

... تصـــورأو انشغال،أو تســاؤل، أو حــول مشــكل،  وهــي تتمثــل فــي موضــوع نشــاط يتمحــور

لهـذا .  يرتبط بواقع أو تجارب عاشها أو عايشها المتعلم، تكون قد أثـارت حيرتـه وفضـوله

ملمــا لمنطلقــات االســتراتيجية التعليميــة ـ التعلميــة   ، أصــبح لزامــا علــى  المعلــم أن يكــون

حيـــث نجـــد . التـــي تتوقـــف فـــي المرحلـــة األولـــى علـــى تحديـــد الوضـــعيات والتمييـــز بينهـــا  

كزافيـــه روجـــرز  يؤكـــد علـــى أن الكتســـاب الكفـــاءة ، ال بـــد مـــن المـــرور  بثالثـــة الباحـــث  

 ) 2000( .  تقـويم وضـعيةو  ،وضـعية إدمـاج  ، وضعية ـ مشـكلة ديداكتيكيـة: وضعيات

Reogers Xavier ,  
 

 

  :  ديداكتيكية -وضعية ـ مشكلة  -1 

داللــة  ذات ، تكــون تعلمــي ـ  وضــعية فــي ســياق تعليمــيمشــكل   –تمثــل  وضــعية 

)  القبليـة( السـابقة  المعرفيـة ةبنيـزعزعـة ال بالدرجة األولى  تستهدففهي ومعنى للمتعلم، 

  :ب تتسم هذه الوضعية،  و ءة الكفاعلى رتبة تالم من أجل بناء التعلمات الجديدة، 
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  .بداية الدرس الستكشاف تكون فياوضعية  "  -1-1

   .مكتسبات مندمجة تسمح بتعبئة -1-2

 تعلميــــه علميــــة، أو - نحــــو إنجــــاز مهمــــة ذات داللــــة تعليميــــة ترشــــد المــــتعلم -1-3

  ...ثقافيةأو  ،اجتماعية

  .ةالخاصة أو العامللمتعلم في حياته  تحمل معنى ذاتي بالنسبة -1-4

بأنـه فـي أمـس الحاجـة إلـى  يحس تجعله حيث  ،تشكل للمتعلم تحديا في مقاربتها -1-5

ــتعلم،  وبــذلك. ة معينــة لمقاربــة الوضــعية بطريقــة فعالــةءاكتســاب كفــا ــد لديــه رغبــة ال تتول

وهـي وظيفـة تحفيزيـة علـى . الوضـعيات الديداكتيكيـة لهـذا النـوع مـن هـذا بالوظيفـة ويسمى

وٕانما مقاربة لمشكل ، تمرينا  هذه الوضعية تليس .ةءبالكفا بناء التعلمات المرتبطة فاعلية

  , Reogers Xavier ) 2000.  ( أو إشكالية ما

ـــل  وضـــعية  ـــي يواجههـــا مشـــكل  –كمـــا تمث ـــر واقعية،والمهمـــة الت ، اإلطـــار األكث

ءاتــه والبرهنــة المــتعلم، قصــد تشــغيل المعــارف المفاهيميــة واإلجرائيــة الضــرورية لبلــورة كفا

  : المشكل  بما يلي –وحسب ديشي تتسم الوضعية . عليها 

  .باقتراح مهمة على المتعلم ينبغي أن يقوم بها  -1-6

  .بتشكيل مشكل، لكون المتعلم، ال يمتلك كل ما هو ضروري لحلها -1-7

اآلمــر الــذي يجعــل انجــازه يمــر عبــر . ـــ مــا توقعــه كــتعلم، هــو بالضــبط مــا يــنقص التلميــذ 

  ). 250،  ص 2003بيير ديشي، ترجمة غريب، . (التحكم في الهدف الضمني

المتعلم يواجه موقفا يسـتدعي توظيـف مكتسـباته، وهـي ، مشكلة ـ ضعية الو  جعلت -1-8

  . توظيف معارف ال استرجاعهاما يتطلبه قياس أداء المتعلم القائم على 

إذ أنـه يتـيح الفرصـة . المشـكالت  هـو األسـلوب المعتمـد للـتعلم الفعـال/ وضعيات -1-9

" ( للمــتعلم فــي بنــاء معــارف، بإدمــاج المعطيــات والحلــول الجديــدة فــي مكتســباته الســابقة

 ).5، ص  2003مناهج السنة األولى من التعليم االبتدائي، 
 
 
 

 
  :المشكلة -مكونات الوضعية  -

الســـــند :فـــــي عـــــاملين أساســـــيين أال وهمـــــاالمشـــــكلة  -الوضـــــعية مكونـــــات تتمثـــــل

support، التعليمة  المهمة المبنية على وconsigne .  

 :وهي كالتالي.يتضمن السند مجموع العناصر المادية التي تقدم للمتعلم لحل المشكل -1
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سـياق تربــوي،  (ءة الكفـاأو اإلطـار الـذي تمـارس فيــه  المجـال ويقصـد بـه :السـياق -

  ...)علمياجتماعي، 

 مرجـع زمنـي،( وتعنـي المراجـع الحدثيـة التـي تتأسـس عليهـا الوضـعية  :المرجعيـة -

  .المعلومات وهناك من يدمج المرجعية في) ...مرجع مكاني، مرجع حدثي

فـي مقاربـة  ،التي سينطلق منهـا وبهـا المـتعلم ،تعني مجموع المعطيات :المعلومات -

وهي منطلقات المتعلم في اإلنجاز سواء . الموارد الداخلية والخارجية ة بجانبالوضعي

  ). ...مفاهيممعلومات معرفية، أنظمة لغوية، قواعد، (رئيسة أو مشوشة كانت

صـياغة نـص، ( التـي يـتم إنجـاز المهمـة مـن أجلـه  وهـي هـدف الوضـعية :الوظيفة -

  )....جمع أعداد، توظيف مفاهيم

نـص  مثال،(الوضعية التي يجب التقيد بها في اإلنجاز  وهي حدود :ـ شروط اإلنجاز

  ...)وبرغي وأسالك ،من سبعة أسطر، استعمال مولد

مثـال، (التعليمات الخاصة بما سـينجزه المـتعلم  هي مجموع، فالمهمةأما فيما يخص  – 2

  ).إجراء تجربة ...كهربائية عرض، تركيب دارة إنجاز

   : اإلدماج -وضعية  -

المـوارد السـابقة بـالموارد الجديـدة، وٕاعـادة  سـيرورة ربـطاإلدمـاج   –تمثـل وضـعية 

وتطبيقهــا علــى الوضــعيات  المــتعلم، الداخليــة للفــرد هيكلتهــا وفــق التمــثالت والمخططــات

يــدل علــى الســيرورة " بمعنــى أن إدمــاج  التعلمــات . الجديــدة لتحقيــق معالجتهــا ومقاربتهــا

ممـا يجعلـه .  م مـن زرع تعلمـات جديـدة داخـل تعلمـات سـابقةالتي بواسطتها يتمكن المـتعل

ـــى وضـــعيات جديـــدة ملموســـة ـــد بنيـــة عالمـــه الـــداخلي ، ويطبـــق عل ديشـــي ترجمـــة " ( يعي

  ) 243، ص 2003غريب، 

ربط بــين المــوارد المكتســبة والمنفصــلة لغايــة تفعيلهــا يــ اإلدمــاج يصــبح  "بهــذا ، 

 P24) ،2000 ."  وضــعية ـ مشــكلة التعــاطي مــع ، أيلتحقيــق غايــة معينــة وتوظيفهــا

Reogers xavier, (  

 – اإلدمــاج فــي المجــال التعليمــيويجعلنــا هــذا، نســتنتج مــع البــاحثين  أن عمليــة 

فــي  تعلمــه الســابقة والجديــدة مكتســبات  الــربط بــينمــن الفــرد المــتعلم   تطلــبت التعلمــي ،

مجمـوع التمفصـالت  إزالـةقصـد  ومكتسـبات حاليـة، ةأطـر مختلفـأو من عدة  ،إطار معين
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ويــذهب .  معينــة نجــاز مهمــةبهــدف إوتوظيفهــا بعــد صــهرها ودمجهــا  ، الســتثمارهابينهــا 

  :  التعلمية  نوعان –الباحثون في هدا المجال إلى أن اإلدماج في العملية التعليمية 

كونه مرحلة تأتي بعد فهم التعلمات في يفيد اإلدماج الجزئي  :اإلدماج الجزئي -

هـذا اإلدمـاج  يـتم، بحيث  تمفصالتها الديداكتيكية ال البنيوية في ، تدرب عليهاالجديدة وال

السابقة  وربطها بموارده، خالل وضعيات ـ مشكلة تسمح للمتعلم بتعبئة موارده الجديدة من

  . والداللة والمعنى مقاربة تلك الوضعيات، التي تتدرج في الصعوبةل

حيـــث تقـــدم للمـــتعلم ب ،ةءتبط بالكفـــاهـــو إدمـــاج نهـــائي مـــر : النهـــائي  اإلدمـــاج -

قصد تعبئة كل مـوارده المكتسـبة السـابقة والجديـدة فـي إطـار التعلمـات  ،هدف -وضعيات

  .وتحقيق الهدف تلك الوضعيات لمقاربة الحديثة

  : التقويم -وضعية  -3

ال تقـــويم  مهـــام،تقـــويم القـــدرة علـــى إنجـــاز نشـــاطات وأداء  ،تقـــويم الكفـــاءةيقصـــد ب

ــم  يســتلزمممــا . والمعلومــات المعــارف ووضــعيات تســمح للمــتعلم ، إيجــاد أنشــطةمــن المعل

ينطلـق تقــويم  ، حيـث)المعـارف، المهـارات، السـلوكات، القـدرات(  باسـتغالل جميـع مـوارده

   .معدة مسبقا  تكون ومؤشراتر، الكفاءات من معايي

 في، حيــثوالمــواق األداء المعرفــي و الســلوكي  الكفــاءات مــن عمليــة تقــويم تنطلــق

مـن معرفــة  دلهـذا، البـ .المكتسـبةمعرفـة مـدى تحكـم المـتعلم فــي الكفـاءة  ميمكننـا بواسـطته

المـــراد )مـــن الكفـــاءة القاعديـــة إلـــى الكفـــاءة الختاميـــة (التقـــويم مســـتوى الكفـــاءة فـــي عمليـــة 

 ، والفصــــلخــــالل الوحــــدة التعليميــــة ا، إمــــهــــي كفــــاءات تتحقــــق بصــــفة مســــتمرةف .قياســــها

وحتــى تصــبح وضــعية التقــويم ذات طــابع حقيقــي ينبغــي علــى  .الدراســية ، والســنةالدراســي

  :المعلم أخذ بعين االعتبار ما يلي 

ــ يقــام تقيــيم الوضــعية، حــول أســئلة ومشــاكل مهمــة، مثيــرة ومقبولــة كمــا ينبغــي . ـ

  .للمتعلمين أن يستعملوا إزاءها معارف، ليتمكنوا من تحقيق إنجازات ناجعة ومبدعة

ــــ تــــدمج وضــــعية الت ــــذي يشــــتغل ضــــمنه ـ قــــويم  خصــــائص اإلطــــار الــــواقعي،  ال

  .المحترفون

ــ تتطلــب وضــعية التقــويم مــن المــتعلم إتمــام مهامــه التــي تتطلــب مختلــف أنمــاط  ـ

  المشاكل الواقعية 

  . ـ تتطلب وضعية التقويم أن ينجز المتعلم منتجا أو إنجازا ملموسا

مــة مــن طـــرف ـــ تقيــيم الوضــعية علـــى أســاس معــايير ومحكمــات واضـــحة ومفهو 

  .المتعلم
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ــــيم والمقــــيم  ــــاعالت بــــين المق ــــ يمكــــن أن تشــــمل وضــــعية التقــــويم تف مســــاعدة، ( ـ

  ...)مؤشرات، مصادر

ــ تتطلــب وضـعية التقــويم، أن يهــتم المـتعلم فــي نفــس الوقـت بالســيرورة، والمنتــوج، 

  .ين العاملين على جودة عملهدحيث يؤثر ها

ــــ تفتــــرض وضــــعية التقــــويم، أن يبــــرهن المــــتعلم علــــى اإلبــــداع،  وعلــــى مهاراتــــه  ـ

  . الشخصية

ـ تشـتمل الوضـعية علـى عـدد مـن المؤشـرات الكافيـة لجعـل الوضـعية واقعيـة، مـع 

بييـر ديشـي، ترجمـة غريـب، . ( عدم توفيرها للتعليمات الكثيرة حـول طريقـة حـل الوضـعية

  153،  ص 2003

الـتعلم وفـق  –باب تقريب الفهم إلستراتيجية تعليم  ، ومنبناء على ما سبق ذكره 

نقــدم مثــال نمــوذجي ،  مشــكل،  -المقاربــة بالكفــاءات أو التكــوين المعتمــد علــى  وضــعية

التربيــــة العلميــــة " كأحــــد األســــاليب المنســــجمة مــــع بيــــداغوجيا الكفــــاءات خــــاص بمــــادة 

  ." والتكنولوجيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ـالثمـ  

 الهواء خليط من الغازات :  )  domaine de compétence( الكفاءةتحديد مجال  ـ1

  .االحتراق يتم كيف يشرح: التعلمات المطلوب التحكم فيها ةترجمل ءةالكفاصياغة ـ 2

كنت في الخارج تلعـب أمـام بيتـك، فـإذا بـك تالحـظ :   ـ المشكلة الديداكتيكية الوضعية/ سند  -3

فبعـــد دخولــك إلـــى البيــت، حاولـــت " . المـــوت باالختنــاق" حــادث راح ضـــحيته ســكان البيـــت نتيجــة 

  . شرح ماهية الموت باالختناق
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أشرح كتابيا في نص ال يتعدى عشرة أسطر،  لمـاذا مـات سـكان البيـت اختناقـا؟ ذلـك  :المهمة -4

  .باستعمال خطوات التفكير العلمي و المصطلحات العلمية التي تعلمتها

  .وقائي من الحوادث التي تسببها الغازات السامة في البيوت ،تعليمي تعلمي  : السياق - 5

مشــاهد  ا،زمنــي ومكــاني معــو بصــري  -ســمعي رجــع مالحــدث نفســه، :المقصــودة المرجعيــة - 6

  .الحادثة

  .داخلية وخارجية :المستعملة الموارد - 7

  :  عمليات كامنة تنشط عن طريق الوضعية ـ المشكل وتتمثل في  :موارد داخليةـ 

  . توظيف مصطلحات علمية وأسلوب علمي: لغوية مهارة -

  . بأسلوب علمي دالة، تنسيق األفكار إنشاء جمل : كتابيةمهارة  -

  ) …وصف، تركيب، تحليل، تعبير، دمج، معالجة، إخبار(  مهارة فكرية -

، مـد يـد المسـاعدةالتحـذير مـن الخطـر و بالحـادث،  تـأثرال(  : تكـون مسـتقبلية مهـارة اجتماعيـة -

  ...)في المستقبل  طلب نجدة

فهـم تعليمـات المصـادر المختلفـة   نصـيحة،العمـل بال خيـر مـن العـالج، الوقايـة( :  مهـارة تربويـة -

(...  

  )الرسالة المناسبة في الوقت المناسب للجهة المناسبة  تبليغ (  تواصلية مهارة -

   :خارجية مواردـ  

   .بالموضوع  في المدرسة خاصة تجارب  -

  .معايشة الموضوع ،الموضوع مقاالت صحفية عن ،الموضوع خبرة في -

  . سابقة بحوث -)حية، تلفزية( مشاهد   -

  .االستدالل العلمي والتواصل لحل المشكلتوظيف  :التوظيف ـ 8

ــ شــروط 9 ــا :)معــايير القيــاس(اإلنجــاز ـ عشــرة أســطر، اســتعمال خطــوات التفكيــر العلمــي،  كتابي

  .المصطلحات العلمية التي تعلمتها  فتوظي

ـــــــــــ 8  شـــــــــــرح ســـــــــــبب المـــــــــــوت باالختنـــــــــــاق بـــــــــــاحترام شـــــــــــروط االنجـــــــــــاز  :المهمـــــــــــة ـ

وتجعلـه يحـس بصـعوبة شـرح سـبب المـوت باالختنـاق مشـكل المـتعلم   -يةتتحدى وضع  :مالحظة 

تــؤدي إلــى بنــاء  تعلمــات وأنشــطة تعليميــةمــا يتطلــب مــن المعلــم برمجــة .باســتعماله التفكيــر العلمــي

  .لإلدماج وهي وضعية بعد ذلك إلى وضعية هدف، ليتم االنتقالعند المتعلم، التفكير العلمي 

  :ةخالص ـ

تنميــة الكفــاءات توظيــف بيــداغوجيا الكفــاءات التــي تعطــي أهميــة كبــرى تتطلــب 

. للقــدرات العقليــة التــي تفعــل فــي وضــعيات، تعلــم يكــون المــتعلم قــد عايشــها أو سيعيشــها 
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يعبـــر المـــتعلم عـــن مســـتوى الـــتعلم بـــأداء أو نشـــاط يكـــون قابـــل للمالحظـــة والقيـــاس فـــي 

جـال مفـاهيمي أو مجـال منهجـي،أين سواء كـان دلـك فـي م. وضعيات ديداكتيكية مختلفة 

التـــي تعمـــل علـــى إزالـــة الحـــواجز بـــين المـــواد التعليميـــة تنمـــو كفـــاءات الـــتعلم األكاديميـــة و 

  .  كحل المشكل، إدماج المعرفة ، والتقويم الذاتي: للوصول إلى مستويات فكرية عليا

امتالكهــا مــن  ةحاولــمو لمــتعلم باكتســاب كفــاءات الــتعلم مشــكل ل -تســمح وضــعية

 ة كفـــاءات الـــتعلم ســـيرور  فهـــم آليـــاتو بنـــاء المفـــاهيم والمعـــارف ل الل ضـــبط معطياتهـــاخـــ

ولتحقيـق ذلـك .وتطبيقها في وضعيات أخرىلتدرب عليها ل قابلة كحقائق علمية، وسياقاتها

يتعــرف مــن  ،مختلفــة وضــعياتصــورة تعلميــة فــي  - أنشــطة تعليميــة ،علــى المعلــم تقــديم

مـن جديـد مـع تطبيقهـا  ويحـاول إعـادة صـياغتها، علـى المكتسـبات الجديـدة المتعلم خاللها

 أمـا عمليـة الـتعلم فـي حـد ذاتهـا، فهـي تـتم مـن خـالل  .على الوضـعيات المتنوعـة لتثبيتهـا

الجديــدة إضــافة إلــى  مــواردالبتعبئــة  انســمحوالختــامي اللــذان ي الجزئــي اإلدمــاجمرحلتــي 

  . المكتسبة

عيات مختلفــة تنتمــي لــنفس العائلــة مــع االخــتالف فــي يــتم بوضــ، فهــو التقــويمأمــا 

من مجال اكتسابها إلـى مجـال ءته التقويم للمتعلم بنقل كفا يسمححيث  ،الصعوبة والتعقيد

   .تطبيقها

وعليه ، يبقى االنشغال المطروح ، هو التفكير في إستراتيجية  تكوين كفاءات أو 

  .اغوجيا الكفاءاتإعادة تكوين المعلمين وفق المنظور الحداثي لبيد
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