
المفھوم واألبعاد: یة والتعلیمیةالكفایات المھن

تُمثُِّل الكفایات المھنیّة والتعلیمیّة، في أوقاتنا المعاصرة، جوھر اھتمام أي نظام تكویني، مھما كانت طبیعتُھ 
ومستواه؛ سواء كان، تعلیماعاما، أوتكوینا مھنیا، أم تعلّق بالمجاالت التربویة العدیدة التي ال تعّد في المجتمعات 

إنّھا مجاالت موِرَست وما زالت تُماَرُس في .ة ِمھنا بالمعنى الكامل، كمجاالت الریاضة والفنون والسیاسةالتقلیدی
ھذه المجتمعات ذات الخصائص التقلیدیّة، بصفة شبھ عفویّة نظرا الفتقادھا لمناھج ُمخطّطة وُمنظّمة، ونظرا 

أما األنظمة التربویة الُمعتِمدة على المفھوم الحدیث .كذلك إلى ضبابیة طرق التكوین وتقنیاتھ التي تَتَبنّاھا
للمناھج، فھي أنظمة تبذُل كل الجھد إلفشاء الصرامة في المسائل ذات العالقة بالعملیة التكوینیة، بدءا بكل عنصٍر 

وطرق األھداف، والمحتویات، :فيTylerمن العناصر التي تَشملُھا المناھج الحدیثة، والتي حّددھا تیالر
نجد ھذه األنِظمة تُراقُِب باستمرار مدى فعالیة كل عنصر . 1التعلیم، واألنشطة التربویة ثم أنماط وكیفیات التقویم

بمستوى جید ومقبول، حیث یؤدي أي "الكفایة المھنیة والتعلیمیة "من ھذه العناصر المذكورة َسْعیاً منھالتحقیق 
) الكفایة(ولتحدید معاني ھذا المصطلح.تحقیق ھذه الكفایاتضعف یعرفھ عنصر من ھذه العناصر إلى عرقلة 

.والمفاھیم المرتبطة بھ، یبدو من الضروري التطّرق إلى المفھوم الحدیث للمنھج، وللعناصر التي یحتویھا

كمجموعة من العناصر والمراحل التي یشملُھا التخطیط التربوي " وفي ھذا السیاق یُْعَرُف المنھج
تمثلة في الحاجات التربویة، واألھداف التعلیمیة، والمحتویات المعرفیة، والتجاربالتعلّمیة وتنظیمھا، ثم طرق والم

ولقد حاولت المنظومة التربویة والتكوینیة في الجزائر اعتمادھذا المفھومحیث بادر .2"تقییم التعلیم والتكوین
سجمة من األعمال الُمخطّطة لتسھیل عملیة التعلّم تشتمُل مجموعة ُمن"المجلس األعلى للتربیة بتعریفھ على أنھ 

تحدید أھداف التكوین في شكل معارف وكفایات ومھارات یراد تنمیتھا لدى الُمتعلّم، وتحدید البرنامج الذي : على
ودة، یتم إعداده في منظور بنائي وتطّوري ونَسقي، وانسجام أنشطة التعلیم والتعلّم ومطابقتھا مع األھداف المنش

وتحدید الِصیغ المالئمة لممارسة الفعل التربوي، وتوفّر وسائل التنفیذ، ووضع الترتیبات المتعلّقة بالتكوین المالئم 
یظھر من خالل ھذه التحدیدات حقیقة االھتمام بتحدید كل .3للمعلمین، وأخیرا اختیار أنماط تقویم التعلیم والتعلّم

ي ُمعیّن یسعى إلى تحقیق مجموعة من الكفایات المھنیة والتعلیمیة عنصر یُسھُم في ھندسة أي منھجتكوین
المطلوبة من قِبَل القطاعات المستخِدمة المختلفة، كالقطاع الصناعي، والزراعي والتجاري، أو القطاع الخدماتي 

ل الفني ونشھد في عالمنا التكویني الُمعاصر تطّور ظاھرة المناھج بصفة ُمعتبرة حتى في المجا.بصفة عامة
والریاضي، حیث تُنشأ معاھد ومراكز متطورة ومختصة في مختلف الریاضات، تسعى إلى تحقیق كفایات 

أما بالنسبة إلى المجال الفني، .ریاضیة في ُمنتَھى الِدقَة، في السباحة، وألعاب القِوى واأللعاب الجماعیة المختلفة
ارما لمناھجھ بنفس الكیفیّة والِجدیّة التي تُمارُس في فھو یشھد كذلك، في التربیة الفنیة المعاصرة ضبطا ص

فھناك مناھج دقیقة في الموسیقى، والسینما، والمسرحوالرسم، ُمتّبَعة في المعاھد .المجاالت التكوینیة األخرى
فما ھي یا تُرى الغایة من ھذه الِدقّة وھذا الضبط؟. العلیا للفنون

.لھذا التساؤلنرید من خالل ھذا المقال تقدیم جواب 

الطموح األساسي تحقیق مستویات جیّدة من الكفایات المھنیّة والتعلیمیّة-1

السعي لتحقیق المستویات الجواب على السؤال الوارد في مقّدمة مقالي ھو أّن الغایة من الِدقّة والضبط تتمثُّل في
في كل مجال، في نھایة أي تكوین، وذلك في ضوء الجیدة والمقبولة من الكفایات المھنیّة والتعلیمیّة المنشودة 

یالَحظُ مستوى ھذا التحقیق لدى خریجي المسارات . متطلّبات سوق العمل والشروط المرتبطة بالكفایات المنشودة
.التكوینیّة، الذین خَضعوا لتقویٍم موضوعيٍّ 

تھتم إال بتلقین الحجم المعرفي، أصبحت مؤسسة غیر فعالة، ال تنسجم مع متطلّبات إن المؤسسة التكوینیّة التي ال 
یظھر إذن أن ھناك ارتباطا واضحا بین األھداف التكوینیة المنشودة والكفایات المھنیة الُمراد . التكوین المعاصر

بھدف ضبط ر المھنیة المعاییوعلى ھذا األساس نشھد بروز مفھوم.تحقیقھا من أجل ممارسة أي مھنة بنجاح
أنظمة التعلیم والتدریب المھني وتحسین ارتباطھا بمتطلبات سوق العمل، وتیسیر عملیة انتقاء ) مخرجات(نواتج 

من أجل ذلك ظھرت الحاجة إلى مرجعیة قیاسیة تصلح كأساس .العاملین المؤھلین وتشغیلھم وتبادلھم أو انتقالھم
فالمعیار .مھني ُمحّدد، وتقییم ھذه القدرة ِوفق ھذه المرجعیة القیاسیةلقیاس قدرة الفرد على أداء مھام عمل

المھني مرجع قیاس، یتحقق في ضوئھ تقییم مدى امتالك فرد ما للمھارات الالزمة ألداء مھام العمل الذي یمثلھ 
اء عدة منھا وبذلك یكون لكل مسمى مھني ِضمن فئة مستوى محدد مرجع قیاسي یطلق علیھ أسم. المعیار المھني

ولتحقیق ھذه 4"المعاییر األدائیة " ، و"المؤھالت المھنیة " ، و"الكفایات المھنیة " ، "و"المعاییر المھنیة " 
نة للمنھج الحدیث  الكفایات بمستوى ُمْرٍض اتضحت الضرورة القصوى الُمتمثلة في االھتمام بكل العناصر الُمَكوِّ



إنھ المفھوم الذي . وكیفیات التقویم. . . طة التعلیمیة، والوسائل التعلیمیةكاألھداف التكوینیة، والبرامج، واألنش
لقد أصبح رأس . ینسجم تماما مع المقاربة البیداغوجیة المالئمة في رأس المال البشري، وھي المقاربة بالكفایات

ینیة، وانتھاء المال البشري یخضع للتخطیط، وللمراقبة والتقویم الصارم لألداء، بدءا بالمؤسسات التكو
یُعتبر تقییم الوظائف ذا " وألجل ذلك .بالمؤسسات الصناعیة واإلنتاجیة، وذلك عبر تقییم دقیق ألداء الوظائف

أھمیة قُصوى في مجال العمل، إذ تمتدُّ آثاره إلى جمیع جوانب اإلنتاج، من حیث رفع الكفایة اإلنتاجیة 
ھاملین حتمیة التسییر العقالني والصارم لمنتوج .فقد أوضح د.التوافق المھني بصفة فعلیةوتحقیق5"للعاملین

اإلنتاج البشري ھو شيء یَْخَضُع كذلك للمراقبة، وللتخطیط، وللتنظیم : " المدرسة والمتمثل في الطالب حین قال
.6"وللقیاس 

االرتباط بین مفھوم رأس المال البشري ومفھوم الكفایة-2

ھوم رأس المال البشري ومفھوم الكفایة، ذلك أن تحقیق الكفایة یُمثل الغایة القصوى ألي ھناك ارتباط أكید بین مف
فال مصداقیة لمشروع تكویني ال یسعى إلى تحقیق كفایات معیّنة، وال أساس .نظام تكویني یستثمر في اإلنسان

وفي ھذا المسار التعلیمي . قةلتربیة، مھما تمثلت مجاالتھا، ال تطمح إلى تنمیة كفایات محددة ومعروفة بصفة دقی
والتربوي الشاسع الذي عرفتھ البشریة، أصبحت المجتمعات المعاصرة تُقَیُّم في إطار توفر أو عدم توفر الكفایات 

أما البرامج والمحتویات التعلیمیّة فأصبح یُنظُر إلیھا .المختلفة، أو في إطار مستواھا الجید أو مستواھا الضعیف
ولھذا یُمكن اعتبار مسألة الكفایات التعلیمیّة والمھنیّة . ه الكفایات ولیست غایة في حّد ذاتھاكوسیلة لتحقیق ھذ

المقاربة البیداغوجیة الُمالئِمة بالنسبة لرأس المال البشري، وھذا من منظور أسس فلسفیة تنسجم تماما مع االتجاه 
حقیق الكفایات النافعة وما ینجّر عنھا من حسن البراجماتي النفعي الذي یعني في المدلول التربوي والتكویني ت

أثرت الفلسفة البرجماتیة في الحیاة األمریكیة وكانت في نفس الوقت إحدى نتائج " لقد. أداء، ومن مھارة وإنتاجیة
، شیئا عملیا من صمیم الحیاة الیومیة J. Deweyحیث اعتبِرت الفلسفة في نظر جون دیوي . . . الحیاة فیھا

وإذا ما اتفقنا على أن التربیة ھي عملیة تكوین . أو نزھة عقلیة یقوم بھا الفیلسوف من بُرِجھ العاجيولیست متعة
النزعات األساسیة الفكریة والعاطفیة في اإلنسان من تلقاء الطبیعة، لم نخشى تعریف الفلسفة بأنھا النظریة العامة 

ولھذا أنشأ جون . ماما بالتربیة، والمؤسسات التربویةللتربیة، حیث نجد الفلسفة البرجماتیة أكثر الفلسفات اھت
، وسمیت المدرسة معمال ألنھا تضم معامل للطبیعة والكیمیاء إلى جانب "مدرسة المعمل"دیوي مدرسة سّماھا 

وقد ورثت األجیال من تلك الفلسفة الجرأة .الفلسفة وعلم النفس والتربیة وقد اشتھرت باسم مدرسة دیوي
عتماد على النفس، والتحّرر من التقالید السلبیّة، واكتساب محبّة الكشف والمغامرة، واستخدام العقل واإلقدام، واال

.7في تسخیر الطبیعة، واحترام العمل الیدوي، واعتبار النجاح المادي الملموس دلیال على صحة الُسبُل الُمتّبعة
مثّل قطاعا استراتیجیا أساسیا لحركة العجلة والتكوین المھني ھو قطاع یحتاج إلى مواقف براجماتیة ألنھ یُ 

فال یُمكن تحقیق التنمیة الشاملة إال على أساس قطاع تكوین مھني قوي، وفّعال وذي .االقتصادیة ونجاحھا
. " مصداقیة، بإمكانھ توفیر كل الكفایات المھنیة التي یطلبھا المجال االجتماعي واالقتصادي في أوقاتنا الراھنة

ل بخصوص المفھوم االقتصادي، الذي تحّول من االعتماد على فإذا كانت  األلفیة الثالثة، تشّكل محطة تَحوُّ
المصادر الطبیعیة إلى االعتماد على مصادر الطاقة البشریة؛ فإن منطق ھذا المفھوم االقتصادي الجدید، أضحى 

لیدیة، وما رافقھا من أسالیب التطبیع یتطلب نمطا تربویا تكوینیا یتالءم وروح تصوره؛ ذلك أن البیداغوجیا التق
؛ قد أصبحت في عرف معطیات ومتطلبات التصور الحالي، تفتقُد لفعالیتھا ونجاعتھا . . .والترویض والتنمیط

تبدو إذن البیداغوجیا التقلیدیة، كونھا تركز على الجانب . 8"بخصوص مسألة االستثمار في الرأسمال البشري
مام المفھوم الشامل والمعاصر للكفایات، الذي یظُم كل الجوانب الحسیة، والحركیة، العقلي دون ِسواه، قاصرة أ

.والعقلیة، والمعرفیة واالنفعالیة لإلنسان في تلقیھ للفعل التربوي ـ التعلّمي

مصطلح الكفایة، المفھوم واألبعاد-3

التربوي، ولذلك ال زال مفھومھا یعّد مصطلح الكفایة من المصطلحات الحدیثة التي أُدِخلت إلى القاموس
والحدیث عن الكفایة باعتبارھا حدیث . مستعصیا على الغالبیة من المواطنین المھتمین بشؤون التكوین والتربیة

التداول في أدبیات علوم التربیة، یجعلنا في مواجھة عدة مصطلحات ومفاھیم تتداخل معھا بشكل، أو بآخر، كما 
ففي اللغة العربیة یورد ابن . ھارة، واالستعداد، والقدرة، والھدف، والسلوك واإلنجازھو األمر بالنسبة إلى الم

وروح القدس لیس لھ ِكفاُء، أي : تعریف الكفایة أو الكفاءة فیذكر قول حسان بن ثابت"لسان العرب"منظور في
الَخَدُم :والُكفاة. صدر الكفاءةالنظیر، وكذلك الُكْفء والم: والكفىءُ . جبریل علیھ السالم لیس لھ نظیر وال مثیل

: وھناك معنیان لكلمة كفایة.9الذین یقومون بالخدمة، جمع كاٍف، وكفى الرجل كفایة، فھو كاٍف، إذا قام باألمر
المعنى األول یخص مجال سیكولوجیة النمو، حیث یُقصد بھا مجموع اإلمكانات المتعلقة باالستجابات األولیة تجاه 

ي حین یَتَمْوَضُع المعنى الثاني ما بین علم النفس واللسانیات ویندرج ضمن علم النفس اللغوي ف.البیئة المحیطة



Psycholinguistique حیث تعني الكفایة مجموع المعارف اللسانیة التي تمّكن الُمخاطب من فھم وإنتاج عدد ال
ھو عبارة ". شیئا"مال تفترضأن أنشطة الع" ، یظھرErgonomieأما في مجال الشغالة .10نھائي من الُجمل

عن بُنیة أو بُنیات جاھزة ومالئمة إلنجاز بعض المھام، واعتقد أنھ أصبح من الضروري استعمالھ إذا رغبنا لیس 
.11"فقط في الوصف بل أیضا وربما في الدرجة األولى من التفسیر والتحلیل، أي تفسیر السلوكیات المھنیة

لماذا إدخال مفھوم الكفایة في مجال األرغونومیا؟ وما الفائدة : Jacques Leplatیتساءل كذلك جاك لوبال 
إلى االعتقاد أن مفھوم الكفایة ال یختلف كثیرا عن بعض المفاھیم Leplatالمرجوة من وراء ذلك؟ فیذھب لوبال 

، والقدرة)Expérience(، والخبرة )Savoir-faire(، وحسن األداء )Habileté(المھارة : القریبة مثل
)Capacité(كما .، ویُصّرح أن ھذه الكلمات عادة ما یشرح بعضھا بعضا وتستعمل الواحدة منھا مكان األخرى

، والتصّور المعرفي Behavioristeالتصور السلوكي : یمیز بین تصورین مختلفین لمفھوم الكفایة
والمھام التي یقدر الفرد على فإذا كان التصور السلوكي یَعرف الكفایة بواسطة األعمال.Cognitivisteالذھني

إنجازھا، فإن التصور المعرفي ینظر إلى الكفایة كإستراتیجیة ونظام من المعارف یُمكن من احتواء وتأطیر 
وأن تحلیل العمل یحتّل مكانة مركزیة في دراسة عمل معین، فھو ینطلق من المعرفة النظریة التي . . . النشاط

.12"أمبریقیا والتي تتعلق بكل ظروف العمل تثیر من جھتھا المعرفة المكتسبة

Leplatخصائص الكفایة عند جاك لوبال -4

:یستنتج لوبال أن للكفایة ثالث خصائص ھي

إن الكفایات .بمعنى أننا أكفاء ألجل تحقیق عمل أو إنجاز أو ھدف معین: الكفایات غائیة-أ
رائیة ووظیفیة تتجھ نحو العمل وألجل التطبیق، أي على اعتبار مدى االستفادة حسب ھذه الخاصیة، معارف إج

.منھا في تحقیق الھدف

أي أنھا تُكتسب بالتعلّم في المدرسة أو في مكان العمل وغیرھا، وتتحقق بعد : الكفایات ُمكتسبة-ب
.ُمتابعة مسارات معینة

بمعنى أن الكفایات داخلیة ال یمكن مالحظتھا إال من خالل : فھوم افتراضیُمجردالكفایات م-ت
.13نتائجھا وتجلیاتھا والمؤشرات التي تدل على حصولھا، أي من خالل ما یُنجزه الفرد المالك لھا

من ومفھوم الكفایة مفھوم معقد والتطرق إلیھ في وسط العمل أو منصب العمل یشترط مقاربات مختلفة، لعّل 
أنھ یجب القیام بإعادة " Violette Hajjarأھمھا المقاربة التي تعتمد على تحلیل العمل حیث توضح فیوالتھاجار

تحلیل مفھوم الكفایة انطالقا من مقاربات تجمع بین نتائج البحوث من جھة، وبین الممارسات المھنیة من جھة 
من جھتھا على أھمیة Claudette Marinéت ماریني وأّكدتكلودا. 14"أخرى التابعة لعمل معین وكفایات معینة 

الكفایات المھنیة ھي عبارة عن مجموعة متداخلة من المعارف في سیاقھا " المقاربة المنھجیة عندما بینت أن
.15"المیداني

.تعبیر عن القدرة على إنجاز مھمة بشكل ُمرضٍ " الكفایة بأنھا V. De Landsheereتُعّرف فیفیان دیالندشیر 
أن الكفایة سلوك یمكن التعبیر عنھ بأنشطة قابلة للمالحظة، لكنھا أنشطة تتجمع وتندمج في " یرى محمد الدریج و

إن .16ھي التي تغدو حاسمة في الموضوع) التطبیقیة(عمل مفید وذي مغزى، وھكذا فإن الوظیفة العملیة 
ھا وتنتظم حسب تسلسل معین، لالستجابة الكفایات تُشكل مجموعات مھیكلَة تتفاعل عناصرھا وتتداخل مكونات

غیر متجانسة من ) مزیج(كما أن الكفایة یُمكن أن تتألف من تشكیلة .لمقتضیات األنشطة التي ینبغي إنجازھا
إلخ، وما یوحد بینھا ھو فائدتھا ومنفعتھا، أي . . . المعارف والمھارات والقدرات العقلیة والخطاطات الحسیة

إن الكفایة غیر منسجمة من حیث العناصر التي تتألف منھا، .تماعي الذي سینتج عن توظیفھاالنشاط التقني واالج
كما تتضمن الكفایات نتائج المكتسبات المعقدة والتي تظھر كما لو .ولكنھا منسجمة من حیث النتیجة الُمستھدفة

للكفایة حیث تُعّد تشكیلة وخلیطا من ) لبنسبة إلى اللو(مما یؤكد الطابع اللولبي .كانت حصیلة المكتسبات السابقة
العناصر، منھا ما ھو ُمكتسب اآلن، ومنھا ما تم اكتسابھ في حصص ماضیة، وھي عناصر تتجمع شیئا فشیئا 

إن ما ینبغي أخذه بعین االعتبار في موضوع .17. "لتمكن صاحبھا من التحكم في بعض المواقف والوضعیات
أو رد فعل عضلي وحسي حركي كما یراه السلوكیون، خاصة الكالسیكیون الكفایات، لیس السلوك كانعكاس

، ومن ثمة یبنون التعلم على "ُمنبھ واستجابة " الذین یحصرونھ في العالقة Ivan Pavlovأمثال إیفان بافلوف 
ي على لقد تبین فیما بعد أن اإلشراط الكالسیكي یمثل نموذج التعلم البسیط المبن. أساس االستجابة الشرطیة

.18االستجابة الشرطیة التي یكون مصیرھا االنطفاء،عند عدم ربط المنبھ الطبیعي المتمثل عند بافلوف باللحم



مغزى السلوك الكفء-5

ومن . یمثل السلوك الكفء نشاطا ومھمة ذات مغزى یفوق العالقة الحصریّة التقلیدیة التي تربط المنبھ باالستجابة
تستمد سلوكیتھا من النشاط الوظیفي الھادف الذي یصدر منھا، فھي تظھر على شكل نشاط ھنا یبدو أن الكفایة 

نوعي یمیزھا عن الطابع المیكانیكي الذي یُعرف بھ التعلم الكالسیكي، ألنھا تتضمن عملیات عقلیة باطنیة، 
في النھایة من تنظیم وصفات وحاالت نفسیة ووجدانیة في نفس الوقت ،ثم قدرات حركیة إذا تطلب األمر ، تُمكن 

Pierreوفي ھذا السیاق نجد بییر جیلي . وترتیب أنشطة تُمثل عند تفاعلھا قدرات وكفایات تستھدف غایة منشودة
Gillet أحد نشطاء مركز الدراسات البیداغوجیة للتجریب واإلرشاد)cepec( نظام من " یُعّرف الكفایة على أنھا

یة العملیة التي تنتظم في خطاطات إجرائیة، تمكن في إطار فئة من المعارف المفاھیمیة الذھنیة والمھار
إن ما یضیفھ ھذا المفھوم للكفایة . 19"اإلشكالیة وحلھا بنشاط وفاعلیة - الوضعیات، من التعرف على المھمة

دو ویب. باعتبارھا نشاطا وظیفیا، لیس فقط تأكید حضور الذات العارفة بل أیضا حضور الذات الشخصیة بكاملھا
عن الذات؛ فھو مفھوم Carl Rogersأن ھذا مفھوم الذات ینسجم تماما مع المفھوم الذي یُقدمھ كارل روجرس 

من المؤكد أن ھذه المكونات ال تنحصر في .یُلزم كل مكونات ھذه الذات على إصدار سلوكات عامة تُعبر عنھا
التصورات، والُمخیلة، والتركیبات، واالستنتاجات، والحركات، ثم الحاالت والمشاعر المعرفة فقط، بل تشمل 

ومن ھنا وجب . النفسیة واالنفعالیة التابعة لھا، كالشعور بالحریة والسعادة والرغبة عند إنجاز عمل والرضا بھ
السلوكیة واإلجرائیة، وبین التمییز الواضح بین الفھم السلوكي للنشاط التربوي بصفتھ نشاطا ینحصر في األھداف

فال توجد . الوظیفي الذي ھو أشمل، من حیث أنھ یُلزُم كل مكونات الشخصیة حین إظھارھا للكفایة-الفھم المعرفي
فإذا كانت الكفایة ھي القدرة على تنظیم الحركات واألعمال األولیة في أفق نشاط . " كفایة من دون ھدف

ولذلك فإن تشغیل الكفایة في أبسط صورھا، ھو أمر مشروع، ألنھا . نیّة والقصداجتماعي، فإنھا تنظیم یُوظِّف ال
وبطبیعة الحال ".لیست سلسلة من السلوكات المتالحقة والمثارة آلیا بواسطة المنبھات، بل ھي سلوكیات إرادیة 

اإلجراءات للغایة نجد الفرد أثناء العمل واإلنجاز، یستجیب لمنبھات تخبره بجدوى أفعالھ وبمدى مالءمة كل
النھائیة، لكنھ ھو الذي یختار تلك المعلومات قصد ضبط نشاطھ، ویُبعد في نفس الوقت االستجابات التي ال ترتبط 

وھكذا نكون أكفاء عندما نكون قادرین على . بالنشاط الحالي، مما یضمن االستمرار اإلرادي والواعي للنشاط
ومن ھنا یظھر . یة وتقنیة ضمن حالة وجدانیة تقترن مع ھذه األفعالتطبیق عدد من األفعال ذات وظیفة اجتماع

فال یُمكن الفصل بین الدقة في .للفعل التربوي الناجحtaxonomieالتداخل بین مجاالت األھداف التربویة 
domaineالمعرفة التي تندرج في إطار المجال المعرفي، وبین حب اإلتقان في العمل التابع للمجال العاطفي 

affectif . فھذا األخیر یمثل، حسب رأینا، ُمحفزا أساسیا بالنسبة إلى النشاط الفعال لكونھ یُحُث على تلك الدقة
فإذا غاب االلتزام االنفعالي، انعكس ذلك، ال محالة، على نتیجة النشاط ونوعیتھ، ألن .ویشترطھا، ثم یلتزم بھا

وھذا یبین مكانة العامل النفسي والمنظومة القیمیة في . ى إتقانھُمنفذ النشاط سوف یھدف إلى إنھاء العمل ولیس إل
بروز أي كفایة، لكونھ العامل الُمحفِز على نوعیة اإلنجاز في العمل؛ األمر الذي یجعل من الضروري جدا 

على توظیف األھداف الوجدانیة في أي عمٍل تكوینٍي، ألنھا أھداف تُسِھُم في تعزیز الكفایة انفعالیا، كما تعمل
تغییر االھتمامات، والمواقف، والقیم، وتطور الحكم والقدرة على " انسجام السلوك الذي یُظِھُرھا، من خالل 

فھل تھتم المؤسسات التربویة والتكوینیة، بجدیة، بھذا الجانب االنفعالي األساسي في سعیِھا لتحقیق .20"التكیف
أن یُشِكَل في المستقبل مشروعا بحثیا ُمعمقا یھدف إلى تقدیم أجوبة الكفایات المھنیة المختلفة؟ یُمكن لھذا التساؤل 

ومھما یسكن من أمر فإن المجال الوجداني للتربیة والتكوین مجال ُمعقد ُمحاط بالصعوبات لكونھ مجاال . دقیقة
فال یُمكن . " تَصُعُب فیھ المالحظة بشكل أكبر مقارنة بالتي نُمارسھا في المجال المعرفي أو المجال النفس حركي

إخفاء صعوبة المھمة المتمثلة في بلورة ُمخطط منظم في مجال التربیة الوجدانیة، فھو أمر ال یتحقق بسھولة، 
.سواء على مستوى محاولة تحدید األھداف، أم على مستوى العمل الدیداكتیكي، أو على مستوى القیام بالتقییم

وبة تحدید المفاھیم المرتبطة بالجانب الوجداني، والضبابیة صع: وتكون ھذه الصعوبات نتیجة لعدة عوامل ھي
الموجودة بین المجالین المعرفي والوجداني، واالعتراضات األخالقیة والثقافیة، والجھل بَِمسارات التعلم 

ومن المفارقة أن نجد أحد االختصاصیین في المجال . 21"الوجداني، وفقر وسائل القیاس في ھذا المجال 
یَُشبِّھ المجال الوجداني بالمجال المعرفي دون تحدید أو ذكر Bloom. S. Bوھو بنیامین بلوم المعرفي، 

یظھر أن تطّور السلوكیات العاطفیة یتم كما :" الصعوبات التي یتمیز بھا المجال األول، حیث نجده یقول بتفاؤل
یظھر أنھ ال یُمكن .22"ال التعلّم المناسبة ھو الشأن بالنسبة للسلوكیات المعرفیة، وذلك عندما تُقترح للتالمیذ أشك

لنا اعتبار درجة تعقید الطابع النفسي الخفي متقاربة، أو متساویة، أو متشابھة لدرجة تعقید الطابع المعرفي؛ لكون 
ة فھو ُمجرد في الُمستوى األول، عندما نُحاول تحدید ماھیتھ بتسمی.الطابع النفسي ُمزدِوج التجرید على ُمستویین

كما نجده مجردا في المستوى الثاني، عندما نحاول ". الرغبة في إتقان العمل" معینة أو مفھوم معین كأن نقول
معرفة ما وراء تلك الرغبة عندما تكون لھذه الرغبة خلفیات ُمحتملة، من دوافع ونوایا ال شعوریة، مرتبطة 

ما یمكنھا أن تكون مرتبطة بسلّم قیمي لثقافة بمیكانزمات دفاع األنا، كما ھو معروف في التحلیل النفسي، ك
فیجب، في ھذه الحاالت، معرفة ھذه الدوافع الالشعوریة لألنا كي نتمكن من اإلشارة إلیھا وتحدیدھا بدقة؛ .معینة



كما یجب معرفة السلّم القیمي لتلك الثقافة كي نتمكن من اإلحاطة بھ، كما تدلنا األنثروبولوجیا الثقافیة في إطار 
فأي مجتمع إنساني ھو في حقیقة األمر بمثابة بناء معیاري یعكس . " السلوك الثقافي والبناء المعیاري في المجتمع

ومن ثمة تنبعث عن ھذا المركب المعیاري حیاة نفسیة . . . حیاة معنویة یَمتثُِل لھا األفراد وتتمیز بالقّوة واألصالة
ولھذا یتمیز ھذا البناء المعیاري بالسمو، وذلك ألنھ من خلق .ةمن نوع جدید تختلف عن حیاة الفرد بصورة خاص

المجتمع، وینمو في مجالھ، فیشكل شعورا یحتوي طاقة معینة ال تسمو إلیھا المشاعر الفردیة، ومن ثمة یسود 
فال یُمكن اإلحاطة بھذا السلوك دون تقنیة المالحظة. 23الفرد إحساس بالخضوع لقِوى ھذا البناء المعیاري

.بالمشاركة التي یجب أن یُمارسھا الباحث میدانیا

أن ھذه التقنیة تُمّكن الباحث من جمع أكبر قدر ممكن من البیانات والمعلومات ووصف " یعتقد األنثروبولوجیون 
فة فماذا یُرید المجتمع من الفرد؟ إنھ یُرید منھ ِخدمتھ بص.24"الحیاة االجتماعیة والثقافیة وصفا تفصیلیا دقیقا 

فھي سلوكات تُعبر عن العالقة . وھنا تبدو لنا الصعوبة الُمضاعفة للسلوكات العاطفیة. فعالة بغرض تحقیق المنفعة
أن الثقافة ھي مظھر عام لسلوكات ُمكتسبة عن "ویالحظُ في ھذا السیاق . المتینة بین العوامل الثقافیة والشخصیة

وبما أن الكفایة المھنیة سلوك، فھي تشمل الطابع .25"وكات طریق التعلّم وأنھا مظھر كذلك لنتائج ھذه السل
المعرفي وفي نفس الوقت الطابع الوجداني، ألنھا ممارسة من طرف كائٍن بشرٍي یعیش في أحضان ثقافٍة ُمشبّعة 

ھا، بل فھو كائن ال یمارس ھذه الكفایة كما یرغب ھو شخصیا، أي بمعزٍل عن النظام القیمي السائد فی.بقیَم معینة
یُمارسھا كما یُرید المجتمع الذي یفرُض شروطا ومقاییس في أدائھا، كما نجده یُطالب باحترام ھذه المقاییس بھدف 

إن لھذا االحترام صبغة عاطفیة ھامة حیث یتم من خاللھا تقییم ھذه .تحقیق الجودة المنشودة مھنیا واقتصادیا
ولھذا یتحتم على . ومقبولة، أو یُقاُل عنھا إنھا كفایة ضعیفة ومرفوضةفیُحَكُم علیھا بأنھا كفایة جیدة .الكفایة

األنظمة التكوینیة استیعاب ھذه النظرة الشاملة للكفایة، ومراعاة األھداف الوجدانیة في المناھج، فمن دون ھذا 
ن عند تخرجھ نُقصا وفراغا واضحین جریب واإلرشاد لقد اھتم مركز الدراسات البیداغوجیة للت. سیعرف الُمتكوِّ

وأصدر في ھذا اإلطار كتابا . بھذه اإلشكالیة، فسعى إلى تقدیم تصور متكامل لالشتغال بالكفایات في التعلیم
بناء التكوین، :" تحت عنوان1994سنة Pierre Gilletمرجعیا من تألیف جماعي وتحت إشراف بیار جیلي 

نسق من المعارف المفاھیمیة والمھاریة " كفایة بأنھا ، وقد تضمن الكتاب تعریفا لل"أدوات للمدرسین والمكونین
العملیة التي تنتظم على شكل خطاطات إجرائیة تُمِكُن داخل فئة من الوضعیات أو المواقف، من التعرف علیھا

وانطالقا من ھذا التعریف یمكن استخالص جملة من الوضعیات .26. "وَحلِھا بإنجاٍز وأداء مالئمٍ 
situationsإن الوضعیة حسب ھذا التصور، تطرح إشكاال .یست سوى التقاء عدد من الشروط والظروفالتي ل

عندما تجعل الفرد أمام مھمة علیھ أن ینجزھا، وھي مھمة ال یتحكم في كل مكوناتھا وخطواتھا، وھكذا یطرح 
لمواجھة الوضعیة التعلم كمھمة تشكل تحدیا معرفیا للتعلم، بحیث یشكل مجموع القدرات والمعارف الضروریة 

فھي إذن قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل .وحل اإلشكال، وھذا كلھ یمكن اعتباره وتحدیده على أنھ كفایة
في سیاق معین، ویتكون محتواھا من معارف مھارات وقدرات عملیة واتجاھات مندمجة ومتفاعلة فیما بینھا 

د الذي اكتسبھا بإثارتھا، وتجنیدھا وتوظیفھا عندما تواجھھ في ظل ھذا الوصف للكفایة یقوم الفر.بشكل مرّكب
الظروف الُمحِرضة على ذلك، والتي تمثل مشكلة مھنیة ما، تشترط حال مناسبا في وضعیة محددة، وبوسائل 

.معینة

ویظھر أن ھذه التحدیدات التي ذكرناھا بخصوص الكفایة تقترب بشكل كبیر من مجال التكوین المھني حیث أنھ 
وبالنسبة لإلكتسابات النفس حركیة .مجال الذي یشترط تداخل اإلكتسابات المعرفیة، الوجدانیة والنفس حركیةال

عملیة معقدة، یبرز فیھا ھذا " الُمعبر عن) Metheny(وحدھا فھي تمثل السلوك الحركي، كما تقول موتني 
تتعلق بمكونات الجھاز العضلي والعصبي السلوك نتیجة عوامل نفسیة تتعلق بمسببات السلوك، وبعوامل بنائیة 

ومن .للفرد، وأخیرا بعوامل وظیفیة ترتبط بوظائف األعضاء الموجھة للفعل الحركي، ولدقتھ ولمدى مالءمتھ
، لُیستعمَل للداللة على مجال السلوك الذي یجمع بین عوامل نفسیة "نفس حركي"ھذا المنظور جاء المصطلح

یعني ذلك المجال الصنافي الذي یھتم " ما سبق یتبین أن المجال النفس حركي من خالل . 27. "وعوامل بدنیة
بالمھارات الحركیة ومختلف النشاطات التي تلتزم تحقیق أھداف المھارات الحركیة بدرجة من التآزر تؤدي إلى 

ویة التي یؤدي تعبر عن الخصائص الوظیفیة الحی" كما نجدھا تمثل قدرات بدنیة. 28"الكفاءة والجودة في األداء
نموھا إلى القدرة على األداء الحركي بدرجة عالیة من الكفاءة حین یكون المطلوب جْعل الحركات الماھرة جزءا 

لكن الشيء الذي یجب التذكیر بھ ھو أن الكفایة یُستدل علیھا من خالل . 29"من الذخیرة الحركیة عند الفرد
potentialitéكإمكانیة أو استعداد داخلي ذھني غیر مرئي " اإلنجازات التي تُنتجھا، فھي غیر ظاھرة وتظھر

invisible ؛ من طبیعة ذاتیة وشخصیة وتتضمن الكفایة حسب ھذا الفھم وحتى تتجسد وتظھر، عددا من
.30"اإلنجازات واألداءات باعتبارھا مؤشرات تدل على حدوث الكفایة لدى المتعلم

الكفایات في التعلیم العام-6



ان مفھوم الكفایات ارتبط في بدایة ظھوره وانتشاره بمجال التشغیل والمھن وتدبیر الموارد البشریة في إذا ك
اإلدارات والمصانع، فإنھ انتشر واتسع لیُغطَي كافة التغیّرات التي ال تقتصر على ما یحققھ العمال والمھنیون ومن 

في المدارس والجامعات، بحیث ال تبقى قضایا الكفایات بینھم المعلمون، بل التالمیذ والطلبة أیضا أثناء تواجدھم
محصورة عند المھنیین، بل ینبغي أن یتحول ھذا النموذج إلى أداة لتنظیم وبناء المناھج وتنظیم األنشطة التعلیمیة 

لذي في المنظومة التربویة بصفة شاملة، وخاصة إذا نظرنا إلى اكتسابات التلمیذ بالمفھوم الشامل، أي المفھوم ا
یضم المجال المعرفي، والمجال الوجداني والمجال النفس حركي، ألنھا مجاالت ال تصیب فقط أصحاب المھن، 

ومن باب االستئناف والتوضیح، یقدم محمد الدریج، حوصلة .بل تصیب كذلك التالمیذ في نھایة كل طور تعلیمي
ات األسالك التعلیمیة؛ یقتصر في إدراجھا لبعض الكفایات الخاصة، موزعة حسب المواد الدراسیة ووفق مستوی

.على أمثلة توضیحیة ترتبط بالكفایات الخاصة في مجال تعلم اللّغة

:یذكر من بین الكفایات التي یسعى إلى تكوینھاإلى مستوى التعلیم االبتدائي، فبالنسبة 

تخدام القاموس؛ـ القدرة على قراءة رسالة؛ـ والقدرة على قراءة صحیفة یومیة؛ والقدرة على اس

ـ القدرة على كتابة رسالة؛و القدرة على كتابة مقالة صغیرة؛و المیل التلقائي نحو المطالعة؛

.ـ االشتراك في مناقشة؛وفھم الكلمات في سیاقھا اللغوي؛ واإللمام بمبادئ الخط

:فیرى الباحث أنھ یسعى إلى تكوین بعض الكفایات ھياإلعدادي، التعلیمإلى أما بالنسبة 

ـ القدرة على تسجیل خالصة حدیث أثناء االستماع إلیھ؛و القدرة على كتابة قصة؛

ـ القدرة على كتابة تقریر؛ والقدرة على استنباط الحكمة من قصص معینة؛

ـ تذوق الجمال في مقطوعة شعریّة؛ والقدرة على إلقاء حدیث على زمالء الفصل في موضوع معروف؛ 
.لغةواستیعاب القواعد األساسیة ل

:، فیرى أنھ یسعى إلى تحقیق بعض الكفایات ھيإلى التعلیم الثانويأما بالنسبة 

ـ القدرة على تحلیل نص؛والقدرة على النقد وإبداء الرأي؛ واستعمال الحاسوب في تنظیم معلومات لغویة؛ والقدرة 
المستمعین؛والقدرة على على اإللمام بمحتویات صحیفة یومیة؛والقدرة على التعبیر عن النفس أمام جمع من 

.31القراءة السلیمة السریعة مع الفھم والتمییز بین األفكار الكلیة والجزئیة

مجال ویجب التذكیر أن مفھوم الكفایة مفھوم جدید على اللغة العلمیة، سواء في علم النفس أم علوم التربیة أو في 
التشغیل والتسییر والموارد البشریة وغیرھا من المجاالت، حیث ساد الحدیث عن اإلمكانات واالستعدادات 

aptitudes وعن القدرات ،capacités وعن المیول ،intérêts وعن سمات الشخصیة التي تمیز فردا معینا ،
لكن شیئا .تي یُعَرُف بھا األفرادفكل ھذه األحادیث تمثل الخصائص النفسیة ال. في ظروف ووضعیات معینة

ففي حقل علم النفس یُقدم . فشیئا بدأ مفھوم الكفایة یغزو مختلف الحقول العلمیّة ویحتل المفاھیم أو یكملھا ویغنیھا
المعنى األول یخص مجال سیكولوجیة النمو، حیث یُقصد بھا مجموع اإلمكانات المتعلقة : معنیان لكلمة كفایة

في حین یَتَمْوضُع المعنى الثاني ما بین علم النفس واللسانیات ویندرج .ولیة تجاه البیئة المحیطةباالستجابات األ
ضمن علم النفس اللغوي، بحیث تعني الكفایة مجموع المعارف اللسانیة لدى الُمخاطب تمّكنھ من فھم وإنتاج عدد 

.32ال نھائي من الُجمل

ا لبعض قوامیس التربیة، تفاوتا في تقدیمھا لمفھوم الكفایة ضمن أما في مجال التربیة، فقد وجدنا في تصفحن
فحسب القاموس التربوي فإن الكلمة المعبِّرة عن .موادھا، من حیث األھمیة ومن حیث الحیز المخصص لھا

، petereالذھاب : أيcompeterمن الفعل competensمشتقة من الكلمة الالتینیة compétence: الكفایة ھي
سواء capacitéإن الكفایة ھي القدرة :" والتعریف المحدد لھا یقول.بمعنى المالئمة مع، والمرافقة،cumومع 

.33"القانونیة أم المھنیة الُمكتسبة، على إنجاز بعض المھام والوظائف والقیام ببعض األعمال



القدرة لدى "كفایة بأنھا ، تعریف الLandsheere De. Gدوالندشیر . وفي منجد التقویم والبحث التربوي یقدم ج
" ".األفراد على إصدار وفھم جمل جدیدة

: مشتقة من الالتینیة القانونیةcompétence، نجد الكلمة 34وفي قاموس اللغة الذي أشرف على إنجازه
competentia والتي تعني العالقة الصحیحةrapport juste ؛ إن الكفایة ھي حصیلة اإلمكانیّةaptitude أو

تُحیل إلى تأثیر الوسط بصفة عامة وخاصة habiletéأو المھارة capacitéفي حین أن القدرة .االستعداد
.التأثیرات المدرسیة من خالل انجازات الفرد

كما یعرف القاموس الموسوعي للتربیة والتكوین، الكفایة بأنھا الخاصیة اإلیجابیة التي تشھد للفرد بقدرتھ على 
، وھناك الكفایات généralesفھناك الكفایات العامة .أن الكفایات شدیدة التنوعویقرر ب.إنجاز بعض المھام

وھناك الكفایات الخاصة أو النوعیة .، والتي تسھل إنجاز مھام عدیدة ومتنوعةtransférablesالقابلة للتحویل 
Spécifiquesھُل التعلم وحل المشاكل كما أن ھناك كفایات تُسَ .، التي ال توظف إال في مھام خاصة جدا ومحددة

وھناك بعض . الجدیدة، في حین تعمل كفایات أخرى على تسھیل العالقات االجتماعیة والتفاھم بین األشخاص
.الكفایات تمس المعارف، في حین تخص غیرھا معرفة األداء أو معرفة حسن السلوك والكینونة

ُف الكفایة فھو یندرج بصفة عChomsky. Nأما مفھوم الكفایة عند تشومسكي امة، ضمن التیار المعرفي، إذ یُعرِّ
أنھا نظام ثابت من المبادئ المولدة والتي تُمكن كل واحد منا من إنتاج عدد ال نھائي من الجمل ذات " اللغویة 

المعنى في لغتھ، كما تمكنھ من التعرف التلقائي على الجمل، على اعتبار أنھا تنتمي إلى ھذه اللغة، حتى و إن كان 
إن ھذه القدرة حسب تشومسكي، غیر قابلة . 35"ر قادٍر على معرفة لماذا، وغیر قادر على تقدیم تفسیر لذلك غی

للمالحظة الخارجیة، ویكون الشخص خاللھا، عاجزا عن ذكر كیفیة تمّكنھ من إنتاج وتولید ُجمل مفھومة، وكیف 
وتتعارض الكفایة بھذا المعنى، مع اإلنجاز أو األداء، الذي یعني .فھم جمل ذات داللة في لغتھیكون بمقدوره 

ویصبح ھنا الفھم التشومسكي للكفایة أداة لنقد االتجاه السلوكي الذي یُظھُر أن المتعلم .استعمال اللغة كما نالحظھا
ة من االستجابات للمنبھات المعروفة؛ لكن ، أو بواسطة سلسلconditionnementیكتسب اللغة بفضل اإلشراط 

ویكون . یالحظُ حسب المفھوم التشومسكي أن كل متكلم ھو قادر على إنتاج صیاغات في لغتھ لم یسبق لھ سماعھا
وھكذا فإن الكفایة اللغویة التي یتكلم عنھا تشومسكي . بالبنیات اللغویّة) عملیة(ذا كفایة، أي لدیھ معرفة إجرائیة

، بل مجموعة من القواعد التي تَُسیُِر وتَُوِجھُ السلوكات اللغویة دون أن تكون قابلة للمالحظة وال لیست سلوكا
، إنھا تسمح "االنسجام والتالؤم" إن تشومسكي یُعطي الكفایة بُعدا جدیدا، إذ یعتبرھا َملَكة.یُمكن للفرد الوعي بھا

كذا فالكفایة تكمن مع تشومسكي في التوافق مع وھ.بأن تصیر الكلمات منسجمة ومتالئمة حسب كل وضعیة
ولم یكن تشومسكي وحیدا في ھذا التوجھ، بل كان .إنھا االستعداد لُحسن الدرایة والمعرفة.جمیع الوضعیات

ینظر إلى التعلّم انطالقا من نظریة معالجة المعلومات، على الرغم من كون مفھوم القدرة الذي Gagnéكانیي 
وفي مجال . ن مفھوم الكفایة لدى تشومسكي، ألن كانیي یعتبرھا أمرا ُمكتسبا ولیس فطریایستعملھ یختلف ع

التكوین المھني، الذي نحن بصدد البحث فیھ، ال یعقل اعتبار الكفایات المھنیة المنشودة أمرا فطریا، بل ھي 
في والطابع التطبیقي العملي، كفایات تُكتَسُب من خالل خبرات تعلّمیة عدیدة، ُمقسمة بین الطابع النظري المعر
.كما نجدھا منظمة بفضل مناھج مبنیة ومقصودة على أساس منھجیة عقالنیة تامة

الكفایات المھنیة في قطاع التكوین المھني-7

من األمثلة التي نُقدمھا عن الكفایات المھنیة في قطاع التكوین المھني، نذكر بعض الكفایات المھنیة المنشودة من 
ِل معاھد ومراكز التكوین المھني في مدینة سطیف، وھي تظھر حسب عدد من االختصاصات ومستویات قِبَ 

):الكفایات ُمصادق علیھا من طرف أساتذة ومھندسي مؤسسات التكوین المھني بمدینة سطیف:(التكوین كالتالي

اختصاص تقني سامي في اإلكتروتقني

مخطط كھربائي متعلق بمجال اإلكتروتقني سواء الخاص بالتركیبة القدرة على قراءة-أ
.الكھربائیة أو الخاص باآلالت واألجھزة

القدرة على استعمال كافة األجھزة الكھربائیة المستخدمة في المجال االلكتروتقني بصفة -ب
.ات الضروریةصحیحة بغرض اكتشاف وتحدید األعطاب المختلفة والقیام بالقیاس



التحكم في استعمال اآلالت الكھربائیة وصالحیاتھا وفق المراحل المختلفة الخاصة باإلنتاج، -ت
.والنقل ثم التوزیع الكھربائي

.احترام المبادئ األمنیة بصفة صارمة قصد المحافظة على سالمة البشر والعتاد-ث

ي في اإللكترونیك الصناعياختصاص تقني سام

.القدرة على قراءة مخطط إلكترونیك بصفة دقیقة-أ

القدرة على استیعاب حجم معرفي نظري دقیق بخصوص العناصر اإللكترونیة-ب

.التحكم في استعمال أجھزة القیاس اإللكتروني بصفة فعالة-ت

.معرفة تقنیات تصلیح العطب وتقدیمھ بخصوص كل انجاز إلكتروني مھما كانت طبیعتھ-ث

.إظھار دافعیة واتجاه ایجابي الختصاص اإللكترونیك الصناعي-ج

اختصاص تقني سامي آلیات وضبط

.مستوى الخزانة الكھربائیةالقدرة على قراءة مخطط كھربائي على-أ

- : اإللمام بمعرفة دقیقة بكل العناصر االلكترونیة المتعلقة باإلنجازات المختلفة والمتمثلة في-ب
.وااللكترونیة-المائیة-الھوائیة-الكھربائیة

ني واإلعالم اآللي لغرض تحدید اإللمام بمعرفة نظریة في مجال اإللكترونیك، واإللكتروتق-ت
.صنف المحركات المختلفة وخصائص اشتغالھا وكذا صنف البطاقات اإللكترونیة

.إظھار صفات روح العمل مع الجماعة، الدقّة، والتنظیم والتحلیل-ث

الكفایة كنشاط سلوكي كلّي-8

ایات، لیس السلوك كانعكاس أو رد فعل عضلي وحسي حركي إن ما ینبغي أخذه بعین االعتبار في موضوع الكف
.كما یراه السلوكیون، بل السلوك كنشاط كلي ومھام ذات مغزى، أي داللة ومعنى عام یظھر عند إتمام النشاط

الكفایة بكونھا تعبیرا عن القدرة على انجاز مھمة معینة Landsheere De. Vلذلك تعرف فیفیان دوالندشیر
إنھا سلوك یمكن التعبیر عنھ بأنشطة قابلة للمالحظة، لكنھا أنشطة تتجمع وتندرج في عمل مفید .بشكٍل ُمرضٍ 
المادة التعلیمیّة ذات " ، حیث یظھر أن Ausubel. Dأوزوبل . یمكن االستدالل ھنا بنظریة د.وذي مقصد

ھا، والتي تكونت على نحو مسبق المعنى یكون ارتباطھا حقیقیا وغیر عشوائي بالمبادئ والمفاھیم ذات العالقة ب
في البنیة المعرفیة للمتعلم، وبذلك یغدو التعلم ذا معنى، وعلى العكس، إذا لم ترتبط ھذه المادة بالبنیة المعرفیة 

ولھذا، ال یحدث التعلم ذو المعنى إال إذا ). حفظ عن ظھر قلب(على نحو حقیقي وغیر عشوائي، فسیغدو التعلم آلیا 
لتعلیمیة بالخلفیة التعلیمیة السابقة للمتعلم، والُمَكّونة من المفاھیم والمبادئ واألفكار ذات العالقة، تم ربط المادة ا

وإذا أردنا أن نكون أكثر تحدیدا، یمكن القول بأن كفایة البنیة .والتي تجعل ظھور المعاني الجدیدة أمرا ُممِكنا
لیتھا للتحویل واالستدعاء، تؤثر في دقة المعاني الجدیدة المعرفیة وثباتھا ووضوحھا وخصائصھا التنظیمیة، وقاب

ووضوحھا على نحو حاسم، فإذا كانت ھذه البنیة واضحة وثابتة ومنظمة على نحو مناسب، وتنطوي على أفكار 
ذات عالقة وثیقة بالمادة التعلیمیّة موضوع التعلّم، فستتكون معان ومفاھیم جدیدة ودقیقة وواضحة وثابتة، 

أما إذا افتقرت .ھذه البنیة بكینونتھا المستقلة و بقابلیتھا لالستدعاء واالستخدام في األوضاع المناسبةوستحتفظ 
البنیة إلى الوضوح والثبات والتنظیم، وخلت من األفكار ذات العالقة بالمادة التعلیمیة الجدیدة، فستكف أو تعوق 

یرى أوزوبل في ھذا الصدد، أن تقویة الجوانب الھامة للبنیة التعلم ذا المعنى واالحتفاظ والقدرة على االستدعاء، و
إن الكفایة . 36المعرفیة تسھل االكتساب واالحتفاظ واالستدعاء واالنتقال، أي تُحقِق التعلم ذا المعنى على نحو فعلي
الَمْرُجَوة؛ فھي تعبر، في نھایة األمر، عن سلوك إنساني یحتوي التجرید واالستنتاجات والُمخیلة والفھم والدالالت 

لیست عمال میكانیكیا، بل عمال ذكیا من الضروري االعتراف لھ بقدر من المعنى والمغزى، وإال ما الفرق بین 



. سلوك اإلنسان وعمل اآللة؟ إضافة إلى ذلك، یجب اعتبار الكفایة وظیفة نِشطة تحتوي قِْسطا من التنظیم والتنسیق
متاز بحجم ھائل من التفاعالت التي ال یُمكن مالحظة انسجامھا بصفة وھكذا نرى أن السلوك الكفء ھو سلوك ی

َزة بالمعارف المفھومة وبالوعي  مباشرة، ألنھا تفاعالت باطنیة غیر واضحة للعیان؛ كما نجد ھذه التفاعالت ُمعزَّ
یرى محمد الدریج وفي ھذا الصدد . ھذا االنسجام أكید، لكنھ غیر ظاھر. الواضح للمعنى الُمنتَظَر من ھذا السلوك

غیر متجانسة من المعارف والمھارات والقدرات العقلیة والخطاطات ) مزیج(أن الكفایة تتألف من تشكیلة " 
إن . الخ، وما یُوِحد بینھا ھو فائدتھا ومنفعتھا، أي النشاط التقني واالجتماعي الذي َسیَْنتُُج عن توظیفھا. . . الحسیة

كما تتضمن . اصر التي تتألف منھا ولكنھا ُمنسِجمة من حیث النتیجة المستھدفةالكفایة غیر منسجمة من حیث العن
مما یُؤِكد الطابع اللَْولَبي . الكفایات نتائج المكتسبات الُمعقدة التي تظھر كما لو كانت حصیلة المكتسبات السابقة

ما تم اكتسابھ في ِحصٍص للكفایة حیث تُعتبر تشكیلة وخلیطا من العناصر، منھا ما ھو ُمكتسب اآلن ومنھا 
ففي مواقف . 37ماضیة، وھي عناصر تتجمع شیئا فشیئا لتَُمِكن صاحبھا من التحكم في بعض المواقف والوضعیات

اإلنتاج یَستعمُل الِمھنُي كفایاتھ، داخل المصنع، في الوضعیات المختلفة لكي یَِصَل إلى المنتوج المرغوب، وإلى 
ھو یَُوِظُف، في ھذه الحال، جملة من المعارف والمھارات والقدرات، وحتى السمات ف.الفائدة والمنفعة المرجَوة

النفسیة واالنفعالیة، كالتركیز مثال، أو الدافع لتحقیق المنتوج المقبول، بصفة ناجحة؛ وكل ھذه األمور، تكون 
، بل ھو شامل، تحتویھ ُمتداخلة فیما بینھا، وفي زمٍن محدد، وبصفة كلیة، بحیث ال یظھر ھذا التداخل ُمجزأ

زیادة في اإلنتاج كماً وكیفاً لدى : " ھنا یظھر مفھوم الكفایة اإلنتاجیة. شخصیة العامل ِطوال فترة نشاطھ الُمْنتِج
عمال الصناعة وندرة في الوقوع في الحوادث والغیاب بدون إذن والتمارض والتأخیر عن العمل ومخالفة 

لكفایة اإلنتاجیة العالیة في ضوء ھذا التعریف ھو الذي یحقق كمیة عالیة من فالعامل ذا ا. التعلیمات والجزاءات
اإلنتاج تتسم بالجودة كما أنھ قلیل الوقوع في الحوادث وال توقع علیھ أي جزاءات، سواء كان ذلك بسبب غیابھ، أم 

لُمنخفضة فھو الذي ال یستطیع أما العامل ذا الكفایة اإلنتاجیة ا. تمارضھ أم تأخیره عن العمل أم مخالفة التعلیمات
الوصول إال إلى مستوى منخفض من اإلنتاج، وبھ كثیر من األخطاء بالنسبة إلى معاییر الجودة، كما أنھ یقع في 

كثیر من الحوادث، ویتغیب بشكل كبیر بدون إذن، ویُخالف دائما تعلیمات رؤسائھ ویتردد كثیرا على العیادة 
تم ذكره بخصوص الكفایة، والتي ترتبط بزیادة اإلنتاج كًما وكیفًا في أي مجاٍل ونظرا لِما. 38"الطبیة متمارضا

ومن بین . موِرَست، فإن ھناك مفاھیم عدیدة مرتبطة بھا؛ حیث تُعبر كلھا عن معاني القدرة والزیادة في اإلنتاج
قریبیة بین مفھوم الكفایة وھذه ومن باب تسطیر حدود ت. المھارة، والقدرة، واالستعداد، والتعلّم: ھذه المفاھیم نجد

.المفاھیم، نحاول التطرق إلیھا بشكل موجز، حتى نتمكن من استیعاب ھذا المفھوم وإیضاحھ بشكٍل واف

الكفایة والمفاھیم المرتبطة بھا-9

habiletéالمھارة -أ

كفایات معینة، تظھر في سلوكات ناجعة، وتَنتُج عموما عن حالة من التعلّم، المھارة مجموعة محصورة ضمن 
، تعني خصوصا، معرفة كیف motricesوالكفایات الحركیة .وھي عادة ما تھیأ من خالل استعدادات وراثیة

. لبدنیة، تظھر على مستوى الحركات المنظمة بشكٍل معقٍد، كما ھو الشأن في مجال التربیة اsavoirـfaireنعمل
وعادة ما یرتبط ھذا المفھوم بكیفیات المعرفة أو كیفیات العمل في الصناعة التقلیدیة والتقنیة، ومع 

ویمكن التمییز بین . الفنیة، واالكتسابات المدرسیة، والكفایات المعرفیة األكثر تجریداPerformancesاالنجازات
وتكون المھارة ھدفا من . 39یق على مشاكل متعددةمھارات من مستوى عال، وكفایات عامة قابلة أساسا للتطب

أھداف التعلم، یشمل كفایات وقدرات المتعلمین على أداء مھام معینة، بشكل دقیق، ویترجم ھذا األداء درجة 
:وتتصل المھارات على مستوى التعلیم بعدة دالالت، منھا. . . التحكم في مھارتھ، مثل القراءة

ـ . . ـ أنشطة لفظیّة، مثل النطق والكتابة واستقبال األصوات. . ات الیدویّة والجسدیةـ أنشطة حركیة تتصل بالمھار
. . .أنشطة مھاریة تعبیریة، مثل الرسم والرقص والموسیقى

:وتتطلب المھارات مجموعة من األنشطة، تتحدد في ثالثة مستویات ھي

نیات المحاكاة والتكرار؛مھارات التقلید والمحاكاة، ویتم تبنیھا بواسطة تق)1



).یقصد بالتمھیر الترویض في المھارة(مھارات اإلتقان والدقة، وتُنَّمى بالتدریب والتمھیر؛ )2

.40مھارات االبتكار والتكیف واإلبداع، وتُنَمَّى بالعمل الجماعي أو الذاتي الموجھین)3

أما فیتلیس " قة والسھولة في أداء األفعال الحركیة المعقدة أن المھارة ھي الد" Bendjhamویرى بنجھام 
نمط من األداءات التوافقیة المتمیزة بالتعقد والتكامل والتكیف : "فیصفان المھارة بأنھاVitelés etPearوبیر

.41"للمواقف المتغیرة 

capacitéالقدرة -ب

. ویُقاُل عن فرد إنھ قادر على فعل معین، أو أنھ ُمقتِدر. إمكانیة النجاح في القیام بسلوٍك معینٍ تُعبُر القدرة عن 
والقدرة ھي الحالة التي تجعل الفرد ُمتمِكنا من ھذا الفعل، حیث نتوقع، على العموم أنھ سیصل إلى النتائج 

یق األمر الُمراد؛ وتظھر عالقة القدرة بالكفایة وبالتالي یَمتلُِك المقدرة لتحق. الُمنتظرة منھ، فھو قادر على ذلك
وبالتالي مجرد .عندما یتضح بأن الفرد یصبح قادرا على فعل شيء إذا امتلك كفایة أو مجموعة من الكفایات

.امتالك ھذه الكفایات ھو الذي یجعل الفرد قادرا

فالقدرة إذن، ھي حصیلة . یكون قادراالكفایة إذن سابقة على القدرة ومؤسسة لھا، فھي التي تسمح للفرد بأن 
فنقول إن إنسانا لھ القدرة على إیجاد الحلول لعطب میكانیكي معین ألنھ .الكفایات الُمكتسبة، ودلیل على وجودھا

وإذا قمنا بتحلیل ھذه الكفایات .یمتلك عدة كفایات مؤدیة إلى ذلك؛ وتتمثل في كفایات معرفیة ثم كفایات تطبیقیة
أنھا تحتوي على عدة مستویات؛ فالكفایات المعرفیة، تشمل المعلومات كجانب نظري بحت، یُمثل سوف نكتشف 

. المستوى األول في المجال المعرفي، ویعد، في نفس الوقت قاعدة للمستوى الثاني، المتمثل في مستوى الفھم
كما أن . المعرفة، في نفس المجالفھناك إذن كفایة المعرفة، ثم كفایة فھم ھذه المعرفة، وكذلك كفایة تطبیق ھذه 

. ویؤكد ب. ھناك كفایة التحلیل،وكفایة التركیب وكفایة التقییم حیث یصبح الفرد قادرا على تقدیم حكم واتخاذ قرار
فبالنسبة لمسألة تقییم ھذه المستویات، . على ھذه المستویات من خالل تصنیفھ للمجال المعرفيBloom. Bبلوم 

ى من مستویات المجال المعرفي، یخضع بالضرورة لتقییم خاص، حیث نجد اختبارات أوضح بلوم أن كل مستو
وعلى ھذا األساس .ھذا التقییم تختلف في طبیعتھا ومستواھا، وفق طبیعة ومستوى األھداف التعلیمیة المنشودة

ي المستویات تُبنى اختبارات في مستوى المعرفة، كما تبنى اختبارات أخرى في مستوى الفھم، واختبارات ف
فبخصوص أسالیب التقویم ألھداف التطبیق . العالیة األخرى، والمتمثلة في التطبیق، والتحلیل، والتركیب ثم التقییم

استخدام المجردات في مواقف " مبادئ التطبیق والتعمیم على أنھا S.B.Bloomبلوم . س. والتحلیل، یشرح ب
ویمكن . شكل أفكار عامة، أو قواعد إجرائیة أو طرق معّممةویمكن أن تكون التعمیمات على .خاصة وملموسة

فالباحث كما نرى یربط في . 42"أیضا أن تكون التجریدات مبادئ فنیة، وأفكارا ونظریات یجب تذكرھا أو تطبیقھا
"ھذا المرجع بین األھداف التربویة والقدرة، فیرى أن تطبیق المبادئ ھو عبارة عن قدرة، فیقول في ھذا الشأن 
إن القدرة على تطبیق المبادئ والتعمیمات على مشكالت ومواقف ھي نوع من ھدف تربوي یوجد في معظم 

مقررات التعلیم التي تبدأ في المدرسة االبتدائیة ویَُركُز علیھا في مستویات المدرسة الثانویة، والكلیة، والتخرج، 
حقا، فكرة أو مبدأ " یفھم " رة طویلة، أن التلمیذ ال وقد أدرك المدرسون وواضعو المناھج، لفت.والمدرسة المھنیة

وعلى ذلك یُنظَُر إلى التطبیق باستمرار على أنھ مؤشر للتمكن . ما لم یستطیع استخدامھا في مواقف مشكلة جدیدة
وقد ركز المدرسون وواضعو المناھج على ھذا الھدف في حد ذاتھ؛ فھم .بدرجة كافیة من المادة الدراسیة

إلى القدرة على تطبیق المبادئ والتعمیمات على مشكالت جدیدة ومواقف كأحد أكثر األھداف التربویة ینظرون 
ألنھ یجعل التعلم مفیدا في حل المشكلة، وھو یَُمِكُن التلمیذ من الحصول على درجة من التحكم .صعوبةً وتعقیداً 

جات التعلّم التي تُمكُن التلمیذ من مواكبة في مختلف مظاھر بیئتھ والمشكالت التي تواجھھا، ویمثل أحد ُمخر
وعلى ھذا فإن التلمیذ الذي أظھر مستوى مرتفعا من القدرة . الظروف والمشكالت في مجتمع ُمعقد وسریع التغیّر

في ھذا النوع من األھداف قد اكتسب ذكاء مستقال یُبِعُدهُ عن االعتماد المستمر على المدرسین، والخبراء، 
وأخیرا، ھناك دلیل على أنھ بمجرد نمو القدرة على إجراء تطبیقات فإنھا تمیل ألن . ى من الكباروالسلطات األخر

وإذا بقیت القدرة ـ ألنھا مفیدة ـ فإنھا تصبح ھدفا مھما للتعلیم .تكون واحدة من أكثر ما یُكتسُب من التعلّم بقاءا
ھدف، فإن أھمیتھا للتقویم یُمكُن إظھارھا بواسطة ومھما كانت أسالیب التركیز على ھذا ال.حیثما كانت مناسبة

:وھي تتمثل في. تكرار ذكرھا في مقررات وبرامج متنوعة في مستویات التعلیم االبتدائي والثانوي والعالي



تتعلق ) في شكل مكتوب(القدرة على تقدیم أفكار .تتعلق بقواعد النحو) شفھیا أو كتابة(القدرة على تقدیم أفكار 
التطبیق المتسق للمعارف العلمیة، والتفھم ).مبادئ تتعلق بالترابط، االنتقال، الوحدة والتركیز(الخطابة بمبادئ 

لشرح ) حقائق، نظریات مبنیة بواسطة البحث(تطبیق التعمیمات .في حل المشكالت الشخصیة واالجتماعیة
رتبطة بالمشكالت الشخصیة أو لتفسیر الظواھر الطبیعیة الم) أو طریقة(تطبیق تعمیم علمي .ظواھر

تطبیق المبادئ، .تطبیق مبادئ علم النفس في التعرف على خصائص موقف اجتماعي جدید.االجتماعیة
.43"المفاھیم واألفكار الرئیسیة للحقوق والواجبات المدنیة على مواقف جدیدة محددة 

ل عملي أو نظري، كما یمكن أن تالحظ القدرة إمكانیة النجاح، وكفایة ضمن مجا" من ھنا تظھر القدرة على أنھا 
داخل المجال المدرسي أو المھني، أو تالحظ على شكل غیر مباشر، من خالل اختبارات متنوعة، كما ھو األمر 

ودراسة االنجازات البیداغوجیة، مثال لقراءة، تسمح باكتساب مھارات .بالنسبة للتوجیھ المدرسي أو المھني
وتدل القدرة على إمكانیة أداء نشاط معین، وھي . " 44ألحیان مرتبطة بعامل نسبة الذكاءخاصة، تكون في بعض ا

كما تشیر إلى القوة على أداء فعل ما، جسدیا كان أو عقلیا، . بھذا ترتبط بالمعنى الفلسفي الدال على الوجود بالفعل
تتمثل في بعض Gagnéب كانیي والقدرة حس. 45وسواء كان ھذا الفعل فطریا أم مكتسبا بالتعلیم والتدریب

االنجازات التي یرتبط بعضھا ببعض في خاصیة معینة، فمثال یمكن للمتعلم أن یقوم بإنجاز سلوكات متعددة في 
مجاالت مختلفة، كحفظھ لقطعة شعریة وحفظھ لمقطوعة موسیقیة، وحفظھ ألحداث تاریخیة وحفظھ لقوانین 

مظھریا، ومن حیث الموضوع الذي انصبت علیھ، تدخل ضمن قدرة ؛ كل ھذه االنجازات المختلفة . . .السیاقة
.mémorisation46: واحدة ھي القدرة على التذكر

aptitudeاالستعداد -ت

.ةإن المعنى األساسي الدال على مفھوم االستعداد ھو امتالك الفرد لقدرات كامنة، سواء كانت فطریة أم مكتسب
وھي قدرات تجعلھ مستعدا للحصول على كفایة معینة، أو المباشرة في ُمتابعة تكوین بصفة عادیة وُمتكیّفة، وذلك 

دون الشعور بصعوبات أو ُمعاناة في التحصیل والتطّور في اكتساب ما یریده ھذا التكوین، منمعارف، وقدرات 
ویمكن أن یتمثل االستعداد .حصول على الكفایة المنشودةإّن االستعداد ھو إذن، أرضیة تُساعد على ال.وكفایات

في ظروف نفسیة ایجابیة تعمل على ذلك، كالتشجیع ووجود الدافعیة لدى الفرد المعني بالتعلّم واكتساب الكفایة؛ 
وھذا یدل على أن عدم توفر ھذه الظروف النفسیة اإلیجابیة سوف یؤدي بالضرورة إلى جعل الفرد غیر مستعد 

فالطفل یصبح مستعدا لحركات المشي عندما .وعلى إثر ذلك، یُمكن اعتبار االستعداد سابقا للكفایة. لّم الُمرادللتع
یتحصل على المستوى المناسب من النضج البیولوجي الذي یُعتبر، في ھذه الحالة عامال من العوامل التي تسمح 

كما یصبح ھذا الطفل مستعدا للذھاب إلى .وباكتساب كفایة المشي وتطویرھا، حسب معطیات علم نفس النم
المدرسة في حدود ست سنوات ألنھ حقَّق نُضجا نفسیا كافیا یجعلھ ُمستعدا للتحرر من العالقة مع األم، وبالتالي 

كما یصبح تلمیذ السنة الثالثة من التعلیم الثانوي ُمستعدا.ُمستعدا للذھاب إلى المحیط المدرسي الجدید بالنسبة إلیھ
Jeanوقد سمح لنا جان بیاجي .لمتابعة محتویات مادة الفلسفة ألنھ حقّق نُضجا عقلیا یتمثل في التفكیر المجرد

Piaget مراحل ھي) 4(بتفھم ھذه الحقائق من خالل نظریة تطور الذكاء البشري، والذي َحّدده في أربعة :
والتفكیر الملموس، ثم مرحلة العملیات والتفكیر المرحلة الحس حركیة، مرحلة ما قبل العملیات، مرحلة العملیات

فالمرحلة الجنینیة . ونعلم عن طریق ھذه النظریة أن كل مرحلة ھي بمثابة استعداد للمرحلة التي تلیھا.المجرد
ھي استعداد للمرحلة الحس حركیة، والتي ھي استعداد لمرحلة ما قبل العملیات، وھذه استعداد لمرحلة العملیات 

أصبحت أعمال جان " وانطالقا من ھذه التحدیدات . سة، التي تمثل استعدادا لمرحلة العملیات الُمجردةالملمو
قدرة الفرد الكامنة " ومن أجل ذلك یُعرف االستعداد على أنھ . 47بیاجي أساسیة بالنسبة للتعلیم ومناھجھ وتنظیماتھ

ستعداد على قدرة الفرد أن یكتسب بالتدریب نوعا على تعلّم عمل ما إذا ما أُعِطَي التدریب المناسب، ویدل اال
ویُمكن فھم االستعداد على أنھ نُضج ُمعین یسمح بالتعلّم، سواء كان ھذا النضج . 48"خاصا من المعرفة أو المھارة 

ا النضج فإذا توفر ھذا النضج تَمّكن الفرد من تحقیق التعلّم المنشود؛ فإذا لم یتوفر ھذ. بیولوجیا، أم نفسیا أم عقلیا
وأبسط مثال یمكن االستدالل بھ، في ھذه الحالة، ھو استحالة . یتوقُع أن یَِجَد الفرد صعوبات في تحقیق ذلك التعلم

من ذلك َعرَّف معجم علم النفس ".بروكا " تعلّم اللّغة، عند الكائن البشري، قبل النضج الكامل للمنطقة المخیة 
قدرة ممكنة، أي وجود بالقوة، أو أداء ُمتوقع سیتمكن الفرد من إنجازه فیما "والتحلیل النفسي االستعداد على أنھ 

.بعد، عندما یسمح بذلك عامل النمو والنضج أو عامل التعلم، أو عندما تتوفر لذلك الشروط الضروریة لھ
خاللھ الحكم على ویمكن من .49"یُْمِكن على أساسھ التنبؤ بالقدرة في المستقبل latentواالستعداد كأداء كامن 

وكلمة االستعداد ھي كلمة شائعة االستعمال .األفراد على أنھم قادرون أو غیر قادرین على القیام بعمل أو مھمة
في األوساط التعلیمیة والمھنیة، حیث تشیر إلى مستوى من التكوین الذي یتوج بشھادة، تُعرف بشھادة االستعداد، 

شھادة االستعداد النفس ـ بیداغوجي المعروفة في النظام التربوي الفرنسي ، أو)CAP(كشھادة االستعداد المھني 
علم النفس الفارقي، تعرف االستعدادات " وفي .، الُمتحَصل علیھا في إطار تكوین األساتذة)CAPP: (بِ 



یَّم االستعدادات وتق.بكفایات األفراد التي تتم وفق قدرتھم على التوظیف األكثر أو األقل نجاعة للعملیات الذھنیة
، بحیث یُمِكن ھذا الشكل من التقییم Standardisées، أي بواسطة اختبارات مقنّنة testsمن خالل االختبارات 

وتتكون اختبارات االستعدادات عادة من سلسلة المسائل المتدرجة في .من إبعاد كل أشكال الذاتیة للمقیِّم
بھذا یتضح لنا االرتباط بین مفھوم الكفایة .50"تعدادا معینا ، اسproblèmeالصعوبة، بحیث تقیس كل مسألة 

وعلى ھذا األساس یجب . ومفھوم االستعداد، حیث یظھر االستعداد كقدرة سابقة تُمكِّن من الحصول على الكفایة
لیمیة، في األخذ بعین االعتبار ھذه العالقة في كل المھام اإلرشادیة والتوجیھیة السابقة للمسارات التكوینیة والتع

وكل استخفاف بھذه العالقة سوف یُعیق المعنیین بھذه المسارات من تحقیق . التعلیم العام، أو التكوین المھني
وقد أكد لنا أساتذة التكوین المھني أھمیة عملیّة التوجیھ المھني عند المتربصین .الكفایات المطلوبة بصفة عادیة

لصعوبات التي یالقیھا المتربصون الذین لم یَُوَجھوا بطرق عقالنیة إلى القادمین لمتابعة التكوین، حیث الحظوا ا
فھناك مثال متربصون یأتون من الُشعب .االختصاصات المختلفة، مما ُیفِسُر مقاطعة العدید منھم المسار التكویني

المواد العلمیّة فيPrérequisاألدبیة، ویقومون بالتسجیل في االختصاصات العلمیّة التي تشترط معرفة قبلیّة 
و المتوقع، . المتمثلة في الریاضیات والفیزیاء والعلوم، كاختصاص اآللیات والضبط، أو اختصاص اإللكترونیك

إزاء ھؤالء المتربصین ھو الفشل في العملیة التكوینیة، نظرا لعدم توفر عنصر االستعداد الذي یسمح بمتابعة 
.عادیةالتكوین في ھذه االختصاصات المذكورة بصفة 

Apprentissageالتعلّم -ث

یرتبط التعلّم، إذا أمعنا النظر، بكل المفاھیم التي قمنا بتقدیمھا، والتي أوضحنا أنھا ذات عالقة أكیدة بمفھوم 
لم تُكن لدیھ في ویمثل التعلّم حقیقة تُعبر عن استیعاب الكائن البشري لسلوكات، ومواقف ومعارف. الكفایة

فالتعلم، . األصل، حیث تعمُل ھذه السلوكات المكتسبة على زیادة تكیُفھ مع الظروف والمشكالت الحیاتیة المختلفة
إذن، ھو عملیّة تثقیفیّة ولیست طبیعیة، بمعنى أنھا نتیجة لمجھود یقوم بھ البشر للحصول على ھذه السلوكات 

تكون . وقد یَتِم التعلّم بصفة عفویة أو بصفة ُمنظَّمة.عة، فھي نِتاج ثقافيوالمعارف بُغیة توظیفھا لتحقیق المنف
من . الصفة العفویة عن طریق التجربة غیر الُمَخطّطة؛ بینما تكون الصفة المنظّمة عن طریق المناھج الُمخططة

واسطة التدریب المستمر خالل ھذا التحدید األولي، یتضح أن التعلّم ظاھرة تعمل على تغییر سلوك الفرد وأدائھ ب
. واكتساب سلوكات جدیدة تجعل الفرد قادرا على مجابھة مواقف جدیدة، أو مواقف تشترط تَوفُّر ھذه السلوكات

فال یمكُن . ومن ھذا المنطلق، نتوقع أن یحِدث ھذا التعلّم تغییرات من الناحیة الجسمیة والنفسیة والمعرفیة والعقلیة
على إثر ذلك . وتعد ھذه التغییرات مؤشرات دالة عن حدوث التعلّم. حظة ھذه التغییراتالكالم عن التعلّم دون مال

یتفق الباحثون على أن التعلّم ھو العملیّة التي نستدل علیھا من التغیرات التي تطرأ على سلوك الفرد أو " 
البنیة ) organisme(ُعْضویة یُقَصُد بال. 51"العضویّة، والناجمة عن التفاعل مع البیئة أو التدریب أو الخبرة 

" فھو یعرف التعلّم على أنھ A. Claussأ . أما كلوص. الجسدیة والنفسیة والعقلیة بكل ما تحتویھ من عناصر
وھناك من یُعّرف التعلّم .52"تغیّر سلوكي یتحقق إثر وصول الفرد إلى حل مشكلة معینة یعرضھا علیھ المحیط 

، ثم یتساءل عن العالقة التي یمكن أن تربط بین ما تمكن الفرد من تعلّمھ "ظ ثانیا اكتساب أوال ثم احتفا" على أنھ 
ویحملنا ھذا التساؤل على التفكیر في .53"من جھة، واستعمال الفرد لھذا التعلّم في المستقبل من جھة أخرى 

فھي كذلك ھامة بالنسبة للتعلّم ألن أما مسألة االحتفاظ،. الفائدة التي یُمِكن أن یجنیھا الفرد من التعلّم الُمتَحقق
التعلّم ھو إحداث تعدیالت " االحتفاظ ھو الدلیل على ذلك؛ ولھذا یرى بعض المھتمین بدراسة ظاھرة التعلّم أن 
وھو بذلك عملیة داخلیة .ثابتة في سلوك الفرد ومیولھ وبُناه العقلیة نتیجة التعلیم أو التدریب أو التفاعل الذاتي

ستطیع قیاسھا مباشرة، وإنما نستطیع تحدیدھا خالل مالحظة أداء المتعلّم في المواقف الحیاتیّة المختلفة، خفیّة ال ن
أو كإنتاج یقوم بھ المعني بالتعلّم؛ إنّھ التغییر المرغوب فیھ والذي یطرأ على سلوك الفرد عقلیا وجسمیا وانفعالیا 

َف ومن ھنا فإن التعلّم . 54"نتیجة للخبرة أو النشاط  أَمر فیھ زیادة للشخص المتعلِّم و تعدیل یطرأُ علیھ، ولھذا ُعرِّ
عملیة تعدیل السلوك وزیادة المعارف والمھارات من خالل التغیّر في المیل الستجابة تحت تأثیر " على أنھ 

تلفة عن بمعنى أن الفرد إذ یكتسب مزیدا من الخبرة والتجربة یمیل إلى التصّرف بأشكال مخ.الخبرة المكتسبة
.55"أشكال السلوك التي كان یأتیھا قبل مروره بتلك الخبرات والتجارب

عملیات التثقیف التربوي والكفایة-10

یُقال عن اإلنسان إنھ تعلّم حین یتمّكن من القیام بعمل لم یكن یستطیع القیام بھ من قبل، ویتأكد التعلم من خالل 
فنجده یتعلّم اللّغة الشفویة في السنة األولى من نموه، عن طریق .السلوك والتغیرات الحاصلة في ھذا السلوك

شبكة المحاكاة والتفاعالت األسریة، ثم ینتقل بعد ذلك إلى تعلّم اللّغة المكتوبة عن طریق المناھج الموضوعة لذلك 
في المدرسة؛ بعدھا، سیسعى إلى تعلّم أنماط السلوك الثقافیة من خالل عملیة التثقیف 

ولھذا .،والتي یتم على إثرھا استیعاب الكائن البشري للثقافة السائدة عن طریق التربیةacculturationالتربوي



نجد األنثروبولوجیون یھتمون بالكیفیة التي تقوم بھا الثقافات بتعدیل سلوك أفرادھا وإكسابھم التعلّمات الكثیرة، 
استھم لتربیة األطفال في إطار ثقافة معینة، نجدھم فعند در. منذ الطفولة األولى إلى حِد وصولھم إلى سن الرشد

:وھذه العملیات ھي. یبحثون في عملیات ثالث لغرض إلقاء الضوء على خصوصیة ھذه التربیة

.التثقیف، وھو عبارة عن استیعاب الثقافة السائدة عن طریق التربیة-أ

.عملیة بناء التركیبة النفسیة واإلدراكیّة للفرد في إطار ثقافة معینةتكوین الشخصیة، وھي -ب

التنشئة االجتماعیة، وھي العملیات التي من شأنھا أن تجعلھ عضوا فعاال في ذلك المجتمع یشعر -ت
.56. كما یشعر اإلنسان اآلخر في نفس المجتمع، ویفكر كما یفكر اآلخرون

فالسمات الثقافیة تنتقل إلى الفرد لتصبح جزءا من تركیبتھ النفسیة .الثقافة بالتربیة ثم بالشخصیةھنا تتضح عالقة 
والمثال الحي الذي یُمكن أن . واإلدراكیة، فیصبح یُقَیُِّم األشیاء واألخالق والسلوكیات والمواقف على أساسھا

ى للمشاعر وردود األفعال من خالل عملیة التثقیف نَستِدل بھ في ھذا المجال، والذي یبرُز حقیقة تعلّم الفرد حت
یتعلق بالمالحظات التي قام بھا أحد المھتمین بالعالقة بین الثقافة والشخصیة، وھو مالك بن نبي، . التي عایشھا

قارن بین شعور المتفرج األوروبي وشعور المتفرج المسلم عند رؤیتھما للمشھد األخیر لمسرحیة " عندما 
ثم ینتحر یبلغ انفعال " دیدمونا"فعندما یقتل البطل ُعطیل صاحبتھ . Ottelo" ُعطیل"یر، وھي الروائي شكسب

المتفرج األوروبي أوجھ، إلى حد البكاء ألن الدائرة التي یعیشھا في تلك اللحظة ھي دائرة جمالیة، حیث یرى 
أما المتفرج المسلم، . ھذین البطلیننھایة مخلوقین جمیلین، فیبكي عند متابعة المشھد دون أن یُبالي بأسباب موت

فیقول مالك بن نبي أن انفعالھ یظل ھادئا عند رؤیتھ لنفس المشھد ألن دائرتھ أخالقیة، فھو یرى قاتال وُمنتِحرا 
تظھر ھنا تركیبتھ النفسیة واإلدراكیة كحقیقة عامة ال تسمُح لھ برؤیة جمال القتل واالنتحار، ألنھا تركیبة .57"

ال تُغتَفر، من منظور العقیدة اإلسالمیة، فیرى قاتال " كبیرة " أفكار تحریم الجریمة من حیث ھيتحتوي على
نحن ال نرید من خالل ھذا المثال تفضیل مشاعر المسلم على مشاعر األوروبي، بل نرید تَبییِن مدى .وُمنتحرا

.على تعلّم البشر للمشاعر واالنفعاالتاالختالف الذي یكون ناتجا عن أثر الثقافة، بمفھومھا األنثروبولوجي،
ولھذا نالحظ األوروبییتعلّم التوجھ نحو .فالثقافة ھي التي تُوِجھُ مشاعرھم نحو الوجھة التي ترید أن یتجھوا إلیھا

البكاء الشدید كما أننا نالحظ المسلُم الشیعُي یتعلّم. الدائرة الجمالیة، بینما یتعلّم الُمسلِم التوجھ نحو الدائرة األخالقیة
بینما ال یقِدُر . فیصبح بكاؤه ُمتَعلَّما وُمبَرَمجا، فیمتلك بذلك كفایة البكاء.في كل مناسبة من مناسبات عاشوراء

من ھنا نالحظ .الُسنِيُّ على ھذا البكاء، في ھذه المناسبة بالذات، ألنھ لم یتعلّمھ، فھو یفتقُد لھذه الكفایة االنفعالیة
فیُمكن للفرد أن یتعلّم أمور العاطفة في إطار التربیة .الي للكفایة، زیادة على بُعِدھا المعرفي والحركيالبُعد االنفع

وبھذا المعنى فإن التعلّم یشتِمل على . " العاطفیة، كما یُمِكنُھ أن یتعلّم حركة مھنیة معینة یُجیدھا ویحّسن أداءه فیھا
وھكذا، فحین . ي القراءة تزداد وعدد األخطاء یَقِلُّ وسرعتنا تزیدفقراءتنا تتحسن بمعنى أن دقتنا ف.التحسن

األول یتعلّم أن ): اإلحباط(قد یتعلم ثالثة أطفال أن یستجیبوا للتثبیط . تتحسن قراءتنا نكون قد تعلّمنا وتغیَّر سلوكنا
ومن ثم فإن .یط أو اإلحباطیغضب، والثاني یتعلم بأن یُفِكر ویَِجد حال، والثالث یتعلم أن یھرب مما یسبب التثب

كّما بعدد األمور التي یستطیع الفرد أن یقوم بھا، وكیفا بالطریقة التي یستجیب وفقا : مقدار التعلم یتجلى كما وكیفا
وفي خالل .58أما القیام بالعمل فینحصر في القیام بالفاعلیة التي كان الفرد قد تعلّمھا. لھا في الموقف التعلیمي

لّمي، قد یحدث أن یُعزُز الفرد الفاعلیة التي تعلّمھا، فینتقل حینئذ إلى المھارة، أي إلى تنفیذ العمل بدقة المسار التع
من ھنا یبدأُ تَبْلور .كبیرة وفي وقت أسرع رغم صعوبة وتعقُد العملیات أو الحركات التي یحتویھا ھذا العمل

ان من أجل أداء مھام معقدة، یتطلب إنجازھا التحكم في عدد الكفایة في العمل، التي ھي القدرة التي یمتلكھا اإلنس
تظھر الكفایة كتشكیل . كبیر من المعارف والعملیات التي تصادف الُكفء في ممارسة مسؤولیة أو تنفیذ عمل

وإدماج لمجموعة من العناصر المتعددة، منھا المعارف والقدرات والمھارات، تُوظَُّف ُكلھا بإتقان أثناء وقت 
وتكون ھذه العناصر ُمنظمة بشكل وظیفي بحیث تُمِكن من إنجاز عمل أو مشروع، أو تسمح بحل .ز العملإنجا

یُمكن اعتبار ھذه العناصر مجموعة من الموارد المتداخلة التي تُشكِّل في نھایة المطاف بُنیة متكاملة . مشاكل
لتعلّمیة الُمعقدة التي مرِّ بھا الفرد واستوعبھا وھذه األخیرة ھي حوصلة لمجموعة من الخبرات ا.الكفایة: نسمیھا

نَْتھُ، في النھایة، من الحصول على قدرة فاعلة في مجال معیّن .وبھذا یتضح ارتباط مفھوم التعلّم بالكفایة. وَمكَّ

خاتمة

ي ینظر أساسا تأسیسا على ما سبق یُمكن اعتبار الكفایات المھنیة والتعلیمیة مادة خام للقیاس التربوي المعاصر الذ
إلى الفرد كفرد دون مقارنتھ بغیره من األفراد، فھو القیاس الذي یسعى إلى معرفة جوانب القوة والضعف لدیھ

خالل تقّدمھ التعلیمي والدراسي والتكویني، حیث یكون التركیز على مدى تحقیقھ لھذه الكفایات التي تظھر 



ُن المؤسسات التعلیمیّة والتكوی نیّة من تقویم جودة التعلیم والتعلّم واالھتمام بالجانب الكیفي ال الكمي كمرجعیّة تُمكِّ
ومن ھنا یسمح تحدید ھذه الكفایات للمجتمع المدني المتخصِّص من القیام بمساءلة المدرسة والمتوسطة . للتحصیل

وللعلم فقد شرع .والثانویة والجامعة ومركز التكوین المھني، كما یسمح بإعادة فحص نواتج التعلیم والتكوین
االتحاد األوروبي في بلورة مرجعیّة مشتركة للكفایات في مجال التكوین المھني، وذلك بغرض توحید العمل 

التكویني عند البلدان التابعة لإلتحاد، وكذلك بغرض توحید العملیات التقویمیة من خالل االتفاق على ضبط 
.مقاییس تقییم مشتركة


