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Rapport d’évaluation
du travail de l’enseignant-e

L’inspecteur-trice :
Discipline :

Nature de la visite:
Nom et prénom de l’enseignant-e
Grade actuel :
Établissement :
Date de recrutement :
Date de la dernière visite :

Date de la visite :
Classe :
Leçon :

Nombre d’élèves : /

Description du déroulement de la leçon

Domaine

Compétence
Scénarisation pédagogique

Organisation du
travail

* Prépare et planifie (met en œuvre une répartition actualisée ; tient un cahier
de textes ; contrôle cahiers, portfolios et documents des apprenants ; progresse
dans la réalisation du programme…)
*Assure l’adéquation entre objectifs définis et niveau de réalisation…

Gestion des apprentissages et de la classe

*Gère les conflits sociocognitifs ; oriente et accompagne les apprenants
*Organise les activités d’apprentissage et maitrise le temps séquentiel et le
déroulement de ces activités

Ingénierie de
l’apprentissage

Maîtrise des connaissances et des habiletés

*Maîtrise un savoir-savant
* Maîtrise les connaissances et les concepts enseignés (utilise une langue
correcte et appropriée au niveau des apprenants ; fait recours à des notions
précises ; maitrise l’épistémologie de la discipline…)

Observations (arguments,
propositions …)

Maîtrise de la didactique de la discipline
*Prend en considération les exigences de la transposition didactique (transpose
le savoir-savant en savoir enseigné ; exploite les acquis et les représentations
des apprenants; travaille conformément à un contrat didactique…)
*Conçoit des situations d’enseignement-apprentissage fonctionnelles
*Utilise des connaissances historiques dans les situations d’apprentissage

Intégration des apprentissages

*Intègre les compétences de la discipline
*Instaure une interactivité entre les compétences des disciplines
*Intègre les compétences de vie et les éducations à…

Adoption d’approches pédagogiques adéquates

*Prend en considération les styles et les rythmes d’apprentissage
*Prend en considération l’hétérogénéité de la classe
*Utilise les méthodes actives

Utilisation des supports pédagogiques adéquats
Communication et
pratique
pédagogique

*Varie et exploite les supports d’apprentissage
*Intègre les TICE

Gestion de la communication

*Instaure un climat favorable à une communication constructive
*Initie les apprenants à une communication positive
*Fait preuve d’une écoute active
*Répartit équitablement les interventions
*Renforce la confiance en soi chez l’apprenant

Utilisation de l’évaluation

*Effectue des types variés d’évaluation (diagnostique, formative, sommative…)
*Maîtrise l’utilisation et l’exploitation de l’évaluation…

Remédiation et consolidation

Évaluation

*Identifie les lacunes et les dysfonctionnements
*Exploite l’erreur dans le processus de remédiation (adopte une stratégie de
remédiation et de consolidation adéquate ; choisit des situations et des
exercices variés d’évaluation ; mesure l’efficacité des outils et des situations de
la remédiation préconisée…)

Respecte les dispositifs et les recommandations du contrôle continu

*Élabore les épreuves conformément au référentiel en vigueur
*Respecte le calendrier défini
*Exploite l’évaluation sommative pour réguler les parcours de l’enseignementapprentissage

Adhésion à la formation et à l’auto-formation
Parcours
professionnel

*Assiste assidument aux sessions de formation continue
*Contribue activement à la formation
*Transpose l’impact de la formation et de l’auto-formation dans la pratique
professionnelle

Initiative et innovation

*Conçoit de nouvelles méthodes et de nouveaux outils efficaces de travail
*Contribue au développement de la vie scolaire
*Contribue à la réalisation de la mission de l’école
*Contribue aux projets collaboratifs innovants

Pratiques réflexives

*Analyse et régule d’une façon continue ses pratiques professionnelles
*Fonde ses attitudes régularisées
*Explique ses choix
*Fait preuve d’une écoute et d’une interaction actives lors de l’entretien

Synthèse des remarques et des recommandations

Note :

Fait à :
le :
Signature de l’inspecteur-trice
Lu et reçu copie conforme
Fait à :
le :
Signature de l’enseignant-e
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الجمهورية التونسية

التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية
إدارة التفقد
باملرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

وزارة التربية
اإلدارة العامة للبرامج والتكوين املستمر

التفقد البيداغوجي

وفق املقاربةاملنظومية
مقتضيات التفقدّ املنظومي1

من أجل رؤية جديدة ملهام املتفقدّ

الديباجة:
تعرف املنظومة التربوية التونسية في الوقت الراهن حالة مخاض تجسده الحوارات والورشات املفتوحة
حول اإلصالح التربوي وهذا املخاض هو الذي حتم البحث عن رؤية جديدة ملهام مختلف الفاعلين
التربويين ومن ضمنها مهام املتفقد ومنزلته .وإزاء ديناميكية هذا الوضع يكون من املهم بالنسبة لهيئة
التفقد البيداغوجي أن تبلور تصورا جديدا لتفعيل مهامها وإعادة تشكيل هويتها املهنية إستنادا إلى
القانون االساس ي الصادر في  21فيفري ، 2017بما يتالءم مع النظريات الجديدة في فلسفة التربية وتفاعال
مع ما عرفه التفقد البيداغوجي من تطور في البلدان ذات النظم التربوية الناجحة.
ألن التفقد "ورشة وليس معبدا" نحتاج أن نكون من عمال هذه الورشة ومهندسيها وإذا كانت "الحقيقة هي
الفعل" نحتاج أن نتمرس على الفعل وأن نملك القدرة على اتخاذ القرار في شأن هو من صميم شواغلنا في
تفرده وفرادته كما فبانفتاحه على تجارب أخرى توقا إلى الرفعة في األداء وأمال في أن تحقق رسالة املتفقد
االنتظارات املحمولة على تحقيقها خاصة ونحن نعيش لحظة تاريخية فارقة تتصل بإصالح املنظومة
التربوية ،وإذا كان املتفقد عماد هذا اإلصالح وإذا كان الشأن التربوي منظوميا بدا من الضروري أن نصلح
شأن التفقد حتى التظل منظومة التفقد ساكنة ضمن نسيج منظومي تربوي متحرك ودينامي.

تقييم

تجديد

تأطير
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التخطيط

 .Iيف املعاني والدواعي :
 -1في السؤال عن املنظومية
-2في السؤال عن املقتضيات
أ-املقتضيات بمعنى املبررات
ب -املقتضيات بمعنى الشروط

 .IIالتّفقُّدِ:حنو رؤية جديدة

ٌَ
نماذج:
 -1املتفقد :صوربال ِ
لتفقد :نماذج بال براديغم:
 -2ا ِ

 .IIIالتفقّد :من الرباديغم التحليلي إىل املنظومي
-1

-2

التفقد وفق البراديغم التحليلي:
أ -مميزات املقاربة التحليلية:
ب -نموذج التفقد التحليلي
التفقد وفق البراديغم املنظومي:
أ-شروط تكريس املنظومية

ب – مالمح املتفقد في السياق املنظومي
 -3آليات التفقد املنظومي

رهانات التّفقد املنظومي :

.IV
-1من القانون إلى القيمة
-2من املهام إل املنزلة
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من أجل رؤية جديدة ملهام املتفقدّ

 .Iيف املعاني والدواعي:

 .1في السؤال عن املنظومية:
املنظومية تصور ،مقاربة ،أو منهج يقوم على اإلدراك الشمولي للوقائع املركبة ويأخذ
بعين االعتبار العالقات والتفاعالت القائمة بين العناصر املكونة لكل ظاهرة .تحيلنا املنظومية
على معنى النسق الذي يفيد الكل املركب املدرك في كليته والذي تتفاعل مكوناته قصد تحقيق
غاية محددة وفي زمن معلوم.
يختلف املنهج املنظومي عن املنهج التحليلي القائم على تجزئة الظواهر إلى مكوناتها القابلة
للمالحظة ووصف تلك املكونات وتفسيرها .
يعود لفظ املنظومية أو السيستيميةإيتيمولوجيا إلى األصل اإلغريقي sustêmaالذي يعني
التجميع أو التكوين ،1وقد تحدث إدغار موران في كتابه "املنهج" 2عن مفهوم "التركيب
 " complexionباعتباره مجموع العناصر املختلفة واملتداخلة في عالقات .وقد حد "النسق"
باعتباره " وحدة شاملة منظمة في عالقات متبادلة بين عناصر أو فعاليات أو أفراد ،"3يمكن أن
نضيف لهذا التحديد الوصف الذي اقترحه لوموانيو ،4للتعرف على هذا املوضوع االصطناعي
أال وهو النسق باعتبار أنه:
ش يء ما  /أي ش يء ،افتراض تحديده ممكن

النسق

في ش يء ما (بيئة/محيط/فضاء)

• املحيط
• الفضاء

من أجل ش يء ما (الغرض /املشروع)

• النشاط
• الفعل

السياق

املهام

التطور

الفاعلية

يفعل شيئا ما (الفعل/الفعالية)
عبر ش يء ما (البنية/النظام)

• التغير
• التبدل

يمكن أن يتغير في الزمن (التطور)

التفاعل
l' interaction

التداخل
l'interférence

• الغائية
• التيليولوجيا

التشابك
l'enchevêtrement

1-"assemblage، composition"(Petit Robert).
)2- (Morin Méthode I p.145
)3- (Morin Méthode I p.102

)"Théorie de Système Général" p.61-62
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4Le Moigne-

 .2في السؤال عن املقتضيات
أ-مقتضيات التفقد املنظومي  /مبرراته
املعنى األول لعبارة املقتضيات :اقتض ى الحال أمرا ما أي استجوبه واستدعاه.
يجيب املعنى األول عن سؤال :ما الحاجة إلى التفقد املنظومي وما هي مبرراته؟
• مبرر إبيستيمولوجي :الوعي بحدود املقاربة التحليلية في دراسة الواقع وفهمه في مختلف
الحقول املعرفية وتجاوزه على ضوء والدة البراديغم املنظومي الذي يقوم على فلسفة
الفكر املركب
• مبرر بيداغوجي تربوي :املطلوب من املدرسة وظيفة غير وظائفها التقليدية:
االنتقال من براديغم التعليم إلى براديغم التعلم الذي يشتغل وفق منطق االدماج وهو مايفترض رؤية منظومية
 التعلم القائم على فكرة "املجاالت" ،مجاالت التعلم التي ال تختزل في املواد أو في عائالت املواد.• مبرر راهني  :التحوالت الحاصلة وطنيا من قبيل اعتماد مبدأ الشراكة والحوكمة
والتحوالت العاملية والتطورات التقنية وخاصة ثورة تكنولوجيا املعلومات تفترض منا
التفكير في بلورة رؤية جديدة واقتراح بدائل تمكن املتفقد من التموقع املناسب
• مبرر منهي  :يتلخص في اهتزاز صورة املتفقد وتشتت مهامه وضعف صلته مع عدة أطراف
متدخلة في اشتغال املنظومة التربوية مما يضعف مردود عمله ويحد من قدرته على
الفعل.
ب -مقتضيات التفقد املنظومي بمعنى شروط تحققه
املعنى الثاني لعبارة املقتضيات :اقتض ى الحال أمرا ما اي ارتبط امكانه بشروط تحققه.
يجيب املعنى الثاني عن سؤال :شروط التحقق أو كيف نجعل التفقد منظوميا
• مقتض ى قانوني :
مراجعة القواعد املنظمة لعمل املتفقدين بما يتالءم مع القانون االساس ي الخاص بسلكالتفقد البيداغوجي للتعليم اإلعدادي والثانوي بوزارة التربية الصادر في  21فيفري  2017ومع
التصور املنظومي لعملهم والذي يتأسس على الثوابتالتالية :
*يتحدد فعل التفقد في عالقة بأهداف املنظومة ومعاييرجودتهاواالقتدرات املنتظرة منها
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*يكون التفقد تفقدا للمنظومة وللمدرسة وللقسم وللمدرس بدل أن يختزل في تقييم
املدرس-الفرد
* يفترض التفقد املنظومي بما هو ضرب من التقييم الداخلي عالقة تفاعلية مع التقييمات
الخارجية *اطالع املتفقد على البيانات الخاصة باملؤسسة /الدائرة /املنظومة  ،وعلىمشاريع
التنظيمات البيداغوجية وعلى نتائج عمل املؤسسات التربوية وتقييماتها الداخلية
 توفير مرجعية وطنية للجودة في مجال التربية العتمادها في تقييم أداء املنظمومة التربوية. توفير األطر القانونية التي تضمن اشتغاال منظوميا للعملية التربوية وتنظم العالقة بينمختلف األطراف املتدخلة فيها( عالقة املربين بمختلف اختصاصاتهم وفي نفس االختصاص
،عالقة األولياء باملدرسة  ،عالقة املدرسة بمحيطها  )...االنتقال من التسيير املركزي للمرفق
التربوي إلى مستوى التسيير التشاركياملبني على خصوصيةالسياق الذي توجد فيه املدرسة
االنتقال منمنطق البرنامج إلى اعتماد املنهاج كأساس للتعلمات مما يسمح للفاعلين التربوينبتعديل األهداف وفق السياق الذي توجد فيه املؤسسة التربوية
 إعادة هيكلة مؤسسة التفقد بما يضمن التنسيق بين املركزي والجهويسواء بين متفقدي نفساالختصاص أو بين اختصاصات مختلفة
●مقتض ى السياسة التربوية بالبالد التونسية :ضرورة رسم السياسات التربوية وفق تصور
منظومي يضمن مشاركة كل األطراف املتدخلة في اشتغال املنظومة التربوية إلى جانب إحداث
معهد وطني لجودة املنظومة التربوية.

 .IIالتّفقُّدِ :حنو رؤية جديدة:
نحن ال نسعى في هذا العمل إلى استعراض مشموالت إطار التفقدالبيداغوجي وضبط مستوياتها ،إذ ال
نعتبر أن املهام املناطة بعهدة هذا اإلطار هي كذلك جديدة ،5وإنما أبلغ ما نطمح إليه تقديم تصور جديد
لتجسيم املهام أو إنفاذ ما يضبطه القانون األساس ي بشكل أكثر وجاهة وأكثر فاعلية.وألجل ذلك يتحدد
الهدف العام لهذا العمل ،من جهة كونه محاولةملراجعةذات املهام وفق رؤية جديدة ،في ظل واقع تربوي
-1األمر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  21فيفري 2017عدد  296لسنة  2017مؤرخ في  13فيفري 2017يتعلق بضبط النظام األساس ي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم اإلعدادي
والثانوي بوزارة التربية.
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متغير ،وعلى أساس التحرر من رؤية سكونية/ستاتيكية ،تعتبر أنه "ليس باإلمكان أفضل مما كان".
مراجعة الغرض منها تعديل الرؤية من الدور واملهمة إلى املنزلة واملكانة ،وتبحث عن براديغم جديد
للتفقد ،واملتفقد.
إن مجرد البحث عن رؤية جديدة ملهام املتفقد هو إقرار ضمني بأن املشكل ال يكمن في املهام أو في
املشموالت ،وإنما يكمن في املنزلة التي ال يمكن إدراكها بالشكل الذي يوفر لهذه املهام املكانة الجوهرية في
صميم اإلصالح التربوي ،إال على أساس رؤية جديدة ،ومقتضيات مغايرة ،تقطع مع كل التصورات
التبسيطية واالختزالية،بل تقطعمع ما كان سائدا وفعاال في زمانه ،ولم يعد كافيا وال وجيها أو فاعال في
زماننا ،مقاربات تتشكل على أساس رؤية منظومية للتفقد.

ُ ٌَ
نماذج:
 .1التفقد :صوربال ِ
إذا اعتبرنا أن لكل تمثل صورة أو تصور فما هي الصورة التي تعبر أكثر من غيرها عن كيانهو كيان "
املتفقد"؟
إن الصورة التي يرسم مالمحها اآلخر ال تكون بالضرورة صائبة أو صحيحة ،فهي إماتقول أكثر أو أقل،
ً
أو تقول العكس أحيانا كثيرة .وليسللتفقد في منطق الحس املشترك صورة جيدة ،وكثيرا ما يساء فهم
هويته املهنية ومكانته الجوهرية في صميم املنظومة التربوية .فهو عند البعض مجرد أداة مراقبة
وتقييم ،أو سيف مسلط على املدرسين،وهي عند البعض اآلخر مهام مصطنعة وغير فعالة .إال أن
التأكيد على مجانبة هذه الصورة الصواب ال يعني أنها غير موجودة في ذهنية املدرسين وقد يكون ذلك
نتيجة ممارسات املتفقدين .وكما ال يمكن نحت تمثل جديد في ذهن املتعلم إال بإرباك التمثالت
القديمة واستهدافها ،ال يمكن نحت صورة جديدة للمتفقد عند املدرس إال باقتالع املوجودة في ذهن
هذا وفعل ذاك .إن صورة املتفقد كما يمكن أن تكون عتبة للفعل ،يمكن أن تكون عقبة تحول دون
إمكانه.
أوال :الصورة التبسيطية التي يحملها بعض األساتذة على املتفقد باعتباره
مفتشا يعاين ويالحظ ويراقب ويقيم.
ثانيا :الصورة االختزالية التي يحملها بعض املتفقدين الذين اختزلوا
مشموالتهم في التقييم الذي اختزلوه في زيارة األقسام فتناسوا بذلك مهام
كثيرة.
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تستند الصورة املبنية على تمثل للمتفقد إما على أساس ذاتي عاطفي ،أو على أساس منطقي
حجاجي ،وما يرسخ في ذهنية بعض املدرسين ويوجهمواقف بعض املتفقدين وممارساتهم يقوم على
هذا األساس ،وبين األساس املنطقي حيث التمثل ،واملنطقي حيث املواقف توجد نقطة تقاطع،
فالصورة التبسيطية أو االختزالية للمتفقد قائمة عل أساس املماثلة بين املتفقد واملفتش أو حاكم
التحقيق.
املماثلة األولى :املتفقد /املفتش
إن املتفقد بالنسبة إلى األستاذ هو بمثابة املفتش أو حاكم التحقيق في عالقته
باملتهم...
وإن كان في هذه املماثلة الكثير من التجني فإنها تعبر عن بعض مهام املتفقد،
من قبيل التحقيق،التدقيق واملعاينة...وألجل ذلك نجد بعض الدول تسمي املتفقد مفتشا.
هذه املماثلة تقوم على أساس خاطئ ومغلوط ألنها تفترض أن هنالك متهم وهي على هذا االساس
ال تضمن التواصل الفعلي مع اآلخر بل تعطله ألن منطلقاتها تقوم على االشتباه في اآلخر ،هذا
اآلخر الذي هو املدرس وهذا التعامل يقوض الصورة اإليجابية لسلك التفقد ،بل هو ينحت
صورة قاتمة حتى ال نقول مخيفة عن املتفقد.
املماثلة الثانية :املتفقد /الطبيب
إن املتفقد بالنسبة إلى األستاذ هوبمثابة الطبيب في عالقتهباملريض.
 .يبدو في هذه املماثلة بعضالوجاهة ألنها تكشف املهام األساسية للمتفقد على
غراراملعاينة ،التشخيصوالعالج....
هذه املماثلة تقوم على أساس خاطئ ألنها تفترض أن هنالك مريض في حاجة إلى الرعاية واملتابعة.
نحو رؤية جديدة وصورة ثالثة :في تجاوز املماثلة األولى
والثانية :املتفقد = املرافق الخبير .أي صورة جامعة ،ال تختزل في
الجانب الكرزمي والسلطوي الذي تحيل إليه املماثلة األولى ،وال في
الجانب التقنوي الخبري الذي تحيل إليه املماثلة الثانية ،وإنما صورة
قائمة على أساس إيتيقي عالئقي تواصلي.6

6 - Dominique SENORE Pour une éthique de l'inspection, ESF, Communication à l'Université du SNUIPP - Octobre 2004
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مَ
فقد :نماذج بالبراديغم:
 .2املت ِ
يتحرك التفكير في رؤية إيتيقية للتفقد ،أو نموذج إيتيقي يقطع مع النماذج التقليدية ،على أرضية
البحث عن نموذج بديل كما يتجاوز النموذج الكرزمي للمتفقد ،حيث سلطة النفوذ السحري
والرمزي ،يتجاوز كذلك النموذج التقنوي للمتفقد ،حيث سلطة النفوذ اإلداري والوظيفي ،أال وهو
النموذج االيتيقي ،حيث تغيب السلطة ويزول كل شكل من أشكال النفوذ.
النموذج التقنوي
النموذج اإليتيقي
النموذج الكرزمي
Le MODÈLE CHARISMATIQUE

Le MODÈLE TECHNICISTE

Le MODELE ÉTHIQUE

يطلب تفسيرا وال يطلب فهما

يطلب فهما وتفهما

يظهر من الّسلطة والنفوذ أكثر من ُيظهر من الحرفية والصناعة أكثر من ُيظهر من االنعطافية والتفهم أكثر من السلطة
التعاطف
الكفاءة

ال يطلب فهما وال تفسيرا
يعتبر املتفقد الكرزميوالتقنوي أن املدرسة هي فضاء لنقل املعرفة واملحافظة على التراث
وأن املدرس مورد من املوارد مهمة املدرستتمثل في إنفاذ البرنامج .وأن التدريس موهبة
تصقل باملراس.
التفقد امل راقبي(االستبداد)
املتفقد = العرف
تقييم جزائي يركز على املكتسبات

التدريس احتراف ،اي انه حرفة تكتسب بالدربة
والتمرس
التفقد امل رافقبي(الديمقراطية)
املتفقد = الصديق.
تقييم تكويني يركز على املسارات.

على هذا يمكن أن يعدل النموذج اإليتيقي من الصورة القاتمة أو املخيفة للمتفقد ،ولكنه ال يرقى إلى
مستوى البراديغم أوال ،وال يعبر عن الصورة املنظومية للمتفقد ثانيا .كما ال يعني تجاوز النماذج
األخرى القطع معها ،بل يعني جعل األكثر أقل ،واألقل أكثر ،بالشكل الذي يحدث نوعا من التوازن
داخل النموذج الواحد ،وبين النماذج الثالث ،وما يصدق على التفقد الكرزمي والتقنوي يصدق أيضا
على التفقد االيتيقي ،لتصبح كل النماذج في توازن عناصرها وتفاعلها براديغم ،7ويصبح التفقد
منظوميا.
*مجموع النماذج اليفض ي بالضرورة إلى التفقداملنظومي
*إذا كان الكل أكبر من مجموع أجزائه فإن براديغم هذه النماذج أكبرمن مجموع هذه النماذج
-7إذا كان طموح النموذج العلمي هو أن يصير براديغم ،فإنّ المقاربة المنظوميّة تصنع في تشابك نماذج التفق ّد وتفاعلها براديغم ،الذّي نعني به جملة
المبادئ والمعايير والقيم التّي تكون مح ّل إجماع هيئة التفق ّد في مجموعها .
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-1

 .IIIالتفقد من الرباديغم التحليلي إىل املنظومي
التفقد وفق البراديغم التحليلي:
أ -مميزات املقاربة التحليلة :أنها
ترد النسق إلى مجموع عناصره

تعتبر النسق هو مجموع مكوناته

تهتم باألجزاء بما هي منفصلة عن بعضها البعض

إن اعتماد هذه املقاربة في الوقت الراهن جعل عمل املتفقدين يتسم ب:
 تجزئة مهام املتفقد وتشتتها مما جعل البعض يتحدث عن أزمة الهوية املهنية لسلك املتفقدينوعن تشظي وظيفتهم .
 وجود غموض والتباس في أجرأة مهام املتفقدين مما أربك هيئة التفقد أداء وحضورا. تراجع دور املتفقدين-بمختلف رتبهم-في املنظومة التربوية وغلبة الجانب االستشاري علىتدخالتهم والحال أن جل الوثائق املرجعية تؤكد على دورهم االستراتيجي في ضبط التصورات
والتجديدات التي تضفي مزيدا من النجاعة على عمل املنظومة التربوية .
 غلبة تأطير األفراد على تأطير املؤسسات التربوية مما يحد من نجاعة تدخالت املتفقدينويحرمهم من إدارة الجودة الشاملة.
 هيمنة الجانب الرقابي على عمل املتفقدين-وهو ما تؤكده الصبغة الفجائية لزيارة التفقد-مقابل ضعف تدخالتهم التي تتنزل في إطار مرافقة املدرسين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات
التي تحد من مردود العملية التربوية والتعاقد معهم على تنسيق الجهود البتكار حلول تسمح
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بتجاوز تلك الصعوبات تفعيال ملا يعرف اآلن في أوساط إدارة األعمال بإدارة "القرب ʺ
()L’encadrement de proximité
 غياب شراكة فعلية بين املتفقدين من ناحية وبقية الفاعلين في املجال التربوي وخاصة مديرياملؤسسات التربوية زيادة على ضعف البعد التشاركي في عمل املتفقدين وهو األمر الذي يتجلى
في ضعف التنسيق والتكامل بين تدخالت متفقدي املادة الواحدة أو مختلف املواد امللحقين
بنفس املندوبية الجهوية للتربية.
 غياب متابعة فعلية ألثر زيارات التفقد ملعالجة مواطن الخلل وتطوير أداء املدرسة.ب -نموذج التفقد التحليلي:
* تفقد مدرس فرد
* تفقد مقطع تعليمي
* تفقد جزئي
* يقيم حواجز بين التعلمات واملواد
* يهتم بأهداف مادته الخاصة
* ال يولي عناية بالسياق املوضوعي للتعليم والتعلم

* تفقد فجئي
* تفقد انطباعي
* تفقد نمطي
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 -2التفقد وفق املقاربة املنظومية:
أ -شروط تكريس املنظومية:
• تفاعلي:
ما يهم أكثر في املنطق املنظومي هو الجانب التفاعلي ،والعالئقي والتشاركي والتنافس ي بين جميع
األطراف (متفقدين ،مدرسين ،مديرين ،تالميذ )...وهو ما يقتض ي االهتمام بمسار العمل أكثر
من االهتمام بالعمل ذاته .بحيث تكون التفاعلية بمنطق املنظومية ،تفاعال بين املتفقد
واملحيط ،والتفاعل بالنسبة للنسق يكون تفاعال بين العوامل املكونة للنسق ،وتفاعل النسق
بعوامله املختلفة مع املحيط.
وهذا يعني أن معالجة مشكل بمنطق ستاتيك يدفع املتفقد للبحث عن حل تقني،
معالجة نفس املشكل بمنطق ديناميكي ستكون بمعرفة ":ماذا فعلنا لنصل إلى هذا؟"
• بنائي:
من الطبيعي أن نعتبر أننا على صواب ،وأن وجهة نظرنا كخبراء هي األفضل واألهم ،إال أن منطق
املنظومية هو بنائي باألساس وبالتالي خارج منطق اليقين ،يعتبر أن كل فكرة هي في البدء تصور
نظري وبناء عقلي ،على املتفقد أن يبني جملة من الفرضيات ويبحث عن تفسيرات متعددة،
المتحان سيناريوات مختلفة.
وهذا يفض ي إلى دفع املتفقد إلى التثبت من وجاهة األفكار ومدى مالءمة نواتجها.
• إدماجي:
إدماج الجانب النظري واملضموني ،املرتبط بالتكوين واالختصاص ،بالجانب العملي والتطبيقي.
األمر الذي يلزم املتفقد باعتماد تقنية التغذية الراجعة بدل املنطق الخطي ،الذي يعني التعامل
مع الواقع التربوي بمنطق سببي وفي اتجاه واحد .وهو ما يعني أن املقتض ى املنظومي للمتفقد
يقوم على أساس فهم الواقع أكثر من تفسيره.ليس هنالك منظومة خارج العناصر املكونة
للنسق ،وخارج املحيط املؤثر في النسق واملنظومة ،األمر الذي يلزم املتفقد بإدماج هذا
العناصر املكونة لفهم الواقع التربوي،
• مسؤول:
قد يكون من الطبيعي عند األزمات أو االخالالت التنصل من املسؤولية ،كأن نقول« :هذا ليس
خطئي وإنما هو خطأ املنظومة" ،إال أن التفكير املنظومي يقتض ي النظر من داخل املنظومة
باعتبار املتفقد جزءا من املنظومة وبالتالي جزءا من الخطأ.
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ديناميكي

إدماجي

بنائي

تفاعلي

عالئقي

تواصلي

مسؤول

متفهم

ملتزم

يتحدد فعل التفقد في عالقة بأهداف املنظومة ومعاييرها والقدرات املنتظرة منها
يكون تفقدا للمنظومة وللمدرسة وللقسم وللمدرس
يفترض التفقد املنظومي باعتباره جزءا من التقييم الداخلي عالقة تفاعلية مع التقييمات
الخارجية
من تفقد مقطع تعليمي إلى تفقد مسار
من تفقد درس إلى تفقد مشروع
التفقد الفردي قاطرة لتفقد املجموعة
التفقد يمكن أن يكون جماعيا دون اقصاء التفقد الفردي
من تفقد مدرس إلى تفقد مدرسين ضمن منظومة او مشروع
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ب -نموذج للتفقد املنظومي:
التقييمات الداخلية والخارجية

املحيط الخارجي
هم
(إقتصادي،اجتماعي،ثقافي).......

7
6
1

املتفقد البيداغوجي
2

8
الفعل البيداغوجي

11
5

املؤسسة التربوية
9

مجاالت التعلم /الكفايات

10

4

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس/املدرسين

3

تقييم
تكوين/تجديد

الغائية

تفاعل مباشر
تفاعل غيرمباشر
تفاعل متبادل
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*مدرس له طريقة تفكير وممارسة منظومية
*مدرس ديناميكي مبدع
*مدرس قادر على إدماج املعارف بالواقع،
النظري بالعملي واملجرد بامللموس
*مسؤول وفاعل
*عالئقي وتواصلي بامتياز
*قادر على الفهم والتفهم

-1متفقد في اختصاص واحد او متفقدين في اختصاصات مختلفة  :ينجزتقييما ملردود املؤسسة التربوية
-2في عملية التقييم يقع األخذ بعين االعتباراملحيط الخارجي للمؤسسة
 5 – 4 -3من خالل ذلك يقيم أداء املدرسين /الفعل البيداغوجي واملمارسة التعليمية +مجاالت التعلم والكفايات
 -6يقيم التقييمات الداخلية بطريقة غيرمباشرة
-7املتفقد يقيم التقييمات الداخلية بطريقة مباشرة
-9-8التكوين والتجديد :يوجه للممارسة البيداغوجية ومنه ملجاالت التعلم والكفايات
-10التكوين والتجديد يوجه للمدرس او املدرسين برنامج تكوين تتقاطع فيه اإلختصاصات)
-11برنامج تكوين وتجديد يحقق التجديد على مستوى املؤسسة التربوية ويمكن من اإلرتقاء بمردودها

ب -مالمح املتفقد في السياق املنظومي:
أوال :املتفقد املنظومي ي رافقوال ُي راقب:
تمثل املرافقة الصيغة األنسب للتفقد املنظومي ويرجعنا التناول اإليتيمولوجي لكلمة املرافقة
 L’accompagnementإلى األصل الالتيني " "cum panemالذي يحيل إلى لفظ»  «compainليشير إلى الشخص الذي
يقاسمني نفس الحصة من الخبز  ،ثم إلى لفظ »  «le compagnonالذي يشير إلى الشخص الذي يرافق
أحدهم .
"املرافق هو ذاك الذي يأخذ بيدك ويكون معك لتصل حيث تريد أنت بحيث يكون في خطواته مسؤوال
مشاركا ،في َحاسب كما ي َ
حاسب املدرس "...وعلى هذا النحو يمكن اعتبار املرافقة البيداغوجية بنية
املهام املنظومية للتفقد.8

 -8األمر ال يتعلق في هذا املستوى بالخلط بين املتفقد املرافق والتفقد املنظومي التفقد املنظومي ال يلغي الدور الرقابي للتفقد وإال أصبحت املنظومة تشتغل بدون رقيب ؟ غير أن
الرقابة في السياق املنظومي تتم بمعايير ولغايات مخصوصة هذا من جهة ،واملرافقة بدورها تتم بمعايير وطرائق تتجاوز الصيغة القديمة للمرافقة.
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املر افقة
L’accompagnement

توجيه guidage
تيسيرfacilitation
تدريب coaching
إرشاد mentorat
مشورة counseling
رعاية parrainage
إشراف supervision
تعهد tutorat
نمذجة Modeling
دعم sponsorat

التدريب [الكوتشينغ] أو الطريقة التي نرافق بها املدرس .وهو بعامةطريقة لتشجيع الفرد أو مجموعة من
املدرسين (فريق العمل) لبذل أقص ى قدراتهم .ولتسليط الضوء على نقاط قوتهم ،ومساعدتهم على التغلب على
الحواجز والحدود الشخصية من أجل تحقيق ما هو أفضل لذواتهم ولغيرهم.
حيث أن التدريب والنمذجة عمليتان أساسيتان ومكملتان ،لتحقيق األداء األمثل في أي مجال .النمذجة تثري
التدريب من جهة تحديد الكيفية التي يمكن اعتمادها إلنجاز املهام
واألنشطة الرئيسية،
يكشف الزوج املفهومي (تدريب/نمذجة )Coaching-Modélisation
للمرافق واملرافق مستويين للتعليم/التعلم ماذا يفعل؟ وكيف يفعل؟
يوجد قول مأثور يقول ":ال تعطني سمكا بل علمني كيف أصطاد" ،فإذا
ٌ
كنت تعطي الشخص سمكا ،فأنت تغذيه ليوم ،ولكن إذا كنت تعلمه
كيف يصطاد فإنك أمنت له الغذاء بقية حياته .وعلى هذا النحو يسمح
التدريب بمعرفة ما يمكن القيام به ،وتوضح النمذجة الكيفية.
أما اإلرشاد  Le mentoratفهو دفع املدرس نحو الجوانب امليتاعرفانية لتمكينه من اكتشاف مهاراته
وتذليلصعوباته وذلك على أساس الثقة في الشخص املرافق والتحقق من نواياه اإليجابية .يساعد املرشد على
تأطير تصورات املدرس والتأثير فيها إيجابيا وذلك باعتبار املتفقد املرافق بمثابة "النموذج اإلرشادي" الذي
يحتذى به ال لتقليده وإنما للتصرف مثله .هذا النوع من املتفقد املرشد يوجد غالبا في الذهنية الكامنة للمدرس.
ويفهم الدعم »«Le sponsoringعلىمعنى املسار الذي وفقه يتحقق االعتراف والتعهد ،واملرافق الراعي هو ذاك
الذي يكون قادرا على خلق سياق عالئقي يدفع اآلخرين ،مدرسا او فريق عمل إلى الفعل والتفاعل والتفوق.
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تحيل هذه العودة اإليتيمولوجية وهذه املعاينة للمفاهيم املجاورة ملعنى املرافقة إلى جملة من املعاني يمكن
اختزالها في خمسة معان:
املعنى األول

املعنى الثاني

املعنى الثالث

املعنى الرابع

املعنى الخامس

وجه  /أشار

قاد  /دفع

أحال  /كشف

نمذج  /أرشد

ساعد  /تعهد

تسلط هذه املعاني املختلفة للتفقد املنظومي الضوء على العالقة التفاعلية والتعامل الندي وتبادل الثقة
َ
واملساعدة بين الطرفين املرا ِف ِق واملراف ٍق.
فهم املرافقة على أساس هذه املعاني وضمنها يدفعنا إلى القول بأن التفقد املرافقي هو جوهر املهام وفضيلته،
وهو املاهية التي تضمن املنزلة للمهمة واملكانة التي تستحقها .إن الغرض من التفكير في التفقد املنظومي القائم
على معنى املرافقة ال املراقبة ،هو البحث عن املهمة التي يستعيد بفضلها إطار اإلشراف موقعه األصيل
والجوهري في املنظومة التربوية التي إصالحها ال يكون إال بتعديل مهمة التفقد إلصالح املكانة .ألن هذا النوع من
اإلشراف هو ما يجب أن يكون في صميم اإلصالح التربوي ،الذي ينتظر تحقق الشروط التي بها يكون ممكنا،
شروط تبني فضاءات تربوية قائمة على قيم التواصل والتفاهم والحرية واالحترام واملبادرة.

ثانيا :املتفقد املنظومي يفهم ويتفهم:

ُّ
فهم بال تفهم قد يجبر املتفقد إلى دفع املدرس إلى التخلي
عنفردانيته وفرادته بحجة أن املتفقد يعرف الطريق أفضل في
حين يفترض أن معرفة الطريق ال تعني اقتياد غيره ،فالقيادة
ليست اقتيادا وإنما فهم اآلخر وتفهم إيقاع سيره والسير وفق
إيقاعه ،ألن املهم في األمر ليس الطريق وإنما الخطوات
فالدرب تصنعه الخطوات.
َ
املرافقة نمط وجود ،ولعبة أدوار ال تعرف دوما وأنت تعاين الخطوات من املرا ِف ِق ومن املراف ِق .وهي
باألساس سلوك قائم على احترام غيرية املدرس في كل تجلياتها الذاتية واملعرفية والثقافية ،وإذا لم تحترم
غيرية اآلخر فإنه علينا أال ننتظر من اآلخر أن يتخلى بتلقائية وقصدية وحرية عن ممارساته ،ألنه يعتقد
بالتخلي هذا أنه تناز ٌل عن الغيرية.9

Apprendre par l'analyse de pratiques : initiation au compagnonnage réflexif. Namur, Belgique : Presses universitaires de Namur.
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9 Donnay, J, et Charlier, E. (2006).

وتفهم دون فهم يمنع املتفقد من تحقيق فعل تواصلي 10ال يسعى للبحث عن الوسائل التي تمكنه من
التأثير في اآلخر وفي غيريته ،بل يبحث عن كيفية التوصل الى تفاهم معه وتوافق متبادل دونما إكراه أو
قسر كيفما كان نوعهما .ويمنعه من القدرة على تغيير ممارسات املدرس ،ألنه تفهم قائم على احترام
الغيرية دون القدرة على الفعل فيها.
" ان نشاط التفاهم املتبادل يخضع لشرط أساس ،يحقق به املعنيون مشروعا التفاقهم
املشترك...فهم يسعون لتفادي خطرين :يتمثل اولهما في فشل التفاهم املتبادل وسوء الفهم؛ بينما
يتمثل الثاني في فشل مشروع الفعل واإلخفاق التام .فتنحية الخطر األول شرط البد منه لتالفي الثاني"
املرافقة تبادل للخبرة بين ندين وعلى هذا األساس تكون العالقة تفاعلية ومنفتحة ،تقوم على أساس
املشاركة والتعاون والتفاعل املتبادل .في هذه العالقة ال يكون املدرس متقبال واملتفقد مرسال ،بل
يكون الطرفين في عالقة تفاوضية 11يكون الحضور فيها تحاضرا أو مشاركة في الحضور.
على هذا النحو ال تكون املرافقة مراقبة مستمرة للمدرس ،تقيد حريته وفرادته بل على العكس من
ذلك ستكون الطريقة التي تشرع الحرية وتؤمن الفرادة ،واملتفقد في هذا ليس مصدر املعرفة ،بل ذاك
الذي يكون قادرا على التنازل عما يعرف ،ليتخذ موقع الوسيط بين املدرس واملعرفة ،ومهمته تكمن في
الحفر في الجوانب امليتاعرفانية لفهم املسارات العقلية التي على أساسها تشكلت معارف املدرس.
إذا كان الهدف املزدوج في التعليم عموما ،هو تزويد التالميذ بمعايير ومبادئ ذهنية وفكرية تسمح لهم
باالندماج والتأقلم مع املجتمع في املقام األول ،وتكوين مواطنين يتناغمون مع املثل األعلى املجتمعي في
املقام الثاني ،فإن املرافقة يجب أن تنم عن وعي بأن املدرس ليس هو املعني املباشر باملرافقة وإنما
باعتباره الوسيط األساس لخدمة هذا الهدف املزدوج.
يكمن دور املرافق املفاوض في توجيه املدرس ال عبر فرض طريق أو إيقاع وإنما عبر إلحاح األسئلة
وتجلي الصعوبات ألنه على هذا النحو فقط يمكن املدرس من اكتشاف نمط وجوده وإيقاعه الخاص،
أي يمكنه من النظر إلى ذاته باعتبارها آخر .هذه املسافة الذي تصنعها املرافقة بين الذات وذاتها هي
التي تجعل املدرس أكثر حرفية ومهنية وتسمح له بتنمية ملكاته التفكرية والتقييمية.

 -10يحدد هابرماس االفعال التواصلية على النحو التالي " :هي تلك االفعال التي تكون فيها مستويات الفعل بالنسبة للفاعلين املنتمين الى العملية التواصلية غير مرتبطة بحاجيات السياسة ،بل مرتبطة بافعال التفاهم
"
J.Habermas, Theorie de l’agir communicationnel, Trad .JM. Ferry, Paris, 1987, T.1, p.10

Empan, 74 (2), 94-102.
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Planification

وفق املنهاج لتطوير
تصوّرات املدرّسني
وممارساهتم التعليميّة

االلتزام

L'evaluation

التخطيط

L'engagement

نستنتج مما سبق أن املرافقة تنجح في خلق فضاءات الوساطة ،حيث يكون املرا ِفق وسيطا بين
ٌ َ
املدرس واملعرفة ،وحيث يكون املرافق وسيطا بين التالميذ واألهداف التربوية .وأن املنطق التفاوض ي
افق في العالقة القائمة على تبادل الخبرات ال على فرض تبديل
يكشف ضمنيا الحضور الفاعل للمر ِ
املمارسات ،وعلى هذا النحو يقول مونييه"التبادل يصير خالقا ،ألنه ال يقتصر على تمرير املعلومات،
بل على خلق فائض في العالقة" .12فائض العالقة هذا هو نتيجة التبادل الديناميكي الذي كما يكون
مباشرا في زيارات املرافقة يمكن أن يكون بصورة غير مباشرة في حلقات التكوين ،وعلى املتفقد املرافق
أن يكون مستعدا دائما على تغيير استراتيجياته ،إذ ليس هنالك نموذج نهائي ومطلق للمرافقة ،كما
ليس هنالك خطة نهائية

تعهّد واخنراط ومسؤوليّة
وااللتزام بالوقوف إىل
جانب املدرّس واملراهنة

التعلّميّة.

عليه .

التقييم
مساعدة املدرّس لدفعه
إىل معاينة و مراجعة
ممارساته وطرائقه.
مثالportfolio :

وثابتة ،بل يجب أن تكون املرافقة
إمكانها التي تكون مرتبطة بخصوصية كل مدرس وكل مؤسسة تربوية.

منتسبة إلى ظروفها وشرط

ثالثا :املتفقد املنظومي ولعبة األدوار:

ُّ
يفعل التفقد املنظومي في بعده املرافقي بحيث يجعل املرا ِف َق يخطو في الطريق املنشود وفق
طريقته ،وعلى هذا النحو يتحرك املدرس على أساس قصدي وإرادي ،فال يفرض املتفقد مشيئته
وإنما يمد يده ليساعد املدرس على السير بإيقاعه الخاص ،ووفق الصعوبات التي يواجهها
والحلول التي يختارها .فال يكون دور املتفقد مواجهة الصعوبات وال اقتراح الحلول لتذليلها وال
منع املدرس من التعثر وإنما تخفيف حدة السقوط إذا تعثر .وعلى هذا األساس يكون التفقد
املنظومي هو ذاك القائم على االعتراف بغيرية املدرس وقبوله كما هو ،ثم دفعه إلى مراجعة
ممارساته بغرض خلق مسارات تعلم بديلة ،تكون مهمة املتفقد ال تغيير ممارسات املدرسين وإنما
التأثير في التفكير الذاتي ،والتقييم الذاتي والتكوين الذاتي للمدرس.

Empan, « l’échange devient créateur car il ne se limite pas au passage d’informations, car il crée un supplément dans la

12-Monnier C. )2009(. De la tutelle à l’accompagnement professionnel.

relation » (p. 96).
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التفقد املرافقي تقويم تكويني :وهو ال يكون كذلك إال وفق فكرة ناظمة في غاية البساطة أال وهي:
أن التعلم متعثر الخطى ،وأنه حصيلة التجربة والخطأ ،واالفتراض والاليقين ،والشخص (مربي أو
مربى) ال يتعلم إال إذا وفر له محيطه التغذية الراجعةالالزمة؛ على هذا النحو يكون "فعل التفقد"
فعال مركباومنظوميا يحيل على املعنى الحقيقي لكلمة اإلشراف البيداغوجي ،ويكشف املهمة التي
تصنع منزلة املتفقد ومكانته الجوهرية والتأسيسية.

 -3آليات التفقد املنظومي
اآللية

التوضيحات

زيارة
التفقد واإلرشاد

ضرورة إيجاد تواصل بين الزيارات السابقة والزيارة الجديدة وتغيير
أهداف الزيارة من وظيفة رقابية إلى التفكيرفي سبل تجويد مردود املدرس
عبراعتماد معايير ومؤشرات متفق عليها تأخذ بعين االعتبارأداء االستاذ
في قسمه و أدائه في ضمن املنظومة التربوية (دوره في الحياة املدرسية،
العالقة باألولياء  ،مساهمته في التجديد)...
التعاقد على بلوغ أهداف محددة باعتماد موارد وبتقاسم املهام بين
املت رافقين
زيارة فريق من املتفقدين ذوي اختصاصات مختلفة إلى مؤسسة تربوية
هندسة مشاريع ومتابعة تنفيذها وتقييمها
بعث هيئات تنسق أعمال املتفقدين عموديا وافقيا
املدرس – املؤسسة التربوية

زيارة امل رافقة
التدقيق
املشاريع
التنسيقيات
التقييم الذاتي

 .IVرهانات التفقد املنظومي
املنزلة الخاصةباملتفقداليجب أن تكون خارج هذاالفهم لوظيفة املتفقدباعتباره خبيرا.
املنزلة ليست خاضعة لنص تشريعي يمكن ضبطه بقانون وإنما تلك التي تبنيها
وتصنعهابذاتك كخبير فهي مرتبطة بالصورةالتي أرى نفس ي جديرا بها كمتفقد،وهي املكان
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العلي الذي تنشده الذات وتصبو إليه،باإلمكان أن ندرك التفقد كدور ومهمة ولكن لم ندرك
بعدالتفقد كمنزلة.
الدوريحيل على املهمة والوظيفة أما املنزلة فهي تحيل على القدرةو االقتداروالجدارة .
فاملنزلة ال تكتمل إال في اللحظةالتي يكون فيها املتفقد قادراعلى أن يجمع في الذات الواحدة
بين :الكفاءة والحرفية والتمكن من مادةاالختصاص والتواضع ،والقدرة على الفعل والتأثير
في محيطه وممارسات املدرسين.
فضيلةاملتفقدهي كمال ماهيته،وماهية املتفقد مهمته،التي كلمات طابق فعله معها كان
فاضال وكانت منزلته.
هنالك أكثرمن مسارلتحديد منزلة املتفقد إمامسارقانوني [يقيم  /يكون] أومسارشخص ي
وذاتي يرتبط باملنزلةالتي سيعطيها املتفقد لنفسه.
مسؤولية االنتماء ،تشترط الوعي باملهام التي تضبطها املرجعية املهنية ليست القانونية
فحسب،بل كذلك املرجعية النظرية ،البيداغوجية ،األخالقية ،االجتماعيةو االحت رافية،
أمااالنتماء املسؤول فهو يتمثل في القدرة على الفعل في املنظومة وفي منظوريه إش رافا
وتأطيرا وتكوينا وتجويدا وتجديدا ،وهو فعل اليكون فاعال وفعاال إال إذا قام التفقد على
أساس منطق امل رافقة العلى أساس منطق امل راقبة .

أي على أساس منظومي يصنع من املهام منزلة،العلى أساس تحليلي يصنع املهام
واليضمن ضرورةاملنزلة
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املالحق
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استبيان موجّه للمدرسني
يندرج هذا االستبيان ضمن مشروعبناء تصورجديد ملهام املتفقد البيداغوجي ينجزألهداف علمية وتربوية بحتة
غايته جمع معلومات حول تصورات األطراف التربوية للتفقد البيداغوجي مهام وأدوات .ونعلمكم أن البيانات
املقدمة تبقى سرية وستستعمل في إطاراحصائيات تربوية ال غير،لذلك نطلب منكم اإلجابة بكل دقة على
األسئلة الواردة فيه مع الشكرمسبقا على تعاونكم

املندوبية الجهوية للتربية ...........................االختصاص...................................................
الرتبة......................................................................سنوات األقدمية في التدريس..........................................
 Iزيارات التفقد البيداغوجي
 -1عدد زيارات التفقد خالل سنوات التدريس...............................
 -2عدد املتفقدين الذين زاروك ....................................
إيجابي

 -3ماهو إنعكاس زيارة التفقد على ممارستك املهنية
 -4هل توافق على ان تصبح زيارات التفقد دورية نعم
كل سنتين

كل  3سنوات

سلبي

بدون تأثير

ال

كل  4سنوات

املبررات............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
 -5هل تعتبر زيارة حصة واحدة كافية لتقييم عمل املدرس نعم

ال

املبررات...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................
 -6بالنسبة لإلجابة بال هل يمكن اعتماد آلية أخرى للتقييم
ماهي؟.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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نسبيا

بماذا تفسر ذلك؟.........................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................................
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-11كيف يمكن تطوير عملية
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ضعيفة
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التقييم

التكوين
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التجديد
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استبيان موجه للمديرين
يندرج هذا االستبيان ضمن مشروعبناء تصورجديد ملهام املتفقد البيداغوجي ينجزألهداف علمية وتربوية بحتة
غايته جمع معلومات حول تصورات األطراف التربوية للتفقد البيداغوجي من حيث املهام واألدوات .ونعلمكم أن
البيانات املقدمة تبقى سرية وستستعمل في إطاراحصائيات تربوية ال غير،لذلك نطلب منكم اإلجابة بكل دقة
على األسئلة الواردة فيه مع الشكر مسبقا على تعاونكم

املندوبية الجهوية للتربية ...........................املؤسسة  :مدرسة إعدادية

معهد

سنوات األقدمية في اإلدارة ..................................
 IIزيارات التفقد البيداغوجي
 -10عدد زيارات التفقد خالل الثالث سنوات األخيرة ...............................
 -11عدد املتفقدين الذين زاروا املؤسسة ....................................
 -12كل االختصاصات

بعض االختصاصات

 -13أكثر الزيارات كانت :تفقد بيداغوجي

مرافقة

 -14هل أن تواتر الزيارات كان  :مكثفا

متوسطا

دروس شاهدة

تكوين

ضعيفا

 -15بماذا تفسر ذلك؟.................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
 -16هل أن إنعكاس زيارة التفقد يقتصر على املدرس فقط؟ نعم

ال

 -17إذا اإلجابة "ال" ماهي اآلثار األخرى لزيارة املتفقد؟ ..............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................
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.............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

مقتضيات التفقدّ املنظومي27

من أجل رؤية جديدة ملهام املتفقدّ

تأطير

تقييم

تجديد

جدول تلخيصي ملهام املتفقد وفق النظام األساسي اجلديد
تقييم
اجملاالت

يف جمال
التقييم

متفقد عام خبري
*املساهمة في تقييم املناهج والبرامج التعليمية
*تقييم نتائج االمتحانات واملناظرات الوطنية.
*إعداد التقارير التأليفية العامة
*تقييم نتائج التقييمات الوطنية والدولية
*املشاركة في صياغة املشاريع التربوية الوطنية والجهوية ومتابعتها
وتقييمها
*املساهمة في تقييم أثر التكوين
*املساهمة في متابعة مردود املؤسسات التربوية والتعليم املدرس ي
وتقييمه
تقييم املشاريع والبحوث التربوية امليدانيةاملشاركة في مختلف مراحل االمتحاناتو املناظرات املدرسية و املهنية وفي متابعة سيرها
 املساهمة في تقييم برامج تطوير كفاءات اإلطار التربوي و اإلداري فيمجال اختصاصهم
 املشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات االرتقاءاملشاركة في أعمال اللجان الوطنية لالمتحانات و املناظرات املدرسيةالوطنية
 املشاركة في أعمال لجان اإلصالح و مراكزاالمتحانات و املناظراتاملدرسية الوطنية
املشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية و الدولية املساهمة في تأليف الكتب املدرسية وبناء املسائل التعليمية و اختيارهاو تقييمها

متفقد عام
*إعدادالتقاريرالتأليفيةالعامة.
*متابعة تطبيق البرامج الرسمية
*متابعة النشاط البيداغوجي في مجال اختصاصهم على
مستوى املؤسسات التربوية العمومية والخاصة
*دراسة موازنات املدرسين باملدارس االعدادية واملعاهد
واملوافقة عليها
*ضمان التوازن البيداغوجي في مجال اختصاصهم
تقييم تنظيم الزمن املدرس ي وموازنات التالميذ -املساهمة في تأليف الكتب املدرسية وبناء املسائلالتعليميةو اختيارها و تقييمها
تقييم التجديدات البيداغوجيةاملشاركة في مختلف مراحل االمتحانات و املناظراتاملدرسية و املهنية و في متابعة سيرها
تقييم نتائج االمتحانات الوطنيةاملشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات االرتقاءاملشاركة في أعمال اللجان الوطنية لالمتحانات واملناظرات املدرسية الوطنية
املشاركة في أعمال لجان اإلصالح و مراكز االمتحانات واملناظرات املدرسية الوطنية
املشاركة في تقييم مردود املؤسسات التربويةتقييم عمل املدرسين في املؤسسات التربوية العموميةوالخاصة في اختصاصهم
املساهمة في اختيار املقاربات البيداغوجية واملناهجوالبرامج واالشراف على تجريبها وارسائها وتقييمها
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متفقد
متفقد أول
تقييم تنظيم
*إعدادالتقاريرالتأليفيةالعامة.
الزمن املدرس ي
*متابعةتطبيقالبرامجالرسمية
*متابعةالنشاطالبيداغوجيفيمجاالختصاصهمعلىمستوىاملؤسساتالتربويةالعموميةوالخاصة وموازنات
التالميذ
*دراسةموازناتاملدرسينباملدارساالعداديةواملعاهدواملوافقةعليها
-املساهمة في*ضمانالتوازنالبيداغوجيفيمجاالختصاصهم
تأليف الكتب
تقييم تنظيم الزمن املدرس ي وموازنات التالميذاملدرسية وبناء
-املساهمة في تأليف الكتب املدرسية وبناء املسائل التعليمية و اختيارها و تقييمهااملسائل
تقييم التجديدات البيداغوجيةالتعليمية و
املشاركة في مختلف مراحل االمتحانات و املناظرات املدرسية و املهنية و في متابعة سيرهااختيارها و
تقييم نتائج االمتحانات واملناظرات الوطنيةتقييمها
املشاركة في أعمال لجان تقييم ملفات االرتقاءتقييماملشاركة في أعمال اللجان الوطنية لالمتحانات و املناظرات املدرسية الوطنيةالتجديدات
املشاركة في أعمال لجان اإلصالح و مراكز االمتحانات و املناظرات املدرسية الوطنيةالبيداغوجية
املشاركة في تقييم مردود املؤسسات التربويةاملشاركة فيتقييم عمل املدرسين في املؤسسات التربوية العمومية والخاصة في اختصاصهماملساهمة في اختيار املقاربات البيداغوجية واملناهج والبرامج واالشراف على تجريبها وارسائها مختلف مراحلاالمتحانات و
وتقييمها
املناظرات
املساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائل التعليميةاملدرسية و
تقييم برامج تطوير كفاءات االطار التربوي في مجال اختصاصهم
املهنية و في
تقييم املشاريع والبحوث التربوية والدراسات امليدانيةمتابعة سيرها
املشاركة في أعمال لجان التقييماتتقييم نتائجالوطنية والدولية
االمتحانات
املساهمة في تقييم أثر التكوين في مجال اختصاصهمواملناظرات
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املساهمة في تقييم البرامج ومناهج التدريس والوسائلالتعليمية
تقييم برامج تطوير كفاءات االطار التربوي في مجال
اختصاصهم
تقييم املشاريع والبحوث التربوية والدراسات امليدانيةاملشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية-املساهمة في تقييم أثر التكوين في مجال اختصاصهم
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الوطنية
املشاركة فيأعمال لجان
تقييم ملفات
االرتقاء
املشاركة فيأعمال اللجان
الوطنية
لالمتحانات و
املناظرات
املدرسية
الوطنية
املشاركة فيأعمال لجان
اإلصالح و مراكز
االمتحانات و
املناظرات
املدرسية
الوطنية
املشاركة فيتقييم مردود
املؤسسات
التربوية
تقييم عملاملدرسين في

املؤسسات
التربوية
العمومية
والخاصة في
اختصاصهم
املساهمة فياختيار املقاربات
البيداغوجية
واملناهج والبرامج
واالشراف على
تجريبها وارسائها
وتقييمها
املساهمة فيتقييم البرامج
ومناهج التدريس
والوسائل
التعليمية
تقييم برامج
تطوير كفاءات
االطار التربوي في
مجال
اختصاصهم
تقييم املشاريعوالبحوث التربوية
والدراسات
مقتضيات التفقدّ املنظومي30
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يف جمال
التكوين
والتأطري

*تكوين املتفقدين املتربصين ومرافقتهم وتأطيرهم
ضبط حاجيات املتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازهااملساهمة في تكوين التالميذ املتفقدين و املتفقدينتكوين املشرفين على مختلف مراكز االمتحانات و املناظرات املدرسيةاالشراف على أعمال اللجان املختصة و استثمار أشغالها-تكوين املتفقدين املباشرين وفقا لبرنامج تكوين تعده الوزارة

*ضبط حاجيات املدرسين إلى التكوين والتأطير واملرافقة
واالشراف على ذلك
تكوين املدرسين وتأطيرهم ومرافقتهمضبط حاجيات املتفقدين إلى التكوين ووضع برامجهومتابعة إنجازها
-املساهمة في تكوين التالميذ املتفقدين و املتفقدين

مقتضيات التفقدّ املنظومي31

 ضبط حاجيات املدرسين إلى التكوين والتأطير واملرافقة واالشراف على ذلكتكوين املدرسين وتأطيرهم ومرافقتهمضبط حاجيات املتفقدين إلى التكوين ووضع برامجه ومتابعة إنجازها-املساهمة في تكوين التالميذ املتفقدين و املتفقدين
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امليدانية
املشاركة فيأعمال لجان
التقييمات
الوطنية والدولية
املساهمة فيتقييم أثر
التكوين في مجال
اختصاصهم
 ضبط حاجياتاملدرسين إلى
التكوين والتأطير
واملرافقة
واالشراف على
ذلك
تكوين املدرسينوتأطيرهم
ومرافقتهم
ضبط حاجياتاملتفقدين إلى
التكوين ووضع
برامجه ومتابعة
إنجازها
املساهمة فيتكوين التالميذ

املتفقدين و
املتفقدين

يف جمال
التجديد

*املساهمةفيضبطاالختياراتوالتوجهاتالكبرىللنظامالتربويومتابعةتنفيذها* .املساهمةفيضبطاالختياراتوالتوجهاتالكبرىللنظامالتربوي* .املساهمةفيضبطاالختياراتوالتوجهاتالكبرىللنظامالتربوي.
*املساهمةفيأعماالللجانالفنيةاملكلفةبصياغةاملناهجوالبرامجالتعليمية
*املساهمة في أعمال اللجان الفنية املكلفة بصياغة
*املساهمة في رسم الخطط التنفيذية
*التنسيقبينمختلفبرامجالتعليملضمانتماسكهاوتكاملها
املناهج والبرامج التعليمية
*متابعة التجارب التجديدية
*املشاركةفيصياغةاملشاريعالتربويةالوطنيةوالجهويةوتنفيذهاومتابعتها
*التنسيقبينمختلفبرامجالتعليملضمانتماسكهاوتكاملها
*املساهمة في صياغة مرجعيات الكفايات املهنية للعاملين في القطاع
التربوي
إنجاز بحوث تربوية و دراسية*املشاركة في صياغة املشاريع التربوية الوطنية والجهوية
رصد التجديدات التربوية في مجال اختصاصهم في املؤسسة التربوية والتعريف بها قصد*املساهمة اختيار املقاربات البيداغوجية واالشراف على تجريبها وإرسائها وتنفيذها ومتابعتها
استغاللها في تطوير املمارسات التعليمية -املساهمة في تصميم املشاريع التربوية التجديدية
إنجاز بحوث تربوية و دراسية
وتقييمها
ومتابعة تطبيقها
رصد التجديدات التربوية في مجال اختصاصهم في*املساهمة في تطوير املنظومة التربوية بمختلف مكوناتها
املؤسسة التربوية والتعريف بها قصد استغاللها في تطوير -املساهمة في أعمال لجان املسابقات التجديدية
*التنسيق بين مختلف برامج التعليم لضمان تماسكها وتكاملها
املمارسات التعليمية -املساهمة في تصميم املشاريع
التربوية التجديدية ومتابعة تطبيقها
إنجاز بحوث تربوية و دراسيةاملساهمة في أعمال لجان املسابقات التجديديةرصد التربوية قصد استغاللها في تطوير املمارسات التعليمية و متابعةتطبيقها
املساهمة في تصميم املشاريع التربوية التجديدية-املساهمة في أعمال لجان املسابقات التجديدية
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إنجاز بحوثتربوية و دراسية
رصدالتجديدات
التربوية في مجال
اختصاصهم في
املؤسسة التربوية
والتعريف بها
قصد استغاللها
في تطوير
املمارسات
التعليمية -
املساهمة في
تصميم املشاريع
التربوية
التجديدية
ومتابعة تطبيقها
املساهمة فيأعمال لجان
املسابقات
التجديدية
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خطط )يب توز ّ
عية؛ يﻤﺴﻚ ّ
كراس الدروس؛
عد و
ّ
يﺘعﺎﻣﻞ ﻣع ّ
ﻣدونة اﳌﺘعلﻤ ن؛ ينجز ال نﺎﻣج(...
* يﻀمن اﳌﻼءمة ب ن اﻷ داف اﳌرسومة ومستوى
اﻹنجاز...

ّ
إدارة التعلمات والفصﻞ

ّ
اﳌتعلم ن و ّ
* يدير ّ
وج ﻢ
الصراﻋات العرفانية؛ ير افق
ّ
ّ
* ُيﻨظﻢ أ شطة التعلﻢ و ُ حكﻢ س ا وتزمي ا

ّ
تملﻚ اﳌعارف واﳌ ارات

ّ
* يتملﻚ معارف ﻋاﳌة
ّ
يتحكﻢ اﳌعارف ّ
اﳌدرسة ومفا يم ا ) عﺘﻤد لغة
*
ّ
تدر س سليﻤة وﻣﻼئﻤة ﳌﺴﺘوى اﳌﺘعلﻤ ن؛ ﺴﺘخدم
ّ
يﺘﻤلﻚ إب ﺴ يﻤولوجيﺎ ّ
اﳌﺎدة (...
ﻣصط ﺎت دقيقة؛

اﳌﻼحظات )القرائن واﳌق حات(...

ّ
ّ
مية ّ
عل ّ
اﳌادة
التمكن من

ّ
ّ
عليﻤيﺎ اﳌعرفة
* يرا مقتﻀيات الﻨقﻞ التعلي )ينقﻞ
ّ
العﺎﳌة إ ﻣعرفة ّ
ﻣدرسة؛ ﺴ ثﻤر ﻣك ﺴبﺎت اﳌﺘعلﻤ ن
ّ
ّ
وتﻤثﻼ م؛ عﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻋقد عل ّ ديداكﺘي ي(
ّ ّ
ّ
عل ّ
* ّ
وظيفية
مية
يصمﻢ وضعيات عليمية
ّ
ّ
ّ
يوظف اﳌعطيات اﳌعرفية التار ّ
وضعيات علﻢ
خية
*

ّ
البﻨاء اﻹدما ّ للتعلمات

* يدمج كفايات ّ
اﳌادة
ّ
تفاﻋلية ب ن كفايات اﳌواد
* يقيﻢ ﻋﻼﻗة
* يدمج م ارات ا ياة وال بية ﻋ ...

ّ
بيداغوجية مﻨاسبة
اﻋتماد مقار ات

ّ
* يرا أساليب التعلﻢ وأ ساﻗه
ّ
ّ
الفردية ب ن اﳌتعلم ن
* يرا الفروق
* عتمد طرائق شيطة

ّ
عليمية مﻼئمة
اﻋتماد وسائﻞ

* ّ
ّ
التعليمية و س ثمر ا
يﻨوع الوسائﻞ
ّ
ّ
ّ
تكﻨولوجيات اﳌعلومات واﻻتصال
* يوظف

إدارة التواصﻞ

ّ
تواصليا مﻼئما
* ي ّ مﻨاخا
ّ
* ّ
يدرب اﳌتعلم ن ﻋ التواصﻞ اﻹيجا ي
ّ
ّ
* يص إ تدخﻼت اﳌتعلم ن و تفاﻋﻞ مع ا
ّ
ّ
* يوزع التدخﻼت توز عا مﻨصفا
ّ
* ّ
عززثقة اﳌتعلﻢ بﺬاته

استخدام التقييﻢ
* يﻨجزأنماط التقييﻢ ا تلفة )ال
ا زا ي(...
* يحسن توظيف ا واس ثمار ا...

اﻋتماد ّ
الدﻋﻢ والعﻼج

ي

؛ الﺘ و ؛

ّ
ص مواطن الﻀعف أو ا لﻞ
*
ّ
ّ
* س ثمر ا طأ العﻼج )ي بع خطة دﻋم وﻋﻼج
ﻣنﺎسبة؛ يﺘخ ّ
وﺿعيﺎت وتﻤﺎر ﻦ ّ
ّ
ﻣﺘنوﻋة للﺘقييم؛ يق س
ّ
والوﺿعيﺎت تحقيق ﻋﻼج نﺎجع(...
ﻣدى نجﺎﻋة اﻷدوات

ّ
اﳌستمرة
العمﻞ ب ات ب اﳌر اﻗبة
* يب اﻻختبارات وفق اﳌواصفات اﳌطلو ة
* يﻨجز اﻻختبارات آجال ا اﳌﻀبوطة
ّ
* س ثمر التقييﻢ عديﻞ مسارات التعليﻢ/التعلﻢ

ّ
والتكون
اﻻنخراط التكو ن

* يثابر ﻋ حﻀورحلقات التكو ن
*سﻢ ّ
الية اﻷ شطة التكو يةّ
بفع ّ
ّ
والتكون اﳌمارسة اﳌ ّﻨية...
* س ثمر التكو ن

اﳌبادرة والتجديد

ّ
عل ّ
مية ناجعة
* ي تكر أساليب وأدوات
* شارك تطو ر ا ياة اﳌدرسيةّ
*يﻨخرط تحقيق رسالة اﳌدرسة
ّ
ّ
شاركية تجديدية...
* س ﻢ مشار ع

ّ
التبصرباﳌمارسة

ّ
يحلﻞ ممارسته و ُ ّ
عدل ا
*
ُ َّ
* يب مو اﻗفه اﳌعدلة
ّ
* ُ علﻞ اختياراته
* ُيص و تفاﻋﻞ أثﻨاء ا ادثة...

ا ﻼصة

العدد 20 / :
 ..........ﻓﻲ...................
 ........ﻓﻲ.......................
المتفقّد)ة(.....................

ا ّ
طلعت عليه واتصلت بنسخة منه

إمضاء اﻷستاذ)ة(
اﻹمضاء

مرسد GLOSSAIRE
L’inspection et ses outils
ّ
التفقد وأدواته
المفاهيم والمصطلحات
ي
ُب ِ َ
العرب أساسا عىل المفاهيم والمصطلحات الواردة
المرسد
ن
يي
ي
ي
التأليف لزيارات اإلرشاد
المنظوم ،والتقرير
يف تقارير التفقد والتفقد
ي
ي
ي
والمرافقة والتفقد.
ي
وتوسعنا ف المرسد الفرنس ليشمل ي
الن لها عالقة
المفاهيم
كل
ي
ي
ي
ّ
ي
التعليم.
م
ي
بالمعرفة يف المسار التعل ي

A
قدرة

Capacité

Ability

هي حالة افتراضية من االستعدادات والميول غير قابل للمالحظة يد ّل على تنظيم
داخلي لدى ك ّل فرد ينمو من خالل التفاعل بين العمليّات العقليّة وأساليب السلوك الذي
ّ
تخلّفه األنشطة التكوينيّة والتعلميّة المختلفة انطالقا من توظيف معارف ومضامين
معيّنة ومن األمثلة على ذلك قدرات التحليل والتصنيف والتركيب ...وتختلف درجاتها
تخول لفرد التأثير في
تعرف بمجموع المهارات والسمات التي ّ
من فرد إلى آخر .كما ّ

1

حس – حرك ّية وقدرات
مجال مع ّين .ونجد عدّة صنافات للقدرات نل ّخصها في قدرات ّ
معرفيّة وقدرات سوسيو – وجدانيّة...

تالؤم/

Accomodation Accommodation
مالءمة

هو أحد وجهي المخ ّططات اإلدراك ّية ومفهوم متالزم مع مفهوم التمثّل ،يرى
جون بياجيه
ّ
العقلي ينتظم تبعا لمخ ّططين إدراكيين ينطويان على وجهين إدراكيين غير
أن النشاط
ّ
قابلين لالنفصال هناك من جهة الدمج في الذات التمثّل ) (Assimilationوهناك من
األول يشكّل آليّة
جهة أخرى التالؤم (التكيّف) مع األشياء ّ ، (Accommodation)،
معالجة المعطيات الجديدة ودمجها في المخ ّططات السابقة ،والثاني يشكّل آليّة التعديل
التالؤمي للمخ ّططات السابقة مع المعطيات الجديدة

اكتساب

Acquisition

Acquisition

درك  ،وفي مجال التربية هي مفاهيم أو
تثبيت الذّاكرة لفكرة أو معطى ما ُم َ
المدرس بشكل مدقّق في درسه وسعى إلى أن يكسبها متعلّميه
حقائق أو مبادئ حدّدها
ّ
أو أن ّ
يعززها أو يؤكّد بها مكتسبات سابقة ومن شروطها :قابليتها للتّحديد داخل مادّة
معيّنة؛ ذات وزن في الدّرس؛ متاحة ،يمكن استدعاؤها بيسر.

اتّجاه
2

Attitude Attitude

حالة مكتسبة من االستعداد النفسي كامنة وراء استجابات الفرد وسلوكه نحو
شيء أو أمر معيّن  ،ويقصد باالستعداد مجموعة الصفات الدّاخليّة التي تجعل الفرد
قابال لالستجابة أي ّ
أن االستعداد هو تأهيل الفرد ألداء معيّن بناء على مكتسبات سابقة
منها القدرة على اإلنجاز والمهارة في األداء  ،كما يتفّق علماء النفس االجتماعي
على ّ
أن االتّجاه خبرة شخصيّة ثابتة نفسيّة تتض ّمن تقويما ألشخاص أو قضايا سواء
أكان ذلك التقويم إيجاب ّيا أو سلب ّيا..

استعداد Aptitude Aptitude
المكون للشيء الذي تنشأ
يعني االستعداد التهيّؤ أو األساس أو القابليّة أو الجوهر
ّ
انطالقا منه بيد أنّه ال ينبغي أن نخلط بين مفهوم قدرة ومفهوم استعداد ،فاالستعداد
كامن يشكّل جوهر القدرة وأساسها  ،والقدرة تف ّعل االستعداد فتخرجه من ح ّيز
االستتار إلى ح ّيز الفعل الظاهر القابل للمالحظة والقياس ،ولكن لهذا التفعيل جملة
من الشروط والعوامل الفيزبولوج ّية والنفس ّية ،والمعرف ّية..

تمثُّل  /استيعاب Assimilation Assimilation

هو أحد وجهي المخ ّططات اإلدراكيّة أو اإلجرائيّة لألنشطة العقليّة إ ّنه
بمفهوم التالؤم
ّاخلي
شديد الترابط على المستوى الد ّ
خارجي
) .(Accommodationفالتمثّل هو عمليّة دمج مكونات موضوع
ّ
صة به .يرى
وإعادة تحقيق توازن النشاط
العقلي تبعا لحاجاته الوظيفيّة الخا ّ
ّ
جون بياجيه ّ
العقلي ينتج تبعا لمخ ّططين إدراكيين أو إجرائين
أن النشاط
ّ
ينطويان على وجهين متّحدين غير قابلين لالنفصال :هناك من جهة الدمج في
فاألول يشكّل آليّة معالجة المعطيات
الذات ومن جهة أخرى التكيّف مع األشياء ؛
ّ
الجديدة ودمجها في المخ ّططات الموجودة سابقا ،والثاني يشكّل آل ّية التعديل
التالؤمي التكيّفي للمعطيات السابقة تبعا للمعطيات الجديدة

إرشاد Assistance Assistance
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يعتبر اإلرشاد البيداغوجي في المؤسسات التربوية من أهم قنوات تأطير
المتربصين وتوجيههم ومساعدتهم على تلمس طريقهم للنجاح في حياتهم المهنية
والتربوية.
وال شك أن فترة التربص البيداغوجي تؤثر كثيرا في المسيرة المستقبلية
للمدرس وتساعده على اكتساب الكفاءة البيداغوجية الضرورية والتي ال يمكن دونها
الحديث عن مدرس ناجح ،ولذلك فإن المرشد البيداغوجي (أو المتفقّد )يتحمل
مسؤولية كبيرة ،ألنّه يم ّد يد العون للمدرسين ويساعدهم على تجاوز الصعوبات
ويرشدهم إلى الطرق والوسائل واألساليب واألنشطة الكفيلة باالرتقاء بالتعلم إلى
المستوى المطلوب من أجل تحقيق النجاح للمتعلمين.
ومن الخصال األساسية التي يجب أن يتحلى بها المرشد البيداغوجي نذكر
:
 الكفاءة العلمية والبيداغوجية في االختصاص وفي الممارسة التربوية بشكل عام. اإلشعاع والجدية واالتصاف بروح المبادرة. حسن التواصل والتعامل مع المدرسين بتفتح وأريحية. االقتناع بأهمية اإلرشاد وقيمته في المنظومة التربوية واالستعداد الذاتي لحسنالقيام بهذه المهمة

B
Basic Inquiry Processes
Processus de Renseignements de base
عمليات االستقصاء األساسية
يمكن تلخيص عمليّات االستقصاء األساسيّة على النحو اآلتي:
 المالحظة  Observingبتحديد العناصر وترتيب المالحظات التصنيف Classifying االستدالل  Inferringاستخالص االستدالالت المبنية على المالحظاتواستخدام األرقامUsing numbers
 القياس  Measuringوالتواصل  ،والتنبّؤ  Predictingالستنباطالمعلومات  ،وتكوين أساليب الختبار التنبّؤات
4

 التمييز بين التعريفات اإلجرائ ّية Operational definitionsوالتعريفاتغير اإلجرائيّة
 -بناء الفرضيّات Formaluting Hypothesesواختبارها والتحقّق منها

سلوكية Behaviorism Behaviorisme
ظهرت السلوكيّة بعد الحرب العالميّة األولى في الواليات المتحدة األمريك ّية
سسيها واطسون  Watsonومن أه ّم مبادئها:
ومن أشهر مؤ ّ
 التعلّم ينتج من تجارب المتعلّم وتغيّر استجاباته التعلّم مرتبط بالنتائج التعلّم مرتبط بالسلوك اإلجرائي الذي نروم بناءه التعلّم يبنى بدعم األداء القريب من السلوك وتعزيزهسلبي
 التعلّم المقترن بالعقاب هو تعلّمّ
صة لمنطقها القائم على المثير واالستجابة حيث
تعرضت السلوكيّة لنقد خا ّ
ّ
تو ّجه علم النفس الحديث إلى االهتمام بشخصيّة اإلنسان في مختلف جوانبها
النفسيّة العميقة والجسميّة والعقليّة..

Blended learning
Apprentissage mixte
تعلم مزيج

هو التداخل بين أفضل ما يقدّمه التعلّم التقليدي ،وأفضل ما يقدّمه التعلّم
اإلليكتروني ؛ ويولّف التعلّم المزيج بين أنشطة مختلفة تعتمد على األحداث
ذاتي السرعة (المعتمد في التعلّم
التعليميّة ،والتعلّم االليكتروني المباشر والتعلّم
ّ
على المتعلّم نفسه)؛ ويرجع التعلّم المزيج إلى فكرة ّ
حيني
أن التعلّم ليس
ّ
مستمرة ،لذلك يوفّر التعلّم المزيج فوائد متعدّدة..
الحدوث بل هو عمليّة
ّ
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C
Classroom Management
Gestion de classe
إدارة الصف  /إدارة الفصل
الدراسي

هي قيادة المعلّم األنشطة داخل الفصل أثناء العمليّة التعليميّة -التعلم ّية
لتحقيق األهداف المعلنة ؛ وهي تدبير للظروف التي تجعل فضاء الفصل مكانا
ممكنا لتبادل الخبرات والتفاعالت والمواقف والرؤى

Cognitive strategies
Stratégies cognitiviste
استراتيجيات معرفية

ّ
أي معلومة وهي تشترك
إن االستراتيجيات المعرف ّية ضرور ّية جدّا لتعلّم ّ
وتتكون االستراتيجيات
جميعها رغم اختالفها في معالجة المعلومات الجديدة.
ّ
المعرفيّة من أربع مجموعات وهي الممارسة ؛ واستقبال أو إرسال المعلومات،
والتحليل واالستدالل ،وتنسيق المدخالت أو المخرجات  .وتشير إلى أنواع
مه ّمة من القدرات والمهارات العقليّة األكثر تعقيدا وتركيبا
أصل االستراتيجية اللغوي الكلمة اليونانية استراتيجيوس ،ومعناها فن
القيادة و اختيار األهداف .تم استعمال هذا المصطلح ألول مرة في الميدان
العسكري ،وتعني استخدام اإلمكانيات والمواد والوسائل المتوفرة على أتم وجه
(إطار ُمو ِّ ّجه ألساليب العمل) .ثم انتقل استخدام هذا
لتحقيق األهداف المنشودة،
ٌ
المصطلح ليشمل مجاالت عدة منها مجال التدريس والتعليم
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جدير بالذكر أيضا أنه مهما اختلفت االستراتيجيات وتنوعت ،توجد
نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط مشتركة بينها ،ينبغي ُمراعاتها وأخذها بعين
االعتبار وأهمها:
–التخطيط المحكم للحصة الدراسية.
–تحفيز المتعلمين وتشجيعهم.
–االهتمام بالفروق الفردية ،وفتح باب المشاركة أمام جميع الطالب.
 تعريف االستراتيجية
أصلها اللغوي هو الكلمة اليونانية استراتيجيوس ،ومعناها فن القيادة و اختيار
األهداف .تم استعمال هذا المصطلح ألول مرة في الميدان العسكري ،وتعني استخدام
اإلمكانيات والمواد والوسائل المتوفرة على أتم وجه لتحقيق األهداف المنشودة،
(إطار ُمو ِّ ّجه ألساليب العمل) .ثم انتقل استخدام هذا المصطلح ليشمل مجاالت عدة
ٌ
منها مجال التدريس والتعليم.
 تعريف استراتيجيات التدريس
هي سياق من أساليب وطرق التدريس وتقنيات تنشيط الفصل الدراسي المتغيرة
حسب معايير عدة ،لعل أهمها هو المـــــــــــــــــــــــــوقف التدريسي.
إنها أسلوب المعلم في تدريسه للمواد وفي طريقه لتحقيق األهداف التعليمية
المرجوة ،إنها كذلك الوسائل واألدوات واإلجراءات التي يستخدمها لمساعدته في
َمهمته ،إنها أيضا الجو العام داخل الفصل الدراسي
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعد على الوصول -بشكل منظم ومتسلسل-
إلى ُمخرجات تعليمية مقبولة في ضوء اإلمكانات المتاحة.
إنها كل ما سبق ،لكنها باختصار التخطيط ال ُمسبق والخطة التي يتبعها المعلم
لتحقيق هدف تعليمي.
 أهم استراتيجيات التدريس الحديثة
1استراتيجية العصف الذهني2استراتيجية التعلم بالنمذجة3استراتيجية العمل الجماعي4استراتيجية المناقشة5استراتيجية الكرسي الساخن7

6استراتيجية الرؤوس المرقمة7استراتيجية أعواد المثلجات8استراتيجية التدريس التبادلي9استراتيجية الحقيبة التعليمية10استراتيجية المشروعات11استراتيجية حوض السمك12استراتيجية حل المشكالت أو التعلم القائم على المشكالت13استراتيجية التعلم باالكتشاف14استراتيجية التدريس االستقرائي15استراتيجية الخرائط المفاهيمية16استراتيجية التعلم بالتعاقد17استراتيجية مثلث االستماع18استراتيجية التعليم اإللكتروني19استراتيجية القصة20استراتيجية تقييم األقران21استراتيجية مسرح العرائسش ،ش َِّار ْك
22استراتيجية فَ ِّك ّْر ،ناقِّ ْ23استراتيجية التدريب الميداني العَملي24استراتيجية التفكير الناقد25استراتيجية التعلم باللعب26استراتيجية التعلم الذاتي27استراتيجية كيلر أو التعلم لإلتقان28استراتيجية لعب األدوار29استراتيجية التعلم بالتخيل8

30استراتيجيةK.W.LWhat do we know ? – what do we want to know ?- what do
? we learn

Competencies of teaching
Compétences de l’enseignement
كفايات التدريس
هي مجموع المعارف والمفاهيم والمبادئ والقيم والمهارات التي تلزم المعلّم
للقيام بتعليم ناجح وناجع داخل الفصل أو خارجه؛ وهي كفاية إجرائيّة تعبّر عن مدى
قدرة المعلّم على التفاوض مع المعارف والطرق والوسائل لتحقيق األهداف التربو ّية
بشكل واضح ودقيق و ُمجدٍ.

Communicating
Communication
تواصل  ،اتصال
مرة في الفرنسيّة القديمة سنة 1361
استعمل فعل ّ Communiquer
أول ّ
م Oresmeومعناه ربط الشيء بالشيء ؛ أ ّما المصدر  Communicationفقد
مشتق من الالتينيّة الشعبيّة ليد ّل على
استعمله  J. Terryسنة  1564واللفظ
ّ
مجموع الوسائل والتقنيات المو ّظفة في نقل المعلومات بين األفراد.
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والتواصل عمل ّية اتّصال تسير في اتّجاهين وهي تشمل:
 محاولة فهم األفكار ( تتطلّب مهارات اإلصغاء) -االستجابة ( تتطلّب المعرفة ومهارات التفاعل )

كفاية Competency Compétence
ارتبط مفهوم كفاية بميدان الشغل والمهن وتدبير الموارد البشريّة في ميدان
التربوي وطريقة
التربوي أداة لبناء المناهج
المقاوالت لينتقل بعد ذلك إلى الحقل
ّ
ّ
الستخراج الطاقات الكامنة في الذات المتعلّمة من مهارات ومعارف وقدرات.
ومن هذا التعريف نستخرج عدّة مفاتيح لفهم الكفاية منها:
طبيعي
 االمكانيّة :الكفاية طاقة كامنة ومالزمة لصاحبها ،يستدعيها بشكلّ
لمواجهة الوضعيات التي تحتاج تلك الكفاية
 الصنف :الكفاية تتحقّق انطالقا من صنف أو أصناف من الوضعيات التيتعليمي
يواجهها المتعلّم داخل مسار تعلّمي أو
ّ
 الموارد :الكفاية هي جماع معارف ومهارات ومواقف واتجاهاتوظيفي بين عناصر الموارد لتحقيق توازن منشود
 الدمج  :الكفاية ترابطّ

Complexe situation Situation
complexe
وضعية مركبة

المدرس بل تعني
ال تطابق أو توازي الوضعيّة الديداكتيكيّة التي ين ّظمها
ّ
الوضع ّية المشكلة الملموسة التي يواجهها المتعلّم بمفرده متسلّحا بمعارفه،
وقدراته ،ومهاراته ،وتاريخه ،أو مع أترابه ،ويمكن أن تكون شبيهة بالوضعيّة
ذاتي Situation
التي يعتبرها برسو  Brousseauوضع ّية ذات قصد
تعليمي ّ
ّ
didactique
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مفاهيم Concepts Concepts
يشير مصطلح مفهوم إلى مجموعة من الظواهر والرموز التي تع ّبر عن
خصائص أو سمات مشتركة  ،وهناك المفاهيم الماديّة Concrete conceptsالتي
الحواس مثل مفهومي
يمكن إدراك مدلولها ومعناها عن طريق المالحظة باستعمال
ّ
تشتق من األفكار
المجردة  Abstract conceptsالتي
الحرارة والبرودة ...والمفاهيم
ّ
ّ
المجردة مثل العدالة والحريّة والكرامة...
ّ

مراقبة Content control Contrôle contenu
مستمرة
ّ

المستمرة من الناحية التربويّة إجراء بيداغوجيّا يهدف إلى تقييم
تعني المراقبة
ّ
التعرف على إمكانياتهم ،والوقوف عند ما
مستمرة قصد
أداء المتعلّمين بطريقة
ّ
ّ
يواجهونه من صعوبات يستغلّها المعلّم جميعا في تعديل بعض الطرق والوسائل
والمحتويات وتعزيز أخرى من خالل المالحظة والوصف والرصد والتحليل
والتأويل...عبر معايير كميّة عدديّة (نقاط)أو معايير كيفيّة (مالحظات )

Conversational method
Méthode de
conversation
طريقة حوارية  /طريقة
المحادثة

هي طريقة تعليم ّية تقوم على إدارة المعلّم الحوار بهدف استخالص المواقف
والمعارف من متعلّميه ،وهي طريقة واسعة االستعمال تعود تاريخيّا إلى سقراط
والحوار سواء أكان عموديّا أو أفقيّا تقنية ها ّمة جدّا الغرض منها الوصول
إلى الحقائق والقيم وبناء المعنى من خالل التفاعل والتفاوض والسؤال.

محك Criterion Critère
المحكّ كالمعيار تماما هما عنصرا إخبار من شأنهما الحكم على حضور قيمة
تقديري .
ما وذلك بالرجوع إلى المؤشّرات والقرائن الدالّة بغرض اصدار حكم
ّ
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والمحكّ وجهة نظر يحتكم إليها في الحكم على انتاج المتعلّمين مثال ،هو عبارة
عن ن ّظارتين يرى بواسطتها المعلّم ما خ ّطه متعلّموه.
و المحكّات هي جزء من المعايير ؛ والمعايير أنواع منها المقاييس والقوانين
والمدركات والمبادئ ...

تفكير Pensée innovante
إبداعي

Creative thinking

مر ك ّل تفكير بمراحل منها اإلعداد فالكمون فاالستبصار فالتحقّق فاإلبداع
ي ّ
بالتنوع والجدّة ومن
وهو عملية فكر ّية لها مراحل متعدّدة تؤدّي إلى إنتاج يتّسم
ّ
خصائصه كما حدّدها جليفو رد وتورانس:
 الطالقة Fluencyالقدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من االستجابات في زمن محدّدمتنوعة غير متوقّعة ( التركيز على الكيف)
 المرونة  Flexibilityالقدرة على إنتاج أفكار ّ األصالة Originalityالقدرة على الجدّة في األفكار (كلّما قلّت درجة شيوع الفكرة زادتجدّتها)

D
بيانات

Data Donneés

تشير البيانات إلى مجموع المالحظات واألرقام والمشاهدات واآلراء المتعلّقة
بموضوع ما.
تعرف بأنّها المادّة الخام التي يستعملها العقل ويمكن له عند الربط بين
كما ّ
صورات وأفكار أو نظريّات.
أجزائها الوصول إلى ت ّ
ويجدر التمييز بين البيانات  donnéesوالمعلومات Informationsففي
مجردة ال تأخذ معناها سوى من الربط بينها أو
حين تكون األولى رموزا أو أشكاال
ّ
تفسيرها وتأويلها ،وتكون الثانية واضحة دقيقة ذات داللة في ذاتها
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Deductive method Méthode déductive
استداللية  /طريقة استنباطية /استنتاجية

ّ
إن ك ّل ما هو استنباطي استدالل يفيد البرهان المنتقل من القضايا التي يت ّم
التسليم بها إلى القضايا األخرى التي تنتج عنه بالضرورة دون اللجوء إلى التجربة.
والطريقة االستنباطيّة في التدريس هي القضيّة العا ّمة التي ينطلق منها المعلّم
باعتبارها قاعدة ،يو ّ
ضحها بأمثلة مخصوصة جزئيّة ،وتبنى عند سقراط على مقّدمة
كبرى وصغرى ونتيجة ( ك ّل إنسان فان  ،سقراط إنسان ،سقراط فان) وعكسها
الخاص إلى العا ّم
الطريقة االستقرائ ّية التي يت ّم فيها االنتقال من
ّ

اتخاذ Descision making Prise de décision
القرار

يعرفه هو االستجابة الفعّالة التي توفّر النتائج المرغوبة لحالة مع ّينة
القرار كما ّ
أو لمجموعة حاالت ؛ وعند هاريسون هو اللحظة في عمليّة تقييم البدائل المتعلّقة
بالهدف ..
وينبغي التمييز بين اتّخاذ القرار وصنع القرار  ،فعمليّة صنع القرار تشمل ك ّل
مراحل القرار التي تبدأ بتحليل المشكلة وتحليل أسبابها وتعيين متغيّراتها بما في ذلك
جمع البيانات من مصادرها واستعراض الحلول الممكنة وبناء النماذج أو تصميم
الحلول والمفاضلة بينها ومن ث ّمة اختيار البديل األفضل وتنفيذه .أ ّما اتخاذ القرار
هو عمليّة االختيار بين مجموعة من البدائل في ظ ّل توفّر ظروف معيّنة لتحقيق نتائج
أو أهداف مس ّطرة.

Approche

Descriptive
approach
منهج وصفيdescriptive

علمي واسع االنتشار في العلوم اإلنسان ّية  ،يصف الظاهرة كما هي
منهج بحث
ّ
الراهن بعد جمع معلومات كافية عنها عبر ( االستبانة ،المالحظة،
في واقعها ّ
المقابلة ،تحليل المحتوى ،الروائز )...ويقدّم لها وصفا نوعيّا أو كميّا ..وأه ّم الدراسات
الوصفيّة:
 الدراسات المسحيّة13

 دراسات العالقات المتبادلة -الدراسات التتبعيّة

Diagnostic evaluation Evaluation
تقويم تشخيصيdiagnostique
يقترن التقويم التشخيصي بمرحلة تسبق عمليّة التّدريس ،فهو عبارة عن تد ّخل
في بداية الدرس بغرض توفير بيانات لك ّل من المعلّم وللمتعلّم حول مدى التحكّم في
واألول ّية لمواجهة التعلّمات المنشودة من الدرس.
المهارات األساس ّية
ّ
يقوم التشخيص على اقتناص مجموعة من البيانات والمؤشّرات بناء على ثالثة
نشاطات رئيسيّة:
 تقويم الوضع ّية لفهم الصعوبات ،وإدراك تمثّالت المتعلّمين
 صياغة مظاهر الوضعيّة واالنتظارات منها
 تحويل هذه المظاهر إلى وضعيات مشكل بغرض الوصول إلى
عالجات وحلول

خطاطةDiagram Schéma

تعرف الخطاطة عادة بأ ّنها رسم أو تمثّل يتض ّمن العناصر الجوهريّة في
ّ
مكوناته األساس ّية وما يربطها من
الموضوع المرسوم أو المتمثّل ،ويهدف إلى إبراز ّ
عالقات وما يحكمها من آليّات مثل الرسوم الهندسيّة والطبوغرافيّة وغيرها ،ويرمز
للنشاط الذهني الذي يسبق وضع الخطاطة بالتخطيط أو األخطوط .
تساعد الخطاطة المتعلّم على فهم العناصر العا ّمة وتمثّلها ،وعلى إنشاء دليل
للمفاهيم األساسيّة وإدراك ما بينها من عالقات ،كما تفيد المعلّم في تحديد المعاني
وإبراز المفاهيم بشكل من ّظم.

ديداكتيكDidactic Didactique

برز مصطلح الديداكتيك في منتصف القرن العشرين واستخدم بمعنى ّ
فن
التدريس أو ّ
فن التعليم .Art d’enseigner
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يعرفه ميشال ديفالي  Develayدراسة التفاعالت التي تربط ك ّل من المعلّم
ّ
ي معيّن بغرض تسهيل عمليّة تملّك المتعلّمين
والمتعلّم والمعرفة داخل مجال مفاهيم ّ
المعرفة
ورغم اإلقرار بصعوبة تعريف الديداكتيك ّ
فإن أغلب الباحثين ميّزوا بين مفهومين
كبيرين له:
 الديداكتيك العا ّم ،ويهت ّم بك ّل مشترك وعا ّم بين الموادّ من عناصر داخل المثّلثي
التعليم ّ
ويخص المبادئ األساسيّة ،والطرائق والوسائل والتمشيات
الخاص،
 الديداكتيكّ
ّ
التي تس ّهل تعلّم مادّة ما.
-

Differential(differentiated) pedagogy
Pédagogie différentielle
بيداغوجيا فارقيّة
-
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ولدت نظريّة البيداغوجيا الفارقيّة من المالحظات اآلتية:
عادي أن يصلوا إلى تحقيق هدف تحكّمي إن منح
يمكن ألغلب متعلّمي فصل
ّ
لهم وقت كاف ،ومساعدة كافية للتغلّب على الصعوبات
ينبغي التغلّب على وحدة تعلّميّة قبل البدء في وحدة جديدة
الفردي  ،وجعل الوقت
الخاص وتمثّله
يترك للمتعلّم فرصة للفهم وفق نسقه
ّ
ّ
مسألة شخصيّة
تبنى إجراءات وعمليّات تهدف إلى جعل التعليم متكيّفا مع الفروق الفرديّة بين
المتعّلمين قصد جعلهم يتحكّمون في األهداف المتو ّخاة
وتتسم البيداغوجيا الفارق ّية المستوحاة من بيداغوجيا التحكّم بــــــــ:
 كونها بيداغوجيا منفردة تعترف بذات المتعلّم كشخص له تمثّالته
صة
الخا ّ
متنوعة تقترح مجموعة من المسارات تراعي قدرات
 بيداغوجيا
ّ
المتعلّم
 تعتمد توزيعا للمتعلمين داخل بنيات مختلفة تمكنهم من العمل داخل
مسارات متعدّدة لذلك تعتبر بيداغوجيا السيرورات.

Didactic situation problem
Situation problème didactique
وضعيةمشكلة – ديداكتيكية
مممممممممعممميممممة
مممممممممعممميممممة بممموضم
مممممممممممممي دوكمممماتممميممممل  De Ketelهممممذه الممموضم
ّ
ّ
يسم ّ
االستكشافSituationd’exploration
ّ
إن الوضمممممممع ّية الديداكتيك ّية تحدّد على أنّها وضمممممممع ّية فعل التعليم والتعلّم التي
التعليمي وذلك
تشممممل أنماط التفاعل بين المعلّم والمتعلّمين وموضممموع الفعل التعلّمي
ّ
بغية تحقيق أهداف معيّنة.

Didactic transposition Transposition
didactique
نقل ديداكتيكي
النقل الديداكتيكي هو عمل ّية تحويل معرفة معدّة للتعليم إلى موضوع قابل للتعلّم
 ،ويرجع هذا المفهوم إلى عالم الرياضيات شافالر  Yves Chevallardالذي يرى ّ
أن
:
-

النقل الديداكتيكي يمارس تفكيكا للمعرفة ويعيد انتاجها وبناءها
النقل الديداكتيكي يفضّل المعرفة عن الشخص أو الذات التي أنتجتها
النقل الديداكتيكي يمارس برمجة للمعرفة التي يستقيها
النقل الديداكتيكي يمارس تعميما للمعرفة ( من معرفة عالمة إلى معرفة متعلّمة فعال)

خبرة Direct experience Expérience directe
مباشرة
هي تفاعل مباشر بين الفرد والبيئة عن طريق النشاط واالحتكاك المباشر ؛
والممارسة الفعليّة والخبرة المباشرة تكتسي أهميّة مطلقة بهذا المعنى في التعليم
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والتعلّم .لذلك تهت ّم المناهج التربو ّية الحديثة اهتماما كبيرا بانخراط المتعلّمين في
ونموهم المتكامل.
الحياة انخراطا محسوسا كأساس لتوجيههم وتعليمهم
ّ
غير ّ
أن التفاعل المباشر مع البيئة ال يمكن له أن يحجب التفاعالت األخرى
يتحول التعلّم إلى استنساخ
غير المباشرة التي تقوم على التجريد والتخييل حتّى ال
ّ
ساذج للواقع.

Discovery Method
Méthode de la
طريقة االكتشافdécouverte

يمكن تعريف التع ّلم باالكتشاف بصفة عا ّمة بأ ّنه وسيلة يكتسب بها
ويعرف
شخص ما معرفة معيّنة عن طريق استخدام مصادره العقليّة او الفيزيائيّة ؛
ّ
التعلّم باالكتشاف بأنّه التعلّم الذي يحدث نتيجة معالجة المعلّم المعلومات وتركيبها
حتّى يصل إلى معلومات جديدة؛ وفي التعلّم باالكتشاف يمكن أن يقوم المتعلّم بتخمين
يكون فرضا أو يجد حقيقة رياضيّة باستخدام عمليّات االستنباط أو االستقراء أو
أو ّ
باستخدام المشاهدة واالستكمال

Divergent Strategy
Stratégies
Divergentes
استراتيجية متباينة

على خالف االستراتيجيّة التي تقوم على األسئلة التقاربيّة ّ
فإن األسئلة في
المدرس
متنوعة بشكل كبير ؛ ويعمد
االستراتيجيّة التباعديّة تهدف إلى إثارة إجابات
ّ
ّ
صة ّ
أن األسئلة
إلى طرح تلك األسئلة إلثارة التفكير وبناء الثقة عند المتعلّمين خا ّ
التباعديّة ال تتض ّمن أجوبة صحيحة وأخرى خاطئة ...

E
تربية
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Education

Education

والعلو؛ ويرى أمرسون Emerson
تفيد التربية في اللغة العرب ّية معنى الزيادة
ّ
ّ
يدرب غيره من الكالب .وفي العادة
أن التربية خاصيّة إنسانيّة فالكلب
المدرب ال ّ
ّ
يقصد بالتربية مجموع التفاعالت والممارسات والتأثيرات التي يتو ّخى منها تلقين
الطفل القيم والسلوك  ،وتعويده على عادات المجتمع وتقاليده.

Educational aim

Finalité pédagogique

غاية تربوية
ّ
يميز علماء التربية في مفهوم الغاية التربويّة بين ثالث فئات:
 أوالها البعيدة المدى المشتقّة من فلسفة المجتمع وحاجاته التربو ّية
ويطلق عليها الغائيّات التربويّة )(Finalités pédagogiques
سطة المدى مشتقّة من الغائيّات التربويّة ويطلق عليها
 ثانيها المتو ّ
األغراض التربو ّية )(Buts pédagogiques
 ثالثها القريبة المدى مشتقّة من األغراض التربويّة يطلق عليها
األهداف التعليميّة )(Objectifs pédagogiques

فعاليةEfficacité

Effectiveness

القدرة على تحقيق الهدف المقصود من التعلّم وفق معايير معيّنة بغية الوصول إلى
المرجوة
النتائج
ّ

Experimental Method Méthode
expérimentale
منهج تجريبي

أدق مناهج البحث  ،ذلك ألنّه يعتمد التجربة للتح ّقق
يع ّد المنهج
التجريبي من ّ
ّ
من الفروض وبالتالي في قبولها أو رفضها في ضوء عالقة بين متغيّرين
يقول كلود برنارد "  ...إذ ال سلطة في العلم غير سلطة التجريب"

تقويم Evaluation
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Evaluation

التربوي هو مواجهة بين مجموعة من المعلومات ومجموعة من
التقويم
ّ
المحكّات والمعايير بغض إصدار حكم وأخذ قرار.
وتكاد تجمع الدراسات التربويّة على ّ
أن التقويم عمليّة شاملة تستند إلى
مجموعة من اإلجراءات نوجزها في:
 تحديد موضوع التقويم وأهدافه
 البحث عن األداة المالئمة له وبناؤها
 تنفيذ األداة وإجراء التقويم
 تصحيح اإلنجازات واألداءات أو استخراج المعطيات
صل عليها واتّخاذ القرارات التصحيح ّية
 معالجة المعلومات المتح ّ

تذكر Evocation Évocation
يشكّل التذكّر في علم النفس العمل ّية األخيرة من عمل ّية التثبيت في الذاكرة ؛
وعمليّة تذكّر تض ّم عديدا من صيغ تنشيط الذكريات ويميّز فلوريس  Florésبين:
حرفي أو سرد
 التذكّر :سلوك إعادةّ
التعرف  :سلوك المطابقة  ،الذاكرة اإلدراكيّة
ّ
 إعادة التعلّم :هو تعلّم مستأنف بين انقطاع طويل يتّصف بالسهولة والتناميأ ّما بياجيه يقدّم من جانبه تصنيفا تراتب ّيا في ثالث صيغ تجمع بينها اآلل ّية الوظيف ّية
نفسها:
أوليّة
التعرف (التمييز) :صيغة ّ
ّ
استنباطي
 إعادة البناء :فعلّ
 -التذكّر  :فعل راق من صور عقليّة

مثالExample Exemple
المثال في التعليم هو جملة أو عبارة أو تركيب عددي يلي تعريف المفهوم
عملي محدّد
حي له في سياق
ّ
ويكون الغرض منه توضيحه في صورة استعمال ّ

تمرين Exercice
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Exercise

التمرين أو التدريب مفهوم وثيق الصلة بعلم النفس وعلوم التربية  ،ويقوم
أساسا على التكرار والمحاوالت المتتالية بغرض إتقان سلوك معيّن.
ويتحكّم في نجاح التمرين عدّة عوامل منها:
 طبيعة المحاوالت
 مدّتها
 توزيها في الزمن
 طبيعتها (ذهنيّة نفسيّة حركيّة مهاريّة)

Explicit teaching Enseignement
explicite
تعليم صريح
صريح في إطار مها ّم واقعيّة الكتساب جميع المعارف
يمارس التعليم ال ّ
سواء أكانت معارف تقرير ّية أو إجرائيّة أو شرطيّة؛ ويركّز التعليم الصريح
على فهم المادّة وتخزين المعارف بشكل من ّظم فعّال ،يمكن استدعاؤها عند
التعليمي
الحاجة ،ويمنح فرصة للمعلّم جليّة لوعي درجة فهم المتعلّمين للمقطع
ّ
في ضوء األهداف الواضحة المعلنة سلفا.
إجماال يمكن تلخيص أه ّم مراحل التعليم الصريح في ما يلي من
المراحل:
 تحديد موضوع التعلّم
 نمذجة بناء المعرفة أو تطبيقها
 توجيه المتعلّم نحو التم ّكن من المعرفة
 إفساح المجال للممارسة المستقلّة

Exploration activities
Activités
d’exploration
أنشطة االستكشاف
يندرج االستكشاف ضمن بيداغوجيا اإلدماج ويقوم على الوضع ّية – المشكل
المثيرة لالهتمام والتساؤل في سبيل بناء تعلّم جديد ها ّم ال يمكن تحقيقه فقط باالعتماد
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على ما يتقنه المتع ّلمون سلفا بل يحتاجون إلى تحليل المشكلة ومحاولة استكشاف
التصورات الجديدة.
عناصرها ،والمقارنة بينها ووضعيات سابقة ،ومحاولة بناء
ّ
ومن مقتضيات أنشطة االستكشاف:
 مراعاة تمثّالت المتعلّمين واالنطالق منها
 اختيار الطريقة البيداغوجيّة المناسبة
وبصفة عا ّمة يمكن تسمية وضعيّة استكشاف ك ّل وضعيّة تحدث تعلّما جديدا
صة جديدة ينبغي تثبيتها.
سواء أكان قاعدة أو مفهوما أو معارف خا ّ

F
تفاعل مباشر Interaction
)وجها لوجه(

Face to Face

يجرى التفاعل المباشر وجها لوجه في مجال التعلّم التعاوني ،ويساعد
المتعلّمون بعضهم بعضا في المواقف التعاونيّة بغرض تجويد تعلّمهم .وهذا التعاون
يسمح للمتعلّمين من خالل تبادل اآلراء حول قضيّة ما للوصول إلى تحقيق أهداف
مشتركة باعتبارهم فريقا واحدا يواجه مشكلة واحدة.

عائلة Family situation Famille de situation
الوضعيات

نقول ّ
إن وضعيتين تنتميان إلى نفس الفصيلة أو العائلة حين ته ّمان نفس الكفاية
خطي أو عائلة
وتكونان متساويتن مثل عائلة كفاية إنتاج نصوص سرد ّية السرد فيها
ّ
كفاية ح ّل مسائل رياضيّة تهت ّم بمعادالت من درجة أولى أو ثانية...
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Évaluation

Formative assessment
formative
تقويم تكويني

التكويني بأ ّنه
يعرف ديالندشير  Delandsheere Gilbertالتقويم
ّ
ّ
تقويم يتد ّخل مبدئيّا بعد االنتهاء من إنجاز ك ّل مه ّمة من مها ّم التعلّم ،وموضوع هذا
التقويم إخبار المعلّم والمتعلّم بدرجة التحكّم التي ت ّم تحقيقها.
التكويني هو الوسيلة األدات ّية التي يمكن بواسطتها الحصول على
التقويم
ّ
معلومات
 التّخاذ قرارات لتحسين التعليم وجودة التعلّم لمعالجة نتائج التعلّم تنمية أنشطة الدعمالتعليمي – التعلّمي
 كشف مواطن الضعف في المسارّ

مركز Centre d’intérêt
االهتمام

Focus of interest

هو حسب  Galisson et al,مفهوم وثيق الصلة بالتربية العا ّمة يعني " مبدأ
تنظيم األنشطة المدرسيّة والمادّة التعليميّة  ،وتجميعها حول موضوعات قابلة أن
توقظ لدى المتعلّم صدى تجربة  ،وتقوده إلى تجميع نتائج مالحظاته من أجل إعداده
الكتساب المعارف الجديدة".
والطرائق الف ّعالة هي من أبرز طرائق التدريس التي عنيت بهذا المبدإ ،ففي
فصل الربيع مثال يُؤخذ المتعلمون إلى الغابة القريبة ،ث ّم بعد تلك الخرجة  ،يدرسون
في مادّة علوم األرض والحياة تشّكل النباتات واألزهار  ،وأنواع غراسة األشجار...

G
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تعميم Generalization Généralisation
التعميم مصطلح وثيق الصلة بطرائق التدريس يأتي في المرحلة األخيرة من
الطريقة االستقرائ ّية  inductiveفاالستقراء يقضي تأ ّمل الظواهر الفرديّة وتف ّحصها
والنظر في القاسم المشترك بينها الذي يصاغ في تعميم يأخذ شكل القاعدة أو القانون.

هدف-عائقGoal-obstacle Objectif-obstacle

ّ
إن الهدف العائق مصطلح وضعه الباحث الفرنسي مارتيناد Martinand 1986
وهو مفهوم مرتبط بحقل العلوم الفيزيائيّة والطبيعيّة  ،وهو مصطلح مركّب من لفظ هدف (
المستم ّد من بيداغوجيا األهداف)؛ ولفظ عائق (المأخوذ من أبستمولوجيا باشالر) ،ث ّم ّ
إن الـتأليف
بين اللفظين سيمنح المصطلح داللة جديدة ّ
ألن الهدف ال يحدّد سلفا بل هناك خطوات لتحديده
منها:
-

الكشف عن العوائق انطالقا من تمثّالت المتعلّمين لموضوع التعلّم
تحديد الطريقة األكثر ديناميّة وجدوى لتجاوز ذلك العائق أو العوائق
الكشف عن العائق الذي يمكن تجاوزه من بين العوائق المقترحة واالشتغال
عليه
ترجمة العائق في صيغة أهداف إجرائيّة
وضع إجراءات عالجيّة في صورة وجود صعوبة ما
باختصار الهدف العائق هو نتيجة مواجهة بين منطقين منطق األهداف التي
ي ّحددها المعلّم الخبير ومنطق تحديد الصعوبات التي تفرزها تمثّالت المتعلّمين.

Group dynamics
Dynamique
des groupes
ديناميات الجماعة
يقوم هذا المفهوم على لفظين :الديناميّة وهي عكس اآلليّة أو الميكانيكّة ،وهي
حاالت الشعور من جهة اتّصافها بالحركة والتبدّل؛ والجماعة هي طائفة من األفراد
يجمعهم غرض واحد.
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وتعني دينام ّية الجماعة تقنية سيكولوجية تهت ّم بدراسة أنماط السلوك المثارة
بهدف التجربة أو هي تلك القوى النفسيّة
داخل مجموعة صغيرة من األفراد
الجماعي
المحركة الفاعلة التي تكمن وراء السلوك البشري
واالجتماعيّة
ّ
ّ
وتتميّز ديناميّة الجماعة بمجموعة من الخصائص منها:
 أنّها تشكّل بؤرة التفاعالت بين المجموعة الواحدة أو بينها
والمجموعات األخرى المجتمعة من أجل غرض واحد
القيادي  ،ومن ردود األفعال
 أنّها تفرز أنماطا مختلفة من السلوك
ّ
المنجذبة لذلك السلوك أو النافرة منه
 أنّها تستنفر القوى والقدرات الكامنة لدى األفراد التي يصعب
اكتشافها عند الفرد منعزال
وهو ما يعطيها مشروعيّة قياس العالقات التفاعليّة وضبطها وتحليلها
وتفسيرها...

H
أثر الهالة

Effet Halo

Halo Effect

المدرس إلى تقويم أداء متعلّم ما بناء على تقويم أداء سابق ،عوضا
هي نزعة
ّ
الموضوعي.
عن التقويم
ّ
وللتخفيف من الظاهرة يجدر بالمعلّم مثال أن يقرأ جميع إجابات المتعلّمين عن
األول ث ّم عن السؤال الثاني ...حتّى تتو ّ
ضح له االعتقادات الخاطئة ،والمجاالت
السؤال ّ
التي ت ّم تعلّمها فعال والمجاالت التي تحتاج الدعم وإلى تدريب أكثر ..

I
األنموذج Mode iconique
أيقوني
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Iconic mode

ّ
الحواس أو الوسائط
إن األ نموذج األيقوني هو تعلّم قائم على استعمال
ّ
معرفي للظاهرة أو الشيء
الحسيّة البصريّة حيث تقوم الصورة أو األيقونة بتمثيل
ّ
المزمع تعليمه أوتعلّمه.
صور؛ يمكن أن يكون في ك ّل مراحل الدرس ،يسر
ومن خصائصه  :استعمال ال ّ
السيطرة عليه وتفسيره.

فكرة

Idée

Idea

التصور ال المتكافئ أو الصدق الموضوعي أو هي الصدق من حيث هو صدق؛
هي
ّ
عندما يكون شيء ما ذا حقيقة فإنّما يكون كذلك بواسطة فكرته .

Information Processing
Theory
Théorie de traitement de l'information
نظرية معالجة المعلومات

تعني ّ
أن عمليّة التعلّم دائرة متّصلة حيث تنتقل المعلومات من أجهزة االستقبال
الحس ّية عبر الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة إلى استجابة المتعلّم ومن نتائج
تحويل المعلومات إلى الذاكرة البعيدة تحويلها إلى رموز قادرة على تطوير الخطاطات
الذهنيّة وتعديلها والتحكّم أو إضافة أخرى داعمة.

تعليمات Instruction Consigne

يمكن تعريفها على أنّها مجمل تعليمات العمل التي تقدّم للمتعلّم بطريقة مضمرة
متنوعة انطالقا من دعامة معيّنة (سياق  -وظيفة  -معلومة)
وفي سياق وضعيات
ّ
وبالتالي فهي تترجم الغرض المقصود من خالل استثمار الوضعيّة التعليميّة التعلّميّة
المقترحة أثناء ممارسة فعل التعلّم والتعليم.
وفي تعريف آخر نجد أنّها أمر يعطى للقيام بعمل معيّن في صيغة عبارة تحدّد
المطلوب أو الهدف المراد تحقيقه.
وللتأكّد من وضوح التعليمات ينبغي لها أن تجيب عن األسئلة اآلتية:
من ؟ ماذا؟ أين ؟ متى ؟ كيف ؟ لماذا؟
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Activités

-

Integration activities
d’intégration
أنشطة اإلدماج

نشاط يستدرج المتعلّم لتعبئة مكتسبات مختلفة كانت موضوع تعلّمات
متعدّدة
فهي لحظات تسعى إلى إضفاء معنى على تلك التعلّمات؛ ويلجأ عادة إلى اإلدماج
بعد نهاية بعض المقاطع التعليميّة أو لتحقيق األهداف الشاملة المساعدة على
التعلّمات الالّحقة ومن مقتضيات هذا النشاط:
أن يكون المتعلّم فاعال في جميع مراحله
صة ليسهل اإلدماج
أن يكون قادرا على تعبئة الموارد الخا ّ
أن يحترم في اإلدماج الهدف أو األهداف النوعيّة
أن يكون له معنى عند المتعلّم
أن يكون مهادا لتعلّمات قادمة

سع والتدقيق
مراجع لمزيد التو ّ
ّ
العربية
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