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هتدف هذه الورقة إىل تقدمي كتاب من أهم الكتب اليت أغنت املكتبة املغربية الرتبوية ،يف الدراسات احلديثة

والبحث العلمي يف واقع املنظومة الرتبوية املغربية ،يف إطار التطلع إىل إصالح تربوي شامل جلميع مكوانت
املنظومة الرتبوية وحتديث وحتديد اإلجراءات الكفيلة إبرساء وتعميم مدرسة جديدة ،يف مستوى تطلع املغاربة.

وهو "كتاب كفاايت التدريس وتدريس الكفاايت" سلسلة دراسات تربوية ،للباحثة الرتبوية الدكتورة فاطمة

حسيين ،مطبعة النجاح الدارالبيضاء ،الطبعة األوىل  ،5002،يف 060صفحة ،وهو عبارة عن مقدمة وأربعة
فصول وخامتة ،انقشت فيها الباحثة القضااي الراهنة للتعليم والتدريس يف بالدان .حيث شخصت واقع املنظومة
الرتبوية يف املغرب يف املقدمة ،وبينت دواعي اإلصالح ،كما بينت املرجعيات املختلفة اليت يستند إليها ،إذ ينم

واقع املمارسة الرتبوية عن قصور النظام السابق ،ويتجلى ذلك يف املظاهر التالية:
·تدين مستوى التعليم وضعف مردوديته.
·ارتفاع نسب التسرب والرسوب.
·تركيز املناهج الدراسية على احلفظ واالسرتجاع.
.

·ضعف كفاية التعليم والتعلم املرتبطة بنقص الوسائل البيداغوجية مع عدم تكوين املدرسني تكوينا مناسبا

وتذكر أن اإلصالح الرتبوي يستند إىل مرجعيات متباينة منها:
نظام التعليم األساسي ،إسرتاتيجيتة ،كما جاء يف التصريح الوزاري 55 :أبريل  .0892وتبين مدخل الكفاايت
ال ــذي يهتم بتنـ ــمية مجيع جوانب شخصية املتعلم بشكل متكامل ومتوازن من خـ ـ ــالل تنمية قدراته ،وتطوير

مهاراته وقيمه واجتاهاته ،وهو اختيار بيداغوجي يتم ضمن وضعية تربوية أو تعليمية – تعلمية ،واجناز مهمات

تتطلبها الوض ــعية .واإلشارة إىل النظرايت احلديــثة يف اجملال مع اختالف مرجعياهتا الفلسفية  ،كما تؤكد على
فاعلية التعلم ومرجعياته ،وعلى فاعلية املتعلم وحموريته يف العملية ،و كذا على ربط األنشطة التعليمية -التعلمية
ابإلسرتاتيجية التقوميية كخطة منهجية منفتحة على كفاية التعلم وكفاية التدريس ،واليت من أهم أساسياهتا:
·ختصيص الوقت الكايف للتعلم.

·مراعاة إيقاع التعلم.
·التدريب الكايف.
·التدخل الديداكتيكي املناسب.
وتتناول الباحثة يف الفصل األول من الكتاب حتت عنوان "اجلهاز أملفاهيمي" املفاهيم الرتبوية ابلتحديد

والتمحيص ،مثل :املهارة ،القدرة ،الكفاية ،وترصد العالقات بني الكفاايت وبناء املناهج ،والكفاايت والقيم،

وتبني الشروط اليت جيب أن تتوفر يف وسائل التعليم الفعال ومقتضياته ،مث األداء واالنـجاز ،والتدريس .وترى أن
املهارة اللغوية واملهارة التواصلية هي جهاز لعم ــلة واحدة ،إذ ال تتحقق الثانية إال بتحقق األوىل .أما القدرة فهي

االستطاعة ،وهي خختْصيص للمهارة يف مستوى األداء ،وتص ـ ــبح املهارة هبذا املعىن جمموعة من القدرات املنتظمة
يستدعي التمكن منها وأداؤها معايري التحكم احملددة ،وتنحو هنا حنو وضعيات جديدة ،واختيار وسائل و أ
دوات وآليات ومعارف كفيلة بتحقيق القصد والغاية .وللمهارة مظهران :مظهر داخلي مرتبط ابلعمليات العقلية

والنفسية .ومظهر خارجي هو األداء ،ويتم التمكن من املهارة عرب املراحل التالية :مرحلة تلقي اخلربة ،ومرحلة
تراكمها ،ومرحلة إتقان أدائها ،ومرحلة إنتاج وإبداع خربات جديدة.

أما الكفاية ،فهي أداء العمل جبد وإتقان وهلا عالقة وطيدة ببناء املناهج ،وتشري الباحثة يف هذا الصدد إىل أنواع

الكفاايت :الكفاية اإلسرتاتيجية ،والكفاية التواصلية ،والكفاية املنهجية والكفاية الثقافية ،والكفاية التكنولوجية.
كما تشري إىل عالقة الكفاية ابلقيم وارتباطها ابملستوى الوجداين االنفعايل.

أما األداء واالجناز :فهو حتقيق مهمة أو هدف معني عرب أنشطة تُظهر مدى متكن التلميذ من حتصيل املعارف و
املهارات مع القدرة على أدائها إبتقان ،واملؤشر إىل ذلك هو سلسلة من األفعال القابلة للمالحظة والقياس.

التدريس :هو عملية تعلم تتوسل ابلطرق و األدوات ،واألساليب اليت من شأهنا أن متكن املتعلم من املعارف

والقدرات واملهارات والكفاايت والقيم املستهدفة يف مواد التعليم ،وتشمل جمموعة تقنيات جيب التحكم فيها،

وبذلك يستدعي إسرتاتيجية ،وت ــدابري وإجراءات ،من فعل التخطيط والتنظيم واختاذ القرارات قصد حتقيق
األهداف املسطرة.

ويف الفصل الثاين ،تتناول الباحثة مرجعيات ومصادر اشتقاق املهارات وحتصيلها ،وتشري يف حقل البيداغوجيا إىل
االرتباط العضوي بني الكفاايت وتقوميها ،وذلك عن طريق جمموعة من البيداغوجيات منها:
·بيداغوجيا التحكم اليت تسعى إىل جتويد وتطوير أساليب التدريس والتقومي.
·البيداغوجيا الفارقية اليت تراعي الفروق الفردية ،وتبحث عن آليات جديدة يف التدريس ،وتنويع أساليب

التدخل.
حمددة).

· بيداغوجيا العقد اليت تقوم على مبدأ التعاقد بني املدرس ومتعلميه حول املهام واألنشطة (وفق مراحل
·بيداغوجيا التقومي :وهي تعىن بتطوير وترية التعلم لدى املتعلمني ،وبتوجيه التعلم وتصحيح مساره.

·بيداغوجيا الدعم :هي إجراء يتلو التقومي لتجاوز التعثرات والصعوابت.
·إسرتاتيجية التعليم والتعلم ابعتماد مدخل الكفاايت يف التدريس.
وتذهب إىل أن حقل الديداكتيك حييل على كل:
·ما هو منظم بغرض التعلم
·ما يتعلق بتخطيط التعليم
·ما يساعد على التعليم والتعلم ويسهله.
وتستحضر الباحثة يف هذا احلقل مصنف بلوم ،املقوالت وختصيصها وقدراهتا ،ومصنف داينو قصد حتديد أهم

العمليات واألنشطة وتفاعالهتا .و جتعل آلليات التحصيل مستويني :مستوى تعليمي يستهدف املعايري ومعادالهتا

اإلجنازية .أما اإلجراءات العملية لتدريس املهارات ،فرتصدها يف إجراءاهتا ومؤشراهتا على مستوى تعليمها
ومعايريها ومعادالهتا العملية على مستوى تعلمها .وتقر حتديد الباحثني متطلبات وشروط احلذق يف حتصيل

املهارات واجنازها يف :املمارسة والتكرار بفهم ،حيث يعترب الفهم مدخال رئيسيا هلذا التحصيل فتكون عملية الفهم

ليحوهلا إىل مدركات فضال عن الشروح واالستبداالت
كشفا عن املعطيات احلدسية اليت يستضمرها املتعلم ّ
الرتكيبية واألسلوبية لنص ما .ويف توجيه املتعلم إىل متكينه من املعارف املختلفة ،ومن توسيع مداركه وبناء

شخصيته ،ومن شحذ خياله واالنفتاح على عوامل متنوعة ،ويف متكينه من االنفتاح على االجتاهات واملواقف
والثقافات اإلنسانية كما جتعله يتشبع ابملبادئ والقيم السامية .ويتمثل دور املدرس يف التوجيه ،يف توجيه نظر
املتعلمني إىل نواحي القوة والضعف وتعريفهم أبفضل أساليب األداء ،وذلك من خالل :أسس ومقتضيات تدريس
املهارات الذي يتطلب شروطا وضوابط متكن من حتصيل املهارات وتناميها بشكل تفاعلي ،يتأسس على :التعلم

املبين على الفهم ،وعلى التعلم اإلجرائي الذي ميكن من اإلجراءات اليت تساعد على اإلملام مبادة التعلم  ،مع
تقدمي دليل القدوة بتقومي مستمر إلجنازات املتعلم ،وتوجيهه الدائم إىل جتاوز مظاهر القصور .وتؤكد الباحثة على

أمهية التحفيز والتعزيز ،إذ يعترب التحفيز من الشروط األساسية لتحقيق تعلم فعال ،فهو يعزز التعلم وتقدمه

امللموس ،وخيضع حتفيز التعلم إىل اسرتاتيجيات ،كما ترتبط طرق تنشيط احلافز بتقنيات معينة ،تُفصل فيها
الباحثة احلديث يف ثنااي الكتاب وتؤسس على ذلك أن اختيار مادة التعلم ختضع ملعايري هي :معيار الصدق،

ومعيار الداللة ،ومعيار الصالحية.

يف الفصل الثالث تتطرق الباحثة إىل تقومي املهارات يف درس اللغة العربية ،حمددة مفهوم التقومي ،وأهدافه ،وأنواعه

ووظائفه ،وتوضح مظاهر التقومي يف عالقته ابملنهاج الدراسي بصفة عامة .ويستند بناء االختبارات إىل جمموعة
من األسس اليت جيب مراعاهتا منها :مواصفات األسئلة وعددها ،وأنواع اختبارات التحصيل ،وإفادات تقومي
املهارات من االختبارات التحصيلية ،واألفعال اإلجنازية املناسبة ،ومتثل الباحثة للمراحل اليت متر هبا العملية

التقوميية كما يلي :التعلم واالكتساب ،عملية التقومي (:بناء االختبارات – اجناز اإلختبارات – تصحيح

االختبارات ) ،حتليل أخطاء التالميذ ،إعداد خطة الدعم ،توزيع التالميذ إىل جمموعات متجانسة ،وتنفيذ حصص
الدعم ،تقومي وفحص مدى حتقق األهداف وجتاوز بعض مظاهر القصور.

ويستهدف تقومي مستوايت الفهم املستوايت التالية :الفهم ابلتأويل ،الفهم ابلتحويل ،الفهم ابلتعميم .وتوِرد مناذج

إجراءات إعداد وتنفيذ اإلختبارات مع اإلشارة إىل مراحل وبناء وتصميم االختبارات القبلية ،وإعداد شبكة تقومي

مهارة القراءة وعرض نتائجها يف االختبارات القبلية .مث قراءة وتقدمي نتائج حتصيل جمموع مهارة القراءة السنة

الثالثة إعدادي ،فتحليل النتائج وخالصات املقارنة بني اجملموعتني .وتُعرف الباحثة االختبارات املوضوعية
وأنواعها من حيث اسئلة االختيار من متعدد ،وأسئلة اخلطأ والصواب ،وأسئلة املقابلة ،وأسئلة ملء الفراغ،
وأسئلة الرتتيب ن وتوضح معىن االختبارات املقالية قصرية أو طويلة كما تبني كيفية بناء األسئلة وصياغتها.

ويف الفصل الرابع تخـ ْبسط الباحثة أسس تدريس الكفاايت وأبعاد كفاية التدريس وأنواعها ،ومعايري تقوميها

.وتتساءل ،هل تبين التدريس ابلكفاية بديال للتدريس ابألهداف ضرورة تربوية وبيداغوجية وديداكتيكية ملحة أم

هو مسايرة لنظام العوملة ؟ ،وهل املدرسة فضاء للتنــمية وتكوين الفرد وإعداده إعدادا متكامال لتحمل املسؤولية
مستقبال أم أن ذلك خيفي وراءه أتهيل رأس مال بشري ؟ وأبية وسائل وإمكاانت ستعود الفائدة على نظامنا

الرتبوي يف إطار االجتاه احلديث يف التدريس املواكب للتقدم احلاصل يف معاجلة املعلومات ؟ وختلص إىل أن حتسني
مستوى التعليم وحتقيق مواصفات اجلودة الشاملة يف ضوء التطور املقرتح رهني بتطوير كفاايت التدريس من أجل

متهري املتعلمني ،ومتكينهم من احلذق واإلتقان يف األداء ،ويتوقف على مدى توفري برانمج تكوين قادر على إرساء

دعائم عمليات التحسني والتطوير والتمهري ،كما ترتبط كفاايت التدريس بقدرة املدرس على االتصال والتواصل،

واختاذ القرار بشكل علمي وموضوعي والقدرة على إعداد الدروس ،وعلى تنويع أساليب وطرق التدريس وأدوات

التقومي وأساليبه ،وكذا حتليل االختبارات واستثمارها ومن أجل ذلك تعرض الباحثة أبعاد كفاايت التدريس.
واليت هي البعد األخـالقي واألكاديبوميي و البعد الرتبوي املتضمن لكفاية التدريس وكفاية تقومي نتائج التدريس،

وبعد التفاعل والعالقات االجتماعية واإلنسانية .وتفرق يف كفاية التدريس بني الكفاية النظرية املعرفية والكفاية

األدائية ،وتقدم مناذج شبكات التقومي :معايري تقومي كفاايت التدريس يف بعدها املعريف ،معايري تقومي كفاية التدريس
األدائية مبا فيها كفاية إدارة الفصل .ومعايري تقومي كفاية طرق التدريس .وكذلك تقومي كفاية التقومي.

وختتم الباحثة أبن تطوير كفاايت التدريس أضحى ضرورة ملحة ملواجهة التحدايت واملستجدات اليت تعرفها
املنظومة الرتبوية وال سبيل إىل جودة التعليم إال بتأسيس اسرتاتيجية تراعي مجيع األطراف املعنية هبذه العملية.

وحرصت الباحثة على بسط معايري تقومي التحصيل وآليالته ،انطالقا من واقع املمارسة ابملدرسة املغربية ،ومن

مفهوم املدرسة احلديثة كما حتددها األدبيات الرتبوية ،واملستجدات اليت تروم اإلصالح توخيا للرفع من مستوى

األداء ،وحتقيق اجلودة املطلوبة.

فطنة بن ضايل ،مفتشة تربوية للتعليم الثانوي  -الدرجة املمتازة.

