التدريس بالملكات
نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل في التعليم
إعداد  :د .محمد الدريج
أستاذ باحث في علوم التربية بجامعة محمد الخامس – الرباط
ومدير المعهد المتوسطي للبحث والتطوير IMED -

 -1تقديم  :أسس وأهداف
نقترح في هذه الدراسة نموذجا تربويا أصيال ،يمكن أن يمنح نفسا ً جديدداً للمنهداج التعليمدي ببالدندا،
وهو نموذج ”التدريس بالملكات“ أو "بيداغوجيا الملكات" ،والذي يهدف إلى :
المساهمة في اإلصالح البيداغوجي لنظام التعليم  ،وجعله قادرا علدى مواجهدة مختلدف الصدعوباتوالتحديات خاصة على المستوى المنهاجي  -الديداكتيكي.
 تعميم تعليم مندمج و أصيل عالي الجودة ،و تبني مبادئ و مفاهيم تربوية تراثية. توظيف مفاهيم وأدوات تدريسية متجددة مما يشجع في المنظومة التربوية ،التفاعل بين المدوروثالثقافي و التطورات و الكشوف التربوية المعاصرة  ،وذلك بالعمل على :
 دراسة الممارسات والتجارب التربوية في تراثنا و إغنائها وتوظيفها. دراسة التجارب التربوية العالمية وتقويمها واالستفادة منها. مد الجسور التربوية-التعليمية بين هويتنا الثقافية و المنجزات العالمية المعاصرة . ترسيخ لدى المدتعلم الهوية التراثية -األصةية التدي تدرفا االغتدراب واالسدتالب والتبعيدة بجميدعأشددكالها ،وخلددا االنسددجام والتددوازن بينهددا وبددين الهوي ة المتحتح ة التددي تتميددز بددالحوار وبالتواصددل
المعرفي واالنخراط في مسيرة الحضارة الكونية.
المساهمة في االنعتاا من النقل والتقليدد  ،وتفعيدل شخصديتنا األصديلة والمبدعدة ،سدوا كدأفراد أوجماعددات و المسدداهمة بفعاليددة فددي تقويتهددا بالتربيددة البدنيددة والتربيددة الفكريددة وبترسدديخ االتجاهددات
االيجابية المقبولة والقيم األخالقية وقيم المواطنة.
إننددا ندددعو فددي سددبيل الرقددي بشخصدديتنا وقدددراتنا المبدعددة ،مددن خددالل هددذا النمددوذج وغيددره ،إلددى"اتتحاض عةمي " وإلى "ربيع تربوي"  ،لفرا إصالح شامل وعميدا لوضدعية البحدث التربدوي
والعلمي في بالدنا (التطبيقي منه واألساسي)  ،حيدث تنشدأ مبددئيا النمداذج وتتبلدور الحلدول وتنضدج
النظريات.
 ورد االعتبار للباحثين المحليين ولمخابر البحث الوطنية في الجامعات ومؤسسدات التكدوين العليدافي القطاعين العام والخاص ودعمها باألموال والوسائل واألطر وبرامج التكوين  ،حتدى نكدون فدي
مستوى وضع النماذج واكتشاف النظريات العلمية وابتكدار الحلدول المالئمدة لمشدكالتنا ،لديس فقدط
في قطاع التربية والتعليم بدل فدي جميدع القطاعدات الحيويدة األخدرى مدن صدناعة وفالحدة وصدحة
وتغذية و ثقافة و تكنولوجيا ونقل وإعالم وتشييد البنيات التحتية ...
 كما ندعو ارتباطا بذلك وفي سياا تأصيل نشداطنا التربدوي وغيدره وتحريدره مدن مختلدف أشدكالالتبعية والتقليد واالتكالية واستيراد النظريات الجاهزة ،إلدى إعدادة النظدر فدي أسداليب عقدد اتفاقيدات
الشراكة وتفويت الصفقات مع مكاتب الدراسدات وخاصدة المكاتدب األجنبيدة وتقندين ومراقبدة نشداط
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المنظمات الدولية ووكاالت التعاون وكل الجهات الداعمة والتي يكون لها بالغ األثر في اختيار هذا
النموذج أو ذاك وبالتالي في وضع/فرا استراتيجيات "اإلصدالح"  ،وفحدص وتقدويم نشداطها بمدا
يخدم المصلحة الوطنية قبل كل شي ويستجيب للحاجيات الحقيقيدة لألفدراد والجماعدات ومتطلبدات
الجهات والقطاعات المستفيدة من الدعم  ،في جميع مجاالت التنمية.

 -2الخةحي التظري لةتموذج
يندددرج هددذا النمددوذج البيددداغوجي "التدددريس بالملكددات"  ،ضددمن منظددور " paradigmeتجديةةد
التراث" ،بل هو تطبيا له في المجال التربوي التعليمي  .هدذا المنظدور الدذي بلدوره أسدتاذنا الكبيدر
محمد عابد الجابري في اجتهاداته المتميزة للجواب عن األسئلة المحورية والمصيرية التالية ":
كيف نستعيد مجدنا؟ ؛ كيف نحيي تراثنا ؟؛ كيف نعيش عصدرنا؟؛ كيدف نتعامدل مدع تراثندا؟ ؛ كيدف
نعيد بنا شخصيتنا ؟ ؛ كيف نحقا ثورتنا؟.
يدرك الجابري أن تراثنا تراث حي ،ألنه ظدل سداريا بينندا مدتغلغال فدي نفوسدنا ،وأنده قابدل للتطدور،
إنه "إنساني في قيمه ومناهجه" .في حين بقيت ثقافتنا السائدة حاليا ً متخلفدة " ،مدن مخلففدات عصدور
االنحطاط ،خاصة في طريقة التفكير التي تنتهجها" .ولهذا دعا إلى ضرورة تخليصها من شدوائبها،
و تبندي طريقددة موضددوعية فددي قددرا ة التددراث .إنهددا دعددوة إلددى إعددادة قددرا ة التددراث وإعددادة النظددر
بترتيددب العالقددة الملتبسددة بددين الماضددي والحاضددر ،أو الحداثددة والتددراث ،يو الفهددم التقليدددي للتددراث
والفهم العلمي .والجابري في قرا ته العلمية ينحاز للحداثة ويجعلها منطلقه ومنتهاه ،وال تتحقا تلدك
الحداثددة إال باالرتكدداز علددى التددراث  ،ولددذلك فددأول مهددام المفكددر هددي ضددرورة تحريرنددا مددن الفهددم
التراثي للتراث  ،الذي تحكم طويال بالعقل العربي ،وتخليص هذا التراث من طابعده العدام والمطلدا
والمقدس ،ووضعه فدي إطداره الحقيقدي؛ أي إطدار النسدبية والتاريخيدة ،وال يتحقدا ذلدك إال بتأسديس
الفهم الحداثي و الديمقراطي والعقالني للتراث .
ويعتقد الجابري بأن لهذه العودة دور وظيفي مهم وحاسم  ،يتمثل في االرتكداز علدى التدراث المجيدد
لنقد الحاضر البائس وتأسيس المستقبل .إنها مهمة دفاعية للحفاظ على الهوية واألصالة ضد التبعيدة
واالسددتالب .لقددد كددان التددراث دائمددا حصددنا منيعددا للدددفاع عددن االسددتقالل و للحفدداظ علددى الدددذات
وخصوصيتها الثقافية وقدرتها على التحرر واإلبداع.
علدى أن قددرا ة الجددابري هددي فددي نفددس ا ن دعددوة إلددى القطيعددة  ،لكنهددا ليسددت قطيعددة مددع التددراث
برمتدده ،وإنمددا إلددى قطيعددة مددع نمدداذج معينددة مددن التددراث س داد فددي عصددر االنحطدداط ،وقطيعددة مددع
القرا ات و المناهج غير الموضوعية " ،إن القطيعة التي ندعو إليها ليست القطيعدة مدع التدراث بدل
القطيعة مع نوع من العالقة مع التراث ،القطيعة التدي تحولندا مدن "كائندات تراثيدة" إلدى كائندات لهدا
تراث .أي إلى شخصيات يشكل التراث أحد مقوماتها ،إنها دعوة إلى تجديد التراث ،ال إلى إلغائه".
إن تجديد التراث ينبغي أن يتم وفا رؤي ٍة معاصرة ،فننتقي منه النماذج اإليجابية التي تساعدنا علدى
بنا حاضرنا واستشراف مستقبلنا ،ونترك نماذجه السدلبية أو نعددلها ونغنيهدا .فتجديدد التدراث يعندي
اختيار النماذج النافعة من تراثنا اختياراً قائمدا ً علدى الفهدم والتمييدز والنقدد والمفاضدلة بدين العناصدر
التراثية ،وجعل الصالح منها منطلقا ً إلى اإلبداع واالبتكار .
لقد وجد هذا المتظورالجابري( و الجابرية عموما) المسدتنير والتقددمي و الحدداثي للتدراث  ،طريقده
إلى إعادة تشكيل الرؤى و الباراديكمات  ،التي يستلهمها العديد من الباحثين منهم على سبيل المثدال
محمود السيد  ،الذي يستخلص وجود نماذج جيدة في تراثنا يمكن اإلفادة منها وتوظيفها ،ومدن هدذه
النماذج:
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 التموذج العةمي التجريبي :الذي طوره عدد من علمائنا القددامى مثدل جدابر بدن حيدان والبيرونديوابن الهيثم والخوارزمي وابن النفيس وغيرهم كثير .
 التمةةوذج الةةوظيحي أو التحعةةي للمعرفددة ،انطالق دا مددن الدددعا النبددوي " اللهددم عليمنددي مددا ينفعنددي،علم وبال على صاحبه إال من عمل به ".
وانفعني بما علمتني ،وزدني علماً ،وك ُّل ٍ
 التمةةوذج التربةةوي ،الددذي يجعددل التعلدديم مدددى الحيدداة حقيددا لسنسددان وواجب دا عليدده وعلددى الدولددة،ويجعل الحرية الفكرية أساسا لتنمية الشخصية اإلنسانية وتنمية المعرفة ذاتها
.كما نجد في تراثنا:
 التموذج الةغوي... التموذج االجتماعي... التموذج اإلتساتي ...و نسددتخلص نحددن بدددورنا وعلددى هدددي مددن الجابريددة  ،نموذجددا يخددر مددن تراثنددا نجدددده ونوظفدده
للمسددداهمة فدددي اإلصدددالح البيدددداغوجي المنشدددود فدددي بالدندددا وهدددو التمةةةوذج التعةيمةةةي " ،التددددريس
بالملكات".

 -3مكوتات التموذج وخصائصه
يتميز مقترحندا بالعديدد مدن الخصدائص العامدة التدي سنستعرضدها فدي العنداوين رفقتده ولكنهدا تبقدى
مبددادئ وتوجهددات عامددة  ،تحتدداج بطبيعددة الحددال  ،إلددى بددرامج تطبيقيددة ألجرأتهددا و وتجددارب تددوفر
ظددروف تفعيلهددا داخددل األقسددام والمدددارس ،بددرامج نحددن بصدددد االجتهدداد فددي وضددعها وتفصدديل
مقتضياتها وسنعمل على عرضها ،في دراسات الحقة .
أوال  :توظيةةف المةكةةات  :يوظددف النمددوذج مفهددوم الملكددات ومفدداهيم أخددرى مرتبطددة ...بمعناه دا
التراثدددي األصددديل ،مدددع العمدددل علدددى تطويرهدددا وجعلهدددا أكثدددر غندددى وأكثدددر اسدددتجابة لمتطلبدددات
العصر.وهذه الملكات يمكدن أن تشدكل منطلقدا لمعدايير تنظديم المنهداج الدراسدي بمعنداه الواسدع ،بدل
يمكن أن تتحول هي نفسها إلى معايير تنظم التعليم برمته وترفع من جودته .
ثاتيةةا :تأصةةيا التشةةاا التربةةوي  :إن مددا يبددرر اقتراحنددا لمدددخل الملكددات  ،هددو العمددل واالجتهدداد
لتأصيل النشاط التربوي و إيجاد بدائل مستمدة من تراثنا التربوي و السعي في نفدس ا ن  ،إلغندا
النماذج والمقاربات الحالية والمسدتجدة علدى السداحة التربويدة – التعليميدة  ،بهددف عقلندة التددريس
وجعلدده أكثددر فاعليددة واندددماجا  ،و تطددويره مددن خددالل تربيددة غنيددة ومبدعددة  ،دون التضددحية ،باسددم
العولمة  ،بخصوصيتنا واستقاللنا.
ثالثا :االستجاب لةحاجيات الحقيقي لةمتعةمين  :إننا ننطلا في هذا النموذج  ،من انتقاد التوجهات
التي تريد أن تجعل من بعا المقاربات في التعليم وباسم التجديد  ،أداة لتطويدع البشدر وترويضدهم
وبددرمجتهم وفددا أنمدداط غربيددة وغريبددة ،ضدددا عددن مصددالحهم وعددن احتياجدداتهم الحقيقيددة؛ والعمددل
علددى رفددا المندداهج التددي تسددعى إلددى خلددا أنمدداط مددن التفكيددر واألدا محددددة سددلفا ً وبكيفيددة يليددة،
والتضددييا مددن قدددرات المتعلمددين اإلبداعيددة ،عددوا أن نيس در لهددم سددبل االختيددار بمددا يتوافددا مددع
خصوصياتهم و طموحاتهم ويمكنهم من التثقيف الذاتي والتطوير الشخصي .
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رابعا  :رفض الصةيااات اإلجرائية  -السةةوكي لةتشةاا التعةيمةي  :كمدا ننتقدد االكتفدا بالصدياغات
اإلجرائية -السلوكية و الوضعياتية  ،سوا لألهداف أو للكفايات أو للمعايير  ...وكما هو سائد فدي
بعددا األنظمددة التعليميددة  ،التددي تكتفددي باسددتيراد هددذه المقاربددة أو تلددك  ،والتوقددف عنددد المؤشددرات
الجزئية  ،والتي كثيرا ما تؤدي،فضال عن السقوط في التبعية ،إلى ا لية والنزعة نحو التفتيت .
إن التحديد اإلجرائي-السلوكي لألهداف على سبيل المثدال ،كثيدرا مدا يمندع المدرسدين مدن االسدتفادة
من الفرص التعليمية غيدر المتوقعدة التدي تحددث داخدل األقسدام  ،فيسدتبعدون مبدادرات التالميدذ بدل
ومبادرات المدرسين أنفسهم والتي تفرضدها المواقدف التعليميدة المسدتجدة وال تتناولهدا األهدداف أو
الكفايات أو المعايير  ،المحددة سلفا و بعبارات سلوكية جامدة.
خامسا  :التخايا االستراتيجي واعتماد تظرة استشرافي لةمستقبا  :يتعلا األمر هنا بإيمانندا بدأن
تسدليط األضددوا فدي نمددوذج التددريس بالملكددات  ،علدى االحتياجددات الحقيقيدة للتالميددذ وأسدرهم كمددا
أسددلفنا  ،يتطلددب تحديددد األولويددات واالختيددارات المالئمددة برؤيددة اس دتباقية واعيددة ،قصددد مسدداعدة
صانعي القدرارات التربويدة وواضدعي تشدريعات تطبيقهدا وأسداليب إنزالهدا  ،للتوجده نحدو األهدداف
بعيدة المدى ،مع ْ
إطالعهدم علدى التددابير الواجدب اتخاذهدا فدي الحدين ،قصدد الوصدول إليهدا .إن مدن
أبدرز األزمدات التددي تعداني منهدا العديددد مدن األنظمدة التربويددة ،ومدن ضدمنها نظامنددا ،العجدز عددن
تحديددد الغاي دات النهائيددة للنشدداط التربددوي فددي أطددار فلسددفة واضددحة المعددالم وفددي إطددار استشددراف
المستقبل .
إن استشراف المستقبل عموما ومسدتقبل النشداط التربدوي علدى وجده الخصدوص ،يعندي اسدتخالص
عبددرة مددن الماضددي و اعتمدداد سدديناريوهات مختلفددة معدددة سددلفا ،لجميددع الحدداالت الطارئددة المحتملددة
باالنطالا من المسلمات واالفتراضات المتفا عليها من مختلدف اتجاهدات البحدث العلمدي والفكدري
والعقائدي والتكنولوجي؛ وتعيين اإلمكانيات والقدرات الالزمة إلنجاز أي مسار مستقبلي.
كما نعني باالستشراف في هذا المجال  ،دراسدة الوجهدة المسدتقبلية للمتغيدرات ومكوندات المنظومدة
ومتابعة مسار تطور المةكات األساسي الضرورية لالنخراط في المهن وفي التنميدة عمومدا والتدي
يجب عدم إغفالها ألنها تنبئ بالمستقبل.
شددريطة أن يكددون استشددراف المسددتقبل مبنيددا علددى تخطدديط اسددتراتيجي علمددي  ،ينطلددا مددن حيثيددات
ومعطيددات واقعيددة وتوقعددات معقولددة .وفددي هددذا الصدددد يؤكددد عددالم المسددتقبليات المغربددي المهةةدي
المتجرة  ،على أهمية المنهج العلمدي فدي دراسدة المسدتقبل ،فيقدول" :ال يكمدن دور االستشدراف فدي
دتقبل مرغددو ٍ
ب فيدده،
إصدددار التنبددؤات اعتباطيداً؛ بددل يتجلددى هدفدده فددي تحديددد االتجاهددات ،وتخ ُّيددل مسد ٍ
واقتراح استراتيجيات تحويله إلى مستقبل ممكن".
سادسا  :اعتماد التظةرة الشةمولي لةمتهةاج  :إنندا ندروم فدي هدذه المقاربدة  ،االنطدالا مدن النظدرة
الشمولية للمنهاج و نقترح أن تستهدف المنهداج التربدوي فدي مكوناتده األساسدية :األهدداف التربويدة
والتي تستحضدر مختلدف عناصدر الوظيفدة التربويدة ،سدوا المعرفيدة منهدا أو الجسدمية (الحسدية –
الحركيددة و المهاريددة ) أو الروحيددة –األخالقيددة (الوجدانيددة) .كمددا تسددتهدف االختيددارات المعرفيددة
والعلميددة (المضددامين)  ،وكددذا الطددرا واألسدداليب والتقنيددات والكتددب المدرسددية و أنظمددة التقددويم ،
وخصوصدديات الفئددات المسددتهدفة وأسدداليب المتدددخلين مددن مدرسددين ومرشدددين وإداريددين (القيددادة
التربوية) و تنظديم الحيداة المدرسدية (التنظيمدات البيداغوجيدة وتوزيدع الدزمن المدرسدي و األنشدطة
الموازية .)...
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سابعا :اعتماد المتهاج المتدمج :
من المكوندات األساسدية فدي نمدوذج التددريس بالملكدات ،اعتمداد مبددأ االنددماج بمعنداه الحقيقدي كمدا
نتبندداه فددي "المنهدداج المندددمج" والددذي نعتبددره السددياا الطبيعددي لتطبيددا هددذه البيددداغوجيا األصدديلة ،
يسددعى المنهدداج المندددمج للمؤسسددة (م  )3كمددا نتصددوره  ،إلددى التكامددل لكددن لدديس بمعندداه الضدديا
والمنحرف الذي يختزله في االندماج على مستوى الموارد المعرفية التي يكتسبها التلميدذ ويجنددها
لمواجهة وضعيات  .بل بمعناه العميا والشامل والذي يتمثل في المبادئ الثالثة التالية:
“ -1االتةةدماج العمةةودي بةةين المراحةةا والشةةع ” :إعددادة النظددر فددي هيكلددة التعلدديم (االبتدددائي –
اإلعدادي  -الثانوي  -العالي) مع رؤية مندمجة لتطور مختلف أسالك التعليم بالعالقدة مدع التكدوين
المهني ،كجز من المنظومة التعليمية .بموازاة مع تطوير التعليم العتيدا واألصديل و إيجداد جسدور
التواصل بينه وبين األنظمة األخرى فدي التعلديم العدام والخصوصدي .كمدا تسداير المقاربدة التربويدة
المندمجددة  ،الرغبددة فددي الحددد مددن االزدواجيددة الفاصددلة بددين مندداهج القسددم العلمددي والتقنددي ( الفنددي)
ومناهج القسم األدبى وذلدك بتزويدد الطالدب بخلفيدة متيندة فدى اللغدة والرياضديات والعلدوم الطبيعيدة
واإلنسانية والتكوين الثقافي العام ،بشكل متوازن .
” -2االتةةدماج األفقةةي ” (التناسددا والتكامددل المعرفددي)  :توزيددع السددنة الدراسددية علددى الدددورات
(الفصول) و مراجعة تنظديم الدراسدة فدي مختلدف الشدعب والتخصصدات و تنظديم المدواد الدراسدية
ووحدددات التخصددص ب دالنظر فددي إمكانيددة إحددداث مددواد جديدددة ومددد الجسددور بددين المددواد المعروفددة
تقليديا بتطبيا مبدأ التكامل  ،مع مراعاة خصوصيات المواد الدراسية والتخصصات على حدة.
و أن يتم تحقيا التكامل بين المدواد الدراسدية والبندا المتددرج لمفاهيمهدا وفدا يخدر مدا توصدل إليده
العلم في ميادين النمو العقلي والنفسي للمتعلم (مثل توظيف نظرية الذكا ات المتعددة).
كما يشمل هذا المبدأ االندماج بين النظري والعملي في إطدار واحدد  ،ومنده ضدرورة عنايدة التربيدة
بالربط بين الفكر والعمل و إلغا الثنائيدة التدي نالحظهدا فدي المدرسدة الحاليدة السدائدة فدي بلدداننا .إذ
يشددترط فددي المدرسددة المندمجددة األصدديلة  ،تحقيددا الحددد األدنددى مددن التكامددل بددين جميددع األنشددطة
التربوية داخل القسم وخارجه  ،وبين موضوعات الدراسة النظرية والدراسدة العمليدة  ،ممدا يسداعد
في بنا إنسان سوى ذي شخصية متوازنة  ،يفكر بعقله ويجرب بيديه.
”-3االتةةدماج المتهةةاجي  curriculaireمددع متطلبددات المجتمعددات المحليددة ”  :مراعدداة العالقددة
التفاعلية بين ما تقدمه المدرسة من برامج ومحتويات ومدا يسدعى المجتمدإع إلدى تحقيقده مدن أهدداف
وغايددات وملكددات ،باعتبددار المدرسددة محركددا أساسديا للتقدددم االجتمدداعي وعددامال رئيسددا مددن عوامددل
التنمية .مع الحرص على مراعاة المنهاج الدراسي لخصوصيات المناطا والجهات في أفدا العمدل
بالجهوية الموسعة.
وهكددذا يسددير االندددماج المقصددود فددي المنهدداج الددذي نتبندداه والددذي يددأتي نمددوذج التدددريس بالملكددات
كتتددويج لدده ،يسددير فددي اتجدداه متصدداعد بددد ا مددن المسددتوى المحلددي ثددم الجهددوي فددالوطني (أي علددى
مسددتوى المجتمددع ككددل) ،لنصددل فددي النهايددة لتحقيددا االندددماج علددى المسددتوى اإلقليمددي (العربددي –
اإلسالمي) .إننا نقتدرح أن تتميدز المقاربدة والمنهداج التربدوي عمومدا ،بالسدماح للعداملين فدي قطداع
التعليم ،بقدر من المروندة فدي صدياغة الملكدات المسدتهدفة واختيدار المضدامين التعليميدة المالئمدة ،
بحيددث نمكددن المندداطا والمؤسسددات والجهددات التددي يشددتغلون بهددا  ،مددن قدددر مددن الحريددة لتعددديل
وموا مددة المقددررات الدراسددية ،مددع االحتياجددات والخصوصدديات الجهويددة  ،مددع احتفاظهددا باألسددس
المشتركة في المنهاج العام .وإقامة مشاريع الشراكة التربوية  ،حيث تترك للمؤسسات المبادرة فدي
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عقددد اتفاقيددات التعدداون مددع القطدداع الخدداص وفعاليددات المجتمددع المحلي،وتعددديل مناهجهددا الدراسددية
بشكل منددمج  ،بمدا يسداير خصوصدياتها االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة ويلبدي فدي نفدس ا ن ،
االحتياجددات الحقيقيددة للتالميددذ ومتطلبددات أسددرهم  ،دون اإلخددالل بالمنهدداج العددام وبالسياسددة العامددة
للدولة.

 -4محهوم المةكات في التراث
مفهوم الملكات مدن المفداهيم الغنيدة فدي تراثندا العلمدي والتربدوي  ،حيدث نجدد لده اسدتعماالت كثيدرة
ومعاني متعددة ومضبوطة  ،تتمحور كلها حول اعتبار الملكات من أهدم مدا يمكدن للفدرد أن يكتسدبه
وان ينتجه في نفس ا ن  ،على مستوى فكره وشخصيته بشكل عام  ،في جميع أنشدطة الحيداة وفدي
مختلف العلوم والصناعات  .وسنقدم فيما يلي  ،كمثال على ذلك  ،تعاريف لدبعا أظهدر المفكدرين
ممن انشغلوا بهذا المفهدوم واشدتغلوا بده ووظفدوه فدي كتابداتهم  .ونخدص مدنهم بالدذكر الجرجداني و
إخوان الصفا وابن خلدون .
أوال  :المةك لدى الشريف الجرجاتي :
الملكة لدى الجرجاني من الصفات الثابتدة فدي الدنفس بقددر مدن الددوام  ،واسدتعداد عقلدي خداص
إلنجاز أعمال بحذا ومهارة  .ويعرفهدا علدى النحدو التدالي “:المةكة هدي صدفة راسدخة فدي الدنفس.
فالنفس تحصل لها هيئة بسبب فعل من األفعال ،ويقال لتلدك الهيئدة كيفيدة نفسدانية ،وتسدمى حالدة مدا
دامت سريعة الزوال؛ فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيهدا وصدارت بطيئدة
الزوال فتصير ملكة.وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا“ (كتاب "التعريفدات" للشدريف الجرجداني
 618 -047هإ 1413- 1331 /م).ثاتيا  :المةك عتد إخوان الصحا :
(القرن الرابع الهجري-،الحادي عشر الميالدي):
اصطلح إخوان الصفا على مفهوم الملكة بالعادة  ،حيث يرون أن الملكة كمهارة تكون في األخدالا
والصنائع وال تكون إال نتيجدة تحصديل حاصدل للممارسدة الدائمدة  ،حيدث يعبدرون عدن هدذا بقدولهم
 ...“:واعلم أن العادات الجارية بالمداومة عليها تقوي األخالا الشاكلة لها ،كما ان النظر في العلوم
و المداومة على البحث عنها والدرس لها  ،والمذاكرة فيها يقوي الحذا بها والرسدو فيهدا وهكدذا
المداومة على استعمال الصنائع والتدرب فيها يقوي الحذا بها واألستاذية فيها“...
ثالثا  :محهوم ال َمةَك عتد ابن خةدون 1406-1332 ):م).
ترد هذه الكلمة فدي أكثدر موضدع من"المقدمدة" وال سديما علدى امتدداد الفصدول المخصصدة للتعلديم.
وفي كدل مدرة يتخدذ معندى سدياقيا مضدبوطا .و إذا كدان مفهدوم العصدبية هدو المفهدوم المركدزي فدي
تحليالت ابن خلدون للدولة واالجتماع البشري ،فإن مفهوم الملكة هدو المفهدوم المركدزي فدي يرائده
حول التعليم.
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ينبنددي التعلدديم المفيددد عنددد ابددن خلدددون  ،علددى سددتة عناصددر (التدددريج ،التكددرار ،عدددم الخلددط ،عدددم
التوسع في المعارف األداتية ،التركيز على الكتابة والحساب ،التوسع فدي العلدوم مدن خدالل الرحلدة
لطلبها) .والهدف النهائي هو أن يحصل المتعلم على مةك في العلم المدروس..
ويعرفها ”إن المةكات صحات لةتحس وألوان فال تزدحم دفعة ومةن كةان عةةف الحاةرة كةان أسةها
لقبوا المةكات وأحسن استعدادا لحصولها“.
إن الملكة فردية  ،فطرية ومكتسبة (ليست جماعية وال فطرية كليدا) ،كمدا أنهدا جسدمانية (خارجيدة
ومالحظة) حتى ولو كانت قدرة ذهنية .يقدول ابدن خلدون":والملكدة كلهدا جسدمانية سدوا كاندت فدي
البدن أو في الدماغ”
"والملكات ال تحصل إال بتكرار األفعال  ،ألن الفعل يقع أوال وتعود منه للذات صفة ،فتكون حداال،
ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة فيزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة”.
الملكة صفة راسخة :عندما ترسدخ الملكدة يحصدل الحدذا والدذكا والكديس واالسدتيال علدى العلدوم
والصنائع".وحسددن الملكددات فددي التعلدديم والصددنائع وسددائر األحددوال العاديددة يزيددد اإلنسددان ذكددا فددي
عقله وإضا ة في فكره” "وما لم تحصل الملكة لم يكن الحذا”.
والملكة تتطور وتجود ،مثلما تنطفدئ وتخمدد" ،افدالمتعلمذ إذا حصدل ملكدة مدا فدي علدم مدن العلدوم،
استعد بها لقبول ما بقي ،وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوا إلى ما فوا” "فتجدود ملكتده”.
"وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه”.
الملكة صناعة  :تمكن الملكة اإلنسان وتسمح له بإتقدان ومعرفدة مبدادئ الشدئ وقواعدده عدن طريدا
الممارسة” .الملكة كقدرة أساس في صياغة األفعال بأنواعها ” ،إذ تمكدن الملكدة اإلنسدان مدن القيدام
باألعمال العائد إليها نحو الخياطة والحدادة والتعليم واكتساب اللغة.
تحديد مفهوم ارتقا الملكة إلى صناعة يتم عن طريا المراس والتكرار .
الحفاظ على الملكة اللغوية السليمة يكون بتأسيس واقع لغوي اصطناعي سليم والعكس صحيح.
رابعا  :أتواع المةكات عتد ابن خةدون :
يصنفها من حيث طبيعة حدوثها إلى قسمين :
-1ملكات فطرية ويصطلح عليها بالجبلة .
-2ملكات صناعية مكتسبة ويصطلح عليها بالصناعة .
مفرقددا بينهمددا فددي كيفيددة الحصددول :بحيددث أن األولددى موجددودة فددي الفددرد بددالفطرة أي أنهددا اسددتعداد
فطري يولد به الطفل حسب تعبير تشومسكي ’أما الثانية فتحدث بالممارسة والدربة والميران.
ومن حيث درجة عموميتها ،هناك نوعان من الملكات:
 -1الملكات األساسية التي ينبغي للمدتعلم أن يحصدلها مدن خدالل تعلماتده ،وهدي غايدة الدتعلم وهدفده
األسددمى" ،وذلددك أن الحددذا فددي الددتعلم والتفددنن فيدده واالسددتيال عليدده إنمددا هددو بحصددول ملكددة فددي
اإلحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله"
-2الملكددات الوسدديطية (األداتيددة) التددي تخدددم غيرهددا فددي طريددا تحصدديل الملكددة األساسددية،فالمتعلم
يحصل ملكة أولية (وسيطية) تساعده علدى الوصدول إلدى الملكدة األساسدية مثدل ملكدة الوضدو مدن
أجل تحصيل الملكة األساسية التي هي الصالة .
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خامسا  :مثاا عن المةكات عتد ابن خةدون :المةك الةغوي .
اهتم ابن خلدون بالقدرة العقلية الكامنة ورا الكدالم  ،مثدل تشومسدكي حيدث اصدطلح علدى تسدميتها
بالملكة  ،قائال “:وهذا معندى مدا تقولده العامدة مدن أن اللغدة للعدرب بدالطبع أي بالملكدة األولدى التدي
أخدذت عدنهم  ،ولدم يأخدذوها مدن غيدرهم “...و تشومسدكي يسدميها الكفايدة (القددرة) compétence
حيث يقول “:اللغة قدرة فطرية عند المتكلمين بلغة ما لفهم وتكوين جمل نحوية ”.
يقول ابن خلدون في "المقدمة" :
”...اعلم أن اللغات كلها شبيهة بالصناعة ،إذ هي ملكات فدي اللسدان للعبدارة عدن المعداني وجودتهدا
وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقائصدها  ،ولديس ذلدك بدالنظر إلدى المفدردات  ،وإنمدا هدو بدالنظر
إلددى التراكيددب ،فددإذا حصددلت الملكددة التامددة فددي تركيددب أفددراد المفددردة للتعبيددر بهددا عددن المعدداني
المقصودة  ،ومراعاة التأليف الذي يطبا الكالم على مقتضدى الحدال ،بلدغ المدتكلم حينئدذ الغايدة مدن
إفادة مقصوده للسامع  ،وهذا هو معنى البالغة“...

 -5تعريحتا لةمةكات
نقتددرح ان نبدددأ فددي نمددوذج ”التدددريس بالملكددات ” واسددتلهاما لتلددك المفدداهيم التراثيددة األصدديلة ،مددن
تعريف وظيفي للملكدة ،يمكدن األخدذ بده كمنطلدا  ،نطرحده كفرضدية عمدل ( hypothèse de
 )travailأساسية نشتغل بها  ،في انتظار ما ستسفر عنه أبحداث تعميدا المقاربدة  ،مدن مقترحدات
للتعديل و التطوير  ،وهو:
"المةك تركيب متدمج من قةدرات ومهةارات واتجاهةات تكتسة بالمشةاهدة والمعايتة وترسة
بالممارس وتكرار األفعاا في إاةار حةا مشةكالت ومواجهة مواقةف والمةكة قابةة لةتاةوير و
التراكم المتدرج (هيآت حاالت صحات )...و يكون لها تجةيةات سةةوكي خارجية (حةذي كةيس
ذكاء ابع“.)...
علمددا بددان مفهددوم الملكددة هددذا ال يمثددل بددديال عددن مفدداهيم البنيددات الذهنيددة والقدددرات والمهددارات و
الكفايات ...المتداولة اليوم في مجدال علدم الدنفس المعرفدي و غيدره ،بدل يعتمدد عليهدا ويغتندي بهدا ،
لكنه يوظفها بشكل أصيل  ،أي باعتماد معاني الملكات وما ارتبط بها من مفاهيم  ،في أصل نشأتها
وتطورها لدى علمائندا  .إنده تصدور عقلدي -وظيفدي لظداهرة الدتعلم والتملدك المعرفدي  ،ينطلدا مدن
مقترحات ابن خلدون وغيره ممن لمعوا في مجال التربية  ،مع اللجو لألبحاث المعاصرة لتهدذيبها
وتعميقها و أجرأتها  ،من خالل جملة المفاهيم النفس-عرفانية المذكورة ينفا.
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 -6تصتيف المةكات في التموذج
 -1ملكات أساسية في الحياة
 -2ملكات أكاديمية في التعليم
 -3ملكات مهنية في الصناعة

مةكات أساسي
في الحياة
مةكات الةغ والتواصا
مشافهة الرسوم
بالكتاب ومشافهة اللسان بالخطاب
مةكات الحسا في صنعته "تصرف في العدد بالضم والتفريا"
المةكات المعرفي والمتاقي
الكتابة تقوي النظر العقلي ،و الحساب يقوي العقل (العمليات الذهنية الصورية أو المنطقية)

المةكات العمةي -االجتماعي
أوليات السلوك والممارسات
في االجتماع البشري واألخالا
تدبير المنزل
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مةكات أكاديمي  /توعي
في التعةيم
مةكات في عةوم دتيوي :
الرياضيات
علوم طبيعية
علوم اللغات
علم االجتماع – التاريخ...
جدل -علم الكالم  -منطا -علوم الفلسفة
مةكات في عةوم شرعي :
علم إلهي  ،الكتاب و السنة  ،تفسير
 حديثأصول الفقه  -تصوف
مةكات ألجا عةوم عمةي
السياسة المدنية
المةكات التكتةوجي

مةكات مهتي
في العما والصتائع
مةكات الصتاع البسيا
تكون في الضروريات
والصنائع الضرورية مثل( الفالحة  ,البنا  ,الحدادة  ,النجارة  ,الخياطة ) .ضرورية ألنها توفر ما هو
ضروري للعيش
مةكات الصتاع المركب
أ ي التي تكون في الكماليات والصنائع الشرفية مثل ( التوليد  ,الكتابة  ,الغنا  ,الطب  ,التعليم )
وهي شرفية ألنها تعطي صاحبها شرف الترقي.
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 -7التوجهات التربوي لةتموذج
أوال  :توجهات عةف مستوى األهداف :
حتى يتمكن نظامنا التربوي من القيام بوظائفه على أكمل وجه  ،البدد مدن اعتمداد مقاصدد وأهدداف
وفددا اختيددارات وأولويددات محددددة فددي المنهدداج التربددوي ككددل  ،تسددتجيب لطموحددات المجتمددع .ثددم
ترتيبها وتنظيمهدا فدي لدوائح خاصدة بكدل مرحلدة تعليميدة و كدل شدعبة ومقدرر دراسدي .بمدا يخددم
الملكات األساسية (المواصفات أو األهدداف العامدة ) المرسدومة للمدتعلم فدي نهايدة كدل مراحدل مدن
مراحددل التحصدديل األولددي واالبتدددائي؛ والملكددات النوعيددة والصددناعية  ،المرتبطددة بمختلددف العلددوم
والصناعات في المراحل المتقدمة.
كمددا ينبغددي ان تسددتجيب المقاصددد و األهددداف لحاجيددات الفددرد والعنايددة بمختلددف جوانددب شخصدديته:
الجسمية والعقلية والروحية .ألجل تكوين شخصية متوازنة  ،بحيدث ال نكتفدي باسدتهداف الجواندب
العقلية -المعرفية على حساب الجوانب األخرى من الشخصية .
وللتددذكير ينصددح أبةةو حامةةد الغزالةةي فددي تنشددئة الصددبيان وعمومددا فددي يرائدده التربويددة ،باسددتهداف
المكونددات الرئيسددية للددنفس البشددرية وهددي :العقةةا والةةرول والجسةةم .وينظددر إليهددا باعتبارهددا كيانددا
واحدددا متكددامال .ومددن ثددم جددا تأكيددده علددى بعددا األسدداليب والطددرا التربويددة الت دي تتندداول تلددك
المكونددات بشددكل متكامددل ومتددوازن ،كالمجاهدددة والرياضددة لتزكيددة القلددب والددروح ،والتفكددر لتربيددة
العقدددل ،وترقيدددة الدددنفس اإلنسدددانية فدددي مجددداالت اإلدراك ،واللعدددب لتربيدددة الجسدددم وتنشددديط العقدددل
والحواس.
كما أننا نلح بخصوص اختيار الغايات ورسم األهداف و المواصفات والملكات  ،علدى تبندي الرؤيدة
اإلستراتيجية واالهتمام بالمستقبل .وقد عنيت بالفعل الكثير من األنظمدة التعليميدة المعاصدرة بعمليدة
التخطيط واستشراف المستقبا وكان هذا أحد أسباب نجاحها في الريادة والتقدم.
على أن الرؤية الجيددة للمسدتقبل  ،يجدب أن يتدوفر فيهدا بعدا الصدفات  ،لعدل أهمهدا مدا يمكدن أن
يقوم به أصحاب القرار والمخططون  ،مركزيا و جهويا ،وكذا الممارسدون  ...مدن وضدع األهدداف
والملكات التي تسعى المنظومة لتحقيقها ورسم للمتعلمين صورة المستقبل الدذي نريدد الوصدول بهدم
إليه .فهم يبلورون بذلك ،الرؤية واألهداف السامية ويشحنون كدال مدن المدرسدين والتالميدذ بالرغبدة
في تحقيا تلك األهداف والوصدول إلدى الغايدات المرجدوة .وال فدرا هندا بدين أن تكدون هدذه الرؤيدة
الختيددار شددعب وتخصصددات او مسددارات مهنيددة أو لوضددع مشدداريع شخصددية ...أو علددى المسددتوى
العام  ،عبر بنا مجتمع جديد تسود فيه العدالة والمساواة والحرية.
الرؤية المستقبلية الواضحة إذن  ،هدي التدي تحفدز التالميدذ علدى االسدتمرار فدي السدير نحدو الهددف
رغددم الصددعوبات .إن استشددراف المسددتقبل يحتدداج لنفدداذ بصدديرة وبعددد نظددر وتقدددير كددل االحتمدداالت
واالستعداد ألسوئها.
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ثاتيا  :توجهات في المضامين المعرفي والحكري :
 اعتماد مبدأ االندماج والتكامل والتنسيا بين مختلف أنواع المعارف وأشكال التعبير؛ اعتماد مبدأ االستمرارية والتدرج في عرا المعارف األساسية عبر األسالك التعليمية؛ تجاوز التراكم الكمي للمضامين المعرفية؛ استحضار البعد المنهجي والدروح العلميدة-الموضدوعيةفي تقديم محتويات المواد؛
 العمددل علددى اسددتثمار عطددا الفكددر اإلسددالمي خاصددة و اإلنسدداني عامددة  ،لخدمددة التكامددل بددينالمجاالت المعرفية؛
 الحددرص علددى تددوفير حددد أدنددى مددن المضددامين األساسددية المشددتركة والملكددات األساسددية لجميددعالمتعلمين في مختلف المراحل (خاصة األولى منها) والشعب؛
إحداث التوازن بين المعرفة في حد ذاتها (النظرية)والمعرفة الوظيفية  -التطبيقية. اندماج محتويات المناهج خاصة في المراحل األولى من التعليم ،وارتباطها بخصوصيات الجهداتواستجابتها للحاجيات الفردية والجماعية .
ثالثا :توجهات في مجاا التربي عةف القيـم
“اإلصالل التحس-أخالقي“
يروم هذا المكون األساسي في نموذج "التدريس بالملكات" ،تعزيز دور المددرس و المدرسدة فدي
نشر قيم المواطنة واألخالا وا داب الحميدة وتقوية مكانة التربية اإلسدالمية والتربيدة علدى المسداواة
وحقوا اإلنسان ،وثقافة اإلنصاف والتسامح ،ونبذ الكراهية والتطرف.
كما يروم االنطالا من القيم التي يتم إعالنهإا كمرتكزات ثابتة في النظام التربدوي والمسدتندة أساسدا
على موروثنا الثقافي (ننظر على سبيل المثال مدا ورد فدي الميثةاي الةواتي لةتربية والتكةوين حدول
منظومة القيم وكذا في "الكتةا األبةيض" خاصدة فدي جزئده األول المتعلدا باالختيدارات والتوجهدات
على مستوى القيم  )...والتي ينبغي العمدل علدى توظيفهدا فيمدا يعدرف ”بالتربيدة علدى القديم ” ،وعلدى
أجرأتها في المقررات والكتب المدرسية وأنظمة التقويم...والتي تستلهم باألساس من:
 قيإم العقيدة اإلسالمية؛ قيإم الهوية الحضارية ألمتنا ومبادئها األخالقية والثقافية؛ قيإم المواطنإة وحقوا المواطن وواجباته؛ القيم الكونية لحقوا اإلنسان...رابعا  :توجهات في مجاا الاري والوسائا (لتحصيا وتتمي المةكات) :
لتيسددير اكتسدداب الملكددات وتنميتهددا علددى الوجدده الالئددا عنددد المددتعلم ،يتعددين مقاربتهددا مددن منظددور
شمولي لمكوناتها ،ومراعاة التدرج البيداغوجي فدي برمجتهدا ،ووضدع اسدتراتيجيات اكتسدابها تسدتند
علددى مراحددل وخطددوات تحصدديل الملكددات عنددد ابددن خلدددون وغيددره .مددع االسددتفادة مددن التدددريس
بالمشكالت والعمل بفكرة المشروع (مشروع المؤسسة والمشاريع الشخصية )...للربط بدين النظدري
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والعملي  .واعتماد حلول تربوية تسدمح بالعمدل بإيقاعدات متفاوتدة تناسدب مسدتوى المتعلمدين ووتيدرة
التعلم لديهم ونوع ذكائهم الغالب ،ولدذلك قيدل " :كدل لكدل عبدد بمعيدار عقلده وزن لده بميدزان فهمده ،
حتى تسلم منه وينتفع بك وإال وقع اإلنكار لتفاوت المعيار " .
و ألجرأة هذه التوجهات نقترح :
العناية بكل مدا يدرتبط بأشدكال تنظديم الدتعلم داخدل األقسدام الدراسدية (الطدرا ،األسداليب  ،الوسدائل،المصادر والكتب المدرسية ،أنظمة التقويم واالختبارات)
 تنويع األساليب وطرا تناول المعارف في إطار المقاربة بالملكات؛ مع العمل على ترشيد استعمال البنيات التحتية والتجهيزات واألدوات التعليمية. و اإللحدداح علددى تكييددف بعددا الطددرا والممارسددات التقليديددة األصدديلة واألخددذ عمومددا بددالطراالنشطة وطرا وضع المشاريع ومواجهة المواقف وحل المشكالت ...وعلى سبيل المثال :
نجد أن ابن خلدون مدع أنده يبديح اسدتخدام الطدرا التدي تناسدب المعلدم  ،إال أنده يشدجع علدى اسدتخدام
طريقة المناقشة .فالتعليم عنده  ،يهدف إلى حصول المتعلم على ملكة العلم حيدث يصدبح علدى درجدة
عالية من الفهم وليس فقط حفظه دون فهم وتعما .لذا انتقد ابن خلدون الطريقة القيروانية التي كانت
في زمانه تركز علدى الحفدظ بشدكل كبيدر ،ووصدف الطدالب بدأنهم يلتزمدون الصدمت والسدكون التدام
دون مشاركة ”.
كما يقدم ابن خلدون منهجا متكامال ومتماسكا في اكتساب الملكات يتميز باألساليب التالية :
 -1االكتساب من خالل النشأة والممارسة في بيئة معينة .
 -2االكتساب من خالل الحفظ والتكرار والتمرن .
 -3التدرج واالنتقال من  :حالة وقوع الفعل إلى الفعل ثم الصفة ثم الحال فالملكة.
خامسا  :توجهات في مجاا تتظيم الحياة المدرسي
 من حيدث تنظديم الدراسدة فدي مختلدف المراحدل التعليميدة ،لالرتقدا بجدودة الفعدل البيدداغوجي مدنخالل الرفع من فعالية التدريس ومن جدوى التعلم وموا مة الفضدا ات التربويدة لهمدا  ،اعتمداد مبددإ
التدرج.
 تنظدديم الدراسددة وفددا معددايير موضددوعية تالئددم المسددتجدات المددراد إدخالهددا علددى مختلددف المراحددلالتعليمية ما يلي:
 تنظيم كل سنة دراسية من حيث نظام الدورات والفصول... النظر في إمكانية اعتماد حلدول تربويدة تسدمح بالعمدل بإيقاعدات متفاوتدة تناسدب مسدتوى المتعلمدينووتيرة التعلم لديهم بما يفيد في الرفدع مدن المدردود الدداخلي للمؤسسدة وفدي ترشديد اسدتعمال البنيدات
التحتية والتجهيزات التعليمية  .وقد ذكدر أبدو حامدد الغزالدي فدي كتابده ”إحيدا علدوم الددين“  ،أن مدن
وظائف المعلم ” :ان يقتصر بالمتعلم على قددر فهمده فدال يلقدي إليده مداال يبلغده عقلده فينفدره أو يخدبط
عليه عقله وال يبث إليه الحقيقة إال إذا علم انه يستقل بفهمها“.
 إدراج الغددالف الزمنددي الخدداص بةةالتقويم بجميددع أنماطدده :التشخيصددي(في بدايددة الددتعلم) والتكددويني(المالزم للتعلم) واإلجمدالي (بعدد االنتهدا مدن الدتعلم) ،فدي إطدار بيدداغوجيا الملكدات حسدب مراحدل
اكتسابها وبمراعاة الغالف المخصص لكدل مدادة دراسدية فدي المدرحلتين االبتدائيدة واإلعداديدة ولكدل
وحدددة فددي المرحلددة الثانيددة مددن التعلدديم الثددانوي .و العمددل بالدددعم التربددوي المنددتظم الكفيددل بترسدديخ
المكتسبات ،والضامن للرفع من نسبة النجاح والتفوا وتكافؤ الفرص.
 المرونة في تنظيم الحصص الدراسية واستعماالت الزمن والعطل؛13

 تخصيص مجاالت زمنية لألنشطة الثقافية والفنية و الجمعوية ضمن الحصة األسبوعية. النظر في سدبل مال مدة المدرسدة وبعدا مقرراتهدا مدع المحديط االجتمداعي واالقتصدادي والثقدافي(المنهاج المندمج).

 -8خااا
بأهم مكوتات و أهداف تموذج التدريس بالمةكات
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 -9خاتم ومقترحات
إننا نعتقد أن عملية تجديد التراث و توظيفه و التي من المفروا أن تجدرى اليدوم فدي العدالم العربدي
و اإلسددالمي علددى نطدداا واسددع  ،فددي الكثيددر مددن المجدداالت والتددي كددان ألسددتاذي المفكددر المغربددي
األصدديل محمةةد عابةةد الجةةابري فضددل السددبا والتددألا فيهددا  ،نقددول إن هددذه العمليددة سددتكون مددن أهددم
عوامددل النهضددة واليقظددة و االنعتدداا و إعددادة بنددا فكرنددا وثقافتنددا و تنميددة مجتمعاتنددا  ،حتددى نسدداير
الركب ونساهم بفعالية في البنا الحضاري العالمي.
وفي هذا السياا فدإن حركدة (منظدور) تجديدد التدراث التربدوي وتوظيفده وتأصديل المنداهج والنمداذج
والممارسات البيداغوجية ،بمنهجية موضدوعية و بدروح نقديدة ومنفتحدة  ،إن هدذه الحركدة ال بدد أن
تتجه اتجاها ايجابيا سليما في قرا ة التراث واستلهامه .اتجاه يرتبط ارتباطا عضدويا بخصوصدياتنا
وحاجياتنا الحقيقيدة و يسدتلهم تراثندا األصديل بعدد تخليصده مدن الشدوائب و يستصدفي حصديلته الغنيدة
(كمددا فعددل بالضددبط الجددابري) ،مددن أعمددال الفقهددا واالجتمدداعيين والمددؤرخين والرحالددة والفالسددفة
والعقائديين والمربين ...الذين حفلت بهم أمتنا وافتخرت .لكنه اتجاه بمقدار ما يسدعى إلدى التأصديل ،
بمقدار ما يعمل على التجديد واالنفتاح على نتدائج البحدث العلمدي و كشدوفات التكنولوجيدا الحديثدة ،
بل يعمل باألساس على المساهمة الفعلية في اإلنتاج والتنظير و اإلبداع العلمي و التكنولوجي.
 إن أهم ما نرومه في مشروعنا العلمي وفي سياا اسدتهداف التأصديل لنشداطنا التربدوي وتحريدرهمن مختلف أشكال التبعية واالتكالية واستيراد النظريات الجاهزة  ،المساهمة فدي كدل مدا يعيدد الثقدة
فددي أنفسددنا وقدددراتنا علددى اإلنتدداج و اإلبددداع ،إنهددا دعددوة إلددى اتتحاضة عةمية وإلةةف ربيةةع تربةةوي
،لفرا إصالح شامل وعميا لمنظومتنا التربوية وخاصة في جوانبها البيداغوجية التدي تعنيندا فدي
هذا المقترح  .دون إهمال  ،بطبيعة الحال  ،لبقية جوانب منظومة التربية والتكوين التدي ينبغدي أن
يشددملها اإلصددالح  ،بمددا فيهددا إصددالح الوضددعية المزريددة للبحددث العلمددي األساسددي مندده علددى وجدده
الخصوص  ،حيث تنبع وتنشأ النماذج وتتبلور مشاريع الحلول.
 وهي في نفس ا ن دعوة لرد االعتبار للباحثين المحليين ولمخدابر البحدث الوطنيدة فدي الجامعداتومؤسسددات التكددوين العليددا ودعمهددا  ،حتددى نكددون فددي مسددتوى ابتكددار النمدداذج واكتشدداف النظريددات
العلمية  ،في جميع القطاعات الحيوية و في مقدمتها قطاع التربية والتعليم...
 كمددا ندددعو ارتباطددا بددذلك  ،إلددى العديددد مددن اإلجددرا ات ومنهددا إعددادة النظددر فددي أسدداليب تفويددتالصفقات مع مكاتب الدراسات وخاصة المكاتب األجنبية التي تتعامل معهدا وزارة التربيدة الوطنيدة
بكثرة ،وتقنين ومراقبة نشاط المنظمات الدولية ووكاالت التعاون وصناديا الدعم والتي يكدون لهدا
بالغ األثر في اختيار هذا النموذج أو ذاك وبالتدالي فدي وضدع  /فدرا اسدتراتيجيات "اإلصدالح" ،
وتقددويم نشدداطها بمددا يخدددم المصددلحة الوطنيددة قبددل كددل شددي ويسددتجيب للحاجيددات الحقيقيددة لألفددراد
والجماعات في جميع مجاالت التنمية.
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