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مالحظات وتساؤالت تمهيدية.
ثانيا  - :معيقات توظيف نتائج البحث العلمي/التربوي في إصالح التعليم
وتطوير مناهجه.
ثالثا  - :النماذج و الباراديكمات (المنظورات)
أو الخلفية النظرية للبحث والعمل التربوي.
 تعريفات اساسية - :تعريف الخلفية النظرية ووظائفهاو مكوناتها  - :المنظور – النموذج – النظرية...
رابعا  - :أنواع النماذج والمناظير في التربية وعلم التدريس وتصنيفاتها
خامسا  - :تطور األحقاب المنظورية في المغرب وتأثيرها في
المناهج الدراسية.
سادسا  - :نموذج الملكات ،أو نحو منظور أصيل في التعليم.
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أوال :تقديم
أهمية الموضوع وتساؤالت تمهيدية
تكمننأ أهميننة البحننث العلمنني والتربننوي بخاصننة  ،فنني صنننا السياسننات التعليميننة
عمومننننا واتخنننناذ القننننرارات المرتبطننننة ببنننننار وتطننننوير المننننناهج الدراسننننية علنننن
الخصوص ،في:
 - 1توثيق الصلة بالقضايا والمشكالت التعليمية المطروحة واختيار الوقت
المناسننننب لصنننننا القننننرار ودراسننننة منننندا مالرمتننننه للظننننروف وللحاجيننننات
واالولويات..
 - 2تقليل المخاطر الناتجة عأ القرارات االرتجالية والظرفية ،ألأ صنا
القرار مسالة جد هامة  ،انها اختيار راشد وحكيم بيأ بدائل ،اختيار ال بد
أأ يستند إل المعرفة وبالتالي ال نتائج البحث العلمي.
 -3كما تكمأ أهمية هذا الموضوع في بياأ كيف يمكأ لتخطيط االستراتيجيات
أأ يحرص عل تحقيق تلك األدوار ،
وأأ تتجاوز األنظمة التعليمية بالتالي  ،ما نالحظنه منأ قطيعنة بنيأ االصنالح و
بيأ البحث التربوي وتضييق الفجوة بينه وبيأ صنا السياسات التعليمية .
 - 4تمثل العالقة بيأ البحث التربنوي والسياسنة التعليمينة والبنرامج االصنالحية ،
فجننوة وربمننا قطيعننة تناولهننا العدينند مننأ البنناحثيأ ،ولكنننهم ال يتننناولوأ دائمننا سننبل
وآليننات (والقننوانيأ التطبيقيننة) معالجتهننا خاصننة فيمننا يتعلننق بالتنظيمننات التربويننة
وبالمناهج التعليمية .
 - 5انطالقا مأ طبيعة الدور الذا يقوم به التخطيط االسنتراتيجي(نموذج المجلنس
االعل ن للتعلننيم)  ،وأسنناليب إعنندادل واشننتغاله (مبنندئيا بنننار عل ن المنهجيننة العلميننة
المنظمة) ،يمكأ أأ يكنوأ عنامالم مهمنا م فني تضنييق تلنك الفجنوة بحكنم قربنه منأ
صننانعي السياسننة و بحكننم طبيعننة عملننه فنني التنظننيم التربننوي وا داري والتقننني ،
وقربه أيضا م مأ الباحثيأ بفضل تشكيلته والمهام الموكولة إليه.
 - 6لعل أول سؤال يجب طرحه فيما يخص العالقة بيأ البحث العلمي  /التربوي
وبيأ بنار وتطوير مناهج التعليم هو إل أي حد تسنتفيد مناهجننا وطرقننا ووسنائلنا
...في التعليم  ،مما يجري حولنا ومأ تطورات يشهدها العنالم فني شنت المجناالت
وخاصة في المجال العلمي ،وكيف تؤثر في المدرسة ؟
نحنننأ فننني العنننادة نتحننندث عنننأ االسنننس الفلسنننفية واالسنننس المعرفينننة والنفسنننية
واالجتماعيننة للتنظيمننات التربويننة ولبنننار المننناهج وتطويرهننا ،فكيننف يحنندث ذلننك
وهل يحدث أصال في منظومتنا التعليمية ؟
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وهننننل هننننناك مواكبننننة فاعلننننة للتطننننورات العلميننننة وللنظريننننات و الباراديكمننننات
المعاصرة؟
 -7ويمكننا أأ نالحظ منذ اآلأ ،وكجواب عأ هنذا السنؤال ،عندم وضنوح األسنس
الفلسنننفية والعلمينننة (المعرفينننة واالجتماعينننة والنفسنننية/التربوية )...لبننننار المنننناهج
وخاصة عل المستوا العملي ا جرائي .
 كما أأ هذل األسس وعلن النر م منأ توفرهنا الضنمني بنل وحضنورها بشنكلعام وفي بعض األحياأ بشكل امض ،في النصوص والوثائق الرسمية وإل حند
ما في الكتب المدرسية ،...ال تشكل دائما إجماعا وطنيا مما ينؤثر حتمنا فني تحديند
األولويات واختيار الغايات واألهداف.

التعريف بالمنهاج الدراسي
وما يطرحه من تساؤالت:
لم يكأ مفهوم المنهاج شائعا عندنا  ،سوار فني األدبينات أو الممارسنات التربوينة.
وكانت البرامج الدراسية إل عهد قريب  ،تختنزل فني لنوائل المحتوينات المعرفينة
التي يتم تدريسها في مختلف المستويات .
كما كانت تختصر في استعماالت الزمأ  ،تحدد التوزيا األسنبوعي للمنواد .فعمنل
الرواد األوائنل فني تخطنيط البنرامج  ،وحتن يثبتنوا تمينزهم عنأ هنذا التقليند النذي
يولي أهمية كبرا للمحتويات  ،عل التركينز علن التلمينذ بندل المنادة الدراسنية و
مضامينها  ،فتم نحت مصطلل المنهاج curriculum
و الننذي يعننرف بشننكل عننام  ،بكونننه « جملةةة مةةا ت دمةةه المدرسةةة مةةن معةةارف و
مهةةارات و اتجاتةةات … لمسةةاعدا المةةتعلم ى علةةو النمةةو المتةةوامن و السةةليم ةةي
جميع جوانب شخصيته».
وتبق ن األسننئلة األسنناس التنني تطننرح فنني العننادة عننند الحننديث عننأ المنهنناج
•
الدراسي ،هي:
– لمأ يعود أمر بنار المنهاج الدراسي بمعنال الواسا ؟
– وكيف يتم بناؤل في منظومتنا التعليمة ؟
ومأ يتخذ القرار في ضبط احتياجات التالميذ و تحديد أولويات المجتما؟و بالتالي رسم األهداف واختيار المحتويات واألساليب؟
وكيف يتخذ قرار تطوير المنهاج ؟
وما هي دواعي و آليات التطوير ومعيقاته ؟
كل هذل األسئلة و يرها…  ،وخاصة ما ارتبط منها بمعيقات ممارسة المنهاج
وتطبيقه في المدرسة المغربية عل ضور المستجدات في مجال البحث العلمي
والتربوي … ،
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تثبت ،أأ بنار المنهاج ليس مجرد مسألة تقنية وال يطرح قضايا إجرائية
فحسب  ،بل يطرح بنار المنهاج و في المقام األول  ،قضايا فلسفية و سياسية
وعلمية واجتماعية وثقافية  ،حيث تتدخل المبادئ و االنتمارات و جماعات
الضغط والمصالل… (محمد الدريج .) 2014،
كذلك مأ االسئلة التي ال بد مأ طرحها ونحأ نفكر في العالقة بيأ البحث العلمني
التربوي و المناهج الدراسية ،نذكر:
مننا الننذي سننيحدث فنني المسننتقبل القريننب ،فنني مجننال البحننوث التربويننة والعلميننة ؟
بفضننل التطننور التكنلننوجي الهائننل وخاصننة بتطننور النمننوذج الرقمنني ومننا يسننتتبعه
ويرتبط به في مجال الشبكة العنكبوتية – االنترنيت ؟
وتطننور الروبوطننات والننذكار االصننطناعي والننذي بنندأ يظهننر تفوقننا عل ن الننذكار
الطبيعي لإلنساأ في العديد مأ المجاالت؟
وكجواب أولي عل هذا السؤال ،نتوقا تحوالت كبيرة ستحدث في أساليب البحنث
العلمننني ومناهجنننه ،وفننني أسننناليب الحصنننول علننن المعلومنننة وتخزينهنننا وتنظيمهنننا
وتحليلها وتفسنير منا ورارهنا منأ ظنواهر ومتغينرات ،ومنا تطرحنه منأ فرضنيات
واساليب احصائية و يرها مما نعتبرل حاليا مقومات المنهجية العلمية.
و بموازاة ذلك  ،أصبحت نظرتنا للطبيعة تتغير وبالضرورة تعاملنا ما العديد منأ
القوانيأ مثل قانوأ الجاذبينة وقنانوأ الحتمينة ،والتني اصنبحت ال تقناوم النظرينات
والباراديكمات الحديثة ،ليس فقط ما ظهور نظريات النسنبية منا انشنطايأ و ينرل
بل بفضل باراديكمات مثل باراديكم "الكوأ الكلي" وباراديكم "وجود عوالم كثينرة
وليس عالما واحدا" وباراديكم الفوض و نهاية العالم ...
إأ بنار وتطوير المناهج التعليمية  ،يتأثر بالعديد مأ العوامل الداخلية والخارجينة،
فمنها ما يرتبط بسور وقصور المناهج السائدة
ومنها ما يرتبط بالتغيرات التي تطرأ عل المجتما أو تلك التني تصنيب التالمينذ،
أو التي تمس النظام التعليمي ذاتنه  ،بحكنم تنأثير منا يسنتجد علن السناحة التربوينة
محليا وعالميا …( محمد الدريج .)2014،
إأ ما يفسر حدوث التطنوير و ا صنالح فني المجنال التربنوي ،هنو أأ التربينة و
التعليم نشاط اجتماعي باألساس  ،يؤثر فيه المجتما ويتأثر به .
و بمننا أأ المجتمعننات تخضننا باسننتمرار للتحننول  ،فنن أ التربيننة كننذلك  ،البنند أأ
تتطور باستمرار ،مما يسمل لها بالتكيف ما االحتياجات الجديدة  .ومأ هنا يكنوأ
مأ الخطأ االعتقناد فني إمكانينة االنتهنار إلن نمنوذج تنام ومثنالي للمنهناج .ذلنك أأ
األنظمنننة التربوية/التعليمينننة تعمنننل علننن النننتالؤم باسنننتمرار منننا التغينننرات فننني
االحتياجات و الناتجة عأ تحول المجتمعات...
كذلك مأ دواعي التطوير  ،الضغوط التي تمارس منأ خنالل المنظمنات و البننوك
ووكننناالت تموينننل مشننناريا التنمينننة الدولينننة أو منننأ خنننالل بعنننض الجامعنننات ذات
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الصيت العالمي أو الشنركات متعنددة الجنسنيات أو مكاتنب الدراسنات ومنأ ينرتبط
بها مأ ذوي المصالل…أو مباشرة مأ بعض الحكومات...

ثانيا -
معيقات توظيف نتائج البحث العلمي
في إصالح التعليم وتطوير مناهجه
لعل مأ أهم الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام توظيف نتائج البحوث التربوية
في تطوير مناهج التعليم  ،نذكر :
 - 1طبيعة قطاع التربية والتعليم:
 °متشابكة  ،معقدة  ،كثرة العوامل والمتغيرات  ،صعوبة
المفاهيم وتعدد التعاريف ،وتضارب النتائج...
 °اعتبارات أخالقية خاصة في البحوث الميدانية
 °صعوبات القياس و قلة أدوات القياس أو ضعفها (االختبارات)...
التي تتصف بالصدق والثبات...
 °طبيعة النظام السائد مأ حيث تطبيق المركزية والالمركزية (النظم
المركزية ال تقبل في العادة استخدام نتائج البحوث العلمية وما تتضمنه مأ فهم
وتحليل وتقويم ونقاش ،وخاصة عندما يتعلق األمر بتطبيقها جهويا ومحليا).
 °عدم تقبل المشاركة
 °مقاومة التغيير ( .السيدة محمود إبراهيم سعد .)2011،
 - 2إشكالية االولويات/التدابير ذات األولوية:
 ياب مفهوم االولويات وعدم االتفاق بيأ المسؤوليأ و الباحثيأ حول اولويناتاالصالح وحول اهمية مواضنيا البحنث ذات األسنبقية و االسنتعجال ،ويبقن دائمنا
ما قد يتوصل اليه الباحثوأ مأ نتائج رهنيأ بالتشنريعات التطبيقينة والتني هني منأ
اختصننننناص المنتخبنننننيأ وصنننننناع السياسنننننة التعليمينننننة فننننني نهاينننننة المطننننناف.
ومما يعمق هذل االشكالية :
 غيةةةاب مخططةةةات وشةةةبكات البحةةة :نالحنننظ ضنننعف العالقنننة والتواصنننل بنننيأالجامعنننات وبنننيأ مؤسسنننات التكنننويأ ومراكنننز البحنننث...ومأ نتنننائج ذلنننك ضنننعف
التعنناوأ  ،تكننرار البحننوث ،انعنندام التننراكم ،االبتعنناد عننأ المواضننيا ذات االهميننة
وضياع الوقت في القضايا الهامشية)...
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 انعدام أو ضعف الوسائط المعرفية (نشنير إلن أأ المجلنس األعلن مطالنب بهنذاالدور) والتي يكوأ مأ مهامها الرئيسة توصيل أولويات العمل والبحث مأ صناع
القرار إل الباحثيأ ونقل نتائج البحث العلمي لتكوأ أولوينات للسياسنة التعليمينة و
لإلصالح  ...إذأ الوسيط يمكأ أأ يوجه البحوث ومأ جهة اخنرا يحندد او علن
االقل يبلور اولويات السياسة التعليمية( .السيدة محمود إبراهيم سعد .) 2011،
لكل ذلك ونظرا لضعف التواصل واأ الجهات العلمية ال تبذل الجهد الكنافي لنشنر
وتبلينننغ نتنننائج بحوثهنننا العلمينننة ،والجهنننات المسنننؤولة لنننيس لنننديها ال الوقنننت وال
التخصص الكافي  ...نقترح تطوير الوسائل وقنوات تفعيل دور الوسيط :
 با كثار منأ المنشنورات المحكمنة و اللقنارات والمنؤتمرات والبنرامج االعالمينة...
وإنشار شبكات ومنصات المعلومات (نذكر بمنصة وضعتها وزارة التعليم العاليتحنننت مسنننم "أطروحتننني" فضنننال عنننأ موقعهنننا وموقنننا وزارة التربينننة الوطنينننة
و يرها عل االنترنيت)...
كمنا نقتنرح أأ تتنول الوكالنة الوطنينة لتقنويم و ضنماأ جنودة مؤسسنات التعلنيمالعننالي والبحننث العلمنني (aneaqفضننال عننأ المجلننس األعل ن للتعلننيم) ،المحدثننة
مؤخرا ،بعض مهام الوساطة بيأ الباحثيأ عموما وبنيأ المسنؤوليأ صنناع القنرار
في وزارة التربية الوطنية.
 : 3العامل السياسي :
 نالحننظ أأ السننلطة السياسننية ال تلجننأ دائمننا لنتننائج البحننوث العلميننة  ،خاصننة إذارأت فيها ما يمكأ أأ يتعارض منا توجهاتهنا وربمنا منا مصنالحها ،أمنا إذا حندث
العكننس ف نهننا قنند تجعننل مننأ نتننائج البحننوث وسننيلة لتبريننر اختياراتهننا وقراراتهننا.
 كما نالحظ اختالف العقلية و الخلفية العلمية اسنلوب العمنل والمنهجينة وااللتنزامالمهننننننني ...مننننننا بننننننيأ المسننننننؤوليأ /صننننننناع القننننننرار ومننننننا بننننننيأ البنننننناحثيأ .
 مننا يميننز اتخنناذ القننرار فنني كثيننر مننأ األحينناأ ضننرورة االسننتجابة السنننريعةوعنندم الصننبر...في حننيأ أأ عمننل البنناحثيأ يتطلننب بعننض الوقننت ويتميننز بننالبطر
والحذر...
 البحوث تتناول في العادة وتوخيا للدقة  ،جانبا جزئيا منأ الموضنوع وبننوع منأالتخصص ومأ التحديد  ،وتشتغل عل عينة صغيرة وتركز علن بعنض األدوات
مثل االستبياأ او االختبارات ...في حيأ أأ صاحب القنرار النذي ينروم االصنالح
والذي يتعامل ما قضايا شائكة ومعقدة كأزمة التعليم مثال ،مفنروض علينه النظنرة
الشننمولية واألخننذ باالعتبننار ،الظننروف المجتمعيننة والضننغوط السياسننية والماليننة و
والظرفية الدولية ...
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 قننند تصننناج نتنننائج البحنننوث بمفننناهيم وعبنننارات صنننعبة وقننند تكثنننر منننأ البيانننناتواالحصننارات والجننداول...في حننيأ يكننوأ السياسنني فنني حاجننة جابننات وحلننول
إجرائية وواقعية.
 البحوث في الغالب ما تكوأ فردية لغاية الحصول عل شهادة وللترقينة المهنينة،و قليلننة هنني البحننوث الجماعيننة ،ومننأ هننا ربمننا تشننكيك الننبعض فنني موضننوعيتها
ونزاهتها  ،و يلجأوأ إل مكاتب الخبرات االجنبية...
 مشكلة االحصائيات  :قلة  ،تضارب ،تضخيم ... مشكلة االطالع عل البيانات و الحق في الوصول ال المعلومة( .سيف ا سالمعلي مطر .) 2006
 - 4عدم االست رار العلمي وال طيعة بين المجتمعات العلمية نفسها.
الفجوة والجفار ليس فقط بيأ السياسييأ والباحثيأ  ،بل ما نالحظه في الحقيقنة هنو
ازدينناد الشننكوا مننأ ال طيعةةة فنني النشنناط التربننوي كتعبيننر عننأ مشننكل الهننوة التنني
تفصل بيأ نتائج البحوث والنظريات العلمية عموما وبنيأ ممارسناتنا خاصنة علن
مستوا تكويأ المدرسيأ.
 كما نجد مأ يتحدث بمرارة عنأ القطيعنة بنيأ المجتمعنات العلمينة نفسنها .والتنيمأ المفروض أأ تنضج النظريات وتنشأ النماذج في أحضانها .
إذأ هناك نوع مأ عدم االستقرار العلمي وقد ال نغالي إذا قلنا بنأأ القطيعنة يعناني
منها الباحث الواحد ذاته والذي يتيه بيأ العديد منأ االختصاصنات ويغنازل الكثينر
مأ النماذج و الباراديكمات.
والسننؤال اآلأ  ،مننا هنني أسننباب هننذل القطننائا ومننا أسننباب حالننة انعنندام االسننتقرار
العلمي ؟
 وهل تزيد إشكالية الخلفية النظرية للبحث واالسس العلمية للمناهج التعليمية ولألدار التربوي عموما ،منأ تعمينق أسنباب الفجنوة وربمنا القطيعنة  ،أي منا نسنميه
بوضننعية التشننويش البنناراديكمي ،المتمثلننة سننوار فنني تعنندد المشننارب والنظريننات
بتعدد األساتذة وبتعدد الجامعات والمصادر األجنبية التي ينهلوأ منهنا فني بحنوثهم
وفنننني أطروحنننناتهم ...أو فنننني ينننناب أو انعنننندام الوضننننوح أصننننال بالبنننناراديكم.
وما ينتج عأ ذلك مأ اختالط في الخلفية النظرية للبحوث التربوية؟
أم يكمأ المشكل في استيراد النماذج وإنزالها في سنياق ينر سنياقها ...ومنا دورالجهات األجنبية الممولة للبحث منأ منظمنات دولينة ومكاتنب للدراسنات والتني قند
تفرض عل الباحثيأ المحلييأ والمسؤوليأ عأ الشأأ التربوي نماذج معينة ،تالئم
أجندتها وال تساير بالضرورة األولويات الوطنية والحاجيات الحقيقية للمواطنيأ؟
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ثالثا  -النماذج و الباراديكمات
أو الخلفية النظرية للبحث التربوي:
تعريفات أساسية
 -1تعريف الخلفية النظرية ووظائفها
نقصنند بالخلفيننة النظريننة مننا يسننم عننادة فنني مجننال البحننث العلمنني " ،بالدراسننات
السننابقة" والتنني تتضننمأ نتننائج البحننوث السننابقة فنني مجننال تخصننص البحننث ،مننأ
قننوانيأ ونمنناذج ونظريننات ...والتنني يسننتفيد منهننا الباحننث فنني اختيننار وصننيا ة
إشكاليات بحثه وفرضياته و أدوات جما البيانات واالتجال الذي سيسير فيه البحث
و ا طنننننار العنننننام النننننذي سنننننيطبا بحثنننننه وسنننننتظهر فينننننه النتنننننائج و سنننننتتميز .
إنهننننننننا بكلمنننننننننة واحننننننننندة "المدرسنننننننننة" التننننننننني سنننننننننيتموقا فيهنننننننننا الباحنننننننننث.
وعمومننننننا فنننننن أ للخلفيننننننة النظريننننننة ،وظننننننائف متعننننننددة لعننننننل مننننننأ أهمهننننننا :
 الوظيفة االستكشا ية (  )Heuristiqueوظيفة ا يحار للباحث وإرشنادل ،إنهناتحنندد للباحننث مجنناال للتوجيننه يسنننتطيا فنني ضننوئه أأ يختننار مننأ المعلومنننات و
البيانات ما يصلل للتجريد .كما أنها نافعة في ا يحار با شنكاليات وخلنق األبحناث
و تقديم النماذج التي ترشندها  2 .ـنـ الوظيفةة الموجهةة  :تقندم ا طنار التصنوري
الننذي ينننظم و يصنننف الظننواهر و يعننيأ العالقننات المتبادلننة بينهننا و إيجنناد مننا يبنندو
بدونها معلومات ال صلة بينها ،إنها تلخص الوقنائا فني صنورة تعميمنات تجريبينة
فننني نسنننق منطقننني .كمنننا أأ الخلفينننة النظرينننة تضنننا للباحنننث ا جنننرارات العلمينننة
التي سيتبعها عند القيام ببحثه و تحدد له مجاال للتوجيه .
الوظيفة العملية  :حيث تستخدم األفكار لتمكيأ مجتما المعرفة منأ االسنتمرارفننننني العمنننننل فننننني إشنننننكالية بحنننننث منننننا أو بنننننذل جهننننند تكنولنننننوجي أو مهنننننني.
كما تفيد الخلفية النظرية  ،المراكز البحثية بالكليات و مؤسسات التكويأ ،بتفصنيل
برامجهنننننننا ومشننننننناريعها وتحديننننننند مواضنننننننيا البحنننننننث ومواضنننننننيا التكنننننننويأ
.
و بننننننننار الوضنننننننعيات المهنينننننننة انطالقننننننننا منننننننأ تلنننننننك المحتويننننننننات
فكثينننننننرا منننننننا تعكنننننننس وحننننننندات التكنننننننويأ والبحنننننننث و مقنننننننررات الماسنننننننتر
و النننننندكتورال ...القضننننننايا و ا شننننننكاالت العلميننننننة التنننننني تسننننننود فنننننني فتننننننرة
معينة في العلم.
 الوظيفة التنبؤية :تساعد النظرينات والخلفينة النظرينة بشنكل عنام ،علن معرفنةاتجنننننننال الظننننننناهرة مسنننننننتقبال واتجنننننننال البحنننننننوث حولهنننننننا  ،فنننننننالتنبؤ يعنننننننني
االنتقننننال مننننأ المعلننننوم مننننأ الحنننناالت و الوقننننائا إلنننن الحنننناالت المجهولننننة .
 مننأ الوظننائف الهامننة للنظريننة  ،ال يمةةة العلميةةة التنني تمنحهننا للبحننث ،فجمنناالبيانننات باالعتمنناد عل ن نظريننة تنندعم المعطيننات و تفسننر النتننائج أمننرا م ضننروريا م
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حتنننننن ال يعنننننند البحننننننث ناقصننننننام .و عليننننننه فنننننن أ العالقننننننة الجدليننننننة بننننننيأ
النظريننننة و البحننننث العلمنننني علنننن قنننندر كبيننننر مننننأ األهميننننة يجننننب مراعاتهننننا
مأ طرف الباحثيأ و تقندم النظرينة عنددا كبينرا م منأ المفناهيم التني تثنري العلنوم .
وذلك ألأ كل " مفهوم " يتضمأ خبرة اجتماعية و علمية مميزة  ،إضافة إل أنه
يعد تلخيصا م لكثير مأ الحقائق التي تكوأ النظرية .
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تعريف مكونات الخلفية النظرية:
(المنظور – النموذج – النظرية)
 -1تعريف المنظور :
يشننكل المنظننور  ، paradigmeنظننرة خاصننة للواقننا (الطبيعننة والمجتمننا) مثننل
المنظور الميكانيكي -اآللي للكوأ أو المنظور السنلوكي لإلنسناأ،إنه مجموعنة منأ
الحقائق التي تلعب وظيفة المسلمات و المنطلقنات والتني تمثنل نظنرة عامنة حنول
مجننال أو حقننل مننأ الحقننول ،تسننهل التواصننل والتطننوير ،وتسننهل موضننعه دراسننة
ظنواهر معيننة .وتكنوأ هنذل الحقنائق الممثلنة لمنظنور ،موجهنة لوضنا الفرضننيات
واستخالص القوانيأ وإنشار النماذج والنظريات وموحية بالتطبيقات المالئمة .
ويعود الفضل إلن كنوهأ  T.S.Kuhnفني شنيوع اسنتعمال هنذا المصنطلل علن
نطنناق واسننا ،ممننا سننيجعله يحتننل مكانننة خاصننة بننيأ المفنناهيم األساسننية فنني حقننل
المعرفة العلمية .
بالنسننبة لكننوهأ ف ن أ البحننث العلمنني البنند وأأ يسننتنير بنمنناذج نظريننة فنني إطننار
منظور شامل .كما يكوأ مأ الضروري الحنديث عنأ المنظنور كلمنا تعلنق األمنر
بتتبا تاريخ األفكار العلمينة وتطورهنا بنل وفني أي نقناش علمني يندور حنول نشنأة
النظريات واختفائها.
إأ العلمار والبناحثيأ ينشنئوأ فني مجنال علمني معنيأ ،وعلن النر م منأ تباعندهم
وربما عدم تعارفهم" ،مدرسة ضنمنية و ينر مرئينة" أي يكوننوأ منظنورا..بمعن
أنهننم يتفقننوأ علن عنندد مننأ ا شننكاليات التنني تتطلننب حننال ،ويقبلونهننا ك شننكاليات
صننالحة للدراسننة والبحث.كمننا يتفقننوأ فنني الوقننت ذاتننه علنن الشننكل العننام الننذي
ستظهر فيه الحلول في حقل معيأ.
هننننذا وسننننيعرف المنظننننور بتعنننناريف تجعننننل معنننننال قريبننننا مننننأ معننننن التيننننار
أو المنننننننننذهب الفلسنننننننننفي أو "النظنننننننننرة العامنننننننننة إلننننننننن العنننننننننالم والحيننننننننناة ".
وهكننذا يعننني المنظننور توجهننات عامننة تتضننمأ حصننيلة مننأ الفرضننيات والحقننائق
والحلول المتوفرة في حقبة معينة وفني مجنال معنيأ لعندد منأ ا شنكاليات ،حقنائق
وحلول تكوأ شبه مدرسة ضمنية ينتمي إليها العلمار.
-2تعريف النموذج
إأ النموذج هو عبارة عأ مجموعة مأ التمثالت االنتقائية للعناصر األساسنية فني
ظاهرة ما إنه ”تمثالت مبسنطة للواقنا واختنزال ومحاكناة لنه” ،يمكنننا منأ وصنفها
وتفسنننيرها بعمنننق  ،فيصنننير النمنننوذج بنننذلك أداة ضنننرورية فننني تمثنننل وتشنننخيص
العناصننر والعالقننات األساسننية فنني الظنناهرة مننأ أجننل فهمهننا فنني إطننار السننياق
النظري الذي تتموضا فيه.
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كمننا تكننوأ صننيا ة النمننوذج باعتبننارل ”بنيننة مبسننطة تسننتعمل للبحننث فنني طبيعننة
الظواهر“ ،وهو بذلك يكوأ خطوة أول
تمهنننننند لصننننننيا ة النظريننننننة  ،بحيننننننث يكننننننوأ النمننننننوذج نظريننننننة فنننننني طريننننننق
التشكل  ،نظرية لم تنضج بعد.
محاكاة=Simulacro=simulation
أمثلة عن النماذج

النموذج الفرنكفوني لموضوع الديداكتيك
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النموذج األنكلوسكسوني لموضوع الديداكتيك
 -2تعريف النظرية
النظرية عبارة عأ مجموعة مترابطة مأ المفاهيم و التعريفات و القضايا
التي تكوأ رؤية منظمة للظواهر عأ طريق تحديدها للعالقات بيأ المتغيرات
بهدف تفسيرها و التنبؤ بها.وتشكل تلك المجموعة نظاما فكريا م متسقا م حول
ظاهرة أو عدد مأ الظواهر المتجانسة .
 كما تعرف النظرية بـأنها” تفسير لظاهرة معينة مأ خالل نسق استنباطي و يتضمأ هذا النسق إطارا م
تصوريا م و مجموعة مفاهيم و قضايا نظرية توضل العالقة
بيأ الوقائا و تنظمها بشكل له معن “ (تيماشيف)
إضافة إل أنها ذات بعد إمبيريقي يستند إل الواقا و معطياته و قابل
لالختبار  .كما أنها تنبؤية تساعد عل تفهم مستقبل الظواهر
مأ خالل التعميم .
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رابعا – أنواع النماذج والمناظير
وتصنيفها في التربية وعلم التدريس
بنندأت مالمننل التيننار التربننوي الحننديث تتشننكل فنني سننياق واقننا الحداثننة (الثننورة
التكنولوجية في ميداأ االتصنال و رقمننة المعلومنة و العولمنة االقتصنادية و ثقافنة
العوالم االفتراضية و شبكات التواصل االجتماعي.)...
هذا الواقا الحديث أفرز نظريات تربوية حديثنة ،اشنتملت علن منزيج انتقنائي منأ
أهم التيارات التربوية المعاصرة وفي مقدمتها النظرية البنائية بشنقيها ،المعرفني و
الثقننافي االجتمنناعي .حيننث بننرزت مننأ بننيأ النظريننات المتمحننورة حننول المننتعلم
(سلوكية ،معرفية ،بنائية) النظرية البنائية المعرفية .أما النظرينات التني تمحنورت
حول البيئة التعليمية سوار كانت اجتماعية تفاعلية أو فيزيقية (حواسيب و وسائط
متعددة) فقد أفرزت أرار علمار البنائية الثقافية .
يشتق االتجال األول أفكنارل منأ نظرينة بياجينه النذي ينرا أأ النتعلم يحندث عنندما
يختلف الواقا ما توقعات المتعلم مما يفقند الفنرد حالنة االتنزاأ مشنكال بنذلك دافعنا
لتصحيل السلوك و المفاهيم (تعلم).
أمننا االتجننال الثنناني فيؤكنند عل ن السننياق االجتمنناعي و الثقننافي للمعرفننة كمننا ينظننر
 Vigotskyو يرل ممأ يعتقدوأ أأ بيئات التعلم تلعب دورا أساسيا في حندوث
المعرفة و ذلك عندما تيشارك األفراد في محاوالت تفاعلية أليجناد حلنول لمشناكل
تواجههم (دراسات إجرائية و بحوث الفعل بالمشاركة)...( .
هنننناك تصننننيفات كثينننرة للنمننناذج والمنننناظير (الباراديكمنننات) والتننني تننناثرت بهنننذل
التطورات وأثرت بدورها في مال التربية والتعليم لكنها تتصف بطابا العمومينة،
بمعنن أنهننا تصنننيفات صننالحة لترتيننب النمنناذج التربويننة بشننكل عننام ولننيس نمنناذج
الديداكتيك فحسب ،وسنقدم فيما يلي أمثلة مأ تصننيف النمناذج السنائدة فني البحنث
التربوي والتي تؤثر في وضا وتطوير المناهج الدراسية  ،عل الحو التالي:
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تصنيف جويس و ايل Joyce et Weil

واللذاأ يقسمانها إل أربعة :
- 1النماذج المستوحاا من الشخصية
(التربية/الشخص) Education \Personne
أو منظور تطوير الشخص مثل نموذج روجرز الالتوجيهي
 - 2نماذج التفاعل االجتماعي
(التربية /مجتما) Education\ Société
أو منظور التفاعل االجتماعي  ،مثل نظرية جوأ ديوي.
-3النماذج المستوحاا من أسلوب معالجة المعلومات
 ( Education \Processus Cognitifالتربية  /عمليات عقلية)
وهو منظور معرفي يقوم عل التركيز عل العمليات العقلية الداخلية
استقبال وتخزيأ المعلومات .مثل نماذج كل مأ أوزبيل و برونير
و طابا.
- 4النماذج المستوحاا من تعديل السلوك
Education \ Comportement positif

(التربية/السلوك االيجابي )
مثل المنظور السلوكي في نموذج سكينر
و المنظور التكنولوجي وضمنه يمكأ الحديث عأ:
-النموذج التواصلي  -والنموذج النسقي  -ونموذج التدريس الهادف.
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تصنيف يوسف قادري للنماذج والتيارات التربوية
علو ضوء ما تو موجود علو المستوى العالمي و ق مباح التربية الم ارنة
التيار/المنظور

العناصر البارزة ضمن
التيار

الروحاني

القيم الروحية الباطنية،
الميتافيزيقا ،الطاوية ،هللا،
الحدس ،وحدة الوجود

Barbier, Buck, Capra,
Eliade, Emerson,
Ferguson, Henderson,
Jung, Krishnamurti,

الشخصاني

نمو الشخص ،الالشعور،
الوجدان ،الرغبات ،الدافعية،
األنا ،النفعية

Adler, Angers, Freud,
Lewin, Maslow, Neill,
Rogers

النفسي المعرفي

سيرورات التعلم ،الخلفيات
Anderson, Bachelard,
االدراكية ،التصورات الذاتيةPiaget, Tardif, Taurisson, ،
المالمح البيداغوجية ،البناء
De la Garanderie
المعرفي ،التفكير في التفكير

المنظرون

المصادر
الميتافيزيقا ،الفلسفات الشرقية ،الطاوية،
البوذية ،التصوف

علم النفس ،الشخصانية ،الفقه،
التحليل النفسي
علم النفس البياجيسي ،علم النفس المعرفي،
االبستمولوجيا البنائية

التكنولوجي

الوسائط المتعددة ،تكنولوجيا
التواصل ،وسائل اإلعالم،
المقاربة النسقية للتعليم

االجتماعي
المعرفي

 Bandura, Bruner, cooper,علم االجتماع ،االنثروبولوجيا ،علم النفس
الثقافة ،البيئة االجتماعية،
 Fernay, Vygotsky, Johnsonاالجتماعي
المحددات االجتماعية
للمعرفة ،التفاعل االجتماعي& Johnson ،
جماعات المتعلمين ،توزيع
المعرفة
علم االجتماع ،الماركسية ،العلوم السياسية،
الطبقات االجتماعية ،الحتمية Bourdieu, Dewey, Illich,
اإليكولوجيا ،علوم البيئة
االجتماعية للطبيعة االنسانيةLapassade, Giroux, ،
Fernay, McClaren,
مشكل البيئة و المجتمع،
Passeron, Toffler, Young,
السلطة ،التحرر ،التغير
Stanley
االجتماعي

االجتماعي

األكاديمي

المقررات ،المحتويات ،الشعب،
التفكير المنطقي ،التنافس
األكاديمي ،الفكر النقدي

 DicketCarry, Gagné, Lada,السيبرنتيقا ،النسقية ،نظرية التواصل،
O'Neill, Skinner, Stolovich
السلوكية ،علم النفس المعرفي

 Adler, Bloom, Domenach,األدب الكالسيكي ،الفلسفة ،الثقافة العامة
Lavallée
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أمثلة عن نماذج من باراديكم التربية الفارقة

نظرية دي بونو «ال بعات الست»
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نظرية الذكارات المتعددة لجاردنر

تصنيف الشخصية في "ا ينياجرام"
(نظرية تساعية أنماط الشخصية):
18

الباراديكم الرقمي
أوتكنولوجيا المعلومات والبح العلمي
 التكنولوجيا سهلت الكثير مأ مهام الباحث العلمي. هناك توسا هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات.إذا ماذا تقدم التكنولوجيا للبحث العلمي؟
 تسهيل مهام الباحث العلمي. تسهيل التواصل بيأ الباحث والمشرفيأ.إذا فهي:
 -1تساعد في اختيار مشكلة البحث وتحديدها (.الدراسات والتجارب)
 -2تساعد في البحث عأ المعلومات وجمعها ( مواقا – دوريات – أبحاث....
 -3تنظيم المعلومات وتحليلها ( رسوم بيانية – احصار – برامج تحليلية
واخصائية
 -4التواصل ما المشرفيأ.
 -5تحليل ومناقشة النتائج ومقارنتها بما توصل إليه اآلخروأ
مأ أمثلة الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت:
 -1خدمة المشاركة في المؤتمرات عأ بعدVIDEO -_CONFERUING.
 -2خدمة النسخ اآللي نسخ الصوت والصورةPLUG_INS.
 -3البث ا ذاعي .
 -4عبر الشبكة الحصول عل قواعد بيانات.
 -5المجالت والدوريات.
 -6المكالمات الهاتفية عبر االنترنت.
 -7خدمة المناطق الواسعة للمعلوماتWALS.
 -8التخاطب CHAT
 -9المحادثة TAIK
10الجوفر االتصال بالهيئات الحكوميةGOPHER.
 -11شبكة الويب البيانات المتنوعة.
 -12خدمة نقل الملفاتFTP.
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خامسا -تطور األحقاب المنظورية في المغرب
لعل أهم المراحل التي ميزت تطور المنظنورات فني نظامننا التربنوي والتعليمني
والتي اثرت وما تزال ،سوار في البحث التربنوي أو فني وضنا البنرامج والمنناهج
،هناك:
 - 1مرحلة ما قبل ظهور وانتشار النماذج و الباراديكمات:
وهي مرحلة سابقة عل العلم تتصف بعدم التمييز بيأ علوم التربية وعدم ظهنور
التدريس كعلم مستقل ،ربما سادت في مدارس تكويأ المعلميأ والمعلمات و يرها
أوائل عهدنا باالسنتقالل (أواخنر الخمسنينات وأوائنل السنتينات ) منا تعمنيم التعلنيم
وحمالت محو األمينة  ..وربمنا مازالنت مسنتمرة االنتشنار بشنكل أو بنلخر ويغلنب
عل الممارسات التربوية فيها الطنابا التقليندي دوأ تحديند  ،وهنذل المرحلنة يمكنأ
أأ نسميها بالمرحلة البوكماخية .
 -2مرحلننة ظهةةور بعةةن النمةةاذج ولكننأ بنننوع مننأ الخلننط بننالتزامأ مننا ظهننور
وازدهار المنشورات والمجالت المتخصصة وما عرفتنه كلينة التربينة والمندارس
العليا و يرها مأ تطور،
بفضننل التحنناق للعمننل بهننا  ،مجموعننة مننأ األطننر التربويننة مننأ مشننارب متعننددة
(بلجيكية ،فرنسية ،كندية )...وفي مقدمتها نموذج األستاذ الناجل كما سنرا.
هذا وسنقترح فيما يلي ،تصنيفا خاصا للمناظير والنماذج في علم التدريس  ،والتي
أثرت في مراحل الحقة  ،في تطور البحث فيه و وجدت أصدار لها فني مؤسسنات
البحث ومراكز التكويأ عندنا في المغرب ،ذلنك أأ التصننيفات السنابقة ( وخاصنة
تصنيف جويس و فايل ) تنطبنق علن تطنور النمناذج فني مختلنف علنوم التربينة و
البيدا وجيا بشكل عام وليس بالضرورة في علم التدريس فقط.
أوال -منظور"المدرس الناجح”
كننأبرز مثننال علن المنظننور فنني مجننال التنندريس نجنند منظور"المنندرس الننناجل"،
وهو سليل المنظنور التقليندي أو التربينة التقليدينة ،و النذي سناد ابتندار منأ أواخنر
الثالثينننننننننات ويمكننننننننأ إدراج أبحنننننننناث والكننننننننر  )1935( Walkerضننننننننمنه.
ينطلق هنذا المنظنور منأ أأ فعالينة التعلنيم و مردوديتنه هني منأ اآلثنار المباشنرة
لشخصية المدرس وخصائصه الجسمية والنفسية .لذا فقد تمركزت األبحناث التني
استلهمت هذا التصور ،حنول محاولنة إيجناد مقيناس للمندرس "الفعنال" و للمندرس
"الناجل" ،مقياس يبن ليس انطالقا مأ السنلوك الفعلني والنواقعي للمندرس داخنل
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القسننم وأثنننار إنجننازل للنندروس ،بننل انطالقننا مننأ الخصننائص والقنندرات التنني تميننز
شخصيته( .الدريج محمد .)2004 ،
ثانيا  :منظور "تحليل التدريس" (تحليل العملية التعليمية)
تركننزت البحننوث فنني هننذا المنظننور حننول فعاليننة طننرق التعلننيم  ،محاولننة بننذلك
الخنننروج منننأ العلبنننة السنننودار واالهتمنننام بنننبعض المتغينننرات الخاصنننة بالعملينننة
التعليمينننننننة ،التننننننني تمنننننننارس تنننننننأثيرا م وسنننننننيطيا م بنننننننيأ إمكانينننننننات المننننننندرس
و مننرد وديننة التلميننذ والننذي يفسننر اخننتالف النتننائج التنني يحصننل عليهننا المدرسننوأ
عل الر م مأ تشابه قدراتهم وخصائصهم الشخصية.
وسينتشر هذا المنظور في أواخر الستينيات حيث سيزداد النوعي بضنرورة تحلينل
العملية التي تدور داخل القسم وبالتالي إلقار بعض األضوار داخل العلبة السودار.
وكانت أهم الدراسات فني هنذا المنحنن  ،تندور حنول "المالحظنة المنظمنة داخنل
القسم "و"تحليل التفاعالت" و"إيجاد شبكات موضنوعية لمالحظنة وتحلينل العملينة
التعليميننة فنني جميننا مكوناتهننا" .ولعننل ابننرز نمننوذج ضننمأ هننذا التوجننه ،نمننوذج
Flandersوشبكته الشهيرة.
ثالثا  -منظور التدريس الهادف
وهومنظور تكنولوجي اسلوكي بمختلف نماذجه - :األهداف ا جرائية – الكفاينات
 بيدا وجيا ا دماج – المعايير في التعليم ( .الدريج محمد .) 2004 ،وكاأ مأ ابرز المشتغليأ به رالف تيلر  R.Tylerوتلميذل  ،B. BloomوMager
ينطلننق المنظننور مننأ االلحنناح علن صننيا ة األهننداف التربويننة علن شننكل قنندرات
ومهارات سلوكية تر نب المدرسنة فني تحقيقهنا لندا المتعلمنيأ".إأ الهندف سنلوك
مر وب فيه يتحقق لدا المتعلم نتيجة نشاط يزاوله كل مأ المندرس و المتمندرس
وهنننننننو سنننننننلوك قابنننننننل ألأ يكنننننننوأ موضنننننننا مالحظنننننننة وقيننننننناس وتقنننننننويم".
وظهر في إطار هذا المنظور نموذج الكفايةات والنذي عمنل علن محاولنة تجناوز
المشننكالت التنني اعترضننت تطبيننق نمننوذج التنندريس باألهننداف خاصننة بمحاولننة
اسننتلهام مبننادئ المدرسننة المعرفيننة بنندل المدرسننة السننلوكية  ،التنني يسننجل ضننمنها
نمننوذج التنندريس باألهننداف فنني العننادة  ،لكنننه لننم يشننكل لوحنندل تصننورا مسننتقال،
لكوأ نموذج الكفايات ال ينفي ضرورة تحديد األهداف.
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سادسا :نموذج الملكات
أو نحو بناء منظور أصيل في التعليم
ثمننة مجموعننة مننأ العوامننل التنني دفعتنننا للقننول بنمننوذج الملكننات ،ومننأ بينهننا فشننل
تطبيق النظريات التربوية الغربية بالمدرسة المغربية ألسنباب ذاتينة وموضنوعية،
السننيما أأ هننذل النظريننات الغربيننة التنني يننتم تمثلهننا بننالمغرب تتسننم باالرتجاليننة
والتسننرع والتجريننب والترقيننا ،واسننتنبات مشنناكل الغيننر فنني تربننة ال تالئننم تربننة
اآلخنننر  .فننني هنننذا السنننياق إذأ " ،ينننندرج هنننذا النمنننوذج البيننندا وجي "التننندريس
بالملكات" ،ضمأ منظور"  paradigmeتجديد التنراث" ،بنل هنو اجتهناد لتطبيقنه
فنني المجننال التربننوي التعليمنني .هننذا المنظننور الننذي بلننورل العدينند مننأ المفكننريأ
المعاصريأ ،وفي مقدمتهم أستاذنا الكبير محمد عابد الجابري ،فني أعمالنه الرائندة
للجواب عأ األسئلة المصيرية التالية ":كيف نسنتعيد مجندنا؟ كينف نحيني تراثننا ؟
كينف نعنيش عصننرنا؟ كينف نتعامننل منا تراثننا؟ كيننف نعيند بنننار شخصنيتنا؟ كيننف
نحقق ثورتنا؟.
يدرك الجابري أأ تراثنا تراث حي ،ألنه ظل ساريا بيننا متغلغال في نفوسنا ،وأنه
قابننل للتطننور ،فنني حننيأ بقيننت ثقافتنننا /عقليتنننا السننائدة حالي نا م متخلفننة ،إنهننا " مننأ
مخلفات عصور االنحطاط ،خاصة في طريقة التفكير التني تنتهجهنا" .ولهنذا ،دعنا
إل ضرورة تخليصها أوال مأ شوائبها ،ثم بعد ذلك ،تبني طريقنة موضنوعية فني
قرارة ما تستبطنه وتختزنه مأ تراث.
تستند الطريقة الموضوعية في قرارة التراث إل إعنادة النظنر فني ترتينب العالقنة
الملتبسننة بننيأ الماضنني والحاضننر ،أو الحداثننة والتننراث ،آو الفهننم التقلينندي للتننراث
والفهننم العلمنني .علن أأ الجننابري فنني قرارتننه العلميننة ينحنناز منننذ البدايننة للحداثننة،
ويجعلهننا منطلقننه ومنتهننال ،وال تتحقننق تلننك الحداثننة إال باالرتكنناز علنن التننراث.
ولذلك ،فأول مهام المفكر هي ضنرورة تحريرننا منأ الفهنم التراثني للتنراث ،النذي
تحكم طويال بعقليتنا ،وتخلنيص هنذا التنراث منأ طابعنه العنام والمطلنق والمقندس،
ووضننعه فنني إطننارل الحقيقنني .أي :إطننار النسننبية والتاريخيننة ،وال يتحقننق ذلننك إال
بتأسيس الفهم العقالني و الحداثي والديمقراطي للتراث.
و يخلننص أصننحاب منظننور "تجدينند التننراث" ،وفنني طليعننتهم مؤسسننه محمنند عابنند
الجنابري ،بنأأ للعنودة إلن التننراث دورا وظيفينا حاسنما للنهنوض بأمتننا ،وانبعنناث
حضننارتها ،ويتمثننل هننذا النندور فنني االرتكنناز عل ن التننراث لنقنند الحاضننر البننائس
وتأسيس المستقبل .كما أأ لهذل الدعوة المجددة وظيفة دفاعية للحفناظ علن هويتننا
وأصالتنا ضد التبعية واالستالب " .لقد كاأ التراث دائما حصننا منيعنا للندفاع عنأ
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االسننتقالل ،وللحفنناظ عل ن الننذات وخصوصننيتها الثقافيننة ،وقنندرتها عل ن التحننرر
وا بداع".
يعد نموذج/نظرية الملكات الذي ندعوا له  ،نموذجا تربويا معاصرا وأصنيال .وقند
انطلقنننا فيننه مننأ فرضننية رئيسننة أال وهنني :أأ إنقنناذ المنظومننة التربويننة بننالمغرب
رهيأ باستلهام النظريات التربوية التراثية التي تنبني عل الهوينة والقنيم والحداثنة
الحقيقيننة .وبالتننالي ،فالبنند مننأ استكشنناف مختلننف القنندرات لنندا المننتعلم وتنميتهننا
وتطويرهننا وصننقلها وشننحذها ،بحثننا عننأ مردوديننة إنتاجيننة ناجعننة ،تمتنناز بننالجودة
والحننذق والمهننارة .ومننأ ثننم ،نع نرف الملكننة قننائليأ" :الملكننة تركيبننة مندمجننة مننأ
قنندرات ومهننارات واتجاهننات ،تكتسننب بالمشنناهدة والمعاينننة ،وترسننخ بالممارسننة
وتكرار األفعال ،في إطار حل مشكالت ،ومواجهة مواقف ،والملكة قابلة للتطنوير
و التننراكم المتنندرج (هيننلت ،حنناالت ،صننفات ،)...و يكننوأ لهننا تجليننات سننلوكية
خارجية (حذق ،كيس ،ذكار ،طبا )".
ويعني هذا أأ الملكة خاصية مركبنة تتكنوأ منأ مجموعنة منأ القندرات والكفاينات
والمهننارات والصننناعات واالتجاهننات والميننول أ يتسننلل بهننا ا نسنناأ المننتعلم مننأ
أجننل مواجهننة الوضننعيات المعقنندة ،وحننل مختلننف المشننكالت التنني تعترضننه فنني
الحياة ،وتعبر هذل الملكات عأ حصنافته وحنكتنه وحذقنة وبراعتنه وذكائنه .بمعنن
أأ الملكات معينار للجنودة والمهنارة وا تقناأ ،وتكتسنب عبنر الممارسنة والمعايننة
والتجريب والتكرار حت تترسخ صفة المهارة والحذق في نفس ا نساأ.
وفي هذا الصدد أيضنا نقنول بنأأ الملكنة هني ":مجمنوع القنوا العقلينة المفترضنة،
مثنننل :ملكنننة المعرفنننة وملكنننة ا رادة وملكنننة النننذاكرة .إأ الملكنننة مرتبطنننة بالعقنننل
والندماج العصننبي مننأ جهنة ،ومقترنننة بالمكتسننب التجريبني عننأ طريننق المالحظننة
واالكتساب والتكرار وفعل العادة والدوام واالستمرار مأ جهة أخرا.
وعليننه ،فالملكننات هنني بمثابننة قنندرات وطبننائا وصننفات وأحننوال وهيئننات وقنندرات
واتجاهات وميول تكوأ وراثية مأ ناحية ،أو مكتسبة مأ ناحية أخرا ،وذلك عنأ
طريق التجريب والتكرار وفعنل العنادة ،منأ أجنل مواجهنة الوضنعيات والظنروف
التني يوجنند فيهنا المننتعلم" .علمننا بنأأ مفهننوم الملكنة هننذا ال يمثننل بنديال عننأ مفنناهيم
البنيننات الذهنيننة والقنندرات والمهننارات والكفايات...المتداولننة اليننوم فنني مجننال علننم
النفس المعرفي و يرل ،بل يعتمد عليها ،ويغتني بها ،لكنه يوظفهنا بشنكل أصنيل.
أي :باعتماد معاني الملكات ،وما ارتبط بها مأ مفاهيم ،في أصل نشأتها وتطورها
لدا علمائنا .إننه تصنور عقلني -وظيفني لظناهرة النتعلم والتملنك المعرفني ،ينطلنق
مننأ مقترحننات ابننأ خلنندوأ و يننرل ممننأ لمعننوا فنني مجننال التربيننة ،مننا اللجننور
لألبحاث المعاصرة لتهذيبها وتعميقها و أجرأتها ،مأ خالل جملنة المفناهيم الننفس-
عرفانية المذكورة آنفا".
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ويتضل ،مما سبق ذكرل ،أأ نظرية الملكات تعتمند علن مجموعنة منأ المصنادر،
سوار أكانت تراثية عند علمائننا القندام كنابأ خلندوأ -منثال -أم كتابنات معاصنرة
سيكولوجية وبيدا وجية ،كاالستفادة -مثال -مأ نظرية الكفايات وا دماج ،ونظرية
األهنننداف ،ونظرينننة النننذكارات المتعنننددة ،والبيننندا وجيا ا بداعينننة ،والنظرينننات
اللسانية ( .جميل حمداوي .)2013
إننا نحاول تأصيل نظرية تربوية باالعتماد عل الكتابات التراثية ،كمنا تتجلن فني
آرار ابأ خلدوأ في كتاب (المقدمة) و يرل  ،واالعتماد عل ما كتبه حديثا ،محمد
عابنند الجننابري مننأ دراسننات حننول التننراث ،عننالوة عل ن ذلننك ،فجميننا النظريننات
الغربية التي جربت في الحقل التربوي المغربني لنم تنؤت أكلهنا ،ممنا جعنل التعلنيم
المغربنني يعنناني مننأ أزمننات متواليننة ومتتابعننة بسننبب سياسننة التجريننب والترقيننا
واالستنبات .لذا ،ندعوا للعودة إل التراث لبلورة نظرية تربوية أصيلة نابعنة منأ
التربننة العربيننة المحليننة ،مننا االسننتفادة قنندر ا مكنناأ مننأ تصننورات ربيننة فنني
السننننيكولوجيا والبينننندا وجيا ،خاصننننة نظريننننة الكفايننننات و الننننذكارات المتعننننددة.
”ل د حان الوقت لنستي ظ“ونؤسس لنا وبأنفسنا نماذج أصيلة في التربية والتعليم ،
تنطلننق مننأ تراثنننا ومننأ واقعنننا وخصوصننياتنا  ،وطموحنننا نحننو التطننور والتجدينند
والحداثننة  ،وتتأسننس علن انخراطنننا الفعلنني والفعننال فنني البحننث العلمنني األساسنني
والتطبيقنني عل ن حنند سننوار ،وفنني التطننور التكنولننوجي العننالمي ،نمنناذج تسننتجيب
لخصوصياتنا وتلبي حاجياتنا الحقيقية و أولويات أمتنا  ،نماذج تخلصنا مأ عادات
و سننننلوكات التبعيننننة واالتكاليننننة و ا دمنننناأ علنننن الترجمننننة و اسننننتيراد الحلننننول
والنظريات الجاهزة.
وخالصة ال ول:
إأ نظريننة الملكننات هنني نظريننة تربويننة جدينندة وأصننيلة تمننتل مننأ التننراث العربنني
ا سننالمي ،وتنفننتل عل ن الحداثننة الغربيننة والمسننتجدات المعاص نرة ،وتننرتكأ إل ن
الديأ والقيم واألصنالة والمعاصنرة ،وتعتمند علن التخطنيط المسنتقبلي ،واالنندماج
المتكامل ،والتدبير المعقلنأ ،واستكشناف الملكنات األساسنية والنوعينة لندا المنتعلم
وفق القيم ا سالمية ،واالسترشاد بمبادئ العدالة الربانية الحقيقية .ويعنني كنل هنذا
أأ نظرية الملكنات آلينة بيدا وجينة و ديداكتيكينة إجرائينة وواقعينة لتحقينق الجنودة
وا بداع واالبتكار وا تقاأ.
وكمننا يقننول جميننل حمننداوي " ،تتميننز نظريننة محمنند النندريج بتوظيننف الملكننات،
وتأصيل الموروث التربوي ،وقرارتنه فني ضنور الحداثنة و الراهنينة ،ومسنتجدات
الفكر والسيكولوجيا المعرفينة ،واالسنتجابة الحقيقينة للمتعلمنيأ ،مادامنت تقنوم هنذل
النظريننة عل ن فلسننفة التنشننيط ،وترسننيخ الملكننات المضننمرة والظنناهرة ،وتجنناوز
نظرينننة األهنننداف السنننلوكية ،وتبنننني المنهننناج المنننندمج ،وتمثنننل سياسنننة التخطنننيط
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المسننتقبلي لتحقيننق الحداثننة والتقنندم واالزدهننار .كمننا أأ نظريننة الملكننات نظريننة
واقعية ومرنة وهادفة ،قابلة للتطبينق فني المينداأ التربنوي ،وصنالحة لتنزيلهنا فني
أرض الواقا ،ويمكأ تعميقها والتفصيل فيها أكثر في المستقبل القريب".
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