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توطئة

البيداغوجية،  والطرائق  الرتبوية  النظريات  املغرب مجموعة من  عرف 

االستعمار   إبان  النخبوي  الطائفي  والتعليم  العتيق،  التعليم  مثل: طرائق 

الفرنيس، ونظرية البديل الوطني القائمة عىل املبادىء األربعة: التعريب، 

بعد  تبلورت  أخرى  نظريات  عىل  عالوة  واملغربة.  والتعميم،  والتوحيد، 

استقالل املغرب مبارشة، كاملذهب التعليمي الجديد أو مذهب »بنهيمة«،   

ونظرية الوحدة والفروع، وطريقة »يوهان فريدريش هربارت«، والنظريات 

اللسانية، ونظرية األهداف، ونظرية الكفايات، ونظرية الجودة، ونظرية 

الرشاكة، ونظرية املجزوءات، ونظرية مدرسة املستقبل، ونظرية الذكاءات 

تعد  التي  امللكات  نظرية  تظهر  وأخريا،  اإلبداعية.  والبيداغوجيا  املتعددة، 

النظرية  هذه  تقرتن  و  هذا،  عرصنا  يف  أصيلة  عربية  تربوية  نظرية  أول 

املغربية  الرتبوية  الساحة  أثرى  الذي  الدريج«  »محمد  بالدكتور  املتميزة 

والعربية بمجموعة من املؤلفات القيمة يف مجايل البيداغوجيا والديداكتيك.

النظري  التصور  وماهو  واالصطالح؟  اللغة  يف  امللكات  مفهوم  ماهو  إذاً، 

تمثلها  يمكن  وكيف  بامللكات؟  يتعلق  فيما  الدريج«  »محمد  يتبناه  الذي 

التي سوف  الرتبوي والتعليمي؟ هذه هي أهم األسئلة  املجال  تطبيقيا يف 

نحاول اإلجابة عنها يف موضوعنا هذا.

امللكات  نظرية   
اليت تعد أول نظرية 
عربية  تربويـــــة 
عصرنا  يف  أصيلة 
وتقرتن هذه  هــذا، 
املتميزة  النظريــة 
بالدكتور »حممد 
الدريج« الذي أثرى 
الرتبوية  الساحــة 
املغربية والعربيــة 
مبجموعـــــــــــة 
املؤلفــــــــــات  من 
جمالي  يف  القيمة 
جيـــــــا  غو ا لبيد ا

والديداكتيك.

,,

,,
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كلمــــــة  تتخذ 
هذه  فـــي  امللكة 
اللغويـــة  الشروح 
بعدا أخالقيـــــــا، 
التعامــــــل  وتعين 
اجليد واحلــــــذق 
والكيـــــس. ويف 
الوقت نفسـه، تعين 
الصنعة.  الكلمة 
بيد أن امللكــــــة  
الوسيط  املعجم  يف 
»صفـــــــــٌة  تعين 
النفس،  يف  راسخٌة 
استعـــــداٌد  أو هي 
خــــــــاصٌّ  عقليُّ 
لتناول َأعمــــــــاٍل 
نة حبـــــــذٍق  معيَّ

ومهارة«

مفهوم امللكات لغة واصطالحا

ملكه  قائال:»طال  العرب(  )لسان  يف معجمه  امللكة  منظور  ابن  يعرف 

وملكه وملكه وملكته )عن اللحياني(. أي: رقه. ويقال: إنه حسن امللكة 

وامللك )عنه أيضا( . وأقر بامللكة وامللوكة. أي: امللك. ويف الحديث: »اليدخل 

الجنة يسء امللكة«، متحرك. أي: الذي ييسء صحبة املماليك. ويقال: فالن 

حسن امللكة إذا كان حسن الصنع إىل مماليكه. ويف الحديث: حسن امللكة 

نماء، هو من ذلك.« )1( 

تتخذ كلمة امللكة يف هذه الرشوح اللغوية بعدا أخالقيا ، وتعني التعامل 

أن  بيد  الصنعة.  الكلمة  تعني  نفسه،  الوقت  والكيس. ويف  والحذق  الجيد 

امللكة  يف املعجم الوسيط تعني »صفٌة راسخٌة يف النفس، أو هي استعداٌد 

عقيلُّ خاصٌّ لتناول أَعماٍل معيَّنة بحذٍق ومهارة« )2( ، مثل: املَلكة الَعَدِدية، 

,,

,,

]1[ ابن منظور: لسان العرب، الجزء الثالث عرش، دار صبح بريوت، لبنان،  وأديسوفت، الدار 

البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة 2006م، ص:177.

]2[  انظر: إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار: املعجم 

الوسيط، دار النرش: دار الدعوة ، تحقيق: مجمع اللغة العربية .
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وامللكة اللغوية، وامللكة املوسيقية، وملكة الخطابة، وامللكة الشعرية،  وقد 

تدل امللكة عىل امللك واالمتالك.أي: ما أستطيعه وأملكه، أو قد تعني حسن 

الخدم واألصحاب. ويقال: يتمتع بملكة فنية عالية. وجمع  املعاملة مع 

نوع  لغة هو  فاملكلة  السالم. ومن هنا،  املؤنث  ملكة ملكات، وهو جمع 

أعمال معينة بحصافة،  لتناول  والعقيل  والفطري  النفيس  االستعداد  من 

وحنكة، ونضج، وإبداع، وذكاء، ودقة، ومهارة، وإتقان، وجودة، وإدراك، 

وصنعة...ومن ثم، فاإلنسان يمتلك مجموعة من امللكات العقلية الفطرية 

والتعلم  واملمارسة  والدربة  التعلم  طريق  عن  املكتسبة  وامللكات  الوراثية 

وملكات  عقلية،  فطرية  وراثية  ملكات  ثمة  أن  هذا  ويعني  والتجريب. 

الوراثة  فيه  تتحكم  اإلنسان  أن  هذا  ويعني  مكتسبة.  وحسية  تجريبية 

والبيئة معا. أي: إنه كائن فطري ومكتسب عىل حد سواء.

وتأسيسا عىل ماسبق، فثمة مجموعة من امللكات التي يمتلكها اإلنسان، 

الغنائية،  وامللكة  املنطقية،  وامللكة  املوسيقية،  وامللكة  اللغوية،  كامللكة 

وامللكة الطبيعية، وامللكة الفنية، وامللكة الشعرية، وملكة الحفظ، وملكة 

الخطابة، وهلم جرا... وتدل امللكة يف املعاجم الحديثة عىل القدرة ، والطبع، 

والسليقة، والصفة الراسخة يف النفس.

النضج،  بها  ويقصد   ،)Maturité( بـ  امللكة  كلمة  ترجمة   ويمكن 

والحصافة، والحنكة، واإلبداع، واليناعة، واإلدراك،  وبلوغ الرشد... )3(  بيد 

أن هناك من يرتجمها بـ )Compétence( ، بمعنى الكفاءة املضمرة التي 

األمريكي  اللساني  حسب  العدد  المتناهية  جمل  توليد  خاللها  من  يمكن 

جمموعة  مثـة    
اليت  امللكـــات  من 
ميتلكها اإلنسـان، 
كامللكــــــــــة 
اللغوية، وامللكـة 
املوسيقيــــــــــة، 
وامللكـــــــــــــة 
املنطقية، وامللكة 
وامللكة  الغنائية، 
الطبيعيـــــــــــة، 
الفنيــة،  وامللكة 
وامللكـــــــــــــة 
الشعريـــــــــــة، 
احلفــظ،  وملكة 
وملكة اخلطابة، 
وهلم جــــــــــرا... 
وتدل امللكـــــــة 
يف املعاجـــــــــــم 
احلديثـــــــــــــة 
على القــــــــدرة ، 
والطبع، والسليقة، 
الراسخــة  والصفة 

يف النفس.

,,

,,

بريوت،  للماليني،  العلم  دار  فرنيس-عربي،  املنهل  إدريس:  وسهيل  النور   عبد  جبور   ]3[

لبنان، الطبعة التاسعة 1986م، ص:652.
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.)N.Chomsky(نوام شومسكي

والدربة  باملران  عليها  نحصل  التي  هي  فامللكة  االصطالح،  حيث  ومن 

والتعلم والصقل واملعاناة والتكرار، حتى تصبح صفة راسخة يف النفس يف 

املتكلم. ومن جهة أخرى، قد تدل عىل املهارة والصناعة والجودة والكفاءة. 

وراثيا  اإلنسان  يكتسبها  التي  القدرات  تلك  هي  امللكات  أن  املعلوم  ومن 

واملهارات  املعارف  من  مجموعة  تحصيل  خاللها  من  وينتج  تجريبيا،  أو 

واملواقف وامليول بمهارة وحذق ودراية. زد عىل ذلك، أن العقل مجرد ملكة 

من امللكات التي يستخدمها اإلنسان عىل مستوى التفكري إىل جانب الخيال، 

والذاكرة، واملنطق، والتجريد، والتخييل...

هـــــــي  امللكات 
اليت  القدرات  تلك 
يكتسبها اإلنسان 
جتريبيـا،  أو  وراثيا 
وينتج من خالهلــا 
جمموعة  حتصيل 
من املعارف واملهارات 
وامليــــول  واملواقف 
مبهارة وحـــــــذق 

ودراية.

,,

,,
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مفهوم امللكات يف الرتاث العربي القديم

أو  تلميحا  امللكات  عن  األشكال  من  بشكل  القدامى  علماؤنا  تحدث   

وربطوها  واللسان،  والبالغة  والنحو  اللغة  مجال  يف  وخاصة  تفصيال، 

بالسليقة والطبع والفطرة والصناعة واملهارة والكفاءة والذوق. ويعرفها 

الرشيف الجرجاني عىل النحو التايل : »امللكة هي صفة راسخة يف النفس. 

الهيئة  لتلك  ويقال  األفعال،  من  فعل  بسبب  هيئة  لها  تحصل  فالنفس 

تكررت  فإذا  الزوال؛  رسيعة  دامت  ما  حالة  وتسمى  نفسانية،  كيفية 

ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال، 

فتصري ملكة. وبالقياس إىل ذلك الفعل عادة وخلقا« )4( .

ويعني هذا أن امللكة حالة مستمرة وبطيئة راسخة يف نفس اإلنسان، 

وتنبني عىل أفعال مكررة إىل أن تتحول امللكة إىل عادة وخلق وصناعة.

العادات  أن  »...واعلم  واملهارة:  بالعادة  امللكة  الصفا  إخوان  ويربط 

علماؤنــــا  حتدث 
بشكــل  القدامى 
عن  األشكال  من 
امللكات تلميحا أو 
وخاصـة  تفصيال، 
اللغة  جمــــال  يف 
والبالغـــة  والنحو 
وربطوها  واللسان، 
والطبــع  بالسليقة 
والفطرة والصناعة 
واملهارة والكفــاءة 

والذوق.

,,

,,

]4[   الرشيف الجرجاني: كتاب التعريفات، الدار التونسية للنرش، تونس،1971م.
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الجارية باملداومة عليها تقوي األخالق الشاكلة لها ،كما أن النظر يف العلوم 

واملداومة عىل البحث عنها والدرس لها ، واملذاكرة فيها يقوي الحذق بها 

فيها  والتدرب  الصنائع  استعمال  عىل  املداومة  وهكذا   ، فيها  والرسوخ 
يقوي الحذق بها واألستاذية فيها...« )5(

اليشء،  يف  والرسوخ  واملهارة  الحذق  الصفا  إخوان  لدى  امللكات  وتعني 

واملداومة والدربة واملران والتكرار. ويعني هذا أن امللكات مقرتنة بالجودة 

واإلتقان واملهارة واإلدراك الجيد لألشياء والصنائع. وينضاف إىل ذلك، أن 

والتجريب،  والتكرار،   ، واملحاكاة  الحفظ،  نذكر:  التعلم  أهم خطوات  من 

والدربة، واإلكثار من التمارين. ويف هذا الصدد، يقول ابن خلدون: »اعلم 

أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة 

عن املعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام امللكة أو نقصانها ، وليس 

ذلك بالنظر إىل املفردات ، وإنما هو بالنظر إىل الرتاكيب، فإذا حصلت امللكة 

التامة يف تركيب األلفاظ املفردة للتعبري بها عن املعاني املقصودة ومراعاة 

الغاية  حينئذ  املتكلم  بلغ  الحال  مقتىض  عىل  الكالم  يطبق  الذي  التأليف 

البالغة، وامللكات التحصل  من إفادة مقصوده للسامع ، وهذا هو معنى 

إال بتكرار األفعال؛ ألن الفعل يقع أوال وتعود منه للذات صفة، ثم تتكرر 

فتكون حاال، ومعنى الحال أنها صفة غري راسخة ثم يزيد التكرار فتكون 

اللغة  ملكته  كانت  حني  العرب  من  فاملتكلم  راسخة،  صفة  أي:  ملكة. 

أهل جيله وأساليبهم يف مخاطباتهم  العربية موجودة فيهم يسمع كالم 

وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصبي استعمال املفردات يف 

معانيها، فيلقنها أوال، ثم يسمع الرتاكيب بعدها، فيلقنها كذلك، ثم اليزال  

امللكــــــات  تعين 
الصفا  إخوان  لدى 
واملهــــــارة  احلذق 
يف  والرســـــــــوخ 
الشيء، واملداومـــة 
واملـــــران  والدربة 
ويعين  والتكــرار. 
هذا أن امللكــــات 
باجلـــودة  مقرتنة 
واملهــــارة  واإلتقان 
اجليـــــد  واإلدراك 

لألشياء والصنائع.

,,

,,

]5[   إخوان الصفا : رسائل إخوان الصفا، دار بريوت،لبنان،  1983م.
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يتكرر  واستعماله  متكلم  كل  ومن  لحظة  كل  يف  يتجدد  لذلك  سماعهم 

إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة راسخة، ويكون كأحدهم. هكذا، تصريت 

هو  وهذا  واألطفال،  العجم  وتعلمها  جيل،  إىل  جيل  من  واللغات  األلسن 

معنى ما تقوله العامة من أن اللغة العربية بالطبع. أي: بامللكة األوىل التي 

أخذت عنهم، ولم يأخذوها عن غريهم ، ثم إنه ملا فسدت هذه امللكة ملرض 

بمخالطتهم األعاجم، وسبب فسادها أن الناىشء من الجيل صار يسمع يف 

العبارة عن املقاصد كيفيات أخرى غري الكيفيات التي كانت للعرب أيضا، 

فاختلط عليه األمر ، وأخذ من هذه، فاستحدث ملكة، وكانت ناقصة عن 
األوىل ، وهذا معنى فساد اللسان العربي.« )6(

وتعني امللكة عند ابن خلدون السليقة ، والسجية الفطرية، والحدس 

يف  راسخة  صفة  كونها  عىل  امللكة  تدل  كما  األم.  اللغة  وإنتاج  اللغوي، 

النفس. وبالتايل، ترتبط امللكة عند ابن خلدون بامللكة البالغية واللغوية 

ليس إال. وتشبه هذه امللكة ما تحدث عنه نوام شومسكي يف إطار التمييز 

بني الكفاءة واإلنجاز، وما تحدث عنه فرديناند دوسوسري حينما تحدث 

عن اللغة والكالم واللسان. ويرتدد مصطلح امللكة عند ابن خلدون كثريا، 

فهي مدخل لكل دراسة لسانية وغري لسانية، و هي الصفة الراسخة يف 

وجدان الكاتب أو اللغوي أو النحوي للتمييز بني الخطإ والصواب، ومعرفة 

معيار   بمثابة  وهي  والقبيح،  الحسن  بني  والتفريق  الرش،  من  الخري 

بني  والتفريق  الرديء،  واملحال  الالحن  من  اللغوي  الصحيح  بني  للتمييز 

الغث والسمني. ويتم تحصيل امللكة بالطبع والسليقة والجبلة الفطرية، 

يف  طبيعية  ملكة  تصبح  أن  إىل  التدريجي  باالكتساب  تحصيلها  يتم  أو 

امللكـــة  تعين 
خلدون  ابن  عند 
لسليقــــــــــــة،  ا
لسجيــــــــــــة  ا و
الفطرية، واحلدس 
اللغوي، وإنتــــــاج 
األم. كمـــا  اللغة 
امللكــــــــة  تدل 
صفة  كونها  على 
النفس.  يف  راسخة 
وبالتالــــي، ترتبط 
ابن  عنـــد  امللكة 
بامللكــة  خلدون 
واللغوية  البالغية 

ليس إال.

,,

,,

]6[    ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار الرشاد الحديثة، دار الفكر، د.ت، ص:555-554.
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نفس اإلنسان، مصقولة بالدربة والحصافة واملهارة . وقد تعني امللكة يف 

البيان امتالك الذوق بإدراك أرسار البالغة البيانية نظما وبالغة وطبعا:«  

حصول  ومعناها  البيان،  بفنون  املعتنون  يتداولها  الذوق  لفظة  أن  اعلم 

ملكة البالغة للسان، وقد مر تفسري البالغة أنها مطابقة الكالم للمعنى 

بلسان  ذلك، فاملتكلم  إفادة  للرتاكيب يف  من جميع وجوهه بخواص تقع 

العرب والبليغ فيه يتحرى الهيئة املفيدة لذلك عىل أساليب العرب وأنحاء 
مخاطباتهم، وينظم الكالم عىل ذلك الوجه جهده.« )7(

ويعني هذا أن الذوق ملكة وجدانية بها ندرك أرسار الجمال يف الرتاكيب 

امللكة وجدانية  إىل مواطن تميزها فنيا وجماليا.وهذه  البالغية، ونتوصل 

تكتسب عن طريق التكرار، والدربة، واملران، وتذوق النصوص األدبية.

الرئيسة،  امللكات  )املقدمة( مجموعة من  كتابه  ابن خلدون يف  ويذكر 

امللكات  هذه  وتصقل  الذوق.  وملكة  الفهم،  وملكة  الحفظ،  ملكة  مثل: 

هنا،  ومن  وفهما.  حفظا  اآلداب  وعلوم  والنحو  والبالغة  والبيان  باللغة 

البد أن ترتسخ امللكات يف نفوس املتعلمني باملران والدربة واملجاهدة، حتى 

ترتسخ يف نفوسهم ، وتصبح مطبوعة وفطرية وسليقية.

يذكـــــــــــر 
يف  خلـــــدون  ابن 
)املقدمة(  كتابـه 
من  جمموعـــــــة 
الرئيسة،  امللكات 
باللغة  تصقل  اليت 
والبالغـــة  والبيان 
وعلـــــــوم  والنحو 
حفظـــــــا  اآلداب 
وفهما. ومن هنـــــا، 
البد أن ترتســــــخ 
امللكات يف نفوس 
باملــــران  املتعلمني 
والدربة واجملاهدة، 
ترتســــــــخ  حتى 
نفوسهــــــــم،  يف 
مطبوعة  وتصبح 

وفطرية وسليقية

,,

,,

]7[   ابن خلدون: نفسه، ص:562.



15

(6)

اإلصالح 06
2015

كتاب

سيـــاق نظريـــة امللكات

لتبني نظرية  الدريج«  التي دفعت »محمد  العوامل  ثمة مجموعة من 

باملدرسة  الغربية  الرتبوية  النظريات  تطبيق  فشل  بينها  ومن  امللكات، 

املغربية ألسباب ذاتية وموضوعية، السيما أن هذه النظريات الغربية التي 

والرتقيع،  والتجريب،  والترسع،  باالرتجالية،  تتسم  باملغرب  تمثلها  يتم 

واستنبات مشاكل الغري يف تربة التالئم تربة اآلخر. وينضاف إىل ذلك تأثره 

التي   )Howard Gardner( لدى هوار غاردنر املتعددة  الذكاءات  بنظرية 

اللغوية،  امللكة  فهناك  األشكال.  من  بشكل  امللكات  نظرية  مع  تتشابه 

وامللكة الرياضية، وامللكة املنطقية، وامللكة املوسيقية، وامللكة الفلسفية، 

كما  جرا.  اإلعالمية....وهلم  وامللكة  االجتماعية،  وامللكة  الذاتية،  وامللكة 

تأثر »محمد الدريج« بنظرية األهداف أو ما يسمى بالتدريس الهادف من 

جهة، وتأثره بدرس الكفايات واإلدماج من جهة أخرى. وال ننىس تأثري 

امليثاق الوطني للرتبية والتكوين عىل الباحث بحال من األحوال، وانسياقة 

وراء التعليم املندمج، عالوة عىل ذلك تأثر الباحث بمجموعة من التصورات 

وابن  خلدون،  وابن  الغزايل،  اإلمام  مثل:  املسلمني،  علمائنا  لدى  الرتبوية 

سحنون، والقابيس، والسمعاني، وابن طفيل...

جمموعة  مثة 
العوامــــــــــل  من 
»حممد  دفعت  اليت 
لتبين  الدريــــــج« 
نظرية امللكــات، 
ومن بينها فشـــــل 
النظريــات  تطبيق 
الغربيــة  الرتبوية 
باملدرسة املغربيــة 
ذاتيـــــــة  ألسباب 
وموضوعيــــــــة، 
سيمـــــــــــــــا  ال
النظريـات  هذه  أن 
يتم  اليت  الغربيـــة 
باملغــــــرب  متثلها 
باالرجتالية،  تتسم 
والتســــــــــــرع، 
والتجريــــــــــب، 
والرتقيع، واستنبات 
الغري  مشاكـــــل 
تالئم  ال  تربــة  يف 

تربة اآلخر

,,

,,
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الغربية املستوردة،  النظريات  الدريج« جميع  هذا، وقد تجاوز »محمد 

النموذج،  هذا  يف  ننتقد  »إننا  الكفايات:  ونظرية  األهداف،  نظرية  مثل: 

االكتفاء بالصياغات اإلجرائية- السلوكية و الوضعياتية ، سواء لألهداف  

والنماذج  األنظمة  بعض  يف  سائد  هو  كما   … للمعايري  أم  للكفايات  أم 

عند  والتوقف  تلك،  أو  املقاربة  هذه  باسترياد  تكتفي  التي  التعليمية، 

املؤرشات السلوكية –الجزئية، والغرق يف الكثري من اإلجراءات والتقنيات، 

والتي كثريا ما تؤدي،فضال عن السقوط يف اإلتكالية واالرتباط، إىل اآللية 

والنزعة نحو التفتيت ، واالبتعاد عن األهداف الحقيقية والغايات الرتبوية 

املنشودة.

سبيل  عىل  لألهداف  والصارم  اإلجرائي-السلوكي  التحديد  أن  كما 

التعليمية غري  الفرص  االستفادة من  املدرسني من  يمنع  املثال، كثريا ما 

بل  التالميذ،  مبادرات  فيستبعدون   ، األقسام  داخل  تحدث  التي  املتوقعة 

ومبادرات املدرسني أنفسهم، والتي  تفرضها املواقف التعليمية املستجدة، 

بعبارات  و  املحددة سلفا،   ، املعايري  أو  الكفايات  أو  األهداف  تتناولها  وال 
سلوكية جامدة.« )8(

 ولكن أهم من تأثر به »محمد الدريج« هو »محمد عابد الجابري« يف 

تعامله املنهجي مع الرتاث تأصيال وتأسيسا. ويرى محمد عابد الجابري 

اإلسالمي  العربي  الرتاث  بأن  املختلفة  والفلسفية  الفكرية  دراساته  يف 

يتمظهر بشكل جيل يف العقيدة، والرشيعة، واللغة، واألدب، وعلم الكالم، 

والفلسفة، والتصوف... ويمتد من القرن األول حتى قبل عرص االنحطاط، 

تراجع  بداية  حول  العلماء  الختالف  نظرا  لبدايته،  دقيق  تحديد  بدون 

به  تأثر  من  أهم 
»حممد الدريـــج« 
عابد  »حممد  هو 
فــــــي  اجلابري« 
املنهجي  تعاملــــه 
تأصيال  الرتاث  مع 
 . سيســـــــــــا تأ و
حممــــــــد  ويرى 
يف  اجلابري  عابد 
دراساته الفكرية 
والفلسفيــــــــــة 
املختلفة بأن الرتاث 
العربي اإلسالمـــي 
بشكــل  يتمظهر 
العقيدة،  يف  جلي 
 ، يعــــــــة لشر ا و
واللغـــــة، واألدب، 
الكـــــالم،  وعلم 
والفلسفــــــــــة، 

والتصوف.

,,

,,

]8[   محمد الدريج: )التدريس بامللكات: نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل يف التعليم(، موقع 

-595/43-57-14-27-01-http://www.fae.ma/2012 للتعليم،املغرب،  الحرة  الجامعة 

html.08-03-15-04-02-2013
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اتفاق  »هو  الجابري-:  يقول   - يهمنا  ما  ولكن   وانحطاطهم.  املسلمني 

الجميع عىل أن الرتاث هو من إنتاج فرتة زمنية تقع يف املايض، وتفصلها 

فصلتنا،  حضارية  هوة  خاللها  تشكلت  ما،  زمنية  مسافة  الحارض  عن 

الحديثة. الغربية  الحضارة  املعارصة،  الحضارة  عن  تفصلنا  ومازالت 

ومن هنا، ينظر إىل الرتاث عىل أنه يشء يقع هناك. فعال، مايميز الرتاث 

أنه مجموعة عقائد ومعارف وترشيعات  العربي اإلسالمي يف نظرنا هو 

التي تحملها وتؤطرها، تجد إطارها املرجعي  اللغة  إىل  ورؤى، باإلضافة 

التاريخي واإلبستمولوجي يف عرص التدوين)القرن الثاني والثالث للهجرة( 

وامتداداته التي توقفت آخر تموجاتها مع قيام اإلمرباطورية العثمانية يف 

القرن العارش للهجرة)السادس عرش للميالدي(.أي: مع انطالق النهضة 

من  إليه  منظورا  اإلسالمي-  العربي  فالرتاث  وإذاً،  الحديثة.  األوروبية 

داخل منظومة مرجعية تتخذ الحضارة الراهنة، حضارة القرن العرشين، 

نقط إسناد لها-هو إنتاج فكري وقيم روحية دينية وأخالقية وجمالية...

إلخ، تقع هناك فعال. أي: خارج الحضارة الحديثة، ليس فقط بوصفها 

أيضا بوصفها نظما معرفية ومنظومات  بل  منجزات مادية وصناعية، 

عىل   – الحضارة  هذه  نعيش  أننا  وبما  وجمالية...إلخ.  وأخالقية  فكرية 

الفاعل  الواعي  باالنخراط  ونحلم  مستلبني-  نكن  لم  إن  منفعلني  األقل 

فيها، فإنه البد من أن نشعر- وهذا ماهو حاصل فعال- أننا نزداد بعدا عن 

املسافة بني هناك وهنا  وإن  الحضارة،  ارتباطنا مع هذه  بازدياد  تراثنا 

تزداد اتساعا وعمقا.وهذا الشعور يغذي يف فريق منا الحنني الرومانيس 

إليه، ويف الوقت نفسه، ينمي يف فريق آخر منا الرغبة يف القطيعة معه، 
واالنفصال التام عنه.« )9(

مبا أننا نعيـــش 
القرن  حضــــــارة 
العشريــــن– على 
إن  منفعلني  األقل 
مل نكن مستلبني- 
باالخنراط  وحنلــم 
الفاعل  الواعــــــي 
من  البد  فإنه  فيها، 
وهذا  نشعـــــر-  أن 
فعال-  حاصل  ماهو 
بعدا  نــــــزداد  أننا 
عن تراثنــا بازدياد 
ارتباطنا مــــــــــع 
هذه احلضـارة، وإن 
هناك  بني  املسافة 
اتساعا  تزداد  وهنا 

وعمقا

,,

,,

]9[   د.محمد عابد الجابري: نفسه، ص:84-83.
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زد عىل ذلك، يرى محمد عابد الجابري أنه من املستحيل تحقيق نهضة 

عربية إسالمية معارصة، بدون أن ننطلق من تراثنا العربي اإلسالمي، أو 

ننتظم داخل تراث غرينا، بل علينا أن نقرأ تراثنا بأدوات جديدة، وبعقلية 

معارصة، تنطلق من تصورات بنيوية داخلية، واستقراء لحيثيات املوروث 

التخلف،  ملحاربة  األيديولوجية  أبعاده  استقراء  قصد  وتاريخيا،  مرجعيا 

ومواجهة طغيان االستعماري،  وتقويض النزعة املركزية األوروبية فضحا 

وتعرية وتفكيكا. وكل هذا من أجل تشييد ثقافة عربية أصيلة مستقبلية، 

تكون أرضية ممهدة النطالقنا حيال املستقبل، فالبد –إذاً- من خطوة إىل 

موضوعية  قراءتنا  تكون  أن  برشط  األمام،  إىل  خطوتني  أجل  من  الوراء 

قائمة عىل االستمرارية والتأويل املعقلن، وذلك يف ضوء تصورات معارصة 

متجددة. عالوة عىل ذلك، ال يمكن أن تتحقق النهضة الفكرية إال بالتعامل 

مع الرتاث داخل الثقافة نفسها، بممارسة نقد املايض والحارض معا: » إنه 

بممارسة العقالنية النقدية يف تراثنا وباملعطيات املنهجية لعرصنا، وبهذه 

الراهنة روحا نقدية جديدة  ثقافتنا  أن نزرع يف  املمارسة وحدها، يمكن 
وعقالنية مطابقة، وهما: الرشطان الرضوريان لكل نهضة. »)10(

وعىل وجه العموم، يرى محمد عابد الجابري بأن تعامل املفكر العربي 

مع الرتاث يطرح مشكلني متالزمني، وهما: مشكل املوضوعية. أي: كيف 

اإلسالمي،  العربي  تراثنا  مع  التعامل  يف  املوضوع  عن  الذات  فصل  يمكن 

الرتاثية،  الظاهرة  التعامل مع  الحقيقية يف  العلمية  وكيف يمكن تحقيق 

ودفاعا.  وتآزرا  تعاطفا  معها  التعامل  يف  حارضة  الذات  تكون  أن  دون 

وثانيا، هناك مشكل االستمرارية، بمعنى أن الرتاث مازال مستمرا وممتدا 

املستحيـــل  من 
نهضــــــة  حتقيق 
إسالميـــة  عربية 
أن  بدون  معاصرة، 
تراثنا  مـــن  ننطلق 
العربي اإلسالمــي، 
داخـــل  ننتظم  أو 
بل  غرينــــا،  تراث 
علينا أن نقرأ تراثنا 
بأدوات جديــــدة، 
معاصرة،  وبعقلية 
تنطلق من تصورات 
بنيوية داخليـــة، 
واستقراء حليثيـات 
مرجعيــــا  املوروث 

وتارخييا.

,,

,,

]10[   د.محمد عابد الجابري: نفسه، ص:87.
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لفهمه  مغايرة  وقراءات  تجديد  إىل  يحتاج  ومازال   ، املعارصة  ثقافتنا  يف 

وتفسريه، وتمثل إيجابياته ومواقفه اإليديولوجية الهادفة والبناءة. ويف 

هذا اإلطار، يقول الجابري: »ولكن ملاذا االستمرارية؟

أوال: ألن األمر يتعلق برتاث هو تراثنا نحن، فهو جزء منا أخرجناه عن 

ذواتنا ال لنلتقي به هناك بعيدا عنا، ال لنتفرج عليه تفرج األنرتوبولوجي 

لرصوحه  الفيلسوف  تأمل  لنتأمله  وال  والبنيوية،  الحضارية  منشأته  يف 

الفكرية املجردة، بل فصلناه عنا من أجل أن نعيده إلينا يف صورة جديدة، 

الفهم  صعيد  عىل  لنا  معارصا  نجعله  أن  أجل  من  جديدة،  وبعالقات 

واملعقولية، وأيضا عىل صعيد التوظيف الفكري واإليديولوجي.ولم ال إذا 
كان هذا التوظيف سيتم بروح نقدية ومن منظور عقالني؟« )11(

منهجيا،  األبعاد  ثالثية  قراءة  للرتاث  الجابري  عابد  فقراءة  ثم،  ومن 

إىل  تستند  تكوينية،  بنيوية  صورة  لها  الجابري  قراءة  أن  هذا  ويعني 

ثالث خطوات منهجية أساسية، وهي: الطرح البنيوي الداخيل، والطرح 

الداخلية  البنيوية  املعالجة  أن  واآلتي،  اإليديولوجي.  والطرح  التاريخي، 

ثالثا.  ثانيا، وقضايا وإشكاليات  أوال، ومعان  كألفاظ  النص  تنطلق من 

الخارجية  باألحكام  نهتم  وال  كمعطى،  النص  مع  نتعامل  أن  بمعنى 

الرغبات  وراء  شعوريا  أوال  شعوريا  االنسياق  أو  الرتاث،  حول  املسبقة 

الحارضة ، فال بد من االنطالق من النصوص فهما وتفسريا وتأويال. ويف 

البنيوية بأنها تعني: »رضورة  الجابري عن املعالجة  النطاق، يقول  هذا 

وضع جميع أنواع الفهم السابقة لقضايا الرتاث بني قوسني، واالقتصار 

ويغتني  ثوابت،  فيه  تتحكم  ككل  كمدونة،  النصوص،  مع  التعامل  عىل 

إّن تعامل املفكر 
العربي مـــع الرتاث 
مشكليـن  يطرح 
متالزميـــــــــــن، 
وهما: مشكـــــل 
املوضوعيـــــــــة. 
مشكـــــــــــل  و
االستمراريــــــة، 
مبعنــــى أن الرتاث 
مازال مستمـــــــرا 
يف  وممتــــــــــدا 
املعاصــرة،  ثقافتنا 
إىل  حيتاج  ومازال 
وقــــراءات  جتديد 
لفهمــــــه  مغايرة 
وتفسريه، ومتثـــل 
ومواقفه  إجيابياته 
اإليديولوجيــــة 

اهلادفة والبناءة

,,

,,

]11[   د.محمد عابد الجابري: نفسه، ص:87-86.



06اإلصالح20
2015

كتاب

(6)
فكر  محورة  يقتيض  هذا  واحد.  محور  حول  عليه  تجري  التي  بالتغريات 

عىل  قادرة  واضحة  إشكالية  حول  تيار...(  فرقة،  النص)مؤلف،  صاحب 

صاحب  فكر  خاللها  ومن  بها  يتحرك  التي  التحوالت  جميع  استيعاب 

النص، بحيث تجد كل فكرة من أفكاره مكانها الطبيعي)أي املربر أو القابل 

للتربير( داخل الكل. إن القاعدة الذهبية يف هذه الخطوة األوىل هي تجنب 

قراءة املعنى قبل قراءة األلفاظ )األلفاظ كعنارص يف شبكة من العالقات، 

وليس كمفردات مستقلة بمعناها(. يجب التحرر من الفهم الذي تؤسسه 

املسبقات الرتاثية أو الرغبات الحارضة. يجب وضع كل ذلك بني قوسني، 

واالنرصاف إىل مهمة واحدة هي استخالص معنى النص من النص نفسه. 

أي: من خالل العالقات القائمة بني أجزائه.« )12( 

أما الخطوة الثانية من املنهجية يف التعامل مع الرتاث، فتستند إىل قراءة 

فكر صاحب النص قراءة تاريخية، تتكئ عىل استقراء الظروف التاريخية 

وتفسريها.  أطروحاته  فهم  يف  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 

رضوري  ناحيتني:  من  رضوري  الجابري-  يقول   – الربط  إن:»هذا 

صحة  الختبار  ورضوري  وجينيالوجياه،  املدروس  الفكر  تاريخية  لفهم 

النموذج)البنيوي( الذي قدمته املعالجة السابقة .واملقصود بالصحة هنا 

ليس الصدق املنطقي، فذلك ما يجب الحرص عليه يف املعالجة البنيوية ، 

بل املقصود اإلمكان التاريخي: اإلمكان الذي يجعلنا نتعرف عىل ما يمكن 

أن يقوله النص ، وما ال يمكن أن يقوله، وما كان يمكن أن يقوله ، ولكن 
سكت عنه.« )13(

القاعــــــدة  إن 
الذهبية هي جتنب 
املعنـــــــــى  قراءة 
األلفاظ.  قراءة  قبل 
التحــــــــرر  جيب 
الذي  الفهــــــم  من 
املسبقــات  تؤسسه 
ثيــــــــــــــة  الرتا
الرغبـــــــــــات  أو 
احلاضــــــــــــرة. 
واالنصـــــــــــراف 
إىل مهمة واحـــدة 
هي استخــــــالص 
النـــــص  معنــــى 

من النص نفسه. 

,,

,,

]12[   د.محمد عابد الجابري:نفسه، ص:85.

]13[  د.محمد عابد الجابري: نفسه، ص:86.
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الطرح  الجابري، فهي خطوة  الثالثة من خطوات منهجية  القراءة  أما 

التي  األيديولوجية  الوظائف  أو  الوظيفة  البحث عن  بمعنى  اإليديولوجي، 

داخل  أو  واملرجعي،  والتاريخي  الداليل  سياقه  داخل  املعني  الفكر  يؤديها 

املنظومة املعرفية التي يشتغل فيها صاحب النص. فالكشف:»عن املضمون 

لنفسه،  الوحيدة لجعله معارصا  الوسيلة  الرتاثي هو  للنص  اإليديولوجي 
إلعادة التاريخية إليه«.)14(

ويالحظ أن هذه الخطوات متتابعة ومتعاقبة: مرحلة التحليل البنيوي 

الداخيل، ومرحلة التحليل التاريخي الخارجي، ومرحلة التأويل اإليديولوجي. 

ويعني هذا أن محمد عابد الجابري متأثر بطريقة من الطرائق بتصورات 

لوسيان كولدمان )Lucien Goldmann( صاحب البنيوية التكوينية )15(، 

مبدأين:  عىل  السيوسيولوجية  والظواهر  لآلداب  قراءته  يف  يعتمد  والذي 

الفهم والتفسري. بمعنى أن »لوسيان كولدمان« يقرأ النص قراءة داخلية 

املعطيات  ضوء  يف  بتفسريها  يقوم  ثم  الدالة،  البنية  الستخالص  كلية 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك من أجل الوصول إىل 

إيديولوجية ليس  املعطى، وهي رؤية  النص  التي يتضمنها  للعالم  الرؤية 

إال. كما يتأثر محمد عابد الجابري ببول ريكور)Paul Ricoeur( الذي يدعو 

إىل الجمع بني الطرح البنيوي الداخيل، و القراءة السياقية املرجعية التي 

تهتم بالذات واملقصدية واإلحالة. ويعني هذا أن الجابري يجمع بني الذات 

واملوضوع، وبني الداخل والخارج. 

]14[   د.محمد عابد الجابري: نفسه، ص:86.

 Lucien Goldmann : Sciences humaines et philosophie. Suivi de structuralisme   ]15[

.génétique et création littéraire. Paris: Gonthier, 1966

خطــــــوات   إن 
حممد  منهجّيــــة 
عابد اجلابـــــــري 
الرتاث  معاجلة  يف 
متتابعــة  خطوات 
مرحلة  ومتعاقبة: 
البنيـــوي  التحليل 
ومرحلة  الداخلي، 
التارخيـي  التحليل 
 ، جــــــــــي ر خلا ا
ومرحلة التأويـــل 

اإليديولوجي.

,,

,,
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»ثالث  هناك:  بأن  الجابري  عابد  محمد  يقول  سبق،  ما  عىل  وتأسيسا 

حني  الرتتيب  بهذا  تتعقب  أن  يجب  أنها  نعتقد  ولكننا  متداخلة،  خطوات 

ممارسة البحث. أما عند صياغة النتائج، فإن بيداغوجية الكتابة، تقتيض 

يف املرحلة الراهنة عىل األقل، األخذ بيد القارئ من باب التحليل التكويني 

عنارص  هي  تلك  البنيوي.  الرصح  إىل  واالنتهاء  اإليديولوجي،  والطرح 

اللحظة األوىل من املنهج الذي نقرتحه ونحاول تطبيقه: لحظة املوضوعية 

أو تحقيق االنفصال عن املوضوع. أما اللحظة الثانية لحظة االتصال به، 

والتواصل معه، فتعالج، كما أرشنا من قبل، مشكل االستمرارية.« )16( 

حول  ومتباينة  ومختلفة  متفاوتة  ومنظورات  رؤى  عدة  فثمة  وعليه، 

العرب  املثقفون  أيضا تصنيفات عديدة استعرضها  الرتاث، وثمة  مفهوم 

الذين  والدارسني  الباحثني  من  الكثري  برز  وقد  الرتاث.  مع  تعاملهم  أثناء 

يهتمون بالرتاث ، مثل: حسني مروة، والطيب التزيني، وعبد الله العروي، 

ومحمد عابد الجابري ، وعبد الكبري الخطيبي، وغايل شكري، وزكي نجيب 

محمود، وأدونيس، ويوسف الخال، وحسن حنفي، ومحمد عمارة...

وهكذا، يرى عبد الله العروي صاحب التوجه التاريخاني - مثال -  أن ثمة 

نوعني من املثقفني : مثقف سلفي ينظر نظرة تقليدية إىل الرتاث، ومثقف 

انتقائي يختار من الرتاث ما يعجبه، ويخدم رؤيته. لكن هذين االتجاهني 

يغفل الجانب التاريخاني للتطور الحضاري والفكري، سواء أكان ذلك يف 

الغرب أم عند العرب. فال بد – إذاً- من تبني املقاربة التاريخانية  لعقلنة 

هذا  ويف  والبناء.  الهادف  التقدم  وتحقيق  والحضاري،  الثقايف  موروثنا 

املنطق  بحسب  منهم  العظمى  العروي:»الغالبية  الله  عبد  يقول  السياق، 

]16[   د.محمد عابد الجابري: نفسه، ص:86.

عــــــــدة  مثة 
ومنظـــــورات  رؤى 
متفاوتة وخمتلفة 
ومتباينــــــــــــة 
مفهـــــــــوم  حول 
الرتاث، ومثـــــــــة 
تصنيفــــات  أيضا 
استعرضها  عديدة 
ن  حثــــــــــــو لبا ا
والدارسون الذيـــن 
بالرتاث  يهتمــــون 
العرب  واملثقفـــون 
أثناء تعاملهــــــــم 

مع الرتاث.

,,

,,
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التقليدي السلفي، والباقي بحسب منطق انتقائي، إال أن االتجاهني، يعمالن 

التاريخ من فكره، فهل  املثقف  إذا محا  ولكن  التاريخي،  البعد  إلغاء  عىل 

يمحوه من الحقيقة الواقعة؟ بكل تأكيد ال. إن التاريخ من حيث هو بنية 

ماضية- حارضة يشكل  الرشط الحايل للعرب، تماما- بمقدار ما يشكل 

رشط خصومهم، وذلك أن الفكر الالتاريخي ال يؤول إال إىل نتيجة واحدة: 

عدم رؤية الواقع . وإذا ترجمنا هذا بعبارات سياسية، قلنا : إنه يوطد- يف 
جميع املستويات- التبعية«. )17(

أنه من  الدكتور حسن حنفي  الباحث املرصي  ومن زاوية أخرى، يرى 

، واستيعابه بشكل متأن وواع،  إىل املايض لفهمه جيدا  العودة  الرضوري 

وتنويره  املعارص،  حارضنا  لفهم  وذلك  وظيفية،  سياقية  قراءة  وقراءته 

بطريقة إيجابية بناءة وهادفة ، قصد تحقيق أصالتنا من أجل السري به 

حنفي:«  حسن  الدكتور  يقول  النطاق،  هذا  ويف  واالزدهار.  التقدم  نحو 

يف  الباحث  أوغل  وكلما  فيه،  العرص  رؤية  من  يمكن  القديم  عن  الحديث 

عىل  والقضاء  العرص،  رؤية  أمكن  طالسمه،  وحل  رموزه،  وفك   ، القديم 

املعوقات يف القديم إىل األبد، وإبراز مواطن القوة واألصالة لتأسيس نهضتنا 

الحارض،  إىل  يشري  والتجديد  املايض،  إىل  يشري  الرتاث  كان  وملا  املعارصة، 

فإن قضية الرتاث والتجديد هي قضية التجانس يف الزمان، وربط املايض 
بالحارض , وإيجاد وحدة التاريخ«. )18(

د.دوقان  ترجمة  تاريخية،  تقليدية...أم  العرب،  املثقفني  أزمة  العروي:  الله  عبد  د.    ]17[

قرطوط، ص:1581.

]18[   د. حسن حنفي: الرتاث والتجديد، موقف من الرتاث القديم، دار التنوير للطباعة والنرش، 

بريوت، لبنان، ص:17.

 من الضــــروري 
املاضـي  إىل  العودة 
لفهمـــه جيـــــدا، 
واستيعابـــــــــــه 
بشكـــــــل متأن 
وواع، وقراءته قراءة 
وظيفيـة،  سياقية 
وذلك لفهم حاضرنا 
املعاصر، وتنويـــره 
بطريقة إجيابيــة 
بنـــــاءة وهادفــة، 
حتقيق  قصـــــــد 
أجل  مــن  أصالتنا 
حنو  بـــــــه  السري 

التقدم واالزدهار

,,
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األصالة  ثنائية  بني  الفصل  الصعب  من  أنه  أيضا  حنفي  حسن  يرى  و 

واملعارصة أثناء حديثنا عن الرتاث، فبينهما اتصال بنيوي عضوي، وجدلية 

مرتابطة حاسمة: » إنما تعني األصالة واملعارصة وحدة باطنية عضوية 

بينهما، بحيث تتحقق وحدة شخصية يف حياة الفرد واملجتمعات.« )19( 

ويذهب الدكتور عباس الجراري ، ضمن منظوره التاريخي الجديل، إىل 

القول بجدلية املايض والحارض واملستقبل، وترابط هذه األزمنة يف بوتقة 

واحدة لفهم ذواتنا ، وفهم حقيقة اآلخر ، وفهم الطريقة التي نتعامل بها 

يف عالقة  واملستقبل  والحارض  املايض  بني  وثيق  االرتباط  »إن  الرتاث:  مع 

املستقبل،  الحارض، ومؤثرا يف  املايض منعكسا عىل  جدلية حتمية، تجعل 

وتجعل بذلك حركة التاريخ حركة كلية ال تتجزأ...« )20( 

سيكولوجية،  نظرة  الرتاث  توظيف  إىل  فينظر  زيعور،  عيل  الباحث  أما 

الذاتي، ومنبعا لالستقرار والتوازن  وذلك باعتباره مؤرشا حقيقيا للدفء 

وتوفري  والثقايف،  الحضاري  باالنتماء  الشعور  لتحقيق  ووسيلة  النفيس، 

الراحة النفسية أثناء التعامل مع اآلخر،  فيقول عيل زيعور بأن:»التشكيك 

بقيمة املوروث الحضاري عملية تنزع الثقة بالنفس وبالنص؛ ألنها تخّل 

اإلنسان عمقا، وقيمة،  الذي يعطي  الحضاري  األنا وحقلها  بالتّوازن بني 

وشعورا باالنتماء. ومن ثمة، باألمن واالطمئنان. أي: بالقدرة عىل االستمرار 
والتكيف.« )21(

السنة   ،1981 العدد:29يوليو  لبنان،  العربي،  املستقبل  مجلة:  يف  الباحث  تصور  انظر    ]19[

الرابعة، ص:133.

]20[ عباس الجراري: الثقافة يف معرتك التغيري، دار النرش املغربية، الدار البيضاء، ص:57-56.

دار  واألسطورية،  السلوكية  وأنماطها  العربية  للذات  النفيس  التحليل  زيعور:  عيل  د.   ]21[

الطليعة/ بريوت، لبنان، الطبعة األوىل ، ص:115.

بقيمة  التشكيك 
احلضــاري  املوروث 
عملية تنزع الثقة 
بالنفس وبالنـــص؛ 
بالّتوازن  ختّل  ألنها 
وحقلها  األنا  بني 
الذي  احلضـــــاري 
اإلنسان  يعطــــي 
عمقا، وقيمــــــة، 
باالنتمــاء.  وشعورا 
ومن مثة، باألمــــن 
واالطمئنــــــــان. 
أي: بالقــــــــــدرة 
االستمـــــرار  على 

والتكيف
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 « كتابه:  يف  والسيما   ، كتاباته  معظم  يف  أدونيس  يرى  ذلك،  عىل  زد 

الثابت واملتحول«، أن التعامل الحقيقي مع الرتاث العربي اإلسالمي ينبغي 

مناهج  ضوء  يف  جيدة  غربلة  وغربلته   ، الرتاث  هذا  خلخلة  عىل  يقوم  أن 

حديثة ومعارصة، عن طريق قراءة واعية ومتعمقة، قائمة عىل التفكيك 

هذا  يف  الحداثية  واملغامرة  والتغري  التحول  نقط  عن  والبحث  والرتكيب، 

املوروث اإلنساني، مع إبعاد كل ما يمت بصلة إىل الدين واملقدس والثابت 

القيمي واألخالقي. ويعني هذا أن أدونيس يدعو إىل قراءة للرتاث، قائمة عىل 

التثوير والتغيري والتطوير. وإن كانت هذه القراءة الحداثية غري موضوعية 

إىل حد ما، لكونها خاضعة ملرشح التغريب واالستالب والهدم؛ وتنطلق من 

مرجعية تفكيكية أجنبية، ال تعرتف بالدين والقيم واألخالق واألعراف )22( .

ويف هذا السياق نفسه املتعلق بالكتابات الرتاثية، يقول محمد الدريج: 

منظور  ضمن  بامللكات«،  »التدريس  البيداغوجي  النموذج  هذا  »يندرج 

paradigme  »تجديد الرتاث« )23(، بل هو اجتهاد لتطبيقه يف املجال الرتبوي 

ويف  املعارصين،  املفكرين  من  العديد  بلوره  الذي  املنظور  هذا  التعليمي. 

الرائدة للجواب  الجابري، يف أعماله  الكبري محمد عابد  مقدمتهم أستاذنا 

عن األسئلة املصريية التالية:»كيف نستعيد مجدنا؟  كيف نحيي تراثنا ؟ 

كيف نعيش عرصنا؟ كيف نتعامل مع تراثنا؟  كيف نعيد بناء شخصيتنا ؟ 

كيف نحقق ثورتنا؟.

يف  متغلغال  بيننا  ساريا  ظل  ألنه  حي،  تراث  تراثنا  أن  الجابري  يدرك 

نفوسنا، وأنه قابل للتطور، يف حني بقيت ثقافتنا/ عقليتنا السائدة حالياً 

]22[   انظر: أدونيس: الثابت واملتحول، دار الساقي، بريوت، لبنان، الطبعة التاسعة 2006م.

]23[   الرباديغمات بمعنى النماذج العلمية .

ينــــــــــــدرج 
النمــــــــــــــوذج 
جـــــــي  غو ا لبيد ا
»التدريـــــــــــس 
بامللكـــــــــات«، 
منظـــــــور  ضمن 
الرتاث«،  »جتديد 
بل هو اجتهـــــــاد 
لتطبيقه يف اجملال 
التعليمي.  الرتبوي 
الذي  املنظور  هذا 
العديـــــــد  بلوره 
املفكريــــــن  من 
املعاصريــــن، ويف 
أستاذنا  مقدمتهــم 
الكبري حممـــــد 

عابد اجلابري
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متخلفة ، إنها » من مخلفات عصور االنحطاط، خاصة يف طريقة التفكري 

التي تنتهجها«. ولهذا ، دعا إىل رضورة تخليصها أوال من شوائبها، ثم بعد 

ذلك، تبني طريقة موضوعية يف قراءة ما تستبطنه وتختزنه من تراث.

ترتيب  يف  النظر  إعادة  إىل  الرتاث  قراءة  يف  املوضوعية  الطريقة  تستند 

الفهم  أو  والرتاث،  الحداثة  أو  والحارض،  املايض  بني  امللتبسة  العالقة 

التقليدي للرتاث والفهم العلمي. عىل أن الجابري يف قراءته العلمية ينحاز 

منذ البداية للحداثة، ويجعلها منطلقه ومنتهاه، وال تتحقق تلك الحداثة إال 

باالرتكاز عىل الرتاث . ولذلك، فأول مهام املفكر هي رضورة تحريرنا من 

الرتاث  الذي تحكم طويال بعقليتنا، وتخليص هذا   ، للرتاث  الرتاثي  الفهم 

من طابعه العام واملطلق واملقدس، ووضعه يف إطاره الحقيقي. أي: إطار 

النسبية والتاريخية، وال يتحقق ذلك إال بتأسيس الفهم العقالني و الحداثي 

والديمقراطي للرتاث .

و يخلص أصحاب منظور »تجديد الرتاث«، ويف طليعتهم مؤسسه محمد 

عابد الجابري ، بأن للعودة إىل الرتاث  دورا وظيفيا حاسما للنهوض بأمتنا، 

وانبعاث حضارتها، ويتمثل هذا الدور يف االرتكاز عىل الرتاث لنقد الحارض 

البائس وتأسيس املستقبل. كما أن لهذه الدعوة املجددة وظيفة  دفاعية 

للحفاظ عىل هويتنا وأصالتنا ضد التبعية واالستالب. »لقد كان الرتاث دائما 

وخصوصيتها  الذات  عىل  وللحفاظ  االستقالل،  عن  للدفاع  منيعا  حصنا 

الثقافية، وقدرتها عىل التحرر واإلبداع«.

لكنها  القطيعة،  إىل  دعوة  نفسه  اآلن  يف  هي  الجابري  قراءة  أن  عىل   

ليست قطيعة مع الرتاث برمته، وإنما قطيعة مع نماذج معينة من الرتاث 

سادت يف عرص االنحطاط، وقطيعة مع القراءات و املناهج غري املوضوعية 

القطيعة  بل  الرتاث،  القطيعة مع  ليست  إليها  ندعو  التي  القطيعة  »إن   .

أصحاب  خيلص   
منظور »جتديــــد 
وفــــــــي  الرتاث«، 
مؤسسه  طليعتهم 
حممد عابـــــــــد 
اجلابـــــــــــــري، 
بأن للعـــــــــــودة 
إىل التـــــراث  دورا 
حامســــا  وظيفيا 
بأمتنــــا،  للنهوض 
حضارتها،  وانبعاث 
الدور  هذا  ويتمثل 
يف االرتكــــــــاز 
لنقد  الرتاث  على 
البائـــــس  احلاضر 

وتأسيس املستقبل
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مع نوع من العالقة مع الرتاث، القطيعة التي تحولنا من »كائنات تراثية« 

إىل كائنات لها تراث. أي: إىل شخصيات يشكل الرتاث أحد مقوماتها، إنها 

دعوة إىل تجديد الرتاث، ال إىل إلغائه«.

إن تجديد الرتاث ينبغي أن يتم وفق رؤيٍة معارصة، فننتقي منه النماذج 

التي تساعدنا عىل بناء حارضنا، واسترشاف مستقبلنا، ونرتك  اإليجابية 

النافعة  النماذج  الرتاث يعني اختيار  أو نعدلها. فتجديد  السلبية  نماذجه 

من تراثنا اختياراً قائماً عىل الفهم والتمييز والنقد واملفاضلة بني العنارص 

الرتاثية، وجعل الصالح منها منطلقاً إىل اإلبداع واالبتكار .

لقد وجد هذا املنظورالجابري،) و الجابرية عموما(، املستنري والتقدمي 

التي  والباراديكمات،  الرؤى  تشكيل  إعادة  إىل  طريقه  للرتاث،  والحداثي 

يستلهمها العديد من الباحثني حاليا، منهم عىل سبيل املثال  محمود السيد ، 

الذي يستخلص وجود نماذج جيدة يف تراثنا ينبغي اإلفادة منها وتوظيفها، 

ومن هذه النماذج:

القدامى،  علمائنا  من  عدد  طوره  الذي  التجريبي:  العلمي  النموذج    -

مثل: جابر بن حيان، والبريوني، وابن الهيثم، والخوارزمي، وابن النفيس، 

وغريهم كثري.

النبوي  الدعاء  من  انطالقا  للمعرفة،  النفعي  أو  الوظيفي  النموذج   -

بما علمتني، وزدني علماً، وكلُّ علٍم  ينفعني، وانفعني  »اللهم عّلمني ما 

وبال عىل صاحبه إال من عمل به.«

-  النموذج الرتبوي، الذي يجعل التعليم مدى الحياة حّقا لإلنسان وواجبا 

الشخصية  لتنمية  أساسا  الفكرية  الحرية  ويجعل  الدولة،  وعىل  عليه 

اإلنسانية، وتنمية املعرفة ذاتها.

الرتاث  جتديد  إن   
ينبغي أن يتم وفق 
معاصــــرة،  رؤيٍة 
منه  فننتقــــــــي 
اإلجيابية  النماذج 
على  تساعدنا  اليت 
حاضرنـــــــا،  بناء 
ف  ا ستشـــــــــر ا و
مستقبلنــا، ونرتك 
السلبيـة  مناذجه 
أو نعدهلا. فتجديد 
الرتاث يعين اختيار 
النافعــــة  النماذج 
اختيارًا  تراثنا  من 
قائمًا على الفهــــم 
والنقـــد  والتمييز 
بني  واملفاضلــــــة 
الرتاثية،  العناصر 
وجعل الصاحل منها 
منطلقًا إىل اإلبداع 

واالبتكار
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استلهامها  راهنتيها، ويمكن  لها  نماذج كثرية  تراثنا عىل  نعثر يف  كما 

وإغناؤها وتوظيفها يف حل الكثري من اإلشكاليات، من مثل:

-  النموذج اللغوي؛

- النموذج القانوني ؛

-  النموذج االجتماعي؛

- النموذج األخالقي ؛

-  النموذج اإلنساني …

و نستخلص نحن بدورنا ، وعىل هدي هذا املنظور ) الباراديكم ( ، نموذجا 

البيداغوجي  أصيال آخر من تراثنا، نغنيه ونوظفه للمساهمة يف اإلصالح 

املنشود ، وهو النموذج التعليمي »التدريس بامللكات«« )24( .

تلكم – إذاً- أهم العوامل التي كانت وراء ظهور نظرية امللكات يف الساحة 

الرتبوية املغربية، وقد جاءت نظرية »محمد الدريج« كرد فعل عىل فشل 

التي أسفرت عن تطبيق   الهزيلة  النتائج  بعد  املغربية،  الرتبوية  املنظومة 

نظرية الكفايات و اإلدماج.

]24[   محمد الدريج: )ماذا بعد بيداغوجيا اإلدماج؟ نموذج التدريس بامللكات(، جريدة األخبار، 

املغرب، العدد:62، الثالثاء 29 يناير 2013م، ص:8.

نظريــة  جاءت 
»حممد الدريـــج« 
يف  املتمثلـــــــــة 
التعليمي  النموذج 
يــــــــس  ر لتد ا «
بامللكــات«كرد 
فعل علـــــى فشل 
الرتبوية  املنظومة 
املغربيـــــــة، بعد 
النتائج اهلزيلة اليت 
أسفرت عن تطبيق  
نظرية الكفايات 

و اإلدماج.
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التصور النظري لبيداغوجية امللكات

تعد  نظرية امللكات ملحمد الدريج نظرية تربوية معارصة أصيلة. وقد 

الرتبوية  املنظومة  إنقاذ  أن   أال وهي:  رئيسة  الباحث من فرضية  انطلق 

باملغرب رهني باستلهام النظريات الرتبوية الرتاثية التي تنبني عىل الهوية 

والقيم والحداثة الحقيقية. وبالتايل، فالبد من استكشاف مختلف القدرات 

مردودية  عن  بحثا  وشحذها،  وصقلها  وتطويرها  وتنميتها  املتعلم  لدى 

الدريج  ثم، يعرف  بالجودة والحذق واملهارة. ومن  إنتاجية ناجعة، تمتاز 

واتجاهات،  ومهارات  قدرات  من  مندمجة  تركيبة  »امللكة  قائال:  امللكة 

تكتسب باملشاهدة واملعاينة  ، وترسخ باملمارسة وتكرار األفعال ، يف إطار 

حل مشكالت، ومواجهة مواقف، وامللكة قابلة للتطوير و الرتاكم املتدرج 

)هيآت ، حاالت ، صفات...(، و يكون لها تجليات سلوكية خارجية )حذق، 

كيس ، ذكاء، طبع« )25( .

]25[  محمد الدريج: )التدريس بامللكات: نحو تأسيس نموذج تربوي أصيل يف التعليم(، نفس 

املوقع والرابط الرقمي.

إن  إنقـــــــــــاذ 
الرتبوية  املنظومة 
باملغـــــــــــــــرب 
باستلهــــــام  رهني 
النظريات الرتبوية 
تنبين  اليت  الرتاثية 
على اهلويـــــــــة 
واحلداثـــة  والقيم 
 . حلقيقيــــــــــة ا
وبالتالي، فالبـــــد 
استكشــــاف  من 
القـــدرات  خمتلف 
املتعلــــــــــم  لدى 
تنميتهـــــــــــــا  و
وصقلها  وتطويرها 
وشحذها، حبثا عن 
إنتاجية  مردودية 
ناجعة، متتـــــــاز 
واحلـــذق  باجلودة 

واملهارة.
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ويعني هذا أن امللكة خاصية مركبة تتكون من مجموعة من القدرات 

والكفايات واملهارات والصناعات واالتجاهات وامليول يتسلح بها اإلنسان 

املتعلم من أجل مواجهة الوضعيات املعقدة، وحّل مختلف املشكالت التي 

تعرتضه يف الحياة، وتعرب هذه امللكات عن حصافته وحنكته وحذقة وبراعته 

وذكائه. بمعنى أن امللكات معيار للجودة واملهارة واإلتقان، وتكتسب عرب 

املمارسة واملعاينة والتجريب والتكرار حتى ترتسخ صفة املهارة والحذق 

يف نفس اإلنسان. ويف هذا الصدد أيضا يقول »عبد الكريم غريب« بأن امللكة 

هي: »مجموع القوى العقلية املفرتضة، مثل: ملكة املعرفة وملكة اإلرادة 

األنشطة  تنتج  التي  بامللكات  امللكات  نفس  علم  ويهتم  الذاكرة؛  وملكة 

العقلية املختلفة. وهي إمكانات ومؤهالت الفرد املعرفية التي يولد الفرد 
مزّودا بها وراثيا، وتعمل الرتبية والخربة عىل صقلها«. )26(

جهة،  من  العصبي  والدماغ  بالعقل  مرتبطة  امللكات  أن  هذا  ويعني 

والتكرار  واالكتساب  املالحظة  طريق  عن  التجريبي  باملكتسب  ومقرتنة 

وفعل العادة والدوام واالستمرار من جهة أخرى. ومن هنا، فالتكرار آلية 

من آليات اكتساب املعرفة لدى اإلنسان املتعلم وغري املتعلم.

وأحوال وهيئات  قدرات وطبائع وصفات  بمثابة  فامللكات هي  وعليه، 

وقدرات واتجاهات وميول تكون وراثية من ناحية، أو مكتسبة من ناحية 

أخرى، وذلك عن طريق التجريب والتكرار وفعل العادة، من أجل مواجهة 

الوضعيات والظروف التي يوجد فيها املتعلم. »علما بأن  مفهوم امللكة هذا 

ال يمثل بديال عن مفاهيم البنيات الذهنية  والقدرات واملهارات والكفايات 

عليها،  يعتمد  بل  وغريه،  املعريف  النفس  علم  مجال  يف  اليوم  ...املتداولة 

]26[   عبد الكريم غريب: املنهل الرتبوي، الجزء األول، منشورات عالم الرتبية، مطبعة النجاح 

الجديدة، الدار املغربية، املغرب، الطبعة األوىل 2006م، ص:429-428.

امللكـــــات  إن 
مرتبطة بالعقــــل 
العصيب  والدمـــاغ 
من جهة، ومقرتنة 
باملكتســــــــــب 
التجرييب عــــــــن 
املالحظـــة  طريق 
واالكتســــــــاب 
وفعل  والتكـــرار 
والدوام  العـــــــادة 
واالستمــــــــــرار 
أخرى.  جهة  من 
ومن هنا، فالتكرار 
آليات  مـــــن  آلية 
املعرفة  اكتساب 
لدى اإلنسان املتعلم 

وغري املتعلم.
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ويغتني بها ، لكنه يوظفها بشكل أصيل . أي: باعتماد معاني امللكات، وما 

ارتبط بها من مفاهيم ، يف أصل نشأتها وتطورها لدى علمائنا . إنه تصور 

ابن  املعريف، ينطلق من مقرتحات  التعلم والتملك  عقيل- وظيفي لظاهرة 

املعارصة  لألبحاث  اللجوء  الرتبية، مع  ملعوا يف مجال  خلدون وغريه ممن 

لتهذيبها وتعميقها و أجرأتها، من خالل جملة املفاهيم النفس-عرفانية 
املذكورة آنفا«.)27(

تعتمد عىل مجموعة من  امللكات  نظرية  أن  ذكره،  ويتضح، مما سبق 

مثال-  خلدون-  كابن  القدامى  علمائنا  عند  تراثية  أكانت  سواء  املصادر، 

من  مثال-  كاالستفادة-  وبيداغوجية،  سيكولوجية  معارصة  كتابات  أم 

املتعددة،  الذكاءات  الكفايات واإلدماج، ونظرية األهداف، ونظرية  نظرية 

والبيداغوجيا اإلبداعية، والنظريات اللسانية ... 

ويالحظ أن »محمد الدريج« يحاول تأصيل نظريته الرتبوية باالعتماد 

عىل الكتابات الرتاثية، كما تتجىل يف آراء »ابن خلدون« يف كتاب )املقدمة(، 

واالعتماد عىل ما كتبه »محمد عابد الجابري« من دراسات حول الرتاث، 

الرتبوي  الحقل  التي جربت يف  الغربية  النظريات  ذلك، فجميع  عالوة عىل 

املغربي لم تؤت أكلها؛ مما جعل التعليم املغربي يعاني من أزمات متوالية 

ومتتابعة بسبب سياسة التجريب والرتقيع واالستنبات. لذا، عاد »محمد 

العربية  الرتبة  نابعة من  أصيلة  تربوية  نظرية  لبلورة  الرتاث  إىل  الدريج« 

السيكولوجيا  اإلمكان من تصورات غربية يف  املحلية، مع االستفادة قدر 

والبيداغوجيا، خاصة نظرية الكفايات والذكاءات املتعددة.

]27[   محمد الدريج: نفس املوقع والرابط الرقمي.

»حممد  حاول   
الدريج« تأصيــــل 
الرتبوية  نظريته 
علـــــى  باالعتماد 
ت  بــــــــــا لكتا ا
كمـــــا  الرتاثية، 
تتجلى فـــــــي آراء 
يف  خلدون«  »ابن 
)املقدمة(،  كتاب 
ما  على  واالعتماد 
كتبـــــه »حممد 
من  اجلابري«  عابد 
دراسات حول الرتاث 
قدر  االستفادة  مع 
اإلمكــــــــــــان 
من تصورات غربية 
السيكولوجيا  يف 

والبيداغوجيا.
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تصنيف امللكات عند محمد الدريج

تتنوع امللكات عند »محمد الدريج«، فهناك ثالثة أنواع كربى من امللكات: 

مهنية  وملكات  التعليم،  يف  أكاديمية  وملكات  الحياة،  يف  أساسية  ملكات 

االستغناء  يمكن  ال  التي  هي  الحياة  يف  األساسية  فامللكات  الصناعة.  يف 

عنها، فهي آليات رئيسة يف اكتساب املعرفة الجوهرية. وتنقسم - أوال - 

إىل ملكة اللغة والتواصل شفويا وكتابيا، وملكة الحساب والتعداد. وثانيا، 

امللكات املعرفية واملنطقية التي تستند إىل مجموعة من العمليات الذهنية 

واملنطقية ، وذلك باستعمال التأمل العقيل كتابة، وتقوية العقل عن طريق 

الحساب العددي. وثالثا، امللكات-العملية االجتماعية التي ترصد  أوليات 

السلوك واملمارسات يف االجتماع البرشي واألخالق، وتهتم بتدبري املنزل.

أما امللكات  األكاديمية يف التعليم، فهي ملكات تربوية نوعية مرتبطة 

بالتعلم واكتساب املعرفة، وتتفرع هذه امللكات إىل األنواع التالية:

)1( ملكات يف علوم دنيوية ، مثل: الرياضيات، وعلوم الطبيعة، وعلوم 

والجدل،  الكالم  وعلم  والتاريخ،  النفس،  وعلم  االجتماع،  وعلم  اللغة، 

واملنطق، والفلسفة... 

األساسية  امللكات 
احليــــــــــــاة  يف 
ميكن  ال  اليت  هي 
عنهــــا،  االستغناء 
رئيسة  آليات  فهي 
اكتســـــــاب  يف 
اجلوهرية.  املعرفة 
تنقســــــــــــــم  و
ملكة  إىل   - أوال   -
والتواصــــل  اللغة 
وكتابيــا،  شفويا 
وملكة احلســاب 
وثانيـــا،  والتعداد. 
امللكــات املعرفية 
وثالثا،   . واملنطقية 
لعملية  ا - ت مللكا ا

االجتماعية.
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)2( ملكات يف علوم رشعية، مثل: أصول الدين، وعلم التوحيد، والفقه، 

والتفسري، وعلوم القرآن والحديث، والتصوف...

وامللكات  املدنية  السياسة   : مثل  عملية،  علوم  ألجل  ملكات   )3(

التكنولوجية...

)4( ملكات مهنية، وترتبط باملهن والصنائع والتقنيات ...

والصنائع  الرضوريات  يف  وتكون  البسيطة،  الصناعة  ملكات   )5(

الرضورية،  مثل: الفالحة ، والبناء ، والحدادة ، والنجارة ، والخياطة. وتعد 

رضورية ؛ ألنها توفر ما هو رضوري للعيش والحياة.

)6( ملكات الصناعة املركبة:  تكون يف الكماليات  والصنائع الرشفية، 

التوليد ، والكتابة ، والغناء ، والطب ، والتعليم، وهي رشفية ألنها   : مثل 

تعطي صاحبها رشف الرتقي.

امللكات  تتنوع   
»حممــــــــد  عند 
فهنــاك  الدريج«، 
ثالثة أنــــــــــواع 
من  كبــــــــــرى 
ملكات  امللكات: 
يف  أساسيـــــــــة 
احلياة، وملكــات 
مييــــــــة  د كا أ
وهي  التعليم،  يف 
ملكـــات تربوية 
مرتبطــــة  نوعية 
بالتعلم واكتساب 
وملكات  املعرفة 
مهنية يف الصناعة 
منها البسيطـــــــة 

واملركبة.
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التمثل الرتبوي التطبيقي لبيداغوجية امللكات

من املعلوم أن التعليم املغربي قد جرب مجموعة من النظريات والطرائق 

الرتبوية إلصالح التعليم، وخاصة تلك النظريات الغربية التي تم استنباتها 

الكفايات،  ونظرية  األهداف،  كنظرية  وترقيعا،  تجريبا  املغربية  الرتبة  يف 

ونظرية الرشاكة، ونظرية املجزوءات، ونظرية الجودة، وغريها...ومن ثم، 

فقد جاءت نظرية امللكات يف السياق نفسه إلصالح التعليم، وتقديم بديل 

جديد، بعد أن فشل التعليم املغربي يف تطبيق بيداغوجيا الكفايات واإلدماج 

إىل  الدريج«  »محمد  بادر  لذا،  املغربي.  الواقع  مع  فلسفتها  التتالءم  التي 

اقرتاح نظرية تربوية بديلة سماها بنظرية امللكات، وقد امتحها من كتابات 

الرتبية  مجال  يف  القدامى  علمائنا  من  كثريا  واستفاد  الرتاثية،  الجابري 

والتعليم كابن خلدون مثال. ومن ثّم ، يتمثل الغرض من هذه النظرية يف 

التوجهات التالية: 

»-املساهمة يف  اإلصالح البيداغوجي لنظام التعليم ، وجعله قادرا عىل 

مواجهة مختلف الصعوبات والتحديات،  خاصة عىل املستوى املنهاجي - 

الديداكتيكي.

جمموعة  جرب 
النظريـــــــات  من 
الرتبوية  والطرائق 
التعليم،  إلصـــالح 
تلك  وخاصـــــــة 
الغربية  النظريات 
اليت مت استنباتهــــا 
املغربية  الرتبة  يف 
جتريبا وترقيعـــا، 
يــــــــــة  كنظر
ونظرية  األهداف، 
الكفايـــــــــات، 
يـــــــــــــة  نظر و
الشراكــــــــــة، 
ونظرية اجملزوءات، 
ونظرية اجلـــودة، 

وغريها.
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ومفاهيم  مبادئ  وتبني  الجودة،  عايل  أصيل  و  مندمج  تعليم  تعميم   -

تربوية تراثية. 

- توظيف مفاهيم وأدوات تدريسية متجددة  مما يشجع ، يف املنظومة 

الرتبوية  والكشوف  والتطورات  الثقايف  املوروث   بني  ،التفاعل  الرتبوية 

املعارصة ، وذلك بالعمل عىل :

- دراسة املمارسات والتجارب الرتبوية يف تراثنا و إغنائها وتوظيفها. 

- دراسة التجارب الرتبوية العاملية وتقويمها واالستفادة منها. 

- مد الجسور الرتبوية-التعليمية بني هويتنا الثقافية و املنجزات العاملية 

املعارصة . 

االغرتاب  ترفض  التي  الرتاثية-األصيلة  الهوية  املتعلم  لدى  ترسيخ   -

واالستالب والتبعية بجميع أشكالها، وخلق االنسجام والتوازن بينها وبني 

الهوية املنفتحة التي تتميز بالحوار وبالتواصل املعريف، واالنخراط يف مسرية 

الحضارة الكونية. 

-املساهمة يف االنعتاق من النقل والتقليد ، وتفعيل شخصيتنا األصيلة 

واملبدعة، سواء كأفراد أم جماعات، و املساهمة بفعالية يف تقويتها بالرتبية 

البدنية والرتبية الفكرية ، وبرتسيخ االتجاهات االيجابية املقبولة والقيم 

األخالقية وقيم املواطنة.« )28( 

هذا، ويالحظ أن »محمد الدريج« يجمع بني األصالة واملعارصة، وينفتح 

واللسانية  والسيكولوجية  الرتبوية  والنظريات  األفكار  من  املستجد  عىل 

]28[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

 من أهـــــــداف 
يـــــــــــــــة  نظر
الدريج«  »حممد 
ترسيخ لدى املتعلم 
الرتاثية- اهلويـــة 
األصيلــــــــــــــة 
اليت ترفض االغرتاب 
ب  ستــــــــــال ال ا و
والتبعيـــة جبميع 
وخلق  أشكاهلــا، 
االنسجــام والتوازن 
بينهــا وبني اهلوية 
املنفتحة اليت تتميز 
وبالتواصل  باحلوار 
املعريف، واالخنراط 
يف مسرية احلضارة 

الكونية.
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املعارصة. بمعنى أنه يمتح آراءه من النظريات الرتبوية الرتاثية. ويف الوقت 

كأني  العاملية.  البيداغوجية  النظريات  مستجدات  من  يستفيد  نفسه، 

الرتبوية،  وعدم  ابتكار نظرياتنا  الذات يف  إىل االعتماد عىل  بالدريج يدعو 

االنسياق وراء النظريات الرتبوية الغربية، بغية استنباتها يف الرتبة الرتبوية 

املغربية. ويف هذا اإلطار، يقول محمد الدريج :«»كما ندعو ارتباطا بذلك، ويف 

سياق تأصيل نشاطنا الرتبوي وغريه، وتحريره من مختلف أشكال التبعية 

والتقليد واالتكالية واسترياد النظريات الجاهزة ،إىل إعادة النظر يف أساليب 

عقد اتفاقيات الرشاكة، وتفويت الصفقات مع مكاتب الدراسات، وخاصة 

املكاتب األجنبية، وتقنني ومراقبة نشاط املنظمات الدولية ووكاالت التعاون 

وكل الجهات الداعمة، والتي يكون لها بالغ األثر يف اختيار هذا النموذج أو 

ذاك. وبالتايل، يف وضع/فرض اسرتاتيجيات »اإلصالح«، وفحص وتقويم 

نشاطها بما يخدم املصلحة الوطنية قبل كل يشء، ويستجيب للحاجيات 

املستفيدة  والقطاعات  الجهات  ومتطلبات  والجماعات  لألفراد  الحقيقية 
من الدعم ، يف جميع مجاالت التنمية«.)29(

تصوراته  يف  ينطلق  الدريج«  »محمد  بأن  جيل،  بشكل  لنا،  ويتأكد 

ألن  الرتاث؛  مع  التعامل  يف  الجابرية  الرؤية  من  النظرية  البيداغوجية 

قراءة علمية حداثية موضوعية منفتحة  الرتاث  قراءة  إىل  يدعو  الجابري 

من أجل بناء حداثة مستقبلية. بمعنى االستفادة مما هو إيجابي يف الرتاث 

عند  الربهاني  النظام  من  االستفادة  يمكن  إذ  واملستقبل،  الحارض  لبناء 

ابن رشد، ويمكن االستفادة من النموذج العلمي التجريبي عند البريوني، 

وابن النفيس، وجابر بن حيان، والبريوني.  ويمكن االستفادة من النموذج 

]29[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

ينطلـــــــــــق 
»حممد الدريـــج« 
تصوراتــــــــه  يف 
البيداغوجيــــــة 
النظريـــــــــة من 
اجلابريــة  الرؤية 
التعامــــــــــل  يف 
التــــــراث؛ ألن  مع 
إىل  يدعو  اجلابري 
قراءة  الرتاث  قراءة 
حداثية  علميـــة 
عيــــــــــة  ضو مو
من  منفتحــــــــة 
حداثة  بناء  أجل 
مستقبلية. مبعنى 
هو  مما  االستفادة 
الرتاث  يف  إجيابي 
احلاضـــــــر  لبناء 

واملستقبل.
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النفعي للعلم، والنموذج الرتبوي، والنموذج اللغوي، والنموذج القانوني... 

والنموذج االجتماعي، والنموذج اإلنساني... ومن ثّم، يعّد نموذج امللكات من 
النماذج الرباديغمية التي يمكن االسرتشاد بها يف مجال الرتبية والتعليم)30(

امللكات  عىل  الدريج«  »محمد  عند  التدرييس  النموذج  ويستند  هذا، 

باملفهوم الرتاثي، مع تطعيمها بمفاهيم معارصة لتحقيق الجودة الرتبوية 

والتعليمية. وإذا كان نموذج »محمد الدريج« يقوم عىل توظيف امللكات، 

فإنه نموذج تأصييل وتأسييس يف ثقافتنا الرتبوية املعارصة: »إن ما يربر  

الرتبوي،  النشاط  لتأصيل  واالجتهاد  العمل  هو  امللكات،  ملدخل  اقرتاحنا 

وإيجاد بدائل مستمدة من تراثنا الرتبوي، والسعي ، يف نفس اآلن ، إلغناء 

التعليمية،   – الرتبوية  الساحة  يف  واملستجدة  الحالية  واملقاربات  النماذج 

من  وتطويره  واندماجا،  فاعلية  أكثر  وجعله  التدريس،  عقلنة  بهدف 

بخصوصيتنا  العوملة،  باسم  التضحية،  دون  ومبدعة،  غنية  تربية  خالل 
واستقاللنا«.)31(

كما تعمل هذه النظرية عىل خدمة حاجيات املتعلمني، وتطوير قدراتهم 

اإلبداعية واالبتكارية: »إننا ننطلق يف هذا  النموذج، من انتقاد التوجهات 

أداة  التجديد،  التعليم، وباسم  يف  املقاربات  أن تجعل من بعض  تريد  التي 

لتطويع البرش وترويضهم وبرمجتهم وفق أنماط غربية وغريبة، ضدا عن 

التي  املناهج  رفض  عىل  والعمل  الحقيقية،  احتياجاتهم  وعن  مصالحهم 

آلية،  وبكيفية  سلفاً  محددة  واألداء  التفكري  من  أنماط  خلق   إىل  تسعى 

والتضييق من قدرات املتعلمني اإلبداعية، عوض أن نيرس لهم سبل االختيار 

]30[   محمد الدريج: )ماذا بعد بيداغوجيا اإلدماج؟ نموذج التدريس بامللكات(، جريدة األخبار، 

املغرب، العدد:62، الثالثاء29يناير2013م، ص:8.

]31[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

منــــوذج  يقوم 
الدريج«  »حممد 
توظيـــــــف  على 
وهو  امللكــــــات، 
تأصيلــــي  منوذج 
سيســـــــــــي  تأ و
يف ثقافتنـــــــــــا 
املعاصرة  الرتبوية 
على  ويعمــــــــل 
خدمة حاجيـــات 
وتطوير  املتعلمني، 
اإلبداعية  قدراتهم 
واالبتكارية وهي 
معاكسة  بالتالي 
للنماذج اليت تسعى 
إىل خلق أمناط من 
واألداء  التفكيـــر 
سلفـــــــا  حمددة 

وبكيفّية آلّية.
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بما يتوافق مع خصوصياتهم و طموحاتهم، ويمكنهم من التثقيف الذاتي 

والتطوير الشخيص«.)32(

نظرية  عىل  القائمة  السلوكية  املقاربات  امللكات  نظرية  وتنتقد  هذا، 

األهداف التجزيئية. ويف الوقت نفسه، ترفض نظرية الكفايات القائمة عىل 

إدماج املكتسبات لحل الوضعيات: »ننتقد االكتفاء بالصياغات اإلجرائية- 

السلوكية و الوضعياتية ، سواء لألهداف  أم للكفايات أم للمعايري ... وكما 

هو سائد يف بعض األنظمة التعليمية ، التي تكتفي باسترياد هذه املقاربة 

أو تلك ، والتوقف عند املؤرشات الجزئية ، والتي كثريا ما تؤدي،فضال عن 

السقوط يف التبعية، إىل اآللية والنزعة نحو التفتيت . 

إن التحديد اإلجرائي-السلوكي لألهداف عىل سبيل املثال، كثريا ما يمنع 

تحدث  التي  املتوقعة  غري  التعليمية  الفرص  من  االستفادة  من  املدرسني 

املدرسني  ومبادرات  بل  التالميذ،  مبادرات  فيستبعدون   ، األقسام  داخل 

أنفسهم، والتي  تفرضها املواقف التعليمية املستجدة، وال تتناولها األهداف 
أو الكفايات أو املعايري ، املحددة سلفا ، و بعبارات سلوكية جامدة.« )33(

ومن جهة أخرى، تعتمد نظرية امللكات عىل وضع إسرتاتيجيات مستقبلية 

البيداغوجية.  والنجاعة  الرتبوية  الجودة  لتحقيق  استرشافية  وخطط 

وبالتايل، ترتكز عىل أربع إسرتاتيجيات منهجية أساسية، وهي: األصالة، 

واالنفتاح، واالندماج، والتخطيط. 

الرتاثية  الرتبوية  النظريات  تبني  عىل  األصالة  مرتكز  يقوم  وهكذا، 

االستفادة  طريق  عن  وديداكتيكيا،  بيداغوجيا  وتمثلها  القديمة،  العربية 

 ]32[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

]33[  محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

نظرية  تعتمـد 
على  امللكــــــات 
إسرتاتيجيات  وضع 
مستقبلية وخطط 
فيـــــــــة  ا ستشر ا
لتحقيق اجلــــودة 
الرتبوية والنجاعة 
البيداغوجيـــــة. 
ترتكز  وبالتالي، 
على أربـــــــــــــع 
إسرتاتيجيـــــــات 
منهجية أساسيــة، 
وهي: األصالــــــة، 
واالنفتـــــــــــاح، 
واالندمـــــــــــاج، 

والتخطيط
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من إيجابيات التعليم العتيق، وغرس القيم األخالقية يف نفوس املتعلمني، 

والتشديد عىل الهوية من أجل الحفاظ عليها، واالشتغال عىل تربية القيم، 

واستعمال الطرائق واألساليب البيداغوجية لدى علمائنا القدامى التي كانت 

تجمع بني الحفظ والحوار واملناقشة والنقد، وكل ذلك من أجل فهم امللكات 

فهما حقيقيا، وتجديد الرتاث الرتبوي، وتأصيل التعليم العربي اإلسالمي، 

واالستجابة للحاجيات األساسية للمتعليمن، والعمل من أجل بناء هوية 

إسالمية أصيلة ومبدعة.

اآلخر،  املنفتحة عىل  الهوية  ترسيخ  يف  االنفتاح  مرتكز  يتمثل  يف حني، 

واالستفادة من معارفه ومخرتعاته وابتكاراته، وتوظيف كشوفاته ونتائج 

اعتماد  عىل  االندماج  مرتكز  يقوم  حني،  يف  والتطبيقية.  النظرية  بحوثه 

مفهوم شمويل للمنهاج، والعمل عىل تحقيق نوع من التكامل بني األهداف 

املستقبل،  استرشاف  عىل  التخطيط  مفهوم  يعتمد  بينما  واملضامني. 

واندماج املنهاج مع خصوصيات الجهات، واندماج املراحل والشعب.

وبناء عىل ماسبق، يقول محمد الدريج : »يتعلق األمر هنا بإيماننا بأن 

الحقيقية  االحتياجات  بامللكات، عىل  التدريس  نموذج  يف  األضواء  تسليط 

للتالميذ وأرسهم كما أسلفنا، يتطلب تحديد األولويات واالختيارات املالئمة 

برؤية استباقية واعية، قصد مساعدة صانعي القرارات الرتبوية وواضعي 

ترشيعات تطبيقها وأساليب إنزالها، للتوجه نحو األهداف بعيدة املدى، مع 

إْطالعهم عىل التدابري الواجب اتخاذها يف الحني، قصد الوصول إليها. إن من 

العديد من األنظمة الرتبوية ،ومن ضمنها  التي تعاني منها  أبرز األزمات 

نظامنا، العجز عن تحديد الغايات النهائية للنشاط الرتبوي يف أطار فلسفة 

واضحة املعالم، ويف إطار استرشاف املستقبل. 

وجه  عىل  الرتبوي  النشاط  ومستقبل  عموما،  املستقبل  استرشاف  إن 

إن مــــــــن أبرز 
تعاني  اليت  األزمات 
منها العديــــد من 
األنظمة الرتبوية ، 
حتديد  عن  العجز 
الغايات النهائيــــة 
الرتبوي  للنشــــاط 
يف أطار فلسفـــــة 
املعالـــــم،  واضحة 
ويف إطار استشراف 
إن  املستقبــــــــل. 
استشراف مستقبل 
الرتبـــوي،  النشاط 
يعين استخــــالص 
عربة من املاضـــي، 
و اعتمــــــــــــــاد 
سيناريوهــــــــات 
معـــــدة  خمتلفة 
سلفا، جلميــــــــع 
احلاالت الطارئــــة 

احملتملة
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سيناريوهات  واعتماد  املايض،  من  عربة  استخالص  يعني  الخصوص، 

من  باالنطالق  املحتملة،  الطارئة  الحاالت  لجميع  سلفا،  معدة  مختلفة 

املسلمات واالفرتاضات املتفق عليها من مختلف اتجاهات البحث العلمي 

الالزمة  والقدرات  اإلمكانيات  وتعيني  والتكنولوجي؛  والعقائدي  والفكري 

إلنجاز أي مسار مستقبيل.

املستقبلية  الوجهة  دراسة  املجال،  هذا  يف  باالسترشاف  نعني  كما 

األساسية  امللكات  تطور  مسار  ومتابعة  املنظومة،  ومكونات  للمتغريات 

عدم  يجب  والتي  عموما،  التنمية  ويف   املهن  يف  لالنخراط  الرضورية 

إغفالها ألنها تنبئ باملستقبل. رشيطة أن يكون استرشاف املستقبل مبنيا 

واقعية  ومعطيات  حيثيات  من  ينطلق  علمي،  اسرتاتيجي  تخطيط  عىل 

وتوقعات معقولة. ويف هذا الصدد، يؤكد عالم املستقبليات املغربي »املهدي 

يكمن  »ال  فيقول:  املستقبل،  دراسة  يف  العلمي  املنهج  أهمية  املنجرة« 

تحديد  يف  هدفه  يتجىل  بل  اعتباطياً؛  التنبؤات  إصدار  يف  االسترشاف  دور 

اسرتاتيجيات تحويله  واقرتاح  فيه،  االتجاهات، وتخيُّل مستقبٍل مرغوٍب 
إىل مستقبل ممكن«)34(

امللكات تعتمد عىل منهاج شامل يف معالجة  أن نظرية  أيضا  وال ننىس 

قضايا الرتبية والتعليم. ويف هذا السياق، يقول »محمد الدريج« أيضا: »إننا 

نروم يف هذه املقاربة االنطالق من النظرة الشمولية للمنهاج، ونقرتح أن 

يستهدف املنهاج الرتبوي يف مكوناته األساسية: األهداف الرتبوية،  والتي 

أم  منها  املعرفية  سواء  الرتبوية،  الوظيفة  عنارص  مختلف  تستحرض 

الجسمية )الحسية – الحركية و املهارية(، أم الروحية  –األخالقية الوجدانية. 

]34[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

يؤكد عالــــم 
املستقبليـــــــــات 
»املهدي  املغربـــــي 
أهميــــة  املنجرة« 
املنهج العلمـــي يف 
دراسة املستقبـــل، 
فيقول: »ال يكمن 
االستشــــراف  دور 
التنبؤات  إصدار  يف 
اعتباطيــــــــــــًا؛ 
هدفه  يتجلى  بل 
حتديــــــــــد  يف 
ل  وختيُّ االجتاهات، 
مرغوٍب  مستقبــٍل 
فيـــــــــه، واقرتاح 
ت  تيجيــــــا ا سرت ا
إىل  حتويلـــــــــه 

مستقبل ممكن
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الطرائق  وكذا   ، )املضامني(  والعلمية  املعرفية  االختيارات  يستهدف  كما 

التقويم،وخصوصيات  أنظمة  و  املدرسية   والكتب  والتقنيات  واألساليب 

وإداريني  املتدخلني من مدرسني ومرشدين  ، وأساليب  املستهدفة  الفئات 

البيداغوجية،  )التنظيمات  املدرسية  الحياة  تنظيم  و  الرتبوية(،  )القيادة 
وتوزيع الزمن املدريس، و األنشطة املوازية(... »)35(

هذا، وتقوم نظرية امللكات عىل مبدإ االندماج بني النظري والتطبيقي، 

بني الشعب األدبية والعلمية والتقنية، بني املستويات الدراسية، بني املحيل 

والجهوي والوطني والقومي. ويف هذا، يقول محمد الدريج :»من املكونات 

بمعناه  االندماج  مبدأ  اعتماد  بامللكات،  التدريس  نموذج  يف  األساسية 

الحقيقي كما نتبناه يف »املنهاج املندمج«، والذي نعتربه السياق الطبيعي 

لتطبيق هذه البيداغوجيا األصيلة ، يسعى املنهاج املندمج للمؤسسة )م 3( 

كما نتصوره ، إىل التكامل، لكن ليس بمعناه الضيق واملنحرف الذي يختزله 

التلميذ، ويجندها  التي يكتسبها  يف االندماج عىل مستوى املوارد املعرفية 

املبادئ  يف  يتمثل  والذي  والشامل  العميق  بمعناه  بل  وضعيات.  ملواجهة 

الثالثة التالية:

)1(  االندماج العمودي بني املراحل والشعب: وذلك من خالل إعادة النظر 

يف هيكلة التعليم )االبتدائي –اإلعدادي - الثانوي  - العايل(، مع التشبث برؤية 

املهني  التكوين  مع  بالعالقة  التعليمية  أسالك  مختلف  لتطوير  مندمجة 

التعليم  تطوير  بموازاة مع  وذلك  التعليمية،  املنظومة  باعتباره جزءا من 

يف  األخرى  األنظمة  وبني  بينه  التواصل  جسور  إيجاد  و  واألصيل،  العتيق 

التعليم العام والخصويص. كما ترغب املقاربة الرتبوية املندمجة يف الحد من 

]35[  محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

نظريــــة  تقوم 
على  امللكــــــات 
بني  االندماج  مبدإ 
النظري والتطبيقي 
عناية  بضرورة  أي 
بني  بالربط  الرتبية 
والعمل،  الفكـــر 
الثنائيـــــة  وإلغاء 
اليت نالحظهــــــــا 
املدرســــــــــة  يف 
احلالية السائــــدة 
يف بلداننا. كمـــا 
النظريــــــة  تقوم 
على مبدأ االندماج 
الشعــــــــــب  بني 
والعلميــة  األدبية 
والتقنيــــــــــــة، 
وبني املستويـــــات 
الدراسيـــــة، وبني 
واجلهــــوي  احمللي 

والوطين والقومي

,,
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االزدواجية الفاصلة بني مناهج القسم العلمي والتقني )الفني( ومناهج 

والرياضيات  اللغة  ىف  متينة  بخلفية  الطالب  بتزويد  وذلك  األدبى،  القسم 

والعلوم الطبيعية واإلنسانية والتكوين الثقايف العام، وذلك بشكل متوازن. 

)2( االندماج األفقي أو )التناسق والتكامل املعريف(: ويتمظهر جليا يف 

تنظيم  ومراجعة  ومجزوءات،  وفصول  دورات  إىل  الدراسية  السنة  توزيع 

الدراسة يف مختلف الشعب والتخصصات، و تنظيم املواد الدراسية ووحدات 

التخصص، بالنظر يف إمكانية إحداث مواد جديدة، ومد الجسور بني املواد 

خصوصيات  مراعاة  مع   ، التكامل  مبدأ  بتطبيق  وذلك  تقليديا،  املعروفة 

التكامل  أن يتم تحقيق  ينبغي  الدراسية والتخصصات عىل حدة. و  املواد 

بني املواد الدراسية والبناء املتدرج ملفاهيمها وفق آخر ما توصل إليه العلم 

يف ميادين النمو العقيل والنفيس للمتعلم ، مثل: توظيف نظرية الذكاءات 

املتعددة.

ومن ناحية أخرى،  يشمل هذا املبدأ اإلسرتاتيجي االندماج بني النظري 

الفكر  بني  بالربط  الرتبية  عناية  رضورة  ومنه  واحد،  إطار  يف  والعميل 

والعمل، وإلغاء الثنائية التي نالحظها يف املدرسة الحالية السائدة يف بلداننا. 

إذ يشرتط يف املدرسة املندمجة األصيلة تحقيق الحد األدنى من التكامل بني 

جميع األنشطة الرتبوية داخل القسم وخارجه ، وبني موضوعات الدراسة 

النظرية والدراسة العملية ؛ مما يساعد يف بناء إنسان سوي، ذي شخصية 

متوازنة ، يفكر بعقله، ويجرب بيديه. 

)3(  االندماج املنهاجي)  curriculaire( مع متطلبات املجتمعات املحلية 

»بمراعاة العالقة التفاعلية بني ما تقدمه املدرسة من برامج ومحتويات، 

باعتبار  وملكات،  وغايات  أهداف  من  تحقيقه  إىل  املجتمـع  يسعى  وما 

عوامل  من  رئيسا  وعامال  االجتماعي،  للتقدم  أساسيا  محركا  املدرسة 

يف  يشتـــــرط 
املندجمة  املدرسة 
حتقيق  األصيلـــة 
احلد األدنــــــــــى 
من التكامــل بني 
األنشطــــة  مجيع 
داخـــــل  الرتبوية 
وخارجــه،  القسم 
موضوعـــات  وبني 
النظريــة  الدراسة 
والدراسة العملية؛ 
مما يساعد يف بناء 
إنسان ســــوي، ذي 
متوازنة،  شخصية 
بعقله،  يفكــــر 

وجيرب بيديه

,,
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املناطق  لخصوصيات  الدرايس  املنهاج  مراعاة  عىل  الحرص  مع  التنمية. 

والجهات يف أفق العمل بالجهوية املوسعة. 

وهكذا، يسري االندماج املقصود يف املنهاج الذي نتبناه- يقول الدريج-، 

والذي يأتي نموذج التدريس بامللكات تتويجا له، يسري يف اتجاه متصاعد، 

بدءا من املستوى املحيل، ثم الجهوي، فالوطني )أي عىل مستوى املجتمع 

ككل(، لنصل يف النهاية إىل تحقيق االندماج عىل املستوى اإلقليمي )العربي – 

اإلسالمي(. إننا نقرتح أن تتميز املقاربة، واملنهاج الرتبوي عموما ،بالسماح 

للعاملني يف قطاع التعليم، بقدر من املرونة يف صياغة امللكات املستهدفة، 

واملؤسسات  املناطق  نمكن  حيث  املالئمة.  التعليمية  املضامني  واختيار 

والجهات التي يشتغلون بها  من قدر من الحرية لتعديل املقررات الدراسية 

احتفاظها  مع  الجهوية،  والخصوصيات  االحتياجات  مع  ومواءمتها 

باألسس املشرتكة يف املنهاج العام، وإقامة مشاريع الرشاكة الرتبوية. حيث 

الخاص  القطاع  مع  التعاون  اتفاقيات  عقد  يف  املبادرة  للمؤسسات  ترتك 

وفعاليات املجتمع املحيل، وتعديل مناهجها الدراسية بشكل مندمج، بما 

اآلن  يف  ويلبي،  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  خصوصياتها  يساير 

اإلخالل  دون  أرسهم،  ومتطلبات  للتالميذ  الحقيقية  االحتياجات  نفسه، 
باملنهاج العام، وبالسياسة العامة للدولة«.)36(

الجيد،  العقالني  والتدبري  التخطيط  عىل  امللكات  نظرية  تبنى  وعليه، 

واإلسرتاتيجية االسترشافية املعقلنة، عن طريق تحديد امللكات املستهدفة 

بدقة، وتسطري أهدافها العقلية والروحية والجسدية. 

]36[  محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

العالقة  مراعاة 
عليـــــــــــة  لتفا ا
بني ما تقدمـــــــه 
برامج  من  املدرسة 
وحمتويـــــــــات، 
ومايسعى اجملتمـع 
إىل حتقيقـــــــــه 
وغايات  أهداف  من 
باعتبار  وملكات، 
حمركا  املدرســة 
أساسيا للتقــــــدم 
االجتماعــــــــي، 
رئيســـــــا  وعامال 
من عوامل التنمية. 
احلــــــــــرص  مع 
مراعـــــــــاة  على 
الدراســـــي  املنهاج 
خلصوصيــــــــات 
املناطق واجلهــــات 
يف أفق العمـــــــل 
باجلهوية املوسعة.
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من  فالبد  والفكرية،  املعرفية  املضامني  يف  التوجهات  يخص  ما  يف  أما 

اعتماد مبدأ االندماج والتكامل والتنسيق بني مختلف أنواع املعارف وأشكال 

التعبري؛  وتمثل مبدأ االستمرارية والتدرج يف عرض املعارف األساسية عرب 

األسالك التعليمية؛ وتجاوز الرتاكم الكمي للمضامني املعرفية؛ واستحضار 

البعد املنهجي والروح العلمية-املوضوعية يف تقديم محتويات املواد؛  والعمل 

لخدمة   ، عامة  اإلنساني  و  خاصة،  اإلسالمي  الفكر  عطاء  استثمار  عىل 

التكامل بني املجاالت املعرفية؛  والحرص عىل توفري حد أدنى من املضامني 

األساسية املشرتكة  وامللكات األساسية لجميع املتعلمني يف مختلف املراحل 

ذاتها  حد  يف  املعرفة  بني  التوازن  وإحداث  والشعب؛  منها(  األوىل  )خاصة 

املناهج  محتويات  واندماج  التطبيقية،   – الوظيفية  واملعرفة  )النظرية( 

الجهات  بخصوصيات  وارتباطها  التعليم،  من  األوىل  املراحل  يف  خاصة 
واستجابتها للحاجيات الفردية والجماعية«.)37(

اإلسالمية  القيم  عىل  خصوصا  الرتبوية  امللكات  نظرية  تنبني  وعليه، 

نموذج  يف  األسايس  املكون  هذا  الدريج:»يروم  يقول  هذا،  ويف  العادلة. 

»التدريس بامللكات«، وتعزيز دور املدرس و املدرسة يف نرش قيم املواطنة 

واألخالق واآلداب الحميدة، وتقوية مكانة الرتبية اإلسالمية والرتبية عىل 

الكراهية  ونبذ  والتسامح،  اإلنصاف  وثقافة  اإلنسان،  وحقوق  املساواة 

والتطرف. 

يف  ثابتة  كمرتكزات  إعالنهـا  يتم  التي  القيم  من  االنطالق  يروم  كما   

)ننظر عىل سبيل  الثقايف  إىل موروثنا  أساسا   واملستندة  الرتبوي،  النظام 

]37[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

منــــوذج  يقوم 
يــــــــــس  ر لتد ا «
على  بامللكــات«، 
املدرس  دور  تعزيز 
و املدرســــــــة يف 
املواطنــة  قيم  نشر 
واآلداب  واألخــالق 
احلميـدة، وتقوية 
مكانــــة الرتبية 
اإلسالمية والرتبية 
علـــــى املســــاواة 
وحقوق اإلنســـان، 
اإلنصـــاف  وثقافة 
 ، مــــــــــح لتسا ا و
ونبذ الكراهيــــة 

والتطرف.
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املثال ما ورد يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين حول منظومة القيم، وكذا 

يف »الكتاب األبيض«، خاصة يف جزئه األول املتعلق باالختيارات والتوجهات 

يعرف  فيما  توظيفها  عىل  العمل  ينبغي  والتي   ،... القيم  مستوى  عىل 

)بالرتبية عىل القيم ( ،وعىل أجرأتها يف املقررات والكتب املدرسية وأنظمة 

التقويم...  والتي تستلهم باألساس من: 

   -  قيـم العقيدة اإلسالمية؛ 

   -  قيـم الهوية الحضارية ألمتنا ومبادئها األخالقية والثقافية؛ 

   -  قيـم املواطنـة وحقوق املواطن وواجباته؛

    - القيم الكونية لحقوق اإلنسان...« )38(

 ويتعني بغية تيسري اكتساب امللكات، وتنميتها عىل الوجه الالئق عند 

املتعلم، مقاربتها من منظور شمويل ملكوناتها، ومراعاة التدرج البيداغوجي 

الكتسابها،  اإلجرائية  اإلسرتاتيجيات  من  مجموعة  ووضع  برمجتها،  يف 

تستند إىل مراحل وخطوات، كما يتم تحصيل امللكات عند ابن خلدون وغريه 

، مع االستفادة من التدريس باملشكالت، والعمل بفكرة املرشوع )مرشوع 

املؤسسة واملشاريع الشخصية...( للربط بني النظري والعميل ،  واعتماد 

حلول تربوية تسمح بالعمل بإيقاعات متفاوتة تناسب مستوى املتعلمني 

ووترية التعلم لديهم ونوع ذكائهم الغالب ،ولذلك قيل : »كل لكل عبد بمعيار 

عقله، وزن له بميزان فهمه ، حتى تسلم منه، وينتفع بك، وإال وقع اإلنكار 

لتفاوت املعيار » )39( . 

]38[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

]39[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

بغية  يتعني   
تيسري اكتســـاب 
امللكات، وتنميتها 
الالئق  الوجه  على 
عند املتعلـــــــــم، 
مقاربتها من منظور 
مشولي ملكوناتها، 
ومراعاة التـــــدرج 
البيداغوجــــــــي 
برجمتهــــــــا،  يف 
جمموعـــة  ووضع 
اإلسرتاتيجيات  من 
اإلجرائيـــــــــــة 
الكتسابهــــــــا، 
مراحل  إىل  تستند 

وخطوات.
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   ويقرتح الدريج  ألجرأة هذه التوجهات العناية بكل ما يرتبط بأشكال 

تنظيم التعلم داخل األقسام الدراسية )الطرائق البيداغوجية-  األساليب – 

الوسائل-  املصادر والكتب املدرسية- أنظمة التقويم واالختبارات(، وتنويع  

العمل  مع  بامللكات؛  املقاربة  إطار  يف  املعارف  تناول  وطرائق  األساليب 

التعليمية،  واألدوات  والتجهيزات  التحتية  البنيات  استعمال  ترشيد  عىل 

واإللحاح عىل تكييف بعض الطرائق واملمارسات التقليدية األصيلة، واألخذ 

عموما بالطرائق النشطة،  وطرائق وضع املشاريع ومواجهة املواقف وحل 

الطرائق  يبيح استخدام  ابن خلدون  : نجد  املثال  ...وعىل سبيل  املشكالت 

املناقشة  طريقة  استخدام  يشجع  أنه  إال  املعلم،  تناسب  التي  الرتبوية 

والحوار . فالتعليم، عنده، يهدف إىل حصول املتعلم عىل ملكة العلم، لكي 

يصبح عىل درجة عالية من الفهم، وليس فقط حفظه دون فهم وتعمق. 

تركز عىل  التي كانت يف زمانه  القريوانية  الطريقة  ابن خلدون  انتقد  لذا، 

والسكون  الصمت  يلتزمون  بأنهم  الطالب  ووصف  كبري،  بشكل  الحفظ 

التام دون مشاركة« . كما يقدم ابن خلدون منهجا متكامال ومتماسكا يف 

اكتساب امللكات  يتميز باألساليب التالية :

     1 - االكتساب من خالل النشأة واملمارسة يف بيئة معينة .

     2 - االكتساب من خالل الحفظ والتكرار والتمرن .

    3 - التدرج واالنتقال من حالة وقوع الفعل إىل الفعل، ثم الصفة، ثم 

الحال، فامللكة.

-  من حيث تنظيم الدراسة يف مختلف املراحل التعليمية، لالرتقاء بجودة 

الفعل البيداغوجي من خالل الرفع من فعالية التدريس ومن جدوى التعلم 

ومواءمة الفضاءات الرتبوية لهما ، اعتماد مبدإ التدرج. 

-  تنظيم الدراسة وفق معايري موضوعية تالئم املستجدات املراد إدخالها 

خلــــــدون  ابن 
استخـــــدام  يبيح 
الرتبويــة  الطرائق 
املعلم،  تناسب  اليت 
يشجـــــــع  أنه  إال 
طريقــة  استخدام 
املناقشة واحلـــوار. 
فالتعليــــم، عنده، 
يهدف إىل حصـول 
ملتعلــــــــــــــــم  ا
على ملكة العلم، 
على  يصبح  لكي 
من  عاليــة  درجة 
الفهم، وليس فقــط 
فهم  دون  حفظــــه 

وتعمق

,,
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عىل مختلف املراحل التعليمية ما ييل: 

-  تنظيم كل سنة دراسية من حيث نظام الدورات والفصول... 

بإيقاعات  بالعمل  تسمح  تربوية  حلول  اعتماد  إمكانية  يف  النظر   -

يف  يفيد  بما  لديهم؛  التعلم  ووترية  املتعلمني  مستوى  تناسب  متفاوتة 

الرفع من املردود الداخيل للمؤسسة، ويف ترشيد استعمال البنيات التحتية 

علوم  »إحياء  كتابه  يف  الغزايل  حامد  أبو  ذكر  وقد  التعليمية.  والتجهيزات 

الدين« ، أن من وظائف املعلم : »أن يقترص باملتعلم عىل قدر فهمه فال يلقي 

إليه ماال يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله، وال يبث إليه الحقيقة إال 

إذا علم أنه يستقل بفهمها.« 

- إدراج الغالف الزمني الخاص بالتقويم بجميع أنماطه : التشخييص)يف 

من  االنتهاء  )بعد  واإلجمايل  للتعلم(  )املالزم  والتكويني  التعلم(  بداية 

وبمراعاة  اكتسابها،  مراحل  حسب  امللكات  بيداغوجيا  إطار  يف  التعلم(، 

الغالف املخصص لكل مادة دراسية يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية، ولكل 

وحدة يف املرحلة الثانية من التعليم الثانوي. والعمل بالدعم الرتبوي املنتظم 

والتفوق  النجاح  نسبة  من  للرفع  والضامن  املكتسبات،  برتسيخ  الكفيل 

وتكافؤ الفرص. 

- املرونة يف تنظيم الحصص الدراسية واستعماالت الزمن والعطل؛ 

- تخصيص مجاالت زمنية لألنشطة الثقافية والفنية والجمعوية ضمن 

الحصة األسبوعية. 

- النظر يف سبل مالءمة املدرسة وبعض مقرراتها مع املحيط االجتماعي 
واالقتصادي والثقايف )املنهاج املندمج(.« )40(

]40[  محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

النظــــــــــر   
إمكانيـــــــة  يف 
حلول  اعتمـــــــاد 
تسمح  تربويـــــة 
بإيقاعـات  بالعمل 
متفاوتة تناســــب 
مستــوى املتعلمني 
التعلـــــــم  ووترية 
لديهم؛ مبا يفيـــد 
الرفــــــــــــــع  يف 
من املردود الداخلي 
للمؤسســــــــــة، 
ويف ترشيــــــــــد 
استعمـــــــــــــال 
التحتيـــة  البنيات 
والتجهيـــــــــزات 

التعليمية.
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من  األشكال  من  بشكل  تستفيد  امللكات  نظرية  بأن  نستنتج  وهكذا، 

الطرائق البيداغوجية الفعالة، ومن نظرية الذكاءات املتعددة، وتستند إىل 

فلسفة  عىل  واالنفتاح  املعرفية،  السيكولوجيا  ونتائج  التنشيط،  فلسفة 

عن  بله  الخاصة،  الحاجيات  ذوي  وتربية  املندمج،  والتعليم  الكفايات 

التدريس   أن  ذلك،  إىل  اضف  التدبري...  علم  وتقنيات  املستقبلية  الدراسات 

بامللكات نظرية تراثية وأصيلة، تعتمد عىل فلسفة القيم اإلسالمية، وتنطلق 

واالعتدال،  والوسطية،  التوازن،  عىل  القائمة  الواعية  الدينية  الرؤية  من 

واالنفتاح، والتعايش،والتفاهم ...

نظرية امللكات 
تستفيد بشكــل 
األشكـــــــال  من 
من الطرائــــــــــق 
البيداغوجيـــــــة 
الفعالــــــــة، ومن 
نظرية الذكـاءات 
املتعددة، وتستنــد 
فلسفــــــــــة  إىل 
التنشيط، ونتائـــج 
السيكولوجيــــا 
واالنفتاح  املعرفية، 
فلسفــــــــة  على 
الكفايــــــــــات 
املندمــج،  والتعليم 
بيـــــــــــــــة  تر و
احلاجيـــــات  ذوي 
 ، صــــــــــــة خلا ا
الدراسات  عن  بله 
ملستقبليــــــــــة  ا
وتقنيــــــــات علم 

التدبري.
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التدبري الديداكتيكي لنظرية امللكات

تنبني نظرية امللكات ديداكتيكيا عىل مجموعة من الخطوات التدبريية 

والتخطيطة التي يمكن حرصها يف املبادىء التالية:

)1( تحديد امللكات األساسية والنوعية:

ينطلق املدرس من فلسفة امللكات كما يحددها أستاذنا الدكتور محمد 

الدريج، فيبني يف جذاذاته طبيعة امللكات املستهدفة يف الدرس، ويصنفها 

إىل ملكات أساسية وملكات نوعية، قد ترتبط بالدرس فقط أو تكون ملكة 

األخرى.  واملجزوءات  والوحدات  املواد  باقي  مع  مندمجة  أو  مستعرضة 

وشحذها،  وصقلها  اختبارها  يريد  التي  امللكة  طبيعة  املدرس  يحدد  كأن 

فيختار امللكة اللغوية – مثال- يف حصة اللغة أو النحو واإلنشاء والتعبري، 

وتقويها  امللكة  هذه  تعزز  التي  األنشطة  من  مجموعة  املدرس  فيحرض 

مرتبطة  عقلية  ملكة  ثالث:  الكربى  امللكات  أن  ذلك  إىل  اضف  وتنميها. 

والوجدان،  بالقلب  مرتبطة  وذوقية  وجدانية  وملكة  معرفية،  بأهداف 

وملكة حسية حركية مرتبطة بالبدن. ويمكن أن يتحقق املدرس من نجاح 

درسه إذا تحققت امللكة عرب مجموعة من األنشطة والتمارين التي تنصب 

، ورصد سماتها ومواصفاتها، والسيما صفة  امللكة  تلك  عىل استكشاف 

 تنبين نظريــــة 
مللكـــــــــــــات  ا
ديداكتيكيــــا 
جمموعـــــة  على 
اخلطــــــــوات  من 
التدبرييـــــــــــة 
اليت  والتخطيطـــة 
حصرهـــا  ميكن 
حتديــــــــــد  يف 
األساسية  امللكات 
وجتديد  والنوعية 
احملتويـــــــــــات 
ميـــــــــــن  واملضا
مع اختيار الوسائـل 
الديداكتيكية 
اليت تنمي امللكات 

وتطورها.
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امللكة معيار  أن  هذا  ويعني  والكياسة.  والحذق  واملهارة  والنضج  الجودة 

الكمية والكيفية. ويمكن االستفادة من نظرية األهداف  الجودة  لتحقيق 

والكفايات يف تسطري امللكات التي قد تعني من جهة أخرى مجموعة من 

أن  الرتبوي  القطاع  عىل  الوصية  الوزارة  عىل  وينبغي  الكفائية.  القدرات 

التي  والصناعية  املهارية  امللكات  من  مفصلة  الئحة  أو  مجموعة  تسطر 

ترغب فيها عىل املستوى املعريف والوجداني والحركي. ويف هذا الصدد، يقدم 

حتى  والقدرات:«  واألهداف  امللكات  مدخل  حول  تصوره  الدريج  محمد 

يتمكن نظامنا الرتبوي من القيام بوظائفه عىل أكمل وجه ، البد من اعتماد 

مقاصد وأهداف وفق اختيارات وأولويات محددة يف املنهاج الرتبوي ككل، 

تستجيب لطموحات املجتمع. ثم ترتيبها وتنظيمها يف لوائح  خاصة  بكل 

امللكات األساسية  مرحلة تعليمية و كل شعبة ومقرر درايس. بما يخدم 

)املواصفات أو األهداف العامة ( املرسومة للمتعلم يف نهاية كل مراحل من 

مراحل التحصيل األويل واالبتدائي؛ وامللكات النوعية والصناعية ، املرتبطة 

بمختلف العلوم والصناعات يف املراحل املتقدمة.

والعناية  الفرد،  لحاجيات  األهداف  و  املقاصد  أن تستجيب  ينبغي  كما 

تكوين  والروحية. ألجل  والعقلية   الجسمية  بمختلف جوانب شخصيته: 

شخصية متوازنة ، بحيث ال نكتفي باستهداف الجوانب العقلية -املعرفية 

عىل حساب الجوانب األخرى من الشخصية  .

 وللتذكري ينصح أبو حامد الغزايل يف تنشئة الصبيان، وعموما يف آرائه 

الرتبوية، باستهداف املكونات الرئيسة للنفس البرشية، وهي: العقل والروح 

والجسم. وينظر إليها باعتبارها كيانا واحدا متكامال. ومن ثم، جاء تأكيده 

بشكل  املكونات  تلك  تتناول  التي  الرتبوية  والطرائق  األساليب  بعض  عىل 

والتفكر  والروح،  القلب  لتزكية  والرياضة  كاملجاهدة  ومتوازن،  متكامل 

لرتبية العقل، وترقية النفس اإلنسانية يف مجاالت اإلدراك، واللعب لرتبية 

حامد  أبو  ينصح 
تنشئة  يف  الغزالي 
الصبيان، وعمومــا 
الرتبوية،  آرائه  يف 
باستهـــــــــــداف 
املكونات الرئيسة 
للنفس البشريـــة، 
وهي: العقل والروح 
واجلســــم. وينظر 
إليها باعتبارهــــــا 
واحـــــــدا  كيانا 
متكامال. ومن ثم، 
جاء تأكيده على 
األساليـــــب  بعض 
الرتبوية  والطرائق 
تلك  تتناول  اليت 
بشكل  املكونات 

متكامل ومتوازن
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الجسم وتنشيط العقل والحواس.

املواصفات  و  األهداف  ورسم  الغايات  اختيار  بخصوص  نلح  أننا  كما 

وامللكات ، عىل تبني الرؤية اإلسرتاتيجية واالهتمام باملستقبل. وقد عنيت 

بالفعل الكثري من األنظمة التعليمية املعارصة بعملية التخطيط واسترشاف 

املستقبل، وكان هذا أحد أسباب نجاحها يف الريادة والتقدم.

عىل أن الرؤية الجيدة للمستقبل ، يجب أن يتوفر فيها بعض الصفات، 

مركزيا  واملخططون،  القرار  أصحاب  به  يقوم  أن  يمكن  ما   أهمها  لعل 

تسعى  التي  وامللكات  األهداف  وضع  من   … املمارسون  وكذا  وجهويا، 

املنظومة لتحقيقها، ورسم للمتعلمني صورة املستقبل الذي نريد الوصول 

بهم إليه. فهم يبلورون ، بذلك، الرؤية واألهداف السامية، ويشحنون كال 

من املدرسني والتالميذ بالرغبة يف تحقيق تلك األهداف، والوصول إىل الغايات 

املرجوة. وال فرق هنا بني أن تكون هذه الرؤية الختيار شعب وتخصصات 

أو مسارات مهنية أو لوضع مشاريع شخصية …أو عىل املستوى العام ، 

عرب بناء مجتمع جديد تسود فيه العدالة واملساواة والحرية.

الرؤية املستقبلية الواضحة، إذاً، هي التي تحفز التالميذ عىل االستمرار يف 

السري نحو الهدف عىل الرغم من الصعوبات. إن استرشاف املستقبل يحتاج 
لنفاذ بصرية وبعد نظر وتقدير كل االحتماالت واالستعداد ألسوئها«. )41(

وبناء عىل ماسبق، البد من وضع صنافة للملكات العقلية والوجدانية 

وتدبريا  تخطيطا  جذاذاتهم  وضع  يف  املدرسون  منها  ليستفيد  والحركية 

وتقويما.

]41[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

 الرؤية املستقبلية 
الواضحــة، إذًا، هي 
التالميذ  حتفز  اليت 
االستمـــــرار  على 
يف السري حنـــــــو 
الرغم  على  اهلدف 
إن  الصعوبات.  من 
استشراف املستقبل 
حيتاج لنفاذ بصرية 
وتقدير  نظر  وبعد 
كل االحتمــاالت 
واالستعـــــــــداد 
ألسوئها، فالبــــــد 
إذا من وضع صنافة 
للملكات العقلية 
نيــــــــة  والوجدا
واحلركيـــــــــة 
منهــــــا  ليستفيد 
وضع  يف  املدرسون 
جذاذاتهم ختطيطا 

وتدبريا وتقوميا.
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)2(  تجديد املحتويات واملضامني يف ضوء امللكات:

الدراسية  واملضامني  املقررات  تجديد  الدريج  محمد  نظرية  تستوجب 

لتنسجم مع فلسفة امللكات.بمعنى أن تستهدف هذه املحتويات استكشاف 

امللكات لدى املتعلم، سواء أكانت أساسية أم نوعية، مع تصنيف املضامني 

من  املضامني  هذه  بناء  يف  التدرج  من  والبد  املستهدفة.  امللكات  حسب 

من  استجد  ما  مسايرة  من  والبد  واملركب.  املعقد  إىل  والبساطة  السهولة 

من  استحدث  ما  مع  الرسيع  والتكيف  والنظريات،  والتصورات  املناهج 

معلومات وأفكار، كاالنفتاح عىل العوالم الرقمية ، واالستفادة من القراءة 

املمرسحة، وفلسفة التنشيط، وتنمية الذكاءات املتعددة، وتطوير امللكات 

املتعلم  ملكات  ترقية  من  البد  أنه  ذلك،  إىل  وينضاف  واملتنوعة.  املختلفة 

النقد،  الحساب، وملكة  القراءة، وملكة  الكتابة، وملكة  املختلفة، كملكة 

وملكة التعلم الذاتي، ومكلة البحث واالستكشاف، وملكة املطالعة، وملكة 

االنطالق  من  البد  أخرى،  جهة  العنكبوتية...ومن  الشبكات  يف  التنقيب 

قيم  وغرس  الدينية،  القيم  عىل  والحفاظ  اإلسالمية،  العربية  الهوية  من 

تكون  ثم،  ومن  وواجباته.  حقوقه  معرفة  عىل  املتعلم  وتنشئة  املواطنة، 

املضامني هادفة وممتعة ومفيدة، تنبني عىل التشويق واإلقناع وحب البحث 

لبناء معارفنا، وقد  الحفظ رضورية  بأن ملكة  أيضا  واالطالع. وال ننىس 

ركزت ثقافتنا القديمة عىل هذه امللكة األولية واألساسية ، حتى أصبحنا 

أمام علماء موسوعيني جهابذة وفطاحلة يف ميادين شتى، كالغزايل، وابن 

سينا، وابن رشد، وابن خلدون، وابن رشيق القريواني، والقايض عياض... 

وملكة الحفظ مرحلة رضورية الستكشاف امللكات األخرى لدى املتعلم.

ولكن أهم ما يميز نظرية امللكات ارتباطها بالقيم األخالقية من خالل 

باألخالق  والتشبث  اآلخر،  مع  والتعايش  والتسامح  التفاهم  إىل  الدعوة 

احلفظ  ملكة  أن 
ضروريـــــــــــــة 
وقد  معارفنا،  لبناء 
ثقافتنا  ركــــزت 
هذه  على  القدمية 
األولية  امللكــــة 
واألساسيـــــــــة، 
أمام  أصبحنا  حتى 
موسوعيني  علمـاء 
جهابـذة وفطاحلة 
شتى،  ميادين  يف 
وابن  كالغزالـــي، 
سينا، وابــــن رشد، 
وابن  خلدون،  وابن 
القريواني،  رشيـــق 
والقاضـي عياض... 
احلفظ  وملكـــة 
ضرورية  مرحلــة 
ف  ستكشــــــا ال
األخــرى  امللكات 

لدى املتعلم.
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والعدالة  والحرية  واملساواة  الحق  عن  والدفاع  األصيلة،   اإلسالمية 

والديمقراطية والشورى. ويف هذا اإلطار، يقول الدريج:« يروم هذا املكون 

األسايس يف نموذج »التدريس بامللكات« تعزيز دور املدرس واملدرسة يف نرش 

قيم املواطنة واألخالق واآلداب الحميدة، وتقوية مكانة الرتبية اإلسالمية 

والرتبية عىل املساواة وحقوق اإلنسان، وثقافة اإلنصاف والتسامح، ونبذ 

الكراهية والتطرف.

يف  ثابتة  كمرتكزات  إعالنهـا  يتم  التي  القيم  من  االنطالق  يروم  كما   

سبيل  عىل  )ننظر  الثقايف  موروثنا  إىل  أساسا  واملستندة  الرتبوي،  النظام 

املثال ما ورد يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين حول منظومة القيم، وكذا 

يف »الكتاب األبيض«، خاصة يف جزئه األول املتعلق باالختيارات والتوجهات 

يعرف  فيما  توظيفها  عىل  العمل  ينبغي  والتي   ،)… القيم  مستوى  عىل 

»بالرتبية عىل القيم«، وعىل أجرأتها يف املقررات والكتب املدرسية وأنظمة 

التقويم… والتي تستلهم باألساس من:

   -  قيـم العقيدة اإلسالمية؛

   -  قيـم الهوية الحضارية ألمتنا ومبادئها األخالقية والثقافية؛

   -  قيـم املواطنـة وحقوق املواطن وواجباته؛

القيم الكونية لحقوق اإلنسان…« )42(  –

الرؤية  ضوء  يف  واملحتويات  املضامني  اختيار   من  البد  أنه  هذا  ويعني 

الدينية اإلسالمية املعتدلة، مع االنفتاح عىل املستجدات الغربية املعارصة.

]42[  محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

نظرية  تتطلب    
امللكات اختيــــار 
عــــــــــــة  جممو
من الوسائــــــــــل 
الديداكتيكية 
سواء أكانــــــــت 
بصرية  أم  شفوية 
ترسيخ  أجـــل  من 
نفس  يف  القدرات 
وصقلهـا  املتعلـــم، 
والدربــــــة  باملران 
وتقــوم  والتكرار. 
اخلطاطــــــــــات 
الرتبويـــــــــــــة 
كبيـــر  بــــــدور 
يف تسهيل العملية 
التعليميــــــــــة- 

التعّلمية.
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)3(  اختيار الوسائل الديداكتيكية التي تنمي امللكات وتطورها:

تتطلب نظرية امللكات اختيار مجموعة من الوسائل الديداكتيكية سواء 

أكانت شفوية أم برصية من أجل ترسيخ القدرات يف نفس املتعلم، وصقلها 

باملران والدربة والتكرار. وتقوم الخطاطات الرتبوية بدور كبري يف تسهيل 

العملية التعليمية- التعلمية. ويعني هذا أن الوسائل الديداكتيكية يف خدمة 

امللكات والقدرات الكفائية تبسيطا وتسهيال وتيسريا وتوضيحا وتفسريا 

واستكشافا. واليمكن االكتفاء باالرتجال الشفوي، بل البد من االستعانة 

ما  أو  اإلعالمية  امللكات  وتملك  املعرفة،  وحوسبة  اإلعالمية  بالتكنولوجيا 

يسمى بالذكاء اإلعالمي.

)4( الطرائق البيداغوجية يف خدمة امللكات

من املعروف أن النظام الرتبوي اإلسالمي القديم كان يعتمد عىل العقل 

والنقل من جهة، ويستعني بالحفظ والحوار من جهة أخرى. وما أحوجنا 

واإلدراك،  الذاكرة  لتقوية  أساسية  ملكة  ألنها  الحفظ!  طريقة  إىل  اليوم 

قبل االنتقال إىل الحوار واملشافهة والنقد. ويمكن االستفادة من مجموعة 

ودراسة  والتقييد،  كالرشح،  والتعليم،  الرتبية  مجال  يف  الرتاث  آليات  من 

املتون وحفظها، واالستعانة بالتقييدات والحوايش لرتسيخ ملكة الحفظ 

البيداغوجية  الطرائق  من  االستفادة  يمكن  ذلك،  عىل  عالوة  واالستيعاب. 

الفعالة، والسيما الطريقة املرسحية، وتمثل فلسفة التنشيط الرتبوي.

)5( التقويم استكشاف للملكات

نفس  يف  ترسخها  مدى  ومعرفة  امللكات  استكشاف  التقويم  يستهدف 

املتعلم، واختبار امللكات يف ضوء أنشطة خاصة بنوعية امللكة املستهدفة. 

ويف هذا الصدد، يمكن الحديث عن ملكات تقويمية قبلية، وملكات تقويمية 

تكوينية، وملكات تقومية نهائية وإجمالية، وملكات إشهادية، وملكات 

االستفادة  ميكن 
من جمموعــــــــة 
آليـــــــــــــات  من 
جمـــال  يف  الرتاث 
والتعليــم،  الرتبية 
 ، ح لشــــــــــر كا
ودراسـة  والتقييد، 
وحفظهــــا،  املتون 
نـــــــــة  ستعا ال ا و
بالتقييــــــــــدات 
لرتسيخ  واحلواشي 
ملكة احلفـــــظ 
واالستيعــــــــاب. 
ذلك،  علــى  عالوة 
االستفادة  ميكن 
من الطرائــــــــــق 
البيداغوجيــــــة 
الفعالة، والسيمـــا 
يقــــــــــــة  لطر ا
املسرحية، ومتثــل 
التنشيــط  فلسفة 

الرتبوي.
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واالستقراء  الحفظ  ملكة  وترسيخ  والتقوية  الدعم  وملكات  إدماجية، 

واالستنباط واالستنتاج والتعميم ، وحل املشكالت العويصة، وإبداع أفكار 

الغالف  »إدراج  عىل:  الدريج«  »محمد  يلح  الصدد،  هذا  ويف  جديدة.  وقيم 

التعلم(،  بداية  :التشخييص)يف  أنماطه  بجميع  بالتقويم  الخاص  الزمني 

إطار  التعلم(،  من  االنتهاء  )بعد  واإلجمايل  للتعلم(،  )املالزم  والتكويني 

املخصص  الغالف  وبمراعاة  اكتسابها،  مراحل  حسب  امللكات  بيداغوجيا 

لكل مادة دراسية يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية، ولكل وحدة يف املرحلة 

الكفيل  املنتظم  الرتبوي  بالدعم  والعمل  الثانــوي.  التعليم  من  الثانية 

برتسيخ املكتسبــات، والضامن للرفع من نسبة النجاح والتفوق وتكافؤ 
الفرص«. )43(

ضوء  يف  الديداكتيكية  العملية  عليها  تنبني  التي  املراحل  أهم  هي  هذه 

بيداغوجية امللكات، وقد تبني لنا من كل هذا أن هذه البيداغوجيا البد أن 

الدراسة  مستويات  يف  املتدرج  املتعلم  لدى  امللكات  من  مجموعة  ترسخ 

والتعلم.

]43[   محمد الدريج:  نفس املوقع والرابط الرقمي.

»حممد  يلح    
الدريج« علــــــى: 
الغــــــالف  »إدراج 
الزمين اخلـــــــاص 
بالتقويـــــــــــــم 
أمناطـــه:  جبميع 
التشخيصـــــــــي 
)يف بداية التعلم(، 
يين  لتكــــــــو ا و
للتعلــــم(،  )املالزم 
)بعد  واإلمجالـــي 
االنتهاء من التعلم(، 
بيداغوجيـــا  إطار 
حسب  امللكــــات 
مراحل اكتسابها، 
الغالف  ومبراعـــاة 
املخصص لكــــل 
دراسيــــــــة  مادة 
املرحلتيـــن  فــــي 
ئيـــــــــة  ا بتد ال ا
 ، يـــة د ا عد إل ا و
يف  وحدة  ولكل 
الثانية من  املرحلة 

التعليم الثانــوي.
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تركيب واستنتاج

هي  الدريج«  »محمد  الدكتور  لدى  امللكات  نظرية  إن  القول:  وخالصة 

اإلسالمي،  العربي  الرتاث  من  تمتح  وأصيلة  جديدة  تربوية  نظرية  فعال 

الدين  إىل  وترتكن  املعارصة،  واملستجدات  الغربية  الحداثة  عىل  وتنفتح 

واالندماج  املستقبيل،  التخطيط  وتعتمد عىل  واملعارصة،  واألصالة  والقيم 

والنوعية  األساسية  امللكات  واستشكشاف  املعقلن،  والتدبري  املتكامل، 

الربانية  العدالة  بمبادىء  واالسرتشاد  اإلسالمية،  القيم  وفق  املتعلم  لدى 

الحقيقية. ويعني كل هذا أن نظرية امللكات آلية بيداغوجية وديداكتيكية 

ثم،  ومن  واإلتقان.  واالبتكار  واإلبداع  الجودة  لتحقيق  وواقعية  إجرائية 

وتأصيل  امللكات،  بتوظيف  الدريج  محمد  الدكتور  أستاذنا  نظرية  تتميز 

املوروث الرتبوي ، وقراءته يف ضوء الحداثة والراهنية، ومستجدات الفكر 

والسيكولوجيا املعرفية، واالستجابة الحقيقية للمتعلمني ، مادامت تقوم 

هذه النظرية عىل فلسفة التنشيط، وترسيخ امللكات املضمرة والظاهرة،  

وتجاوز نظرية األهداف السلوكية، وتبني املنهاج املندمج، وتمثل سياسة 

نظرية  أن  كما  واالزدهار.  والتقدم  الحداثة  لتحقيق  املستقبيل  التخطيط 

امللكات نظرية واقعية ومرنة وهادفة ، قابلة للتطبيق يف امليدان الرتبوي، 

وصالحة لتنزيلها يف أرض الواقع، ويمكن تعميقها والتفصيل فيها أكثر يف 

املستقبل القريب.

إن نظرية امللكات 
الدكتـــــور  لدى 
الدريج«  »حممد 
هي نظرية تربوية 
جديدة وأصيلـــة 
الرتاث  مــــن  متتح 
العربي اإلسالمــي، 
على  وتنفتــــــــح 
احلداثة الغربيـــة 
واملستجـــــــــدات 
املعاصــــــــــــرة، 
تكـــــــــــن  تر و
يـــــــــــن  لد ا ىل إ
والقيم واألصالــــة 
واملعاصــــــــــرة، 
تعتمـــــــــــــد  و
التخطيـــــط  على 
 ، ملستقبلــــــــــي ا
واالندمــــــــــــاج 
املتكامــــــــــل، 

والتدبري املعقلن.
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من هو الدكتور محمد الدريج؟

ولد  الدكتور محمد الدريج سنة 1949 بمدينة تطوان. حصل عىل إجازة يف الفلسفة من كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط سنة 1970، ثم عىل شهادة الدروس املعمقة سنة 1972، كما 

النفسية والرتبوية بجامعة بروكسيل. اشتغل  العلوم  الثالث من كلية  أحرز عىل دكتوراه السلك 

أستاذا ملادة علم النفس الرتبوي بكلية علوم الرتبية وأستاذا باحثا يف علوم الرتبية بجامعة محمد 

الخامس – الرباط ومدير املعهد املتوسطي للبحث والتطوير -

* خبري لدى العديد من املنظمات الدولية مثل االيسيسكو واليونسكو .

* انضم إىل اتحاد كتاب املغرب يف ماي 1991.

*  يدير منذ سنة 1982 مجلة »الدراسات النفسية والرتبوية«.

* نظم وشارك يف العديد من الندوات واملؤتمرات والتدريب الرتبوية إقليميا ودوليا.

صدر له العديد من الكتب واملؤلفات من بينها :

* مدخل إىل علم التدريس : تحليل العملية التعليمية، منشورات  العني : دار الكتاب الجامعي، 

* التدريس املصغر : التكوين والتنمية املهنية للمعلمني ،منشورات  العني : دار الكتاب الجامعي، 

* تحليل العملية التعليمية، الدار البيضاء، منشورات مجلة الدراسات النفسية والرتبوية، 

* التدريس الهادف، ج. 1: مساهمة يف التأسيس العلمي لنموذج التدريس باألهداف الرتبوية، 

مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء

* التدريس الهادف : من نموذج التدريس باألهداف إىل نموذج التدريس بالكفايات، منشورات  

العني : دار الكتاب الجامعي،

* الكفايات يف التعليم منشورات رمسيس، الرباط.
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- جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور املغرب.

- حاصل عىل دكتوراه الدولة سنة 2001م.

- أستاذ التعليم العايل .

-أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.

- حصل عىل جائزة مؤسسة املثقف العربي )سيدني/أسرتاليا( لعام 2011م يف النقد والدراسات األدبية.

- حاصل عىل جائزة ناجي النعمان األدبية سنة2014م.

- رئيس الرابطة العربية للقصة القصرية جدا.

- رئيس املهرجان العربي للقصة القصرية جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصرية جدا.

- رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها.

- رئيس جمعية الجسور للبحث يف الثقافة والفنون.

- رئيس مخترب املرسح األمازيغي.

- عضو الجمعية العربية  لنقاد املرسح.

-عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية.

- عضو اتحاد كتاب العرب.

-عضو اتحاد كتاب اإلنرتنت العرب.

-عضو اتحاد كتاب املغرب.

- من منظري فن القصة القصرية جدا وفن الكتابة الشذرية عىل الصعيد العربي.

- خبري يف البيداغوجيا والسيميولوجيا والثقافة األمازيغية.
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- ترجمت مقاالته إىل اللغة الفرنسية و اللغة الكردية.

- شارك يف مهرجانات عربية عدة يف كل من: الجزائر، وتونس، ومرص، واألردن، والسعودية، ولبنان، والبحرين، 
والعراق،  واإلمارات العربية املتحدة،...

- مستشار يف مجموعة من الصحف واملجالت والجرائد والدوريات الوطنية والعربية.

- نرش العديد من املقاالت الورقية املحكمة وغري املحكمة التي تربو عىل األلف. عالوة عىل عدد كبري من املقاالت 
الرقمية، وأكثر من )110( كتاب يف مجاالت متنوعة. وبهذا، يكون أكثر إنتاجا يف املغرب العربي من حيث الكتب 

واملقاالت.

والرواية  والتطبيق،  التنظري  بني  جدا  القصرية  والقصة  والتطبيق،  النظرية  بني  الشذرات  كتبه:  أهم  ومن   -
التاريخية، تصورات تربوية جديدة، واإلسالم بني الحداثة وما بعد الحداثة، ومجزءات التكوين، ومن سيميوطيقا 
الذات إىل سيميوطيقا التوتر، والرتبية الفنية، ومدخل إىل األدب السعودي، واإلحصاء الرتبوي، ونظريات النقد 
املمثل  وأنواع  الخضريي،  الدين  جمال  عند  جدا  القصرية  القصة  ومقومات  الحداثة،  مابعد  مرحلة  يف  األدبي 
القصرية  القصة  وأنطولوجيا  جديدة،  مقاربات  الرواية:  نظرية  ويف  والعربية،  الغربية  املرسحية  التيارات  يف 
والسيميولوجيا   ، جدا  القصرية  القصة  لنقد  جديدة  تقنية  أجل  ومن  الكونكريتية،  والقصيدة  باملغرب،  جدا 
بني النظرية والتطبيق، واإلخراج املرسحي، ومدخل إىل السينوغرافيا املرسحية، واملرسح األمازيغي، ومرسح 
الشباب باملغرب، واملدخل إىل اإلخراج املرسحي، ومرسح الطفل بني التأليف واإلخراج، ومرسح األطفال باملغرب، 
ونصوص مرسحية، ومدخل إىل السينما املغربية، ومناهج النقد العربي، والجديد يف الرتبية والتعليم، وببليوغرافيا 
أدب األطفال باملغرب، ومدخل إىل الشعر اإلسالمي، واملدارس العتيقة باملغرب، وأدب األطفال باملغرب، والقصة 

القصرية جدا باملغرب،والقصة القصرية جدا عند السعودي عيل حسن البطران، وأعالم الثقافة األمازيغية...

- أصدر العديد من املقاالت بمجّلة »اإلصالح« وثالث كتب ضمن سلسلة »كتب اإلصالح« لحد اآلن.

- عنوان الباحث: جميل حمداوي، صندوق الربيد1799، الناظور62000، املغرب.

- الهاتف النقال:0672354338

- الهاتف املنزيل:0536333488
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مثل:  البيداغوجية،  والطرائق  الرتبوية  النظريات  من  مجموعة  املغرب  عرف 

الفرنيس،  االستعمار   إبان  النخبوي  الطائفي  والتعليم  العتيق،  التعليم  طرائق 

ونظرية البديل الوطني القائمة عىل املبادىء األربعة: التعريب، والتوحيد، والتعميم، 

واملغربة. عالوة عىل نظريات أخرى تبلورت بعد استقالل املغرب مبارشة، وآخرها، 

نظرية امللكات التي تعّد أول نظرية تربوية عربية أصيلة يف عرصنا هذا وهي نظريّة 

واقعية ومرنة وهادفة ، قابلة للتطبيق يف امليدان الرتبوي، وصالحة لتنزيلها يف أرض 

القريب، وتقرتن هذه  املستقبل  أكثر يف  فيها  والتفصيل  تعميقها  الواقع، ويمكن 

املغربية  الرتبوية  الساحة  أثرى  الذي  الدريج«  »محمد  بالدكتور  املتميزة  النظرية 

والعربية بمجموعة من املؤلفات القيمة يف مجايل البيداغوجيا والديداكتيك. ويحاول 

الكاتب من خالل هذا املؤلف أن يجيب عىل تساؤالت عّدة حول مفهوم امللكات يف 

اللغة واالصطالح؟ وماهو التصور النظري الذي يتبناه »محمد الدريج« فيما يتعلق 

بامللكات؟ وكيف يمكن تمثلها تطبيقيا يف املجال الرتبوي والتعليمي؟.
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