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وهـو مـشروع    ،  "MEG: تربية الفتيات باملغرب   "مت إعداد هذه الوثيقة من قبل مشروع      

للتعاون الثنائي بني اململكة املغربية والواليات املتحدة األمريكية يف إطار اتفاقية التعـاون             

   .1996 شتنرب سنة 27بتاريخ املوقعة بني البلدين 

براجمه وينفذها بتعاون وثيق وتنسيق مستمر مع       " تربية الفتيات باملغرب  "ويعد فريق مشروع  

 . حل املعنية اوزارة التربية الوطنية واملصا
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  تقديـم
  اإلطار العام* 

تندرج هذه الوثيقة ضمن مشروع دعم تكوين األطر التعليمية العاملة بالتعليم األساسي            
وهـي  . راف التربـوي  باملغرب، سواء كانوا يعملون يف هيئة التدريس أو التكوين أو اإلش          

وقد مت حتضري   ". مبادئ وتطبيقات : املتعلمة/التدريس املتمركز حول املتعلم   "تتناول موضوع   
صيغتها األوىل يف شكل دليل مرافق لورشة يف نفس املوضوع لصاحل جمموعات من األطـر               

ي، وهـي   التربوية اليت تنتمي إىل النيابات املشمولة باستراتيجية تنمية التعليم بالوسط القرو          
وقد نظمت الورشة سـنة     . نيابات سيدي قاسم واحلسيمة والصويرة والراشدية وورزازات      

 تكوين املعلمني واملعلمات ذه النيابات، وشاركت فيها هيئة التكـوين           مبراكز 1998-1999
ذه املراكز إضافة إىل هيئة اإلشراف التربوي وطاقم التدريس باملدارس التطبيقية التابعة هلذه     

التدريب من أجـل  "وأشرف على هذه التنظيم كل من النيابات املذكورة وبرنامج         . راكزامل
  ". للوكالة األمريكية للتنمية الدولية"التابع " التنمية

املستفيدات، ارتأى برنـامج    / ونظرا لالستحسان الذي لقيته الورشة من لدن املستفيدين       
ربية الوطنية نشر هذه الوثيقـة لتعمـيم   بتعاون مع وزارة الت "MEG/تربية الفتيات باملغرب"

حاجات باقي األطر التعليمية، وهو األمر الذي أدى إىل إعادة           استعماهلا بكيفة تتنوع بتنوع   
  .هيكلة الوثيقة وصياغتها لتظهر يف صورا احلالية

    كيفية استعمال الوثيقة * 

  : راعينا يف إعداد هذه الوثيقة أن تكون قابلة لالستعمال بكيفينت
استعماهلا من أجـل التكـوين الـذايت، وهـو اسـتعمال ال حيتـاج فيـه         : فية األوىل يالك

مرشدة أو إىل ورشة تكوينية؛ كما أنه ال حيتاج إىل أي دليـل          /املستفيدة إىل مرشد  /املستفيد
املستفيدات املهام املطلوبة وأن    /حبيث يكفي أن ينجز املستفيدون    . تكويين أو وثيقة مصاحبة   

  .الوثيقة متبعني يف ذلك اإليقاع الذي يناسبهميدرسوا فقرات 
استعمال الوثيقة كدليل مرافق لورشة ميكن تنظيمها من طـرف مؤسـسة أو             : الكيفية الثانية 

جمموعة تكوينية لصاحل فئة من األطر التربوية؛ وهو استعمال حتتاج فيه هيئـة التـأطري إىل                
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 كيفية استعمال هذه الوثيقة والوثـائق       املرفق ذه الوثيقة، وهو دليل يبني     " التكوين دليل"
  .التكوينية األخرى

  : املنشطة مبا يأيت/ أن يقوم املنشطولكي يتم استعمال الوثيقة يف إطار ورشة تكوينية، نقترح 

  دراسة الوثيقة التكوينية قصد االطالع على مجيع عناصرها؛ -
  الرجوع إىل بعض املصادر للتوسع يف املوضوع -
  شة يف التكوينالتشبع مبنهجية الور -
وما يشتمل عليه من أنشطة متهيدية، وتكييف األنـشطة         " دليل التكوين "دراسة   -

املستفيدات من الورشة، وكذا حسب     / املقترحة حسب خصوصيات املستفيدين   
  ).املدة، املكان، الوسائل املتاحة، اخل(الظروف اليت سينظم فيها التكوين 

  

  حمتوى الوثيقة * 
يتناول القسم األول منها اإلطار املفاهيمي للمقاربة،       : عة أقسام تشتمل الوثيقة على أرب   

ويعاجل القسم الثاين صياغة املناهج واملواد التدريسية حسب هذه املقاربة، ويتطرق القـسم             
الثالث للبيداغوجيا الفارقية، وأخريا يتناول القسم الرابع املبادئ واألنشطة املرتبطة باملنهجية           

ية تقترح الوثيقة أداة للتقومي الذايت متكن من قياس مدى االستفادة من            ويف النها . املستهدفة
  .العمل التكويين

ونظرا لكون الوثيقة أعدت بكيفية جتعلها قابلة لالستعمال من أجل التكـوين الـذايت              
بكيفية مستقلة، فإا جاءت مشتملة على نصوص توضيحية، وعلى جمموعة من األنـشطة             

املستفيدات من التعلم الفردي النـشط، وإلعطـائهم        /  املستفيدين دف إىل متكني  ) املهام(
  ".ورشة فردية"فرصة التكوين من خالل ما قد نسميه 

وحرصا على دقة املفاهيم أرفقنا املصطلح العريب حـني احلاجـة مبقابلـه األجـنيب               
  ).حروف كبرية(أو باإلجنليزية ) حروف صغرية(بالفرنسية
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  القسم األول
  األسس املفاهيمية: املتعلمة/ ز حول املتعلمالتدريس املتمرك

  :أهداف القسم األول
  .املتعلمة/تعريف البيداغوجيا املتمركزة حول املتعلم. 1  
  .حتديد وتصنيف السلوكات التربوية املرتبطة ذه البيداغوجيا. 2  
     السياسية والفلسفية والسيكولوجية /حتديد التيارات واملفاهيم االجتماعية. 3  
  .لتربوية اليت أدت إىل بلورة هذه البيداغوجيا وا  

  
  خربتنا السابقة كمتعلمني و متعلمات: 1مهمة 

 لقد عرفنا مجيعا حينما كنا متعلمني ومتعلمات مناذج من املدرسني واملدرسات كانوا
   .تلميذام ويتجاوبون مع خصوصيام/ ميتازون باهتمامهم اخلاص بتالميذهم 

 هو الرجوع بذاكرتنا إىل الوراء لنستحضر سلوكات هؤالء املطلوب يف هذه املهمة
  :املدرسات وحناول اإلجابة عن األسئلة اآلتية/ املدرسني
   ما هي هذه السلوكات؟- أ
   كيف ميكن لنا أن نصنفها؟- ب
األفكار النظرية اليت ميكـن أن تكـون اإلطـار العـام هلـذه              /  ما هي املفاهيم   - ج

  السلوكات؟
االجتماعيـة والفلـسفية    /ات اليت طرأت يف ااالت الـسياسية      ما هي املستجد   -د  

  املتعلمة؟/ والسيكولوجية والبيداغوجية اليت تدعو إىل اهتمام أكرب باملتعلم
أدخلي التعديالت املالئمة على / طالعي النص املقدم أسفله وأدخل/ طالع: بعد اإلجابة

  .إنتاجك أو على النص أو عليهما معا
  .رصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتكإذا أتيحت لك الف
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  متهيـد .1.1
عرف الفكر التربوي يف السنوات األخرية حتوالت تربوية مهمة وانتقادات كبرية ملناهج            

ومن . وطرق التدريس التقليدية املتبعة يف املستويات املختلفة، األساسية منها والثانوية واجلامعية          
املتزايد باملتعلمني واملتعلمات وباألدوار اليت ميكن أو جيـب أن          مجلة هذه التحوالت االهتمام     

ومن مجلة االنتقادات املتداولة أن التعليم التقليدي مل يهتم بالقدر          . يقوموا ا يف العملية التعلمية    
املدرسة، وبقي مقيدا باملناهج الـيت      / املتعلمة، وأنه ظل متمركزا حول املدرس     / الكايف باملتعلم 

املتعلمة، وارتكز تسيريه على أنظمة إدارية غالبـا        / صنع يف غياب خصوصيات املتعلم    عادة ما ت  
وقـد صـدرت هـذه      . انطالقا من مصاحل غري مصاحل املتعلمني واملتعلمات       ما توضع وتدار  

االنتقادات عن تيارات نظرية متعددة تنتمي إىل جماالت معرفية وعلمية خمتلفة نذكر منها، على              
االجتماعي وفلسفة التربية وعلم النفس ونظرية املناهج وطرائق        /ل السياسي وجه اخلصوص، اا  

  .التدريس
  

  االجتماعي/  يف اال السياسي.2.1
عرف اخلطاب السياسي، يف السنوات األخرية، بالعديد من األقطار تـداوال متزايـدا             

ام بالفوارق الفردية   ، وتعالت األصوات يف وسائل اإلعالم لتدعو إىل االهتم        "الدميقراطية"ملفهوم  
عنصرا أساسا يف تسيري احلياة العامـة       " حقوق اإلنسان "يف شىت جماالت احلياة؛ وأصبح مفهوم       

) الدميقراطية وحقـوق اإلنـسان    (وانطالقا من هذين املفهومني     . ويف تقييم األنظمة السياسية   
كـربى علـى    أصبح من غري املقبول أن يذوب الفرد ضمن اجلماعة أو أن تطغى اموعات ال             

اموعات الصغرى أو الفرد القوي على الفرد الضعيف؛ كما سار من غري املقبول، حـىت يف                
. أو األقليات العرقية أو اللغوية اخل     ) املعوقون مثال (البلدان النامية، أن مش اموعات الضعيفة       

ومـه  وهكذا تكونت لدى العديد من اتمعات ثقافة جديدة تشجع االهتمـام بـالفرد ومه             
وميوالته وخصوصياته، وتدعو إىل تكافؤ الفرص بني اجلماعات املختلفة، وإىل إشراك املعنـيني   

  .يف تسيري األمور اليت مهم بدل فرض القرارات بكيفية سلطوية من األعلى إىل األسفل
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ومل تبق املؤسسات التربوية معزولة عن هذا التيار العام الـداعي إىل تكـافؤ الفـرص                
 بل إا تأثرت به مبثل ما أثرت يف تعزيزه وسامهت يف تقويته عن طريـق التربيـة                  واملشاركة؛

 .والتجديد الثقايف
وفيما خيص عالقة املدرسة بالسلطة، أصبحت املدرسة، أكثر من أي وقـت مـضى،              

وتبعـا  . مسؤولة أمام اتمع، مبا يف ذلك اجلهات املمولة للخدمات التعليمية واملستفيدون منها           
بحت املؤسسات التربوية مطالبة بتقدمي تربيرات ألعماهلا وملصاريفها أمام ممثلي دافعي           لذلك أص 

الضرائب واهلياكل املمثلة هلم من مجاعات حملية وبرملان؛ كما أا أصبحت مطالبـة بإشـراك               
ومن مت أصـبح    . املتعلمني واملتعلمات وأولياء أمورهم يف أخذ القرار وتسيري الشؤون التربوية         

التربوي أكثر جتاوبا مع ميوالت املتعلمني واملتعلمـات وأكثـر اهتمامـا مبـصاحلهم              العمل  
وميوالم؛ بل إن الكثري من القرارات التربوية أصبحت تأخذ بعني االعتبـار مـصاحل وآراء               

وقد أصبحت املشاركة واالهتمام بـاملتعلم عنـصرين        . املتعلمني واملتعلمات وأولياء أمورهم   
توى اجلودة باملؤسسات التربوية، سواء كان هذا التقومي منظما أم غـري            أساسني يف تقومي مس   

  .منظم
لقد حصل هذا التطور باخلصوص يف البلدان اليت تبلورت فيها املمارسات الدميقراطيـة             
اليت متكن األفراد من التعبري عن آرائهم والدفاع عن مصاحلهم التربوية كما يروا، وبالتايل من               

 التربوي داخل املؤسسات التربوية، مما يقـوي دور املـتعلمني واملتعلمـات      التأثري على العمل  
  .ومكانتهم يف العملية التعليمية والنظام املدرسي بصفة عامة

ومما زاد يف تقريب املدرسني واملدرسات من املتعلمني واملتعلمات هو انتشار التعلـيم             
هد مؤسـساته وتتـسابق إلرضـاء       احلر وتبوؤه مكانة أكثر أمهية من ذي قبل، وهو تعليم جتت          

املتعلمني واملتعلمات وذويهم والتجاوب مع رغبام وميوالم، وذلك من خالل العمل علـى             
خلق ظروف تعليمية مقبولة لدى اجلميع وفسح اال للمتعلمني واملتعلمات وأولياء األمـور             

 املؤسسات احلرة بشىت    وهو املنطق الذي حيكم مجيع    . للتأثري على العمل التربوي داخل املؤسسة     
  ).منطق إرضاء الزبون(أشكاهلا يف عالقتها مع الزبناء الذين ختدمهم 

ويف نفس اال السياسي، تعالت بالسنوات األخرية العديد من األصوات، خاصـة يف             
اتمعات املتقدمة، تنادي بإنصاف اإلناث يف شىت مرافق احلياة، والكف عن التنقيص منـهن              
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أصبح من العيب التصرف والكالم بكيفية تفضل وتغلب الـذكور علـى            وهضم حقوقهن؛ و  
ويف اال التربوي على اخلصوص، بوصفه اال الذي تتكون فيه العقليات ويتبلور فيه             . اإلناث

التغيري، صارت قضية اإلنصاف جتاه الفتيات قضية بارزة، حبيث أصبح من الضروري معاملـة              
املة إجيابية ومشجعة وجتنب كل حتيز للـذكور أو للثقافـة           الفتيات داخل الفضاء املدرسي مع    

  .الذكورية يف النصوص واملواد التدريسية األخرى أو يف التفاعل الصفي
وتشتد مراقبة أولياء املتعلمني لسري العمل التربوي يف األنظمة اليت يتم فيها متويل التعليم              

أو (يث تكـون اجلماعـات احملليـة       وتسيريه على املستوى احمللي أو اجلهوي غري املركزي، ح        
هي املصدر املباشر لالعتمادات، كما هو الـشان يف الواليـات املتحـدة             ) اتمعات األهلية 

. األمريكية اليت تسخر فيها الضرائب احلضرية أو الضرائب على األمـالك لتمويـل املـدارس              
والتـأثري املباشـر   " راقبةحق امل" وحبكم هذا التمويل املباشر، فإن هذه اتمعات األهلية متارس    

وعلى أساس هذه املراقبة، توبعت أمام القضاء الكـثري مـن           . وغري املباشر على العمل التربوي    
األنظمة املدرسية احمللية يف أمريكا من طرف بعض أولياء أمور األطفال، ألن هؤالء األطفال مل               

  .ليه كان ضعيفاحيصلوا على نتائج تعليمية مقبولة أو ألن أداء النظام املدعى ع
وخالصة القول، فإن املدرسة أصبحت مطالبة أكثر من ذي قبل باقتسام سلطتها مـع              

  .املستفيدين من خدماا وإشراكهم يف قراراا وتدبري أمورها
  

  يف اال الفلسفي. 3.1
املتعلمات، فإا ليست بالضرورة أو     / رغم أن العملية التعليمية م باألساس املتعلمني      و

غالبا ما يهتم   ) وخصوصا التيارات التقليدية منه   (ا متمركزة حوهلم؛ بل إن الفكر التربوي        دائم
بقضايا أو مصاحل اتمع أو بالثقافة أو التراث الوطين أو بعناصر ومكونات املادة الدراسـية أو                

  .املدرسات وتكوينهم/ بسلوكات املدرسني
ا ختتلف يف أهـدافها وتتفـاوت يف        وإذا راجعنا الفلسفات التربوية املعروفة وجدنا أ      

وهكـذا  . املتعلمة؛ ولرمبا كانت أغلبيتها ال تعتين بالفئات املستفيدة إال قليال         / اهتمامها باملتعلم 
 يدعو إىل تـسخري التربيـة خلدمـة املعـارف           (PERENNIALISM)" االستمراري"فاملذهب  

األعمال األدبيـة والكتـب     الكالسيكية والقيم التقليدية وترسيخها، وذلك من خالل دراسة         
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 ال يعـري اهتمامـا كـبريا        -حسب هذه املدرسة  -املأثورة؛ وتبعا لذلك فإن املنهاج الدراسي       
مليوالت املتعلمني واملتعلمات وحاجيام وجتارم، وإمنا يهتم أساسا باملعارف والعلوم املعترف           

  .ا يف الثقافة البشرية
دف التربية باألساس إىل متريـر الثقافـة        ،  ESSENTIALISM)(ويف الفلسفة اجلوهرية    

والتراث من جيل إىل جيل؛ وبذلك تكون املدرسة أداة مسخرة للمحافظـة علـى اتمـع                
وهكذا، ومن منظور هذه الفلسفة، فإن الفـرد هـو          . ومقوماته وليس إلحداث التغيري بداخله    

وباملقابـل، فـإن    . ج التعليميـة  املطالب بالتغري ملسايرة اتمع والتأقلم معه خالل تلقيه الربام        
ومـن مثـة فـإن      . ليست هي املطالبة بالتأقلم والتغري    ) مبا يف ذلك املدرسة   (مؤسسات اتمع   

  .املتعلمني واملتعلمات ليس هلم أي دور يف صياغة حمتوى التعلم أو حتديد الطرق اليت يقدم ا
ة العصرية، وباخلـصوص    ويظل املتعلمون واملتعلمات غائبني كذلك يف التيارات التربوي       

 الذين يوصون بتربية تتمحور حـول اتمـع         RECONSTRUCTIONISTS)(لدى اإلصالحيني   
وقضاياه ومشاكله االقتصادية واالجتماعية املعاصرة، معتربين أن املدرسة هي األداة الرئيـسية            

نشطة التربويـة   وانطالقا من هذا املنظور فإن الربامج واأل      . للتغيري االجتماعي والتنمية الشاملة   
تتناول بشيء من التركيز مظاهر احلياة العصرية ومشاكلها، وذلك يف خمتلف املواد التدريسية،             
وباخلصوص االجتماعيات واللغات والعلوم اليت متكن املدرسني واملدرسـات مـن اسـتغالل            

تلفزيونية، صحف، برامج   (األدوات املكتوبة والسمعية البصرية املأخوذة من واقع احلياة املعيشة          
، إىل جانب الزيارات اليت ميكن أن يقوم ا املتعلمون واملتعلمات إىل أماكن معينة يف احمليط                )اخل

  .الذي توجد فيه املدرسة
، فهي الـيت    (PRAGMATISM) أو الربمجاتية    (PROGRESSIVISM)التقدمية  أما الفلسفة   

و ضمن هذه الفلـسفـة،     . ارةتنشد االهتمام باملتعلمني واملتعلمات ووضعهم يف مركز الصد       
/  الكثري عن مركزية املـتعلم  األمريكي الشهري العامل التربوي(John Dewey)كتب جون دوي 

املتعلمة يف العملية التربوية؛ وانبثق عن كتاباته العديد من التيارات واملفاهيم التربوية، نـذكر               
  :منها

  (INDIVIDUALIZED INSTRUCTION)   " تفريد التعليم"
  (LEARNING BY DOING )   "علم عن طريق العملالت"
  (LIFE-LONG EDUCATION)  "التربية مدى احلياة"
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 (PROBLEM-SOLVING)  "حل املشكالت"
  (INDEPENDENT LEARNING)  "التعلم املستقل"
 (CURRICULUM RELEVANCE)   "مالءمة املنهاج"

  
 واملتعلمـات   تصب كل هذه املفاهيم يف خانة واحدة، وهي االهتمـام بـاملتعلمني           و

  .وقضاياهم ومتكينهم من حتقيق منو مستمر ومالئم لواقعهم وحيام
  

  يف اال السيكلوجي. 4.1
  

لقد ساهم علم النفس بقسط وافر يف بلورة البيداغوجية املتمركزة حول املتعلم؛ ولرمبا             
وقـع يف   ومن أبرز هذه املسامهات التطور الذي       . كان دوره أقوى من أدوار ااالت األخرى      

وقد متكنا عن   .  تدرجييا يف العقود األخرية    عليهاجمال علم النفس املعريف واملصداقية اليت حصل        
طريق هذا العلم تعرف طبيعة التعلم وامليكانيزمات اليت يستعملها العقل يف معاجلة املعلومـات              

ذلـك مـن    والعمليات الذهنية اليت تتحكم يف الفهم والذاكرة والتفكري وحل املشاكل وغري            
  .األنشطة املعرفية

ولعل أهم ما تعلمناه من الدراسات حول هذه املوضوعات كلها هو أن الطفل، بـل               
 construction du)واإلنسان بصفة عامة، يعاجل املعلومات ويكتسب تعلمه عن طريق بناء املعرفة 

savoir)،           ،سواء كـان     أي أن املعلومة ال تكتسب يف الشكل واملضمون اللذين يقررمها امللقي 
ويتأثر هذا البناء،   . اإللقاء مكتوبا أو منطوقا؛ بل إن املتلقي يبين تلك املعلومة شكال ومضمونا           

ونذكر من هذه اخلصائص طبيعة     . بطبيعة احلال، باخلصائص املادية للنص املكتوب أو املنطوق       
دور ال   ولكل هذه اخلصائص     …التراكيب النحوية واملفردات وصعوبتها، وهيكل اخلطاب اخل      

يتأثر كذلك خبصائص املتلقي، مبا يف ذلـك        ) أي البناء (يستهان به يف عملية االستيعاب؛ لكنه       
  .املعارف اليت يتوفر عليها وميوالته ومدى اهتمامه باملوضوع، اخل

هو ما يقدمه لنا علـم الـنفس القرائـي          " بناء املعرفة "ولعل أحسن مثال على مفهوم      
، ففيه إقرار بالدور اهلام الذي يقوم )(psychologie de la lectureة احلديث عن استراتيجيات القراء

وقد كان االعتقاد السائد يف االجتاه التقليدي أن عملية القـراءة           . به القارئ يف العملية القرائية    
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 modèle)تسري يف اجتاه واحد انطالقا من النموذج الذي يـسمى بـالنموذج التـصاعـدي    

ascendant)،   إىل األعلى، أي أن عملية القراءة تنحصر يف استخراج املعاين الـيت       أي من األسفل 
 وتراكمية ألجـزاء    (linéaire)صبها الكاتب يف النص وأن االستيعاب هو نتيجة ملعاجلة تتابعية           

ونظرا لعيـوب  . معاجلة احلرف مث املقطع، مث الكلمة، فاجلملة، فالفقرة، مث النص بكامله      : النص
، وردا علـى هـذا      )باألساس التقليل من دور القارئ يف عملية الفهم       ومنها  (النموذج   ذاـه

النموذج، وانطالقا من اآلراء املتداولة لدى العاملني يف حقل النقد األديب وباخلصوص أوالئك             
 تبلور لـدى علمـاء   ،(READER RESPONSE THEORY)الذين ساندوا نظرية استجابة القارئ 
 modèle)لنموذج الذي ميكن وصفه بـالنموذج التنـازيل   النفس التربويني منوذج بديل، وهو ا

descendant)      وهي نظـرة ال تقـل       "صب املعاين يف النص املقروء    " الذي ينظر للقراءة كعملية ،
تطرفا عن األوىل، حيث إا تعطي للقارئ دورا أكثر مما هو حقيقي وتقلل من التأثريات الـيت                 

ع التطرف املعرب عنه يف كـل مـن النمـوذجني           وجتاوبا م . ميارسها النص وخصائصه املختلفة   
السالفي الذكر، وانطالقا من معطيات علمية جتريبية دامغة، انبثق عن األدبيات العلمية والتربوية             

 وهو منوذج يصف القـراءة  ،)(modèle intractifمنوذج توفيقي ميكن وصفه بالنموذج التفاعلي 
؛ أي أن اإلشارات املتـوفرة يف الـنص         كعملية تتفاعل فيها خصائص كل من القارئ والنص       

حتدث توقعات وفرضيات لدى القارئ وتدفعه إىل جتريبها واحلصول على أدلـة تـساندها أو               
تنفيها؛ كما أن القارئ بدوره يوظف معارفه وميوالته وأهدافه وتوقعاته يف انتقاء اإلشـارات              

د وتفاعل مستمر بني القارئ     وهكذا تستمر العملية القرائية يف أخذ ور      . املوجودة بداخل النص  
  . والنص الذي يقرأه

واخلالصة من هذا كله هو أن التعلم، مبا يف ذلك القراءة، هو عملية بنائية يساهم فيها                
املتعلم بذاتيته وميوالته وتوقعاته ومعارفه وأهدافه؛ ومن مثة، فإن العملية التعليميـة عليهـا أن               

؛ بل عليها أن تستثمره وتستغله استغالال وافرا يف         تأخذ هذا الدور النشيط للقارئ يف احلسبان      
  .املواد املختلفة اليت حيتوي عليها املنهاج املدرسي
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  الذكاءات املتعددة .1.4.1
لقد ظلت املمارسة التربوية مقيدة حىت اآلن بنظرة ضيقة للذكاء؛ حيث إا تعترب ذكاء              

لخيصها أو التعبري عنها من خالل رقم       املتعلمة عبارة عن قدرة واحدة وموحدة ميكن ت       / املتعلم
كما أن هذه النظرة التقليدية للذكاء ظلت حمدودة مـن          ". معامل الذكاء "معني يصطلح عليه    

حيث القدرات العقلية اليت يتم قياسها أو االعتماد عليها يف حتديد مستوى الذكاء الذي يتوفر               
االن اللذان يطغيان على الـربامج      ومها ا . اللغة والرياضيات : وهذه القدرات هي  . الطفلعليه  

املتعلمات الضعفاء لغويا أو    / املدرسية التقليدية، حيث إنه من الصعوبة مبكان أن يتمم املتعلمون         
  .رياضيا مسريم التعليمية يف النظام املدرسي التقليدي

 الدراسـات   مـن وردا على هذا املنظور الضيق، ظهرت يف السنوات األخرية العديد           
الء أن الذكاء اإلنساين يشتمل على مهارات متعـددة،         جات السيكلوجية، تثبت بكل     والنظري

وذلك مبراعاة القـدرات املختلفـة      . وتدعو األنظمة املدرسية إىل مراجعة تعاملها مع املتعلمني       
ولعل أهم نظرية تذهب يف هـذا       . لديهم وعدم التركيز فقط على املهارات اللغوية والرياضية       

اليت بلورها الباحث األمريكي هاورد كـاردنر       " الذكاءات املتعددة "هي نظرية   االجتاه اجلديد   
(HAWARD GARDNER)    انطالقا من أحباثه امليدانية مع جمموعات خمتلفـة مـن األشـخاص 

فقد توصل إىل أن القدرة     ). األطفال املتميزين واألشخاص الذين تعرضوا إلعاقات عقلية، اخل       (
ن عدة ذكاءات وأن هذه الذكاءات مستقلة عن بعضها الـبعض           العقلية عند اإلنسان تتكون م    

وحسب آخر ما ورد يف هذا املوضوع، فإن الفكر البشري يشتمل على مثانيـة              . إىل حد كبري  
  :وميكن تلخيص هذه الذكاءات والقدرات واألنشطة املرتبطة ا فيما يلي. ذكاءات خمتلفة

ة واإلقبال على أنشطة القراءة والكتابة      وهو التميز يف استعمال اللغ    :  الذكاء اللغوي  .1
ورواية القصص واملناقشة مع اآلخرين، مع إمكانية اإلبداع يف اإلنتاج اللغوي أو األديب وما              

والوسيلة املفضلة للتعلم لدى أصحاب هذا الـذكاء هـي          ). شعر، قصة اخل  (يتصل بذلك   
راء والصحفيون واخلطبـاء    وميثل التفوق يف هذا الذكاء الكتاب والشع      . القراءة واالستماع 

  .اخل
وهو التميز يف القدرة على استعمال الـتفكري الرياضـي          : املنطقي- الذكاء الرياضي  .2

واملنطقي واإلقبال على دراسة الرياضيات وعلى حل املشاكل ووضع الفرضيات واختبارها           



  16

ضلة للتعلم لدى   وتبعا هلذا، فإن الوسيلة املف    . وتصنيف األشياء واستعمال املفاهيم اردة اخل     
. أصحاب هذا الذكاء هي استعمال الرموز وتصنيف األشياء وربط عالقات بني املفـاهيم            

  .وميثل التميز يف هذا الذكاء املتفوقون يف الرياضيات واهلندسة
وهو التميز يف القدرة على استعمال الفضاء بشىت أشكاله، مبا يف           : الذكاء الفضائي . 3 

وتتمثـل  . ل واخلطاطات وختيل األشياء وتصور املساحات اخل      ذلك قراءة اخلرائط واجلداو   
هذه القدرات يف أنشطة مفضلة منها التصوير وتلوين األشكال املـصورة وبنـاء األشـياء            

ولعل أحـسن   . والتمعن يف األماكن اهلندسية، مع اإلبداع يف بعض هذه ااالت أو كلها           
وفر لدى الفنان التشكيلي أو املهندس أو       مثال على هذا النوع من الذكاء هو املهارة اليت تت         

  .صانع الديكور أو الصانع التقليدي
وهو التميز يف كل ما يتصل باستعمال اجلسد من العاب          : احلركي-الذكاء اجلسمي . 4

وتبعا هلذه األنشطة،   . رياضية ورقص ومسرح وأشغال يدوية وتوظيف األدوات املهنية، اخل        
 الذكاء هو الذي يتم عن طريـق املناولـة العمليـة            فإن التعلم املفضل لدى أصحاب هذا     

ويتجسد التميز يف هذه ااالت     . والتحرك والتعبري اجلسدي واستعمال احلواس املختلفة، اخل      
اإلجناز الذي حيصل عليه األبطال الرياضيون وذوي املواهب يف الفنون املسرحية من رقص             

  .ومتثيل اخل
تميزة على تعرف األصوات وتذوق األنغام وتذكر       وهو القدرة امل  : الذكاء املوسيقي . 5

ولذلك فإن أصحاب هذا الذكاء حيبون الغناء والعـزف علـى           . األحلان والتعبري بواسطتها  
اآلالت املوسيقية وترديد األنغام؛ كما أم يفضلون التعلم عن طريـق الغنـاء واإليقـاع               

يت حيققها أصـحاب الفنـون      ومتثل التفوق يف استعمال هذا الذكاء اإلجنازات ال       . واللحن
  …املوسيقية من ملحنني ومغنيني وعازفني

وهو الذكاء الذي يتجلى يف القدرة على ربط ومتتني عالقـات           : الذكاء العالئقي . 6
إجيابية مع الغري وعلى التفاعل مع الناس وفهمهم ولعب أدوار قيادية ضمن اموعات وحل              

اب هذه القدرة حيبون التواصل مـع النـاس         وتبعا لذلك فإن أصح   . اخلالفات بني األفراد  
وكسب األصدقاء والتحدث وسرد القصص والنكت داخل اموعات؛ كما ام يفضلون           

وميثل التفوق يف هذا    . التعلم عن طريق التواصل املستمر مع الغري والعمل اجلماعي والتعاوين         
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اإلنسانية، والتواصـل   النوع من الذكاء األفراد الذين حققوا جناحات واضحة يف العالقات           
  …البشري؛ ومن هؤالء نذكر قادة األحزاب السياسية والنقابات والعشائر والفكاهيون اخل

 وهو الذكاء الذي يتمثل يف القدرة على معرفة النفس والتأمـل يف             :الذكاء الذايت . 7
مكوناا ومواطن ضعفها وقوا؛ وهي القدرة اليت تدفع صـاحبها إىل تفـضيل العمـل               

رادي وإىل التعلم عن طريق العمل املستقل واملشاريع اليت حتمل طابعا ذاتيا ووفق إيقاع              االنف
وتبعا هلذا، فإن املتميزين يف هذا النوع من الذكاء هم الذين يبدعون يف جمال التأمل               . خاص

  .الذايت ويف التحليل النفسي ويف الكتابات السيكولوجية أو الشخصية
درة على التعامل مع الطبيعة مبا فيها من أشجار ونباتـات           وهو الق : الذكاء الطبيعي . 8

ويتجلى التميز يف هذا اال يف حب التجول يف الطبيعـة           . وحيوانات وطيور وامساك، اخل   
ومجع األشياء احلية وامليتة املوجودة فيها وتصنيفها واإلطالع علـى أصـوهلا وأوصـافها              

وع من الذكاء، فيفضل أن يكون عن       وخصائصها؛ أما التعلم لدى األشخاص ذوي هذا الن       
. طريق املشاريع اليت تربط الشخص مباشرة بالطبيعة ومكوناا ومالمسة األشياء ومناولتها          

وتبعا هلذا، فإن التميز يف هذه القدرة يتمثل يف أعمال العلماء الطبيعيني واملختصني يف عامل               
 أن الفرد بإمكانه أن يتوفر علـى   وجتدر اإلشارة إىل  . وما إىل ذلك  والغابات  البحر والنباتات   

واحد أو أكثر من هذه الذكاءات، باعتبار أن الذكاء املتوفر يشكل متيزا باملقارنة أوال مـع                
فإذا كان شخص يتوفر علـى ذكـاء        . الذكاءات األخرى، وثانيا مع األشخاص اآلخرين     

ألخرى؛ كمـا أن    لغوي مثال، فمعىن ذلك أنه متفوق يف هذا اال باملقارنة مع القدرات ا            
هذا الشخص يتوفر على هذا التميز باملقارنة مع األشخاص اآلخرين يف نفس النـوع مـن                

  .القدرة
إن هذه النظرية احلديثة للذكاء البشري توضح لنا أنه من اخلطأ علميا أن تقيم القدرات               

 اخلطأ ومـن    املتعلمة فقط من حيث املهارات اللغوية أو الرياضية؛ كما انه من          / العقلية للمتعلم 
غري املنطقي أن تركز املناهج واملواد التربوية على هذه ااالت التدريسية وأن تقصي أو نقلـل                

  .من أمهية ااالت املعرفية أو املهاراتية األخرى
انطالقا من تعدد الذكاءات ومن االختالفات احملتمل وجودها داخل الفصل الدراسي من            

اإلنصاف، بل من باب الواجب األخالقي واملهين، أن يلقى         حيث هذه الذكاءات، فإنه من باب       
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كل املتعلمني واملتعلمات الفرصة والوسيلة املتاحة للتعلم والنمو وحتقيق الذات داخل الفـضاء             
وبناء على هذا، فإن املناهج واملواد املدرسية مطالبة بتنويع احملتويات املدرسية وتنويع            . املدرسي

وي، وتكييف املادة التدريسية حسب الذكاءات واملهارات املتـوفرة         املداخل لنفس اهلدف الترب   
  :املتعلمات، مما حيقق جمموعة من النتائج التربوية اإلجيابية نذكر منها/لدى املتعلمني

متكني املتعلمني واملتعلمات ذوي الذكاءات املختلفة من التعلم املستهدف، عوض أن تكون            . 1
  .اللغوية أو الرياضيةاالستفادة متوقفة على املهارات 

/  إعطاء فرص لتعزيز وتقوية التعلم لنفس املادة، حيث إن تنويع وسائل تقدميها ميكن املتعلم              .2
املتعلمة من التعامل مع نفس احملتوى و بكيفيات خمتلفة، مما يسهل االسـتيعاب وتثبيـت               

  .التعلم
مني واملتعلمات وبالتـايل    متكني املدرس أو املدرسة من ضمان مشاركة أكرب من لدن املتعل          . 3

  .حتقيق نتائج أحسن وضمان مستوى أعلى من النجاعة يف النظام املدرسي
  . حتقيق اإلنصاف بني املتعلمني واملتعلمات ذوي القدرات وامليوالت املختلفة.4
  

  املتعلمة الوجدانية/ حياة املتعلم. 2.4.1
عريف، هناك تيارات ساهم ا علم      إىل جانب النظريات اجلديدة اليت نورنا ا علم النفس امل         

  .املتعلمة/ النفس الوجداين واليت تصب كلها يف البيداغوجيا املتمركزة حول املتعلم
 أو علم النفس اإلنساين     Psychology) (Humanisticومن أبرز هذه التيارات الفلسفة اإلنسانية       

وينـبين علـم الـنفس    . (Carl Rogers) وكارل روجرز (Abraham Maslow)بقيادة أبرهام مازلو 
اإلنساين على نظرة إجيابية ومتفائلة حول اإلنسان؛ وهي نظرة تشكل رد فعل ضد املدرسـتني               
اللتني كانتا سائدتني يف النصف األول من القرن العشرين، ومها املدرسة السلوكية واملدرسـة              

بسيكولوجية القوة  "  ومن مثة جاءت تسمية التيار اإلنساين     . الفرويدية أو مدرسة التحليل النفسي    
  .(THIRD FORCE PSYCHOLOGY)" الثالثة

االنتقاد الذي يوجهه هذا التيار اجلديد للمدرستني املذكورتني هـو أمـا ال تمـان إال          
بالسلوكات واخلصائص املرضية لإلنـسان، وال تعتنيـان باجلوانـب الـصحية للشخـصية              

  ).، الشعور بالسعادة، اخلالطموحات، النجاحات، حتقيق الذات، حرية االختيار(
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وخالفا للمدرسة السلوكية اليت تنظر إىل اإلنسان ككائن سليب أو كآلـة مربجمـة، فـإن                
السيكلوجيني اإلنسانيني يعتربون أن اإلنسان قادر على التحكم يف تصرفاته والتأثري بكيفية فعلية             

ين الذين يركـزون    وخالفا ألصحاب التحليل النفسا   . وحرة يف تكوين شخصيته وتقرير مصريه     
على حتكم الالشعور يف سلوك اإلنسان، فإن السيكولوجيني اإلنسانيني يؤكدون على احلضور            
املركزي لشعور اإلنسان يف سلوكاته وأن هذا الشعور هو ما مييز بـني البـشر وغـريه مـن                   

  .الكائنات
 الذين ظلـوا    وتطبيقا هلذا التوجه العام اعتمد اإلنسانيون منهجية جديدة خمالفة للسلوكيني         

يعملون يف مجع معطيام العلمية يف خمتربات مع احليوانات والطيور، وخمالفة أيضا ألصـحاب              
التحليل النفسي الذين ظلوا يعملون مع ذوي الشخصيات الشاذة والسلوكات املرضية، اجتـه             

ة الـيت   اإلنسانيون حنو العمل مع أفراد عاديني؛ بل اعتمدوا كثريا على ذوي الشخصيات املتميز            
ولعل أحسن مثال على ذلك العمل الـذي أجنـزه مـازلو            . حققت جناحات مهمة يف حياا    

(Maslow)             م، وقد اعتمد الباحث يف عملهنفسه حول مواصفات األشخاص الذين حققوا ذوا 
 وألبــرت آينـشتاين   (Abraham Lincoln)على دراسة شخصيات ناجحة منها أبراهام لتكلن 

(Albert Einstein)ولت وبتمن  و(Walt Whitman) والينور روزفلت (Eleanor Roosevelt) .  
من املنظور اإلنساين، جيب على املدرسة أن دف إىل تربية الطفل بكامله وتنميـة مجيـع                

حسب املـذهب   (مقومات شخصياته؛ فخالفا للمدرسة التقليدية، ينبغي علىالربامج التعليمية         
تكـوين  : فية فقط؛ بل عليها أن تم أيضا بالتربية الوجدانية        أال تنمي املهارات املعر   ) اإلنساين

االجتاهات واملشاعر والقيم وإكساب صورة إجيابية للذات، وكلها أمور متكـن مـن إعـداد               
شخـصا   (Rogers)أو ما يسميه روجـرز   " بتحقيق الذات  "(Maslow)الشخص ملا يسميه مازلو     

  .يف التعامل مع احلياة" مكتمل القـدرة"
 بكيفية مباشرة بـدور     (Maslow)قا من هذه الفلسفة العامة أو جتسيدا هلا، اهتم مازلو           انطال
املدرسة تكمن يف تسخري املنـاهج واألنـشطة        / ويرى يف هذا الصدد أن مهمة املدرس      . التربية

التربوية لتمكني املتعلمني واملتعلمات من النمو وحتقيق الذات وإجناز كل ما هم قادرون عليـه               
ويف حماولة لوصـف    . جام عوض إخضاعهم للربامج املدرسية وإغفال خصوصيام      وقضاء حا 

  ):مازلو(الفلسفة التربوية اإلنسانية كتب 
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تعتمد التيارات اإلنسانية يف التدريس والتعلم على األخـذ بعـني           " 
االعتبار كون املتعلمني يأتون مبقومات شخصيام كلها إىل الفـصل          

يت تفكر وحتس، يأتون بقيم تساعدهم على       يأتون بعقوهلم ال  : الدراسي
تصفية ما يرون وما يسمعون؛ كما يأتون مبجموعة من االجتاهـات           
واألساليب التعلمية اليت جتعل من كل تلميذ شخصا متميزا وخمتلفا عن           

السيكولوجيون االنسانيون ال ينطلقون فقط من فكرة       . باقي التالميذ 
ولكن يقرون أيضا أن هؤالء     أن التالميذ خيتلفون عن بعضهم البعض؛       

  ".التالميذ يظلون خمتلفني حىت اية الربنامج الدراسي
  p 403.1984 (Rosser & Nicholson (عن 

    

ويضيف اإلنسانيون أن الوسيلة الوحيدة لتطبيق فلسفتهم هي املنهجية املتمركـزة حـول             
الذي يـوفر   " القسم املفتوح "املتعلمة، وأن التنظيم األمثل الستعمال هذه املنهجية هو         / املتعلم

للتالميذ والتلميذات أنشطة وحمطات تعلم خمتلفة خيتارون منها ما يتجـاوب مـع حاجيـام               
وهكذا فإن املدرس واملدرسـة يف هـذا النـوع مـن التنظـيم يلعبـان دور                 . واهتمامام

لميذة ويساعد ، أي ذلك املورد البشري الذي يتعامل مبرونة مع التلميذ أو الت          "املسهلة"/"املسهل"
يف كون أي (Carl Rogers)ويف هذا الصدد يشكك كارل روجرز . على حتضري األنشطة التعليمية

شخص قادر على تدريس أي شيء ألي أحد، حيث يعترب أن أي تعلم ذي معىن هو بالضرورة                 
  .تعلم يكون فيه املتعلمون واملتعلمات هم أصحاب املبادرة
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   شروط التعلم الفعال.3.4.1
علم النفس التربـوي    (النفس  املوضوعات اهلامة اليت عاجلها وما زال يعاجلها علم         من  

وإذا طالعنا األدبيات املرتبطة ـذا      .  املوضوع املرتبط بشروط التعلم الفعال ووسائله      )خاصة
املتعلمـة وبـدوره    /املوضوع، سنجد أن هذه الشروط تتصل، إىل حد كبري بتثمني املتعلم          

  :ومن هذه الشروط نذكر مايأيت. عملية التعلميةالفعال والنشط يف ال
. وهي القوة اليت تدفع الشخص إىل القيام بسلوك معني مثل الدراسة والـتعلم    : الدافعيـة   

ومما الشك فيه أن الدافعية للتعلم قد تكون داخلية؛ لكنه من املؤكد أن العوامـل اخلارجيـة             
لكيفية اليت يتم ا التدريس ويتم ا التعامل        ومن هذه العوامل ا   . تساهم أيضا يف هذه الدافعية    

املتعلمة هو أنه يـساهم     /ولعل أهم ما يف التدريس املتمركز حول املتعلم       . املتعلمة/مع املتعلم 
ومن هذه احلوافز تثمني ذات     . بشكل واضح يف خلق احلوافز النفسية املؤدية إىل التعلم الفعال         

رسة والنظام املدرسي بصفة عامة، وذلك بتشجيعهم       املد/املتعلمات من قبل املدرس   /املتعلمني
وباستغالل معارفهم والتعامل اإلجيايب مع أهدافهم وميوالم، ودجمها يف العمليـة التعلميـة،         

وليس هناك أهم وأغلى من أن حيصل الفرد على         . وأخذها بعني االعتبار يف األنشطة املدرسية     
  . وسعيا للمزيد من التثمني ومن إثبات الذاتقيمة لذاته؛ وهذا تعامل خيلق دافعا للمشاركة

وهو املفهوم الذي يترجم النظرة العلمية للتعليم، حيث تعترب التدريس          : تسهيل االستيعاب  
معريف حبكم أا تؤثر بكيفية مباشرة علـى        /هلا وقع سيكولوجي  " التكنولوجيات"جمموعة من   

دمي األنشطة التدريسية بكيفية مالئمة     تق) 1: (ومن هذه التكنولوجيات  . مستوى التعلم وجودته  
استعمال التقنيات امليسرة للفهم مبا     ) 2(املتعلمة اللغوي واملعريف والوجداين،     /ملستوى منو املتعلم  

  .املتعلمات، اخل/ربط املادة اجلديدة مبعارف املعلمني) 3(يف ذلك الصورة واألسئلة املوجهة، 
عب استعراضه يف هذا السياق، يهمنـا أن        وباإلضافة إىل هذه العوامل وغريها مما يص      

، "التعلم الطبيعـي  "املتعلمة، وهي نظرية    /نقدم نظرية للتعلم تتميز بكوا متمركزة حول املتعلم       
وفيها يلخص شروط التعلم الفعال يف مـا        . )Cambourne)،1988كما يصفها صاحبها كاميورن     

  : يلي



  22

املتعلمـة تعلمـه    / ميارس فيها املتعلم   ، وهي الوضعية اليت   ENGAGEMENT االخنراط الفعال  
بكيفية نشطة ومتحمسة، موظفا يف ذلك طاقاته املختلفة، ومؤثرا على سـري النـشاط وغـري       

  .مكتف بتلقي املعلومات بكيفية سلبية
املتعلمة يف حميط يوفر الوسائل املسهلة للقيـام        / وهو وجود املتعلم   ،IMMERSION االنغماس 

إىل جانب القيام بأنشطة مماثلة من طـرف        ) كتب وملصقات اخل   (بالنشاط التعلمي املستهدف  
  )قراءة، كتابة، عمل جمموعات، اخل(أشخاص آخرين يوجدون يف نفس احمليط 

املتعلمة بأنه صاحب النشاط التعلمي أو اإلنتـاج        /، وهو شعور املتعلم   OWNERSHIP  التملك 
  .شكله وحمتواهالذي يؤدي إليه، وذلك حبكم اختياره وإجنازه للنشاط يف 

املتعلمة من أن يـرى توضـيحا       /، وهي متكن املعلم   DEMONSTRATION  معاينة أمثلة عملية   
  .املدرسة/عمليا للمهارة املستهدفة مقدما من طرف املدرس

ــاح  ــع النج ــدرسOF SUCCESS EXPECTATION توق ــن /، أي أن امل ــة يظ املدرس
  . يف عملهماملتعلمات خريا ويتوقعون أم سيتفوقون/باملتعلمني

  .TIME TO RPACTICE توفر الوقت ملمارسة املهارات املستهدفة
ة ال ينتظر / أي أن املدرس،ACCEPTANCE OF APPROXIMATIONS تقبل احملاوالت التقريبية

التلميذة ممتازا من احملاولـة األوىل، وأنـه جيـب مـساعدة            /أن يكون سلوك أو تعلم التلميذ     
  . التدرجيي لألداءاملتعلمة على التحسني/املتعلم

املتعلمة جيب أن يتبعـه رد  / أي أن أداء املتعلم،(POSITIVE RESPONSE) االستجابة املشجعة 
  .املدرسة وأن هذا الرد جيب أن يكون بناًء ومشجعا/من لدن املدرس

  

  يف اال التربوي. 5.1
لتربوي يف العقود   بناء على املستجدات املرتبطة بااالت السالفة الذكر، ظهرت باال ا         

األخرية جمموعة من النماذج النظرية والطرائق التربوية تربز بكيفيات متفاوتـة موقـع وأمهيـة      
  :التعلمية؛ ومن هذه النماذج والطرائق نذكر على اخلصوص-املتعلمة يف العملية التعليمية/املتعلم
 والطرق الـيت  ، اليت تقترح جمموعة من املفاهيمCURRICULUM THEORYنظرية املنهاج  

ومن أبرز القضايا اليت تتناوهلا هذه النظرية هـي         . ميكن اعتمادها يف صياغة الربامج التربوية     
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املتعلمة /املتعلمة وصياغة املنهاج وضرورة بنائه على أسس خصوصيات املتعلم        /موقع املتعلم 
  .أو على األقل أخذ هذه اخلصوصيات بعني االعتبار

املتعلمات، وذلك ضمن مـا يعـرف       / حاجات املتعلمني   ظهور مناذج وتقنيات لدراسة    
   )Kaufman )1972بتكنولوجيا التعليم، وهو تطور ساهم فيه تربويون بارزون مثل كوفمان 

  ".Le Conseil de l'Europe" و مؤسسات دولية مثل جملس أوربا )Lapointe )1992والبوانت 
الفرديـة وتعـرف ببيـداغوجيات      بلورة جمموعة من املقاربات التربوية تم بـالفروق          

يف (البيداغوجية الفارقية وبيداغوجية األهداف وبيداغوجية االسـتقالل        : االختالف ومنها 
  .إخل) MASTERY LEARNING(وبيداغوجية االكتشاف وبيداغوجية اإلتقان ) التعلم

هـي   يف تدريس اللغات، و)approche communicative(ظهور وانتشار املقاربة التواصلية   
املقاربـة اليت تنبين على مبدأ صياغة الربنامج اللغـوي على أساس الوظـائف التواصـلية              

(fonctions communicatives)ا عند انتهائهم من / اليت قد حيتاج املتعلمون املتعلمات إىل القيام
الدراسة، هذه الوظائف اليت حتدد عادة من خالل دراسة ممنهجة للمواقف اليت قـد جيـد                

  .علمون واملتعلمات أنفسهم فيهااملت
  تطبيق املفاهيم :2مهمة 

  :األسئلة اآلتيةن بعد مراجعتك للتيارات واملفاهيم الواردة يف هذا القسم، بإمكانك اجلواب ع
  ) أو يطبقها النظام التربوي الذي تشتغل فيه( ما هي املفاهيم اليت تطبقها -أ 

   حاليا بدون أي صعوبة؟
  ليت يسهل عليك أو على مؤسستك تطبيقها مستقبال، وملاذا؟ ما هي املفاهيم ا-ب 

   ما هي املفاهيم اليت يصعب عليك أو على مؤسستك تطبيقها يف الظروف الراهنة، وملاذا؟-ج 
  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك  
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  القسم الثاين

  صياغة املنهاج املدرسي واألنشطة التدريسية
  املتعلمة/ ركزة حول املتعلماملتم

  

  :أهداف القسم الثاين
  املتعلمة/ املشاركات من تعرف خصائص املناهج املتمركزة حول املتعلم /متكني املشاركني. 1
  املتعلمة/ التعريف مبراحل صياغة املناهج املتمركزة حول املتعلم. 2 
  التعريف مبفهوم احلاجات وأنواعها. 3
  ركات من التعرف على طريقة وحمتويات حتليل احلاجاتاملشا/متكني املشاركني. 4
  املشاركات على صياغة إحدى أدوات حتليل احلاجات/تدريب املشاركني. 5
املشاركات من التدرب على حتديد وتصنيف األنشطة التعليمية حـسب          /متكني املشاركني . 6 

  .الذكاءات املتعددة وحسب مدى وظيفيتها ومالءمتها للمواقف احلياتية
  

  املتعلمة/خصائص املنهاج املتمركز حول املتعلم: 3مهمة 
مبا يف ذلك نصوصه (اذكري بعض اخلصائص الرئيسية اليت متيز املنهاج التقليدي / اذكر. 1 

  .املتعلمة/  أو املنهاج املتمركز حول املتعلم)وأنشطته التدريسية األخرى
/ اليت عـشتها كمـتعلم    ) جيةالطرائف البيداغو (اذكري بعض التجارب الشخصية     / اذكر. 2

  .متعلمة واليت تربز هذه اخلصائص
  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك
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  متهيـد. 1. 2
  

إن مما مييز التربية احلديثة هو أا تنظر إىل املتعلمني واملتعلمات نظرة جديدة، حيث 
 جمرد متلقني سلبيني تفرض عليهم األنشطة إا تعتربهم شركاء يف العملية التعليمية وليسوا

وكون . املدرسة أو من قبل واضعي املنهاج التعليمي/ التعليمية فرضا من قبل املدرس
املتعلمني واملتعلمات شركاء معناه أم يؤثرون على وضع املادة التربوية واألهداف 

ون جزءا كبريا من التعليمية، ويقومون باختيارات، ويسامهون يف تسيري أمورهم، ويتحمل
وكون املتعلمني واملتعلمات شركاء معناه أيضا أن املدرسني واملدرسات . مسؤولية تعلمهم

ال يقومون إال بدور املسهل الذي يوفر الظروف املالئمة للتعلم، وال ينفردون، كما هو 
 الشأن يف املمارسة التقليدية، بأمور الفصل فارضني سلطتهم املطلقة ومتنكرين حلاجات

من الفوق إىل (واهتمامات املتعلمني واملتعلمات، ومتواصلني مع هؤالء بكيفية فوقية 
، ومعتربين أنفسهم املصدر الوحيد أو الرئيس للمعرفة ولتشكيل سلوكات التالميذ )األسفل

  .والتلميذات وقولبتها
ء، يف  املتعلمة تتجلى، قبل كل شـي     / إن النظرة التربوية املرتبطة بالتمركز حول املتعلم      

الكيفية اليت تتم ا صياغة املناهج ووضع املواد التربوية، ومها عمليتان غالبا ما تنجزان من               
قبل متخصصني يف املادة، مع تدخل من حني آلخر من طـرف مدرسـي أو مدرسـات                 

املتعلمـة  / ومما مييز عملية وضع املناهج واألنشطة التربوية املتمركزة حول املتعلم         . الفصل
  .لطرائق املوضحة يف الفقرات املواليةاملبادئ وا

  

  املبادئ والطرائق املرتبطة بصياغة املناهج . 2.2
  

  البدء بدراسة الفئة املستهدفة. 1.2.2 
 أن ختول )الذي ما زال سائدا يف العديد من البلدان(لقد جرت العادة يف النظام التقليدي 

وى املادة التعلمية املطلوب مهمة وضع املناهج واألنشطة التربوية إىل متخصص يف حمت
وجريا على هذه العادة يشرع املتخصص مباشرة ). العلوم، اجلغرافيا، اللغة، إخل(تدريسها 

ويف أحسن األحوال، يكون عمله مسبوقا بتصميم أو جرد . يف وضع األنشطة التدريسية
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م ذلك يف ويت. للمفاهيم أو القواعد أو األهداف اليت جيب اعتمادها يف وضع هذه األنشطة
غياب االهتمام املمنهج واحلقيقي بالفئة املستهدفة، وهي فئة املتعلمني واملتعلمات الذين 

  .توضع املادة من أجلهم
  

   Tyler" تايلر" وضع خطاطة لنموذج :4مهمة 
 "تـايلر " ضـعي خطاطـة تـبني منـوذج         / انطالقا من املعطيات املقدمة أسـفله، ضـع         

  .لصياغة املناهج التعليمية
  

املتعلمة ليست يف الواقع فكرة جديدة أو وليدة السنوات األخرية؛ / دراسة املتعلمإن
بل تعود إىل مراحل سابقة، ففي الكتاب الذي أصدره يف منتصف هذا القرن واضع نظرية 

  ".Basic Principes of Curriculum and Instruction ": بعنوانRalph Tyler" رالف تايلر"املنهاج 
اليت متكن " دراسة املتعلم"بعة مصادر رئيسية لألهداف التربوية، أوهلا حدد الكاتب أر

واضعي املنهاج واملادة التعليمية من تعرف حاجات املتعلمني واملتعلمات واهتمامام 
وتتم هذه الدراسة بطرق خمتلفة أبرزها .. وميوالم وطرق التعلم املفضلة لديهم، إخل

املتعلمني واملتعلمات أو مقابالت أو مالحظات استعمال االستمارات مع عينات من 
وعلى أساس هذه . األطفال يف وضعيات تعليمية أو دراسة إنتاجام الشفهية أو الكتابية اخل

. املعلومات تستخرج جمموعة من األهداف تكون هي منطلق عمليات صياغة املنهاج
  .وتضاف إليها بعد ذلك األهداف املستخرجة من املصادر األخرى

، وهي دراسة متكن واضعي املنهاج واألنشطة "دراسة اتمع"ما املصدر الثاين فهو أ
التعليمية من الوقوف على حاجات اتمع اليت ميكن حتقيقها من خالل العمل التدريسي 

وتتم هذه الدراسة عن طريق استثمار علم االجتماع وثقافة اتمع . املزمع القيام به
سائدة فيه، وخاصة الثوابت احلضارية اليت حتظى باإلمجاع من قبل ومقوماته واالجتاهات ال

املؤسسات املمثلة الجتاهات الرأي من هيئات اجتماعية وسياسة وثقافية وإعالمية، إىل 
  .جانب آراء مجعيات آباء وأولياء التالميذ وباقي مكونات اتمع املدين
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املادة، فهو املصدر الذي ال أما املصدر الثالث املمثل يف خربة أصحاب التخصص يف 
 عنه؛ لكنه ال يشكل يف املمارسة اجلديدة إال أساسا واحدا االستغناءميكن، بطبيعة احلال، 

انطالقا من هذا املصدر يتم حتديد جمموعة من . من األسس اليت ينبين عليها املنهاج املدرسي
  . األهداف التعليمية، كما هو الشأن مع املصدرين السابقني

استقصاء املصادر الثالثة، تشتق األهداف كلها ويتم اختبار صدقها وصالحيتها وبعد 
ومها ااالن ". فلسفة التربية"و " علم النفس التربوي" معرفيني مها جمالنيباالستناد إىل 

 تستعمالن الستخراج األهداف اليت تكون (FILTERS)مبصفاتني " تايلر"اللذان يصفهما 
فقد يعرب املتعلمون واملتعلمات أو .  ضمن الربنامج املزمع تطبيقهصاحلة أو قابلة للتحقيق

مثال قد تبني أن " علم النفس التربوي"أفراد اتمع عن أمهية حتقيق هدف ما؛ لكن نتائج
  .هذا اهلدف غري قابل للتحقيق يف املستوى التعليمي الذي يعد املنهاج من أجله

  

   حتليل احلاجات.2.2.2
  تعريف احلاجات -أ 
  حمتويات وأدوات حتليل احلاجيات: 5مهمة 

  :حاويل اإلجابة عن األسئلة اآلتية/ قبل قراءتك هلذا اجلزء من القسم الثاين حاول
  ما هو تعريفك ملفهوم حتليل احلاجات؟. 1
املتعلمات الذين عملت معهم، وكيف / ما هي أنواع احلاجات اليت ملستها لدى املتعلمني. 2

   احلاجيات يف حتضريك لألنشطة التدريسية ؟حاولت التجاوب مع هذه
  ما هي احملتويات اليت ميكن مجع معطيات حوهلا يف حتليل احلاجات؟. 3
  ؟"حتليل احلاجات"ما هي األدوات اليت ميكن استعماهلا يف . 4
  

يف النص   بعد اإلجابة، املطلوب مراجعة النص املوايل والقيام بالتعديالت املالئمة يف أجوبتك أو           
  .ليهما معاأو ك

  . يف النهاية باإلمكان تقاسم هذا العمل مع أفراد جمموعتك
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، وهي تقنية تشكل "حتليل احلاجات"لعل أوضح وأدق وسيلة لدراسة املتعلم هو تقنية 
واليت أصبحت متداولة ومستعملة بكيفية " تايلر"امتدادا طبيعيا لنظرية املنهاج اليت بلورها 

وهو تكوين يعتمد هذه . عليم الوظيفي عامة واملهين خاصةواسعة حبكم توسع جماالت الت
املقاربة اليت تبين املنهاج التعليمي على أساس الوظائف العملية اليت حيتاج املتعلمون 
واملتعلمات إىل حتقيقها يف استعماهلم للمادة التعليمية يف ااالت الدراسية أو احلياتية أو 

  .املهنية
، Kaufman انظر، مثال، كوفمان( التربيةدبيات تكنولوجيا يف أ" احلاجة"يعرف مفهوم 

 بأنه هوة أو فارق بني وضعية حالية ووضعية مرغوب )Lapointe ،1992 والبوانت1972
فالوضعية احلالية هي اليت تتم فيها االنطالقة أي قبل تطبيق الربنامج التعليمي؛ . فيها

 الوصول باملتعلمني أو املتعلمات إليها والوضعية املرغوب فيها هي اليت يطمح الربنامج إىل
ويراد بالوضعية، بطبيعة احلال، مستوى املعارف واملهارات واملواقف . عند إاء الربنامج

  .لدى الفئة املستهدفة) أوال تتوفر(اليت تتوفر 
بكيفيات خمتلفة؛ فهناك من يصنفها إىل حاجات " احلاجات"ويصنف التربويون 

فاحلاجات املوضوعية هي اليت ميكن . )Nunan ،1988نونن (موضوعية وأخرى ذاتية 
حتديدها من خالل معطيات شخصية حول املتعلمني واملتعلمات، إىل جانب مستواهم 

ويتم احلصول على هذه املعطيات عن طريق . وقدرام يف املادة اليت سيحضر فيها املنهاج
هي التوقعات أو امليوالت أما احلاجات الذاتية ف. روائز أو اختبارات تشخيصية اخل

أو من هو (واالهتمامات أو املمارسات اليت يفضلها املتعلمون واملتعلمات واليت ميكن هلم 
تعبري (التعبري عنها بواسطة استمارة أو مقابلة أو إنتاج شفهي أو كتايب ) مضطلع بأمورهم

  ).مفتوح مثال
يف؛ وهو تصنيف وفيما يرتبط بصياغة مناهج تدريس اللغات، هناك تصنيف إضا

وأخرى ترتبط بالعمليات ) احلاجات اللغوية(احلاجات إىل حاجات ترتبط باحملتوى اللغوي 
فاحلاجات من النوع األول هي تلك اليت يقع حتديدها حسب طبيعتها اللغوية، . التعلمية

تواصلية، -وبالتايل فهي توصف بكوا حنوية أو صرفية أو معجمية أو خطابية أو وظيفية
 وهذه احلاجات هي حاجات موضوعية حبكم طبيعتها العامة،حيث إا ال ترتبط بأي .اخل
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أما احلاجات . تقدير ذايت؛ وإمنا ترتبط مبعطيات خارجة عن حكم احمللل أو إحساسه
 اليت قد (STUDY SKILLS AND HABITS)التعليمية فهي تتعلق باملهارات والعادات التعلمية 

وقد تتصل مبجاالت القراءة والتعبري . ات يف عملهم الدراسيحيتاجها املتعلمون واملتعلم
الكتايب أو مراجعة الدروس أو التحضري لالمتحانات أو استعمال املراجع وخزانة الكتب 

وهكذا فإن احلاجات اللغوية هي موضوعية يف طبيعتها؛ أما احلاجات التعلمية فقد . اخل
إن هي حددت على (، أو ذاتية )ةإن هي حددت من خالل روائز علمي(تكون موضوعية 

 وترتبط احلاجات اللغوية باحملتوى ). أساس أجوبة ذاتية من قبل املتعلمني واملتعلمات
  ).منهجية التعلم(، بينما ترتبط احلاجات التعلمية باملنهجية )حمتوى اللغة(
  

  حمتوى حتليل احلاجات -ب 
واع احلاجات املذكورة واردة إذا توقفنا عند حمتويات حتليل احلاجات، فإننا سنجد أن

وإذا تصفحنا االستمارات املتداولة للحصول . وممثلة بشكل أو بآخر يف األدوات املستعملة
  :على معطيات حول املتعلمني واملتعلمات جند أن هذه املعطيات ترتبط باملوضوعات اآلتية

مات الدراسية  الوضعية الشخصية، مستوى التعلم يف املادة، االهتما      : معطيات شخصية  - 1
  ...أو املهنية، اخل

إن تعلق األمر بتعلم اللغة     (قراءة، كتابة، حتدث، استماع     : املهارات املرغوب يف تنميتها    -2
   ).مثال

  حنو، صرف، معجم، وظائف تواصلية، بنيات خطابية، اخل، : مكونات املادة املطلوبة -3
  ).إن تعلق األمر بتعلم اللغة مثال(
املدرسة، أعمال خمربيـة،    / دروس مقدمة من قبل املدرس    : ة يف التعلم  األنشطة املفضل  – 4

  .ورشات، أعمال يدوية، حبوث شخصية، اخل
 عمل فردي، ثنائي، يف جمموعة صـغرية، يف جمموعـة           :الوضعيات واملواقف املفضلة   - 5

  .متوسطة، يف جمموعة كبرية، تعلم بواسطة احلاسوب، اخل
  .اللغة، الصور، احلركة، اخل: ة املادة التعليميةالطرق املفضلة لتقدمي وممارس - 6
  . اليت تشكل حاجات بالنسبة للمتعلمني واملتعلماتاملهارات والعادات الدراسية - 7
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 املهنية أو االجتماعية أو األكادميية اليت حيتاج املتعلمون واملتعلمات إىل القيام             الوظائف - 8
ة اليت حيتاج الشخص إليها يف العمل الذي سيقوم         الوظائف التواصلي : ا عند انتهاء الربنامج   

  .به أو يف السلك الدراسي الذي سيلجه، وذلك إذا تعلق األمر بربنامج تدريس لغة ما
  . اليت سيجد الشخص نفسه فيها عند انتهاء الربنامجاملواقف -9

 األشخاص الذين سيتواصـلون   :  الذين سيتفاعل معهم املتعلمون واملتعلمات     األشخاص -10
  .معهم عند إمتامهم للربنامج الدراسي مثال

  

   مراحل وأدوات حتليل احلاجات-ج 
تتفق أدبيات تكنولوجيا التربية على ثالث مراحل مهمة يف عملية حتليل احلاجات وهي             

  :كاآليت
وهي عملية دف إىل جتميع املهارات اليت ميكن أن تـشكل           : حتديد القدرات احملتملة   - 1

ة املستهدفة؛ وميكن إجناز هذه العملية عن طريق استمارة أوليـة ذات            حاجات بالنسبة للفئ  
أسئلة مفتوحة دف إىل احلصول على أكرب قدر ممكن من االقتراحات؛ كما ميكن إجنازهـا               

تقنيـة اموعـة    " أو ما يسمى ب    (BRAINSTORMING)عن طريق حصة للقصف الذهين      
ذه التقنية اليت يساهم فيها أفـراد داخـل    ه، "Technique du Groupe Nominal-TGN"االمسية 

جمموعة من املهتمني يف اجلواب على سؤال مفتوح يهدف إىل احلصول على أجوبة متعـددة               
وباإلضافة إىل هاته التقنيات، ميكن االستعانة بدراسة الوثائق املتوفرة حول املادة اليت            . وخمتلفة

؛ هذا باإلضافة إىل إنتاجات كتابية أو       )إخلتقارير، دراسات تقوميية،    (يتناوهلا حتليل احلاجات    
وتـتم  . املتعلمات حول حاجيام ومشاريعهم املـستقبلية     /شفهية مفتوحة من قبل املتعلمني    

  ).analyse du contenu("دراسة احملتوى"دراسة هذه املواد عن طريق تقنية 
ل عليها يف   تصاغ أداة حتديد احلاجات على أساس االقتراحات احملص       : حتديد احلاجات  -2

وهـم  (املرحلة األوىل، وتأخذ هذه األداة عادة شكل استمارة توزع على املعنيني بـاألمر              
وـدف  ..). آباء ومدرسـون إخل   (أو من هلم معرفة جيدة بأمورهم       ) املتعلمات/املتعلمون

. املدرجة) مثال القدرات (تعبئة هذه األداة إىل حتديد مستوى احلاجة املرتبط بكل من البنود            
 :يتم هذا التحديد بطرق خمتلفة نذكر منهاو
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 ترتيب القدرات املدرجة يف االستمارة بإعطائها أرقاما ترتيبية حسب مستوى -
  .احلاجة

ليكـرت  "مقياس  املتعلمة وذلك على    / تقييم القدرات حسب مستوى أمهيتها بالنسبة للمتعلم       -
Likert " درجات7 أو 5 أو 3من هذا القياس الذي يتكون ...  

، )الوضعية احلاليـة  (أوال من حيث مستوى التمكن منها حاليا        : قييم القدرات من وجهتني    ت -
، وذلك باستعمال نفس    )الوضعية املرغوب فيها  (وثانيا من حيث مستوى التمكن املرغوب فيه        

  ").ليكرت"مقياس ( املقياس 
ن ، جيب أ)الصدق والتبات(هذا ولكي تتوفر االستمارة على املواصفات املطلوبة 

حتضر بكيفية جدية، حبيث يلزم التأكد من أن البنود مهمة وتؤدي إىل احلصول على 
معلومات نافعة، وأن صيغتها واضحة ال يشوا أي التباس، وأن األجوبة املقدمة قصد 

، وان التعليمات مقدمة )إن كانت األجوبة مغلقة(االختيار منها شاملة جلميع االحتماالت 
ومن املهم كذلك أن تكون البنود املدرجة قابلة .  الفئة املستجوبةبلغة واضحة ويف متناول

للتلخيص واجلمع فيما بينها عند التحليل، حبيث يكون ممكنا تلخيص ثالثة أو أربعة بنود 
يف قضية واحدة أو مفهوم واحد، وذلك لتبسيط التحليل وإعطائه مغزى ولتفادي السقوط 

ذلك أن تكون االستمارة قصرية قدر اإلمكان لكي ال وجيب ك. يف اجلزئيات املعقدة
  .تكون تعبئتها عبئا فوق طاقة الفئة املستجوبة

وينبغي أخريا التأكد من صدق االستمارة ووضوح بنودها وتعليماا، ويفضل أن 
تقدم إىل حمكمني للتدقيق فيها، وبعد ذلك إىل عينة صغرية من أعضاء الفئة املستجوبة 

وعلى ضوء التغذية الراجحة احملصل عليها، تتم مراجعة أخرية . مهيديقصد التجريب الت
  . لالستمارة قبل اعتمادها واستعماهلا يف شكلها النهائي

 وهي العملية اليت تؤدي إىل       :حتليل املعطيات قصد ترتيب القدرات حسب أولويتها       - 3
طى هلذه األهـداف يف     أخذ القرارات حول األهداف التربوية وحول اال واألمهية اليت تع         

  .صياغة األنشطة التعليمية املرتبطة باملادة املزمع تدريسها
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 تمارة حتليل احلاجاتاس : 6مهمة 
انطالقا من العناصر املقدمة أسفله، وانطالقا كذلك من اختيارك للفئة املستهدفة 
وللمادة التدريسية، بإمكانك إمتام أو تكييف إجناز استمارة جلمع معطيات حول 

وميكنك . حاجات هذه الفئة قصد صياغة برنامج تعليمي يف املادة املختارة
  .االنطالق من أحد النموذجني املقدمني بعده

إذا أجنزت هذا العمل مبفردك، بإمكانك، إذا أتيحت لك الفرصة، تقامسه مع أفراد             
  .جمموعتك
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  النموذج األول
  :معلومات شخصية* 
  أنثى ذكر  اجلنس. 1
      :السن. 2
       املستوى الدراسي)3
  متفوق   حسن  متوسط  ضعيف  :املستوى احملصل عليه يف املادة) 4

   إىل أي حد تشكل املهارات اآلتية حاجات بالنسبة إليك؟:حلاجاتا
  الرجاء اجلواب على السؤال بتقييم كل من البنود املدرجة وذلك حسب املفتاح اآليت

   مهم جدا: 5  مهم :4  ريال أد: 3  قليل األمهية: 2  منعدم األمهية: 1
    

  مستوى األمهية  البنود

  )أمثلة(املهارات 
  القراءة 

  

  5  4  3  2  1   القدرة على قراءة الصحف-

  5  4  3  2  1   القدرة على قراءة الوثائق-

-  1  2  3  4  5  

-  1  2  3  4  5  

-  1  2  3  4  5  

-  1  2  3  4  5  

  



  34

  

  مستوى األمهية  البنود

    ةالكتاب
  5  4  3  2  1  القدرة على كتابة رسائل شخصية -

  5  4  3  2  1   القدرة على حترير تقرير حول جتربة علمية-

-  1  2  3  4  5  

-  1  2  3  4  5  

-  1  2  3  4  5  

-  1  2  3  4  5  

-  1  2  3  4  5  

    االستماع

-  1  2  3  4  5 

-  1  2  3  4  5 

-  1  2  3  4  5 

-  1  2  3  4  5 

    التحدث

-  1  2  3  4  5 

-  1  2  3  4  5 

-  1  2  3  4  5 

-  1  2  3  4  5 
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  النموذج الثاين
  :معلومات شخصية* 

1 -  
2 -  
4 -  

  ؟……… ما هي األساليب اليت تفضلها يف تعلمك مادة :طرائق التعلم املفضلة* 
ب املقدمـة أسـفله، وذلـك       الرجاء اجلواب على هذا السؤال بتقييم كل من األسالي        

  :باستعمال املفتاح اآليت
تفضيل ضعيف  : 1
  جدا

تفضيل قـوي   : 5  تفضيل قوي: 4 تفضيل متوسط: 3 تفضيل ضعيف: 2
  جدا

  
  البنـود* 
   التعلم بكيفية فردية-

-   
-   
-  

   التعلم عن طريق القواعد-
-   
-   
-  

   التعلم عن طريق املمارسة والتمرين-
-   
-   
-  

  ق الصورة التعلم عن طري-
-   
-   
-  
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  إنتاج األنشطة التدريسية. 3.2
  
  

 وضع توجهات ديداكتيكية: 7مهمة 
املطلوب يف هذه املهمة هو وضع جمموعة من التوجهات اليت ميكن االهتداء ا يف وضع               

يف مادة من   ...) نصوص، متارين، اخل  (املتعلمة  / أنشطة تدريسية متمركزة حول املتعلم      
  . اختيارك

 هلذا العمل، ميكنك مراجعة التوجهات املقترحة يف اجلزء املـوايل والقيـام             إجنازكبعد  
  .بالتعديالت املالئمة يف إنتاجك أو يف النص املقترح أو يف كليهما معا

  

   مبدأ الذكاءات املتعدداعتماد. 1.3.2
  

ميلك املتعلمون واملتعلمات ذكاءات خمتلفة ويستعملون أساليب متنوعة يف تعلمهم كمـا            
وتبعا لذلك يصبح أصحاب املادة الدراسية مطالبني بـصياغة أنـشطة           . ا يف القسم األول   رأين

وفيما يلي مناذج من األنشطة موزعة على أنواع الـذكاءات          . تتجاوب مع الذكاءات املختلفة   
اليت ترتبط ا، علما أن نفس املوضوع أواهلدف ميكن تقدميه من خالل اكثر من نوع واحد من                 

  .الذكاءات
  

 استعمال الذكاءات املتعددة : 8ة مهم
 أنشطة ميكنك استعماهلا لتفعيل واستغالل كل من الذكاءات الثمانية 3اذكري / اذكر

وبعد ذلك بإمكانك مقارنة أنشطتك مع األنشطة املقدمة يف . الواردة يف القسم األول
يف كليهما البطاقة أسفله مث إجناز التغيريات املالئمة يف عملك أو يف النص املقدم أو 

  .معا
  . تقاسم عملك مع أفراد مجموعتكبإمكانكإذا أتيحت لك الفرصة، 
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  بطاقة حول األنشطة املالئمة للذكاءات املختلفة
  
  :أنشطة لغوية. 1

  .  استعمال نصوص قرائية أو مساعية لتفسري موضوع الدرس-
  . تنظيم مناقشة حول موضوع الدرس-
  .حية قصرية أو مقاال صحفيا حول موضوع الدرس كتابة قصيدة شعرية أو قصة أو مسر-
  . كتابة نص إشهاري حول موضوع الدرس-
  . كتابة رسالة موجهة إىل جهة معينة حول موضوع الدرس-
  . استعمال إحدى التكنولوجيات احلديثة لتحضري إنتاج مكتوب حول موضوع الدرس-
  ... اخل-
  : رياضية–أنشطة منطقية . 2

  .درس من خالل تقنيات ووسائط رياضية التعبري عن موضوع ال-
  . إنتاج خط زمين لتمثيل أحداث متسلسلة-
  . خلق ألعاب استراتيجية متثل موضوع الدرس-
  . القيام بتجربة علمية حول موضوع الدرس-
  . إنتاج رسوم بيانية حول موضوع الدرس-
  . تصنيف أشياء أو مفاهيم إىل أنواع-
  .... إخل-
  :أنشطة حركية. 3

  .أدوار حول موضوع الدرس لعب -
  . حماكاة موقف حول موضوع الدرس-
  . تقدمي سلسلة من احلركات لتفسري حمتوى الدرس-
  . إنتاج بطاقات يشكل مجعها صورة متكاملة-
  .  بناء جمسم ميثل حمتوى الدرس وتفاصيله-
  ... اخل-
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  :أنشطة بصرية. 4
  . حتضري رسم بياين أو خريطة متثل حمتوى الدرس-
  . ملصق لتمثيل موضوع الدرس إنتاج-
  . رسم صورة متثل حمتوى أو موضوع الدرس-
  . رسم بيان هندسي يوضح حمتوى الدرس-
  . إنتاج رسم حائطي حول موضوع الدرس-
  ... اخل-
  :أنشطة موسيقية. 5

  . إنتاج وتقدمي مسرحية أو قراءة نص نثري أو شعري مبصاحبة موسيقى مالئمة-
  ...موسيقية ونص أو شريط وثائقي اخل تفسري العالقة بني نغمة -
  . التعبري عن موضوع درس ما بواسطة قطعة موسيقية أو إيقاع معني-
  ... إخل-
  :أنشطة عالئقية. 6

  . حماكاة رئاسة اجتماع أو مداولة حول موضوع الدرس-
  . لعب أدوار خمتلفة لتوضيح أبعاد أو وجهات نظر خمتلفة خبصوص موضوع الدرس-
 حل مشكل أو نزاع بني أشخاص خبصوص موضوع الـدرس أوإحـدى              املساعدة على  -

  .جوانبه
   تقدمي نصائح حول قضايا متصلة مبوضوع الدرس-
  . حماكاة حمادثة تليفونية حول قضية أو قضايا متصلة مبوضوع الدرس-
  ... إخل-
  :أنشطة ذاتية. 7
  .وضوع الدرس وصف املتعلمني أو املتعلمات للخصائص اليت متيزهم يف جمال يرتبط مب-
  .املتعلمات لشعورهم حول موضوع الدرس أو بإحدى جوانبه/  وصف املتعلمني-
  ... إخل-
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  :أنشطة طبيعية. 8
  . مجع وتصنيف أشياء من الطبيعة ترتبط مبوضوع الدرس-
  . إجناز مشروع أو عمل كتايب حول أشياء من الطبيعة ترتبط مبوضوع الدرس-
  .ربز عناصر مرتبطة مبوضوع الدرس زيارات إىل أماكن يف الطبيعة ت-
  ... إخل-

  ).Armstrang ،1994للمزيد من هذه املعلومات، انظر، مثال، كتاب أرمسترونغ (
  

   أنشطة يف كتب مدرسيةمراجعة : 9مهمة 
املطلوب يف هذه املهمة هو مراجعة األنشطة املستعملة يف إحدى الكتب املدرسية اليت             

  :يبة على السؤالني اآلتينيجم/ ختتارينها جميبا / ختتارها 
  ما هي أنواع الذكاءات اليت تطغى على أنشطة هذا الكتاب؟. أ
  ما هي أنواع الذكاءات اليت ميكن تعزيزها أو استغالهلا ضمن هذا الكتاب؟. ب

 
  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك

  
  )fonctionnalité(والوظيفية ) authenticité(اعتماد مبدأ األصالة . 2.3.2

املتعلمة يقتضي استجابة األنشطة التربويـة ملقيـاس        / إن مركزة التدريس حول املتعلم    
فكثري من النصوص اليت نلقاهـا يف الكتـب املدرسـية           . اقتراا، بل تطابقها مع واقع احلياة     

التصنع يف شكلها أو    التقليدية مثال، يطبعها، مع األسف، االبتعاد عن مظاهر احلياة احلقيقية و          
فإذا نظرنا إىل بعض النصوص القرائية العربية، وجدنا أنه يغلب عليها طابع التـاريخ              . حمتواها

والتراث، أو اخلطاب الناصح التقليدي الذي كثريا ما ينفر منه املتعلمون واملتعلمـات، وأـا         
ها يقوي لدى املتعلمني    تتناول مواضيع ليس هلا عالقة قوية مع واقع األطفال؛ كما أن بعضا من            

واملتعلمات احلكم املسبق بأن اللغة العربية لغة التراث وثقافة املاضي وأن لغة العصر هي اللغة               
األجنبية؛ وهو حكم ال خيدم اللغة الوطنية وال اهلوية أو الثقافة العربية؛ كما انه حكم يتحمل                

  . سؤولون عن املناهج واملواد التعليميةاملسؤولية فيه الكثري من الفاعلني الثقافيني، وباخلصوص امل
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الشك أن اهلدف األساسي من التربية والتعليم هـو املـسامهة يف تنـشئة األطفـال                
وهذا ال يـتم،    .  الصحي داخل اتمع العصري واملسامهة يف تطويره       التفاعلومساعدم على   

القضايا اليت ترتبط بالثقافـة     بطبيعة احلال، إال من خالل ربط املادة التعليمية بالواقع املعيش وب          
العصرية لألطفال، وذلك باستعمال أنشطة تعليمية من صميم العصر ومن صـميم املمارسـة              
اليومية للحياة ونصوص من الصحف واالت ووثائق إدارية واقتصادية وتسجيالت وبـرامج      

 أو بيئية   وجداول وكتابات حول قضايا علمية    " االنترنيت"إذاعية وتلفزية وملفات من شبكة      
ليس ... أو اجتماعية وكوارث طبيعية وأحداث سياسية وأنشطة تقنية ذات طابع وظيفي، اخل           

معىن هذا أن يتم االستغناء عن التراث، وإمنا معناه أال يتم االقتصار أو التركيز عليه، وأن تقدم                 
مظاهر التطـور   باعتبارها لغة احلياة العصرية و    ) وباخلصوص يف النصوص القرائية   (اللغة العربية   

  .والتجديد والتكنولوجيا
املتعلمـة يقتـضي    / وإىل جانب عصرنة حمتوى املواد التربوية فإن التمركز حول املتعلم         

كذلك استعمال أنشطة تقارب، هي كذلك، املمارسات احلياتية احلقيقية؛ وهو ما يطلق عليه             
 األنشطة املستعملة يغلب عليها     فإذا راجعنا الكتب املدرسية التقليدية، رأينا أن      . مبدأ الوظيفية 

وال تـصلح إال    ) التقليديـة (، حيث إن غالبيتها من اختراع املدرسـة         "الديداكتيكي"الطابع  
انظـر  . (للمدرسة؛ وقليال ما جندها مستعملة يف الواقع اليومي أو يف جماالت احلياة املختلفـة             

  ).10مهمة األنشطة التقليدية يف 
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  :ة وتقليدية ووظيفيةمراجعة أنشطة لغوي: 10مهمة 
  : املقترح يف هذا النشاط هو مراجعة وإمتام وتعديل قائمة األنشطة اللغوية اآلتية

  :أنشطة تقليدية* 
  ).مىت،كيف، ملاذا، أين، اخل( اجلواب على األسئلة التقليدية اليت تبدأ بأدوات االستفهام -
  . مأل الفراغ بالكلمات أو العبارات أو الكلمات املناسبة-
كما هو الشأن يف تدريس التعـبري       ( التحدث عن موضوع أو تفسريه أو التعليق عليه          -

  ).الكتايب
  . اجلواب على أسئلة متعددة االختيارات-
  . استذكار معلومات مت حفظها-
  . تطبيق قاعدة يف مترين معني-
-  
  :نشطة وظيفيةأ* 
  .  قراءة جداول وبيانات قصد احلصول على معلومات معينة-
  . خرائط أو صور الستخراج معلومات وظيفية تفحص-
  . تفحص تقرير علمي أو تقين لكتابة تلخيص له يتم نشره مبجلة املدرسة-
  . صياغة تقرير تقين حول مناولة علمية-
  . لعب أدوار من أجل التدرب على التحدث-
  . حل مشكالت من أجل التدرب على التحدث-
  .قا من نص نثري أو العكس رسم بيان أو خريطة أو حتضري جدول انطال-
شكاية، طلب منصب شغل، دعـوة إىل  ( إجناز مراسالت قصد حتقيق وظائف تواصلية    -

  )حفل، رسالة إىل حمرر جريدة، اخل
-  
-  
  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك   
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ع واقع احلياة حتاول    وعلى خالف األنشطة التقليدية، فإن األنشطة اليت تتميز باالرتباط م         
أن تدخل إىل الفضاء املدرسي ما جيده املتعلمون واملتعلمات يف جماالت احلياة املختلفة؛ ولعـل               

 يف صياغة الربامج اللغويـة؛  (approche communicative)التواصلية أوضح مثال على ذلك املقاربة 
املتعلمات من تنمية قـدرام     فهي مقاربة دف، من مجلة ما دف إليه، إىل متكني املتعلمني و           

على التواصل الفعلي يف املواقف احلياتية اليت قد جيدون أنفسهم فيها؛ ويتم ذلك بعـد دراسـة                 
 وااالت (fonctions communicatives)حاجات الفئة املستفيدة قصد حتديد الوظائف التواصلية 

  .أو املواضيع اليت متارس فيها هذه الوظائف
دة يف النشاط السابق تنطبق أساسا على تدريس اللغات؛ لكن املبدأ نفسه            إن األمثلة الوار  

  .ينطبق كذلك على باقي املواد املدرسية) مبدأ الوظيفية(
  مراجعة أنشطة وظيفية يف مواد أخرى: 11مهمة 

   املقترح يف هذه املهمة هو مراجعة وإمتام قائمة األنشطة الوظيفية غري اللغوية الواردة 
  :لتركيز على مادة التخصصأسفله، مع ا

 دارسة مفاهيم بيولوجية من خالل نباتـات وحيوانـات وحـشرات توجـد يف بيئـة                 -
  .املتعلمة/املتعلم

  .املتعلم/  دراسة مفاهيم رياضية من خالل أشياء مأخوذة من حميط املتعلم-
  .املتعلمة/  دراسة مفاهيم جغرافية من خالل الوسط اجلغرايف للمتعلم-
  .ت أو مشاهدة شريط حول موضوع الدرس تنظيم خرجا-
 

  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك
 -   
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  تكييف املادة التعليمية 3.3.2
إن إنتاج املادة التدريسية ليس مقتصرا على األشخاص املكلفني بتحضري الكتب املدرسية،            

ما يكونون مطالبني بإعداد نصوص أو أنـشطة        وإمنا ميتد إىل املدرسني واملدرسات الذين غالبا        
تكييـف  "أكثر تالؤما مع خصوصيات متعلميهم ومتعلمام؛ وهو عمل يصطلح عليه عبـارة             

ويشمل العديد من العمليات اليت ميكن  ).adaptation du matériel didactique(" املادة التدريسية
/ ا غري مالئمـة لـبعض املـتعلمني       إجراؤها على مادة أصلية إما حمضرة ألغراض تربوية لكنه        

املتعلمات، وإما مستعملة يف سياقات حياتية غري تربوية ويراد تسخريها وتطويعهـا ألغـراض              
  .تربوية

  

 تكييف املادة التعليمية  : 12مهمة   
  :املطلوب هنا ما يلي

 اختيار مقال أو نص أو أي مادة أخرى قابلة للتكييف قصد االسـتعمال مـع إحـدى                  -أ
  .اقسامك
  .تلميذاتك/  تكييف هذه املادة املختارة لكي تصبح مالئمة خلصوصيات تالميذك -ب
  . وضع جرد للعمليات اليت أجنزا يف التكييف-ج
 مراجعة عمليات التكييف الواردة يف النص أسفله والقيام بالتعديالت املالئمة يف عملك             -د

  .أو يف النص أو يف كليهما معا
  .كانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتكإذا أتيحت لك الفرصة، بإم 

    
  :من التعديالت اليت ميكن إجراؤها ضمن عملية تكييف املادة التعليمية ما يلي

  ).تاريخ أو جغرافية املنطقة، اخل(إضافة معلومات أو أنشطة مستقاة من البيئة احمللية . أ
  .حذف معلومات قصد تبسيط املادة أو جعلها اكثر صعوبة أو حتديا. ب
 تغيري حمتوى أو شكل األنشطة جلعلها أكثر تالؤما مع خصوصيات املتعلمني .ج

  .واملتعلمات
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تبسيط املفردات أو التراكيب أو كليهما معا جلعل النصوص أكثر مالءمـة ملـستوى              . د
  .املتعلمني واملتعلمات

لتسهيل الفهم ) صور، خرائط، بيانات، أسئلة توجيهية، اخل(استعمال وسائل إيضاح . هـ
  .دعمهو

  .إضافة أنشطة لتعميق التعلم املستهدف. و
  .إعادة صياغة نصوص أو أنشطة جلعلها أكثر إنصافا جتاه الفتاة. ر
  .)مثال، تشخيص حماورة عوض االكتفاء بقراءا(تغيري الكيفية اليت تستعمل ا املادة التعليمية . ح

  ). ووسائط خمتلفةاستعمال مداخل(تقدمي املادة باعتماد الذكاءات املتعددة . ط
  . تقسيم املادة أو النشاط إىل أجزاء.ي
 .مجع نشاطني أو أكثر يف نشاط واحد متعدد األهداف. ك
  تكييف املادة التعليمية من اجل اإلنصاف: 13مهمة 

املطلوب يف هذه املهمة هو اختيار بعض النصوص من إحدى الكتب املدرسية قـصد              
  :وبإمكانك االستعانة يف هذا التحليل باألسئلة اآلتية. حتليلها من وجهة اإلنصاف جتاه الفتاة

  استعمال صيغ الذكر( هل هناك يف النصوص حتيز لصاحل الذكور ضد اإلناث :اللغة -
  ...)وتغييب صيغ اإلناث يف املفردات والصرف

   هل هناك حتيز ألنشطة الذكور على حساب أنشطة اإلناث؟- : األنشطة-
والبحـث   امليكانيك والطب (التقليدي بأن للذكور أنشطتهم      هل النصوص تكرس املوقف      -

     ).التمريض والطبخ اخل(وأن لإلناث أنشطتهن ) العلمي، اخل
هل النصوص تكرس النظرة التقليدية بأن الـذكور ميتـازون :  خصائص الذكور واإلناث   -

وأن اإلناث  بالقوة اجلسدية والشجاعة واخلشونة والقساوة والتفوق الرياضي وحتمل املصاعب          
يتميزن بالضعف اجلسدي والوجداين واخلوف واهتمامهن باألعمال املرتلية والثانوية والتبعيـة           

  بالنسبة للذكور وعدم القدرة على اخذ املبادرة اخل؟
 هل الصور المستعملة في النصوص أو في الكتاب توحي بتمتالت سلبية : الصور- 

  ن؟حول  اإلناث وتكرس النظرة التقليدية حياله
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  أنشطة / إعادة صياغة نصوص: 14 مهمة 
 يف هذه املهمة هو وضع بعض االقتراحات العملية لتكييف املادة القرائية اليت             املطلوب

  . قمت بتحليلها، وذلك قصد جعلها أكثر إنصافا جتاه اإلناث
 بعد حتضريك هلذه االقتراحات، وإذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع           

  .موعتكأفراد جم
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  القسم الثالث 
  من أجل بيداغوجية فارقية

  
  : أهداف القسم الثالث

  التعريف بالبيداغوجيا الفارقية. 1 
متكني املشاركني واملشاركات من حتديد وتصنيف الفوارق الفردية بني . 2 

  .املتعلمات/املتعلمني
اليت ميكن رصـدها    املشاركات من الربط بني بعض احلاالت اخلاصة        / متكني املشاركني   . 3 

  .داخل فصل دراسي و املعاجلات املالئمة هلا
  

   الرجوع بالذاكرة إىل الوراء: 15 مهمة 
املطلوب يف هذه املهمة هو الرجوع بذاكرتك إىل املدرسني أو املدرسات الذين عرفتهم             

  الشك أن من مجلة هؤالء من كان . أيام دراستك يف االبتدائي أو اإلعدادي أو الثانوي
  .املتعلمات/ تم بالفوارق الفردية بني املتعلمنييه

  ؟)هذه املدرسة( ما هي السلوكات اليت كانت متيز هذا املدرس .أ
  انطالقا من جرد هذه السلوكات، كيف ميكن لك تعريف هذه البيداغوجيا؟. ب
  ملاذا هذه البيداغوجيا؟/ما هي مسوغات هذه البيداغوجيا؟. ج

املرجو مراجعة النص املوايل والقيام بالتعديالت املالئمة       بعد اجلواب على هذه االسئلة،      
  .إما يف انتاجك أو يف النص أو يف كليهما معا

  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفرد جمموعتك 
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  متهيـد  .1.3
املتعلمة تطمح بالضرورة إىل أن /إن كل بيداغوجية حتاول التمركز حول املتعلم

/  فارقية تنطلق من وجود فروق فردية مهمة بني جمموعات املتعلمنيتكون بيداغوجية
املتعلمات داخل الصف الدراسي الواحد، وبالتايل فإن هذه اموعات قلما يكون عنصر 

ة مضطرا أو مضطرة إىل /ة اجليد/التجانس الكامل متوفرا فيها؛ وغالبا ما يكون املدرس
كما أن هذه . دية املوجودة يف الصف الدراسيتكييف املادة التدريسية حسب الفروق الفر

متعلمة داخل / البيداغوجيا ترتكز على مبدأ آخر، وهو تكافؤ الفرص وحق كل متعلم
الفصل الدراسي يف التعلم والنمو والنجاح واستغالل مجيع القدرات املتوفرة لديه وحتقيق 

فما كانت قدراته، أن الذات؛ بل إنه من حق كل فرد يف اتمع، كيفما كان مستواه وكي
يتعلم وينمو وحيقق ذاته؛ ومن مثة فإن من حق األطفال ذوي القدرات الدنيا وحىت األطفال 
املعوقني أن خيطوا من لدن النظام التربوي باالهتمام والرعاية، وأن يوفر هلم هذا النظام 

  .فرصة التعلم وحتقيق الذات
  

  تعريفات  .2.3
ية بكوا مقاربة تربوية تكون فيها األنشطة التعليمية ميكن تعريف البيداغوجيا الفارق

املتعلمات يف / وايقاعاا مبنية على أساس الفروق واالختالفات اليت قد يربزها املتعلمون
 ثقافية؛ وبذلك فهي -وقد تكون هذه الفروق معرفية أو وجدانية أو سوسيو. وضعية التعلم

للتغيري حسب خصوصيات املتعلمني واملتعلمات بيداغوجيا تشكل إطارا تربويا مرنا وقابال 
  .ومواصفام

ويف سياق هذا التعريف، ميكن لنا التمييز بني ثالثة أنواع من البيداغوجيات املبنية 
  .على االختالف والتنويع

  

وهي اليت تستعمل فيها طرائق وتقنيات تتنوع :  (pédagogie variée)البيداغوجيا التنويعية* 
؛ أي أا تعتمد على أنشطة تتنوع من فترة إىل أخرى ومـن حـصة إىل                حسب عنصر الزمان  

يقدم باعتماد تقنية مـا، مث      " أ"أو اهلدف التربوي    " أ"وتبعا هلذه املقاربة، فإن الدرس      . أخرى
  ...بتقنية أخرى، وهكذا" ب"أو اهلدف التربوي " ب"يقدم بعد ذلك، الدرس 
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وهي املقاربة اليت يقدم فيها نفـس   :(pédagogie diversifiée)بيداغوجيا املداخل املتعددة * 
  الدرس وحيقق نفس اهلدف التربـوي باسـتعمال تقنيـات خمتلفـة بكيفيـة متزامنـة               

  ...).الصورة، اللغة، واحلركة اخل (
وهي املقاربة اليت تشتمل، باإلضـافة إىل  : (pédagogie différenciée)البيداغوجيا الفارقية * 

على التنويع يف حمتويات التعلم؛ أي أن هذه البيداغوجيا ال حتاول فقط            املمارستني األوليني،   
التنويع يف التقنيات والوسائل عرب الزمان أو لتحقيق اهلدف نفسه يف وقت واحـد، وإمنـا                
تسعى كذلك إىل تنويع حمتويات التعلم داخل الصف، ومن مثة فإا مقاربة تعتمـد علـى                

  ) Astolfi ،1997انظر أستولفي .( االتنويع يف الطرائق ويف احملتوى مع
  

   الفروق الفردية.3.3
 

  الفوارق الفردية: 16مهمة 
  ما هي الفروق اليت الحظتها بني املتعلمني واملتعلمات يف ممارستك التربوية؟ 

ي بعض السلوكات اليت متليها عليك هذه /كيف ميكن لك تصنيف هذه الفروق؟ اذكر
  . الفروق

  بإمكانك مراجعة النص املوايل والقيام بالتعديالت املالئمة يف اجلواب عن املطلوب، بعد 
  .أجوبتك أو النص أو فيهما معا

 
  . الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد مجموعتك إذا أتيحت لك

  
وهكـذا، فإنـه رغـم      . املتعلمات ظاهرة طبيعية ومنتشرة   / إن الفروق بني املتعلمني     
التلميذات يف نفس الفصل، فإن هؤالء قد خيتلفون يف         / لتالميذالقواسم املشتركة املوجودة بني ا    
  .العديد من ااالت واخلصوصيات
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  :  يف اال الفيزيولوجي*
  : قد توجد فروق بني األطفال فيما خيص

  . القامة-
  . البنية العضلية-
  .مساع، بصر، اخل:  القدرات الفزيولوجية-
  .ود أو غياب عاهات، اخلشكل الوجه، وج:  أوصاف فزيولوجية أخرى -

صورة الطفل عن (وكل هذه العوامل هلا آثار مهمة على صورة الذات 
  .، هذه الصورة اليت تتفاعل مع مستوى التعلم وجودته)نفسه

  

  : يف اال املعريف*   
  :قد خيتلف املتعلمون واملتعلمات يف

قات بـني هـذه     معارف حول العامل ومفاهيم وأفكار وعال     : املعارف املتوفرة لديهم   -
  .املكونات اخل

التعلم عن طريق السماع أو عن طريق البصر، عن طريق اللغة           : أساليب التعلم املفضلة   -
  .أو احلركة أو االيقاع املوسيقي، التعلم يف جمموعة، التعلم الفردي، اخل

 (inductif) استقرائي   (synthétique) أو تركييب    (analytique)تفكري حتليلي   : طريقة التفكري  -
  ... اخل(déductif)أو استداليل 

التذكري والتعبري على نفس املفهـوم بطريقـة أخـرى،          : املهارات االستيعابية املتاحة   -
املتعلمـة يف   / وهي املهارات الدنيا اليت ال تتطلب جمهودا كبريا من لدن املتعلم          (والتطبيق  

املهارات العليا اليت تتطلـب     وهي  (، مث التأويل والتحليل والتركيب والتقييم       )عملية الفهم 
  ).املتعلمة/ جمهودا أكرب من لدن املتعلم 

  : يف اال السوسيوثقايف* 
  :ميكن أن تشمل الفروق العوامل اآلتية

  .مع أفراد اموعة عادات وتقاليد مرتبطة بالعالقات -
  . املدرسة/  معتقدات حول دور املدرسة أو املدرس-
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  .من له احلق يف ممارستها مفهوم السلطة ومن يكوا و-
  . االجتاهات حول العمل والقيام باهود والنجاح يف الدراسة-
مواقف جتاه الغش والكذب والشجاعة واألمانة والـصداقة        :  األخالق والقيم احلياتية     -

  ...والتعاون واحترام الغري وااليثار وجتنب العنف والعدوانية، اخل
   :يف اال الوجداين*   

  .الدافعية جتاه التعلم والنجاح يف الدراسة مستوى -
  . احلاجات واالهتمامات-
العائلـة،  (قدراا، ومتثالا لآلخـرين     / ذاا وقدراته / املتعلمة عن ذاته  /  صورة املتعلم  -

  ).القبيلة، اخل/ األفراد، اموعة 
  . مستوى منو الشخصية-
  .(READINESS)تهدفة  مستوى استعداد الطفل لتعلم املادة أو املهارة املس-

املتعلمات وسـلوكهم   /  أو بأخرى على عمل املتعلمني     تؤثر هذه الفروق كلها بكيفية    
داخل الفصل الدراسي وخارجه؛ وجتعل املدرسني واملدرسات أمام حاالت ومناذج متعددة من            

وقد توجد بعض هذه احلاالت يف صف دراسـي         . التالميذ تتطلب سلوكات ومعاجلات خمتلفة    
  . واحد

وتبقى اإلشارة يف هذا السياق إىل أن بعض املواصفات السيكولوجية ال تؤثر فقط على              
املتعلمة / ؛ أي أن النجاح يف التعلم مثال، يساهم يف حتسني حالة املتعلم           أيضاالتعلم؛ وإمنا تتأثر به     

ميكيـة  النفسية، وهو ما جيعل العالقة بني اخلصوصيات الفردية وعملية التعلم عالقة تفاعلية دينا            
  .أحيانا

  التعامل مع الفروق الفردية: 17 مهمة 
داخـل   ي احلاالت اليت ميكن رصدها  /انطالقا من خربتك يف العمل مع األطفال، اذكر       

هـذه احلـاالت،     اليت توافـق  ) والسلوكات التربوية (ي املعاجلات   /الفصل الدراسي، مث حدد   
  :مكملة، النموذج املوايل/ مكمال

  .إمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتكإذا أتيحت لك الفرصة، ب
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  املعاجلات  احلاالت  ااالت

  اال
  الفزيولوجي

  ضعف البصر لدى . 1
  . بعض األطفال

2.  
3.  

4.  

  العمل على تشخيص طيب للمشكل . 1
  . واملساعدة للحصول على نظارات

2.  
3.  
4.  

  اال
  املعريف

  تالميذ ذوي معارف ضعيفة . 1
   حول موضوع الدرس

2.  
3.  

4.  

  إعطاؤهم قراءات قبلية . 1
   لتسهيل تعلم احملتوى اجلديد

2.  
3.  

4..  

  اال
  السوسيوثقايف

  قيم غري صحية لدى بعض . 1
  ...)عنف وعدوانية( التالميذ 

  
2.  
3.  

4.  

   )قواعد سلوكية(وضع نظام . 1
   يلزم مجيع التالميذ وحيدد 
  . التشجيعات والعقوبات

2.  
3.  

4.  

  اال
  الوجداين

  ضعف الثقة بالنفس بالنسبة .1
   لبعض التالميذ

  
2.  
3.  

4.  

   هلؤالء التالميذإعطاء الفرصة . 1
   لتحقيق بعض النجاحات 

  . وتقدمي التشجيع هلم
2.  
3.  

4.  
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  مبادئ البيداغوجيا الفارقية .4.3
  

  مبادئ البيداغوجيا الفارقية: 18مهمة 
  داغوجيا الفارقية؟إىل أي حد تستعمل يف عملك التدريسي مبادئ البي

  أمام املبادئ  xاملطلوب يف هذه املهمة هو مراجعة البطاقة املقدمة أسفله، مت وضع عالمة           
وقائمة اليـسار   ) البيداغوجيا الفارقية (أو السلوكات اليت تنطبق عليك يف كل من قائمة اليمني           

  ).البيداغوجيا التقليدية(
 من القائمتني، ميكنك حتديد مستوى    وانطالقا من عدد العالمات احملصل عليها يف كل         

  .%تطبيقك للبيداغوجيا الفارقية، وذلك باستعمال طريقة حساب النسبة 
  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك 
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  بطاقة حول مبادئ البيداغوجيا الفارقية
  
  

  البيداغوجيا التقليدية  البيداغوجيا الفارقية
نشطة التدريسية على أساس ابين وأحضر األ. 1 

  .الفوارق الفردية
 أبدي احتراما واضحا للفوارق الفردية  .2 

داخل فصلي وأتعامل بإنصاف مع مجيع أنواع 
  .املتعلمني واملتعلمات

أستعمل وأستغل الذكاءات املتعددة   . 3 
  .للمتعلمني واملتعلمات

أفهم تفوق املتعلمني واملتعلمات بأنه منو . 4 
  .  انطالقا من نقطة البدايةشخصي ونسيب

 أتيح للمتعلمني واملتعلمات فرصة أخذ  القرار .5 
  .خبصوص األنشطة التعليمية

  أتيح للمتعلمني واملتعلمات فرصة إجناز . 6 
  .  أنشطة مرتبطة باهتمامام وميوالم

ال آخذ الفروق الفردية بعني االعتبار وال . 1 
  .اأهتم ا إال يف حالة وقوع مشكل م

دي تفضيال واضحا لبعض أب. 2 
املتعلمات على غريهم وال أتعامل /املتعلمني

  .بإنصاف مع اجلميع
 أعتمد على املفهوم التقليدي للذكاء وأركز .3 

  .على الذكاء اللغوي أو الذكاء الرياضي
أطبق مفهوما معياريا وموحدا على مجيع  . 4 

  . املتعلمني واملتعلمات
أو أغلبها وال أشرك    أخد مجيع القرارات .5 

  . املتعلمات يف ذلك/ املتعلمني
املتعلمات فرصة / ال أتيح الفرصة للمتعلمني. 6 

  . إجناز أنشطة مرتبطة باهتمامام وميوالم
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  بطاقة حول مبادئ البيداغوجيا الفارقية
  

  البيداغوجيا التقليدية  البيداغوجيا الفارقية
 داخـليشتمل العمل يف فصلي على أنشطة     . 7

جمموعات ويف بعض األحيان يف حمطات تعلـم
  .خمتلفة

ينبين تدريسي على أساس املفاهيم  واملهارات. 8
املستهدفة، وهي اليت تكون القاسم املشترك بني

  .األنشطة املستعملة مهما كان تنوعها
ختتلف الواجبات املرتلية حسب مواصـفات. 9

  .املتعلمات داخل الفصل الواحد/ املتعلمني 
  .استعمل مواد وأنشطة تعليمية متنوعة. 10

  

  يسري تدريسي وفق استراتيجية. 11 
  كساب املتعلمني واملتعلمات القدرة على إ 
  .قل واالعتماد على النفسلم املستالتع 
  املعلمات بكيفيات /أقيم املعلمني. 12 

  . خمتلفة
أقيم تالميذي وتلميذايت بكيفية مـستمرة     . 13 

مـا وة والضعف وحتديـد   لتشخيص مواطن الق  
  .حيتاجونه يف الدروس املوالية

يتم العمل يف فصلي مـن خـالل أنـشطة. 7
 . موحدة موجهة للجميع

  
  ليس هناك فرق واضح لدي بني ما هو . 8

وما هـو ثـانوي) املفاهيم واملهارات ( أساسي  
  ) القصة، السياق اخل(
استعمل واجبات مرتلية موحـدة بالنـسبة. 9

  .لمني واملتعلمات يف فصليجلميع املتع
استعمل مواد وأنشطة تعليميـة موحـدة. 10

  .بالنسبة جلميع املتعلمني واملتعلمات
االستقاللية واالعتمـاد علـى الـنفس ال. 11

  .يشكالن هدفا مهما يف عملي التدريسي
تلميـذايت بكيفيـة/ أقيم مجيع تالميـذي   . 12

 .موحدة
  

 يف ايـةتلميـذايت إال  /ال أقيم تالميـذي   . 13
  ".الراسب"ومن " الناجح"الدورة لتحديد من 
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  القسم الرابع

  مبادئ وأنشطة التدريس املتمركز حول املتعلم واملتعلمة
  

  :  أهداف القسم الرابع
املشاركات من تعرف املبادئ والسلؤكات اليت متيز التـدريس املتمركـز        /متكني املشاركني . 1

  .املتعلمة/ حول املتعلم
/ املشاركات من حتديد وتصنيف عينة من األنشطة املتمركزة حول  املتعلم          / املشاركني  متكني .2

  .املتعلمة
  .املشاركات من تطبيق املبادئ املستهدفة على النفس/ متكني املشاركني. 3
املشاركات من تعرف مكونات بعـض األنـشطة املتمركـزة حـول            /متكني املشاركني . 4

  املتعلمة/املتعلم
املشاركات من صياغة بطاقة مالحظة القسم تربز خـصائص املتقاربـة           /اركنيمتكني املش . 5

  .املستهدفة
  

  املبادئ األساسية .1.4

  )1(ة / مبادئ التدريس املتمركز حول املتعلم:19مهمة 
املتعلمة ومن مراجعتك ملا ورد يف      / انطالقا من فهمك للتدريس املتمركز حول املتعلم        

املبادئ اليت ميكن أن تكون     ) 6حوايل  (اذكري بعض   / يقة، اذكر   األقسام السابقة من هذه الوث    
  .األساس هلذه املقاربة

 بعد إمتام هذا العمل، ميكنك مقارنته باملبادئ املقدمة أسفله يف هذه الوثيقة والقيام، على

  .ضوء ذلك، بالتعديالت املالئمة يف إنتاجك أو يف الوثيقة او يف كليهما معا
  .، بإمكانك تقاسم عملك هذا مع أفراد جمموعتكإذا أتيحت لك الفرصة
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   )2(ة /مبادئ التدريس املتمركز حول املتعلم :20 مهمة 
دروس تربز مكونات التـدريس املتمركـز / إذا توفر لديك شريط فيديو حول درس      (

  ).املتعلمة/حول املتعلم
  . تهاملرجو، بعد مشاهدة الشريط، حتديد اخلصائص اليت متيز الدرس الذي شاهد

 زميالت لك، بإمكانك تقاسـم مالحظاتـك  / زمالءمع إذا أتيحت لك فرصة العمل 

  .داخل جمموعتك
  

  .املتعلمة/املتعلم  نقدم فيما يلي بعض املبادئ واخلصائص اليت متيز البيداغوجيا املتمركزة حول 
  على مستوى املواقف العامة* 

عملية التعلمية، حيث إـم يـشكلون       اعتبار املتعلمني واملتعلمات شركاء وشريكات يف ال      . 1
مصدرا مهما لألهداف التربوية واألنشطة التعليمية؛ كما إم يسامهون بقسط وافـر يف سـري               

  .ودينامية الفصل ويف فعالية التعلم احملصل عليه، ويتحملون جزءا كبريا من مسؤولية تعلمهم
 للتعلم وليس املصدر الوحيـد      ميسرا ومسهال ) املدرس أو املدرسة  (اعتبار اإلطار التعليمي    . 2

  .للمعرفة أو صانع سلوكات أو املتحكم يف مجيع جمريات الفصل
اعتبار الفصل جماال للتفاعل والعمل التعاوين من أجل التعلم والنمو ولـيس لتلقـي دروس               . 3

  .املتعلمة/ املدرسة إىل املتعلم / مستمرة بكيفية تنازلية من املدرس 
  

  )راجع القسم الثاين من هذه الوثيقة (اهج واملادة التربويةعلى مستوى صياغة املن* 
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    :على مستوى العمل داخل الفصل الدراسي* 
  

انظر . (استعمال مبادئ البيداغوجيا الفارقية يف تنظيم وتسيري العمل داخل الفصل الدراسي. 1
  ).املبادئ املرتبطة ذا املوضوع يف القسم الثالث من هذه الوثيقة

ملتعلم واملتعلمة على حمتوى التعلم، وذلك بإعطائهما االهتمام الالئق وتوفري ظروف تفضيل ا. 2
النجاح يف عملهما ومتكينهما من التعبري والنمو وكذلك بتكييف التدريس مع مهارات الفئة 

  .املستهدفة
اإلنصاف جتاه مجيع أصناف املتعلمني، وباخلصوص جتاه الفتيات لتمكينهن من النمو وحتقيق . 3

  .الذات مثل أقران الذكور
خلق جو داخل الفصل يشجع على املشاركة وحب االطالع والتعلم والثقة بالنفس، وعلى . 4

ومن الوسائل خللق هذا . املخاطرة وأخذ املبادرة وحتمل املسؤولية على مستوى الفرد واموعة
  :اجلو نذكر على سبيل املثال

/  وإعطاء أكرب حصة ممكنة من الوقت للمتعلمني       املدرسة بالكالم /  عدم استبداد املدرس   -
  .املتعلمات للكالم واملشاركة

 اعتبار األخطاء ظاهرة صحية يف عملية التعلم لكوا وسيلة تستعمل لتجريب فرضيات             -
  .حول املادة التعليمية وقواعدها ومكوناا

  . اإلجيابية والتشجيع بكيفية منظمةFEEDBACK استعمال التغذية الراجعة -
 إشراك املتعلمني واملتعلمات يف أخذ القرارات وحتميلهم بعض املسؤوليات ترتبط بتسيري -

  .أمور الفصل
تنمية التعلم املستقل باعتباره اهلدف األمسى للعملية التربوية والوسيلة الوحيدة لضمان . 5

. ه الفترةاالستمرار يف التعلم والنمو، ليس فقط داخل الفترة الدراسية، ولكن كذلك بعد هذ
ويتم إمناء هذا النوع من التعلم بإعطاء املتعلمني واملتعلمات فرصة االعتماد على النفس وكذلك 

  : اليت تتضمن على سبيل املثال(STUDY SKILLS)بتدريبهم على مهارات الدراسة 
  . فهم الكلمات اجلديدة من خالل دراسة السياق الذي وردت فيه-
  . واملعاجم واملوسوعات القدرة على استعمال املراجع-
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  . القدرة على استعمال خزانة الكتب ومجيع املوارد والتسهيالت اليت متنحها-
وكل ما توفره هـذه     " واالنترنيت" القدرة على استعمال احلاسوب والربامج املعلوماتية        -

 واسـتغالل هـذه     وسائل لتخزين التقنيات من مصادر املعلومات واملعرفة املتجددة ومن        
  ).بطبيعة احلال، إذا توفرت هذه الوسائل( ات املعلوم

قراءة هادفة وسريعة تؤدي إىل احلصول على أكرب قدر من          :  القدرة على القراءة الفعالة    -
  .الفهم يف أقل قدر من الوقت

، هذه )التأويل والتحليل والتركيب والتقييم( القدرة على استعمال املهارات العليا للفهم -
املتعلمة الفكرية والقدرة على توظيـف الـتفكري        / ستقاللية املتعلم املهارات اليت تضمن ا   

/ النقدي وحتقيق الذات، وهو ما يشكل األساس والغاية من مقاربة التمركز حول املتعلم              
  .املتعلمة

  ...كتابة ملخصات وتعليقات وتقارير اخل:  القدرة على التعبري الكتايب كوسيلة للتعلم-
توزيع الوقت على الواجبـات ومراجعـة       :  الدراسي املستقل   القدرة على تنظيم العمل    -

  ...الدروس، اخل
  ... القدرة على أخذ نقط من قراءات ومن عروض شفاهية، اخل-
  . القدرة على االستعداد اجليد لالختبارات-
  : ضمان التعلم النشط والفعال، وذلك بتوفري ظروف مسهلة نذكر منها-

طبيقية مرتبطة مبوضوع التعلم كلما كان ذلك ممكنا؛         القيام مبهام عملية ومناوالت ت     
" اليد يف العجني  "أو  " التعلم عن طريق العمل   "وهذا هو املبدأ الذي تطلق عليه عبارة        

(la main à la pâte) والذي يضمن ترسيخ املفاهيم واملهارات املستهدفة؛ كما أنه من ،
طة املدرجة ضمن الوثائق الثالثـة      املبادئ الرئيسية املعتمدة يف إنتاج العديد من األنش       
املتعلمة إىل اسـتعمال املفـاهيم      / املرفقة ذا الدليل، هذه األنشطة اليت تدعو املتعلم       

وتـشخيص  ) يف الرياضيات(املستهدفة يف مناوالت من قبيل خلق األشكال اهلندسية  
  ...، اخل)يف اللغة العربية(األدوار 

" عمـق االسـتيعاب   "سميه الـسيكولوجيون     استعمال تقنيات الفهم اجليد أو ما ي       
(DEPTH OF PROCESSING)وهي التقنيات اليت تساعد على التعلم الفعال الذي ال ، 



  59

املتعلمات وتفكريهـم   / ينسى والذي يدمج بسهولة ضمن الذاكرة احلية للمتعلمني       
  :ومن هذه التقنيات نذكر ما يلي. وسلوكهم

ذة أو مستقاة من الواقـع املعـيش         استعمال أنشطة وأدوات وصور ووسائل مأخو      
املتعلمة، كما هو الشأن يف العديد من التدريبات الواردة يف الوثائق املرفقة            / للمتعلم

، )يف وثيقة الرياضيات  " (أصنع الفاصوليا "و  " لعبة الطانغرام "انظر مثال،   (ذه الوثيقة   
يف وثيقة  " (أييأناقش معربا عن ر   "و  " أمثل األدوار "و  " أحاور وفق املطلوب  "وكذا  

  ).اللغة العربية
 تشجيع املتعلمني واملتعلمات على التعليق على حمتوى التعلم وإبداء الـرأي حولـه              

  .وربطه باحلياة الشخصية
 من أسئلة مركزة (COMPREHENSION AIDS) استعمال خمتلف املسهالت االستيعابية 

" املقدمات املنظمة " النص و  تساعد القارئ أو املستمع على االنتباه إىل ما هو مهم يف          
(ADVANCE ORGANIZERS)  وهي نصوص قصرية أو ملخصات متهد لقراءة نـص ،

من النصوص التعليمية أو االستماع إليها، إىل جانب الصور والبيانات واجلـداول؛            
وكلها تقنيات تسهل االستيعاب ومتكن املتعلمني واملتعلمات من التعلم اجليد الـذي            

 .هولة وملدة طويلة ضمن معارفهم وتفكريهم وسلوكهميستطيعون إدماجه بس
  

 تشخيص ذايت: 21مهمة 
  إىل أي حد تنطبق املبادئ املذكورة يف هذا القسم على عملك التدريسي؟ 

ما هي املبادئ اليت تطبقها بنسبة عالية، أو متوسطة أو ضعيفة؟ وما هي املبادئ الـيت                
، إما من طرفك أنت أو من طرف واضـعي          ميكن أن يقع فيها اجتهاد أكرب من أجل تطبيقها        

  الربامج والكتب املدرسية؟
بعد اجلواب عن األسئلة، بإمكانك، وإذا أتيحت لك الفرصة، تقاسم عملك مع أفراد             

 .جمموعتك
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  املتعلمة/  مناذج من األنشطة املتمركزة حول املتعلم.2.4
  

   مناذج من األنشطة الواردة يف وثائق الدعم املرفقة.1.2.4
  )ثائق الرياضيات واللغة العربية وورشات القراءة والكتابةو(

  
   

 تطبيق املبادئ: 22مهمة  
  : املطلوب هنا هو

  . اختيار إحدى الوثائق الثالث املرفقة ذا الدليل.أ
  .حتديد خصائص األنشطة التعليمية املقترحة. ب
املتعلمـة كمـا    / املتعلم ذكر األنشطة اليت تربر أو ال تربر مبادئ التدريس املتمركز حول             .ج

  .وردت يف هذا القسم
 الوقوف عند األنشطة اليت ال تنطبق عليها هذه املبادئ أو تنطبق عليها مبادئ غري مذكورة                .د

  .يف هذا القسم
  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك

  

   تصنيف أنشطة : 23 مهمة 
واحدة من وثيقيت اللغة العربيـة أو الرياضـيات، مث   املطلوب يف هذه املهمة هو اختيار       

. اختيـارك  عناوين من/ وضع تصنيف لبعض أو كل األنشطة الواردة فيها، باستعمال مفاهيم 
  .ميكنك االستعانة يف ذلك باجلدول املقدم أسفله

  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك
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  ة يف وثائق الدعم املرفقةتصنيف لبعض األنشطة الوارد
  )وثائق الرياضيات واللغة العربية وورشات القراءة والكتابة( 

أنواع 
  األنشطة

  أمثلة من وثيقة  تعريف 
   الرياضيات

  أمثلة من وثيقة
   اللغة العربية

أمثلة من دليل 
 القراءة والكتابة

حل 
 املشكالت

األنــشطة الــيت يطالــب فيهــا
لاملتعلمات حبل مـشك   / املتعلمون

  رياضي أو تواصلي

"أقترح احللول املمكنة "  "أحل معادالت "
كيف أتـصرف يف"-

  ".موقف معني

  

 مناوالت يف
 إجناز أعمال

 املتعلمون  األنشطة اليت ينجز فيها 
  واملتلعمات أعماال يدوية 

  "أنشئ برجا"
  "أركب جمسمات"

    

   األنشطة اليت تأخذ شكل  لعب
  .لعب فردي أو مجاعي

  "رامالعب الطانغ"
  "العب يف الساحة"
  "العب باملكعبات"

  "أتسابق بالسيارات

  لعبة  - 
  "مل أمسع/ مسعت "
  لعبة  -

  "كلمات وأشياء" 

  

  العمل الذي تقدم وتعاين   منذجة
 فيه الطريقة اليت ينجز  ا نـشاط

  ما

ــدروسا -  "أحاور "-   لـ
املصغرة يف القراءة  

  الكتابةو

  العمل الذي يتم فيه تبادل   تقاسم
   التجربة أو األداء

  تقاسم القراءة    
  م الكتابةستقا

  النشاط الذي تصنف فيه    تصنيف
  مفاهيم أو أشياء

  أصنف جمموعات "
  " منطقية

 "أصنف املأكوالت"

    

  كل عمل يؤدي إىل إنتاج    ابتكار 
  شخصي يتسم بشيء من 

  .األصالة

   "اكمل الفقرة"   
  "  النصأكمل"
ــم " ــظ مت أرس أالح

  "وألون
 " رح ايات للنصأقت "
ــص " ــلوب الق أس

  "الذهين

   الكتابة احلرة 
  يف  

  ورشة الكتابة 
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أنواع 
  األنشطة

  أمثلة من وثيقة  تعريف 
   الرياضيات

  أمثلة من وثيقة
   اللغة العربية

أمثلة من دليل 
 القراءة والكتابة

  العمل الذي تتم فيه مقارنة   مقارنة 
  . مفاهيم أو معارف

  "أقارن األعداد "
أقــارن رصــيدي"

  "بالثمن

    

  تطبيق على 
  النفس

النشاط الذي تطبق فيه مفاهيم أو
 .املتعلم/ معارف على ذات املتعلمة

أسجل قياسات"-
  "جسمي

    

  العمل الذي تربط فيه مفاهيم أو   ربط
  .أشياء فيما بينها

ــام" ــط األرق أرب
  "باحلروف

 "لصورباأربط الكلمات "
  "أربط اجلمل بالصور "

  

  تشخيص
  حماكاة

ــه ــوم في ــذي يق ــشاط ال الن
املتعلمات بلعب أدوار أو/املتعلمون

  .حماكاة لوضعية ما
  

   "أمثل األدوار "
  "أشتري اهلدايا "
ــشطة " أجنــز األن

  "اليومية
  "التدأعد الب "

  "استمع واشخص "
لعبــة أشــخص" 

  "املسموع
  

  

  تعبري عن  
  رأي 

/املتعلمـون  النشاط الذي يعرب فيه   
  أي أو موقف رعن املتعلمات 
  شخصي

  التعبري ضمن -    
   التقاسم يف 

 .ورشة القراءة 
  تنظيم  
  وتوزيع 

  العمل الذي يتم فيه ترتيب 
  مفاهيم أو فقرات أو أرقام

أوزع  "-
  "بالتساوي

  أعيد تنظيم " 
  "الفقرات 

  

  العمل الذي يبحث فيه املتعلمون   حبث
ــى معلومــات  واملتعلمــات عل

 شخصي الستعماهلا ضمن مشروع

  إجناز مشروع .    
  كتايب  

  البحث عن . 
معلومات ضمن 
  ورشة القراءة
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  املتعلمة/ مناذج أخرى من األنشطة املتمركزة حول املتعلم. 2.2.4
  

وهي الطريقة اليت ينجز من خالهلا املتعلمـون واملتعلمـات   : طريقة املشروع متعدد املواد   - أ
حـول  ل وسيلة من وسـائل التمركـز        مشروعا تعلميا بكيفية فردية أو مجاعية، وتشك      

  :املتعلمة، حبكم املميزات اآلتية/املتعلم
  :مميزات طريقة املشاريع 

 لغـة، :  متكن طريقة املشروع املتعلمني واملتعلمات من إدماج معارف ومهـارات خمتلفـة  -

  .رياضيات، تاريخ، جغرافيا، علوم، اخل
الذايت واملستقل من خالل تدريبـهم علـى         متنح الطريقة املتعلمني واملتعلمات فرصة التعلم        -

وتشكل هذه الطريقة إحدى السبل الناجعة      . البحث عن املعلومات واستغالهلا بكيفيات خمتلفة     
  .للعمل يف األقسام املشتركة

 ألن   متكن الطريقة املتعلمني واملتعلمات من إجناز أعمال متمركزة حول اهتمامام نظرا -
  .ساس هذه االهتماماتاختيار املواضيع يتم على أ

 متنح املشاريع الفرصة للجميع لربط املدرسة مبحيطها، حيث إن هذه املشاريع تدور عـادة               -
  .حول مواضيع مأخوذة من البيئة احمللية

   متكن الطريقة للمتعلمني واملتعلمات من استعمال ذكاءام املتعددة، نظرا ألن إجناز -
  .وسائط خمتلفةاملشروع غالبا ما يتطلب اللجوء إىل 

 الدافعية   حبكم متركزها حول املتعلمني واملتعلمات، تضمن هذه الطريقة مستوى عال من  -
  .واالخنراط واملشاركة يف عملية التعلم

  

  بعض املواضيع اليت ميكن إجنازها ضمن طريقة املشاريع 
  . الغابة يف املنطقة-   املاء يف القرية-
  .هر التلوث يف املنطقة مظا-  . السوق التجاري للمنطقة-
  . تضاريس املنطقة-  .الصناعية يف املنطقة/  أهم املنتوجات الفالحية -
    … اخل-
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  مراحل إجناز مشروع متعدد املواد 
  .  استكشاف األفكار حول املواضيع املمكن تناوهلا-
  . حتليل إمكانية البحث يف املواضيع املقترحة-
  .املواضيع/  اختيار املوضوع-
  .ديد مكونات املشروع واملهام اليت جيب إجنازها حت-
  .  حتديد األهداف بالنسبة لكل مكون-
  . تشكيل اموعات-
  . توزيع املهام-
  . حتديد اإلطار الزمين للمشروع-
  . إجناز املشروع-
  . حتليل تقييمي-

  

  تطبيق طريقة املشروع: 24 مهمة 
  :املطلوب يف هذه املهمة ما يلي

ن املواضيع قابلة لإلجناز ضمن مشاريع متعـددة املـواد يف األقـسام              وضع جمموعة م  . أ
  املشتركة
اقتراح خطة العمل توضح مراحل اإلجناز و الوسائل اليت سيستعني ـا املتعلمـون               . ب

  .واملتعلمات يف عملهم
  .مراجعة املراحل املقترحة أسفله والقيام بالتعديالت املالئمة. ج
  .كانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتكإذا أتيحت لك الفرصة، بإم 
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   طريقة الورشة يف تدريس القراءة والكتابة -ب 
  :وهي وسيلة أخرى من وسائل حتقيق التمركز حول املتعلم واملتعلمة، نظرا ألا

  . توفر شروط التعلم النشط واالخنراط الفعال يف عمليات القراءة والكتابة-
  .وحرية االختيار فيما خيص املادة القرائية أو الكتابيةاملتعلمة مسؤولية /  تعطى للمتعلم -
  . توفر جو ووسائل التعلم التعاوين والتقاسم بني املتعلمني واملتعلمات-
املدرسة على جمريـات العمـل داخـل الفـصل وتـشرك            /  حتد من سيطرة املدرس    -

  .املتعلمة يف أخذ القرارات وتسيري أمور الفصل/املتعلم
 املتعلمات شروط النمو والشعور بالثقة بالنفس، وذلـك بتـوفري            تضمن للمتعلمني و   -

  .توقعات النجاح واحلصول على التشجيع ومتلك منتوج القراءة أو الكتابة
  

  مكونات ورشة القراءة* 
وهي املرحلة اليت يقدم فيها املدرسون واملدرسات درسـا         : فترة التوضيحات العملية   -

العتماد على توضيح فعلي عوض االكتفاء بوصـف        مصغرا حول املهارة املستهدفة، مع ا     
  .املهارة أو الكالم عنها

وهي املرحلة اليت خيتار فيها املتعلمـون واملتعلمـات املـادة           : فترة األنشطة القرائية   -
اليت يريدون قراءا، مث يقومون بالعمل القرائي معلقني على املادة مـن حيـث              ) الكتب(

  .املدرسة واألقران/ املدرسحمتواها وشكلها وحماورين حول ذلك
وهي املرحلة اليت حيدث فيها املتعلمون واملتعلمات أفـراد جمموعـام           : فترة التقاسم  -

  .حول املادة القرائية معربين على آرائهم وجميبني على أسئلة الرفقاء حوهلا
  مكونات ورشة الكتابة* 

واملدرسـة درسـا    / رس وهي املرحلة اليت يقدم فيها املد      :فترة التوضيحات العملية   -
مصغرا حول مهارة من مهارات الكتابة، مع تشخيص ما جيب عمله يف توظيـف هـذه                

  .املهارة
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 وهي املرحلة اليت ميارس فيها املتعلمون واملتعلمات مجيع العمليات     :فترة ممارسة الكتابة   -
البحـث  الكتابية بداية من اختيار املوضوع ووصوال إىل إجناز الصياغة النهائية مـرورا ب            

  .وكتابة املسودة األوىل واملراجعة والتصحيح
 املرحلة اليت يقدم فيهـا املتعلمـون واملتعلمـات أعمـاهلم يف             وهي  :فترة التقاسم  -

  .جمموعات، مناقشني إنتاجام مع بعضهم البعض
  

   1وضع خطة : 25 مهمة 
حـدى  املطلوب يف هذه املهمة هو وضع خطة لورشة القراءة ميكن لك تطبيقها مـع إ              

بإمكانك االستعانة يف هذه اخلطة باالقتراحات املقدمة يف كل مـن هـذه الوثيقـة               . فصولك
  .والدليل املرفق حول ورشيت القراءة والكتابة

  .إذا أتيحت لك الفرصة، بإمكانك تقاسم عملك مع أفراد جمموعتك
  

  2وضع خطة : 26 مهمة 
ن لك تطبيقها مع إحـدى      ميك. املطلوب يف هذه املهمة هو وضع خطة لورشة الكتابة        

بإمكانك االستعانة يف هذه اخلطة باالقتراحات املقدمة يف كل مـن هـذه الوثيقـة               . فصولك
  والدليل املرفق حول ورشيت القراءة والكتابة

  

 :جرد ووصف أنشطة: 27مهمة 
املقترح يف هذه املهمة هو وضع جرد ووصف موعة من األنشطة املتمركـزة حـول               

  . ة سبق لك أن جربتها أو عاينت استعماهلااملتعلم/ املتعلم
 .بإمكانك بعد ذلك، وإذا أتيحت لك الفرصة، تقاسم هذه األنشطة مع أفراد جمموعتك
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  صياغة بطاقة ملالحظة القسم:  تركيب3.4
  

  بطاقة مالحظة القسم : 2 8مهمة 
ميكن يف هذه املهمة هو بلورة بطاقة مالحظة القسم حتتوي على بنود دقيقة و املطلوب

يف حتضريك هلذه . املتعلمة/ لك استعماهلا أو اقتراحها لتقييم مدى متحور التدريس حول املتعلم 
  .البطاقة، ميكن لك استعمال املسودتني املرفقتني أسفله كنقطة انطالق

  
  بعض البنود العامة لبطاقة املالحظة: املسودة األوىل

  ).ملصقات،اخلصور، (  توفر حميط داخل الفصل يشجع على التعلم -
تشجيع، تعامل إجيـايب    (املدرسة واملتعلمني واملتعلمات    /  توفر عالقة إجيابية بني املدرس       -

  ).مع األخطاء، اخل
  ).املتعلمات على املشاركة اخل/ حث املتعلمني ( توفر جو يشجع على املشاركة والتعلم -
ـ (املتعلمـات   /  األخذ بعني االعتبار خـصوصيات املـتعلمني         - ات، املعـارف   احلاجي

  ...).واالهتمامات
  ).عمل داخل جمموعات( تعلم تعاوين -
  . مشاركة املتعلمني واملتعلمات واخنراطهم الفعال يف األنشطة-
   تنويع املادة التدريسية واستعمال الذكاءات املتعددة-
  ).املتعلمات/ تعامل منصف مع مجيع املتعلمني ( اإلنصاف -
  ).املدرسة بالكالم، اخل/ ، عدم انفراد املدرس بناء املعرفة( تدريس تفاعلي -
  . املرونة يف حمتوى وإيقاع الدرس-
  . توفر الفرصة للتعلم الذايت-
  . توفر الفرصة للقيام بأنشطة مستقلة-
  . توفر الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي-
  . تكييف املادة التدريسية إلدماج معطيات البيئة احمللية-
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   *ة مالحظة التغريات املنشودةبطاق: املسودة الثانية
  :اجتاهات التغيري املنشود

  حتسني املدرسة -انفتاح املدرسة على اتمع احمللي-اإلنصاف- التعلم الفعال-التركيز على املتعلم 
  

  أدوار املعلم وسلوكاته  أدوار املتعلم وسلوكاته  اجتاهات التغيري

 املتعلم على التركيز

  ال يشعر بامللل -
   األعمال يشارك يف-
   يالحظ ويعلق-
   يشارك يف أعمال اموعات-
   يسأل وحياور-
   يتعلم وفق وترية تعلمه-
   يتعلم وفق مستوى مرحلة منوه-
   يستعمل مصادر التعلم-
   جيد وقتا للتفكري واجلواب-
   ميارس تطبيقات متنوعة كافية-

   يقوم باحملاوالت التقريبية-
   يتصرف بتلقائية وعفوية-
  ليه عالمات االرتياح تظهر ع-

   يهتم ويتجاوب-
   يشعر بأمهية التعلم-
   يرغب يف املشاركة -

   يعد أنشطة مركزة على املتعلم-
  حسب مستوى يكيف التعلم -

  املتعلمني
   يثري االنتباه ويشده-
   يتيح مصادر االنغماس-
   يعطي األمثلة-
   يطرح أسئلة حمفزة-
 يعطي للمتعلم فرصة التفكري -

  .والبحث
   ال جييب حمل املتعلم-
   يقدم املساعدة عند احلاجة-
 ينسق األعمال واملشاركة -

  والتبادل
   يهتم مبختلف األجوبة-
   حيرص على مشاركة الكل -
  ينوع األنشطة مبا حيقق األهداف-
   خيصص حل الوقت لعمل -

   املتعلمني

                                                           
*
برنامج تربية الفتيات باملغرب، " حتسني تعلم اللغة العربية والرياضيات"محزة جمرى يف ورشة . ميلود احباد و د.  بطاقة مقترحة من طرف د-  

  .1999الرباط   
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  أدوار املعلم وسلوكاته  أدوار املتعلم وسلوكاته  اجتاهات التغيري

  التعلم
  الفعال

   يتبىن عملية التعلم-
   ينخرط يف التعلم-
 يستعمل وسائل تعليمية -

  خمتلفة
   حيل املسائل-
   يعرب عن آرائه-
   يالحظ ويستنتج-
  احلل/  يبحث عن اجلواب-
   يستثمر مصادر التعلم-
   يقوم بالتعلم الذايت-
   يستعمل التقومي الذايت-
   يبادر-
  . يتقن ما يقوم به-

 خمتلف جوانب شخصية املتعلم ينمي -
 يستعمل مواقف لتنمية الذكاءات -

  املختلفة
   يثري دوافع التعلم وينميها-
   ينظم فضاء القسم-
   حيكم تدبري التوقيت-
   يستغل تقنيات العمل يف جمموعات-
   يستعمل وسائل تعليمية -

   تعلمية حتقق األهداف
   يطبق بيداغوجية اإلتقان-
  ذايت يعد أنشطة التعلم ال-
 يعد بطاقات تقومي أنشطة التعلم -

  .الذايت
 يشجع املتعلمني على االستقالل -

  .واملبادرة
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  أدوار املعلم وسلوكاته  أدوار املتعلم وسلوكاته اجتاهات التغيري

 املدرسة انفتاح

 احمللي اتمع على

 يلمس فائدة ما يتعلمه علـى-
  البيئة

 يستثمر يف الدروس الوسائل-
  ة يف بيئتهاملتاح

 يستعمل ما تعلمه يف مواقف-
  ومسائل يومية عملية

 يستعمل ما تعلمـه إلفـادة-
أسرته قراءة وكتابة ومسائل  يف

  .أمور احلياة اليومية
 يستثمر املواقف واملناسـبات-

  االجتماعية احمللية يف التعلم
 يلمس التوافـق بـني قـيم-

  .املدرسة وقيم اتمع

-   تمـع يدرك خصوصيات ا
  احمللي ويراعيها

 يكيف الـدروس حـسب-
  حاجات اتمع احمللية

 يقيم عالقـات اجتماعيـة-
  حسنة مع اتمع احمللي

  
 يسهم يف جعـل املدرسـة-

  مركز إشعاع
 يوجه التعلم للمـسامهة يف-

  التنمية احمللية
 يربط الـتعلم باحلاجـات-

ومواقف احليـاة اليوميـة    العملية  
  .ملتعلماتللمتعلمني وا
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  القسم اخلامس 
   تقويـم ذاتـي

  
  تعليمات* 

 املطلوب يف هذا اجلزء هو تقومي مدى استفادتكم من هذه الوثيقة التكوينيـة، وذلـك  

  :باجلواب على البنود املدرجة وباعتماد املفتاح اآليت
  متكن متوسط: 3  متكن أقل من متوسط : 2  متكن منعدم : 1
    متكن ممتاز: 5  متكن جيد: 4

بعد اجلواب على البنود اليت تتالءم مع األقسام اليت درسـتم، ميكـنكم التوصـل إىل                
  ).(%درجتكم النهائية باستعمال طريقة حساب النسبة 

  

  مستوى التحكم  القدرات
  5  4  3  2  1  املتعلمة/تعريف البيداغوجية املتمركزة حول املتعلم. 1

فلـسفي أو التعبري على تعليلني على األقل مـن النـوع ال          .2
  .املتعلمة/السياسي لصاحل البيداغوجيا املتمركزة حول املتعلم

1  2  3  4  5  

التعبري عن تعليلني على األقل من النوع السيكولوجي لصاحل. 3
  املتعلمة/ البيداغوجية املتمركزة حول املتعلم

1  2  3  4  5  

تطورات بيداغوجية مرتبطة تربوية/  مفاهيم   3حتديد حوايل   . 4
  املتعلمة/ ة حول املتعلماملتمركز

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1 املتعلمة/  املتعلمحولحتديد مراحل صياغة املناهج املتمركزة . 5

  5  4  3  2  1  .تعريف مفهوم حتليل احلاجيات كجزء من صياغة املناهج. 6
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  مستوى التحكم  القدرات

  5  4  3  2  1  . أنواع من احلاجيات التعلمية3حتديد على األقل . 7

 أنواع من ااالت اليت ميكن أن يتناوهلا3تقدمي على األقل    . 8
  .حتليل احلاجيات

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  حتديد مراحل حتليل احلاجيات. 9

  5  4  3  2  1   تقنيات لتحديد احلاجيات3حتديد . 10

  5  4  3  2  1  صياغة استمارة لتحليل احلاجيات. 11

  5  4  3  2  1  تعددةتعريف وتعليل مقاربة الذكاءات امل. 12

  5  4  3  2  1  حتديد مجيع أنواع الذكاءات. 13

من األنشطة املمكن استعماهلا) مثالني على األقل  (إعطاء أمثلة   . 14
  الستغالل كل من الذكاءات الثمانية

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  "البيداغوجية الفارقية"تعريف . 15

  5  4  3  2  1   أمثلة من الفوارق  الفردية4إعطاء على األقل . 16

 أمثلة حلاالت التالميذ الذين حيتاجون3إعطاء على األقل    . 17
  .إىل تعامل خاص، مع حتديد املعاجلة املمكنة لكل حالة

1  2  3  4  5  

سلوكات متيز  البيـداغوجيا/  مبادئ 5حتديد على األقل    . 18
  .الفارقية

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  ارقيةتقييم ذايت ملدى استعمال مبادئ البيداغوجيا الف. 19

مبادئ التدريس املتمركز/  مواصفات 5حتديد على األقل    . 20
  املتعلمة/ حول املتعلم

1  2  3  4  5  

من األنشطة املتمركـزة)  على األقل  10(إعطاء عدة أمثلة    . 22
  املتعلمة/ حول املتعلم 

1  2  3  4  5  
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  مستوى التحكم  القدرات

طريقة املشاريع متعـددةحتديد املراحل املتبعة يف استعمال      . 23
  املواد

1  2  3  4  5  

 أمثلة من املواضيع املمكن استعماهلا يف3إعطاء على األقل    . 24
  . طريقة املشاريع

1  2  3  4  5  

حتديد املراحل املتبعة يف استعمال طريقة الورشة يف تدريس. 25
  القراءة والكتابة

1  2  3  4  5  
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