
األسس انثُداغىجُح نعدج تكىَن األساترج 

   تانًساكز انجهىَح نًهن انتستُح وانتكىَن

 .المماربة  بالكفاٌات -1•

 .عملً/ نظري / البارادٌغم عملً – 2•

 
 الدورة التكوٌنٌة المنظمة من طرف

 مؤسسة األعمال االجتماعٌة للتعلٌم

 فرع طنجة أصٌلة                                                                               

 بنادي ابن بطوطة للتعلٌم                                                                                  

 2017دجنبر  17طنجة فً                                                                                 



 :أسئهخ انشق األول من انعزض

ٌالحظ أي متتبع للحمل التربوي ببالدنا خالل العمود  -

والسنٌن األخٌرة انتشار مجموعة من النظرٌات والمفاهٌم 

فمن مماربة التدرٌس باألهداف، إلى مماربة : والمماربات 

التدرٌس بالكفاٌات، إلى بٌداغوجٌا اإلدماج، باإلضافة 

إلى تداول مجموعة أخرى من البٌداغوجٌات، 

كبٌداغوجٌا المشروع، والبٌداغوجٌا الفارلٌة، 

 ...والبٌداغوجٌا المعرفٌة، وبٌداغوجٌا الخطأ، وغٌرها

عزٌز بوستا. د  
www.aziz-boussetta.com 



 

فما الداعً إلى التخلً عن مماربة وتبنً أخرى، هل األمر •

ٌتعلك بمجرد اتباع الموضة األخٌرة الرائجة فً األسواق 

 التربوٌة العالمٌة؟

ولماذا نجد تنوعا فً البٌداغوجٌات فً ظل مماربة واحدة •

 للتدرٌس؟



 تحدَد انًصطهحاخ

 ما الفرق بٌن المماربة والبٌداغوجٌا؟•

 

 L’approcheالمماربة •

...  هً كٌفٌة دراسة مشكل أو معالجة أو بلوغ غاٌة 
وترتبط بنظرة الدارس ومرتكزاته النظرٌة 

 ...العامة
  

 



 Pédagogieالبٌداغوجٌا  •

(  واالشتماق اللغوي)ـ حسب التملٌد اإلغرٌمً    
مجموع الخطابات البٌداغوجٌا إلى تشٌر 

والممارسات التً كانت ترمً إلى تدبٌر انتمال 
الطفل من من حالة الطبٌعة إلى حالة الثمافة، وأن 

 .تخلك منه مواطنا صالحا

ـ وٌمكن تعرٌف البٌداغوجٌا باعتبارها اختٌار   
طرٌمة ما فً التدرٌس أو إجراءات وتمنٌات معٌنة، 

 Galisson R. et). وتوظٌفها بارتباط مع وضعٌة تعلٌمٌة

Coste D. Dictionnaire de didactique…) 

 



مقبرنخ ثٍن مزتكزاد مقبرثخ انتذرٌس ثبألهذاف، 

 ومقبرثخ انتذرٌس ثبنكفبٌبد



 باألهداف مقاربة التدرٌس



 باألهداف مقاربة التدرٌس

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي



 باألهداف مقاربة التدرٌس

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي



 باألهداف مقاربة التدرٌس

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

 التطور العلمً



 باألهداف مقاربة التدرٌس

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً



 باألهداف مقاربة التدرٌس

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً



 باألهداف مقاربة التدرٌس

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

ـ رواج قٌم الدٌموقراطٌة 

 وحقوق األقلٌات واألفراد
 ـ الفلسفة البرجماتٌة

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً



 باألهداف مقاربة التدرٌس

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

ـ رواج قٌم الدٌموقراطٌة 

 وحقوق األقلٌات واألفراد
 ـ الفلسفة البرجماتٌة

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً

االنعكاسات 

على المستوى 
 التربوي



 باألهداف مقاربة التدرٌس

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

ـ رواج قٌم الدٌموقراطٌة 

 وحقوق األقلٌات واألفراد
 ـ الفلسفة البرجماتٌة

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً

التخطٌط، العقالنٌة،  ـ

 .والفعالٌة
 .ـ صٌاغة األهداف اإلجرائٌة

االنعكاسات 

على المستوى 
 التربوي



 باألهداف مقاربة التدرٌس بالكفاٌات مقاربة التدرٌس

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

ـ رواج قٌم الدٌموقراطٌة 

 وحقوق األقلٌات واألفراد
 ـ الفلسفة البرجماتٌة

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً

التخطٌط، العقالنٌة،  ـ

 .والفعالٌة
 .ـ صٌاغة األهداف اإلجرائٌة

االنعكاسات 

على المستوى 
 التربوي



 باألهداف مقاربة التدرٌس بالكفاٌات مقاربة التدرٌس

 ـ الصناعة اإللكترونٌة الدقٌقة
 .ـ الثورة اإلعالمٌة والمعرفٌة

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

ـ رواج قٌم الدٌموقراطٌة 

 وحقوق األقلٌات واألفراد
 ـ الفلسفة البرجماتٌة

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً

التخطٌط، العقالنٌة،  ـ

 .والفعالٌة
 .ـ صٌاغة األهداف اإلجرائٌة

االنعكاسات 

على المستوى 
 التربوي



 باألهداف مقاربة التدرٌس بالكفاٌات مقاربة التدرٌس

 ـ الصناعة اإللكترونٌة الدقٌقة
 .ـ الثورة اإلعالمٌة والمعرفٌة

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

ـ التطور الهائل فً العلوم الدقٌقة 

 األحٌاء وخاصة علم
 ـ ظهور علم النفس المعرفً

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

ـ رواج قٌم الدٌموقراطٌة 

 وحقوق األقلٌات واألفراد
 ـ الفلسفة البرجماتٌة

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً

التخطٌط، العقالنٌة،  ـ

 .والفعالٌة
 .ـ صٌاغة األهداف اإلجرائٌة

االنعكاسات 

على المستوى 
 التربوي



 باألهداف مقاربة التدرٌس بالكفاٌات مقاربة التدرٌس

 ـ الصناعة اإللكترونٌة الدقٌقة
 .ـ الثورة اإلعالمٌة والمعرفٌة

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

ـ التطور الهائل فً العلوم الدقٌقة 

 األحٌاء وخاصة علم
 ـ ظهور علم النفس المعرفً

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

 ـ تكرٌس نفس القٌم السابقة

ـ دخول عصر العولمة واشتداد التنافس 
 حول تطوٌر الكفاٌات وتحسٌن الجودة

ـ رواج قٌم الدٌموقراطٌة 

 وحقوق األقلٌات واألفراد
 ـ الفلسفة البرجماتٌة

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً

التخطٌط، العقالنٌة،  ـ

 .والفعالٌة
 .ـ صٌاغة األهداف اإلجرائٌة

االنعكاسات 

على المستوى 
 التربوي



 باألهداف مقاربة التدرٌس بالكفاٌات مقاربة التدرٌس

 ـ الصناعة اإللكترونٌة الدقٌقة
 .ـ الثورة اإلعالمٌة والمعرفٌة

 المٌكانٌكٌة|ـ الصناعة الثقٌلة
 التاٌلورٌة ـ

 التطور 

 الصناعً
 واالقتصادي

ـ التطور الهائل فً العلوم الدقٌقة 

 األحٌاء وخاصة علم
 ـ ظهور علم النفس المعرفً

 ـ النظرٌة السلوكٌة فً التعلم
Behaviorisme 

 التطور العلمً

 ـ تكرٌس نفس القٌم السابقة

ـ دخول عصر العولمة واشتداد التنافس 
 حول تطوٌر الكفاٌات وتحسٌن الجودة

ـ رواج قٌم الدٌموقراطٌة 

 وحقوق األقلٌات واألفراد
 ـ الفلسفة البرجماتٌة

التطور 

الفكري 
 والسٌاسً

فً المجال  ـ اعتماد نظرة شمولٌة

 .التربوي

ـ اعتبار شخصٌة المتعلم كل ال ٌمكن 
 تجزٌئه 

التخطٌط، العقالنٌة،  ـ

 .والفعالٌة
 .ـ صٌاغة األهداف اإلجرائٌة

االنعكاسات 

على المستوى 
 التربوي



 يقازتح انتدزَس تاألهداف

مستوى 

 الهدف

 مضمونه

 للدولة عامةتوجهات الالوفلسفة التربٌة  غاٌة

 نواٌا المؤسسة التعلٌمٌة ونظامها التعلٌمً مرمى
أبعاد شخصٌة التلمٌذ العقلٌة والوجدانٌة  عامهدف 

 حركٌة –والحس 
 محتوى درس معٌن سٌنجز فً حصة أو أكثر خاصهدف 

سلوكات ٌنجزها التلمٌذ لكً ٌبرهن على  إجرائًهدف 
 بلوغه الهدف



 مقاربة التدرٌس بالكفاٌات



 :اإلشكبل

إحدى المرتكزات ـ كبالكفاٌات المقاربة ـ إلى أي حد ساهمت •

األساسٌة التً أرسٌت علٌها عدة تأهٌل األساتذة المتدربٌن 

فً وضع عدة والتكوٌن ـ  بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة 

فً التشرذم والتنوع ، فً ظل بالوحدة واالنسجامتتسم تأهٌل 

الدروس النظرٌة بمراكز التكوٌن، والوضعٌات المهنٌة، 

االختالفات الملحوظة ـ كما وكٌفا ـ فً رصٌد عن ناهٌن 

األساتذة المتدربٌن، المكتسب من خالل تكوٌناتهم األساسٌة 

الجامعٌة والمدرسٌة السابمة، واالختالفات البدٌهٌة الكامنة فً 
 الخ ؟؟؟...السوسٌوثمافٌة" مشاربهم"تكوٌناتهم الذاتٌة وتنوع 



 

 

 

 
 عـــــــــــــــــــــــــدة الـــــتـــــأهــــــــــٌـــــــل

لمقاربة بالكفاٌاتا  

 الوحدة
 واالنسجام

 التعدد
 واالختالف



 مب هً انكفبٌخ؟

الموارد مجموعة من وتعبئة  حشد وتجنٌدالكفاٌة هً "•

فئة لمواجهة ..( لٌم واتجاهات، مهارات معارف، ) المعرفٌة 

 . " وفعالٌةالمشكالت بدلة /من الوضعٌات

                                       Perrenoud; Paqay; Rey; Boterf      



 انمىارد انمعزفٍخ

 

Savoir-être 

compétence 



 ال ٌمكننا تلمٌن كفاٌة؛•

 ...لكن ٌمكننا بناؤها وتنمٌتها •



 من

 اكتساب

 الموارد

 

 

 

 

 إلى 

 

 

 

 

 

 إدماجها

 الوضعٌة المشكلة

 الكفاٌة

الكفاٌة المكتسبة 

سابما لد تصبح 

إحدى الموارد 
 التعدد لبناء كفاٌة جدٌدة

 الوحدة



التعامل مع المعارف  

باعتبارها موارد لابلة 

ولٌست غاٌة فً حد  للتعبئة

 .ذاتها

 جدٌد دٌداكتٌكًوضع عمد. 

 والتمنٌات  البٌداغوجٌاتتنوٌع

 .واألنشطة

تبنً تخطٌط مرن وتولع المماومات. 

 االتجاه نحو ألل ما ٌمكن من

 .االنغالق التخصصً

وجود مناخ تنظٌمً مالئم. 

 

 

 

                  
 

 

على المستوى " ثورة" 

 :الدٌداكتٌكً/البٌداغوجً

". التدرٌب"إلى " التعلٌم"من   

على المستوى " ثورة" 

" إعادة النظر:"اإلبستمولوجً

 .  فً تنظٌم المعارف



 بناء كفاٌة
:ٌختلف باختالف  

 سٌاق البناء واإلدماج األشخاص الموارد
(الوضعٌات)  

هذه المتغٌرات تتٌح المجال لالختالف 

ولوجود لمسات شخصٌة تطبع رصٌد  

(الفروقات)الكفاٌات المحصل علٌه   

الالحتمٌة 

االبتعاد عن النمطٌة 

المرونة 

التنوٌع 

 التجرٌب والممارسة

  والتدرٌب

التبصر (métacognition) 

 





 لبناء عدة التأهٌل منهاجٌااعتماد المقاربة بالكفاٌات إطارا 

الممهننةالوضعٌات   

 الوضعٌات المهنٌة

التأهٌل مجزوءات  

 الكفاٌات المهنٌة

المركز 

 الجهوي

40% 

 مؤسسات 
 التدارٌب

60% 

 التأهٌل



 :نثناء انكفاَاخ انًهنُح انًستهدفح

 :العمل بمنطك الفرٌك

 .اآلخر،  باختالف التخصصات والمهام ٌكملكل فرد فٌه  •

 .بٌن جمٌع أعضاء الفرٌكال مفاضلة •

لبناء الكفاٌات المهنٌة موارد الكل ٌعتبر إسهاماته لبنات و•

 .المستهدفة

الفرٌك ٌضم الطالمٌن اإلداري والتربوي والمرشدٌن التربوٌٌن )
 ...(واألساتذة المتدربٌن





 

 

 التعدد

 الموارد الفضاءات المتدخلون

 ٌغنً

الكفاٌة 
 المهنٌة



:شسَطح حصىل انتناغى تُن كم انعناصس وانًكىناخ  

orchestration 



صعىتاخ االستفادج ين يقازتح انتدزَس تانكفاَاخ 

كإطاز ينهجٍ نثناء انكفاَاخ انًهنُح نألساترج 

 :  انًتدزتُن

 :على مستوى منظومتنا التربوٌة

االنعكاسات السلبٌة للفراغ البٌداغوجً بمؤسساتنا التعلٌمٌة بعد •

 ....إلغاء بٌداغوجٌا اإلدماج 

 ...ضعف االهتمام بمشارٌع المؤسسات  وبتنشٌط الحٌاة المدرسٌة•

ضعف التخطٌط االستراتٌجً وضعف المأسسة فً عمل وزارة •

 ...التربٌة الوطنٌة

البطء الشدٌد فً تنفٌد ممتضٌات المرسوم المحدث للمراكز على •

 ...كافة المستوٌات 

 

 



 :التدارٌبعلى مستوى مراكز التكوٌن ومؤسسات 
 

أدى إلى نمص ... الجامعٌة ضعف تفعٌل اإلجازة المهنٌة بكل المسالن •
لدى األساتذة ( مالمح الدخول)وتفاوت ملحوظ  فً الموارد المكتسبة 

 .المتدربٌن

 ...  تأثٌر البداٌة المتأخرة جدا للموسم التأهٌلً بالمراكز•
ضعف التواصل بٌن الفاعلٌن األساسٌٌن فً مجال تأهٌل األساتذة •

 .المتدربٌن بالمراكز

 ...نمص فً الموارد البشرٌة التربوٌة واإلدارٌة فً بعض التخصصات•

داخل  المهننةضعف ملحوظ فً كثٌر من المعدات الالزمة لتفعٌل •
مختبرات مجهزة ومالئمة لكل التخصصات، األدوات الالزمة . )المراكز

 ...(  للتعلٌم المصغر االحترافً

من ... صعوبة التخلً عن الممارسات الموروثة  من المدرسة التملٌدٌة•
 .الخ.... طرف كثٌر من الفاعلٌن 

 



 .عملي –نظري  –عملي : انثازادَغى



 تعسَف يفهىو "انثازادَغى"

نشٌر فً البداٌة إلى أننا فضلنا االحتفاظ بلفظ المصطلح اإلغرٌمً •
نظرا لتداول كثٌر من المصطلحات .(  paradigme).األصلً 

العربٌة المترجمة له، كالنموذج، واألنموذج، والصٌغة، والمنظور، 

 ...والرؤٌة والمعتمد والتصور

مجموع المعتمدات والتصورات   باعتباهالبارادٌغم   بٌربومٌعرف  •

تنتج عنه كل خطابات شخص  مفاهٌمٌاوالمٌم التً تكون نموذجا 

. معٌن أو اتجاه ما، باعتبار هذا األنموذج نسما تفسٌرٌا 

(Berbaum,J.1982 ). مما ٌجعل منه تصورا اختزالٌا

(Réductionniste ) وشمولٌا(Globaliste ) كما ٌعبر عن منظور

 (.  Piaget, J. 1975).بنٌوي تكوٌنً أٌضا 



انسبئذح قجم  انجزادٌغمبد  

( عمهً -نظزي -عمهً) انجزادٌغم  

النموذج الحرفً التملٌدي  النموذج األكادٌمً الكالسٌكً  
Artisanal 

األولوٌة للجانب 

األكادٌمً -النظري  
(théoros) 

 

األولوٌة للممارسة 

 العملٌة
(Praxis) 

تكوٌن مدرس  ذو دراٌة جٌدة ـ 

بالمضامٌن التخصصٌة والبٌداغوجٌة 
 .ونماذج البحث التطبٌمً

 .التكوٌن بالممارسة  المٌدانٌةـ 

ـ تملٌد وإعادة إنتاج ممارسة  المدرسٌن 

 .المتمرسٌن

ـ المصاحب المكرسة للممارسات الجٌدة 
 .للمدرسٌن النموذجٌٌن



 النموذج األكادٌمً الكالسٌكً
النموذج الحرفً التملٌدي   

Artisanal 

 عملً –نظري : البارادٌغمـ 

ـ االعتماد على العلوم 

النظرٌة إلنتاج نماذج لابلة 

تعلٌم : ) للتطبٌك عبر

مصغر، مدارس تطبٌمٌة 
 ...لتعمٌمها تدرٌجٌا( نموذجٌة

 عملًعملً ـ  البارادٌغمـ 

ـ إعادة إنتاج الممارسات 

العملٌة  السابمة بعٌدا عن 

 العلوم النظرٌة 
 



 (  عمهً -نظزي -عمهً) انجزادٌغم

التكوٌن مهننة  

ولٌست مجرد لحظة المهنٌة موضوعا للتكوٌن  اعتبارالممارسة
 بسٌطة لتطبٌك النظرٌات البٌداغوجٌة أو الدٌداكتٌكٌة لمزاولة المهنة

 :ٌُفعل وفك السٌرورة (Trialectique)نموذج ثالثً األبعاد 

ـ من الممارسة إلى الممارسة، مرورا بالتحلٌل النظري، 

 .لخطاطات الفعل والمهٌكلالمفسر 



التدرٌب العملً أصبح فرصة للتأمل، ووسٌلة ضرورٌة •

 .للممارسة المهنٌة التبصريالنطالق خطوات التحلٌل 

أزمنة التأهٌل بالمراكز هً أزمنة للتأمل فً الفعل،  من أجل •

 ...إدماج مختلف المعارف المهنٌة

تٌسر عملٌات النمل  البارادٌغممراكز التأهٌل وفك هذا •
من الحمل   (la transposition didactique) الدٌداكتٌكً

 ...النظري لحمل الممارسة

 

 



«  Savoir-enseignerخصوصٌة معرفة التدرٌس »تطوٌر •

إلى « المعرفة من أجل التدرٌس» والتً تؤكد على أهمٌة 

مع المعارف  والتمفصل، «المعرفة المدرسة»جانب إتمان 

 .العملٌة والنظرٌة

إنه تكوٌن ٌؤكد على خصوصٌة مهنٌة التدرٌس، كممارسة •

ألن . تفاعلٌة فً وضعٌة بٌداغوجٌة، وفً سٌاق هادف

التدرٌس مهنة معمدة ، ال ٌمكن حصره فً مهام أو طرائك أو 
 تمنٌات مخطط لها مسبما؛  



ٌغادر مثالٌة اإلتمان العمالنٌة لفائدة التكٌف  الممهننالتكوٌن •
وهكذا ننتمل من مدرس ... المستمر مع الوضعٌات المستجدة 

-savoirالتدٌسمعرفة »ٌمارس تمنٌات إلى مهنً محترف ل 
enseigner » ًالتفاعلٌة السٌرورات، خبٌر ف... 

 

إلى أي حد استطعنا استٌعاب : نتساءل بعد هذه التوطئة•
الذي ٌمثل أحد األعمدة األساسٌة التً  البرادٌغموممارسة هذا 

 بنٌت علٌها عدة التكوٌن الجدٌدة؟

لمحاولة اإلجابة على هذا السؤال سنستمع لبعض أساتذتنا •
السابمة فً / المتدربٌن عبر تموٌمهم لتجربتهم األولى 

 :  (2015/2014)التكوٌنٌة خالل السنة  التدارٌب



 معطٍبد إحصبئٍخ عن انمستجىثٍن

 
 %النسبة 

عدد 
 المستجوبٌن

 العدد

اإلجمالً 
 بمركز طنجة

 األسالك

 االبتدائً 50 23  46%

 اإلعدادي 207 52  25,12%

 التأهٌلً 115 28  24,35%

 المجموع 372 103   % 27,69



 يدي يالءيح األنشطح انتدزَثُح نألهداف انًسطسج



 مقذار انتزكٍز عهى تخطٍط انىضعٍبد انذٌذاكتٍكٍخ



 يقداز االستفادج ين أنشطح انحُاج انًدزسُح



يدي االنسجاو تُن انتكىَن تانًسكز انجهىٌ 

دازَةانتانًُدانُح تًؤسسح  وانتدازَة  



 يدي فعانُح تأطُس انًسشدَن انتستىَُن



 يقداز يساهًح األساترج انًتدزتُن تًجًىعتٍ



نألستاذ انًتدزبانفسدَح  حًشازكانيقداز   



 انتدازَةدزجح انسضً واالزتُاح انعايح ين هره 



 األجىثخ عن األسئهخ انمفتىحخ

 انتذارٌتفً  راقتهمأهم انجىانت انتً 

 األجوبة تكرارها العدد
 

 

 

46 

2 .3 .7 .8 .9 .10 .11 .17   .18 .24  .

25 .27 .31 .32. 35 .37 .38 .40 .41  .

42 .43 .46 .47 .48 .49 .51 .58 .60  .

62 .63 .64 .65 .68 .70 .75 .78 .79  .

82 .84 .87 .90 .92 .93 .96 .98 .100           .

العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة على أرض  معاٌنة
 . االستئناس بالوسط المهنً. الوالع

 

 
45 

4 .6 .11  .16 .19 .20 .23 .28 .30 .

32 .34 .36 .40 .41. 42 .44 .45 .46  .

47 .49 .50 .54 .55 .56 .57 .59 .60  .

66 .67 .69  .73 .76 .77 .80 .81 .84  .

86 .89  .90 .94 .96 .99 .101 .102  .

103          .    

االستفادة من خبرات األساتذة المرشدٌن، 
 .وحسن معاملتهم

 

17 
3 .4 .10 .14 .16  .20. 29 .36 .52  .

53 .55 .56 .70 .81 .88 .94 .96   . 
االستمبال الجٌد من طرف إدارة المؤسسة، 

 ...وتعاونها 



 األجىثخ عن األسئهخ انمفتىحخ

 (1) انتذارٌتأهم انجىانت انتً نم تزقهم فً 
 األجوبة تكرارها العدد

 

 

 

37 
 

1. 2 .6.8 .9 .15 .18  .22  .24  .

25 .26 .27 .29 .31 .32 .34 .35  .

38 .52 .54 .55 .56 .57 .59 .60  .

69 .76 .77 .79 .80 .82 .85 .86  .

88 .89 .93 .102          . 

كضعف  التدارٌبالتً تعانً منها مؤسسات  المشاكل

تجهٌزاتها واالكتظاظ بألسامها، والعنف المدرسً، 

وضعف مستوى التالمٌذ بها، ومولها أو بُعدها عن 

مركز التكوٌن وعدم توفرها على الصفة النموذجٌة 
 ...  التدارٌبالالئمة بمؤسسات 

 

21 
 1 .14 .16 .20 .28 .39 .48 .49  .

52 .58 .60 .61. 65 .70 .71 .75  .

78 .80 .81 .92 .95  .   

 .التدارٌب عدم االستٌعاب الجٌد ألهداف

 

11 
24 .27 .36 .37 .40 .41 .46 .

66 .67 .82 .101     . 
بخصوص الوثائك ... ضعف تعاون اإلدارة معنا

على أنشطة الحٌاة  وعدم تمكٌننا من االطالع
 ...المدرسٌة



 األجىثخ عن األسئهخ انمفتىحخ

 (2) انتذارٌتأهم انجىانت انتً نم تزقهم فً 

مرات  عدد
 تكرارها

 األجوبة

 

09 
7 .24 .25 .30 .47 .

70 .75 .97. 99 .     
غٌاب االصطحاب من طرف المكونٌن 

 .التدارٌببمؤسسات 

 للتدارٌبلصر المدة الزمنٌة  .  50. 45. 11. 4 04

 

04 
المٌدانٌة دون تكوٌن  بالتدارٌباالصطدام  .87. 76. 54. 28

 .مسبك

 عدم تنوٌع الدروس لتشمل كل المستوٌات .  49. 4 02



 األجىثخ عن األسئهخ انمفتىحخ

 (1)انمقجهخ  انتذارٌتاقتزاحبتهم نتحسٍن 

 األجوبة مرات تكرارها عدد
 

18 
1. 2 .5.8 .10  .21 .40 .

57 .67 .69 .77 .79 .

84 .86 .90 .93 .96 .

102        . 

   للتدارٌبمؤسسات نموذجٌة  اختٌار

 

13 
12 .13 .17 .26 .30 .

42 .51 .62 .66 .89 .

90 .91 .92       . 

 .الشك النظري مع الشك العملً مالءمة

 

13 
22 .31 .46 .48 .51 .

56 .61 .62 .65 .70 .
78 .92 .95  .       

مشاركة األساتذة المرشدٌن فً حصص 

والتصوٌب بمركز  اإلعداد والتموٌم
 التنسٌك بٌن المكونٌن والمرشدٌن...التكوٌن

 

07 
27 .33 .34 .37 .44 .

81 .98    . 
 .  من التعلٌم المصغر بالمركز االستفادة



 األجىثخ عن األسئهخ انمفتىحخ

 (2) انمقجهخ انتذارٌتاقتزاحبتهم نتحسٍن 

 األجوبة مرات تكرارها عدد

 

06 
تناوب مجموعات المتدربٌن على مؤسسات  .     100. 88. 64. 63. 43. 32

وإمكانٌة تغٌٌر . جمٌعا لالستفادة منها التدارٌب

 .األستاذ المتدرب لمجموعته
 

03 
مجموعة المتدربٌن فً كل لسم  تملٌص . 100. 45. 26

 لٌستفٌدوا بشكل أفضل

لها عاللة بالجانب  االطالع على تجارب جدٌدة . 38.  7 02
 .النظري

على  بالعالم المروي لالطالع تدارٌببرمجة   .  11 .9 02
 .مشاكله



:استنتبجبد  
هنان مالحظات وآراء ممترحة جدٌرة باالهتمام لتعزٌزها •

 .والتعاون الفعال بٌن مؤسستً التكوٌن والتدرٌب للتمفصل

لكن ٌبدو، من خالل ما سبك أننا مازلنا بعٌدٌن عن استٌعاب •
عملً، بسبب سٌادة  –نظري  -عملً: البرادٌغموتطبٌك 

النموذجٌن السابمٌن علٌه المشار إلٌهما أعاله، بدلٌل التركٌز على 
  : 

 ...النموذجٌة  التطبٌمٌةـ المؤسسات •

 ...ـ البداٌة بالتكوٌن النظري لالنتمال للتطبٌك•

مركز تكوٌن للدروس النظرٌة، فً : ـ الفصل الضمنً بٌن جانبٌن•
 ...  لتطبٌك محتوٌات تلن الدروس التدارٌبممابل مؤسسات 

 ....مفهوم التأهٌل بمراكزنا  أجرأةغٌاب •

 

 

 



: انجزادٌغمهذا  وأجزأحعىائق استٍعبة   

 :على مستوى منظومتنا التربوٌة

االنعكاسات السلبٌة للفراغ البٌداغوجً بمؤسساتنا التعلٌمٌة •
 ....بعد إلغاء بٌداغوجٌا اإلدماج 

ضعف االهتمام بمشارٌع المؤسسات  وبتنشٌط الحٌاة •
 ...المدرسٌة

ضعف التخطٌط االستراتٌجً وضعف المأسسة فً عمل •
 ...وزارة التربٌة الوطنٌة

البطء الشدٌد فً تنفٌد ممتضٌات المرسوم المحدث للمراكز •
 ...على كافة المستوٌات 

 



 :التدارٌبعلى مستوى مراكز التأهٌل ومؤسسات 
 

أدى إلى ... الجامعٌة ضعف تفعٌل اإلجازة المهنٌة بكل المسالن •
(  مالمح الدخول)نمص وتفاوت ملحوظ  فً الموارد المكتسبة 

 .لدى األساتذة المتدربٌن

ضعف التواصل بٌن الفاعلٌن األساسٌٌن فً مجال تأهٌل األساتذة •
 ...والمفتشٌن التدارٌبالمتدربٌن بالمراكز ومؤسسات 

نمص فً الموارد البشرٌة التربوٌة واإلدارٌة فً بعض •
 ...التخصصات

داخل  المهننةضعف ملحوظ فً كثٌر من المعدات الالزمة لتفعٌل •
مختبرات مجهزة ومالئمة لكل التخصصات، األدوات . )المراكز

 ...(  الالزمة للتعلٌم المصغر االحترافً

صعوبة التخلً عن الممارسات الموروثة  من المدرسة •
 .الخ.... من طرف كثٌر من الفاعلٌن ... التملٌدٌة

 



 اإلحبالد

• MARGUERITE ALTET; La relation dialectique entre pratique et théorie dans 
une formation professionnalisante des enseignants en IUFM: d’une 
opposition à une nécessaire articulation. 

• http://riviste.unimc.it/index.php/es_s/article/viewFile/48/19 

• Former des enseignants réflexifs: Obstacles et résistances ; Sous la 
direction de : Marguerite Altet, Julie Desjardins, Richard Etienne, 
Léopold Paquay, Philippe Perrenoud ; Collection : Perspectives en 
éducation et formation 

• http://www.lirdef.univ-montp2.fr/node/456 

•   Philippe Perrenoud; La formation des enseignants 
entre théorie et pratique; Paris, L'Harmattan, 1994.  

• http://www.mawhiba.org/articles/pages/Details.aspx?str=287,46bc51e2-
4c4b-451a-8688-21c444f8fdda 

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme. 
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 وشكزا



 وشكزا


