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اإليه  �صن�صري  )الذي  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  يهدف 

ملطلب  ال�صتجابة  اإىل  »امليثاق«(،  بكلمة  التقرير  هذا  يف 

الرتبوي عند نهاية ع�رشية  النظام  اأزمة  يتمثل يف جتاوز  وطني 

�صامل  اإ�صالح  معامل  ور�صم  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات 

املدر�صة  جتديد  يروم  الثالثة  الألفية  من  الأوىل  الع�رشية  خالل 

�صنة  تبلورت  التي  الوثيقة  هو  امليثاق  اأن  ومعلوم   .)1( املغربية 

1999 بف�صل اإجماع خمتلف الأطراف املعنية بالرتبية والتكوين.  

وقد ن�س امليثاق على املبادئ الأ�صا�صية التي »ت�صم املرتكزات 

الثابتة لنظام الرتبية والتكوين والغايات الكربى املتوخاة منه، 

لإجناح  الوطنية  والتعبئة  ال�رشكاء،  كل  وواجبات  وحقوق 

19 دعامة  تت�صمن  جمالت  اأربعة  عن  ف�صال  )2(؛  الإ�صالح« 

لإ�صالح النظام املذكور. ومت ال�رشوع يف تطبيق الإ�صالحات 

التي جاء  الرتتيبات والتدابري  امليثاق واأجراأة  التي ن�س عليها 

حتقيق  عن  الرتبوي  النظام  عجز  فيه  برز  �صياق  �صمن  بها، 

لفرتة  امتد  العجز  هذا  اأن  ومعلوم  منه.  املتوخاة  الأهداف 

القرن  ثمانينيات  نهاية  اإىل  ال�صتقالل  بداية  من  طويلة، 

البالد  حاجات  بتغري  الرتبية  مهام  اقرتنت  حيث  الع�رشين، 

التي تطورت تدريجيا، من املغربة اإىل تكوين الأطر الإدارية، 

اإىل تنمية وا�صتثمار الراأ�صمال الب�رشي. واحلال اأن هذا التطور 

مل يوؤد على مدى خم�صة عقود، اإىل اإ�صالحات كربى ت�صند 

مهام جديدة لنظام الرتبية. 

لذلك، جاء تطبيق امليثاق يف �صياق تراكم العجز الذي �صعت 

اإىل جتاوزه، مرتكزة على تو�صيات هذه  عمليات الإ�صالح 

الوثيقة. وبعد مرور اأكرث من ع�رشية من الإ�صالحات، اأ�صبح 

من الالزم فح�س ما حتقق من تقدم ومن مكت�صبات، مع اإبراز 

اأجل  من  مواجهتها،  متت  التي  وال�صعوبات  الختاللت 

والتعرف  �صمويل،  ب�صكل  التطبيق  هذا  جناح  درجة  تقييم 

على دعامات ورهانات الرتبية التي تتطلب تدخال فعال يف 

ال�صنوات املقبلة. 

نظرا  امليثاق،  تطبيق  تقييم  �صعوبة  اإىل  البداية،  يف  ون�صري 

لتعقيد نظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي، الذي يت�صمن 

املتوالية  ال�صيا�صات  يف  تتمثل  عديدة،  واأبعادا  مكونات 

وخمططات العمل والأجهزة املوؤ�ص�صاتية والربامج البيداغوجية 

والبنيات الرتبوية واأنظمة تاأطري الفاعلني والأطراف املعنية. 

ي�صتغرقها  التي  واملدة  النظام  هذا  جتويد  ذلك،  اإىل  ي�صاف 

للتاأثري يف املتعلمني، لأن تاأثريات الإ�صالحات ل تدرك على 

املدى الق�صري يف غالب الأحيان، بل تقت�صي زمنا اأطول. وما 

يزيد من هذه ال�صعوبة، هو غياب تقييمات منتظمة، �صاملة 

نتيجة  والتكوين  الرتبية  نظام  حت�صن  درجة  تربز  وقطاعية، 

الإ�صالحات. 

اأبانت عدة تقارير وطنية ودولية  ورغم اجلهود املبذولة، فقد 

واملتعددة  املتواترة  الختاللت  من  جمموعة  الرتبية،  حول 

الفاعلني  لنتقاد  عر�صة  املدر�صة  اأ�صبحت  وهكذا،  الأوجه. 

املتعاقبة  الرتبوية  ال�صيا�صات  وفاء  عدم  من  ي�صتكون  الذين 

بوعودها والتزاماتها. اأما ال�صورة التي يروجها احل�س امل�صرتك 

حول املدر�صة، فهي �صورة موؤ�ص�صة يف و�صعية اأزمة، ت�صتهدفها 

الأزمات  كل  م�صدر  وتعتربها  جانب،  كل  من  النتقادات 

املتعلمني  توؤهل  لكونها ل  القت�صادية،  الأزمة  مثل  الأخرى، 

ل�صوق ال�صغل، والأزمة الثقافية، لكونها مل تعزز ال�صلوك املدين 

النا�صئة، والأزمة الجتماعية، لأنها ف�صلت يف  لدى الأجيال 

مهمتها الرتبوية القا�صية بتكوين مواطن م�صوؤول. 

يف هذا ال�صياق، تبدو احلاجة �رشورية اإىل اإثارة ال�صوؤال حول 

وغري  املو�صوعية  التقييمات  من  انطالقا  املدر�صة  م�صتقبل 

للتعليم  با�صتثناء تقرير املجل�س الأعلى  اأنه،  املنحازة. واحلال 

ل�صنة 2008، وتقييمات الأبحاث حول مكت�صبات التالميذ، 

ل  فاإننا  وهناك،  هنا  مبوؤ�ص�صات  الداخلية  التقييمات  وبع�س 

نتوفر على تقييم �صامل اأجنز بطريقة منتظمة ومو�صوعية. 

وغني عن البيان، اأن تقييم تطبيق امليثاق، متليه اأي�صا الثغرات 

باأن هذا  2011، علما  �صنة  تطبيق د�صتور  التي تخللت عملية 

حقوق  �صمن  هامة  مكانة  الرتبية  يف  للحق  اأفرد  الأخري 

اأكد الد�صتور مبادئ احلكامة اجليدة  الإن�صان الأخرى. فقد 

يف  اإدراجها  يتعني  التي  املبادئ  وهي  والتقييم،  واملحا�صبة 

عديدة  خطابات  فاإن  وللتذكري،  الرتبوي.  النظام  عمل 

هكذا،  وطنية.  اأولوية  الرتبية  من  جعلت  اجلاللة،  ل�صاحب 

و�صع اخلطاب امللكي بتاريخ 20 غ�صت 2013 »ت�صخي�صا« 

ودعا  برمته،  الوطنية  الرتبية  قطاع  يعرفها  التي  لل�صعوبات 

القيام  اإىل  الرتبوي،  بالنظام  والفاعلني  القرار  اأ�صحاب  كل 

بـ »وقفة« واإجراء »اختبار �صمري« حول م�صاألة املدر�صة. 

لقد اأ�صبح التقييم الإجمايل وال�صامل لتطبيق امليثاق على مدى 

اأكرث من ع�رشية )من �صنة 2000 اإىل �صنة 2013(، اأمرا �رشوريا 

تـقـديـم
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تاأ�صي�س نظام الرتبية والتكوين  �صابقا على كل م�صعى لإعادة 

العتبار،  بعني  ياأخذ  اأن  عليه  ويجب  العلمي؛  والبحث 

التغريات املجتمعية الكربى على امل�صتوى الوطني، وتغريات 

وكذلك  بالعامل،  العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  اأنظمة 

املغربي  فاملجتمع  والع�رشين.  الواحد  القرن  تربية  مقت�صيات 

امل�صتمر  التزايد  يف  جتلت  عديدة،  اجتماعية  حتولت  عرف 

لدى  اأكرب  ورغبة  التمدر�س،  وحلاجات  احل�رشية  لل�صاكنة 

الأ�رش يف متكني اأبنائها من تربية ذات جودة، يف اإطار جمتمع 

اأن  ويجب  الرتبوي.  نظامه  من  والإن�صاف  الفعالية  ينتظر 

ياأخذ نظام الرتبية والتكوين بعني العتبار، التغريات احلا�صلة 

ال�صتقاللية،  يف  الراغبني  ال�صباب  انتظارات  م�صتوى  على 

حتقيق  ميكن  ول  ال�صغل.  �صوق  ولوج  ل�صعوبة  واملدركني 

تعمل  واإقرارها،  ذات جودة  تربية  بلورة  بدون  املنظور  هذا 

واثقني  املتعلمني  اأجيال  جلعل  التعلمات  مقاربة  جتديد  على 

بامل�صتقبل. 

اإن نظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي اأ�صبح اأ�صا�صيا يف 

الكفايات  م�صتوى  من  الرفع  يف  �صاهمت  التي  العوملة  ظل 

املهنية املطلوبة يف �صوق ال�صغل، والقت�صاد الوطني الطامح 

اإىل الرتقاء داخل ال�صوق العاملية وكذلك التقدم القت�صادي 

القائم اأكرث فاأكرث، على املعرفة وتكنولوجيا الإعالم. وتندرج 

ال�صادرين  والتكوين  الرتبية  وجودة  النظام  هذا  هيكلة 

املطلب  هذا  �صميم  يف  املعرفة،  اإنتاج  يف  وم�صاهمته  عنه 

القت�صادية  النماذج  يف  التاأمالت  تدفعنا  كما  الأ�صا�صي. 

الرتبية  حتتلها  التي  املكانة  يف  التفكري  اإعادة  اإىل  اجلديدة، 

داخل النموذج القت�صادي للبالد. لقد ربطت اأعمال اأمارتيا 

�صني )Amartya Sen( )3( حول التنمية الب�رشية، بني النموذج 

القت�صادي وتدعيم القدرات التي ت�صكل الرتبية مكونا هاما 

من مكوناتها. فعندما ي�صتثمر املجتمع يف الرتبية، فاإنه ينتظر 

تدبري  على  املواطن  قدرة  اأن  ذلك  ا�صتثماره؛  مقابل  نتائج 

�صوؤون حياته، والندماج يف القت�صاد واملجتمع وامل�صاهمة 

يف تدعيم الدميقراطية، والتكيف مع املحيط املحلي والوطني 

والعاملي، تتوقف جميعها على جودة الرتبية. 

من  م�صتند  على  يتوفر  بلد  كل  اأن  احلديثة  الدرا�صات  وتبني 

الطبيعي  والراأ�صمال  املنتج،  الراأ�صمال  وهي:  اأ�صول  ثالثة 

الأخري  الراأ�صمال  هذا  ويتاألف   .)4( الالمادي  والراأ�صمال 

وتقدم  التنمية،  على  امل�صاعدة  ال�رشوط  تي�رش  مكونات  من 

الالزمة، وللراأ�صمال  اإمكانات ال�صتغال  ملوؤ�ص�صات احلكامة 

الب�رشي القيمة املتوقعة. وبذلك، �صتكون املدر�صة عبارة عن 

ال�صتثمار  اإن  الالمادي.  الراأ�صمال  لتنمية  – مفتاح  موؤ�ص�صة 

والبحث  والتكوين  الرتبية  طريق  عن  الب�رشي  الراأ�صمال  يف 

املطالب  القت�صادي  النموذج  �صميم  يف  �صيوجد  العلمي 

باإدماج الراأ�صمال املعريف والذهني ب�صكل كلي. 

وهكذا، فاإن البلد الذي ي�صجع املعرفة والدراية عرب الرتبية، 

بالن�صبة لأكرب عدد من املتعلمني يدعم موردا مهما من اأجل 

ازدهار املواطنني، واإنتاج الراأ�صمال الب�رشي ال�رشوري للتنمية 

والتما�صك  الإدماج  عامل  يدعم  كما  اقت�صادية؛  ال�صو�صيو 

الجتماعي، وير�صخ، بالتايل، النفتاح على العامل. 

املجتمع  انتظارات  كانت  اإذا  اأنه  هو  هنا،  املفارق  والأمر 

اإزاء نظام الرتبية والتكوين قوية ب�صكل خا�س، واإذا  املغربي 

كان راأ�صمال الرتبية حا�صما بالن�صبة لنمو البالد، فاإن ذلك مل 

يوؤد اإىل تعبئة جمتمعية حول املدر�صة. فكيف ميكن جتاوز هذه 

ول�رشورة  ال�صباب،  لنتظارات  فعال،  لال�صتجابة،  املفارقة 

الندماج يف جمتمع املعرفة، واأي�صا ملقت�صيات تنمية املجتمع؟ 

املدر�صة  يتجاوز  للرتبية، وهو رهان  الكبري  الرهان  ذلك هو 

ليهم املجتمع برمته. 

مطلبا  امليثاق  تطبيق  تقييم  اأ�صبح  ال�صياق،  هذا  �صمن 

امللمو�صة،  الإجنازات  لتقدير  �رشوريا  و�رشطا  م�صتعجال، 

به وما حتقق منه، وذلك من  اأو�صى  ما  الفوارق بني  وحتليل 

اأجل فتح اآفاق تاأهيل النظام الرتبوي وتطويره. 

اإن الهدف من هذا التقرير املرتكز على دعامات امليثاق )وهو 

الأول من نوعه بخ�صو�س هذه امل�صاألة باملغرب(، هو تقييم 

الفوارق بني اأهداف امليثاق املذكور والنتائج املح�صل عليها، 

تتجاوز  مبدة  املتعلقة  العملية  هذه  حمدودية  اإىل  الإ�صارة  مع 

تف�صري  اإىل  التقرير  هذا  ويطمح  التطبيق.  من  �صنوات  ع�رش 

والنتائج  املكت�صبات  تاأكيد  مع  الإمكان،  قدر  الفوارق  تلك 

دينامية  من  حدت  التي  العوائق  اإغفال  دون  الإيجابية، 

الإ�صالح املن�صو�س عليها. 

تطبيق  حقق  هل  هما:  اأ�صا�صيان  �صوؤالن  التقرير  ويخرتق 

امليثاق، بعد مرور اأكرث من ع�رشية، غايته املركزية املتمثلة يف 

هي  وما  م�صتويات؟  عدة  على  املغربية  املدر�صة  اأداء  حت�صني 

مكت�صبات الإ�صالح، وما هي العوائق التي متت مواجهتها، 

والختاللت التي ح�صلت اأثناء تطبيق هذه الوثيقة؟ 

املقاربة املنهجية واأدوات التحليل 

ن�صري اإىل اأن التقييم املنجز يف هذا التقرير، يرتكز على امليثاق 

فامليثاق  رئي�صي.  ومرجع  اأ�صا�صية،  وثيقة  مبثابة  هو  الذي 

الكربى  التوجهات  اإطاره  يف  �صيغت  موؤ�ص�س،  ن�س  هو 

عميق  اإ�صالح  حتقيق  اإىل  الرامية  ال�صرتاتيجية  والأهداف 

لنظام الرتبية والتكوين. بذلك، مت تقدير الفوارق باملقارنة مع 

دعامات امليثاق. 

 –2009( ال�صتعجايل  الربنامج  على  اأي�صا،  التقرير،  يحيل 

برناجما  بو�صفه  واإمنا  رئي�صيا،  مرجعا  باعتباره  لي�س   ،)2012

اأجنز عند نهاية الع�رشية نتيجة البطء املالحظ يف تطبيق امليثاق، 
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ومن اأجل تدارك خمتلف الختاللت التي عرفها نظام الرتبية 

والتكوين، خ�صو�صا تلك التي اأظهرها تقرير املجل�س الأعلى 

لدينامية  جديد  نف�س  اإعطاء  اأجل  من   ،2008 �صنة  للتعليم 

اإجرائيا،  الربنامج املذكور حمتوى  الإ�صالح. لذلك، ت�صمن 

هدفه تدعيم املكون الربجمي والإجرائي للميثاق. 

اأي  تقييم  باأن  تعترب  مقاربة  كذلك،  التقرير  هذا  يتبنى  كما 

نظام تربوي، يجب اأن يتم وفق مدخالت، تتمثل يف املوارد 

وخمرجات،  املعباأة؛  واملوؤ�ص�صاتية  والب�رشية  واملادية  املالية 

ونتائج.  اإجنازات  من  الرتبوي  النظام  حققه  ما  يف  تتج�صد 

التحتية،  والبنيات  التمويل،  املدخالت،  هذه  وت�صمل 

والتاأطري البيداغوجي، والإ�صالحات التنظيمية واملوؤ�ص�صاتية، 

وكذلك تكوين املدر�صني. اأما املخرجات فهي تهم يف نف�س 

باملردودية،  وارتباطها  التالميذ  ومكت�صبات  التعميم،  الآن، 

العلمي،  والبحث  املهني،  والإدماج  املدر�صي،  والإن�صاف 

والندماج داخل جمتمع املعرفة. كما ي�صعى التقرير اإىل تقييم 

عمليات ا�صتغال النظام الرتبوي، وخ�صو�صا احلكامة، وعملية 

اتخاذ القرار والالمركزية والالمتركز. وي�صمل التقييم، اأي�صا، 

وهي:  )قطاعاته(  الفرعية  باأنظمته  والتكوين  الرتبية  نظام 

الرتبية الوطنية، والتعليم العايل )مبا يف ذلك تكوين الأطر(، 

والبحث العلمي والتكوين املهني. 

التي مت  املكت�صبات  التقييم  فيه هذا  الذي يحدد  الوقت  ويف 

حتقيقها على مدى ع�رشية تطبيق امليثاق، دون ادعاء الإحاطة 

التي  والعوائق  الإكراهات  اإبراز  اإىل  ي�صعى  فاإنه  ال�صاملة، 

حالت دون حتقيق اأهداف امليثاق، وكذلك التاأثريات ال�صلبية 

الناجمة عن اختاللت النظام الوطني للرتبية والتكوين. 

ويف احلقيقة، فاإن هذا التقرير ل يت�صمن تقييما لالأثر احلا�صم 

املالئمة.  والنمذجات  املعطيات  ندرة  ب�صبب  للنجاعة،  اأو 

ومع ذلك، فقد متت معاجلة وتقييم جوانب من املردودية )اأي 

والرجوع  وامتداده،  التعليم  تعميم  حتليل  عرب  املخرجات(، 

اإىل الأبحاث حول مكت�صبات التالميذ، واإدماج اخلريجني، 

وحول الإن�صاف والبحث العلمي. 

بني  الفوارق  اإبراز  على  التقرير  عمل  اآخر،  م�صتوى  على 

)وخ�صو�صا  جهة  من  امليثاق  دعامات  وتو�صيات  اأهداف 

اأخرى.  جهة  من  الفعلية  والإجنازات  بالتطبيق(،  يتعلق  ما 

العجز،  ومكامن  املكت�صبات  ك�صف  هو  اإذن،  فاملق�صود، 

وحتديدا التحديات التي يجب رفعها لتح�صني جودة الرتبية 

والتكوين يف امل�صتقبل. 

فهو  واإجمايل.  وا�صرتجاعي  تراكمي  بتقييم  يتعلق  الأمر  اإن 

الإ�صالحات  لتطبيق  الكربى  املراحل  يتتبع  لأنه  تراكمي، 

يعالج  لأنه  ا�صرتجاعي،  وهو  امليثاق.  يف  عليها  املن�صو�س 

التطور احلا�صل خالل فرتة تتعدى الع�رشية، وذلك ابتداء من 

تفا�صيل  كل  على  يقف  ل  لأنه  اإجمايل،  وهو   .2000 �صنة 

تو�صيات امليثاق. وقد واجه هذا التقييم الإجمايل اإكراهات 

غياب  ففي  والكيفية.  الكمية  املعطيات  توفر  مبدى  مقرتنة 

نظام اإعالمي ي�صمح بولوج قواعد املعطيات الكمية املتجان�صة 

اإىل  التقييمي  العمل  هذا  ا�صطر  بامل�صداقية،  حتظى  والتي 

اعتماد معطيات متفرقة وخام، بذلت الهيئة الوطنية للتقييم 

جمهودا كبريا لتنظيمها م�صبقا، وت�صحيحها. 

اأن  التقييم ال�صامل لتطبيق امليثاق، يجب  من جهة اأخرى، فاإن 

يركز على تقييمات قطاعية مقرتنة مبختلف جوانب نظام الرتبية 

ومردوديتها  مكوناتها  وبكل  العلمي،  والبحث  والتكوين 

القطاعية،  التقييمات  هذه  اأن  واحلال  واخلارجية.  الداخلية 

واملنجزة ب�صكل ن�صقي ومنظم، منعدمة. لهذا، �صتكون مهمة 

جتاوز هذه الو�صعية موكولة للمجل�س الأعلى للرتبية والتكوين 

الوطنية  الهيئة  جهازه:  عرب   ،)CSEFRS( العلمي  والبحث 

هذا  �صريتكز  امليثاق،  تطبيق  بتقييم  القيام  اأجل  ومن  للتقييم. 

التقييمات القطاعية، يف حال توفرها، مثل  التقرير على بع�س 

تقييم الربنامج الوطني لتقييم التح�صيل الدرا�صي PNEA الذي 

املنجزة  والتقييمات   ،2008 �صنة  الوطني  امل�صتوى  على  اأجنز 

التح�صيل  لتقييم  الدولية  الهيئة  قبل  من  الدويل  امل�صتوى  على 

يف  )الجتاهات  و2011   2000 �صنتي  بني  ما   IEA  )5( الرتبوي 

والدرا�صات   ،TIMSS والعلوم  للريا�صيات  الدولية  الدرا�صة 

الدولية لقيا�س مدى تقدم القراءة يف العامل )PIRLS )6(، والتي 

داأب املغرب على امل�صاركة فيها منذ �صنة 1995(. كما �صريتكز 

احلقة،  العلوم  حول   2003 �صنة  املنجز  البحث  تقييمات  على 

ويف �صنة 2006 حول العلوم الإن�صانية، والتي وفرت معطيات 

اأبحاث  العلمي؛ واأي�صا على  الداخلية للبحث  لتقييم املردودية 

واأبحاث  جامعات،  بثالث  اأجريت  املهني،  بالإندماج  متعلقة 

املردودية  لتقييم  املهني،  التكوين  خريجي  م�صارات  حول 

اخلارجية، ف�صال عن معطيات بحوث اأخرى. كما اعتمد هذا 

الهيئة  قامت  التي  الوزارية  القطاعات  معطيات  على  التقرير 

للرتبية  الطولية  القاعدة  اإىل  ا�صتنادا  بتجميعها،  للتقييم   الوطنية 

وقـــاعــدة   ،)Base de données longitudinales : BLE(

املنجزة  والدرا�صات  واملنوغرافيات  الدميوغرافية  املعطيات 

حول الرتبية والتكوين باملغرب. 

لتقييم  ال�رشورية  الكيفية  املعطيات  نق�س  من  وللتخفيف 

حول  درا�صات  اإجناز  مت  تكميمها،  ميكن  ل  التي  اجلوانب 

لتطبيق  والثانوي  البتدائي  مدر�صي  ت�صور  وحول  احلكامة 

وقد   .)7( التقرير  هذا  اأغنت  التي  الدرا�صات  وهي  امليثاق، 

تواكب  تقييمية  ثقافة  لإر�صاء  الطريق  املمار�صة  هذه  مهدت 

العلمي، وت�صاهم يف حت�صينه.  نظام الرتبية والتكوين والبحث 

رافعة  بو�صفه  التقييم  وفائدة  بدور  هنا،  للتذكري،  حاجة  ول 

واأداة  امل�صتمر،  للتجديد  وعامال  الرتبوية،  ال�صيا�صات  مل�صايرة 
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لإخبار املجتمع  بو�صعية مدر�صته. هكذا، وبناء على تو�صيات 

من  اأكرث  مدى  على  وتطبيقه  ع�رش،  الت�صعة  ودعاماته  امليثاق 

ع�رشية، �صيختار هذا التقرير م�صعى يفح�س فيه ب�صكل مقطعي 

التو�صيات الكربى لكل دعامة، و�صيعمل يف الآن نف�صه على 

على  مرتكزا  العلمي،  والبحث  والتكوين  الرتبية  نظام  تقييم 

مفهومي املداخل واملخارج. وجتدر الإ�صارة هنا، اإىل اأن التقييم 

ال�صامل ل ميكنه اأن ي�صتند اإل على تقييمات قطاعية، تنجز يف 

املذكور  النظام  اأبعاد  على  الإ�صالح،  مراحل  من  مرحلة  كل 

على  التقرير،  هذا  يف  املتبع  امل�صعى  �صيعمل  لذلك،  املختلفة. 

تقييم تطبيق امليثاق انطالقا من املداخل التالية: 

 13 )الدعامتان  تعبئتها  متت  التي  والب�رشية  املادية  •��املوارد 

مالءمتها  ومدى  جهة،  من  الإ�صالح  ع�رشية  خالل  و19( 

وتكوين  اأخرى،  جهة  من  امليثاق  وتو�صيات  اأهداف  مع 

املدر�صني )الدعامة 13( والدعم الجتماعي )الدعامة 14( ؛

التنظيمية  الهياكل  خالل  من  امليثاق  تطبيق  •��م�صل�صل 

والإجراءات  املنجزة،  والإ�صالحات  واملوؤ�ص�صاتية، 

املتخذة، واآليات احلكامة التي مت و�صعها، وعدة الإ�صالح 

البيداغوجي )الدعامات، 4، 7 و19(، ما دام الهدف هو تقييم 

تطبيق تو�صيات امليثاق )الدعامتان 15 و16(. و�صيتطرق هذا 

التعبئة املجتمعية حول املدر�صة،  اأ�صكال  اإىل  التقييم كذلك 

بغ�س النظر عن املتدخلني والفاعلني املبا�رشين بنظام الرتبية 

والتكوين )املرتكزات الأ�صا�صية للميثاق(. 

•� اإجناز تقييم �صامل لنتائج الإ�صالحات )خمرجات( من خالل: 

< تعميم وتو�صيع الرتبية )الدعامات 1، 2 و18(،

اأهم  على  الرتكيز  خالل  من  واجلامعة  املدر�صة  <  منجزات 

املدخالت املحددة جلودة النظام الرتبوي، وعلى التجديد 

الفعال للمدر�صة، اأي على مكت�صبات التالميذ )الدعامتان 

اخلارجية  واملردودية  املدر�صي  الإن�صاف  وعلى  و10(،   9

العلمي  البحث  وتثمني   ،)3 )الدعامة  املهني  الإندماج  اأو 

)الدعامة 11(. 

الرتبية  نظام  رهانات وحتديات  على  التعرف  �صيتم   •��واأخريا 

والتكوين، وعلى الدعامات الأ�صا�صية التي يتعني ال�صتغال 

مبدر�صة  النهو�س  بغية  جديدة  دينامية  بث  اأجل  من  عليها 

احلا�رش وامل�صتقبل.

هي  اأجزاء  خم�صة  يف  التقرير  �صينتظم  الأ�صا�س،  هذا  وعلى 

كما يلي: 

التمويل  خالل  من  املوارد  لتعبئة  الأول  اجلزء  .  �صيخ�ص�س  I

وتكوين  البيداغوجي،  والتاأطري  ال�صتيعابية،  والطاقة 

املدر�صني، والدعم الجتماعي للتالميذ والطلبة. 

.  اأما اجلزء الثاين فيت�صمن حتليال للحكامة، ولتطبيق الإ�صالح  II

البيداغوجي، وكذلك لتعبئة الفاعلني. 

III.  و�صيعالج اجلزء الثالث نتائج الإ�صالحات املنجزة من خالل 

وامل�صاهمات  واجلامعي،  املدر�صي  النظام  وتو�صيع  تعميم 

التي يبذلها القطاع اخلا�س والتكوين املهني وحماربة الأمية. 

عرب  املتجلية  املنجزات  تقييم  على  الرابع  اجلزء  .  و�صيعمل  IV

والبحث  والإندماج  والإن�صاف  التالميذ  مكت�صبات 

العلمي ومناخ املدر�صة. 

العجز  ومكامن  املكت�صبات  ف�صيحدد  اخلام�س  اجلزء  .  اأما  V

واأي�صا حتديات امل�صتقبل. 

هند�سـة التقر يـر

ال�صتثمار

تعبئة املوارد

اأولويات التطبيق

احلكامة والإ�صالح 

والتعبئة حول 

الإ�صالح

النتائج

التعميم وتو�صيع 

التمدر�س

الإجنازات

 املردودية واملكت�صبات

 وجو املدر�صة

 والإن�صاف والإدماج

والبحث العلمي

التحديات

املكت�صبات واملعيقات 

وحتديات امل�صتقبل

)1( Voir article de Abdelaziz Meziane Belfqih, « la Charte Nationale 
d’Education-Formation », Revue internationale d’éducation 
de Sèvres, 2000 mis en ligne le 12 octobre 2003, consulté le 
12 décembre 2012. URL : http://ries.revues.org/2383.

)2( امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، �س. .4
)3( Amartya Sen. Un nouveau modèle économique. 
Développement, justice, liberté. Odile Jacob, 2000, 2003 pour la 
traduction française. Amartya Sen est prix Nobel de l’économie 
en 1998.

)4( World Bank. Where is the Wealth of Nations? Measuring 
Capital for the 21st Century. World Bank, Washington DC, 2006. 
)5( International Association for Evaluation of Educationnal 
Achievment. 
)6( TIMSS : Trends in International Mathematics and Science 
Study. PIRLS : Progress in International Reading Literacy Study.

)7( ملزيد من التفا�صيل، اأنظر املذكرة املنهجية.

املراجــع 



اجلزء الأول

تعبئة املوارد املالية والب�رشية
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 168 )املادتان   19 الدعامة  يف  امليثاق  تو�صيات  تهدف 

وتدبريه  والتكوين  الرتبية  نظام  متويل  حت�صني  اإىل  و170( 

باأق�صى درجات النجاعة والفعالية. فهي ترمي اإىل:

الدولة  بني  ب�رشاكة  الدرا�صية  للقرو�س  نظام  •��اإحداث 
والنظام البنكي؛

•��الزيادة كل �صنة يف ميزانية قطاع الرتبية والتكوين بن�صبة 
5% على الأقل ابتداء من �صنة 2000؛

•��و�صع نظام للمحا�صبة التحليلية على �صعيد الأكادمييات 
اجلهوية للرتبية والتكوين؛

الرتبية  جمال  يف  الوطنية«  ل»احل�صابات  نظام  •��اإحداث 
والتكوين؛

بتعميم  املتعلقة  العمليات  لدعم  خا�س  �صندوق  •��خلق 
التعليم وحت�صني جودته؛

من  )ابتداء  الدرا�صة  تكاليف  باأداء  املي�صورة  الأ�رش  •��اإلزام 
ال�صنة الدرا�صية 2002-2003 بالن�صبة للتعليم العايل(.

تلك  جديد  من   2009 �صنة  ال�صتعجايل  الربنامج  اأكد  وقد 

التو�صيات، مع العمل على حتيينها، ق�صد مواكبة التحولت 

خالل  بالدنا  عرفتها  التي  وال�صو�صيو-اقت�صادية  الدميغرافية 

الع�رشية؛ كما اأو�صى باتخاذ جمموعة من التدابري والتي تقوم 

اأ�صا�صا على عقلنة اأف�صل للمجهود التمويلي للدولة.

ومع ذلك، فاإن تقييم املجهود التمويلي الذي تقوم به الدولة، 

معطيات  توفري  يتطلب  والأ�رش،  املحلية  اجلماعات  وكذلك 

م�صتوى  على  املوارد  ر�صد  �صيغ  تربير  على  قادرة  منا�صبة 

التي  املايل  الت�صيري  قواعد  وكذا  واجلامعات،  الأكادمييات 

املر�صودة  املختلفة  امليزانيات  توزيع  مقت�صيات  لها  تخ�صع 

تكاليف  تطور  تتبع  يت�صنى  ولكي  والتكوين.  الرتبية  لنظام 

بعني  تاأخذ  اأن  املعطيات  تلك  على  يجب  فاإنه  التعليم، 

العتبار، وب�صكل دقيق، ما مت اإنفاقه بالفعل.

داخل  يوجد  ل  اأنه  ال�صدد،  هذا  يف  ن�صجل،  اأن  ويجب 

الأكادمييات اأي جهاز من �صاأنه اإعطاء معلومات �صفافة حول 

والربنامج  امليثاق  ذلك  على  ين�س  كما  واملوارد  النفقات 

ال�صتعجايل. اإن املحاولة الوحيدة لإر�صاء ح�صاب وطني هي 

ن�رش  مت  والتي   ،2004-2003 املالية  ال�صنة  همت  التي  تلك 

تقرير حولها �صنة 2006.

1. م�صادر التمويل

ما تزال الدولة هي املمول الرئي�صي للتعليم املدر�صي والتعليم 

اأو�صى  قد  كان  امليثاق  اأن  واحلال  املهني،  والتكوين  العايل 

على  الإ�صالح  تطبيق  بعد  الدرا�صة  تكاليف  اأداء  باإلزامية 

الفئات  »اإعفاء  ومبداإ  الأ�رش«  ي�رش  درجة   « مراعاة  اأ�صا�س 

الدولة  بني  �رشاكة  على  ن�س  كما  املحدود«؛  الدخل  ذات 

منظـومة  متويل  يف  امل�صاهمـة  اأجل  من  املحلية  واجلماعات 

الرتبيـة والتكوين.

 وح�صب معطيات احل�صاب الوطني للرتبية ل�صنة 2004، فاإن 

م�صاهمة اجلماعات املحلية تقارب 121,7 مليون درهم؛ وهو 

ما ميثل 0,49% من اإجمايل متويل الرتبية.

 الف�سل الأول

التـمـويــل

ت�صكل تعبئة املوارد املالية والب�رشية املالئمة اأحد الأبعاد التي يتوقف عليها جناح ال�صيا�صة الرتبوية، اأي، يف هذه 

احلالة، تعميم الولوج اإىل منظومة الرتبية والتكوين. وبالفعل، فاإن التحليل التقييمي لهذا البعد، يلقي ال�صوء على 

العمومي؛  العمل  تن�صجم مع  التي  املالية واملادية والب�رشية  املوارد  توفري  اأجل  الدولة من  بذلتها  التي  املجهودات 

ونق�صد هنا، العمل الذي اأجنز يف جمال الرتبية. هذا وقد و�صع امليثاق تعبئة تلك املوارد يف �صلب منظور الإ�صالح 

حتى يوفر له �صبل النجاح الدائم. 



15 التقرير التحليلي

التعاون الدويل )الحتاد الأوروبي، والوكالة  ومتثل م�صاهمة 

والبنـك  للتنميــة،  الإفـريقــي  والبنك  للتنميــة،  الفرن�صيــة 

 %0,37 احلكــوميــة  غري  واجلمعيــات  اإلخ.(،  الدولــي، 

الرتبية  قطاع  لتمويل  املخ�ص�صة  امل�صاهمات  جممــوع  من 

الوطنيــة.

ح�صاب  اإعداد  اإطار  يف  جمعها  مت  التي  املعطيات  وتربز 

)العمومي  الرتبية  متويل  م�صادر  توزيع  على  زيادة  الرتبية، 

الأ�رش  بني  املوجودة  التباينات  عن  تقديرات  واخل�صو�صي(، 

ال�صنوية  النفقات  معدل  فاإن  وهكذا،  للرتبية.  متويلها  يف 

التي تتحملها الأ�رش من اأجل متدر�س طفل واحد يف القطاع 

بني  ترتاوح   2004-2003 الدرا�صية  ال�صنة  بر�صم  العمومي 

804 درهم )يف جهة دكالة-عبدة( و710 2 درهم )يف جهة 

الرباط-�صال- زمور-زعري(.

اأما بالن�صبة للتعليم اخل�صو�صي، فاإن م�صاهمة الأ�رش يف متويل 

اأدنى  كحد  درهم   1 119 بني  ترتاوح  الواحد  الطفل  درا�صة 

البي�صاء  الدار  )يف  درهم  و196 9  كلميم-ال�صمارة(  )جهة 

الأ�رش يف  م�صاهمات  الفوارق بني  اأن  يعني  الكربى(. وهذا 

متويل درا�صة اأبنائها هي مبثابة 1 اإىل 8 يف التعليم اخل�صو�صي، 

ومبثابة 1 اإىل 3 يف القطاع العمومي.

بنية  عن  فكرة  الأ�رشية  امل�صاهمات  تلك  تفا�صيل  وتعطي 

هو  كما  والو�صط،  والقطاع  اجلهة  ح�صب  الأ�رشية  النفقات 

مبني يف اجلدول التايل:

 اجلدول 1

 م�صادر متويل القطاع العمومي للرتبية الوطنية )2004-2003(

الن�صبة )%( القيمة مباليني الدراهم  م�صدر التمويل  ال�صنف 

97,34  24 310,9 قطاع الرتبية الوطنية  الأموال العمومية 

0,67  165,8 قطاعات وزارية اأخرى   

0,49  121,7 اجلماعات املحلية    

98,50  24 598,4 املجموع الفرعي 1  

0,01  1,9 الأموال اخل�صو�صية   املقاولون اخلوا�س   

0,62  154,0  )APTE املنظمات غري احلكومية الداخلية )مبا فيها  

0,46  115,3 الأ�رش   

0,05  12,1 اآخرون   

1,13  283,3 املجموع الفرعي 2  

0,36  90,1 التعاون الثنائي/ التعددي  الأموال اخلارجية 

0,01  1,9 املنظمات غري احلكومية اخلارجية   

0,37  92,0 املجموع الفرعي 3  

100  24 973,7 املجموع العام  

امل�صدر: احل�صابات الوطنية للرتبية، وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي ل�صنة 2004-2003.

 الر�صم البياين 1

بنية موارد متويل القطاع العمومي للرتبية الوطنية )2004-2003(

امل�صدر: احل�صابات الوطنية للرتبية، وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين الأطر والبحث العلمي ل�صنة 2003-2004، �صفحة 65.

ádhódG

á«LQÉN-á«eƒµ◊G ÒZ äÉª¶æŸG
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¢UGƒÿG ¿hôªãà°ùŸG

¿hôNBG

öSC’G

á«∏NGO-á«eƒµ◊G ÒZ äÉª¶æŸG

0,36%0,46

0,49%0,01
0,01

0,05%0,62

98,01%
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 اجلدول 2

 النفقات ال�صنوية املتو�صطة لالأ�رش على التلميذ الواحد يف قطاع الرتبية الوطنية 

)مبا فيه التعليم الأويل( �صنة 2003-2004 بالدرهم اجلاري

امل�صدر: احل�صابات الوطنية للرتبية، وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي ل�صنة 2004-2003.

النفقة على التلميذ الواحد يف القطاع اخل�صو�صي النفقة على التلميذ الواحد يف القطاع العمومي  اجلهة 

3 460  1 315 طنجة-تطوان 

1 421  1 934 تازة -احل�صيمة-تاونات 

3 554  1 158 فا�س-بوملان 

1 739  1 433 مكنا�س-تافياللت 

3 184  1 054 تادلة-اأزيالل 

2 304  804 دكالة-عبدة 

6 303  2 710 الرباط-�صال-زمور-زعري 

9 196  2 405 الدار البي�صاء الكربى 

1 984  2 176 اجلهة ال�رشقية 

3 079  937 مراك�س-تان�صيفت-احلوز 

3 185  1 271 ال�صاوية-ورديغة 

1 813  1 422 الغرب-ال�رشاردة-بني اح�صن 

1 693  1 347 �صو�س-ما�صة-درعة 

1 119  1 004 كلميم-ال�صمارة 

1 981  1 290 العيون-بوجدور-ال�صاقية احلمراء 

1 454  1 292 واد الذهب-الداخلة-لكويرة 

 اجلدول 3

توزيع متو�صط النفقات ال�صنوية لالأ�رش ح�صب الو�صط )2004-2003(

امل�صدر: احل�صابات الوطنية للرتبية، وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين الأطر والبحث العلمي ل�صنة 2004-2003.

و�صط ال�صكن �صنف النفقات 

ح�رشي قروي   

%7  %9  ر�صوم الت�صجيل 

%44  %6 نفقات التمدر�س  

%11  %22 الكتب واللوازم املدر�صية 

%11  %35 النقل 

%4  %16 ال�صكن والتغذية 

%23  %12 اآخر 

%100  %100 املجموع  

على  الإنفاق  يف  مهمة  فوارق  وجود  املعطيات  هذه  تبني 

الدرا�صة بني الأ�رش التي تعي�س يف الو�صط القروي وتلك التي 

تعي�س يف الو�صط احل�رشي. وترتاوح تلك الفوارق بني 1 و7 

للنقل  بالن�صبة  1 و3  التمدر�س«، وبني  فيما يخ�س »تكاليف 

باقتناء  املتعلقة  النفقات  يخ�س  فيما  و2   1 وبني  املدر�صي، 

»الكتب واللوازم املدر�صية«. 

2. تطور املجهود التمويلي العمومي للرتبية والتكوين

العايل  والتعليم  املدر�صي  للتعليم  املخ�ص�صة  امليزانية  ارتفعت 

 2001 �صنة  بني  درهم  مليار   37 من  باأكرث  املهني  والتكوين 

و�صنة 2011؛ اإذ انتقلت من 24,8 مليار درهم جار �صنة 2001 

اإىل 61,7 مليار درهم جار �صنة 2011. ويف املتو�صط، ارتفعت 

امليزانية املر�صودة لنظام الرتبية والتكوين بن�صبة 7,15% �صنويا 

ذلك  وعرف  و2013.   2001 �صنة  بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

�صنويا(   %11,1( و2012   2008 �صنتي  بني  اأوجه  الرتفاع 

غري  ال�صتعجايل.  املخطط  تنفيذ  فيها  مت  التي  الفرتة  وهي 

 2013 �صنة  كبريا  تراجعا  �صيعرف  التمويلي  املجهود  هذا  اأن 

ليبلغ56,7 مليار درهم جار. 

فيما يتعلق بتو�صية امليثاق الوطني للرتبية والتكوين واملتعلقة 

بالزيادة ال�صنوية املتو�صطة، والتي ل تقل عن 5% من ميزانية 

تطبيق  فرتة  يف  خ�صو�صا  تفعيلها  مت  فقد  والتكوين،  الرتبية 

الربنامج ال�صتعجايل.
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 اجلدول 4

ميزانية الدولة املخ�ص�صة لنظام الرتبية والتكوين )مباليني الدراهم اجلارية(

• ت�صمل امليزانية املخ�ص�صة للتكوين املهني، اإيرادات ال�رشيبة على التكوين املهني )TFP( خالل فرتة 2012-2003.
 امل�صدر: معطيات قوانني املالية واملندوبية ال�صامية للتخطيط ووزارة الرتبية الوطنية - 

معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 ال�صنة 

56 712  59 190  61 799  59 049  49 162  38 836  35 704  33 128  32 444  29 771  29 034  26 928  24 769 امليزانية 

%-4.2  %-4.2  %4.7  %20.1  %26.6  %8.8  %7.8  %2.1  %9.0  %2.5  %7.8  %8.7  – التغريات ال�صنوية 

بلغ موؤ�رش اجلهد املطلق )IEA( الذي يقارن امليزانية الإجمالية 

الوطنية  الرثوة  اإىل  قيا�صا  والتكوين  الرتبية  لنظام  املخ�ص�صة 

 2011-2010 �صنتي  م�صتوياته  اأعلى  اخلام(  الداخلي  )الناجت 

�صنة  خالل  واحدة  بنقطة  انخف�س  لكنه   %7,7 جتاوز  حيت 

2013 لي�صل اإىل %6,6. 

املاأوية  بالن�صبة  الفردية،  الكلفة  اأن   3 البياين  الر�صم  يو�صح 

 )%18.7( ارتفاعا  باملغرب  تعرف  الداخلي،  اخلام  الناجت  من 

وباأن   ،)%14.2( الدرا�صة  مو�صوع  العينة  دول  مع  باملقارنة 

املعدل املتو�صط ملكت�صبات التالميذ باملغرب )345( منخف�س 

باملقارنة مع باقي دول نف�س العينة )374(.

املغرب  يعرفه  الذي  ال�صعف  فيو�صح   4 البياين  الر�صم  اأما 

املر�صودة  امليزانية  فرغم  العينة.  نف�س  من  دول  مع  باملقارنة 

6.3% )متو�صط الدول 4.4%( فاإن النتائج املح�صل عليها تبقى 
اأن  ي�صتنتج  حيث  العينة،  دول  متو�صط  مع  باملقارنة  �صعيفة 

متو�صط العمر الدرا�صي باملغرب ح�صب هذه املحاكاة ي�صل 

اإىل 10.2 �صنوات بينما يبلغ متو�صط دول العينة 12 �صنة.

تينب الر�صوم البيانية اأعاله اأن النتائج التي حققها املغرب تبقى 

بلدان  فهناك  للقطاع.  املر�صودة  الإمكانات  م�صتوى  دون 

عديدة حققت نتائج اأف�صل مبوارد اأقل )ال�صيلي وتركيا مثال(.

يبني  ال�صنوية،  امليزانية  من  قطاع  كل  ح�صة  اإىل  وبالرجوع 

اأن الرتبية الوطنية قد ا�صتفادت اأكرث من  اأ�صفله  الر�صم البياين 

اإىل  ذلك  يف  ال�صبب  ويعود  الدولة.  جمهودات  من  غريها 

احلاجات املتزايدة لهذا القطاع.

وفعالية  املطلق  اجلهد  موؤ�رش  بني  الربط  املهم  من  و�صيكون 

العمر  ومتو�صط  التالميذ  مكت�صبات  مبقيا�س  الرتبوي  النظام 

الدرا�صي. 

 الر�صم البياين 2

)effort absolu( تطور موؤ�رش اجلهد املطلق

امل�صدر: معطيات قوانني املالية واملندوبية ال�صامية للتخطيط - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

ابتداء  املهني  التكوين  �رشيبة  اإيرادات  للمنظومة  الإجمالية  امليزانية  •  ت�صمل 
من �صنة 2002.
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 الر�صم البياين 3

العالقة اخلطية بني التكلفة الفردية بـ % من الناجت الداخلي اخلام الفردي 

والنتيجة املتو�صطة ملكت�صبات التالميذ

امل�صدر: حتليل نظام الرتبية والتكوين، البنك الإفريقي للتنمية، اأبريل 2013.
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 الر�صم البياين 4

 العالقة اخلطية بني موؤ�رش اجلهد املطلق )قطاع  الرتبية الوطنية( 

ومتو�صط العمر الدرا�صي )بال�صنوات(

امل�صدر: حتليل نظام الرتبية والتكوين، البنك الإفريقي للتنمية، اأبريل 2013.
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 الر�صم البياين 5

 مقارنة بني ح�ص�س كل من الرتبية الوطنية والتعليم العايل 

من امليزانية العامة للدولة

 الر�صم البياين 6

 تطور مكونات ميزانية الرتبية الوطنية 

)مباليني الدراهم اجلارية( )8(

امل�صدر: قوانني املالية ووزارة التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي 

ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني – معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

امل�صدر: قوانني املالية ومعطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - 

 معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

20
0

0

20
0

1
20

0
2

20
0

3
20

0
4

20
0

5
20

0
6

20
0

7
20

0
8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

26,3%

20,9%

4,4% 5,4% 4,9% 5,6% 5,0% 5,1% 4,8%4,8%
5,2%

27,4%

27,3% 27,4%
30,2%

26,5% 24,0%

31,1%

25,2%

35,1% 35,0% 34,9%
31,7%

36,7% 37,2%

32,5%

30,3%

áeÉ©dG á«fGõ«ŸG/´É£≤dG á«fGõ«e

áeÉ©dG á«fGõ«ŸG/‹É©dG º«∏©àdG á«fGõ«e

áeÉ©dG á«fGõ«ŸG/á«æWƒdG á«HÎdG á«fGõ«e

Ú∏eÉ©dG QƒLCG

QÉªãà°S’G

áØ∏àîŸG äÉ≤ØædGh äGó©ŸGá«fGõ«ŸG ´ƒª›

Ò«°ùàdG

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

19 589

31 060

51 818

44 920

التمدر�س،  اإلزامية  تعميم  ل�صيا�صة  جديدة  انطالقة  ولإعطاء 

املخطط  اإطار  يف  املر�صودة  الإمكانات  اأن  اأي�صا  يالحظ 

املدر�صي؛  التعليم  نحو  اأ�صا�صا  توجيهها  مت  قد  ال�صتعجايل 

على  خا�صة  ن�صبيا،  اإيجابية  نتائج  حتقيق  من  مكن  ما  وهو 

م�صتوى تعميم التعليم البتدائي )انظر الف�صل املتعلق بتعميم 

التمدر�س(.

الوطنية للرتبية  املخ�ص�صة  املالية  •�املوارد 
ملحوظا  ارتفاعا  الوطنية  للرتبية  املر�صودة  امليزانية  عرفت 

انتقلت  اإذ  2012؛  2001 و�صنة  خالل الفرتة املمتدة بني �صنة 

درهم  مليار   48,2 من  اأكرث  اإىل  جار  درهم  مليار   19,59 من 

�صنة  م�صتوياتها  اأعلى  اإىل  امليزانية  تلك  و�صلت  وقد  جار. 

جار. وباملقابل،  درهم  مليار   51,8 جتاوز  مايل  بغالف   2011

مليار   44 يف  لت�صتقر   2013 �صنة  امليزانية  تلك  انخف�صت 

و920 مليون درهم.

والنفقات  للمعدات   « املخ�ص�صة  امليزانية  انتقلت  وقد  هذا 

املختلفة« والتي تهم ب�صكل خا�س نفقات الرتبية الوطنية يف 

1,3 مليار درهم جار �صنة  جمال التجهيزات املرتبطة بها، من 

2002 اإىل اأكرث من 4,4 مليار درهم �صنة 2011 )9(.

العايل للتعليم  املخ�ص�صة  املالية  •�املوارد 
العايل  للتعليم  الدولة  خ�ص�صتها  التي  امليزانية  ت�صاعفت  لقد 

وبالفعل،  و2013.   2001 �صنتي  بني  املرتاوحة  الفرتة  خالل 

جار  درهم  مليون  و180  ماليري   4 امليزانية  تلك  بلغت  فقد 

�صنة 2001، ثم اأخذت ترتفع ب�صكل م�صطرد لت�صل 9 ماليري 

و660 مليون درهم �صنة 2013.

وينبغي اأن ن�صجل اأن امليزانية املر�صودة »للمعدات والنفقات 

مليار  من  انتقلت  اإذ  تقريبا،  ت�صاعفت  قد  املختلفة« 

مليارين  من  اأكرث  اإىل   2002 �صنة  جار  درهم  و100 مليون 

و800 مليون درهم �صنة 2013 )10(.

 اجلدول 5

ميزانية الدولة املخ�ص�صة لقطاع الرتبية الوطنية )مباليني الدراهم اجلارية(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 ال�صنة 

44 920  48 232  51 818  48 752  39 786  31 060  28 601  26 231  25 770  23 743  23 172  21 622  19 589 ميزانية الرتبية 

الوطنية
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 الر�صم البياين 7

 تطور مكونات ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

وتكوين الأطر )مباليني الدراهم اجلارية(

امل�صدر: معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين 

والبحث العلمي، ا�صتناداً اإىل قوانني املالية ومعطيات وزارة التعليم العايل.
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املهني  للتكوين  املخ�ص�صة  املالية  •�املوارد 
تغريات  املهني  التكوين  قطاع  لتمويل  الدولة  جمهود  عرف 

مهمة. فقد بلغت امليزانية املر�صودة لهذا القطاع 507 مليون 

لكنها   ،2010 �صنة  درهم  مليون  و809   ،2007 �صنة  درهم 

انخف�صت �صنة 2013 اإىل 509 مليون درهم.

وتنبغي الإ�صارة اإىل اأن متويل النظام العمومي للتكوين املهني 

�رشيبة  على  اأ�صا�صا  يعتمد  الأ�صا�صي  التكوين  مرحلة  يف 

التكوين املهني )TFP( )11(. ومتثل تلك ال�رشيبة 1,6% من كتلة 

الأجور التي تتحملها املقاولت.

التكوين  على  الجتماعي  الطلب  ميار�صها  التي  ال�صغوط  اإن 

الأ�صا�صي  العمومي  الفاعل  با�صتمرار جمهودات  املهني توجه 

)وهو مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل OFPPT( نحو 

ق�صد  لل�صباب  الأ�صا�صي  التكوين  لتمويل  الأولوية  اإعطاء 

ت�صهيل اندماجهم الجتماعي عرب اكت�صابهم موؤهالت مهنية 

من جهة، وال�صتجابة ملا حتتاجه ال�صرتاتيجيات القت�صادية 

والبنيوية املختلفة للبالد من موارد ب�رشية، من جهة ثانية )12(.

3. التكلفة الفردية للتعليم املدر�صي والتكوين املهني 

العمومي والتعليم العايل

التكلفات  حتديد  من  الفعلية  ال�صنوية  النفقات  حتليل  ميكن 

الفردية يف كل نظام من الأنظمة الفرعية للرتبية والتكوين. 

العمومي  املدر�صي  التعليم  الواحد يف  التلميذ  •�تكلفة 
تربز املعطيات املتعلقة بتحليل التكلفة الفردية خالل الع�رشية 

للتلميذ  بالن�صبة  الت�صيري،  تكلفة  يف  دال  تطورا  الأخرية 

املجهودات  فاإن  وبالفعل،  البتدائي.  التعليم  يف  الواحد، 

كانت  الفرتة  تلك  خالل  البتدائي  التعليم  لتعميم  املبذولة 

مهمة، بحيث انتقلت تكلفة التلميذ الواحد يف هذا ال�صلك 

من 000 3 درهم ثابت �صنة 2001 اإىل اأكرث من 800 4 درهم 

اأن  الدميوغرايف  التطور  حتليل  ويفيد   .)13(  2011 �صنة  ثابت 

قد  البتدائي  التمدر�س يف  �صن  للتالميذ يف  الإجمايل  العدد 

انخف�س منذ �صنة 2006؛ وهو ما �صاهم، ن�صبيا، يف الزيادة 

يف التكلفة الفردية يف التعليم البتدائي. ي�صاف اإىل ذلك، اأن 

هذا الأخري قد ا�صتفاد ب�صكل وا�صع من املجهودات العمومية 

لتمويل الرتبية بني �صنة 2008 و�صنة 2011، ال�صيء الذي اأدى، 

بدوره، اإىل الزيادة يف التكلفة الفردية يف هذا ال�صلك.

اأما يف الثانوي الإعدادي، فاإن تكلفة التلميذ الواحد مل تعرف 

�صنة  ثابت  595 4 درهم  انتقلت من  اإذ  زيادة طفيفة؛  �صوى 

2001 اإىل 401 5 درهم ثابت �صنة 2011. وترجع هذه الزيادة، 

اأ�صا�صا، اإىل ارتفاع نفقات الت�صيري يف هذا ال�صلك، وخا�صة 

خالل فرتة تطبيق املخطط ال�صتعجايل 2012-2009.

ومقابل ذلك، اجته تطور التكلفة الفردية اإىل النخفا�س يف 

هذا  يف  امل�صجلني  التالميذ  عدد  اأن  ذلك  التاأهيلي.  الثانوي 

2006. وكان  �صنة  ابتداء من  ب�صكل كبري  ارتفع  قد  ال�صلك 

اأعداد  عرفتها  التي  الزيادة  من  بكثري  اأهم  الرتفاع  ذلك 

املدر�صني يف هذا ال�صلك.

 اجلدول 6

تطور امليزانية املخ�ص�صة للتعليم العايل وتكوين الأطر )مباليني الدراهم اجلارية(

 امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي - 

معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 ال�صنة 

9 660  8 804  8 062  8 293  7 524  6 216  5 522  5 360  5 190  4 286  4 203  4 272  4 186 ميزانية التعليم 

العايل
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 الر�صم البياين 8

 تطور تكلفة التلميذ الواحد يف الرتبية الوطنية 

)بالدرهم الثابت، قاعدة 1998( )14(

امل�صدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي انطالقا من قوانني ت�صفية قوانني املالية.
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•  ت�صمل نفقات ت�صيري الرتبية الوطنية النفقات التي مت تنفيذها يف نهاية ال�صنة 
واملتعلقة بالأجور والرواتب والتجهيزات والنفقات املتنوعة.

والبحث  والتكوين  للرتبية  الأعلى  املجل�س  للتقييم،  الوطنية  الهيئة  •  تقدير 
العلمي، لنفقات الرتبية الوطنية بني �صنة 2005 و�صنة 2011.

•  مت تقدير توزيع النفقات بني الأ�صالك تبعا لكتلة الأجور اخلا�صة بكل �صلك.

على  الفردية  التكاليف  تطور  حتليل  يبني  عامة،  وب�صفة 

م�صتوى اأ�صالك الرتبية الوطنية الثالثة اأن املجهودات التمويلية 

للدولة قد تركزت اأ�صا�صا حول التعليم البتدائي والإعدادي، 

وجتدر  ال�صتعجايل.  املخطط  تطبيق  فرتة  خالل  وخا�صة 

النفقات  ت�صمل   2005 ل�صنة  الت�صيري  نفقات  اأن  اإىل  الإ�صارة 

التي مت �رشفها يف اإطار برنامج املغادرة الطوعية، وهو ما اأدى 

اإىل ارتفاع التكاليف الفردية يف الأ�صالك الثالثة.

العمومي  املهني  للتكوين  الفردية  •�التكلفة 
بتطور  املهني،  التكوين  جمال  يف  املتوافرة  املعطيات  تتعلق 

التكلفة الفردية داخل جهاز مكتب التكوين املهني واإنعا�س 

اإىل  املذكورة،  التكلفة  تطور  حتليل  وي�صري   .OFPPT ال�صغل 

هذا  داخل  الواحد  للمتدرب  بالن�صبة  دال  انخفا�س  وجود 

اجلهاز، خ�صو�صا بعد �صنة التكوين 2004-2003. 

الواحد  املتدرب  تكلفة  انخف�صت  البداية،  ففي  وبالفعل، 

 2001 �صنتي  بني  ما  للمكتب،  العمومي  اجلهاز  �صمن 

و2004، لتنتقل من 101 14 درهم اإىل 720 9 درهم )بال�صعر 

الثابت(. وازدادت وترية هذا النخفا�س ما بني �صنتي 2004 

الثابت(،  )بال�صعر  درهم   5 686 مبلغ  عند  لت�صتقر  و2013، 

املتدرب  لتكلفة  الإجمالية  النخفا�س  ن�صبة  بلغت  وبذلك 

الواحد 59% ما بني �صنتي 2001 و2013. 

لقد نتج انخفا�س تكلفة املتدرب الواحد عن الزيادة املتتالية 

لطاقة ال�صتيعاب بالتكوين املهني العمومي وعن املجهودات 

املتدربني  عدد  انتقل  حيث  اجلهاز،  تدبري  لتحديث  املبذولة 

من 240 54 �صنة 2002 اإىل اأزيد من 000 300 متدرب �صنة 

اجلهاز  هذا  يديرها  التي  املوؤ�ص�صات  عدد  انتقل  كما   ،2014

وقد  موؤ�ص�صة.   329 اإىل   184 من  الزمنية،  الفرتة  نف�س  يف 

منتظمة،  حتليلية  حما�صبة  العمومي  الفاعل  هذا  اعتماد  �صمح 

مع توزيع امليزانيات بح�صب اأهمية الأبواب املدرجة، بعقلنة 

الناجم  الأجور،  لكتلة  الكبري  الرتفاع  من  بالرغم  نفقاته، 

عن تزايد اأعداد املكونني، وهي الكتلة التي بلغت �صنة 2013، 

ما مقداره 475,9 1 مليون درهم، علما باأنها مل تكن تتجاوز 

557 مليون درهم �صنة 2001. 

اجلامعي  العايل  للتعليم  الفردية  •�التكلفة 
وجود  اإىل  اجلامعي،  العايل  التعليم  متويل  معطيات  ت�صري 

ال�صتقطاب  ونظام  املحدود  ال�صتقطاب  نظام  بني  تفاوت 

املفتوح، واإىل ميل نحو انخفا�س تكلفة الطالب الواحد يف 

العليا  واملدار�س  الطب  )مثل  املحدود  النظام  ذات  امل�صالك 

ومعاهد املهند�صني واملوؤ�ص�صات التي متنح ال�صهادات العليا يف 

التكنولوجيا DUT والدبلوم التقني العايل BTS، اإلخ.(. 

امل�صجلني  الطلبة  اأعداد  بازدياد  النخفا�س  هذا  ويقرتن 

بعد  خ�صو�صا  املحدود،  ال�صتقطاب  ذات  باملوؤ�ص�صات 

للتعليم  املخ�ص�صة  للموارد  ال�صعيفة  وبالزيادة   ،2008 �صنة 

العايل، وذلك بالنظر اإىل اإيقاع ازدياد اأعداد الطلبة املذكور. 

وبالفعل، فاإن املبادرات الوطنية الهادفة اإىل تطوير ال�صتقطاب 

 10 000 تكوين  اأهداف  ليحقق  العايل  بالتعليم  املحدود 

مهند�س و300 3 طبيب يف اأفق �صنة 2020، واأي�صا اإىل حث 

من  مزيد  قبول  على  املذكور  ال�صتقطاب  ذات  املوؤ�ص�صات 

 الر�صم البياين 9

 تطور تكلفة املتدرب الواحد يف مكتب التكوين املهني 

واإنعا�س ال�صغل )بالدرهم الثابت، قاعدة 1998(

امل�صدر: معطيات مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل- معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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•��ح�صابات منجزة انطالقا من كتب املحا�صبة ملكتب التكوين املهني واإنعا�س 
.OFPPT ال�صغل

OFPPT معدل ياأخذ بعني العتبار  نظام  املتدرب يف  التكلفة ح�صب  •��تعترب 
جل م�صتويات التكوين املتوافرة يف هذا النظام العمومي للتكوين.

اجلاري،  بالدرهم  للكلفة  بالن�صبة  الت�صخم  ملعدل  العتبار  بعني  الأخذ  •�مت 
وذلك للح�صول على الكلفة الثابتة ح�صب قاعدة الأثمنة ل�صنة 1998.
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الطلبة، مكنت من ح�صول زيادة هامة يف اأعداد الطلبة بهذه 

املخ�ص�صة  املالية  املوارد  اأن  هو  املالحظ،  لكن  املوؤ�ص�صات. 

لهذه املبادرات الوطنية، مل تواكب وترية هذه الزيادة املهمة 

يف �صفوف الطلبة.

)كليات  املفتوح  ال�صتقطاب  ذات  املوؤ�ص�صات  وبخ�صو�س 

يف  الزيادة  متت  فقد  اإلخ.(  والآداب،  والقت�صاد  احلقوق 

املوارد املالية املمنوحة لها ما بني �صنتي 2009 و2012، وهي 

فرتة تطبيق الربنامج ال�صتعجايل، مما اأدى اإىل ارتفاع التكلفة 

يف هذه الفرتة. ون�صري اإىل اأن اأعداد الطلبة امل�صجلني بامل�صالك 

ذات ال�صتقطاب املفتوح، قد ت�صاعفت تقريبا يف الفرتة ما 

بني �صنتي 2001 و2011؛ و�صت�صتمر هذه الزيادة يف الرتفاع، 

مع العلم باأن الزيادة يف املوارد املخ�ص�صة للجامعات مل ت�صاير 

اإيقاع هذا الرتفاع. 

من جهة اأخرى، فاإن تكلفة الطالب الواحد بامل�صالك ذات 

ال�صتقطاب املحدود، ت�صكل اأكرث من ثالثة اأ�صعاف تكلفة 

الطالب باملوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب املفتوح. وبيان ذلك، 

اأن ن�صبة التاأطري اأف�صل يف املوؤ�ص�صات الأوىل مقارنة بالثانية، مما 

يجعل التكلفة اأعلى. باملقابل، فاإن ن�صب )ratios( التاأطري 

كما  منخف�صة جدا،  املفتوح  ال�صتقطاب  ذات  باملوؤ�ص�صات 

اأن تكلفة الطالب الواحد بهذه املوؤ�ص�صات، ت�صري اإىل وجود 

نق�س يف عدد الأ�صاتذة اجلامعيني. 

4. متويل حمو اأمية الرا�صدين 

يف �صنة 2012، ا�صتقرت ن�صبة الأمية باملغرب يف حوايل %28 

من جمموع ال�صكان البالغ عمرهم 10 �صنوات فما فوق، علما 

باأن الن�صبة كانت �صنة 2004، يف حدود 43% لدى نف�س الفئة 

العمرية. وقد عرف تطور امليزانية املخ�ص�صة ملحاربة الأمية 

73,8 مليون  من  امليزانية  هذه  انتقلت  م�صتمرة، حيث  زيادة 

درهم �صنة 2001، اإىل 210 مليون درهم �صنة 2012. 

اإىل  بالنظر  كافية  غري  تظل  فاإنها  املوارد،  هذه  اأهمية  ورغم 

املوارد  ن�صبة  تبني  ال�صدد،  وبهذا  الأمية.  تف�صي  ا�صتمرار 

املخ�ص�صة ملحو الأمية اإىل العدد الإجمايل للمواطنني الأميني، 

باأن احل�صة من امليزانيةاملر�صودة ملحو اأمية كل واحد منهم، مل 

تتجاوز يف املعدل 28 درهما �صنويا �صنة 2012. 

الدرا�صة من الأطفال  املنقطعني عن  اأعداد  فاإن  ويف الأخري، 

واملراهقني، واإن كانت قد تراجعت ب�صكل ملمو�س منذ �صنة 

اأغلب  فاإن  وبالتايل  الأمية،  تعزز  زالت  ما  اأنها  اإل   ،2009

البتدائي(،  يف  )اأي  مبكرة  �صن  يف  الدرا�صة  عن  املنقطعني 

يرجعون حتما اإىل الأمية. 

5. القدرة على تنفيذ النفقات 

ال�صتعجايل  الربنامج  لتطبيق  هامة  موارد  الدولة  خ�ص�صت 

يف الفرتة املمتدة ما بني �صنتي 2009 و2012. غري اأن نتائج 

درجة  حول  الت�صاوؤل  تثري  والإنفاق،  التمويل  جمهود  حتليل 

ا�صتنفاذ النظام الرتبوي للموارد املخ�ص�صة للربنامج املذكور 

والنفقات  ال�صتثمارات  جمال  يف  وحتديدا  الفرتة،  تلك  يف 

املختلفة«.  والنفقات  املعدات   « املندرجة يف خانة  احلقيقية 

الرتبية  بوزارة  ال�صتثمار  اإ�صدارات  بلغت   ،2011 �صنة  ففي 

الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي، اأكرث 

ال�صتثمار  نفقات  ت�صتنفذ  مل  حني  يف  درهم،  5 ماليري  من 

يعادل  ما  اأي  درهم،  مليار   0,8 �صوى  ال�صنة،  نف�س   يف 

ن�صبة 16,1%، وهو رقم زهيد. 
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تطور امليزانية املخ�ص�صة ملحاربة الأمية )ماليني الدراهم بال�صعر اجلاري(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني- معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

73,81 92,43 100,65 88,2 92,88 102,9 102,6 110
150

180
220 210

 الر�صم البياين 10

 تكلفة الطالب الواحد بالتعليم العايل اجلامعي 

ح�صب نوع ال�صتقطاب )بالدرهم الثابت، قاعدة 1998(

امل�صدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي من خالل قوانني ت�صفية قوانني املالية.
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•��تقدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث 
العلمي حول نفقات التعليم العايل اجلامعي بني 2005 و2011.

اجلاري،  بالدرهم  للكلفة  بالن�صبة  الت�صخم  ملعدل  العتبار  بعني  الأخذ  •��مت 
وذلك للح�صول على الكلفة الثابتة ح�صب قاعدة الأثمنة ل�صنة 1998.

•��ت�صمل نفقات ت�صيري التعليم العايل اجلامعي النفقات الفعلية لنهاية ال�صنة من 
حيث الرواتب واملعاجلة واملعدات والنفقات املختلفة.
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كما خ�ص�صت الدولة اأكرث من 6 ماليري و270 مليون درهم 

�صنة 2011، للمعدات والنفقات املختلفة؛ علما باأن النفقات 

مليون  و904  مليارين  ال�صنة،  نف�س  يف  تتجاوز  مل  احلقيقية 

درهم، اأي 46،3 % فقط من املبلغ املر�صود. 

 2009 �صنتي  بني  ما  الدولة  خ�ص�صت  ذلك،  عن  وف�صال 

لال�صتثمار  درهم  مليون  و622  مليار   19 من  اأزيد  و2011، 

والنفقات  للمعدات  درهم  مليون  و185  مليار   21 من  واأكرث 

وزارة  داخل  لال�صتثمار  احلقيقية  النفقات  اأن  غري  املختلفة، 

الواقع  يف  ت�صتنفذ  مل  العايل،  التعليم  وداخل  الوطنية  الرتبية 

تتجاوز  ومل  املتوقعة؛  ال�صتثمار  ميزانية  من   %57 �صوى 

املختلفة«  والنفقات  »املعدات  بـ  املتعلقة  احلقيقية  النفقات 

67% خالل الفرتة املمتدة ما بني �صنتي 2009 و2011. 

والنفقات  املر�صودة  امليزانيات  بني  التفاوت  هذا  ويبني 

عن  العايل،  والتعليم  الوطنية  الرتبية  م�صالح  عجز  احلقيقية، 

ال�صتعجايل،  الربنامج  مب�صاريع  الواردة  التوقعات  حتقيق 

ما  وهو  التعليمية،  املوؤ�ص�صات  بناء  م�صتوى  على  خ�صو�صا 

يربهن على اأن املوارد املر�صودة ل ت�صتنفذ كلها دوما، وذلك 

لعدة اأ�صباب )15(، مما يوؤخر اإجناز البنايات ويعرقل الزيادة يف 

الطاقة ال�صتيعابية للوافدين اجلدد من املتعلمني.

6. التمويل والإن�صاف 

ال�صوؤال حول الإن�صاف، ويحيل  باإثارة  ي�صمح متويل الرتبية 

بالتايل على ت�صاوؤل اأ�صا�صي وهو: من الذي ي�صاهم يف متويل 

الرتبية؟ ومن الذي ي�صتفيد فعال من هذا التمويل؟ 

قيا�س  منهجية  م�صكلة  اإثارة  اإىل  حتما  الإجابة  بنا  توؤدي 

الإن�صاف. وقد برزت حماولت عديدة يف هذا الجتاه، من 

بينها املنهجية التي يتبناها البنك الدويل، واملتمثلة يف مقارنة 

ببنية  العمومي،  التعليم  من  للم�صتفيدين  الدميغرافية  البنية 

امليزانية التي تطلبها هذا ال�صتهالك الرتبوي. 

مفادها  التي  الفكرة  من  التحليل  هذا  ينطلق  اأدق،  وب�صيغة 

اأن الأفراد يراكمون موارد عمومية، نتيجة متدر�صهم وبفعل 

امل�صتويات النهائية التي بلغوها يف م�صارهم الدرا�صي الطويل 

امل�صتويات  وفق  املوارد  هذه  مبلغ  يتحدد  بحيث  ما،  نوعا 

املتعلقة  ال�صنوية  الفردية  والتكلفة  بلوغها  مت  التي  الدرا�صية 

بكل �صلك من الأ�صالك الدرا�صية. وانطالقا من هذا املبداإ، لن 

ي�صتفيد غري املتمدر�صني من اأي مورد عمومي مينحه النظام؛ 

لأولئك  مهمة  موارد  �صتخ�ص�س  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

الذين ظلوا داخل النظام املذكور مدة طويلة وبلغوا م�صتويات 

درا�صية عالية. 

بــمـعـــامـل جيـــنــــي  الإنـ�صــاف  قـــوة  تقــــا�س  هكـذا، 

على  املوؤ�رش  هذا  تطبيق  وي�صمح   )coefficient� de Gini(

اخل�صو�س،  بهذا  ملمو�س  حت�صن  مبعاينة  املغربية  املعطيات 

اجلدول  معطيات  من  ويت�صح  و2013.   2003 �صنتي  بني  ما 

ميتلكون  ل  املدرو�س،  اجليل  اأطفال  من   %13,8 باأن  اأ�صفله، 

عمومي  مورد  اأي   2003-2002 الدرا�صية  ال�صنة  خالل 

اأطفال  من   %5 جند  الآخر  الطرف  ويف  للرتبية؛  خم�ص�س 

نف�س العينة الذين بلغوا اجلامعة، ميتلكون 22,8% من امليزانية 

اإىل  فت�صري  الثانية،  املالحظة  اأما  للرتبية.  املر�صودة  الإجمالية 

اأن 70,7% من اأطفال هذا اجليل، ي�صتفيدون من ثلث املوارد 

التمدر�س  بنيات  باأن  العلم  مع  هذا   .)%35,7( تقريبا  املعباأة 

من  يتاأكد  كما   ،2013 �صنة  اإيجابيا  تغريا  عرفت  والتمويل 

اجلدول التايل. 

 الر�صم البياين 12

امليزانية املر�صودة والنفقات املنجزة لوزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل 

وتكوين الأطر والبحث العلمي )ماليني الدراهم بال�صعر اجلاري(

امل�صدر: تقدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين 

والبحث العلمي، ا�صتناداً اإىل قوانني ت�صفية قوانني املالية.
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توزيع  بخ�صو�س  البنيوية  الالم�صاواة  درجة  اأن  واملالحظ 

املوارد العمومية للرتبية، قد انخف�صت اإجماليا ب�صكل جلي 

باملغرب، خالل الع�رشية املدرو�صة. 

7. تاأثري الهدر املدر�صي على املالية العمومية 

غري  الأطفال  جلب  اأجل  من  املبذولة  املجهودات  عرفت 

الرتبوي،  النظام  اإىل  الدرا�صة،  عن  املنقطعني  اأو  املتمدر�صني 

بني  ما  متوا�صال  تقدما  اأي�صا،  الرا�صدين  اأمية  حمو  اأجل  ومن 

�صنتي 2000 و2012. غري اأن هذه املجهودات مل ترق بعد اإىل 

م�صتوى طموحات البلد، الرامية اإىل تعميم الرتبية وحمو الأمية 

ب�صكل تام. واإىل جانب هذه النفقات، ت�صاف املوارد املالية 

املعباأة ملحاربة الهدر املدر�صي وتكرار التالميذ يف ال�صنوات 

الأوىل من ال�صلك البتدائي. 

املدر�صي  الهدر  •�تكلفة 
اإن ما تتعر�س له الرتبية الوطنية من خ�صائر مالية �صنوية ومن 

انخفا�س  رغم  كبري  ب�صكل  مرتفعا  يظل  للموارد،  فقدان 

ن�صب الهدر املدر�صي. ففي �صنة 2011، �صكلت هذه اخل�صائر 

الوطنية.  للرتبية  الإجمالية  الت�صيري  ميزانية  من   %10 من  اأكرث 

لتمويل  املبذولة  املجهودات  اخل�صائر،  هذه  اإىل  وتن�صاف 

الفر�صة الثانية اأو الرتبية غري النظامية التي بلغت ميزانيتها �صنة 

2012، اأكرث من 51 مليون درهم )بالدرهم اجلاري(. ويرتكز 

تقدير تكلفة اخل�صائر على فر�صيتني وهما: 

ال�صنوات  خالل  الدرا�صة  عن  انقطاع  كل  باأن  اعتربنا  اأ.  اإذا 

اخلم�س الأوىل من ال�صلك البتدائي، يوؤدي على الأرجح 

احلالة  هذه  يف  املوارد  فقدان  فاإن  الوظيفية،  الأمية  اإىل 

�صيكون م�صاويا ملجموع متو�صط التكلفة ال�صنوية اخلا�صة 

بكل تلميذ »منقطع عن الدرا�صة« خالل ال�صنوات اخلم�س 

املذكورة. 

بالثانوي  الأخرية  وال�صنة  ابتدائي  ال�صاد�صة  ال�صنة  بني  ب.  ما 

�صوى  املالية  اخل�صائر  اأو  الفقدان  يهم  لن  الإعدادي، 

عن  النقطاع  ب�صنة  اخلا�صة  ال�صنوية  التكلفة  متو�صط 

املنقطع  اأن  اأولهما  رئي�صيني،  ل�صببني  وذلك  الدرا�صة 

�صيكون  ابتدائي،  ال�صاد�صة  ال�صنة  ابتداء من  الدرا�صة  عن 

باإمكانه متابعة تكوين مهني، وثانيهما اأن خطر ال�صقوط 

الفر�صية،  هذه  على  بناء  يعترب،  الوظيفية  الأمية  يف 

م�صتبعدا. 

وتبني نتائج التقييم انطالقا من هاتني الفر�صيتني، اأن اخل�صائر 

مليارين  اأكرث من  بلغت  املالية  املوارد  م�صتوى  احلا�صلة على 

و461 مليون درهم بال�صعر اجلاري �صنة 2011؛ واأكرث من ثالثة 

ماليري و415 مليون درهم بال�صعر اجلاري اأي�صا �صنة 2005؛ 

�صنة  اجلاري  بال�صعر  درهم  مليون  مليارين و448  من  واأزيد 

فقط  همت  املالية  اخل�صائر  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع   ،2009

التعليم  فرتة  خالل  احلا�صلة  الدرا�صة  عن  النقطاعات 

الإجباري.

 اجلدول 7

الإن�صاف �صمن توزيع موارد الرتبية ما بني �صنوات 2002-2003 و2013-2012

امل�صدر: معطيات البنك الدويل حول الدميغرافيا – املدر�صية وامليزانيات *.

* مت اإجناز هذه التقديرات من طرف اإبراهيم ال�صداتي، يف اإطار ا�صت�صارة حول متويل الرتبية منجزة ل�صالح الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي، �صتنرب 2014. الفقرات املتعلقة بـ »التمويل والإن�صاف« من هذا التقرير حتيل اإىل هذه ال�صت�صارة.

موؤ�رش جيني عايل  ثانوي  اإعدادي  ابتدائي  غري متمدر�س    

0,45  %100  %95  %86,6  %70,7  %13,8 البنية املرتاكمة للتمدر�س   2003-2002

 %100  %77,2  %56,2  %35,7  %0 البنية املرتاكمة للموارد املح�صل عليها    

0,23  %100  %85  %68,3  %42,6  %3,4 البنية املرتاكمة للتمدر�س  	2013-2012

%100  %67,3  %49,8  %29,8  %0 البنية املرتاكمة للموارد املح�صل عليها    

 الر�صم البياين 13

 تطور امليزانية املخ�ص�صة للرتبية غري النظامية

)ماليني الدراهم بال�صعر اجلاري(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني- معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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 اجلدول 8

تقدير خ�صائر املوارد املالية بالرتبية الوطنية )بالدرهم اجلاري(

امل�صدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، 2014.

2011  2009  2005  2001 كلفة النقطاع عن الدرا�صة 

1 545 006 564  1 399 359 402  2 369 796 213  1 246 472 348 البتدائي 

916 785 582  1 048 694 770  1 046 158 884  608 141 873 الإعدادي 

2 461 792 146  2 448 054 171  3 415 955 097  1 854 614 221 جمموع اخل�صائر املالية بالرتبية الوطنية )ال�صعر اجلاري للدرهم( 

8. حتليل الفوارق بني ما هو متوقع وما مت اإجنازه 

معلنة  كاأهداف  امليثاق  توقعه  ما  بني  الب�صيطة  املقارنة  تربز 

بالدعامة 19 والو�صعية احلالية، وجود فارق هام على م�صتوى 

الإجنازات. وميكن مالحظة ذلك عند فح�س كل هدف معلن 

بالدعامة املذكورة املخ�ص�صة ملو�صوع متويل النظام الرتبوي. 

5% كل �صنة  بن�صبة  والتكوين  الرتبية  منظومة  ميزانية  •�رفع 
بعد مرور �صنة على اإقرار امليثاق، عرفت ميزانية نظام الرتبية 

7,15% على مدى  والتكوين معدل زيادة بلغت ن�صبته �صنويا 

الفرتة املمتدة ما بني �صنتي 2001 و2013. وجتدر الإ�صارة اإىل 

اأن اأهم ن�صبة بلغها معدل هذه الزيادة، ح�صلت ما بني �صنتي 

هذا  باأن  )علما  �صنويا   %16,7 بلغت  حيث  و2011،   2008

املعدل بلغ 6,6% �صنويا ما بني �صنتي 2001 و2008(. 

ون�صري اأخريا اإىل اأن الرتفاع املالحظ يف امليزانية املخ�ص�صة 

جودة  حت�صني  يف  ي�صاهم  املختلفة«  والنفقات  لـ »املعدات 

التعليم من خالل اقتناء املعدات الديداكتيكية والتكنولوجية. 

والنفقات  املعدات  ح�صة  ارتفعت  الأ�صا�س،  هذا  وعلى 

ما   %12,8 بـ  الوطنية  الرتبية  لقطاع  بالن�صبة  �صنويا  املختلفة 

بني �صنتي 2001 و2011 وبـ 22% بني 2008 و2012. غري اأن 

هذه امليزانية انخف�صت بـ 13,7% ما بني 2012 و2013، علما 

بالن�صبة  الت�صيري  ميزانية  ال�صنوية لرتفاع  املتو�صطة  الن�صبة  اأن 

لقطاع الرتبية الوطنية كانت 6,73% بني 2001 و2013، واأن 

امليزانية الإجمالية املخ�ص�صة للرتبية الوطنية قد ارتفعت �صنويا 

بن�صبة 10,2% ما بني 2001 و2011.

الرتبية« •�اإقامة »ح�صاب 
ي�صكل احل�صاب الفرعي للرتبية، على غرار احل�صابات الوطنية 

مكونات  من  هاما  مكونا  مثال،  وال�صياحة  ال�صحة  لقطاعي 

نظام املعلومات وتدبري قطاع الرتبية. فهو يقدم اإطارا تركيبيا 

يجمع  حيث  الرتبية،  ملجال  املخ�ص�صة  الأموال  ملجموع 

بنفقات  املتعلقة  والإح�صائية  احل�صابية  املعطيات  بني  ويربط 

عبارة  هو  الرتبية  فح�صاب  اإنتاجها.  وكلفة  ومتويلها  الرتبية 

ال�صمولية  هاج�س  من  انطالقا  جتمع،  اإعالمية  منظومة  عن 

يتحدد  كما  النقدية،  املعطيات  من  هاما  عددا  والتما�صك، 

هدفها الرئي�صي يف قيا�س وحتليل املجهود الذي يبذله املجتمع، 

الرتبوي«.  »نظامها  طريق  عن  املعارف  اكت�صاب  اأجل  من 

من  املنبثق  احل�صاب،  هذا  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأجنزت  وقد 

املحا�صبة الوطنية،  يف ال�صنة الدرا�صية 2003-2004، لكنه مل 

تظل  اأن  اإجنازه  منهجية  باإمكان  اأن  العلم  مع  باملتابعة،  يحظ 

كما هي، بحيث لن يقت�رش الأمر �صوى على حت�صيل املعطيات 

دوريا يف كل �صنة، من ممويل وم�صتهلكي اخلدمات الرتبوية. 
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.MDD 8( معدات ونفقات خمتلفة(

للرتبية  الأعلى  املجل�س  لدى  للتقييم  الوطنية  الهيئة  تقديرات   )9(

هذا  ميزانية  تقدر  كانت   2010 �صنة  يف  العلمي؛  والبحث  والتكوين 

العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  الوطنية  للرتبية  املر�صودة  احل�صاب 

بـ 9,78 مليار درهم.

للرتبية  الأعلى  املجل�س  لدى  للتقييم  الوطنية  الهيئة  تقديرات   )10(

والتكوين والبحث العلمي.

ال�صندوق  طرف  من  جمعها  يتم   )TFP( املهني  التكوين  �رشيبة   )11(

مكتب  من طرف  اإدارتها  ويتم   )CNSS( الجتماعي  لل�صمان  الوطني 

دفع  التو�صيح،  �صبيل  على   .)OFPPT( ال�صغل  واإنعا�س  املهني  التكوين 

ال�صندوق الوطني لل�صمان الجتماعي ملكتب التكوين املهني واإنعا�س 

ال�صغل 1,1 مليار درهم بر�صم �رشيبة التكوين املهني ل�صنة 2010.

خمطط  الأخ�رش،  املغرب  خمطط  الب�رشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة   )12(

ال�صيد البحري، روؤية 2020 لل�صياحة، اإلخ.

احلقيقية  النفقات  خالل  من  الفردية  التكلفة  على  احل�صول  يتم   )13(

م�صخمة  غري  معناه  مبا  مت�صل�صلة،  تكون  التكاليف  هذه  للت�صيري. 

للح�صول على مقارنة زمنية بني قيمها اعتمادا على قيمة الدرهم �صنة 

1998 )القاعدة 100 = 1998(

)14( كلفة التلميذ الواحد هي نتيجة العالقة بني نفقات الت�صيري املنفذة 

وعدد التالميذ يف كل �صلك.

)15( انظر الف�صل املتعلق باحلكامة.

املراجــع 

وعلى العموم، نالحظ عند فح�س تطور امليزانيات والتكلفة 

زيادة  مع  الرتبية،  تعميم  نحو  هام  جمهود  وجود  الفردية، 

وجتدر  الوطنية.  للرتبية  املر�صودة  املالية  املوارد  يف  ملمو�صة 

املوارد املخ�ص�صة  ي�صتنفذ غالبية  القطاع  اأن هذا  اإىل  الإ�صارة 

لنظام الرتبية والتكوين. 

اأنها  كيف  �صنة،  كل  احلا�صلة  املالية  اخل�صائر  حتليل  ويبني 

ميزانية  من   %10 يقارب  بحيث  به،  ي�صتهان  ت�صكل هدرا ل 

والف�صول  الأق�صام  يف  �صيت�صح  وكما  الوطنية.  الرتبية  ت�صيري 

وتعميم  الأمية  ملحاربة  املبذولة  املجهودات  فاإن  الالحقة، 

اإىل  بالنظر  كافية  غري  اجلوهري،  تقدمها  رغم  تظل  الرتبية، 

الطلب الجتماعي الذي يتعني ال�صتجابة اإليه. 

لال�صتثمار  ال�صرتاتيجية  الأهمية  على  اليوم،  اتفاق  هناك 

البلدان  مثال  يعترب  الإطار  هذا  ويف  الب�رشي؛  الراأ�صمال  يف 

علمية  مكا�صب  وحققت  الختيار  هذا  تبنت  التي  النامية 

ذلك،  جراء  من  كبرية  واجتماعية  واقت�صادية  وتكنولوجية 

م�صاألة  باأن  ال�صياق،  هذا  نعتقد �صمن  مغزى. كما  وذا  بليغا 

تفر�س  اأ�صبحت  والتكوين،  الرتبية  نظام  متويل  موارد  تنويع 

نف�صها باإحلاح، خ�صو�صا اإذا ما اأخذنا بعني العتبار القدرات 

الوطني  الإجماع  للميزانية، وغياب  للدولة، وتدبريها  املالية 

حول بدائل اأخرى. 

خــاتـمــة
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عرفت اأعداد املوؤ�ص�صات التعليمية منذ �صنة 2000، تزايدا يف 

التعليم البتدائي اأكرث مما هو عليه الأمر يف الثانوي الإعدادي 

انتقل  و2013،   2000 �صنتي  بني  فما  وبالفعل،  والتاأهيلي. 

عدد  وتزايد   7 458 اإىل   5 940 من  البتدائية  املدار�س  عدد 

الفرعيات من 526 11 اإىل 255 13، وذلك مبعدل �صنوي يناهز 

124 مدر�صة و133 مدر�صة فرعية. اأما الإعداديات فقد ارتفع 

عددها اإىل 751 1 �صنة 2013، بعدما كان يف حدود 972 �صنة 

2000، اأي مبعدل زيادة �صنوية يناهز 60 اإعدادية. وت�صاعف 

نف�س  يف  لينتقل  التاأهيلي  الثانوي  بال�صلك  الثانويات  عدد 

الفرتة من 543 اإىل 000 1 موؤ�ص�صة. 

28 تلميذا بالن�صبة لكل ق�صم ظل ثابتا تقريبا  اأن عدد  ورغم 

يف البتدائي ما بني �صنتي 2000 و 2013، اإل اأنه �صينتقل يف 

نف�س الفرتة من 31,4 اإىل 38 تلميذا بالن�صبة للثانوي الإعدادي، 

التاأهيلي. ويعترب  للثانوي  بالن�صبة  تلميذا   37,2 اإىل   31,4 ومن 

هذا التطور نتاجا لل�صغط الدميغرايف املتزايد بهذين ال�صلكني 

تلميذا   21 بلغ  العدد  فاإن هذا  املثال،  �صبيل  الأخريين. وعلى 

يف البتدائي بالن�صبة لكل ق�صم يف البلدان املنتمية اإىل منظمة 

التعاون والتنمية القت�صادية )OCDE(، واأكرث من 29 تلميذا يف 

 .)OCDE 2011 ال�صيلي وال�صني )معطيات 2009؛

وعلى امل�صتوى اجلغرايف، ارتفع اإيقاع بناء املوؤ�ص�صات ب�صكل 

اأكرب يف الو�صط القروي، خ�صو�صا بالن�صبة ملوؤ�ص�صات الثانوي 

�صنة   232 اإىل   2001 �صنة   82 انتقل عددها من  التي  التاأهيلي 

2013، اأي مبتو�صط زيادة �صنوي قدره 13 ثانوية. وات�صم بناء 

الإعداديات اأي�صا بن�صاط كبري يف الو�صط القروي، حيث بلغ 

املعدل ال�صنوي لبنائها، منذ �صنة 2001، 34 موؤ�ص�صة، وبذلك 

حتدد العدد �صنة 2013 يف 726 موؤ�ص�صة. 

بالو�صط  املدر�صية  املوؤ�ص�صات  �صبكة  تطور  اأن  �صحيح 

التطور  هذا  تعميم  لكن  هاما،  تقدما  حقق  قد  القروي، 

اإ�صكاليا. فاإذا كانت كل  بالثانوي الإعدادي والتاأهيلي يظل 

اجلماعات احل�رشية يف �صنة 2012، متوفرة على ثانوية اإعدادية 

توفرت  القروية  اجلماعات  من  فقط   %58 فاإن  الأقل،  على 

هذا  وي�صكل  الفرتة.  نف�س  يف  القبيل  هذا  من  موؤ�ص�صة  على 

الإعدادي  الثانوي  التعليم  م�صتوى  على  التغطية  يف  النق�س 

بالو�صط القروي، عائقا اأ�صا�صيا اأمام جزء كبري من اأطفال هذا 

الو�صط لإمتامهم الأ�صالك الأ�صا�صية. 

وترية  بت�رشيع  ال�صتعجايل  الربنامج  �صمح  اآخر،  جانب  من 

نتائج  اأن  غري  القروي؛  بالو�صط  خ�صو�صا  املوؤ�ص�صات،  بناء 

حددها  التي  البناء  م�صاريع  اإكمال  يف  بطءا  اأظهرت  التقييم 

هذا الربنامج كهدف. والدليل على ذلك، اأن 55% فقط من 

املربجمة  الثانويات  جمموع  من  و%44  الإعداديات  جمموع 

هي التي مت بناوؤها فعليا. باملقابل، حافظ اإيقاع بناء املدار�س 

البتدائية على وتريته الهامة، ما دامت ن�صبة 70% من املدار�س 

املربجمة قد بنيت فعال. 

يقدم لنا تطور الطاقة ال�صتيعابية معلومات حول املجهود الذي تبذله الدولة بغر�س بناء قاعات للدرا�صة يكون عددها كافيا 

ل�صتقبال الأعداد املتزايدة للتالميذ والطلبة، مع ال�صعي اإىل حت�صني الظروف املادية للتدري�س. 

1. الطاقة ال�صتيعابية بالتعليم املدر�صي

 الف�سل الثاين

الطاقة ال�ستيعابية

 اجلدول 9

عدد التالميذ بالن�صبة لكل ق�صم

2013  2009  2004  2000   
33,0  32,3  34,3  34,1 ح�رشي  البتدائي  

25,6  24,9  25,2  24,8 قروي   

28,4  27,8  28,9  28,9 املجموع   

38,2  36,1  34,5  34,9 ح�رشي  الثانوي  

37,3  34,9  33,2  28,8 قروي  الإعدادي 

38,0  35,8  34,2  31,4 املجموع   

37,7  36,4  36,0  31,6 ح�رشي  الثانوي  

34,1  32,6  33,4  28,4 قروي  التاأهيلي 

37,2  36,0  35,8  31,4 املجموع   

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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هام  تقدم  حتقيق  من  عام،  ب�صكل  التدابري  هذه  مكنت  لقد 

على م�صتوى القدرة ال�صتيعابية. لكن مع انتهاء مدة الربنامج 

املدار�س  جمموع  من  فقط   %55 باأن  لوحظ  ال�صتعجايل، 

منها  و%36  لل�رشب،  ال�صالح  املاء  على  تتوفر  البتدائية 

الثانوية، فقد  اأما بالن�صبة للموؤ�ص�صات  تتوفر على املراحي�س. 

لوحظ باأن 87% من جمموع الإعداديات، و97% من جمموع 

الثانويات التاأهيلية، تتوفر على املاء ال�صالح لل�رشب. ويعك�س 

املذكـــورة،  التعليميـــة  امل�صتويــات  بني  التفاوت  هذا 

ال�صعــوبــة التي تقف با�صتمـرار، عائقا اأمام التاأهيــل املعمـم 

للمدر�صة البتدائية. 

2. الأق�صام ذات امل�صتويات املتعددة 

الرتبية  وزارة  اعتمدت  ال�صتيعابية،  الطاقة  �صعف  لتفادي 

الوطنية الأق�صام ذات امل�صتويات املتعددة بالبتدائي، اإذ يقوم 

املدر�س بتعليم تالميذ م�صتويني اأو اأكرث داخل الق�صم الواحد. 

ت�صمح  حيث  القروي  بالو�صط  اأ�صا�صا  الأق�صام  هذه  وتوجد 

يف  التالميذ  اأعداد  وحمدودية  ال�صكان  تفرق  م�صكلة  بحل 

بع�س املدار�س بهذا الو�صط. 

هكذا، انتقل عدد الأق�صام املذكورة من 758 18 �صنة 2000 

الزيادة  لهذه  ال�صنوي  املعدل  وبلغ   ،2013 �صنة   27 695 اإىل 

ن�صبة 3%، كما بلغت ح�صتها داخل العدد الإجمايل لأق�صام 

ال�صلك البتدائي 23% يف ال�صنة الدرا�صية 2012-2013، بزيادة 

8 نقط مقارنة مع ال�صنة الدرا�صية 2000-1999. 

املمدر�صني  التالميذ  اأعداد  انتقلت  العددي،  امل�صتوى  وعلى 

بداية  عند   338 532 من  املتعددة  امل�صتويات  ذات  بالأق�صام 

ع�رشية امليثاق، لتبلغ �صنة 2013 حوايل 000 600، اأي مبعدل 

التالميذ  هوؤلء  اأغلب  ويدر�س   .%4,5 يناهز  �صنوي  زيادة 

ح�صة  اأن  كما  م�صتويني،  ذات  باأق�صام   )2013 �صنة   %78(

التالميذ املذكورين بالن�صبة للعدد الإجمايل، تطورت بنف�س 

اإيقاع زيادة هذه الأق�صام، حيث انتقلت من 10% اإىل 17% ما 

بني �صنتي 2000 و2013. 

بح�صب  املتعددة  امل�صتويات  ذات  الأق�صام  توزيع  يظهر 

 %75 حوايل  �صمن  مب�صتويني  اأق�صام  وجود  م�صتوى،  كل 

ثالثة  اأغلبها  يف  فت�صمل   )%25( البقية  اأما  جمموعها،  من 

اأو  م�صتويات  اأربعة  ذات  الأق�صام  تظل  م�صتويات، يف حني 

خم�صة، اأو �صتة، قليلة جدا. 

 اجلدول 10

ن�صبة اإجناز توقعات الربنامج ال�صتعجايل )2012-2009(

ن�صبة  الأهداف  الإجنازات  املوؤ�رشات 

الإجناز  2012-2009  2012-2009  

%70  97  68 عدد املدار�س امل�صيدة 

%115  1 578  1 809   القاعات امل�صيدة بفعل  

تو�صيع املدار�س

%33  15  5  املدار�س اجلماعاتية 

%55  158  87 الإعداديات امل�صيدة 

%94  1 014  955  القاعات امل�صيدة بفعل  

تو�صيع الإعداديات 

%44  106  47 الثانويات امل�صيدة 

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

 الر�صم البياين 14

 عدد الأق�صام متعددة امل�صتويات والن�صبة التي متثلها 

مقارنة مع العدد الإجمايل لالأق�صام بالتعليم البتدائي

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني- معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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 الر�صم البياين 15

توزيع الأق�صام متعددة امل�صتويات ح�صب عدد امل�صتويات �صنة 2013

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني -  معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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 الر�صم البياين 16

 عدد التالميذ بالأق�صام متعددة امل�صتويات والن�صبة التي ميثلونها

مقارنة مع العدد الإجمايل للتالميذ بالتعليم البتدائي

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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ومراك�س- �صو�س-ما�صة-درعة،  جهات  وت�صتحوذ 

تان�صيفت-احلوز، وتازة-احل�صيمة-تاونات، وطنجة-تطوان 

لوحدها على 60% من الأق�صام ذات امل�صتويات املتعددة )%61 

من جمموع التالميذ املتمدر�صني داخل هذه الأق�صام(. وت�صكل 

الأق�صام املذكورة بالن�صبة لكل جهة من هذه اجلهات الأربع، 

التالميذ  ح�صة  اأن  واملالحظ  البتدائي.  ال�صلك  اأق�صام  ثلث 

القرويني بهذه اجلهات تتجاوز الثلثني. وبالفعل، فاإن �صعوبة 

اللتحاق باملدر�صة اإىل جانب ت�صتت ال�صاكنة القروية باجلهات 

املذكورة، يف�رشان التمثيل املكثف لهذا النوع من الأق�صام. 

باملقابل، يظل عدد الأق�صام ذات امل�صتويات املتعددة �صعيفا 

والعيون-بوجدور- وادي-الذهب-لكويرة،  بجهات 

البي�صاء الكربى. وبالرغم من كون  ال�صاقية احلمراء، والدار 

الأق�صام ذات امل�صتويات املتعددة تقدم حال لتح�صني ا�صتعمال 

القاعات، عندما يكون عدد التالميذ حمدودا يف كل م�صتوى، 

اإل اأنها تتطلب تكييفا وتنظيما خا�صا للف�صاء الرتبوي وطرقا 

بيداغوجية مالئمة خا�صة مبثل هذا التعليم.

3. التكوين املهني لل�صباب 

املهني  التكوين  عر�س  لتو�صيع  املبذولة  املجهودات  مكنت 

لفائدة ال�صباب، من م�صاعفة الطاقة ال�صتيعابية، وبالتايل من 

م�صاعفة عدد اخلريجني ما بني �صنتي 2000 و2012، وذلك 

م�صتمرا  تزايدا  عرف  الذي  الجتماعي  للطلب  ا�صتجابة 

خالل ع�رشية امليثاق. وبالفعل، فاإن ن�صبة الزيادة التي نقي�س 

من خاللها م�صتوى اإر�صاء الطلب الجتماعي للتكوين املهني 

وكمثال  مرتفعة.  زالت  ما  الوطني،  امل�صتوى  على  لل�صباب 

مقعد  ل�صغل   2001 �صنة  املرت�صحني  ن�صبة  بلغت  ذلك،  على 

مبوؤ�ص�صات التكوين املهني3,8 مرت�صحني لكل مقعد، يف حني 

تخ�صي�س  مت  وبالأرقام،  اأي،   ،2,3 يف   2013 �صنة  ا�صتقرت 

و  املباريات،  لجتياز  املرت�صحني  ملجموع  مقعد   173 319

البالغ عددهم 974 404. 

بع�س  يف  العر�س  مع  مقارنة  الطلب  ن�صبة  اأن  واملالحظ 

م�صالك التكوين املهني العمومي، املعتمدة اأ�صا�صا من طرف 

مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل، جتاوزت 000 1% يف 

بع�س امل�صالك اجلديدة التي يتم فيها التكوين على املهن ذات 

يف  الن�صبة  هذه  بلغت  ذلك،  على  وكمثال  العاملي.  ال�صيت 

�صنة التكوين 2013-2014، 440 1% مب�صلك �صيانة الطائرات 

و120 1% مب�صلك معدات املطارات وتدبري �صحن الطائرات. 

الن�صبة امل�صتوى  امل�صلك 

%1 440 تقني متخ�ص�س  �صيانة الطائرات 

 %1 127 تقني متخ�ص�س  معدات املطارات وتدبري �صحن الطائرات 

%808 تقني  �صبط وتركيب حمركات واأجنحة الطائرات 

 %767 تقني  م�صاعد بيطري 

 %679 تقني متخ�ص�س  �صانع الأ�صنان 

%669 تقني متخ�ص�س  خمت�س يف الآلت امليكانيكية والإلكرتونية 

%650 تقني متخ�ص�س  الكيمياء ال�صناعية 

%600 تقني  تقني يف املعدات 

%540 تقني متخ�ص�س  تقني متخ�ص�س يف ال�صمعي الب�رشي )جمال ال�صوت( 

%529 تقني متخ�ص�س  تقني متخ�ص�س يف الطحانة 

%507 تقني متخ�ص�س  تقني متخ�ص�س يف ال�صمعي الب�رشي )جمال املونتاج(  

%501 تقني  تقني حما�صب باملقاولت 

%478 تاأهيلي  معالج للخيول 

 اجلدول 11

ن�صبة الطلب مقارنة مع العر�س يف بع�س امل�صالك املعتمدة من قبل مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل يف �صنة التكوين 2014-2013

امل�صدر: معطيات مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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 الر�صم البياين 17

تطور العر�س والطلب يف التكوين املهني )بالآلف(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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تطور ن�صبة ا�صتخدام الطاقة ال�صتيعابية يف التعليم اجلامعي

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل وتكوين الأطر - معاجلة الهيئة الوطنية 

للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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يف  تف�صريه  امل�صالك،  هذه  مثل  على  الكبري  الطلب  يجد 

اجنذاب ال�صباب نحو هذه املهن اجلديدة، وخ�صو�صا تالميذ 

هذه  لأن  البكالوريا،  على  واحلا�صلني  التاأهيلية  الثانويات 

الناجح  املهني  لالإندماج  منوذجا  الغالب  يف  متثل  امل�صالك 

املهني  التكوين  نظام  على  يتعني  وعموما،  اإليهم.  بالن�صبة 

خمتلف  عن  ال�صادر  القت�صادي  للطلب  وطنيا  ال�صتجابة 

وال�صتجابة  املوؤهلة؛  العاملة  اليد  يف  واملتمثل  القطاعات، 

ال�صادر عن املنقطعني عن املدر�صة  اأي�صا للطلب الجتماعي 

التابعة للرتبية الوطنية، وخ�صو�صا عن اليافعني الذين توقفوا 

والتاأهيلي.  الإعدادي  الثانوي  م�صتويات  عند  الدرا�صة  عن 

نظام  داخل  الندماج  طلبات  عدد  بلغ  امليثاق،  اإقرار  فمنذ 

مل  النظام  هذا  باأن  علما  طلب،  ماليني   4 املهني  التكوين 

ي�صتجب اإل ملليون و400 األف. 

بالتكوين  العليا  امل�صتويات  طلبة  فاإن  ذلك،  عن  وف�صال 

يف  الزيادة  من  امل�صتفيدون  هم  عايل(،  وتقني  )تقني  املهني 

منها،  ال�صتفادة يف جانب  ال�صتيعابية. وترجع هذه  الطاقة 

عنها  املعرب  املوؤهلة،  العاملة  اليد  من  املهمة  الحتياجات  اإىل 

انخرط  التي  القت�صادية  التنمية  ا�صرتاتيجيات  خمتلف  يف 

فيها املغرب، حيث اأعطيت الأولوية للموؤهالت واملهارات 

املتو�صطة، من نوع تقني وتقني متخ�ص�س. 

الطاقة  لتح�صني  املبذولة  املجهودات  اإن  القول،  جممل 

جدا،  مهمة  تعترب  املذكورة،  الع�رشية  خالل  ال�صتيعابية 

موؤ�ص�صة   187 لـ  العمومي  القطاع  اإحداث  بعد  خ�صو�صا 

املمتدة  الفرتة  يف  اأخرى،  موؤ�ص�صة   28 لـ  وتو�صيعه  جديدة، 

املوؤ�ص�صات  عدد  بلغ  وبذلك،  و2013.   1999 �صنتي  بني  ما 

وبالتناوب،  املوؤ�ص�صة  داخل  تكوينات  توفر  التي  العمومية 

511 خالل �صنة التكوين 2012-2013، من بينها 327 موؤ�ص�صة 

ويف  ال�صغل.  واإنعا�س  املهني  التكوين  مكتب  اإىل  منت�صبة 

وتو�صع  بتطور  متعلقني  اجتاهني  بني  التمييز  يجب  الأخري، 

الطاقة ال�صتيعابية ال�صاملة لنظام التكوين املهني. فهناك اأول 

تقدم اإيجابي �صنوي، بلغت ن�صبته 0,4% ما بني �صنتي 2000 

نتيجة  الدرجة،  بنف�س  تراجع خفيف  ثانيا  و2008. وهناك 

�صنتي  بني  ما  اخلا�س،  القطاع  موؤ�ص�صات  عدد  انخفا�س 

2008 و2013 )انظر الف�صل اخلا�س بالتعميم(. 

4. التعليم العايل 

مقعدا   262 150 من  اجلامعي  العايل  بالتعليم  العر�س  انتقل 

فعليا �صنة 2001 اإىل 135 385 �صنة 2013، وذلك بزيادة قدرها 

توقع  وقد  �صنويا.  مقعد   9 500 مبعدل  اأي  مقعد،   122 985

بحوايل  ال�صتيعابية  الطاقة  يف  زيادة  ال�صتعجايل  الربنامج 

000 112 مقعد، لكن مل يتحقق منها �صوى 135 67. وعرف 

عر�س نظام ال�صتقطاب املفتوح زيادة 000 30 مقعد ما بني 

�صنتي 2009 و2013، غري اأن هذه الزيادة تظل غري كافية ول 

ت�صتجيب، من حيث الطاقة ال�صتيعابية، للطلب الجتماعي 

املتعلق بالتعليم العايل. 

ت�صري هذه املعطيات اإىل تدهور الطاقة ال�صتيعابية، خ�صو�صا �صنة 

2013، لأن ا�صتخدام املوارد املالية املر�صودة يختلف بح�صب 

انتماء املوؤ�ص�صات اجلامعية اإىل نظام ال�صتقطاب املفتوح اأو اإىل 

اأهمية  املعطيات  تبني  واإجمال،  املحدود.  ال�صتقطاب  نظام 

ال�صتيعابية،  الطاقة  يف  للزيادة  الدولة  تبذله  الذي  املجهود 

باملوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب املحدود. فقد بلغت  خ�صو�صا 

ن�صبة ا�صتخدام الطاقة ال�صتيعابية ملوؤ�ص�صات ال�صتقطاب املفتوح 

175%، يف الوقت الذي ت�صتغل فيه املوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب 

املحدود باأقل من طاقتها ال�صتيعابية )63% بالتحديد(. وب�صيغة 

اأخرى، يعر�س نظام ال�صتقطاب املفتوح 100 مقعد اأمام 175 

 100 املحدود  ال�صتقطاب  نظام  يعر�س  حني  يف  الطلبة،  من 

لولوج  املطبقة  النتقائية  ب�صبب  وذلك  63 طالبا،  اأمام  مقعد 

موؤ�ص�صات هذا النظام الأخري.
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املدر�صي(  قبل  )ما  الأويل  التعليم  يف  املربني  عدد  يناهز 

وقد  جمموعه.  من   %70 الن�صاء  ت�صكل  مرب،   38 000

انخف�س هذا العدد مقارنة ببداية الع�رشية، ب�صبب تراجع عدد 

املربني بالتعليم الأويل العتيق الذي مل يعو�س ب�صكل تام، رغم 

ل تتوفر ن�صبة كبرية من املربني على �صهادة البكالوريا )%66 

من املجموع العام �صنة 2013(. وتظل هذه الن�صبة مرتفعة يف 

اأما يف اخل�صو�صي، فنجد باأن  )80%(؛  التعليم الأويل العتيق 

ثلثي املربني يتوفرون على البكالوريا على الأقل. 

وقد عرف العدد الإجمايل للمدر�صني بالرتبية الوطنية تطورا 

حمدودا ما بني �صنتي 2001 و2005، حيث انتقل من 500 213 

يف  املدر�صني  عدد  بداأ  التاريخ  ذلك  ومنذ   .226 500 اإىل 

الطوعية  املغادرة  عملية  اإطالق  بعد  خ�صو�صا  النخفا�س، 

ابتداء من �صنة 2004. وعرف هذا العدد زيادة خفيفة خالل 

 218 500 من  منتقال  و2012،   2009 بني  ما  املمتدة  الفرتة 

2012. ،باملقابل، انخف�س هذا  �صنة   230 000 اأكرث من  اإىل 

العدد من جديد �صنة 2013، ليبلغ 000 226 مدر�س. وميثل 

مقابل  العام،  املجموع  من   %56 حوايل  البتدائي  مدر�صو 

25% بالثانوي الإعدادي و19% بالثانوي التاأهيلي. 

ويف �صنة 2013، بلغت ن�صبة املدر�صني الذين ل يقل عمرهم 

اأن  اإىل  التوقعات  ت�صري  ال�صدد،  وبهذا   ،%35 �صنة   50 عن 

عملية التقاعد �صتعرف زيادة ملمو�صة ابتداء من �صنة 2016، 

حيث  و2020،   2018 �صنتي  بني  ما  اأعلى  م�صتويات  لتبلغ 

يتوقع ح�صول 000 32 مدر�س على التقاعد )17(. 

 2001 �صنتي  بني  ما  الأخرى  بالقطاعات  املربني  عدد  زيادة 

واخل�صو�صي(،  )العمومي  الع�رشي  القطاع  اأما يف  و2013. 

فقد بلغت ن�صبة الن�صاء 97% من املجموع العام. 

ل ينح�رش تاأطري التالميذ يف موؤ�رش ن�صبة التاأطري وحده )اأي عدد التالميذ بح�صب كل مدر�س(، لكنه ميتد اإىل جوانب اأخرى، 

التاأطري،  ن�صبة  موؤ�رشات  تظل  ذلك،  ومع  اإلخ.  التعليم،  وجودة  املتبعة،  التعلم  وطرق  للتالميذ،  املخ�ص�صة  العمل  مدة  مثل 

وكذلك الطاقة ال�صتيعابية، مبثابة الركائز التي ي�صتند عليها �صري العملية الرتبوية )16(. 

1. تاأطري وتعميم الرتبية

 الف�سل الثالث

التاأطري البيداغوجي

2013  2012  2009  2005  2001   

25 382  25 070  26 075  34 149  7 418 املجموع  عـتـيـق 

14 820  13 945  13 550  16 449  – ن�صاء   

10 590  9 961  7 038  5 707  4 095 املجموع  ع�رشي خ�صو�صي  

10 286  9 574  6 835  –  – ن�صاء   

2 297  2 590  1 577  –  – املجموع  ع�رشي عمومي  

2 076  2 306  1 311  –  – ن�صاء   

38 269  37 621  34 690  39 856  41 513 املجموع  املجموع العام 

27 182  25 825  21 696  16 449  – ن�صاء   

 اجلدول 12

عدد املربني بالتعليم الأويل بح�صب نوع التعليم

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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مدر�س  لكل  بالن�صبة  التالميذ  عدد  باأن  يالحظ  اإجمال، 

يناهز  معدل  حول  ا�صتقر  حيث  كثريا،  يتطور  مل  بالبتدائي 

27،5 تلميذا �صنة 2013. اأما بالثانوي الإعدادي، فقد انتقل 

تلميذا   19 من  مدر�س،  لكل  بالن�صبة  التالميذ  عدد  متو�صط 

الثانوي  وبخ�صو�س   .2013 �صنة   26 اإىل   2000 �صنة  تقريبا 

التاأهيلي، انتقلت الن�صبة من 14 تلميذا لكل مدر�س تقريبا �صنة 

2000، اإىل ما يقارب 21 تلميذا �صنة 2013. 

بالثانوي،  الن�صبة  هذه  لزدياد  جزئيا  تف�صريا  جند  اأن  ميكن 

للمدر�صني  املخ�ص�صة  املالية  املنا�صب  يف  التقلي�س  �صمن 

ف�صال  الطوعي،  التقاعد  يف  واأي�صا  املدر�صي  التعليم  بقطاع 

اأعداد التالميذ. ونذكر يف الأخري باأن الدرا�صات  عن تطور 

والأ�صغال املنجزة على امل�صتوى الدويل، تو�صي باأن يتحدد 

جودة  تكون  لكي  تلميذا،   18 يف  بالبتدائي  الق�صم  حجم 

بعني  الن�صبة  هذه  توؤخذ  اأن  ويجب  الأمثل.  هي  التعليم 

العتبار، اإىل جانب التوقعات املتعلقة باحلاجة اإىل املدر�صني 

من اأجل �صمان تعليم اأجود. 

2. ن�صبة التاأطري باجلامعات 

عرفت هيئة الأ�صاتذة اجلامعيني منذ �صنة 2001، ن�صبة ازدياد 

قدرها 22%، حيث بلغ عددهم يف املجموع 036 12 اأ�صتاذا 

قارا يف ال�صنة اجلامعية 2013-2012. 

املحدود من هذه  ال�صتقطاب  امل�صالك ذات  ا�صتفادت  وقد 

امل�صالك  هذه  اأ�صاتذة  لدى  ن�صبتها  بلغت  حيث  الزيادات، 

اأكرث من 54%، يف حني مل تتعد ن�صبة زيادة الأ�صاتذة بامل�صالك 

ذات ال�صتقطاب املفتوح 8%. ون�صري هنا اإىل اأن النظام الأول 

ي�صتقطب 13% من جمموع الطلبة على امل�صتوى الوطني، بينما 

ي�صتقبل النظام الثاين الأعداد املتبقية اأي 87%. وهكذا، بلغت 

�صنة  اأ�صتاذ،  لكل  طالبا   65 الأخري  النظام  بهذا  التاأطري  ن�صبة 

2012. وقد  54 �صنة  الن�صبة مل تتجاوز  باأن هذه  2013، علما 

ارتفعت هذه الن�صبة اإىل 104 طالب لكل اأ�صتاذ مب�صالك كلية 

العلوم القانونية والقت�صادية والجتماعية والكليات متعددة 

امل�صالك  الن�صبة يف  هذه  ا�صتقرت  باملقابل،  الخت�صا�صات. 

خالل  اأ�صتاذ  لكل  طالبا   16 يف  املحدود  ال�صتقطاب  ذات 

ال�صنة نف�صها. 

تو�صية  تطبيق  بخ�صو�س  التباين  من  نوعا  هناك  اأن  ويبدو 

مايل  من�صب   2 400 اإىل خلق  الداعية  ال�صتعجايل  الربنامج 

حلاجات  ال�صتجابة  اأجل  من  و2012،   2009 �صنتي  بني  ما 

للتعليم  ر�صدها  مت  التي  املنا�صب  عدد  اأن  ذلك  التاأطري، 

بلغ   – الإدارية  والهيئة  التدري�س  لهيئة  واملت�صمنة   – العايل 

ن�صبة  املغرب  يبلغ  لكي  املقارنة،  باب  ومن  282 2 من�صب. 

قريبة من بلد كفرن�صا، ل يوجد يف املراتب الأوىل ملجموعة 

 OCDE البلدان املنتمية اإىل منظمة التعاون والتنمية القت�صادية

 .)19( اأ�صتاذ   18 000 من  اأكرث  بتوظيف  مطالب  فاإنه   ،)18(

اأخذنا  ما  اإذا  خ�صو�صا  م�صتقبال،  احلاجات  هذه  و�صتزداد 

باجلامعة،  امللتحقني  للطلبة  املتكاثرة  الأعداد  العتبار  بعني 

 اجلدول 13

توقعات ح�صول املدر�صني على التقاعد

2020-2019  2016-2015  

5 419  3 241 البتدائي 

2 516  5 691 الثانوي الإعدادي 

3 064  6 525 الثانوي التاأهيلي 

10 999  15 457 الرتبية الوطنية 

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

 اجلدول 14

عدد التالميذ بالن�صبة لكل مدر�س، ح�صب الأ�صالك الدرا�صية

2013  2009  2004  2000   
30,9  30,4  33,0  33,5 ح�رشي  البتدائي  

25,2  25,3  25,1  25,0 قروي   

27,5  27,4  28,4  28,7 املجموع   

26,4  25,1  20,7  19,1 ح�رشي  الثانوي  

25,0  24,8  20,1  17,9 قروي  الإعدادي 

26,0  25,0  20,5  18,9 املجموع   

21,2  20,7  16,6  13,7 ح�رشي  الثانوي  

18,9  17,0  16,1  11,4 قروي  التاأهيلي 

20,9  20,2  16,5  13,6 املجموع   

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

 الر�صم البياين 19

تطور ن�صبة التاأطري البيداغوجي بالتعليم اجلامعي

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل وتكوين الأطر - معاجلة الهيئة الوطنية 

للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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التعليم  نتيجة اجلهود الهامة، املبذولة من اأجل تعميم ولوج 

الثانوي التاأهيلي. كما �صتزداد حدة �صغوطات التاأطري، بفعل 

تقاعد عدد كبري من ال�صاتذة، �صيبلغ خالل ال�صنوات ال�صت 

العدد الإجمايل  16% من  يناهز  اأي ما  855 1 مدر�س،  املقبلة 

لالأ�صاتذة يف الوقت احلايل.

3. ن�صبة التاأطري بالتكوين املهني 

ميار�س قرابة 975 18 مكون، من �صمنهم 39% من املتعاونني، 

العمومية  املهني  التكوين  مبوؤ�ص�صات  املتدربني  تكوين  مهمة 

بزيادة  اأي   ،2013-2012 التكوين  �صنة  بر�صم  واخل�صو�صية، 

802 5 مكون، مقارنة ب�صنة التكوين 2008-2007. 

املردودية  وحت�صني  تاأهيل  ال�صتعجايل  الربنامج  توقع  وقد 

الفندقة  يف  مكون   )300( لثالثمائة  والبيداغوجية  التقنية 

العايل  باملعهد  للمكونني  الأ�صا�صي  للتكوين  برنامج  وو�صع 

للهند�صة  مركز  اإقامة  وكذلك  بطنجة،  لل�صياحة  الدويل 

الربنامج  اأولويات  بني  ومن  مبراك�س.  املكونني  وتكوين 

اإ�صهادي  اأي�صا، تكوين املدربني، وو�صع نظام  املذكور، جند 

متعلق بكفاءتهم، �صمن م�صالك الفالحة وال�صناعة التقليدية. 

اخلا�س،  املهني  التكوين  بقطاع  املكونني  عدد  عرف  لقد 

بني  ما  املمتدة  الفرتة  7,4% خالل  يناهز  �صنوي  زيادة مبعدل 

�صنتي 2009 و2013، حيث حاز على جزء هام من منو اأعداد 

نظام  مكوين  جمموع  من   %58 حاليا  ميثل  وهو  املكونني؛ 

التكوين املهني؛ ويبلغ معدل ن�صبة التاأطري بهذا القطاع، �صبعة 

التكوين  عر�س  اأن  واحلال،  مكون.  لكل  بالن�صبة  متدربني 

يف  غائب  �صبه  وهو  بالأ�صا�س،  اخلدمات  يهم  القطاع  بهذا 

القطاعات ال�صناعية للتكوين املهني، مع الأخذ بعني العتبار 

جمال  يف  حتما  توظيفها  يجب  التي  ال�صتثمارات  لأهمية 

التجهيزات التقنية بوجه خا�س. 

اأما بالن�صبة للتكوين املهني العمومي، فقد حتقق فيه تقدم هام 

على م�صتوى تاأهيل املوارد الب�رشية، وحتديدا عرب اإن�صاء مراكز 

واإنعا�س  املهني  التكوين  مكتب  اأن�صاأها  الكفايات،  لتنمية 

املهني  التكوين  قطاع  لدن  من  ال�صهادات،  ومنح  ال�صغل، 

مدير   500 حلوايل  املهني،  والتكوين  الوطنية  الرتبية  بوزارة 

موؤ�ص�صة و600 مكون باملكتب املذكور. 

ومع ذلك، يعاين التكوين املهني العمومي من نق�س يف جمال 

املتعاونني هامة  ن�صبة  زالت  فما  املكونني؛  التوظيف وتكوين 

مل  املتدربني،  مبتابعة  املكلفني  املكونني  اأغلب  اأن  كما  جدا، 

يح�صلوا على تكوين يف منهجية التكوين بالتناوب. وبالعودة 

اإىل فرتة الربنامج ال�صتعجايل، والتي تتوافر فيها هذه املعطيات، 

التكوين  مبكتب  للمتدربني  مرتفعة  تاأطري  ن�صبة  نالحظ  فاإننا 

املهني واإنعا�س ال�صغل. وقد حتددت هذه الن�صبة �صنة 2009 يف 

28 متدربا يف كل ق�صم، وظلت هذه الن�صبة ثابتة �صنة 2013. 

2013-2012  2012-2011  2011-2010  2010-2009  2009-2008 القطاعات 

11 020  10 822  10 420  9 916  8 283 القطاع اخلا�س 

6 264  6 101  6 006  5 749  4 980 مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل 

402  408  380  341  318 ال�صياحة 

408  402  398  284  287 الفالحة 

349  359  364  611  610 ال�صباب والريا�صة 

299  262  261  255  250 ال�صناعة التقليدية 

98  96  111  110  127 ال�صيد البحري 

86  86  88  –  – التجهيز 

49  49  52  –  – الطاقة واملعادن 

–  –  16  20  24 املندوبية ال�صامية لقدماء املقاومة 

–  –  12  –  – التعمري 

–  –  –  –  314 اآخر 

18 975  18 585  18 108  17 286  15 193 املجموع 

 اجلدول 15

تطور عدد املكونني ح�صب القطاعات

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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)16( انظر اجلزء الثالث.

)17( ح�صب تقديرات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE, éd. 2013, p. 381 ،2013 18( تقرير منظمة التعاون والتنمية القت�صادية(

)19( يفرت�س يف هذا الإ�صقاط اأن الن�صبة التي يجب بلوغها، تتحدد يف 17 طالبا لكل مدر�س.

املراجــع 

بني هذا التحليل الإح�صائي لتعبئة املوارد، اأهمية املوارد املالية 

والب�رشية املعتمدة يف نظام الرتبية والتكوين منذ اإقرار امليثاق، 

وخ�صو�صا خالل فرتة تطبيق الربنامج ال�صتعجايل. وقد جنم 

التقدم احلا�صل على م�صتوى تعميم الرتبية الأ�صا�صية وتو�صيع 

التكوين املهني والزيادة يف الطاقة ال�صتيعابية للجامعات، عن 

مبادرات عمومية متخذة خالل الع�رشية املنتهية والتي رامت 

ب�صكل عام حت�صني عر�س القطاع العمومي. 

الو�صائل  هذه  فاإن  املعطيات،  حتليل  خالل  من  تبني  وكما 

البتدائي  �صلكي  وحتديدا  املدر�صي،  التعليم  خلدمة  وجهت 

والثانوي الإعدادي. وبالفعل، فقد امت�س هذا التعليم اأكرث من 

83% من امليزانية الإجمالية التي ر�صدتها الدولة لنظام الرتبية 

ثلث  اأي حوايل  الربنامج ال�صتعجايل،  والتكوين خالل فرتة 

امليزانية العامة للدولة، ما بني �صنتي 2009 و2012. ويف كل 

الأحوال، ي�صتدعي تقييم حيوية الإجنازات خالل هذه الفرتة، 

انخفا�س  اإىل  التحليل  نتائج  ت�صري  بداية،  هامتني:  خال�صتني 

كبري للنفقات التي متت تعبئتها لفائدة النظام الرتبوي، منذ �صنة 

2012، مما اأدى اإىل تراجع اجلهود املبذولة لتعميم التعليم الذي 

ذلك  بعد.  يكتمل  مل  لكنه  تاأكيد،  بكل  التقدم  بع�س  عرف 

اأن تعميم التعليم الأويل العمومي الذي يخ�س �صاكنة الو�صط 

على  والعمل  الإعدادي،  بالثانوي  التعميم  واإمتام  القروي، 

لتح�صني  امل�صتعجلة  وال�رشورة  التاأهيلية،  الثانويات  تو�صيع 

م�صاعفة  جميعها  تتطلب  باجلامعات،  احلالية  التاأطري  ن�صب 

اجلهود، وتعبئة موارد كافية. ل ين�صب معينها. وعلى �صبيل 

ال�صنوات  يف  يتحقق  لن  الأويل  التعليم  تعميم  فاإن  املثال، 

املقبلة، ما مل ت�صتمر حيوية الإجنازات بنف�س وترية منجزات 

يتعلق  اآخر  مثال  وهناك  الأقل.  على  ال�صتعجايل  الربنامج 

بالتكوين املهني الذي انخف�صت امليزانية املر�صودة له ب�صكل 

الجتماعي  للطلب  ي�صتجيب  ولكي   .2012 �صنة  منذ  كبري 

لل�صباب، كان عليه اأن ميت�س اأكرب ح�صة من مداخيل ال�رشيبة 

على التكوين املهني التي توؤديها املقاولت. 

واأخريا، بينت نتائج التقييم اأي�صا كيف اأن البناءات والإجنازات 

كلية.  تتحقق  مل  ال�صتعجايل،  الربنامج  فرتة  خالل  املتوقعة 

وب�صيغة اأخرى، فاإن م�صارات التقدم املختلفة يف جمال تعميم 

للربنامج  جزئي  تطبيق  �صوى  احلقيقة  يف  ت�صكل  مل  التعليم، 

بلغت  الذي  البتدائية  املدار�س  بناء  يهم  ا�صتثناء  مع  املذكور، 

النتيجة  هذه  وت�صري   .2012 �صنة  هاما  م�صتوى  اإجنازه  درجة 

الفوقي  والتنظيم  امليزانية  ا�صتنفاذ  على  القدرة  اأن �صعف  اإىل 

الذي حتكم يف اأ�صغال البناء، مل ي�صمحا بنجاح هذا الربنامج 

توافر  رغم  املدر�صية  املوؤ�ص�صات  بناء  جمال  يف  ال�صتثماري 

املوارد املالئمة لتنفيذ هذه امل�صاريع. 

خــاتـمــة
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الإعدادي، و10 مدار�س عليا لتكوين اأ�صاتذة التعليم الثانوي 

لتكوين  منها خم�ص�صتان  اثنتان  املربزين،  والأ�صاتذة  التاأهيلي 

اأ�صاتذة التعليم التقني.

التتابعي،  النموذج  وفق  للمدر�صني  الأ�صا�صي  التكوين  ينظم 

تكوينا  التدري�س  مهنة  ملمار�صة  املرت�صح  يتلقى  حيث 

اأن  بعد  املدر�صني،  تكوين  مراكز  من  مركز  يف  بيداغوجيا 

التخ�ص�س، وح�صل  يكون قد تلقى تكوينا جامعيا يف مادة 

 DEUG على �صهادة جامعية )دبلوم الدرا�صات اجلامعية العامة

اأو الإجازة(، واجتاز بنجاح مباراة من مباريات ولوج تلك 

�صنة  املدر�صني  تكوين  مراكز  الدرا�صة يف  وت�صتغرق  املراكز. 

واحدة، يتلقى خاللها املتدرب تكوينا نظريا وتطبيقيا )20(.

املعلمني  تكوين  مراكز  يف  البيداغوجي  الإ�صالح  تطبيق  مت 

املراكز  تلك  يف  للتكوين  اجلديد  النظام  ويقوم   .2007 �صنة 

على املبادئ املوؤ�ص�صة للمقاربة بالكفايات.

النظري  التكوين  بني  التناوب  على  التدري�س  مهننة  وترتكز 

على  التكوين  تنظيم  اأعيد  وقد  امليدانية.  العملية  واملمار�صة 

الكفايات  اكت�صاب  على  مركزة  للتكوين  وحدات  �صكل 

وحماكاتها  املهنية  الو�صعيات  ت�صميم  يتم  وهكذا،  املهنية. 

على  التمر�س  ذلك  بعد  ليتم  املعلمني،  تكوين  مراكز  داخل 

اأثناء تداريب حم�صورة، تدوم  تطبيقها يف مدار�س ال�صتقبال 

اأ�صبوعا واحدا. وي�صاعد هذا النظام التكويني على التكوين 

عملية  يف  للمتدربني  الفعلي  النخراط  خالل  من  الذاتي 

باإعادة  اخلا�س   ،2006 مايو  مر�صوم  ا�صرتط  وقد  التكوين. 

�صهادة  على  احل�صول  للمدر�صني،  الأ�صا�صي  التكوين  تنظيم 

املعلمني،  تكوين  مراكز  لولوج  العامة  اجلامعية  الدرا�صات 

وذلك عو�س �صهادة البكالوريا التي كان معمول بها من قبل؛ 

كما قل�س مدة التكوين يف تلك املراكز اإىل �صنة واحدة )21(.

التكوين  نظام  فاإن  اجلهوية،  الرتبوية  املراكز  يخ�س  وفيما 

ينتظم على   ،1997 �صنة  الذي �رشع يف تطبيقه منذ  بالتناوب 

�صكل وحدات متكن من اكت�صاب معارف يف مواد تخ�ص�صية 

يطبق  اأن  املتدرب  على  ويتعني  وديداكتيكية.  وبيداغوجية 

تلك املعارف يف و�صعية تدري�س فعلية داخل الإعداديات. 

 الف�سل الرابع

تكوين املدر�سني

اأن  يجب  لهذا  والتكوين.  الرتبية  نظام  حمور  هو  املدر�س 

التحول،  طور  يف  توجد  تربية  لرهانات  تكوينه،  ي�صتجيب 

التاأهيل  من  مالئم  مب�صتوى  مهنته  ممار�صة  من  ميكنه  واأن 

وامل�صتمر  الأ�صا�صي  التكوينان  ي�صكل  لهذا  املهنية.  والكفاءة 

للفاعلني  يوفرانه  ملا  البيداغوجية،  الكفاءة  اأ�صا�س  للمدر�صني 

على  قدراتهم  تعزز  مواكبة  ومن  متني،  تاأهيلي  تكوين  من 

للرتبية  الوطني  امليثاق  بها  جاء  التي  الإ�صالحات  ترجمة 

والتكوين يف ممار�صتهم البيداغوجية اليومية، ويف منط نقلهم 

املعارف اإىل تالمذتهم. 

يو�صي امليثاق يف دعامته الثالثة ع�رشة مبا يلي:

•��حفز املوارد الب�رشية وحت�صني ظروف عملها، ومراجعة 
مقايي�س التوظيف والتقييم والرتقية؛

والتكوين  الرتبية  اأطر  اإعداد  موؤ�ص�صات  خمتلف  •��توحيد 
على امل�صتوى اجلهوي، وربطها باجلامعة؛ 

•�متكني املدر�صني من تكوين متني؛
•�ي�صتفيد كل اإطار من اأطر الرتبية والتكوين من:

من  والرفع  كفاياته  لتح�صني  ق�صرية  �صنوية  –  ح�ص�س 

م�صتواها؛

–  ح�ص�س لإعادة التاأهيل ب�صفة معمقة تنظم على الأقل 

مرة كل ثالث �صنوات.

1. التكوين الأ�صا�صي 

املدر�صة رهني بجودة عمل  اأن »جتديد  امليثاق على  ين�س 

املدر�صني، والتزامهم. ويق�صد باجلودة، التكوين الأ�صا�صي 

الرفيع، والتكوين امل�صتمر الفعال...« )املادة 133(.

1.1. تنظيم التكوين الأ�صا�صي

التكوين  عرفه  الذي  التطور  فح�س  خالل  من  يالحظ 

الأ�صا�صي يف بالدنا اأن قطاع الرتبية الوطنية كان يتوفر، عندما 

املعلمني،  لتكوين  مركزا   34 على  الإ�صالح،  تطبيق  انطلق 

و13 مركزا بيداغوجيا جهويا لتكوين اأ�صاتذة التعليم الثانوي 
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اجلهوية  الرتبوية  املراكز  ولوج  مباراة  باجتياز  وي�صمح 

للمرت�صحني احلا�صلني على �صهادة الدرا�صات اجلامعية العامة 

اأو ما يعادلها. وتدوم الدرا�صة فيها �صنة واحدة. وقد جاء هذا 

الذي  العادي«  »ال�صلك  حمل  ليحل  البيداغوجي«  »ال�صلك 

فيه  الدرا�صة  والذي كانت  البكالوريا،  كان خم�ص�صا حلاملي 

ت�صتغرق �صنتني.

موحد  نظام  على  العليا  املدار�س  تتوفر  ل  ذلك،  ومقابل 

للتكوين، واإمنا على جمموعة من الوثائق )syllabus( املت�صمنة 

للمقررات اخلا�صة بكل مادة فقط. اأما التكوين العملي، فيتم 

اأثناء تدريب حم�صور، ينجز يف ثانويات ال�صتقبال، ملدة �صهر 

ون�صف.

اأ�صاتذة التعليم الثانوي التاأهيلي،  يلج املدار�س العليا لتكوين 

بعد اجتياز مباراة، خريجو الكليات احلا�صلون على �صهادة 

مبواد  نظرية  معرفة  على  يتوفرون  لكونهم  ونظرا  الإجازة. 

تخ�ص�صهم، فاإن الناجحني منهم يف مباريات الولوج يتلقون، 

وديداكتيكيا  وبيداغوجيا  عمليا  تكوينا  املدار�س،  تلك  يف 

بالأ�صا�س، وذلك ملدة �صنة واحدة.

يتم  �صنتني  ي�صتغرق  فاإنه  املربزين،  الأ�صاتذة  تكوين  اأما 

خاللها التح�صري ملباراة التربيز الوطنية. ويلج هذا التكوين، 

الطلبة  للتربيز(  التح�صري  ولوج  )مباراة  مباراة،  اجتياز  بعد 

التاأهيلي  الثانوي  التعليم  واأ�صاتذة  الإجازة،  على  احلا�صلون 

ي�صمل  املربزين  تكوين  اأ�صبح  الإ�صالح،  ومع  املمار�صون. 

تكوين  برنامج  �صمن  وذلك  �صنوات،  ثالث  مدته  تكوينا 

التكوين  هذا  ولوج  مباراة  وتفتح  العليا.  باملدار�س  مندمج 

اجلامعية  الدرا�صات  �صهادة  على  احلا�صلني  الطلبة  وجه  يف 

العامة، وطلبة الأق�صام التح�صريية للمدار�س العليا، واأ�صاتذة 

التعليم الثانوي التاأهيلي الذين يتوفرون على اأربع �صنوات من 

الأقدمية. هذا وي�صمح للحا�صلني على �صهادة املا�صرت اجتياز 

مباراة احل�صول على �صهادة »اأ�صتاذ مربز«.

2.1. هند�صة جديدة للتكوين )22(

مل يتم تطبيق الإ�صالح الفعلي للتكوين الأ�صا�صي للمدر�صني 

اإل مع انطالق الربنامج ال�صتعجايل. 

اجلهوية  الرتبوية  واملراكز  املعلمني  مراكز  جتميع  مت  وهكذا، 

الرتبية  ملهن  جهوية  »مراكز  يف  اأكادميية  كل  م�صتوى  على 

والتكوين« )CRMEF(. وتكمن مهام تلك املراكز يف تاأهيل 

اأطر الأ�صاتذة املتدربني، وتنظيم التكوين امل�صتمر، والرتقاء 

بالبحث البيداغوجي. اأما مراكز التح�صري للتربيز التي اأن�صئت 

يف املدار�س العليا، فقد مت نقلها اإىل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية 

والتكوين، وحتويلها اإىل مراكز »التح�صري التاأهيلي للتربيز«.

والتكوين،  الرتبية  ملهن  اجلهوية  املراكز  ولوج  �صار  لقد 

مدر�صي  لتوظيف  الوحيد  ال�صبيل  هو  املباريات،  واجتياز 

املراكز  ولوج  مباراة  اأ�صبحت  وهكذا،  التعليمي.  النظام 

على  ف�صاعدا،  الآن  من  تقت�رش،  والتكوين  للرتبية  اجلهوية 

املرت�صحني احلا�صلني، على الأقل، على الإجازة الأ�صا�صية اأو 

املهنية. 

يرتكز نظام التكوين اجلديد الذي مت اإحداثه باملراكز اجلهوية 

ملهن الرتبية والتكوين على تنمية الكفايات املهنية للمقبلني على 

التدري�س. لهذا يخ�ص�س 60% من الغالف الزمني الإجمايل 

للتكوين العملي؛ بينما يخ�ص�س 40% منه للوحدات اخلا�صة 

مبادة التخ�ص�س، والبيداغوجيا، و�صو�صيولوجيا الرتبية، وعلم 

نف�س الطفل، والت�رشيع املدر�صي، واللغات، وتكنولوجيات 

الإعالم والتوا�صل )23(.

 اأما املدار�س العليا، فقد مت اإحلاقها باجلامعات منذ �صنة 2009، 

�صنة  من  ابتداء  للرتبية  اجلامعية  امل�صالك  اأوىل  فيها  واأحدثت 

2010. وتعد تلك امل�صالك لالإجازة املهنية يف الرتبية، وتلقن 

والتقنيات  الرتبية،  علوم  التخ�ص�س،  مادة  على  زيادة  فيها، 

البيداغوجية والديداكتيكية.

3.1. تقدم الإ�صالح وحدوده

من  جمموعة  على  املدر�صني  تكوين  اإ�صالح  تطبيق  ي�صتمل 

اجلوانب الإيجابية جنملها كما يلي:

والثانوي يف حاملي  البتدائي  توظيف مدر�صي  •��اإن ح�رش 
الدولية  املعايري  م�صتوى  اإىل  املغربي  بالنظام  يرقى  الإجازة 

يف هذا املجال. 

التدري�س  مهنة  ولوج  م�صتويات  توحيد  �صاأن  من  •���اإن 
النظم  يف  جتان�س  وخلق  النفقات،  تر�صيد  من  ميكن  اأن 

الأ�صا�صية للمهنة. 

•��يرتب كل املتخرجني من مراكز التكوين يف ال�صلم العا�رش، 
اأ�صا�صيا موحدا بالن�صبة لهيئة التدري�س  وهو ما يوفر نظاما 

تواجه  التي  ال�صعاب  تذليل  من  بالتايل،  وميكن،  كلها، 

اإعادة  وت�صهيل  للمدر�صني،  املهنية  امل�صارات  تدبري  عملية 

انت�صارهم بني الأ�صالك التعليمية املختلفة، عند احلاجة.

•��ميكن توظيف املدر�صني بالإجازة من انتقاء املرت�صحني الذين 
تتوافر فيهم املوا�صفات املالئمة، مادام اأولئك املرت�صحون 

قد اأنهوا درا�صتهم اجلامعية التخ�ص�صية بنجاح، واأ�صبحوا 

بالتايل، قادرين على القيام باختيارات مهنية اأكرث عقالنية. 

ومع ذلك، فاإن النظام املعتمد يف التوظيف، ونظام التكوين 

اجلديد، يعرفان جمموعة من النواق�س منها:



تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 2013-2000 36

•��عدم جتان�س التكوينات اجلامعية لأ�صاتذة التعليم البتدائي 
بالتايل،  ويوؤثر،  �صعبا،  املهني  تاأهيلهم  يجعل  املتدربني، 

�صلبا على جودة ممار�صتهم.

العليا لالأ�صاتذة باجلامعات  املدار�س  اإحلاق  يرافق عملية  •��مل 
�صياغة  اإعادة  تتم  مل  كما  الأ�صاتذة،  انت�صار  لإعادة  خمطط 

الأ�صاتذة  الرتبية:  مهن  باقي  لتالئم  التكوين  برامج 

النف�س  املوؤهلون، وم�صريو الرتبية، واملتخ�ص�صون يف علم 

وعلم النف�س الرتبوي، واملر�صدون الرتبويون، اإلخ.

•��على غرار باقي املجازين، ل يتوفر املجازون من امل�صالك 
التي  املباريات  اإىل  التقدم  حق  على  اإل  للرتبية  اجلامعية 

ينظمها قطاع الرتبية الوطنية. وهذا يعني اأننا مازلنا بعيدين 

املدر�صني  تكوين  يف  للجامعات  الفعلي  النخراط  عن 

الرتبية  حلاجات  ت�صتجيب  التي  باملوا�صفات  واملربني 

الوطنية.

�صلبا على  ينعك�س  بنية خا�صة بتكوين املكونني  •��اإن غياب 
جودة التاأطري داخل املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين. 

�صحيح اأن التاأطري يف تلك املراكز قد تعزز بتوظيف 480 

اأكادميية  اجلدد  املكونني  موا�صفات  اأن  اإل  باحث،  اأ�صتاذ 

بالأ�صا�س، تركز على اجلوانب النظرية والتخ�ص�صية، ولي�س 

على اكت�صاب الكفايات ال�رشورية ملمار�صة مهنة املكون يف 

حقل بيداغوجي يعد ملهن الرتبية والتكوين.

الرتبية  ملهن  اجلهوية  املراكز  للتكوين يف  املحددة  املدة  •��اإن 
مدة  فاإن  ذلك،  ومع  كاملة.  درا�صية  �صنة  هي  والتكوين 

ت�صتغرقها  التي  املدة  ذلك  يف  مبا  للمهنة،  الفعلي  الإعداد 

ل  الق�صرية  املدة  وهذه  اأ�صهر.  �صتة  تتجاوز  ل  التداريب، 

ت�صمح بالتمكن من الكفايات البيداغوجية والديداكتيكية 

ال�رشورية ملمار�صة تعليمية جيدة. 

املهنية،  الو�صعيات  حماكاة  على  التمرن  يخ�س  فيما  •��اأما 
املوؤ�ص�صات  لختيار  معايري  غياب  اإىل  الإ�صارة  فتجدر 

اأجراأة  الرتبويني، وعدم  واملر�صدين  املتدربني  ت�صتقبل  التي 

التكوين  مراكز  بني  العالقة  يحدد  الذي  القانوين  الإطار 

املكونني  بني  التن�صيق  وغياب  التطبيق،  وموؤ�ص�صات 

املر�صدين عن حتمل  واإحجام هوؤلء  الرتبويني،  واملر�صدين 

تقومي  اأما  حتفيزية.  اإجراءات  غياب  يف  التاأطري  م�صوؤولية 

ت�رشف  حرية  اإىل  يوكل  فاإنه  البيداغوجية،  الو�صعيات 

املر�صدين الرتبويني.

2. التكوين امل�صتمر

يجب على التكوين امل�صتمر اأن ميكن املدر�صني من ا�صتكمال 

مواكبة  على  قادرين  يكونوا  حتى  وحت�صينه،  تكوينهم 

معه.  والتكيف  الرتبوي،  النظام  يعرفها  التي  الإ�صالحات 

وبالفعل، فاإن تلك الإ�صالحات قد م�صت كل جوانب نظام 

الدرا�صية،  الأ�صالك  تنظيم  منها  وخا�صة  والتكوين،  الرتبية 

املدر�صية،  والكتب  واملقررات،  البيداغوجية،  واملقاربات 

احلكامة،  وكذا  والمتحانات،  والتقييم  الرتبوي،  والتوجيه 

التغيريات  تلك  مواكبة  وتتطلب  الب�رشية.  املوارد  وت�صيري 

و�صع ا�صرتاتيجية للتكوين امل�صتمر قابلة للتعميم على جميع 

الفاعلني الرتبويني، والعمل على تنفيذها.

1.2. انطالق التكوين امل�صتمر يف و�صط الع�رشية

للرتبية  الوطني  امليثاق  لتطبيق  املخ�ص�صة  املدة  منت�صف  يف 

الرتبية  قطاع  نظم   ،2005 �صنة  يف  وبال�صبط  والتكوين، 

التعليم  اأ�صاتذة  لفائدة  امل�صتمر  للتكوين  دورات  الوطنية 

البتدائي والثانوي الإعدادي؛ كما و�صع وحدات للتكوين 

موجهة لأ�صاتذة التعليم الثانوي التاأهيلي. 

ذات  حماور  على  امل�صتمر  التكوين  ركز   ،2005 �صنة  وبعد 

واملقررات  بالكفايات،  املقاربة  على  وخا�صة  وطني،  طابع 

والأنظمة  جيني،  وبرنامج  املدر�صية،  والكتب  اجلديدة، 

اجلديدة للتقومي والمتحانات، واللغة الأمازيغية...

التاأثري  »مقاربة  امل�صماة  املقاربة  اعتماد  مت   ،2006 �صنة  ويف 

امل�صتوى  على  خرباء  تكوين  يف  تتمثل  والتي  امل�صاعف«، 

املركزي، يقومون بتكوين املكونني الرئي�صيني الذين يتولون، 

هوؤلء  واإىل  واإقليميني.  جهويني  مكونني  تكوين  بدورهم، 

تعهد، يف نهاية املطاف، مهمة تكوين املدر�صني. 

التكوين  هيكلة  اأعيدت  ال�صتعجايل،  الربنامج  تطبيق  مع 

الأطر  لتكوين  املركزية  الوحدة  كلفت  وهكذا،  امل�صتمر. 

على  والإ�رشاف  امل�صتمر،  للتكوين  ا�صرتاتيجية  بو�صع 

الوطني  ال�صعيدين  على  املجال  هذا  يف  املنجزة  العمليات 

واجلهوي، والعمل على �صبطها. 

ويف هذا الإطار، اأحدثت يف كل اأكادميية بنية جهوية مكلفة 

اأخرى،  مهام  جانب  اإىل  بها،  اأنيطت  امل�صتمر،  بالتكوين 

امل�صتمر،  التكوين  من  الرتبوية  الأطر  حاجات  حتديد  مهمة 

خمطط  وو�صع  التكوين،  وحدات  و�صع  على  والإ�رشاف 

املخطط  ذلك  تنفيذ  وتتبع  امل�صتمر،  للتكوين  الأكادميية 

لإجناز  مالية  اعتمادات  لالأكادمييات  وتر�صد  وتقوميه. 

تعاقدي،  اإطار  يف  امل�صتمر،  بالتكوين  املتعلقة  خمططاتها 

يتحدد قدرها على اأ�صا�س موؤ�رشات الإجناز )24(.

على  املنجز  امل�صتمر  التكوين  بتتبع  املركزية  الإدارة  وتقوم 

�صعيد الأكادمييات ومواكبته.
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اأما الأ�صبقية يف التكوين امل�صتمر، فتعطى للم�صاريع الرتبوية 

الإدماج  بيداغوجيا  تعميم  فاإن  وهكذا،  املهيكلة.  الوطنية 

البتدائي  التعليم  اأ�صاتذة  تكوين  ا�صتلزم  قد   2011-2010 �صنة 

والإعدادي يف هذه املقاربة يف القطاعني العمومي واخلا�س. 

اإطار  يف  والتوا�صل  الإعالم  تكنولوجيات  تعميم  اأن  كما 

الرتبوية  الأطر  تكوين  تطلب  قد   )GENIE( جيني  برنامج 

الالزمة.

يالحظ اأن التكوين امل�صتمر يرتبط، اأ�صا�صا، بامل�صاريع الرتبوية 

بيداغوجيا  مقاربة  كم�رشوع  املدر�صة،  اإىل  اإدخالها  املراد 

ويندرج  )GENIE(؛  جيني  الرقمي  وامل�رشوع  الإدماج، 

والدائمة  املنتظمة  املواكبة  عملية  يف  كلي،  ب�صكل  بالتايل، 

ملمار�صة املدر�س البيداغوجية.

2.2. اأعطاب التكوين امل�صتمر

كافية  غري  امل�صتمر  التكوين  جمال  يف  املعتمدة  ال�صيا�صة  تظل 

ورد  ملا  وخالفا  الت�رشيعي،  امل�صتوى  فعلى  نواح.  عدة  من 

يوؤخذ بعني العتبار يف  امل�صتمر ل  التكوين  فاإن  امليثاق،  يف 

ترقية اأع�صاء هيئة التدري�س ول يف حركتهم النتقالية. وهذا 

ب�صكل  توؤثر،  ل  بتكوينات  املدر�صني  اهتمام  عدم  يف�رش  ما 

ملحوظ، على م�صارهم املهني )25(.

اإىل  الأ�صاتذة  حاجات  حتديد  يقوم  ل  ذلك،  على  وزيادة 

التكوين امل�صتمر على منهجية دقيقة، متكن من التعرف على 

التي  العمليات  بع�س  ا�صتثنينا  فاإذا  وتقوميها.  احلاجات  تلك 

اعتربت ا�صرتاتيجية، فاإن املنطق الذي هيمن على ما اأجنز يف 

التكوين امل�صتمر هو منطق �رشف العتمادات، وذلك على 

ح�صاب تلبية احلاجات الفعلية للمدر�صني. 

الرتبية  بوزارة  اإحداثها  مت  التي   - الأطر  تكوين  وحدة  اإن 

بها،  املنوطة  باملهام  القيام  عن  البعد  كل  بعيدة  الوطنية - 

وخا�صة منها املهام املتعلقة بالتعرف على احلاجات، والتخطيط 

امل�صتمر  التكوين  عمليات  على  والإ�رشاف  ال�صرتاتيجي، 

و�صبطها. اإن وحدات مركزية اأخرى، ومراكز اأخرى للقرار، 

دورات  الأحيان،  من  كثري  يف  تنظم،  الأكادمييات،  وكذلك 

للتكوين امل�صتمر دون اأي تن�صيق اأو ت�صاور مع الوحدة املعنية. 

تتبع  اأي  ول  تقييم  اأي  يوجد  ل  اأنه  اإىل  الأخري،  ون�صري، يف 

لآثار التكوين امل�صتمر على مردودية املدر�صني، وعلى مدى 

حت�صن كفاياتهم وممار�صتهم التعليمية.

3.2. تكوين املفت�صني الرتبويني

التي تكمن مهمتها  املفت�صني  اإىل هيئة  بتاأطري املدر�صني  يعهد 

امل�صتوى  املدر�صني، وتقومي عملهم على  مراقبة  الرئي�صية يف 

البيداغوجي. ويتم تكوين املفت�صني يف املركز الوطني لتكوين 

مفت�صي التعليم. وقد عرف التنظيم البيداغوجي لهذا املركز 

�صنة  غاية  اإىل   1969 �صنة  اإحداثه  منذ  للتكوين  اأنظمة  عدة 

1999؛ وهو التاريخ الذي توقفت فيه مبارايات ولوجه.

اأواخر  يف  اإل  جديد  من  ن�صاطه  املركز  هذا  ي�صتاأنف  مل 

دجنرب   18 مر�صوم  بوا�صطة  هيكلته  اأعيدت  اأن  بعد  الع�رشية، 

2008. واملهام املنوطة به، مبقت�صى هذا الر�صوم، هي تنظيم 

الرتبويني،  املفت�صني  لفائدة هيئة  الأ�صا�صي وامل�صتمر  التكوين 

وتفتي�س امل�صالح املادية واملالية )للموؤ�ص�صات التابعة للوزارة(، 

وامل�صاهمة يف البحث البيداغوجي.

 ،2010 �صنة  فتحه  اإعادة  بعد  املفت�صني،  تكوين  ويقدم مركز 

تكوينات ملدة �صنتني يف ثالثة م�صالك:

البتدائي  للتعليم  البيداغوجي  املفت�س  تكوين  •��م�صلك 
الدرجة الأوىل؛

الثانوي  للتعليم  البيداغوجي  املفت�س  تكوين  •��م�صلك 
الإعدادي، الدرجة الثانية؛

الثانوي  للتعليم  البيداغوجي  املفت�س  تكوين  •��م�صلك 
األتاأهيلي، الدرجة الثالثة. 

وتفتح مباراة ولوج كل م�صلك من تلك امل�صالك، بعد انتقاء 

اأويل على اأ�صا�س ملف، يف وجه اأ�صاتذة الدرجة الثانية املنتمني 

يف  املطلوبة  الأقدمية  على  يتوفرون  والذين  املعني،  لل�صلك 

التعليم، ويف الدرجة. 

اأما بالن�صبة لنظام التكوين، فاإن جمل�س مركز تكوين مفت�صي 

البيداغوجية  املعايري  »دليل  م�رشوع  ي�صع  الذي  هو  التعليم 

على  ذلك،  بعد  امل�رشوع،  ذلك  ويحال  التكوين«.  مل�صالك 

الدرا�صة  ق�صد  العايل  للتعليم  التابعة  للتن�صيق  الوطنية  اللجنة 

وامل�صادقة. 

باملرونة  املركز  يف  به  املعمول  البيداغوجي  النظام  ويتميز 

بني  يجمع  والتناوب،  بالوحدات  تكوين  فهو  والتنوع: 

التكوين النظري والتكوين العملي، ويرتكز على العرو�س، 

التطبيقية،  والأ�صغال  والور�صات،  احلالت،  ودرا�صات 

والبحث البيداغوجي، والتداريب امليدانية.

هذا ومتثل كل من الوحدات التخ�ص�صية )ا�صتكمال التكوين، 

)الكفايات  امل�صرتكة  والوحدات  واملناهج(  والديداكتيك، 

البيداغوجي،  والتاأطري  والتكوين،  الرتبية  واأنظمة  املهنية، 

الإجمــالــي  الزمنــي  الغالف  من   %40 الرتبية(  وعلوم 

للتكويــن، فــي الوقت الذي ل متثل الوحدات الختياريــة 

ذلك  من   %20 �صوى  والإعالم(  وتكنولوجيات  )اللغــات 

الغالف. 
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يتلقوا  مل   - حاليا  التفتي�س  ميار�صون  -الذين  املفت�صني  لكن 

مهامهم  ملزاولة  يوؤهلهم  الذي  الأ�صا�صي  التكوين  كلهم 

منهم  العديد  تعيني  مت  فقد  املطلوب.  الوجه  على  اجلديدة 

على اأ�صا�س الأقدمية وحدها، دون اأن تتم مواكبتهم بوا�صطة 

اآلية لتقييم ممار�صتهم املهنية، والتعرف على مدى تاأثريها يف 

املردودية البيداغوجية للمدر�صني.

عدم  يف  واملتمثلة  التفتي�س،  ملهنة  املو�صوعية  الإكراهات  اإن 

تعميم التكوين على جميع اأع�صاء هذه الهيئة، وعدم ا�صتغالل 

التقارير البيداغوجية التي ي�صعها املفت�صون، واملعيقات املادية 

والتنظيمية التي تعرت�س القيام مبهمة التفتي�س، وتدهور �صورة 

هيئة املفت�صني وم�صداقيتها وفعاليتها، كل ذلك ينذر ب�رشورة 

البيداغوجية،  املمار�صات  لتاأطري  اأخرى  اأمناط  يف  التفكري 

م�صتوى  من  الرفع  يت�صنى  حتى  ومواكبتها،  وتقييمها، 

الكفايات البيداغوجية للمدر�صني. 

املراجــع 

من  املدر�صني، ومتكينهم  تكوين  اأجل  من  املبذول  اجلهد  اإن 

الرتبية من  تعرفه  ما  ملواكبة  ال�رشورية  البيداغوجية  القدرات 

حتولت، يبقى دون املتطلبات التي تقت�صيها تربية ذات جودة 

عالية. ويف الواقع، فاإن عن�رش التكوين مل يكن اأولوية بالن�صبة 

الوطني  امليثاق  تطبيق  يف  ال�رشوع  غداة  التعليمية  لل�صيا�صة 

للرتبية والتكوين. 

2007، والذي  �صنة  تطبيقه  الذي �رشع يف  الإ�صالح  ورغم 

كان يروم �صمان مهننة املدر�صني، فاإن نظام التكوين مل يعرف 

م�صتوى  على  اأو  التنظيم  م�صتوى  على  اإن  ملحوظا،  تغيريا 

التكوين الأ�صا�صي والتكوين  اإن عن�رشي  التكوين.  حمتويات 

امل�صتمر مل يوؤخذا فعال بعني العتبار، بو�صفهما اأحد اأهداف 

الإ�صالح، اإل مع جميء الربنامج ال�صتعجايل. ومع ذلك، فاإن 

)20( اإن تكوين مدر�صي اأ�صاتذة املو�صيقى الذي ي�صتغرق ثالث �صنوات 

والذي يتم باملركز الرتبوي اجلهوي يف الرباط، وتكوين اأ�صاتذة الرتبية 

يف  العليا  املدر�صة  حتت�صنه  والذي  �صنوات  اأربع  ي�صتغرق  الذي  البدنية 

الدار البي�صاء هما اللذان ينظمان وحدهما وفق النموذج الذي يوازي 

بني التكوين البيداغوجي والتكوين يف مادة التخ�ص�س.

)21( ح�صيلة اإجنازات التكوين الأ�صا�صي والتكوين امل�صتمر 2007-2006، 

مديرية تكوين الأطر، وزارة الرتبية الوطنية.

يف  للمدر�صني  الأ�صا�صي  التكوين  لإ�صالح  املديري  املخطط   )22(

املغرب، مديرية تكوين الأطر، وزارة الرتبية الوطنية.

املخطط  التدري�س«،  هيئة  اأع�صاء  كفايات  »تعزيز  م�رشوع   )23(

ال�صتعجايل 2011-2009.

)24( ح�صيلة الإجنازات �صنة 2010، مديرية تكوين الأطر، وزارة الرتبية 

الوطنية.

)25( مهنة املدر�س، املجل�س الأعلى للتعليم، 2008.

)26( مهنة املفت�س البيداغوجي، املجل�س الأعلى للتعليم، 2009.

امل�صاريع التي خطط لها، والتي كان من املمكن اأن ت�صاهم يف 

اإعادة تنظيم هياكل التكوينني الأ�صا�صي وامل�صتمر، ومراجعة 

مناهج التكوين، مل تعط بعد النتائج املتوخاة منها.

ملدر�صني  اجليد  الأداء  على  تقوم  الرتبوي  النظام  جودة  اإن 

ملهام  املنا�صبة  املهنية  والكفايات  املوؤهالت  على  يتوفرون 

املدر�صة املتجددة: اأي مهام التعليم، والرتبية، وتلقني معارف 

للعي�س يف و�صط  التالميذ  الفعل ومعارف الكينونة، واإعداد 

هيكلة  اإعادة  ذلك  ويتطلب  معه.  والتكيف  ومتغري،  معقد 

على  ين�س  كما  امل�صتمر،  والتكوين  الأ�صا�صي  التكوين  نظام 

ذلك امليثاق، حتى ت�صرتجع مهنة التدري�س جاذبيتها، وتكون 

دعامة فعلية من دعامات اجلودة يف الرتبية والتكوين. 

خــاتـمــة
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 الف�سل اخلام�س

الدعم الجتماعي للتالميذ

للحد من تاأثري العوامل التي ت�صاهم يف تعزيز الالم�صاواة يف 

الذي  الفر�س  تكافوؤ  مبداإ  تطبيق  وترية  وت�رشيع  التمدر�س، 

ن�س عليه امليثاق، اتخذت جمموعة من الإجراءات والتدابري 

التكاليف  من  التخفيف  ق�صد  املحرومني  التالميذ  لفائدة 

املبا�رشة التي تتطلبها الدرا�صة، واحلد من تاأثري العوائق املرتبطة 

بال�صكن بعيدا عن املدر�صة، و�صعوبة ولوجها.

الظروف  »حت�صني  بـ  املتعلقة  ع�رشة  الرابعة  الدعامة  يف 

املادية والجتماعية للمتعلمني« يو�صي امليثاق مبا يلي: 

•��تتم اإعادة هيكلة املطاعم املدر�صية وتدبريها على اأ�صا�س 
لمركزية الت�صيري؛

التالميذ  ت�صتقبل  اإعدادية  ثانوية  كل  تتوفر  اأن  •��يجب 
الوافدين من الو�صط القروي على داخلية؛ 

•��حتدث جهويا، وعلى �صعيد كل جامعة، هيئة تناط بها 
اجلامعية،  واملقا�صف  واملطاعم  الأحياء  حتديث  مهمة 

وتو�صيعها، وجتهيزها.

1. املطاعم املدر�صية

اإىل حماربة النقطاع املدر�صي  يهدف نظام املطاعم املدر�صية 

عن  بالبعد  املرتبطة  ال�صعوبات  من  والتخفيف  املبكر، 

كان  كيفما  التالميذ،  بني  الفر�س  تكافوؤ  و�صمان  املدر�صة، 

اأ�صلهم الجتماعي، وجن�صهم، ومكان اإقامتهم.

قبل املخطط ال�صتعجايل، عرف عدد امل�صتفيدين من املطاعم 

املدر�صية يف التعليم البتدائي انخفا�صا ملحوظا، فقد انتقل من 

454 956 �صنة 2000-2001 اإىل 352 921 �صنة 2009-2008. 

من  انتقل  الذي  الفتيات  زيادة طفيفة يف عدد  �صجلت  وقد 

680 442 اإىل 417 448 يف الفرتة نف�صها.

من  امل�صتفيدين  عدد  عرف  ال�صتعجايل،  املخطط  ومع 

املطاعم املدر�صية يف التعليم البتدائي تزايدا مهما، اإذ و�صل 

اإىل 582 273 1 تلميذ وتلميذة �صنة 2013-2012؛ 85,3% منهم 

يف العامل القروي، و48,9% منهم اإناث.

من  الإعدادية  الثانويات  مطاعم  من  امل�صتفيدين  عدد  انتقل 

125 15 �صنة 2000-2001، اإىل 404 25 �صنة 2009-2008. 

وقد بلغ ذلك العدد 501 55 �صنة 2012-2013. وينتمي %93 

من اأولئك امل�صتفيدين اإىل الثانويات الإعدادية القروية، بينما 

38% منهم اإناث.

للمطاعم  واملايل  املادي  الت�صيري  لمركزية  من  الرغم  وعلى 

النق�س  ب�صبب  الفعلي يعرف اختاللت  فاإن �صريها  املدر�صية، 

احلا�صل يف الإمكانات املادية والب�رشية املوؤهلة لتقدمي خدمات 

يف م�صتوى مالئم، وت�صتجيب للحد الأدنى من املعايري املطلوبة. 

ذلك اأن القيمة املالية للوجبة الغذائية اليومية لكل تلميذ زهيدة 

جدا: فهي ترتاوح بني درهم واحد ودرهم ون�صف.

 الر�صم البياين 20

تطور اأعداد امل�صتفيدين من املطاعم املدر�صية

امل�صدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.
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تطور اأعداد امل�صتفيدين من مطاعم الثانويات الإعدادية

امل�صدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.
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يلتزمون  ل  املعنية  املدار�س  مديري  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 

بالواجبات املرتبطة بت�صيري املطاعم املدر�صية )م�صك املحا�صبة 

التخزين  �رشوط  ومراقبة  ال�صتهالك،  اإيقاع  وتتبع  املادية، 

والنظافة...( وذلك ب�صبب غياب تعوي�صات معقولة عن تلك 

م�صوؤولية  حتمل  يرف�صون  جهتهم،  من  املدر�صون،  و  املهام. 

توزيع الوجبات على التالميذ، والإ�رشاف على امل�صتفيدين، 

لأن ذلك ل يدخل �صمن مهامهم.

2. منح التعليم الثانوي )27(

الإعدادي  الثانوي  التعليم  من  الثالثة  ال�صنة  تالميذ  ي�صتفيد 

الذين مت توجيههم وتنقيلهم اإىل موؤ�ص�صات بعيدة عن مقرات 

وذلك  امل�صتقبلة،  املوؤ�ص�صات  درا�صية يف  منحة  من  �صكناهم 

الثانوي  التعليم  منح  تعطى  ذلك،  ومقابل  تلقائي.  ب�صكل 

الإعدادي لتالميذ ال�صنة ال�صاد�صة ابتدائي الناجحني واملنتقلني 

اإىل موؤ�ص�صات خارج �صكناهم ح�صب عدد املقاعد التي تتوفر 

عليها داخليات موؤ�ص�صات ال�صتقبال.

يف التعليم الثانوي الإعدادي، عرف عدد التالميذ القاطنني 

يف الداخليات تزايدا طفيفا، اإذ انتقل من حوايل 653 32 �صنة 

ليرتاجع بعد   ،2006-2005 �صنة   38 014 اإىل   2001-2000

انخف�صــت  وهكذا   .2009-2008 �صنة   35 188 اإىل  ذلك 

اإىل   %3,2 من  الإعدادي  الثانـوي  التعليم  تالميذ  اإيواء  ن�صبـة 

.%2,5

ومن ناحية اأخرى، انتقلت ن�صبة التالميذ املقيمني بالداخليات 

التابعة لالإعداديات القروية من 31% اإىل 49,4% خالل الفرتة 

نف�صها. و�صتتجاوز هذه الن�صبة 50% �صنة 2010 ليكون ذلك 

اأن عدد التالميذ الداخليني يف الو�صط  اأول مرة ي�صجل فيها 

ويعود  احل�رشي.  الو�صط  يف  نظرائهم  عدد  يفوق  القروي 

الو�صط  للداخليات يف  الإيوائية  الطاقة  الن�صبي يف  الرتفاع 

�صبكة  منو  مع  موازاة  الداخليات،  �صبكة  تو�صع  اإىل  القروي 

الإعداديات القروية.

ومع الربنامج ال�صتعجايل، عرفت اأعداد التالميذ الداخليني 

يف الإعدادي تزايدا مطردا، اإذ انتقلت من 516 35 �صنة -2010

2009 اإىل 764 46 �صنة 2012-2013؛ )41% منهم اإناث(.

قام  البتدائي،  للتعليم  املوالية  املرحلة  التمدر�س يف  ولتعميم 

الوطني،  التعاون  مع  �رشاكات  بعقد  الوطنية  الرتبية  قطاع 

واجلمعيات املن�صوية حتت لواء الفيدرالية الوطنية للجمعيات 

اخلريية، وكذلك اجلمعيات املحلية، من اأجل ا�صتقبال التالميذ 

املمنوحني الذين يتعذر اإيواوؤهم يف الداخليات ب�صبب �صعف 

تقع  التــي  الطالب،  طاقتهــا ال�صتيعابيــة. وقد مكنت دور 

�صنة  تلميذ   47 227 اإيواء  من  اأ�صــا�صــا،  القـروي  الو�صط  يف 

2012-2013، ينتمي 74% منهم اإىل التعليم الثانوي الإعدادي، 

و25% منهم اإىل التعليم الثانوي التاأهيلي، و1% فقط اإىل التعليم 

البتدائي. ومتثل الإناث 42% من التالميذ القاطنني يف تلك 

الدور.

امل�صتفيدين  ح�صة  فاإن  التاأهيلي،  الثانوي  للتعليم  بالن�صبة  اأما 

ارتفاع  رغم   ،%6 اإىل   %7 من  تراجعت  قد  الداخليات  من 

اإىل   2001-2000 966 30 �صنة  عدد التالميذ الداخليني من 

942 41 �صنة 2008-2009. ويرجع هذا النخفا�س الن�صبي 

ب�صكل  القروي  الو�صط  التاأهيلية يف  الثانويات  �صبكة  اإىل منو 

موؤ�ص�صة   82 من  الثانويات  تلك  عدد  انتقل  حيث  خا�س، 

 .2009-2008 �صنة  موؤ�ص�صة   174 اإىل   2001-2000 �صنة 

وهكذا، اأخذ تالميذ الإعدادي القرويون الذين ينتقلون اإىل 

يف  فاأكرث،  اأكرث  درا�صتهم،  يتابعون  التاأهيلي  الثانوي  التعليم 

على  وعالوة  الرتابية.  جماعاتهم  يف  املوجودة  املوؤ�ص�صات 

عدد  ربع  �صوى  ميثلن  يكن  مل  اللواتي  الفتيات  فاإن  ذلك، 

الداخليني �صنة 2000-2001، قد �رشن ميثلن اأكرث من الثلث 

�صنة 2009-2008.
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تطور اأعداد تالميذ الثانوي الإعدادي الداخليني

امل�صدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.
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تطور اأعداد تالميذ الثانوي التاأهيلي الداخليني

امل�صدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.
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41 التقرير التحليلي

املتخذة  الإجراءات  اهتمت  ال�صتعجايل،  الربنامج  اإطار  يف 

من جهة، بتو�صيع القدرة ال�صتيعابية للداخليات، ال�صيء الذي 

مكن من ا�صتقبال 099 55 تلميذ خالل 2012-2013 ومن جهة 

اأخرى، كان من �صاأن الرفع من مبلغ املنح املخ�ص�صة لتالميــذ 

الثانــوي التاأهيلــي )الذي ارتفع من 700 اإىل 260 1 درهم( 

اأن يح�صن خدمات الإطعام: فقد بلغ املبلغ املخ�ص�س للوجبة 

كما  6,80 دراهم،  عو�س  درهما   14 الواحدة  الغذائية 

يف  الفعلية  والإيواء  الإطعام  مدة  اأن  كما  �صابقا.  احلال  كان 

الداخليات قد مت متديدها، ابتداء من 2009، لت�صل 230 يوما 

عو�س 180 يوما )28(.

الداخليات غري مواكب لإيقاع  بناء  اإيقاع  يبقى  ومع ذلك، 

تزايد اأعداد التالميذ، ل�صيما واأن الزيادة املهمة التي عرفتها 

اأعداد التالميذ يف البتدائي قد انعك�صت لحقا على طلب 

التعليم الثانوي.

يطبعان  اللذان  والبطء  التاأخر  يوؤثر  ذلك،  على  وزيادة 

النفقات  و�رشف  املنح  باإعطاء  املرتبطة  الإدارية  الإجراءات 

ب�صكل �صلبي على ال�صري العادي لهذه اخلدمة.

3. اأ�صكال اأخرى للدعم الجتماعي للتالميذ

رغم منو التعليم املدر�صي يف الو�صط القروي، ما تزال م�صكلة 

ولوج املدر�صة قائمة ب�صبب بعد املدار�س التي ت�صتقبل التالميذ 

القروي،  الو�صط  ال�صكن يف  عن مقرات �صكناهم، وت�صتت 

والنق�س احلا�صل يف و�صائل النقل، و�صعف الطاقة الإيوائية 

للداخليات ودور الطالب.

املدر�صي •�النقل 
 15 ذات  للنقل  �رشاء حافالت  اإىل  الوطنية  الرتبية  قطاع  بادر 

اإىل 25 مقعدا لفائدة بع�س املوؤ�ص�صات التعليمية القروية التي 

 2004 �صنتي  بني  فما  مهمة.  مدر�صي  هدر  ن�صب  تعرف 

و2008، وزع هذا القطاع 80 حافلة على العديد من جهات 

لها �صوى  املتوا�صعة مل يكن  امل�صاهمة  اأن هذه  اململكة. غري 

النقل املدر�صي  اإذ مل ي�صتفد من  تاأثري حمدود على التمدر�س، 

�صوى 432 6 تلميذ �صنة 2009-2008.

ومن جهته، برمج املخطط ال�صتعجايل تعميم النقل املدر�صي 

جميع  وعلى  املحدثة،  القروية  الإعداديات  جميع  على 

هذا  اإطار  يف  خ�ص�صت،  وهكذا  اجلماعاتية.  املدار�س 

اجلماعاتية  للمدار�س  مقعدا   25 ذات  حافلة   43 املخطط، 

القروية  الإعدادية  للثانويات  مقعدا   35 ذات  حافلة  و653 

املحدثة، كما مت توزيع 25 األف دراجة هوائية على التالميذ 

املحتاجني.

النقل  من  ا�صتفادوا  الذين  التالميذ  عدد  بلغ  فقد  وبالفعل، 

يف   %7 منهم   ،2013–2012 �صنة  م�صتفيد   21 604 املدر�صي 

يف  و%16  الإعدادي،  الثانوي  يف  و%77  البتدائي،  التعليم 

الذي  العدد  عن  بعيدون  نحن،  واإذن،   التـاأهيلي.  الثانوي 

حدده املخطط ال�صتعجايل، وهو 000 50 م�صتفيد.

النقل  الإكراهات حتول دون منو  اأن هناك جمموعة من  اأكيد 

املدر�صي: فاإىل ال�صعوبات املرتبطة بالتدبري اليومي لذلك النقل 

)الوقود، والتاأمني، وال�صيانة، وال�صائقون، وامل�صاهمات...( 

اإىل  اأ�صف  اجلغرافية.  املناطق  بع�س  ولوج  �صعوبة  ت�صاف 

ذلك اأن تعدد املتدخلني يف هذه العملية )الأكادميية، والنيابة، 

اجلماعي،  واملجل�س  املدر�صي،  النقل  وجمعية  واملوؤ�ص�صة، 

التن�صيق  عمليتي  تعقيد  من  يزيد  والأ�رشة...(  واملقاولة، 

وتوزيع امل�صوؤوليات.

تي�صري •�برنامج 
الذين  انقطاع الأطفال  اأجل حماربة  تي�صري من  برنامج  و�صع 

هذا  ويقوم  الدرا�صة.  عن  املحرومة  املناطق  من  ينحدرون 

بع�س  لفائدة  �صهرين،  مالية، كل  مبالغ  الربنامج على حتويل 

وتتوىل  الدرا�صة.  على  اأبناوؤهم  يواظب  اأن  ب�رشط  الآباء، 

اجلمعية املغربية لدعم التمدر�س تدبري هذا امل�رشوع، ب�رشاكة 

العلمي،  والبحث  والتكوين  للرتبية  الأعلى  املجل�س  مع 

وقطاع الرتبية الوطنية.

واملبلغ املخ�ص�س �صهريا لكل طفل هو 60 درهما يف ال�صنتني 

الأوىل والثانية من التعليم البتدائي، و80 درهما يف ال�صنتني 

التعليم  من  الأخريتني  ال�صنتني  يف  درهم  و100  املواليتني، 

هذه  تعطى  الإعدادي.  ال�صلك  يف  درهم  و140  البتدائي، 

الإعانات ع�رشة اأ�صهر يف ال�صنة، ويتم حتويلها اإىل امل�صتفيدين 

منها كل �صهرين. 

 79 500 تي�صري  برنامج  من  ا�صتفاد   ،2009-2008 �صنة  يف 

اإىل  وينتمون  مدر�صي،  قطاع   274 على  يتوزعون  تلميذ؛ 

ت�صاعف  وقد  والتكوين.  للرتبية  جهوية  اأكادمييات  خم�س 

 ،2010-2009 عمليا عدد امل�صتفيدين من هذا الربنامج �صنة 

اإذ بلغ 000 300 تلميذ، يتوزعون على 418 قطاع مدر�صي 

يف  امل�صتفيدين  اأولئك  عدد  ا�صتمر  ولقد  جهة.   11 يف  تقع 

اإىل   ،2011-2010 �صنة  تقريبا   450 000 من  لينتقل  التزايد 

حوايل 000 690 �صنة 2013-2012. 

الزيادة  من  امل�رشوطة  املالية  التحويالت  تلك  مكنت  وقد 

الفر�س  تكافوؤ  وحت�صني   ،%10 بـ  املدر�صة  ولوج  معدل  يف 

عن  التغيبات  من  واحلد   ،%3 بـ  النوع  بح�صب  املدر�صية 

اأثر  تي�صري  لربنامج  كان   ،2010 �صنة  ففي   .%60 بـ  الدرا�صة 
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من  احلد  على  وخا�صة  املغرب،  يف  التمدر�س  على  اإيجابي 

ظاهرة النقطاع عن الدرا�صة؛ كما �صمح بالزيادة يف معدل 

املدر�صة، وحت�صني  اإىل  الدرا�صة  عن  املنقطعني  التالميذ  عودة 

م�صتوى تعلمات التالميذ )29(.

غري اأن تطبيق برنامج تي�صري واجه عدة م�صاكل تتعلق باملزامنة 

بني �رشف امليزانية املخ�ص�صة له وحتويلها لالأ�رش املعنية؛ ال�صيء 

الذي اأدى اإىل بطء تلك العملية، واأ�صفر عن نفقات اإ�صافية، 

اإن على م�صتوى الوقت اأو اللوجي�صتيك، اأو املوارد. 

معينة،  ترابية  جماعات  ا�صتهداف  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

وانتقاءها على اأ�صا�س اأنها جماعات حمرومة، قد خلق، لدى 

اجلماعات املجاورة املق�صاة، ال�صعور بعدم امل�صاواة الرتابية؛ 

املطالبة  اإىل  اجلماعات  تلك  و�صكان  منتخبي  دفع  ما  وهو 

انتقاء  فاإن  وبالفعل،  جماعاتها.  لي�صمل  الربنامج  بتعميم 

مل  حمرومة  جماعات  اأنها  اأ�صا�س  على  امل�صتفيدة  اجلماعات 

اأكرث  اأ�رشا  املق�صاة  اجلماعات  يف  جند  قد  لأننا  موفقا،  يكن 

فقرا من تلك التي جندها يف اجلماعات امل�صتفيدة. لقد كان 

اأ�صا�س  الربنامج على  امل�صتفيدين من هذا  انتقاء  الأن�صب  من 

اأو عوزها(، ولي�س  النتماء لالأ�رشة )مع مراعاة مدى ي�رشها 

على اأ�صا�س النتماء للجماعة الرتابية. 

»مليون حمفظة« امللكية  •�املبادرة 
لإعطاء نف�س جديد لتعميم التمدر�س الإجباري، والحتفاظ 

عرب  وخا�صة  املدر�صة،  يف  التالميذ  من  ممكن  عدد  باأكرب 

الأطفال،  بتمدر�س  املرتبطة  املادية  التكاليف  من  التخفيف 

امللكية  املبادرة  اإطار  يف   - الوطنية  الرتبية  قطاع  اأحدث 

املدر�صية  والكتب  اللوازم  لتوزيع  نظاما   - حمفظة«  »مليون 

على تالميذ التعليم العمومي، وذلك منذ �صنة 2009-2008.

املبادرة  من  ي�صتفد  مل   ،2009-2008 �صنة  اأي  البداية،  يف   

البتدائي،  التعليم  تالميذ  �صوى  حمفظة«  »مليون  الوطنية 

وتالميذ ال�صنة الأوىل اإعدادي، الذين ينتمون اإىل الوحدات 

قبل  من  امل�صتهدفة  اجلماعات  تراب  يف  الواقعة  املدر�صية 

 ،2010-2009 �صنة  ويف  الب�رشية.  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

تو�صعت هذه العملية لت�صمل كل الوحدات املدر�صية بالتعليم 

التالميذ  بني  التمييز  مع  اإعدادي،  الأوىل  وال�صنة  البتدائي، 

تبعا  عليهم،  املوزعة  والكتب  اللوازم  نوعية  يف  امل�صتفيدين 

مل�صتواهم الدرا�صي ومكان اإقامتهم.

عملية  مكنت   ،2009-2008 الدرا�صي  املو�صم  وخالل 

»مليون حمفظة« من ا�صتفادة 264 808 2 تلميذ، ما ميثل %93 

بالبتدائي و7% بالثانوي الإعدادي. اأما يف املو�صم الدرا�صي 

 3 214 580 اإىل  امل�صتفيدين  عدد  ارتفع  فقد   ،2011-2010

ا�صتفادوا  قد  تلميذ   3 617 386 باأن  كذلك  ونذكر  تلميذ. 

من هذه العملية خالل املو�صم الدرا�صي 2012-2013، ما ميثل 

87% بالبتدائي و13% بالثانوي الإعدادي.

التمدر�س،  لدعم  املغربية  اجلمعية  تتوىل  اأخرى،  ناحية  ومن 

الكتب  ون�رش خريطة  اإعداد  املركزية،  الإدارة  ممثلة  بو�صفها 

التنفيذية  مكاتبها  اإ�صارة  رهن  وت�صع  الر�صمية،  املدر�صية 

الأخرية،  هذه  لتتوىل  ال�رشورية،  العتمادات  اجلهوية 

التنفيذية  املكاتب  على  العتمادات  تلك  توزيع  بدورها، 

الإقليمية للجمعية. 

وعلى ال�صعيد املحلي، تقوم كل جمعية من جمعيات »دعم 

اختياره  )يتم  مكتبي  مع  اتفاقية  بتوقيع  النجاح«  مدر�صة 

هذه  ومبقت�صى  لالأ�صعار(.  املتعار�صة  التقديرات  اأ�صا�س  على 

التفاقية، يلتزم هذا الأخري بت�صليم اللوازم والكتب املدر�صية 

احرتام  مع  امل�صتهدفة  التعليمية  للموؤ�ص�صة  الدعم  مو�صوع 

توقع  اأخرى،  جهة  ومن  الت�صليم.  واآجال  املطلوبة،  اجلودة 

الإقليمي  التنفيذي  املكتب  مع  �رشاكة  اتفاقية  املعنية  اجلمعية 

للجمعية املغربية لدعم التمدر�س الذي يلتزم، بدوره، بتحويل 

العتمادات املقابلة حل�صابها اخلا�س.

غري اأن الت�صيري املايل لهذه العملية بوا�صطة اجلمعيات مل ميكن 

من حل كل امل�صاكل املرتبطة ببطء امل�صاطر املتعلقة بالنفقات 

العمومية والتي ولدت �صعوبات اأخرى اأكرث حدة.

بخلق  املرتبطة  الإجراءات  �صعوبة  �صاهمت  ناحية،  فمن 

اأو  املغرب  بربيد  البنكية  ح�صاباتها  فتح  وبطء  اجلمعيات 

اخلزينة العامة، يف عرقلة الربجمة الزمنية لهذه العمليات؛ ومن 

من  العملية  لهذه  واملايل  املادي  الت�صيري  يعاين  اأخرى،  ناحية 

�صعف متكن مديري املوؤ�ص�صات التعليمية )الذين يتم اختيار 

بقواعد  الإملام  من  البيداغوجية(  الهيئة  �صمن  من  معظمهم 

وم�صاطرها.  اإ�صارتهم  رهن  املو�صوعة  العتمادات  �رشف 

كما ي�صكل، بالن�صبة لأولئك املديرين، عبءا اإ�صافيا ياأتي يف 

وقت يكونون فيه من�صغلني بالإعداد للدخول املدر�صي. 

اأن ال�صعوبات اللوجي�صتيكية الناجمة عن   ي�صاف اإىل ذلك 

الفرعيات  اإىل  املركزية  املدار�س  من  املدر�صية  اللوازم  نقل 

يف  الواقعة  الوحدات  منها  وخا�صة  املدر�صية،  والوحدات 

توزيع  على  �صلبا  توؤثر  الولوج،  و�صعبة  املعزولة  املناطق 

يف  يدر�صون  الذين  الأطفال  على  املدر�صية  والكتب  اللوازم 

تلك الوحدات.

4. حدود ا�صتهداف الدعم الجتماعي للتمدر�س

الدعم  اإطار  يف  للتالميذ  اخلدمات  من  جمموعة  قدمت 

املتعلقة  املعطيات  على  واعتمادا  للتمدر�س.  الجتماعي 
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تقييم  مت  والتكوين،  للرتبية  اجلهوية  الأكادمييات  مبيزانيات 

هذا  يف  للتالميذ  قدم  الذي  الجتماعي  الدعم  ا�صتهداف 

املالحظات  بع�س  التقييم  ذلك  من  ون�صتخل�س  الإطار. 

جنملها فيما يلي:

املدر�صية •�املطاعم 
حماربة  هو  البتدائي  التعليم  يف  املدر�صية  املطاعم  هدف 

من  كان  وقد  رئي�صي.  ب�صكل  الدرا�صة  عن  املبكر  النقطاع 

املتوقع، اإذن، اأن يكون عدد امل�صتفيدين من املطاعم املدر�صية 

مرتفعا ن�صبيا يف اجلهات التي ت�صجل اأعلى ن�صب النقطاع 

عن الدرا�صة. غري اأن العالقة اخلطية بني ن�صب النقطاع عن 

املدر�صية  املطاعم  القرويني من  امل�صتفيدين  الدرا�صة، ون�صب 

اأن  يالحظ  اإذ  متاما:  ذلك  عك�س  تبني  املعنية  اجلهات  يف 

ح�ص�س امل�صتفيدين من املطاعم املدر�صية �صعيفة يف اجلهات 

التي ي�صجل فيها، ن�صبيا، اأعلى ن�صب النقطاع املدر�صي.

اإن ن�صب النقطاع عن الدرا�صة ل تف�رش، يف الواقع، �صوى 

جمال  يف  الأكادمييات  بني  امللحوظة  التباينات  من   %68

تخ�صي�س املوارد للمطاعم املدر�صية. ويرجع ما تبقى )%32( 

اإىل عوامل اأخرى، وخا�صة منها ن�صب هيمنة الطابع القروي، 

)الدواوير(  القروية  ال�صكنية  التجمعات  وتغطية  والفقر، 

املختلفة، واأولويات كل اأكادميية على حدة.

اإن التحليل متعدد املعايري الذي يعترب كل هذه الأبعاد مل يربز 

على  املدر�صية  باملطاعم  اخلا�صة  لالعتمادات  معقلنا  توزيعا 

امل�صتوى اجلهوي.

الثانوي التعليم  •�منح 
الثانوي  التعليم  يف  والإيواء  بالإطعام  املعنيون  التالميذ 

املعوزة،  الأ�رش  من  ينحدرون  الذين  التالميذ  هم  الإعدادي 

التعليم  اإىل  البتدائي  التعليم  من  وانتقلوا  جنحوا  والذين 

الإعدادي. اإل اأن اأولئك التالميذ ل ي�صتفيدون كلهم من تلك 

الأحيان،  اأكرث  منهم، يف  املمنوحني  في�صطر غري  اخلدمات، 

اإىل التوقف عن الدرا�صة.

يف �صنة 2008-2009، ويف ال�صنة الأوىل اإعدادي، �صجلت 

ن�صبة  مقابل   %17 بلغت  هدر  ن�صبة  الداخليني  التالميذ  لدى 

وهذا  الداخليني.  غري  القرويني  التالميذ  لدى  م�صجلة   %23

التالميذ  جناح  فر�س  من  يزيد  داخلية  يف  الإقامة  اأن  يعني 

القرويني ب�صت نقط.

لأن  اأكرب،  اأهمية  الإيجابي  التاأثري  هذا  يكت�صي  الواقع،  يف 

اإىل  البتدائي  من  واملنتقلني  الناجحني  القرويني  التالميذ 

بالإعدادية  اللتحاق  ي�صتطيعون  ل  الإعدادي  الثانوي 

الإيجابي  التاأثري  ياأتي  ثمة  ومن  منحة.  على  يح�صلوا  مل  اإذا 

اأي�صا  واإمنا  وحده،  املدر�صي  النجاح  على  لي�س  للداخليات 

على ولوج التعليم الثانوي الإعدادي. 

املالحظــة  ن�صجل  التاأهيلي،  الثانوي  التعليم  وبخ�صو�س 

نف�صها، التي عنت لنا مع التعليم الثانوي الإعدادي. ففي �صنة 

2008-2009 بلغت ن�صبة الهدر املدر�صي يف اجلذع امل�صرتك 

17% بالن�صبة للتالميذ الداخليني، مقابل 28% بالن�صبة للتالميذ 

التالميذ  لفائدة  نقطة   11 بفارق  اأي  الداخليني  غري  القرويني 

الداخليني. 

التالميذ  جلميع  تعطى  التاأهيلي  الثانوي  التعليم  منح  اأن  غري 

الثانوي  اإىل  الإعدادي  الثانوي  من  واملنتقلني  املوجهني 

الذين  واملنتقلني  املوجهني  التالميذ  اأن  يعني  التاأهيلي، وهذا 

ينحدرون من اأ�رش مي�صورة ي�صتفيدون من منح التعليم الثانوي 

التاأهيلي على قدم امل�صاواة مع زمالئهم الذين ينحدرون من 

الأ�رش املعوزة: واإذن ل يوجد، اأي متييز اإيجابي لفائدة التالميذ 

املحتاجني.
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ميزانية املطاعم املدر�صية ون�صب النقطاع عن الدرا�صة )بـ %(

 معطيات ح�صب الأكادمييات مر�صلة 

من طرف مديرية ال�صوؤون العامة وامليزانية واملمتلكات 2010-2009.

 امل�صدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.
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5. الدعم الجتماعي للطلبة

ت�صاهم اخلدمات املوجهة للطلبة يف خلق مناخ مالئم للحياة 

اإىل  التتلمذ  و�صعية  من  انتقالية  مرحلة  تعترب  التي  اجلامعية 

التو�صيات  ببع�س  امليثاق  جاء  وقد  العملية.  احلياة  و�صعية 

وجتويد  للطلبة  املقدمة  اخلدمات  �صري  حت�صني  اإىل  الرامية 

تدبريها. 

لالأعمال  الوطني  املكتب  اأحدث  التو�صيات،  تلك  ولتطبيق 

اجلامعية الجتماعية والثقافية )ONOUSC( �صنة 2001، باعتباره 

موؤ�ص�صة عمومية ذات �صخ�صية معنوية وا�صتقالل مايل. وتتمثل 

مهمة هذا املكتب يف تقدمي جمموعة من اخلدمات للطلبة يف 

اإطار احلياة اجلامعية، من قبيل الإ�صكان، والإطعام، والتغطية 

ال�صحية، واملنح الدرا�صية، والأن�صطة الثقافية والريا�صية.

يف  القاطنني  عدد  يتغري  مل  واملنح،  الإ�صكان  م�صتوى  على 

ال�صنوات  خالل  العليا  املدار�س  وداخليات  اجلامعية  الأحياء 

م�صتفيد.   34 000 حول  يتاأرجح  ظل  اإذ  2000–2008؛ 

واأعداد  الطلبة،  اأعداد  ا�صتقرار  جزئيا،  يف�رش،  ما  وهذا 

الإيوائية  الطاقة  وا�صتقرار  العايل،  التعليم  يف  املمنوحني 

الطلبة  ن�صيب  فاإن  وبالفعل،  اجلامعية.  والأحياء  للداخليات 

القاطنني بالأحياء اجلامعية طيلة هذه الفرتة هو 10% بالن�صبة 

للطلبة عموما، و32% بالن�صبة للطلبة للممنوحني. 

مع املخطط ال�صتعجايل، عرفت اأعداد الطلبة واأعداد الطلبة 

املمنوحني يف التعليم العايل تزايدا متناميا )76% و68% على 

بالأحياء  القاطنني  اأعداد  تزدد  مل  الذي  الوقت  يف  التوايل( 

حيث   ،%17 بن�صبة  اإل  العليا  املدار�س  وبداخليات  اجلامعية 

اإىل   2010-2009 �صنة   34 817 من  الأعداد  تلك  انتقلت 

041 41 �صنة 2012-2013. وقد ترتب عن ذلك انخفا�س يف 

ن�صبة الطلبة القاطنني التي انتقلت من 11% �صنة 2009 اإىل %8 

�صنة 2013، من جهة، ويف ن�صبة الطلبة القاطنني من املمنوحني 

التي تراجعت من 27% اإىل 19% خالل ال�صنوات تف�صها، من 

لالأحياء  الإيوائية  القدرة  تو�صيع  اأن  يعني  وهذا  ثانية.  جهة 

اإذ مل تتم ال�صتجابة  اأعداد الطلبة،  اجلامعية مل يواكب تطور 

اإل لـ 35% من الطلبات.

لالأعمال  الوطني  املكتب  اأطلقه  الذي  الطموح  الربنامج  ومع 

اجلامعية الجتماعية والثقافية، واملتعلق ببناء الأحياء واملطاعم 

اجلامعية واإ�صالحها، ومع العمل الذي قام به القطاع اخلا�س 

الإيوائية  القدرة  ت�صل  اأن  املفرو�س  من  كان  املجال،  هذا  يف 

لالأحياء اجلامعية اإىل حوايل 000 64 �رشير يف اأفق 2016-2015.

يف  للطلبة  املقدمة  الوجبات  عدد  بقي  لالإطعام،  بالن�صبة 

الداخليات والأحياء اجلامعية م�صتقرا، وقارب نحو 6 ماليني 

بيــن  املمتدة  الفتــرة  طيــلـة  �صنـة  كل  وجبة  األف  و100 

2000 و2009. ومع ذلك، فقد ارتفع عدد تلك الوجبات 

مع املخطط ال�صتعجايل لي�صل اإىل 7 ماليني و200 األف وجبة 

�صنة 2012-2013، اأي بزيادة اأكرث من مليون وجبة. 

وعلى الرغم من كون ثمن تذكرة الوجبة الواحدة مل يعرف 

الطلبة  معظم  فاإن  درهم،   1,40 م�صتقرا يف  وبقي  تغيري،  اأي 

يعر�صون عن املطاعم اجلامعية العمومية، ب�صبب ما يعتربونه 

نق�صا يف جودة اخلدمات املقدمة لهم. وح�صب درا�صة اأجنزها 

املكتب الوطني لالأعمال اجلامعية الجتماعية والثقافية، فاإن 

على  الإقبال  غري  اأخرى  حلول  يختارون  الطلبة  من   %90

املطاعم اجلامعية.

ولتغطية النق�س احلا�صل يف العر�س العمومي يف جمال تغذية 

اجلامعية  لالأعمال  الوطني  املكتب  اأبرم  واإيوائهم،  الطلبة 

اخلا�س  القطاع  مع  �رشاكة  اتفاقيات  والثقافية  الجتماعية 

قد  املكتب  اأحياء جامعية جديدة. وكان ذلك  بناء  اأجل  من 

الإقامات  بناء  برجمة  على  للم�صاعدة  اأداة  ذلك،  قبل  و�صع، 

اجلامعية وجتهيزها، وتو�صيعها، واإعادة هيكلتها. وقد مكنت 

الأحياء اجلامعية وجتهيزها  ببناء  املعنيني  الفاعلني  الأداة  تلك 

من التوفر على اإطار مرجعي يف هذا املجال. لكن ثمن الإيواء 

يف الأحياء اجلامعية اخلا�صة يظل مكلفا )اإذ يرتاوح بني 300 

و200 1 درهم �صهريا مقابل 40 درهما يف الأحياء اجلامعية 

الطبقات  اأبناء  اإل  بالتايل،  منه،  ي�صتفيد  ول  العمومية(، 

املتو�صطة واملي�صورة.

العليا،  درا�صاتهن  متابعة  على  القرويات  الفتيات  ولت�صجيع 

اخلام�س  موؤ�ص�صة حممد  بني  املربمة  ال�رشاكة  اتفاقيات  مكنت 

للت�صامن وبع�س اجلهات من بناء »دور للطالبات«، ت�صتفيد 

منها الطالبات اللواتي ينحدرن من الو�صط القروي. 

 الر�صم البياين 26

تطور اأعداد الطلبة املمنوحني والقاطنني بالأحياء اجلامعية )بالآلف(

امل�صدر: املكتب الوطني لالأعمال اجلامعية الجتماعية والثقافية.
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 وتنبغي الإ�صارة، يف اخلتام، اإىل اأن امليزانية ال�صنوية املخ�ص�صة 

مليون   428 م�صتقرة يف حوايل  بقيت  قد  العايل  التعليم  ملنح 

ومل  و2009.   2003 �صنتي  بني  املمتدة  الفرتة  طيلة  درهم 

والزيادة  املنح،  تلك  مبلغ  مبراجعة  العايل  التعليم  قطاع  يقم 

الإجازة  �صلك  منح  عرفت  وهكذا   .2012 �صنة  اإل  فيها، 

�صلك  منح  يف  الزيادة  متت  كما  درهم،   200 قدرها  زيادة 

امليزانية  ارتفعت  300 درهم. وبذلك  بـ  املا�صرت والدكتوراه 

اإىل   2012 �صنة  درهم  مليون   718 من  الطلبة  ملنح  املخ�ص�صة 

254 1 مليون درهم �صنة 2013، اأي بزيادة %75 )30(.

املغربية  لل�صاكنة  التعليمي  امل�صتوى  عرفها  التي  الزيادة  تربز 

يدع  ل  مبا  الثمانينيات،  منذ  فاأكرث  �صنة   15 العمر  من  البالغة 

العمومية  ال�صلطات  بذلتها  التي  املجهودات  لل�صك،  جمال 

يف جمال الرتبية والتكوين. وقد �صاهم تطبيق امليثاق الوطني 

املخطط  بها  جاء  التي  الإجراءات  وتنفيذ  والتكوين،  للرتبية 

ال�صتعجايل، يف ت�رشيع وترية تطور الرتبية يف اجتاه احلد من 

اأن  غري  التعليمية.  الفر�س  تكافوؤ  وعدم  املدر�صية،  الفوارق 

الق�صاء على هذه الأخرية، بالن�صبة للن�صاء، ما يزال يت�صم ببطء 

كما يبني ذلك تقييم و�صعيتهن. 

 ورغم التقدم احلا�صل يف هذا املجال، ما تزال هناك تباينات 

الو�صطني احل�رشي والقروي، وبني خمتلف  للعيان بني  بارزة 

جهات اململكة. ويقت�صي تخطي هذا الواقع، من كل �صيا�صة 

متييزية  �صيا�صة  تكون  اأن  والنجاعة،  الفعالية  تتوخى  تربوية 

اخلا�صة بكل جهة  الإكراهات  العتبار  بعني  تاأخذ  اإيجابية، 

من جهات اململكة، واأن ت�صتهدف بالفعل الفئات الجتماعية 

التي ت�صعها �صمن اأهدافها.

التي  الجتماعي  الدعم  اإجراءات  اأن  كذلك،  ويالحظ، 

اأجل  من  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  بها  اأو�صى 

التعليمية، وت�رشيع وترية تطبيق مبداإ تكافوؤ  الفوارق  تقلي�س 

الفر�س، مل حتقق كل النتائج املتوخاة منها. فاإذا كانت بع�س 

الختاللت املرتبطة بنق�س الو�صائل املادية والب�رشية حتد من 

الجتماعي  الدعم  اإطار  يف  للتالميذ  املقدمة  اخلدمات  تاأثري 

اأخرى  مبادرات  فاإن  مثال،  املدر�صية،  كاملطاعم  للتمدر�س، 

تقلي�س  يف  ملحوظ  ب�صكل  ت�صاهم  واملنح،  كالداخليات، 

معدلت الهدر املدر�صي، وخا�صة يف الو�صط القروي.

ورغم املجهودات املبذولة على م�صتوى املنح واإيواء الطلبة، 

فاإن تو�صيع الأحياء اجلامعية ل ي�صتجيب، يف كل الأحوال، 

امل�صتمر  التزايد  ب�صبب  الأحياء  تلك  على  املتزايد  للطلب 

لأعداد الطلبة يف اجلامعة. 

خــاتـمــة اجلزء الأول
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املراجــع 

تالميذ  لإيواء  فعالة  ا�صرتاتيجيات  وتنمية  ت�صخي�س  حول  درا�صة   )27(

الإعدادي التاأهيلي يف الو�صط القروي واملحيط احل�رشي. وزارة الرتبية 

الوطنية، 2009.

)28( التقرير الوطني حول احل�صيلة النهائية للربنامج ال�صتعجايل، قطاع 

الرتبية الوطنية، 2012. 

.2010 ،J-PAL .»29( درا�صة تقوميية لربنامج »تي�صري(

ال�صتعجايل،  للمخطط  النهائية  احل�صيلة  حول  الوطني  التقرير   )30(

قطاع التعليم العايل، 2012.



اجلزء الثاين

احلكامة والإ�سالح البيداغوجي
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التمييز  الإطار،  هذا  يف  وميكننا  والتكوين.  الرتبية  لنظام 

وهي: الإ�صالح  تطبيق  منها  مر  عامة  مراحل  ثالث   بني 

ومرحلة   )2008-2002( ومرحلة   )2001-2000( مدحلة 

)2009-2013(.  وحتفل كل مرحلة من هذه املراحل بوقائع 

خمتلفة وبارزة. 

اإطاره  اإقرار امليثاق وماأ�ص�صة   :)2001-2000( املرحلة الأوىل 

الهيكلي 

متيزت هذه املرحلة التي بو�صع الإطار التنظيمي واملوؤ�ص�صاتي، 

يف  بالالمركزية  املتعلقة  القوانني  واإ�صدار  اإعداد  فيها  مت  اإذ 

القانون   ،01.00 )القانون  الوطنية  والرتبية  العايل  التعليم 

اأن مرا�صيم  00.13(. غري  القانون   ،00.12 القانون   ،00.07

اجلديدة  امل�صتقلة  الهياكل  واإحداث  الالمركزية،  تطبيق 

اإىل نوع من  اأدى  مما  قليلة،  باجلامعات والأكادمييات كانت 

ملحة.  كانت  الفاعلني  انتظارات  واأن  خ�صو�صا  الرتباك، 

وتعني انتظار املرحلة الثانية، لإ�صدار بع�س املرا�صيم العامة. 

القوانني  من  ن�صني  تطبيق   :)2008-2002( الثانية  املرحلة 

املذكورة وو�صع هياكل جديدة لتدبري الأكادمييات واجلامعات 

واملوؤ�ص�صاتي  التنظيمي  الإطار  بو�صع  املرحلة  هذه  متيزت 

اجلامعة(  اإدارتها، جمل�س  اجلهوية وجمل�س  )الأكادميية  اجلديد 

وتعبئة العديد من الفاعلني حول الإ�صالح. غري اأن التح�صري 

اإعادة  اأن  يتم، كما  الفاعلني، مل  العديد من هوؤلء  لنخراط 

الهيئات  تدعيم  عليهم  يتعني  الذين  امل�صتخدمني  انت�صار 

اجلديدة مل يكن يف م�صتوى متطلبات اإ�صالح بهذا احلجم. 

الفاعلني  كفايات  لتاأهيل  املربجمة  التكوينات  تنجز  مل  كما 

املعنيني ل�صغل منا�صب بهذه الهياكل اجلديدة ب�رشعة، ومبا فيه 

مديرو  منها  ا�صتفاد  التي  التكوينات  بع�س  با�صتثناء  الكفاية، 

م�صتوى  يف  تكن  مل  جودتها  باأن  العلم  مع  الأكادمييات، 

متطلبات هذه املرحلة اجلديدة من الإ�صالحات التي تقت�صي 

تاأهيال كبريا للفاعلني املعنيني. 

 الف�سل الأول

حكامة نظام الرتبية والتكوين

حا�صم  بدور  والتكوين،  الرتبية  لنظام  املركزية  احلكامة  تقوم 

عن  املتولدة  الدينامية  وهي  للتغيري،  الوطنية  الدينامية  يف 

تعتمد  انتقالية  مرحلة  قيادة  ت�صمن  فهي  الإ�صالح.  تطبيق 

ال�صتغال  قواعد  و�صع  يروم  وموؤ�ص�صاتي  تنظيمي  اإطار  على 

ويعبئ  امليثاق.  حددها  التي  الإجنازات  حتقيق  اإىل  الهادفة 

داخل  عنه  تنوب  اأخرى،  مكونات  املركزي  النظام  هذا 

امل�صتويات اجلهوية والقطاعية. هكذا، تقوم احلكامة الوطنية 

بتعبئة الأطراف املتعددة املكونة من فاعلني م�صتقلني مطالبني 

التدبري  يف  امل�صاهمة  اأجل  من  الكاملة  م�صوؤوليتهم  مبمار�صة 

حتديدا،  الأمر  ويتعلق  امل�صتويات.  كل  على  لالإ�صالح  اجليد 

بالوزارات املكلفة بالرتبية والتكوين، والأكادمييات، والنيابات 

توحيد  الأطراف  هذه  على  ويتعني  والعمادات؛  واجلامعات 

اجلهود لتحقيق جناح كل التالميذ والتلميذات يف املدر�صة. 

لهذا ال�صبب، اعترب امليثاق اأن احلكامة متثل جانبا اأ�صا�صيا من 

لهذا  ت�صمح  بحيث  والتكوين،  الرتبية  نظام  جتديد  جوانب 

املالئمة  التدبري  واآليات  القيادة  اأدوات  على  بالتوفر  الأخري 

لأهداف الإ�صالح. 

وقد حدد امليثاق يف الدعامة 15 املتعلقة بالمركزية ولمتركز 

اإن�صاء  منها:  نذكر  اأهداف  عدة  والتكوين،  الرتبية  نظام 

وتدعيم   AREF والتكوين  للرتبية  اجلهوية  الأكادمييات 

للموؤ�ص�صات  م�صتقل  تدبري  واإقرار  النيابات،  م�صاهمات 

واإدارة اجلامعات من قبل جمال�صها اخلا�صة. كما ن�س يف 

النظام  وتقييم  وتو�صيح  تن�صيق  �رشورة  على   16 الدعامة 

املذكور. 

�صيهم  امليثاق،  ع�رشية  خالل  احلكامة  تقييم  فاإن  وهكذا، 

بالأ�صا�س املراحل الكربى لتطبيق الإطار التنظيمي واملوؤ�ص�صاتي 

الالمركزية  �صوء  يف  القرار  اتخاذ  هيئات  ل�صتغال  اجلديد، 

وتقا�صم امل�صوؤوليات، وعدة التقييم املن�صو�س عليها يف امليثاق. 

1. مرحلة اإقرار الإطار التنظيمي واملوؤ�ص�صاتي 

احلال،  وبطبيعة   .)31( الإ�صالح  تطبيق  اإىل  احلكامة  تهدف 

الكربى  املكونات  تنوع  بح�صب  تنوعت  العملية  هذه  فاإن 
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و�صعف الكفاءات على م�صتوى التدبري، وقلة جتربة الفاعلني، 

ل�صيما يف املجالني الإداري واملايل، والتاأخر يف اإعادة انت�صار 

�صعف  واأخريا  اجلهوي،  ال�صعيد  على  والتجهيزات  املوارد 

نظام القيادة والإ�صالح، اأدت جميعها اإىل اإ�صعاف احلما�س 

الأول والإجماع ال�صيا�صي الوطني حول امليثاق. 

املرحلة الثالثة )2009-2013(: اإجناز الربنامج ال�صتعجايل 

متيزت هذه املرحلة باأجراأة ن�صو�س امليثاق عن طريق الربنامج 

ال�صتعجايل. فقد حدد هذا الربنامج عدة اأهداف يف م�رشوع 

»احلكامة والتخطيط والتعميم«، مثل: 

هذه  وبني  والدولة،  الأكادمييات  بني  تعاقدات  اأ.  اإجراء 

النفقات  حتدد  اأهداف  اأ�صا�س  على  واجلامعات،  الأخرية 

وخمططات العمل امللمو�صة. 

ب. دعم قدرات القيادة مبختلف م�صتويات الرتبية والتكوين. 

ج. خلق وكالت لتدعيم فعالية بع�س الوظائف. 

د. و�صع اآليات ت�صاعدية للمخططات. 

م�صاريع،  �صكل  على  الإجرائي  املخطط  اإدراج  مت  وهكذا، 

الرتبية  نظام  حكامة  اإطار  يف  الداخلي  والتقييم  والتعاقد 

والتكوين. وقد مكن تطبيق الإ�صالح الذي جت�صد يف م�صاريع 

اإجناز الربامج من خلق  باآليات التدبري والتتبع وتقييم  مرفوقة 

دينامية جديدة، وو�صع تطبيق امليثاق يف م�صاره الإيجابي. 

تدبريية  و�صائل  على  الرتبوي  النظام  ح�صل  ال�صدد،  وبهذا 

الإدارات  اأ�صبحت  فقد  خدماته.  بتح�صني  له  �صمحت 

املركزية تتوفر على اإمكانات اأكرب، وعلى تطبيقات معلوماتية 

ال�رشيع،  ،والتوا�صل  القرارات  لتخاذ  التح�صري  من  متكن 

للقيادة.  اأنظمة  واأخريا و�صع  واملعلومات،  املعطيات  وتبليغ 

ومن جانب اآخر، اأ�صبحت الهياكل الالمركزية والالممركزة 

تتوفرعلى  الإقليمية(،  والنيابات  اجلهوية  )الأكادمييات 

ميزانيات متكنها من دعم بنياتها التحتية املتمثلة يف املقرات 

والو�صائل والتجهيزات التكنولوجية؛ وهو ما �صاعدها على 

التوا�صل ب�صكل اأف�صل، وعلى التدبري الفعال مل�صاحلها املالية 

والإدارية وامل�صالح املكلفة بالتخطيط. 

ويتكون الربنامج ال�صتعجايل املطبق خالل هذه املرحلة، من 

ثالثة »اأق�صام« من امل�صاريع، تهم على التوايل البنيات التحتية 

الب�رشية وكفاءاتها، ومنط ال�صتغال  واللوج�صتيكية، واملوارد 

وتقييم النتائج املتوقعة. �صحيح اأن الق�صم الأول قد �صاهم يف 

دعم البنية التحتية، لكن الق�صم الثاين اعترب غري ناجح ح�صب 

راأي امل�صتفيدين منه. اأما الق�صم الثالث، فنال تقدير املكلفني 

بتدبري نظام الرتبية بف�صل متكنه من جتديد عملية التدبري عرب 

اإحداث جهاز للقيادة واآليات للتقييم الذاتي.

اجلهوية  الأكادمييات  م�صتوى  •�على 
مل يخ�صع الإ�صالح والنتائج املنتظرة من تطبيقه، لأي نقا�س 

على م�صتوى الأكادمييات، علما باأنه كان باإمكان هذا النقا�س 

اأن يثري اهتمام الفاعلني املعنيني، ويعبئهم لالإ�صهام ب�صكل كبري 

يف جناح هذه العملية. ويبدو اأن الطريقة التي مت بها اإحداث 

الأكادمييات، وتغيري نظام النيابات الإقليمية، ولدا النطباع 

معنيني  باأنهم غري  التعليمية  املوؤ�ص�صات  داخل  الفاعلني  لدى 

بالإ�صالح، اأو على الأقل، بكون هذا الأخري ل يحمل لهم اأي 

جديد. ومل ت�صمح ال�رشعة التي و�صعت بها الهياكل اجلديدة 

امل�رشوع،  دعم  اأجل  من  للتوا�صل  ا�صرتاتيجية  اأية  باإعداد 

الرتبية والتكوين، مل  القرار يف نظام  اأ�صحاب  باأن  العلم  مع 

النقا�صات  بع�س  بتن�صيط  �صوى  �صنتني،  مدى  على  يقوموا، 

»اخلجولة« حول مو�صوع الإ�صالح. وف�صال عن ذلك، فاإن 

املوؤ�ص�صات  وا�صتقاللية  اإقرار  اإىل  الرامية  التنظيمية  الن�صو�س 

التعليمية وتاأطريها، مل تر النور. وتف�رش هذه العوامل جمتمعة، 

غياب احلافزية والتعبئة لدى الفاعلني يف هذا امل�صتوى الأخري 

من النظام الرتبوي. 

العايل  التعليم  م�صتوى  •�على 
بعد  01.00 تدريجيا  القانون  اإ�صدار مرا�صيم تطبيق مواد  مت 

وبح�صب  �صنوات،  خم�س  مدى  على  وذلك   ،2002 �صنة 

تطبيق  يف  تاأخري  الأمر،  هذا  عن  ونتج  احلاجة.  تقت�صيه  ما 

عرفت  املرحلة  هذه  فاإن  ذلك،  ومع  التنظيمية.  الن�صو�س 

اجلامعات  روؤ�صاء  بتعيني  املتعلقة  اجلديدة  ال�صيغة  تطبيق 

والعمداء، وكذلك اإقرار هياكل القرار اجلديدة يف موؤ�ص�صات 

التعليم العايل، واملتمثلة يف جمل�س اجلامعة، وجمل�س التدبري. 

املهني  التكوين  م�صتوى  •�على 
الفاعلني  من  جمموعة  بتعبئة  ال�صلك  هذا  قيام  من  بالرغم 

اأي  اإعداد  يتم  مل  فاإنه  اأفقية،  مركزية  بال  ومتيزه  املوؤ�ص�صاتيني 

املقت�صيات اجلديدة  له، ق�صد مالءمة تنظيمه مع  اإطار  قانون 

دعما  قد  و00.13   00.12 القانونني  اأن  �صحيح  للميثاق. 

التكوين عن طريق التعلم وا�صتغال القطاع اخلا�س للتكوين 

املر�صوم  ل�صدور   2005 �صنة  انتظار  وجب  لكن  املهني، 

املهني  بالتكوين  املكلفة  الدولة  كتابة  لخت�صا�صات  املحدد 

ونظامها. 

هذه  خالل  والتنظيمي  القانوين  الإعداد  غياب  اأن  ويبدو  

الهياكل  و�صع  يف  احلا�صل  التاأخر  وكذلك  الثانية،  املرحلة 

تطبيق  تاأخري  يف  �صببا  �صكال  وتاأطريها،  اجلديدة  التنظيمية 

امليثاق. كما اأن نق�س املوارد الب�رشية داخل الهياكل امل�صتحدثة 
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الالمركزية  اأمام  عائقا  تقف  قانونية  اإكراهات  هناك  طبعا 

توجد  لكن  واملمتلكات،  الب�رشية  املوارد  لتدبري  ال�صاملة 

قنوات   على  بالإبقاء  الوزارة  ملديريات  ت�صمح  عوامل  اأي�صا 

املرتبطة، من حيث خدماتها،  الإقليمية  بالنيابات  الالت�صال 

بالأكادمييات. 

•��اتخذ قرار لمركزية اجلهات دون حت�صري م�صبق. وبالرغم 
اإل  التدبري،  يف  تكوينا  الأكادمييات  مديري  تلقي  من 

وجد  لهذا  عليهم،  حكرا  ظلت  املكت�صبة  املعارف  اأن 

مهام  اأمام  اأنف�صهم  بالأكادمييات  املعينون  امل�صتخدمون 

وكفاءاتهم،  قدراتهم  والنوعية،  العدد  حيث  من  تتجاوز 

لحقا،  اإل  ت�صدر  مل  التنظيمية  الن�صو�س  كون  عن  ف�صال 

طرف  من  ل�صتيعابها  كبري  جمهود  بذل  ا�صتدعى  ما  وهو 

الأ�صخا�س املعنيني بتطبيقها. 

لهذا  حقيقية،  تدبريية  �صلطة  على  الأكادميية  مدير  •��يتوفر 
الخت�صا�صات  بع�س  لتفوي�س  تقديرية  �صلطة  ميلك  فاإنه 

متثل  التي  الإقليمية  النيابات  �صتخ�صع  وعليه،  ملروؤو�صيه. 

ع�صوا  لي�صت  فهي  التهمي�س.  لبع�س  بالإقليم،  الوزارة 

دوما جمرد  النواب  يعترب  الأكادمييات، كما  اإدارة  مبجال�س 

اأن  ومعلوم  حمددة.  و�صعية  اأية  بدون  مبهمة«،  »مكلفني 

الإ�صالح،  اإطار  يف  النيابات  هذه  اإىل  املوكولة  املهام 

وكيفا  كما  موظفيها،  اأعداد  تزداد  اأن  دون  تكاثرت  قد 

لتمكينها من اإجناز مهامها اجلديدة. 

النائب  موقع  وخ�صو�صا  الإقليمية،  النيابات  دور  •��ظل 
والالمتركز.  الالمركزية  �صريورة  خالل  ملتب�صا  الإقليمي، 

بخ�صو�س  الفهم  �صوء  من  عديدة  عنا�رش  برزت  وهنا 

القانون  يف  عليها   املن�صو�س  اجلديدة  العالقة  تاأويل 

الأكادميية  مدير  بني  اأي  والنيابة،  الأكادميية  بني   ،00.07

الإقليمية  النيابة  تعترب  القانون،  هذا  فبمقت�صى  والنائب. 

املعني  النائب  اأن  واحلال  الأكادميية،  عن  خارجة  م�صلحة 

اأدى  وقد  له.  ممثال  بو�صفه  للوزير  قانونا  يخ�صع  مبر�صوم، 

يف  الكيانني،  بني  عقيمة  مناف�صة  وقوع  اإىل  اللتبا�س  هذا 

بداية تطبيق الإ�صالح. 

غياب  ب�صبب  اللتبا�س  تعمق هذا  فقد  •��عالوة على ذلك، 
الإقليميني.  والنواب  الأكادميية  مدير  بني  للتن�صيق  هيئات 

اأن  كما  الأكادميية،  اإدارة  مبجل�س  اأع�صاء  لي�صوا  فهوؤلء 

ي�صمح  تنظيمي  �صكل  اأي  تتوقع  مل  املنظمة  الن�صو�س 

بالتن�صيق بني العمل اجلماعي لإدارة الأكادميية وم�صاحلها 

اخلارجية. اإن هذه ال�صبابية القائمة على امل�صتوى التنظيمي 

ال�صرتاتيجي  التخطيط  غياب  اإىل  بالأ�صا�س  ترجع  والتي 

والقواعد الوا�صحة، واإىل عدم ا�صتيعاب الن�صو�س املنظمة، 

2. الالمركزية وا�صتغال هياكل احلكامة بالرتبية الوطنية 

الرتبية  نظام  ا�صتغال  فعالية  بني   15 الدعامة  يف  امليثاق  يربط 

جناعة  اأكرث  تطوير  بغر�س  هياكله،  ولمركزية  والتكوين 

وجمموع  التحتية  البنيات  حجم  وتطوير  املتعلمني،  لأعداد 

نف�س  و�صمن  اأي�صا.  التعلم  بعمليات  املعنيني  الأ�صخا�س 

املنظور، يعترب امليثاق اأن لمركزية ولمتركز الهياكل التنظيمية 

لقطاعات الرتبية والتكوين، هما عبارة عن اأداة فعالة ملالءمة 

واجلهوية.  املحلية  واحلاجات  اخل�صو�صيات  مع  ممار�صاتها 

والتكوين  الرتبية  نظام  تالوؤم  عن  البحث  على  وعالوة 

هذا  فاإن   ،)32( الوطني  الرتاب  لإعداد  اجلديد  الختيار  مع 

التنظيم اجلديد لهياكل النظام يروم ت�صهيل الت�صارك والتعاون 

للتعلم  الثالثة، واإحداث دينامية  القطاعات  الفاعلني يف  بني 

متثل  فقد  والتقييم.  والتدبري  التخطيط  جمال  يف  امل�صرتك 

الهدف العام يف احل�صول على نتائج ناجعة بخ�صو�س تعميم 

التعليم، والتقلي�س من الف�صل والنقطاع املدر�صيني، وحت�صني 

جودة التدري�س. 

النظام  لإعطاء  جديدة،  جهوية  هيئات  اإن�صاء  امليثاق  وتوقع 

�صالحيات واخت�صا�صات متنح الالمركزية والالمتركز اأهمية 

ال�صدد،  وبهذا  للقرار.  حقيقية  ا�صتقاللية  اإطار  يف  فعلية 

املحددين   ،01.00 والقانون   00.07 القانون  من  كل  عمل 

واجلامعات،  الأكادمييات  واخت�صا�صات  لنظام  التوايل  على 

على اإقرار ا�صتقاللية هذه الأخرية يف اإطار حكامة لمركزية 

ا�صتغالها  فح�س  ينبغي  التي  احلكـــامــة  وهي  ولممركزة، 

الفعلــي. 

1.2. �صريورة الالمركزية والالمتركز 

للتقييم  الوطنية  الهيئة  من  بطلب  اأجري  كيفي  بحث  �صمح 

لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،حول 

من  العديد  باإبراز   ،)33( احلكامة  جمال  يف  امليثاق  تطبيق 

املالحظات، نعر�صها كما يلي: 

الرتبية  لوزارة  املركزية  الإدارة  هياكل  لمتركز  •��ي�صمل 
با�صتثناء  واملايل،  الإداري  التدبري  عمليات  اأغلب  الوطنية 

غري  امللكية.  بنقل  املتعلقة  والعمليات  املدر�صني،  توظيف 

اأن هذه العمليات التي تعني الأكادمييات مبا�رشة مل تتطلب 

بل  فقط،  املركزي  امل�صتوى  على  املديريات  تنظيم  اإعادة 

مهام  تعيد حتديد  هند�صة جديدة  ذلك،  من  اأكرث  تطلبت، 

�صكليا  بتبنيها  املركزية  الإدارة  اأن  املركزي. ويبدو  الكيان 

الرتبوي  النظام  توجيه  م�صتوى  على  ن�صيطة  ل�صيا�صة 

وتنظيمه وتقوميه، مل تتحرر متاما من الإطار املمركز واملنظم 

ل�صتغالها. 
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معلوم، يف �صميم  املندرج كما هو  البيداغوجي  التجديد 

جتديد املدر�صة. 

•��اأما التاأثري الثاين، فهو ناجم عن كون الوزارة ل تتوفر على 
نظام مدمج للمعلوميات، ي�صمح لها بقيادة الإ�صالح يف 

وذات  �صليمة  معطيات  بروز  ت�صهيل  مع  عادية،  ظروف 

ظروف  لتح�صني  تدخل  كل  �صيظل  لهذا،  م�صداقية. 

ال�صتغال، من الأمور ال�صعبة يف غياب معطيات وا�صحة 

ال�صتعجايل، متت  الربنامج  بف�صل  اأنه  اإىل  ون�صري  ودقيقة. 

الإحاطة بهذه الو�صعية كما مت حت�صينها جزئيا على م�صتوى 

الأطفال  لفائدة  الجتماعية  والربامج  التحتية  البنيات 

املعوزين خ�صو�صا باملناطق القروية. 

2.2. جمال�س الإدارة وتدبري الأكادمييات

بداية، ينبغي الإحلاح على مالحظة هامة، تتعلق بعمل جمال�س 

اإدارة وتدبري الأكادمييات و�صعوبة �صري اجلموع العامة لهذه 

املجال�س. 

الإدارة  •�جمال�س 
اأ�صبحت هذه املجال�س، التي يهيمن عليها بالأ�صا�س، اأع�صاء 

ممثلون للمهنة، عبارة عن جتمعات متواترة ت�صود فيها �صكاوى 

التوجهات ال�صرتاتيجية  الهيئات املن�صوية حتتها، مما يهم�س 

وبالتايل  الأكادمييات،  عمل  حت�صني  اإىل  الهادفة  والقرارات 

الو�صعية  لنا  وتف�رش  الرتبية.  جمال  يف  اأكرب  مردودية  حتقيق 

للهيئة  املنتمني  الأع�صاء غري  يواجهها  التي  ال�صعوبة  احلالية، 

وتقدمي  املجال�س،  هذه  يف  النخراط  اأجل  من  التعليمية، 

م�صاهماتهم لفائدة �صيا�صة الرتبية والتكوين بجهتهم. 

مع  متاما  تتناق�س  الو�صعية  هذه  مثل  فاإن  احلال،  وبطبيعة 

بانفتاح  تو�صي  التي   ،00.07 والقانون  امليثاق  منتظرات 

الفاعلني  م�صاركة  على  مركزة  حميطها،  على  الأكادمييات 

واملجتمع  ال�صغل  عامل  ممثلي  وكذلك  املحليني  ال�صيا�صيني 

باإ�صهامات  واإغنائها  باجلهة،  التكوين  �صيا�صة  يف  املدين، 

وتدعيمات مادية ومالية ومعنوية. وقد جنم عن هذه الو�صعية 

�صعوبتان على م�صتوى ال�صتغال، نعر�صهما كما يلي: 

الإدارة،  جمال�س  اجتماعات  يف  القانوين  الن�صاب  •��يح�صل 
رغم غياب العنا�رش اخلارجية، وبالتايل يعترب ح�صور هوؤلء 

القرارات  دامت  ما  ال�صكلية،  الناحية  من  �رشوري  غري 

ميكن اأن تتخذ دومنا حاجة اإىل �صوت من اأ�صواتهم. 

لفائدة  بو�صوح  الكفة  متيل  القانونية،  الناحية  •��ومن 
الهيئات املنتمية اإىل قطاع الرتبية، لذلك �صرتكز النقا�صات 

امليزانية  حول  النقا�س  ذلك  يف  مبا  الإدارة،  جمل�س  داخل 

اجلديدة  الأدوار  فهم  وعدم  حديثا،  امل�صاغة  اأو  املوجودة 

تراتبيتها،  بح�صب  الهيئات  خمتلف  من  املنتظرة  واملهام 

وعميقة  �رشورية  نقا�صات  فتح  دون  جميعها  حالت  قد 

تو�صيات  لتطبيق  تبنيها  ينبغي  التي  ال�صرتاتيجيات  حول 

اأن ت�صتفيد من نظام  امليثاق املتعلقة بالثانويات التي يجب 

خدمات الدولة ذات التدبري امل�صتقل )SEGMA(، وكذلك 

املوؤ�ص�صات  م�صاريع  وتبني  باإحداث  اخلا�صة  التو�صيات 

وبخلق �صبكات حملية ملوؤ�ص�صات الرتبية والتكوين. 

•��وجدت الأكادمييات نف�صها، نتيجة الالمركزية والالمتركز، 
اأمام  م�صوؤوليات جديدة مل تكن مهياأة لها، خ�صو�صا يف 

واإ�صالحها.  وتهيئتها  البنايات  ت�صييد  مب�صاريع  يتعلق  ما 

ويرجع نق�س املوارد بالأكادمييات، اأي�صا، اإىل تعيني جزء من 

امل�صتخدمني ملتابعة اأورا�س البناء وما اأجنزته خمتلف م�صاريع 

وتنطبق  الأ�صا�صية.  الرتبوية  مهمتهم  ح�صاب  على  التهيئة 

هذه الو�صعية، كذلك، على مديري املوؤ�ص�صات، البتدائية 

خ�صو�صا، والذين وجدوا اأنف�صهم مكلفني مبهام جديدة، 

واأعمال اإ�صافية، يف اإطار امل�صاريع التي حددها من طرف 

الربنامج ال�صتعجايل. وقد اأثر تكاثر امل�صوؤوليات �صلبا على 

ممار�صتهم لدورهم كمديرين، وعلى مهمة التاأطري الرتبوي 

املوكولة اإليهم. 

باإعادة  الالمركزية  مواكبة  ا�صتلزم  الأمر  فاإن  الواقع،  •��ويف 
انت�صار موظفي الإدارة املركزية يف اجتاه الأكادمييات. غري 

التي ا�صتجابت  اأن جمموعة قليلة من هوؤلء املوظفني، هي 

باملناطق  البقاء  ف�صلوا  املتطوعني  اأن  كما  املطلب،  لهذا 

القريبة من املركز )الرباط، الدار البي�صاء(. وب�صبب �صعف 

املديريات  �صت�صطر  الأكادمييات،  اإىل  الكفاءات  انتقال 

املوؤهلني  امل�صتخدمني  اإىل جلب  الأخرية  اجلديدة يف هذه 

من النيابات الإقليمية اخلا�صعة لو�صايتها الرتابية. 

�صينجم عن هذه الو�صعية تاأثريان �صلبيان نعر�صهما كما يلي: 

موظفي  وكفاءة  جتربة  بنق�س  الأول  التاأثري  •��يتعلق 
املهام  اأمام  الإقليمية،  والنيابات  اجلهوية  الأكادمييات 

هذا  وملواجهة  اإليهم.  املوكولة  اجلديدة  وامل�صوؤوليات 

النق�س، انخرطوا يف تعلم و�صبط الأن�صطة املقرتنة مبهامهم 

اأنف�صهم خالل  الإدارية واملالية اجلديدة. وهكذا، وجدوا 

ال�صنوات الأربع الأوىل من تطبيق الالمركزية، بعيدين عن 

اأية رهانات بيداغوجية. طبعا، اإن هذه الو�صعية تتناق�س مع 

ال�صرتاتيجية املن�صو�س عليها يف امليثاق، والهادفة يف املقام 

التعليمية،  املوؤ�ص�صات  مع  القرب  روابط  دعم  اإىل  الأول، 

من اأجل م�صاعدتها على تدبر ا�صتقالليتها اجلديدة ب�صكل 

على  طغى  اليومية  الإكراهات  تدبري  اأن  ذلك  اأف�صل. 
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•��عدم م�صاركة ممثلي املدر�صني الذين ل يرغبون يف التواجد 
املنتظم  �صبه  والغياب  عملهم،  اأوقات  خارج  باملوؤ�ص�صة 

ال�صعيف  والنخراط  والبلدية،  املحلية  املجال�س  ملمثلي 

يالحظ  بالتايل،  التالميذ.  واأولياء  اآباء  جمعيات  ملمثلي 

يفرت�س  الذيــن  الآخريــن  للفاعليــن  كبيــر  غياب  عموما 

اإدارة  ودعم  امل�صــاريــــع  لبلـورة  الدعم  تقديــم  فيهم 

املوؤ�ص�صـة. 

•��وجود بع�س مديري املوؤ�ص�صات الذين ينظرون اإىل جمال�س 
بغري  التدبريية  اخت�صا�صاتهم  يف  متدخلة  كهيئات  التدبري 

حق. 

املر�صودة  وال�صتثمار  الت�صيري  اعتمادات  •��حمدودية 
تطوير  عن  عاجزين  الفاعلني  يجعل  مما  للموؤ�ص�صات، 

الب�رشية  املوارد  تعبئة  وعن  املحفزة،  املوؤ�ص�صة  م�صاريع 

وال�رشاكات ال�رشورية للعمل اجلماعي، لفائدة املوؤ�ص�صات. 

جتعل  تعديالت،  اإجراء  الثالثة  العوامل  هذه  وت�صتدعي 

ديناميكيا  جهازا  املحلي،  امل�صتوى  على  التدبري  جمل�س  من 

واحد  كل  ا�صتقاللية  اإطاره  يف  متار�س  بحيث  للت�صاور، 

وم�صوؤوليته من اأجل حت�صني جناعة كل مدر�صة. 

3.2. تدبري ميزانية الأكادمييات 

ابتداء من �صنة 2002، �رشعت وزارة الرتبية الوطنية يف تطبيق 

امليزانيات  اإعداد  �صلطة  نقل  عرب  ماليتها،  تدبري  لمركزية 

امليثاق،  لتو�صيات  تبعا  التمويل لالأكادمييات، وذلك  وتدبري 

من  النتقال  �صيتم  هكذا،   .00.07 القانون  عليه  ن�س  وملا 

حول  متمحور  تدبري  اإىل  الو�صائل،  حول  متمحور  تدبري 

النتائج. وقد اعتمدت الوزارة خطة ا�صرتاتيجية يف الفرتة ما 

مكونات  كل  م�صاهمة  تقت�صي  و2008،   2006 �صنتي  بني 

النظام الرتبوي، لبلوغ الأهداف املحددة. وبالتايل، تعني اأن 

ت�صتغل الأكادمييات على اأ�صا�س   عمل �صنوية، بحيث تقا�س 

اإجنازاتها بناء على نتائجها املادية واملالية. 

انطالقا من �صنة 2009 واإىل �صنة 2012، فر�س اإقرار الربنامج 

التكيف  الرتبوي،  بالنظام  الفاعلني  كل  على  ال�صتعجايل 

وهكذا  املالية.  للموازنات  املواكبة  اجلديدة  املقت�صيات  مع 

�صنوات،  لعدة  املدى،  متو�صط  خمططا  الوزارة  و�صعت 

على  ويعتمد  الإقليمية،  والنيابات  الأكادمييات  فيه  ت�صرتك 

تطبيق  اأجل  من  قاعدية،  تنظيمية  بنية  وعلى  امل�رشوع  تدبري 

الإ�صالح ب�صكل من�صق وبراغماتي وم�صبوط. 

التدبري  على  القائمة  اجلديدة  التجربة  هذه  تعممت  بذلك، 

للنظام  املايل بوا�صطة امل�صاريع، على كل امل�صتويات الإدارية 

الرتبوي، كما مت ر�صد التمويالت على اأ�صا�س متابعة ومراقبة 

ول  املذكورة،  الهيئات  تهم  اإ�صكاليات  على  التدبري،  اأو 

هذه  �صبط  بداخلهــا،  املن�صويــن  غري  الأع�صاء  ي�صتطيع 

لديهم  احلما�س  يف�رش غياب  ما  دائما؛ وهو  الإ�صكاليــات 

للم�صــاركــة يف هذه الجتمــاعــات التي مل ي�صاهموا يف 

التح�صري لها. 

وف�صال عن ذلك، فاإن الوزير الو�صي هو الذي يرتاأ�س جمل�س 

الإدارة. فاملدير يتدبر الأكادميية واملجل�س ي�صريها. وملا كان 

الوزير يرتاأ�س فعليا جمل�س الإدارة املكون من عدة هيئات، فاإن 

كل ممثلي هذه الهيئات املنتمية اإىل الرتبية الوطنية، ينتهزونها 

فر�صة لتقدمي مطالبهم الفئوية يف املقام الأول، على ح�صاب 

مناق�صة خمطط التنمية اجلهوية. 

التدبري  •�جمل�س 
ن�س  الالممركزة،  التنظيمية  للهياكل  املوكول  الدور  اإطار  يف 

اأن ت�صري كل موؤ�ص�صة للرتبية والتكوين،  امليثاق على �رشورة 

من قبل مدير وجمل�س للتدبري. ويعترب هذا املجل�س مبثابة جهاز 

يف  مهامه  وتنح�رش  املدير.  عمل  يعزز  والت�صاور،  للدعم 

التدري�س  املوؤ�ص�صة وح�ص�س  اأن�صطة  الراأي حول برجمة  اإبداء 

وا�صتعمالت الزمن وتوزيع مهام املدر�صني، كما ي�صارك يف 

التحتية  البنيات  الرتبوية، وي�صهر على �صيانة  تقومي الأن�صطة 

تقدمي  يف  وي�صاهم  ويقرتح  الرتبوي؛  واملناخ  والتجهيزات 

هيبتها  من  والرفع  املدر�صة  تدعيم  ل�صمان  مالئمة  حلول 

وتو�صيع جمال اإ�صعاعها. 

التدبري  ملجل�س  الأ�صا�صي  النظام  ين�س  اآخر،  م�صتوى  وعلى 

اآباء  وجمعية  الإداري  والفريق  التعليمية  الهيئة  متثيلية  على 

القت�صاء.  عند  التالميذ  وحتى  املحلية  واجلماعات  التالميذ 

من  املوؤ�ص�صة،  مدير  يرتاأ�صه  الذي  املجل�س  يتاألف  وبذلك 

الإدارة الرتبوية وممثلي املدر�صني وجمعية اآباء واأولياء التالميذ 

على  ال�صنة  يف  مرتني  اأع�صاوؤه  ويجتمع  املحلي.  واملجل�س 

الأقل، حيث تعقد دورة عند بداية ال�صنة الدرا�صية، تخ�ص�س 

للدخول املدر�صي ولدرا�صة خمطط عمل املوؤ�ص�صة، كما تعقد 

التقرير  الرتكيز على  فيها  يتم  ال�صنة،  نهاية  اأخرى عند  دورة 

ال�صنوي وعلى حتديد حاجيات الدخول املدر�صي املقبل. 

النظرية،  الناحية  من  التدبري  جمال�س  تكون  اأن  ينبغي  هكذا، 

دعامة لإدارة املوؤ�ص�صة، واأن ت�صكل ف�صاء للت�صاور والتعاون 

والت�صارك بني كل الفاعلني املعنيني واملهتمني بتدبري املوؤ�ص�صة. 

غري اأن املالحظة امليدانية تظهر العك�س، بحيث ل تقوم هذه 

املجال�س بالأدوار املوكولة اإليها، يف اأغلب احلالت، وهو ما 

ميكن تف�صريه انطالقا من العوامل الثالثة التالية: 
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داخلي اأو خارجي لعمل نظام الرتبية ومكوناته، وذلك منذ 

الإعالم  منظومة  اإدارة  مديرية  فاإن  ولالإ�صارة،   .2000 �صنة 

هي املديرية املركزية الوحيدة التي جلاأت اإىل تدقيق ح�صابات 

ت�صيريها.

3. لمركزية وا�صتغال هياكل حكامة اجلامعات 

1.3. الالمركزية والالمتركز 

اإىل  اجلامعات   01.00 القانون  رفع  امليثاق،  ملقت�صيات  طبقا 

معنوية  �صخ�صية  على  املتوفرة  العمومية  املوؤ�ص�صات  مرتبة 

اأدى  وقد  والبيداغوجي.  والإداري  املايل  ال�صتقالل  وعلى 

تدبره  الذي  املمركز  النظام  اإنهاء  اإىل  اجلديد  الو�صع  هذا 

الوزارة ب�صكل كامل، باعتبارها ال�صلطة الوحيدة التي ت�صدر 

مرا�صيم خلق امل�صالك اجلديدة، وحتر�س على تطبيق �صيا�صات 

روؤ�صاء  وتعيني  تنفيذها،  ومتابعة  باملوؤ�ص�صات،  العايل  التعليم 

اجلامعات وعمداء الكليات ومديري املدار�س الكربى، وهي 

الآمر الوحيد ب�رشف ميزانية ال�صتثمار بالقطاعات اخلا�صعة 

لها. 

وح�صب القانون اجلديد »فاإن التعليم العايل يخ�صع لو�صاية 

و�صبطه  وتطويره  وتنظيمه  بتخطيطه  تقوم  التي  الدولة 

والجتماعية  القت�صادية  احلاجيات  بح�صب  وتوجيهه 

الوطنية مب�صاهمة  ال�صيا�صة  التي حتدد  والثقافية للوطن؛ وهي 

اجلماعة العلمية وعامل ال�صغل والقت�صاد واجلماعات املحلية 

اإجنازها  الوزارة الو�صية خالل  وخ�صو�صا اجلهات«. وتقيم 

اخلم�س  امل�صتقلة  اجلامعات  مع  مبا�رشة  �صالت  املهام  لهذه 

ع�رش التي تغطي الرتاب الوطني، لأنها ل تتوفر على اأجهزة 

املذكور،  القانون  على  وبناء  وهكذا،  باجلهات.  متثلها 

العايل  التعليم  تدبري  متركز  ول  اجلامعات  ا�صتقالل  �صي�صمح 

البيداغوجية  ال�صلطات،  كل  على  بالتوفر  املوؤ�ص�صات،  لهذه 

والإدارية واملالية. 

بهذا ال�صدد، يقوم رئي�س اجلامعة الذي يتم انتقاوؤه وتعيينه، 

بدور امل�صري للكيان اجلامعي مبختلف مكوناته، على جمموع 

اجلهة التابعة له. فهو يهيئ القرارات ال�صادرة عن مداولت 

جمل�س اجلامعة وينفذها، ويربم التفاقيات والتعاقدات الوطنية 

والدولية، وي�صمن التن�صيق بني املوؤ�ص�صات املكونة للجامعة، 

وميثل هذه الأخرية لدى اجلامعات والأطراف الأخرى، وهو 

الآمر بال�رشف، �صواء تعلق الأمر بالنفقات اأو باملداخيل. 

بتطوير  اأي�صا،  اجلديد  الالمركزي  التنظيم  هذا  �صمح  وقد 

دام  ما  للجامعة،  املكونة  املوؤ�ص�صات  خمتلف  بني  التن�صيق 

الرئي�س يقوم بدور املوحد، من خالل م�رشوع تطوير اجلامعة 

برمتها، وهو امل�رشوع الذي كان اأ�صا�س اختياره رئي�صا. كما 

وتنظيم  املوازنات عرب مراحل،  ما جتلى يف  �صديدتني، وهو 

التي  املراقبة  يف  برز  كما  �صنة،  كل  الإدارة  ملجل�س  لقاءين 

جتريها املفت�صية العامة للمالية وجمل�س املحا�صبة. 

امليثاق، مت الإقرار باملجهود الكبري الذي  وعند نهاية ع�رشية 

اأجل  من  الرتبوي،  للنظام  التنظيمية  اجلوانب  لتح�صني  بذل 

الإدارة،  م�صتويات  خمتلف  بني  والت�صاور  التوا�صل  ت�صهيل 

املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  واأي�صا  واإقليميا،  وجهويا  مركزيا 

يف  امليزانية  تدبري  نظام  اأدرج  ال�صدد،  وبهذا  التعليمية. 

املركزية،  الإدارة  من  وباإيعاز  2013؛  �صنة  املعلوماتي  النظام 

مدراء جدد  توظيف  وكذا  وحتليلية  عامة  حما�صبة  اإحداث  مت 

يعادل  ما  انتقل  وبذلك  ال�صبكة.  داخل  للعمل  وتعيينهم 

خالل  الوطنية،  الرتبية  لوزارة  الإجمالية  امليزانية  من   %90

اأجل  من  الأكادمييات،  اإىل  ال�صتعجايل،  الربنامج  مرحلة 

تدعيم ت�صيريها وم�صاريعها ال�صتثمارية. ومع ذلك، ما زالت 

لمركزية امليزانية تثري بع�س الت�صاوؤلت لدى الفاعلني. 

•��ويتعلق اأول ت�صاوؤل مب�صكلة املوارد الب�رشية التي يتعني عليها 
اجلهات  م�صتوى  على  امليزانيات  تدبري  م�صوؤولية  حتمل 

والنيابات الإقليمية. 

املراقبة  اإجراءات  عن  الناجم  التاأخر  م�صكلة  اأي�صا  •��وهناك 
مراقبو  بها  يقوم  والتي  للم�صاريع،  واملتواترة  القبلية 

من  الثانويات  ا�صتفادة  عدم  احلالة  هذه  وتف�رش  الدولة. 

نظام خدمات الدولة ذات التدبري امل�صتقل، كما تف�رش عدم 

دامت  ما  املالية،  لال�صتقاللية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  حتقيق 

فالعدد  بعد.  باملرونة  تت�صم  مل  امليزانية  مراقبة  اإجراءات 

تطبيق  يعرقل  ال�رشف،  ولأمناء  الدولة  ملراقبي  املحدود 

التو�صيتني الواردتني بامليثاق. 

كل  على  �صلبا  التعليمية  املوؤ�ص�صات  متويل  م�صكل  •��يوؤثر 
التو�صيات املتعلقة با�صتقاللية وم�رشوع املوؤ�ص�صة. 

4.2. مبداأ التقييم 

ن�س امليثاق على ما يلي: »يخ�صع نظام الرتبية والتكوين برمته 

واخلارجية،  الداخلية  مردوديته  حيث  من  املنتظم  للتقييم 

التدقيق  عمليات  باإحداث  واأو�صى  والإدارية«.  الرتبوية 

للموؤ�ص�صات،  الذاتي  التقييم  املحا�صباتي وتعميمها، وتطوير 

من  و�رشكائهم  الرتبويني  الفاعلني  ارتياح  درجة  ودرا�صة 

بوزارة  ينجز  مل  ال�صاعة،  حد  واإىل  املذكور.  النظام  خارج 

مكت�صبات  تقييم  با�صتثناء  اإجمايل  تقييم  اأي  الوطنية  الرتبية 

املجل�س  لدى  للتقييم  الوطنية  الهيئة  اأجرته  الذي  التالميذ 

املركز  مب�صاهمة  العلمي،  والبحث  والتكوين  للرتبية  الأعلى 

تقييم  اأي  ينجز  مل  ذلك،  عدا  وما  لالمتحانات.  الوطني 
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بحق، كف�صــاء قيــادي تناق�س فيه بال�صـرورة، كـل اجلـوانب 

التدبرييــة. 

بهذا  اجلامعات  بني  فروق  بوجود  الإقرار  علينا  طبعا، 

يف  �صعوبات  جميعها  تواجه  فهي  ذلك  ومع  اخل�صو�س، 

من  فيه  يطلب  الذي  الوقت  يف  العدد،  كثرية  هيئة  ت�صيري 

اتخاذ  يف  امل�صاركة  من  اجلامعة  اأع�صاء  متكني  الأخرية  هذه 

القرارات الإدارية واملالية باملوؤ�ص�صات. وقد كان من املمكن 

اأن مكونات هذا املجل�س  ال�صعوبات، لو  التغلب على هذه 

كانت من�صجمة اأكرث. لذلك، �صيوؤدي التنوع الكبري للمهام 

تراتبية  و�صعيات  ووجود  املجل�س،  بداخل  املمثلة  واملهن 

ويف  بها.  املقرتنة  وامل�صاريع  النتظارات  تباين  اإىل  خمتلفة، 

القائم  للتفاو�س  اإىل جمال  الهيئة  �صتتحول هذه  الإطار،  هذا 

على امل�صالح والنتظارات واملطالب املتنافرة، بدل اأن تكون 

مكانا لبلورة الت�صويات امل�صرتكة. 

ملمثلي  �صعيفة  مب�صاركة  ي�صتغل  املجل�س  فاإن  العموم،  وعلى 

اجلماعات املحلية واملقاولت وال�رشكاء الجتماعيني، الذين 

ال�صتفادة  اأمام  املجال  فتح  يف  امل�صتمر  غيابهم  �صي�صاهم 

القانون  ن�س  وقد  للجامعة.  الداخلية  للمكونات  احل�رشية 

ع�رشة  من  مكون  اجلامعة،  لتدبري  جمل�س  اإقرار  على  املنظم 

اجلامعة،  جمل�س  اأع�صاء  بني  من  ومعينني،  منتخبني  اأع�صاء 

بالن�صبة لكل هيئة،  اأع�صاء  اأي خم�صة  املنا�صفة،  اأ�صا�س  على 

الإدارية  بال�صوؤون  املجل�س  هذا  ويكلف  الرئي�س؛  فيهم  مبن 

واملالية. ونظرا لكرثة الجتماعات، فاإن الأع�صاء اخلارجيني 

مداولت  تخ�صع  اأن  ويجب  باحل�صور.  يلتزمون  ما  نادرا 

اإقرار نتائجها،  جمل�س التدبري ملوافقة جمل�س اجلامعة لكي يتم 

ويجعلها  الأول  املجل�س  مبادرات  وزن  من  يقلل  ما  وهو 

غري ذات فعالية، بل وغري مفيدة، �صمن عملية اتخاذ للقرار 

مت�صمة بال�صغط غري املجدي. 

01.00 حول الت�صيري اجلديد  من جانب اآخر، ين�س القانون 

للجامعات، على اختيار رئي�س اجلامعة وتعيينه لفرتة رئا�صية 

وت�صري  واحدة(.  مرة  للتجديد  )قابلة  �صنوات  اأربع  مدتها 

طرف  من  جهتها،  من  العايل  التعليم  ومدار�س  الكليات 

املطبقة  ال�رشوط  بنف�س  وتعيينه  اختياره  يتم  مدير،  اأو  عميد 

ل  ملهامهما،  املدير  اأو  العميد  مزاولة  اأن  غري  الرئي�س.  على 

تتزامن مع بداية تعيني الرئي�س )34(. ي�صاف اإىل هذا التفاوت 

يتم  واملدير  العميد  وتعيينه وكذا  الرئي�س  اختيار  اأن  الزمني، 

على اأ�صا�س برنامج فردي يتحمل ال�صخ�س املعني م�صوؤوليته، 

قد يوؤدي اإىل تباعد واإىل فجوات بني خمططات تطوير اجلامعة 

امل�صرية  الفرق  كانت  وملا  املوؤ�ص�صات.  تطوير  وخمططات 

دامت  – ما  امل�رشوع  نف�س  اأ�صا�س  على  تنتخب  ل  للجامعة 

فاإن   – اخلا�س  م�رشوعها  على  تتوفر  كلية  اأو  مدر�صة  كل 

والعمل  اجلماعية  اجلهود  واإدماج  املوارد  حت�صني  اإىل  ي�صعى 

على انبثاق الهوية وال�صخ�صية العلمية والثقافية لكل جامعة 

من اجلامعات اخلم�س ع�رش املوجودة. 

على  تن�صيق  اإقامة  ال�رشورة  اقت�صت  ذلك،  على  وعالوة 

تطبيق  اأجل  من  امليثاق،  ع�رشية  بداية  منذ  الوطني  امل�صتوى 

هذا الأخري، وحتديدا تطبيق القانون 01.00، ومواكبة تر�صيخ 

الإطار،  هذا  يف  الالزم  من  وكان  جامعة.  كل  ا�صتقاللية 

ت�صتدعي تدخال جماعيا  مبادرات  اإجراءات واتخاذ  ابتكار 

املعايري  دفاتر  بلورة  مثل  من طرف كل اجلامعات لإجنازها، 

البيداغوجية، وت�صكيل جلان للخربة بالن�صبة مل�صالك التكوين 

التعليم  لتن�صيق  الوطنية  اللجنة  مبوافقة  حتظى  اأن  ينبغي  التي 

العايل )CNCES(، واإقرار نظــام معلومــاتي لتدبيــر التعليــم، 

للطلبــة، و حتديــد  اللغويــة  امل�صاكل  وت�صور خطوات حلل 

معايري هيكلــة البحث، اإلخ.

واحلال اأنه مل يتم التن�صي�س على اأية هيكلة موؤ�ص�صاتية للتن�صيق، 

ندوة  لعبت  ولهذا،  وتطبيقه.  الإ�صالح  اإقرار  اأجل  من 

واحد  يراأ�صها  نظامية  ل  هيكلة  عن  عبارة  وهي   – الروؤ�صاء 

من بني روؤ�صاء اجلامعات – دور املواكبة على اأر�س الواقع. 

العمداء  اأخرى، مثل �صبكات  اأن�صئت هياكل ل نظامية  وقد 

ومديري املوؤ�ص�صات، من اأجل الت�صاور حول م�صائل متعلقة 

مبجالت التدري�س خ�صو�صا. ونظرا لطابعها الالنظامي، فاإن 

جديد  متركز  اأمام  املجال  ليف�صح  تدريجيا،  �صينح�رش  دورها 

للقرارات على م�صتوى الإدارة املركزية. 

2.3. ا�صتقاللية اجلامعات وتدبريها 

جمل�س  يرتاأ�س  الذي  هو  اجلامعة  رئي�س  كون  من  بالرغم 

لالأكادمييات  بالن�صبة  ال�صاأن  هو  كما  الوزير،  ولي�س  اجلامعة 

عليها  التعرف  مت  التي  الإكراهات  نف�س  جند  فاإننا  اجلهوية، 

يف جمل�س الأكادميية، بخ�صو�س الت�صيري. فاجلامعات تخ�صع 

لت�صيري جمل�س اجلامعة، وهو اأعلى هيئة لتخاذ القرار، يرتاأ�صه 

من  املجل�س  هذا  ويتكون  اجلامعة.  رئي�س  الذكر،  �صبق  كما 

معينني. ويرتاوح  واأع�صاء  منتخبني  واأع�صاء  قانونيني  اأع�صاء 

اجلامعات  حجم  بح�صب  ع�صوا،  و60   50 بني  ما  عددهم 

الذي  الكبري  العدد  وهذا  اجلامعية.  املوؤ�ص�صات  وعدد 

ي�صمل كل املتدخلني يف التعليم العايل، املمثلني ملهن التعليم 

الإدارة،  وملوظفي  وللنقابة  درجاتهم  مبختلف  واملدر�صني 

ي�صعب  الأ�صوات،  متعددة  هيئة  اجلامعة  جمل�س  من  يجعل 

وامل�صادقة  حولها  والتفاو�س  القرارات  مناق�صة  اإطارها  يف 

امل�صاكل  ينقلون  الفاعلني  كون  اإىل  يوؤدي  مما  عليها. هكذا، 

القائمة ب�صعب التكوين والكليات واملدار�س وجمال�س البحث 

اإليه  ينظر  الذي  املجل�س  هذا  اإىل  البيـداغــوجيــة،  واللجان 
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ومعلوم  واملالية.  الإدارية  م�صاحلها  طرف  من  امليزانيات 

ما  ال�صتعجايل،  الربنامج  اأقره  الذي  التعاقدي  الإطار  اأن 

ووزارة  العايل  التعليم  وزارة  بني  و2012،   2009 �صنتي  بني 

املالية وكل جامعة على حدة، مهد الطريق اأمام عملية حتمل 

هذا  توقف  اأدى  لهذا،  احل�صاب.  تقدمي  جمال  يف  امل�صوؤولية 

وامليزانيات  املتوخاة  الأهداف  الذي حدد  التعاقدي  الإطار 

اإىل توقف  اأي�صا،  املر�صودة لكل م�رشوع وتقييمها الداخلي 

التدريجي نحو تدبري عقالين وم�صتقل لأجهزة هذه  التطور 

الأخرية،  هذه  اإىل  املمتلكات  نقل  وبخ�صو�س  اجلامعات. 

فاإن   ،)96 )املادة   01.00 والقانون  امليثاق  حددها  والتي 

املعيقات �صتكون من طبيعة تقنية ومالية اأ�صا�صا )وتتجلى يف 

تكلفة نقل املمتلكات، وبطء الإجراءات القانونية واإجراءات 

�صبط امل�صاحات العقارية املقرتنة بعملية النقل، اإلخ.(. 

البيداغوجي  •�ال�صتقالل 
متزايدة  بيداغوجية  ا�صتقاللية   01.00 والقانون  امليثاق  منح 

نتاجا  جامعة  كل  لدى  التكوين  عر�س  ويعترب  للجامعات. 

ذلك،  ومع  ومدار�صه.  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  لقرتاحات 

ينبغي اأن ت�صتجيب برامج امل�صالك ذات ال�صتقطاب املفتوح 

دفرت  لنف�س  منوذجيا(،  م�صلكا   25 عن  عبارة  )وهي  وطنيا 

املحلية  التعديالت  بع�س  اإدراج  من  بالرغم  التحمالت، 

من�صقي  طرف  من  فتنجز  الأخرى،  الربامج  اأما  بداخلها. 

امل�صالك، وتعر�س على اأنظار اأع�صاء ال�صعبة املعنية للم�صادقة 

املدر�صة(  اأو  )بالكلية  املوؤ�ص�صة  جمل�س  على  وبعدها  عليها، 

للم�صادقة عليها اأي�صا. ويف حال قبولها، تعر�س على جمل�س 

ومدى  الربامج  هذه  �صالحية  مدى  يدر�س  الذي  اجلامعة 

قبولها  وعند  الر�صمي.  البيداغوجية  املعايري  لدفرت  مالءمتها 

لت�صبح  العايل  التعليم  لتن�صيق  الوطنية  اللجنة  على  تعر�س 

على  مبنية  تقييمات  الوزارة  م�صتوى  على  وتنجز  معتمدة. 

ا�صتمارات التقييم الذاتي املدونة من طرف م�صوؤويل امل�صالك 

واملقدمة للجنة الوطنية املذكورة، لكي تبث يف جتديد اأو عدم 

جتديد م�صالك التكوين. ورغم م�صاهمة هذا اجلهاز يف اإدراج 

اإجراء  ي�صكل  اأنه مل  اإل  املدر�صني،  الذاتي و�صط  التقييم  مبداإ 

تقييميا ذا م�صداقية، لغياب جهاز م�صتقل للتقييم اخلارجي. 

وتعترب اجلامعات موؤهلة اأي�صا لتطوير التكوين امل�صتمر ومنح 

�صهادات جامعية ت�صادق على التكوينات امل�صتمرة املوؤهلة. 

اأ�صاتذة  لدن  من  ال�صهادات  بهذه  املتعلقة  الربامج  وتنجز 

اجلامعة، وحتظى مب�صادقة اللجنة البيداغوجية للموؤ�ص�صة، كما 

عن  وغني  اجلامعة.  جمل�س  طرف  من  العتماد  على  حت�صل 

البيان، اأن هذه الربامج ت�صمح باحل�صول على �صهادات متنحها 

واإجراءات  تنظيمات  غياب  ويف  ح�رشيا.  املعنية  اجلامعة 

الفريق  مكونات  خمتلف  بني  م�صرتك  جماعي  عمل  انبثاق 

على  التاأكيد  فاإن  وهكذا،  �صهال.  يكون  لن  للجامعة  امل�صري 

هويات الكليات )اأو املدار�س(، يقوي خ�صو�صيات املوؤ�ص�صة 

على ح�صاب روؤية م�صرتكة مل�صتقبل اجلامعة. وت�صتدعي كل 

باجلامعات، يف  القرار  اأجهزة  تنظيم  اإعادة  الإكراهات  هذه 

اجتاه حتميل امل�صوؤولية والفعالية املتزايدة، على م�صتوى اتخاذ 

القرار اأو تقدمي احل�صاب. 

الب�رشية  •�املوارد 
حاولت اجلامعات تطوير ممار�صات تدبريية وا�صت�رشافية بالن�صبة 

ملوظفيها ولأدوات التدبري اخلا�صة بها )من قبيل الك�صف عن 

واملالية  الإدارية  للمهن  بالن�صبة  والخت�صا�صات  التوظيفات 

 Pro logiciels تطبيقية  معلوماتية  برامج  وبلورة  واكت�صاب 

اجلديدة  التطبيقات  هذه  لكن  للموظفني(.  املدمج  للتدبري 

جامعة  من  وتختلف  هام�صية،  تظل  الب�رشية،  املوارد  لتدبري 

لأخرى. واملالحظ حاليا، اأن اجلامعات مل تنجز يف جمموعها 

املوظفني وحول حتكم  فعالية  للتدبري متمحورة حول  �صيغا 

اأف�صل يف املنا�صب املالية واحلاجة اإىل م�صتخدمني جدد واإىل 

الإدارة  موظفي  انت�صار  اإعادة  وكذلك  والنتقالت،  الرتقية 

تطور  يقت�صيها  التي  احلاجيات  بح�صب  التعليمية،  والهيئة 

مبداإ  مع  ت�صيريها  يتالءم  لكي  �رشوري  اأمر  وهو  مكوناتها؛ 

ال�صتقاللية الإدارية املن�صو�س عليه يف القانون 01.00. 

املمتلكات  ونقل  •�متويل 
القانون  �صمح  باجلامعات،  اخلا�صة  امليزانية  على  عالوة 

امل�صاعدات  وتلقي  اخلدمات  بتقدمي  الأخرية،  لهذه  املذكور 

املالية  النفقات  فكل  والتعاون.  ال�رشاكة  اتفاقيات  اإطار  يف 

مكلف  مراقب  بها  يقوم  قبلية،  ملراقبة  تخ�صع  للجامعات 

املعطلني  والتاأخر  البطء  يف�رش  ما  وهو  الدولة،  طرف  من 

املراقب  عاملني هما: عدم جاهزية  والناجمني عن  للجهود 

الذي ي�صطر ملراقبة عدة موؤ�ص�صات عمومية يف نف�س الوقت، 

وم�صكالت اإعداد ومتابعة امللفات املنجزة من طرف امل�صالح 

لأن  نظرا  التمويل،  على  حا�صل  مب�رشوع  املعنية  اجلامعية 

امل�صالح املالية والإدارية للجامعة ل تتحكم دائما يف اأدوات 

العمل، وخ�صو�صا يف قواعد املحا�صبة العمومية. وقد كانت 

هذه ال�صعوبات مرهقة خالل ال�صنوات الأوىل من الإ�صالح، 

لأن اجلامعات ا�صطرت اإىل مواجهة املخاطر املرتبطة بو�صع 

اآليات جديدة للتدبري، دون ال�صتفادة من املواكبة التي يجب 

على امل�صالح املركزية القيام بها. 

كتيبات  اجلامعات  بع�س  اأجنزت  الو�صعية،  هذه  ولتجاوز 

وتدبري  لتوزيع  املنظمة  واملعايري  القواعد  لتحديد  اإجرائية، 
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خمتلفة ومب�صتويات متثيلية غري متكافئة جهويا، حيث تتباين 

درجة ا�صتقالليتهم، مما ي�صكل عائقا اأمام التن�صيق القطاعي 

والرتابي مع ال�صلطات وباقي ال�رشكاء املحليني. 

على  اأي�صا،  �صلبي  ب�صكل  املتدخلني  وتعدد  تنوع  •��يوؤثر 
من�صجمة  تكون  املهني،  للتكوين  �صيا�صة  تطوير  اإمكانية 

القانون  غياب  يف  وذلك  وناجعة،  وفعالة  ووا�صحة 

الفاعلني  خمتلف  بني  التن�صيق  �صعف  فاإن  ولهذا،  الإطار. 

هذا  واأداة  لالإ�صهاد  وطني  اإطار  وغياب  املهني  بالتكوين 

تعاون  عن  البحث  عملية  على  �صلبا  ت�صغط  التن�صيق، 

�رشوري لتحقيق النجاعة والفعالية املطلوبتني، عرب تطبيق 

مقت�صيات احلكامة اجليدة املن�صو�س عليها يف امليثاق. 

•��مل ت�صاعد التغريات الكثرية التي طالت ارتباط قطاع التكوين 
املهني بالوزارة، على انبثاق هوية خا�صة، جديدة واإيجابية، 

تعترب  والتي  اجلمهور،  خميال  املرت�صخة يف  ال�صورة  تعو�س 

التكوين املهني يف الغالب، قطاعا مكلفا بامت�صا�س الف�صل 

املدر�صي والهدر القائمني بالنظام الرتبوي )36(. 

وا�صحة تخ�س التكوين امل�صتمر، يظل هذا الأخري بعيدا عن 

اهتمامات اجلامعة، ول يندرج �صمن مهامها الأ�صا�صية. 

4. التكوين املهني 

اأ�صا�صيا،  واجتماعيا  اقت�صاديا  دورا  املهني  التكوين  يلعب 

لال�صتجابة حلاجيات املهنيني واملقاولني، عرب تهيئ اخلريجني 

واأهمية  مهمته  و�صوح  من  وبالرغم  املوؤهلني.  واملتدربني 

التنظيمي وكذلك  اإطاره  اأن تطور  اإل  به،  يقوم  الذي  الدور 

حكامته، يت�صمنان عدة ثغرات تتجلى يف ما يلي: 

مع  والتالوؤم  التحيني  تقت�صي  التي  الن�صو�س  •��تقادم 
والن�صجام  التوافق  وكذلك  اجلديد  الجتماعي  ال�صياق 

القت�صادية  التنمية  و�رشورات  اجلديدة  التوجهات  مع 

والجتماعية )35(. 

•��وجود عدة متدخلني، يحتلون مواقع خمتلفة، مثل مديري 
والعميد  اجلامعة  ورئي�س  الإقليمي  والنائب  الأكادمييات 

ومديري التكوين املهني، الذين ي�صتغلون مبناطق جغرافية 

اإن املبادرات الرامية اإىل لمركزة ولمتركز النظام الرتبوي، مل 

تت�صح متاما ب�صبب غياب روؤية وهند�صة �صاملتني لهذا الأخري. 

مكونات  اعتماد  الأن�صب  من  �صيكون  ذلك،  على  عالوة 

ومتجددة،  وطنية  مرجعية  اأطر  على  والتكوين  الرتبية  نظام 

ت�صمح لكل مكون حملي اأو جهوي، بتنظيم نف�صه من جديد، 

بح�صب اخت�صا�صاته وخ�صو�صياته واأهدافه اخلا�صة. 

اأول مالحظة تفر�س نف�صها يف هذا املجال، هي  اأن  واحلال 

اأن القطاعات الوزارية مل تقم، على امل�صتوى املركزي، باإجراء 

التغيريات التنظيمية التي ت�صجع على متتني روابطها بامل�صالح 

املركزية الأخرى وبالكيانات الالمركزية والالممركزة. فقد مت 

اأو  الإ�صالح،  اإقرار  قبل  املوجودة  الوظيفية  الهياكل  تقلي�س 

اإعدادها من جديد، دون اأن يكون لذلك اأي تاأثري فعلي على 

القيم والأنظمة واملناهج. فما زالت �صل�صلة اتخاذ القرار بني 

الإدارة املركزية وامل�صتويات الالمركزية، تعمل كما كان الأمر 

يف املا�صي. وهكذا، ظلت قرارات عديدة وقفا على الهياكل 

اإىل  والخت�صا�صات  الكفاءات  انتقال  اإن  بحيث  املركزية، 

الأكادمييات اجلهوية مثال، بقي خا�صعا لإجراءات املواكبة. 

»اإطار  على   2004 �صنة  الوطنية  الرتبية  وزارة  توفر  ورغم 

م�صلحة  من  بدعم  الرتبوي«،  النظام  لتطوير  ا�صرتاتيجي 

التعاون الكندية، فاإن هذا الإطار مل يرتجم اإىل برنامج اإجرائي 

مو�صع، ي�صمح بتعبئة كل الفاعلني. 

اإىل   ،2009 �صنة  يف  ال�صتعجايل،  الربنامج  �صعى  لقد  طبعا، 

التخفيف جزئيا من حدة هذا الو�صع، لكنه مل يخ�صع بدوره 

تعالج رهانات احلكامة كما  اآخر، مل  للتجديد. ومن جانب 

خمتلف  تربط  التي  العالقات  امتداد  على  ال�رشورة،  اقت�صت 

اأن  ذلك  منها.  واحد  وتهيكل كل  الرتبوي  النظام  مكونات 

والتق�صيم  والقيادة  واحلكامة  القرار  واتخاذ  ال�صفافية  اآليات 

وتبادل الإجراءات، حتتاج اإىل امل�صاءلة والفح�س من جديد، 

بغية حتقيق تدبري فعال وناجع. 

القطاعات  تدبري  طالت  التي  الكثرية  التغريات  اأعاقت  لقد 

املهني(،  والتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية  )الرتبية  الثالثة 

ال�صتمرارية  املتجددة،  والوزارية  احلكومية  الرتتيبات  بفعل 

التنظيمية والإدارية  املكت�صبات  اإىل مراكمة  الرامية  ال�رشورية 

والبيداغوجية. ذلك اأن التدبري اجليد للنظام الرتبوي، تاأثر �صلبا 

بهذا الو�صع، وهو ما منعه من التطور ب�صكل مالئم، خ�صو�صا 

عندما اأربكت هذه التغريات العمليات البيداغوجية، دون اأن 

املدر�صية  املوؤ�ص�صات  ت�صيري  اأجل  من  اإيجابية  ابتكارات  تقدم 

واجلامعية. 

خــاتـمــة
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عر�صها،  مت  التي  احلكامة  اإ�صالح  كرونولوجيا  فاإن  ولهذا، 

مراكمة  بغر�س  اجلماعي،  للعمل  جديدا  تن�صيطا  تقت�صي 

القانوين  املنتوج  مراجعة  اأمام  املجال  وفتح  املكت�صبات، 

من  الن�صو�س  واإعداد   ،2000 �صنة  منذ  املنجز  والتنظيمي 

جديد، وفق ما تتطلبه الدرو�س والتجارب املكت�صبة، وتو�صيح 

مهام الهيئات والفاعلني واأدوارهم ووظائفهم ب�صكل اأف�صل، 

والبحث  والتكوين  الرتبية  لنظام  وناجع  فعال  ت�صيري  ل�صمان 

العلمي. 

املراجــع 

املو�صوم  الدرا�صات  مكتب  طرف  من  البحث  هذا  اأجري   )31(

بـ  »النجاعة امل�صرتكة«؛ تقرير حول تقييم تطبيق تو�صيات امليثاق يف 

جمال احلكامة )2000–2013(، اأبريل 2014. تقرير باللغة الفرن�صية. 

 )32( انظر التقرير حول اجلهوية املو�صعة
www.regionlisationavancee.ma/PagesmF.aspx?id54 

احلكامة  يخ�س  فيما  امليثاق  تو�صيات  تطبيق  تقييم  حول  التقرير   )33(

الدرا�صـــات  مكتــب  طرف  من  اإجنــازهــا  مت  درا�صــة   .2013-2000

«Co-efficience» لفائدة املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين، اأبريل 2014.

)34( تتم اإجراءات تعيني الروؤ�صاء والعمداء واملديرين، عرب طلب الرت�صيح 

من  واحدا  بعد  فيما  تختار  جلنة  قبل  من  مر�صحني  ثالثة  ينتقى  حيث 

هذا  بعد  لكن  امللك،  ي�صدر عن  التعيني  كان   ،2011 �صنة  وقبل  بينهم. 

التاريخ، اأ�صبح الختيار والتعيني من اخت�صا�س رئي�س احلكومة. 

اإجنازها  اإيقاع  يعترب  التي  التطبيقية  بالن�صو�س  اأ�صا�صا  الأمر  يتعلق   )35(

امل�صتمر  التكوين  يحتاج  مثال،  اجلديدة.  بالن�صو�س  وكذلك  بطيئا، 

لقوانني منظمة مل�صايرة تطور حاجيات البالد. 

)36( بداأت هذه ال�صورة تتغري تدريجيا يف الوقت احلايل، ح�صب درا�صة 

املهني«،  التكوين  »اإدراك  حول  للتقييم  الوطنية  الهيئة  عليها  اأ�رشفت 

دجنرب 2014.
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1. اإعادة هيكلة الرتبية والتكوين 

ا�صتهدفت اإعادة الهيكلة هذه، القطاعات الثالثة لنظام الرتبية 

والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وهي  والتكوين، 

العايل. 

1.1. اإعادة هيكلة التعليم املدر�صي 

جديد،  من  املدر�صي  للنظام  البيداغوجية  الهند�صة  �صيغت 

حيث �صمل هذا النظام تعليما اأوليا من �صنتني، وتعليما ابتدائيا 

ثانوي  �صلك  من  يتكون  ثانويا  وتعليما  �صنوات،  �صت  من 

اإعدادي و�صلك ثانوي تاأهيلي، من ثالث �صنوات لكل واحد 

منهما. ويتمف�صل ال�صلك الأخري عرب اأربعة جذوع م�صرتكة 

تتوزع على ت�صع �صعب يف ال�صنة الأوىل بكالوريا واأربعة ع�رش 

البيداغوجية  الهيكلة  هذه  وتتميز  الثانية.  ال�صنة  يف  م�صلكا 

والتخ�ص�س  امل�صرتكة  اجلذوع  بني  ج�صور  باإقرار  اجلديدة، 

التدريجي على مدى هذه اجلذوع، واإمكانية اإعادة التوجيه 

داخل بع�س امل�صالك. وعلى غرار ال�صلك الثانوي التاأهيلي، 

مت تو�صيع نظام الف�صول لي�صمل ال�صلكني البتدائي والثانوي 

الإعدادي، وهو ما �صمح بتوفري هيكلة بيداغوجية من�صجمة 

لهذه الأ�صالك الثالثة. 

جزءا  لي�صبح  الأ�صيل  التعليم  تنظيم  على  امليثاق  ن�س  وقد 

العمومي، وحدد  للتعليم  البيداغوجية  الهيكلة  من  يتجزاأ  ل 

املغربي  للمجتمع  الأخالقية  القيم  على  احلفاظ  يف  هدفه 

على  التعليم  هذا  انفتاح  على  وعالوة  وهكذا،  و�صونها. 

اللغات الأجنبية والعلوم واحل�صارة الع�رشية، فقد ركز  على 

مواد الرتبية الإ�صالمية واللغة العربية )37(. 

2.1. هند�صة التكوين املهني 

م�صتوى  وهي:  م�صتويات  اأربعة  يف  املهني  التكوين  ينتظم 

التالميذ  اأمام  �صنتني، وهو مفتوح  اإىل  �صنة  »التخ�ص�س« من 

الذين اأمتوا ال�صلك البتدائي وتالميذ ال�صنتني الأوىل والثانية 

عند  التالميذ  هوؤلء  ومينح  الإعدادي.  الثانوي  ال�صلك  من 

م�صتوى  وهناك  املهني.  التكوين  �صهادة  التكوين،  نهاية 

 الف�سل الثاين

الإ�سالح البيداغوجي

لإ�صالح  مركزية  دعامة  البيداغوجي  الإ�صالح  ي�صكل 

اأ�صالك التعليم  نظام الرتبية والتكوين. فهو يحدد منط تنظيم 

وم�صامني الربامج و�صيغ التعلم. 

جودة  حت�صني  اإطار  يف  للميثاق،   4 الدعامة  ن�صت  وقد 

الرتبية والتكوين، على اإ�صالح بيداغوجي متمحور حول 

النظام  هند�صة  مراجعة  توجهات، وخ�صو�صا حول  عدة 

الإجراءات  خالل  من  وذلك  التعلم  ومقاربات  املذكور 

التالية: 

اجل�صور  وتنويع  والتكوين  الرتبية  اأ�صالك  هيكلة  اأ.  اإعادة 

مكونات  جميع  بني  الن�صجام  ودعم  امل�صالك  بني 

النظام الرتبوي. 

ب.  اإعادة �صياغة املقررات الدرا�صية ل�صمان جناح الهيكلة 

البيداغوجية والرفع من جودة التعليم. 

ج.  اإ�صالح الكتب املدر�صية باعتماد ال�صفافية يف املناف�صة 

بني املوؤلفني واملبدعني والنا�رشين. 

التعلمات  توجيه  بغر�س  بالكفايات،  املقاربة  د.  تبني 

�صوب تنمية الكفايات الأ�صا�صية. 

ه.  اعتبار التوجيه البيداغوجي واملهني جزءا ل يتجزاأ من 

عملية الرتبية والتكوين. 

وف�صال عن ذلك، ن�س امليثاق على �رشورة اإدماج ال�صلكني 

من�صجمة  تربوية  قاعدة  لي�صكال  والثانوي،  الإعدادي 

)وهي قاعدة الثانوي(. كما ن�س على اأن يت�صمن التعليم 

الثانوي �صلكا ق�صري املدى، من �صنة اإىل �صنتني، وهو �صلك 

التاأهيل املهني الذي يوؤهل للعمل الن�صيط، و�صلك اجلذع 

امل�صرتك، ومدته �صنة واحدة، ثم �صلك البكالوريا، ومدته 

امل�صلك  اأ�صا�صيني هما:  �صنتان، ويتمحور حول م�صلكني 

العام وامل�صلك التكنولوجي واملهني. 

وبخ�صو�س التعليم العايل، ن�س امليثاق على �رشورة ا�صتماله 

على �صلكني، يت�صمن كل واحد منهما خم�صة ف�صول، وعلى 

�صلك الدكتوراه الذي ي�صتغرق مدة ترتاوح بني اأربع وخم�س 

�صنوات، مت�صمنة ل�صنة خم�ص�صة للدرا�صات املعمقة. 
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نظام  اإىل  الوحدات  نظام  تطوير  ويتعني  الدويل.  اأو  الوطني 

و�صوحا  وي�صمن  الدولية  املعايري  مع  يتالءم  لكي  العتماد، 

اأكرب للتكوينات باجلامعات املغربية. و�صمح نظام الإجازة– 

املا�صرت–الدكتوراه اأي�صا بتنويع التكوينات. وهكذا، ت�صاعف 

مرات خالل  ثمان  العايل  التعليم  املعتمدة يف  امل�صالك  عدد 

اجلامعية  ال�صنة  يف  م�صلك   2 209 بلغ  حيث  �صنوات،  ع�رش 

2013-2014، �صكلت العلوم والتقنيات ن�صفها، اأما الن�صف 

من  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  بالت�صاوي  فتقا�صمته  الآخر 

من جهة  والجتماعية  والقت�صادية  القانونية  والعلوم  جهة، 

اأخرى. وف�صال عن ذلك، ت�صاعفت امل�صالك املهنية 20 مرة، 

 1 264 اإىل   2006-2005 التكوين  65 خالل �صنة  منتقلة من 

يف �صنة التكوين 2014-2013 )38(. 

التح�صريية  اإقرار الإجازات املهنية لطلبة الأق�صام  وقد �صمح 

العايل  التقني  ل�صهادات  املانحة  والأق�صام  العليا  باملدار�س 

التعليم  بولوج  املتخ�ص�س،  التقني  �صهادة  على  واحلا�صلني 

اجلامعي. ومن جانب اآخر، مت اإحلاق املدار�س العليا لالأ�صاتذة 

العايل،  التعليم  معاهد  خمتلف  توحيد  اإطار  يف  باجلامعات، 

وهو ما �صاعد على فتح م�صالك تربوية جديدة.

4.1. حدود الهيكلة البيداغوجية اجلديدة 

البيداغوجية  الهيكلة  هذه  حدود  لنا  تبدو  التحليل،  عند 

اجلديدة، واملتمثلة يف ما يلي: 

•��مل حتقق الهند�صة اجلديدة لنظام التعليم، متف�صال نظاميا بني 
على  امليثاق  ن�س  كما  البتدائي  وال�صلك  الأويل  التعليم 

تعميم  اإىل  تهدف  وطنية  ا�صرتاتيجية  غياب  ب�صبب  ذلك، 

التعليم املذكور. 

عن  جوهريا  التاأهيلي  الثانوي  التعليم  هيكلة  •��تختلف 
النموذج املقرتح من طرف امليثاق، والقا�صي باإقرار جذع 

واحد م�صرتك وج�رشين. 

املدى  ق�صري  ال�صلك  اأقر  اأن  املهني  التكوين  لقطاع  �صبق  �•
للتاأهيل املهني بالثانوي التاأهيلي املن�صو�س عليه يف امليثاق. 

الذين  املهني  التكوين  موؤ�ص�صات  بع�س  خريجي  •��با�صتثناء 
اأغلب  فاإن  املهند�صني،  مدار�س  بع�س  ولوج  ميكنهم 

متابعة  ميكنهم  ل  امل�صلك،  هذا  �صهادات  على  احلا�صلني 

يعرتف  ل  العايل  التعليم  قطاع  لأن  اجلامعية،  درا�صاتهم 

باملعادلة الأكادميية لل�صهادات املمنوحة من طرف التكوين 

املهني. 

العايل،  التقني  ل�صهادة  املانحة  الأق�صام  كون  من  •��بالرغم 
البكالوريا  على  احلا�صلني  لنتظارات  جزئيا  ت�صتجيب 

ال�صنة  تالميذ  املباراة،  اإجراء  بعد  ي�صتقبل  الذي  »التاأهيل« 

وال�صنة  امل�صرتكة  واجلذوع  الإعدادي  الثانوي  من  الثالثة 

الأوىل بكالوريا بالثانوي التاأهيلي. وبعد �صنتني من التكوين، 

مينح هوؤلء التالميذ �صهادة التاأهيل املهني. 

اأما م�صتوى »التقني« الذي ت�صتغرق مدة التكوين يف اإطاره 

�صنتني، فهو مفتوح اأمام تالميذ ال�صنة الثانية بكالوريا وكذلك 

اأمام احلا�صلني على �صهادة التاأهيل املهني؛ ومينح املكونون يف 

هذا امل�صتوى �صهادة »التقني«. 

واأخريا، ي�صتقبل م�صتوى »التقني املتخ�ص�س« الذي يتطلب 

اأو  البكالوريا  على  احلا�صلني  التالميذ  التكوين،  من  �صنتني 

يتوج  الذي  التكوين،  هذا  ويجري  »التقني«.  �صهادة  على 

اإما خالل  املوؤ�ص�صات،  املتخ�ص�س«، داخل  ب�صهادة »التقني 

مدة التكوين برمتها )وهو التكوين بعني املكان(، واإما خالل 

مدة حمدودة، عرب التكوين بالتناوب، حيث يجرى ن�صف )اأو 

ثلثا( مدة التعلم يف اأماكن ال�صغل التي ت�صبح عبارة عن ف�صاء 

للتكوين.

3.1. اإقرار نظام الإجازة – املا�صرت – الدكتوراه بالتعليم العايل 

بيداغوجية  التعليم، على هيكلة  امليثاق بخ�صو�س هذا  ن�س 

ت�صمح باإقامة جذوع م�صرتكة وج�صور بني امل�صالك، وتاأ�صي�س 

مقررات الطلبة على التوجيه والتقييم واإعادة التوجيه. 

اأي�صا،  التناغم  من  نوع  من حتقيق  الهيكلة  وقد مكنت هذه 

احلايل  التعدد  عن  الناجت  املعقد  الو�صع  تب�صيط  على  وعملت 

جامعي  نظام  اإطار  يف  وال�صهادات،  والأ�صالك  للمعاهد 

دينامية  تقت�صيه  ما  بح�صب  متنوعة  اختيارات  مينح  مدمج، 

التخ�ص�س العلمي واملهني. 

وتت�صمن الهيكلة اجلديدة للدرا�صات املطبقة باجلامعة، ثالثة 

على  تهياأ  التي  والدكتوراه،  واملا�صرت  الإجازة،  هي:  اأ�صالك 

التوايل يف �صتة ف�صول، ثم اأربعة، ثم �صتة، بحيث يتطلب كل 

اإقرار هذا النظام تدريجيا منذ  اأ�صبوعا درا�صيا. ومت   16 ف�صل 

ال�صنة اجلامعية 2003-2004، اإذ هم هذا الإ�صالح يف فرتة 

الطب  املفتوح وكليات  ال�صتقطاب  املوؤ�ص�صات ذات  اأوىل، 

الإطار،  هذا  يف  الربامج  وتنجز  الأ�صنان.  وطب  وال�صيدلة 

على �صكل وحدات وم�صالك، وهو ما ي�صمح مبدئيا، مبالءمة 

عر�س التكوين مع تطور احلاجيات القت�صادية والجتماعية، 

القائمة  الأ�صا�صية،  للم�صالك  امل�صتمر  والعتماد  التقييم  عرب 

على دفاتر املعايري البيداغوجية الوطنية. 

هيكلة  حتقيق  اإىل  واملجزوءات  الوحدات  نظام  ويهدف 

ت�صهيل  اإىل  يهدف  كما  اجل�صور،  وفتح  للدرا�صات،  اأف�صل 

امل�صتوى  على  �صواء  بينها،  وفيما  املوؤ�ص�صات  داخل  احلراك 
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على  قائم  بتعليم  الإ�صالح  فيه  يطالب  الذي  الوقت  •��يف 
واملوجهة،  التطبيقية  والأعمال  ال�صغرية  املجموعات 

بجميع  واملادية  الب�رشية  املوارد  يف  عام  نق�س  لوحظ 

البيداغوجية  التجهيزات  يف  نق�س  وكذلك  امل�صالك، 

والديداكتيكية املالئمة، خ�صو�صا بامل�صالك املهنية. 

•� جتدر الإ�صارة اأي�صا اإىل �صعف املردودية الداخلية لالإجازة، مما 
يعرقل و�صول اأعداد مهمة للما�صرت والدكتوراه. ففي ال�صنة 

اجلامعية 2012-2013 كان 88% من الطلبة تقريبا، م�صجلني 

ب�صلك الإجازة، مقابل 6% باملا�صرت و%6 بالدكتوراه )41(. 

اإثر  تت�صح  مل  لالأ�صاتذة  العليا  املدار�س  مهام  فاإن  •��واأخريا، 
على  للتكوين  اجلهوية  املراكز  لأن  باجلامعات،  التحاقها 

مهن الرتبية، التابعة لوزارة الرتبية الوطنية، هي التي تقدم 

تكوينا اأ�صا�صيا للمنت�صبني اجلدد اإليها، وبالتايل فاإن خريجي 

غرار  على  مطالبني،  �صيكونون  الرتبوية  اجلامعية  امل�صالك 

ولوج  مباريات  يف  بالنجاح  الأخرى،  امل�صالك  خريجي 

مراكز التكوين املذكورة، قبل اأن ي�صبحوا اأ�صاتذة. 

2. التوجيه الرتبوي واملهني 

�صريورة  من  يتجزاأ  ي�صكل جزءا ل  التوجيه  باأن  امليثاق  يعترب 

الن�صج  وتي�صري  للمواكبة  وظيفة  بو�صفها  والتكوين  الرتبية 

واملهنية  الرتبوية  واختياراتهم  املتعلمني  وملكات  وامليول 

ابتداء  ذلك،  اإىل  ال�رشورة  دعت  كلما  توجيههم  واإعادة 

الدعامة  اأو�صت  وقد  العايل.  اإىل  اإعدادي  الثانية  ال�صنة  من 

ال�صاد�صة بامليثاق، اخلا�صة بالتوجيه الرتبوي واملهني مبا يلي: 

•��تعميم مراكز ال�صت�صارة والتوجيه. 

ذلك،  اإىل  ال�رشورة  كلما دعت  التوجيه،  واإعادة  •��التوجيه 
متت  كما  العايل،  اإىل  اإعدادي  الثانية  ال�صنة  من  ابتداء 

الإ�صارة اإىل ذلك. 

�صعيد  )على  املالئم  بالتاأطري  للقيام  واحد  م�صت�صار  •��تعيني 
كل �صبكة حملية للرتبية والتكوين( ويف مرحلة لحقة على 

�صعيد كل موؤ�ص�صة.

1.2. ممار�صة التوجيه بنظام الرتبية والتكوين 

نهاية  عند  للتوجيه  م�صتويات  الوطنية  الرتبية  قطاع  و�صع 

ال�صنة  ونهاية  امل�صرتكة  اإعدادي ونهاية اجلذوع  الثالثة  ال�صنة 

اأوىل بكالوريا. وقد حددت الدورية املنجزة من طرف قطاع 

التوجيه  اإجراءات  املهني،  التكوين  والتكوين وقطاع  الرتبية 

نحو م�صتوى » التاأهيل« بالن�صبة لتالميذ ال�صنة الثالثة اإعدادي 

واجلذوع امل�صرتكة. 

التقنية، فاإن هوؤلء لي�س باإمكانهم متابعة التكوين بالعايل، 

بعد ح�صولهم على ال�صهادة املذكورة. 

مهنية،  بكالوريا  وبالتايل  مهني،  م�صرتك  غياب جذع  •��يف 
قطاع  طرف  من  به  معرتف  للتقييم  نظام  وجود  وعدم 

الرتبية والتكوين، �صيعترب الندماج يف التعليم املدر�صي من 

جديد، على اأ�صا�س �صهادة التكوين املهني، �صبه م�صتحيل. 

الأ�صيل،  التعليم  لهيكلة  املبذولة  املجهودات  من  •  بالرغم 
فاإن اأعداد التالميذ م�صتمرة يف الرتاجع، حيث انتقلت من 

951 16 يف ال�صنة الدرا�صية 2003-2004 اإىل 978 14 تلميذ 

البتدائي  يف   %47 بن�صبة   ،2014-2013 الدرا�صية  ال�صنة  يف 

و8% يف الثانوي الإعدادي و45% يف الثانوي التاأهيلي )39(. 

الإجازة–املا�صرت–  على  القائم  الإ�صالح  •��يختلف 
الدكتوراه، متاما عن الهيكلة البيداغوجية املن�صو�س عليها 

يف امليثاق؛ ويبدو اأن امل�صوؤولني اأرادوا اإقرار التعليم العايل 

بغر�س  الأوربي،  بالف�صاء  القائم  النموذج  وفق  الوطني 

ت�صهيل حركية الطلبة ومطابقة ال�صهادات للمعايري الدولية. 

املوؤ�ص�صات  داخل  املهنية  بامل�صالك  الطلبة  ن�صبة  حتقق  •��مل 
طرف  من  املحددة  الأهداف  املفتوح  ال�صتقطاب  ذات 

الطلبة  من   %25 يف  واملتمثلة  ال�صتعجايل،  الربنامج 

امل�صجلني  الطلبة  من  و%50  املهنية  بالإجازة  امل�صجلني 

باملا�صرت املتخ�ص�س. فح�صب اجلرد املرحلي ل�صنة 2011، مل 

يتعد ت�صجيل الطلبة اجلدد بامل�صالك املهنية 17%، من بينهم 

37% بالعلوم والتقنيات. 

 %36 ت�صجيل  ال�صنة  نف�س  يف  فتم  املا�صرت،  بخ�صو�س  •��اأما 
ذلك،  عن  وف�صال  املتخ�ص�س.  باملا�صرت  اجلدد  الطلبة  من 

للمالءمة  مر�صد وطني  غياب  امل�صالك يف  اعتمدت هذه 

يحدد  اقت�صادي  ال�صو�صيو  والو�صط  العايل  التعليم  بني 

حاجيات �صوق ال�صغل. 

يحظ  مل  الإجازة–املا�صرت–الدكتوراه،  نظام  دام  •��وما 
اإقامة متف�صل وا�صح، ميد  بالتعميم، ف�صيكون من ال�صعب 

اجل�صور بني التعليم اجلامعي وغري اجلامعي. 

نظام  اإ�صالح  يف  اإيجابية  جوانب  وجود  من  •��وبالرغم 
الإجازة–املا�صرت–الدكتوراه، على م�صتوى جتديد امل�صالك 

املوؤ�ص�صات  بواقع  ا�صطدم  الإ�صالح  هذا  فاإن  ومتهينها، 

طالبها.  اأعداد  بكرثة  املتميزة  املفتوح،  ال�صتقطاب  ذات 

وبالفعل، فاإن الطاقة ال�صتيعابية لهذه املوؤ�ص�صات تراجعت 

وانتقلت من 100 طالب يف كل �صف خالل ال�صنة اجلامعية 

2012-2013؛  اجلامعية  ال�صنة  يف   145 اإىل   ،2001-2000

واحد  بيداغوجي  �صف  اأن�صئ  �صنوات  خم�س  وخالل 

لع�رشة طالب جدد )40(. 
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عن 10/20. ويف مثل هذه احلالة يفقد التوجيه م�صداقيته 

ووجاهته وفعاليته. وف�صال عن ذلك، فاإن ن�صبة 90% من 

 ،2011-2010 الدرا�صية  ال�صنة  يف  التوجيه  اإعادة  طلبات 

�صدرت عن التالميذ اجلدد، حيث تعلق 80% منها بتغيري 

ال�صعبة؛ وهو ما يثري ال�صوؤال حول دقة قرار التوجيه الأول، 

املتخذ ب�صعة اأ�صابيع من قبل )44(. 

اإعدادي  الثالثة  ال�صنة  تالميذ  ت�صجيع  حملة  حتقق  •��مل 
قطاع  �صنويا  ينظمها  والتي  بالثانوي،  امل�صرتكة  واجلذوع 

املنتظر  النجاح  املهني،  التكوين  وقطاع  الوطنية  الرتبية 

منها. فخالل ال�صنوات الأخرية، اأدت هذه احلملة اإىل ملء 

فقد  الأخرى  املقاعد  اأما  فقط،  املتوافرة  املقاعد  من   %20

�صغلها �صباب ا�صتقطبوا من خارج هذه العملية )45(. 

والتكوين،  الرتبية  ل�صبكات  الرتتيبات  بعد  تو�صع  •��مل 
بتطوير  �صت�صمح  كانت  والتي  امليثاق  عليها يف  املن�صو�س 

التعاون بني الرتبية الوطنية والتكوين املهني. 

داخل  العمودي  التوجيه  بخ�صو�س  ق�صور  هناك  زال  •� ما 
من  »التاأهيل«  م�صتوى  بولوج  املتعلق  املهني  التكوين 

م�صتوى  وولوج  »التخ�ص�س«،  مب�صتوى  املتدربني  طرف 

وولوج  »التاأهيل«،  مب�صتوى  املتدربني  طرف  من  »التقني« 

مب�صتوى  املتدربني  طرف  من  املتخ�ص�س«  »التقني  م�صتوى 

 %10 بني  ما  اجل�صور  �صقف  حتديد  من  وبالرغم  »التقني«. 

و20% من املقاعد املتوافرة، ح�صب موؤ�ص�صة التكوين، اإل اأن 

الطلب على هذه التكوينات مل يتجاوز اأبدا 4% من املقاعد 

املمنوحة )46(. 

العلمية  بال�صعب  امل�صجلني  الثانويات  تالميذ  ن�صبة  •� انتقلت 
اإىل   2001-2000 الدرا�صية  ال�صنة  خالل   %49 من  والتقنية، 

باأن  يعني  ما  2012-2013، وهو  الدرا�صية  ال�صنة  59% خالل 

هدف امليثاق الرامي اإىل بلوغ ن�صبة الثلثني مل يتحقق بعد )47(. 

نظام  داخل  فعليا  منعدمة  التوجيه  على  اليافعني  تربية  •��اإن 
الرتبية  هذه  باإمكان  اأن  واحلال  املغربي.  والتكوين  الرتبية 

تطوير كفايات التلميذ، بحيث ت�صمح له بانخراط اأكرث يف 

ال�صخ�صي.  م�رشوعه  بناء  م�صوؤولية  وحتمل  توجهه  اختيار 

عالوة على ذلك، باإمكانها اأن ت�صاعده على تكوين روؤية 

ال�صغل، مبنية على معلومات  واقعية للعامل املهني ول�صوق 

موثوق بها وبعيدة عن التمثالت النمطية. 

3. بناء الربامج التعليمية من جديد 

ح�صب امليثاق، ينبغي لل�صلطات املخت�صة اإجراء جتديد الربامج 

�رشكاء  مع  والت�صاور  والتن�صيق  بال�صرتاك  ب�رشامة،  التعليمية 

يف  امليثاق  اأو�صى  وقد  واجتماعيني.  واقت�صاديني  تربويني 

دورية  املهني  التكوين  قطاع  اأ�صدر  ذلك،  عن  وف�صال 

و»التاأهيل«  »التخ�ص�س«  م�صتويات  ولوج  لكيفيات  حمددة 

و»التقني« و»التقني العايل«، كما اأ�صدر دورية اأخرى تنظم 

اجل�صور بني م�صتويات التكوين املهني التي ميكن فتحها اأمام 

مع  مبا�رشة،  الأدنى  امل�صتوى  اإىل  املنت�صبني  املر�صحني  اأف�صل 

الإبقاء على تخ�ص�صهم، وذلك يف حدود ن�صبة ترتاوح ما بني 

10% و20% من املقاعد املتوافرة، وح�صب الطاقة ال�صتيعابية 

للموؤ�ص�صة امل�صتقبلة. 

باملوؤ�ص�صات  املقدم  التعليم  ينبني  اأن  ينبغي  اآخر،  جانب  من 

اجلامعية )كليات، مدار�س( على مقرر قوامه التوجيه والتقييم 

اأن  املوؤ�ص�صة  ملجل�س  الإطار، ميكن  هذا  التوجيه. ويف  واإعادة 

اإىل حت�صني توجيه  اإجراءات تهدف  يقرتح على جمل�س اجلامعة 

الطلبة واإعالمهم. ويف الواقع، تعترب �صبكة مراكز اإر�صاد الطالب 

مبثابة الفاعل الرئي�صي لنظام الإعالم املتعلق بالطلبة واملهن. 

2.2. ق�صور نظام التوجيه الرتبوي واملهني 

بالرغم من اإدراج الربنامج ال�صتعجايل لدينامية جديدة داخل 

نظام التوجيه، اإل اأن ال�رشوط الالزمة للنجاح مل تكتمل بعد، 

وذلك لأ�صباب عديدة جتلت يف ما يلي: 

والتكوين.  الرتبية  قطاعات  خمتلف  بني  التن�صيق  •���صعف 
فالوكالة الوطنية للتقييم والتوجيه التي ن�س عليها امليثاق، 

قيادة  توطيد  الوكالة  هذه  باإمكان  وكان  بعد،  النور  تر  مل 

نظام التوجيه على اأ�صا�س تن�صيق متني بني قطاعات الرتبية 

الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل. 

خمتلف  لت�صمل  التوجيه  م�صت�صاري  مهام  تو�صيع  •��رغم 
فاإن  التوجيه،  على  وامل�صاعدة  والإعالم  املتابعة  جوانب 

التالميذ  اإخبار  حول  بالأ�صا�س  متمحورا  يظل  عملهم 

مبختلف �صعب وم�صالك الرتبية والتكوين املتوافرة. 

واملتمثل  امليثاق،  طرف  من  املحدد  الهدف  يتحقق  •��مل 
بالتعليم  موؤ�ص�صة  لكل  التوجيه  يف  م�صت�صار  تخ�صي�س  يف 

الثانوي التاأهيلي. فقد كان من الالزم تكوين 300 م�صت�صار 

2005، بدل القت�صار  �صنويا على الأقل، وذلك منذ �صنة 

مبركز  تكوينهم  مت  ال�صنة،  يف  م�صت�صارا   56 معدل  على 

 .)42( التوجيه والتخطيط الرتبوي خالل الع�رشية الأخرية 

اإىل  احلاجة  بلغت  مثال،   2013-2012 الدرا�صية  ال�صنة  ففي 

م�صت�صاري التوجيه 838 1 م�صت�صار )43(. 

•��ميكن ملعايري النتقال اأن توؤدي اإىل الإخالل بوظيفة التوجيه 
ذاتها. ففي ال�صنة الدرا�صية 2012-2013 مت توجيه اأكرث من 

40% من تالميذ ال�صنة الثالثة اإعدادي، واأكرث من 10% من 

تالميذ اجلذع امل�صرتك وال�صنة اأوىل بكالوريا مبعدلت تقل 
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التكامل  مبداإ  تبني  ينبغي  امل�صامني،  م�صتوى  ه.  على 

وتداخل التخ�ص�صات وتخطيط التعلمات ب�صكل م�صتمر 

احل�صيلة  ت�صبح  لكي  التعليم  طرق  وتنويع  وتدريجي 

الدرا�صية وظيفية. 

الف�صول  نظام  اعتماد  مت  الدرو�س،  تنظيم  و.  بخ�صو�س 

واإدخال التعليم بالوحدات اإىل الثانوي التاأهيلي واإحداث 

ج�صور بني امل�صالك. 

طرف  من  والتوجهات  الختيارات  هذه  �صيغت  وقد 

منهجي  اإطار  �صكل  على  التخ�ص�صات،  متداخلة  اللجنة 

املواد، فعملت  املتخ�ص�صة يف  اللجان  اأما  وا�صح واإجرائي. 

اإىل الختيارات  الرجوع  الربامج اجلديدة، عرب  على �صياغة 

والتوجهات البيداغوجية والإطار املنهجي والربامج التعليمية 

املعمول بها. 

لقاء  خالل  مكوناته  عر�س  مت  الأبي�س،  الكتاب  اإجناز  بعد 

وطني ا�صت�صاري جمع ممثلي خمتلف ال�رشكاء الرتبويني؛ تلت 

ذلك مراجعة للكتاب قبل اأن يعر�س ثانية يف لقاءات جهوية 

والنواب  الرتبويون  امل�صت�صارون  فيها  �صارك  ا�صت�صارية، 

الإقليميون ومدراء الأكادمييات. 

تدريجيا  اجلديدة  التعليمية  الربامج  طبقت  الأخري،  ويف 

ما  املمتدة  الفرتة  خالل  املدر�صي،  للتعليم  الثالثة  بالأ�صالك 

يف  للمراجعة  جزئيا  وخ�صعت  و2008.   2002 �صنتي  بني 

�صنوات 2009، و2011 و2013.

2.3. مكت�صبات وثغرات اإ�صالح الربامج التعليمية 

�صمح تطبيق الإ�صالح البيداغوجي بتح�صني م�صامني الربامج 

التعليمية من خالل ما يلي )49(: 

التلميذ فاعال  التعليمية من جديد، باعتبار  •���صياغة الربامج 
تدقيق  مت  التوجهات،  م�صتوى  وعلى  تعلمه.  يف  رئي�صيا 

كبري،  ب�صكل  الرتبوي  النظام  يف  للمتعلم  املعطاة  الأولوية 

والعرتاف بها �رشاحة يف الربامج التعليمية اجلديدة. 

اأ�صالك  لكل  التعليمية  للربامج  اجلديدة  الهند�صة  •��حددت 
الكفايات  تنمية  من  انطالقا  الأ�صا�صية  التعلمات  التعليم، 

املمتدة. 

التعليمية  الربامج  فاإن  القيم،  على  الرتبية  بخ�صو�س  •��اأما 
بهذا  للميثاق  الكربى  لالهتمامات  ا�صتجابت  اجلديدة 

يف  املواطنة«  على  »الرتبية  اأدرجت  جهة،  فمن  ال�صاأن. 

نهاية  اإىل  ابتدائي  الرابعة  ال�صنة  من  ابتداء  املدر�صي  النظام 

القيم يف كل  على  الرتبية  اإعدادي، ودعمت  الثالثة  ال�صنة 

الجتماعيات  برامج  يف  وخ�صو�صا  لها،  احلاملة  املواد 

الدعامة ال�صابعة مبراجعة الربامج واملناهج والكتب املدر�صية 

والو�صائط / الدعامات الديداكتيكية، عرب اإجراء: 

•�مراجعة للربامج واملناهج. 

•��و�صع برامج تعتمد نظام الوحدات املجزوءة، انطالقا من 
التعليم الثانوي. 

للربامج  امل�صتمرين  واملالءمة  للتجديد  دائمة  جلنة  •��اإحداث 
واملناهج. 

1.3. عملية اإجناز الربامج التعليمية )48(

بخ�صو�س تطبيق مراجعة الربامج، اأحدث قطاع الرتبية الوطنية 

جلانا لهذا الغر�س، مكلفة باإ�صالح الربامج. وا�صتمرت اأ�صغال 

هذه اللجان من �صهر فرباير اإىل يوليوز 2000. حيث اأ�صفرت 

يف  للمناهج  الأبي�س«  »الكتاب  اإ�صدار  عن  الأ�صغال  هذه 

وجهت  التي  الأ�صا�صية  املبادئ  ا�صتندت  وقد  اأجزاء.  ثمانية 

ومت  امليثاق،  مرتكزات  على  البيداغوجية،  اللجان  اأ�صغال 

ت�رشيفها يف جمموعة من التوجيهات، حددت كما يلي: 

اأ. ثوابت الهوية الوطنية ومكت�صبات احل�صارة الإن�صانية. 

املتعلمني  وحاجيات  واملجتمع  املدر�صة  بني  ب.  التفاعل 

حركية   – وال�صيكو  املعرفية  الأبعاد  بني  والتوازن 

واخلا�صية التعددية للذكاء وكذلك الرتبية على القيم. 

الوطنية  الهوية  بتدعيم  القيم،  جمال  يف  الأمر  ج.  يتعلق 

والنفتاح على احل�صارة املعا�رشة والت�صبع بالقيم الكونية 

حلقوق الإن�صان. 

خم�س  تاأكيد  مت  فقد  الكفايات،  تنمية  بخ�صو�س  د.  اأما 

كفايات ممتدة وهي: 

•��الكفايات التوا�صلية املتعلقة بالتحكم يف اللغات وخمتلف 
اخلطابات. 

الذات والتعبري  التي تخ�س معرفة  •��الكفايات ال�صرتاتيجية 
عن الهوية والقدرة على التموقع يف الزمان واملكان واأي�صا 

بالن�صبة للغري وللموؤ�ص�صات. 

العقالين  الفكر  تنمية  على  تركز  التي  املنهجية  •��الكفايات 
وقدرات التفكري والتنظيم. 

جمال  يف  املعارف  حول  املتمحورة  الثقافية  •��الكفايات 
الثقافة العامة والقدرات الرمزية. 

با�صتخدام  املقرتنة  التكنولوجية  الكفايات  •��واأخريا، 
تكنولوجيا الإعالم والتوا�صل وكذلك التحكم يف تقنيات 

التحليل والتقدير والرتتيب والتوقع. 
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باملقابل، مل يعرف ب�صكل وا�صح مفهوم »الكفاية«، وهو 

اأخرى مثل »القدرة«  ما خلق نوعا من اخللط مع مفاهيم 

وقد  »امل�صمون«.  وحتى  بل  »الهدف«،  و  »املهارة«  و 

اأدى غياب اإطار وا�صح لإدماج املقاربة بالكفايات داخل 

التعليمية ومتركزها  الربامج  اإىل عدم جتدد  الوطني  املنهاج 

بالأحرى حول امل�صامني، على ح�صاب الكفايات. 

•��وف�صال عن ذلك، مت اإلغاء املرحلة التجريبية، وهو ما حرم 
الختاللت  عن  �صيك�صف  كان  اختبار  من  الإ�صالح 

الربامج  ت�صميم  قبل  الت�صويبات  بع�س  و�صي�صتدعي 

اجلديدة. �صحيح اأن بع�س التعديالت اأدخلت لحقا لهذا 

يف  تنجز  مل  لأنها  الو�صوح،  اإىل  افتقرت  لكنها  الغر�س، 

اإطار ت�صور �صمويل لالإ�صالح. 

الأبي�س  الكتاب  ال�صاعات املخ�ص�صة من طرف  •��بلغ عدد 
لالإن�صانيات )الجتماعيات، الرتبية الإ�صالمية والرتبية على 

بالثانوي الإعدادي  764 �صاعة بالبتدائي و510  املواطنة( 

6% خم�صو�صة للرتبية على املواطنة بالبتدائي و%20  منها 

هذه  تدرج  مل  الجتماعيات،  غرار  وعلى  بالإعدادي. 

اإىل  حولها  مما  ابتدائي،  الرابعة  ال�صنة  يف  اإل  باملقرر  املادة 

ملمو�س على  تاأثري  اأي  له  لي�س  درا�صي هام�صي،  م�صمون 

ال�صلوكات. 

اأجنزت الأطر املرجعية للربامج اجلهوية وخ�صعت للتجريب، 

غري اأنها مل تطبق وظلت الربامج املحلية جمرد اأماين. 

ابتدائي  الثانية  ال�صنة  من  يبداأ  الفرن�صية  تدري�س  كان  •��اإذا 
هي  تظل  العربية  اللغة  فاإن  ذلك،  على  امليثاق  ين�س  كما 

ذلك  يف  مبا  املدر�صي،  بالتعليم  العلمية  املواد  تدري�س  لغة 

�صلك البكالوريا. واحلال اأن تدري�س العلوم بالعايل يتم كلية 

بالفرن�صية. و�صيكون لهذا التنافر العمودي تاأثريات �صلبية 

البكالوريا  على  احلا�صلني  للتالميذ  الرتبوي  امل�صار  على 

العلمية. وينطبق ال�صيء نف�صه على »التكنولوجيا« املدر�صة 

اجلذع  يف  وبالفرن�صية  الإعدادي  الثانوي  يف  بالعربية 

امل�صرتك التقني. 

الإجنليزية  تعليم  على  امليثاق  فيه  ن�س  الذي  الوقت  •��ويف 
الو�صية  الوزارة  فاإن  ابتدائي،  اخلام�صة  ال�صنة  من  ابتداء 

زيادة  اإعدادي.  الثالثة  ال�صنة  من  ابتداء  بتعليمها  اكتفت 

على ذلك، فاإن تعليم الإجنليزية واملعلوميات، مل يعمم بكل 

موؤ�ص�صات التعليم الثانوي الإعدادي العمومي. 

•��اأما اللجنة الدائمة للربامج التي تاأ�ص�صت �صنة 2004، فهي 
امليثاق، وحتديدا  لها من طرف  املحددة  مهامها  تزاول  مل 

الربامج  باإ�صالح  املكلفة  الفرق  اأ�صغال  ومراقبة  تخطيط 

الرتبوية  اليقظة  تنظيم  التعليمية وامل�صادقة عليها، وكذلك 

والرتبية ال�صالمية واللغات. ومن جهة اأخرى، متت مقاربة 

الرتبية على التنمية امل�صتدامة من منظور ا�صرتاتيجي، وذلك 

النظام  وهو  امل�صتهدفة،  القيم  نظام  داخل  اإدماجها  عرب 

من  املناهج  بلورة  يف  الأ�صا�صية  وظيفته  حتددت  الذي 

داخل  عمودي  ب�صكل  اإدماجها  عرب  براغماتي،  منظور 

املواد احلاملة لهذه القيم وعرب وحدات ديداكتيكية مالئمة 

لل�صياق. 

•��اأحدثت مواد جديدة، كما هو ال�صاأن بالن�صبة للغة الأمازيغية 
»التقني«  امل�صرتك  باجلذع  الهند�صة  وعلوم  بالبتدائي، 

واإن�صانيات«  »اآداب  امل�صرتك  باجلذع  الفنية  والرتبية 

و»اآداب  الأ�صيل«  »التعليم  امل�صرتكة  باجلذوع  والتوثيق 

واإن�صانيات«. 

الفرن�صية  اأ�صبحت  حيث  اأخرى،  مواد  جمال  تو�صيع  •��مت 
الثالثة؛  ال�صنة  بدل  ابتدائي،  الثانية  ال�صنة  من  ابتداء  مربجمة 

اجلذع  بدل  اإعدادي  الثالثة  ال�صنة  من  ابتداء  والإجنليزية 

للتعليم  الثالث  بال�صنوات  املعلوميات  واأخريا،  امل�صرتك 

الثانوي الإعدادي. 

واملعلوميات  الأجنبية  واللغات  الفل�صفة  تدري�س  تعميم  •��مت 
التاأهيلي وتقوية العلوم الإن�صانية باإدراج  الثانوي  بال�صلك 

الرتبية على املواطنة وثقافة حقوق الإن�صان. 

15% من  التي متثل  للربامج اجلهوية  املرجعية  الأطر  •��اأجنزت 
املدة الإجمالية للتعلمات، بناء على منهجية جمربة يف بع�س 

النيابات. 

اإل  بالكامل،  اأجنز  التعليمية من جديد  الربامج  بناء  اأن  ورغم 

اأن ظروف الإجناز عرفت بع�س الختاللت التي نذكر منها 

ما يلي )50(: 

متعلقة  درا�صات   2000 �صنة  الوطنية  الرتبية  قطاع  •��اأجنز 
بتحليل حاجيات املتعلمني وحتديد موا�صفات املتخرج من 

خمتلف اأ�صالك التعليم، وترجمة هذه املوا�صفات اإىل كفايات 

لتقوميات  القدمية  التعليمية  الربامج  خ�صعت  وقد  مالئمة. 

وحتليالت عديدة. ومع ذلك، فاإن �رشورة ال�صتعجال التي 

تتح  مل  الإ�صالح،  تطبيق  اإىل  الرامية  املناهج  اإجناز  اأمالها 

لوا�صعي الربامج التعليمية الوقت الكايف لال�صتفادة من هذه 

الدرا�صات، ومراكمة الأعمال الأ�صا�صية بهذا اخل�صو�س. 

وكما اأ�رشنا اإىل ذلك من قبل، فقد �صيغ الكتاب الأبي�س يف 

املنتوج  اأثر على جودة  ال�صيء الذي  اأ�صهر فقط،  ظرف �صتة 

النهائي، وخ�صو�صا على الهند�صة الإجمالية للربامج، وعلى 

حتديد املعارف الأ�صا�صية وهيكلة التعلمات. 

فاإنه  الكفايات املمتدة،  الكتاب الأبي�س قد حدد  •��اإذا كان 
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وهكذا، �صيقدم تعدد الكتب املدر�صية وتنوعها، للمدر�صني 

البيداغوجية  للمقاربات  متنوعة  اختيارات  للمتعلمني،  كما 

اأف�صل  ب�صكل  ت�صتجيب  التي  الديداكتيكية  والو�صعيات 

كتاب  كل  يرفق  ذلك،  عن  وف�صال  واحد.  كل  حلاجيات 

الأ�ص�س  فهم  من  ميكن  الذي  املدر�س  بدليل  مدر�صي 

البيداغوجية والديداكتيكية املعتمدة يف تاأليفه، وهو ما ي�صمح 

ال�صتخدام  على  وم�صاعدتهم  املدر�صني  معارف  بتحيني 

الأف�صل لهذه الدعامة البيداغوجية التي ل غنى عنها. 

الثانوي  للتعليم  املدر�صية  الكتب  اأن  اإىل  الأخري،  يف  ون�صري 

الإعدادي واجلذوع امل�صرتكة، قد مت حتيينها من جديد وفق 

قيم  على  الرتبية  جمال  يف  خ�صو�صا   ،2011 د�صتور  ترتيبات 

املواطنة وامل�صاواة وحقوق الإن�صان. 

2.4. العوائق املرتبطة باإ�صالح الكتب املدر�صية 

تواجه عملية اإنتاج الكتب املدر�صية عدة عقبات نذكرها كما 

يلي: 

•��ل يت�صمن كل من الكتاب الأبي�س ودفرت التحمالت الإطار 
اأي  املرجعي،  امل�صتوى  على  النوعية،  التحمالت  ودفاتر 

ول  امل�صتعملة،  الأ�صا�صية  للمفاهيم  ومنظم  حمدد  تعريف 

املقرتنة  والديداكتيكية  البيداغوجية  للمقاربات  تف�صري  اأي 

بها، مما يجعل مهمة موؤلفي الكتب املدر�صية �صعبة. زيادة 

مرجعي  نظام  على  يتوفرون  ل  املوؤلفني  هوؤلء  كون  على 

متعلقة  بيداغوجية  اأن�صطة  ت�صور  على  ي�صاعدهم  عملي، 

بالقيم. 

اأمنه  الذي  التكوين  ي�صمح  مل  التاأليف،  م�صتوى  •��وعلى 
قطاع الرتبية الوطنية ملوؤلفي الكتب املدر�صية، بجعل هذه 

الأخرية قابلة لإدماج التجديدات البيداغوجية وخ�صو�صا 

والتوا�صل  الإعالم  تقنيات  وا�صتخدام  الكفايات  تنمية 

والرتبية على القيم، اإلخ. 

اأ�صهر  اأربعة  يف  املحدد  الأجل  يظل  ذلك،  على  •��عالوة 
ون�صف لتاأليف الكتب املدر�صية غري كاف، وهو بعيد عن 

احلد الأدنى املطلوب، اأي ثمانية اأ�صهر. ومن باب املقارنة، 

فاإن هذا الأجل يتحدد يف اأربعة ع�رش �صهرا بفرن�صا. 

اله�س  الو�صع  اأن  يبدو  وامل�صادقة،  التقييم  م�صتوى  •��وعلى 
معايري  وغياب  الغر�س،  لهذا  اإحداثها  مت  التي  للجنة 

الوقت  وحمدودية  الأعمال،  وتراكم  ودقيقة،  مو�صوعية 

يف  الثقة  فقدان  اإىل  جميعها  اأدت  لإجنازها،  املخ�ص�س 

جودة الختيارات التي قامت بها اللجنة املذكورة. 

ما اأمكن، بغر�س مالحظة وحتليل وتقومي التجارب الدولية 

اإيجابيا.  ا�صتلهامها  احلال  اقت�صى  واإن  الربامج،  جمال  يف 

التعليم  منهاج  هيكلة  اللجنة يف  هذه  مهمة  اقت�رشت  فقد 

فاإن  ذلك،  عدا  وما  عليه.  وامل�صادقة  التاأهيلي  الثانوي 

تاأثريها منعدم. 

4. اإ�صالح الكتب املدر�صية 

على  املدر�صية  الكتب  اإنتاج  ارتكاز  ب�رشورة  امليثاق  اأو�صى 

الدعامة  يف  ن�س  وهكذا،  وال�صفافية.  واملناف�صة  التنوع 

ال�صابعة على: 

املدر�صية  والكتب  واملناهج  الربامج  ومالءمة  •��مراجعة 
والو�صائط/الدعامات الديداكتيكية. 

•��تقوم اللجنة الدائمة للربامج مبراقبة اإنتاج الكتب املدر�صية 
املناف�صة  مقت�صيات  وفق  دقيقة  دفاتر حتمالت  اأ�صا�س  على 

ال�صفافة بني املوؤلفني واملبدعني والنا�رشين، مع اعتماد مبداإ 

تعددية املراجع وو�صائل الدعم املدر�صي. 

للمناف�صة  املدر�صية  الكتب  اإنتاج  يخ�صع  اأن  يتعني  بذلك 

انطالقا من دفاتر حتمالت حتدد ال�رشوط البيداغوجية والتقنية 

والفنية املطلوبة. 

1.4. عملية اإنتاج الكتاب املدر�صي 

الذي  الإطار  التحمالت  دفرت  الوطنية  الرتبية  قطاع  اأجنز 

والقيم  بالبيداغوجيا  املتعلقة  واجلوانب  التوجهات  ينظم 

وطبعها  ون�رشها  املدر�صية  الكتب  تاأليف  باإجراءات  واأي�صا 

الكتب  يتحتم على موؤلفي  التي  وتوزيعها. ومن بني الأمور 

املدر�صية ونا�رشيها القيام بها نذكر: 

•��تخطيط التعلمات وفق مبادئ الهند�صة البيداغوجية؛ 
بعني  للتالميذ  واملعرفية  واللغوية  الذهنية  امل�صتويات  •��اأخذ 

العتبار؛ 

•��اإعطاء معنى للتعلمات، عرب تنويع الأن�صطة الديداكتيكية؛ 
•��تف�صيل تنمية الكفايات املمتدة؛ 

•��تنمية قيم املواطنة والت�صامح وحقوق الإن�صان؛ 
•��اإدماج التطورات العلمية والتكنولوجية والبيداغوجية. 

وقد مت يف �صنة 2002، اإحداث جلنة م�صتقلة، مكلفة بتقييم 

م�صاريع الكتب املدر�صية املعرو�صة وامل�صادق عليها. ويتمثل 

عمل هذه اللجنة يف ال�صهر  على اأن حترتم الكتب املدر�صية 

جهة،  من  املطلوبة  والفنية  والل�صانية  البيداغوجية  املعايري 

الإن�صان  الأ�صا�صية حلقوق  القيم  تنقل  اأن  اأخرى،  ومن جهة 

واملواطنة. 
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وقد اتبع اإقرار بيداغوجيا الإدماج يف النظام املدر�صي املراحل 

التالية: 

2008-2009 بثمان  الدرا�صية  ال�صنة  •��جتربة حمدودة خالل 
ع�رشة مدر�صة ابتدائية تنتمي اإىل اأكادمييتني منوذجيتني. 

بالأكادمييتني  البتدائية  املدار�س  كل  على  مو�صعة  •��جتربة 
املذكورتني، يف ال�صنة الدرا�صية 2010-2009. 

•��تعميم هذه البيداغوجيا على كل املدار�س البتدائية بالوطن 
مو�صعة  جتربة  مع   ،2011-2010 الدرا�صية  ال�صنة  خالل 

ال�صاوية  اأكادميية  )وهما  منوذجيتني  اأكادمييتني  باإعداديات 

ورديغة واأكادميية مكنا�س تافياللت(، وجتربة اأخرى طالت 

اإعداديات بالأكادمييات الأربع ع�رشة الأخرى. 

مكلفة  قيادية،  بلجنة  الإدماج  بيداغوجيا  عدة  وح�صيت 

خمتلف  على  وامل�صادقة  امل�رشوع  مراحل  خمتلف  بتخطيط 

عدة  البيداغوجيا  هذه  تطبيق  واجه  كما  املنجزة.  الأعمال 

�صعوبات نذكر منها ما يلي )52(: 

كل  تعبئة  من  العملي  للتن�صيق  املركزية  اخللية  تتمكن  •��مل 
الوطني  املناهج، واملركز  املعنية، وحتديدا مديرية  الأجهزة 

اخللية  ظلت  لهذا  للرتبية.  العامة  واملفت�صية  لالمتحانات، 

املذكورة عدمية اجلدوى، بحيث �صيتكلف املركز الوطني 

لالبتكار البيداغوجي بتدبري عدة بيداغوجيا الإدماج. 

•��وينطبق الأمر نف�صه على امل�صتوى اجلهوي، حيث مل تفلح 
بع�س الأكادمييات يف و�صع خلية جهوية للتن�صيق العملي. 

ويف هذه احلالة، �صيكون املن�صق اجلهوي للم�رشوع مدعوا 

ومتابعة  الفاعلني،  بتكوين  املتعلقة  العمليات  كل  لتدبري 

التجربة داخل املوؤ�ص�صات املعنية. 

املركزية  الهيئات  بني  التن�صيق،  يف  م�صاكل  وجود  •��لوحظ 
التنظيمية  اجلوانب  حول  خ�صو�صا  جهة،  من  واجلهوية 

العدة، املتدخلون(، واجلوانب  للتكوين )الزمان، املكان، 

البيداغوجية )تغيري وحدات التكوين دون اإ�صعار املتدخلني 

الآخرين(؛  وبني م�صالح نف�س الأكادميية )غياب الأدوات 

النفقات  حتمل  بكيفيات  املتعلقة  ال�صعوبات  ال�رشورية، 

املعتمدة، اإلخ.( ومن جهة اأخرى. 

•��عرفت قيادة عدة بيداغوجيا الإدماج، �صواء على امل�صتوى 
املركزي اأو اجلهوي ق�صورا متزايدا نتيجة التداخل احلا�صل 

بيداغوجيا  وم�رشوع  ال�صتعجايل  الربنامج  م�صاريع  بني 

البيداغوجيا،  هذه  اإطار  يف  الفاعلني  اأن  ذلك  الإدماج. 

عدة  يف  لالنخراط  ا�صطروا  املفت�صني،  منهم  وخ�صو�صا 

الت�صتت، مل يحظوا  م�صاريع يف نف�س الوقت. وبفعل هذا 

بالوقت الكايف وال�رشوري لتدبري كل م�رشوع على حدة. 

لبع�س  القت�صادية  القدرة  �صمحت  الن�رش،  م�صتوى  •��وعلى 
املجموعات، ولتمركزها العمودي، بالهيمنة على ال�صفقات 

وبالتواجد عند كل م�صتويات اإنتاج الكتب املدر�صية. 

يف  عليه  املن�صو�س  املبداإ  اأجراأة  تتم  مل  ذلك،  عن  •��وف�صال 
دفاتر التحمالت واملتعلق باإخ�صاع طلب عرو�س الكتب 

ال�صنوات  مدة  انق�صاء  بعد  جديد،  من  للفح�س  املدر�صية 

يف  التذكري  من  بد  ول  والتوزيع.  للن�رش  املحددة  الثالث 

قبل  جتريب  لأي  تخ�صع  مل  املدر�صية  الكتب  باأن  الأخري، 

اعتمادها )51(. 

5. اعتماد املقاربة بالكفايات 

التعليمية مبوازاة مع  املناهج  باإعادة �صياغة  امليثاق  اأو�صى 

اإعادة �صياغة الربامج. وقد ن�صت الدعامة ال�صابعة على: 

املدر�صية  والكتب  واملناهج  الربامج  ومالءمة  •��مراجعة 
واملعينات الديداكتيكية. 

�صلك  لكل  بالن�صبة  وتدقيقها  العامة  الأهداف  •��تعميق 
موا�صفات  �صيغة  يف  والتكوين،  للرتبية  م�صتوى  وكل 

عرب  ذلك  وحتقيق  لها،  مطابقة  وموؤهالت  للتخرج 

ال�صياغة اجلديدة للربامج واملناهج. 

1.5. اإقرار بيداغوجيا الإدماج يف التعليم املدر�صي 

التوجيهات  م�صتوى  على  قائمة  بالكفايات  املقاربة  ظلت 

العامة اإىل حدود �صنة 2009. وبعد مرور ت�صع �صنوات على 

اإطار  يف  والتكوين،  الرتبية  قطاع  اتخذ  الإ�صالح،  تطبيق 

املقاربة  تنفيذ  اإىل  هادفة  اإجراءات  ال�صتعجايل،  الربنامج 

بالكفايات. وقد اعتمدت بيداغوجيا الإدماج اإطارا منهجيا 

لأجراأتها. 

الإدماج،  بيداغوجيا  اختيار  لتربير  املقدمة  احلجج  بني  ومن 

نذكر ما يلي: 

ل  التي  اخلا�صية  وهي  لديها،  املتوافرة  التقدم  •��خا�صية 
يتم  وبذلك،  القائمة.  املناهج  يف  عميقة  تغيريات  تتطلب 

بها،  املعمول  املناهج  على  التطبيق  اأثناء  اأ�صا�صا  العتماد 

وجتري املراجعة التدريجية خالل التطبيق. 

مع  فجاأة  القطع  بعدم  ت�صمح  التي  الت�صمينية  •��خا�صيتها 
املمار�صات البيداغوجية املهيمنة، وحتديدا مع البيداغوجيا 

من  التدري�س  هيئة  ميكن  ما  وهو  الأهداف،  بوا�صطة 

الإ�صالح تدريجيا. 
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وفق  الإ�صهادي  بالتقييم  املتعلقة  املذكرة  ت�صتقبل  •��مل 
بيداغوجيا الإدماج، بحفاوة من لدن املفت�صني واملدر�صني 

قطاع  دفع  الذي  الأمر  لتعقدها،  نظرا  النقابيني،  وممثليهم 

البيداغوجيا  هذه  تعميم  عملية  اإيقاف  اإىل  الوطنية  الرتبية 

�صنة 2012، وترك احلرية للمدر�صني يف تبنيها اأو ال�صتمرار 

يف التدري�س على النهج الذي كانوا يعتمدونه قبل.

2.5. هند�صة التكوين املهني من جديد وفق املقاربة بالكفايات 

هند�صة  حددت  الأ�صغال،  ممار�صة  واقع  حتليل  من  انطالقا 

املطلوبة  الكفايات  نوع  بالكفايات،  املقاربة  وفق  التكوين 

الأ�صغال على نحو واف، وذلك  بهذه  املتعلقة  املهام  لإجناز 

قبل القيام ببناء برامج التكوين ح�صب مرجعيات الكفايات 

املقاربة  فاإن  بالتايل،  الو�صعيات.  هذه  �صوء  يف  املحددة 

التكوين  عامل  بني  اأف�صل  بتمف�صل  مبدئيا  ت�صمح  بالكفايات 

م�صتوى  على  عميقة  تغيريات  وتقت�صي  ال�صغل،  و�صوق 

تخطيط التكوين واإعداد الربامج وتقومي كفايات املتدربني. 

اأ. الإر�صاء التدريجي للمقاربة بالكفايات 

مت اإعداد اإطار منهجي لإجناز وتطبيق برامج التكوين ح�صب 

الفاعلني  مع  بالت�صاور   2005 �صنة  بالكفايات  املقاربة 

مرجعا  الإطار  هذا  �صكل  وقد  املهني.  بالتكوين  الرئي�صيني 

القطاع.  يف  املتدخلني  لكل  بالن�صبة  املو�صوع  يف  وطنيا 

عر�س  منطق  بتعوي�س  املهيكلة  الور�صة  هذه  و�صمحت 

الطلب  مبنطق  املهني،  التكوين  بنظام  ال�صائد  التكوين 

املتمحور حول حاجيات القت�صاد واملجتمع. وبهذا ال�صدد، 

مت اإعداد ك�صف مغربي للوظائف واملهن، مكن من توفري اأداة 

يف  بالو�صاطة  القيام  بهدف  القطاعات،  كل  لدى  م�صرتكة 

�صوق ال�صغل، وتخطيط التكوين املهني وتدبريه. كما اأجنزت 

التكوين  موؤ�ص�صات  تدبري  مواءمة  اأجل  من  خمت�رشة  اأر�صية 

ح�صب  للتكوينات  اجلديدة  الهند�صة  مقت�صيات  مع  املهني 

املقاربة بالكفايات، ومتت امل�صادقة عليها وتطبيقها ابتداء من 

�صنة التكوين 2006–2007. 

ومن حيث املبداأ، فاإن باإمكان هذه الهند�صة حت�صني املوارد، 

ينبغي  التي  الكفايات  على  مبنية  التكوين  فرتة  دامت  ما 

اكت�صابها ولي�س على نظام التكوين ال�صنوي. وبهذا املعنى، 

�صمح مر�صوم �صتنرب 2007 للفاعلني بالتكوين املهني، بو�صع 

اأ�صا�س  »التاأهيل« و«التخ�ص�س« على  تهم م�صتويات  برامج 

املدة ال�رشورية لكت�صاب الكفايات ولي�س على مدى �صنتي 

اإعادة  من  العملية  هذه  ومكنت  بهما.  املعمول  التكوين 

واإعداد  موؤ�ص�صة،  وخم�صني  مبائة  التكوين  اأجهزة  هيكلة 

والتاأهيلي  الأ�صا�صي  التكوين  ي�صمل  برناجما  وخم�صني  مائة 

خالل  نظريا  تكوينا  الديداكتيكية  الو�صائل  مبتكرو  •��تلقى 
اأدنى  على  التوفر  دون  اأيام(،  )خم�صة  جدا  ق�صرية  مدة 

التي  امل�صكالت«  »الو�صعيات  بلورة  بخ�صو�س  جتربة 

تعترب مرجعا اأ�صا�صيا بالن�صبة لهذا امل�صعى البيداغوجي. 

•��مل يتمكن التجريب الأ�صا�صي الذي اأجري عند نهاية ال�صنة 
اأعداد كبرية مبا يكفي، وهو ما  تعبئة  2009 من  الدرا�صية 

اأدى اإىل فقدان الثقة يف نتائجه التي �صكلت اأ�صا�س تدقيق 

»و�صعيات الإدماج« بغر�س تعميم امل�صعى املذكور. 

لعمل  والثانية  الأوىل  باملرحلتني  املتعلقة  التقارير  •��وح�صب 
جلنة متابعة تطبيق بيداغوجيا الإدماج، فاإن ثلث املدر�صني 

وغري  ملتب�صة  الو�صائل  هذه  اعتربوا  بالتجربة،  املعنيني 

التكوين  عن  التام  ر�صاهم  عدم  الثلثان  واأعلن  وا�صحة؛ 

يف  ف�صلهم  عن  العدد  ن�صف  قرابة  عرب  كما  تلقوه؛  الذي 

تطبيق بيداغوجيا الإدماج عند بلوغ مرحلة التقييم. 

يواجهون  باأنهم  املدر�صون  اأعلن  ذلك،  على  •��وعالوة 
التخطيط  )اأي  اجلديدة  الأدوات  ملف�صلة  منيعة  عقبات 

مت  التي  احلالية  الربامج  مع  الكفايات(  مراقي  من  انطالقا 

الواقع،  ويف  وامل�صامني.  الأهداف  من  انطالقا  ت�صورها 

فاإن اأغلب املدر�صني مل يتمكنوا من ا�صتيعاب طرق الإدماج 

البيداغوجيا  حول  متمحورا  اأ�صا�صيا  تكوينا  تلقوا  لأنهم 

بوا�صطة الأهداف. 

•� بالإ�صافة اإىل ما ذكر، �صاد �صعور لدى املدر�صني بتكاثر املهام 
املدر�صية،  والكتب  الربامج  على  فعالوة  اإليهم.  املوكولة 

بها،  املعمول  البيداغوجية  والتوجيهات  املدر�صني،  ودلئل 

بيداغوجيا  لتطبيق  مرهقة  عدة  ا�صتخدام  على  اإجبارهم  مت 

الإدماج )مثل دفاتر الو�صعيات، ودلئل الإدماج، وجذاذات 

ال�صتثمار، و�صبكات التحقق، والت�صحيح، اإلخ.(. 

•��وعلى الرغم من كون نتائج املرحلة التجريبية غري نهائية، 
البيداغوجيا  هذه  بتو�صيع  اأقر  الوطنية  الرتبية  قطاع  اأن  اإل 

وتعميمها. 

بيداغوجيا  جتربة  مبتابعة  املكلفون  املفت�صون  لحظ  •��وقد 
املوارد  باأن  لالأق�صام،  زيارتهم  اأثناء  ميدانيا،  الإدماج 

كما  الإدماج،  بو�صعية  اأحيانا  لها  عالقة  ل  املر�صودة 

الأحيان،  بع�س  يف  حرفيا  ينقل  التعلمات  تخطيط  اأن 

املخططات املقرتحة بالكتب املدر�صية. 

والفرن�صية  العربية  يف  التالميذ  ح�صيلة  تقومي  ي�صمح  •��مل 
الوطنية،  الرتبية  وزارة  قبل  من  املنجز  والريا�صيات، 

قبل  التالميذ  نتائج  بني  دال  اختالف  اأي  با�صتخال�س 

تطبيق بيداغوجيا الإدماج وبعده. 
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على ذلك، فاإن نظام التقييم وفق املقاربة بالكفايات، عمق 

معايري  على  املوؤ�ص�س  النظام  هذا  متيز  بحيث  التحفظات، 

ولوج �صوق ال�صغل، عن التقييمات الكال�صيكية، وتطلب 

من املكونني بذل جمهود اأكرب يف عملهم. 

مل  وامل�صتفيدين،  الفاعلني  خمتلف  اأن  اإىل  الأخري،  يف  ون�صري 

نظام  اإجنازات  حت�صن  على  هذه  التكوين  عدة  تاأثري  يلم�صوا 

تعبئة  على  �صلبا  ال�صعور  هذا  مثل  و�صيوؤثر  املهني.  التكوين 

الإ�صالح  هذا  ملرامي  بالتايل  و�صي�صيء   املعنية،  الأطراف 

الواعد رغم كل �صيء. 

6. ا�صتعمال تكنولوجيا الإعالم والتوا�صل )53(

جمال  والتوا�صل  الإعالم  تكنولوجيا  ا�صتعمال  امليثاق  اعترب 

لال�صتثمار وطريقا للم�صتقبل عرب »ال�صتعانة بالتعليم عن بعد 

من  املعزولة«،  املناطق  يف  والثانوي  الإعدادي  م�صتوى  يف 

اأجل »حل م�صكلة التوزيع غري املت�صاوي للخزانات والوثائق 

التكنولوجيا  العا�رشة با�صتعمال  املرجعية«. وتو�صي الدعامة 

اجلديدة لالإعالم والتوا�صل من خالل: 

•��جتهيز املدار�س بالتكنولوجيات اجلديدة لالإعالم والتوا�صل. 
•��ت�صور واإر�صاء برامج التكوين عن بعد، خ�صو�صا بال�صلك 

العايل. 

كل  يف  الو�صائط  متعددة  وخزانة  معلوماتي  موقع  •��توفري 
املوؤ�ص�صات املدر�صية. 

وتطبيقا ملقت�صيات امليثاق، قام قطاع الرتبية بعملية اإدماج هذه 

مبادرات  واتخذت  املدر�صية.  املوؤ�ص�صات  يف  التكنولوجيا 

جتهيز املوؤ�ص�صات املدر�صية والثانوية بقاعات متعددة الو�صائط 

الإ�صالح،  انطالق  منذ  املدر�صي،  التعليم  قطاع  قبل  من 

وذلك يف اإطار م�رشوع »الق�صم قاعة متعددة الو�صائط«. 

 �صيتم اإقرار ا�صرتاتيجية بهذا اخل�صو�س ابتداء من �صنة 2006، 

تعميم  يف  هدفه  �صيحدد  الذي   «GENIE» م�رشوع  اإطار  يف 

التعليم  موؤ�ص�صات  اإىل  والتوا�صل  الإعالم  تكنولوجيا  اإي�صال 

العمومي. ومتحور هذا امل�رشوع حول ثالث واجهات هي: 

يقف  ول  الرقمية.  وامل�صامني  والتكوين،  التحتية،  البنية 

املعلوماتية  الأدوات  توفري  جمرد  عند  املبادرة  هذه  طموح 

واملتعددة الو�صائط، بل يهدف اأي�صا اإىل جعل هذه الأخرية، 

ما  احلال،  كان  وكيفما  للتعلم.  حقيقية  اأداة  وبالتدريج، 

الفاعلني  قبل  التكنولوجيا وامتالكها من  ا�صتعمال هذه  زال 

البيداغوجيني، ي�صكالن اإىل حد ال�صاعة، حتديا كبريا لبلدنا. 

عدة   ،«GENIE 1» م�رشوع  من  الأوىل  املرحلة  عرفت  وقد 

واملدار�س،  للنيابات  املقدم  الدعم  نق�س  ب�صبب  �صعوبات 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  اإىل  منتمني  اإطار   700 تكوين  وكذلك 

امل�صغلة واملنخرطة يف الإ�صالح. ويجري حاليا تعميم هذه 

العملية لتمتد بني �صنتي 2012 و2016. 

ب. معيقات التطبيق 

عرف تطبيق هند�صة التكوين املهني وفق املقاربة بالكفايات، 

دخلت  وهكذا،  املفهومي.  والغمو�س  الرتدد  من  حلظات 

حلبة  واأملانية(  وبلجيكية  وفرن�صية،  )كندية،  عديدة  مناذج 

ومل  و2004.   1996 �صنتي  بني  املمتدة  الفرتة  يف  التناف�س 

2009، مع  �صنة  اإل يف  توحيد الختيارات وتو�صيحها  يتم 

امل�صادقة على الإطار املغربي للمقاربة بالكفايات. وبذلك، 

اأ�صبح كل الفاعلني وكل موؤ�ص�صات التكوين املهني، مطالبني 

اأن  غري  املذكورة.  املقاربة  اأجراأة  خطوات  نف�س  باتباع 

اخلا�صية التجريبية لهذه املقاربة داخل نظام التكوين املهني، 

ال�صياق  مع  لها  املنظم  املوؤ�ص�صاتي  الإطار  مبالءمة  ت�صمح  مل 

اجلديد، خ�صو�صا يف ما يتعلق بو�صعية موؤ�ص�صات التكوين، 

وموا�صفات املكونني و�رشوط ولوج هذه املوؤ�ص�صات، وتقييم 

اإلخ. فقد لوحظ �صعف على م�صتوى  الكفايات والإ�صهاد، 

الإر�صاء الفعلي للمقاربة بالكفايات داخل املوؤ�ص�صات، كما 

اأن ال�رشوط املهيئة لإقرارها مل تكتمل بعد. ويف هذا الإطار، 

عرفت مرحلة التجريب اختاللت على كل امل�صتويات: 

•��فعلى م�صتوى التخطيط، ل يوجد توزيع وا�صح للم�صوؤوليات 
بني خمتلف املتدخلني. زيادة على ذلك، ل ي�صمح ال�صتغال 

والفعال  الفعلي  بالنخراط  املهني  التكوين  لنظام  احلايل 

ا�صت�صاري  دورهم  لأن  التكوين،  خمطط  داخل  للمهنيني 

اتخاذ  يف  اأبدا  ي�صاركون  ل  فهم  وبالتايل،  بالأ�صا�س، 

القرارات. 

اأثر انعدام روؤية �صاملة ووا�صحة  •��على م�صتوى و�صع الربامج، 
املتدخلني  تعدد  بفعل  بالكفايات،  املقاربة  اإر�صاء  ملخطط 

وغياب التمهني، ب�صكل �صلبي على جودة الربامج املنجزة. 

وهكذا، مل ي�صمح النق�س احلا�صل يف مراكمة جتارب خمتلف 

�صمان  على  القادرة  الب�رشية  املوارد  كفاية  وعدم  الفاعلني 

جناح الإ�صالح، بتقدمي التعديالت والتنظيمات الالزمة. 

املهني  التكوين  قطاع  يحمل  ل  الإر�صاء،  م�صتوى  •��على 
الفاعل  بو�صفه  ال�صغل،  واإنعا�س  املهني  التكوين  ومكتب 

بهذا  نف�صها  الروؤية  بالكفايات،  باملقاربة  املعني  الرئي�صي 

التحفظ  من  نوع  املكونني  لدى  لوحظ  وقد  اخل�صو�س. 

�صببهما(.  )يجهل  امل�رشوع  يف  ال�صعيف  النخراط  ومن 

واحلقيقة اأن تواجد طريقتني بيداغوجيتني بنف�س املوؤ�ص�صة، 

يعقد مهمة املكونني الذين ازدادت اأعباوؤهم املهنية. وزيادة 
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ومت  رقمية.  لثقافة  البيداغوجيني  الفاعلني  امتالك  و�صعف 

املعدات  لإي�صال  للحكامة  عدة  و�صع  الثانية،  املرحلة  يف 

وامل�صامني الرقمية والتكوينات من املركز اإىل املدار�س، مرورا 

بالأكادمييات والنيابات. واإذا كانت الثانويات والإعداديات 

واملدار�س البتدائية بالو�صط احل�رشي تتوفر على التجهيزات 

بالإنرتنيت،  الربط  )عملية  العام  املجموع  من   %79 بن�صبة 

القروي  بالو�صط  مقارنة  الو�صائط(  متعددة  وحقيبة  قاعات 

املكونني،  قلة  من  ذلك،  مع  ت�صكو،  فاإنها  فقط(،   %30(

وتقنيي ال�صيانة )54(. 

اأ�رشفت  التي  املوؤ�ص�صات  بع�س  تفتي�س  اأظهرت زيارات  وقد 

برنامج  اإجنازات  تقييم  بغر�س  الوطنية،  الرتبية  وزارة  عليها 

«GENIE 2» �صنة 2011، خلال يف اإر�صاء هذا الربنامج باملدار�س. 

الو�صائط  املتعدد  املحيط  ا�صتعمال  م�صتويات  اأن  ذلك 

والتجهيزات الكهربائية الأ�صا�صية والربط بالإنرتنيت و�صيانة 

املعدات، مل تعك�س ب�صكل كاف املجهودات املبذولة �صمن 

هذا الربنامج. 

املذكور،  الربنامج  اإطار  اليوم، يف  تتوفر  املوؤ�ص�صات  اأغلب   

على املعدات الأ�صا�صية متعددة الو�صائط وعلى املدر�صني الذين 

تكونوا بالتتابع. كما اأن�صئت مراكز «GENIE» للتكوين؛ غري 

اأن اإي�صال الإنرتنيت لكل املوؤ�ص�صات ما زال بعيد املنال، اإذ اأن 

ن�صبة 30% من جمموع املوؤ�ص�صات مت ربطها عن طريق الفرز 

)70% بالو�صط احل�رشي و30% بالو�صط القروي(. 

قائمة.  والقروية  احل�رشية  املناطق  بني  الفوارق  زالت  وما 

الربنامج،  ا�صتفادت بجهد جهيد من هذا  الفرعية  فاملدار�س 

نظرا لل�صعوبات املرتبطة بعدم توافر البنيات التحتية الأ�صا�صية 

وخ�صو�صا الكهرباء. )مثال، مل يتم ربط 13 األف مدر�صة فرعية 

الإكراهات  هذه  اإىل  ي�صاف  للكهرباء(.  الوطنية  بال�صبكة 

الرتبوية  الهزالة  يخ�س  اآخر  اإكراه  التحتية،  بالبنية  املتعلقة 

من  العنكبوتية  ال�صبكة  على  فاملتوفر  الرقمية.  للم�صامني 

درو�س منجزة باللغة العربية يعترب هام�صيا و�صعيف املحتوى، 

بلغات  املتوافرة  الإنتاجات  جمموع  من   %3 �صوى  ميثل  ول 

برنامج  اإطار  يف  املبذولة  املجهودات  من  وبالرغم  اأخرى. 

«GENIE»، من اأجل ابتكار احلقائب متعددة الو�صائط وتزويد 

معدل ا�صتعمال التجهيزات املتعددة الو�صائط

«GENIE» امل�صدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، ح�صيلة برنامج 

2006-2013، فرباير 2014.
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الرتباط ب�صبكة الإنرتنيت ح�صب املرحلة ونوع املوؤ�ص�صة

«GENIE» امل�صدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، ح�صيلة برنامج 

2006-2013، فرباير 2014.
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م�صتوى جتهيز املوؤ�ص�صات

متوقع العدة داخل حجرة الدر�س

جودة الرتباط ب�صبكة الإنرتنت

ماآخذ التيار الكهربائي )املدار�س  البتدائية(
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املدار�س بها، فاإن ندرة امل�صمون الرقمي البيداغوجي تعرقل 

والتكنولوجيا،  التحتية  بالبنية  املدار�س  لتجهيز  حماولة  كل 

الإعالم  تكنولوجيا  املتمثل يف جعل  امل�رشوع  وتعيق هدف 

والتوا�صل اأداة لتطوير البيداغوجيا. 
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ال�صتعجايل والربنامج  امليثاق  اإجمالية حول  •��اآراء 
�صيغ  ونقد  امليثاق  على  اإيجابيا  احلكم  اإىل  املدر�صون  ومييل 

ن�صف  اأكرث من  اأن  اإىل  البحث  اأ�صارت معطيات  اإذ  تطبيقه. 

لتجديد  و�صيلة  اأف�صل  هو  امليثاق  اأن  يعتربون   )%56,5( العينة 

اأن   )%92,2( العظمى  الغالبية  اأكدت  كما  الرتبوي،  النظام 

تطبيقه مل يكن ناجحا. 

واملالحظ اأن ن�صبة ل ي�صتهان بها من املدر�صني )41,3%( اأقرت 

اإر�صاء الإ�صالح بوا�صطة امليثاق مل يكن اختيارا مالئما،  باأن 

اأداة لالإ�صالح.  امليثاق بو�صفه  الآراء حول  انق�صمت  لذلك 

لكن �صيغ التطبيق هي التي اأثارت، وب�صكل كبري، عدم ر�صى 

املدر�صني. ول جند بهذا اخل�صو�س اختالفات كبرية بني الآراء 

الو�صط الذي توجد به  اأو  املعرب عنها. وكيفما كان جن�صهم 

موؤ�ص�صتهم )قروي/ح�رشي( اأو �صلك التعليم الذي ينت�صبون 

اإليه )ابتدائي، اإعدادي، ثانوي(، فاإن املدر�صني يجمعون على 

وجود نق�س على م�صتوى تطبيق امليثاق. حيث اعترب %93,9 

من مدر�صي البتدائي و94,1% من مدر�صي الثانوي الإعدادي 

و93% من مدر�صي الثانوي التاأهيلي، اأن التطبيق مل يتم ب�صكل 

مالئم. 

ال�صتعجايل،  الربنامج  بخ�صو�س  امليولت  نف�س  و�صجلت 

تطبيقه.  التي تخللت عملية  الثغرات  املدر�صون  انتقد  حيث 

ويف املجموع، اأقر 87,6% من اأفراد العينة بوجود نق�س يف 

عملية التطبيق. ول يوجد هناك اختالف يف الآراء بح�صب 

النوع اأو الأقدمية اأو الو�صط املدر�صي اأو �صلك التعليم، بل اإن 

هذه الآراء املعرب عنها متطابقة. 

وبالن�صبة للغالبية العظمى من مدر�صي البتدائي والإعدادي 

اأجراأة  فاإن  احل�رشي،  اأو  القروي  الو�صط  يف  التاأهيلي،  اأو 

الربنامج ال�صتعجايل مل تتم ب�صكل فعال. وقد لحظ هوؤلء 

والربنامج  امليثاق  روح  بني  تفاوت  وجود  امل�صتجوبون 

جهة  من  والتطبيق  املواكبة  وعملية  جهة،  من  ال�صتعجايل 

لأن  لنتقاداتهم،  تعر�صت  العملية  هذه  فاإن  وطبعا  اأخرى؛ 

ر�صاهم  عدم  يعك�س  طرفهم،  من  ذكروه  الذي  التفاوت 

اجلماعي تقريبا. 

 الف�سل الثالث

تعبئة الفاعلني حول الإ�سالح

يرتكز تطبيق الإ�صالح على حكامة وقيادة مالئمتني وعلى 

اإ�صالح بيداغوجي وا�صح، كما يتوقف على تعبئة الفاعلني 

حوله. 

وقد دعا امليثاق عرب مبادئه الأ�صا�صية، اإىل »تعبئة وطنية من 

الفاعلني  اإىل  موجهة  دعوة  وهي  املدر�صة«،  جتديد  اأجل 

وكل الأطراف املعنية بنظام الرتبية. 

1. اآراء املدر�صني حول امليثاق 

ل  جزءا  موؤ�ص�صتهم،  داخل  املدر�صني  تعبئة  ت�صكل  بداية، 

يتجزاأ من املهنة. لكن ي�صعب قيا�س درجة هذه التعبئة ب�صكل 

القيا�س،  لغياب هذا  التقييم. ونظرا  به خالل عملية  موثوق 

متثيلية  عينة  همت   ،2014 يناير  يف  ميدانية   درا�صة  اأجنزت 

الإعدادي  والثانوي  بالبتدائي  مدر�صا   2 199 من  تتكون 

والثانوي التاأهيلي، بغر�س جمع املعطيات حول ت�صوراتهم 

واآرائهم املتعلقة بتطبيق امليثاق، وتقييم درجة انخراطهم يف 

عملية الإ�صالح. 

ت�صورات  على  الرتكيز  خالل  من  البحث  حاول  وهكذا، 

الوطنية،  الرتبية  بنظام  رئي�صيني  فاعلني  بو�صفهم  املدر�صني، 

اأو  التي �صاعدت  العنا�رش  التعرف على وجهة نظرهم حول 

عرقلت، يف راأيهم، عملية تغيري النظام الرتبوي، وحول ممار�صة 

مهنة التدري�س يف فرتة تطبيق امليثاق والربنامج ال�صتعجايل. 

راأيهم بخ�صو�س جتديد  التعبري عن  املدر�صني  كما طلب من 

م�صتوى  وعلى  البيداغوجي،   امل�صتوى  على  الرتبية،  نظام 

التوقف عند جمالت  الإطار  التنظيم واحلكامة. ومت يف هذا 

التحليل الرئي�صية ذات ال�صلة باملو�صوعات التالية: 

والربنامج  امليثاق  تطبيق  حول  املدر�صني  •��ت�صورات 
ال�صتعجايل. 

يتعني  التي  واجلوانب  القوية  اجلوانب  حول  •��اآراوؤهم 
حت�صينها بالن�صبة لتطبيق امليثاق. 

•��الإكراهات املالزمة ملهنة التدري�س. 
الرتبية،  لنظام  اأكرب  جناعة  اأجل  من  املدر�صني  •��انتظارات 
على امل�صتوى البيداغوجي وم�صتويات احلكامة، والتقييم، 

وتدبري املوارد الب�رشية، وتدبري املوؤ�ص�صات، اإلخ. 
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املدر�صني  من طرف  اإليها  امل�صار  •�الختاللت 
حت�صني  اأمام  معيقات  يعتربونه  ما  حول  املدر�صني  اآراء  ل�صرب 

النظام الرتبوي، طلب منهم احلديث عن جمموعة من امل�صاكل 

ترتبط  م�صاكل  وهي  للمدر�صة.  الفعال  ال�صري  تعرقل  التي 

والتكوين،  والربامج،  الرتبوية،  وال�صرتاتيجيات  بالروؤى 

انخراط  ودرجة  وامل�صوؤوليات،  وتتبعهم،  املدر�صني  وتقومي 

الأطراف املعنية، مبا يف ذلك املدر�صون والإداريون. 

هناك  اأن   )%96,6( امل�صتجوبني  املدر�صني  جل  اعترب  وقد 

اختاللت عديدة يف النظام الرتبوي، ووجهوا انتقاداتهم اإىل 

هذا الأخري واإىل �رشوط ممار�صة املهنة. وب�صكل عام، اأ�صارت 

معطيات البحث اإىل اأن املدر�صني ميوقعون م�صكالت املدر�صة 

داخل م�صتويات عديدة من النظام املدر�صي )توا�صل، تنظيم 

اأنهم  كمــا  اإلخ.(،  بيداغــوجـيـــا،  حكــامـة،  مدر�صــي، 

يتبنــون النتقــادات املوجهــة يف العــادة اإىل النظام الرتبوي 

املذكور. 

بخ�صو�س  املدر�صني  مواقف  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

بع�س  تت�صمن  عليها  الإقدام  مت  التي  الرتبوية  الإ�صالحات 

الآراء الإيجابية، واإن كانت متباينة. فاإذا كان جل املدر�صني 

يعرتفون بوجود اختاللت على كل م�صتويات النظام، رغم 

موجات الإ�صالح املتتالية، فاإن نتائج البحث تبني، اأي�صا، اأن 

57% من املدر�صات و53% من املدر�صني، يقرون باأن الإ�صالح 

جلب معه بع�س التح�صينات. وتبلغ هذه الن�صبة 54,2% لدى 

مدر�صي البتدائي و55,8% لدى مدر�صي الثانوي الإعدادي 

يجب  ذلك  ومع  التاأهيلي.  الثانوي  مدر�صي  لدى  و%53,4 

الفعلية  التاأثريات  ال�صك يف  اإىل  املدر�صني مييلون  باأن  الإقرار 

لالإ�صالحات التي مت اإجنازها. 

وعند ا�صتف�صار املدر�صني حول املجالت التي جتلى فيها حت�صن 

املدر�صي  الهدر  مكافحة  منهم،   %40 ذكر  الرتبوي،  النظام 

و36% منهم م�صاألة التعميم. واعتربت ن�صبة �صئيلة اأن هناك 

 ،)%8( تقدما ملمو�صا على م�صتوى التوا�صل وتعبئة الفاعلني 

وتاأطريهم  املدر�صني  وتكوين   ،)%12( والالمركزية  واحلكامة 

املدر�صي )%17(.  التميز  ت�صجيع  م�صتوى  على  اأو   ،)%13(

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 13% من امل�صتجوبني ذكروا من �صمن 

الختاللت، تاأطري املدر�صني وتكوينهم، مما يعني اأن فئة قليلة 

تعترب اأن الإ�صالحات مل تكلف نف�صها عناء الهتمام باملهنة. 

البيداغوجي  التجديد  •�منتظرات 
اإىل املدر�صني امل�صتجوبني وطلب منهم  قدمت لئحة حمددة 

بالإ�صالحات  املتعلقة  املقرتحات  بع�س  حول  راأيهم  اإبداء 

البيداغوجية )متفق/غري متفق(. وقد بينت معطيات البحث 

اإىل  امل�صتجوبني متيل بو�صوح  العظمى من هوؤلء  الغالبية  اأن 

التجديدات البيداغوجية املقرتحة. ومع ذلك، علينا األ نعترب 

املواقف التي اأعلن عنها املدر�صون خالل البحث، مبثابة حتليل 

تقدم يف  التي مت جمعها، ل  فاملعطيات  حقيقي حلاجياتهم. 

البيداغوجية  احلاجيات  حول  عامة  موؤ�رشات  �صوى  الواقع 

للمدر�صني. 

متنوع،  البيداغوجي  التجديد  من  املدر�صون  ينتظره  فما 

كبريا  تباينا  تعك�س  ل  عنها  املعرب  الآراء  فاإن  العموم،  وعلى 

اإجماع على �رشورة  �صبه  هناك  اأن  املواقف. واملالحظ،  يف 

انخراط املدر�صني يف اإعداد الربامج. كما اأن جل امل�صتجوبني 

يحبذون تقوية تكنولوجيا الإعالم والتوا�صل )97%(، وتفعيل 

م�صالح التوجيه املدر�صي )95,7%(، ومراجعة املناهج )%94,7(، 

الأجنبية  اللغات  على  والنفتاح  الزمني،  الغالف  وتخفيف 

،وكذلك تقوية التفتي�س الرتبوي )بن�صب مرتفعة اأي�صا(. 
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 املجالت التي طراأ عليها التح�صن بف�صل ع�رشية الإ�صالحات، 

ح�صب املدر�صني

امل�صدر: نتائج بحث الهيئة الوطنية للتقييم، 2014.
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ن�صبة الإجابات املتعلقة بالتح�صينات البيداغوجية املاأمولة

امل�صدر: نتائج بحث الهيئة الوطنية للتقييم، 2014.
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امل�صتجوبني  من  قليلة  فئة  تاأييد  البحث  اأظهر  باملقابل، 

 .)%22,2( جديد  من  الإدماج«  »بيداغوجيا  مواءمة  لعملية 

والربنامج  امليثاق  يثمنون  املدر�صني  كون جممل  من  وبالرغم 

ال�صتعجايل، اإل اأن اأجوبتهم والنتقادات املوجهة من قبلهم 

الر�صى  عدم  تعك�س  امليثاق،  وتطبيق  الإ�صالح  لعمليات 

املعمم. وعندما ي�صود مثل هذا الت�صكيك يف النظام الرتبوي 

الر�صى  بعدم  مرفوقا  ويكون  املدر�صني  اأغلب  لدن  من 

املذكور، يطرح الت�صاوؤل حول درجة التعبئة اإزاء الإ�صالح.

2. اآراء حول امليثاق وحول تطبيقه 

بني فح�س معطيات جل�صات ال�صتماع املنظمة من قبل املجل�س 

النظام  موارد و�رشكاء يف  �صخ�صيات  للتعليم، بح�صور  الأعلى 

الرتبوي، حول ت�صخي�س الو�صعية احلالية لهذا الأخري - واأي�صا 

اأثريت  التي  الإ�صكالية  اأن اجلوانب  العمل - كيف  اآفاق  حول 

البيداغوجية  الطرق  همت  الت�صخي�س،  م�صتوى  على  بحدة 

والفاعلني الرتبويني وال�صيا�صات الرتبوية واحلكامة. 

»على  يلي:  ما  امليثاق  يف  جاء  فقد  واملدر�صني.  التالميذ 

املربني واملدر�صني الواجبات وامل�صوؤوليات املرتبطة مبهمتهم 

باملعلومات  واأوليائهم  التالميذ  اآباء  اإمداد  مقدمتها:  ويف 

الكافية لقيامهم بواجباتهم، واإعطاوؤهم كل البيانات املتعلقة 

بتمدر�س اأبنائهم«. 

عنه  غنى  ل  �رشيكا  واأوليائهم  التالميذ  اآباء  ي�صكل  هكذا، 

بالن�صبة للنظام الرتبوي. فم�صاركتهم يف احلياة املدر�صية هي 

»عليهم  باأن  امليثاق  اأقر  وقد  نف�صه.  الآن  يف  وواجب  حق 

وتتجلى  والتقييم«.  التدبري  يف  وامل�صاركة  العناية  واجب 

يوؤكد  التي  التالميذ  اآباء  جمعيات  خالل  من  امل�صاركة  هذه 

امليثاق اأن عليها »واجب نهج ال�صفافية والدميقراطية واجلدية 

قاعدتها  تو�صيع  وواجب  والت�صيري،  والنتخاب  التنظيم  يف 

التمثيلية لتكون بحق حماورا و�رشيكا ذا م�صداقية ومردودية 

يف تدبري املوؤ�ص�صات الرتبوية وتقييمها والعناية بها«. وبالفعل، 

متواجدة  واأ�صبحت  التالميذ  اآباء  جمعيات  تطورت  فقد 

البتدائية  املدار�س  من   %81 اأن  ذلك  املدر�صية.  باملوؤ�ص�صات 

و94% من الإعداديات و93% من الثانويات التاأهيلية، تتوفر 

على جمعيات اآباء التالميذ واأوليائهم. 

اأحدث  واملوؤ�ص�صات،  اجلمعيات  بني  العالقة  متتني  وبهدف 

التالميذ  اآباء  بني  العالقة  »ميثاق  ال�صتعجايل  الربنامج 

واملوؤ�ص�صات«. ويحدد هذا امليثاق حقوق خمتلف الأطراف 

الت�صاركي.  للعمل  اإطارا  ي�صكل  كما  وواجباتهم،  املعنية 

وقعت  و2012،   2009 بني  املمتدة  الفرتة  وخالل  هكذا، 

632 3 موؤ�ص�صة على هذه الوثيقة ومت اإجناز 378 5 ن�صاطا يف 

التالميذ. ورغم كل  واأولياء  اآباء  ال�رشاكة مع جمعيات  اإطار 

هذا، اأكدت الوزارة يف احل�صيلة النهائية للربنامج ال�صتعجايل، 

اأن انخراط هذه اجلمعيات مل ي�صتجب لالأهداف املر�صومة. 

وكما �صبق الذكر، فقد اأقر امليثاق »باأن على الآباء والأولياء 

جتاه املوؤ�ص�صات املدر�صية، واجب العناية وامل�صاركة يف التدبري 

والتقييم، وفق ما تن�س عليه مقت�صيات امليثاق«. ويف غياب 

تقدم  املدر�صية،  احلياة  الآباء يف  انخراط  درا�صة حول درجة 

لنا الأبحاث الدولية املتعلقة بالتح�صيل الدرا�صي للتالميذ يف 

الريا�صيات والعلوم TIMSS والأبحاث الدولية حول القراءة 

لدى التالميذ PIRLS بع�س املعطيات الدالة. 

الذي  البحث  خالل  املدر�صني  اإجابات  حتليل  بني  فقد 

 TIMSS( املذكورين  الدرا�صيني  التح�صيلني  حول   اأجري 

وPIRLS( �صنة 2011، باأن هوؤلء املدر�صني مل يلتقوا اأبدا باآباء 

واأولياء خم�س تالميذ ال�صنة الرابعة ابتدائي بالن�صبة للتح�صيل 

الأول )TIMSS( و�صد�س التالميذ من امل�صتوى نف�صه بالن�صبة 

الفاعلني  فت�صخي�س  كبرية.  اأهمية  الإقرار  هذا  ويكت�صي 

وال�رشكاء يف النظام الرتبوي، يربز املحددات الأربعة للعمل 

مب�رشوع  وارتباطها  الروؤية  وهي:  املذكور  للنظام  اجليد 

وطرق  احلكامة،  عمل  و�صري  الرتبوية،  وال�صيا�صة  املجتمع، 

وال�رشكاء  الرتبويني  الفاعلني  اأغلبية  اأن  اإىل  ون�صري  التدري�س. 

امل�صكلة  يتحدثوا عن  ال�صتماع، مل  امل�صاهمني يف جل�صات 

املالية بو�صفها عامال �صاغطا، �صواء على م�صتوى الت�صخي�س 

اأو على م�صتوى اآفاق العمل. 

3. درجة انخراط الآباء يف احلياة املدر�صية 

من بني الأهداف الرئي�صية املن�صو�س عليها يف امليثاق واملتعلقة 

بالتعبئة حول املدر�صة، هناك م�صاألة التعاون بني الآباء واأولياء 
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تردد املوا�صيع املطروحة خالل جل�صات ال�صتماع

 امل�صدر: جل�صات ال�صتماع املنظمة من قبل

املجل�س الأعلى للتعليم، 2013–2014.
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للتح�صيل الثاين )PIRLS(، يف حني تعرف دول اأخرى تعاونا 

متينا بني املدر�صني والآباء. 

وعالوة على ذلك، اأعلن اأكرث من ن�صف التالميذ امل�صاركني 

يف بحث �صنة 2011 املذكور، باأن مدر�صيهم ل ير�صلون لالآباء 

اأية تقارير خا�صة بالتعلمات. وقد بني البحث اأي�صا باأن التعاون 

الثانوي  ال�صلك  من  الثانية  ال�صنة  تالميذ  واآباء  املدر�صني  بني 

الإعدادي نادر وحمدود مقارنة مبا يحدث يف بلدان اأخرى. 

وبخ�صو�س واجبات اآباء التالميذ اأو اأوليائهم اإزاء املوؤ�ص�صات 

املدر�صية، اعترب املدر�صون ب�صكل عام، باأن م�صاركة الآباء يف 

احلياة املدر�صية لأبنائهم، �صواء بال�صنة الرابعة ابتدائي اأو الثانية 

اإعدادي، تتاأرجح بني �صعيف و�صعيف جدا. وينطبق الأمر 

نف�صه على م�صاركة اآباء التالميذ يف الأن�صطة املدر�صية املوازية 

التي يقوم بها اأبناوؤهم. 

واإجمال، يظل التعاون بني املدر�صني واآباء التالميذ، وكذلك 

وغري  �صعيفني  لأبنائهم  املدر�صية  احلياة  يف  هوؤلء  انخراط 

اأن  واحلال  اخل�صو�س.  بهذا  امليثاق  عليه  ن�س  ملا  موافقني 

انخراط الآباء يف احلياة املدر�صية يعترب عامل تعبوي، ي�صاهم 

منجزاتها.  عن  م�صوؤولة  ويجعلها  املدر�صة  اأداء  حت�صني  يف 

ومما ل �صك فيه، اأن درجة انخراط الآباء يف احلياة املدر�صية 

حت�صني  على  املحفزة  العوامل  من  عامال  تعترب  املذكورة، 

مردودية املدر�صة. 



تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 2013-2000 74

املراجــع 

)ابتدائي،  وال�صلك  )ن�صاء/رجال(  النوع  بح�صب  العينة  توزعت   )55(

ن�صبة  كانت  وقد  )ح�رشي/قروي(.  والو�صط  تاأهيلي(  اإعدادي، 

الإجابات على ال�صتمارات مر�صية حيث بلغت %73,4. 

)56( امليثاق، حقوق وواجبات الأفراد واجلماعات، املادة 17.

)57( امليثاق، املادة 16.

)58( امليثاق، املادة 16.

الإح�صائي،  الإعالم  نظام  بيانات  قاعدة  من  الرقم  هذا  ا�صتمد   )59(

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

)60( امليثاق، املادة 16. 

�صالحية  يف  تكمن  ل  امل�صكلة  باأن  احلكامة  حتليل  اأفاد 

واجلامعات  الأكادمييات  لمركزية  اإىل  دعا  الذي  امليثاق 

وا�صتقالليتها، بل تكمن يف الظروف التي اأجنز فيها التطبيق 

ورتبوا  عملهم  بوا�صطتها  الفاعلون  هيكل  التي  والطريقة 

ويف  الإ�صالح.  اأهداف  تبليغ  على  وعملوا  الرتبوي  النظام 

ما وراء الأهداف والنوايا احل�صنة – التي غالبا ما يتم ذكرها 

با�صتمرار – وامل�صاريع الأ�صا�صية لالإ�صالح البيداغوجي، فاإن 

عملية التطبيق ك�صفت عن وجود اختاللت عميقة نذكرها 

كما يلي: 

بداخل  قائمة  التعلم،  مبقت�صيات  متعلقة  اختاللت  1.  هناك 

اإىل  الرامية  املقت�صيات  وهي  املختلفة،  التعليم  م�صتويات 

الرفع من م�صتوى احل�صيلة الدرا�صية للتالميذ. 

2.  تربز الختاللت عند النتقال من م�صتوى اإىل اآخر )كما 

من  اأو  املهني(،  الإ�صهاد  مل�صتويات  بالن�صبة  ال�صاأن  هو 

م�صلك اإىل اآخر. 

امل�صتوى  القيادة على  اأي�صا بني هيئات  اختاللت  3.  توجد 

مما  واملحلية،  اجلهوية  التنظيم  م�صتويات  وعلى  الوطني 

يعرقل بقوة فعالية الرتتيبات اجلديدة. 

عديدة  �صعوبات  التنظيمية،  الختاللت  هذه  عن  وتتولد 

جلبتها  التي  اجلديدة  والأدوات  املرجعيات  امتالك  يف 

الدالة  احلالت  ذلك،  على  كمثال  ولدينا  الإ�صالحات. 

لعملية التوجيه اأو للمقاربة بالكفايات – من طرف الهيئات 

املهنية املعنية التي ل يجد اأع�صاوؤها من يدعمهم، �صواء تعلق 

الأمر بروؤ�صائهم املبا�رشين اأو بهيئة التفتي�س. 

عن  نبتعد  عندما  ملمو�س،  ب�صكل  ال�صعوبات  هذه  وتتفاقم 

تزداد حدة  العميق، حيث  القروي  العامل  ونتوغل يف  املدن 

الفارق  تعمق  فهي  للعيان.  اجللية  والتفاوتات  الالم�صاواة 

اإىل درجة  الأ�صياء،  تقدم  وواقع  ال�صيا�صية  البيانات  بني  العام 

ت�صكيك جمموعة من املواطنني يف قدرة الفعل العمومي على 

طموحة  اأهداف  عن  الإعالن  بني  القائمة  الفوارق  جتاوز 

الأحيان  غالب  يف  الواقع  اأر�س  على  حتقيقها  يف  والف�صل 

اإلخ.( ؛ وبذلك  )مثل املقاربة بالكفايات والتعميم الرقمي، 

يتعر�س الفعل العمومي ل�صهام النقد. 

الفاعلني  اإىل  ال�صتماع  جل�صات  من  ن�صتخل�س  اأن  وميكننا 

للو�صعية  ت�صخي�صا  ت�رشيحاتهم،  ومن  املعنية  والأطراف 

وتف�رش  واجلامعة.  للمدر�صة  ما  �صيئا  اإيجابية  و�صورة  احلالية 

حول  ال�صعيفة  التعبئة  اجلميع،  لدى  امل�صرتكة  الروؤية  هذه 

عن  ف�صال  الت�رشيحات،  هذه  اأن  ذلك  املدر�صة.  حت�صني 

يت�صمن  والتكوين  الرتبية  نظام  اأن  تبني  ال�صتماع،  جل�صات 

اختاللت كربى، �صاهمت يف تاأخري تطبيق امليثاق والربنامج 

جل�صات  يف  املتدخلون  اأكد  وكما  كذلك.  ال�صتعجايل 

ال�صتماع املذكورة، فاإن واقع احلال، هو مبثابة دعوة اإىل نهج 

اأجل  من  الإ�صالحات،  لتطبيق  وا�صرتاتيجية  تربوية  �صيا�صة 

جتاوز التاأخر وتعوي�س النق�س. 

خــاتـمــة اجلزء الثاين



اجلزء الثالث

تعميم الرتبية وتو�سيع العر�س الرتبوي
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تعرب عن خ�صو�صيات واقع التعليم يف بالدنا. وبالفعل، فاإن 

فئة  متدر�س  تعميم  مدى  تقي�س  اخلا�صة  التمدر�س  موؤ�رشات 

الأخذ  ودون  التمدر�س،  م�صتوى  عن  النظر  بغ�س  عمرية، 

بعني العتبار لالأعمار القانونية )63(.

وب�صبب بغ�س الظواهر كاللتحاق املتاأخر اأو املبكر باملدر�صة 

اأحيانا،  التقييم،  هذا  اعتمد  فقد  مثال(  اخلام�صة  �صن  )يف 

موؤ�رشات خا�صة مبختلف الفئات العمرية لتقدير مدى حتقيق 

اأهداف تعميم الرتبية. ومتكن هذه املقاربة من تقييم املجهود 

ولوج  من  الأطفال  جميع  متكني  اأجل  من  املبذول  الكمي 

املدر�صة البتدائية. وقد نتج هذا الختيار، اأي�صا، عن �رشورة 

يعترب  باأنه  باملدر�صة، علما  التاأخر يف اللتحاق  قيا�س ظواهر 

اأحد العوامل التي توؤثر �صلبا على جودة الرتبية. وهذا ما يف�رش 

ال�صافية  التمدر�س  ن�صب  اإىل  ي�صتند  الإح�صائي  التحليل  اأن 

تعرب،  الأخرية  هذه  لأن   ،)64( نف�صه  الوقت  يف  واخلا�صة 

ب�صكل اأف�صل، عن واقع التمدر�س يف ال�صياق املغربي.

 لقد مت ح�صاب املوؤ�رشات املعتمدة يف مرجعية التقييم بناء على 

املعطيات الإح�صائية الر�صمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني، ووزارة التعليم العايل، والتي جمعتها وعاجلتها الهيئة 

عن  �صادرة  فهي  الدميغرافية،  املعطيات  اأما  للتقييم.  الوطنية 

ال�صامية  املندوبية  لدى  املتوافرة  املحينة،  ال�صكانية  التوقعات 

القطاعات  خمتلف  وفرت  اأخرى،  ناحية  ومن  للتخطيط. 

الوزارية التي تتدخل ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش يف جمالت 

الرتبية والتكوين والبحث العلمي، معطيات اأخرى يف غاية 

الأهمية. 

مت  التعليم،  بتعميم  املتعلقة  امليثاق  دعامة  تطبيق  ولتقييم 

على  املجال  هذا  يف  املحققة  املنجزات  على  العتماد 

م�صتويات التعليم الأويل، والتعليم الإلزامي والثانوي، واحلد 

من الهدر املدر�صي، والرتبية غري النظامية. وقد مت العتماد، 

كذلك، على م�صاهمة التكوين املهني، وبرامج حمو الأمية يف 

تعميم التمدر�س. وعلى الرغم من كون امليثاق مل يدل �رشاحة 

بتو�صيات ب�صاأن التعليم العايل يف الدعامة اخلا�صة بالتعميم، 

التعليم، وعن مردوديته  تو�صع هذا  �صنت�صاءل عن مدى  فاإننا 

اعتبار  املتوافرة، على  املعطيات  الداخلية، وذلك من خالل 

اأن هذا امل�صتوى من م�صتويات التعليم ي�صكل بعدا مهما من 

اأبعاد تعميم الرتبية.

الوطني  امليثاق  يحدد   ،)24 )املادة  الأوىل،  الدعامة  يف 

التعليم  تعميم  ي�صمله  الذي  املجال  والتكوين  للرتبية 

مو�صحا اأن »نظام الرتبية والتكوين ي�صمل التعليم الأويل، 

والتعليم البتدائي، والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي، 

والتعليم العايل، والتعليم الأ�صيل. ويق�صد بتعميم التعليم، 

الأويل من  بالتعليم  املغرب  نا�صئة  تربية جيدة على  تعميم 

�صن 4 اإىل 6 �صنوات، وبالبتدائي والإعدادي من �صن 6 

اإىل 15 �صنة«. 

الأ�صاليب،  متعددة  مدر�صة  يف  جيد  تـعليم  تعـميم  مبداأ  اإن 

وهو اإحدى الدعامات التي ن�س عليها امليثاق، مبداأ معرتف 

الراأ�صمال  لتنمية  وحمورا  اأ�صا�صيا،  اإن�صانيا  حقا  باعتباره  به 

الب�رشي واملجتمع. وقد جعل برنامج الأمم املتحدة للتنمية من 

تعميم الرتبية اأحد اأهداف الألفية، وحدد اأفق 2015 لإعطاء 

التعليم  �صلك  لإنهاء  و�صائل  واإناثا،  ذكورا  الأطفال،  جميع 

البتدائي، و�صمان تربية جيدة لهم )61(.

ومن الوا�صح اأن تعميم الرتبية يرتبط ارتباطا وثيقا بجودتها. 

ومع ذلك، ونظرا لكون امليثاق قد جعل من تعميم التمدر�س 

الإجـبــاري اأحد الأهـداف الرئـيـــ�صـيــة لع�رشيــة الإ�صـالح 

خا�صا  اهتماما  �صيويل  التقرير،  هذا  فاإن   ،2010-2000

للجوانب الكمية لعملية التعميم. لقد اأكد امليثاق، بو�صوح، 

تطبيقه. لكن  اأبعاد  اأ�صا�صيا من  بعدا  ت�صكل  الرتبية  اأن جودة 

باأن  علما  جزئية،  ب�صورة  اإل  هنا  تناوله  يتم  لن  البعد  هذا 

على  يعتمد  خا�صا،  تقييما  تتطلب  كامل  ب�صكل  معاجلته 

اأدوات منا�صبة )62(. 

يقوم تقييم تطبيق ال�صيا�صة املعتمدة يف جمال تعميم التمدر�س 

الآجال  احرتام  مدى  وعلى  املحقق،  التقدم  وترية  على 

التي  الأهداف  لتحقيق  البداية،  يف  امليثاق،  حددها  التي 

و�صعها، وذلك بغية تقدير ما مت حتقيقه، واحلدود التي متت 

وبغر�س  التقييم،  ين�صب  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  مالحظتها. 

لي�س  التعليم،  تو�صيع  املبذولة، على مدى  املجهودات  قيا�س 

على م�صتوى التعليم البتدائي والثانوي فح�صب، واإمنا اأي�صا 

على م�صتوى التكوين املهني وتكوين الأطر. 

اأما  القيا�س.  طرق  تو�صيح  كمية  مقاربة  اعتماد  ويفرت�س 

مرجعية التقييم، فاإنها ترتكز على جمموعة من املوؤ�رشات التي 
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التعليم الأويل

نظرا لالأهمية التي يكت�صيها التعليم الأويل يف تنمية الطفولة 

الرتبية  نظام  من  يتجزاأ  ل  جزءا  امليثاق  اعتربه  فقد  املبكرة، 

�صنة  من  ابتداء  اإليه،  الولوج  بتعميم  واأو�صى  والتكوين، 

2004، على جميع الأطفال البالغني من العمر اأربع �صنوات. 

وقد بينت درا�صات كثرية اأن التعليم الأويل يقوم بدور اإيجابي 

يف اإعداد الأطفال للتمدر�س، ويف تنمية »التعلمات الأوىل«، 

ب�صكل  الندماج  على  الطفل  م�صاعدة  خالل  من  وخا�صة 

اأف�صل يف �صلك التعليم البتدائي. 

املعريف  النمو  يف  حا�صمة  مرحلة  الأويل  التعليم  وي�صكل 

اإىل  الأ�رشية  الرتبية  من  النتقال  عملية  ي�صهل  فهو  للمتعلم. 

م�صتلزمات الرتبية الأ�صا�صية. وهو، زيادة على ذلك، ي�صاعد 

على احلد من التاأثريات ال�صلبية التي متار�صها العوامل املرتبطة 

على  بالفقر  يت�صم  واجتماعي  اقت�صادي  لو�صط  بالنتماء 

التعلمات، ويقوم، بالتايل، بدور حا�صم يف النجاح املدر�صي، 

وحماربة الالم�صاواة املدر�صية. ولهذا العتبار، ي�صكل تعميم 

التعليم الأويل الذي اأو�صى به امليثاق رهانا مهما بالن�صبة لنمو 

مهارات الطفل ال�صغري.

1. تطور الأعداد

جميع  على  الأويل  التعليم  ولوج  بتعميم  امليثاق  اأو�صى 

الأطفال ابتداء من �صنة 2004. واأو�صى، كذلك، باإدماج 

التعليم  تعميم  مبجرد  البتدائي  التعليم  يف  ال�صلك  هذا 

الإلزامي، حتى يت�صنى تكوين �صلك اأ�صا�صي مدته 8 �صنوات 

)اأي 2+6 �صنوات(. ويندرج تعميم التعليم الأويل، بالن�صبة 

الوطنية  لل�صبكة  الأمثل  التوظيف  هدف  �صمن  للميثاق، 

للمدار�س البتدائية.

وب�صبب عدم تعميم التعليم الأويل �صنة 2004، كما ن�س على 

ذلك امليثاق، قام الربنامج ال�صتعجايل بتحيني هذا الهدف، 

وحدد �صنة 2015 اأفقا لتو�صيع التعليم الأويل، وحتديثه وتعميمه 

على جميع الأطفال البالغني من العمر 4-5 �صنوات. وكان من 

املفرو�س اأن يرتكز هذا التعميم على ثالث عمليات رئي�صية 

هي الرتقاء بالعر�س احلايل، وتنمية العر�س يف جمال التعليم 

076 17 مرب  وتكوين  ا�صتقبال،  قاعة   1 434 باإن�صاء  الأويل 

متخ�ص�س بني �صنة 2009 و�صنة 2012.

�صن  جتان�س  بعدم  ال�صلك  هذا  يتميز  الكمية،  الناحية  من 

تالميذه. ذلك اأن ما يقارب 10% من التالميذ امل�صجلني فيه 

ل ينتمون اإىل الفئة العمرية 4-5 �صنوات، يف �صنة 2013، وما 

يقارب 17% من التالميذ امل�صجلني يف ال�صنة الأوىل ابتدائي، 

ترتاوح اأعمارهم بني 4 و5 �صنوات. ومتثل هذه الن�صبة الأخرية 

اأكرث من 000 111 طفل، اأي 10% من جمموع اأطفال هذه الفئة 

املبذولة  فاإن تقييم املجهودات  العمرية. وتاأ�صي�صا على ذلك 

البتدائي،  التعليم  وولوج  الأويل،  التعليم  تعميم  اأجل  من 

يتطلب اأخذ هذه اخل�صو�صية بعني العتبار. 

بالن�صبة للمجهودات املبذولة، بلغت ن�صبة التمدر�س اخلا�صة 

يعني  وهذا   .2013 �صنة   %63,5 �صنوات   5-4 العمرية  بالفئة 

�صنوات كانوا   5-4 �صن  البالغني  الأطفال  ثلثي  يقارب  ما  اأن 

البتدائي  التعليم  يف  واإما  الأويل،  التعليم  يف  اإما  م�صجلني 

�صنة 2013. ويف �صنة 2013 دائما، بلغت هذه الن�صبة 79% يف 

واأكرث  القروي.  الو�صط  يف   %45,5 مقابل  احل�رشي،  الو�صط 

من ذلك، فاإن 33,6% فقط من الفتيات القرويات هن اللواتي 

وجلن التعليم الأويل اأو البتدائي �صنة 2013. 

 بني �صنة 2001 و�صنة 2013، تقدمت ن�صبة التمدر�س اخلا�صة 

ويف  نقط.  بع�رش  �صنوات   5-4 العمر  من  البالغني  بالأطفال 

الوقت الذي مل تعرف تلك الن�صبة �صوى تقدم طفيف بالن�صبة 

الفتيات  لدى  قويا  ارتفاعا  �صجلت  فقد   ،)+3,2%( لالأولد 

ت�صاعفت  حيث  القروي،  الو�صط  يف  وخا�صة   ،)+16,7%(

ال�صتعجايل  املخطط  تطبيق  وبف�صل  الفرتة.  هذه  خالل 

)2009-2012(، عرف تعميم متدر�س الأطفال الذين ينتمون 

اإىل الفئة العمـريـــة 4-5 �صنوات تقدمــا ملمو�صــا يف الو�صط 

ن�صـف  من  اأكثــر  فاإن  القــروي،  الو�صـط  يف  اأما  احل�رشي. 

�صنوات   5-4 فئة  اأي  العمرية،  الفئة  لهذه  املنتمني  الأطفال 

)54,5%(، مل يتمكنوا من ولوج ل التعليم الأويل، ول التعليـم 

البتدائي.
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تطور ن�صبة التمدر�س اخلا�صة بالفئة العمرية 4-5 �صنوات

ن�صبة التمدر�س اخلا�صة فئة 4-5 �صنوات )%( النوع  الو�صط 

2013  2009  2005  2001   
80,2  69,5  68,3  73,1 ذكور  ح�رشي  

77,6  66,4  63,4  63,9 اإناث   

79,0  68,0  65,8  68,5 املجموع   

56,7  56,2  55,8  59,1 ذكور  قروي  

33,6  28,3  18,7  17,5 اإناث   

45,5  42,5  37,3  38,3 املجموع   

69,3  63,1  61,9  66,1 ذكور  وطني  

57,4  48,3  40,7  40,7 اإناث   

63,5  55,9  51,3  53,4 املجموع   

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني – معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

بالتعليم  ال�صافية  التمدر�س  ن�صبة  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن   

العمر  من  البالغني  الأطفال  ح�صة  ميثل  الذي  الأويل، 

4-5 �صنوات، وامل�صجلني يف التعليم الأويل فقط، هي %54,1 

ت�صل  مل  الن�صبة  تلك  لكن   .2013 �صنة  الوطني  ال�صعيد  على 

�صوى اإىل 23,6% بالن�صبة للفتيات يف العامل القروي. ويرجع 

الدخول  اإىل  ال�صافية والن�صبة اخلا�صة  الن�صبة  الفرق بني  هذا 

به من  ي�صتهان  )اأقل من �صت �صنوات كاملة( جلزء ل  املبكر 

الأطفال يف ال�صلك البتدائي. 

بني �صنة 2000 و�صنة 2009، انخف�صت اأعداد املتمدر�صني 

يف التعليم الأويل؛ الأمر الذي اأدى اإىل تدين ن�صبة التمدر�س 

النمو  اإىل  خا�س،  ب�صكل  النخفا�س،  ذلك  ويعود  الأويل. 

الدميغرايف لهذه الفئة العمرية، واإىل تزايد ن�صبة الأطفال الذين 

التعليــم  يلجــون  والذين  �صنوات،  �صت  عن  اأعمارهم  تقل 

البتدائـــي )وهي ن�صبة بلغت 2% �صنة 2006، اأي تــاريــخ 

ون�صف  �صنوات   5 لأطفــال  ي�صمح  الذي  املر�صــوم  �صدور 

اأن يلتحقوا بالبتدائي(. ويف الفتــرة املرتاوحــة بني �صنتــي 

بلغ  قويــا  ارتفاعــا  الن�صبة  تلك  عرفت  و2013،   2006

15 نقطة. 

وخالل الفرتة 2009-2013، عرفت ن�صبة التمدر�س ال�صافية 

للفتيات يف التعليم الأويل تطورا اإيجابيا، بينما مل تعرف ن�صبة 

الع�رشية،  انخف�صت خالل  التي  لالأولد،  ال�صافية  التمدر�س 

الو�صط  ويف  و2013.   2009 بني  طفيف  ارتفاع  �صوى 

احل�رشي، بلغت ن�صبة الأطفال البالغني من العمر 4-5 �صنوات 

واملتمدر�صني يف التعليم الأويل 69,5% �صنة 2013، اأي بزيادة 

نقطتني على ما كانت عليه �صنة 2000، وذلك مقابل %35,6 

ال�صافية  الن�صبة  انخف�صت  حيث  القروي،  الو�صط  يف  فقط 

بـ 8,6 نقطة باملقارنة مع ال�صنة نف�صها، اأي �صنة 2000. وتتميز 

2009–2013 باأقوى الرتفاعات يف ن�صب التمدر�س،  فرتة 

وخا�صة بالن�صبة للفتيات يف الو�صط احل�رشي.

2. ازدواجية مع متييز يف جودة اخلدمات

من   %40 يقارب  ما  اأن  يت�صح  الكمي،  التقدم  من  اأبعد 

الأطفال ذوي 4-5 �صنوات، ل يلجون التعليم الأويل. وزيادة 

خمتلفة  اأنواعا  التمدر�س  يف  التو�صع  هذا  ي�صمل  ذلك،  على 

غري  عر�صا  ب�صكل خا�س،  ي�صمل،  كما  الأويل،  التعليم  من 

موؤطر ب�صكل من�صجم، وغري منظم بوا�صطة معايري، ول تقوده 

حكامة �صابطة.

وتكمن خ�صو�صية التعليم الأويل يف تعدد الأطراف املتدخلة 

وال�صوؤون  الأوقاف  ووزارة  الوطنية،  الرتبية  وزارة  فيه: 

التعاون  واأي�صا  والريا�صة،  ال�صباب  ووزارة  الإ�صالمية، 

للنهو�س  ال�صاد�س  حممد  وموؤ�ص�صة  واجلمعيات،  الوطني، 

بالتعليم الأويل، والقطاع اخلا�س، واملبادرات غري الر�صمية. 

التعليم،  هذا  حكامة  ان�صجام  عدم  التعدد  هذا  عن  ويرتتب 

وهو ما يتجلى يف تنوع عر�س ل ي�صتجيب تنظيمه، دائما، 

ملعايري اجلودة التي ت�صمن الرعاية املالئمة للطفولة املبكرة.

اأخرى  خ�صو�صية  تقليدي/ع�رشي  الزدواجية  وت�صكل 

املوؤ�ص�صات  الزدواجية خمتلف  تلك  وتغطي  الأويل.  للتعليم 

تربوية  مناذج  وتعبئ  متعددة،  و�صايات  حتت  توجد  التي 

التعليم  ويظل  خمتلفة.  مبوا�صفات  تربويني  وفاعلني  متنوعة، 

الأويل التقليدي مهيمنا، اإن يف الو�صط احل�رشي )58%( اأو يف 

الو�صط القروي )%80(.

 الر�صم البياين 32

تطور اأعداد تالميذ التعليم الأويل )جميع الفئات العمرية( ح�صب النوع

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني – معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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 الت�صميم 1

القطاعات واأنواع املوؤ�ص�صات والأطراف الو�صية

يبني توزيع العر�س املدر�صي ح�صب الو�صط اأن التعليم الأويل 

يت�صم بفوارق هيكلية متميزة، وخا�صة بالغياب �صبه الكامل 

للقطاع الع�رشي يف الو�صط القروي، حيث تتوىل املوؤ�ص�صات 

اخلا�س  الرتبوي  العر�س  من  لـ %90  ال�صتجابة  التقليدية 

يلجون  الذين  الأطفال  من   %80 وت�صتقبل  الأويل،  بالتعليم 

هذا التعليم. اأما يف الو�صط احل�رشي، فاإن 70% من موؤ�ص�صات 

موؤ�ص�صات  منها  و%23  تقليدية  موؤ�ص�صات  الأويل  التعليم 

العر�س يف  9,8% من  العمومي  القطاع  ع�رشية. هذا، وميثل 

الو�صط القروي، مقابل 6,2% فقط يف الو�صط احل�رشي.

امل�صدر: موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س للنهو�س بالتعليم الأويل. ور�س امل�صتقبل 2014-2013.

قطاع التعليم الأويل

التعليم الأويل التقليدي

اخلا�س

التعاون الدويل

عمومي ون�صف عمومي 

نوع املوؤ�ص�صة

م�صيد

التعليم اخلا�س

ريا�س الأطفال واحل�صانات

 اأق�صام التعليم الأويل املدجمة يف

 املدار�س البتدائية

 موؤ�ص�صة النهو�س بالتعليم الويل

مدار�س، وحدات، اأق�صام

كتاب

ح�صانات

اجلهة الو�صية

وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية

وزارة الرتبية الوطنية

وزارة ال�صباب والريا�صة

وزارة الرتبية الوطنية

وزارة الرتبية الوطنية

ال�صفارات والأق�صام الثقافية

التعاون الوطني

وزارة الرتبية الوطنية

 الر�صم البياين 33

تطور اأعداد املمدر�صني يف التعليم الأويل ح�صب نوع التعليم

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني  - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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 اجلدول 17

توزيع تالميذ التعليم الأويل ح�صب الو�صط ونوعية املوؤ�ص�صة

2013-2012  2010-2009  2007-2006  2004-2003 نوع التعليم الأويل   

%64,90  %66,50  %80,80  %88,40 تقليدي  وطني  

%25,70  %25,70  %15,50  %11,60 ع�رشي خ�صو�صي   

%9,50  %7,80  %3,70  %0,00 ع�رشي عمومي   

%100,00  %100,00  %100,00  %100,00 املجموع   

 209 021  216 021  242 379  247 688 اأعداد املتمدر�صني بالتعليم الأويل  قروي  

%79,90  %82,30  %91,50  %100,00 تقليدي   

%1,90  %2,10  %0,80  %0,00 ع�رشي خ�صو�صي   

%18,20  %15,60  %7,80  %0,00 ع�رشي عمومي   

%100,00  %100,00  %100,00  %100,00 املجموع   

 476 286  457 738  463 374  437 095 اأعداد املتمدر�صني بالتعليم الأويل  ح�رشي  

%58,30  %59,00  %75,20  %81,80 تقليدي   

%36,10  %36,80  %23,30  %18,20 ع�رشي خ�صو�صي   

%5,60  %4,20  %1,50  %0,00 ع�رشي عمومي   

%100,00  %100,00  %100,00  %100,00 املجموع   

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

لقد ن�س املخطط ال�صتعجايل على تنمية العر�س الرتبوي يف 

جمال التعليم الأويل يف اجلهات احل�رشية التي تعتمد بالأ�صا�س 

على القطاع اخلا�س. ومقابل ذلك، ل ميكن للو�صط القروي 

التدخل  دون  الأويل  التعليم  من  الكاملة  ال�صتفادة  ياأمل  اأن 

خا�س.  ب�صكل  حرمانا  الأكرث  الأ�رش  وا�صتهداف  العمومي 

الزيادة من حظوظ الأطفال  التدخل، ل ميكن  وبدون ذلك 

القرويني لولوج هذا التعليم.

لقد انخف�صت ح�صة التعليم الأويل التقليدي التي انتقلت من 

91% �صنة 2000-2001 اإىل 65% �صنة 2012-2013.  ويتجلى 

الذي  الع�رشي  اخلا�س  القطاع  ح�صة  تزايد  يف  التطور  هذا 

يتمركز، ب�صكل اأ�صا�صي، يف املدن الكربى.

ال�صتعجايل  املخطط  تطبيق  اأثناء  املبذولة  املجهودات  ورغم 

)الزيادة يف عدد القاعات الدرا�صية املخ�ص�صة للتعليم الأويل، 

النتائج  اأن  يالحظ  الجتماعي(  والدعم  املربني،  وتكوين 

�صنة  الأويل  التعليم  تعميم  ل�صمان  تكفي  ل  عليها  املح�صل 

وفعله  ال�صتعجايل،  املخطط  ذلك  على  ن�س  ملا  وفقا   2015

قبله امليثاق الذي حدد �صنة 2004 اأجال لتحقيقه.

هناك جمموعة من الوقائع البارزة التي يتعني ت�صجيلها:

2015 يبدو �صعب املنال  �صنة  الأويل يف  التعليم  تعميم  •��اإن 
اإجباريا، ومل يوفر عر�صا موجها  اإذا مل ي�صبح هذا التعليم 

للو�صط القروي.

 الر�صم البياين 34

تطور توزيع عدد تالميذ التعليم الأويل ح�صب نوع التعليم

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني – معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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•��يتميز التعليم الأويل بتنوع املتدخلني والربامج واملمار�صات 
البيداغوجية وموا�صفات املربني. اإن الزدواجية تقليدي/ 

ع�رشي ما تزال تعيق متا�صك التعليم الأويل وجودة خدمته.

•��ما يزال النمط التقليدي للتعليم الأويل مهيمنا رغم تناق�س 
النمط. وهو، عالوة  املتمدر�صني يف ذلك  اأعداد الأطفال 

املوؤهلني، ومل  واملربني  التجهيزات،  اإىل  يفتقر  ذلك،  على 

الأطفال  تربية  تتطلبه  الذي  اجلودة  م�صتوى  اإىل  بعد  يرق 

الو�صط  ح�صب  الجتماعية  الفوارق  زالت  وما  ال�صغار. 

)ح�رشي/قروي( توؤثر �صلبا على التعليم الأويل خا�صة على 

و�صعية الأطفال القرويني والفتيات ال�صغريات.

املرتبطة  امل�صاواة  عدم  تعزيز  نحو  الأويل  التعليم  •��يتجه 
بالنظام التعليمي، وذلك ب�صبب عدم اندماجه املوؤ�ص�صاتي 

العمومي، وعدم خ�صوعه لأي منوذج  الرتبوي  النظام  يف 

التي  هي  الأطفال  من  قليلة  ن�صبة  اإن  واحلكامة:  للقيادة 

يف  اخلا�س  الع�رشي  الأويل  التعليم  من  وحدها  ت�صتفيد 

الو�صط احل�رشي، يف الوقت الذي يتعذر على اأطفال الفئات 

القروي،  للو�صط  املنتمني  والأطفال  املعوزة،  الجتماعية 

ولوج تعليم اأويل ي�صتجيب ملعايري اجلودة املطلوبة.

3. رهانات التعليم الأويل 

يعمل عدد متزايد من الأنظمة الرتبوية عرب العامل، وفق مناذج 

خمتلفة، على اإدماج �صلك التعليم الأويل يف التعليم الأ�صا�صي؛ 

عملية  يف  مرحلة  اأول  هي  الطفولة  تنمية  اأن  اعتبار  على 

من  امليثاق،  اأو�صى  وقد  الب�رشي.  الراأ�صمال  يف  ال�صتثمار 

جهته، بتعميم التعليم الأويل باإدماجه مع ال�صلك البتدائي يف 

�صلك اأ�صا�صي. وبا�صتثناء 9% من الأطفال الذين وجلوا التعليم 

تتحقق  مل  امليثاق  تو�صية  فاإن  العمومية،  املدار�س  يف  الأويل 

الت�رشيعي مل يجعل  الإطار  اأن  الإ�صالح. كما  خالل ع�رشية 

بعد من �صن الطفولة املبكرة �صن اإجبارية التدري�س.

 وزيادة على النق�س احلا�صل يف عر�س التعليم الأويل �صواء من 

حيث التغطية اجلغرافية اأو من حيث املحتويات البيداغوجية، 

منوه  ب�صعف  الأخرية،  الع�رشية  خالل  التعليم،  هذا  ات�صم 

الكيفي. ومع ذلك، فقد كان من �صاأن تعميم التعليم الأويل، 

وحت�صني جودة عر�صه اأن ميكن، ولو جزئيا، من تفادي الهدر 

املدر�صي، وخا�صة يف ال�صنة الأوىل من التعليم البتدائي. 

وميثل تطور التعليم الأويل رهانا رئي�صيا بالن�صبة لتعميم التعليم 

لعتبارات عدة منها: 

واللغوي املعريف  للن�صج  الأطفال  •�اإعداد 
املا�صي.  القرن  منذ  كبرية  طفرة  املغربي  املجتمع  عرف 

كانت  املا�صي،  يف  الطفرة.  هذه  قلب  يف  تكمن  والرتبية 

وحدهما،  تتوليان،  اللتان  هما  القراآنية  والكتاتيب  الأ�رشة 

الأولية،  الرتبوية  بالوظيفة  وتقومان  ال�صغرية،  الطفولة  تربية 

الرتبية معممة. وعليه، مل يكن وجود  حتى لو مل تكن تلك 

�رشورة  ي�صكل  بالأطفال  تتكلف  خا�صة  تربوية  موؤ�ص�صة 

اأما اليوم، فقد �صار  اإىل الر�صد.  للم�صار املوؤدي من الطفولة 

عرفته  الذي  للتطور  نظرا  نف�صه  يفر�س  بالأطفال  التكلف 

حالة معارفنا حول الطفولة املبكرة.

وقدراتهم،  الأطفال،  مهارات  اأن  عديدة  درا�صات  تبني 

ودوافعهم للتعلم، والتن�صئة، واكت�صاب ال�صتقاللية، وكذلك 

منوهم ال�صامل، اإمنا تت�صكل من قبل جتاربهم املعي�صة يف مرحلة 

اللغوية  القدرات  تبداأ  التعلم،  منظور  ومن  املبكرة.  الطفولة 

واملعرفية للطفل يف النمو ابتداء من �صن الثالثة. 

الطفل  �صخ�صية  تفتح  على  املرجعي  الأويل  التعليم   ي�صاعد 

لو�صائل  التمييزي  فال�صتعمال  )65(؛  املتعددة  جوانبها  يف 

م�صدر  ي�صكل  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  اجلديدة  اليقظة 

عدم امل�صاواة بني الأطفال الذين ي�صتفيدون من تلك الو�صائل 

والأطفال املق�صيني منها )66(. 

تبني املعارف املتوافرة حول الطفولة املبكرة اأن تاريخ كل فرد 

اأو مواطن وم�صاره يتوقفان، ب�صكل قوي، على الختبارات 

والتجارب التي يعي�صها يف هذه املرحلة الأولية من احلياة. 
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منذ اأواخر الت�صعينيات، يوجد ت�صوران لتنظيم التعليم الأويل: ن�صب التمدر�س ال�صافية يف التعليم الأويل بني 2000 و2012

من  جزءا  وي�صكل  البتدائي،  التعليم  يف  مدمج  الأويل  •��التعليم 
التعليم الإجباري )حالة ال�صيلي واللوك�صمبورج(.

الآباء  ويتمتع  الإجباري،  التعليم  مدمج يف  غري  الأويل  •��التعليم 
عن  اأعمارهم  تقل  الذين  اأطفالهم  و�صع  بني  الختيار  بحرية 

�صت �صنوات يف املدر�صة الأولية اأو عدم و�صعهم فيها، )حالة 

البلدان الأوروبية(. ومع  فرن�صا، والفيديرالية الأملانية، واأغلبية 

البلدان  هذه  يف  وا�صع  ب�صكل  معمم  الأويل  التعليم  فاإن  ذلك 

)اأكرث من 99% يف فرن�صا(.

•��على م�صتوى التنظيم الإداري، جميع البلدان النا�صئة ا�صتلهمت 
يف  )وخا�صة  اأوروبا  يف  املطبقة  الكاملة  الالمركزية  منوذج 

)اجلماعة  العمدة  يكون  لذلك  الأملانية(،  والفيديرالية  فرن�صا 

املحلية( هو امل�صوؤول املبا�رش عن تنظيم التعليم الأويل يف دائرته. 

وهكذا يتحدد العر�س و�صمان املقاعد على ال�صعيد الرتابي.

امل�صدر: قاعدة معطيات البنك الدويل )اإح�صائيات الرتبية 2014( - 

 معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية

والتكوين والبحث العلمي

 الإطار 1

عنا�رش املقارنة الدولية

املدر�صية  احلياة  قيد  على  البقاء  الأويل يف  التعليم  •�م�صاهمة 
وحماربة النقطاع املدر�صي

يقوم التعليم الأويل بدور حا�صم يف جناح التلميذ خالل م�صاره 

الدرا�صي ككل. وتبني درا�صات كثرية اأهمية الدور الذي يقوم 

به يف اإعداد الطفل للتمدر�س، ويف تنمية التعلمات الأوىل، 

يف  الأف�صل  الندماج  على  م�صاعدته  خالل  من  وخا�صة 

التعليم البتدائي. وتك�صف تقييمات وطنية ودولية متعددة 

اأن التعليم الأويل ي�صكل م�صدر امتياز بالن�صبة لال�صتمرار يف 

الدرا�صة، �صواء بالنظر اإىل املكت�صبات اأو البقاء على قيد احلياة 

الدرا�صة  عن  النقطاع  احتمال  من  يقل�س  فهو  الدرا�صية. 

والتكرار اأثناء الدرا�صة )67(.

عن  املغاربة  التالميذ  مكت�صبات  تقييمات  جميع  تك�صف 

بالتعرف  الأمر  ويتعلق  اأ�صبابها.  عن  الت�صاوؤل  يتعني  نواق�س 

للتالميذ،  املدر�صية  الإجنازات  على  توؤثر  التي  العوامل  على 

وكذا اأ�صباب حتقيق العديد من التالميذ املغاربة اإجنازات دون 

ولوج  اأن  املختلفة  الأبحاث  من  ويت�صح  املنتظرة.  املعايري 

التعليم الأويل، وجودته ي�صكالن اأحد تلك العوامل )68(. 

العناية  عدم  عن  املرتتبة  التكلفة  اإ�صكالية  طرحت  وهكذا 

املدر�صي  النجاح  على  لي�س  يوؤثر،  الذي  املبكرة  بالطفولة 

فح�صب، واإمنا على البقاء قيد احلياة املدر�صية، اأي�صا. ومن ذلك 

احلني، واعتبارا حلجم التكاليف املالية واملعرفية والجتماعية 

املرتتبة عن عدم الهتمام بالتعليم الأويل، باتت الفكرة التي 

ولوج  ي�صجع  اأن  طموح  اإ�صالح  كل  واجب  من  اأن  ترى 

جميع الأطفال تعليما اأوليا جيدا، تفر�س نف�صها.

من�صف اأويل غري  •�تعليم 
ما تزال الفوارق الجتماعية ح�صب الو�صط )ح�رشي/قروي( 

الأطفال  حرمان  يف  بذلك  م�صاهمة  الأويل،  التعليم  تطبع 

القرويني وخا�صة منهم البنات. وب�صبب عدم اإدماج التعليم 

الأويل موؤ�ص�صاتيا يف النظام الرتبوي، فاإنه يتجه اإىل تعزيز عدم 

امل�صاواة املرتبط بالنظام التعليمي: اأقلية ت�صتفيد من تعليم اأويل 

على  يتعذر  الذي  الوقت  يف  احل�رشي،  الو�صط  يف  ع�رشي 

املنتمني  الأطفال  وعلى  املعوزة،  الجتماعية  الفئات  اأطفال 

اجلودة  ملعايري  ي�صتجيب  اأويل  تعليم  ولوج  القروي،  للو�صط 

الالزمة لرتبية الأطفال ال�صغار.

اإن تعميم التعليم الأويل يندرج �صمن اإ�صكالية حق كل طفل 

اإىل  ذلك،  من  واأبعد  ناجح،  لتعليم  تعده  مبكرة  تربية  يف 

اأن  الأويل  بالتعليم  املتعلقة  الدرا�صات  وتبني  كاملة.  مواطنة 

العر�س اخلا�س بالتعليم الأويل الع�رشي ذي اجلودة يرتكز يف 

كربيات املدن اأ�صا�صا. ويرتتب عن ذلك اإق�صاء فئة مهمة من 

الأطفال البالغني من العمر 4-5 �صنوات من هذا التعليم؛ وهو 

ما يخل مببداإ تكافوؤ الفر�س. ولهذا فاإن ت�صجيع التعليم الأويل 

يف بالدنا يعني ت�صجيع تربية مدجمة.
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الع�رشية  يف  امليثاق  عليه  ن�س  الذي  الهدف  اأن  الوا�صح  من 

ال�صالفة هو هدف ل ميكن حتقيقه يف غياب منوذج تنظيمي 

بالو�صط  اخلا�صة  الظروف  العتبار  بعني  ياأخذ  وتربوي 

اله�صة.  الجتماعية  الفئات  ظروف  وخا�صة  القروي، 

اإجراءات  يتطلب  القروي  الو�صط  يف  الأويل  التمدر�س  اإن 

ت�صتهدف ب�صكل خا�س الأ�رش الأكرث عوزا حتى يتم التخفيف 

من عبء عدم امل�صاواة.

املراجــع 

)61( برنامج الأمم املتحدة للتنمية. اأهداف الألفية يف اأفق 2015.

)62( وهكذا مت تقييم اجلودة انطالقا من مكت�صبات التالميذ يف الف�صل 

»مكت�صبات التالميذ« )اجلزء الثالث »النتائج«(.

)63( انظر املذكرة املنهجية.

هذا  ملحق  يف  املنهجية  املذكرة  انظر  التو�صيحات،  من  للمزيد   )64(

التقرير. 

منو  حول  كيبيكي  بكندا،.بحث  للكيبيك  الإح�صائي  املعهد   )65(

الأطفال يف الرو�س.2012 الكيبيك، 2013، �س 19.

الألعاب  مبادئ  اإدماج  اليوم  يتم  املتقدمة،  املجتمعات  بع�س  يف   )66(

ثقافة  خللق  الرو�س،  م�صتوى  على  املبكرة  الطفولة  من  ابتداء  الرقمية 

رقمية لدى الطفل ب�صكل مبكر. انظر:

 Robyn Zevenbergen, «Digital natives come to preschool: 
implications for early childhood practice». Contemporary Issues 
in Early Childhood. Volume 8, Number 1, 2007. 
)67( Caille J.P., « Scolarisation maternelle à 2 ans et réussite de la 
carrière scolaire au début de l’école élémentaire », Education et 
formation, n° 60, juillet-septembre, 2001.

.PIRLS 2011و TIMSS 68( تقارير(
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1. ولوج املدر�صة 

الأطفال  جميع  على  البتدائي  التعليم  تعميم  ي�صتهدف 

باخل�صو�س. وتبني  القروي  الو�صط  اأطفال   2002 ابتداء من 

املعطيات اأن بالدنا قد حققت، منذ �صنة 1999، تقدما مهما 

التمدر�س  ن�صبة  بلغت   ،2013 �صنة  ففي  املجال:  هذا  يف 

اخلا�صة بالن�صبة لالأطفال البالغني العمر 6 �صنوات 95%، مع 

العلم باأن ذلك املعدل مل يكن يتجاوز 53,7% �صنة 1999.

تاأخذ  اأن  التعليم  تعميم  تقييم  تروم  كمية  مقاربة  على  يتعني 

بعني العتبار خ�صو�صيات ال�صياق املغربي حيث يتميز ال�صن 

منها  الغاية  املرونة،  ببع�س  البتدائي  التعليم  لولوج  القانوين 

يف  القانوين  العمر  غري  اأخرى  اأعمار  ذوي  الأطفال  اإدماج 

 %29 يكن  مل   ،2013 �صنة  ففي  وبالفعل،  التعليمي.  النظام 

من امل�صجلني اجلدد يف التعليم البتدائي يتوفرون على ال�صن 

�صنوات، وعمر   6 عن  يقل  منهم   %17 وكان عمر  القانوين، 

12% يفوق تلك ال�صن.

بال�صنة  امللتحقني  الأطفال  )عدد  ال�صافية  الولوج  ن�صبة  تبني 

العدد  اإىل  �صنوات   6 بال�صبط  والبالغني  ابتدائي  الأوىل 

التاأخر  اأهمية ظاهرة  6 �صنوات(  البالغني  الإجمايل لالأطفال 

 الف�سل الثاين

التعليم الإجباري والثانوي التاأهيلي

العمر  من  البالغني  الأطفال  كافة  على  التعليم  تعميم  يعد 

�صت �صنوات )�صبع �صنوات قبل �صنة 1998( رهانا جوهريا، 

منذ  بالدنا  التي عرفتها  الإ�صالحات  لكافة  بالن�صبة  واأولوية 

املجال  هذا  يف  احلا�صل  الهام  التقدم  ورغم  ال�صتقالل. 

من  ابتدائي  الأوىل  ال�صنة  لولوج  ال�صافية  الن�صبة  انتقلت  )اإذ 

2000(، فاإن عددا مهما من  65% �صنة  اإىل   1999 53% �صنة 

الأطفال يف �صن التمدر�س مل يلجوا املدر�صة، ومل ي�صلهم اأي 

عر�س تربوي.

والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  ال�صياق، جعل  ويف هذا 

الفعلي  التطبيق  يتم  حتى  اأولوياته  اإحدى  التعليم  تعميم 

وبالفعل،  القانون.  عليها  ين�س  التي  التمدر�س  لإجبارية 

فاإن الهدف املحدد هو تعميم ولوج ال�صنة الأوىل ابتدائي 

بالن�صبة جلميع الأطفال البالغني �صت �صنوات كاملة ابتداء 

من �صنة 2002، و�صمان اإجبارية التعليم بالن�صبة لالأطفال 

الذين ترتواح اأعمارهم بني 6 و15 �صنة كاملة )املادة 26(، 

مع اإيالء عناية خا�صة للفتيات القرويات.

التعميم،  امليثاق، لتطبيق �صيا�صة  اأو�صى  اأخرى،   ومن ناحية 

اجلماعات  مع  كال�رشاكة  الو�صائل  من  جمموعة  باعتماد 

املحلية، وا�صتئجار حمالت جاهزة اأو اقتنائها، ودعم املنع�صني 

العقاريني، واإعطاء املدر�صة هام�س املرونة والتكيف )املدار�س 

اجلماعاتية(، )املادة 29(. واإذا كان من ال�صعب تقييم التعبئة 

التي  املتتالية  التعليم  �صيا�صات  قبل  من  الو�صائل  لتلك  الفعلية 

الإجنازات  فاإن  بالدنا،  يف  والتكوين  الرتبية  نظام  عرفها 

الذي  الن�صبي  النجاح  على  ت�صهد  حتقيقها  مت  التي  الكمية 

عرفته تلك ال�صيا�صات.

اأكد املخطط ال�صتعجايل تلك  املبذولة،   ورغم املجهودات 

الأهداف جتاوبا مع مبداإ تكافوؤ الفر�س. وقد ن�س، بالن�صبة 

ل�صنة 2012-2013، على تعميم اإجبارية التعليم على مرحلتني: 

متدر�س 95% من الأطفال البالغني من العمر 6-11 �صنة يف كل 

جماعة ترابية يف التعليم البتدائي، وحتقيق ن�صبة متدر�س تناهز 

90% بالن�صبة للبالغني من العمر 12-14 �صنة يف الإعدادي. 
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توزيع اأعمار تالميذ ال�صنة الأوىل من التعليم البتدائي

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني -  معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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ن�صبة  اإن  البتدائي.  التعليم  من  الأوىل  ال�صنة  يف  الدرا�صي 

ذلك  عن  ويرتتب   .2013 �صنة   %78,5 هي  ال�صافية  الولوج 

ويخ�صع  بعد،  يتحقق  مل  البتدائي  التعليم  ولوج  تعميم  اأن 

لتاأثري  اأقل،  التاأخر يف ولوج املدر�صة، وبدرجة  لتاأثري ظاهرة 

الدخول املبكر لالأطفال الذين يقل �صنهم عن 6 �صنوات اإىل 

املدر�صة.

الأطفال  اأعمار  جتان�س  عدم   4 البياين  الر�صم  من  يت�صح 

التعليم  ولوج  يف  التاأخر  عن  يك�صف  ما  وهو  املتمدر�صني، 

البتدائي. فن�صبة الولوج اخلام )جمموع التالميذ املتمدر�صني 

الإجمايل  العدد  اإىل  البتدائي  التعليم  من  الأوىل  ال�صنة  يف 

اأهمية  تبني  بال�صبط(  ال�صاد�صة  �صن  البالغني  لالأطفال 

املجهودات املبذولة من اأجل متدر�س جميع الأطفال البالغني 

�صن ال�صاد�صة، وكذلك اأولئك الذين التحقوا باملدر�صة ب�صكل 

متاأخر اأو مبكر.

2. تعميم التمدر�س يف التعليم البتدائي

التعليم  يف  الأطفال  متدر�س  جمال  يف  مهم  تقدم  حتقق  لقد 

البتدائي منذ �صنة 2000. فخالل الت�صعينيات كانت اأعداد 

الأطفال  اأعداد  ن�صف  اأقل من  متثل  البتدائي  التعليم  تالميذ 

البالغني �صن التمدر�س. ويف �صنة 2013، اقرتبت ن�صبة متدر�س 

تعميم  من  �صنة  و11   6 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الأطفال 

التمدر�س يف البتدائي ب�صكل كامل.

 2009 املبذولة، وخا�صة بني �صنتي  لقد مكنت املجهودات 

التعليم  �صلك  ولوج  يف  الفوارق  تقلي�س  من  و2012، 

اأو على م�صتوى  الرتابي  املجال  اإن على م�صتوى  البتدائي، 

للتمدر�س  ال�صافية  الن�صب  تطور  فاإن  وبالفعل،  النوع. 

املتمثل  ال�صتعجايل،  الربنامج  هدف  اأن  يبني  البتدائي  يف 

بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الأطفال  من   %95 متدر�س  يف 

�صنة  منذ  جتاوزه  ومت  بل  حتقق؛  قد  البتدائي  يف  6 و11 �صنة 

اأخرى،  ناحية  ومن   .%97 املعدل  ذلك  بلغ  حيث   2011

100% منذ �صنة  التي جتاوزت  التمدر�س اخلام  تك�صف ن�صبة 

2000 القدرة الإ�صافية التي مت تطويرها يف هذا ال�صلك من 

اأجل ا�صتقبال التالميذ الذين تاأخروا يف اللتحاق باملدر�صة اأو 

الذين التحقوا بها ب�صكل مبكر )اأقل من 6 �صنوات(.

يف �صنة 2012 مت تعميم متدر�س جميع الأطفال املغاربة الذين 

ينتمون اإىل الفئة العمرية 6-11 �صنة. لقد كان ال�صري نحو تعميم 

الع�رشية  اأواخر  يف  ت�صارع  ولكنه  بطيئا،  البتدائي  التعليم 

2000. وتنبغي الإ�صارة اإىل اأن الوترية التي مت بها هذا التعميم 

قد ارتفعت يف فرتة تطبيق املخطط ال�صتعجــالــي مقــارنــة 

 2000 �صنتي  بني  اأي  ال�صابقة،  الفرتة  عليه يف  كانت  ما  مع 

و2009.
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تطور ن�صب ولوج ال�صنة الأوىل من التعليم البتدائي

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني -  معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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تطور ن�صب التمدر�س ال�صافية واخلام يف التعليم البتدائي

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني -  معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

140

120

100

80

60

40

20

0

95,9

108,8 113,1
106,8 108,1 112,3 116,7 117,4

99,297,594,490,488,89289,9

79,0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013

 الر�صم البياين 38

 تطور ن�صبة التمدر�س اخلا�صة بالأطفال 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 و11 �صنة

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني -  معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

150

100

50

0

79,1

74,2

90,0

86,6

92,2

89,4

89,1

86,4

90,9

88,8

98,0

97,2

94,9

93,7

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

çÉfE’G áÑ°ùfá«æWƒdG áÑ°ùædG



تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 2013-2000 86

 الر�صم البياين 39

تطور ن�صبة التمدر�س اخلا�صة بالفتيات فئة 6-11 �صنة ح�صب الو�صط

امل�صدر: معطيات الرتبية الوطنية والتكوين املهني -  معاجلة الهيئة الوطنية 

للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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تطور ن�صب التمدر�س ال�صافية واخلام يف الثانوي الإعدادي

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني -  معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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تطور ن�صبة التمدر�س اخلا�صة بالفئة العمرية 12-14 �صنة

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية واملندوبية ال�صامية للتخطيط -  معاجلة 

الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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اإذ  القرويات  للفتيات  بالن�صبة  ملحوظا  التقدم  كان  لقد 

 %96 اإىل   2009 �صنة   %88,3 من  متدر�صهن  ن�صبة  انتقلت 

النوع  على  املبنية  الفوارق  عرفت  فقد  وبالتايل   .2012 �صنة 

�صنتي  بني  ملمو�صا  انخفا�صا  )ح�رشي/قروي(  والو�صط 

2000 و2012.

التعليم البتدائي  التقدم احلا�صل يف تعميم  اأن وترية  يالحظ 

ال�صنوات  خالل  نقطة   12 بلغت  قد  العمرية  الفئة  هذه  على 

خالل  نقط   7 وبلغت   ،2009-2000 الع�رشية  من  الت�صع 

ت�صارع  على  �صاعدت  وقد   .2012-2010 الثالث  ال�صنوات 

وترية التعميم هذا، الإجراءات ال�صو�صيو-اقت�صادية التي جاء 

الجتماعي  الدعم  يف  واملتمثلة  ال�صتعجايل،  املخطط  بها 

املجاين  التوزيع  منه  وخا�صة  والأطفال،  لالأ�رش  املقدم 

املدر�صي،  النقل  وتعزيز  تي�صري،  وبرنامج  للمحفظات، 

وحت�صني نظام الداخليات واملطاعم املدر�صية.

للفئة  املنتمني  الأطفال  من   %86 متدر�س  مت   ،2013 �صنة  يف 

العمرية 12-14 �صنة. ومع ذلك، فاإن ن�صبة متدر�س هذه ال�رشيحة 

العمرية يف ال�صلك الثانوي الإعدادي لي�صت بهذه الأهمية. 

هم  �صنة   14-12 ذوي  الأطفال  من  فقط   %58 فاإن  وبالفعل، 

من  واأكرث  نف�صها،  ال�صنة  خالل  بالإعدادي  التحقوا  الذين 

بالتعليم البتدائي. وت�صهد  يزالون م�صجلني  ما  الربع )%28( 

هذه املعطيات على ا�صتمرار التاأخر الدرا�صي الذي يزداد مع 

الدرا�صي  التاأخر  اإن  العمرية.  الفئة  هذه  متدر�س  ن�صبة  تزايد 

معها  ي�صتحيل  درجة  اإىل  ال�صن  يف  الأطفال  تقدم  مع  يزداد 

ال�صلك  من  اخلروج  )اأي  الإجباري  للتعليم  الكيفي  التعميم 

الثانوي الإعدادي يف ال�صن املطلوبة(.

3. تعميم التمدر�س يف الإعدادي

يف  التمدر�س  بخ�صو�س  املبذولة  املجهودات  كانت  لقد 

ذلك  على  ي�صهد  كما  تاأكيد،  بكل  مهمة،  الإعدادي، 

يف  �صنة   14-12 العمرية  الفئة  متدر�س  يف  احلا�صل  الرتفاع 

هدف  لكن  و2012.   2000 �صنتي  بني  الإعدادي  ال�صلك 

التعميم مل يتحقق اإل جزئيا.

 اجلدول 18

 تطور ن�صبة التمدر�س اخلا�صة بالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم

بني 6 و11 �صنة ح�صب النوع والو�صط

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني – معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

ن�صبة التمدر�س اخلا�صة باأطفال 6-11 �صنة )%( النوع  الو�صط 

2012  2009  2000   
100,0  92,1  92,5 ذكور  ح�رشي  

98,3  91,3  87,4 اإناث   

99,3  91,7  89,9 املجموع   

97,0  93,5  76,3 ذكور  قروي  

96,0  88,3  62,1 اإناث   

96,5  91,0  69,5 املجموع   

98,7  92,8  83,8 ذكور  املجموع  

97,2  89,9  74,2 اإناث   

98,0  91,3  79,1 املجموع   
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تطور ن�صبة التمدر�س اخلا�صة بالفتيات فئة 12-14 �صنة ح�صب الو�صط

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�صامية 

للتخطيط - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.
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تطور ن�صبة متدر�س الأطفال فئة 6-15 �صنة ح�صب النوع )بـ %(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�صامية 

للتخطيط - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.
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�صنة قد   14-12 العمرية  الفئة  وب�صكل عام، فاإن وترية متدر�س 

ال�صتعجايل،  املخطط  تطبيق  فرتة  يف  مهما  ارتفاعا  عرفت 

الو�صط  ويف  و2013.   2009 �صنتي  بني  نقطة   15,5 رابحة 

املرتاوحة  الأطفال  من  املتمدر�صني  ن�صبة  انتقلت  احل�رشي، 

اأعمارهم بني 12-14 �صنة من 88% اإىل التعميم �صبه التام. اأما يف 

الو�صط القروي، فقد �صجل الرتفاع نف�صه، تقريبا، يف ن�صب 

اأن التمدر�س مل ي�صمل �صوى ثلثي الأطفال  اإل  املتمدر�صني، 

املنتمني لهذه ال�رشيحة العمرية فقط.

 %27 تتجاوز  تكن  مل  التي  ال�صافية،  التمدر�س  ن�صبة  عرفت 

بوترية  وذلك  الع�رشية،  طيلة  مطردا  ارتفاعا   ،2000 �صنة 

�صنوية متو�صطها 6%. وقد ارتفعت تلك الوترية مع املخطط 

الو�صط  ويف  �صنوي.  كمتو�صط   %7 لتتجاوز  ال�صتعجايل 

الثانوي  التعليم  يف  التمدر�س  تقدم  وترية  كانت  القروي، 

)11% كمتو�صط   2013-2000 فرتة  طيلة  متوا�صلة  الإعدادي 

�صنوي(. ومع ذلك، يبقى الفارق بني الن�صب املحققة خالل 

املخطط  اإطار  يف  املتوقعة  والن�صب   2013–2009 �صنوات 

ال�صتعجايل مهما، اإذ بلغ 32% على ال�صعيد الوطني، و%59 

يف الو�صط القروي، و63% بالن�صبة للفتيات القرويات.

اخلا�صة  التمدر�س  ن�صب  الفرق ملحوظ بني  اأن  الوا�صح  من 

بالفتيات يف كل من الو�صط احل�رشي والو�صط القروي. واإذا 

كان جهد تعميم التمدر�س قد حتقق بالن�صبة للفتيات يف الو�صط 

احل�رشي، فاإنه ما يزال بعيد املنال بالن�صبة للفتيات القرويات.

4. اإجبارية التعليم بالن�صبة للفئة العمرية 6-15 �صنة والتاأخر 

املدر�صي

اإىل  الرامية  ال�صيا�صات  تاأثري  تقييم  يبني  اإجمالية،  ب�صورة 

تعميم ولوج التعليم البتدائي والثانوي الإعدادي اأن متدر�س 

الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 و15 �صنة قد عرف، منذ 

�صنة 2000، تقدما ل ي�صتهان به. وبالفعل، فقد ارتفعت ن�صبة 

املتمدر�صني من الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 و11 �صنة 

ب�صكل قوي، وخا�صة بني 2009 و2013. وتبعا لذلك، فقد 

التاأخر  واإن كانت ظواهر  البتدائي؛  التعليم  تعميم ولوج  مت 

والنقطاع املدر�صيني ما تزال ت�صكل حقائق بارزة.

�صنة  بني  مهمة  التقدم  وترية  كانت  فقد  اأخرى،  ناحية  ومن 

2009 و�صنة 2013، لأن ن�صبة متدر�س الفئة العمرية 12-14 �صنة، 

ذلك،  ومقابل   .%86 من  اأكرث  اإىل   %70,6 من  انتقلت  قد 

املحافظة،  يجب  الإجباري،  التعليم  تعميم  يت�صنى  وحتى 

خالل هذه ال�صنوات الأخرية، على اإيقاع الإجنازات يف جمال 

ولوج التعليم الإعدادي. 

الأطفال  متدر�س  ن�صبة  تطور  التايل  البياين  الر�صم  ويبني 

م�صتواهم  كان  كيفما  �صنة  و15   6 بني  اأعمارهم  املرتاوحة 

التعليمي )ابتدائي، ثانوي اإعدادي اأو تاأهيلي(.

الإلزامي،  التعليم  لتعميم  الأوىل  البدايات  املوؤ�رشات  وتبني 

العمرية  الفئة  ح�صة  اأن  واملالحظ   .2009 �صنة  منذ  خا�صة 

 ،2013 �صنة   %93 لت�صل  نقطة   24 بـ  ارتفعت  قد  6-15 �صنة 

مقابل 69% �صنة 2000.

 اجلدول 19

 ن�صبة متدر�س الأطفال البالغني 12-14 �صنة 

يف الو�صط القروي ح�صب النوع

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني – معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

ن�صب التمدر�س  12-14 �صنة )%( ال�صنة 

جمموع اإناث  ذكور   
جمموع قروي  جمموع  قروي  جمموع  قروي   

58,1  34,8  49,9  24,2  66,1  44,7   2000

70,6  52,2  64,9  42,8  76,0  61,1   2009

86,1  66,9  81,0  58,4  91,1  75,0   2013
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يف الو�صط احل�رشي، اأ�صبحت اإجبارية التعليم �صبه فعلية بالن�صبة 

للفئة العمرية 6-15 �صنة. ورغم التقلي�س احلا�صل يف الفوارق 

القروي،  والو�صط  احل�رشي  الو�صط  بني  التمدر�س  ن�صب  يف 

الو�صط  البنات يف  فاإن تعميم متدر�س  الذكور والإناث،  وبني 

القروي ما يزال يواجه عدة �صعوبات. يف �صنة 2013، بلغت 

 %79,3 القروي  الو�صط  يف  للبنات  اخلا�صة  التمدر�س  ن�صبة 

ن�صبة  عرفت  فقد  ذلك،  للذكور. ومع  بالن�صبة   %86,7 مقابل 

التمدر�س اخلا�صة بالفتيات يف الو�صط القروي اأعلى وترية منو 

بني �صنتي 2000 و2013 )اأكرث من 3,7 نقطة كل �صنة(.

5. تو�صع التعليم الثانوي التاأهيلي

مل يحدد امليثاق ن�صبة معينة من التالميذ البالغني �صن 17-15 

لكنه  التاأهيلي.  الثانوي  التعليم  ولوج  عليهم  يتعني  الذين 

النظام  يف  التالميذ  على  باملحافظة  تتعلق  اأهدافا  و�صع 

الرتبوي اإىل غاية البكالوريا، وحدد ن�صبة التالميذ امل�صجلني 

يف التعليم البتدائي اأثناء تطبيق امليثاق الذين يتعني عليهم 

احل�صول على �صهادة البكالوريا �صنة 2011 يف %40.

لإ�صالح  الرائدة  التعديالت  من  مبجموعة  امليثاق  جاء  لقد 

التعليم الثانوي التاأهيلي. وبالفعل، كان من املفرو�س اأن يعزز 

اإ�صالح  التعليمية  امل�صالك  ومهننة  التعليمية  امل�صارات  تنويع 

الثانوية التاأهيلية. وقد اأو�صى امليثاق، كذلك، بخلق �صبكات 

للرتبية والتكوين تربط بني الثانويات التاأهيلية ومراكز التاأهيل 

القرب  اأ�صا�س  على  التطبيقية  التكنولوجيا  ومعاهد  املهني، 

اجلغرايف. 

 واإذا كان املخطط ال�صتعجايل مل يحدد بهذا ال�صدد اأهدافا 

التعليم  بعر�س  للنهو�س  اإجراءات  على  ين�س  فاإنه  كمية، 

الثانوي التاأهيلي حتى ي�صتجيب للطلب الجتماعي املتزايد 

الناجت عن تنامي اأعداد امل�صتفيدين من التعليم الأ�صا�صي.

البالغني  متدر�س  عرف  الكمي،  التطور  م�صتوى   وعلى 

�صن 15-17 حت�صنا ملمو�صا منذ �صنة 2000، اإذ انتقلت ن�صبتهم 

من 35,4% اإىل 59,2% �صنة 2013.

ومع ذلك، يك�صف حتليل املعطيات ظاهرتني بارزتني تكمنان 

وراء متدر�س اليافعني. اأولهما اأن التقدم الذي مت اإحرازه بني 

2013 كان مهما جدا حيث تقدم متدر�س  2009 و�صنة  �صنة 

هذه ال�رشيحة بت�صع نقط بف�صل الدفعة التي اأعطاها املخطط 

ال�صتعجايل للمنظومة الرتبوية. وثانيهما اأن ما يقارب %60 

ال�صن،  ح�صب  للتمدر�س  الب�صيطة  الن�صب  من  انطالقا 

نالحظ تاأخرات يف الدرا�صة، وخا�صة يف البتدائي. وتوؤكد 

ن�صف  يقارب  ما  اأن  اأ�صفله،  اجلدول  يف  الواردة  املعطيات 

البتدائي،  يزالون يف  ما  �صنة   12 العمر  من  البالغني  التالميذ 

وتاأخروا، بالتايل، �صنة واحدة على الأقل يف درا�صتهم )70(. 

وهناك مالحظة اأخرى ل تقل اأهمية، وهي اأن ن�صبة التمدر�س 

اأن  يفيد  ما  وهو  ال�صن؛  هذه  من  ابتداء  النخفا�س  يف  تبداأ 

اأغلبية الأطفال الذين ينقطعون عن الدرا�صة يبلغون من العمر 

13 �صنة فاأكرث. 

وبفعل تاأثري مغادرة الأطفال املدر�صة وهم يف �صن التمدر�س؛ 

)وهو ما يحدث يف التعليم الإعدادي اأ�صا�صا حيث تبلغ ن�صبة 

ل  بينما  �صنة   12 �صن  البالغني  اليافعني  عند   %95 املتمدر�صني 

التالميذ  ن�صبة  ترتاجع   )15 �صن  البالغني  عند   %70 تتجاوز 

لرتتفع  تعود  ثم  �صنة،   14-13 العمرية  للفئة  املنتمني  املتاأخرين 

من  والذين كان   ،15 �صن  البالغني  اليافعني  لدى  قوي  ب�صكل 

الثانوي  التعليم  من  الأوىل  ال�صنة  يف  يكونوا  اأن  املفرو�س 

امل�صتوى  هذا  فعال  ي�صل  ل  الذي  الوقت  يف  التاأهيلي، 

�صوى 25% منهم، اإذ جند اأن 41% منهم ما يزالون يف التعليم 

الإعدادي، وهم مهددون بالطرد ب�صكل قوي.

 اجلدول 20

تطور ن�صب التمدر�س بالن�صبة للفئة العمرية 6-15 �صنة )69(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�صامية 

للتخطيط - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.

ن�صب التمدر�س اخلا�صة باأطفال 6-15 �صنة )%( النوع  الو�صط 

2012  2009  2000   
103,1  91,2  90,4 ذكور  ح�رشي  

99,8  88,6  81,4 اإناث   

101,5  89,9  85,8 املجموع   

86,7  77,4  61,5 ذكور  قروي  

79,3  67,0  45,6 اإناث   

83,1  72,3  53,8 املجموع   

95,5  84,5  75,0 ذكور  املجموع  

90,4  78,2  63,0 اإناث   

93,0  81,3  69,1 املجموع   

 اجلدول 21

 ن�صبة التمدر�س اخلا�صة ح�صب ال�صن 

وال�صلك التعليمي �صنة 2013

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�صامية 

للتخطيط - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.

ال�صلك التعليمي خالل هذه ال�صن

متمدر�صون يف هذه ال�صن الثانوي  الإعدادي  البتدائي  �صن الأطفال 

%98,68  %0  %7,37  %91,31 11 �صنة  

%94,78  %0  %46,85  %47,93 12 �صنة  

%84,74  %0  %61,31  %23,43 13 �صنة  

%78,96  %2,41  %66,02  %10,53 14 �صنة  

%70,20  %25,15  %41,13  %3,93 15 �صنة  
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من اليافعني املتمدر�صني الذين بلغوا �صن 15 �صنة بال�صبط يف 

الإعدادي،  بال�صلك  درا�صتهم  يتابعون  يزالون  ما   2013 �صنة 

واأن ما يقارب 5,6% منهم قد راكموا تاأخرا كبريا لكونهم ما 

يزالون يتابعون تعليمهم بالتعليم البتدائي. ومي�س هذا التاأخر 

املرتاكم ال�رشيحة العمرية 15-17 �صنة: 25,4% من تالميذ هذه 

ال�رشيحة يتابعون درا�صتهم يف الإعدادي و1,7% يف البتدائي.

العمــر  من  للبالغيــن  ال�صافيــة  التمدر�س  ن�صب  تطور  يبني 

15-17 �صنة اأن ما يقرب من ثلث اأفراد هذه ال�رشيحة العمرية 

وتفوق   .2013 �صنة  التاأهيلي  بالثانوي  تعليمهم  تلقوا   )%32(

ن�صبة متدر�س الفتيات امل�صجالت يف هذا ال�صلك ن�صبة متدر�س 

الذكور )35% مقابل %30(.

العمــر  من  للبالغيــن  ال�صافيــة  التمدر�س  ن�صبة  �صجلت  لقد 

 %11 يناهز  كان  بعدما  امليثاق  ع�رشية  خالل  تقدما  �صنة   17-15

�صنة 2000. غري اأن هذا التقدم ظل �صعيفا يف الو�صط القروي 

فيه،  املوجودة  التاأهيلية  للثانويات  املحدود  العدد  ب�صبب 

ملتابعة  املدينة  اإىل  النتقال  اىل  القرويني  التالميذ  وا�صطرار 

درا�صتهم الثانوية التاأهيلية.

اإن التمايزات الأكرث اأهمية هي التمايزات التي تتعلق بالفرق 

بني ن�صبة متدر�س الفتيات يف الو�صط احل�رشي )83%(، ون�صبة 

العوامل  ومن   .)%19( القروي  بالو�صط  منهن  املتمدر�صات 

التي جتعل عدم تعميم الرتبية مي�س الإناث يف الو�صط القروي 

القروية  لالأ�رش  ال�صو�صيو-اقت�صادي  امل�صتوى  ب�صكل خا�س، 

الداخليات  يف  الفتيات  ل�صتقبال  بنيات  وغياب  وفقرها، 

ودار الطالبة، وهجرة البنات ال�صغريات والفتيات القرويات 

حاجات  لتلبية   )71( البيوت  يف  العمل  عن  بحثا  املدن  نحو 

الأ�رش القروية… 

6. الرتبية غري النظامية

مت اإحداث الرتبية غري النظامية اأو »مدر�صة الفر�صة الثانية« �صنة 

1997 لفائدة الأطفال الذين انقطعوا عن الدرا�صة، واملرتاوحة 

اإعادة  اإىل  الربنامج  هذا  ويهدف  �صنة.  و16   8 بني  اأعمارهم 

اإدماج اأولئك الأطفال يف املدر�صة النظامية بعد تاأهيلهم.

وقد عزز امليثاق هذا النظام، فاأو�صى بو�صع برنامج �صامل 

عن  انقطعوا  الذين  اأو  املتمدر�صني،  غري  اليافعني  ميكن 

واإعطائهم  ال�رشورية،  املعارف  اكت�صاب  من  الدرا�صة، 

فر�صة ثانية. ففي الدعامة الثانية، املادة 31، يو�صي امليثاق 

لفئة  النظامية  غري  الرتبية  اإطار  يف  ثانية،  فر�صة  باإعطاء 

ال�صباب البالغني اأقل من 20 �صنة، والذين مل يتمكنوا من 

اللتحاق باملدر�صة، اأو الذين ا�صطروا اإىل النقطاع عنها 

يف �صن مبكرة، حتى ل يرتدوا اإىل حالة الأمية.

وح�صب تو�صيات امليثاق، كان يجب اأن ينتهي هذا الربنامج 

�صنة 2010 باإعادة اإدماج جمموع غري املتمدر�صني واملنقطعني 

عن الدرا�صة يف املدر�صة، موازاة مع اإمتام عملية تعميم التعليم 

الإجباري، غري اأن هذا الهدف مل يتحقق مع نهاية الع�رشية. 
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تطور ن�صب التمدر�س يف الثانوي التاأهيلي

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�صامية 

للتخطيط - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.

80

60

40

20

0

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

2009
2010

2011
2012

2013

24,4

11,2 13,1

26,5

39,5
42,8

31,2

14,9 16,5

34,0

46,0 48,0

36,3

19,1 24,5

44,3

50,7
59,2

53,8

32,1
35,4

 ΩÉÿG ¢SQóªàdG áÑ°ùf á°UÉÿG ¢SQóªàdG áÑ°ùf á«aÉ°üdG ¢SQóªàdG áÑ°ùf

 الر�صم البياين 45

تطور ن�صب التمدر�س اخلا�صة بالفتيات فئة 15-17 �صنة ح�صب الو�صط

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�صامية 

للتخطيط - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.
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 اجلدول 22

ن�صب التمدر�س اخلا�صة بالبالغني 15-17 �صنة ح�صب النوع والو�صط

امل�صدر: معطياتوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�صامية 

للتخطيط - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.

ن�صب التمدر�س اخلا�صة باأطفال 15-17 �صنة )%( النوع  الو�صط 

2013  2009  2000   
91,0  79,1  66,8 ذكور  ح�رشي  

83,0  73,4  53,6 اإناث   

87,0  76,3  60,1 املجموع   

35,0  28,4  14,0 ذكور  قروي  

19,3  15,0  5,2 اإناث   

27,4  22,0  9,7 املجموع   

64,2  54,3  40,5 ذكور  املجموع  

54,0  45,8  30,3 اإناث   

59,2  50,1  35,4 املجموع   
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وملا جاء الربنامج ال�صتعجايل، اأكد هذا الهدف، وعمل على 

يوجدون  الذين  ال�صباب  جانب  اإىل  التدخل  اأ�صكال  تنويع 

خارج املدر�صة. وقد جت�صد هذا العمل الذي ا�صتمر اإىل غاية 

و�صع،  الذي  املدر�صي«  »الدعم  برنامج  اعتماد  يف   ،2010

والذي  للمملكة،  جهات  اأربع  يف  التجريب،  �صبيل  على 

مدر�صة  يف  اإدماجهم  اإعادة  متت  الذين  اليافعني  تتبع  رافقه 

»الفر�صة الثانية«. 

وغري  الدرا�صة  عن  املنقطعني  الأطفال  ن�صبة  انخف�صت  لقد 

ترتاوح  الذين  واليافعني  الأطفال  �رشيحة  �صمن  املتمدر�صني 

�صنة   %33.6 من  انتقلت  حيث  �صنة،  و16   8 بني  اأعمارهم 

2001 اإىل 12% �صنة 2012، وذلك بف�صل املجهودات املبذولة 

من اأجل تعميم التعليم، وخا�صة يف التعليم البتدائي.

الثانية  الفر�صة  »ملدر�صة  ال�صتيعابية  الطاقة  تبقى  ذلك،  ومع 

اليافعني غري  باإدماج كل  ت�صمح  وال�صتدراك« حمدودة، ول 

اأعمارهم  املتمدر�صني واملنقطعني عن الدرا�صة الذين ترتاوح 

من   %10 �صوى  النظام  هذا  ي�صتقبل  مل  اإذ  �صنة.  و16   8 بني 

اأي  نف�صها،  ال�صنة  2012. ويف  �صنة  املعنيني  اليافعني  جمموع 

�صنة 2012، ا�صتطاع حوايل 42% من امل�صجلني يف الرتبية غري 

النظامية الندماج بالفعل يف اأ�صالك الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني.

ورغم املجهودات املبذولة، فاإن اإعادة اإدماج جميع اليافعني 

الرتبية  يف  الدرا�صة  عن  املنقطعني  وجميع  املتمدر�صني،  غري 

الهدف  هو  )وهذا  الإ�صالح  ع�رشية  نهاية  قبل  النظامية 

التي  الثانية«  الفر�صة  »مدر�صة  مردودية  فاإن  ذلك،  ومع 

نقي�صها، هنا، بن�صبة اإعادة اإدماج امل�صتفيدين من برامج الرتبية 

على  وذلك  �صعيفة،  تظل  النظامية،  الرتبية  يف  النظامية  غري 

الطاقة  فاإن  وبالفعل،  املبذولة.  املجهودات  كل  من  الرغم 

ال�صتيعابية احلالية للربنامج الوطني للرتبية غري النظامية )72( 

يبقى غري كاف بالنظر اإىل تراكم الهدر املدر�صي.

الربنامج  واأكده  البداية،  يف  امليثاق  عليه  ن�س  قد  كان  الذي 

ال�صتعجايل من جديد( ما تزال بعيدة املنال.

لغري  الجتماعية  والظروف  الدميوغرافية  اخل�صائ�س  اإن 

�صعف  جزئيا،  تف�رش،  الدرا�صة  عن  واملنقطعني  املتمدر�صني 

اندماجهم يف برامج الرتبية غري النظامية، ويف برامج الرتبية 

النظامية والتكوين املهني.

ويجب اأن ن�صري، كذلك، اإىل اأن العوامل املرتبطة بفقر الأ�رش، 

وعدم جاذبية املدر�صة يف الأو�صاط القروية واملحرومة، تكبل 

م�رشوع الرتبية للجميع، وذلك رغم كل املجهودات املبذولة 

واملنقطعني عن  املتمدر�صني  لغري  ثانية  فر�صة  اإتاحة  اأجل  من 

الدرا�صة، ليعودوا اإىل املدر�صة من جديد.

7. الإبقاء على املتعلمني يف املدر�صة، والنقطاع عن الدرا�صة

تعد ن�صبة التالميذ الذين يتمكنون من ا�صتكمال الدرا�صة يف 

الداخلية  املردودية  على  موؤ�رشا  التعليمية  الأ�صالك  جمموع 

املتمدر�صون 8-16 �صنة

غري املتمدر�صني واملنقطعون 

عن الدرا�صة )8-16 �صنة(

امل�صتفيدون من الرتبية غري 

النظامية )مدر�صة الفر�صة 

الثانية وا�صتدراك 8-16 �صنة(

املعاد اإدماجهم يف الرتبية 

النظامية )8-16 �صنة(

 املجموع )1(

احل�صة من جمموع الفئة العمرية 8-16 �صنة

 املجموع )2(

 احل�صة من جمموع الفئة العمرية 8-16 �صنة

])2(/)2(+)1([

جمموع امل�صتفيدين )3(

احل�صة من عدد غري املمدر�صني 

واملنقطعني عن الدرا�صة 8-16 �صنة ])2(/)3([

جمموع املعاد اإدماجهم )4(

احل�صة من جمموع امل�صتفيدين من الرتبية 

غري النظامية )مدر�صة الفر�صة الثانية( 

8-16 �صنة ])3(/)4([

3 848 082
66,4% 

1 947 918
33,6% 

29 676
1,5% 

3 095
10,4%

4 182 331
74,3% 

1 449 669
25,7% 

23 822
1,6% 

3 552
14,9%

4 245 000
74,2% 

1 472 869
25,8% 

36 518
2,5% 

6 147
16,8%

4 373 079
79,6% 

1 117 402
20,4% 

38 198
3,4% 

15 715
41,1%

4 621 275
88,0% 

632 530
12 % 

64 570
10,2% 

27 059
41,9%

20012004200720102012املوؤ�رش

 اجلدول 23

الرتبية غري النظامية: جمهود اإعادة اإدماج غري املتمدر�صني واملنقطعني عن الدرا�صة )مدر�صة الفر�صة الثانية وال�صتدراك(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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للنظام التعليمي. ويرتبط جناح هذا الأخري مبدى قدرته على 

الدرا�صي  يتابعون م�صارهم  الذين  التالميذ  الحتفاظ بجميع 

داخله اإىل غاية اإمتام درا�صاتهم يف جميع الأ�صالك التعليمية. 

الأوىل،  الدعامة  يف  امليثاق،  و�صع  املبداإ،  هذا  من  وانطالقا 

»ي�صل  يلي:  كما  املجال  هذا  يف  حمددة  اأهدافا   ،28 املادة 

�صنة  البتدائي  التعليم  يف  الأوىل  بال�صنة  امل�صجلون  التالميذ 

عام   %90 بن�صبة  البتدائية  املدر�صة  نهاية  اإىل   2000-1999

 %80 بن�صبة  الإعدادي  الثانوي  التعليم  نهاية  واإىل   ،2005

40% عام  بن�صبة  البكالوريا  2008، واإىل احل�صول على  عام 

2011«. وي�صتلزم هذا النظر يف الأنظمة التي من اإر�صاوؤها من 

اأجل حتقيق هذه الأهداف.

1.7. الإبقاء على املتعلمني يف الأ�صالك التعليمية

الهدر  تقلي�س  امليثاق  حددها  التي  الأهداف  حتقيق  يفرت�س 

التكرار  م�صتويات  اأن  غري  جوهري.  ب�صكل  املدر�صي 

الع�رشية  بداية  يف  مرتفعة  كانت  الدرا�صة  عن  والنقطاع 

الأخرية، وهو ما اأجل حتقيق هذه الأهداف اإىل ما بعد 2011.

اأهداف  حتيني  ال�صتعجايل  الربنامج  اأعاد   ،2009 �صنة  يف 

الأ�صالك  خمتلف  يف  التالميذ  على  باملحافظة  املتعلقة  امليثاق 

الهدف  حتقيق   2021 �صنة  اإىل  اأجل  ولكنه  التعليمية، 

البتدائي  التعليم  يف  اجلدد  امل�صجلني  فوج  بنجاح   املتعلق 

عام 2009-2010 والذي �صمي بـ »فوج مدر�صة النجاح« يف 

البكالوريا بن�صبة %40. 

عن  النقطاع  وحماربة  الرتبوي،  العر�س  تو�صيع  اإطار  ويف   

من  جديدة  جمهودات  ال�صتعجايل  املخطط  بذل  الدرا�صة، 

اأجل الإبقاء على التالميذ يف الأ�صالك التعليمية اإىل غاية اإمتام 

يجب  التي  النتائج  حدد  وقد  الأ�صالك.  تلك  يف  درا�صتهم 

حتقيقها يف: 

�صنة  البتدائي  يف  امل�صجلني  التالميذ  من   %90 •��و�صول 
2009 اإىل نهاية ال�صلك البتدائي �صنة 2015؛

ال�صلك  نهاية  اإىل  التالميذ  اأولئك  من   %80 •��و�صول 
الإعدادي �صنة 2018؛

•��و�صول 60% من اأولئك التالميذ اإىل نهاية ال�صلك الثانوي 
التاأهيلي �صنة 2021.

ويالحظ من فح�س ن�صب اإمتام ثالثة اأفواج من التالميذ اجلدد 

 ،2000 �صنوات  العمومي  البتدائي  ال�صلك  يف  امل�صجلني 

تلميذ   100 اأن من بني  الدرا�صية  2001 و2002 وم�صاراتهم 

م�صجل يف ال�صنة الأوىل من ال�صلك البتدائي العمومي �صنة 

اإىل  الذين متكنوا من الو�صول  35% فقط هم   ،2000-1999

ويالحظ  تكرار.  اأي  بدون   ،2005 �صنة  ال�صلك  هذا  نهاية 

اأي�صا، اأن 18% من اأولئك التالميذ قد و�صلوا اإىل نهاية ال�صلك 

الإعدادي �صنة 2008 و6% من اأولئك التالميذ قد و�صلوا اإىل 

نهاية ال�صلك الثانوي التاأهيلي �صنة 2011. اإل اأن 3% فقط من 

تالميذ الفوج نف�صه هم الذين ح�صلوا على �صهادة البكالوريا 

يف ال�صنة نف�صها دون اأي تكرار.

مل تتح�صن ن�صب ا�صتكمال الأ�صالك الدرا�صية بالن�صبة لأفواج 

»مدر�صة  فوج  يخ�س  فيما  اأما  2001-2012 و2013-2002. 

ابتدائي  الرابعة  ال�صنة  اإىل  و�صل   2013 �صنة  ففي  النجاح«، 

البتدائي  يف  م�صجل  تلميذ   100 من   %57 تكرار   بدون 

املدر�صي، وخا�صة  الهدر  فاإن  وبالفعل،   .2010-2009 �صنة 

تطبيق  فرتة  يف  طفيفا  انخفا�صا  عرف  قد  املبكر،  النقطاع 

املخطط ال�صتعجايل. 

امليثاق  و�صعها  التي  الأهداف  حتقيق  يتم  مل  وهكذا، 

بخ�صو�س اإمتام التالميذ الأ�صالك التعليمية. ومع ذلك، فقد 

ال�صتعجايل  املخطط  تطبيق  اأثناء  املتخذة  الإجراءات  مكنت 

الأ�صالك  جميع  املتمدر�صني  ا�صتكمال  ن�صب  حت�صني  من 

التعليمية. اإن الن�صب املتو�صطة احلالية للتكرار والنقطاع هي 

التاأهيلي. وتبني هذه  الثانوي  26% يف الإعدادي و25% يف 

الدرا�صي،  التاأخر  بخ�صو�س  املنجزة  التحاليل  مع  الن�صب، 

اأنه يتعني تعزيز املجهودات املتعلقة باإبقاء التالميذ يف خمتلف 

مع  ارتباط  يف  وذلك  جدي،  ب�صكل  التعليمية  الأ�صالك 

املجهودات املبذولة من اأجل التعميم ال�صامل للرتبية.

على  املختلفة  التعليمية  الأ�صالك  املتعلمني يف  اإبقاء  ويتوقف 

عدة عوامل، كجودة التعليم، ومالءمة الطرق البيداغوجية، 

امل�صاعدة  الجتماعية  والظروف  املدر�صة،  مناخ  وجاذبية 

اجلدول 24

ن�صبة اإمتام ثالثة اأفواج الأ�صالك الدرا�صية 2002-2001-2000

ح�صب الطريقة الطولية )ن�صب النجاح املطبقة على فوج من 100 تلميذ(.

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

فوج فوج  فوج  اأهداف  ال�صلك 

2013-2002  2012-2001  2011-2000 امليثاق )%(   التعليمي 

ن�صب ا�صتكمال ن�صب ا�صتكمال  ن�صب ا�صتكمال    
الدرا�صة بال�صلك الدرا�صة بال�صلك  الدرا�صة بال�صلك    

)2007( %34  )2006( %34  )2005( %35  90 نهاية  

البتدائي

)2010( %19  )2009( %18  )2008( %18  80 نهاية  

الإعدادي

)2013( %7  )2012( %6  )2011( %6  60 نهاية  

التاأهيلي

)2013( %4  )2012( %3  )2011( %3  40 احلا�صلون  

على البكالوريا
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على التمدر�س، والدعم الجتماعي املقدم للتالميذ املهددين 

بالنقطاع عن الدرا�صة والعناية بهم. وت�صكل تلك العوامل 

التي  الدعامات  املدر�صية،  احلياة  قيد  على  البقاء  حتدد  التي 

يتعني ال�صتغال عليها من اأجل تعميم الرتبية للجميع. 

2.7. املنقطعون عن الدرا�صة

يواجه تعميم التمدر�س مدى الهدر املدر�صي املرتبط بالتكرار 

الدرا�صة، وخا�صة خالل النتقال من �صلك  والنقطاع عن 

تعليمي اإىل اآخر.

وتطرح م�صاألة م�صري املنقطعني عن الدرا�صة ذاتها بحدة، ل 

قادرين  غري  املهني  والتكوين  النظامية  غري  الرتبية  واأن  �صيما 

على اإيجاد حل لكل »املخزون« الذي يرتاكم �صنة بعد اأخرى 

ب�صبب الهدر املدر�صي. ويدفع تطور النقطاع املدر�صي اإىل 

الرتبية  نظام  املبكر من  اخلروج  ونتائج  اأ�صباب  الت�صاوؤل عن 

والتكوين، وخا�صة عندما يغادر التلميذ الدرا�صة بدون تاأهيل 

و/اأو �صهادة. 

 واملالحظ اأن اخلروج املبكر من النظام الرتبوي يتم، اأ�صا�صا، 

املدر�صي:  النظام  من  معينني  م�صتويني  اإىل  الو�صول  عند 

ويغطي  التمدر�س،  باإجبارية  املرتبط  هو  الأول  امل�صتوى 

اأما  الإعدادي،  والثانوي  البتدائي  الأ�صا�صيني  ال�صلكني 

امل�صتوى الثاين، فيتعلق بالنقطاعات عن الدرا�صة التي حتدث 

ابتداء من ال�صنة الثالثة اإعدادي، وتهم التالميذ الذين يغادرون 

للتاأهيل  اأو  املالئم،  للتكوين  بديل  اأي  دون  التعليمي  النظام 

النافع وامل�صاعد على الندماج يف �صوق ال�صغل.

الأ�صا�صية التعليمية  الأ�صالك  الدرا�صة يف  •�النقطاع عن 
يتم تقييم حجم م�صكلة النقطاع املدر�صي اعتمادا على حتليل 

املنقطعني  اأعداد  »خمزونات« النقطاع املدر�صي )اأي تراكم 

عن الدرا�صة(، بالنظر اإىل القدرة ال�صتيعابية لنظام الرتبية غري 

النظامية والتكوين املهني.

عن  ينقطعون  الذين  التالميذ  من  كبرية  ن�صبة  فاإن  وبالفعل، 

اإمنا يغادرون النظام الوطني للرتبية والتكوين وهم  الدرا�صة، 

من  ذلك،  مقابل  ي�صتفيدوا،  اأن  دون  الأ�صا�صية  الأ�صالك  يف 

اأي دعم تكويني، �صواء على �صكل اإعادة اإدماجهم يف النظام 

املدر�صي، اأو على �صكل تعزيز مكت�صباتهم بوا�صطة تكوينات 

تزودهم بو�صائل وموارد ت�صاعدهم على الندماج يف احلياة 

العملية.

ويك�صف حتليل التدفقات املرتاكمة لأعداد التالميذ املنقطعني 

م�صتويات  يف   2012 و�صنة   2000 �صنة  بني  الدرا�صة  عن 

التكوين الكفيلة بتقدمي بديل خارج النظام املدر�صي، حجم 

يتوقفون  الذين  اليافعني  اأعداد  تراكم  يطرحها  التي  امل�صاكل 

عن الدرا�صة قبل الو�صول اإىل م�صتوى الدرا�صة الذي يطابق، 

مبدئيا، نهاية التمدر�س الإجباري. ويولد خروج هذا العدد 

النظام  على  قويا  �صغطا  املدر�صة  من  اليافعني  من  الهائل 

النظامية  غري  الرتبية  على  وخا�صة  املدر�صي،  غري  الرتبوي 

ال�صتيعابية  الطاقة  على  يتوفران  ل  اللذين  املهني  والتكوين 

الكافية لحتواء كل تلك التدفقات.

بني �صنتي 2000 و2012، غادر حوايل 3 ماليني تلميذ مقاعد 

الثانوي  التعليم  ال�صنة الأخرية من  اإىل  الو�صول  قبل  املدر�صة 

الدرا�صات  ي�صتوف  مل  التالميذ  هوؤلء  ون�صف  الإعدادي؛ 

البتدائية.

يف هذا امل�صتوى من التكوين، ل ت�صتطيع الرتبية غري النظامية 

�صوى  ت�صتوعب  اأن  تخ�ص�س(  )م�صتوى  املهني،  والتكوين 

الذين  واليافعني  لالأطفال  الإجمايل  املخزون  من   %28

انقطعوا عن الدرا�صة قبل اإمتام التعليم الإلزامي. وهذا ما يدفع 

عن  توقفوا  الذين  التالميذ  من   %72 م�صري  عن  الت�صاوؤل  اإىل 

الدرا�صة علما اأن م�صتوياتهم التعليمية متدنية، دون اأن يقدم 

لهم النظام الوطني للرتبية والتكوين اأي بديل حقيقي.

الأ�صا�صي التعليم  بعد  ما  اأ�صالك  الدرا�صة يف  •�النقطاع عن 
غالبية  املهني ل�صتقبال  للتكوين  ال�صتيعابية  الطاقة  ل تكفي 

الإجباري  للتعليم  املوالية  املرحلة  الدرا�صة يف  املنقطعني عن 

 اخلطاطة 1

 تراكم اأعداد مغادري منظومة الرتبية والتكوين ح�صب 

امل�صتوى الدرا�صي خالل الفرتة ما بني 2000 و2012 )بالآلف(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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�صهادة  على  احل�صول  من  ميكنهم  اإ�صافيا  تكوينا  واإعطائهم 

ال�صنة  يف  الدرا�صة  عن  املنقطعني  اأعداد  تراكم  اإن  مهنية. 

من  الأوليني  ال�صنتني  ويف  الإعدادي،  التعليم  من  الأخرية 

 2000 �صنة  بني  بال�صبط،  بلغ،  قد  التاأهيلي  الثانوي  التعليم 

و�صنة 2012 املليون و300 منقطع.

املهني  للتكوين  ال�صتيعابية  القدرة  تكت�صي  ذلك،  ومقابل 

م�صتوى  يف  الدرا�صة  عن  للمتوقفني  بالن�صبة  اأكرب  اأهمية 

البكالوريا )73(. لقد بلغت الأعداد املرتاكمة للمنقطعني عن 

من  )اأي  نف�صها  الفرتة  وخالل  امل�صتوى،  هذا  يف  الدرا�صة 

وي�صتوعب  تلميذ.   558 000  ،)2012 �صنة  اإىل   2000 �صنة 

التكوين املهني 91% من جمموع هوؤلء املنقطعني عن الدرا�صة.

يبني هذا التمييز بني املنقطعني عن الدرا�صة ح�صب امل�صتوى 

والتكوين  الرتبية  نظام  اأن  كيف  املدر�صة،  فيه  غادروا  الذي 

املوالية  املرحلة  يف  املهني  التكوين  ولوج  يف  الالم�صاواة 

للتعليم الإجباري.

ورغم الروابط الع�صوية املوجودة بني نظام الرتبية والتكوين 

التالميذ  كل  ا�صتيعاب  على  القدرة  �صعف  فاإن  املهني، 

ولوج  يف  الالم�صاواة  يخلق  الرتبوي  النظام  يغادرون  الذين 

التخ�ص�صات التي يعر�صها التكوين املهني ويحول، بالتايل، 

الدرا�صية  املناهج  بني  والتما�صك  ال�صتمرارية  تطور  دون 

املعتمدة يف النظام املدر�صي ومناهج نظام التكوين املهني.

 اخلطاطة 2

 تراكم اأعداد مغادري منظومة الرتبية والتكوين ح�صب 

امل�صتوى الدرا�صي بني 2000 و2012 )بالآلف(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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املراجــع 

)69( ملحوظة: مت ح�صاب هذه الن�صبة على اأ�صا�س الإ�صقاطات املحينة 

مبجموع  واملتعلقة   2010 �صنة  للتخطيط  ال�صامية  املندوبية  قبل  من 

الأطفال البالغني من العمر 6-15 �صنة، ومن ثمة جاء جتاوز احلد النظري 

لتلك الن�صبة وهو 100.

)70( التاأخر املدر�صي يعني تاأخر التلميذ عن امل�صتوى التعليمي املفرو�س 

اأن يكون قد بلغه يف �صن معينة. ين�س املر�صوم رقم 281.06 ال�صادر يف 

كل  ابتدائي  الأوىل  ال�صنة  يف  ت�صجيل  يقبل  اأنه  على   2006 6 فرباير 

الأطفال البالغني على الأقل 6 �صنوات يف الفرتة التي تغطي بداية ال�صنة 

ال�صن  جتاوز  طفل  كل  املوالية.  ال�صنة  من  مار�س   31 غاية  اإىل  الدرا�صية 

املن�صو�س عيها يعترب يف و�صعية تاأخر مدر�صي. فالطفل الذي بلغ �صت 

�صنوات ون�صف، مثال، يف وقت الت�صجيل بال�صنة الأوىل ابتدائي يعترب 

متاأخرا يف الدرا�صة. 

)71( انظر: »من اأجل الق�صاء على عمل اخلادمات ال�صغريات. اإ�صكالية 

اجلماعي  املوؤلف  هذا  ي�صري   .2014 باملغرب«،  لالأطفال  املنزيل  العمل 

 66 000 بني  يرتاوح  املغرب  يف  ال�صغريات  اخلادمات  عدد  اأن  اإىل 

و000 88، واإىل كونهن ينحدرن من املناطق القروية واملحيطة باملدن. 

)72( مل تتخذ الرتبية غري النظامية طابعا موؤ�ص�صاتيا اإل �صنة 1997 داخل 

مع  ب�رشاكة  اإجنازه  يتم  برناجما  بو�صفها  الوطنية  الرتبية  وزارة  هياكل 

مل  الذين  واليافعني  لالأطفال  ثانية  فر�صة  لإعطاء  احلكومية  اجلمعيات 

اإعادة  الذين غادروها قبل الأوان ق�صد  اأو  يتمكنوا من ولوج املدر�صة 

اإدماجهم يف برنامج للرتبية النظامية اأو التكوين املهني. 

)73( ي�صرتط هذا امل�صتوى يف ولوج �صلك التقني يف التكوين املهني.
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وتزويدها باأطر خا�صة لتي�صري اندماج الأ�صخا�س املعنيني يف 

ويتم كذلك  العملية.  احلياة  ذلك يف  وبعد  الدرا�صية،  احلياة 

ب�رشاكة  املجال  هذا  يف  املتخ�ص�صة  واملدار�س  املعاهد  فتح 

الأخرى  احلكومية  وال�صلطات  الوطنية  الرتبية  �صلطات  بني 

املعنية، والهيئات ذات الخت�صا�س على اأو�صع نطاق ممكن«.

ويف اإطار تطبيق امليثاق، وانطالقا من اإرادة الإدماج املدر�صي، 

الوطنية  الرتبية  وزارة  اتخذت  للجميع،  حقا  الرتبية  وجعل 

اإجراءات من اأجل تربية املعاقني. غري اأن تلك الإجراءات مل 

ت�صتجب ب�صكل كلي للطلبات املميزة اخلا�صة بالأطفال ذوي 

الحتياجات اخلا�صة )75(.

التعليم  موؤ�ص�صات  يف  الأطفال  اأولئك  اأغلبية  ا�صتقبال  يتم 

الأويل اأو املراكز امل�صابهة لها. ورغم اإحداث بع�س املدار�س 

الر�صمي،  الرتبوي  النظام  املجال خارج  هذا  املتخ�ص�صة يف 

مبتابعة  الأطفال  من  الفئة  لهذه  ت�صمح  ل  البنيات  تلك  فاإن 

اإىل  ذلك  ويعود  الإلزامي.  تعليمهم  اإمتامهم  حالة  درا�صتهم 

للرتبية  الر�صمي  والنظام  البنيات  تلك  بني  اجل�صور  غياب 

والتكوين.

 الف�سل الثالث

التمدر�س والحتياجات اخلا�سة

1. الأطفال ذوو الحتياجات اخلا�صة

جد  فئة   )74( اخلا�صة  الحتياجات  ذوو  الأطفال  ي�صكل 

�صعيفة وه�صة، ويتعر�صون لالإق�صاء املدر�صي اأكرث مما يتعر�س 

له باقي الأطفال.

جاء يف الدعامة 14 )املادة 142( للميثاق ما يلي: »رعيا حلق 

الأ�صخا�س املعوقني، اأو الذين يواجهون �صعوبات ج�صمية، 

الالزم  بالدعم  التمتع  يف  خا�صة،  معرفية  اأو  نف�صية،  اأو 

لتخطيها، تعمل �صلطات الرتبية والتكوين، من الآن ف�صاعدا، 

على جتهيز  والتكوين،  للرتبية  الوطنية  الع�رشية  امتداد  وعلى 

مكيفة  برامج  وو�صع  مالئمة،  ومرافق  مبمرات  املوؤ�ص�صات 

 )76( 2004 ل�صنة  لل�صكان وال�صكنى  العام  ح�صب الإح�صاء 

ي�صل عدد الأطفال الذين يوجدون يف حالة الإعاقة باملغرب، 

ن�صبتهم  وت�صكل  طفل.   75 000 �صنة   15 من  اأقل  والبالغني 

اأما عدد الأطفال   .%0.8 البالغني هذا ال�صن  �صمن الأطفال 

الذين يوجدون يف حالة الإعاقة والذين ينتمون اإىل ال�رشيحة 

العمرية 6-11 �صنة، فهو 38000 طفل؛ ن�صبة املتمدر�صني منهم 

34.7% )منهم 26.8% يف الو�صط القروي و42.1% يف الو�صط 
احل�رشي(.

 اجلدول 25

توزيع الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة املمدر�صني ح�صب ال�صن ونوع الإعاقة �صنة 2013

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

املجموع ح�صب النوع اإعاقة �صمع  اإعاقة عقلية  اإعاقة النظر  اإعاقة كاملة  ال�صن 

املجموع اإناث  ذكور  اإناث  ذكور  اإناث  ذكور  اإناث  ذكور  اإناث  ذكور   

132  56  76  13  11  16  42  3  3  24  20 اأقل من 6 �صنوات 

2 421  924  1 497  123  179  597  1 055  44  79  160  184 6-11 �صنة 

1 137  442  695  65  109  312  483  33  61  32  42 12-14 �صنة 

513  177  336  23  31  120  225  15  41  19  39 15-17 �صنة 

298  118  180  17  11  8  116  15  39  6  14 اأكرث من 17 �صنة 

4 501  1 717  2 784  241  341  1 125  1 921  110  223  241  299 املجموع 
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اإن متدر�س هذه الفئة من الأطفال داخل النظام الر�صمي للرتبية 

الأ�صا�صية يبقى �صعيفا جدا. ففي �صنة 2013، مل ي�صتقبل النظام 

�صوى  والإعدادي  البتدائي  التعليم  يف  الر�صمي  املدر�صي 

عن  منهم   3 690 اأعمار  تقل  اإعاقة،  حالة  يف  طفل   4 501

الر�صمي  الرتبوي  النظام  ا�صتقبل   ،2007 �صنة  ويف  15 �صنة. 

وينتمي  الأعمار.  جميع  من  الإعاقة  ذوي  من  تلميذ   2 914

اأغلبية هوؤلء الأطفال اإىل الفئتني العمريتني 6-11 �صنة، و14-12 

�صنة بن�صبة 79% �صنة 2013. وتبقى ن�صبة املعاقني املتمدر�صني 

الذين تقل اأعمارهم عن 6 �صنوات، والذين تفوق اأعمارهم 14 

�صنة �صعيفة. ومن هنا يتبني هذا اأن هوؤلء الأطفال يتاأخرون 

كثريا يف ولوج املدر�صة، واأن عددا قليال منهم فقط هم الذين 

يتمكنون من متابعة درا�صتهم بعد �صن التمدر�س الإلزامي.

يت�صح من توزيع الأطفال املعاقني املتمدر�صني ح�صب نوعية 

الإعاقة، اأن الأطفال الذين يعانون من اإعاقة ذهنية هم الذين 

�صنة   )%67( الفئة،  هذه  �صمن  من  الأوفر  بالن�صيب  يحظون 

ال�صعيد  على  ف�صعيفة  �صمنهم،  الفتيات  ن�صبة  اأما   .2013

الوطني )38,1%(، وتتناق�س مع التقدم يف ال�صن.

توزيع  بنية  يف  كبري  اختالل  وجود  اأعاله  اجلدول  ويبني 

الو�صط،  ح�صب  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  املتمدر�صني 

93,3% من  فيه  يتمركز  الذي  الو�صط احل�رشي  لفائدة  وذلك 

الو�صط  يف  فقط   %6,7 مقابل  املعاقني،  املتمدر�صني  التالميذ 

القروي. وتك�صف هذه الو�صعية عن قلة املوؤ�ص�صات التعليمية 

القروي،  الو�صط  يف  الأطفال  من  الفئة  هذه  ت�صتقبل  التي 

ذهنية  اإعاقات  من  يعانون  الذين  اأولئك  منهم  وخا�صة 

وثقافية  اجتماعية  املعطيات حقيقة  هذه  وتعك�س  وحركية. 

الحتياجات  اأن ذوي  األ وهي  القروي،  الو�صط  اأخرى يف 

اخلا�صة ل يعتربون، حتى من قبل الآباء، اأ�صخا�صا ي�صتوجبون 

تعليما وتربية خا�صني.

يروم املخطط ال�صتعجايل الذي انطلق �صنة 2009 النهو�س 

تاأهيل  باإعادة  وذلك  الأطفال،  من  الفئة  هذه  بتمدر�س 

واإن�صاء  ل�صتقبالهم،  خا�صة  اأق�صام  واإعداد  251 مدر�صة، 

 2009 �صنتي  بني  املمتدة  الفرتة  يف  بهم  خا�س  429 ق�صم 

و2012.

بالأطفال  املتعلقة  املعطيات  فاإن  املجهودات،  هذه  ورغم 

الإعاقة  نوع  ح�صب  املوزعني  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي 

يتطلب  الأطفال  بهوؤلء  التكلف  اأن  تبني  والنوع،  وال�صن 

بعني  الإعاقة  اأنواع  من  نوع  كل  تاأخذ  متييزية  اإجراءات 

العتبار. وي�صتلزم ذلك، عمال مببداإ حقوق هوؤلء الأطفال 

بنيات  اإحداث  الرتبوية،  املنظومة  يف  اإدماجهم  و�رشورة 

وذلك يف  لهم،  مالئمة  برامج  وو�صع  بهم،  متنوعة خا�صة 

اإطار �رشاكة مدعمة مع اجلهات املعنية، كما ين�س على ذلك 

امليثاق الوطني للرتبية والتكوين. ويتطلب هذا النهج جهدا 

متوا�صال ق�صد اإدماج هذه الفئة اله�صة من الأطفال يف تعليم 

متييزي ي�صتجيب لحتياجاتهم اخلا�صة.

2. تعليم اللغة والثقافة لأبناء املغاربة القاطنني باخلارج

املقررات  و�صع  يف  املغرب  �رشع  ال�صبعينيات،  اأوا�صط  منذ 

اجلالية  لأبناء  العربيتني  والثقافة   )77( اللغة  لتعليم  الأوىل 

»تعليم  امل�صمى  النظام  اإر�صاء  مت  اخلارج. وهكذا  املغربية يف 

اللغة  »تعليم   / املغربية«  للجالية  العربيتني  والثقافة  اللغة 

امل�صيفة  البلدان  بع�س  �صلطات  قبل  من  الأ�صليتني«  والثقافة 

يف املدار�س البتدائية يف اإطار اتفاقيات ثنائية مع املغرب.

اأن  على  و90   89 املادتان   ،4 الدعامة  يف  امليثاق  ن�س  لقد 

الراغبة  اخلارج  يف  املغربية  اجلاليات  اإ�صارة  »رهن  تو�صع 

من  اأبنائهم  لتمكني  الالزمة  واملرجعيات  الأطر  ذلك  يف 

لبلدهم،  الدينية والوطنية  بالقيم  العربية، والت�صبع  اللغة  تعلم 

والتعرف على جغرافيته وح�صارته مع مراعاة ما يطبعها من 

خا�صة  برامج  »تهييئ  بـ  كذلك  ويو�صي  وتكامل«.  تنوع 

الوطن  اإىل  والعائدين  باخلارج  املقيمني  املغاربة  اأبناء  لفائدة 

يتمكنوا  حتى  املغربي  الرتبوي  النظام  يف  اندماجهم  لتي�صري 

من متابعة درا�صتهم عرب اأ�صالكه بنجاح« )78(.

يف البداية، كان الهدف من هذه الربامج - التي توفرها وزارة 

املقيمني  املغاربة  اأبناء  اندماج  تي�صري  هو   - الوطنية  الرتبية 

 اجلدول 26

 ن�صبة متدر�س الأطفال الذين يوجدون يف حالة اإعاقة

املرتاوحة اأعمارهم بني 6 و11 �صنة ح�صب النوع والو�صط )%(

امل�صدر: الإح�صاء العام ل�صنة 2004 املندوبية ال�صامية للتخطيط.

جمموع قروي  ح�رشي  اجلن�س 

36,7  29,7  43,4 ذكور 

32,0  22,8  40,3 اإناث 

34,7  26,8  42,1 املجموع 

 اجلدول 27

 بنية الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة املتمدر�صني 

ح�صب الو�صط ونوع الإعاقة �صنة 2013

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

املجموع اإعاقة �صمع  اإعاقة عقلية  اإعاقة نظر  اإعاقة كاملة  الو�صط 

%93,3  %94,7  %96,1  %97,6  %73,7 ذكور 

%6,7  %5,3  %3,9  %2,4  %26,3 اإناث 

%100,0  %100,0  %100,0  %100,0  %100,0 املجموع 
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اأ�رشهم  عودة  حالة  يف  املغربي  الرتبوي  النظام  يف  باخلارج 

ي�صتقرون يف  واأ�رشهم  املهاجرون  بداأ  وملا  الوطن.  اأر�س  اإىل 

الوطن  اإىل  عودتهم  احتمالت  واأخذت  امل�صيفة،  البلدان 

الأ�صليتني  والثقافة  اللغة  تعليم  من  الهدف  �صار  تتال�صى، 

هو املحافظة على الهوية الوطنية للمغاربة الذين يعي�صون يف 

اخلارج، وتعزيز ت�صبعهم بالقيم الروحية لبلدهم الأ�صلي.

ومن ثمة، ا�صتهدف تعليم اللغة العربية اليافعني الذين ولدوا 

على  التوجه  هذا  هيمن  وقد  اأ�صا�صا.  الأوروبي  املجتمع  يف 

التعليم الأ�صا�صي بالدرجة الأوىل. اأما يف امل�صتويات التعليمية 

العليا، فقد هم هذا التعليم، اأي تعليم اللغة العربية وثقافتها، 

فئات اأكرث تنوعا.

يف �صنة 2012، اأفادت موؤ�ص�صة احل�صن الثاين للمغاربة املقيمني 

يقدر  �صنوي  مبعدل  الأطفال،  من  جمموعة  ا�صتفادة  باخلارج 

العربية، وذلك  اللغة  تدري�س  برنامج  387 75 طفل، من  ب 

مقابل 482 34 طفل �صنة 1991. وقد اأطر هوؤلء الأطفال 571 

مدر�س وفرتهم وزارة الرتبية الوطنية وو�صعتم رهن الإ�صارة 

�صنة 2012، مقابل 411 �صنة 1991 )79(.

يعاين هذا الربنامج الذي زاد عليه الطلب مع مرور ال�صنوات 

من جمموعة من الإكراهات، اأبرزتها التقييمات التي اأجنزت 

طفل  األف   400 بني  فمن  وبالفعل،  الت�صعينيات.  نهاية  يف 

من اأ�صل مغربي، املمكن متدر�صهم، مل ي�صتفد من تعلم اللغة 

العربية �صوى 75 األف، تكلف بهم 600 معلم للغة العربية، 

كلهم اآتون من املغرب، ويوؤطرهم خم�صة مفت�صني )ثالثة من 

بينهم يف فرن�صا(.

يف  الغالب،  يف  الأطفال،  لهوؤلء  اللغة  درو�س  وتعطى 

الأوقات املخ�ص�صة لالأن�صطة املوازية يف املدار�س البتدائية، 

ويف اأق�صام غري متجان�صة، ويف معزل عن الأن�صطة املدر�صية 

املوؤ�ص�صاتية، ودون اأي تفاعل مع التعليم الر�صمي للغة العربية 

يف البلد الأ�صلي، اأي املغرب.

اأي�صا، نواق�س اأخرى تتعلق بالربامج  التقييمات  اأبرزت  وقد 

بالن�صبة لالإطار املدر�صي واإطار احلياة اخلا�صني ببلد الإقامة، 

وبتكييف طرق التدري�س والأدوات والو�صائل الديداكتيكية، 

وبانتقاء املعلمني وتكوينهم الأ�صا�صي وامل�صتمر... )81(.

اللغة  »تدري�س  برامج  اأن  اإىل  الأخري،  يف  الإ�صارة،  وتنبغي 

والثقافة املغربية«، و»تدري�س اللغة العربية والثقافة الأ�صلية«، 

�صياق  يف  و�صعها  مت  قد  باخلارج،  املقيمني  املغاربة  لأطفال 

مل�صتوى  �صوى  ت�صتجيب  تعد  ومل  متجاوزا،  اليوم  اأ�صبح 

التعاليم  فاإن  ذلك،  من  واأكرث   .)82( العربية  اللغة  من  واحد 

ل  تتخللها،  التي  والتناق�صات  الربامج،  تلك  خلف  الكامنة 

ت�صكل عامال اإيجابيا لندماج املغاربة يف البلدان امل�صيفة.

الهند�صة  تكييف  حاولت  قد  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأن  اأكيد 

العربية لأبناء  اللغة  لتدري�س  املدر�صية  البيداغوجية، واملقاربة 

املغاربة يف اخلارج. اإل اأنه كان يتعني عليها اأن ترفع التحديات 

الناجتة عن التطورات التي تعي�صها الأنظمة الرتبوية يف البلدان 

الأوىل  الربنامج عالمات �صعفه  اأظهر هذا  امل�صيفة. وهكذا 

على م�صتوى التو�صع، لأن ال�صلطات املركزية للبلدان املوقعة 

ملذكرات التفاهم مع املغرب ب�صاأنه، كاإ�صبانيا، واأملانيا، مثال، 

يف  العربيتني  والثقافة  اللغة  تدري�س  ت�صمن  اأن  ت�صتطيع  ل 

املناطق ذات احلكم الذاتي، وهي مناطق تتمركز فيها اجلالية 

املغربية ب�صكل قوي. ثم اإن ظهور �صيا�صات معادية لالأجانب 

اإىل  اأدى  قد  البلدان  تلك  التي عرفتها  القت�صادية  الأزمة  مع 

رف�س هذا النوع من التعليم.

وقد دفعت هذه الوقائع وزارة الرتبية الوطنية اإىل:

الرتبوي  النظام  اإ�صالح  عملية  يف  الربامج  هذه  •��اإدماج 
جمال  يف  اجلديدة  التوجهات  اأخذ  مع  وحتديثه،  الوطني 

تعليم اللغات وبيداغوجيا التفاعل الثقايف بعني العتبار.

الأهداف  تدقيق  م�صتوى  على  الربامج  هيكلة  •��اإعادة 
وتكوين  البيداغوجية،  الأدوات  وتكييف  البيداغوجية، 

املوارد الب�رشية.

والثقافة  العربية  اللغة  تعليم  مللف  عمومي  بتدبري  •��القيام 
املغربية لأبناء املهاجرين.

 الر�صم البياين 46

 تطور اأعداد املدر�صني واملغاربة املقيمني باخلارج امل�صتفيدين 

من خدمات موؤ�ص�صة احل�صن الثاين يف 8 دول اأوروبية

•�يف غياب معطيات منا�صبة، تقت�رش الأعداد الواردة يف هذا الر�صم البياين 
على 8 دول اأوروبية فقط )الفيديرالية الأملانية، والدامنارك، وا�صبانيا، 

وفرن�صا، واإيطاليا، وهولندا، واململكة املتحدة(.

•�اإ�صقاطات الهيئة الوطنية للتقييم – املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين 
والبحث العلمي بالن�صبة للم�صتفيدين خالل ال�صنتني 2014 و2015.

•�اأغلبية املدر�صني لي�صوا متعاقدين )و�صعوا رهن الإ�صارة اأو مت اإحلاقهم( 
مثال، 12% فقط منهم كانوا متعاقدين �صنة 2014.

امل�صدر: معطيات موؤ�ص�صة احل�صن الثاين للمغاربة القاطنني باخلارج - معاجلة 

الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

1800

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

1500

1200

900

600

300

0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015

42394

39435

411
464 466 484 482 464 453 453 432 434 420 435 456 452 515 541 541 516 499

525 518 571 576 550520

59975
63105

75387

70000

72461

34482

*øjó«Øà°ùŸG OóY *Ú°SQóŸG OóY



97 التقرير التحليلي

البلدان  مع  احلوار  ل�صتئناف  الت�صاركية  املقاربة  •��اعتماد 
لأبناء  الأ�صلية  والثقافة  العربية  اللغة  تعليم  اأفق  امل�صيفة يف 

املهاجرين.

املغربية  والثقافة  العربية  اللغة  لتدري�س  معمقا  تقييما  اإن 

ميدانية  اأبحاث  اعتمادا على  باخلارج،  املغربية  اجلالية  لأبناء 

الكفيل  وحده  هو  التعليم،  هذا  من  امل�صتفيدين  ت�صتهدف 

بتوفري العنا�رش ال�رشورية لالإحاطة بتاأثريه على الفئات املعنية.

3. اإكراهات الو�صط القروي واله�صا�صة 

هذا  يف  امليثاق،  اأهداف  اأن  التمدر�س  تعميم  تطور  يبني 

املجال، مل تتحقق على م�صتوى التعليم الإلزامي. ولي�س من 

وترتبط  متعددة،  املعطى  لهذا  املف�رشة  العوامل  اأن  يف  �صك 

تك�صف  التي  النواق�س  لكن  امليثاق.  تطبيق  بكيفية  اأ�صا�صا 

به  تقوم  الذي  الدور  الأوىل،  بالدرجة  تربز،  املعطيات  عنها 

الإكراهات الرتابية يف اإعاقة تعميم التمدر�س. 

1.3. الإكراهات الرتابية وتعميم التعليم الإلزامي

من  املبذولة  املجهودات  اأن  املتوافرة  املعطيات  تك�صف 

بالظروف الجتماعية  ت�صطدم  الإلزامي  التعليم  تعميم  اأجل 

ظروف  وهي  القروي،  الو�صط  يف  لالأطفال  والقت�صادية 

�صعب على �صيا�صة التعميم اإيجاد حلول مالئمة لها.

ودون الت�صرت على النواق�س الداخلية لنظام الرتبية والتكوين 

التحتية، واحلكامة، وحمتويات الربامج، واملقاربات  )كالبنية 

متار�صها  التي  اجلاذبية  مهم يف  بدور  تقوم  التي  البيداغوجية 

تعميم  عدم  اأن  املالحظة  جتدر  حميطها(  على  املدر�صة 

هي  املدر�صيني،  والنقطاع  التاأخر  وظواهر  التمدر�س، 

ظواهر ت�صود الو�صط القروي اأ�صا�صا وتخ�س م�صتوى التعليم 

الإعدادي بالدرجة الأوىل؛ وتهم الفتيات القرويات ب�صكل 

اجلماعات  من  العديد  وافتقار  ال�صكن،  ت�صتت  اإن  خا�س. 

كبري  عدد  يجدها  التي  وال�صعوبات  اإعداديات،  اإىل  الرتابية 

من الأ�رش للتكلف بتمدر�س اأطفالهم يف املدينة بعيدا عنهم؛ 

من  القروي  الو�صط  اأطفال  حرمان  يف  ت�صاهم  عوامل  كلها 

التمدر�س.

وكما هو مبني اأعاله، فاإن وترية تطور التمدر�س على م�صتوى 

لهذا  الأ�صا�صية  الأ�صباب  وتعود  �صعيفة.  التاأهيلي  الثانوي 

تعليمي  �صلك  من  النتقال  اأثناء  املدر�صي  الهدر  اإىل  النق�س 

اإىل �صلك اآخر )من البتدائي اإىل الإعدادي، ومن الإعدادي 

اإىل التاأهيلي(، واإىل الظروف الجتماعية غري املواتية يف كثري 

الإجراءات  اأن  واملالحظ  القرويني.  لالأطفال  الأحيان  من 

الجتماعية املتخذة من اأجل التخفيف من اأثر تلك الظروف، 

وخا�صة يف جمال الداخليات واملطاعم املدر�صية، ل تعو�س مبا 

فيه الكفاية الإكراهات املرتبطة ببعد �صكن الأ�رشة عن الثانوية 

التاأهيلية. 

عن  املنقطعني  اأو  املتمدر�صني  غري  الأطفال  فاإن  وبالفعل، 

الدرا�صة ينتمون، ب�صكل عام، اإىل اأ�رش كبرية، تعي�س يف الو�صط 

القروي، وتتمتع مب�صتوى دخل �صعيف. وعالوة على ذلك، 

يرتبط انقطاع البنات عن الدرا�صة، يف غالب الأحيان، بامتناع 

املرتفعة  املبا�رشة  وبالتكلفة  املدر�صة،  اإىل  اإر�صالهن  عن  اآبائهن 

اأعمال  يف  ت�صغيلهم  فاإن  لالأولد،  بالن�صبة  اأما  لتمدر�صهن. 

�صغرى يرتبط، على ما يبدو، بظاهرة النقطاع املدر�صي )83(.

الوطني  املر�صد  اأجنزه  الذي   )84( الأ�رشي  البحث  اأبرز   

ال�صو�صيو- العوامل  من  2012، جمموعة  �صنة  الب�رشية  للتنمية 

اقت�صادية املوؤثرة على التمدر�س. وتبني نتائج هذا البحث اأن 

حجم الأ�رشة يوؤثر على الهدر املدر�صي يف التعليم البتدائي: 

فكلما كان عدد اأفراد الأ�رشة كبريا، كلما زاد احتمال الهدر 

املدر�صي املبكر يف هذا امل�صتوى الدرا�صي. ويف الإعدادي، 

يرتبط الهدر املدر�صي بامل�صتوى التعليمي املتدين لالأب )بدون 

الإعدادي(.  امل�صتوى  ونادرا  البتدائي،  امل�صتوى  م�صتوى، 

وبذلك تكون املوؤ�رشات الأ�صا�صية لالإطار الجتماعي للهدر 

املدر�صي هي كرب حجم الأ�رشة، واأمية اأب الأ�رشة، والنتماء 

اإىل الو�صط القروي.

ويكمن اأحد الأ�صباب املهمة الأخرى للهدر املدر�صي املبكر، 

على  الأطفال  »�صخط«  يف  دائما،  البحث،  هذا  ح�صب 

املدر�صة. فحوايل ثلث الأ�رش التي مت ا�صتجوابها )31.9%( تف�رش 

الهدر املدر�صي بكون الأطفال »ل يحبون املدر�صة«؛ ويف�رشه 

وبالطبع،  الأ�رشة.  �صكن  مقر  عن  املدر�صة  ببعد  منها   %13.6
فاإن البعد عن املدر�صة يخ�س الأطفال القرويني اأكرث مما يهم 

يف  و%3.8  القروي  الو�صط  يف   %18.2( احل�رشيني  الأطفال 

الو�صط احل�رشي(.

للهدر  الرئي�صي  ال�صبب  هو  املدر�صي  الر�صوب  اأن  ويبدو 

املدر�صي. واملالحظ، يف هذا ال�صدد، اأن الأولد ير�صبون يف 

البوادي.  املدن كما يف  البنات، يف  تر�صب  اأكرث مما  املدر�صة 

ال�صبب  البيت  عن  املدر�صة  بعد  البنات  تعترب  ذلك،  ومقابل 

عن  الأ�رشة  اأفراد  اأحد  امتناع  اإن  املدر�صي.  للهدر  الأقوى 

الأ�رشة،  �صكن  عن  بعدها  ب�صبب  املدر�صة  اإىل  الطفل  اإر�صال 

 ،)%4.4( الأولد  يخ�س  مما  اأكرث   )%18.3( البنات  يخ�س  اأمر 

وخا�صة يف الو�صط القروي.

بالظروف  يرتبط  املدر�صي  الهدر  اأن  النتائج  هذه  تبني 

الجتماعية لالأ�رشة اأ�صا�صا، ويعيق تعميم التمدر�س الإجباري، 

ويحد من تو�صع التعليم الثانوي التاأهيلي.
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اإن اأطفال الو�صط القروي، وخا�صة منهم البنات، والأطفال 

ذوي الحتياجات اخلا�صة، هم الذين يعانون اأكرث من غريهم 

ذلك،  ب�صبب  يتعر�صون،  فهم  اله�صة.  الأو�صاع  هذه  من 

التعليم  تعميم  عدم  من  ويعانون  الدرا�صة،  عن  لالنقطاع 

اأهم  ولعل  الرتبية.  من  لالإق�صاء  عر�صة  اأنهم  كما  الإلزامي، 

مالئم  تربوي  عر�س  غياب  هو  الو�صعية  هذه  يف�رش  عامل 

القروي،  للو�صط  اخلا�صة  للحاجات  ي�صتجيب  ومتنوع، 

ولالأطفال ذوي الإعاقة، وميكن من تطبيق تو�صيات امليثاق 

»متعددة  مدر�صة  خلق  اإىل  الرامية  والتكوين  للرتبية  الوطني 

الأ�صاليب«.

2.3. املدار�س اجلماعاتية

على  �صلبا  املوؤثرة  ال�صو�صيو-اقت�صادية  العوامل  على  للتغلب 

تعميم التمدر�س، وخا�صة يف الو�صط القروي، اأو�صى امليثاق، 

يف الدعامة الأوىل )املادة 29( بتعميم تعليم اأ�صا�صي جيد يف 

اإطار مدر�صة متعددة الأ�صاليب. ولتحقيق هذا الهدف، يتعني 

»اإعطاء املدر�صة هام�صا يف املرونة والتكيف باعتبارها موؤ�ص�صة 

عمومية، مع �صالحية اعتماد �صيغ بديلة كلما كانت الظروف 

للموقع وال�صكان عائقا  اجلغرافية والقت�صادية والجتماعية 

»ترجمة  كذلك،  ويجب  العادية«.  البتدائية  املدر�صة  اأمام 

تعددية املدر�صة اجلماعاتية يف خمتلف العنا�رش املكونة للتعليم 

من ا�صتعمالت الزمن والربامج والطرق البيداغوجية، وحفز 

الآباء والأطفال واملربني«.

املعايري  وجهته  قد  املدر�صية  الوحدات  تخطيط  اأن  والواقع 

املرتبطة  املعايري  وجهته  مما  اأكرث  الدميغرافية  حول  املركزة 

تلبية الطلب  اإىل  بالطلب الجتماعي. وتهدف هذه املقاربة 

اأ�صا�صا،  الدميغرافية  املعطيات  على  اعتمادا  الرتبية  حول 

املدر�صية.  بالدميوغرافية  املتعلقة  املعطيات  منها  وخا�صة 

ي�صم  �صكاين  جتمع  كل  يف  مدر�صة  حتدث  اأن  تقرر  وهكذا 

300 ن�صمة فاأكرث، وتزويد الدواوير، كلما بلغ عدد �صكانها 

ملدر�صة  تابعة  الفرعية،  بالأق�صام  ت�صمى  باأق�صام  معينة،  عتبة 

مركزية. وب�صبب �صعف اأعداد التالميذ يف خمتلف امل�صتويات 

لعقلنة  امل�صتويات  الأق�صام متعددة  اإىل  اللجوء  يتم  الدرا�صية، 

املوارد الب�رشية.

ال�صعيد  2013 على  �صنة  املوجودة  الفرعية  الأق�صام  بلغ عدد 

الوطني 255 13 ق�صم؛ 99% منها يف الو�صط القروي. وتنت�رش 

)املاء  الأ�صا�صية  التحتية  البنية  اإىل  تفتقر  التي  الأق�صام  تلك 

والكهرباء، واملراحي�س، وال�صكن للمدر�صني...( يف خمتلف 

املناطق النائية. وقد اأثرت هذه الو�صعية �صلبا على موؤ�رشات 

التمدر�س.  تعميم  واأعاقت  القروي،  الو�صط  يف  التمدر�س 

وهي، عالوة على ذلك، تف�رش، ب�صكل وا�صع، �صعف ن�صب 

و�صعف  الإعدادي،  الثانوي  التعليم  م�صتوى  يف  التمدر�س 

ن�صبة التمدر�س لدى البنات.

يتعني  الذي  الوحيد  املتغري  هو  لي�س  الدميغرايف  املتغري  لكن 

املدر�صية.  البنيات  خريطة  و�صع  اأثناء  العتبار  بعني  اأخذه 

العوامل  فاإن  اأعاله،  بو�صوح  ذلك  اإىل  الإ�صارة  متت  وكما 

القروي،  الو�صط  التعليم يف  تعميم  تعيق  اقت�صادية  ال�صو�صيو 

كما اأن فوارق التنمية الب�رشية املوجودة بني الو�صط احل�رشي 

والو�صط القروي ت�صفي على الطلب املدر�صي طابعا اجتماعيا 

واقت�صاديا ولي�س طابعا دميغرافيا وحده فح�صب.

اإن الظروف اجلغرافية وال�صو�صيو اقت�صادية والب�رشية لل�صاكنة، 

جتعل املدر�صة البتدائية العادية، والأق�صام التابعة لها، مدر�صة 

مدار�س  باإحداث  امليثاق  تو�صية  كانت  لذلك  مالئمة.  غري 

تقلي�س  يروم  الذي  الجتماعي  للطلب  ا�صتجابة  جماعاتية 

الفوارق بني الأطفال القرويني والأطفال احل�رشيني، ولتكون 

يف  التعليم  منها  يعاين  التي  ال�صعبة  للظروف  مالئما  حال 

الو�صط القروي.

تتوفر  جماعة  يف  اجلماعاتية  املدر�صة  تبنى  اأن  يجب 

والطريق،  لل�رشب،  ال�صالح  )املاء  الأ�صا�صية  البنيات  على 

ت�صاركي،  لت�صيري  واأن تخ�صع  وامل�صتو�صف، وال�صوق...(، 

والنقل  والإطعام،  )الإيواء،  مالئم  اجتماعي  بدعم  وحتظى 

املدر�صي، وال�صكن للمدر�صني(. 

اإىل منوذج  اجلماعاتية  املدر�صة  تتحول هذه  اأن  والهدف هو 

للتمدر�س ميكن من التغلب على ه�صا�صة التالميذ القرويني، 

ويوجد )بك�رش اجليم( حال مبا�رشا لالأ�صباب الرئي�صية للتاأخر 

متويل  فان  ا�صمها،  ذلك  يفيد  وكما  املدر�صيني.  والنقطاع 

عمل  من  يكونا  اأن  يجب  وت�صيريها  اجلماعاتية  املدر�صة 

اجلماعة.

مل يتمكن هذا النوع من املدار�س الذي اعتمدته عدة بلدان 

)ككندا، وهولندا، وم�رش، وال�صينيغال، والنيجر( من الظهور 

فعال اإىل الوجود يف املغرب اإل مع املخطط ال�صتعجايل. واملبداأ 

الذي يقوم عليه هذا النموذج اجلديد هو جتميع تالميذ جميع 

مدر�صة  يف  معينة  جلماعة  التابعة  الفرعية  والأق�صام  املدار�س 

مدر�صي  ونقل  ومطعم،  داخلية،  على  تتوفر  احلجم  كبرية 

للتالميذ الذين ي�صكنون يف تلك اجلماعة، وعلى موارد ب�رشية 

موؤهلة، والتجهيزات البيداغوجية والديداكتيكية ال�رشورية.

لقد انتقل عدد املدار�س اجلماعاتية يف املغرب من 13 مدر�صة 

�صنة 2009-2010 اإىل 68 مدر�صة �صنة 2013-2014، وحتت�صن 

اجلهة ال�رشقية لوحدها 22% من املدار�س اجلماعاتية اجلديدة، 

درعة  ما�صة  و�صو�س   ،)%19( تافياللت  مكنا�س  جهة  تتبعها 

احل�رشي،  الطابع  عليها  يغلب  التي  اجلهات  اأما   .)%13(
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وخا�صة جهة الدار البي�صاء الكربى، فاإنها ل تتوفر على تلك 

املدار�س التي يتم اإحداثها يف العامل القروي اأ�صا�صا )85(.

موقف  ولختبار  ال�صتعجايل،  للربنامج  الإعداد  اإطار  يف 

الآباء من فكرة التجميع اجلماعاتي للمدار�س البتدائية، قدم 

البحث امليداين الذي اأجنزه مكتب للدرا�صات امل�رشوع كما 

يلي:

»يتعلق الأمر باإحداث، يف كل جماعة ترابية مدر�صة ت�صتقبل 

كل اأطفال تلك اجلماعة. �صتكون تلك املدر�صة اأكرب، واأكرث 

راحة، واأح�صن جتهيزا من كل املدار�س املوجودة يف القرى 

التابعة للجماعة الرتابية. �صيكون املدر�صون الذين �صيعملون 

جودة  ذا  تعليما  و�صيوفرون  اأف�صل،  ب�صكل  مكونني  فيها 

اأف�صل. وحتى تتمكنوا من اإر�صال اأبنائكم اإىل هذه املدر�صة، 

اأطفال  جميع  ي�صتقبالن  ومطعم،  داخلية  فيها  �صتكون 

املدر�صة،  هذه  يلجون  الذين  الأطفال  �صي�صتطيع  املدر�صة. 

الرتكيز ب�صكل تام على درا�صتهم، والزيادة اإىل احلد الأق�صى 

من فر�س جناحهم« )86(.

تبني نتائج البحث اأن اأغلبية الآباء امل�صتجوبني )83%( عربوا عن 

نيتهم اإر�صال اأبنائهم اإىل هذا النوع من املدار�س لأنه ميثل، يف 

نظرهم، منوذج املدر�صة املالئمة لتمدر�س اأبنائهم. ومع ذلك، 

فقد واجه اإن�صاء املدار�س اجلماعاتية الأوىل عدة عراقيل. فقد 

اأثار تطبيق هذه التجربة، �صعوبات تتعلق برف�س بع�س الآباء، يف 

بع�س اجلماعات الرتابية، مفارقة اأبنائهم، ويف�صلون تعليمهم 

يف اأحد الأق�صام الفرعية القريبة من �صكناهم، واإن كان ذلك 

�صيتم على ح�صاب جودة تعلماتهم. وي�صح هذا ب�صكل خا�س 

بعيدة.  جماعة  اإىل  �صغار  اأطفال  باإر�صال  الأمر  يتعلق  عندما 

وقد اأخلت هذه املواقف بال�صري العادي للمدار�س اجلماعاتية، 

وللمدار�س التابعة لها على حد �صواء )87(.

ومن ناحية اأخرى، فاإن واقع املدار�س اجلماعاتية ل يطابق، 

الذين  فاملدر�صون  اأعاله:  املقدم  املثايل  النموذج  اأحيانا، 

يعملون فيها لي�صوا دائما اأح�صن تكوينا من غريهم، والتالميذ 

واملطعم  الداخلية  من  كلهم  ي�صتفيدون  ل  يلجونها  الذين 

املدر�صي. واأكرث من ذلك، فاإن النقل املدر�صي، اإن توفر، قلما 

يكون معمما ومر�صيا.

ولأن هذه املدرا�س ل توجد اإل يف بع�س اجلماعات الرتابية، 

فاإنها تعمق الهوة بني اجلماعات التي تتوفر عليها، وتلك التي 

تفتقر اإليها، وهذا من �صاأنه اأن يخلق توترات و�رشاعات بني 

ال�صكان.

مهام  يحدد  قانوين  اإطار  غياب  ي�صكل  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

واجلماعات،  )النيابات،  الفاعلة  الأطراف  وم�صوؤوليات 

واأوليائهم،  التالميذ  واآباء  واجلهوية،  املحلية  وال�صلطات 

واملجتمع املدين...( عقبة للتدبري الت�صاركي الناجع للمدار�س 

اجلماعاتية.

واإذا كان من املفرت �س اأن جتد املدار�س اجلماعاتية حال مل�صاكل 

لوحدها،  ت�صكل،  ل  فاإنها  القروي،  الو�صط  يف  التمدر�س 

تعميم  اإن  التمدر�س.  يعرفها  التي  الختاللت  جلميع  حال 

التمدر�س يتطلب التكيف مع الأو�صاع املختلفة، وال�صتفادة 

خ�صو�صيات  اأخذ  من  يتمكن  حتى  امليدانية،  التجارب  من 

اجلماعات الرتابية املختلفة بعني العتبار.

املدار�س اجلماعاتية غري متوافرة  اأن �رشوط جناح  يعني  وهذا 

يتطلب  ت�صوره،  مت  كما  النموذج،  حتقيق  واأن  خا�صة  بعد، 

دعما اجتماعيا مالئما ومتنوعا، وموارد ب�رشية وبيداغوجية 

�صفافا،  ت�صاركيا  وت�صيريا  للت�صيري،  ت�رشيعيا  واإطارا  كافية، 

والتزام اجلماعات املحلية. 

3.3.  حماربة الأمية

امليثاق  ن�س  الأمية،  ملحاربة  الوطني  املجهود  اإطار  يف 

الوطني للرتبية والتكوين، يف الدعامة الثانية، على هدف 

 ،%10 من  اأقل  اإىل  الأميني  العمال  فئة  ن�صبة  »تقلي�س 

وتقلي�س الن�صبة الوطنية العامة لالأمية اإىل اأقل من 20% يف 

ال�صامل لهذه  اإىل املحو  البالد  اأن تتو�صل  2015 على  اأفق 

الآفة يف اأفق 2015«.

العام  الإح�صاء  على  بالدنا  يف  الأمية  ن�صبة  قيا�س  يعتمد 

الت�رشيحية،  التحريات  على  و/اأو  وال�صكنى،  لل�صكان 

وخا�صة ا�صتطالعات الت�صغيل، وال�صتطالعات الدميوغرافية 

ن�صبة  ومتثل  املوؤهالت.  اأو  امل�صتوى  اختبارات  عو�س  اإلخ، 

الأمية عدد الأ�صخا�س البالغني �صن العا�رشة وما فوق، والذين 

�رشحوا باأنهم ل يعرفون ل القراءة ول الكتابة.

ال�صرتاتيجية  عملت  للتنمية،  الألفية  اأهداف  اإطار  ويف 

 2004 �صنة  تطبيقها  يف  �رشع  التي  الأمية  ملحاربة  الوطنية 

تقلي�س  اآفاق  لنف�صها  وحددت  الأهداف،  تلك  حتيني  على 

 %10 اإىل  فاأكرث  �صنوات   10 العمر  من  البالغة  ال�صاكنة  اأمية 

�صنة 2015، واإىل 4% �صنة 2020، والق�صاء نهائيا على الأمية 

�صمن الفئة العمرية 15-24 �صنة 2015، وتقلي�س اأمية ال�صكان 

الن�صيطني اإىل 10% �صنة 2015.

حتليل  يتم  الأمية  حمو  جمال  يف  املبذولة  املجهودات  ولتقييم 

تطور الن�صبة الوطنية لالأمية التي يتم ح�صابها اعتمادا على فئة 

كما  فاأكرث(،  �صنوات  ع�رش  �صن  )البالغة  ال�صاكنة  من  عري�صة 

يتم حتديد تلك الن�صبة، اأي�صا، بالن�صبة لل�صاكنة التي توجد يف 

ترتاوح  الذين  للبالغني  وبالن�صبة  فاأكرث(  �صنة   15( ال�صغل  �صن 

اأعمارهم بني 15 و24 �صنة.
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فهي  التحليل،  عليها  اعتمد  التي  املعطيات  م�صدر  اأما 

الإح�صاء العام لل�صكان وال�صكنى ل�صنة 2004، وال�صتطالع 

ال�صامية  املندوبية  اأجنزته  الذي  املتكرر  الوطني  الدميوغرايف 

الأمية  حول  الوطني  وال�صتطالع   ،2010 �صنة  للتخطيط 

وكذلك   ،2012 �صنة  الوطنية  الرتبية  وزارة  به  قامت  الذي 

نتائج ال�صتطالع الذي قام به املر�صد الوطني للتنمية الب�رشية 

والذي �صمل 000 8 اأ�رشة.

يف �صنة 2012، بلغت الن�صبة الوطنية لالأمية )اأي ن�صبة الأميني 

�صمن ال�صاكنة البالغة �صن العا�رشة فاأكرث( 28%، م�صجلة بذلك 

انخفا�صا هاما ب 15 نقطة مقارنة مع �صنة 2004. وب�صكل 

عام، فقد تقل�صت ن�صب الأمية بوترية م�صتمرة يف هذه الفرتة 

حيث انتقلت من 54,7% اإىل37% لدى الن�صاء، ومن %30.8 

اإىل 20% لدى الرجال، وذلك على ال�صعيد الوطني. 

تبلغ ن�صبة الأمية بالن�صبة للبالغني 15 �صنة فاأكرث %31 �صنة 2012، 

م�صجلة بذلك انخفا�صا مهما باملقارنة مع ما كانت عليه �صنة 

امل�صجلة  الن�صبة  تفوق  الن�صبة  تلك  اأن  غري   .)%47.7(  2004

على ال�صعيد الوطني )بالن�صبة للبالغني من العمر 10 �صنوات 

ترتاوح  الذين  الأطفال  من  ن�صبة  اأن  يفيد  ما  وهو  فاأكرث(، 

اأعمارهم بني 10 و15 �صنة، مل يلجوا املدر�صة بني �صنة 2006 

ب�صكل  املدر�صة  غادروا  قد  الأطفال  اأولئك  اأن  اأو  و2012، 

مبكر ليعودوا اإىل و�صعية الأمية الوظيفية.

�صنة  اأجنر  الذي  الأخري  لال�صتطالع  املف�صلة  النتائج  ح�صب 

الأمية.  مل�صتوى  متييزيا  متغريا  ي�صكل  ال�صن  اأن  يبدو   ،2012

وكما يبني اجلدول اأعاله ذلك، فاإن ن�صبة الأمية تزداد بتزايد 

الأفراد  من   %2( اليافعني  لدى  منخف�صة  جد  فهي  ال�صن: 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 10 و14 �صنة عام 2012( لرتتفع اإىل 

بالن�صبة   %56( م�صتويات جد عالية لدى الأ�صخا�س امل�صنني 

لالأ�صخا�س البالغني �صن اخلم�صني فاأكرث، �صنة 2012(.

اإن الفوارق يف ن�صب الأمية ح�صب النوع والو�صط ما تزال 

قائمة. ذلك اأن نتائج ال�صتطالع الذي اأجنز �صنة 2012 ت�صري 

الأميني  الرجال  ن�صبة  من  اأعلى  الأميات  الن�صاء  ن�صبة  اأن  اإىل 

)37% مقابل 20%(. ويبقى العامل القروي، دائما، يف املوؤخرة 

بن�صبة 42% من الأميني �صنة 2012، اأي �صعف الن�صبة امل�صجلة 

يف الو�صط احل�رشي )19%(. اأما و�صعية املراأة يف البادية فاإنها 

تبعث على القلق ب�صكل خا�س، لأن اأكرث من ن�صف الن�صاء 

القرويات )55%( اأميات �صنة 2012.

 اجلدول 28

 تطور ن�صبة الأمية بالن�صبة للبالغني 10 �صنوات فاأكرث 

يف فرتة 2012-2004 )%(

 امل�صدر: اإح�صاء 2004، ال�صتطالع الدميوغرايف 2010، 

 املندوبية ال�صامية للتخطيط، ال�صتطالع الوطني حول الأمية، 

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 2012.

 2012  2010  2004  

28  36,8  43 وطني  

20  24,3  30,8 ذكور 

37  48,7  54,7 اإناث 

19  26,2  29,4 ح�رشي  

13  15,6  18,8 ذكور 

26  36,5  39,5 اإناث 

42  51,7  60,5 قروي  

31  36,7  46 ذكور 

55  66  74,5 اإناث 

 اجلدول 29

 تطور ن�صبة الأمية بالن�صبة للبالغني 15 �صنة فاأكرث

يف فرتة 2012-2004 )%(

 امل�صدر: اإح�صاء 2004، ال�صتطالع الدميوغرايف 2010، 

 املندوبية ال�صامية للتخطيط، ال�صتطالع الوطني حول الأمية، 

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 2012.

 2012  2010  2004  

31  41,1  47,7 جمموع  

–  27,3  34,4 ذكور 

–  54,1  60,4 اإناث 

–  29,2  33 ح�رشي  

–  58,5  67,5 قروي  

 اجلدول 30

تطور ن�صبة الأمية ح�صب الفئات العمرية )%(

 امل�صدر: اإح�صاء 2004، ال�صتطالع الدميوغرايف 2010، 

 املندوبية ال�صامية للتخطيط، ال�صتطالع الوطني حول الأمية، 

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 2012.

2012  2004 الفئة العمرية 

جمموع اإناث  ذكور  جمموع  اإناث  ذكور   

2  2  1  13  17  9 10-14 �صنة 

7  10  5  30  40  19 15-24 �صنة 

20  28  13  40  53  26 25-34 �صنة 

36  49  22  54  68  38 35-49 �صنة 

56  74  43  74  89  59 50 �صنة واأكرث 



101 التقرير التحليلي

جتدر الإ�صارة اإىل اأن ن�صبة الأمية لدى اليافعني الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 10 و14 �صنة قد عرفت انخفا�صا مهما بني �صنة 

2%، وذلك  اإىل   %13 انتقلت من  2012، حيث  2004 و�صنة 

نتيجة املجهودات املبذولة يف جمال تعميم متدر�س الأطفال، 

الأمية  ن�صبة  تبقى  ذلك  ومع  البتدائي.  التعليم  يف  وخا�صة 

�صنة   %7 بلغت  اإذ  15-24؛  العمرية  لل�رشيحة  بالن�صبة  مرتفعة 

املرتاكم  املخزون  لها يف  تف�صريا  الو�صعية  2012. وجتد هذه 

ب�صكل مبكر خالل  التعليمي  النظام  الذين غادروا  لالأطفال 

الع�رشية الأخرية. وبالفعل، فقد غادر هوؤلء اليافعون - الذين 

النظام  العمرية -  ال�رشيحة  هذه  اإىل  اليوم  اأغلبهم  ينتمي 

التعليم  برامج  من  ي�صتفيدوا  ومل  تاأهيل،  اأي  بدون  التعليمي 

وكانوا،  التعليم،  هذا  املقاعد يف  نق�س  ب�صبب  النظامي  غري 

ب�صبب ذلك، اأكرث عر�صة من غريهم للعودة اإىل الأمية.

للتنمية  الوطني  املر�صد  اأجراه  الذي  ال�صتطالع  وح�صب 

اأكرث من غريها. وقد  الفقرية  الأ�رش  الأمية مت�س  فاإن  الب�رشية، 

الأ�رشة  لرب  التعليمي  امل�صتوى  كان  كلما  اأنه  اأي�صا،  لوحظ 

والكتابة.  القراءة  يعرفون  اأ�رشته  اأفراد  كان  كلما  مرتفعا، 

�صنوات  ع�رش  البالغني  ال�صكان  من   %50.8 فاإن  وبالفعل، 

فاأكرث، والذين ينتمون لأ�رش ل يتوفر اأربابها على اأي م�صتوى 

تعليمي هم اأميون، مقابل 7.9% فقط بالن�صبة لالأ�رش التي يتوفر 

اأربابها على م�صتوى تعليمي يعادل التعليم الثانوي التاأهيلي 

اأو التعليم العايل.

كانت  الأمية  حماربة  يف  الإجنازات  اأن  اخلتام  يف  ويالحظ 

عدد  بلغ  فقد  الأقل.  على  الكمي  امل�صتوى  على  مهمة، 

�صنة  م�صتفيد   769 402 الأمية  حمو  برامج  من  امل�صتفيدين 

اأما على   .2003-2002 �صنة   286 425 2012-2013، مقابل 

اإطار  يف  الوطنية،  الرتبية  وزارة  و�صعت  الكيفي،  امل�صتوى 

متنوعة  لفئات  موجهة  خا�صة  برامج  ال�صتعجايل،  املخطط 

هذا  جلاأ  وقد  امليثاق.  ذلك  على  ن�س  كما  امل�صتفيدين  من 

والتوا�صل،  لالإعالم  اجلديدة  التقنيات  اإىل  اأي�صا،  املخطط، 

الوطنية من  الرتبية  التدري�س. كما قامت وزارة  اأمناط  لتنويع 

جهتها مبجموعة من املبادرات فيما يخ�س تكوين املتدخلني 

والقطاعات  اجلمعيات  مع  �رشاكات  وعقد  الأمية،  حمو  يف 

احلكومية، والقطاع اخلا�س.

من  جمموعة  تواجه  الأمية  حمو  عملية  تزال  ما  ذلك،  ورغم 

العراقيل، ب�صبب الت�رشب املدر�صي الذي ي�صاعد على العودة 

اإىل الأمية رغم املرور باملدر�صة لب�صع �صنوات، وب�صبب �صعف 

واملقاولت(  املحلية  )اجلماعات  املعنية  القطاعات  انخراط 

اأنظمة  وغياب  الأمية،  حمو  ملبادرات  املحدود  والتمويل 

الأمية، وغياب  املتلقى وب�صهادات حمو  بالتكوين  لالعرتاف 

ج�صور متكن من اللتحاق بالرتبية النظامية )88(.

املراجــع 

)74( مت هنا اعتماد تعريف الإعاقة الوارد يف الت�صنيف العاملي لالأ�صخا�س 

www.hcp.ma املعاقني وامل�صتعمل من قبل املندوبية ال�صامية للتخطيط

وزارة الرتبية الوطنية: الندماج املدر�صي: ع�رش اإجراءات لرتبية الأطفال 

املعاقني، دي�صمرب 2006. 

املدر�صية:  احلياة  وتنظيم  املناهج  مديرية  الوطنية،  الرتبية  وزارة   )75(

للوزارة،  ا�صرتاتيجية  املعاقني، ع�رش حماور  املدر�صي لالأطفال  الندماج 

اإجنازات واآفاق 2014.

احلاجات  ذوي  الأطفال  اإن�صاف   :7 امل�رشوع  الوطنية:  الرتبية  وزارة 

اخلا�صة: من اأجل نف�س جديد لإ�صالح الرتبية والتكوين، تقدمي برنامج 

يف يونيو 2008.

.HCP 2009 »76( تقرير حول »ال�صاكنة يف و�صعية اإعاقة باملغرب(

النهائية  احل�صيلة  حول  الوطني  التقرير  ال�صابقة:  ال�صفحة  انظر   )77(

للمخطط ال�صتعجايل 2009/2013 دي�صمرب 2013. 

)78( تقرير املجل�س القت�صادي والجتماعي »احرتام احلقوق واإدماج 

الأ�صخا�س يف و�صعية الإعاقة. مطبوع رقم 2012/5.

)79( موؤ�ص�صة احل�صن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج-التقييم الدوري 

لن�صاط مدر�صي اللغة العربية يف اخلارج. التقرير الرتكيبي – مايو 2012.

التحولت  واملهاجرون،  اللغات  حول:  الدولية  الندوة  وقائع   )80(

والرهانات اجلديدة، جمل�س اجلالية املغربية باخلارج الرباط 24-25 يونيو 

2010، دار الن�رش.

)81( Dumas Rachida, « Organisation et pratiques pédagogiques de 
l’ELCO�en�France.�Bilan�d’observations�et�réflexion�didactique�»,�
in Langues en immigration mutations et nouveaux enjeux. 
Editions Atlantica, la croisée des chemins, 2011, p. 155-159.

)82( Felk Abdellatif, « Les marocains du monde et les rapports 
aux langues », in Langues en immigration mutations et nouveaux 
enjeux. Ed. Atlantica, la croisée des chemins, 2011, p. 40

)83( قام املر�صد الوطني للتنمية الب�رشية �صنة 2012 ببحث م�صحي حول 

000 8 اأ�رشة كان هدفه الرئي�صي هو التمكني، لأول مرة يف املغرب، من 

تتبع دينامية التنمية الب�رشية وحتليلها.

)84( املر�صد الوطني للتنمية الب�رشية : ال�صتطالع الطويل لالأ�رش.

الرتبية  قطاع   ،2013-2008 الرتبية  مونوغرافيا  اخلام،  املعطيات   )85(

الوطنية.

)86( الربنامج ال�صتعجايل 2010-2009.

للنهو�س مبنظومة  اإىل ذلك خالل »احلوار اجلهوي  الإ�صارة  متت   )87(

العلى  املجل�س  قبل  من  املنظم  العلمي«  والبحث  والتكوين  الرتبية 

للرتبية والتكوين والبحث العلمي من 14 اإىل 30 اأكتوبر 2014. 

)88( مت �رشد هذه العنا�رش يف احل�صيلة النهائية للمخطط ال�صتعجايل.
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1. اجل�صور والتكامل بني املناهج

املهمة الرئي�صية للتكوين املهني هي ال�صتجابة حلاجات التنمية 

ال�صباب  تاأهيل  خالل  من  للبالد  والقت�صادية  الجتماعية 

التكوين  اإىل  الإجباري،  التعليم  �صلك  بعد  يوجهون،  الذين 

من  املطرودين  اأو  الدرا�صة،  عن  ينقطعون  الذين  اأو  املهني، 

من  متكينهم  بغية  وذلك  ال�صلك،  ذلك  يف  وهم  املدر�صة 

على  وم�صاعدتهم  املالئمة،  الت�صغيلية  املهارات  اكت�صاب 

النخراط، ب�رشعة، يف احلياة العملية.

وقد متت هيكلة التكوين املهني وفق ثالثة اأمناط من التكوينات 

هي:

•��التكوين الذي يتم اأ�صا�صا داخل موؤ�ص�صة التكوين، والذي 
ينتهي بتدريب يف الو�صط املهني.

حيث  املقاولة  داخل  اأ�صا�صا  يتم  الذي  بالتمر�س  •��التكوين 
يق�صي املتدرب اأكرث من 80% من املدة املخ�ص�صة للتكوين، 

واأقل من 10% من تلك املدة يف موؤ�ص�صة التكوين.

يف  التكوين  بني  يوازي  الذي  بالتناوب  املهني  •��التكوين 
املقاولة، والتكوين يف موؤ�ص�صة التكوين.

امليثاق  اأهداف  من  جوهريا  هدفا  ي�صكل  اجل�صور  مد  اإن 

الوطني للرتبية والتكوين، وخا�صة منها اجل�صور بني التعليم 

العام، والتكوين املهني، واحلياة العملية يف اأفق تكوين مدى 

احلياة.

تلك  بني  حقيقية  ج�صور  هذا،  يومنا  اإىل  توجد،  ل  اأنه  اإل 

متثيل  وميكن  والتكوين.  الرتبية  لنظام  الثالثة  املكونات 

من  ذلك  يتجلى  كما  لآخر  مكون  من  املمكنة  النتقالت 

خالل اخلطاطة بعده:

 الف�سل الرابع

التكوين املهني

حدد امليثاق، بتف�صيل، �صعيا منه لالرتقاء باأ�صالك التكوين املهني 

وتاأهيل  والتكوين،  الرتبية  لتعميم  جهازا  وجعلها  لل�صباب، 

ال�صباب لولوج احلياة العملية،  الأهداف التي يتعني حتقيقها يف 

جمال التكوين املهني؛ كما حدد جدولة زمنية لتطبيقها.

يف الدعامة الأوىل حدد امليثاق الأهداف الكمية للتكوين 

اأو�صى  وقد  اأ�صالكه.  خمتلف  يف  التكوين  واأمناط  املهني 

كذلك، باإحداث بكالوريا مهنية )بكالوريا التعليم التقني 

�صلك  يف  ينظم  ق�صري  مهني  BETP(  وتكوين  واملهني، 

التعليم  )م�صتوى  التاأهيلية  الثانويات  داخل  مهني  تاأهيل 

الثانوي التاأهيلي(.

التو�صيات،  تلك  بتحيني  ال�صتعجايل  الربنامج  قام  وقد 

بوا�صطة  التكوين  بتطوير  تتعلق  التي  تلك  منها  وخا�صة 

الرئي�صيني  النمطني  بو�صفهما  التناوب  وبوا�صطة  التمر�س 

حدده  الذي  نف�صه  التوجه  ويف  لل�صباب.  املهني  للتكوين 

التالميذ  اأعداد  بدوره  ال�صتعجايل  الربنامج  حدد  امليثاق، 

التكوين،  من  امل�صتهدفة  واملهن  تكوينهم،  يتعني  الذين 

والآجال التي يجب اأن تتحقق فيها تلك الأهداف. 

واإمنا  عليها،  املن�صو�س  التدابري  كافة  بتقييم  هنا  نقوم  لن 

امليثاق،  بها  جاء  التي  التو�صيات  يف  النظر  على  �صنقت�رش 

الرامي  الوطني  املجهود  يف  املهني  التكوين  اإ�صهام  وعلى 

املهيكلة  الثالثة  اعتمادا على اجلوانب  التمدر�س،  تعميم  اإىل 

والرتبية  املهني  التكوين  بني  اجل�صور  وهي  املهني؛  للتكوين 

الوطنية والتعليم العايل، وتطور اأمناط التكوين املهني، ومهننة 

امل�صارات الدرا�صية بالتعليم الثانوي التاأهيلي مع مد اجل�صور 

بني املناهج التعليمية املختلفة.
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الرتبية  اأ�صالك  بني  متف�صل  اأفق  يف  املهني  التكوين  تنظيم  اإن 

جديدة  بيداغوجية  بنية  اإىل  يوؤدي  اأن  �صاأنه  من  والتكوين 

تت�صمن:

الإعدادي يكون مفتوحا  التعليم  نهاية  •��تخ�ص�صا مهنيا يف 
التعليــم  الطلبـــة غري احلــا�صليــن على �صهادة  يف وجـــه 

الإعـدادي.

يعر�س  التاأهيلي  الثانوي  التعليم  يف  مندجما  مهنيا  •��تاأهيال 
على التالميذ احلا�صلني على �صهادة التعليم الإعدادي.

•�دبلوم التقني يف نهاية التعليم الثانوي.

•��دبلوم التقني املتخ�ص�س للتالميذ احلا�صلني على بكالوريا 
تقنية اأو مهنية.

حاملي  وجه  يف  مفتوح  تقني  طابع  ذو  جامعيا  •���صلكا 
البكالوريا.

يف الواقع، اأ�صبح بالإمكان اللتحاق بالتكوين املهني انطالقا 

التعليم املدر�صي. وبالفعل ميكن للتالميذ املتخرجني من  من 

التكوين  يف  الندماج  يختاروا  اأن  والتكوين  الرتبية  نظام 

لي�س  املهني  التكوين  نظام  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن  املهني. 

مفتوحا اإل يف وجه التالميذ البالغني �صن 15.

بعد الندماج يف  املدر�صي  بالتعليم  هذا ول ميكن اللتحاق 

التكوين املهني، وذلك ل�صببني، اأولهما غياب التن�صيق الفعلي 

التخطيط  يف  واملر�صدين  املهني  التكوين  عن  امل�صوؤولني  بني 

لتحديد اجل�صور بني النظامني. وثانيهما  غياب نظام لتقييم 

املهنــي  التكويــن  �صلك  يف  املكت�صبة  والكفايات  املعارف 

تعرتف به وزارة الرتبية الوطنيـة.

2. اأمناط املهننة

اأو�صى امليثاق مبجموعة من التدابري الرامية اإىل تعزيز اأمناط 

املهننة، اأي التعلم يف مكان العمل والتكوينات بالتناوب 

بني مركز التكوين واملقاولة.

منذ �صنة 2000، تك�صف الإح�صائيات وجود اجتاه عام نحو 

لل�صباب، وخا�صة يف  املوجه  املهني  التكوين  ارتفاع عر�س 

املركز،  داخل  التكوين  يبقى  ذلك،  ومع  العمومي.  القطاع 

هو املهيمن باملقارنة مع التكوين بالتمر�س والتكوين بالتناوب 

اللذين اأو�صى بهما امليثاق.

 ،2002 �صنة  ال�صباب قد زادت منذ  ا�صتيعاب  اأن طاقة  اأكيد 

وذلك ب�صبب اإحداث موؤ�ص�صات التعليم العام واملتخ�ص�س. 

اأغلبية تلك املوؤ�ص�صات تعتمد �صيغة التكوين  وباملقابل، فاإن 

اإ�رشاك  امليثاق هو  بينما كان هدف  التكوين،  داخل موؤ�ص�صة 

املهنيني ب�صكل اأكرب يف تكوين ال�صباب.

 اخلطاطة 3

النظام املغربي للرتبية والتكوين
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تطور الطاقة ال�صتيعابية ح�صب نوع التكوين )بالآلف(

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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التي  ال�صعوبات  اإىل  املوؤ�ص�صة  داخل  التكوين  هيمنة  ترجع 

دفاتر  واحرتام  املهنيني  مع  التكوينات  تنظيم  يواجهها 

التحمالت املو�صوعة م�صبقا، وتطوير تتبع �صارم للمتدربني. 

داخل  التعلم  بوا�صطة  التكوين  عر�س  فاإن  ذلك،  وب�صبب 

الطلبة  اأعداد  من   %9 �صوى  اليوم  ميثل  ل  العمل،  و�صط 

امل�صجلني على ال�صعيد الوطني )89(.

وح�صب نتائج درا�صة اأجنزها مكتب التكوين املهني واإنعا�س 

ال�صغل �صنة 2006 فاإن ن�صب ت�رشب املتدربني الذين يتابعون 

�صعف  اإىل  وتوؤدي  مرتفعة،  جد  التمر�س  بوا�صطة  التكوين 

لأفواج  بالن�صبة  اأنه  الدرا�صة  هذه  وتبني  املردودية.  ن�صب 

غادر  متدرب،   12 114 بني  2005، ومن  اإىل   2002 �صنوات 

قدرها  ت�رشب  بن�صبة  اأي  متدرب،   5 780 من  اأكرث  التكوين 

اأي   ،5 571 يتجاوز  ل  الأربعة  الأفواج  48%، عدد خريجي 

بن�صبة مردودية اإجمالية قدرها %46.

امل�صالك  على  التعرف  من  اخلربة  هذه  نتائج  •��مكنت 
املوؤ�ص�صة  اإن  بالتناوب.  التكوين  منط  تقبل  اأن  ميكن  التي 

الوطني  املكتب  اأي  املهني  للتكوين  الأ�صا�صية  العمومية 

من  النوع  هذا  يف�صل  ال�صغل،  واإنعا�س  املهني  للتكوين 

والتغلب  العمل،  مكان  يف  التعليم  من  للتقلي�س  التكوين 

امل�صالك  يف  وخا�صة  املتدربني،  مكت�صبات  �صعف  على 

املوجهة للقطاعات ال�صناعية. وهكذا انتقل عدد املتدربني 

الوطني  بالتناوب يف املكتب  التكوين  امل�صتفيدين من منط 

للتكوين املهني واإنعا�س ال�صغل من 380 �صنة 1988 اإىل اأكرث 

من 900 73 �صنة 2014.

امليثاق،  به  اأو�صى  الذي  بالتناوب  التكوين  اأن  •��ورغم 
للمتدربني  و�صارم  دقيق  تتبع  تنظيم  من  ميكن  والذي 

املهني  للتكوين  الوطني  املكتب  يف�صله  الذي  النمط  يظل 

واإنعا�س ال�صغل، فاإن تعميمه مازال يواجه عدة �صعوبات.

بالتمر�س  التكوين  منط  اأن  الو�صية  الوزارة  معطيات  تفيد 

�صنة 2013، اأي بعد مرور اأكرث من ع�رش �صنوات على تطبيق 

املف�رشة  العوامل  وتكمن  �صعيف.  جد  يزال  ما  امليثاق، 

انخراط  عدم  يف  التكوين  من  النمط  هذا  تنظيم  ل�صعوبات 

املقاولت، و�صعوبة اإر�صاء برامج للتكوين داخل املقاولت 

التي ت�صتقبل املتدربني. لهذا متت املحافظة على تكوين مهني 

يتم يف الغالب داخل موؤ�ص�صة التكوين.

اأ�صا�صيان  فاعالن  ال�صغل  مكان  يف  التكوين  منط  ويتوىل 

ناحية  ومن  التقليدية.  ال�صناعة  ووزارة  الفالحة  وزارة  هما 

التكوين  من  النمط  هذا  �صعف  يف  ال�صبب  يعود  اأخرى، 

املتخ�ص�س  التقني  مب�صتويات  الرتقاء  نحو  العام  التوجه  اإىل 

والتقني، وتكوين خريجني للقطاع ال�صناعي، اعتمادا على 

وبالفعل،  وبالتناوب.  التكوين،  مركز  داخل  التكوين  منط 

جزئيا  يتم  التكوين  من  العليا  امل�صتويات  هذه  تطور  فاإن 

اأي  املهني،  للتكوين  الأ�صا�صية  امل�صتويات  ح�صاب  على 

م�صتوى التخ�ص�س، وم�صتوى التاأهيل اللذين يهمان تكوين 

ب�صهولة  يتم تكوينهم  الذين  املوؤهلني  امل�صتخدمني، والعمال 

يف مكان ال�صغل، وخا�صة يف الفالحة وال�صناعة التقليدية.
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تطور اأعداد اخلريجني ح�صب نوع التكوين

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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 اجلدول 31

 الت�رشبات ومردودية التكوين يف م�صالك مكتب التكوين املهني 

واإنعا�س ال�صغل )2005-2002(

•�تخ�س الن�صب جمموع املتدربني واملتخرجني بني �صنتي 2005 و2002.
•��حتيل ن�صب الت�رشب اإىل الهدر واإىل ت�رشبات املتدربني احلا�صلة قبل نهاية 

التكوين.

•��تتعلق ن�صبة املردودية بعدد املتخرجني على العدد الإجمايل للمتدربني 
امل�صجلني يف تكوين بوا�صطة التمر�س.

امل�صدر: معطيات املكتب الوطني للتكوين املهني واإنعا�س ال�صغل - معاجلة 

الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

ن�صب املردودية ن�صب الت�رشب  القطاع 

%52  %46 ال�صناعة التقليدية واخلدمات 

%69  %27 الفندقة والطبخ 

%56  %39 البناء 

%23  %63 الن�صيج والألب�صة 

%34  %64 اجللد 

 اجلدول 32

توزيع املتدربني ح�صب منط التكوين �صنة 2013

 امل�صدر: وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني. 

 وثيقة قدمها ال�صيد الوزير يوم 21 نونرب 2014 اأمام اأع�صاء 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، �س. 9.

تكوين بالتمر�س تكوين بالتناوب  تكوين داخل املوؤ�ص�صة  عدد املتدربني 

30 979  70 670  248 916  350 565

%9  %20  %71  %100
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من املوؤكد اأن نظام التكوين املهني قد حقق تقدما مهما. لكن 

املقاولة  بني  متوازنة  بكيفية  »يتم  الذي  بالتناوب  التكوين 

مل  امليثاق،  عليه  ن�س  والذي  والتكوين«،  الرتبية  وموؤ�ص�صة 

يفر�س نف�صه بعد ب�صكل كامل، باعتباره معيارا مرجعيا. 

املهني  التكوين  بني  العالقة  تفعيل  الو�صع  هذا  وي�صتدعي 

واملقاولة وكل الهيئات املعنية التي من املفرو�س اأن تن�صق فيما 

ال�صلطات  بني  وم�صتدمية  منظمة  �رشاكة  »اإطار  لو�صع  بينها 

واجلهوية  املركزية  الأ�صعدة  على  والتكوين  بالرتبية  املكلفة 

التقليدية والتجارة  واملحلية، وبني غرف الفالحة وال�صناعة 

يف  امليثاق  بذلك  اأو�صى  كما  املعنية«  املهنية  الهيئات  وكل 

الدعامة الأوىل، املادة 51.

التمف�صل بني  احلالية  الو�صعية  ت�صتدعي  اأخرى،  ناحية  ومن 

ل  الأخري  هذا  كان  فاإذا  املهني.  والتكوين  الوطنية  الرتبية 

ي�صتقبل اإل اليافعني الذين يتجاوز عمرهم 15 �صنة، فما ع�صى 

الأطفال  ب�رشيحة  �صتتكلف  التي  املوؤ�ص�صاتية  البنية  تكون  اأن 

يلجوا  مل  والذين  �صنة،  و15   12 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

املدر�صة ومل يندجموا يف الرتبية غري النظامية؟

ال�صبيل  هو  الإجباري  التمدر�س  تعميم  اأن  الوا�صح  من 

الرئي�صي لكي ي�صتفيد جميع الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني 6 و15 �صنة من التكوين. ومع ذلك، يبقى النظام مواجها 

الذي  فال�صتطالع  املدر�صيني.  والت�رشب  النقطاع  ملع�صلة 

اأن  يبني  الأ�رش  حول  الب�رشية  للتنمية  الوطني  املركز  به  قام 

ثلث الأطفال الذين يغادرون املدر�صة ب�صكل مبكر يف�رشون 

املدر�صة«.  يحبون  بكونهم »ل  هذا  الدرا�صة  انقطاعهم عن 

ويف هذا الإطار األي�س من املنا�صب التفكري يف و�صائل اأخرى 

التالميذ  مواهب  على  للتعرف  الأ�صا�صية  املدر�صة  داخل 

التوجيه  توجيههم  يتمكن  حتى  مبكر،  ب�صكل  وميولتهم 

الأن�صب، والتغلب على ظاهرة الهدر املدر�صي؟ )90(.

3. مهننة امل�صارات الدرا�صية بالتعليم الثانوي التاأهيلي

املتعلقة  تو�صياته  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  اأرفق 

الثانوي  التعليم  من  ابتداء  جديدة  ممهننة  م�صارات  باإحداث 

التو�صيات،  هذه  ووراء  دقيقة.  تطبيق  بقواعد  التاأهيلي 

تكمن الأهمية التي يعطيها امليثاق ملهننة التعليم ومالءمته مع 

ال�صباب  اإرادة تقريب تكوين  ال�صغل، وكذا  متطلبات �صوق 

داخل  ممهننني  م�صارين  باإحداث  القت�صادي  املحيط  من 

موؤ�ص�صات التعليم الثانوي التاأهيلي.

يفرت�س اأن ي�صتفيد من امل�صار الأول ال�صباب الذين مل يتمكنوا 

من احل�صول على �صهادة الدرو�س الإعدادية. وي�صتغرق هذا 

الثاين،  امل�صار  اأما  التاأهيلي.  الثانوي  التعليم  امل�صار �صنتني يف 

فهو خم�ص�س لل�صباب الناجحني يف ال�صنة الأخرية من التعليم 

الإعدادي والذين ميكن توجيههم نحو بكالوريا الدرا�صات 

وي�صتغرق  املهنية.  البكالوريا  اأو   )BEPT( واملهنية  التقنية 

م�صتقال،  م�صلكا  باعتباره  �صنتني،  امل�صار  هذا  يف  التكوين 

يف  التكوين  من  متعددة  فرتات  مع  التاأهيلية،  الثانوية  داخل 

هذين  اقرتاحه  من  امليثاق  هدف  كان  ولقد  املهني.  الو�صط 

امل�صلكني داخل التعليم الثانوي التاأهيلي هو توجيه ال�صباب، 

التعلم الذي  وتكوينهم، واإعدادهم ملهن و�صيطة وفق منطق 

يرتقي بالتكوين املهني، حتى يت�صنى لهم الندماج يف �صوق 

ال�صغل مبا�رشة بعد تخرجهم من الثانوية التاأهيلية، اأو متابعة 

التكوين يف التكنلوجية التطبيقية بعد املرور من احلياة العملية.

غري اأنه، ويف غياب اأجراأة منا�صبة، مل تخرج تلك التو�صيات 

هذا  الرئي�صيون  الفاعلون  ويف�رش  التطبيق.  حيز  اإىل  بعد 

للتعليم  املخ�ص�صة  والو�صائل  الإمكانات  ب�صعف  الو�صع 

يف  للتالميذ  التداريب  �صمان  و�صعوبة  التاأهيلي،  الثانوي 

املعنيني   الفاعلني  خمتلف  بني  التن�صيق  وغياب  ال�صغل،  و�صط 

بالتكوين املهني،  الوطنية والوزارة املكلفة  الرتبية  من وزارة 

وممثلي املهنيني.

العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  بني  الروابط  حت�صي�س  وبغاية 

من  مبجموعة  امليثاق  جاء  املهني،  التكوين  اأ�صالك  وخمتلف 

بني  اجل�صور  حت�صني  منها  الغر�س  الطموحة،  التو�صيات 

اإتاحة  وخا�صة  والتكوين،  الرتبية  نظام  مكونات  خمتلف 

الفر�صة لل�صباب الراغبني يف ا�صتئناف م�صارهم الأكادميي بعد 

ال�صتفادة من تكوين مهني، تبعا لقدرات كل واحد منهم، 

ب�رشعة. ول  ال�صغل  �صوق  اأو عدم رغبته، يف ولوج  ورغبته 

ميكن اأن يتحقق ذلك اإل باإقامة ج�صور بني امل�صلكني. واحلال 

املهنية  الإجازات  اأما  بعد.  اإر�صاوؤها  يتم  مل  اجل�صور  تلك  اأن 

العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  باإحداثها  امليثاق  اأو�صى  التي 

فاإنها تعاين من نق�س كبري على م�صتويات الطاقة ال�صتيعابية، 

والتاأطري، وفر�س التدريب داخل املقاولة.

املراجــع 

)89( معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني )وثيقة مرجعية(.

)90( تلعب ال�رشاكة بني التعليم العمومي واملجتمع املدين دورا مهما يف 

تنظيم التكوينات املهنية لل�صباب خ�صو�صا بالو�صط القروي. 
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بكونها مفتوحة يف وجه جميع حاملي البكالوريا الراغبني يف 

ولوجها. ومع تطبيق الإ�صالح، اأ�صبح الت�صجيل يف الإجازات 

املهنية ويف املا�صرت والدكتوراه يخ�صع، بدوره، لالنتقاء.

يحتل التعليم اجلامعي مكانة بارزة يف التعليم العايل، وي�صتقبل 

حاليا 76.2% من الطلبة. وقبل اإ�صالح �صنة 2003، كانت تلك 

التعليم  �صمن  ح�صته  تقل�صت  وهكذا   .%84 تقارب  الن�صبة 

املتنامية  اجلاذبية  اإىل  ذلك  �صبب  ويعود  نقطة.   7.5 بـ  العايل، 

لقطاعات التعليم العايل الأخرى، وخا�صة منها التكوين املهني 

ملا بعد البكالوريا الذي ارتفعت ح�صته من 4.1% اإىل %12.4.

 الف�سل اخلام�س

تو�سيع التعليم العايل

اأكرب  داخله  اجلامعة  ت�صم  الذي  العايل  التعليم  تطوير  يعد 

عدد من الطلبة، اإحدى الغايات اجلوهرية التي ن�س عليها 

امليثاق الوطني للرتبية والتكوين. ويتعني اأن تكون اجلامعة 

للتنمية«  وقاطرة  منفتحة  »موؤ�ص�صة  دائما  امليثاق  ح�صب 

و»مر�صدا للتقدم العلمي والتقني« )املادة 10(.

من الوا�صح اأن تقييم الفارق بني ما ن�س عليه امليثاق وما حتقق 

زوايا  من  التقرير  هذا  يف  تناوله  �صيتم  الإ�صالح  تطبيق  اأثناء 

متعددة. ومع ذلك، �صيتم الرتكيز يف هذا الف�صل املخ�ص�س 

وعلى  العايل  للتعليم  الكربى  املكونات  على  الرتبية  لتعميم 

الدرا�صات  يف  الطلبة  اأعداد  تزايد  عن  الناجت  العر�س  تو�صع 

اجلامعية.

1. تعليم عال متعدد املكونات

اأو�صى امليثاق الوطني يف الدعامة 4، املادة 78، لإعادة هيكلة 

التعليم العايل على مدى ثالث �صنوات ق�صد »جتميع خمتلف 

مكونات التعليم ملا بعد البكالوريا، واأجهزته املتفرقة حاليا، 

و�صم اأكرث ما ميكن منها على �صعيد كل جهة، وحتقيق اأوثق 

تن�صيق بينهما«. غري اأن هذه التو�صية مل تطبق.

يتميز التعليم العايل بكونه ي�صم اجلامعات وموؤ�ص�صات تكوين 

املكونات،  لتلك  وت�صاف  اخل�صو�صية.  واملوؤ�ص�صات  الأطر 

التكوينات ما بعد الباكالوريا للتكوين املهني التي تكمل بنية 

التعليم العايل املغربي.

لكن  تدريجي،  ب�صكل  اخلا�س  العايل  التعليم  اإر�صاء  مت  وقد 

مكانته ما تزال متوا�صعة اإذ ل ميثل �صوى %5.3 من العر�س 

الإجمايل« داخل التعليم العايل.

نظامني  وتعاي�س  بالزدواجية،  املغربية  اجلامعات  وتتميز 

وت�صم  املحدود،  ال�صتقطاب  ذات  موؤ�ص�صات  داخلها: 

موؤ�ص�صات تكوين الأطر واملدار�س العليا، واملعاهد العليا، التي 

الطلبة.  اأعداد  كرثة  مع�صلة  بالتايل،  وتتفادى،  طلبتها،  تنتقي 

املفتوح،  ال�صتقطاب  ذات  امل�صماة  الأخرى،  املوؤ�ص�صات  اأما 

وتتميز  الكليات؛  يف  للتكوين  الأ�صا�صية  امل�صالك  ت�صم  فهي 
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بنية اأعداد الطلبة يف التعليم العايل

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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تطور ن�صبة التمدر�س اخلام يف التعليم العايل

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل  - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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التعليم  يف  للم�صجلني  اخلام  الن�صبة  اأن  الر�صم  هذا  من  يت�صح 

من  وانتقلت  و2013،   2000 �صنتي  بني  ت�صاعفت  قد  العايل 

10.6% اىل 22.1%. وقد تزامن ت�صارع وترية هذا النمو، الناجت 
عن تزايد اأعداد الطلبة، مع فرتة املخطط ال�صتعجايل. ويعود 

تزايد اأعداد الطلبة اجلامعيني اإىل تزايد ن�صبة التالميذ احلا�صلني 

على �صهادة البكالوريا، والتي بلغت 15% كمعدل �صنوي، منذ 

 %90 اإن   .2008-2000 الفرتة  0.6% خالل  مقابل   ،2008

من احلا�صلني على �صهادة البكالوريا �صجلوا خالل هذه الفرتة 

اإىل  كذلك،  الزيادة،  هذه  وتعود  اجلامعية.  املوؤ�ص�صات  يف 

انتقلت  التي  البكالوريا  النجاح يف  ن�صبة  احلا�صلة يف  الزيادة 

من 44.5% �صنة 2005 اإىل 57.3% �صنة 2012.

وتنبغي الإ�صارة، مع ذلك، اإىل اأن الن�صبة اخلام للم�صجلني يف 

الن�صب  دون  عرفتها،  التي  الزيادة  رغم  تظل،  العايل،  التعليم 

املغرب، وخا�صة  لدخل  مماثل  ذات دخل  بلدان  تعرفها  التي 

منها البلدان املغاربية. وكمثال على ذلك، فاإن ن�صبة التمدر�س 

الأردن،  يف   %38 بلغت   2012 �صنة  العايل  التعليم  يف  اخلام 

و37% يف تون�س، و 32% يف اجلزائر.

2. اجلامعة: تو�صع كبري

ظل تدفق امل�صجلني اجلدد يف اجلامعة م�صتقرا بني �صنتي 2001 

و2009، وبلغ حوايل 000 75 طالب كمعدل كل �صنة. ومل 

يعرف زيادة مطردة ودالة اإل ابتداء من �صنة 2010، لي�صل اإىل 

836 191 طالبا �صنة 2013، 47,6% منهم اإناث.

ا�صتقبلت م�صالك العلوم والتقنيات 30% من امل�صجلني اجلدد 

�صنة 2013. لكن هذا العدد يظل بعيدا عن هدف الثلثني الذي 

حدده امليثاق، والذي كان يتعني بلوغه منذ �صنة 2005. غري 

اأن ح�صة هذه امل�صالك قد ارتفعت ب�صكل دال منذ �صنة 2001 

حيث مل تكن تتجاوز %19.

بني �صنة 2001 و�صنة 2013، زادت اأعداد الطلبة يف اجلامعات 

باأكرث من ال�صعف، اإذ انتقلت من 629 261 اإىل 419 543. وقد 

الأكرب  الن�صبة  املفتوح  ال�صتقطاب  ذات  امل�صالك  ا�صتقبلت 

من هوؤلء الطلبة. ومتثل اليوم 86.7% من جمموع اأعداد طلبة 

التعليم اجلامعي. ومع ذلك، ينبغي اأن ن�صجل اأن ن�صبة الطلبة 

عرفت  قد  املحدود  ال�صتقطاب  ذات  امل�صالك  يف  امل�صجلني 

زيادة ل ي�صتهان بها؛ اإذ انتقلت من 8% �صنة 2001 اإىل %13,3 

�صنة 2013. ويرجع ال�صبب يف ذلك اإىل التنويع املتزايد لعر�س 

التكوين يف تلك امل�صالك منذ ال�رشوع يف تطبيق الإ�صالح.
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تطور اأعداد احلا�صلني على �صهادة البكالوريا

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل  - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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تطور اأعداد امل�صجلني اجلدد يف اجلامعة

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل  - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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توزيع امل�صجلني اجلدد ح�صب احلقل املعريف

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل  - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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تطور اأعداد طلبة اجلامعة ح�صب نوع ال�صتقطاب

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل  - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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يبني توزيع الطلبة ح�صب النوع اأن الذكور ميثلون 52.4% من 

قد  والإناث  الذكور  بني  امل�صاواة  موؤ�رش  واأن  الطلبة،  جمموع 

حت�صن بني �صنة 2001 و�صنة 2013.

والدرو�س  الدرا�صية  للمناهج  الإدارية  واملتابعة  التمدر�س 

املعلومــات  النظــام  بـ )APOGEE(. ويوفــر ذلك  املعروف 

التقييــم  من  التي متكن  الطلبــة،  م�صارات  واملعطيات حول 

املبــا�رش لن�صب ا�صتكمــال الدرا�صــة، واملـدة التــي ي�صتغرقهــا 

احل�صــول على ال�صهادات، والتكرارات واإعادة التوجيــه...

قامت  النظام،  هذا  يوفرها  التي  املعطيات  على  واعتمادا 

الوزارة �صنة 2012-2013 بدرا�صة حول اأفواج الطلبة امل�صجلني 

ب�صلك الإجازة يف املوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب املفتوح يف 

اجلامعات املغربية. وقد �صمل هذا البحث عينة ت�صم خم�س 

جامعات هي الأكرث تقدما يف تطبيق نظام APOGEE وهي:

•�جامعة حممد اخلام�س - الرباط ال�صوي�صي )موؤ�ص�صتان(؛
•�جامعة ابن طفيل - القنيطرة )3 موؤ�ص�صات(؛

•�جامعة عبد املالك ال�صعدي - تطوان )4 موؤ�ص�صات(؛
•�جامعة احل�صن الثاين - املحمدية )4 موؤ�ص�صات(؛

•�جامعة ابن زهر - اكادير)موؤ�ص�صتان(.

القانونية  العلوم  كلية  هي  البحث  بهذا  املعنية  واملوؤ�ص�صات 

والقت�صادية والجتماعية، وكلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 

الطلبة  اأفواج  على  الدرا�صة  اأجريت  وقد  العلوم.  وكلية 

 ،2007  ،2006 �صنوات  يف  الإجازة  �صلك  يف  امل�صجلني 

2008 و2009.

وتك�صف نتائج هذه الدرا�صة اأن ن�صبة التخرج )اأي احل�صول 

التكرار  �صنوات  اأخذ عدد  تبلغ، دون  �صهادة جامعية(  على 

بعني العتبار، حوايل 14% بالن�صبة لفوج 2006. وقد بلغت 

19% بالن�صبة لفوج 2009.

ح�صب اأرقام 2012، ميثل طلبة ال�صلك العادي الإناث %90.4 

�صلك  % 5.8 فقط يف  باجلامعة مقابل  امل�صجلني  من جمموع 

تعرف  الن�صبة  تلك  اأن  ويالحظ  الثالث.  وال�صلك  املا�صرت 

والدكتوراه  املا�صرت  يف  الذكور  الطلبة  لدى  طفيفا  ارتفاعا 

وبذلك  الثالث(.  ال�صلك  يف   %6.2 و  املا�صرت،  يف   %7.2(

بعد  ما  الدرا�صات  يف  امل�صجلني  الذكور  الطلبة  ن�صبة  تكون 

الإجازة )13.4%( اأعلى من ن�صبة الإناث )%9.6(.

3. املردودية الداخلية

 2001 �صنتي  بني  اجلامعة  عدد خريجي  تقريبا  ت�صاعف  لقد 

وقد  التكوين(.  م�صالك  نوعية  عن  النظر  )بغ�س  و2012، 

�صجل اأكرب عدد يف ال�صنة اجلامعية 2005-2006. وقد ترتب 

 LMD ذلك عن تزامن تخرج فوجني: الفوج الأول من نظام

النظام  الأخري من  والفوج  والدكتوراه(،  املا�صرت،  )الإجازة، 

)الآداب،  الثالثة  التخ�ص�صية  احلقول  اأن  ويالحظ  ال�صابق. 

والعلوم  والجتماعية،  والقانونية  القت�صادية  والعلوم 

والتقنيات(. تتقا�صم، على قدم امل�صاواة، عدد اخلريجني �صنة 

.2012

يبني توزيع اخلريجني ح�صب النوع اأن عدد الإناث ي�صاوي، 

بني  امل�صاواة  يف  حت�صن  لوحظ  وقد  الذكور.  عدد  تقريبا، 

اجلن�صني بني �صنتي 2001 و2008.

توفر  اجلامعي  للتعليم  الداخلية  املردودية  حتليل  يتطلب 

معطيات تخ�س كل اجلامعات خالل ع�رشية امليثاق. غري اأن 

حو�صبة تدبري املعطيات املرتبطة ببداية الإ�صالح مل تتم يف كل 

اجلامعات. لقد اعتمد بع�صها نظاما معلوماتيا خم�ص�صا لتدبري 
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تطور اأعداد الطلبة ح�صب النوع

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل  - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

250000

300000

200000

150000

100000

50000

0

147 058

284 760

258 659

114 571

20
0

0
-2

0
0

1
20

0
1-2

0
0

2
20

0
2-

20
0

3
20

0
3-

20
0

4
20

0
4-

20
0

5
20

0
5-

20
0

6
20

0
6-

20
0

7
20

0
7-

20
0

8
20

0
8-

20
0

9
20

0
9-

20
10

20
10

-2
0

11
20

11-
20

12
20

12
-2

0
13

QƒcòdG çÉfE’G

 الر�صم البياين 56

تطور اأعداد اخلريجني من اجلامعة

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل  - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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ل  )التي  النتائج  تبني  العتبار،  بعني  التكرارات  اأخذنا  اإذا 

)بعد  التخرج  ن�صبة  اأن   ،)2006 لفوج  بالن�صبة  اإل  تتوافر 

�صنوات  احت�صاب  مع   %31.2 تبلغ  �صهادة(  على  احل�صول 

�صنوات،   3 ت�صل  اأن  ميكن  التي  الإجازة  �صلك  يف  التكرار 

بينما اأقل من ن�صف هوؤلء اخلريجني يح�صلون على �صهادتهم 

اجلامعية يف املدة القانونية، اأي يف ثالث �صنوات.

الطلبة  من  مهمة  ن�صبة  اأن  يالحظ  الهدر،  م�صتوى  على 

�صهادة:  على  احل�صول  دون  العايل  التعليم  يغادرون   )%64(

25.2% منهم يغادرون الدرا�صة يف ال�صنة الأوىل من الإجازة، 
و40.2% بعد �صنتني من الدرا�صة و20.9% بعد ال�صنة الثالثة. 

ومنهم  بالدرا�صة،  الت�صبث  من  يتمكنون  املتبقون  والطلبة 

من يق�صي حتى 6 �صنوات يف اجلامعة دون اأن يح�صل على 

�صهادة.

وعلى م�صتوى احلقول التخ�ص�صية، يالحظ اأن كليات العلوم 

اأكرب  ت�صجل  التي  هي  والجتماعية  والقت�صادية  القانونية 

كليات  تتبعها  تخرج.  ن�صبة  واأدين   )%68( الهدر  من  ن�صبة 

العلوم والآداب والعلوم الإن�صانية )انظر الر�صم البياين بعده(.

يغادرون  الطلبة  من  مهما  اأن عددا  اأعاله  البياين  الر�صم  يبني 

اجلامعة دون احل�صول على �صهادة. كما اأن توقعات الربنامج 

�صنة   %69 تعادل  تخرج  ن�صبة  اإىل حتقيق  الرامية  ال�صتعجايل 

 ،)91( 2010-2009 �صنة  امل�صجلني  لفوج  بالن�صبة   2012

بعيدة املنال. اإن التعليم العايل ما يزال مطبوعا بالزدواجية، 

والثاين  »حمدود«  اأحدهما  لال�صتقطاب،  نظامني  وتعاي�س 

يف  كبريا  تزايدا  الأخري  النظام  هذا  ويواجه  حمدود«.  »غري 

اأعداد الطلبة، م�صجال الت�رشبات الأكرث قوة.

املفتوح كل  ال�صتقطاب  املوؤ�ص�صات ذات  وجت�صد تكوينات 

بخ�صة  فهي  العايل:  التعليم  منها  يعاين  التي  اجلودة  م�صاكل 

القيمة ب�صبب نظام ازدواجي )حمدود / غري حمدود(؛ يعتربها 

ل  من  اإل  عليها  يقبل  ل  متبقية  تكوينات  البكالوريا  حاملو 

املحدود،  ال�صتقطاب  موؤ�ص�صات  اإحدى  ولوج  ي�صتطيع 

ومكتظة  ال�صغل،  ل�صوق  مالئمة  غري  املقاولت  وتعتربها 

ب�صبب اأعداد الطلبة املتزايدة )92(، وينظر اإليها املجتمع نظرة 

�صلبية.
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 توزيع الطلبة امل�صجلني يف الإجازة �صنة 2006 

ح�صب امل�صار الدرا�صي واحلقل املعريف

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل  - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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اجلدول 33

الن�صبة املائوية للتخرج يف املدة القانونية ح�صب الفوج

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي

فوج  2009 فوج  2008  فوج  2007  فوج  2006   

20 515  20 050  25 401  25 934  عدد امل�صجلني 

اجلدد

%19  %22  %14  %14  ن�صبة  التخرج 

يف 3 �صنوات

 اجلدول 34

ن�صبة التخرج يف �صلك الإجازة ح�صب مدة الدرا�صة )فوج 2006(

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي

املجموع يف 6  يف 5  يف 4  يف 3   

)بالتكرار اأو بدونه( �صنوات  �صنوات  �صنوات  �صنوات   

%31,2  %1,8  %5,2  %10,2  %14,0 ن�صبة التخرج 

املراجــع 

)91( ال�صهادة امل�صتهدفة هي البكالوريا + ثالث �صنوات.

)92( انظر الف�صل حول التاأطري البيداغوجي.
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 الف�سل ال�ساد�س

التعليم اخلا�س واإ�سهامه يف تعميم التمدر�س

يف  اأ�صا�صيني  مكونني  املهني  والتكوين  اخلا�س  التعليم  يعترب 

ي�صاهم  حيث  ال�صباب،  وتكوين  التمدر�س  تعميم  دينامية 

تاأهيل  على  الثاين  ويعمل  املغربية،  املدر�صة  تطوير  الأول يف 

ال�صباب املتدربني لالندماج يف �صوق ال�صغل.

1. التعليم اخلا�س وتعميم التمدر�س

امليثاق  تو�صيات  �صمن  مهمة  مكانة  اخلا�س  التعليم  يحتل 

املخطط  عاد  وقد  تو�صيعه.  يتعني  مدى  اأي  اإىل  حدد  الذي 

ال�صتعجايل فحنَينّ تلك التو�صيات، حمددا ن�صبة املتمدر�صني 

التي يجب اأن ي�صتوعبها هذا القطاع يف اأفق 2012 يف %20.

اخلا�س  القطاع  بت�صجيع   18 الدعامة  يف  امليثاق،  اأو�صى 

ومراقبة  �صريه وجودته،  معايري  والتكوين، و�صبط  للرتبية 

العرتاف  بغاية  تكويناته  جودة  من  والتحقق  موؤ�ص�صاته، 

للتقييم.  واإخ�صاعه  ملتخرجيه،  ي�صلمها  التي  بال�صهادات 

اإىل  الرامية  التدابري  من  مبجموعة  كذلك،  اأو�صى  وقد 

ت�صجيع هذا القطاع، كو�صع نظام جبائي مالئم وم�صجع 

للموؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة، واإن�صاء املوؤ�ص�صات التعليمية 

اخلا�صة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  وتلتزم  العام.  النفع  ذات 

الت�صجيل  ر�صوم  بتطبيق  دائما-  امليثاق  بدورها -ح�صب 

التي حتدد باتفاق مع �صلطة الرتبية والتكوين، لتمكني اأكرب 

عدد ممكن من التالميذ من اللتحاق بها، وامل�صاهمة، على 

هذا النحو، يف تعميم التمدر�س.

البتدائي  التعليم  تقدم  القطاع،  لهذا  الكمي  التطور  يبني 

التالميذ  جمموع  بني   %13.6 ي�صتوعب  فهو  اخلا�س: 

ي�صتقبل  يكن  مل  الذي  الوقت  يف   ،2013 �صنة  املتمدر�صني 

�صوى 4.7% من التالميذ املتمدر�صني �صنة 2000، اأي بزيادة 

تطور  اأكرب  الذي عرف  الإعدادي هو  التعليم  لكن  نقط.   9

حل�صة التعليم اخلا�س فيه، اإذ ت�صاعفت ن�صبة املتمدر�صني يف 

�صنة   %1.44 من  منتقلة  مرات  خم�س  اخلا�صة  الإعداديات 

وب�صورة  نقط.   6 بزيادة  اأي   ،2013 �صنة   %7.5 اإىل   2000

اإجمالية، هناك تقدم كبري يف م�صاهمة القطاع اخلا�س، واإن 

كان ذلك ب�صورة متفاوتة ح�صب اجلهات. فاإذا كانت ن�صبة 

املتمدر�صني فيه تبلغ 20% يف بع�س اجلهات، فاإن الأمر لي�س 

كذلك يف جهات اأخرى.

ح�صة  عرفت  و2013،   2000 بني  املرتاوحة  الفرتة  خالل 

التالميذ املتمدر�صني يف التعليم اخلا�س، ويف جميع الأ�صالك، 

مع   ،%11.3 اإىل   %4.2 من  انتقلت  حيث  ملحوظا،  ارتفاعا 

البي�صاء  الدار  جهة  ففي  اجلهات.  ح�صب  مهمة  تفاوتات 

�صنة   %13.6 من  اخلا�س  التعليم  م�صاهمة  انتقلت  الكربى، 

زمور  �صال  الرباط  جهة  ويف   .2013 �صنة   %26 اإىل   2000

اخلا�س  القطاع  يف  املتمدر�صني  التالميذ  ن�صبة  بلغت  زعري، 

19% �صنة 2013، يف الوقت الذي مل تكن تتجاوز 8.7% �صنة 

.2000

يف املقابل، مل يعرف القطاع اخلا�س تقدما مماثال يف جهات 

12.3% من جمموع  2013 �صوى  �صنة  ي�صتقبل  اأخرى. فهو مل 

الن�صبة يف  تلك  بوملان، حيث كانت  فا�س  التالميذ يف جهة 

حدود 3.8% �صنة 2000. ويف جهة مكنا�س تافياللت، تقدم 

 .2013 �صنة   %8.6 ليبلغ  نقط،   8 من  باأكرث  اخلا�س  التعليم 

�صنة  اخلا�س  القطاع  يف  املتمدر�صني  ن�صب  بلغت  وباملثل، 

جهة  يف  و%16.9  ورديغة،  ال�صاوية  جهة  يف   %11.4  ،2013

يكن  مل  الذي  الوقت  يف  احلمراء،  ال�صاقية  بوجدور  العيون 
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تطور ح�صة التعليم اخلا�س ح�صب الأ�صالك التعليمية

امل�صدر: معطيات وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني - معاجلة الهيئة 

الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

6,7

13,6

11,3

8,0

7,5
4,7

4,2

1,4

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013

»∏«gCÉàdG …ƒfÉãdG…OGóYE’G …ƒfÉãdG»FGóàH’G´ƒªéŸG



111 التقرير التحليلي

يف  اأما  التوايل.  على  و%2.1   %3.1 �صوى   ،2000 �صنة  ميثل، 

جهة تازة تاونات احل�صيمة فيواجه التعليم اخلا�س �صعوبات 

�صنة  املتمدر�صني  من   %2.6 �صوى  ي�صتقبل  مل  حيث  كربى، 

.2013

ويرجع البطء الذي يعرفه تو�صع التعليم اخلا�س على ال�صعيد 

الوطني اإىل عدة عوامل:

•��لقد تطور التعليم اخلا�س، ب�صكل عام يف الو�صط احل�رشي، 
الذي  الكبري  للتنامي  ا�صتجابة  الكربى  املدن  يف  وخا�صة 

يف  وخا�صة  التعليم،  هذا  على  الجتماعي  الطلب  عرفه 

اإىل  التوجه  هذا  ويعود  والإعدادي.  البتدائي  ال�صلكني 

وجود طبقة و�صطى قادرة على حتمل كلفة الرتبية اخلا�صة، 

ومتميزة  مفيدة  خدمات  يوفر  مدر�صي  و�صط  عن  تبحث 

لأبنائها، كالنقل، واملطاعم املدر�صية، وغريها من اخلدمات 

التي ل يوفرها القطاع العمومي اإل نادرا.

•��يقوم التعليم اخل�صو�صي على اأ�صا�س منطق اقت�صادي. لذلك 
البوادي  ويف  ال�صغرى،  املدن  يف  بال�صتثمار  يجازف  ل 

مراعاة لقدرة الأ�رش على حتمل الكلفة التي يتطلبها. وهذا 

الواقع مل يكن لي�صاعد على خلق مدار�س خا�صة ذات النفع 

العام. وقد نتج عن ذلك �صعف م�صاهمة التعليم اخلا�س يف 

تعميم الرتبية يف تلك املناطق.

لفائدة  الرتبية  مهن  يف  التكوين  يف  احلا�صل  النق�س  •��اإن 
على  ي�صاعد  ل  الوطني  ال�صعيد  على  اخلا�س  القطاع 

تو�صع هذا القطاع الذي ي�صتعني، جزئيا، مبدر�صي القطاع 

العمومي.

اخلا�صة  التعليمية  للموؤ�ص�صات  خارجي  تقييم  غياب  •��اإن 
قيا�س جودة  من  بها متكن  موثوق  معطيات  على  يقوم  ل 

والتعرف،  حمددة،  معايري  وفق  تقدمها  التي  اخلدمات 

بالتايل، على تلك التي حترتم املعايري املعمول بها، وت�صتحق، 

بالتايل، ال�صتفادة من الت�صجيعات التي ين�س عليها امليثاق، 

والتي مت اإر�صاوؤها بالفعل.

تبقى  التعميم  يف  اخلا�س  القطاع  م�صاهمة  فاإن  •��وهكذا، 
دون امل�صتوى الذي حدده امليثاق.

2. ح�صة التعليم اخلا�س يف التعليم العايل

ي�صم التعليم العايل اخلا�س 211 موؤ�ص�صة تقع يف املدن الكربى، 

ا�صتقبلت ما جمموعه 920 37 طالب وطالبة �صنة 2013-2012، 

مقابل 519 11 �صنة 2001، اأي بنمو �صنوي ن�صبته %10.4.

على م�صتوى التوزيع اجلغرايف، تتمركز 43% من موؤ�ص�صات 

البي�صاء الكربى، و%18  الدار  العايل اخلا�س يف جهة  التعليم 

يف جهة الرباط �صال زمور زعري. وتتوزع املوؤ�ص�صات املتبقية 

 ،2013-2001 فرتة  ويف  الأخرى.  اجلهات  خمتلف  على 

اإذ  كبري،  ببطء  اخلا�س  العايل  للتعليم  العامة  الن�صبة  ارتفعت 

انتقلت من 4.2% اإىل %5.3.

جمموع  من   %35.1 والتقنيات  العلوم  م�صالك  طلبة  ميثل 

امل�صجلني يف موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�س. وما تزال تلك 

الن�صبة بعيدة عن الثلثني اللذين ن�س عليهما امليثاق. وبلغ عدد 

�صنة  فقط   206 مقابل   2013 �صنة   1 235 املهنية  التخ�ص�صات 

مكانة  والتوا�صل  والتدبري  التجارة  م�صالك  وحتتل   .2001

الهيمنة بـ 890 م�صلكا، مقارنة مع امل�صالك العلمية والطبية 

قليلة العدد لكونها تتطلب ا�صتثمارات مهمة يف التجهيزات 

م�صالك  اعتماد  مت   ،2010 �صنة  ومنذ  املتخ�ص�صة.  واملعدات 

التاأكد من مطابقتها  بعد  العايل اخلا�س،  التعليم  التكوين يف 

لدفرت املعايري البيداغوجية اخلا�س باعتماد م�صالك التكوين. 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  متنحها  التي  لل�صهادات  وميكن 

اخلا�س اأن حتظى مبعادلة ال�صهادات الوطنية.

وكما هو ال�صاأن بالن�صبة للتعليم املدر�صي اخلا�س، فاإن غياب 

ميكن  ل  الوطني،  ال�صعيد  على  به  معرتف  خارجي  تقييم 

اخلا�س،  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  م�صتوى جودة  تقدير  من 

ل  التي  وتلك  اجلودة  معايري  حترتم  التي  تلك  بني  والتمييز 

العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  لتتبع  احلايل  النمط  اإن  حترتمها. 

والذي عهد به للجامعات، ل ي�صمن تتبعا دقيقا كما يقت�صي 

ذلك تقييم خارجي حقيقي.

 الر�صم البياين 59

تطور اأعداد طلبة التعليم العايل اخلا�س ح�صب احلقل املعريف

امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل - معاجلة الهيئة الوطنية للتقييم لدى 

املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

Ò«°ùàdG-ÒHóàdG-IQÉéàdG-π°UGƒàdG ¢Sóæ¡ŸG Ωƒ∏Y-äÉ«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG

´ƒªéŸG á«Ñ£dG ¬Ñ°T äÉ°SGQódG

11 519

37 920

23 610

13 321

989
8 566
2 252

20
0

2-
20

0
3

20
0

3-
20

0
4

20
0

4-
20

0
5

20
0

5-
20

0
6

20
0

6-
20

0
7

20
0

7-
20

0
8

20
0

8-
20

0
9

20
0

9-
20

10
20

10
-2

0
11

20
11-

20
12

20
12

-2
0

13

20
0

0
-2

0
0

1
20

0
1-2

0
0

2



تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 2013-2000 112

ا�صتغرقها  التي  املدة  طيلة  الرتبية،  تعميم  �صيا�صة  اندرجت 

لأنها  الإ�صالحية  الربامج  من  جمموعة  يف  امليثاق،  تطبيق 

ذلك،  ومع  والتكوين.  الرتبية  لنظام  جوهريا  حتديا  ت�صكل 

فاإن عملية تعميم الرتبية مل تتحقق بعد، وذلك على الرغم من 

املكت�صبات والإجنازات التي مت ت�صجيلها على م�صتوى التعليم 

البتدائي والتمدر�س الإجباري.

وعلى الرغم من املجهودات املبذولة، والرهانات التي ميثلها 

التعليم الأويل بالن�صبة لنمو الطفولة املبكرة، فاإن هذا ال�صلك 

القروي  الو�صط  يف  خا�صة  �صعيف،  منو  �صوى  يعرف  مل 

اخلا�س.  القطاع  به  يتكلف  احل�رشي، حيث  للو�صط  خالفا 

اإن الزدواجية تقليدي/ع�رشي التي تطبع التعليم الأويل تعيق 

النمط  يظل  جودته.  على  ملحوظ  ب�صكل  وتوؤثر  جتان�صه، 

التقليدي للتعليم الأويل �صائدا على الرغم من انخفا�س اأعداد 

الجتماعية  التفاوتات  تزال  وما  ي�صتقبلهم.  الذين  الأطفال 

القرويني،  الأطفال  حرمان  يف  وت�صاهم  تطبعه،  والرتابية 

ي�صل  موؤهلني، مل  مربني  غياب  وبفعل  ال�صغريات.  والبنات 

اإىل م�صتوى اجلودة املطلوب لال�صطالع  التعليم الأويل بعد 

برتبية الأطفال �صغار ال�صن كما يجب.

اإل  الإجباري واقع ملمو�س يف البتدائي،  التعليم  تعميم  اإن 

الإعدادي  الثانوي  التعليم  م�صتوى  يف  كاف  غري  يظل  اأنه 

فيما يخ�س  القروي،  الو�صط  امل�صجل يف  التقدم  والتاأهيلي. 

عرف  فقد  ودال.  ملحوظ  تقدم  خا�س،  ب�صكل  البنات 

�صنة  و15   6 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الأطفال  متدر�س 

وترية  ت�صارعت  وقد  الإ�صالح.  ع�رشية  خالل  م�صتمرا  منوا 

ال�صتعجايل. ومع ذلك، مل  املخطط  تطبيق  اأثناء  النمو  ذلك 

عليه  ن�س  الذي  الإجباري  التعليم  تعميم  هدف  بلوغ  يتم 

امليثاق. كما عرفت دمقرطة الرتبية تقدما طفيفا اإل اأنه يتعني 

والهدر  التكرار  عن  الناجتة  الت�رشبات  من  باحلد  تعزيزها 

اإن  الإجباري.  التمدر�س  تعميم  يعيقان  اللذين  املدر�صي، 

اإل بجزء  يتكلفان  املهني، ل  النظامية، والتكوين  الرتبية غري 

ونتيجة  للمدر�صة.  واملغادرين  الدرا�صة  عن  املنقطعني  من 

يف  املدر�صة  وهجرة  الدرا�صة،  عن  النقطاع  ي�صتمر  لذلك، 

اأمية ال�صباب التي مل نتمكن بعد من حموها، كما ن�س  تغذية 

على ذلك امليثاق.

ما  الرتبية  اإ�صكالية  اأن  املعاينات،  هذه  خالل  من  ويت�صح 

جميع  اأن  كما  القروي.  الو�صط  يف  بحدة  مطروحة  تزال 

يتحقق،  مل  الإجباري  التمدر�س  تعميم  اأن  توؤكد  املعطيات 

ال�صو�صيو- الإكراهات  عن  ناجتة  املدر�صية  الت�رشبات  واأن 

الأ�رش  منها  تعاين  التي  الجتماعية  ال�صعوبات  اإن  اقت�صادية. 

الفقرية واملحرومة تقو�س املجهودات املبذولة من اأجل تعميم 

وي�صتدعي  الإعدادي،  م�صتوى  على  وخا�صة  التمدر�س، 

تدخل نظام الرتبية والتكوين.

الطلبة،  لأعداد  منظم  غري  تزايدا  العايل  التعليم  يعرف 

املردودية  م�صتوى  على  كبري  ونق�س  مهمة،  ت�رشبات  مع 

العمومية، ويبخ�س  اجلامعات  يعرقل منو  ما  الداخلية. وهذا 

قيمة الكليات ذات ال�صتقطاب املفتوح، وينال من �صورتها، 

وذلك على الرغم من الإ�صالحات التي عرفها هذا التعليم.

الوطنية  الرتبية  يف  اخلا�س  التعليم  عرفه  الذي  النمو  ورغم 

دون  الكربى،  املدن  يف  متمركزا  ظل  فاإنه  العايل،  والتعليم 

يخ�صع  اأن  ودون  امليثاق،  يف  له  املحددة  الأهداف  يبلغ  اأن 

للتنظيم والتقييم ال�رشوريني ملواكبة منو ميتاز باجلودة.

بالرتبية  الرتقاء  اأجل  من  مهم  تطور  �صك،  بدون  يوجد، 

للجميع. لكن يف ختام هذا التقييم، لبد من اإبراز عامل يعرقل 

ب�صكل جدي حتقيق اأهداف امليثاق، األ وهو غياب التمف�صل 

العمل  متا�صك  من  يحد  ما  املهني؛ وهو  والتكوين  الرتبية  بني 

اجلهود  لتح�صني  اإ�صرتاتيجية  بلورة  منه  وخا�صة  العمومي، 

الهدر املدر�صي، وهجرة  الرتبية، واحلد من  اإىل تعميم  الرامية 

املدر�صة. اإن كل ن�صق من الأن�صاق الفرعية املكونة لنظام الرتبية 

والتكوين ي�صتغل ككيان مغلق، وهذا ما يحد من اجل�صور بني 

اإعادة  اإمكانات  ال�صباب  متنح  التي  اجل�صور  تلك  مكوناته، 

التوجيه، تبعا ملوؤهالت ومواهب وقدرات كل واحد منهم.

خــاتـمــة اجلزء الثالث



اجلزء الرابع

الأداء
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مكت�صبات  اأ�صبحت   ،)93( الدولية  الأبحاث  لتطور  تبعا 

التالميذ حتتل مكانة مركزية يف ان�صغالت الفاعلني الرتبويني. 

ففي العديد من البلدان، ي�صتعني اأولئك الفاعلون بنتائج تلك 

التالميذ،  تعلمات  اأداء  لت�صخي�س  الأبحاث وال�صتطالعات 

لتطوير  الالزمة  التدابري  الدرو�س منها، واتخاذ  وا�صتخال�س 

امل�صامني واملمار�صات البيداغوجية يف املدر�صة.

املدر�صة  ينتظر من  قيا�س ما  التالميذ  تقييم مكت�صبات  ويعني 

لتقييم  عنا�رش  يوفر  اأن  التقييم  لذلك  وميكن  لهم.  تقدمه  اأن 

مردودية املدر�صة ب�صكل عام.

الرتبية  لنظام  �صامل  بتقييم  امليثاق  اأو�صى  الذي  الوقت  ويف 

والتكوين ق�صد مواكبة الإ�صالح، وحت�صني اأداءات املدر�صة، 

يتم  مل  بيداغوجية،  بافتحا�صات  القيام  على  كذلك،  ن�س، 

اإجنازها.

»و�صع  على   )103 )املادة   6 الدعامة  يف  امليثاق  ين�س 

معايري للتقييم والمتحانات، واإن�صاء بنك للروائز، ومواد 

على  ومعتمدة  والدقة،  بال�صالحية  مت�صمة  الختبار 

واملناهج  الربامج  يف  املحددة  التعليم  وحمتويات  اأهداف 

تفعيل  على  ين�س  دعامته 16  يف  ين�س  كما  الر�صمية«. 

درا�صات الفتحا�س البيداغوجي.

من الوا�صح اأن هذه الدعامة ال�صاد�صة تقوم ب�رشد التو�صيات 

تقييما  ي�صتلزم  ما  وهو  المتحانات،  اإجراء  بطرائق  املتعلقة 

ل  التقييم  هذا  اأن  ورغم  بعد.  اإجنازه  يتم  مل  ومعمقا  خا�صا 

يتناول تقييم طرق اإجراء المتحانات، فاإنه ميكن مع ذلك، اأن 

املتعلقة مبعرية الختبارات والفتحا�صات  التو�صيات  نعتمد 

تقييم  اأ�صبح  الفتحا�صات  تلك  غياب  ويف  البيداغوجية. 

الرتبية  نظام  مردودية  لتقييم  عنها  غنى  ل  اأداة  املكت�صبات 

والتكوين.

يعتمد هذا التقييم على الدرا�صات املتعلقة بتقييم مكت�صبات 

التالميذ التي اأجنزت يف اإطار الربنامج الوطني لتقييم التعلمات 

)PNEA( )94(؛ وهو برنامج اأجنزته �صنة 2008 الهيئة الوطنية 

مع  بتعاون  اآنذاك،  للتعليم  الأعلى  املجل�س  لدى  للتقييم 

الوطنية  الدرا�صة  هذه  وت�صمل  لالمتحانات.  الوطني  املركز 

التعليم  من  وال�صاد�صة  الرابعة  ال�صنتان  هي  م�صتويات  اأربعة 

الإعدادي.  التعليم  من  والثالثة  الثانية  وال�صنتان  البتدائي، 

وكان هدفها يتمثل يف تقييم اأداءات التالميذ يف الريا�صيات، 

والعلوم، واللغتني العربية والفرن�صية. ومت اإعداد التقييم على 

اأ�صا�س املناهج التعليمية الوطنية.

 الف�سل الأول

تقييم مكت�سبات املدر�سة واأدائها

يعالج هذا الف�صل املخ�ص�س لالأداء بعدا جوهريا من اأبعاد تقييم نظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي، ويحاول 

الوقوف على مردوديته وجناعته.

مردوديته  للتقييم من حيث  برمته  والتكوين  الرتبية  »نظام  باإخ�صاع   157 املادة   16 الدعامة  امليثاق يف  يو�صي 

الداخلية واخلارجية، الرتبوية والإدارية. وي�صتند هذا التقييم، اإ�صافة اإىل درا�صة التدقيق البيداغوجي والإداري 

واملايل، اإىل التقييم الذاتي لكل موؤ�ص�صة تربوية، واإىل ال�صتطالع الدوري لآراء الفاعلني الرتبويني و�رشكائهم يف 

جمالت ال�صغل والعلم والثقافة والفن«.

يف غياب تقييمات قطاعية تتناول الأبعاد املتعددة لنظام الرتبية والتكوين والبحث العلمي من اأجل اإبراز مردودية 

مكوناته، �صيتم، يف هذا التقرير، تقييم خم�صة اأبعاد، ا�صتنادا اإىل معطيات ا�صتطالعات التقييم الوطنية والدولية 

املتوافرة. وينبغي اأن ن�صري اإىل اأهمية تلك الأبعاد وكونها متكن من الوقوف على اأداء املنظومة الرتبوية من خالل 

قيا�س م�صتوى مكت�صبات التالميذ، ومناخ املدر�صة واجلامعة، ودرجة الإن�صاف، واملردودية اخلارجية للجامعات 

عرب اندماج اخلريجني، وم�صتوى الإنتاج العلمي.
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الوحيدة  الدرا�صة  )وهي  الوطنية  الدرا�صة  هذه  اإىل  بالإ�صافة 

التي اأجنزت حلد الآن(، وفرت درا�صات اأخرى اأجنزت حول 

 «TIMSS» املغرب )95( عنا�رش للمقارنة. فقد ان�صبت الدرا�صة

الثانية  وال�صنة  البتدائي،  التعليم  من  الرابعة  ال�صنة  على 

يف  التالميذ  تقييم  مت  حيث  الإعدادي،  الثانوي  التعليم  من 

الريا�صيات والعلوم. اأما الدرا�صة «PIRLS»، فقد قامت بتقييم 

تالميذ ال�صنة الرابعة من التعليم البتدائي يف جمال القراءة.

1. مكت�صبات التالميذ 

1.1. اأداءات التالميذ يف املواد العلمية 

يف  �صاركوا  الذين  التالميذ  عليها  ح�صل  التي  النقط  تبني 

الدرا�صة PNEA )2008( اأن اأكرث من 40% من تالميذ ال�صنة 

ال�صاد�صة ابتدائي ح�صلوا على معدل يفوق متو�صط التالميذ 

الذين مت تقييمهم )96(.

اأما يف الإعدادي، وعلى العك�س من ذلك، فقد ح�صل %92 

الثالثة على  ال�صنة  الثانية و84% من تالميذ  ال�صنة  من تالميذ 

نقط يف الريا�صيات تقل عن املعدل. ويف الفيزياء والكيمياء 

بلغت تلك الن�صب 83% يف ال�صنة الثانية اإعدادي و86% يف 

ال�صنة الثالثة، وذلك يف الوقت الذي جتاوزت 90% بالن�صبة 

تالميذ لهذين امل�صتويني يف علوم احلياة والأر�س. مكت�صبات  م�صتوى  اأن   TIMSS البحث  نتائج  تربز 

و2011،   2003 �صنتي  بني  تراجع  قد  ابتدائي  الرابعة  ال�صنة 

الريا�صيات، ومن  335 نقطة يف  اإىل  347 نقطة  انتقل من  اإذ 

304 نقطة اإىل 264 نقطة يف العلوم )97(.

عليها  املح�صل  النقط  حت�صنت  اإعدادي،  الثانية  ال�صنة  ويف 

 ،)98( 2003 )387 نقطة(  الريا�صيات حت�صنا طفيفا �صنة  يف 

مقارنة مع النقط املح�صل عليها �صنة 1999 )337 نقطة(، ثم 

�صجلت انخفا�صا لت�صل اإىل نقطة 371 �صنة 2011. ويف العلوم، 

كان  ما  مع  باملقارنة  التالميذ،  مكت�صبات  م�صتوى  انخف�س 

من  اأعلى  م�صتوى  بقائه يف  مع  2003 و2007،  �صنتي  عليه 

امل�صتوى امل�صجل �صنة 1999.

 الر�صم البياين 60

توزيع التالميذ يف املواد العلمية ح�صب م�صتويات اأداءاتهم �صنة 2008 

)من 0 اإىل 100 نقطة بالن�صبة ملختلف امل�صتويات(
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 تطور النتائج التي ح�صل عليها التالميذ املغاربة 

يف الريا�صيات والعلوم )1999، 2011(
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.)2008( PNEA الربنامج الوطني لتقييم التعلمات
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2007 201120031999

396

323

402
376

»FGóàHEG á©HGôdG áæ°ùdG …OGóYEG á«fÉãdG áæ°ùdG

304 297
264

العلوم

 امل�صدر: تقارير الدرا�صات TIMSS، 1999، 2003، 2007 و2011 

)املتو�صط بالن�صبة ملجموع البلدان امل�صاركة هو 500 نقطة(.

من  يتكون  �صلم  حتديد  مت   PIRLSو  TIMSS الدرا�صتني  يف 

امل�صتوى  وهو  الأول،  امل�صتوى  يطابق   : م�صتويات  اأربعة 

عن  وتقل  نقطة   400 تفوق  اأو  تعادل  التي  النتيجة  الأدنى، 

475. وامل�صتوى الثاين، وهو امل�صتوى املتو�صط، يطابق النتيجة 

التي تعادل اأو تفوق 475 نقطة دون اأن تتجاوز 550 نقطة. 

الكفايات  من  املتمكنني  غري  التالميذ  ن�صبة  وبخ�صو�س 

البلدان  اأحد  هو  املغرب  اأن  املقارن  التحليل  يبني  الأ�صا�صية، 

التي تعرف فيها هذه الن�صبة اأكرب ارتفاع، بعد اليمن بالن�صبة 

الثانية  لل�صنة  بالن�صبة  غانا  وبعد  ابتدائي،  الرابعة  لل�صنة 

والبلدان  املغرب  بني  الفارق  فاإن  احلال،  وبطبيعة  اإعدادي. 

و�صنغافورة،  تايبيه  كال�صني  العليا،  امل�صتويات  يف  امل�صنفة 

�صا�صع جدا. فهو يتجاوز على التوايل 70 و55 نقطة كن�صبة 

مئوية يف ال�صنة الرابعة ابتدائي، وال�صنة الثانية اإعدادي )بعبارة 

اأخرى، اإن ن�صبة �صئيلة جدا من تالميذ تلك البلدان )5%( هي 

التي ت�صل اإىل هذا امل�صتوى الأدنى، مقابل 70% اإىل 60% من 

التالميذ املغاربة(.

النتيجة  يطابق  املرتفع،  امل�صتوى  وهو  الثالث،  وامل�صتوى 

التي تعادل اأو تفوق 550 نقطة دون اأن تتجاوز 625 نقطة. 

واأخريا، يف امل�صتوى الرابع، وهو امل�صتوى العايل، تعادل اأو 

تتجاوز فيه النقطة املح�صل عليها 625 نقطة.

اأغلبهم  اأن  ال�صلم  هذا  وفق  املغاربة  التالميذ  توزيع  يبني 

ابتدائي،  الرابعة  ال�صنة  يف  الأدنى.  امل�صتوى  ي�صلون  ل 

يف   %74 امل�صتوى  هذا  دون  يوجدون  الذين  التالميذ  وميثل 

الريا�صيات و84% يف العلوم.

64% و61% على  اإعدادي، فاإنهم ميثلون  الثانية  اأما يف ال�صنة 

ل  امل�صتوى  هذا  اإىل  ي�صلون  الذين  واأغلبية   .)99( التوايل 

م�صتوى  ذوي  التالميذ  ن�صبة  اأن  ذلك  تخطيه.  ي�صتطيعون 

متو�صط ل تتعدى 12% يف اأح�صن احلالت، بينما تظل ن�صبة 

امل�صنفني يف امل�صتويني املرتفع والعايل �صعيفة، بل دون اأهمية 

تذكر.

 اجلدول 35

)TIMSS( 2011 توزيع التالميذ املغاربة ح�صب م�صتويات الكفايات الأربعة �صنة

اأقل من امل�صتوى الأدنى )> 400( اأدنى  متو�صط  مرتفع  عال    

%74,44  %16,28  %6,94  %1,96  %0,38 الريا�صيات  ال�صنة الرابعة اإبتدائي  

%84,28  %9,69  %4,86  %1,05  %0,12 العلوم   

%63,53  %24,50  %9,61  %2,21  %0,15 الريا�صيات  ال�صنة الثانية اإعدادي 

%61,20  %25,40  %11,41  %1,89  %0,10 العلوم   

 .)2011( TIMSS امل�صدر: تقارير درا�صات

ال�صنة الرابعة اإبتدائي
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 مقارنة دولية بني التالميذ الذين مل ي�صلوا اإىل امل�صتوى الأدنى 

من الكفايات �صنة 2011
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 ،TIMSSو PNEA ل يك�صف توزيع النقط يف كال الدرا�صتني

وعلى  والإناث.  الذكور  بني  دالة  فوارق  اأية  النوع  ح�صب 

فوارق  وجود    PNEA درا�صة  تربز  ذلك،  من  العك�س 

يف  وخا�صة  القروي،  والو�صط  احل�رشي  الو�صط  بني  مهمة 

الريا�صيات، حيث و�صل الفرق بني تالميذ كال الو�صطني 4 

نقط يف ال�صنة الثانية اإعدادي، و9 نقط يف ال�صنة الثالثة، وذلك 

لفائدة التالميذ احل�رشيني. وترجع هذه الفوارق، جزئيا، اإىل 

التفاوتات الجتماعية والقت�صادية املوجودة بني الو�صطني. 

وفيما يخ�س نوع التعليم، يالحظ وجود فوارق بني تالميذ 

التي  فالنقط  اخل�صو�صي:  التعليم  وتالميذ  العمومي  التعليم 

ح�صل عليها تالميذ موؤ�ص�صات التعليم العمومي هي اأدنى من 

املتو�صط مقارنة مع نقط تالميذ التعليم اخل�صو�صي. وقد ي�صل 

الفرق بني تالميذ هذين النوعني من التعليم 34 نقطة، كما هو 

احلال يف الريا�صيات يف ال�صنة الثالثة اإعدادي، وذلك لفائدة 

تالميذ التعليم اخل�صو�صي طبعا.

ويبني حتليل اأداء التالميذ امل�صاركني يف درا�صة PNEA ح�صب 

جمال املحتوى يف الريا�صيات اأن تالميذ ال�صنة الرابعة ابتدائي 

ينجحون يف الأن�صطة الرقمية والهند�صية حيث ح�صلوا على 

مل  التي  القيا�صية  الأن�صطة  يف  ينجحون  مما  اأكرث  نقطة،   40

يح�صلوا فيها �صوى على 23 نقطة .

اأما بالن�صبة لل�صنة ال�صاد�صة ابتدائي، مل تالحظ اأية فوارق بني 

الإعدادي،  يف  الثالثة.  الأن�صطة  تلك  يف  التالميذ  اأداءات 

ح�صل  الذي  املجال  الرقمي  واحل�صاب  الهند�صة  ت�صكل 

اأظهرت  ذلك،  ومقابل  النتائج.  اأ�صعف  على  التالميذ  فيه 

درا�صة TIMSS  اأن تالميذ ال�صنة الثانية اإعدادي يح�صلون يف 

احل�صاب على نتائج اأف�صل من النتائج التي يح�صلون عليها يف 

الهند�صة )379 نقطة( مقابل )357 نقطة(.

من  العموم،  على  اأدنى،  العلوم،  عليها يف  املح�صل  النتائج   

الفيزياء  يف  اأو  والأر�س،  احلياة  علوم  يف  �صواء  املتو�صط، 

اإعدادي  الثانية  ال�صنة  تالميذ  ح�صل  وقد  والكيمياء. 

امل�صاركون يف درا�صة TIMSS �صنة 2011 على نتائج اأف�صل يف 

النقط  مع  مقارنة  نقطة   29 بفارق  نقطة(   378( البيولوجيا، 

املح�صل عليها يف الفيزياء.

  PNEA وعلى العموم، يعاين التالميذ الذين �صاركوا يف درا�صة

يف�رش  ما  وهو  والعلوم؛  الريا�صيات  يف  اأكرب  �صعوبات  من 

تتجلى  التي  ال�صعوبات  تلك  وتزداد  مردوديتهم.  �صعف 

امل�صكالت  بحل  الأمر  يتعلق  عندما  وتطبيقها،  املعارف  يف 

وتعبئة املوارد )املعرفية( يف و�صعيات معقدة.

ال�صنة  تالميذ  اأن   ،)2011(  TIMSS الدرا�صة  اأظهرت  ولقد 

الرابعة ابتدائي مل يح�صلوا على نتائج جيدة يف الأ�صئلة التي 

ح�صل  اإعدادي،  الثانية  ال�صنة  ويف  املعارف.  تعبئة  تتطلب 

التالميذ على نتائج �صعيفة جدا يف الأ�صئلة التي تعتمد اأ�صا�صا 

على ال�صتدلل.

�صنة  املنجزة   TIMSS الدرا�صة  نتائج  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

املغرب،  يحتلها  التي  املتدنية  املرتبة  اأظهرت  والتي   ،2011

الوطنية  الدرا�صة  اإليها  تو�صلت  التي  املماثلة  النتائج  توؤكد 

لتاأكيد  النتائج  تلك  وتتقاطع   .2008 �صنة  املنجزة   )PNEA(

�صعف م�صتوى مردودية املدر�صة املغربية يف املواد العلمية.

2.1. اأداء التالميذ يف اللغات 

ي�صكل تعزيز تدري�س اللغتني العربية والفرن�صية وباقي اللغات 

يف  الرتبوية  لل�صيا�صات  جوهريا  حتديا  وحت�صينه  الأجنبية 

املغرب. وقد اعترب امليثاق الوطني متكن التالميذ املغاربة من 

اللغات �رشورة لتعميم تعليم جيد.

اللغات،  تدري�س  بتح�صني  املتعلقة  التا�صعة  الدعامة  يف 

تعليم  تعزيز  على  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  ين�س 

اللغة العربية وحت�صينه، وا�صتعمال هذه اللغة، والتمكن من 

اللغات الأجنبية، والتفتح على الأمازيغية.

ي�صتحق تقييم اأداء التالميذ يف اللغات على اأ�صا�س ما اأو�صى 

التقييم  هذا  اإطار  تتجاوز  ومعمقة،  درا�صة خا�صة  امليثاق  به 

يف  التالميذ  مكت�صبات  تقييم  فاإن  ذلك،  ومع  ال�صمويل. 

املحققة  الإجنازات  على  الوقوف  من  ميكن  اللغوي  املجال 

على م�صتوى تدري�س اللغات، باإيجابياتها ونواق�صها.

اإن مكت�صبات التالميذ يف مادتي اللغة العربية واللغة الفرن�صية 

نتائج  اأبرزت  لقد  امليثاق.  حدده  الذي  امل�صتوى  عن  بعيدة 

هذه  يف  �صاركوا  الذين  التالميذ  اأغلبية  اأن   )2008(  PNEA

الدرا�صة مل يتمكنوا من احل�صول على املعدل.

نقطة   50 من  اأقل  على  ح�صلوا  الذين  التالميذ  ن�صبة  اإن 

 %63 العربية، بني  للغة  بالن�صبة  ن�صبة جد مرتفعة. وترتاوح، 

ال�صنة الثانية اإعدادي

 .)2011( TIMSS امل�صدر: تقارير درا�صات
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ابتدائي.  الرابعة  ال�صنة  يف  و%87  اإعدادي،  الثالثة  ال�صنة  يف 

وبالن�صبة للغة الفرن�صية، تتجاوز تلك الن�صبة 70% يف ال�صنتني 

الثانية  ال�صنتني  ويف  البتدائي  التعليم  من  وال�صاد�صة  الرابعة 

والثالثة اإعدادي.

العربية  اللغتني  لتدري�س  املخ�ص�س  الزمني  الغالف  اإن 

الغالف  مع  مقارنة  مهم  غالف  وهو   -  )100( والفرن�صية 

يوظف  املورد ل  اأن هذا  يبني  الأخرى -  للمواد  املخ�ص�س 

ب�صكل فعال وناجع. 

من ناحية اأخرى، يبني حتليل الأداء املدر�صي ح�صب النوع اأن 

الإناث يح�صلن على نقط اأعلى من النقط التي يح�صل عليها 

كل  عليها  ح�صل  التي  النقط  بني  الفرق  ويتاأرجح  الذكور. 

من النوعني بني 4 و7 نقط يف اللغة العربية، ولكنه ل يتجاوز 

5 نقط يف اللغة الفرن�صية. وتوؤكد العديد من الأبحاث )101( 

التجريبية هذا التقدم لالإناث يف اللغة وتفوقهن على الذكور 

يف املجالت اللغوية.

اأداءات  �صلبا، على  اأو  اإيجابا  بدوره،  الو�صط،  يوؤثر  اأن  وميكن 

القروي  الو�صط  بني  التباينات  تكون  عندما  اللغوية  التالميذ 

واحل�رشي مهمة. وتبني الدرا�صات املنجزة حول هذا املو�صوع، 

اأن التالميذ القرويني اأ�صعف يف اللغات من التالميذ احل�رشيني. 

م�صتوى  بخ�صو�س  مالحظته  متت  ما  النتيجة  هذه  ويوؤكد 

املعطيات  هذه  وتبني  العلمية.  املواد  يف  القرويني  التالميذ 

�رشورة التعبئة من اأجل تقلي�س الفوارق بني التالميذ، والرتقاء 

برتبية جيدة لكل الأطفال، كيفما كان موقع مدر�صتهم.

وتالميذ  العمومي  التعليم  تالميذ  بني  امل�صجلة  الفوارق 

التعليم اخل�صو�صي يف املجال اللغوي اأقوى من تلك التي مت 

العربية، ح�صل  اللغة  العلمية. ففي  املواد  بينهم يف  ت�صجيلها 

التالميذ املتمدر�صون يف التعليم اخل�صو�صي على 52 نقطة يف 

ال�صنة الرابعة ابتدائي، و55 نقطة يف ال�صنة ال�صاد�صة ابتدائي، 

و54 نقطة يف الثانية اإعدادي، و60 نقطة يف الثالثة اإعدادي. 

عليها  ح�صلوا  التي  النقط  فاإن  العمومي  القطاع  تالميذ  اأما 

30 و38 و43 و43.  التوايل،  امل�صتويات هي، على  يف هذه 

الفرن�صية حيث  اللغة  اأكرب يف  اأهمية  وتكت�صي تلك الفوارق 

بلغت 40 نقطة يف ال�صنة الرابعة ابتدائي، وجتاوزت 30 نقطة 

يف امل�صتويات الأخرى.

الفرن�صية،  اللغة  يف  وخا�صة  الفوارق،  هذه  تف�صري  وميكن 

بالأهمية التي يوليها التعليم اخل�صو�صي لهذه اللغة التي تدر�س 

فيه ابتداء من ال�صنة الأوىل من التعليم البتدائي؛ وذلك على 

خالف التعليم العمومي حيث ل ي�رشع التالميذ يف تعلم هذه 

اللغة اإل يف ال�صنة الثانية ابتدائي. وزيادة على ذلك، فاإن اللغة 

الفرن�صية يف التعليم اخل�صو�صي لي�صت مادة درا�صية فح�صب، 

واإمنا هي، اأي�صا، لغة تدري�س؛ تدر�س بها مواد اأخرى.

اأن  الكفايات  جمالت  ح�صب  التالميذ  نقط  فح�س  ويربز 

الإنتاج الكتابي هو املجال الذي يتجلى فيه �صعف التالميذ 

اأكرث من املجالت الأخرى، وخا�صة يف ال�صنة الثالثة اإعدادي 

حيث مل تتجاوز نقط التالميذ 12 على 100.

يف اللغة العربية، ي�صكل التعبري والإن�صاء والكتابة املجالت 

�صعوبات  من  ابتدائي  الرابعة  ال�صنة  تالميذ  فيها  يعاين  التي 

خا�صة: فالنقط التي ح�صلوا عليها يف هذا املكون هي 13 على 

100. ويف الإعدادي، يعاين التالميذ من �صعف يف الأن�صطة 

القراءة،  يف  عليها  املح�صل  النقط  اأما  التفكري.  تتطلب  التي 

يف  عليها  املح�صل  النقط  من  اأعلى  العموم  على  كانت  واإن 

التفكري،  واأن�صطة  والإن�صاء،  كالتعبري،  الأخرى  الكفايات 

فاإنها ل تتجاوز املعدل الذي هو 50 نقطة.

�صعف  على  بدورها،   ،PIRLS الدولية  الدرا�صة  وت�صهد 

مكت�صبات التالميذ يف القراءة، بل وعلى تراجعها، لأن النقط 

�صنة  نقطة   350 من  تراجعت  املادة  هذه  يف  عليها  املح�صل 

2001 اإىل 323 نقطة �صنة 2006، لتنخف�س اإىل 310 نقطة �صنة 

.)102( 2011

العربية

الفرن�صية
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توزيع التالميذ يف اللغة العربية واللغة الفرن�صية ح�صب م�صتويات 

اأداءاتهم �صنة 2008 )من 0 اإىل 100 نقطة(
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الكفايات  م�صتوى  ح�صب  التحليل  يبني  ذلك،  على  وزيادة 

من   ،2011 �صنة  يتمكنوا،  مل  املغاربة  التالميذ  من   %79 اأن  

ال�صعيد  على  فقط   %5 مقابل  الأدنى،  امل�صتوى  اإىل  الو�صول 

الدويل. اأما بالن�صبة للم�صتويني الأدنى واملتو�صط، فاإنه مل ي�صل 

املغاربة.  التالميذ  من  و%6   %14 �صوى  التوايل،  على  اإليهما، 

والعايل  املرتفع  امل�صتويني  يف  امل�صنفني  التالميذ  ن�صبة  وتبقى 

جد �صعيفة، ل تتجاوز 1%. وت�صنف تلك الدرا�صات املغرب 

على راأ�س الدول التي �صاركت يف الدرا�صة PIRLS فيما يخ�س 

عدم التمكن من الكفايات الأ�صا�صية يف جمال القراءة.

 :PNEA اإليه درا�صة  النوع ما تو�صلت  النتائج ح�صب  توؤكد 

الإناث يتقن القراءة اأح�صن من الذكور. وقد ات�صع الفرق بني 

اجلن�صني، وانتقل من 20 نقطة �صنة 2001 اإىل 30 نقطة �صنة 

.2011

نوع  ح�صب  القراءة  يف  املغاربة  التالميذ  اأداءات  وتتغري 

قراءة  يف  فاإجنازاتهم  التقييم.  اختبارات  مو�صوع  الن�صو�س 

الن�صو�س الإخبارية اأف�صل من اأداءاتهم يف الن�صو�س الأدبية. 

من  اأنواع  اأربعة  بتقييم  بدورها   PIRLS درا�صة  قامت  كما 

يف  التالميذ  عليها  ح�صل  التي  املتو�صطة  النقطة  الكفايات: 

كفاية  اأو  »ال�صتخراج«  ككفاية  تعقيدا  الأقل  الكفايات 

تفوق  نقطة  وهي  نقطة،   325 هي   2011 �صنة  »ال�صتنتاج«، 

تعقيدا من  اأكرث  املح�صل عليها يف كفايات  املتو�صطة  النقطة 

قبيل »التاأويل« و»التقدير« بـ 37 نقطة.

2. العوامل املف�رشة للنواق�س امل�صجلة 

ح�صب  املطلوبة  للمعايري  ي�صتجيب  ل  التالميذ  اأداء  كان  اإذا 

التي  العوامل  هي  فما   ،TIMSS ودرا�صات   PNEA درا�صة 

تف�رش �صعف هذه النتائج؟

1.2. عدم تعميم التعليم الأويل 

مينح  الأويل  التعليم  اأن  عديدة  دولية  درا�صات  توؤكد 

للم�صتفيدين منه امتيازات مهمة ملتابعة درا�صتهم، والبقاء يف 

تقلي�س  من  ميكن  كما  الأ�صا�صي؛  التعليم  اإمتام  حتى  املدر�صة 

)103(. وعلى العك�س من ذلك، ي�صاهم  احتمالت التكرار 

مكت�صبات  م�صتوى  تردي  يف  الأويل  التعليم  تعميم  عدم 

التالميذ. وهو ما يتجلى بو�صوح يف نتائج التالميذ املغاربة، 

كما اأ�رشنا اإىل ذلك يف الف�صل املخ�ص�س لتعميم التمدر�س.

على  ال�صوء  بت�صليط  اأخرى  تقييمية  درا�صات  قامت  وقد 

لتالميذ  الدرا�صية  واملكت�صبات  الأويل  التعليم  بني  العالقة 

ال�صنة الرابعة ابتدائي يف 37 بلدا منها املغرب )104(.

ب�صكل  ترتبط  الأولية  الرتبية  اأن  الدرا�صات،  تلك  وتبني 

التحليل،  �صملها  التي  البلدان  ن�صف  يف  ودال،  اإيجابي 

باأح�صن الأداءات يف الريا�صيات، وذلك كيفما كان امل�صتوى 

ال�صو�صيو اقت�صادي لأ�رشة التلميذ.

ك�صفت درا�صة PNEA )2008( ومن جهتها، اأن اأداء تالميذ 

كل  يف  الأويل  التعليم  يلجوا  مل  الذين  ابتدائي  الرابعة  ال�صنة 

من الريا�صيــات والعلــوم والعربيــة والفرن�صيــة اأ�صعف من 

املواد  يف  التعليـم  ذلك  من  ا�صتفادوا  الذين  التالميذ  اأداءات 

نف�صها.

اعتمادا على  املنجزة  التقديرات  اأبرزت  اأخرى،  ناحية  ومن 

اإيجابي  ارتباط  وجود   )2011(  PIRLSو  TIMSS درا�صتي 

الأويل  التعليم  يف  التالميذ  يق�صيها  التي  ال�صنوات  عدد  بني 

يف  ابتدائي  الرابعة  ال�صنة  يف  عليها  يح�صلون  التي  والنتائج 

الأويل  التعليم  تاأثري  ويكون  والقراءة.  والعلوم  الريا�صيات 

اأقوى حينما يق�صي فيه املتعلم ثالث �صنوات فاأكرث. اإن الفرق 

التعليـم  وجلـوا  اأن  لهم  ي�صبق  مل  الذين  التالميــذ  نقط  بني 

هو  فاأكرث  �صنوات  ثالث  فيه  ق�صوا  الذين  والتالميذ  الأولـي 

18 نقطة يف الريا�صيات و32 نقطة يف العلوم، و46 نقطة يف 

القراءة.

القراءة
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تطور نتائج التالميذ املغاربة يف القراءة )2001-2011(
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 امل�صدر: تقارير درا�صات PIRLS 2001، 2006 و2011 

)النقطة املتو�صطة هي 500 بالن�صبة لكل البلدان امل�صاركة(.

اجلدول 36

  متو�صط نقط تالميذ ال�صنة الرابعة ابتدائي ح�صب املواد

وح�صب عدد ال�صنوات التي ق�صوها يف التعليم الأويل �صنة 2011

 2011 PIRLSو TIMSS امل�صدر: تقارير الدرا�صات 

)املتو�صط بالن�صبة ملجموع البلدان امل�صاركة هو 500 نقطة(.

القراءة العلوم  الريا�صيات   

339  287  351 3 �صنوات واأكرث 

324  269  338 اأقل من 3 �صنوات واأكرث من �صنة 

298  249  324 �صنة اأو اأقل 

293  255  333 دون تعليم اأويل 
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2.2. التاأخر الدرا�صي والتكرار

لل�صنة  املتاأخر  الدخول  عن  �صواء  الناجت  الدرا�صي  التاأخر  اإن 

اأو عنهما معا، يوؤثر ب�صكل  اأو عن التكرار،  الأوىل ابتدائي، 

مبا�رش و�صلبي على مكت�صبات التالميذ )105(.

تالميذ  اأداء  على  �صلبا  املدر�صة  اإىل  املتاأخر  الدخول  ويوؤثر 

الوطني  الربنامج  يف  �صاركوا  الذين  ابتدائي  الرابعة  ال�صنة 

العربية  اللغة  مادتي  يف   )2008(  PNEA التعلمات  لتقييم 

علوم  يف  اإعدادي  الثانية  ال�صنة  تالميذ  اأداء  وعلى  والعلوم، 

احلياة والأر�س.

وزيادة على ذلك، يوؤثر التكرار �صلبا على مكت�صبات تالميذ 

العربية والفرن�صية والعلوم.  اللغتني  ابتدائي يف  الرابعة  ال�صنة 

الثانية  ال�صنة  تالميذ  على  اأي�صا،  املالحظة،  هذه  وتنطبق 

اإعدادي يف املواد جميعها.

معا، م�صدر  والتكرار  املدر�صة  اإىل  املتاأخر  الدخول  وي�صكل 

ح�صل  التي  النقط  انخفا�س  اإىل  املف�صي  الدرا�صي  التاأخر 

عليها، يف الريا�صيات والعلوم والقراءة، تالميذ ال�صنة الرابعة 

 TIMSS ابتدائي وال�صنة الثانية اإعدادي امل�صاركون يف درا�صتي

.)2011( PIRLSو

3.2. ظروف التعلم وجودة التاأطري 

التي  الظروف  خالل  من  البيداغوجي  املحيط  مقاربة  ميكن 

اأخرى،  عوامل  بني  من  الأمر،  ويتعلق  التالميذ.  فيها  يتعلم 

باأعداد التالميذ يف الق�صم الواحد، وبن�صبة التاأطري )اأي عدد 

بالغالف  ترتبط  اأخرى  وبظروف  مدر�س(،  لكل  التالميذ 

الزمني للمدر�س، وحالة املوؤ�ص�صة، الخ.

عدد  بني  بالعالقة  عديدة  تقييمية  درا�صات  اهتمت  ولقد 

الق�صم الواحد، والأداءات املدر�صية. يت�صح من  التالميذ يف 

تلك الدرا�صات عموما، اأن تقلي�س عدد التالميذ يف الق�صم ل 

يوؤثر على التح�صيل ب�صكل فعال اإل اإذا انخف�س عدد اأولئك 

التالميذ دون الع�رشين. وي�رشي ذلك، على وجه اخل�صو�س، 

على التالميذ الذين ينحدرون من الأو�صاط الفقرية )106(.

كان  فاإذا  النتائج.  تلك  بدورها،   ،PNEA تقييمات  وتوؤكد 

عدد التالميذ يف الق�صم الواحد يعد موؤ�رشا من موؤ�رشات جودة 

التاأطري، فاإن عدد التالميذ لكل مدر�س ي�صكل، بدوره، عامال 

العامل  تاأثري هذا  ويبني فح�س  التعليمية.  اجلودة  من عوامل 

على التح�صيل الدرا�صي اأن تقلي�س عدد التالميذ بالن�صبة لكل 

مدر�س قد مكن من حت�صني اأداء تالميذ ال�صنة الرابعة ابتدائي 

امل�صاركني يف درا�صة PNEA 2008 يف كل من الريا�صيات، 

يفيد وجود عالقة خطية  والعلوم، والعربية، والفرن�صية؛ مما 

�صلبية بني عدد التالميذ لكل مدر�س واإجنازاتهم الدرا�صية. 

املدر�صة،  توفرها  التي  العمل  ظروف  اإن  عام،  وب�صكل 

والغالف  البيداغوجية،  واملوارد  التحتية،  بالبنية  واملتعلقة 

التعليم  به يف عملية  ي�صتهان  ل  بدور  تقوم  الزمني وغريها، 

على  �صلبا  توؤثر  املالئمة  غري  الظروف  اأن  ذلك  والتعلم. 

مت  التعلمات،  على  العامل  هذا  تاأثري  ولتقييم  التالميذ.  اأداء 

املدر�صون  يواجهها  التي  ال�صعوبات  يعك�س  موؤ�رش  اعتماد 

يف الق�صم. ويتكون هذا املوؤ�رش من خم�صة عنا�رش هي: حالة 

العمل، وف�صاء  الأق�صام، وعدد �صاعات  البنايات، واكتظاظ 

البيداغوجية. ولقيا�صه، مت بناء �صلم اعتمادا  العمل، واملوارد 

تتعلق  اأ�صئلة  الأ�صئلة:  من  اأنواع  لثالثة  املقدمة  الأجوبة  على 

تتعلق  واأ�صئلة  املدر�س،  يواجها  التي  ن�صبيا  ال�صعبة  بامل�صاكل 

بعدم  يتعلق  ثالث  ونوع  يواجها،  التي  الب�صيطة  بامل�صاكل 

وجود اأية م�صكلة. 

ويبني حتليل هذا املوؤ�رش، يف ال�صنة الرابعة ابتدائي، اأن الفرق 

من  يعانون  اأنهم  مدر�صوهم  الذين �رشح  التالميذ  نتائج  بني 

اأنهم  الذين �رشح مدر�صوهم  واأولئك  ن�صبيا،  م�صاكل �صعبة 

الريا�صيات،  يف  نقطة   94 هو  م�صكلة،  اأية  يواجهون  ل 

و115 نقطة يف القراءة، و119 نقطة يف العلوم. ويف ال�صنة الثانية 

اإعدادي، تتاأرجح الفوارق بني نقط التالميذ، ح�صب درجة 

امل�صاكل التي يعاين منها مدر�صوهم، بني 72 نقطة يف العلوم 

و128 نقطة يف الريا�صيات.

 TIMSSو PNEA 2008 يربز من خالل حتليل نتائج درا�صات

من  مبجموعة  تتاأثر  التالميذ  تعلمات  اأن   )2011(  PIRLSو

العوامل، واأن اأي حت�صني يف م�صتوى هذه التعلمات يقت�صي، 

بال�رشورة، التاأثري يف كل تلك العوامل.

4.2. تقنيات الإعالم والتوا�صل والتعلمات

يعتمد تقييم العالقة بني تقنيات الإعالم والتوا�صل والتعلمات 

ومع   .)2011(  PIRLSو   TIMSS الدرا�صتني  معطيات  على 

ذلك، يبدو من خالل النتائج اأن توفر املدار�س والإعداديات 

 اجلدول 37

 النقط املتو�صطة للتالميذ املغاربة ح�صب درجة امل�صاكل 

التي يعاين منها املدر�صون �صنة 2011 

ل وجود  م�صاكل  م�صاكل    

مل�صاكل ب�صيطة  �صعبة ن�صبيا    

421  363  327 الريا�صيات  ال�صنة الرابعة  

371  285  252 العلوم  اإبتدائي 

413  335  298 القراءة   

490  372  362 الريا�صيات  ال�صنة الثانية  

443  374  371 العلوم  اإعدادي 

 2011 PIRLSو TIMSS امل�صدر: تقارير الدرا�صات 

)املتو�صط بالن�صبة ملجموع البلدان امل�صاركة هو 500 نقطة(.
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امل�صاركة يف تينك الدرا�صتني على تلك التقنيات لي�س له تاأثري 

ملمو�س على تعلمات التالميذ. وتوحي هذه النتيجة باأن عدد 

احلوا�صيب التي تتوفر عليها املوؤ�ص�صات التعليمية غري كاف، 

مقارنة مع و�صعية بلدان اأخرى، واأن التالميذ ل ي�صتفيدون 

منها يف الدرو�س ب�صكل مبا�رش.

والواقع اأن املوؤ�ص�صات التعليمية املغربية اأقل جتهيزا باحلوا�صيب 

مقارنة مع بلدان اأخرى. يف �صنة 2011، 31% من تالميذ ال�صنة 

الرابعة ابتدائي و13% من تالميذ ال�صنة الثانية اإعدادي يدر�صون 

يف موؤ�ص�صات ل تتوفر على اأي حا�صوب، و49% من تالميذ 

ال�صنة الرابعة ابتدائي و70% من تالميذ ال�صنة الثانية اإعدادي، 

يدر�صون يف موؤ�ص�صات ل تتوفر اإل على حا�صوب واحد ل�صتة 

تالميذ وما يزيد. يف قطر، مثال، 44% من تالميذ ال�صنة الثانية 

اإعدادي، و42% من تالميذ ال�صنة الرابعة ابتدائي يدر�صون يف 

موؤ�ص�صات ت�صع حا�صوبا رهن اإ�صارة كل تلميذ اأو تلميذين. 

ويف �صنغافورة ت�صل تلك الن�صب اإىل 51% و68% على التوايل.

دائما  تو�صع  ل  احلوا�صيب  تلك  اإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

الذين  التالميذ  فن�صبة  الدرو�س.  اأثناء  املتعلمني  اإ�صارة  رهن 

ي�صتعملون احلوا�صيب يف درو�س الريا�صيات اأو العلوم، مثال، 

ل يتجاوز، يف اأح�صن احلالت، 10% يف ال�صنة الرابعة ابتدائي 

و20% يف ال�صنة الثانية اإعدادي.

على  التلميذ  توفر  اأن  التقييمات  تبني  ذلك،  على  وزيادة 

اإن  وبالفعل،  التعلم.  على  اإيجابا  يوؤثر  منزله  يف  حا�صوب 

تالميذ ال�صنة الرابعة ابتدائي الذين يتوفرون على حوا�صيب يف 

بيوتهم، يح�صلون يف العلوم، على نتائج اأف�صل من نظرائهم 

الذين ل يتوفرون عليها. وكذلك الأمر بالن�صبة لتالميذ ال�صنة 

الثانية اإعدادي يف كل من الريا�صيات والعلوم.

ويف التعليم الثانوي الإعدادي، تبني التقييمات اأن الإنرتنيت 

الريا�صيات  يف  املتعلمني  مكت�صبات  حت�صني  على  ي�صاعد 

ي�صاعد  متعددة،  دولية  تقييمات  من  يت�صح  وكما  والعلوم. 

على  احل�صول  على  املتعلمني  لالإنرتنيت  املوؤطر  ال�صتعمال 

مكت�صبات �صو�صيو-معرفية تفيدهم يف جمتمع املعرفة اجلديد.

5.2.  امل�صتوى ال�صو�صيو–ثقايف لالأ�رشة 

تبني تقديرات الربنامج الوطني لتقييم التعلمات )2008( اأن 

م�صتوى حت�صيل التالميذ يف الريا�صيات والعلوم واللغة العربية 

والفرن�صية يرتفع تبعا لرتفاع امل�صتوى الدرا�صي لالآباء.

 TIMSS درا�صــتي  على  اعتمادا  التقييمات،  خمتلف   وتبني 

يوؤثر  لالأ�رشة  ال�صو�صيو-ثقايف  امل�صتوى  اأن   ،)2011(  PIRLSو

ال�صنة  تالميذ  حت�صيل  م�صتوى  على  ودال  اإيجابي  ب�صكل 

وزيادة  والقراءة.  والعلوم  الريا�صيات  يف  ابتدائي،  الرابعة 

كتب  على  يتوفرون  الذين  التالميذ  اأداءات  فاإن  ذلك،  على 

يتوفرون  ل  الذين  نظرائهم  اإجنازات  من  اأف�صل  منزلهم،  يف 

عليها، اأو الذين يتوفرون عليها بعدد اأقل. ففي الريا�صيات، 

ويف ال�صنة الثانية اإعدادي، ح�صل التالميذ الذين يتوفر اآباوؤهم 

دال،  ب�صكل  تفوق  نقط  اجلامعي على  التعليم  م�صتوى  على 

امل�صتوى  يتجاوز  ل  الذين  التالميذ  عليها  التي ح�صل  النقط 

هذه  وتتطابق  الإعدادي.  الثانوي  التعليم  لآبائهم  التعليمي 

اأن  كلها،  توؤكد،  التي   )107( الدولية  التقييمات  مع  النتائج 

الآباء املتعلمني لهم قدرة اأكرب على تقدمي الدعم البيداغوجي 

الآباء  مع  مقارنة  اأبنائهم،  لنجاح  ال�رشوري  والجتماعي 

التالميذ  اإن  تعليمية �صعيفة.  م�صتويات  يتوفرون على  الذين 

ي�صتطيعون،  عال  تعليمي  م�صتوى  على  اآباوؤهم  يتوفر  الذين 

القت�صادية  املوارد  من  كبري  عدد  على  احل�صول  كذلك، 

والجتماعية املتنوعة التي ت�صاهم يف جناحهم الدرا�صي. 

الأداء  على  توؤثر  التي  العوامل  اأن  يظهر  اأخرى،  ناحية  ومن 

 TIMSS الدرا�صي للتالميذ املغاربة الذين �صاركوا يف درا�صـتي

نف�س  �صبق �رشدها، ل تكت�صي كلها  )2011(، والتي   PIRLSو

على  التالميذ  بني  امللحوظة  الفوارق  تف�صري  يف  الأهمية 

ابتدائي،  الرابعة  ال�صنة  ففي  الدرا�صية.  املكت�صبات  م�صتوى 

التعليمي  وامل�صتوى  الق�صم،  يف  التالميذ  عدد  ي�صكل  مثال، 

لالآباء، متبوعني بالتاأخر املدر�صي، العوامل الأكرث تاأثريا على 

اإعدادي،  الثانية  ال�صنة  ويف  الدرا�صي.  التح�صيل  م�صتوى 

متبوعا بوجود  تاأثريا،  الأكرث  العامل  الدرا�صة  التاأخر يف  يعد 

حا�صوب يف املنزل، ثم بامل�صتوى التعليمي لالآباء.

 Ludger اأبرز   ،)108( ال�رشقية  اآ�صيا  بلدان  حول  مقال  يف 

يقا�س  الذي  لالأ�رشة،  الرتبوي  امل�صتوى  اأن   Woessmann

الكتب  وعدد  الآباء  اإليه  و�صل  تعليمي  م�صتوى  باأعلى 

 الر�صم البياين 65

 ن�صبة التالميذ الذين يتوفرون على حا�صوب اأثناء 

در�س الريا�صيات �صنة 2011
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الدرا�صي  للنجاح  اأ�صا�صيا  ي�صكل حمددا  البيت،  املوجودة يف 

واليابان، وكوريا  اآ�صيوية، هي هونكونغ،  بلدان  يف خم�صة 

العامل  هذا  تاأثري  ويتجلى  والتايالند.  و�صنغفورة،  اجلنوبية، 

مقارنة  اجلنوبية و�صنغفورة،  اأكرث و�صوحا يف كوريا  ب�صكل 

تاأثريه  يقل  ل  اآخر  عامل  وهناك  والتايالند.  هونكونغ  مع 

املدار�س،  كا�صتقاللية  التعليمية،  ال�صيا�صات  وهو  اأهمية، 

امل�صتوى  اأن  كما  الآباء.  وانخراط  املنزلية،  والواجبات 

ي�صكالن،  املنزل،  يف  الكتب  وتوافر  لالآباء،  التعليمي 

يف  املدر�صية  لالأداءات  ومف�رشين  حمددين  عاملني  بدورهما، 

 17 بلدا يف اأوروبا الغربية )109(، والوليات املتحدة الأمريكية 

.)110( )Woessmann Ludger 2014(

تعك�صه  كما  املغاربة،  للتالميذ  الدرا�صي  الأداء  �صعف  اإن 

نتائج الدرا�صات الوطنية والدولية، وخا�صة يف املواد العلمية 

واللغات، يعود اإىل جمموعة من العوامل املميزة كولوج التعليم 

الأويل، وظروف التعلم، وجودة التاأطري، وا�صتعمال التقنيات 

ال�صو�صيو-الثقايف  وامل�صتوى  والتوا�صل،  لالإعالم  اجلديدة 

لالأ�رشة .

واحلال اأنه، خالل تطبيق امليثاق، كثريا ما كان ينظر اإىل العر�س 

الرتبوي من زاوية البنيات التحتية، علما باأن الأمر كان يتعلق 

باإعطاء الأ�صبقية لتلبية حاجات م�صتعجلة. وجتد تلك املقاربة 

تربيرها يف النواق�س ال�صابقة التي �صجلها امليثاق الوطني للرتبية 

م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم،  ت�صتدعي  والتي  والتكوين، 

لتح�صني  التعليم،  وطرق  املحتويات،  اإ�صالح  على  ال�صتغال 

جودة التعلمات، وبالتايل، مكت�صبات التالميذ.

خــاتـمــة
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املراجــع 

)93( وخا�صة تقييمات IEA: اجلمعية الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي.

لتقييم  الوطني  الربنامج   .2009 التقييم يف تقرير �صنة  مت ن�رش هذا   )94(

التعلمات، الهيئة الوطنية للتقييم، املجل�س الأعلى للتعليم.

)TIMMS  )95 وPIRLS درا�صتان تقييميتان دوليتان، الأوىل تهدف تقيم 

املكت�صبات  تقيم  والثانية  والعلوم،  الريا�صيات  التالميذ يف  مكت�صبات 

يف القراءة. 

)96( مت توحيد النقط يف بحث PNEA بحيث �صار املعدل 50 على 100 

بالن�صبة جلميع امل�صتويات وجلميع املواد مو�صوع البحث.

)97( Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy et Alka Arora, 
«TIMSS 2011 International Results in Mathematics».
Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy et Alka Arora, 
«TIMSS 2011 International Results in Science».

 TIMSS 98( يتم ح�صاب م�صتويات التح�صيل يف الدرا�صــات الدوليــة(

وPIRLS على اأ�صا�س 000 1 نقطة كحد اأعلى.

اأغلبية  بكون  الإعدادي  نتائج  يف  امللحوظ  التح�صن  هذا  يف�رش   )99(

التالميذ الذين يعانون �صعوبات يف الدرا�صة قد غادروا النظام الرتبوي 

لتعزيز الت�رشبات املدر�صية. 

الفرن�صية كما هو  واللغة  العربية  للغة  املخ�ص�س  الزمني  الغالف   )100(

 221 التوايل  على  ميثل  فهو  اأهم غالف.  هو  الأبي�س  الكتاب  حمدد يف 

ال�صنة  يف  �صاعة  و264  و204  ابتدائي،  الرابعة  ال�صنة  يف  �صاعة  و272 

ال�صاد�صة. يف ال�صنة 2 و3 اإعدادي، الغالف الزمني املخ�ص�س للمادتني 

يبلغ 136 �صاعة، والغالف الزمني املخ�ص�س للغتني يف الرابعة وال�صاد�صة 

ابتدائي ي�صل 952 �صاعة، و1020 �صاعة يف الثانية والثالثة اإعدادي. اأما 

عدد  لكن  الإجمايل،  الزمني  الغالف  فزاد  البتدائي،  للتعليم  بالن�صبة 

ال�صاعات املخ�ص�صة للعربية والفرن�صية مل يتغري.

)101( T. Fuchs, L. Wobmann, «What accounts for international 
differences� in� student� performance?� A� re-examination� using�
Pisa data», CES info working paper series, n° 1235, 2004.
)102( Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy, and Kathleen 
T. Drucker, «PIRLS 2011 International Results in Reading».
)103( Caille J-P., «Scolarisation maternelle à 2 ans et réussite de 
la carrière scolaire au début de l’école élémentaire», Education et 
formations, n° 60, juillet-septembre, 2001.

)104( A. Sandoval-Hernandez, K.Taniguchi and P.Aghakasiri,»Is 
participation in preschool education associated with higher 
student achievement?», IEA’s Policy Brief Series, n° 2, December 
2013.
)105( M. Manacorda, «The cost of grade retention», Review of 
economics and statistics, n° 878, October 2010.
A. Grisay, «Evaluer les dispositifs de prise en charge d’élèves 
faibles )ou forts( : l’utilisation de groupes naturels entraine des 
artefacts», Cahiers du Service de Pédagogie expérimentale, 
Université de Liège, 2001.
)106( D. Meuret, «Les recherches sur la réduction de la taille 
des classes», Rapport établi à la demande du Haut Conseil de 
l’évaluation de l’école, Janvier 2001.
P.� Blatchford,� P.� Bassett,� and� P.� Brown,� «Examining� the� effect�
of class size on classroom engagement and teacher-pupil 
interaction:�Differences�in�relation�to�pupil�prior�attainment�and�
primary vs. secondary schools», Learning and Instruction, 2011.
D. Whitmore Schanzenbach, «Does class size matter?», National 
Education Policy Center, February 2014.
)107( K.S. Schiller, V. T. Khmelkov et X.Q. Wang, «Economic 
Development� and� the� Effects� of� Family� Characteristics� on�
Mathematics Achievement», Journal of Marriage and family, 
volume 64, 2002, pp. 730-742.
Chevalier�A.�et�Lanot�G.,�«The�relative�effect�of�family�characteristics�
and�financial�situation�on�educational�achievement»,�Education�
Economics, volume 10, issue 2, 2002, p. 165-182.
)108( L. Woessmann, «Educational Production in East Asia: The 
Impact of Family Background and Schooling Policies on Student 
Performance», German Economic Review, Volume 6, Issue 3, 
pages 331-353, August 2005.

اإجنلرتا،  الدامنارك،  والفرن�صية،  الفالمانية  بلجيكا  النم�صا،   )109(

اإيرلندا، اإ�صلندا، هولندا، الرنويج،  ا�صكتالندا، فرن�صا، اأملانيا، اليونان، 

الربتغال، اإ�صبانيا، ال�صويد و�صوي�رشا. 

)110( L.Woessmann, «How Equal Are Educational Opportunities? 
Family Background and Student Achievement in Europe and the 
United States», CESifo Working Paper, n° 1162, March 2004.
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 الف�سل الثاين

»مناخ« الدرا�سة يف املدر�سة واجلامعة

التالميذ  مكت�صبات  بتقييم  املتعلقة  الدولية  الدرا�صات  يف 

التي  الرئي�صية  الأبعاد  اأحد  الدرا�صة«  »مناخ  مكون  ي�صكل 

تندمج ب�صكل كلي يف جهاز التقييم.

بغاية  للو�صعية  تقييم  على  احل�صول  من  املكون  هذا  وميكن 

داخله.  التالميذ  يتعلم  الذي  الإطار  حت�صني  اأجل  من  العمل 

 PIRLSو  TIMSS اأجنزتهما  اللتان  الدرا�صتان  توفر  وهكذا، 

�صنة 2011 حول مناخ املدر�صة املغربية عنا�رش تقديرية مفيدة، 

علما باأنها تعتمد على ت�رشيحات مديري املدار�س.

وواجبات  حلقوق  املخ�ص�س  اجلزء  يف  امليثاق،  ين�س 

الأفراد واجلماعات، على اأن من واجب التالميذ والطلبة 

املواظبة، والن�صباط، واحرتام مواقيت الدرا�صة وقواعدها 

ونظمها.

اإن تقييم هذا اجلانب يعني م�صاءلة مناخ املدر�صة. فاإذا كانت 

بع�س املدار�س تتمكن من توفري جو مالئم للتعلم، فاإن املناخ 

على  ي�صاعد  ل  كثرية،  اأخرى  موؤ�ص�صات  داخل  ي�صود  الذي 

خلق حياة مدر�صية حتفز التالميذ على التعلم. وعلى كل حال، 

لل�صلوك  املنافية  الظواهر  بع�س  تنامي  واإثر   ،2007 �صنة  ففي 

للتعليم  الأعلى  املجل�س  اأدىل  الرتبوي،  امل�صهد  يف  املدين 

براأي يف املو�صوع، واألح على �رشورة تنمية احل�س املدين يف 

املدر�صة املغربية؛ كما دعا امل�صوؤولني على امل�صتوى الوطني، 

اأن�صطة  وتنظيم  اإجراءات،  لتخاذ  املدر�صة،  م�صتوى  وعلى 

تهدف اإىل مواجهة هذه الظاهرة وا�صعة النت�صار )111(.

التي  الدرا�صات  معطيات  ت�صري   ،2011-2001 للفرتة  بالن�صبة 

املغربية.  املدر�صة  مناخ  تدهور  اإىل   PIRLSو TIMSS اأجنزتها 

اأن   ذلك  اأ�صا�صا.  الن�صباط  برهانات  التدهور  هذا  ويرتبط 

ابتدائي  الرابعة  ال�صنة  املغاربة يف  التالميذ  60% من  اأكرث من 

ح�صب  يدر�صون،  اإعدادي  الثانية  ال�صنة  تالميذ  من  و%49 

م�صاكل  فيها  ت�صود  مدار�س  يف  الدرا�صات،  تلك  نتائج 

الن�صباط والأمن )الغياب، والتاأخر، والغ�س يف المتحان، 

التالميذ  14% فقط من  اإن  اإلخ.(.  والغوغائية، والتهديدات، 

ل  مدار�س  يف  يدر�صون  الذين  هم  البحث،  �صملهم  الذين 

تعرف انت�صارا وا�صعا لتلك الظواهر.

اإذا كانت بلدان اأخرى تعرف، هي اأي�صا، م�صاكل الن�صباط 

املغربية  املدار�س  فاإن  مدار�صها،  مديري  ت�رشيحات  ح�صب 

اإن  امل�صاكل.  لتلك  يبدو،  ما  على  خا�س،  ب�صكل  معر�صة، 

يف  انت�صارا  الأكرث  املدين  لل�صلوك  املنافية  ال�صلوك  اأ�صكال 

ال�صنة الرابعة ابتدائي، مثال، هي ال�رشقة، والغوغائية، والغ�س 

اإىل  تن�صاف  اإعدادي،  الثانية  ال�صنة  ويف  المتحانات.  يف 

اأ�صكال اأخرى، كالغياب والعنف اللفظي  تلك ال�صلوكات، 

والبدين اإزاء املدر�صني.

اإن ظواهر الن�صباط هذه، التي تتنافى وال�صلوك املدين، واإن 

كانت غري عامة، تخلق جوا غري مالئم للتعلم، وجتعل املدر�صة 

ف�صاء غري جذاب ل ي�صاعد على التفتح الرتبوي وال�صخ�صي 

للتلميذ.

 اجلدول 38

 ن�صبة تالميذ ال�صنة الرابعة ابتدائي الذين يعي�صون م�صاكل حادة 

متعلقة بال�صلوك املدين، ح�صب ت�رشيح مدير املوؤ�ص�صة

 PIRLS-TIMSS  TIMSS  PIRLS  TIMSS  PIRLS  

 2011  2007  2006  2003  2001  

20  14  41  11  19 التاأخر 

38  19  66  24  38 الغياب 

38  9  46  16  26 عدم الن�صباط 

45  6  66  26  38 الغ�س 

41  8  57  31  31 ال�صب والقذف 

48  19  76  32  49 التخريب 

52  13  73  34  41 ال�رشقة 

32  7  51  23  21 التهديد اأو 

العنف اللفظي

جتاه التالميذ

37  7  40  33  23 العنف اجل�صدي 

جتاه التالميذ

36  6  –  21  – العنف اللفظي 

جتاه الأ�صاتذة

 امل�صدر: ح�صاب الهيئة الوطنية للتقييم اعتمادا 

.)2011( PIRLSو TIMSS على درا�صات
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التعليم  »تعميم  الف�صل  يف  ذلك  اإىل  الإ�صارة  متت  وكما 

وتو�صعه«، فاإن النتائج الرئي�صية حول الرتبية التي تو�صل اإليها 

البحث الطويل لدى عينة دائمة من الأ�رش، والذي قام به املر�صد 

 %31.9 اأن  تبني   ،2012 �صنة   )ONDH( الب�رشية  للتنمية  الوطني 

لل�رشيحة  واملنتمني  الدرا�صة،  عن  انقطعوا  الذين  التالميذ  من 

بكونهم  الدرا�صة  عن  انقطاعهم  يف�رشون  �صنة،   17-6 العمرية 

»ل يحبون املدر�صة«. اإن الإح�صائيات املتعلقة مبناخ املدر�صة 

تو�صح املق�صود بهذه العبارة العامة »ل اأحب املدر�صة«.

اإن ن�صبة التالميذ الذين انقطعوا عن الدرا�صة لأنهم »ل يحبون 

املدر�صة« اأعلى يف الو�صط احل�رشي )37.4%( مما هي عليه يف 

الو�صط القروي )29.3(، كما اأن ن�صبة الذكور )42.8%( اأعلى 

»عدم  اأن  البحث  نتائج  وتبني   .)%22.8( الإناث  ن�صبة  من 

بها  يتذرع  التي  الأ�صباب  راأ�س  على  ياأتي  املدر�صة«  حب 

ال�صباب لتف�صري انقطاعهم عن الدرا�صة، وذلك قبل الأ�صباب 

الأخرى، كبعد املدر�صة )22.6%( بالن�صبة للفتيات يف الو�صط 

اأو حتى �رشورة العمل من اأجل  القروي، وتكلفة الدرا�صة، 

م�صاعدة الأ�رشة ماديا.

وتوؤكد هذه املالحظات نتائج الأبحاث الدولية، وت�صتدعي 

اإجراءات جريئة وحازمة من اأجل التاأثري ب�صكل اإيجابي على 

مناخ املدر�صة.

امل�صاكل  عن  مناأى  يف  بدورها  لي�صت  العمومية  واجلامعة 

الناجتة عن انعدام احل�س املدين، واأحيانا عن م�صاكل العنف؛ 

وهو ما يوؤثر على مناخ الأحياء اجلامعية، وي�صاهم يف تكون 

�صورة �صلبية عن اجلامعة.

وبالفعل، فقد ظلت اجلامعة املغربية، منذ ال�صتقالل، م�رشحا 

اليوم  ت�صهد  وهي  ال�صيا�صية.  الطوائف  خمتلف  بني  ملواجهات 

�رشاعات بني عدد من التيارات ال�صيا�صية، كثريا ما تتحول اإىل 

مواجهات عنيفة. واإىل تلك اخلالفات ال�صيا�صية بني اجلماعات 

تولد،  التي  واجلهوية،  العرقية  النق�صامات  تن�صاف  املتطرفة، 

اجلامعية  الأحياء  داخل  اأحيانا،  عنيفة  مواجهات  بدورها، 

واحلرم اجلامعي )112(. يحدث هذا يف �صياق حتول التعليم العايل 

اإىل تعليم جماهريي، تتزايد معه اأعداد الطلبة ب�صكل قوي.

 اجلدول 39

مقارنة ح�صب البلدان لن�صب تالميذ ال�صنة الرابعة ابتدائي الذين �رشح 

مديروهم باأنهم يواجهون م�صاكل جدية تخ�س ال�صلوك املدين

قطر تركيا   تون�س  املغرب   

6  11  11  20 التاأخر 

9  23  28  38 الغياب 

8  19  25  38 عدم الن�صباط 

8  10  27  45 الغ�س 

7  22  30  41 ال�صب والقذف 

10  19  36  48 التخريب 

8  15  35  52 ال�رشقة 

8  12  24  32 التهديد اأو العنف اللفظي 

جتاه التالميذ

11  15  31  37 العنف اجل�صدي جتاه التالميذ 

9  10  35  36 العنف اللفظي جتاه الأ�صاتذة 

 امل�صدر: ح�صاب الهيئة الوطنية للتقييم اعتمادا 

.)2011( PIRLSو TIMSS على درا�صات

فيه  تتم  الذي  باملناخ  املرتبطة  الدرا�صية  النتائج  �صعف  اإن 

النظام  على  يتعني  حرجة  م�صاكل  وجود  عن  يعرب  الدرا�صة 

ذلك  ناجعة.  حلول  وب�رشعة،  لها،  يجد  اأن  املغربي  الرتبوي 

اأن هذه احللول، هي التي �صتحدد، اإىل جانب عوامل اأخرى، 

الدرا�صات  اأكدت  الذي  التعليم  بجودة  ال�رشوري  الرتقاء 

املتو�صط،  يف  �صعفه،   TIMSSو  PNEA والأجنبية  الوطنية 

تتوقف  املتعلمني. فعلى تلك احللول،  بالن�صبة لأكرب عدد من 

ثقة الأطفال والآباء يف املدر�صة، خا�صة ونحن نعلم اأن م�صاكل 

التي �رشح بها مديرو املدار�س ت�صمل ال�رشقة،  ال�صلوك املدين 

والغوغائية، والهمجية، وال�صب وال�صتم؛ وهي �صلوكات تاأتي 

من حيث اأهميتها يف مرتبة تفوق اأهمية التغيب عن الدرا�صة.

ا�صتطالعات  اأنتجتها  التي  املعلومات  النتائج  تلك  وتوؤكد 

املر�صد الوطني للتنمية الب�رشية، والتي تفيد اأن ثلث اليافعني 

توقفوا عن  الذين  �صنة(  5 و17  بني  اأعمارهم  ترتواح  )الذين 

بكونهم  هذا  انقطاعهم  يربرون  اإمنا  الأوان،  قبل  الدار�صة 

ا�صتطالعات  ح�صب  الن�صبة،  وهذه  املدر�صة«.  يحبون  »ل 

الإناث،  لدى  عليه  هي  مما  الذكور  لدى  اأعلى  املر�صد، 

الناجت عن تدهور  القلق  يزيد من  الو�صط احل�رشي. ومما  ويف 

مناخ املدر�صة املغربية، كونه ي�صاهم يف اإبعاد ن�صبة مهمة من 

مبدئيا،  عليه،  يتعني  الذي  الوقت  املدر�صة، يف  عن  التالميذ 

اأن ي�صتقبلهم بلطف وفعالية. ولأ�صباب ذات طبيعة �صيا�صية، 

تعاين اجلامعة، هي الأخرى، من هذه ال�صعوبات.

خــاتـمــة

املراجــع 

)111( راأي املجل�س الأعلى للتعليم رقم 2007/2 حول »دور املدر�صة يف 

الرتقاء بال�صلوك املدين«. 

يف  اجلامعي  باحلرم  »العنف  الن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�س   )112(

املغرب« )ن�صخة موؤقتة( 2014. )تقرير منجز ب�رشاكة مع املركز املغربي 

للدرا�صات الجتماعية، الدرا البي�صاء(.
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 الف�سل الثالث

املدر�سة املغربية من منظور الإن�ساف

يحيل مبداأ الإن�صاف على رهان هام بالن�صبة لبالدنا. ونظرا 

لكون الرتبية خدمة، عمومية كانت اأو خا�صة، فهي مطالبة 

�صاأنها  التي من  العوائق  لتفادي  الالزمة  باتخاذ الحتياطات 

�رشورة  تاأتي  هنا  ومن  املتعلمني.  بني  الفر�س  بتكافوؤ  امل�س 

الالم�صاواة،  من  احلد  ق�صد  الرتبية  يف  الإن�صاف  مبداإ  تقييم 

وحتقيق املزيد من العدالة الرتبوية. 

يف  امل�صاواة  مبداأ  والتكوين  للرتبية  الوطني  امليثاق  اأكد 

الرتبية، وهو مبداأ كر�صه د�صتور 2011 ر�صميا. ففي املبادئ 

والتكوين  الرتبية  نظام  اأن  على  امليثاق  ين�س  الأ�صا�صية، 

وتكافوؤ  املواطنني،  بني  امل�صاواة  مبداإ  حتقيق  على  »يعمل 

اإناثا وذكورا،  التعليم،  اأمامهم، وحق اجلميع يف  الفر�س 

يف البوادي واحلوا�رش، طبقا ملا يكفله الد�صتور«.

1. الالم�صاواة يف الرتبية 

درجة  على  عام،  ب�صكل  توؤ�رش،  التمدر�س  ن�صبة  كانت  اإذا 

املرتاكمة  امل�صتويات  عن  تخربنا  ل  فاإنها  الرتبية،  ولوج 

للتمدر�س، وتوزيعها داخل ال�صاكنة. ويكت�صي هذا التوزيع، 

تكت�صيها  التي  الأهمية  نف�س  العمومية،  لل�صيا�صات  بالن�صبة 

ن�صب التمدر�س؛ علما باأن الالم�صاواة يف الرتبية حتدد توزيع 

الدخل، والقدرة على التكيف مع التحولت التكنولوجية، 

هنا  ومن  الجتماعي.  الندماج  وكذلك  الرفاه،  وم�صتوى 

تاأتي �رشورة قيا�صها يف هذا التقييم.

يف هذا التقرير، يتم تناول الالم�صاواة يف الرتبية )113( )التي مت 

قيا�صها وفق موؤ�رش جيني Gini( من منظور كمي، اعتمادا على 

تقدير متو�صط عدد �صنوات التمدر�س اخلا�صة بال�صاكنة البالغة 

انطالقا  العدد  �صنة فما فوق. ومت ح�صاب هذا   15 العمر  من 

من توزيع ال�صاكنة ح�صب عدد �صنوات الدرا�صة التي ق�صاها 

كل فرد يف الدرا�صة )اأي اأعلى م�صتوى درا�صي و�صل اإليه(. 

وتكمن اأهمية موؤ�رش جيني للرتبية يف كونه يقي�س الفوارق بني 

الأفـراد ح�صـب عدد ال�صنـوات التي ق�صـوهــا يف املدر�صـة، 

وميكن من التعرف على املجموعات اأو املناطـق املحرومة.

اإح�صاءات  على  التقرير  هذا  يف  املعتمدة  التقديرات  وتقوم 

معطيات  وعلى  و2004،  و1994   1982 ل�صنوات  ال�صكان 

اأجنز  الذي  الزيارات،  املتعدد  الدميوغرايف  الوطني  البحث 

اأعلى  دقة،  اأكرث  ب�صكل  املعطيات،  تلك  وحتدد   .2010 �صنة 

امل�صتويات الدرا�صية التي اأحرزها املغاربة البالغون من العمر 

15 �صنة يف جميع الأ�صالك التعليمية، ح�صب املوقع اجلغرايف، 

والو�صط، والنوع.

يقدر امل�صتوى املتو�صط لعدد �صنوات متدر�س ال�صاكنة املغربية 

البالغة 15 �صنة فما فوق، �صنة 2010، بـ 4,7 �صنة متدر�س. وقد 

ع�رش  كل  يف  واحدة  �صنة  تناهز  زيادة  امل�صتوى  هذا  عرف 

اأدنى من امل�صتوى  1982، ومع ذلك، يظل  �صنوات منذ �صنة 

النمو  طريق  يف  ال�صائرة  البلدان  اأحرزته  الذي  املتو�صط 

)7,1 �صنة( والبلدان املتقدمة )11 �صنة(.

 اجلدول 40

متو�صط �صنوات التمدر�س وموؤ�رش جيني للرتبية )2010-1982(

2010   2004  1994  1982  

متو�صط �صنوات التمدر�س

4,72  4,05  3,13  2,13 15 �صنة فما فوق 

2,51  1,95  1,23  0,73 قروي 

6,22  5,61  4,70  3,80 ح�رشي 

5,64  4,96  4,01  2,83 ذكور 

3,84  3,20  2,29  1,47 اإناث 

6,87  5,56  4,49  3,23 15-24 �صنة 

التفاوتات التعليمية )موؤ�رش جيني للتعليم(

0,58  0,63  0,71  0,79 15 �صنة فما فوق 

0,71  0,78  0,86  0,92 قروي 

0,47  0,52  0,58  0,64 ح�رشي 

0,49  0,55  0,62  0,72 ذكور 

0,66  0,71  0,79  0,86 اإناث 

امل�صدر: ح�صاب انطالقا من معطيات الإح�صاء العام لل�صكان وال�صكنى 

ل�صنوات 1982 و1994 و2004، والدرا�صة الوطنية الدميوغرافية متعددة 

الزيارات، 2010، التي اأجنزتها املندوبية ال�صامية للتخطيط.

للتمدر�س،  املتو�صطة  املدة  اأن  اإىل  الإ�صارة  تنبغي  ذلك،  ومع 

ارتفاعا  عرفت  قد  �صنة،   24-15 العمرية  لل�رشيحة  بالن�صبة 

ملحوظا، وانتقلت من 3,23 �صنة 1982 اإىل 4,49 �صنة 1994، 
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لت�صل اإىل 6,87 �صنة 2010. فمن الوا�صح، اإذن، اأن ال�صباب 

املرتاوحة اأعمارهم بني 15 و24 �صنة قد ا�صتفادوا من دينامية 

تعميم  الأخرية، وخا�صة من  الع�رشية  التي عرفتها  الإ�صالح 

التمدر�س الأ�صا�صي.

وموازاة مع ذلك، يبني موؤ�رش »جيني« الذي يقي�س الالم�صاواة 

قد  الالم�صاواة(  )اأي  الأخرية  هذه  اأن  الرتبية،  جمال  يف 

تقل�صت، بانتقالها من 0,79 �صنة 1982 اإىل 0,58 �صنة 2010. 

البحر  جنوب  بلدان  وبع�س  املغرب  بني  املقارنة  ومتكن 

ح�صب  جمموعات  ثالث  بني  التمييز  من  املتو�صط  الأبي�س 

الالم�صاواة يف جمال الرتبية: 

املجموعة الأوىل هي الأردن وتركيا، ويقارب موؤ�رش »جيني« 

الثانية من اجلزائر، وتون�س،  0,30. وتتكون املجموعة  فيها 

واإيران، و�صوريا، وليبيا، وم�رش. ويرتاوح موؤ�رش جيني يف تلك 

البلدان بني 0,37 و0,42. وتعرف املجموعة الثالثة م�صتوى 

من الالم�صاواة اأكرث ارتفاعا، اإذ جتاوز فيها موؤ�رش جيني 0,48. 

وت�صم تلك املجموعة موريتانيا، واملغرب، واليمن. وب�صكل 

الالم�صاواة  م�صتويات  اأدنى  تعرف  التي  البلدان  فاإن  عام، 

التمدر�س  �صنوات  معدلت  اأعلى  عرفت  التي  البلدان  هي 

)9 �صنوات يف الأردن، و7 �صنوات يف تركيا(.

الالم�صاواة  تقلي�س  اجتاه  يف  الرتبية  توزيع  تطور  املغرب،  يف 

بني الذكور مبعامل »جيني« الذي بلغ 0,49 �صنة 2010 )وكان 

فقد  الإناث،  بني  الالم�صاواة  اأما   .)1982 �صنة   0,72 ي�صاوي 

اإذ انتقل موؤ�رش جيني اخلا�س  انخف�صت، ولكن ببع�س البطء: 

امل�صتوى  2010، وهو  �صنة   0,66 اإىل   1982 �صنة   0,86 بها من 

يف  الالم�صاواة  وتتجلى   .1990 �صنة  الذكور  اإليه  و�صل  الذي 

الرتبية يف الو�صط القروي اأكرث مما تتجلى يف الو�صط احل�رشي، 

وذلك على الرغم من النخفا�س الذي �صجلته يف تلك الفرتة 

الو�صط  يف   0,71 اإىل   0,92 من  جيني  موؤ�رش  انخف�س  )حيث 

الو�صط احل�رشي. هذا وقد  0,47 يف  اإىل   0,64 القروي، ومن 

مما  اأكرث  احل�رشي  الو�صط  يف  التمدر�س  �صنوات  معدل  ارتفع 

ارتفع يف الو�صط القروي )حيث اكت�صب الو�صط احل�رشي 2,42 

�صنة اإ�صافية مقارنة مع 1,78 �صنة اإ�صافية يف الو�صط القروي(.

2. الالم�صاواة على ال�صعيد اجلهوي

الوطني،  ال�صعيد  على  نالحظها  التي  التطورات  تعك�س  ل 

اجلهوي.  امل�صتوى  على  ال�صائدة  املتباينة  الأو�صاع  دائما، 

التمدر�س  �صنوات  معدل  تطور  اأ�صفله  البياين  الر�صم  ويبني 

 ،1982 �صنوات  املغرب  جهات  يف  الرتبية  يف  والالم�صاواة 

و1994، و2004، و2010.

 خريطة 1

متو�صط �صنوات التمدر�س وموؤ�رش جيني للرتبية )1982-2010( يف جهات املغرب

معدل �صنوات التمدر�س بالن�صبة للبالغني من العمر 15 �صنة فاأكرث

Situation 1982
1,96-3,87
1,69-1,96
1,29-1,69
0,98-1,29

Situation 2004
4,42-6,19
3,91-4,42
3,28-3,91
2,74-3,28

Situation 2010
5,49-6,93
4,51-5,49
4,03-4,51
3,21-4,03

Situation 1994
3,76-5,23
2,87-3,76
2,41-2,87
1,96-2,41
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جيني للرتبية

Situation 1982
0,87-0,89
0,86-0,89
0,82-0,86
0,61-0,82

Situation 2004
0,7-0,73
0,65-0,7
0,61-0,65
0,47-0,61

Situation 2010
0,62-0,68
0,58-0,62
0,56-0,58
0,43-0,56

Situation 1994
0,78-0,81
0,73-0,78
0,68-0,73
0,53-0,68

 امل�صدر: ح�صاب انطالقا من معطيات الإح�صاء العام لل�صكان وال�صكنى، والدرا�صة الوطنية الدميوغرافية متعددة الزيارات 2010.

التي اأجنزتها املندوبية ال�صامية للتخطيط.

لقد انخف�صت الالم�صاواة يف الرتبية يف جمموع جهات املغرب 

2010، واإن بقي م�صتواها مرتفعا ن�صبيا  1982، و�صنة  بني �صنة 

�صنة 2010. ومع ذلك، تبقى التطورات ح�صب املناطق متباينة. 

جهات  يف  ملمو�صا  انخفا�صا  الالم�صاواة  تلك  عرفت  فقد 

اجلنوب التي انطلقت من م�صتوى لم�صاواة عال جدا )0,85 

على  لها  م�صتوى  اأدنى  اإىل   ،2010 �صنة  لت�صل،   )1982 �صنة 

�صعيد الرتاب الوطني.

جمموعات  اأربع   ،2010 �صنة  منيز،  اأن  ال�صدد،  بهذا  وميكن، 

متباينة من اجلهات:

تتكون املجموعة الأوىل من جهة الدار البي�صاء الكربى، وجهة 

فم�صتويات  اجلنوب.  وجهات  الرباط-�صال-زمور-زعري، 

 ،0,49  ،0,43( ن�صبيا  �صعيفة  اجلهات  هذه  يف  الالم�صاواة 

و0,52 على التوايل(. وتعرف هذه اجلهات، كذلك، م�صتويات 

مرتفعة يف متو�صط �صنوات التمدر�س )6,93، 6,19، 5,49 �صنة 

على التوايل(، وذلك ب�صبب معدلت الأمية والهدر املنخف�صة 

فيها، مقارنة مع باقي اجلهات الأخرى، وب�صبب وجود ن�صبة 

عالية من ال�صاكنة احلا�صلة على م�صتويات تعليمية عالية فيها.

وجهة  فا�س-بوملان،  جهة  من  الثانية  املجموعة  وتتكون 

م�صتويات  وتقارب  ال�رشقية.  واجلهة  مكنا�س-تافياللت، 

تعرف  اأنها  كما   ،0,56 حوايل  اجلهات  هذه  يف  الالم�صاواة 

متو�صط �صنوات متدر�س يقع بني 4,66 و5,17 �صنة. وعلى الرغم 

فا�س-بوملان،  البتدائي بجهتي  التمدر�س يف  ن�صب  من كون 

ومكنا�س-تافياللت اأعلى مما هي عليه يف جهات اجلنوب، فاإن 

هذه اجلهات الأخرية تتميز مب�صتويات اأعلى من حيث متو�صط 

�صنوات التمدر�س.

ورديغة  وال�صاوية  الثالثة جهتي طنجة-تطوان،  املجموعة  ت�صم 

اللتني تتميزان مب�صتويات لم�صاواة مرتفعة ن�صبيا )0,58 و0,60 

ومب�صتوى  الوطني،  املعدل  من  بقليل  واأعلى  التوايل(  على 

متو�صط متدر�س اأدنى بقليل من املتو�صط الوطني )4,51 و4,20 

على التوايل(.

اأما املجموعة الرابعة، فتتكون من جهة تازة-احل�صيمة-تاونات، 

مراك�س- وجهة  دكالة-عبدة،  وجهة  تادلة-اأزيالل،  وجهة 

وجهة  �صو�س-ما�صة-درعة،  وجهة  تان�صيفت-احلوز، 

اأقوى  اجلهات  هذه  وتعرف  اح�صن.  بني  �رشاردة-  الغرب- 
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م�صتويات الالم�صاواة يف الرتبية )حيث يرتاوح موؤ�رش »جيني« 

فيها بني 0,62 و0,68 �صنة 2010(؛ كما تعرف متو�صط �صنوات 

متدر�س يقل عن 4 �صنوات.

التمدر�س  ل�صنوات  عاليا  متو�صطا  فيها  جند  التي  اجلهات  اإن 

هي نف�صها اجلهات التي ح�صلت فيها ال�صاكنة على م�صتويات 

التعليم العايل، والتي تتميز باأ�صعف ن�صب الأمية،  مرتفعة من 

وخا�صة جهتي الدار البي�صاء الكربى، والرباط-�صال-زمور-

زعري، وجهات اجلنوب )23,5% و31,5% و35,8% على التوايل 

بالن�صبة للبالغني من العمر 15 �صنة فما فوق �صنة 2010(.

ومن ناحية اأخرى، يبني تطور موؤ�رش جيني ح�صب النوع )114( 

�صفوف  يف  الرتبية  يف  الالم�صاواة  اأن  اجلهوي  ال�صعيد  على 

وخا�صة  الذكور،  لدى  عليه  هي  مما  اأعلى   2010 �صنة  الإناث 

وتادلة-اأزيالل   )0,79( تازة-احل�صيمة-تاونات  جهات  يف 

 )0,73( ودكالة-عبدة   )0,73( و�صو�س-ما�صة-درعة   )0,75(

تتميز  ذلك،  ومقابل   .)0,72( ومراك�س-تان�صيفت-احلوز 

وجهات  والرباط-�صال-زمور-زعري،  البي�صاء  الدار  جهتا 

 0,49( الإناث  لدى  الالم�صاواة  م�صتويات  ب�صعف  اجلنوب، 

و0,56 و0,61، على التوايل �صنة 2010(. وبني �صنة 1982 و�صنة 

2010 حققت جهات اجلنوب تقدما ملحوظا يف جمال تقلي�س 

امل�صاواة  انتقل موؤ�رش تلك  اإذ  الالم�صاواة يف �صفوف الإناث، 

فيها من 0,95 �صنة 1982 اإىل 0,61 �صنة 2010.

اأن  الو�صط،  ح�صب  الرتبية  يف  الالم�صاواة  حتليل  ويك�صف 

مع  مقارنة  القروي  الو�صط  يف  انت�صارا  اأكرث  الظاهرة  هذه 

امللحوظ  النخفا�س  الرغم من  الو�صط احل�رشي، وذلك على 

بلغت   2010 �صنة  ففي  و2010.   1982 �صنتي  بني  عرفته  الذي 

م�صتويات  القروي  العامل  يف  الرتبية  يف  الالم�صاواة  م�صتويات 

اأعلى من امل�صتوى الذي و�صلته على ال�صعيد الوطني يف ثالث 

وجهة   )0,76( مراك�س-تان�صيفت-احلوز  جهة  هي  جهات 

)0,72(؛  تازة-احل�صيمة-تاونات  وجهة   )0,76( دكالة-عبدة 

1982 و2010  امل�صجل بني  النخفا�س  الرغم من  وذلك على 

الو�صط القروي يف كل من جهة  يف الالم�صاواة يف الرتبية يف 

مراك�س-تان�صيفت-احلوز، وجهة دكالة-عبدة.

ويالحظ اأي�صا اأن الالم�صاواة يف الرتبية قد عرفت انخفا�صا بني 

اجلنوب،  جهات  يف  احل�رشي  الو�صط  يف  و2010   1982 �صنة 

اإىل   0,79 التوايل من  انتقلت على  وجهة دكالة-عبدة )حيث 

جهة  يف  القروي  الو�صط  ويف   ،)0,45 اإىل   0,65 ومن   ،0,47

على  انتقلت  )حيث  اجلنوب  وجهات  الكربى  البي�صاء  الدار 

التوايل من 0,81 اإىل 0,54، ومن 0,90 اإىل 0,64(.

الرتبية  يف  الالم�صاواة  انخف�صت  الوطني،  امل�صتوى  على 

من  انتقلت  حيث  الأخرية،  العقود  خالل  ن�صبيا  انخفا�صا 

0,79 يف �صنة 1982 اإىل 0,58 يف �صنة 2010. لكنها تبقى اأكرث 

من معدل دول جوار البحر الأبي�س املتو�صط.

يف حني ارتفعت، ب�صكل ملمو�س، املدة املتو�صطة للتمدر�س 

التي  ال�رشيحة  وهي  �صنة؛   24-15 العمرية  ال�رشيحة  لدى 

ا�صتفادت من جهود تعميم التمدر�س، كما انخف�صت �صمنها 

الذي  التقدم  ورغم  قوي.  ب�صكل  املتمدر�صني  غري  ن�صبة 

اأحرزه متدر�س الإناث، فاإن توزيع الرتبية ين�صف الذكور اأكرث 

مما ين�صف الإناث. ففي �صنة 2010، مل تتمكن ن�صبة كبرية من 

15 فاأكرث من ولوج املدر�صة )%54  الإناث اللواتي بلغن �صن 

مقابل 27% بالن�صبة للذكور(. 

لدى  وخا�صة  الأمية،  حماربة  ت�صكل  العتبارات،  لهذه 

ذات  املحاور  الإجبارية،  الدرا�صة  اأثناء  والت�رشبات  الإناث، 

للتمدر�س،  املتو�صطة  املدة  يف  بالزيادة  الكفيلة  الأولوية 

يف  امل�صاواة  عدم  م�صتويات  من  دال،  ب�صكل  والتقلي�س، 

الرتبية.

اجلهوي  امل�صتوى  على  مالحظتها  متت  التي  التفاوتات  اإن 

الذي  التمدر�س  تطور  �صياق  يف  تندرج  وهي  مهمة.  تظل 

املجالت اجلغرافية. وبالفعل،  متزايدة بني  ترافقه لم�صاواة 

تتميز بخ�صائ�س غري متجان�صة  فاإن جهات املغرب املختلفة 

ن�صبة  يعرف  فبع�صها  فيها:  الرتبية  تطور  م�صتوى  حيث  من 

ن�صبة �صعيفة  الآخر  بع�صها  يعرف  بينما  ن�صبيا،  مرتفعة  اأمية 

يف ولوج التعليم الأ�صا�صي؛ كما اأن جهات اأخرى، تعرف، 

التعليم  ولوج  يف  مرتفعة  ن�صبا  ذلك،  من  العك�س  على 

الثانوي. ويفر�س هذا الو�صع على كل �صيا�صة تربوية تتوخى 

النجاعة والفعالية، اأن تكون متييزية، واأن تاأخذ بعني العتبار 

الإكراهات اخلا�صة بكل جهة يف جمال الرتبية.

خــاتـمــة

املراجــع 

)113( تعتمد املنهجية املتبعة يف هذا الف�صل على عمل ُن�رش يف :

Benaabdelaali, W., Hanchane, S., Kamal, A., 2012, «Educational 
Inequality in the World, 1950–2010 : Estimates from a New Data 
set», Chapter 13 in John A. Bishop, Rafael Salas )eds.( Inequality, 
Mobility and Segregation: Essays in Honor of Jacques Silber, 
Research on Economic Inequality, Volume 20, Emerald Group 
Publishing Limited, p. 337-366.

اعتمادا  والنوع  اجلهة  ح�صب   GINI جيني  موؤ�رش  ح�صاب  مت   )114(

الوطني  البحث  ومعطيات  وال�صكنى  ال�صكان  اإح�صاء  معطيات  على 

ال�صامية  املندوبية   .2010 �صنة   )ENDPR( الزيارات  متعدد  الدميوغرايف 

للتخطيط.
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 الف�سل الرابع

الندماج املهني

لتح�صني  اأ�صا�صية  اأداة  الذاتي(  )والتقييم  التقييم  امليثاق  يعترب 

مكونا  بو�صفه  املهني،  الندماج  وي�صكل  التعليم.  جودة 

للمردودية  الت�صغيل، موؤ�رشا حا�صما  التكوين/  اأ�صا�صيا لعالقة 

عرب  تقييمه،  ويحيل  والتكوين.  الرتبية  لنظام  اخلارجية 

ال�صباب  مل�صار  الإح�صائي  التحليل  اإىل  الندماج،  درا�صات 

احلاملني لل�صهادات خالل الفرتة املمتدة بني تاريخ تخرجهم 

من نظام التكوين وتاريخ ح�صولهم على �صغل.

1. اندماج حاملي ال�صهادات اجلامعية

يف  املغربية  للجامعة  اخلارجية  املردودية  تقييم  حماولة  تقوم 

الوطنية  الهيئة  اأعدته  الأدوات  من  جهاز  على  التقييم  هذا 

لقيا�س  املغربية،  اجلامعات  بع�س  مع  ب�رشاكة   ،)INE( للتقييم 

دينامية  وفهم  اجلامعية،  ال�صهادات  حاملي  اندماج  درجة 

العالقة بني التكوين والت�صغيل عند اخلريجني. وقد ا�صتهدف 

للتقييم  الوطنية  الهيئة  »ا�صتطالع  امل�صمى  ال�صتطالع،  هذا 

الأول  احل�صن  ثالث جامعات هي جامعة  الندماج«  حول 

وجامعة  البي�صاء،  بالدار  الثاين  احل�صن  وجامعة  ب�صطات، 

حممد اخلام�س اأكدال بالرباط. ويوفر هذا ال�صتطالع بع�س 

املوؤ�رشات حول املردودية اخلارجية للجامعات املغربية.

احل�صن  جامعة  من   )115( خريج   385 ال�صتطالع  هذا  �صمل 

الأول ب�صطات، و736 خريج من جامعة احل�صن الثاين بالدار 

اأكدال  اخلام�س  حممد  جامعة  من  خريجا  و504  البي�صاء، 

�صنة  خريجو  كلهم  خريج؛   1625 جمموعه  ما  اأي  بالرباط، 

من  ال�صتطالع  لهذا  املرجعية  ال�صاكنة  وتتكون   .2009

»جمموع خريجي اجلامعات الثالث يف نف�س التاريخ، والذين 

مت تتبعهم طول ملدة 34 �صهرا« )116(.

وقد مكن هذا ال�صتطالع من تتبع دينامية الندماج ونوعيته 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  يف  املتوافرة  التكوينات  مع  ارتباط  يف 

مكن  وقد  ال�صغل.  �صوق  يف  املعي�صة  والتجارب  اجلامعية، 

ارتباطها  وكذا  جمعها،  مت  التي  للمعطيات  الطويل  الطابع 

مبا�صي امل�صتجوبني، من تو�صيح اآليات الندماج مبا ت�صتلزمه 

مقاربة العالقة بني التكوين والت�صغيل من دقة و�رشامة.

1.1. الندماج املهني ح�صب التخ�ص�س املعريف

مكنت الدرا�صة حول الندماج املهني للخريجني )الإجازة، 

من  ال�صباب  اأولئك  م�صار  درا�صة  من  والدكتوراه(  واملا�صرت 

اأي  العمل،  �صوق  يف  و�صعياتهم  يتتبع  زمني  جدول  خالل 

و�صعيات ال�صغل، اأو البطالة، اأو الدرا�صة، اأو غياب كل ن�صاط.

ويتتبع الر�صم البياين اأ�صفله التطور الدينامي للو�صعيات املهنية 

ال�صهرية للخريجني منذ �صهر غ�صت 2009 )اأي �صهرا واحدا 

بعد تخرجهم( اإىل غاية �صهر اأبريل 2012، وهو تاريخ اإجناز 

الدرا�صة )117(.

يزداد  عمل  على  ح�صلوا  الذين  اخلريجني  ن�صبة  اأن  يالحظ 

 %62.7 اإىل  لت�صل  تخرجهم،  على  الزمن  مرور  مع  بانتظام 

اأما  تخرجهم.  من  �صهرا   34 بعد  اأي  الدرا�صة،  اإجناز  وقت 

ن�صبة اخلريجني الذين يوجدون يف و�صعية البطالة، فهي متيل 

اإىل النخفا�س لت�صل اإىل 14.2% بعد 34 �صهرا من التخرج. 

اأ�صبحت  الن�صيطني فقد  بن�صبة اخلريجني غري  يتعلق  فيما  اأما 

تلي  التي  الأوىل  الثالثة  الأ�صهر  انق�صاء  بعد  جدا  �صعيفة 

التخرج )فرتة العطلة( لت�صتقر عند 1.4% تاريخ اإجناز البحث. 

اأما اخلريجون الذين يعودون اإىل الدرا�صة، فاإن ن�صبتهم تعرف 

الت�صجيل يف  اإعادة  ارتفاعا يف بداية كل �صهر �صبتمرب نتيجة 

موؤ�ص�صات التعليم العايل؛ غري اأنها متيل اإىل النخفا�س ب�صكل 

طفيف لت�صل اإىل 21.7% تاريخ اإجناز البحث. 
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تطور الو�صعيات املهنية ال�صهرية خلريجي �صنة 2009 من اجلامعات 

الثالث منذ تاريخ تخرجهم اإىل غاية تاريخ اإجناز الدرا�صة ال�صتطالعية
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امل�صدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي، انطالقا من معطيات الدرا�صة حول الندماج.
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مت ح�صاب ن�صبة الن�صاط ال�صهري للخريجني، والتي متثل خارج 

ق�صمة عدد اخلريجني الن�صيطني )118( كل �صهر على العدد الإجمايل 

للخريجني، وذلك اعتمادا على و�صعياتهم املهنية ال�صهرية.

ويو�صح الر�صم البياين اأ�صفله تطور هذه الن�صبة، اإذ اأن %57.2 

ح�صولهم  بعد  فقط  �صهرا  ن�صيطني  اأ�صبحوا  اخلريجني  من 

على ال�صهادة اجلامعية، ثم اأخدت تلك الن�صبة تتطور ب�صكل 

اأما  الدرا�صة.  اإجناز  تاريخ   %76.9 بلغت  اأن  اإىل  ت�صاعدي 

فهو   ،2011 �صهر غ�صت  الذي ظهر يف  الأعلى  نحو  النثناء 

التي  درا�صتهم  اأنهوا  قد  اخلريجني  من  عدد  كون  اإىل  راجع 

�صنة  الرئي�صية  �صهادتهم  على  ح�صولهم  بعد  فيها  �رشعوا 

2009، والتحقوا بال�صاكنة الن�صيطة.

النوع.  ح�صب  كثريا  اخلريجني  ن�صاط  ن�صبة  تختلف  ول 

الدرا�صة ال�صتطالعية  اإجراء  تاريخ  ت�صجيله  الذي مت  فالفرق 

بالن�صبة   %77.7 نقطتني:  عن  يقل  والإناث  الذكور  بني 

للرجال، 76% بالن�صبة للن�صاء.

مت اأي�صا ح�صاب ن�صبة الندماج ال�صهري بني تاريخ التخرج 

وتاريخ اإجناز الدرا�صة؛ وهي متثل خارج ق�صمة عدد اخلريجني 

احلا�صلني على �صغل على عدد اخلريجني الن�صيطني كل �صهر، 

الدرا�صة  و�صعية  يف  يوجدون  الذين  اخلريجون  يوؤخذ  بينما 

اأو غري الن�صيطني بعني العتبار يف ح�صاب هذه الن�صبة )119(.

تخرجوا  التي  للموؤ�ص�صات  تبعا  اخلريجني  ن�صاط  ن�صبة  تتغري 

ذات  املوؤ�ص�صات  خريجي  لدى  مرتفعة  جد  فهي  منها، 

والت�صيري،  للتجارة  الوطنية  كاملدر�صة  املحدود،  ال�صتقطاب 

ومدار�س املهند�صني، وكليات الطب. وتنخف�س تلك الن�صبة 

عندما ننتقل اإىل املوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب املفتوح، ككلية 

العلوم والتقنيات، وكلية العلوم. وتبلغ تلك الن�صبة 50% فقط 

موؤ�ص�صة  للتكنولوجيا، وهي  العليا  املدر�صة  بالن�صبة خلريجي 

من املفرت�س اأنها تكون تقنيني جاهزين لولوج �صوق ال�صغل.

ويت�صح اأن ن�صبة الن�صاط مرتفعة بالن�صبة لل�صهادات النتقائية 

على  وهي،  الدكتوراه،  اأو  املهند�س  ك�صهادة  امل�صهورة  اأو 

انتقاء  لل�صهادات الأقل  بالن�صبة  العك�س من ذلك، منخف�صة 

اأو التي متنح للطلبة اإمكانية متابعة درا�صاتهم.
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تطور ن�صبة الن�صاط ال�صهري خلريجي �صنة 2009 من اجلامعات الثالث 

منذ تاريخ تخرجهم اإىل غاية تاريخ اإجناز الدرا�صة ال�صتطالعية
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للرتبية والتكوين والبحث العلمي اعتمادا على معطيات الدرا�صة 

ال�صتطالعية حول الندماج.
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 ن�صبة ن�صاط اخلريجني ح�صب موؤ�ص�صات التخرج 

بعد 34 �صهرا من تخرجهم
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والبحث العلمي اعتمادا على معطيات ال�صتطالع حول الندماج.
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 ن�صبة ن�صاط اخلريجني ح�صب نوعية ال�صهادة 

بعد 34 �صهرا من تخرجهم من اجلامعة
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تطور ن�صبة الندماج ال�صهري خلريجي 2009 من اجلامعات الثالث
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 امل�صدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم اعتمادا على 

معطيات الدرا�صة حول الندماج.
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ن�صبة  كانت  امل�صتجوبني،  اخلريجني  ملجموع  بالن�صبة 

اجلامعة  مغادرة  من  واحد  �صهر  بعد  امل�صجلة  الندماج 

بعد   %81 لت�صل  تدريجيا  الن�صبة  تلك  وقد حت�صنت   .%38.6
34 �صهرا من تاريخ التخرج. كما جتدر الإ�صارة اإىل اأن ن�صبة 

الندماج امل�صجلة لدى الرجال اأعلى من تلك امل�صجلة لدى 

الن�صاء بفارق منتظم مل يتجاوز نقطتني طيلة املدة التي �صملها 

البحث.

موؤ�ص�صة  ح�صب  الندماج  ن�صبة  تتغري  اأخرى،  ناحية  ومن 

للتجارة  الوطنية  املدر�صة  من  اخلريجني  اأن  ذلك  التكوين. 

املحمدية  واملدر�صة  الأ�صنان،  طب  وكلية  والت�صيري، 

 34 بعد   %100 بلغت  اندماج  ن�صبة  �صجلوا  للمهند�صني، 

اندماج  ن�صبة  تتجاوز  مل  بينما  تخرجهم؛  تاريخ  من  �صهرا 

وهم   ،%63 بخريبكة  التخ�ص�صات  متعددة  الكلية  خريجي 

اأقل اندماجا من خريجي باقي املوؤ�ص�صات. اأما خريجو كلية 

يندجمون  فاإنهم  والجتماعية،  والقت�صادية  القانونية  العلوم 

ب�صكل اأف�صل )79%( من خريجي كلية العلوم )77%( وخريجي 

كلية الآداب والعلوم الإن�صانية )74%( وخريجي كلية العلوم 

والتقنيات )%70(.

ال�صادر  للتعليم،  الأعلى  للمجل�س  التحليلي  التقرير  اأثار 

)121(، حيث بينت  اإ�صكالية الإجازات الأ�صا�صية   2008 �صنة 

املعطيات املتعلقة بالندماج، اأن ن�صبة الندماج لدى خريجي 

مقارنة  الأ�صعف  هي  املفتوح  ال�صتقطاب  ذات  املوؤ�ص�صات 

الرغم من  الأخرى، وذلك على  التكوينات  اأنواع  باقي  مع 

�صمل  والذي  الأ�صا�صية،  الإجازات  عرفته  الذي  الإ�صالح 

الإعالم  وتقنيات  اللغات،  تدري�س  وتعزيز  التكوين،  برامج 

والتوا�صل. 

2.1. الت�صل�صل الزمني لالندماج

من  النتقال  يتطلب  اجلامعية،  ال�صهادة  على  احل�صول  بعد 

انتقالية؛  مبرحلة  املرور  ال�صغل  �صوق  اإىل  اجلامعي  النظام 

مرحلة البحث عن العمل. وينتظر خريجو اجلامعات الثالث 

الذين �صملتهم الدرا�صة ال�صتطالعية 9 اأ�صهر يف املتو�صط قبل 

احل�صول على فر�صة عمل، يق�صون 4 اأ�صهر منها يف البطالة، 

و4 اأ�صهر يف الدرا�صة، و�صهرا تقريبا يف و�صعية غري الن�صيطني. 

لكن اخلريجني الذين مل ي�صبق لهم اأن ا�صتغلوا خالل 34 �صهرا 

فاإنهم  اخلريجني(،  من   %32 )وي�صكلون  لتخرجهم  املوالية 

�صهرا يف   21 البطالة، وحوايل  اأ�صهر كمعدل يف   10 يق�صون 

الدرا�صة، وما تبقى يف و�صعية عدم الن�صاط.

ويبني التحليل ح�صب موؤ�ص�صات التكوين اأن خريجي املدر�صة 

البطالة  يف  مدة  اأق�رش  يق�صون  الذين  هم  للتجارة  الوطنية 

ال�صتقطاب  ذات  الكليات  خريجو  اأما  �صهرين(.  من  )اأقل 

اأ�صهر، يف املتو�صط،  اأربعة  اأكرث من  املفتوح، فاإنهم ينتظرون 

وهم يف و�صعية البطالة قبل اأن يجدوا اأول عمل لهم. وعندما 

قبل  املمكنة  النتظار  و�صعيات  جميع  العتبار  بعني  ناأخذ 

فاإن  الن�صاط(،  وعدم  والدرا�صة،  )البطالة،  �صغل  اأول  اإيجاد 

املدة املتو�صطة التي يق�صيها هوؤلء اخلريجون يف النتظار متتد 

اإىل اأكرث من 9 اأ�صهر.

�صهادة  على  احلا�صلني  الن�صيطني  اخلريجني  جميع  يتمكن 

اأو  والت�صيري،  للتجارة  الوطنية  املدر�صة  �صهادة  اأو  مهند�س 

الدكتوراه من الندماج يف �صوق ال�صغل بعد مرور 34 �صهرا 

ما�صرت  �صهادة  على  باحلا�صلني  متبوعني  تخرجهم،  على 

 .%93  )DUT( للتكنولوجيا  93% وال�صهادة اجلامعية  البحث 

املا�صرت  �صهادة  اأو  املعمقة  الدرو�س  �صهادة  حاملو  ويندمج 

املجازون،  اأما  التوايل.  على  و%90   %92 بن�صبة  املتخ�ص�س 

املهنية  لالإجازة  بالن�صبة  اإىل%78  ت�صل  اندماجهم  ن�صب  فاإن 

و69% بالن�صبة لالإجازة الأ�صا�صية.
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 ن�صبة اندماج اخلريجني ح�صب املوؤ�ص�صات 34 �صهرا 

بعد تخرجهم من اجلامعة
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 ن�صبة اندماج اخلريجني ح�صب ال�صهادة اجلامعية 

بعد 34 �صهرا من تخرجهم من اجلامعة )120(
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للخريجني  الق�صرية  البطالة  لفرتات  باحرتاز  ننظر  اأن  يجب 

من  مهما  عددا  املقابل  يف  هناك  لأن  عمال،  وجدوا  الذين 

اخلريجني ل يتمكنون من احل�صول على �صغل، وخا�صة منهم 

خريجو املوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب املفتوح. فاإذا اأخذنا كلية 

الآداب والعلوم الإن�صانية، على �صبيل املثال، فاإن املدة املتو�صطة 

التي يق�صيها اخلريجون منها يف البطالة، قبل اأن يجدوا �صغال، 

ل تتجاوز 5 اأ�صهر، اإل اأن 33% منهم ل يتمكنون من احل�صول 

على عمل بعد 34 �صهرا، ويق�صون 19 �صهرا يف البطالة، وما 

تبقى يف الدرا�صة اأو يف و�صعية عدم الن�صاط.

3.1. نوعية ال�صغل املمار�س

اخلا�س القطاع  هيمنة  ال�صغل:  •�نوعية 
القطاع اخلا�س هو اأول م�صغل خلريجي اجلامعات. ذلك اأن 

البحث،  �صملها  التي  الثالث  اجلامعات  خريجي  من   %62

والذين عرثوا على �صغل، بداأوا حياتهم املهنية يف املقاولت 

 %32 �صوى  ي�صغل  مل  فاإنه  العمومي،  القطاع  اأما  اخلا�صة. 

فقد  الباقون  اأما  �صغل.  اأول  اندجموا يف  الذين  اخلريجني  من 

ا�صتغلوا يف القطاع �صبه العمومي، ومل ي�صتغل منهم حل�صابهم 

اخلا�س �صوى 1% فقط.

والن�صاء يندجمن يف القطاع العمومي اأكرث بقليل من الرجال: 

34% منهن )مقابل 30% للرجال( عرفن اأول جتربة مهنية يف 

هذا القطاع.

اأغلبيته م�صتقر يف  �صغل  التعاقد:  •�نوعية 
اأول  ا�صتخدامهم يف  مت  الثالث،  اجلامعات  55% من خريجي 

�صغل لهم، بوا�صطة عقد عمل غري حمدد املدة )CDI( ، و 26% 

منهم مت تعيينهم كموظفني، و11% منهم فقط وقعوا عقد عمل 

اخلريجني  ن�صبة  انخف�صت  ذلك،  ومقابل   .)CDD( املدة  حمدد 

الذين مت ا�صتخدامهم بعقد عمل حمدد املدة بخم�س نقط )5( بني 

املدة،  العمل غري حمدد  لفائدة عقد  �صغل وجدوه،  واآخر  اأول 

لرتتفع ن�صبة امل�صتخدمني بهذا العقد الأخري اإىل 61%. هذا ومل 

ت�صجل اأية فوارق بني الرجال والن�صاء بخ�صو�س نوعية التعاقد.

الأجور •�م�صتوى 
يبني فح�س الأجور اأن متو�صط الأجر ال�صهري ال�صايف الذي 

فوارق  مع  درهم،   6 400 حوايل  هو  اخلريجون  يتقا�صاه 

ح�صب املوؤ�ص�صات، وال�صهادات املح�صل عليها. اإل اأنه يقل 

مقابل  درهم   6 300( للن�صاء  بالن�صبة  القدر  ذلك  بقليل عن 

500 6 درهم للرجال(. وبني اأول واآخر �صغل، يزداد متو�صط 

الأجر بحوايل 900 درهم.

4.1. العودة اإىل الدرا�صة

تخ�س ظاهرة العودة اإىل الدرا�صة بالأ�صا�س، خريجي اجلامعة 

الذين ح�صلوا على �صهادة جامعية يف �صنتني )�صهادة الدرو�س 

اجلامعية العامة( اأو الذين در�صوا يف امل�صالك ذات ال�صتقطاب 

 اجلدول 41

املدة املتو�صطة التي يق�صيها اخلريجون الذين وجدوا عمال والذين مل ي�صبق لهم اأن ا�صتغلوا يف و�صعيات البطالة والدرا�صة وعدم الن�صاط

املجموع   EMI  FPK  ENCG  FST  FMD  FMP  EST  ENSEM  FLSH  FSJES  FS  

اخلريجون الذين ح�صلوا على فر�صة عمل

%68  %96  %57  %100  %64  %97  %89  %54  %88  %67  %70  %53 ن�صبة ال�صباب الذين ح�صلوا على عمل 

%4,0  %2,3  %6,0  %1,9  %3,7  %3,8  %2,9  %4,1  %3,2  %4,5  %4,4  %3,6 متو�صط مدة البطالة قبل اأول عمل 

%3,8  %0,1  %8,0  %0,9  %4,6  %0,2  %0,3  %9,5  %0,0  %2,7  %4,2  %6,4 متو�صط مدة الدرا�صة قبل اأول عمل 

%0,7  %0,0  %1,1  %0,6  %0,7  %0,9  %6,0  %0,6  %0,1  %0,3  %0,4  %1,0 متو�صط مدة عدم الن�صاط قبل اأول عمل 

%8,6  %2,4  %15,2  %3,5  %9,0  %4,9  %9,3  %14,3  %3,3  %7,4  %9,0  %11 متو�صط مدة النتظار قبل اأول عمل 

اخلريجون الذين مل يح�صلوا على فر�صة عمل

%32  %4  %43  %0  %36  %3  %11  %46  %12  %33  %30  %47 ن�صبة ال�صباب الذين مل يح�صلوا على عمل 

%10,2  %0,0  %13,4  –  %7,4  %16  %0,0  %1,5  %7,8  %19,3  %13,1  %5,4  متو�صط مدة البطالة طوال ال�صهور 34  

التي تلت التخرج

%10,5  %30,5  %19,7  –  %24,2  %0  %27,3  %29,4  %15,5  %8,2  %18,5  %25,7  متو�صط مدة الدرا�صة طوال ال�صهور 34   

التي تلت التخرج

%2,6  %2,5  %1,2  –  %2,3  %17  %2,0  %2,2  %8,3  %4,7  %2,1  %2,3  متو�صط مدة النتظار طوال ال�صهور 34   

التي تلت التخرج

امل�صدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي انطالقا من معطيات الدرا�صة ال�صتطالعية حول الندماج.
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املفتوح. وقد بلغت ن�صبة اخلريجني الذين يوجدون يف و�صعية 

الدرا�صة يف تاريخ اإجناز الدرا�صة حول الندماج، 21.7%. لكن 

احلا�صلني على الدبلوم اجلامعي التقني )DUT(، وهذه مفارقة، 

 .)%49.6( الدرا�صة  اإىل  العائدين  ن�صبة  اأعلى  الذين �صجلوا  هم 

ونالحظ الظاهرة نف�صها لدى حاملي �صهادة الإجازة الأ�صا�صية 

 )%23.1( املهنية  والإجازة   )%25( البحث  وما�صرت   ،)%25.9(

و�صهادة Maitrise يف كلية العلوم والتقنيات )19.7%(. ومقابل 

ذلك، ل ميثل العائدون اإىل الدرا�صة من حاملي �صهادة املا�صرت 

املتخ�ص�س �صوى 11.3% تاريخ اإجناز الدرا�صة حول الندماج؛ 

يف الوقت الذي ميثل فيه العائدون اإىل الدرا�صة 7.7% و%3.8 

اأو  املعمقة  العليا  الدرا�صات  �صهادة  حاملي  من  التوايل  على 

الدكتوراه يف الطب، ومن حاملي �صهادة مهند�س.

تخ�س العودة اإىل الدرا�صة بعد التخرج الن�صاء بقدر ما تخ�س 

الرجال، مع فارق ب�صيط قدره 0.3% لفائدة الرجال.

اإىل  العودة  ن�صبة  متثل  اجلامعية،  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  فعلى 

الدرا�صة تاريخ اإجناز البحث حول الندماج، 49.2% بالن�صبة 

خلريجي املدر�صة العليا للتكنولوجيا، و32.5% بالن�صبة لكلية 

وهي  والتقنيات.  العلوم  لكلية  بالن�صبة  و%29.5  العلوم، 

قريبة من املتو�صط بالن�صبة للكلية متعددة التخ�ص�صات، وكلية 

�صعيفة  وجد  والجتماعية،  والقت�صادية  القانونية  العلوم 

لدى خريجي املوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب املحدود، اأو كلية 

الآداب والعلوم الإن�صانية.

املوؤ�ص�صات  بني  مهمة  فوارق  نالحظ  الندماج،  جمال  ويف 

اجلامعية. ومع ذلك، يبني هذا التقييم اأن نتائج اندماج اخلريجني 

يف �صوق ال�صغل اإيجابية على العموم، ول توؤكد بتاتا ال�صورة 

اإن  اجلامعية.  ال�صهادات  حاملي  اندماج  نق�س  حول  ال�صائدة 

 34 بعد  ال�صغل  �صوق  يف  يندجمون  اجلامعة  خريجي  من   %81

املتخرج  يق�صيها  التي  املتو�صطة  املدة  اأما  �صهرا من تخرجهم. 

يف البطالة قبل اأن يجد عمال، فهي ل تتجاوز 4 اأ�صهر. كما اأن 

يتمكنون من احل�صول على عمل بقوا  الذين  اأغلبية اخلريجني 

يف عملهم طيلة املدة التي �صملها البحث )87%(. كل هذا يبني 

اأن البطالة الدائمة لي�صت ظاهرة عامة وغري قابلة للرتاجع. ومع 

الدرا�صة مل ت�صمل �صوى  ن�صبية، لأن  النتيجة  تبقى هذه  ذلك، 

خريجي ثالث جامعات. يتعني اإذن، تعميق هذا البحث باإجناز 

درا�صات مماثلة ت�صمل عددا اأكرب من اجلامعات )122(.

2. التكوين املهني والندماج

الدرا�صات  نتائج  على  العتماد  مت  املهني،  التكوين  لتقييم 

التي اأجنزها قطاع التكوين املهني )123( حول م�صار اندماج 

اخلريجني، وذلك �صنوات 2004، 2006، 2008 و2009. 

التكوين  خلريجي  ممثلة  عينة  على  الدرا�صات  تلك  وتعتمد 

و2006.   2004  ،2002  ،2000 �صنوات  اأفواج  املهني، 

عدا  ما  تخرجهم،  بعد  �صنوات   4 ا�صتجوابهم  مت  والذين 

�صنوات. وتقوم هذه   3 بعد  ا�صتجوابه  الذي مت   2006 فوج 

اأو  اأربع  اخلريجني على مدى  اأولئك  م�صار  بتتبع  الدرا�صات 

ثالث �صنوات بعد تخرجهم من نظام التكوين الأ�صا�صي.

وقد اأخذ التقييم بعني العتبار جمموع اأبعاد الظاهرة، اأي مدة 

الذي  الندماج  وم�صار  عمل،  على  احل�صول  قبل  النتظار 

ي�صم التدريب، والبطالة، وال�صغل، اإلخ.

اندماج  ن�صب  تظل  �صنوات  اأربع  بعد  �صغل:  اأول  •�ولوج 
اخلريجني احلا�صلني على �صهادة التخ�ص�س والتاأهيل �صعيفة

اأربع  بعد   ،)124(  2004 �صنة  اخلريجني  اندماج  ن�صبة  بلغت 

اأن هذه  56%. غري  التكوين  �صنوات من تخرجهم من نظام 

الن�صبة عرفت ارتفاعا �صنة 2009 بالن�صبة لفوج 2006 لتبلغ 

64%، بعد 36 �صهرا من تاريخ التخرج.

اأعلى  الذكور  اندماج  ن�صبة  اأن  النوع  التحليل ح�صب  ويبني 

اإذ بلغ الفارق بني اجلن�صني  بكثري من ن�صبة اندماج الإناث، 

2004؛ غري  �صنة  امل�صتجوب   2000 لفوج  بالن�صبة  16 نقطة 

اأنه تقل�س اإىل 6 نقط �صنة 2009 مع فوج 2006.

 الر�صم البياين 73

 ن�صبة عودة اخلريجني اإىل الدرا�صة بعد 34 �صهرا 

من التخرج من اجلامعة ح�صب نوعية ال�صهادة
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امل�صدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي، اعتمادا على معطيات الدرا�صة حول الندماج.

 الر�صم البياين 74

 ن�صبة عودة اخلريجني اإىل الدرا�صة بعد 34 �صهرا 

من التخرج من اجلامعة ح�صب املوؤ�ص�صة

49,2%

32,5%

29,5%

23,9%

19,1%

11,7%

3,7%

9,1%

13,5%
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امل�صدر: تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي، اعتمادا على معطيات الدرا�صة حول الندماج.
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ومن ناحية اأخرى، تتغري ن�صبة الندماج املهني تبعا مل�صتوى 

التقني  �صهادة  على  احلا�صلني  اخلريجني  اأن  ذلك  التكوين. 

والتقني املتخ�ص�س يلجون �صوق ال�صغل ب�صهولة، وي�صجلون 

اأعلى ن�صب الندماج: 68%، و76% على التوايل �صنة 2009 

�صهادة  و�صجلت   .2006 �صنة  املتخرج  للفوج  بالن�صبة 

التخ�ص�س والتاأهيل معدلت اأقل بكثري.

 اجلدول 42

ن�صبة الندماج ح�صب م�صتوى التكوين واجلن�س

ن�صبة الإندماج �صنة 2009 خلريجي فوج 2006 ن�صبة الندماج �صنة 2004 خلريجي فوج 2000    

)مفتح�صني 36 �صهرا بعد التخرج( )مفتح�صني 48 �صهرا بعد التخرج(   

%56  %50 تخ�ص�س 

%57  %48 تاأهيل 

%68  %64 تقني 

%76  %63 تقني متخ�ص�س 

%64  %56 املجموع 

%67  %63 ذكور 

%61  %47 اإناث 

 امل�صدر: معطيات الدرا�صة حول م�صارات اخلريجني التي اأجنزها قطاع التكوين املهني - تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم 

لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

 الإطار 2

اندماج خريجي مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل

 الر�صم البياين 75

ن�صبة اندماج خريجي مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل ح�صب امل�صتوى وقطاع التكوين بعد 9 اأ�صهر من التخرج من املوؤ�ص�صة )%(

بوا�صطة م�صح   2010 اأجنز مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل البحث املتعلق باندماج خريجي التكوين املهني العمومي �صنة 

م�صتعر�س )9 اأ�صهر بعد التخرج من املوؤ�ص�صة( على عينة من اخلريجني بلغ عددهم 998 9. ومت تقدير ن�صبة الندماج اعتمادا على 

اإح�صاء فرتات ال�صغل التي متتد اأ�صبوعا واحدا على الأقل، خالل هذه الفرتة.

فيما يخ�س التكوين املهني العمومي، متكن املعطيات املتوافرة من قيا�س الإقبال على التاأهيالت التي ينتجها مكتب التكوين املهني 

واإنعا�س ال�صغل يف �صوق ال�صغل. وب�صكل عام، يندمج اخلريجون ب�رشعة يف �صوق ال�صغل كيفما كان م�صتواهم،. ذلك اأن 72,1% من 

خريجي 2010 اأم�صوا فرتة واحدة على الأقل يف العمل خالل الأ�صهر الت�صعة املوالية حل�صولهم على �صهادة من موؤ�ص�صات هذا املكتب.

يندمج خريجو امل�صالك ذات الطابع ال�صناعي ب�رشعة، وغالبا، يف ظروف اأف�صل. مثال، اندمج خريجو م�صالك ال�صناعات الغذائية 

بن�صبة 95% خالل الأ�صهر الت�صعة املوالية لتخرجهم، واندمج حوايل 77% من خريجي م�صالك ال�صناعات امليكانيكية بدورهم يف 

�صوق ال�صغل خالل الفرتة نف�صها. 

امل�صدر: معطيات مكتب التكوين املهني واإنعا�س ال�صغل، تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
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�صغل اأول  ولوج  قبل  انتظار طويلة  •�فرتات 
بالن�صبة للخريجني الذين عرثوا على عمل، كان متو�صط املدة 

البطالة، قبل ح�صولهم على  التي ق�صوها يف و�صعية  الزمنية 

ال�صغل، هو 9 اأ�صهر بالن�صبة لفوج 2002، و8 اأ�صهر بالن�صبة 

لفوجي 2000 و2004 و6 اأ�صهر بالن�صبة لفوج 2006.

وينبغي اأن ي�صجل، مع ذلك، اأن مدة النتظار قبل احل�صول 

التدريب،  فرتات  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  تزداد  �صغل  على 

هذه  ويف  ن�صاط.  اأي  اخلريج  فيها  ميار�س  مل  التي  والفرتات 

لفوج  بالن�صبة  اأ�صهر   9 بني  النتظار  فرتات  ترتاوح  احلالة، 

لفوج  بالن�صبة  �صهرا  و14   )2009 �صنة  )امل�صتجوب   2006

2002 )امل�صتجوب �صنة 2006(.

منذ  ا�صتغلوا  اأن  لهم  ي�صبق  مل  الذين  اخلريجني  بخ�صو�س 

ح�صولهم على ال�صهادة، يرتاوح متو�صط املدة التي يق�صونها 

يف البطالة بني 26 و37 �صهرا، خالل فرتات مالحظة ا�صتغرقت 

36 و48 �صهرا على التوايل. وتبقى فرتات التدريب، وو�صعية 

البطالة تلك. ويعرب  الن�صاط �صعيفة باملقارنة مع فرتات  عدم 

الفرق امل�صجل عن ال�صعوبات التي يواجهها اأغلبية اخلريجني 

اأول عمل، كما تك�صف  من التكوين املهني يف البحث عن 

القيمة  يوؤكدون  الذين  اخلريجني  هوؤلء  بني  القائمة  الهوة 

اجلوهرية لل�صهادات التي يحملونها وامل�صغلني الذين يولون 

اأهمية اأكرب للتجربة املهنية، ومعرفة قطاع الن�صاط، واجلاهزية 

املبا�رشة للعمل، وتوافر احلوافز والدافعية.

ولقد بلغت ن�صبة اخلريجني الذين مل يجدوا عمال طوال الفرتة 

ن�صبة  املتو�صط. وتعرف  37% يف  ا�صتغرقتها املالحظة،   التي 

مهمة من ال�صباب فرتات طويلة من البطالة ميكن اأن تتحول 

امل�صغلني  لأن  ال�صغل؛  على  للح�صول  اخلريج  اأمام  عائق  اإىل 

طويلة،  ملدة  العمل  عن  العاطلني  لت�صغيل  عادة،  يرتددون، 

خالل  اخلريجون  يكت�صبها  التي  الكفايات  ولأن  جهة،  من 

تكوينهم تتال�صى مع مرور الزمن، من جهة ثانية. وعلى �صبيل 

على  احل�صول  من  متكنوا  الذين  اخلريجني  ن�صبة  فاإن  املثال، 

بالن�صبة   %7 تتجاوز  ل  الأ�صا�صي  التكوين  بعد  مبا�رشة  �صغل 

لفوج 2004 امل�صتجوب �صنة 2008.

العملية احلياة  بداية  املمار�س يف  ال�صغل  •�نوعية 
احلالت،  اأغلب  يف  هو،  اخلريج،  عليه  يح�صل  عمل  اأول 

هذه  ومتيل   .)2002 فوج  من خريجي   %95( ماأجور  عمل 

الن�صبة اإىل الزيادة مع مرور الزمن لت�صل 97% بالن�صبة لفوج 

عليه  يح�صل  عمل  اأول  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن   .2006

اخلريجني  ن�صبة  اإن  موؤقت:  عمل  الغالب،  يف  هو،  اخلريج 

الذين ح�صلوا على اأول عمل موؤقت، اأو ملدة حمددة، انتقلت 

من 51% بالن�صبة لفوج 2000 اإىل 72% بالن�صبة لفوج 2002. 

وقد انخف�صت بعد ذلك اإىل 56% �صنة 2006.

درهم.   3 000 عموما،  تتجاوز،  ل  الأول،  العمل  واأجرة 

ترتاوح  اأجورا  يتقا�صون  اأنهم  امل�صتجوبني  من   %45 �رشح 

اأجورهم  اأن  14% منهم  000 1 و000 2 درهم. و�رشح  بني 

ترتاوح بني 000 2 و000 3 درهم. بينما الأجور التي تفوق 

اخلريجني  من  �صئيلة  ن�صبة  �صوى  تخ�س  ل  درهم   3 000

العاملني.

حياتهم  يبداأون  اخلريجني  من   %90 من  اأكرث  اإن  واأخريا، 

املهنية يف القطاع اخلا�س.

 اجلدول 43

 املدة املتو�صطة للبطالة وعدم الن�صاط )بال�صهر( بالن�صبة للخريجني

الذين وجدوا �صغال واخلريجني الذين مل ي�صبق لهم اأن ا�صتغلوا

فوج 2006 فوج 2004   فوج 2002  فوج 2000   

اخلريجون الذين وجدوا فر�صة عمل

6,3  8,4  9,2  8,7 املدة املتو�صطة 

للعطالة قبل 

فر�صة العمل الأوىل

9,6  11,8  14,2  11,9 مدة النتظار 

 املتو�صطة قبل 

العمل الأول

اخلريجون الذين مل يجدوا فر�صة عمل

%31  %37  %37  %40 ن�صبة اخلريجني 

 الذين مل يجدوا 

عمال

26,6  35,4  33,6  37,6 املدة املتو�صطة 

للعطالة

2,7  1,2  3,4  1,9 املدة املتو�صطة 

للتدريب

7,7  11,2  10,1  9,5 املدة املتو�صطة 

لعدم الن�صاط

امل�صدر: معطيات الدرا�صة حول م�صارات اخلريجني التي اأجنزها قطاع 

التكوين املهني، تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية 

والتكوين والبحث العلمي.
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اجلامعات  خريجي  باندماج  املتعلقة  املعطيات  حتليل  ميكن 

وخريجي التكوين املهني من الإدلء باملالحظات التالية:

•��اإن اندماج اخلريجني، مييل اإىل التح�صن من جيل اإىل جيل، 
واإن كانت مدة البطالة خالل ال�صنوات الثالث اأو الأربع 

التي تلي احل�صول على ال�صهادة تبقى مرتفعة.

املدة،  مع  ن�صاطا  الأكرث  هم  اجلامعات  خريجي  •��اإن 
وتتجاوز ن�صبة ن�صاطهم 75% بعد 34 �صهرا من تخرجهم. 

كما اأن ن�صب ن�صاط خريجي املوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب 

هي  املهني  الطابع  ذات  امل�صالك  خريجي  اأو  املحدود، 

ن�صب عالية على العموم.

•��اإن ن�صبة اخلريجني الذين يوجدون يف و�صعية �صغل تزداد 
ن�صبة  فيه  تنخف�س  الذي  الوقت  يف  الزمن  مع  بانتظام 

العاطلني.

ال�صتقطاب  ذات  املوؤ�ص�صات  خريجي  اندماج  ن�صب  •� اإن 
املحدود اأح�صن بكثري من ن�صب اندماج خريجي املوؤ�ص�صات 

ذات ال�صتقطاب املفتوح.

يق�صونها  التي  املتو�صطة  املدة  اجلامعة،  خلريجي  •��بالن�صبة 
يف و�صعية البطالة قبل احل�صول على اأول عمل هي اأربعة 

ال�صهادة  التكوين ونوعية  ملوؤ�ص�صة  تبعا  تباينات  مع  اأ�صهر، 

املح�صل عليها. 

امل�صتوى  ارتفع  كلما  التال�صي  اإىل  الندماج  •�متيل  م�صاكل 
التعليمي.

•��اإن جودة العمل املمار�س اأف�صل بالن�صبة خلريجي اجلامعة، 
اإن على م�صتوى ال�صتقرار اأو على طبيعة العمل اأو الأجرة.

•��اإن خريجي التكوين املهني ذوي امل�صتوى العايل )التقني، 
من  اأف�صل  ب�صكل  ال�صغل  �صوق  يف  يندجمون  عايل(  تقني 

نظرائهم ذوي امل�صتوى الأدنى )التخ�ص�س والتاأهيل(.

ال�صباب عمل  التكوين املهني  •�اإن  اأول عمل يلجه خريجو 
وباأجرة  خا�صة،  مقاولت  ويف  وموؤقت،  ماأجور، 

�صهرية ثابتة تتاأرجح حول 000 2 درهم.

هذه الو�صعية تطرح، �صمن اأمور اأخرى:

حاجات  وحتديد  وال�صغل،  التكوين  بني  العالقة  •��م�صكلة 
التكوين التي ت�صكل اأ�صا�س بناء كل نظام للتكوين املهني.

املهني  التكوين  موؤ�ص�صات  بني  الفعل  معارف  •��تنظيم 
للتكوين  حقيقية  بيداغوجيا  نحو  وتوجيهها  واملقاولة 

بالتناوب. 

خــاتـمــة

املراجــع 

)115( انظر العنا�رش املف�رشة يف املذكرة املنهجية.

)116( من املنتظر اأن يعمم جهاز ال�صتطالع الذي و�صعته الهيئة الوطنية 

للتقييم على جميع اجلامعات املغربية.

)117( مت اختيار �صهر اأبريل كتاريخ م�صرتك بني اجلامعات الثالث لتوفري 

املعلومات  من  ملزيد  املنهجية  املذكرة  )انظر  للمقارنة.  الأ�ص�س  نف�س 

حول الختيارات النظرية واملنهجية.

يوجدون يف و�صعية  الذين  اخلريجون  الن�صيطون هم  اخلريجون   )118(

�صغل اأو الذين يبحثون عن ال�صغل. 

فيها  التي ي�رشح  الو�صعية  بو�صفها  الن�صيط  )119( مت حتديد و�صعية غري 

الفرد باأنه ل يبحث عن ال�صغل، كربة البيت مثال.

كلية  ال�صتطالعية، �رشح خريج واحد من  الدرا�صة  اإجناز  )120( وقت 

العينة  )وتتكون  ال�صغل  يبحث عن  وباأنه  البطالة  باأنه يف و�صع  الطب 

الإجمالية من 66 خريجا من كلية الطب.

)121( املجل�س الأعلى للتعليم، التقرير التحليلي 2008.

)122( انظر املذكرة املنهجية يف امللحق ملزيد من العنا�رش التف�صريية.

مب�صار  املتعلقة  البحث  عينة  �صحب  يف  املعتمدة  املقاربة  تقوم   )123(

اخلريجني، فوج 2006 امل�صتجوب �صنة 2009 على �صبيل املثال، على 

اخلا�س،  )القطاع  املهني  التكوين  الطبقية وفق مكونات  العينة  طريقة 

وزارة  ال�صغل،  واإنعا�س  املهني  التكوين  مكتب  العموميون:  الفاعلون 

ال�صناعة التقليدية والفالحة وال�صياحة، اإلخ.(، ومت حتديد حجم العينة 

ب�صكل ي�صمح، ح�صب قطاع التكوين املهني، با�صتخال�س نتائج دالة 

بالن�صبة للمكونات الرئي�صية التي توؤثر يف الو�صعية املهنية للمتخرجني.

)124( ن�صبة اندماج خريجي فوج 2000 امل�صتجوبني بعد اأربع �صنوات 

من تخرجهم هو خارج ق�صمة عدد اخلريجني الذين ح�صلوا على �صغل 

يف  الن�صيطني   2000 فوج  خريجي  عدد  على   2004 يوليوز  �صهر  يف 

ال�صهر نف�صه. اخلريجون الن�صيطون يوجدون اإما يف و�صعية عمل واإما 

يف و�صعية بطالة اأو يف تدريب.
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 الف�سل اخلام�س

البحث العلمي

ي�صكل البحث العلمي مكونا اأ�صا�صيا من مكونات الإ�صالح 

وما  تنظيمه  منط  وي�صاهم  امليثاق.  تطبيق  اإطار  يف  اجلاري 

البتكار،  العلمي وم�صتوى  باحثني واملنتوج  يتوفر عليه من 

يف تطوير الراأ�صمال العلمي للبالد، حيث ميهد الطريق لولوج 

اقت�صاد املعرفة والتحكم يف هذه الأخرية. وف�صال عن الدور 

امليثاق  منح  العلمي،  البحث  على  الو�صية  للوزارة  املوكول 

يف  والتقنيات،  للعلوم  الثاين  احل�صن  لأكادميية  خا�صا  دورا 

حتديد التوجهات الكربى يف جمال البحث الأ�صا�صي عموما 

والبحث التطبيقي خ�صو�صا، وكذلك يف الدعم املايل لتن�صيط 

البحث العلمي على امل�صتوى الوطني. 

ون�س امليثاق يف الدعامة 11 على ت�صجيع التميز والبتكار 

والبحث العلمي من خالل: 

•�بحث موجه نحو التطبيق والتحكم يف التكنولوجيات؛ 
•��اإ�صهام اأكادميية احل�صن الثاين يف حتديد �صيا�صة البحث؛ 

interfaces واإفادة املقاولت املحت�صنة  الوجائه  •��توطيد 
بخربات اجلامعات؛ 

واخلا�صة  العمومية  الإمكانات  من  التدريجي  •��الرفع 
نهاية  يف  تبلغ  كي  والتقني  العلمي  للبحث  املر�صودة 

الع�رشية 1% على الأقل من الناجت الداخلي اخلام PIB؛ 

•�اإخ�صاع البحث العلمي للتقييم. 

اإن هذا التقرير ل ي�صعى اإىل اإجراء تقييم �صامل لنظام البحث 

النظام خالل  الرتكيز فقط على تطور هذا  يريد  بل  العلمي، 

بروزا،  الأكرث  اأجل حتديد جوانبه  امليثاق، من  تطبيق  ع�رشية 

فح�س  يتم  وبذلك  املتوافرة.  املعطيات  على  بالعتماد 

احلقة  العلوم  يف  العلمي  والإنتاج  البحث  ومتويل  قيادة  منط 

والإمكانات الب�رشية امل�صاهمة يف هذا البحث.

1. هيكلة البحث وتنظيمه

اإدراجه  عرب  التعليم،  �صيا�صة  يف  هاما  منعطفا  امليثاق  �صكل 

ملكون البحث يف الإ�صالح. وهكذا، عرفت بداية الع�رشية، 

البني وزارية  اإن�صاء »اللجنة   ،2001 وحتديدا يف �صهر يوليوز 

للبحث العلمي والتكنولوجي«، املكونة من ممثلي الوزارات 

املعنية بالبحث، حتت رئا�صة الوزير الأول. وقد كلفت هذه 

بال�صرتاتيجية  تتعلق  احلكومة،  اإىل  اقرتاحات  بتقدمي  اللجنة 

و�صمان  املذكور  بالبحث  بالرتقاء  الكفيلة  والتوجهات 

وبالرغم  امل�صاريع.  ملختلف  املر�صودة  الو�صائل  واقرتاح 

الكربى  املو�صوعات  بع�س  حتديد  يف  اللجنة  م�صاهمة  من 

اإل  الوطنية،  للتنمية  بالن�صبة  ا�صرتاتيجية  تعترب  التي  للبحث، 

املوؤ�ص�صاتية.  لالأطر  تكاثرا  عرفت  العلمي  البحث  قيادة  اأن 

فمنذ �صنة 2004، خ�صع تدبري البحث اجلامعي ملديرية العلوم 

الرئي�صي  الدور  وات�صم  العايل.  التعليم  بقطاع  والتكنولوجيا 

البحث  بتدعيم  والتقنيات  للعلوم  الثاين  احل�صن  لأكادميية 

العلمي والتقني وتثمينه وتقوميه. 

 )CNRST( كما عمل املركز الوطني للبحث العلمي والتقني 

التعليم  وزارة  من طرف  املنجزة  البحث  برامج  تطبيق  على 

اجلامعات.  لفائدة  العلمي،  والبحث  الأطر  وتكوين  العايل 

وتطبيقا ملقت�صيات امليثاق، اأجنز تقوميان خارجيان بطلب من 

)�صنة 2003(  احلقة  بالعلوم  اأحدهما  تعلق  الو�صية،  الوزارة 

وقد   .)2006 )�صنة  والجتماعية  الإن�صانية  بالعلوم  والآخر 

اأكد التقييم الأول على اختاللت قيادة البحث العلمي، لكن 

اأجل خلق الن�صجام داخل  اإجراء من  اأي  مل يتخذ مع ذلك 

نظام هذه القيادة. 
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وتتعدد هياكل اإنتاج البحث بحيث ت�صمل اجلامعات ومراكز 

البحث العمومية واخلا�صة الخ.. وتهيمن املختربات اجلامعية 

على هذه الهياكل املتنوعة، اإذ حتت�صن اأكرب ح�صة من البحث 

بني  وقد   .)126(  )2000 �صنة  املجموع  يف   %83( الوطني 

اأي�صا، �صعف هياكل البحث   2003 العلوم احلقة �صنة  تقومي 

من  هامة  جمموعة  على  البالد  توفر  من  بالرغم  باجلامعات، 

الباحثني الن�صيطني. ويف هذا الإطار، �رشعت اجلامعات �صنة 

بهدف  البحث،  وفرق  املختربات  هيكلة  اإعادة  يف   2005

تن�صيط البحث وتنظيم فرقه وحت�صني و�صائله. 

وف�صال عن ذلك، قامت الوزارة الو�صية عرب املركز الوطني 

للبحث العلمي والتقني، بعر�س عدة م�صاريع لفائدة الباحثني 

باجلامعات، مثل برنامج التعاون بني اجلامعات لدعم وتكوين 

البحث )PROSTARS( الذي تال برنامج دعم البحث العلمي 

العلـــوم  دعم  التوالــي  على  ا�صتهدف  حيث   ،)PARS(

البحث  ووحدات  والجتمــاعـيــة؛  والإن�صـانـيـــة  احلقــة 

العلـمــي  للبحث  الوطـنــي  املركــز  اإطــار  فــي  امل�صرتكــة 

الكفاءة  اأقطاب  وت�صكيل   ،)URAC/CNRST( والتقـنــي 

�صنة  ال�صتعجايل  الربنامج  حدد  وقد  اإلخ.  البحث،  وجائزة 

2009، الأهداف التي يتعني حتقيقها على م�صتوى اجلامعات 

واأفرد خانة يف امليزانية خا�صة بالبحث العلمي. 

واجلدير بالذكر اأن اإر�صاء هذا الربنامج، واجه عدة اإكراهات 

اأن الربامج املعلنة  على م�صتوى التنظيم والتدبري املايل. ذلك 

الوطني  املركز  بني  قائم  لتعاقد  تخ�صع  البحث  لت�صجيع 

هذا  بني  واأي�صا  الو�صية،  والوزارة  والتقني  العلمي  للبحث 

املركز واجلامعات. 

�صحيح اأن هذه امل�صاريع خلقت دينامية داخل فرق البحث 

يبدو  لكن  احلقة،  العلوم  جمال  يف  خ�صو�صا  واملختربات، 

املايل  التدبري  اإىل  ين�صاف  الذي  ال�صتغال  من  النمط  هذا  اأن 

اإجناز  بطءا حقيقيا يف  و�صيولد  العلمية  للم�صاريع  غري مالئم 

امل�صاريع. 

التعا�صد  يف  نق�س  عن  املذكوران  التقييمان  ك�صف  وقد 

الوطني،  امل�صتوى  على  البحث  اأن�صطة  داخل  والتعاون 

عن  الأوىل،  �صيغتها  يف  الكفاءات  قطب  هيكلة  اأبانت  اإذ 

اجلديد  التنظيم  اأن  ذلك  املحدودتني.  وفعاليتها  وجاهتها 

حت�صني  اإىل  يهدفان  الكفاءات،  لأقطاب  احلديث  والتعاقد 

ال�صتغال عرب ال�صبكات وتن�صيط الإنتاج. 

حدد  التي  اجلامعات  بني  امل�صاريع  فاإن  اآخر،  جانب  ومن 

التميز  جمالت  يف  الأن�صطة  بني  التعا�صد  خلق  يف  هدفها 

ويف بلوغ كتلة حرجة، للتموقع ب�صكل جيد على امل�صتوى 

البحث  قطب  حال  هو  وذلك  بعد.  تتحقق  مل  الدويل، 

الربنامج  اإطار  يف  املندرج   )PRES( بالرباط  العايل  والتعليم 

�صمح  وقد  الفعالية.  اإىل  يفتقر  زال  ما  والذي  ال�صتعجايل، 

اأي�صا بتاأكيد �رشورة اإعداد روؤية ا�صرتاتيجية �صاملة  التقييمان 

للبحث العلمي، بهدف حتقيق قفزة نوعية يف اأفق تنمية وطنية 

اأعدت جلنة من  الدراية واملعرفة والتجديد. كما  قائمة على 

اخلرباء املغاربة �صنة 2006، ا�صرتاتيجية للبحث بعيدة املدى، 

الوزارة  طرف  من  اإقرارها  ومت   2025 �صنة  اأفق  يف  وذلك 

حماور  خم�صة  عرب  ال�صرتاتيجية  هذه  وتتمف�صل  الو�صية. 

ت�صعى من خاللها اإىل تطوير املكونات التالية: 

 اخلطاطة 4

تنظيم البحث العلمي والتقني )125(
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اأ.  حكامة النظام الوطني للبحث، باأبعاده ال�صيا�صية والقيادية 

والتوا�صلية، ف�صال عن تعبئة املوارد الب�رشية؛ 

واإ�رشاك  للدعم  الوطني  لل�صندوق  امل�صتمر  ب.  التمويل 

الفاعلني القت�صاديني والجتماعيني؛ 

مع  خ�صو�صا  املتبعة  ال�صيا�صة  وتعميق  الدويل  ج.  التعاون 

اأجل  من  التعاونية  الأمور  ترتيب  مع  الأوربي،  الحتاد 

الك�صف عن اآفاق جديدة؛ 

التنمية  يف  اأكرث  امل�صاهمة  اإىل  الرامية  البحث  د.  برامج 

ال�صو�صيو اقت�صادية؛ 

هـ.  واأخريا تثمني نتائج البحث عرب نقل التكنولوجيا والرتقاء 

بالبحث التطبيقي وخ�صو�صا بثقافة املقاولة.

عمل  خمططات  اإجناز  يتعني  ال�صرتاتيجية  هذه  ولتطبيق 

 2025 ا�صرتاتيجيــة  ا�صتخدمت  وقد  ومتدرجة.  خما�صيــة 

 2012-2009 ال�صتعجــايل  الربنــامج  لإعداد  كاأ�صــا�س 

العلمــي  بالبحث  الرتقــاء  اأهدافــه،  بني  من  حدد  الذي 

والبتكــار.

ويف هذا الإطار ن�س الربنامج على ما يلي: 

والعالقات  املهام  تو�صيح  عرب  والتتبع،  احلكامة  اأ.  حت�صني 

املتبادلة بني املتدخلني واإقرار نظام للتقومي؛ 

ب. تدعيم جاذبية مهنة الباحث؛ 

على  واحلفاظ  وتنويعها  التمويل  موارد  يف  ج.  الزيادة 

ا�صتمراريتها؛ 

د.  الرتقاء بالبحث العلمي من خالل ماأ�ص�صة ا�صت�صارة عامل 

املهن، وعرب متهني خاليا الوجائه، وتدعيم هياكل البحث، 

وتطوير �صبكات الكفاءات واأقطابها؛ 

هـ. ت�صجيع التعاون الدويل. 

اجلديدة  امتيازاتها  اإطار  يف  مدعوة  اجلامعة  اأ�صبحت  لقد 

والبتكار  العلمي  البحث  جانب  اعتماد  اإىل  باخل�صو�س، 

وللتقومي  الذاتي  للتقومي  وكموؤ�رش  جهة،  من  للتنمية  كهدف 

الداخلية  التقييمات  وتبني  اأخرى.  جهة  من  اخلارجي 

املندرجة �صمن الربنامج ال�صتعجايل، كيف اأثرت الأهداف 

اإىل حد ما،  اإيجابي  املحددة من طرف هذا الأخري، ب�صكل 

على البحث باجلامعات )127(. 

الكفيل وحده،  هو  اخلارجي  التقييم  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

بعد التقييم الذي اأجري ع�رش �صنوات من قبل، بقيا�س درجة 

التقدم الناجمة عن تطبيق ا�صرتاتيجية 2025.

2. متويل البحث 

 ،)DIRD( والتنمية  للبحث  املخ�ص�س  الداخلي  الإنفاق  يعرب 

الدولة  اأقرتها  التي  البحث  باأن�صطة  املقرتنة  النفقات  عن 

الإنفاق  هذا  انتقل  وقد  الدويل.  والتعاون  اخلا�س  والقطاع 

الداخلي ما بني �صنتي 1999 و2010، من 455 1 مليون درهم 

�صنوي  منو  معدل  ميثل  ما  وهو  درهم،  606 5 مليون  اإىل 

يتمكن  مل  امل�صتمر،  التقدم  هذا  من  وبالرغم   .%12,3 يناهز 

1% من الناجت الداخلي اخلام  الإنفاق الداخلي من بلوغ عتبة 

املحدد من طرف امليثاق. ذلك اأن ح�صة الناجت الداخلي اخلام 

 ،2010 �صنة   %0,73 تتجاوز  مل  والتنمية،  للبحث  املر�صودة 

رغم م�صاعفتها خالل الع�رشية الأخرية. 

العمومي،  الإنفاق  ح�صة  انخفا�س  نحو  ميل  لوحظ  وقد 

حيث  و2010،   1999 �صنتي  بني  ما  العلمي  البحث  لفائدة 

انتقل من 91,7% �صنة 1999، اإىل 68,4% �صنة 2010. 

وباملقابل، ارتفعت ح�صة الإنفاق اخل�صو�صي ب�صكل دال ما 

بني ال�صنتني املذكورتني حيث انتقلت من 6,9% اإىل %29,9. 

امل�صاهمة  بتبويب  املتوافرة  املعطيات  ت�صمح  ل  ذلك،  ومع 

اخلا�صة بح�صب الوجهة، من اأجل معرفــة طبيعــة التزامــات 

اجلامعات  اأبحاث  متويل  مثال،  ميكنهم،  الذين  اخلوا�س 

العمومية. 

واأخريا، ظلت م�صاهمة التعاون الدويل يف الإنفاق الداخلي 

املخ�ص�س للبحث والتنمية هام�صية، حيث تراوحت ما بني 

�صمح  وقد  متابعتها.  متت  التي  الفرتة  خالل  و%3,5   %1,2

القانون 01.00 من جهته، بفتح املجال اأمام اجلامعات لإر�صاء 

املقاولت  امل�صاركة يف  للموارد، مبا يف ذلك  منتجة  اأن�صطة 

مل  اإذ  بعد،  تطبق  مل  اجلديدة  الكفاية  هذه  اأن  غري  املجددة. 

الغر�س. وزيادة  اأو مر�صوم لهذا  اأي ن�س قانوين  اإ�صدار  يتم 

 اجلدول 44

 بنية وتطور الإنفاق الداخلي املخ�ص�س

للبحث والتنمية، 2010-1999

2010   2006  2003  2001  1999  

5 606  3 681  3 206  2 565  1 456 جمموع الإنفاق 

)مباليني الدراهم(

58,4  75,4  82,1  81,6  91,7 الإنفاق العمومي )%( 

29,9  22,0  14,4  17,3  6,9 الإنفاق اخلا�س )%( 

1,7  2,6  3,5  1,2  1,4 التعاون الدويل )%( 

0,73  0,64  0,67  0,60  0,37 ح�صة الناجت الداخلي 

اخلام )%( 

امل�صدر: اأكادميية احل�صن الثاين للعلوم والتقنيات، قطاع التعيم العايل.



141 التقرير التحليلي

على ذلك، عملت عدة اإكراهات على عرقلة اإنتاج اجلامعات 

للموارد، ومن �صمنها: اإلغاء احل�صاب املوجود خارج امليزانية 

تنظيم  الوا�صحة يف  والروؤية  التقنني  وغياب  القبلية  واملراقبة 

التكوين امل�صتمر. 

لأن�صطتها  اجلامعات  تطوير   01.00 القانون  يتوقع  كما 

املقاولتية التي ت�صمح لها ب: 

•�امل�صاركة يف ر�صاميل املقاولت العمومية واخلا�صة؛ 
•��خلق �رشكات فرعية، �رشيطة اأن يتحدد هدف هذه ال�رشكات 
يف  وت�صويقها،  وتثمينها  اخلدمات  اأو  اخلريات  اإنتاج  يف 

وعلى  والثقافية،  والتقنية  والعلمية  القت�صادية  املجالت 

الراأ�صمال  الأقل من  50% على  اجلامعات  اأن متلك  اأ�صا�س 

التجاري لهذه الفروع. 

لكن واإىل حد ال�صاعة، مل تتخذ اأية اإجراءات بهذا اخل�صو�س، 

ت�صمح  التي  والقانونية  التنظيمية  الن�صو�س  غياب  ب�صبب 

باأجراأة هذه الأن�صطة.

3. الباحثون 

تتوفر عليهم  الذين  الباحثني  اإمكانيات  البحث على  يتوقف 

باأن   ،2003 �صنة  احلقة  العلوم  تقييم  تقرير  اأكد  وقد  البالد. 

الذين  الديناميكيني  الباحثني  من  ثلة  على  يتوفر  املغرب 

املوؤ�ص�صات  على  هام  انفتاح  مع  باجلامعات،  ي�صتغلون 

خالل  الباحثني  الأ�صاتذة  اأعداد  تطور  ي�صجل  ومل  الدولية. 

و2012   2001 �صنتي  بني  فما  مهما.  ارتفاعا  امليثاق  ع�رشية 

حيث   ،%19 بن�صبة  القارين  اجلامعيني  الباحثني  عدد  ازداد 

انتقل من 903 9 اإىل 750 11 باحث. ويربز حتليل تطور هذه 

متناق�صة.  اجتاهات  الأ�صاتذة،  درجات  بح�صب  الأعداد 

فاإذا كان عدد اأ�صاتذة التعليم العايل قد ت�صاعف تقريبا، فاإن 

ليبلغ  نف�صها،  الفرتة  يف  انخف�س  امل�صاعدين  الأ�صاتذة  عدد 

واملحا�رشين  املوؤهلني  الأ�صاتذة  عدد  ازداد  كما   .%28 ن�صبة 

بلغ  حيث   ،2005 �صنة  حدود  اإىل  با�صتمرار  واملربزين 

502 1 اأ�صتاذ؛ ثم بداأ يف الرتاجع بعد ذلك، ليتحدد يف 881 

اأ�صتاذ �صنة 2009. وانطالقا من هذا التاريخ عرف هذا العدد 

الأ�صاتذة  بخ�صو�س  اأما   .1 660 يف  لي�صتقر  جديدة  زيادة 

امل�صاعدين، فاإن عددهم انتقل من 149 �صنة 2001 اإىل 26 �صنة 

2012، اأي مبعدل انخفا�س �صنوي يناهز 15%، وذلك ب�صبب 

الزوال التدريجي لهذه الدرجة. 

بني  لالجتاه  انعكا�س  ح�صول  التطور،  هذا  �صمن  ويالحظ 

وانخفا�س  العايل  التعليم  اأ�صتاذة  درجة  اأعداد  يف  الزيادة 

الرتقية وبلوغ  امل�صاعدين. ويوؤثر منط  الأ�صاتذة  اأعداد درجة 

�صن التقاعد، اإ�صافة اإىل بطء توظيف اأ�صاتذة جدد، يف جتديد 

4. التكوين على البحث 

الباحثني  لتكوين  اأ�صا�صيا  جهازا  الدكتوراه  درا�صات  ت�صكل 

يف  للدكتوراه  تكوينات  اإحداث  اأن  يبدو  لكن  وجتديدهم. 

مينح  مل   ،)LMD( – الدكتوراه  – املا�صرت  الإجازة  نظام  اإطار 

للبحث اجلامعي الدفعة املاأمولة. فبالرغم من اأن عدد الطلبة 

مرات  ثالث  ت�صاعف   ،)129( الثالث  بال�صلك  امل�صجلني 

 2001 �صنة  طالب   14 724 من  انتقل  حيث  الع�رشية،  خالل 

من   %12 �صوى  ميثل  ل  فاإنه   ،2011 �صنة  طالب   44 653 اإىل 

ال�صنة  العايل خالل هذه  التعليم  امل�صجلني يف  الطلبة  جمموع 

�صلك  يف  الباحثني  الطلبة  عدد  عرف  وقد   .)2011( الأخرية 

 2,3 اإىل  ت�صاعف  اإذ  اأي�صا،  هاما  تقدما   ،)130( الدكتوراه 

وارتفعت   .2001 �صنة   9 645 مقابل  طالب   21 836 ليبلغ 

العايل،  بالتعليم  امل�صجلني  ملجموع  بالن�صبة  العدد  هذا  قيمة 

 %6,1 اإىل   2001 �صنة   %3,7 من  انتقلت  حيث   ،2,4 مبقدار 

اجلامعية ال�صنة  من  ابتداء  الزيادة  هذه  وتنامت   .2011  �صنة 

2008-2009، مرتجمة على الأرجح تاأثري التطبيق التدريجي 

لنظام الإجازة – املا�صرت – الدكتوراه. 

هذا  ويرجع  اجلامعات.  داخل  للبحث  الب�رشية  الإمكانيات 

الو�صع اإىل منط الرتقي يف املهنة الذي �صاد مدة طويلة، بحيث 

مل يعط الأف�صلية لالإجناز البيداغوجي والإنتاج العلمي لالأ�صتاذ 

الباحث. ومع ذلك، تبني درا�صات عديدة، ارتباط البتكار 

والإنتاج العلمي اأ�صا�صا، بدينامية واإمكانية الباحثني ال�صباب 

الذين ين�صطون املختربات )128(. واحلال اأن تطور اجتاه اأعداد 

معكو�صة،  حركة  عن  يعرب  الدرجات،  هرم  وفق  الباحثني 

اأي  الدرجات،  لأعلى  قوية  هيمنة   2012 �صنة  لوحظت  اإذ 

لالأ�صاتذة الباحثني الأكرب �صنا. 
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تطور هيئة التدري�س القارة بح�صب الدرجة )2012-2000(
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 امل�صدر: معطيات وزارة التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي.

 اأطر التدري�س، تطور الأعداد ح�صب الدرجة واملوؤ�ص�صة 

ونوع املوؤ�ص�صة 1986-2012، �س.56.
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 تطور اأعداد الطلبة الباحثني يف �صلك الدكتوراه 
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امل�صدر: وزارة التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي.
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ن�صبة امل�صجلني يف �صلك الدكتوراه �صنة 2011

Méd. & Ph. SC. Educ. LSH+EO SJES+CG S&T+SI

27,5%

38,8%

8,5%

23,5%

1,6%

امل�صدر: وزارة التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي.

التي  الر�صائل  اأعداد  عرفت  ذلك،  مع  وباملوازاة  لكن 

بلغت  اإذ  و2011،   2001 �صنتي  بني  ما  ركودا  نوق�صت، 

التي  الر�صائل  ما حذفنا  واإذا   .)131(  2011 �صنة  759 1 ر�صالة 

نوق�صت يف الطب، فاإن العدد �صينخف�س اإىل 798 بالن�صبة 

لكل التخ�ص�صات، وهو ما يعك�س مردودية داخلية �صعيفة 

ل�صلك الدكتوراه، مقارنة مبجموع الطلبة الباحثني بال�صلك 

اأن  اإىل  اخل�صو�س،  بهذا  الإ�صارة  وجتدر   .)132( املذكور 

مل  العايل،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 والقانون  امليثاق 

اأو  الدكتوراه  ب�صلك  باللتحاق  متعلق  هدف  اأي  يحددا 

بعدد �صنوات اإنهاء م�رشوع الأطروحة. 

 728 مقابل  فقط،  دكتور   636 تكوين  مت   ،2009 �صنة  ففي 

علما  ر�صالة،   680 نوق�صت   ،2010 �صنة  ويف   .2000 �صنة 

هو  كان  ال�صتعجايل  الربنامج  قبل  من  املحدد  الهدف  باأن 

مناق�صة 1037 ر�صالة دكتوراه. كما اأن توفري بع�س املنح للطلبة 

الباحثني ب�صلك الدكتوراه من ذوي ال�صتحقاق، مل ي�صاهم 

ب�صكل جوهري يف الرتقاء بالبحث داخل مراكز درا�صات 

اأعداد احلا�صلني على هذه  الزيادة يف  الدكتوراه وبالتايل يف 

ال�صهادة. 

من جانب اآخر، فاإن غياب نظام اأ�صا�صي خا�س بالباحث ال�صاب 

على  توفره  مع  للبحث،  كلية  واملتفرغ  الدكتوراه  �صلك  يف 

النق�س امل�صتمر. ويبني  الإمكانيات املحفزة، يف�رش جزئيا هذا 

توزيع الطلبة الباحثني ب�صلك الدكتوراه، ح�صب جمال البحث، 

بالآداب  مقارنة  والتقنية،  العلمية  للم�صالك  ن�صبية  هيمنة 

ن�صبة  بلغت   ،2011 �صنة  ففي  والجتماعية.  الإن�صانية  والعلوم 

الطلبة الباحثني يف العلوم والتقنيات وعلوم الهند�صة 39% من 

املجموع العام، مقابل 27,5% يف العلوم القانونية والقت�صادية 

يف  و%23,5  والتدبري،  التجارة  يف  واأي�صا  والجتماعية، 

الآداب والعلوم الإن�صانية والتعليم الأ�صيل، و8,5% يف الطب 

وال�صيدلة، واأخريا 1,6% يف علوم الرتبية. 

ومع ذلك، فاإن هذا التوزيع �صينقلب لفائدة بع�س املجالت، 

وهكذا،  نوق�صت.  التي  بالر�صائل  الأمر  �صيتعلق  عندما 

�صجلت مناق�صة اأكرث من ن�صف الر�صائل يف الطب وال�صيدلة 

والتقنيات  العلوم  يف  و%20,6  املجموع(،  من   %54,6(

الإن�صانية  والعلوم  الآداب  يف  و%13,1  الهند�صة،  وعلوم 

والقت�صادية  القانونية  العلوم  يف  و%9,8  الأ�صيل،  والتعليم 

والجتماعية، وكذلك يف التجارة والتدبري، واأخريا 1,8% يف 

 اجلدول 45

عدد الأطروحات التي متت مناق�صتها �صنويا

2009  2008   2007  2006  2005  2004   2003  2002  2001  2000  

269  207  322  237  331  415  276  545  411  469 العلوم احلقة والطبيعية 

30  23  23  48  9  16  9  15  21  19 العلوم الهند�صية 

337  630  501  541  402  523  483  535  351  240 العلوم الإن�صانية والجتماعية  

636  860  846  826  742  954  768  1 095  783  728 املجموع  

امل�صدر: وزارة التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي.
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ن�صبة الأطروحات ح�صب جمال البحث 2011

Méd. & Ph. SC. Educ. LSH+EO SJES+CG S&T+SI

20,6%

54,6%

13,1%

1,8%

9,8%

امل�صدر: وزارة التعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي.

علوم الرتبية. وتخ�صع هذه الجتاهات لعدة عوامل، من بينها 

طبيعة كل تخ�ص�س )الطب مثال( على م�صتوى مدة وتزكية 

واإعداد الأطروحة ودرجة هيكلة البحث. 

 الإطار 3

مقارنة مع بلدان اأخرى

اإن املجهود املبذول لإعداد املوارد الب�رشية اعتمادا على 16 طالبا 

م�صجلني بالتعليم العايل بالن�صبة لألف �صاكن و2,4 من الباحثني 

املتفرغني للبحث، بالن�صبة لألف �صاكن ن�صيط، يظل غري كاف 

الباحثني(  من  و5,2  طالبا   34( تون�س  مثل  بلدان  مع  باملقارنة 

والربتغال )37 طالبا و9,3 من الباحثني( وتركيا )53 طالبا و2,7 

من الباحثني( وكوريا اجلنوبية )70 طالبا و11,6 من الباحثني(.

 امل�صدر: اليون�صكو، معهد الإح�صاء )املوقع الإلكرتوين(. 

 وبخ�صو�س تون�س، فاإن عدد الباحثني يتعلق بال�صنة الأخرية 

التي مت التوفر على معطياتها وهي �صنة 2008. 

لألف  بالن�صبة  يحدد  الطلبة  عدد  فاإن  الإ�صارة،  �صبقت  وكما 

�صاكن، يف حني يحدد عدد الباحثني املتفرغني للبحث بالن�صبة 

لألف �صاكن ن�صيط. 
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املجالت العلمية بح�صب اأهمية اإنتاجها �صنة 2003

امل�صدر: معطيات م�صتمدة من املركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
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جمهود  اإىل  بالنظر  البحث،  طريق  عن  التكوين  تطور  ويبدو 

اإ�صالح  واإدراج  امليثاق  ع�رشية  املنجز خالل  البحث  هيكلة 

غري   ،2003 �صنة  منذ  الدكتوراه   – املا�صرت   – الإجازة  نظام 

كاف لت�صكيل منبت للباحثني قادر على اأن ي�صاهم يف خلق 

دينامية جديدة داخل النظام الوطني للبحث. 

5. الإنتاج العلمي 

امليثاق  تطبيق  ع�رشية  خالل  املغربي  العلمي  الإنتاج  تقييم  اإن 

املعطيات  توافر  عدم  ب�صبب  وذلك  ال�صهل،  بالأمر  لي�س 

ال�رشورية وغياب قاعدة معطيات وطنية مالئمة.  الإح�صائية 

ويقدم تقييم البيانات املفهر�صة، املعتمد على قاعدة املعطيات 

العلمية  املن�صورات  عن  الفعلية  املعلومات  بع�س  الدولية، 

باللغات الأجنبية، وخ�صو�صا بالإجنليزية. وهناك جزء هام من 

اأعمال البحث اجلامعي يف جمال العلوم الإن�صانية والجتماعية، 

من�صور باللغة العربية. وبالرغم من اأهمية هذه الأداة املفهر�صة، 

فاإنها ل تربز تعقد الإنتاج العلمي املغربي وتنوعه التخ�ص�صي 

واللغوي، كما ل تعر�س حكما كيفيا على هذا الإنتاج. 

احلقة  •�العلوم 
يحتل الطب انطالقا من البيانات املذكورة، مركزا مهيمنا على 

امل�صتوى الدويل، متبوعا بالريا�صيات والفيزياء والكيمياء، ثم 

الزراعة وعلوم الأحياء. 

مرجع   900 قدره  معدل   ،2003 �صنة  املنجز  التقييم  ويبني 

ببليوغرايف، �صادر عن 700 خمترب وفريق بحث، من �صمنها 

الإنتاج  من   %60 ويتمركز  هذا  اجلامعات.  عن  ناجتة   %83

العلمي يف اجلامعات املوجودة مبحور الرباط– الدار البي�صاء، 

مع هيمنة املن�صورات يف جمال الطب )133(. وعلى امل�صتوى 

مقال   3 282 بـ  مهمة  زيادة  العلمي  الإنتاج  عرف  الكمي، 

من�صور �صنة 2012. غري اأن هذه الزيادة مل ت�صاير نف�س الإيقاع 

الر�صم  من  يت�صح  كما  الأخرى،  املغاربية  بالبلدان  املوجود 

البياين التايل:

فما بني �صنتي 2000 و2010، ارتقى الإنتاج العلمي املغربي 

اجلزائر.  تون�س و600% يف  800% يف  100% مقابل  بن�صبة 

نحو  البحث  اأن�صطة  من  جزء  توجيه  على  امليثاق  وين�س 

البحث التطبيقي، من اأجل تلبية حاجيات التنمية الجتماعية 

النخراط  اإىل  اخلا�س  القطاع  ودفع  باملغرب،  والقت�صادية 

العلمي والبتكار.  البحث  ب�صكل فعال يف عمليات تطوير 

اقت�صادية  غايات  لأجل  البحث  ميول  املتقدمة،  البلدان  ففي 

اأ�صا�صا، من طرف املقاولت والإدارات اجلهوية. ويف غياب 

املحلية  اجلماعات  م�صاهمة  تقييم  ميكننا  دقيقة، ل  معطيات 

وح�صة املقاولت يف متويل البحث العلمي. 

الإن�صانية والجتماعية  •�العلوم 
ح�صة  فاإن  احلقة،  بالعلوم  املتعلق   2003 �صنة  تقرير  ح�صب 

العلوم الإن�صانية والجتماعية قدرت يف الفرتة املمتدة ما بني 

�صنتي 1997 و2000 بـ 20% من الإنتاج الإجمايل )134(.

الإن�صانية  العلوم  حول   2006 �صنة  املنجز  التقييم  يتوان  ومل 

حلقول  املميزة  اخل�صو�صيات  اإبراز  يف  والجتماعية، 

التخ�ص�س يف العلوم املذكورة وكذا اأمناط مزاولة البحث. 

العلمي يف  التقرير ت�صخي�صا لالإنتاج  اأعد  اآخر،  ومن جانب 

املتعلقة خ�صو�صا  الثغرات  من  العديد  فيه  اأبرز  العلوم،  هذه 

بهيكلة فرق البحث التخ�ص�صية واإيقاع الإ�صدارات وجودة 

على  امليثاق  تو�صيات  وتن�س  دوليا.  وتلقيه  العلمي  املنتوج 

تقومي ن�صاط البحث، وخلق جهاز مكلف بالعلوم الإن�صانية 

املالئمة  املعايري  ح�صب  املوارد  وتخ�صي�س  والجتماعية، 

حلقل التخ�ص�س. ون�صري يف الأخري، اإىل اأنه مل يتخذ اإىل حد 

الآن، اأي اإجراء ا�صرتاتيجي مقرتن بهذه التو�صيات. 
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تطور املن�صورات العلمية ببلدان املغرب العربي
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امل�صدر: معطيات م�صتمدة من املركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

خامتة 

موؤ�ص�صاتيا  اإطارا  دائم،  ب�صكل  العلمي  البحث  دعم  يتطلب 

القيادة  عدة  فاإن  قبل،  من  ذلك  اإىل  اأ�رشنا  وكما  من�صجما. 

الوطنية ت�صمل اأجهزة متعددة ومتداخلة املهام، وهنا ي�صعب 

حتديد مراكز القرار الكفيلة ببلورة وتطبيق ا�صرتاتيجية وطنية 

لالرتقاء بالبحث العلمي واملكانة التي ينبغي اأن يحتلها هذا 

البحث، بو�صفه اأداة لتنمية البالد وقاطرة لإنتاج املعارف يف 

اإطار املناف�صة العلمية على امل�صتوى الدويل. 

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن النخفا�س التدريجي لأعداد الباحثني 

ي�صكلون  باأنهم  العلم  مع  املدر�صني،  هيئة  �صمن  ال�صباب 

ن�صبة  و�صعف   ، الوطني  امل�صتوى  على  بديال  اأ�صا�صيا  طاقما 

الطلبة الباحثني يف �صلك الدكتوراه والذين ي�صتعدون ملناق�صة 

ر�صائلهم حاليا، ف�صال عن ثابت اجلودة وامل�صتوى املحدود 
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كما راأينا يف اجلزء الأول من هذا التقرير، فاإن ولوج املدر�صة 

اإقرار  2000، خ�صو�صا بعد  قد تطور ب�صكل كبري منذ �صنة 

حول  املتمركزة  امل�صاألة  هذه  اأن  غري  ال�صتعجالية.  اخلطة 

الإجنازات، تربز م�صكالت اأ�صا�صية بالن�صبة حلا�رش وم�صتقبل 

اأن  املغربي. وميكننا  العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  نظام 

مرامي  كبري  ب�صكل  يحدد  امل�صكالت  هذه  باأن حل  ن�صيف 

املجهودات املبذولة من قبل الوطن لفائدة مدر�صته. وبالفعل، 

فاإن عدة نتائج تبدو مقلقة يف هذا الإطار. ففي املقام الأول، 

يبني الربنامج الوطني لتقومي املكت�صبات )PNEA( �صنة 2008 

والأبحاث الدولية املتعلقة مبكت�صبات التالميذ يف الريا�صيات 

اإجنازها على  PIRLS، والتي مت  القراءة  TIMSS ويف  والعلوم 

�صواء  املغاربة،  التالميذ  نتائج  باأن  امليثاق،  ع�رشية  مدى 

اأ�صار  فقد  لالآمال.  خميبة  الإعدادي،  بالثانوي  اأو  بالبتدائي 

العظمى من  الغالبية  باأن  املكت�صبات  لتقومي  الوطني  الربنامج 

التالميذ مل حت�صل على املعدل، �صواء يف الريا�صيات والعلوم 

الأبحاث  اأكدت  وقد  والفرن�صية(.  )العربية  اللغات  يف  اأو 

للبحث العلمي، �صواء يف العلوم احلقة اأو يف العلوم الإن�صانية 

والجتماعية، توؤكد جميعها �رشورة حتديد ا�صرتاتيجية وطنية 

على املدى الق�صري واملتو�صط والبعيد، واعتماد طرق اإجرائية 

العلمي،  للبحث  الوطني  النظام  داخل  دينامية جديدة  خللق 

من اأجل تر�صيخه كلية يف اقت�صاد املعرفة والبتكار. 

تزداد  النتائج  باأن  وبينت  كبري  ب�صكل  النق�س  هذا  الدولية 

انخفا�صا، وتوجد يف موقع اأدنى من املوقع الذي حتتله بلدان 

التف�صريات  بني  ومن  اأكرث.  الو�صعية  يوؤزم  ما  وهو  مماثلة، 

م�صتوى  على  لالآمال  املخيبة  النتائج  هذه  ل�صحالة  املقدمة 

يف  باملدر�صة  وال�صائد  املتدهور  »املناخ«  جند  املكت�صبات، 

غياب  بفعل  وذلك  املديرون،  يردده  ما  ح�صب  الغالب، 

الأمن )�رشقة، تخريب، �صتائم، عنف( الذي ي�صاهم جليا يف 

وثنيهم عن  بل  واليافعني،  الأطفال  من  العديد  ت�صجيع  عدم 

الذهاب اإىل املدر�صة. 

بفعل  �صترت�صخ  ال�صعوبات  هذه  فاإن  ذلك،  على  زيادة 

على  احلا�صل  والنوعي،  واجلهوي  الجتماعي  الالتكافوؤ 

تقل�س مظاهر هذا  اإىل  الإ�صارة  املدر�صة، مع  م�صتوى ولوج 

الالتكافوؤ، بف�صل �صيا�صة التعميم التي دعا اإليها امليثاق والتي 

ا�صتفادت منها باخل�صو�س جهات اجلنوب. من جهة اأخرى، 

بني الربنامج الوطني لتقومي املكت�صبات، باأن احل�صيلة الدرا�صية 

بالتعليم اخلا�س، اأف�صل مما هو عليه الأمر بالتعليم العمومي، 

خامتة اجلزء الرابع

املراجــع 

)125( ا�صتمدت اخلطاطة من تقرير التقييم املنجز من قبل رولن وا�صط 

2009. وقد مت حتيني  2003 والذي ن�رش �صنة  ومينا كالي�س دراي �صنة 

هذه اخلطاطة، مواكبة لتطور تنظيم البحث العلمي. انظر:

Roland Wast et Mina Kleiche – Dray. Evaluation of a National 
Research System. 2009. European Commission. European 
research area , p. 73.
)126( Roland Wast et Mina Kleiche – Dray, Ibid. , p. 57.

يف  �صنوات  ع�رش   ،2011–2001 اإجنازات  حل�صيلة  الذاتي  »التقييم   )127(

خدمة البحث الوطني«، تقرير املركز الوطني للبحث العلمي والتقني. 

ل�صنة  ال�صتعجايل  الربنامج  الوطنية، ح�صيلة  الرتبية  وزارة  اأي�صا،  اأنظر 

2011، ماي 2011. 

»عن  العلمي.  والبحث  الأطر  وتكوين  العايل  التعليم  وزارة   )128(

النظام الوطني للبحث يف جمال العلوم الإن�صانية والجتماعية«، تقرير 

تركيبي، 2010. 

)129( دبلوم الدرا�صات العليا املعمقة، دبلوم الدرا�صات العليا املتخ�ص�صة، 

املا�صرت، دبلوم الدرا�صات العليا، الدكتوراه ودكتوراه الدولة. 

)130( ل تدرج هذه املعطيات يف ح�صابها، وب�صكل كامل، اأعداد الطلبة 

الباحثني يف �صلك الدكتوراه، يف جمالت الطب وال�صيدلة ما بني �صنتي 

2000 و2005، نظرا لعدم توافر املعلومات بهذا اخل�صو�س. 

وعدد  نوق�صت  التي  الر�صائل  عدد  بني  التوازي  هذا  قراءة  ينبغي   )131(

الطلبة الباحثني يف �صلك الدكتوراه بنوع من احلذر، نظرا لرتكيبة الفئتني 

وخ�صو�صيتهما )عدد �صنوات الت�صجيل، تعدد اأنواع الدكتوراه، التوفر 

املنتظم للمعطيات.(. 

الذي   « التاأخر   – تاأثري   « تف�رش جزئيا ب  النتيجة  هذه  اأن  رغم   )132(

عن  يقل  ل   ، الدكتوراه  ر�صالة  لإجناز  املحدد  الأجل  كون  اإىل  يرجع 

يف  امل�صجلني  لأعداد  القوي  التزايد  فاإن  وبالتايل  �صنوات،  ثالث 

نتائجه  تظهر  لن   ،2007-2006 اجلامعية  ال�صنة  من  انطالقا  الدكتوراه 

امللمو�صة، اإل بعد �صنة 2010. 

)133( Roland Waast et Mina Kleiche – Dray, Ibid, p. 57 et 60.
)134( Ibid, p. 60.
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خ�صو�صا بالن�صبة للغة الفرن�صية، مع العلم باأن عر�س التعليم 

الطلب؛ ومما ل �صك  باملدن، حيث يوجد  اأ�صا�صا  يتم  الأول 

فيه اأن جودته تتغري وتقا�س جزئيا باملبالغ املالية املوؤداة من قبل 

الأ�رش. 

العايل  التعليم  �صهادات  حاملي  اإدماج  ي�صكل  واأخريا، 

للمردودية اخلارجية  اأول مقاربة  املهني،  التكوين  وخريجي 

لهذه الأجهزة، يف حدود املوارد املتوافرة )على �صبيل املثال، 

فاإن البحث املتعلق مب�صار �صهادات التعليم العايل، اقت�رش على 

ثالث جامعات(. ورغم امليل اإىل التح�صن منذ �صنة 2000، 

فاإن اأ�صحاب هذه ال�صهادات يظلون على ما يبدو معر�صني 

وظائف  ي�صغلون  اإنهم  بل  املتو�صط،  املدى  على  للبطالة 

مبرتبات �صعيفة. ويعترب رهان جودة الإدماج اأ�صا�صيا بالن�صبة 

لل�صنوات املقبلة بكل تاأكيد. 

و�صعية  م�صتوى  على  هناك لتكافوؤ جلي  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

بني  الالتكافوؤ  يوجد  املهني،  للتكوين  فبالن�صبة  الت�صغيل. 

التخ�ص�س  التقنيني )من م�صتوى عال( من جهة، وخريجي 

يوجد  العايل،  للتعليم  وبالن�صبة  اأخرى؛  جهة  من  والتاأهيل 

املحدود وخريجي  ال�صتقطاب  ذات  امل�صالك  بني خريجي 

امل�صالك ذات ال�صتقطاب املفتوح. 

بع�س  والتقني  العلمي  البحث  يواجه  اآخر،  �صياق  ويف 

الثانوي  وبال�صلك  البتدائية  باملدر�صة  املوجودة  ال�صعوبات 

حمدودة،  ظلت  الوطن  جمهودات  فاإن  وهكذا،  الإعدادي. 

قد  للبحث  املخ�ص�صة  اخلام  الداخلي  الناجت  ن�صبة  دامت  ما 

ت�صاعفت دون اأن تبلغ ن�صبة 1% امل�صتهدفة من طرف امليثاق 

ملحوظا  العمومي  التمويل  م�صتوى  على  العجز  كان  )وقد 

�صهدت  مثري،  نق�س  اخل�صو�س  بهذا  وبرز  خا�س(.  ب�صكل 

)اأقل  الباحثني  الأ�صاتذة  عدد  يف  ال�صعيفة  الزيادة  مثال  عليه 

من  باأكرث  الطلبة  فيه عدد  ازداد  الذي  الوقت  20%، يف  من 

اأطروحات الدكتوراه التي نوق�صت  ال�صعف(، وركود عدد 

وال�صدى املحدود لأ�صغال البحث على امل�صتوى الدويل. 

التعليم  لفائدة  ال�رشوري  املجهود  فاإن مردودية  وباخت�صار، 

اأي�صا خميبة لالآمال، رغم  العايل والبحث العلمي، كانت هنا 

اأ�صباب  متيز بع�س التخ�ص�صات مثل العلوم الطبية. ومن بني 

العايل  التعليم  لنظام  احلكامة  اإ�صكالية  نذكر  الو�صع،  هذا 

يعرقل  الذي  القرار  مراكز  ت�صتت  بفعل  العلمي،  والبحث 

اإر�صاء ا�صرتاتيجية وطنية تر�صم بو�صوح امل�صتقبل على املدى 

الق�صري واملتو�صط والبعيد. 



اجلزء اخلام�س

املكت�سبات والنقائ�س وحتديات امل�ستقبل



تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 2013-2000 148

1. ينبغي تعزيز املجهودات يف جمال التعميم، من اأجل فعالية 

اأكرب 

اإطالق واتباع �صيا�صة تعميم  امليثاق، مت  خالل ع�رشية تطبيق 

التعليم والدعوة اإىل تعزيزها لتحقيق هدف »الرتبية للجميع«، 

مع العمل على توجيه اجلهود نحو جتاوز النقائ�س امل�صجلة. 

ذلك اأن تعزيز مكت�صبات التعميم، يعني معاجلة العوامل التي 

تعرقل ا�صتمرارية التالميذ باملدر�صة، ومكافحة الهدر املتمثل 

يجب  كما  الدرا�صة.  عن  والنقطاع  والتخلي  التكرار  يف 

حت�صني ظروف التعلم والبيئة املدر�صية، من اأجل حتقيق قفزة 

نوعية لفائدة دمقرطة التعليم. ول ميكن تعزيز التعميم بدون 

اإيالء اهتمام خا�س للتعليم الأويل؛ ف�صعف هذا الأخري ي�صكل 

حجرة عرثة اأمام النظام الرتبوي، لهذا فاإن تطويره �صي�صمن 

النجاح املدر�صي وا�صتمراريته ب�صكل اإيجابي. 

2. ينبغي تعزيز ا�صتقاللية الأكادمييات واجلامعات 

لالأكادمييات  املنظمة  القوانني  عن  املنبثق  الت�صور  اأقر 

الالمركزية  بخ�صو�س  امليثاق  عليه  ن�س  ما  واجلامعات، 

هام يف  تقدم  تعرب عن  القوانني  اأن هذه  ذلك  وال�صتقاللية. 

ذاته. واملالحظ  ما ميثل مكت�صبا يف حد  منط احلكامة، وهو 

ا�صتغال  لنمط  بالن�صبة  متقدما  موؤ�ص�صاتيا  اإطارا  حددت  اأنها 

هذه احلكامة. لهذا فهي تتطلب بع�س التعديالت بعد مرور 

الإ�صكاليات  ب�صبب  وذلك  اإ�صدارها،  على  ع�رشية  من  اأكرث 

جمل�س  لأع�صاء  املت�صخم  العدد  مثل  تطبيقها،  عن  الناجمة 

اإدارة الأكادمييات وجمال�س اجلامعات، اأو التنافر احلا�صل يف 

جنحت  ذلك،  ومع  والعمداء.  اجلامعات  روؤ�صاء  تعيني  منط 

هذه القوانني على امل�صتوى التنظيمي، يف تاأ�صي�س ا�صتقاللية 

ميكن اعتبارها مك�صبا ينبغي اأن توؤ�ص�س عليه حكامة جهوية 

وم�صتعدة  م�صوؤولة  تكون  واجلامعات،  بالأكادمييات 

للم�صاءلة. 

3. يجب ا�صتدامة الدعم الجتماعي 

ت�صاهم  كيف  الرتبية،  جمال  يف  الالم�صاواة  حتليل  اأظهر 

اأجل  من  الجتماعي  للدعم  اآلية  وو�صع  التعميم  جمهودات 

حتقيق تكافوؤ الفر�س جلميع الأطفال كي يلجوا املدر�صة، يف 

الإبقاء على التالميذ بهذه الأخرية، ويف التقلي�س من حجم 

الالم�صاواة، وتاأكيد عملية دمقرطة التعليم. 

لكنه  مبثابة مك�صب،  هو  الجتماعي  الدعم  اأن  املوؤكد  ومن 

يح�صل يف اإطار مت�صم بفقر الأ�رش و�صعف م�صتوى دخلهم، 

الدعم  تاأثري  على  وللحفاظ  القروي.  بالو�صط  خ�صو�صا 

الرفع  ا�صتدامته عرب  ال�صهر على  الجتماعي وتعزيزه، يجب 

من م�صتوى عي�س الأ�رش املذكورة، بغر�س متكني اأطفال هذه 

بالتايل من  املدر�صة والتقلي�س  الفئات الجتماعية من ولوج 

الالم�صاواة يف الرتبية. ويقت�صي ذلك اإحداث اآليات لتطبيق 

هذه ال�صتدامة. 

4. موا�صلة دينامية وتنويع العر�س اجلامعي 

يرتكز اإدراج اجلامعة لهند�صة بيداغوجية جديدة، من خالل 

اأ�صالك  يف  املنظم  الدكتوراه،   – املا�صرت   – الإجازة  نظام 

وف�صول ووحدات، على مبادئ مراكمة الوحدات املكت�صبة 

خالل امل�صار الدرا�صي للطالب، وعلى تدويل النظام اجلامعي 

 الف�سل الأول

املكت�سبات التي يتعني تعزيزها

اإدراج بع�س التغيريات من خالل الإجراءات والتدابري التي �صمحت بتحقيق  يبني تقييم تطبيق امليثاق، كيف مت 

بع�س املكت�صبات. غري اأن عملية التطبيق عرفت نق�صانا وق�صورا بارزين واأي�صا ور�صا كبريا لالإ�صالحات التي �رشع 

يف اإجنازها لكنها مل تكتمل. فكيف ميكن احلفاظ على املكت�صبات وتعزيزها وتدارك التاأخر وجتاوز ال�صعوبات 

وحت�صني اأداء املدر�صة، مع اأخذ حتديات امل�صتقبل بعني العتبار؟ 
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حركية  وت�صهيل  الوطنية،  لل�صهادة  قيمة  اإعطاء  اأجل  من 

الطالب داخل الف�صاء اجلامعي الدويل. وقد عمل الإ�صالح 

البيداغوجي على اإعادة تن�صيط عر�س التكوين وتنويعه، وهو 

ما �صكل فر�صة بالن�صبة لالأ�صاتذة لتخاذ املبادرات والبتكار 

يف اإجناز م�صالك مهنية بالإجازة واملا�صرت املتخ�ص�س؛ و�صجل 

كما  امل�صالك.  هذه  متهني  م�صتوى  على  تقدم  ال�صدد،  بهذا 

الربنامج  اإطار  يف  �صخها  مت  التي  املالية  املوارد  �صاهمت 

ال�صتعجايل يف الفرتة املمتدة ما بني �صنتي 2009 و2012، يف 

يتعني  التي  الأهداف  وحتديد  البيداغوجي  الإ�صالح  تدعيم 

على اجلامعات حتقيقها بخ�صو�س التمهني. 

وهكذا، مت اعتماد م�صالك جديدة، خالل �صنة انطالق هذا 

التعليم  ووزارة  اجلامعات  بني  التعاقد  اإطار  ويف  الربنامج، 

العايل ووزارة املالية. و�صمحت املوارد املالية املر�صودة اأي�صا 

بتحفيز الأ�صاتذة على النخراط يف جتديد م�صالك التكوين، 

التاأطري  تدعيم  اأجل  من  اخلارجية  املهنية  الكفاءات  وتعبئة 

مبا  ودعمه  التكوين  تنويع  تعزيز  يجب  ذلك،  لكل  املعريف. 

يلزم من املوارد املالية والتاأطري. 

5. تر�صيخ دور التكوين املهني داخل النظام الرتبوي 

مكونا  اأ�صبح  حيث  كبريا،  تطورا  املهني  التكوين  عرف 

ذلك  مكنه  وقد  والتكوين.  الرتبية  نظام  مكونات  من  هاما 

من اكت�صاب جتربة غنية يف جمال التاأهيل؛ اإذ يتوفر على ميزة 

مزدوجة �صمحت له بتطوير عدتني نعر�صهما كما يلي: 

اأ.  عمل على ال�صتجابة للطلب الجتماعي الداعي اإىل اإعادة 

الإدماج املهني لل�صباب املنقطعني عن الدرا�صة بنظام الرتبية 

وتاأهيلهم لولوج عامل ال�صغل، وذلك يف ال�صياق النتقايل 

املواكب للهدر املدر�صي. 

يعرفه  الذي  الهام  القت�صادي  التطور  اإطار  يف  ب.  قام 

الأ�صا�صي  املهني  التكوين  م�صتوى  على  بالتدخل  البلد، 

املقاولت  ومواكبة  العاملني  تاأهيل  اأجل  من  وامل�صتمر، 

يف تطوير قدرات مواردها الب�رشية املوؤهلة. 

ي�صاهم  كي  الرت�صيخ،  من  مزيدا  املك�صب  هذا  ويقت�صي 

التكوين املهني يف تدعيم التمف�صل بني قطاعي الرتبية الوطنية 

اأ�صا�صي من مكونات  ويلعب دوره كمكون  العايل  والتعليم 

نظام الرتبية والتكوين.

6. تر�صيخ مقاربة املخطط الإجرائي 

عند  املحدث  ال�صتعجايل  الربنامج  باأن  التقييم  هذا  يفيد 

نهاية ع�رشية امليثاق، مكن من ت�رشيع وترية التدابري الواجب 

من  جمموعة  واجلامعات  لالأكادمييات  حدد  حيث  اتخاذها، 

التي يتعني حتقيقها، وفق م�صاريع ذات �صلة بكل  الأهداف 

م�صتويات الإ�صالح، وو�صع �صيغة للتقييم الذاتي مع قيا�س 

ن�صب حتقيق الأهداف املذكورة. وتندرج هذه اخلطوات يف 

اإطار التوجهات الكربى للميثاق، وهو ما يعترب مك�صبا على 

م�صتوى منهجية الأجراأة، لكن يلزم قبل ذلك و�صع تخطيط 

ا�صرتاتيجي لتعزيز هذه اخلطوات. 

املوؤدية  لالإ�صالحات  الإجرائي  الربنامج  م�صاعي  وت�صكل 

اإىل التدابري الواجب اتخاذها والأهداف التي ينبغي حتقيقها 

مالئمة  مقاربة  اإجراوؤها،  يتعني  التي  الداخلية  والتقييمات 

وفعالة لتطبيق الإجراءات وت�رشيع وترية اإجنازها. 

اإجنازات،  اإىل حتقيق  اأدى  امليثاق  اأن  �صبق،  يت�صح مما  وهكذا 

و�صاهم يف اإحداث تغيريات، غري اأن تقييم فرتة تتعدى ع�رشية 

من الإ�صالحات، يظهر اأمامنا اإ�صالحا غري مكتمل، ب�صبب 

الربامج  متابعة  يف  والنتظام  ال�صرتاتيجي  التخطيط  غياب 

الإجرائية. 
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 الف�سل الثاين

م�سكالت قائمة اأمام م�سار التغيري

بالرغم من التقدم احلا�صل الذي يعرب عن اإرادة تطبيق تو�صيات 

التطبيق.  قائمة يف عملية  ما زالت هناك اختاللت  امليثاق، 

املرتفعة،  املدر�صي  الهدر  ون�صبة  الإلزامي،  التعليم  فاإ�صكالية 

و�صعف مكت�صبات التالميذ، والنق�س يف تكوين املدر�صني، 

اجلديدة،  التكنولوجيا  بوا�صطة  للتعلم  املحدود  والولوج 

ت�صكل جميعها  البحث،  مردودية  و�صعف  احلكامة،  وتعرث 

اأ�صا�س ق�صور نظام الرتبية والتكوين. كما اأن الرتدد الذي طبع 

تطبيق تو�صيات امليثاق �صيدعم هذا الق�صور، بحيث �صتوؤدي 

كل هذه العوامل اإىل عدم ا�صتكمال الإ�صالح. فكيف ميكن 

من  جديدة  اآفاق  ور�صم  املكت�صبات  ومراكمة  التقدم  تعزيز 

اأجل حت�صني منتظم ملردودية املدر�صة؟ 

لقد مكن تقييم تطبيق امليثاق من التعرف على امل�صكالت التي 

ينبغي معاجلتها لتدارك التاأخر احلا�صل يف اإجناز الإ�صالحات 

وت�صويب الختاللت، لتاأهيل نظام الرتبية والتكوين ور�صم 

اأن  ذلك  لالإ�صالح.  امل�صتمرة  الدينامية  اإحياء  اأمام  الطريق 

الإ�صالحات  تطبيق  وب�صيغة  بالقيادة  املتعلقة  العتبارات 

الإحياء  هذا  و�صكل  روح  �صتحدد  التي  هي  التغيري،  واإدارة 

للدينامية املذكورة. وينبغي الت�صاوؤل بوعي ومب�صوؤولية حول 

وكبحت  للتغيري،  اجليدة  الإدارة  عرقلت  التي  امل�صكالت 

عملية الإ�صالح ال�صمويل املتوقع على املدى البعيد.

1. احلكامة وت�صور الإ�صالح 

التاريخ  يف  منعطفا  �صكل  امليثاق  اإعداد  اأن  فيه  �صك  ل  مما 

احلديث لنظام الرتبية والتكوين، بفعل الإجماع الذي حتقق 

الآن  اأ�صبح  احلديث  لأن  ر�صمها،  التي  والتوجهات  حوله 

الن�س  هذا  اأثار  ذلك،  ومع  بعده.  وما  امليثاق  قبل  ما  حول 

وبعده  ت�صوره  بخ�صو�س  الأفكار  من  جمموعة  املوؤ�ص�س 

العملي، وذلك يف �صوء تقييم تطبيقه. فقد حدد �صمن بع�س 

والإ�صالح  املهني  والتكوين  بالتعميم  املتعلقة  الدعامات 

البيداغوجي، جمموعة من الأهداف، وبني بدقة الأرقام التي 

بخ�صو�س  اأعلن  كما  الإجناز.  �صنة  وكذلك  بلوغها  ينبغي 

ال�صرتاتيجية  والتوجهات  املبادئ  عن  الأخرى،  الدعامات 

التوجه  نظام  داخل  يندرج  ما  بني  التاأرجح  وهذا  الكربى. 

بديال  العملي، جعله  النظام  داخل  يندرج  وما  ال�صرتاتيجي 

عن الربامج العملية. وبدا وكاأن هذا الن�س يكفي ذاته بذاته 

لالإجناز،  بجدولة  مقرتنة  اإجرائية  خمططات  اإىل  يحتاج  ول 

وبخطوات لقيادة التغيري، وب�صيغة للتتبع والتقييم. 

واملالحظ اأنه خالل تطبيق امليثاق، بو�رش العمل بعدة اأورا�س، 

لكن بطريقة جمزاأة ومتقطعة وغري متماثلة. وتعني انتظار الربنامج 

ال�صتعجايل )�صنة 2009( لو�صع خمطط عملي �صيعالج جمموع 

والتكوين،  الرتبية  نظام  م�صتويات  وكل  امليثاق  توجهات 

املذكورة.  التطبيق  لعملية  نف�س جديد  اإعطاء  اأجل  وذلك من 

وقد برز امليثاق من خالل اإدراجه لتو�صيات مف�صلة، كربنامج 

عمل ولي�س كميثاق ير�صم املبادئ والتوجهات الكربى، على 

تطبيقه من  املتو�صط والبعيد. ونتج عن ذلك، خ�صوع  املدى 

قبل امل�صوؤولني، ملنطق تقني �صببي، من جتلياته مثال، الإقرار باأنه 

فور الإعالن عن اإ�صالح املناهج، يتعني على املدر�صني تطبيقه، 

مما �صيوؤدي اإىل حت�صني ح�صيلة التالميذ. 

يقت�صي  تعددية،  طبيعة  من  تربوي  اإ�صالح  تبني  اأن  واحلال 

م�صارا معقدا ومتنوعا، يتطلب اأول قبول الفاعلني وا�صتيعابهم 

لتطبيق  وبالن�صبة  تطبيقه.  قبل  وامتالكه  فيه  التحكم  ثم  له، 

نتائج  لتحقيق  ال�رشوري  امل�صار  هذا  يعترب  الإ�صالحات، 

اإيجابية على م�صتوى مكت�صبات التالميذ، اأمرا اأ�صا�صيا بالن�صبة 

لقيادة التغيري واإجناح هذا الإ�صالح الذي ل يربز تاأثريه فورا اأو 

على املدى الق�صري، بل يتحقق مع مرور الوقت. واإذا ما اأ�صفنا 

اإىل البطء الذي تتطلبه الإ�صالحات لتظهر نتائجها، كال من 

ومقاومات  الإ�صالح  يف  للمنخرطني  الأوجه  متعدد  املنطق 

التغيري،  قيادة  وثغرات  احلكامة  واختاللت  الفاعلني  خمتلف 

فاإن كل ذلك �صيوؤدي اإىل تاأخري هذه الإ�صالحات وتاأجيلها. 

ومن جانب اآخر، فاإن هدف امليثاق حتدد يف حتقيق اإ�صالح 

)الرتبية  والتكوين  للرتبية  الثالثة  للقطاعات  ومتزامن  �صامل 

الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل( مبختلف مكوناتها، 

هذه  تتجاوز  بتوجهات  مدها  مع  �صنوات،  ع�رش  خالل 

الع�رشية. فهل ميكن اعتبار ما جاء يف هذه الوثيقة مبالغا يف 

هيكلية  تغيريات  من  ذلك  يتطلبه  ما  اإىل  بالنظر  الطموح، 

اإ�صالح  زمنية  اعتبار  عدم  اإن  الواقع،  ومتزامنة؟ يف  متعددة 
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مبادوؤه  حددت  الذي  امليثاق  عر�س  احلجم،  بهذا  تربوي 

الأجراأة  خماطر  اإىل  والبعيد،  املتو�صط  املدى  على  وتو�صياته 

املجزاأة على املدى الق�صري. 

الوطني  املجتمع  اهتمامات  مركز  يف  توجد  ل  املدر�صة   .2

واملحلي 

تطبيق  2000 و2008 من  �صنتي  ما بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

اأ�صا�صي، على و�صع الهياكل  امليثاق، ان�صب الهتمام ب�صكل 

املوؤ�ص�صاتية والإعداد لإ�صالح الربامج واملناهج البيداغوجية. 

وتبني  القرارات  واتخاذ  حمددة  قيادة  ذلك  تطلب  وقد 

الإجراءات والتدابري من فوق. لهذا، مل تنعك�س الإ�صالحات 

الو�صية  الوزارات  اأن  �صحيح  الدرا�صي.  الف�صل  على  دائما 

الإ�صالحات  هذه  تطبيق  عن  الأوىل  امل�صوؤولة  هي  تظل 

وجناحها وعن اإجنازات نظام الرتبية والتكوين. فهي التي تقوم 

بدور تعبئة القطاعات الوزارية الأخرى وتوحيد املجهودات 

جلعل املدر�صة يف مركز اهتمامات املجتمع الوطني. وتقت�صي 

تنمية الرتبية، خ�صو�صا يف الو�صط القروي، م�صاهمة مبادرات 

التجهيزات  لتوفري  وتوحيدها  والهيئات  الوزارات  خمتلف 

والبنيات التحتية ال�رشورية ملحيط املدر�صة، مثل الكهرباء واملاء 

ال�صالح لل�رشب والطرق وال�صحة املدر�صية و�صيا�صات حماربة 

املعوزة.  الفئات  عي�س  م�صتوى  من  والرفع  واله�صا�صة  الفقر 

فنجاح املدر�صة، وبالرغم من كونه خا�صعا مل�صوؤولية القطاع 

الو�صي، يظل تابعا حتما للمجتمع الوطني. لذلك، تعترب تعبئة 

القطاعات احلكومية من اأجل تنمية املدر�صة اأمرا �رشوريا. 

ويف  الوطني  امل�صتوى  على  املدر�صة  تتعر�س  عام،  وب�صكل 

الغالب  يف  ت�صاغ  قا�صية  لنتقادات  والو�صائط،  امللتقيات 

اإ�صالح  اإىل  اإذا كانت املدر�صة حمتاجة  بطريقة لذعة. لكن، 

وال�صغط  النخراط  اإىل  اأي�صا  فاإنها حتتاج  تتغري،  داخلي كي 

العام  الراأي  قادة  طرف  من  اإزاءها،  املمار�صني  الإيجابي 

والنقابات  القت�صاديني  والفاعلني  التالميذ  اآباء  وجمعيات 

والو�صائط واملجتمع املدين، لأن دعامة التغيري ل توجد فقط 

اأي�صا باملحيط اخلارجي. وينبغي على املجتمع  بالداخل، بل 

لكي  عليها  اإيجابيا  �صغطا  ميار�س  واأن  املدر�صة  ميتلك  اأن 

املدر�صة،  مردودية  فيها  جنحت  التي  البلدان  ففي  تتح�صن. 

�صاهم انخراط جمعيات اآباء التالميذ يف ت�صيري هذه الأخرية، 

وميار�س  تالميذها.  مكت�صبات  وحت�صن  تقدمها  اإىل  اأدى  مما 

اأي�صا عرب التقييم اخلارجي الذي يربز ما  ال�صغط من اخلارج 

للتالميذ  الدرا�صية  �صلبي �صمن احل�صيلة  اإيجابي وما هو  هو 

وبالتايل، يخرب ويفيد املجتمع بحالة مدر�صته. 

ويتعني اأن تكون املدر�صة على امل�صتوى املحلي، وخ�صو�صا 

يف الو�صط القروي، يف مركز اهتمامات اجلماعة. ول ميكن 

اجلماعات  وهم:  فاعلني  ثالثة  انخراط  بدون  ذلك،  حتقيق 

الدولة  دور  اأن  من  وبالرغم  واملدر�صون.  واملديرون  املحلية 

يظل اأ�صا�صيا، اإل اأن جناح املدر�صة ل ميكن اأن يتحقق يف غياب 

اجلماعات املحلية التي يجب عليها امتالك مدر�صتها وتعبئة 

املجتمع املحلي حولها. كما اأن املديرين واملدر�صني مطالبون 

بجلب اجلماعة اإىل املدر�صة. ول ميكن حتقيق ذلك اإل اإذا ما 

كانوا مهيئني للعب دور الفاعلني املحفزين واملعبئني للمحيط 

من اأجل حت�صني الو�صط املدر�صي. ففي الو�صط القروي، يقوم 

املحلي.  واملحيط  املدر�صة  بني  ال�صلة  بربط  واملدر�س  املدير 

دوما  للعمل  املديرين  تهييء  ينبغي  مهمتهما،  تنجح  ولكي 

الو�صط،  بهذا  التدري�س  ي�صبح  ل  بحيث  القروي،  بالو�صط 

يكون  بل  النتقالية،  احلركة  انتظار  يف  موؤقتة،  مرحلة  جمرد 

ميال واإتقانا وخربة اأي�صا. 

وهكذا، فاإن تغيري املدر�صة من الأ�صفل – داخل كل موؤ�ص�صة 

وق�صم – ل يقت�صي فقط جعلها يف مركز اهتمامات املجتمع 

اأي�صا  الوطني وتر�صيخها داخل املجتمع املحلي، بل يتطلب 

املدر�صة  م�صوؤوليته جتاه  املجتمع  يتحمل هذا  اأن  العمل على 

تقول:  التي  الإفريقية  باحلكمة  عمال  وذلك  وتالميذها، 

»يجب تعبئة قرية بكاملها لرتبية طفل«.

3. �صعف م�صاركة الفاعلني 

عن  وامل�صوؤولني  املدر�صني  على  اأجريت  التي  الأبحاث  بينت 

احلكامة، باأنهم مل يعيدوا النظر يف اأهمية الإ�صالح اأو يف جودة 

فيها  التي متت  الظروف  انتقدوا  امليثاق. وباملقابل،  تو�صيات 

عملية تطبيقه وكذا الطريقة التي هيكل بها الفاعلون ن�صاطهم 

ويعرب عدم  الإ�صالح.  اأهداف  وبلغوا  الرتبوي  النظام  ورتبوا 

امليثاق  تطبيق  ت�صور  امل�صتجوبني، بخ�صو�س  الأ�صاتذة  ر�صى 

وكذا احلكامة، عن انعدام احلافز والتعبئة لديهم. ون�صري اإىل اأن 

هذه احلالة معممة ول تقت�رش على املدر�صني فقط، بل ت�صمل 

اأي�صا امل�صوؤولني الآخرين. فما ال�صبب يف ذلك؟ يكمن ال�صبب 

يف التعامل مع الإ�صالحات باعتبارها تعليمات منبثقة من فوق 

بدا  اإذ  فيها،  الفاعلون  هوؤلء  �صاهم  م�صاريع  بو�صفها  ولي�س 

وا�صحا اأنهم مل يتملكوها. واحلال اأن التغريات احلقيقية تنجز 

احلكامة؛  ومنط  املوؤ�ص�صات  تدبري  ومنط  الق�صم  م�صتوى  على 

وبالتايل فاإن جناح الإ�صالحات رهني بانخراط الفاعلني على 

تبني  يقت�صي  ما  والتكوين، وهو  الرتبية  نظام  م�صتويات  كافة 

وتفعيل مبداإ الت�صارك الذي ترتكز عليه قيادة التغيري. 

املكلفني  بالفاعلني  الإ�صالحات  تدبري  اأثناء  نهتم  ل  ما  وعادة 

بالقيادة املذكورة، لأن الإ�صالح يتطلب دوما فاعلني بالتناوب، 

يحملون روؤية م�صرتكة وفهما لأهدافه، انطالقا من ت�صخي�س 

تغيري  يف  فعلي  انخراط  ومن  والتكوين،  الرتبية  لنظام  م�صرتك 
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والدليل  باحلجة  الإ�صالح  عن  الدفاع  على  وقدرة  املدر�صة، 

يف  الفاعلني  هوؤلء  ح�صور  يتج�صد  اأن  ويجب  اقتناع.  وعن 

يف  ي�صاركوا  واأن  النظام  داخل  امل�صوؤولية  م�صتويات  جميع 

التغيري باعتبارهم مبتكرين ومنجزين مل�صاريع جمددة. 

الكايف،  بالهتمام  حتظ  مل  الرتبوية  القيادة  اأن  واملالحظ، 

اجلديدة  التدبري  ملهام  يهيوؤوا  مل  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  فمدبرو 

التي  املنا�صب  جاذبية  عدم  ذلك  اإىل  ي�صاف  اإليهم؛  املوكولة 

ل ت�صمح دوما بت�صكيل قيادة دينامية لت�صيري املوؤ�ص�صات. كما 

اأن هوؤلء امل�صوؤولني هيوؤوا بجهد جهيد لإجراء املفاو�صات، 

حل  تقنيات  ولتطبيق  املدر�صني،  نقابات  مع  اأحيانا،  الع�صرية 

النزاعات؛ وبالتايل فهم مل يتوفروا على الأدوات امل�صاعدة على 

فعلية  تغيريات  اإدخال  على  القادرة  املجددة  املبادرات  اتخاذ 

تغري حتما، طرق العمل املحددة �صلفا يف املجال البيداغوجي. 

اتخاذ  اإىل  الفاعلني،  انخراط  عدم  اأدى  اآخر،  جانب  ومن 

املدر�صني مل�صافة نقدية جتاه الإ�صالح، وهو ما اأظهره البحث 

هذا  يدفع  اأن  املمكن  ومن  امليثاق.  لتطبيق  اإدراكهم  حول 

اأحيانا  اإىل التموقع  اإىل الركون لل�صلبية، بل  املوقف ببع�صهم 

داخل مقاومة التغيري، لأن عدم امل�صاركة ل يعبئ الفاعلني من 

فاإن فهم تطبيق  اأجل رهانات الإ�صالح. وف�صال عن ذلك، 

مت  التي  الإ�صالحات  فيها  �صكلت  مرحلة  وليد  هو  امليثاق 

اإمالوؤها من فوق، جزءا من منط احلكامة ال�صائد. اأما اليوم، 

فاإن احلكامة  املجتمع،  2011 وتطور  �صنة  اإقرار د�صتور  وبعد 

تقت�صي م�صاركة الفاعلني والأطراف املعنية يف عملية التغيري، 

من اأجل متكني املدر�صة من حتقيق قفزة نوعية. 

الهرم  اأعلى  من  املمالة  الرتبوية  الإ�صالحات  مقاربة  اإن 

الإداري، تثبط عزمية الفاعلني الآخرين داخل النظام، يف حني 

اأن دفعهم للم�صاركة يجعلهم م�صوؤولني وميوقعهم يف مركز 

عمليات الإ�صالح. لذلك، ل ينبغي ح�رش املقاربة الت�صاركية 

يف جمرد الإعالن عن النوايا، بل اإن هذه املقاربة تتطلب �صيغة 

لي�صبح تطبيق الإ�صالح م�صوؤولية م�صرتكة  التغريات،  لقيادة 

من طرف جمموع الفاعلني والأطراف املعنية.

4. نق�س يف اآليات اليقظة والتقييم 

من بني نقط ال�صعف التي اأظهرها تقييم تطبيق امليثاق، غياب 

لنمط  املحددة  وال�صبط  اليقظة  باآليات  الإ�صالحات  مواكبة 

التتبع والتقييم، ذلك اأن تتبع تطبيق الإ�صالحات التي اأو�صى 

بها امليثاق، مل يرتكز على نظام اإعالمي عملي ي�صمن جتميع 

ال�صعب احلديث  يبدو من  املعلومات واملعطيات. وبالفعل، 

وذات  مالئمة  معلومات  توفر  بدون  جيدة  حكامة  عن 

تطوير  يف  �صعوبة  العايل  التعليم  قطاع  ويواجه  م�صداقية. 

نظام مندمج للمعلومات، يرتكز على اإطار مرجعي مفهومي 

وتقييم خمتلف  بقيا�س  وي�صمح  املوؤ�رشات،  من  تر�صانة  وعلى 

على  تتوفر  اجلامعات  بع�س  اأن  �صحيح  تدبريه.  جوانب 

لكنه غري   ،)APOGEE( الطلبة  و�صوؤون  الدرا�صة  لتدبري  نظام 

معمم. كما اأن وزارة الرتبية الوطنية تتوفر على نظام اإعالمي 

ليقدم  والعملية  الوظيفية  جوانبه  تفعيل  يتعني  لكن  مندمج، 

اأن  كما  الأن�صطة.  لتتبع  م�صداقية  وذات  �رشورية  معطيات 

قطاع التكوين املهني، من جهته،  يتوفر على عدة تطبيقات 

معلوماتية، اإل اأنها غري مدجمة داخل نظام موحد. ويتم حاليا 

اإعداد م�رشوع معلوماتي وتطويره، �صي�صكل اأر�صية لإدماج 

معطيات تدبري خمتلف املتدخلني. 

هكذا، �صي�صتفيد نظام الرتبية والتكوين من تعزيز مكت�صباته 

احلالية يف هذا املجال، ومن ت�صجيع اإقامة �صبكات معلوماتية 

املجالت  خمتلف  واملعلومات يف  املعطيات  تبادل  من  متكن 

والتكوين، خ�صو�صا  للرتبية  الثالثة  القطاعات  امل�صرتكة بني 

ما يتعلق بالتمدر�س واجل�صور والتوجيه املدر�صي. وقد اأو�صى 

تقييم  اأن  اعتبار  على  للتقييم«،  »ثقافة حقيقية  بخلق  امليثاق 

قبل؛ وبا�صتثناء بع�س عمليات  ينظم من  النظام ومكوناته مل 

الفتحا�س املفرو�صة على موؤ�ص�صات التكوين املهني اخلا�صة، 

اأدخل  الذي  ال�صتعجايل  التاأهيل والربنامج  برنامج  اإطار  يف 

يالحظ  امل�صاريع،  اإجناز  مرحلة  منت�صف  عند  الذاتي  التقييم 

باأن التقييمات الداخلية واخلارجية ما زالت غري معممة. 

اإن جودة التكوين هي مبثابة عامل هام لإر�صاء م�صداقية نظام 

والفاعلني  وامل�صتفيدين  املتدخلني  كل  لدى  والتكوين  الرتبية 

القت�صاديني واملجتمع املدين، اإلخ. واحلال اأن جودة الدرو�س 

والتعلمات ل ميكن اأن تتحقق بدون م�صعى تقييمي يتبنى معايري 

ومقايي�س مراقبة اجلودة. �صحيح اأن لهذه الأخرية ثمنا، لكن 

النظام الرتبوي  اأكرث يف جناعة  اأكرب ويوؤثر  غيابها يولد نفقات 

التطبيق  واإجراءات  الإعداد  حيث  من  امل�صتويات،  كل  على 

والإنتاج والتقييم. فهذه العملية الأخرية تواكب الإ�صالحات 

املقام  يف  داخلية  وهي  م�صتمر.  جتديد  اأجل  من  ال�رشورية 

الفاعلني  على  بالعتماد  القطاعات،  قبل  من  تنجز  الأول، 

املتناوبني، مثل امل�صوؤولني الإداريني واملدر�صني الذين يلتزمون 

وينخرطون ويتعبوؤون من اأجل اإبراز �صفافية منجزاتهم. وهي 

خارجية اأي�صا، ت�صاعد على تر�صيخ ثقافة التقييم. 

من  بالتحول  مطالبتان  واجلامعة  املدر�صة  اأن  املوؤكد  ومن 

الداخل، لكن ال�صغط اخلارجي الإيجابي هو اأي�صا عامل من 

العوامل الأ�صا�صية لتح�صني مردوديتهما؛ وبطبيعة احلال، فاإن 

وامل�صتقل.  اخلارجي  التقييم  قبل  من  ميار�س  املذكور  ال�صغط 

التح�صن  على  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  يحث  ال�صغط  هذا  ومثل 

على  بالتوفر  للمجتمع  ي�صمح  كما  �صعفها،  نقط  ومعاجلة 

املعطيات املتعلقة بواقع مدر�صته وجامعته. 
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 الف�سل الثالث

حتديات امل�ستقبل

ما هو امل�صعى الكفيل بدفع نظام الرتبية والتكوين اإىل و�صع 

هذا  على  اجلواب  اإن  اجلودة؟  �صكة  على  وجامعته  مدر�صته 

ال�صوؤال يتجاوز اإطار هذا التقرير التقييمي. ومع ذلك، تربز 

التحديات  التقرير،  �صجلها هذا  التي  املالحظات  من خالل 

الكربى التي تواجه م�صتقبل املدر�صة، والتي ينبغي على نظام 

الرتبية والتكوين رفعها يف م�صتهل القرن الواحد والع�رشين.

1. �صغط دميغرايف متزايد 

1.1. التطور الدميغرايف 

ميكن معاجلة اجلانب الدميغرايف يف مرحلة اأوىل، عرب اأخذنا 

فرتة طويلة.  مدى  على  ال�صكان  لتطور جممل  العتبار  بعني 

اجلوانب  با�صتهداف  بعد،  فيما  العتبار  هذا  لنا  و�صي�صمح 

يف  املحددة  والتوقعات  املذكورة  بالفرتة  املتعلقة  اخلا�صة 

التي  التوقعات  هذه  اأن  ذلك  حديثا.  املن�صورة   2050 اأفق 

حددتها املندوبية ال�صامية للتخطيط، تربز انخفا�صا يف اأعداد 

�صنوات(،   5-4( التالية:  العمرية  الفئات  اإىل  املنتمية   ال�صاكنة 

�صنة(.   24-18( �صنة(،   17-15( �صنة(،   14-12( )6–11 �صنة(، 

والتكوين  الرتبية  لنظام  قبليا،  مفيدا  التطور  هذا  ويعترب 

على  يتوفر  اأن  العمومي  العمل  فباإمكان  الرتبوية.  ولل�صيا�صة 

حت�صني  و/اأو  خدماته  ربح  هام�س  لتو�صيع  حقيقية  فر�س 

جودتها وحتقيق الإن�صاف اأثناء ا�صتعمالها. 

 اجلدول 46

تطور ال�صكان بح�صب الفئات العمرية املتمدر�صة ون�صبة التبعية ما بني �صنتي 2014 و2050 )بالآلف( )135(

ن�صبة التبعية 8-59 �صنة  6-17 �صنة  18-24 �صنة  15-17 �صنة   12-14 �صنة  4-5 �صنوات  6-11 �صنة  ال�صنوات 

2,85  19 701  6 913  4 397  1 769  1 736  3 408  1 154  2014

2,90  19 701  6 881  4 347  1 750  1 720  3 411  1 154  2015

3,07  20 932  6 816  4 037  1 668  1 705  3 443  1 151  2020

3,16  21 605  6 830  3 890  1 702  1 713  3 415  1 111  2025

3,35  22 391  6 688  3 927  1 708  1 699  3 281  1 042  2030

3,60  22 977  6 374  3 948  1 672  1 628  3 074  972  2035

3,87  23 296  6 016  3 879  1 586  1 523  2 907  958  2040

3,99  23 141  5 793  3 690  1 480  1 444  2 869  954  2045

3,97  22 699  5 722  3 460  1 437  1 432  2 853  945  2050

امل�صدر: املندوبية ال�صامية للتخطيط.
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حتقيق  م�صتوى  بح�صب  التدقيق  اإىل  املالحظة  هذه  حتتاج 

انخفا�س عدد  فبعد  تعليمي.  �صلك  املحددة لكل  الأهداف 

اأكرث من 400 األف طفل ما بني �صنتي 2000 و2014، �صتعرف 

الفئة العمرية املتمدر�صة بالبتدائي )6-11 �صنة( زيادة خفيفة، 

000 443 3 طفل.  اإىل   2020 �صنة  عددها  �صي�صل  حيث 

وتبدو الطاقة ال�صتيعابية احلالية كافية ل�صمان تعميم متدر�س 

الأطفال املنتمني اإىل هذه الفئة العمرية م�صتقبال. لكن املالحظ 

اأن زيادة اأعداد الأطفال املنتمني اإىل الفئة املذكورة، تهم فقط 

الو�صط احل�رشي. اأما يف الو�صط القروي، ف�صنكون بالأحرى 

اأمام انخفا�س الأعداد، وهو ما �صيتيح الفر�صة لتح�صني جودة 

الإعدادي  بالثانوي  لليافعني  وبالن�صبة  املدر�صية.  املوؤ�ص�صات 

الذي  اأعدادهم  انخفا�س  فاإن  �صنة(،   14-12 العمرية  )الفئة 

2018 لي�صتقر عند حوايل  اإىل �صنة  2005، �صي�صتمر  بداأ �صنة 

كانت   2013-2012 الدرا�صية  ال�صنة  ففي  يافع.   1 680 000

 %58 بينها  العمرية متمدر�صة، من  الفئة  86% من هذه  ن�صبة 

ال�صتيعابية  الطاقة  تو�صيع  يتم  مل  واإذا  الإعدادي.  بالثانوي 

لالإعداديات والق�صاء على الهدر املدر�صي، ف�صينتج عن ذلك 

متو�صط زيادة �صنوية لغري املتمدر�صني، يناهز 000 190 طفل. 

بال�صلك  اليافعني  اأعداد  انخفا�س  يبداأ  مل  اآخر،  ومن جانب 

هذا  و�صي�صتمر   ،2008 �صنة  يف  اإل  �صنة(   17-15( التاأهيلي 

النخفا�س اإىل �صنة 2020 لي�صتقر عند 000 670 1 تلميذ. 

خالل  متمدر�صة  العمرية  الفئة  هذه  من   %59 ن�صبة  وكانت 

بالثانوي   %32 �صمنها  ومن   ،2013-2012 الدرا�صية  ال�صنة 

التاأهيلي. واإذا مل يبذل جمهود اإ�صايف من اأجل تطوير التعليم 

الثانوي التاأهيلي والتكوين املهني ف�صيحرم حوايل 000 650 

تلميذ �صنويا من خدمات النظام املدر�صي. 

وبخ�صو�س الفئة العمرية )18-24 �صنة(، فقد تغري الجتاه �صنة 

2013، و�صي�صتقر انخفا�س الأعداد �صنة 2030. ومع ذلك، 

)22.1%(، وما تزال  بالعايل �صعيفة  للدرا�صة  الن�صبة اخلام  تظل 

بعيدة عن تلبية احلاجيات املطلوبة. وعلينا اأن نتوقع زيادة يف 

الأعداد بهذا ال�صلك، تقرتن بتح�صني ن�صب اإنهاء فرتة التعليم 

املدر�صي، وهو ما �صيحدث �صغطا قويا على موؤ�ص�صات التعليم 

العايل، وخ�صو�صا على املوؤ�ص�صات ذات ال�صتقطاب املفتوح 

التي تعاين من نق�س يف الطاقة ال�صتيعابية ويف التاأطري. 

وقد كان للتحول الدميغرايف منذ بداية الع�رشية تاأثري على منو 

اأعداد الفئتني العمريتني )15-17 �صنة( و)18-24 �صنة(؛ و�صينتج 

املتمدر�صني  اأعداد  �صغط  يف  تزايد  امل�صتقبل،  يف  ذلك  عن 

الذي حتملته املدر�صة البتدائية عند انطالق الإ�صالح، حيث 

املهني.  والتكوين  والعايل  الثانوي  م�صتويات  اإىل  �صينتقل 

وينبغي اأن يوؤخذ هذا التوجه بعني العتبار من قبل كل �صيا�صة 

م�صتقبلية للعر�س املدر�صي. 

2.1. تاأثري ذلك على التعليم العايل 

التعليم  تطور  فح�س  اأجل  من  فر�صيات  ثالث  اعتبار  ينبغي 

العايل، وهي كالتايل: 

•��يتزايد عدد احلا�صلني على البكالوريا بنف�س معدل الوترية 
ال�صنوية للفرتة املمتدة ما بني �صنتي 2006 و2013، لذلك 

يف  �صي�صجلون  الأقل،  على  التالميذ  هوؤلء  من   %90 فاإن 

م�صلك من م�صالك التعليم العايل )136(؛ 

•��تبذل وزارة الرتبية الوطنية عدة جهود، خ�صو�صا من اأجل 
تعميم التمدر�س وحت�صني ظروف التعلم بالثانويات ما بني 

�صنتي 2011 و2022؛ 

الن�صبة  نف�س  هي  العايل،  بالتعليم  والهدر  الإ�صهاد  •��ن�صبة 
امل�صجلة �صنة 2013. 

مليون  عتبة  �صتتجاوز  بالدنا  باأن  التوقعات  هذه  نتائج  وتبني 

طالب م�صجل بالتعليم العايل يف ال�صنة اجلامعية 2022-2021 

مقابل   ،2022 �صنة   %30 تفوق  متدر�س  ن�صبة  ميثل  ما  )وهو 

ال�صتيعابية  الطاقة  اأن  اأي�صا  ونفرت�س   .)2013 �صنة   %22.1
نف�س  يف  �صيتم  اجلامعة  ولوج  واأن  نف�صه،  التطور  �صتعرف 

الظروف القائمة حاليا على الأقل. هكذا، �صتت�صاعف الطاقة 

ال�صتيعابية املذكورة مرتني �صنة 2024. 

ونظرا للتقدم الذي يعرفه قطاع التعليم العايل اخلا�س حاليا، 

التعليم العايل العمومي �صتبلغ على الأرجح ن�صبة  فاإن ح�صة 

طالب  األف  و30  مليون  من  اأكرث  �صيلتحق  حيث   ،%93

باجلامعات واملعاهد العليا. واإذا ما افرت�صنا باأن امل�صالك ذات 

�صت�صتقبل  عليا..(  ومدار�س  )معاهد  املحدود  ال�صتقطاب 

العمومي  بالتعليم  امل�صجلني  الطلبة  جمموع  من   %15 حوايل 

 الر�صم البياين 82

توقعات بخ�صو�س اأعداد الطلبة بالتعليم العايل الوطني )بالآلف(
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امل�صدر: معطيات املندوبية ال�صامية للتخطيط ووزارة التعليم العايل وتكوين 

الأطر والبحث العلمي - توقعات الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س 

الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، 2014. 
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)كما هو احلال �صنة 2013(، فاإن امل�صالك ذات ال�صتقطاب 

املفتوح باجلامعات، �صتكون مطالبة �صنة 2024 با�صتقبال اأكرث 

من 880 األف طالب؛ اأما امل�صالك ذات ال�صتقطاب املحدود 

ف�صتكون مطالبة با�صتقبال اأكرث من 150 األف طالب. 

اأن  نتوقع  املوؤطرين،  من  احلالية  الأعداد  على  وباعتمادنا 

اأ�صتاذ.   22 450 اإىل  العمومي  العايل  التعليم  نظام  يحتاج 

اأعداد  من  يرفع  اأن  التعليم  هذا  على  ينبغي  اأخرى،  وب�صيغة 

ال�صنة، لكي يحافظ على  250 1 مدر�س يف  الأ�صاتذة مبعدل 

الن�صبة احلالية من التاأطري.

2. متويل الرتبية والتكوين 

والتكوين  الرتبية  نظام  يف  �صخها  مت  التي  املوارد  تاأثري  يبدو 

البنايات  م�صتوى  على  للعيان  وا�صحا  مكوناته،  مبختلف 

هذا  و�صمح  والبيداغوجية.  الإدارية  الف�صاءات  وجتهيز 

و�صائل  ببع�س  بالتزود  الرتبوي  للنظام  املثمر  املجهود 

التدبري التي متكنه من حت�صني خدماته. لكن ما توقعه امليثاق 

بخ�صو�س تعبئة املوارد مل ينجز كلية. فقد ظلت الدولة تقريبا 

م�صاهمات  تكن  مل  وباملقابل  للتمويل؛  الوحيد  امل�صدر  هي 

اجلماعات املحلية اأو عمليات الت�صامن الجتماعي عرب ر�صوم 

الت�صجيل بالتعليم العايل وكذا م�صاهمة »ال�رشائح الجتماعية 

ذات الدخل املرتفع«، عند املوعد كما هو من�صو�س عليه يف 

امليثاق. 

�صحيح اأن هذا الأخري األح على دور الدولة وم�صوؤوليتها يف 

الدميغرايف  التطور  لكن  الإلزامي،  التعليم  تعميم  اأعباء  حتمل 

عن  ف�صال  والتكوين  الرتبية  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  ورهان 

الدفعة التي يحتاجها البحث العلمي، تقت�صي جميعها تنويع 

امل�صادر املالية. 

اإل  عوامل،  لعدة  خا�صعة  الرتبية  جودة  كون  من  وبالرغم 

اأن م�صاألة التمويل تظل مرتبطة جزئيا بهذه اجلودة. فما هي 

اأجل  من  املالية،  املوارد  لتنويع  اتباعها  ينبغي  التي  اخلطوات 

دعم عملية اإجناز قفزة نوعية يف جمال الرتبية؟ 

املتوقع  التمويل  العايل:  التعليم  •�حالة 
تتاأ�ص�س الفر�صيات املقرتحة يف املقطع ال�صابق، على توقعات 

على  الجتماعي  الطلب  طرف  من  قوي  �صغط  بح�صول 

اأعداد  فاإن  التوقعات،  هذه  وح�صب  العايل.  التعليم  عر�س 

الطلبة �صتتجاوز عتبة املليون ابتداء من �صنة 2021. ويف هذه 

احلالة، واإذا ما احتفظنا بفر�صية وجود م�صتوى للتاأطري مماثل 

مل�صتوى �صنة 2013، فاإن تقدير ميزانية التعليم العايل �صيتحدد 

يف زيادة اأ�صا�صية بحوايل �صعف امليزانية احلالية. 

ملختلف  منا�صبا  الدميغرايف  التطور  يعترب  عام،  وب�صكل 

وخ�صو�صا  التعلم،  ظروف  اأن  غري  الوطنية.  الرتبية  اأ�صالك 

كل  على  املدر�صي  التاأخر  وجتلي  بالأق�صام،  التالميذ  اأعداد 

امل�صتويات، ت�صتدعي م�صاعفة اجلهود على املدى الق�صري من 

التالميذ.  التاأخر و�صمان جودة مكت�صبات  اأجل �صبط هذا 

العايل  التعليم  نظام  على  الطلب  �صغط  اأن  يبدو  وباملقابل، 

اأن تت�صاعف الطاقة ال�صتيعابية خالل  �صيكون قويا؛ ويتعني 

حفاظ  يف  اأمال  امليزانيات  قيمة  ترتفع  واأن  �صنوات،  ع�رش 

 ،)2013 العايل على نف�س مميزاته احلالية )�صنة  التعليم  عر�س 

احلالية، على  الو�صعية  القائم يف  النق�س  نن�صى  اأن  هذا دون 

م�صتوى الطاقة ال�صتيعابية والتاأطري. 

وقد بني تقييم تطبيق امليثاق كيف اأن املوارد املالية الإ�صافية 

الربنامج  اإطار  يف  الع�رشية،  نهاية  عند  �صخها  مت  التي 

ال�صتعجايل، كان لها اأثر اإيجابي وملمو�س على حت�صني وترية 

على  مرتكزا  مالئما  متويال  للرتبية  ن�صمن  فكيف  التعميم. 

النتائج املح�صل عليها؟ وكيف ن�صمن ا�صتمراريته وتنويعه من 

خالل انخراط كل الأطراف املعنية؟ ذلك اأن اإ�صالح املدر�صة 

مادية  قاعدة  لتوفري  املالية  املوارد  ا�صتمرارية  يتطلب  الوطنية 

الرتبية  دعم  �صندوق  ي�صكل  ال�صدد،  وبهذا  الرتبية.  جلودة 

وم�صاهمة اجلماعات املحلية وال�رشكاء القت�صاديني والتعاقد 

بني القطاعني العام واخلا�س، ميادين لال�صتك�صاف بغية حتقيق 

التنوع يف املوارد املذكورة. وبذلك توجد م�صاألة التمويل يف 

مركز التحديات التي يجب على نظام الرتبية والتكوين رفعها 

ل�صالح مدر�صة امل�صتقبل.

3. تغري الرباديغم الرتبوي: تهييء مدر�صة الغد 

وخ�صو�صا  املنهجية،  والدعامات  التعلم  مقاربات  اإن 

دعامات تكنولوجيا الإعالم والتوا�صل والتكوين وقيمته يف 

�صوق ال�صغل، وكذلك الت�صارع الذي يعرفه اإنتاج الدرايات 

حتول  احلايل  الوقت  يف  تعرف  معومل،  اإطار  يف  واملعارف 

عميقا يف كل اأرجاء العامل، وهو ما يطرح حتديا حقيقيا اأمام 

تطبيق  املتبعة يف  املقاربة  اأبانت  وقد  والتكوين.  الرتبية  نظام 

امليثاق عن عدة اختاللت �صاهمت يف بطء عملية الإ�صالح؛ 

وبالتايل فاإنها تتطلب تغيريا للرباديغم الرتبوي كتحد حقيقي 

من اأجل تاأهيل مدر�صة اليوم وتهييء مدر�صة الغد.

1.3. الف�صل الدرا�صي كميدان لالإ�صالح 

الإ�صالحات  باأن  التالميذ  مكت�صبات  تقييم  نتائج  اأظهرت 

�صحيح  املذكورة.  املكت�صبات  حت�صني  يف  ف�صلت  املتعاقبة، 

يكتمل.  لكنه مل  بالبتدائي،  التقدم  بع�س  �صجل  التعميم  اأن 

عدة  اإىل  يرجع  الدرا�صة  عن  النقطاع  اأن  اأي�صا  و�صحيح 
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عوامل، لكنه يظل بالأ�صا�س مقرتنا مبدر�صة مل تفلح يف احلفاظ 

على تالميذها، نظرا لفتقارها اإىل اجلودة. فاملدر�صة مطالبة 

كما  لالإكراه.  ف�صاء  ولي�س  املتاحة  للفر�س  ف�صاء  تكون  باأن 

التالميذ  جميع  لنجاح  املالئمة  الظروف  توفري  عليها  يتعني 

م�صرتكا  اأ�صا�صا  يكت�صبوا  لكي  الإلزامي،  التعليم  مرحلة  يف 

من  والتمكن  ال�صلوك  وقواعد  والكفايات  املعارف  يت�صمن 

والثقافة  الريا�صي  التجريد  اأ�ص�س  واكت�صاب  التدري�س  لغة 

يف  فقط  تنح�رش  ل  اإذن  فامل�صاألة  للتاأطري.  اخلا�صعة  الرقمية 

وخ�صو�صا،  بل،  املدر�صة،  داخل  بالتالميذ  الحتفاظ  كيفية 

الأ�صا�س  من  التعلم،  عرب  التالميذ  هوؤلء  متكني  كيفية  يف 

والتعبري  والكتابة  القراءة  تعلم  اأي  للمعارف،  ال�رشوري 

املحيط  مع  والتكيف  الرقمية  الآليات  وا�صتخدام  والتفكري 

املتغري. 

واملمار�صات  املكت�صبات  بع�س  اإر�صاء  يف  امليثاق  �صاهم  وقد 

من  فوق  من  الإ�صالح  تعميم  اأن  غري  اجليدة،  البيداغوجية 

البداية، مل ي�صمح للتجارب الناجحة بخلق التاأثري امل�صاعف 

املوؤدي اإىل مناف�صة النموذج. طبعا هناك »مبادرات ناجحة«، 

لكنها تظل مغمورة ب�صبب هيمنة املمار�صات التي ل ت�صمح 

بارتقاء املدر�صة. بالتايل، األ يتعني يف هذه احلالة، تبني م�صعى 

منوذجا  الدرا�صي،  بالف�صل  الناجحة  التجربة  من  يجعل 

يحتذى وجمال للمناف�صة؟ 

اأ�صا�س  حتديد  اإعادة  يتطلب  الرتبوي  الرباديغم  تغيري  اإن 

م�صاريع  واإجناز  للتالميذ  اإك�صابها  يجب  التي  املعارف 

اإجراء  عرب  الدرا�صية،  الف�صول  داخل  البيداغوجي  البتكار 

جتارب رائدة، وت�صخي�س للتعلمات الواجب تبنيها، ا�صتنادا 

ويف  التالميذ.  بني  الختالفات  تراعي  متباينة  اأ�صاليب  اإىل 

من  اأي  الأ�صفل،  من  الإ�صالح  انطالق  ي�صبح  الإطار،  هذا 

مدر�صة  هي  الغد  فمدر�صة  اإلزاميا.  اأمرا  الدرا�صي  الف�صل 

التعليم الإجباري التي ت�صمن للتالميذ اكت�صاب اأ�صا�س معريف 

�رشوري، يتجلى يف تقييم ح�صيلتهم الدرا�صية، مما ي�صاهم يف 

حتقيق دمقرطة الرتبية والتعليم وتكافوؤ الفر�س. 

2.3. الإ�صكالية اللغوية 

يعترب  الذي  للتالميذ،  اللغوي  النق�س  املكت�صبات  تقييم  يربز 

اأحد العوامل املعيقة لعمليات التعلم. وكما بني التقييم امل�صتند 

على خمتلف معطيات الدرا�صات امل�صار اإليها يف هذا التقرير، 

فاإن مكت�صبات التالميذ �صعيفة يف القراءة والكتابة اإجمال، 

الرتبية  عليه  تنبني  الذي  الأ�صا�س  ت�صكالن  اأنهما  واحلال 

ونظامها. فقد اأ�صبح التباعد بني لغة التدري�س بالثانوي واللغة 

امل�صتعملة بالعايل اإ�صكاليا. وبالرغم من التدابري التي اتخذتها 

ومراكز  اللغوي  التدقيق  اختبارات  لإر�صاء  اجلامعات  بع�س 

اللغات، فاإن م�صتوى طلبة التخ�ص�صات العلمية يف الفرن�صية، 

غالبا ما ل ير�صي الأ�صاتذة؛ مما ي�صاهم يف النقطاع املكثف 

يبدو  لذلك،  الأوىل.  اجلامعية  ال�صنة  الدرا�صة يف  عن  للطلبة 

تاأهيلهم اللغوي �صعبا، خ�صو�صا مع عدم توافر العدد الكايف 

الأ�صاليب  مالءمة  وعدم   – وكيفا  كما   – اللغات  ملدر�صي 

التعليمية حلاجيات هوؤلء الطلبة. 

العلوم  تدري�س  لغات  تنويع  على  امليثاق  ن�س  وقد 

والتكنولوجيا وحتقيق الن�صجام يف لغة التدري�س بني التعليم 

»اأوفر  �صمان  اأجل  من  العايل،  والتعليم  التاأهيلي  الثانوي 

ن�س  كما  للمتعلمني«.  واملهني  الأكادميي  النجاح  حظوظ 

على »تدري�س الوحدات واملجزوءات العلمية والتقنية الأكرث 

ال�صعب  امل�صتعملة يف  باللغة  البكالوريا،  �صلك  تخ�ص�صا من 

التعليم  يف  اإليها  التالميذ  لتوجيه  املتاحة  والتخ�ص�صات 

امليثاق  دعا  الن�صجام  هذا  ولتحقيق  )املادة 114(.  العايل« 

للتعليم  اختيارية  �صعب  فتح  على  »تدريجيا  العمل  اإىل  اأي�صا 

العلمي والتقني والبيداغوجي، على م�صتوى اجلامعات باللغة 

اجليدة  البيداغوجية  املرجعيات  توافر  مع  موازاة  العربية، 

مل  التو�صيات  اأن هذه  114(. غري  )املادة  الأكفاء«  واملكونني 

تطبق اإىل حد الآن. 

حمددة  غري  اللغوية  الختيارات  تظل  الأحوال،  جميع  ويف 

بدقة، كما اأن التخطيط اللغوي الذي مينح لكل لغة )للعربية 

والأمازيغية كلغتني ر�صميتني للبالد وكذلك للغات الأجنبية( 

موقعا داخل نظام الرتبية والتكوين، باعتبارها لغة تدري�س ولغة 

مدر�صة، مل يو�صح مبا فيه الكفاية. لذلك، فاإن عدم الن�صجام 

اللغوي املميز لنظام الرتبية والتكوين، يقت�صي اإعادة التفكري 

يف ال�صيا�صة اللغوية ببالدنا، يف اأفق حتقيق توازن دائم بني مبداإ 

العدالة اللغوية ومطلب التحكم يف اللغات الأجنبية.

3.3. حتول مهنة املدر�س 

عرفت مهنة املدر�س بامل�صتويني البتدائي والثانوي، تطورات 

الأجيال  ت�صهدها  التي  التغريات  وتعترب  العامل.  عرب  عديدة 

وانتظارات  ال�صباب،  ثقافة  وحتول  للمتعلمني،  احلالية 

املجتمع، وتطور طرق التعلم، وتكنولوجيا الإعالم والتوا�صل 

للموا�صفات  حمددة  عوامل  الرقمية،  الرتبوية  وامل�صامني 

الدور  من  املدر�س  انتقل  وهكذا،  التدري�س.  ملهنة  اجلديدة 

التقليدي الذي يجعله ناقال للمعارف اأو جمرد معلم، اإىل دور 

املن�صط واملي�رش واملولد لف�صول املتعلمني، بحيث ميكنهم من 

اليوم  فمدر�س  املطروحة.  للم�صاكل  احللول  البحث عن  فن 

اأ�صبح مطالبا بالتوفر على الكفايات التي ت�صمح له بتجديد 

طرق التعلم، وحتفيز ف�صول املتعلم، وتن�صيط جماعة الق�صم، 

وتوجيه التالميذ يف ا�صتعمال تكنولوجيا الإعالم. 
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�صتعرفها  التي  التطورات  الرتبوي  النظام  ي�صتبق  اأن  وينبغي 

مهنة املدر�س م�صتقبال. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن التعليم عن بعد 

غري طبيعة التاأطري والتكوين امل�صتمر للمدر�صني، وحقق متلكا 

البيداغوجي. وهكذا، فر�صت مقت�صيات  وت�صاركا لالإتقان 

تطور املهنة، منطا جديدا للتكوين الأ�صا�صي وامل�صتمر، حتى 

يتمكن التعليم من ال�صتجابة مل�صتلزمات اجلودة، ومن تثمني 

مهنة التدري�س. 

وعلى م�صتوى اجلامعة، تعرف مهنة املدر�س ارتقاء من نقل 

املعارف التي اأ�صبحت متوافرة بغزارة على �صبكة الإنرتنيت، 

الطلبة  اأجل متكني  التعلم والتاأطري، من  التن�صيط وتوجيه  اإىل 

التعليم  اأن  البيان  عن  وغني  البحث.  بطرق  ال�صتئنا�س  من 

بالطالب  العالقة  اإن  بحيث  التعلم،  و�صعيات  غري  بعد  عن 

اأ�صبحت تتم عرب و�صاطة تكنولوجيا الإعالم ملواجهة كثافة 

اأعداد الطلبة يف بع�س امل�صالك. 

اأن  العايل  بالتعليم  الأ�صتاذ  على  ينبغي  اآخر،  جانب  ومن 

ي�صتجيب ملا تتطلبه املهنة يف العامل احلديث وانتظارات الطلبة 

احلايل،  الوقت  يف  النتظارات  هذه  وتتمحور  واملجتمع. 

على  احل�صول  فر�صة  الطلبة  لهوؤلء  تتيح  �صهادة  نيل  حول 

�صغل عند تخرجهم من اجلامعة. وهو ما يتطلب من الأ�صتاذ 

التوازن بني  له بتحقيق  التوفر على موؤهالت جديدة ت�صمح 

التفكري النظري واملعرفة والثقافة والإتقان. ففي عامل يت�صارع 

البيداغوجية،  الطرق  املعارف والدرايات وتتطور  اإنتاج  فيه 

لتجديد  الالزمة  ال�صتعدادات  على  الأ�صتاذ  يتوفر  اأن  يجب 

اإتقانه البيداغوجي. 

اأو  البتدائي  بالتعليم  �صواء  املدر�صني،  خطاب  اأن  واحلال 

وعدم  ال�صتياء  من  نوعا  عموما  يعك�س  العايل،  اأو  الثانوي 

رئي�صيني  فاعلني  بو�صفهم  تعبئتهم  فاإن  لهذا،  الر�صى. 

املمار�صة  يف  موؤهالتهم  وا�صتثمار  والتكوين،  الرتبية  بنظام 

واجلامعية،  املدر�صية  احلياة  يف  وانخراطهم  البيداغوجية، 

جودة  لتح�صني  الأهمية  غاية  يف  دعامات  جميعها  ت�صكل 

التعلمات داخل الأق�صام، وبالتايل، حت�صني جودة مكت�صبات 

التالميذ. 

4.3. اجلامعة اأمام اختبار التناف�س الدويل 

�صمح تدويل الإنتاج العلمي بو�صع اجلامعات داخل عالقات 

الإطار،  هذا  يف  املغربية  اجلامعة  وتتحمل  متبادلة.  تناف�صية 

م�صوؤولية مزدوجة جتاه املجتمع. فاأما امل�صوؤولية الأوىل فهي 

من  الأخرية  هذه  وجتعل  كونية.  فهي  الثانية  واأما  تنموية، 

حتيني  بغر�س  الدويل،  باملجال  ال�صلة  لربط  ف�صاء  اجلامعة 

املعارف ونقل التكنولوجيا والإتقانات البيداغوجية. 

التطور  بفعل  العامل �رشوريا  على  اجلامعة  انفتاح  اأ�صبح  لقد 

اجلامعات،  حلكامة  املنظمة  واملعايري  املقايي�س  يف  احلا�صل 

ي�صري  الذي  البيداغوجي  والتنظيم  الب�رشية،  املوارد  وتدبري 

نقل  واأمناط  لأخرى،  جامعة  من  وانتقالهم  الطلبة  حركية 

املعارف والتنوع امل�صتمر لربامج التكوين، يف ارتباط بتنوع 

ا�صتلهام  يتعني  لهذا،  العلمي.  الإنتاج  تقدم  وكذا  املهن، 

يف  هاما  تقدما  حققت  التي  للجامعات  اجليدة  املمار�صات 

اخلدمات  توفري  تكوينها ويف  حتديث حكامتها ويف عر�س 

وتقدم املعرفة. 

املحددة  التكوينات  جودة  ومعايري  اجلامعات  ت�صنيف  اإن 

على  عالوة  والتقييم،  لالعتماد  الدولية  الأنظمة  قبل  من 

القائمة بني  التفاوتات  تربز جميعها  العلمي،  الإنتاج  فهر�صة 

الأخرى. ذلك  العايل وبني اجلامعات  الأداء  اجلامعات ذات 

اأن خمتلف اجلامعات عرب العامل تخ�صع اليوم للتقييم والعتماد 

والت�صنيف الدويل، ومن �صاأن هذه الو�صعية تعري�س اجلامعة 

املغربية لختبار الت�صنيف على امل�صتوى الدويل. وهو ما يدعو 

اإىل التفكري يف و�صع ا�صرتاتيجية وطنية لتطوير اإمكانات هذه 

اجلامعة دوليا، دون اأن جنعل من هذا الأمر هاج�صا اأوليا. فالرفع 

من م�صتوى جامعة اأو جامعتني، لال�صتجابة للمعايري الدولية، 

�صيكون منا�صبة لالرتقاء بالنظام اجلامعي، وخللق مناف�صة ذات 

تاأثري م�صاعف. وبذلك، �صت�صتقبل جامعة الغد اأعدادا متزايدة 

من الطلبة، و�صتنفتح على املجال الدويل ب�صكل اأكرب.

5.3. حتدي التمهني والت�صغيل 

القت�صادي  القطاع  متطلبات  متزايد  ب�صكل  املدر�س  تواجه 

وانتظارات املجتمع يف نف�س الوقت. ويقت�صي هذا ال�صغط 

الرتبية  نظام  قطاعات  بني  والن�صجام  التن�صيق  ح�صول 

والتكوين والفاعلني القت�صاديني واملقاولت و�صوق ال�صغل، 

الإدماج  املتمثل يف  للطلب الجتماعي  ال�صتجابة  اأجل  من 

املهني. 

على م�صتوى ال�صلك البتدائي 

والأن�صطة  اليدوية  الأ�صغال  »تدعيم  على  امليثاق  •��ن�س 
والبتدائي  الأويل  التعليم  م�صتويات  جميع  يف  التطبيقية 

ينبغي  األ  ذلك،  �صوء  ويف   .)40 )املادة  والإعدادي« 

بالبتدائي  للتمهني  مهيئة  عملية  ثقافة  اكت�صاب  اإدراج 

و�صمن املعارف الأ�صا�صية، حتى يكت�صب التالميذ معارف 

عملية ويك�صفوا عن قدراتهم وا�صتعداداتهم؟ 

•��األ ينبغي اإعادة حتديد اآليات التوجيه وتدعيمها وتزويدها 
قدرات  اإبراز  على  فعالة  بطريقة  تعمل  كي  بالإمكانيات 

التالميذ؟ 
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•�األ يجب ال�صماح بتنوع امل�صارات على م�صتوى الثانوي، 
�صمنها  ومن  للبكالوريا،  اأخرى  اأ�صناف  اإدراج  عرب 

البكالوريا املهنية؟ 

على م�صتوى اجلامعة 

بني التقييم الذي اأجري يف اإطار هذا التقرير واملتعلق باإدماج 

18,9% من هوؤلء اخلريجني مل يدجموا  باأن  خريجي اجلامعة، 

وجتدر  اجلامعية.  لل�صهادة  نيلهم  على  �صهرا   34 مرور  بعد 

التكوين  عن  ناجمة  لي�صت  البطالة  اأن  اإىل  اأي�صا  الإ�صارة 

القت�صادي  والن�صيج  املحيط  عن  اأي�صا  بل  فقط،  اجلامعي 

املكونني يف الغالب من مقاولت �صغرى ومتو�صطة، تقليدية 

يف  دائما  ي�صتثمر  ل  مقاولتي  ن�صاط  ومن  اأحيانا،  ويدوية 

هذا  ويف  التخرج.  على  املقبلني  الطلبة  وتدريب  تكوين 

الجتماعية  م�صوؤوليتها  اجلامعة  تتحمل  اأن  يجب  ال�صياق، 

اإزاء القطاع القت�صادي واملجتمع عموما، من خالل حتقيق 

هو  ما  وبني  والإتقان  املعرفة  بني  التكوين  داخل  التوازن 

نظري وما ي�صمح باكت�صاب املوؤهالت ملواجهة �صوق ال�صغل 

اإجراء  الالزم  ومن  املتزايدة.  وباملتطلبات  بالتناف�صية  املت�صمة 

اإ�صالح عميق للتكوينات املعرو�صة من قبل نظام ال�صتقطاب 

باأنه  علما  الركب،  عن  متخلفا  نظاما  يعترب  الذي  املفتوح 

بينه  الفوارق  تقلي�س  اأجل  الطلبة، وذلك من  ي�صتقبل غالبية 

وبني نظام ال�صتقطاب املحدود وحت�صني جودته. 

تكوين  �صمن  باجلامعة  موجود  التمهني  اجتاه  اإن  طبعا، 

املهند�صني والتقنيني ويف اإطار الإجازات املهنية، مبا يف ذلك 

الهادف  الجتاه  هذا  تدعيم  لكن  الجتماعية.  العلوم  جمال 

اإىل مزيد  اإىل منح املعارف والتكوينات ميزة عملية، يحتاج 

جديد،  من  امل�صامني  بتحديد  يتعلق  فالأمر  التو�صيح.  من 

ولأهدافها  اجلامعي  التعليم  لأ�صالك  املر�صومة  الغايات  وفق 

وللكفايات التي يتعني على املتعلمني اكت�صابها. ومما ل �صك 

فيه، اأن اجلامعات بذلت من خالل اإحداث امل�صالك املهنية، 

لكن،  الت�صغيل.  ملتطلبات  ال�صتجابة  اأجل  من  هاما  جمهودا 

التوجه  هذا  و�صوح  مدى  حول  الت�صاوؤل  علينا  يجب  األ 

ال�رشورية  بالتعديالت  مواكبته  تتم  مل  اإذا  خ�صو�صا  العام، 

اإل  اللهم  اأغلب الطلبة؟  التي ت�صتوعب  لالإجازات الأ�صا�صية 

اإذا كان الهدف هو اللتفاف حول الرهان الأ�صا�صي املتعلق 

بجودة التكوينات املقدمة باجلامعة. فكيف نوفق بني تكاثر 

اأعداد الطلبة بالتعليم العايل داخل امل�صالك الأ�صا�صية وحت�صني 

اجلودة؟ وما هي التعديالت التي ميكن اإجراوؤها على تنظيم 

الإجازات الأ�صا�صية وعلى تعليمها لرفع حتديات اجلودة؟ 

ون�صري هنا اإىل اأن نظام ال�صتقطاب املفتوح ما زال ي�صتوعب 

الإجازات  تنوع  رغم  الطلبة  جمموع  من   80% من  اأكرث 

املتعلقة بطلبة هذا  اأخرى، تبني املعطيات  املهنية. ومن جهة 

اإ�صافة  للمتعلمني،  ال�صو�صيولوجية  اخل�صائ�س  باأن  النظام، 

الفئات  بني  من  بت�صنيفهم عموما  ت�صمح  اإىل كرثة عددهم، 

املغربي. فهذه �رشيحة هامة من  باملجتمع  املتو�صطة واملعوزة 

لأع�صائها،  بالن�صبة  اجلامعية  ال�صهادة  نيل  ي�صكل  ال�صكان، 

و�صيلة للح�صول على �صغل وحتقيق الرتقاء الجتماعي. 

ال�صتقطاب  بنظام  امل�صجلني  الطلبة  م�صتوى  اأن  واملالحظ 

البكالوريا  يف  معدلتهم  ترتاوح  )حيث  متو�صط  املفتوح 

عموما بني 10 و13 على ع�رشين(. وهو ما يتطلب من اجلامعة 

يف  جوهري  ب�صكل  ي�صاهم  اإ�صالحا  النجاح،  يف  الراغبة 

حت�صني جودة الإجازات الأ�صا�صية التي ت�صتقبل غالبية الطلبة. 

خطوات  اتباع  يجب  الإجازات،  هذه  جودة  ولتح�صني 

متكن من حتديد الكفايات الواجب اكت�صابها عند نهاية كل 

م�صامني  على  اأجريت  التي  التعديالت  وكذا  اأ�صا�صية  اإجازة 

الوحدات وعلى توزيعها وعلى جودة الدرو�س املقدمة، مع 

اإدخال ق�صط من التمهني واحلفاظ على الن�صجام والتمف�صل 

بني اجلانب الأكادميي )املميز للجامعة( والقدرة على ترجمة 

ما هو اأكادميي اإىل معرفة عملية. ويتطلب رفع حتدي التمهني 

والت�صغيل، وجود ان�صجام وتقا�صم لالأدوار بني نظام الرتبية 

والتكوين وعامل القت�صاد وحميط املقاولة و�صوق ال�صغل الذي 

يحدد حاجياته بو�صوح عرب مر�صد لل�صغل. 

6.3. خطر الفجوة الرقمية 

مت يف اإطار برنامج »تعميم ا�صتعمال تكنولوجيات املعلوميات 

)GENIE(« عر�س عدة معلوماتية هامة بغر�س متكني املدار�س 

من الربط بالإنرتنيت وتوفري البنية التحتية املعلوماتية لتجهيز 

املوؤ�ص�صات الرتبوية بالقاعات اخلا�صة باملعلوميات واحلقائب 

املتعددة الو�صائط، وذلك رغم الإكراهات التي واجهها هذا 

اإىل  ينتقل  اأن  قبل  الذي مت ت�صوره كمبادرة وطنية،  الربنامج 

من  املنتظر  وكان  والثانوية.  والإعدادية  البتدائية  املدار�س 

هذه العملية وا�صعة النطاق، هو ا�صتباق خطر الفجوة الرقمية 

بني مدار�س الو�صط احل�رشي ومدار�س الو�صط القروي ورفع 

ويتطلب  هائل  التحدي  وهذا  الرقمية.  الدمقرطة  حتدي 

عدم اإ�صافة الأمية الرقمية التي ي�صعب جتاوزها يف امل�صتقبل 

القريب، اإىل التاأخر الناجم عن جهل القراءة والكتابة الذي مل 

يتم الق�صاء عليه بعد. فاملدار�س الفرعية البالغ عددها اأكرث من 

13 األف مدر�صة والتي ت�صمل اأكرث من مليون تلميذ بالبتدائي 

الرقمية  التحتية  البنيات  على  تتوفر  ل  القروي،  الو�صط  يف 

الأ�صا�صية، واأغلبها مل يتزود بالكهرباء بعد، اأي ي�صتحيل على 

هذه املدار�س ولوج عامل الإنرتنيت. فمن بني املدار�س الفرعية 

املذكورة، توجد فقط 3 اآلف مدر�صة مزودة بالكهرباء، اإل 
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متعددة  احلقائب  على  الرقمي ول  الربط  على  تتوفر  اأنها ل 

الو�صائط، على عك�س ما هو عليه احلال يف مدار�س الو�صط 

التي  املدار�س  بني  ات�صاعا  الهوة  �صتزداد  وبذلك،  احل�رشي. 

وامل�صامني  الإعالم  تكنولوجيا  ا�صتعمال  لتالمذتها  ميكن 

الرقمية، ن واملدار�س التي ل ميكن لتالمذتها حتقيق هذا الأمر. 

الإعالم  تكنولوجيا  اإر�صاء  م�رشوع  يتوجه  اأن  الالزم  ومن 

التالميذ  جلميع  ت�صمح  دمقرطة  �صوب  التعلمات،  داخل 

تزويد  من خالل  فقط  لي�س  الرقمي،  املجال  من  بال�صتفادة 

اأي�صا  بل  الو�صائط،  متعددة  واحلقائب  باحلوا�صيب  الأق�صام 

التعلمات.  اإطار حت�صني جودة  عرب و�صع هذه ال�صتفادة يف 

الإعالم يف  تكنولوجيا  ولوج عامل  �صي�صاهم  ال�صدد،  وبهذا 

حت�صني املمار�صات البيداغوجية للمدر�س، بف�صل دعم قدراته 

يف التدري�س باآلة احلا�صوب كاأداة للتعلم، كما �صيمكن املتعلم 

من ا�صتعمال هذه الأداة، بف�صل تاأثري مدر�س مطلع ومتحكم 

يف ا�صتخدام امل�صامني الرقمية. 

ويعترب الإقرار بفائدة الإنرتنيت وتبليغه للمتعلمني اأمرا مهما، 

ا�صتعمال  تعلم  لطريقة  التالميذ  اكت�صاب  هو  الأهم  لكن 

الإنرتنيت. فاملرء ل يتعلم هذا الأخري، بل يتعلم بف�صله كاأداة. 

غري اأننا نالحظ التاأخر احلا�صل على م�صتوى بلورة امل�صامني 

م�صامني  من  فقط   %3 ن�صبة  توجد  العموم،  وعلى  الرقمية. 

ال�صبكة العنكبوتية باللغة العربية، اأما الباقي فيوجد باللغات 

الأجنبية وخ�صو�صا الإجنليزية، وهو ما ميثل حتديا كبريا بالن�صبة 

يتطلب  امل�صامني  فاإنتاج  رقمية.  دعامة  على  القائمة  للرتبية 

عملية وا�صعة النطاق، يعباأ فيها البيداغوجيون واملتخ�ص�صون 

يف املعلوميات واأي�صا املوارد املالية. 

على   » متوح�صا   « تعليما  تلقى  بكامله  جيال  اأن  اإىل  ون�صري 

الإنرتنيت. وقد اأ�صبح جزء هام من هذا اجليل ن�صيطا يف جمال 

الواقعي.  اإىل  ينتقل  قد  الذي  الفرتا�صي  الالمدين  ال�صلوك 

البحث  مبنهجية  التالميذ  تزويد  اإىل  ما�صة  احلاجة  تبدو  وهنا 

على  يتعلموا  اأن  قبل  البتدائي  مرحلة  منذ  الإنرتنيت،  على 

ل�صالح  �صيكون  فامل�صتقبل  الإنرتنيت.  مقاهي  يف  ح�صابهم 

البحث  منهجية  تعلمهم،  اأثناء  �صيكت�صبون  الذين  الأطفال 

املذكورة، مع معرفة كيفية ال�صتفادة منها. 

واإجمال، فاإن تهييء جيل بكامله لكت�صاب ثقافة رقمية، ل 

اأي�صا  يتمثل  لكنه  التكنولوجيا،  عامل  ولوج  فقط يف  ينح�رش 

يف تربية الأطفال على النخراط يف ثورة الويب يف ن�صخته 

مت  الذي  الإنرتنيت  من  الثاين  باجليل  الأمر  ويتعلق  الثانية؛ 

اإىل م�صمون  الو�صائط،  متولد عن  النتقال من م�صمون  فيه 

موؤلف  اإنرتنيت جماعي  اإىل  اأخرى،  وب�صيغة  الفرد؛  يبتكره 

من ال�صبكات الجتماعية. و�صمن هذا ال�صياق، ينبغي تنمية 

بني  التمييز  على  قدرته  وكذلك  التلميذ  لدى  اليقظة  ح�س 

الأمور املعرو�صة على ال�صبكة العنكبوتية، لتفادي ال�صلوكات 

الالمدنية التي يقدمها العامل الفرتا�صي، ولكي ي�صبح مواطنا 

من مواطني ال�صبكة املذكورة. ويتطلب ذلك، العمل يف اجتاه 

تغيري الرباديغم الرتبوي على م�صتوى طرق التعلم.

7.3. حتدي جمتمع املعرفة 

عرف الإنتاج العلمي تقدما موؤكدا خالل ع�رشية امليثاق، غري 

الدويل. فغياب اجلماعة  امل�صتوى  باهتا على  اإ�صعاعه ظل  اأن 

بفعل  البحث  جمال  يف  الب�رشية  الإمكانيات  وتقل�س  العلمية 

�صي�صكلون  الذين  ال�صباب  الباحثني  الأ�صاتذة  عدد  تراجع 

الإطار البديل، وكذلك �صعف مردودية درا�صات الدكتوراه، 

اأ�ص�س تطوير  ينبغي رفعها لو�صع  تعلن جميعها عن حتديات 

البحث والإنتاج العلميني. 

واإذا ما كانت الإنتاجات املن�صورة بالإجنليزية يف جمال العلوم 

املجالت  معطيات  بقاعدة  الظهور  من  متكنت  قد  احلقة، 

الدولية، فاإن الأعمال يف جمال العلوم الإن�صانية، املن�صورة يف 

الغالب باللغة العربية وغري اخلا�صعة لقواعد التحكيم العلمي، 

ل يعرتف بها دوليا. وبهذا املقت�صى، �صيجد البحث العلمي 

نف�صه يف م�صتقبل قريب، اأمام حتد كبري ليحتل مكانه داخل 

جمتمع املعرفة. فقد اأ�صبح البحث العلمي مبنيا اأكرث فاأكرث على 

عن  متعاونة  خمتربات  اإر�صاء  طريق  عن  الإعالم،  تكنولوجيا 

اإنتاج البحث العلمي يف العامل،  بعد. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 

�صبكة  داخل  العمل  اإىل  مغلق،  داخل خمترب  العمل  من  انتقل 

يعمل يف اإطارها باحثون منت�صبون اإىل بلدان خمتلفة. ويف هذا 

املغاربة  الباحثني  ح�صور  تدعيم  الالزم  من  ي�صبح  ال�صياق، 

مع  الت�صاركي،  البحث  داخل جمال  بالتموقع  لهم  وال�صماح 

و�صع  الأمر  هذا  وي�صتدعي  العلمي.  منتوجهم  يف  ت�رشفهم 

ا�صرتاتيجية وبذل جمهود من اأجل الرتقاء باملختربات املغربية 

داخل  التموقع  املغاربة  للباحثني  ي�صمن  مما  البحث،  وفرق 

حقل البحث العلمي الدويل.

8.3. حتدي اجلودة 

اإذا كان هذا التقييم قد اأ�صار بو�صوح اإىل تطور تعميم التعليم 

هذا  جودة  فاإن  ال�صتعجايل،  والربنامج  امليثاق  تطبيق  بفعل 

التعليم مل تتح�صن بنف�س الوترية. فا�صتمرار الالم�صاواة )بني 

الو�صط احل�رشي والقروي وبني الذكور والإناث(، والتدهور 

املقلق للح�صيلة الدرا�صية للتالميذ، عالوة على انقطاع عدد 

متزايد من اليافعني عن الدرا�صة، وانخفا�س ن�صبة التاأطري اإىل 

عدم  تك�صف جميعها عن  الغالب،  مقبول يف  م�صتوى غري 

فاإن  طبعا  الرتبية.  على جودة  �صلبي  تاأثري  له  �صيكون  اهتمام 

واحلكامة  املدر�صني  وتكوين  البيداغوجي  الإ�صالح  تقييم 
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واخلارجية  الداخلية  واملردودية  التالميذ  ومكت�صبات 

كان  فاإذا  اجلودة.  اإ�صكالية  اإبراز  يف  �صت�صاهم  للجامعات، 

اإيجابيا على م�صتوى  الرتبية والتكوين قد حقق تطورا  نظام 

والقيادة  احلكامة  لنمط  املالزمة  الرتبية  جودة  فاإن  التعميم، 

وتاأهيل  والتعلمات  التعليم  وف�صاءات  البيداغوجية  والطرق 

املدر�صني، تظل حتديا رئي�صيا. 

الأرجح  على  �صيحتل  والتعلم،  اجلودة  حت�صني  فاإن  لهذا، 

الوطني م�صتقبال. وقد  ال�صعيد  اأكرث من مركزية على  مكانة 

�صبق للميثاق اأن ر�صم توجها حيويا ملنح فر�س اأف�صل للرتبية 

عرب تو�صيع الولوج اإىل املدر�صة، مع �صمان مزيد من الفر�س 

ل�صتكمال التمدر�س وحت�صني الإن�صاف وجودة التعلم. 

ولالإ�صارة، فاإن �صمان اجلودة يف جمال الرتبية يعرف تطورا 

العامل. فقيا�س اجلودة ينجز عرب  اأرجاء  ملحوظا يف خمتلف 

البحوث الدولية والفتحا�س والتقييمات واعتماد الربامج 

ومقايي�س  معايري  بلورة  على  يعمل  كما  واملوؤ�ص�صات، 

عالمة  عن  البحث  حول  التناف�س  ظهر  وبذلك،  مالئمة. 

وبالتايل،  والعتماد،  التقييم  هيئات  متنحها  التي  اجلودة 

اأ�صبح نظام الرتبية والتكوين باملغرب مدعوا اإىل ال�صتجابة 

ملقت�صيات اجلودة. 

املراجــع 

)135( ميكن تعديل هذه التوقعات وفق ما �صتقدمه نتائج الإح�صاء العام 

لل�صكنى الذي اأجري موؤخرا. 

بالفئة  املتعلقة  للتوقعات  اعتبارا   ،%1 بن�صبة  الزيادة  هذه  عدلت   )136(

العمرية )18-24 �صنة(. 
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ما هي النتائج التي ميكن ا�صتخال�صها من تقييم تطبيق امليثاق 

الذي ا�صتغرق اأكرث من ع�رشية؟ 

العمليات  بع�س  اإر�صاء  على  امليثاق  تن�صي�س  من  بالرغم 

حامال  الأول  املقام  ويف  اأ�صا�صا  يظل  اأنه  اإل  الإجرائية، 

وم�رشوعه  املدى  البعيدة  فروؤيته  راهن.  ا�صرتاتيجي  لبعد 

الرتبية  عرفتها  التي  الأزمة  عن  ناجمان  الكبري،  الإ�صالحي 

عجز  يف  جتلت  والتي  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  خالل 

يت�صح  وكما  مر�صية.  اجتماعية  مردودية  اإجناز  عن  املدر�صة 

من هذا التقرير، فاإن جتليات هذه الأزمة ما زالت قائمة يف 

الوقت احلايل. 

للو�صعية،  اإىل حت�صن ملمو�س  اأدى  امليثاق  اأن تطبيق  �صحيح 

لكنه مل يخلق مع ذلك �رشوط التجديد والدينامية التي �صت�صع 

كان  ما  واإذا  وامل�صتمر.  امل�صتدمي  التقدم  �صكة  على  املدر�صة 

�صعف  وكذا  املدر�صي  والهدر  التالميذ  مكت�صبات  �صعف 

الختاللت  جميعها  تعك�س  امل�صالك،  خمتلف  مردودية 

هذا  فاإن حكامة  والتكوين،  الرتبية  نظام  �صمن  جتليا  الأكرث 

مل  وتنظيمها،  الإ�صالحات  وبلورة  ت�صور  وطريقة  الأخري، 

ت�صمح باإ�صفاء الفعالية على التغيري املاأمول، ول بخلق �رشوط 

كان  لذلك  واجلامعــة.  املدر�صــة  ملردوديــة  عميق  حت�صني 

امليثــاق وتطبيقــه وا�صحــا وموؤكدا  التفاوت بني تو�صيات 

ول يقبل اجلدل. 

ويقت�صي هذا الإقرار تاأمال يف و�صعية املدر�صة واجلامعة ويف 

�صريورتهما املمكنة وم�صاهمتهما يف تطوير املجتمع. 

1.   تعترب الرتبية نتاجا لل�صيا�صات الرتبوية املتتالية. وبالتايل، فاإن 

الإ�صالحات يف هذا املجال تدرج زمنيا يف املدى البعيد 

يف  حتما  تندرج  احلكومة  زمنية  اأن  واحلال  بال�رشورة؛ 

املدى الق�صري واملتو�صط. ويوؤدي هذا التفاوت الزمني اإىل 

الوليات  تغريات  تالحقها  التي  الإ�صالحات  ن�صج  عدم 

ل  الإ�صالحات  فاإن  وهكذا،  للحكومات.  ال�صيا�صية 

تتوفر على الوقت الكايف وال�رشوري للتاأثري ب�صكل فعال. 

رغم  الطويل،  املدى  على  فعليا  اإدراجها  ميكن  فكيف 

التغريات وعمليات التناوب ال�صيا�صية؟ 

عملية  وحيثما وجدت،  ال�صتقالل  بعد  املدر�صة  2.   �صهلت 

من  الأطفال  بداخلها  يتجاور  اإذ  الجتماعي؛  الختالط 

الرتقاء  �صاهمت يف  لهذا،  ال�رشائح الجتماعية.  خمتلف 

�صاهمت  كما  املتعلمني.  من  جيل  من  لأكرث  الجتماعي 

يف تكوين اأطر الإدارة املغربية ويف انبثاق طبقة و�صطى. 

لكن، وابتداء من ثمانينيات القرن املا�صي، مل يحظ التزايد 

ما  وهو  اجلودة،  حت�صني  مبواكبة  للمتعلمني  التدريجي 

يتنافى مع متطلبات الدمقرطة احلقيقية، يف الوقت الذي 

والفئات  اجلديدة  الو�صطى  الطبقة  انتظارات  فيه  تتعاظم 

ولوج  يف  عري�صة  اآمال  ت�صع  التي  املعوزة  الجتماعية 

اأبنائها للمدر�صة. 

وقد تولدت عن هذا التطور اأزمة ثقة حقيقية يف املدر�صة 

تراجع  يعترب  ولهذا،  وجودتها.  وفاعليتها  دورها  ويف 

الجتماعي.  للتما�صك  بالن�صبة  مهددا  اأمرا  م�صداقيتها 

وكاأن  الأمر  وبدا  العمومية  املدر�صة  عن  تخلت  فالنخبة 

يف  املعوزة،  للفئات  خم�صو�صة  اأ�صبحت  املدر�صة  هذه 

اأطفال  بني  التقارب  تخلق  اأن  فيه  يفرت�س  الذي  الوقت 

بينهم. فكيف  التفريق  بدل  الجتماعية  الأو�صاط  خمتلف 

نف�س  داخل  واأولئك  هوؤلء  بني  التما�صك  خلق  ميكن 

�صواء  الجتماعية،  الروابط  لبناء  مكانا  وجعلها  املدر�صة 

كانت مدر�صة عمومية اأو خا�صة؟ 

امليثاق على كون املدر�صة املغربية واحدة ومتعددة.  3.   ن�س 

فهي واحدة اإذا ما انتظمت وفق مبادئ الإن�صاف وتكافوؤ 

لكنها  التالميذ.  لكل  جيدة  تربية  و�صمنت  الفر�س، 

تتخذها.  التي  الأ�صكال  بفعل  اأي�صا  ومتنوعة  متعددة 

مربحة،  غري  خا�صة  جماعاتية،  خا�صة،  عمومية،  فهي 

اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي  للتالميذ  بالن�صبة  متخ�ص�صة 

التكوين فيها. فكيف  ف�صال عن تنوع م�صالكها وبرامج 

نر�صي هذا النموذج املن�صو�س عليه يف امليثاق؟ 

4.   تخللت نظام الرتبية والتكوين ل م�صاواة كبرية، اجتماعية 

وجهوية )بني املجالني احل�رشي والقروي( وعلى م�صتوى 

النوع. فكيف نف�رش متكن بع�س التالميذ احلا�صلني على 

بنجاح،  الأجنبية  اجلامعات  اأف�صل  ولوج  من  البكالوريا 

بينما ل ي�صتطيع اآخرون جتاوز عتبة ال�صلك البتدائي؟ 

اإىل  ت�صاف  التي  الجتماعية  الالم�صاواة  اأن  الوا�صح  من 

و�صعية  يف  للتالميذ  املقدم  البيداغوجي  الدعم  �صعف 

خامتة عامة



تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 2013-2000 162

بني  الهائلة  للتفاوتات  مبكر  ب�صكل  املنتجة  هي  �صعبة، 

التالميذ، وهو ما ي�صاهم يف ت�صخيم انقطاع اأعداد هامة 

اإىل  عموما  ينتمون  والذين  الدرا�صة،  عن  التالميذ  من 

ال�رشائح الجتماعية املعوزة. اإن و�صعية املدار�س بالو�صط 

املعوزة،  بالأو�صاط  التالميذ  درا�صة  وظروف  القروي 

النق�س  جوانب  من  اأ�صا�صي  جانب  عن  وا�صحة  �صورة 

م�صتوى  على  فقط  مهددا  لي�س  النظام  فهذا  الرتبوي. 

مهامه الداخلية، ونق�صد بها النجاح يف تربية كل اليافعني 

الجتماعية  مهمته  م�صتوى  على  اأي�صا  بل  وتكوينهم، 

املتمثلة يف جعل الرتبية و�صيلة لالإدماج والتما�صك واحلراك 

والختالط الجتماعي. فكيف جنعل من املدر�صة موؤ�ص�صة 

لالإدماج الجتماعي و�صمانة للتعاقد الجتماعي اأي�صا؟ 

مكونات  خمتلف  بني  والتما�صك  التعاون  اإر�صاء  5.   ينبغي 

النظام الرتبوي عرب: 

اأ. تربية وطنية حاملة مل�رشوع م�صتقبل املدر�صة؛ 

ب. تعليم عال ي�صمن تكوينا جيدا وبحثا ذا اإ�صعاع دويل؛ 

بنظام  مندجما  ويكون  بالتقدير  يحظى  مهني  ج.  تكوين 

الرتبية والتكوين؛ 

باملدر�صة  الرتقاء  اأجل  من  يعمل  جيد  خا�س  تعليم  د. 

املغربية. 

لال�صتجابة  املكونات  هذه  كل  توافق  ن�صمن  فكيف 

ال�صيا�صية  التنمية  وملتطلبات  والأ�رش  املتعلمني  لنتظارات 

والقت�صادية والجتماعية للبالد؟ 

لهذه  املالئم  التمف�صل  هذا  من  انطالقا  فاملطلوب 

يف  املغربيتان  واجلامعة  املدر�صة  ت�صاهم  اأن  القطاعات، 

املطلب  هذا  يدمج  اأن  ويجب  الب�رشي.  الراأ�صمال  تنمية 

يقت�صي  الذي  الدميغرايف  التطور  للرتابط  ال�صرتاتيجي 

ا�صتمرارية املوارد املالية وتنويعها. 

م�صتويات  خمتلف  اعتماد  يجب  اآخر،  جانب  ومن 

احلكامة، تطبيقا ملبادئ امل�صوؤولية واملحا�صبة. فمن الالزم 

عمليات  متنح  اأن  وطنية،  ق�صية  املدر�صة  اعتبار  �صوء  يف 

لكي  وامل�صوؤولية  ال�صتقاللية  فاعل،  لكل  القرار  اتخاذ 

اأن  كما  الب�رشي.  الراأ�صمال  اإنتاج  منبت  املدر�صة  ت�صبح 

ال�صتقاللية ال�رشورية لالأكادمييات وللجامعات، تدفع اإىل 

اإعادة التفكري يف دور ومهام الو�صاية والتوجيه، ل�صمان 

التن�صيق والتنظيم بني خمتلف الأطراف، مع اإر�صاء هياكل 

اليقظة والتتبع والتقييم ملواكبة الإ�صالحات. 

والتكوين،  الرتبية  لنظام  حقيقية  قيادة  �رشوط  خلق  6.   اإن 

اأي  بو�صوح،  الو�صيطة  امل�صتويات  مهام  حتديد  يقت�صي 

ومديري  الإقليميني  والنواب  الأكادمييات  مديري  مهام 

مدراء  اأو  والعمداء  اجلامعات،  روؤ�صاء  وكذلك  املدار�س 

روابط  فقط  الفاعلون  هوؤلء  ي�صكل  ول  العليا.  املدار�س 

مدعوون  هم  بل  وطنيا،  اأجنزت  التي  التطورات  لنقل 

وجتديد  التغيري  لقيادة  بالن�صبة  املوجهني  دور  للعب 

املدر�صة واجلامعة على ال�صواء. فكيف ميكن تن�صيط دور 

هوؤلء الفاعلني من جديد لقيادة التغريات داخل املدر�صة 

واجلامعة؟ 

والتكوين.  التعلم  عليها  يقوم  ركيزة  املدر�صون  7.   ي�صكل 

وتكوينهم  الفاعلني  هوؤلء  توظيف  �صيغ  فاإن  لذلك، 

ينبغي  ما  لتح�صني  حا�صمة  تعترب  وتقييمهم،  ومواكبتهم 

للمدر�صة نقله لالأجيال اجلديدة، وال�صماح بانتقال التعليم 

التالميذ،  واإبداعية  تعلم  يي�رش  جديد  براديغم  اإىل  احلايل 

بارز.  ب�صكل  الدرا�صية  ح�صيلتهم  حت�صني  من  وميكنهم 

النظام  قدرة  حول  الت�صاوؤل  يجب  املنظور،  هذا  ومن 

الرتبوي على متتيع مهنة املدر�س باجلاذبية والتقدير، لدعم 

انخراط وحتفيز وتعبئة كل املدر�صني واملكونني. 

8.   توؤدي مواجهة نق�س اجلودة الذي اأظهره تقييم مكت�صبات 

التالميذ، اإىل اإعادة النظر يف عمليات تعلم التالميذ احلالية، 

الذي  الأويل  للتعليم  الأ�صا�صي  الدور  ا�صتبعاد  دون  هذا 

وبالتايل،  احل�صور؛  على  للمواظبة  بالن�صبة  حا�صما  يعترب 

ينبغي مراجعة ت�صور الإ�صالحات البيداغوجية من اأجل 

امتالك طرق جمددة واإدخال املدر�صة اإىل الع�رش الرقمي. 

توؤديه املدر�صة كي تقدم  اأن  الثمن الذي يجب  وهذا هو 

لكل يافع مغربي، الكفايات الأ�صا�صية التي ت�صمح له باأن 

يكون م�صوؤول ومنتجا، كي ي�صتفيد ويفيد املجتمع. 

التي  امل�صكالت  حل  املدر�صة  جتديد  ا�صرتاتيجية  9.   تقت�صي 

تعيق م�صار موؤ�ص�صة �صتكون مثرية لالهتمام بف�صل جودة 

مدر�صة  ببناء  الأمر  ويتعلق  وتعلماتها.  الداخلي  و�صطها 

اأن  وينبغي  العامل.  على  والنفتاح  والإن�صاف  املواطنة 

لتكون  بها  الدفع  للجامعة يف  اجلديدة  النطالقة  ت�صاهم 

منبتا  ولت�صبح  للبالد،  اقت�صادية  ال�صو�صيو  التنمية  قاطرة 

مبجتمع  املرتبط  التكنولوجي  والبتكار  العلمي  للبحث 

املعرفة املن�صود. 

10.   لي�صت املدر�صة ملكا خا�صا للفاعلني الذين ين�صطون بها 

فقط، بل هي ملك للمجتمع. فكيف نزود هذا الأخري 

بالآليات والو�صائل التي ت�صمح له مبمار�صة �صغط اإيجابي 

على املدر�صة، لكي تتجدد وتتجه �صوب امل�صتقبل؟ اإن 

حتقيق ذلك رهني بالنخراط الفعلي وامل�صتمر لالأطراف 

واآباء  واجلهوية  املحلية  اجلماعات  اأي  املعنية،  اخلارجية 

التالميذ واملجتمع املدين وكذلك القطاع اخلا�س. 
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11.   ل تعترب اإعادة النظر يف نظام الرتبية والتكوين حالة مغربية 

خا�صة. فكل الأنظمة الرتبوية بالعامل متر باأزمات وبفرتة 

فاإن  ذلك،  ومع  درجتها.  حيث  من  خمتلفة  نظر  اإعادة 

موؤ�رشات الإجناز جتعل النظام الرتبوي املغربي يف و�صعية 

من  اأكرث  مدى  على  امليثاق  تطبيق  ينجح  مل  بارز،  خلل 

اخللل  هذا  تفاقم  العك�س،  على  بل  جتاوزه،  يف  ع�رشية 

مالئمة  مقاربة  الإقرار  هذا  ويتطلب  الأحيان.  بع�س  يف 

فيه،  �صك  ل  ومما  والتكوين.  الرتبية  اإ�صالحات  لإجناز 

اأن البلد يف حاجة اإىل اإ�صالح كبري. لكن الثورة الهادئة 

ميكنها  م�صتمرة  اإ�صالحات  عرب  بال�رشورة  متر  املاأمولة، 

�صمان التح�صن امل�صتمر. و�صوؤالنا هو: األ ينبغي لتبني مثل 

هذا امل�صعى، تطوير البحث العملي والتجريب يف الرتبية، 

ما داما �صبه منعدمني حاليا؟ 

اإىل  ع�رشية،  من  اأكرث  مدى  على  امليثاق  تطبيق  12.   اأدى 

اإ�صالحات �صاهمت يف حتقيق بع�س التقدم على م�صتوى 

تعميم التعليم بالبتدائي، والدعم الجتماعي للتالميذ، 

واملجهود املايل املثمر، وتنويع عر�س التكوين باجلامعة، 

وتطوير التكوين املهني. لكن تنفيذ هذا التطبيق مل ي�صمل 

كل تو�صيات امليثاق، ما دام الإ�صالح مل يكتمل. واأمام 

هذا الو�صع، ينبغي البحث عن نف�س جديد وفتح الآفاق 

طريق  خارطة  على  ت�صتند  م�صتمرة  اإ�صالحات  اأمام 

ا�صرتاتيجية، يتعني اإعداد م�صمونها يف اأقرب الآجال. 
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I. الإطار املرجعي

II. املنهجية

تقدمي

التقييمي لتطبيق امليثاق وكذا قواعد  التقرير  تو�صح هذه املذكرة املنهجية الإطار املرجعي املعتمد واخلطوات املتبعة يف هذا 

املعطيات امل�صتعملة. وتت�صمن اأي�صا معايري انتقاء اأدوات التقييم والبيانات الو�صفية امل�صتثمرة ومعاجلتها الرتكيبية من لدن الهيئة 

الوطنية للتقييم، بالإ�صافة اإىل و�صف الطرق الأ�صا�صية امل�صتخدمة يف عملية التقدير. 

حدد امليثاق الوطني للرتبية والتكوين التوجهات الكربى ور�صم 

من خالل 19 دعامة، الأهداف ال�صرتاتيجية لإ�صالح عميق 

مت اعتماد منهجيتني، نظرا حلدود التقييم الإجمايل وهما: 

اأ. منهج مقطعي يعمل على تقييم: 

•��كل دعامة من دعامات امليثاق، انطالقا من الأهداف التي 
ر�صمها؛ 

•��القيا�س الكمي والتقديرات الكيفية للفوارق القائمة بني ما 
هو من�صو�س عليه يف امليثاق وبني النتائج التي مت حتقيقها. 

ب. منهجية م�صتعر�صة و�صمولية تركز على الدعامات الرئي�صية 

للميثاق، التي متثل الرهانات الكربى لنظام الرتبية والتكوين 

 outputs وخمرجات   inputs مدخالت  تقومي  على  وتعمل 

املداخل  خالل  من  العلمي  والبحث  والتكوين  الرتبية  نظام 

التالية: 

 13 )الدعامتان  تعبئتها  متت  التي  والب�رشية(  )املادية  I.  املوارد 

مالءمتها  ومدى  جهة،  من  الإ�صالح  ع�رشية  خالل  و19( 

وكذلك  اأخرى،  جهة  من  امليثاق  وتو�صيات  لأهداف 

الجتماعي  والدعم   )13 )الدعامة  املدر�صني  تكوين 

)الدعامة 14(. 

القانونية  الأجهزة  خالل  من  امليثاق  تطبيق  II.  عمليات 

فيها،  ال�رشوع  مت  التي  والإ�صالحات  واملوؤ�ص�صاتية، 

املو�صوعة،  احلكامة  اآليات  وكذا  املتخذة  والإجراءات 

بالن�صبة  اأ�صا�صيا  مرجعا  �صكل  وقد  والتكوين.  الرتبية  لنظام 

لتقييم الفوارق القائمة بني ما ن�س عليه وما مت تطبيقه.

وعدة الإ�صالح البيداغوجي )الدعامات 4، 7 و19(. وقد 

حتدد الهدف يف تقييم تطبيق تو�صيات امليثاق )الدعامتان 

يف  املدر�صة،  حول  الجتماعية  التعبئة  واأ�صكال  و16(   15

الرتبية  نظام  املبا�رشين �صمن  والفاعلني  املتدخلني  وراء  ما 

والتكوين )املبادئ الأ�صا�صية للميثاق(. 

امليثاق  تطبيق  ع�رشية  نهاية  عند  عليها  املح�صل  III.  النتائج 

)املخرجات( عرب: 

 اأ. تعميم وتو�صيع الرتبية )الدعامات 1، 2 و18(؛ 

ب.  اإجنازات املدر�صة واجلامعة مع التاأكيد على اأهم املداخل 

الفعلي  والتجديد  الرتبوي  النظام  جلودة  املحددة 

الدرا�صي  التح�صيل  مكت�صبات  يف  واملتمثلة  للمدر�صة، 

املدر�صي  والإن�صاف  و10(،   9 )الدعامتان  للتالميذ 

 ،)3 )الدعامة  املهني  الإندماج  اأو  اخلارجية  واملردودية 

وكذا تثمني البحث العلمي )الدعامة 11(. 

الرتبية  نظام  وحتديات  رهانات  على  التعرف  .  واأخريا،  IV

والتكوين والدعامات الأ�صا�صية التي يتعني انطالقا منها، 

اليوم  ملدر�صة  بالن�صبة  جديدة  دينامية  خلق  على  العمل 

والغد. 
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III. معطيات التقييم

ارتكز التقييم على عدة اأ�صناف من املعطيات وهي: 

.  املعطيات امل�صتقاة من خمتلف الوزارات املكلفة بنظام الرتبية  1

والتكوين؛ وقد �صمحت بالتحيني املنتظم لقواعد معطيات 

الهيئة الوطنية للتقييم؛ 

.  معطيات املندوبية ال�صامية للتخطيط؛  2

.  معطيات الأبحاث املنجزة من طرف الفاعلني باملوؤ�ص�صات  3

الوطنية؛ 

الوطنية  الهيئة  طرف  من  املنجزة  الأبحاث  .  معطيات  4

للتقييم؛ 

.  معطيات �صادرة عن الأبحاث الدولية؛ 5

.  جل�صات ال�صتماع املنظمة من قبل املجل�س الأعلى للرتبية  6

والتكوين والبحث العلمي.

1. املعطيات الكمية: قواعد معطيات الهيئة الوطنية للتقييم 

ت�صكل قواعد املعطيات اأداة اأ�صا�صية لكل تقييم. وقد اأعدت 

الهيئة الوطنية للتقييم عدة قواعد انطالقا من املعطيات اخلام 

امل�صتمدة من القطاعات الوزارية. ذلك اأن التوفر على نظام 

مركز  دوما  �صكل  الإح�صائية،  للمعلومات  وعقالين  �صامل 

واإجناز  اأن�صطتها  تخطيط  لكون  نظرا  الهيئة،  هذه  اهتمام 

مهامها يقومان على جاهزية املعطيات الإح�صائية واملعلومات 

من  ملجموعة  التح�صري  مت  الإطار،  هذا  ويف  ال�صحيحة. 

كما  املعطيات.  م�صادر  حتديد  مع  وتوزيعها،  املوؤ�رشات 

واملن�صورات  الأعمال  من  ا�صتلهم  املوؤ�رشات  هذه  جتميع  اأن 

 .)1( والتكوين  الرتبية  تقييم  جمال  يف  بها  املعرتف  الدولية 

ولأجل التوفر على معلومات اإح�صائية دقيقة، و�صعت الهيئة 

بنظام  املكلفة  الوزارات  مع  دائمة  روابط  للتقييم  الوطنية 

الرتبية والتكوين ومع املوؤ�ص�صات املنتجة للمعطيات )2(. 

وبغاية اإنتاج تقييمات �صاملة اأو مو�صوعاتية، ا�صتعملت الهيئة 

من  املنجزة  الأبحاث  من  م�صتمدة  خاما  معطيات  املذكورة 

مت  ر�صمية  معطيات  وكذلك  الرتبوي  بالنظام  الفاعلني  قبل 

جتميعها م�صبقا، حتت اإ�رشاف هوؤلء الفاعلني. 

 )BLE( 1.1. قاعدة املعطيات الطولية للرتبية

قاعدة معطيات طولية  للتقييم برتكيب  الوطنية  الهيئة  قامت 

للرتبية من اأجل معاجلة نظام الرتبية والتكوين ب�صكل معمق. 

اأعيد  طولية  بيانات  �صكل  على  الرتكيب  هذا  اأجنز  وقد 

ت�صكيلها انطالقا من امللفــات ال�صنويــة املت�صمنة يف قاعـدة 

املعطيــات E-SISE )3( لدى قطاع التعليم املدر�صي العمومي 

معلومات  هذه،  املعطيات  قاعدة  وتت�صمن   .)2013-1999(

�صاملة حول املوؤ�ص�صات العمومية بالرتبية الوطنية.

Serveur
SGBD
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قواعد املعطيات املتعلق بالهيئة

)1( ن�صري هنا اإىل من�صورات منظمة التعاون والتنمية القت�صادية OCDE  واليون�صكو ومركز الدرا�صات والبحوث حول املوؤهالت CEREQ، اإلخ.  

)2( املندوبية ال�صامية للتخطيط، وزارة القت�صاد واملالية، اإلخ.

)3( انبثقت هذه القاعدة من الإح�صاء املدر�صي ال�صنوي الذي جتريه وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والذي يهم جميع املوؤ�ص�صات املدر�صية 

العمومية.
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وتفيد قاعدة الهيئة الوطنية للتقييم املذكورة، يف تقييم النظام 

 « بعد  اإدراج  عرب  التحليل  اإغناء  من  متكن  لأنها  الرتبوي، 

املوؤ�ص�صة « اإىل جانب البعد الزمني ب�صكل دقيق. كما ت�صمح 

املوؤ�ص�صات،  م�صتوى  على  جديدة  موؤ�رشات  بح�صاب  اأي�صا 

)مثل  عديدة  تف�صيلية  م�صتويات  على  جمعها  ميكن  بحيث 

اجلماعة املحلية والإقليم واجلهة(. وت�صمل قاعدة املعطيات 

E–SISE لدى الوزارة، معطيات متعلقة باملوؤ�ص�صات املدر�صية 

الدرا�صية  ال�صنة  منذ  متوافرة  املدر�صي(  )بالتعليم  العمومية 

1998-1999، كما تت�صمن معلومات ميكن عر�صها من خالل 

اأربع وحدات كربى وهي : 

ح�صب  التالميذ  اأعداد  توزيع  مع  »التمدر�س«،  •��وحدة 
)تالميذ  التمدر�س  وحالة  والنوع  الأق�صام  وعدد  ال�صن 

جدد اأو تالميذ مكررون(؛ 

•���وحدة » ف�صاء ال�صتقبال«، مع كافة املعلومات حول حتديد 
املوؤ�ص�صات التعليمية وموقعها وبنياتها التحتية ومرافقها؛ 

املرتبطة  باملعلومات  املتعلقة  الجتماعي«  »الدعم  •��وحدة 
بجميع اأ�صكال دعم متدر�س التالميذ )مطاعم، داخليات، 

منح(؛ 

من  جمموعة  وت�صمل  الب�رشية«  »املوارد  وحدة  •��واأخريا، 
اجلهاز  حول  واملهنية،  والإدارية  ال�صخ�صية  املعلومات 

الإداري وهيئة التدري�س. 

الوحدات  ح�صب  الأ�صا�صية  الإح�صائية  الوحدة  وتكون 

اإ�صافة  احتمال  مع  املدر�صية،  املوؤ�ص�صة  هي  الأوىل  الثالث 

امل�صتوى الدرا�صي. اأما يف ما يتعلق بوحدة »املوارد الب�رشية«، 

فاإن الوحدة الإح�صائية الرئي�صية املعتمدة تتمثل يف املدر�س. 

للرتبية  الطولية  املعطيات  قاعدة  •�خ�صائ�س وم�صاهمة 
والتي  املختارة،  املتغريات  من  جمموعة  القاعدة  هذه  ت�صم 

املعطيات  من  انطالقا  التقييم،  حلاجات  مالئمة  اعتربت 

من  وتتكون  املذكورة.   E–SISE قاعدة  من  امل�صتخرجة 

ثالث قواعد فرعية )البتدائي، الثانوي الإعدادي والثانوي 

ترتبط  معلومات  على  باحل�صول  ت�صمح  كما  التاأهيلي(، 

امل�صار  املدر�صي على مدى فرتة طويلة وتعيد حتديد  بالتعليم 

التاريخي للموؤ�ص�صات التعليمية. 

املوؤ�رشات  بتفكيك  القاعدة  هذه  ت�صمح  ذلك،  على  عالوة 

وامل�صتوى  املوؤ�ص�صة  )بح�صب  مف�صلة  جد  معايري  ح�صب 

الخ..(.  والنوع  واملوؤ�ص�صة  امل�صتوى  بني  واجلمع  التعليمي 

كما متكن من اإدراج موؤ�رشات جديدة وبناء عالقات ميكنها 

املردودية  موؤ�رشات  ونتائج  التعليمية  املوؤ�ص�صات  اإجناز  تف�صري 

مزاوجتها  من  انطالقا  العمومي،  املدر�صي  بالتعليم  الداخلية 

كما  اأخرى،  قواعد مو�صوعاتية  من  امل�صتمدة  املعطيات  مع 

 )PNEA( هو �صاأن الربنامج الوطني لتقييم التح�صيل الدرا�صي

والأبحاث   )SAGE( البكالوريا  امتحانات  تدبري  ونظام 

 TIMSS والعلوم  الريا�صيات  يف  التالميذ  بتح�صيل  املتعلقة 

 .PIRLS والقراءة

للرتبية  الطولية  املعطيات  قاعدة  تركيب  •�مراحل 
مت تركيب هذه القاعدة على مرحلتني: 

فح�س  من  التحديد  عملية  مكنت  الأوىل،  املرحلة  •��ففي 
امل�صتعملة  امل�صطلحات  وفهم  الوزارة  معطيات  جداول 

اختريت  ذلك،  بعد  الدرا�صية.  ال�صنوات  ملختلف  بالن�صبة 

الوطنية  الهيئة  لدى  التقييم  اإ�صكاليات  وفق  املتغريات 

للتقييم. 

•��ويف املرحلة الثانية، مكنت عملية جتميع القواعد ودجمها، 
من احل�صول على املعطيات ذات ال�صلة مبجموع املتغريات 

املحتفظ بها. 

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن تركيب القاعدة املذكورة مل يكن اأمرا 

�صهال، ل�صببني اأ�صا�صيني: 

ال�صاذة،  واأحيانا  الناق�صة  املعطيات  معاجلة  ا�صتدعت  اأول 

ذلك،  بعد   .)4( املالئمة  الإح�صائية  املناهج  اإىل  العودة 

بني  الن�صجام  حتقيق  املعطيات،  توحيد  عملية  تعقد  تطلب 

امل�صطلحات امل�صتعملة يف جميع قواعد املعطيات ال�صنوية. 

وقد تولد عن هذا العمل ح�صاب موؤ�رشات من قبيل: معدلت 

جتاوزت  والتي  الدرا�صة،  عن  والنقطاع  والتكرار  النجاح 

هذه  ت�صحيح  كذلك  ومت  املاألوفة.  العتبات  اأحيانا  قيمتها 

املعطيات بوا�صطة تقنيات اإح�صائية، ول �صيما »تقنية التقلي�س 

تالوؤم  من  التحقق  مت  ذلك،  بعد   .)5(  »Winsorisation

املعطيات  مع  هذه،  املعطيات  قاعدة  عن  املتولدة  املوؤ�رشات 

الوطني  امل�صتوى  على  الوطنية  الرتبية  وزارة  جمعتها  التي 

العمل  هذا  توج  وقد  قروي(.   / )ح�رشي  الو�صط  وح�صب 

مع  ومبوازاة  املدر�صي.  للتعليم  طولية  معطيات  قاعدة  ببناء 

بناء  اإعادة  عملية  مدى  على  املعطيات  ا�صتثمار  �صاهم  ذلك، 

القاعدة املذكورة، يف تو�صيعها. ومع ذلك، يظل م�صمون هذه 

)4( بالن�صبة لبع�س املعطيات، مت اللجوء اإىل تقنيات الحت�صاب الب�صيط اأو 

املتعدد، با�صتعمال متغريات مرتابطة. وبالن�صبة للمعطيات الأخرى كان 

من املمكن معاجلة التطور الزمني لتقدير املعطيات الناق�صة اأو ال�صاذة. 

)5( تقوم هذه الطريقة على ت�صحيح القيم ال�صــاذة للمتغري، عبــر جمـع 

ومــا�صــي  ديك�صــون  انظــر  مرتني.  للتوزيــع  املعيــاري  النحـراف 

 .1969 ،Dixon et Massey
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القاعدة قابال للتو�صيع، اإذ ميكن حتديد موؤ�رشات اأخرى اأخذا 

بعني العتبار حلاجات التقييم لدى الهيئة الوطنية للتقييم.

•�املوؤ�رشات 
الطولية  املعطيات  قاعدة  يف  بها  املحتفظ  املوؤ�رشات  ت�صمح 

وح�صاب  املدر�صي  التعليم  حالة  حول  روؤية  بتقدمي  للرتبية، 

زمن  يف  مقارنات  واإجراء  )خام(  مبا�رشة  بطريقة  املوؤ�رشات 

اأي�صا )اجلهة، الإقليم،  حمدد )1999-2013( ويف مكان حمدد 

الهيئة املذكورة  املوؤ�ص�صة(. وهكذا، قامت  اجلماعة املحلية، 

ببناء جمموعة من املوؤ�رشات التي متكن من تقييم النظام الوطني 

للرتبية. وميكن يف هذا الإطار، التمييز بني ثالثة اأ�صناف من 

املوؤ�رشات بحيث يتوفر كل �صنف على وجاهة خا�صة بالن�صبة 

لتحليل املنظومة. 

الب�رشية  الو�صائل  عن  تعرب  التي  املدخالت  موؤ�رشات  .  هناك  1

واملالية املر�صودة. 

بتنظيم  املتعلقة  اجلوانب  تربز  التي  ال�صريورة  موؤ�رشات  .   ثم  2

النظام  وا�صتغال  هياكل  حول  املعلومات  ل�صيما  التعليم، 

الرتبوي. 

3. واأخريا موؤ�رشات املخرجات والنتائج والإجنازات. 

من  يكفي  ما  على  للرتبية  الطولية  املعطيات  قاعدة  وتتوفر 

متعددة  النماذج  بتحديد وتقدير  لها  ي�صمح  ب�صكل  املرونة، 

طولية.  بكيفية  اأو  م�صتعر�صة  بكيفية  �صواء  امل�صتويات، 

عرفها  التي  احلديثة  التطورات  كل  توظيف  من  متكن  كما 

متديد  وميكن  بالالم�صاواة.  املتعلق  القيا�صي  القت�صاد  جمال 

القاعدة املذكورة لت�صمل اأي�صا التعليم اخلا�س وتدمج قواعد 

اقت�صادية  ال�صو�صيو  الو�صط  بظروف  متعلقة  ملعطيات  اأخرى 

والدميغرافية، ول�صيما عرب �صفرة جغرافية حتدد موقع املوؤ�ص�صة 

كاأ�صا�س  القاعدة  هذه  ت�صتعمل  اأن  ميكن  واأخريا،  التعليمية. 

لإر�صاء نظام معلوماتي �صامل ومندمج. 

2.1. قاعدة املعطيات الدميغرافية 

تتكون هذه القاعدة من معطيات املندوبية ال�صامية للتخطيط 

حول ال�صكان )وهي معطيات موزعة ح�صب ال�صن اأو ح�صب 

الفئات العمرية(. وتقرتن فائدة اإبراز قاعدة معطيات معقدة 

موؤ�رشات  عدة  ح�صاب  اإىل  امللحة  باحلاجة  ال�صكل،  بهذا 

اأ�صا�صية بالن�صبة لأعمال الهيئة الوطنية للتقييم. وبالفعل، فاإن 

موؤ�رشات التمدر�س )ن�صبة التمدر�س اخلا�صة، ن�صبة التمدر�س 

حتيينها.  مت  �صكانية  معطيات  على  التوفر  تقت�صي  اخلام…( 

ع�رش  كل  مرة  اإل  تنظم  ل  ال�صكان  اإح�صاءات  اأن  واحلال 

�صنوات )1994، 2004، 2014(، وهو ما ي�صتدعي بناء هذه 

القاعدة من املعطيات، بغر�س اإجناز توقعات اإح�صائية حول 

ال�صكان، تكون �رشورية حل�صاب موؤ�رشات التمدر�س. 
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املعطيات  قاعدة  اإجناز  على  املذكورة  الهيئة  عملت  وقد 

الدميغرافية هذه ب�صكل مف�صل جدا )ح�صب ال�صن وح�صب 

معطياتها  ربط  خالل  ومن  لها،  �صمح  الذي  الأمر  اجلهة(. 

املعنية،  القطاعات  توفرها  التي  بالرتبية  املتعلقة  باملعطيات 

وتو�صيع  التمدر�س  لتعميم  الأ�صا�صية  املوؤ�رشات  بح�صاب 

العر�س الرتبوي واإجناز �صيناريوهات توقعية. 

التمدر�س  �صن  والتي هي يف  املتمدر�صة  الفئات   « •��قاعدة 
ح�صب ال�صن، 4-5 �صنوات« 

تغطي هذه القاعدة الفرتة املمتدة ما بني �صنتي 2001 و2013 

ومت  الوقت.  نف�س  يف  والوطني  اجلهوي  امل�صتويني  وتهم 

من  التمدر�س  �صن  يف  بالأطفال  املتعلقة  املعطيات  ا�صتقاء 

 .2010 ل�صنة  الزيارات  متعدد  دميغرايف  وطني  بحث  اآخر 

اأدق  بكونه  جهوية،  متثيلية  على  املبني  البحث  هذا  ويتميز 

الإح�صاء  من  انطالقا  ال�صكان،  حول  املنجزة  التوقعات  من 

ال�صكاين ل�صنة 2004. اأما م�صادر املعطيات التي متت تعبئتها 

يف هذه القاعدة، فهي كما يلي: 

يف  العمومي(  )التعليم  للرتبية  الطولية  املعطيات  •��قاعدة 
الفرتة ما بني �صنتي 2001 و2013؛ 

•�قاعدة اإقليمية )التعليم اخل�صو�صي(، 2001-2007؛ 
•��قواعد املعطيات اخلم�س E–SISE للموؤ�ص�صات اخل�صو�صية، 

2008-2013؛ 

•��توقعات املندوبية ال�صامية للتخطيط حول ال�صكان، املبنية 
على  حتيينها  مت  والتي   2004 �صنة  اإح�صاء  معطيات  على 

ل�صنة  الزيارات  متعدد  الدميغرايف  الوطني  البحث  اأ�صا�س 

.2010

2. الأدوات املعتمدة يف التحليل الإح�صائي 

يقدم هذا اجلزء املوؤ�رشات التي مت اعتمادها يف اإجناز التقييم. 

وي�صمل اأهم الأدوات كما يقرتح تعريفا وظيفيا لكل موؤ�رش، 

وفهمها،  املوؤ�رشات  هذه  قراءة  عملية  ت�صهيل  بغر�س  وذلك 

لأنها قد تكون يف بع�س الأحيان ذات طابع تقني �رشف. 

تعريف املوؤ�رشات الأ�صا�صية وتاأويلها 

اخلام  الولوج  •�ن�صبة 
البتدائي،  التعليم  لولوج  العام  امل�صتوى  املوؤ�رش  هذا  يحدد 

كما يبني مدى قدرة النظام الرتبوي على �صمان ولوج ال�صنة 

ال�صن  بلغوا  الذين  الأطفال  قبل  ال�صلك، من  الأوىل من هذا 

القانوين للتمدر�س. 

ويتم ح�صاب هذا املوؤ�رش من خالل القيام بق�صمة عدد التالميذ 

امل�صجلني يف ال�صنة الأوىل ابتدائي، كيفما كان �صنهم، على 

هو  وهذا  بال�صبط،  �صنوات  �صت  البالغني  الأطفال  جمموع 

ال�صن املحدد ر�صميا لولوج املدر�صة. 

ارتفاع  على  للتعليم  اخلام  الولوج  ن�صبة  ارتفاع  يدل  تاأويل: 

اأن ح�صاب  ب�صكل عام. ومبا  البتدائي  التعليم  درجة ولوج 

هذا املوؤ�رش يهم جميع التالميذ اجلدد بال�صنة الأوىل ابتدائي، 

تتجاوز  قد  اخلام  الولوج  ن�صبة  فاإن  �صنهم،  عن  النظر  بغ�س 

التحقوا  الذين  الأطفال  جميع  احت�صاب  ب�صبب   %100

القانوين  ال�صن  جتاوزوا  �صواء  مرة،  لأول  البتدائية  باملدر�صة 

اأو مل يتجاوزوه. 

ال�صافية  الولوج  •�ن�صبة 
الأطفال  قبل  من  البتدائي  التعليم  ولوج  املوؤ�رش  هذا  يقي�س 

البالغني لل�صن القانوين )6 �صنوات(. ويتم احت�صابه بق�صمة عدد 

ال�صن  والبالغني  البتدائي  بالتعليم  اجلدد  امل�صجلني  الأطفال 

الر�صمي لولوجه، على جمموع الأطفال البالغني هذا ال�صن. 

ارتفاع  على  ال�صافية،  الولوج  ن�صبة  ارتفاع  يدل  تاأويل: 

درجة ولوج التعليم البتدائي بالن�صبة لالأطفال البالغني ال�صن 

الر�صمي لاللتحاق بالتعليم البتدائي. 

اخلام  التمدر�س  •�ن�صبة 
تعليمي  مب�صتوى  للتواجد  العام  امل�صتوى  املوؤ�رش  هذا  يقي�س 

معني، ويربز مدى قدرة النظام الرتبوي على ت�صجيل متعلمي 

فئة عمرية حمددة. وميكن ا�صتخدامه اأي�صا مبعية ن�صبة التمدر�س 

ال�صافية من اأجل قيا�س اأهمية متدر�س الأطفال الذين جتاوزوا 

ال�صن الر�صمي لولوج املدر�صة، اأو الذين مل ي�صتوفوه بعد. 

امل�صجلني  الأطفال  عدد  بق�صمة  املوؤ�رش  هذا  ح�صاب  ويتم 

فئة  على  �صنهم،  عن  النظر  بغ�س  معني،  تعلمي  م�صتوى  يف 

نف�س  يف  للتمدر�س  الر�صمي  ال�صن  بلغوا  الذين  الأطفال 

امل�صتوى التعليمي. 

ارتفاع  على  للتمدر�س  اخلام  الن�صبة  ارتفاع  يدل  تاأويل: 

درجة التواجد يف م�صتوى تعليمي معني، �صواء كان الأطفال 

بهذا  اخلا�س  الر�صمي  ال�صن  على  يتوفرون  املتمدر�صون 

امل�صتوى التعليمي اأو ل. وعند اقرتاب هذه الن�صبة من %100 

اأو جتاوزها، فاإن ذلك ي�صري اإىل اأن البلد يتوفر على الإمكانات 

ارتياد  �صن  يف  هم  الذين  الأطفال  جمموع  لتمدر�س  الالزمة 

فعال.  املدر�صة  ترتاد  التي  الن�صبة  يربز  ل  اأنه  غري  املدر�صة، 

وهكذا، فاإن بلوغ ن�صبة متدر�س خام تعادل 100% يعترب �رشطا 

�رشوريا لتعميم التعلم، لكنه يظل غري كاف. 
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ال�صافية  التمدر�س  •�ن�صبة 
درا�صي  مب�صتوى  التواجد  حجم  بقيا�س  املوؤ�رش  هذا  ي�صمح 

معني بالن�صبة لالأطفال املنتمني للفئة العمرية التي بلغت ال�صن 

عدد  بق�صمة  ح�صابه  ويتم  امل�صتوى.  هذا  لرتياد  الر�صمي 

للفئة  الأطفال امل�صجلني يف م�صتوى تعليمي معني واملنتمني 

املذكور  امل�صتوى  الر�صمي لرتياد  ال�صن  بلغت  التي  العمرية 

على جمموع اأطفال هذه الفئة العمرية. 

ارتفاع  اإىل  ال�صافية  التمدر�س  ن�صبة  ارتفاع  ي�صري  تاأويل: 

الر�صمي  ال�صن  بلغوا  الذين  الأطفال  فئة  تواجد  درجة 

الن�صبة يف  لهذه  الق�صوى  النظرية  القيمة  وتتحدد  للتمدر�س. 

100%.،وحينما ترتفع ن�صبة التمدر�س ال�صافية على مدى زمني 

معني، فاإن ذلك يدل على حت�صن التمدر�س بامل�صتوى التعليمي 

املعني. وعند مقارنة ن�صبة التمدر�س ال�صافية مع الن�صبة اخلام، 

فاإن الفرق بينهما يقي�س اآثار ت�صجيل التالميذ الذين مل ي�صلوا 

اإىل ال�صن الر�صمي وكذا التالميذ الذين جتاوزوا هذا ال�صن. 

اخلا�صة  التمدر�س  •�ن�صبة 
يظهر هذا املوؤ�رش ب�صكل اأف�صل الواقع الفعلي للرتبية ببلد يف 

طور النمو مثل املغرب، والذي يتميز بظاهرة التاأخر الدرا�صي 

امل�صتفحل. فهو يبني حجم ومدى متدر�س فئة عمرية ما يف 

عدد  بق�صمة  ح�صابه  ويتم  متدر�صها.  م�صتوى  عن  ا�صتقالل 

تالميذ �صن معني، اأيا كان م�صتواهم الدرا�صي، على املجموع 

الإجمايل لالأطفال الذين يبلغون نف�س ال�صن. 

�صدة متدر�س  اخلا�صة على  التمدر�س  ن�صبة  ارتفاع  يدل  تاأويل: 

اأطفال �صن معني؛ وت�صاوي القيمة النظرية الق�صوى لهذه الن�صبة 

على  دال  الرتفاع  نحو  املوؤ�رش  هذا  توجه  يكون  كما   ،%100

ن�صبة  لفئة عمرية معينة. وعندما تقل  بالن�صبة  التمدر�س  حت�صن 

هذا املوؤ�رش عن 100%، فاإن الفرق بني قيمته وبني 100% ي�صري 

اإىل ن�صبة عدد اأطفال فئة عمرية حمددة من غري املتمدر�صني. 

التكرار  •�ن�صبة 
الفعالية  اأثرها على  التكرار ومدى  املوؤ�رش ظاهرة  يقي�س هذا 

ق�صمة  خالل  من  ح�صابه  ويتم  الرتبوي.  للنظام  الداخلية 

عدد التالميذ املكررين مب�صتوى تعليمي حمدد، خالل مو�صم 

درا�صي معني، على عدد التالميذ الذين كانوا م�صجلني بهذا 

امل�صتوى خالل املو�صم الدرا�صي ال�صابق. 

التكرار  ن�صب  اقرتاب  هي  املثلى  الو�صعية  �صتكون   تاأويل: 

من 0%؛ ويدل ارتفاع ن�صبة هذا الأخري على وجود م�صكل 

يف الفعالية الداخلية للنظام الرتبوي، وميكن اأن يكون موؤ�رشا 

على م�صتوى تعليمي �صعيف. 

النجاح  •�ن�صبة 
يقي�س هذا املوؤ�رش مدى فعالية الأنظمة الرتبوية وقدرتها على 

اأطفال فئة عمرية حمددة، ينتقلون من م�صتوى درا�صي  جعل 

اإىل اآخر، واأثر ذلك على النجاعة الداخلية لهذه الأنظمة. ويتم 

درا�صي  م�صتوى  يف  اجلدد  امل�صجلني  اأعداد  بق�صمة  ح�صابه 

امل�صجلني من  t+1 على عدد  الدرا�صية  ال�صنة  بداية  معني عند 

.t نف�س الفئة يف امل�صتوى الأدنى عند بداية ال�صنة الدرا�صية

من  الن�صبة  هذه  اقرتاب  يف  املثلى  الو�صعية  تتجلى  تاأويل: 

الداخلية  النجاعة  اإىل  النجاح  ن�صبة  ارتفاع  وي�صري   .%100

املهمة للنظام الرتبوي. 

الدرا�صة  النقطاع عن  •�ن�صبة 
نيل  قبل  الدرا�صة  عن  النقطاع  ظاهرة  املوؤ�رش  هذا  يقي�س 

ذلك  واأثر  معينة،  عمرية  لفئة  بالن�صبة  الدرا�صة  اإنهاء  �صهادة 

ذلك،  عن  وف�صال  الرتبوي.  للنظام  الداخلية  النجاعة  على 

الدرا�صي  امل�صار  وتوقع  لتحليل  اأ�صا�صيا  يعترب  املوؤ�رش  فاإن هذا 

للتالميذ خالل �صلك تعليمي معني. 

داخل  والتكرار  النجاح  ن�صب  جمع  يتم  احل�صاب:  طريقة 

م�صتوى معني خالل �صنة درا�صية حمددة، ويخ�صم املجموع 

النقطاع عن  ن�صبة  للح�صول على   ،100 من  عليه  املح�صل 

الدرا�صة يف هذا امل�صتوى. 

الن�صبة  هذه  اقرتاب  عند  املثالية  الو�صعية  تظهر   تاأويل: 

دال  الدرا�صة  عن  النقطاع  ن�صبة  ارتفاع  ويكون   .0% من 

للنظام  الداخلية  النجاعة  م�صتوى  على  م�صاكل  وجود  على 

الرتبوي. ومتكن مقارنة ن�صب النقطاع بني امل�صتويات، من 

الرتبوية  ال�صيا�صات  يتعني على  التي  التعليم  حتديد م�صتويات 

ا�صتهدافها يف املقام الأول. 

التاأطري  •�ن�صبة 
امل�صتثمرة من حيث  الب�رشية  املوارد  املوؤ�رش حجم  يقي�س هذا 

عدد املدر�صني، مقارنة باأعداد التالميذ. ويتم ح�صابه بق�صمة 

العدد الإجمايل للتالميذ امل�صجلني يف م�صتوى درا�صي معني، 

على عدد اأ�صاتذة امل�صتوى نف�صه. 

مدر�س،  لكل  بالن�صبة  التالميذ  عدد  ارتفاع  يوحي  تاأويل: 

باأن كل واحد من املدر�صني يتكفل بعدد كبري من الأطفال. 

لكل  بالن�صبة  التالميذ  عدد  ارتفع  كلما  اأخرى،  وب�صيغة 

يعترب  ما  وغالبا  اهتمامه.  جلب  يف  فر�صهم  قلت  مدر�س، 

موؤ�رشا  مدر�س،  لكل  بالن�صبة  التالميذ  من  قليل  عدد  وجود 

على اأق�صام اأقل اكتظاظا وعلى اهتمام اأكرب من لدن املدر�س 
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املدى  على  جيدة  نتائج  حتقيق  يف  ي�صاهم  مما  تلميذ،  بكل 

البعيد. 

تلميذ  لكل  املتو�صطة  •�التكلفة 
تلميذ  كل  على  املتو�صط  يف  اإنفاقه  يتم  ما  املوؤ�رش  هذا  يقي�س 

خالل مدة معينة، غالبا ما تكون �صنة مدنية بالن�صبة مل�صتوى 

يف  تلميذ  لكل  املتو�صطة  التكلفة  اإن  مثال،  معني.  �صلك  اأو 

من  معني  م�صتوى  اأو  ابتدائي  )�صلك  معني  تعليمي  م�صتوى 

توفرها  التي  العامة  النفقات  جمموع  ت�صاوي  ال�صلك(،  هذا 

والتجهيز  بالت�صيري  واملتعلقة  للرتبية  الوطنية  احل�صابات 

عدد  اإىل  باإرجاعها  وذلك  �صنة،  خالل  املختلفة  والنفقات 

تالميذ امل�صتوى نف�صه وخالل ال�صنة نف�صها. 

الرتبية  متويل  جمال  يف  املجهود  تقييم  بخ�صو�س  مالحظة: 

الوطنية خالل ع�رشية امليثاق يجب تدقيق معطيني: 

اأول، مل ينجز احل�صاب الوطني املتعلق بالرتبية الوطنية �صوى 

مرة واحدة خالل ال�صنة الدرا�صية 2003-2004. ومع ذلك، 

متثل  التي  الت�صيري  نفقات  على  املجهود  هذا  تقييم  ركز  فقد 

جعل  مما  الوطنية،  الرتبية  نفقات  جمموع  من   %90 حوايل 

كلفة  لتقدير  بالن�صبة  مهمة  اأ�صا�صها  على  املنجزة  التقديرات 

كل تلميذ. 

ثانيا، ل ت�صمح معطيات امليزانية املتوافرة حاليا، بالتمييز بني 

فاإن  اأخرى،  وب�صيغة  تعليمي.  �صلك  بكل  اخلا�صة  النفقات 

الثالثة  التعليمية  الأ�صالك  بح�صب  جمزاأة  غري  النفقات  هذه 

والثانوي  الإعدادي  والثانوي  )البتدائي  الوطنية  للرتبية 

بالن�صبة لكل �صلك تعليمي  التاأهيلي(، ولكن عدد املدر�صني 

تقريبا  متثل  املدر�صني  اأجور  كتلة  باأن  العلم  مع  هذا  متوفر. 

الت�صيري  ميزانية  الت�صيري، يف حني حتت�صب  نفقات  من   95%
لكل �صلك من خالل كتلة اأجور مدر�صيه. 

)تقديرات(  الدرا�صة  اإمتام  •�ن�صبة 
عموما  الرتبوي  للنظام  الداخلية  الفعالية  تقييم  يواجه 

والتطورات احلا�صلة يف جمال الإبقاء على التالميذ باملدر�صة 

الدرا�صي  امل�صار  حول  املعطيات  توفر  م�صاألة  خ�صو�صا، 

على  حاليا  املغرب  يف  نتوفر  ول  جودتها.  ومدى  للتالميذ 

م�صاره  بتتبع  لنا  ت�صمح  تلميذ،  �صخ�صية حول كل  معطيات 

الإدماج  اإعادة  النقطاع،  التكرار،  )الت�صجيل،  الدرا�صي 

عرب  اأو  النظامية  غري  الرتبية  عرب  املرور  بعد  النظامية  بالرتبية 

التكوين املهني(. فاملعطيات التي لدينا ل ت�صمح لنا اإل باإعطاء 

بع�س املعلومات التي مت جتميعها بح�صب كل موؤ�ص�صة تعليمية 

اأو بح�صب امل�صتوى التعليمي يف اأح�صن الأحوال. 

واأمام هذه ال�صعوبة، ولتقدير درجة الإبقاء على التالميذ داخل 

حتى  ابتدائي  الأوىل  بال�صنة  التحاقهم  منذ  املدر�صي،  النظام 

بلوغهم ق�صم البكالوريا – وبالنظر اإىل ما قد يح�صل للتلميذ 

خالل م�صاره الدرا�صي )النتقال اإىل م�صتوى اأعلى، التكرار، 

طريقة  ا�صتخدام  مت   – الأ�صالك(  بني  النتقال  اأو  النقطاع 

حتليل »فئة التالميذ التي يعاد ت�صكيلها« افرتا�صيا. ويقوم هذا 

100 تلميذ، كما  من  تتكون  فئة مفرت�صة  تتبع  التحليل على 

املوؤ�رشات  خمتلف  نتائج  من  م�صتمدة  فر�صيات  على  ترتكز 

حول التمدر�س، والتي حتت�صب ب�صكل قبلي. 

الدرا�صي  التح�صيل  مكت�صبات  تقييم  معطيات  •�حتليل 
املغاربة  التالميذ  اإجنازات  تطور  معاجلة  املرحلة  هذه  تتم يف 

البلدان  بطريقة و�صفية، وو�صع مقارنات مع ما يح�صل يف 

املغاربية وال�رشق الأو�صط، واأي�صا يف بلدان اأخرى اأكرث تطورا. 

وتقدم يف هذا الإطار نظرة حول العوامل امل�صاهمة يف تف�صري 

الفوارق يف اإجنازات التالميذ املغاربة. بعد ذلك، يتم تو�صيح 

اأ�صباب اختالف اإجنازات التح�صيل الدرا�صي لهوؤلء التالميذ 

املمكن  فمن  وبالفعل،  فيه.  يتعلمون  الذي  ال�صياق  بح�صب 

الفردية والعائلية  تتاأثر هذه الإجنازات جزئيا باخلا�صيات  اأن 

وباملحيط املدر�صي )الف�صل الدرا�صي واملوؤ�ص�صة(. 

ريا�صية  دالة  تقدير  �صيتم  مكون،  كل  تاأثري  على  وللتعرف 

خمرجها  هي  التلميذ  نتيجة  تعترب  بحيث  الرتبوي،  للمنتوج 

 ،inputs مدخالتها  هي  املذكورة  واخلا�صيات   output

وذلك ا�صتنادا على منوذج متعدد امل�صتويات. ومع ذلك، فقد 

الداخلي  الرتابط  م�صتوى  على  م�صكال  النموذج  هذا  واجه 

ترتبط  الفردية  اخل�صو�صيات  لكون   ،2 الدرجة  من  ملتغرياته 

وحلل  الدرا�صي.  للف�صل  املالحظة  غري  باخل�صو�صيات 

م�صتخــدمــــة  طـرق  عـدة  اإىل  اللجــوء  يتـم  امل�صكل،  هذا 

باملعطيــات  خــ�صــو�صــا  تتعلق  القيــا�صــي،  بالقت�صــاد 

طريقة  مثل   ،)variables instrumentales( الطوليــة 

اعتمدت  وقد   .Mundalk وطريقة  الأداتية  املتغريات 

الأدوات  اختيار  على  ترتكز  الأوىل  لكون  الثانية،  الطريقة 

بدورها  مرتبطة  غري  امل�صتقلة  باملتغريات  ربطها  يجب  التي 

�صعبا  الأدوات  هذه  اختيار  يظل  ذلك،  ومع  بال�صوائب. 

اأ�صا�صا  امل�صتعملة   )1978( Mundalk ن�صبيا. لهذا، فاإن طريقة 

متعدد  النموذج  على  �صتطبق  الطولية،  املعطيات  معاجلة  يف 

 امل�صتويات ذي البنية امل�صابهة. وح�صب موؤلف هذه الطريقة 

الرتابط  م�صكلة  ت�صحيح  املمكن  من  فاإنه   ،)Mundalk(

الداخلي للمتغريات، من خالل اإدخال متو�صط املتغريات من 

الدرجة 1 يف املعادلة املراد تقديرها. 
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تدلن على ن�صب ال�صكان ح�صب امل�صتوى التعليمي. 
  
P

j,t
P و 

i,t

مبختلف  املتعلقة  التمدر�س  �صنوات  على  تدلن 
 
y

j,t
و   y

i,t

م�صتويات الرتبية والتعليم. 

MAS تدل على متو�صط �صنوات التمدر�س. 
t

3. قواعد معطيات الأبحاث الوطنية والدولية لتقييم 

)PNEA، TIMSS، PIRLS( املكت�صبات الدرا�صية

الوطنية  الهيئة  قامت  للتالميذ،  الدرا�صية  املكت�صبات  لتقييم 

ذلك  من  متكنت  وقد  اأخرى.  معطيات  قواعد  ببناء  للتقييم 

بف�صل املزاوجة بني املعطيات الدولية حول تقييم املكت�صبات 

 TIMSS: Trends in International Mathematics and(

الوطني  للربنامج  الوطنية  واملعطيات   ،)Science Study

PNEA: Programme natio-( الدرا�صية املكت�صبات   لتقييم 

nal d’Evaluation des Acquis(، وقاعدة املعطيات الطولية 

 .)BLE: Base Longitudinale de l’Education( للرتبية 

وكان الهدف من ذلك هو جتميع املحددات املختلفة جلودة 

وتكت�صي  واحدة.  معطيات  قاعدة  يف  التالميذ  مكت�صبات 

بالغة  اأهمية  الطريقة  بهذه  بناوؤها  مت  التي  املعطيات  قواعد 

التالميذ  مكت�صبات  لتقييم  دقة  اأكرث  فهم  من  متكن  لكونها 

املغاربة عرب الزمان، والقيام مبقارنات دولية يف هذا املجال.

•�قاعدة معطيات الربنامج الوطني لتقييم املكت�صبات الدرا�صية
مت ا�صتخراج قاعدة معطيات الربنامج الوطني لتقييم مكت�صبات 

التح�صيل الدرا�صي من اجلهاز الوطني املعتمد لتقييم تعلمات 

التالميذ بال�صنتني الرابعة وال�صاد�صة ابتدائي، وال�صنتني الثانية 

الريا�صيات،  مواد  القاعدة  هذه  وتخ�س  اإعدادي.  والثالثة 

�صة  املَُدرَّ والفرن�صية  والعربية،  والفيزياء-الكيمياء،  والعلوم، 

عدة  كذلك،  القاعدة،  تلك  وت�صمل  امل�صتويات.  تلك  يف 

قبيل الختبارات، واخل�صو�صيات  املعطيات، من  اأنواع من 

الفردية )ا�صتمارة التلميذ(، وخ�صو�صيات املدر�صة )ا�صتمارة 

املدير(، وخ�صو�صيات الأ�رشة )ا�صتمارة الآباء(. وتت�صم العينة 

املعتمدة فيها بكونها �صمولية: اإذ ت�صم 230 موؤ�ص�صة ابتدائية، 

900 6 تلميذ  جمموعه:  ما  وت�صمل  اإعدادية؛  موؤ�ص�صة  و212 

يف البتدائي، و360 6 تلميذ يف الإعدادي.

TIMSS & PIRLS : »قاعدتَا املعطيات » تيم�س« و»بريلز�• 

لدى  معتمدة  دولية  قاعدة  هي   TIMSS املعطيات  قاعدة 

IEA: Interna-( الدرا�صي التح�صيل  لتقييم  الدولية   اجلمعية 

 tional Association for the Evaluation of Educational

التالميذ  القاعدة، بتجميع نقط  Achivement(. وتقوم هذه 

يف دول خمتلفة، يف مواد العلوم والريا�صيات، بالرابعة ابتدائي 

 )MAS( التمدر�س  �صنوات  •�متو�صط 
اجلهات،  ح�صب  التمدر�س  �صنوات  متو�صط  تقدير  يرتكز 

 1994  ،1982 ل�صنوات  ال�صكان  اإح�صائيات  معطيات  على 

الزيارات  و2004، وعلى البحث الوطني الدميغرايف متعدد 

اأعلى  دقة،  اأكرث  بطريقة  املعطيات  هذه  وتقدم   .2010 ل�صنة 

يف  فاأكرث،  �صنة   15 البالغني  املغاربة   بلغه  درا�صي  م�صتوى 

الدكتوراه،  اإىل  البتدائي  ال�صلك  )من  التعليم  اأ�صالك  جميع 

مبا يف ذلك الأمية( وح�صب موقعهم اجلغرايف )جهة، اإقليم(، 

وبح�صب النوع والو�صط )ح�رشي، قروي(. ويتم احل�صول 

على متو�صط �صنوات التمدر�س باعتبار ن�صبة ال�صكان ح�صب 

لهذا  املطابق  التعليمي  ال�صلك  ومدة  الدرا�صي  امل�صتوى 

 : )Psacharopoulos et Arriagada ،1986( امل�صتوى

مع اعتبار اأن: 

n تعني عدد امل�صتويات الدرا�صية التي مت بلوغها، وقد اعتربنا 

يف هذه احلالة 21 م�صتوى، بدءا مبرحلة الأمية اإىل الدكتوراه. 

م�صتويات  ملختلف  املقابلة  التمدر�س  �صنوات  عدد  تعني   y
i

الأوىل  لل�صنة  بالن�صبة   1 املتمدر�صني،  لغري  بالن�صبة   0( التعليم 

ابتدائي، 2 بالن�صبة للثانية ابتدائي... 7 بالن�صبة لل�صنة الأوىل 

اإعدادي.. 21 بالن�صبة للدكتوراه. 

P تعني ن�صبة ال�صكان البالغني 15 �صنة فاأكرث واحلا�صلني على 
i

..« i » امل�صتوى الدرا�صي

Gini للرتبية والتعليم   •�موؤ�رش جيني 

يعترب معامل جيني للرتبية والتعليم، املقرتح من قبل طوما�س 

ومفيدا.  غنيا  موؤ�رشا   ،)2001(  Thomas  et  al. واآخرين 

ويح�صب بالنظر اإىل عدد �صنوات الدرا�صة )اأي اأعلى م�صتوى 

درا�صي مت بلوغه(، كما ياأخذ بعني العتبار، ح�صاب جميع 

الدرا�صات  اإىل  الدنيا  امل�صتويات  من  الدرا�صية  الأ�صالك 

ب�صياغة  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  وي�صمح،  والعليا.  الثانوية 

املناطق  على  بالتعرف  وخ�صو�صا  امل�صتهدفة،   الإجراءات 

الهتمام، من  الأولوية يف  املعوزة وذات  املجموعات  و/اأو 

اأجل �صمان تكافوؤ فر�س ولوج الرتبية والتعليم. 

وميكن التعبري عن موؤ�رش جيني للرتبية والتعليم ح�صب �صيغة 

طوما�س واآخرين )2001( التالية: 

حيث اإن: 

n متثل عدد امل�صتويات الدرا�صية التي مت بلوغها. وبالن�صبة لهذه 

احلالة، فقد مت اعتبار 21 م�صتوى، من الأمية اإىل الدكتوراه. 
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مزدوجة.  اأهمية  القاعدة  هذه  وتكت�صي  اإعدادي.  والثانية 

فهي:

ن من مقارنة اأداء التالميذ املغاربة مع اأداء تالميذ بلدان  •���متكِّ
اأخرى؛

الزمن  عرب  عليها  ل  املح�صَّ النتائج  تطور  بدرا�صة  •��ت�صمح 
1999، و2003، و2007،  )البحث يخ�س عدة �صنوات: 

و2011(.

الدرا�صية املكت�صبات  تقييم  قواعد  •�اإن�صاء 
من  جمموعة  عرب  الدرا�صية  املكت�صبات  تقييم  قواعد  اإن�صاء  مت 

املراحل: يف املرحلة الأوىل، مت دمج قواعد املعطيات الدولية 

املعطيات:  اأمناط من  اأجل جتميع عدة  بع�صها يف بع�س، من 

املعطيات اخلا�صة بنقط التالميذ، واملعطيات ال�صياقية التي مت 

جتميعها يف ثالثة اأنواع من ال�صتمارات هي ا�صتمارة التلميذ، 

وا�صتمارة الأ�صتاذ، وا�صتمارة املدر�صة.

الدولية  الدرا�صة  يف  �صاركت  التي  الدول  ملجموع  وميكن 

TIMSS احل�صول على تلك املعلومات. 

من  بع�س  يف  بع�صها  املعلومات  هذه  دمج  عملية  مكنت 

خمتلفني  درا�صيني  مب�صتويني  خا�صة  معطيات  قاعدة   36 بناء 

ومبادتني  اإعدادي،  الثانية  وال�صنة  ابتدائي  الرابعة  ال�صنة  هما 

الإ�صارة، كذلك،  والعلوم. وجتدر  الريا�صات  هما  درا�صتني 

�صنوات  بالن�صبة لأربع  بلورتها  قد متت  القواعد  اأن هذه  اإىل 

من  دول  ول�صت  و2011؛  و2007،  و2003،   ،1999 هي 

مت  وقد   .)6(  MENA اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  منطقة 

الإعالميـــة  الربجمـيـــة  بوا�صطــة  القواعــد  تلك  بني  الدمج 

IEA-IDB للجمعية الدولية لتقييم التح�صيل الدرا�صي. وزيادة 

على ذلك، متت املزاوجة بني تلك القواعد وقاعدة BLE ق�صد 

ا�صتغالل املعطيات الإ�صافية املتعلقة باملوؤ�ص�صات التعليمية.

ومن ناحية اأخرى، مت بناء ثمان ع�رشة قاعدة معطيات اعتمادا 

وقاعدة   ،PNEA معطيات  قاعدة  ا�صتمارات  خمتلف  على 

معطيات BLE، ل�صنة 2008. 

يجني واندماجهم  4. قاعدة معطيات خا�صة بتتبع م�صار اخلرِّ
املهني

1.4. التكوين املهني

1.1.4. قواعد معطيات طولية خا�صة بتتبع م�صار خريجي التكوين 

املهني

متكن درا�صات امل�صارات التي تقوم بها وزارة الرتبية الوطنية 

تتبع عملية اندماج خريجي  والتكوين املهني كل �صنتني من 

التكوين املهني من خالل ر�صد م�صاراتهم يف �صوق ال�صغل 

وت�صمح  تدريب(.  الن�صاط،  عدم  و�صعية  البطالة،  )العمل، 

تلك الدرا�صات، كذلك، باإعادة ر�صم م�صارات خريجي فوج 

معني من ثالث �صنوات، اأو اأربع �صنوات، بعد ح�صولهم على 

ال�صهادة الدرا�صية، انطالقًا من جداول زمنية فردية.

خريجي  م�صارات  حول  الآن،  حلد  املنجزة،  الأبحاث 

و2006،   ،2004 �صنوات:  اأبحاث  هي  املهني  التكوين 

ممثلة  عينة  على  الأبحاث  تلك  وتقوم  و2009.  و2008، 

لالأفواج التالية: فوج �صنة 2000، الذي مت ا�صتجواب اأفراده 

اأفراده  ا�صتجواب  مت  الذي   ،2002 �صنة  وفوج  2004؛  �صنة 

اأفراده  ا�صتجواب  مت  الذي   ،2004 �صنة  2006، وفوج  �صنة 

اأفراده  ا�صتجواب  مت  الذي   ،2006 �صنة  2008، وفوج  �صنة 

�صنة 2009. 

يجني  اخلرِّ م�صار  تتبع  درا�صات  •�خ�صو�صيات 
تقوم درا�صات تتبع امل�صار با�صتجواب اخلريج حول اأول واآخر 

به  املنوطة  واملهمة  العمل،  ذلك  نوعية  وحول  زاوله،  عمل 

فيه، والأجر الذي يتقا�صاه، ونوع املقاولة التي ا�صتغل فيها، 

العمل،  ذلك  اإليه  ينتمي  الذي  القطاع  ونوعية  وحجمها، 

يف  يوجدون  الذين  للخريجني  وبالن�صبة  ت�صغيله.  وحيثيات 

و�صعية البطالة، يتم ا�صتف�صارهم عن اأ�صباب و�صعيتهم هذه، 

وعن الو�صائل التي يلجوؤون اإليها للبحث عن العمل.

اأحدثها  التي  امل�صاريع  اأي�صًا، خا�صيات  ال�صتمارة،  وت�صف 

اخلريجون، وكيف اأحدثوا تلك امل�صاريع، واملبالغ امل�صتثَمرة 

ن ال�صتمارة، اأي�صا، من معرفة ما  فيها، وعدد ال�رشكاء. ومُتكِّ

الالزمة خللق مقاولته  القدرات  متوافر على  اإذا كان اخلريج 

اخلا�صة، وال�صعوبات التي يواجهها يف ذلك. 

 الر�صم البياين 1

 ت�صل�صل الأبحاث ح�صب اأفواج التخرج، 

كما مت حتليلها من طرف الهيئة الوطنية للتقييم

  2006 êƒa ƒéjôN

  2004 êƒa ƒéjôN

  2002 êƒa ƒéjôN

  2000 êƒa ƒéjôN

 1997 1998  1999 2000  2001  2002  2003 2004  2005 2006  2007 2008 2009  2010  

 ;Gô¡°T 24 ¤EG 6 øe) øjƒµàdG Ióe

(äÉjƒà°ùŸG πc

êôîàdG êƒaåëÑdG ïjQÉJ

)6( هذه الدول هي: اجلزائر، وتون�س، والأردن، ولبنان، وم�رش، وتركيا.
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ر�صا  درجة  قيا�س  خالل  من  املتلقى،  التكوين  تقدير  ويتم 

التكوين  )اأي  مالءمته  ومدى  التكوين  ذلك  عن  اخلريج 

ى( مع العمل الذي يقوم به املتخرج. املتلقَّ

بعد  و�صعياتهم  عن  اخلريجني  الدرا�صة  ت�صتجوب  واأخرياً، 

يكونوا  اأن  يحتمل  التي  الدرا�صات  اأو  كالتداريب  التخرج، 

قد تابعوها عرب تكوين مهني جديد. 

2.1.4. قاعدة املعطيات املتعلقة باندماج خريجي مكتب التكوين 
املهني واإنعا�س ال�صغل

مو�صوع الدرا�صة التي اأجنزها مكتب التكوين املهني واإنعا�س 

ال�صغل �صنة 2010 هو تقييم جناعة التكوينات التي يقدمها هذا 

املكتب على املدى الق�صري. 

خريج،   9 998 ا�صتجواب  مت  امل�صتعر�صة،  الدرا�صة  هذه  يف 

وحول  املهنية،  و�صعياتهم  حول  تخرجهم،  بعد  اأ�صهر  ت�صعة 

ارت�صاماتهم عن العمل الذي يزاولونه، وخ�صائ�س ذلك العمل.

ورغم اأهمية العينة املعتمدة، والتي متثل ب�صكل وا�صع جميع 

الدرا�صة  تلك  نتائج  فاإن  وم�صالكه،  التكوين  م�صتويات 

لندماج  م�صتعر�س  بتقدير  اإل  ت�صمح  ول  حمدودة،  تبقى 

بعد  اأ�صهر فقط  ت�صعة  الدرا�صة  اأجنزت تلك  املتخرجني. فقد 

بالتايل، من  �صهاداتهم، ول متكن،  املتخرجني على  ح�صول 

التعرف على م�صاراتهم يف �صوق ال�صغل على املدى املتو�صط؛ 

وهو ما يحد نوعا ما من حتليل م�صاراتهم يف �صوق ال�صغل.

3.1.4. قاعدة معطيات »عر�س التكوين املهني«

بتطور  املتعلقة  املعطيات  جميع  باإح�صاء  القاعدة  هذه  تقوم 

ابتداء  الوطني  ال�صعيد  على  لل�صباب  املهني  التكوين  عر�س 

ل، وم�صتوى التاأهيل  من �صنة 2000، ح�صب الفاعل املتدخِّ

تخ�ص�صاتهم  وجمال  املهني(،  التكوين  يف  املتبع  )امل�صتوى 

املهنية )م�صلك التكوين(.

وت�صمح تلك القاعدة، اأي�صا، بتتبع تطور عر�س التكوين املهني 

على ال�صعيد اجلهوي، ح�صب الفاعلني املتدخلني، وح�صب 

م�صتويات التكوين، وامل�صالك املتوفرة يف كل موؤ�ص�صة.

4.1.4. قاعدة معطيات »خريجي التكوين املهني«

اأعداد خريجي  بتطور  اخلا�صة  املعطيات  القاعدة  هذه  ت�صم 

الوطني واجلهوي، ح�صب  ال�صعيدين  املهني، على  التكوين 

والتخ�ص�س  الـتاأهيل،  وم�صتوى  املتدخل،  الفاعل  نوعية 

والتكوين  املوؤ�ص�صة  داخل  التكوين  لنمطي  )بالن�صبة  املهني 

لبع�س  بالن�صبة  كذلك،  القاعدة،  هذه  وتعطي  بالتناوب(. 

تابعها  التي  التكوين  اأمناط  كل  حول  معلومات  ال�صنوات، 

اخلريجون ح�صب الو�صط )ح�رشي/ قروي(.

2.4. التعليم العايل: اجلامعات 

1.2.4. حدود تقييم التعليم العايل: نظام معلوماتي غري كاف 

اإن النظام الوحيد الذي ي�صمح حاليا بالتتبع الفردي للطلبة، 

والتعليم  الطلبة  وتدبري  بتنظيم  املتعلق  التطبيقي  النظام  هو 

الذي  الربنامج  هذا  ا�صتعمال  يف  �رشع  وقد   .APOGEE

 ،2003 �صنة  منذ  املغربي،  اجلامعي  النظام  مع  تكييفه  مت 

املجالت ويتم  البيداغوجي، وهو متعدد  الإ�صالح  ملواكبة 

بوا�صطته تدبري العديد من الوحدات، بدءا بالت�صجيل الأول 

اجلامعيـــة،  ال�صهــادة  على  احل�صول  اإىل  باملوؤ�ص�صة  للطالب 

مرورا بكافة مراحل امل�صار الأكادميي )اخل�صائ�س ال�صو�صيو 

اإلخ.(.  الوحدات،  ت�صديق  يف  النجاح  النقط،  دميغرافية، 

ومع ذلك، مل يتم تعميم الربنامج التطبيقي املذكور على كل 

امليثاق  تطبيق  فرتة  تغطي  ل  املعطيات  اأن  كما  اجلامعات، 

بكاملها.

خريجي  م�صار  بتتبع  اخلا�صة  الطولية  املعطيات  قاعدة   .2.2.4

اجلامعات

العايل  التعليم  لنظام  اخلارجية  املردودية  القاعدة  تخ�س هذه 

وحده. وتقوم على اأ�صا�س جهاز بلورته الهيئة الوطنية للتقييم 

�صوق  يف  اجلــامعــة  خريجي  اندماج  درجة  قيا�س  ق�صد 

ونظام  اجلامعي  التكوين  نظام  بني  العالقة  وفهم  ال�صغل، 

الت�صغيل. 

اإليها  التو�صل  مت  التي  النتائج  تقدمي  من  الهدف  يكن  مل 

هذا  لتجريب  مو�صوعًا  كانت  التي  اجلامعات  بخ�صو�س 

النتائج على امل�صتوى الوطني. واإمنا  اجلهاز، هو تعميم تلك 

كان الهدف من ذلك، اإبراز الطابع الإجرائي واملنهجي لهذا 

اأخرى يف  ب�صهولة على جامعات  تعميمه  واإمكانية  اجلهاز، 

املدى القريب. هذا، وميكن للهيئة الوطنية للتقييم اأن ت�صاهم، 

احلياة  لولوج  وطني  جهاز  اإعداد  يف  املتو�صط،  املدى  يف 

العمليـــة من قبل خريجـــي جميــع الفئــات وامل�صتويــــات، 

كما جرت العــادة بذلك يف العديــد من الدول ال�صــاعــدة.

املردودية  لتقييم  ا�صتخدامها  مت  التي  واملوؤ�رشات  •�املعطيات 
اخلارجية

للتقييم  الوطنية  الهيئة  بها  قامت  التي  الرائدة  التجارب  متتاز 

يف جمال تقييم التعليم العايل، بكونها توفر املعطيات الفردية 

والطولية حول اخلريجني امل�صتجَوبني.
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ينطوي هذا النوع من املعطيات على فائدة مزدوجة:

للم�صار  ومالئم  منتظم  بتتبع  جهة،  من  ي�صمح،  •��فهو 
وخالل  الدرا�صة،  فرتة  خالل  للطالب  واملهني  اجلامعي 

ما  وهو  ال�صغل؛  �صوق  يف  يق�صيها  التي  الأوىل  ال�صنوات 

يفيد يف تدبري املوؤ�ص�صات التكوينية واإدارتها؛ 

التمف�صالت  فهم  على  اأخرى،  جهة  من  •��وي�صاعد، 
اجلامعة،  يف  وم�صاره  للطالب)ة(،  ال�صابق  امل�صار  بني 

الذي  الدرا�صي  امل�صلك  اختيار  اإىل  دفعته  التي  كالأ�صباب 

واأ�صباب  الدرا�صية،  مكت�صباته  وم�صتوى  فيه،  تخرج 

وم�صاره   ،- ذلك  له  اإذا ح�صل   - الدرا�صة،  عن  انقطاعه 

املهني بعد خروجه من اجلامعة. 

ويلخ�س اجلدول التايل املعطيات واملوؤ�رشات التي تتوفر عليها 

الهيئة الوطنية للتقييم. 

الذي  العملية،  احلياة  يف  بالندماج  املتعلق  اجلهاز  اأهداف  �•
اأعدته الهيئة الوطنية للتقييم 

لني بالتعليم العايل،  اأدى الرتفاع امل�صتمر لأعداد الطلبة امل�صجَّ

خ�صو�صًا منذ تطبيق نظام »الإجازة – املا�صرت – الدكتوراه« 

)LMD( �صنة 2003، اإىل تزايد اأعداد احلا�صلني على ال�صهادات 

اجلامعية، وبالتايل، اإىل زيادة ال�صغوط على �صوق ال�صغل. 

ال�صتجابة  اإىل  م�صطراً  نف�صه  العايل  التعليم  وجد  وهكذا، 

اخلارجية.  واملردودية  باجلودة  تتعلق  جديدة،  ملتطلبات 

وعندئذ، اأخذت ُتطرح اأ�صئلة عديدة حول الفعالية اخلارجية 

العالقات  وحول  العايل،  والتكوين  التعليم  ملوؤ�ص�صات 

الوظيفية القائمة واملتطورة بني تلك املوؤ�ص�صات والقطاعات 

املنتجة، ب�صكل خا�س، وبينها وبني املجتمع ب�صكل عام. 

قادر  وطني  جهاز  غياب  ويف  الأ�صئلة،  هذه  على  ولالإجابة 

على توفري املعلومات الالزمة حول اندماج الطلبة يف احلياة 

رائد  ميداين  ببحث  للتقييم  الوطنية  الهيئة  قامت  العملية، 

حول خريجي جامعة احل�صن الأول مبدينة �صطات. واإثر جناح 

هذه التجربة الأوىل، مت اإعطاء النطالقة لبحثني اآخرين حول 

خريجي كل من جامعة احل�صن الثاين بالدار البي�صاء، وجامعة 

حممد اخلام�س بالرباط - اأكدال. 

هو  الأبحاث  هذه  من  للتقييم  الوطنية  الهيئة  هدف  وكان 

و�صع جهاز وطني للتقييم كفيل مب�صاعدة موؤ�ص�صات التعليم 

العايل على اإر�صاء طرقها اخلا�صة للتقييم )التقييم الذاتي( من 

التعليم  ناجعة يف جمال  ل�صيا�صة  هة  �ُصُبل موجِّ واقرتاح  جهة؛ 

العايل، من جهة اأخرى.

385 خريج من جامعة احل�صن  الثالثة  تخ�س تلك الأبحاث 

الأول ب�صطات، و736 خريج من جامعة احل�صن الثاين بالدار 

اأكدال،  اخلام�س  حممد  جامعة  من  متخرج  و504  البي�صاء، 

الرباط، كلهم من فوج 2009؛ اأي ما جمموعه 625 1 متخرجا 

مت ا�صتجوابهم بعد 34 �صهرا من تخرجهم. على اأن ال�صاكنة 

املرجعية لهذه الدرا�صة هي »جميع املتخرجني من اجلامعات 

الثالث يف التاريخ نف�صه )يونيو 2009(، ،والذين مت تتبعهم 

طوليا ملدة 34 �صهرا«. وتوفر تلك الدرا�صات معلومات متكن 

من درا�صة العالقة بني التعليم العايل والت�صغيل، بعد 34 �صهرا 

من مغادرة اخلريجني للجامعة.

ال�صو�صيو-اقت�صادي  الو�صط  اأ�صئلة حول  ال�صتمارة  وت�صمل 

املدر�صي  وم�صارهم  اجلامعية،  ال�صهادات  حلاملي  الأ�صلي 

وتاأثري  ال�صغل،  اإىل  العايل  التعليم  من  وانتقالهم  واجلامعي، 

املتو�صط  املدى  يف  املهني  م�صارهم  على  املهنية  بدايتهم 

الدرا�صات  طبيعة  بني  املوجودة  والعالقات  والبعيد، 

املهنية،  وو�صعيتهم  فيها  تخرجوا  التي  التكوينية  وامل�صالك 

ومدى ر�صاهم عن الوظائف التي متكنوا من احل�صول عليها، 

وروؤيتهم للتعليم العايل بعد مغادرتهم له. 

املغربية  اجلامعات  على  تعميمه  اجلهاز، مبجرد  هذا  و�صيوفر 

الأخرى، جميع الأدوات والو�صائل ملعرفة مدى الختالفات 

حيث  من  واجلامعات  اجلهات  بني  املوجودة  والت�صابهات 

كما  ال�صغل؛  وعامل  العايل  التعليم  بني  القائمة  العالقات 

الدرا�صة  جمالت  خمتلف  خ�صو�صيات  فهم  من  �صيمكن 

والتكوين املَُمهِننة بالتعليم العايل.

 اجلدول 1

معطيات وموؤ�رشات حول املردودية اخلارجية

معطيات وموؤ�رشات

•�معطيات حول املردودية اخلارجية 
)درا�صات حول اندماج خريجي 

اجلامعات 2012(

•�املوؤ�رشات التي مت ح�صابها هي:
–  ن�صبة الن�صاط )ح�صب املوؤ�ص�صة 

وال�صهادة، اإلخ.( ؛

–  ن�صبة الندماج )ح�صب املوؤ�ص�صة، 

وال�صهادة، اإلخ.(؛

–  مدة النتظار قبل احل�صول على 

العمل الول؛

– ن�صب العائدين للدرا�صة ؛

– نوع العمل، نوع العقد؛

– الأجرة املتو�صطة لأول عمل

– اإلخ.

امل�صدر

الهيئة واجلامعات: 

•��جامعة احل�صن الأول، 
�صطات

•��جامعة احل�صن الثاين بالدار 
البي�صاء

•��جامعة حممد اخلام�س، 
اأكدال، الرباط

 امل�صدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين 

والبحث العلمي، 2014.
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ويهدف هذا اجلهاز اأي�صا، على املدى املتو�صط، اإىل امل�صاهمة 

العملية. وميكن  احلياة  لالندماج يف  وطني  اإعداد جهاز  يف 

اأن تتم هيكلته حول اأبحاث من نوع »الدرا�صات اجليلية«؛ 

يف  بها  ومعمول  كاماًل،  جياًل  تغطي  ميدانية  اأبحاث  وهي 

العديد من الدول ال�صاعدة.

اإن الفكرة الأ�صا�صية التي يقوم عليها هذا امل�رشوع هي القيام 

خريجي  من  بكامله  جليل  املهني  الندماج  حول  بدرا�صات 

التعليــم  ا�صتكمــاله  منذ  والتكويــن،  الرتبيــة  منظومــة 

اجلـيـلـيــــة  الدرا�صــات  هــذه  وتتميز  الإجباري.  بعـد   مــا 

)«Enquêtes «Génération( باعتمادها على ا�صتعادة ما�صي 

اخلريجني، وبكونها تتم ب�صورة دورية. كما اأنها تف�صي اإىل 

بالقيام  ت�صمح  زمنية(،  فرتة  على  ممتدة  )اأي  طولية  حتليالت 

ملتطلبات  التكوينات اجلامعية  بدرا�صات حول مدى مالءمة 

�صوق ال�صغل.

بتحليالت  القيام  من  الدرا�صات  تلك  ن  متكِّ عام،  وبوجه 

اأمام  الطريق  بذلك،   ، وُتَي�رشِّ ال�صغل،  على  الطلب  جلودة 

امل�صالك  جمال  يف  ا�صرتاتيجية  روؤية  لتبني  العمومي  العمل 

الواجب تطويرها.

كما اأن تلك الدرا�صات متكن من اإعادة تتبع دينامية الندماج 

موؤ�ص�صات  داخل  املكت�صبة  املعارف  مع  ارتباط  يف  وجودته 

التعليم العايل، والتجارب املعي�صة يف �صوق ال�صغل. 

َعة، واعتماده  وهكذا، ي�صمح الطابع الطويل للمعطيات املجمَّ

اآليات الندماج  على ما�صي م�صار اخلريجني، ب�رشح جميع 

بكل ما تتطلبه مقاربُة عدم املالءمة بني التكوين والت�صغيل من 

دقة.

 •�منهجية الدرا�صة 

فح�س  اإعادة  على  العتماد  مت  الدرا�صة،  هذه  اإعداد  يف 

الأبعاد  اأما  الندماج.  اإ�صكالية  حول  الدولية  الأدبيات 

الأ�صا�صية التي تناولتها ال�صتمارة التي اأجنزتها الهيئة الوطنية 

للتقييم، فهي:

•اخل�صائ�س ال�صخ�صية وال�صو�صيو- اقت�صادية؛
•�امل�صار املدر�صي واجلامعي؛

•�النتقال من الدرا�صة اإىل ال�صغل؛
الق�صري  املديني  على  العليا،  ال�صهادات  حاملي  و�صعية  �•

واملتو�صط؛

•�خ�صائ�س ال�صغل واملهارات التي يتطلبها؛
•�التكوين امل�صتمر؛

•�النظرة اإىل التكوين اجلامعي وامل�صار املهني. 

تت�صمن جدولة  الدرا�صة  اأن هذه  اإىل  اأي�صا،  الإ�صارة،  وجتدر 

حول  وتتمحور  �صهراً(،   34( اأ�صهر  عدة  من  تتكون  زمنية 

الو�صعيات الأ�صا�صية الأربع التي يتكون منها م�صار الندماج 

والبطالة،  الدرا�صة،  اإىل  العودة  وهي:  للخريج،  املهني 

وال�صغل، وعدم الن�صاط.

منظور  على  ال�صتمارة  اإعداد  يف  املعتمدة  املنهجية  وتقوم 

مرحلي وهرمي للفرتات املدرو�صة. وهكذا، مت حتديد ثالث 

مراحل زمنية هي: مرحلة ما قبل التكوين اجلامعي، ومرحلة 

التكوين، ومرحلة ما بعد احل�صول على ال�صهادة العليا. وتنتج 

ال�رشورية  املوؤ�رشات  الثالث،  املراحل  هذه  من  مرحلة  كل 

للتحليل البعدي.

املدرو�صة الفئات  •�اختيار 
جامعية  �صنة  خريجي  �صمن  املدرو�صة  الفئات  اختيار  مت 

حمددة )7(، ممن اأنَهْوا، خالل تلك ال�صنة، �صلكًا درا�صيًا جامعيًا 

َج بح�صولهم على دبلوم ال�صلك الأول اأو الثاين اأو  كاماًل ُتوِّ

فوج  اختيار  ويوافق  الثالث(.  لالأبحاث  )بالن�صبة  الثالث 

ج الفوج الرابع من حاملي الإجازة، والفوج  2009 �صنة تخرُّ

الثاين من حاملي املا�صرت، يف اإطار النظام اجلديد املحدث �صنة 

2003 )نظام اإجازة – ما�صرت – دكتوراه(.

اجلامعية  املوؤ�ص�صات  كافة  اأخذ  مت  الفئات،  تلك  اختيار  ويف 

ال�صتقطاب  ذات  املوؤ�ص�صات  منها  �صواء  العتبار،  بعني 

التي  ال�صهادات  كل  مراعاة  متت  كما  املحدود؛  اأو  املفتوح 

التقنية  اجلامعية  كال�صهادة  الوطني،  اجلامعي  النظام  مينحها 

املهنية،  والإجازة  الأ�صا�صية  الإجازة  و�صهادتي   ،)DUT(

ل للبحث واملا�صرت املتخ�ص�س، و�صهادة  و�صهادتي املا�صرت املوؤهِّ

املدر�صة الوطنية للتجارة والتدبري، اإلخ.

خا�س  اهتمام  اإىل  حتتاج  اخلريجني  من  خا�صة  فئة  وهناك 

اأثناء معاجلة معطيات البحث، األ وهي الفئة التي تتكون من 

كان  وملا  امل�صتمر.  التكوين  من  ي�صتفيدون  الذين  املوظفني 

امل�صار املهني لأفراد هذه الفئة، بعد التكوين، معروفًا �صلفا، 

احلا�صلني  اجلدد  املتخرجني  معاملة  معاملتهم  ميكن  ل  فاإنه 

معاجلة  الأجدر  من  كان  لذلك  فقط.  اأ�صا�صي  تكوين  على 

و�صعياتهم ب�صكل معزول اأثناء ا�صتغالل نتائج الدرا�صة.

)7( مت اختيار ال�صنة بال�صكل الذي ي�صمح باحل�صول على مرحلة طويلة 

مبا فيه الكفاية، بحيث متتد ما بني تاريخ احل�صول على ال�صهادة وتاريخ 

ال�صتجواب )3 اإىل 4 �صنوات ب�صكل عام(، وكذا بغر�س بلورة تقدير 

اأف�صل لتعقد امل�صارات املهنية حلاملي ال�صهادات العليا يف الزمن.
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العينة •�اختيار 
منهجية  باختيار  امل�صتهدفة  باملجموعة  القبلية  املعرفة  ت�صمح 

 Echantillonnage� stratifié� à( التنا�صبيــة  الطبقيــة  العينــة 

اختيار عينة  فيها  يتم  التي   )allocations proportionnelles

من كل فئة من الفئات املدرو�صة بن�صبة تتنا�صب مع حجمها 

يف الفئة الأم. اأما حجم العينة، فقد مت ح�صابه وفق عتبة دللة 

الدولية،  املعايري  وفق  م�صبق  ب�صكل  حددا  خطاإ  وهام�س 

وذلك يف ارتباط مب�صتوى ال�صتدلل املرغوب فيه )املوؤ�ص�صة، 

امل�صلك، اإلخ(. وبالفعل، فقد مت حتديد العينة بح�صب املوؤ�ص�صة 

)الفئة(، ونوع ال�صهادة )الفئة الفرعية(. وبعد ذلك، مت القيام 

بال�صحب الن�صقي داخل كل فئة، بغر�س احل�صول على عينة 

ممثلة للمجموع الأ�صلي حلاملي ال�صهادات العليا.

وقد مت ح�صاب حجم العينة وفق ال�صيغة التالية:

حيث  Z )= 1,96(  تطابق القيمة ذات الرتبة 95% من التوزيع 

 )0,05 =(  dو ،)Loi normale standard( املعياري  الطبيعي 

ميثل هام�س اخلطاأ يف العينة، وP يطابق احتمال حتقق املتغري 

الذي مت قيا�صه. ويف هذه احلالة، مت تقدير هذه القيمة بـ 0,5، 

ب�صبب غياب تقدير يقدمه بحث مماثل.

وتعبئتها ال�صتمارة  •�توزيع 
من  للحد  لوجه،  وجها  ال�صتمارة  تعبئة  منهجية  تف�صيل  مت 

احتمالت عدم احل�صول على اأجوبة على اأ�صئلة ال�صتمارة؛ 

اأرقام  يف  اأو  املبحوثني  عناوين  يف  املحتملة  الأخطاء  ب�صبب 

هواتفهم. وقد مت تق�صيم ال�صتمارة اإىل خم�س وحدات:

•�ا�صتمارة رئي�صية م�صرتكة ت�صمل اأجندة �صهرية؛
•�ا�صتمارة » ال�صغل«؛

•�ا�صتمارة »الدرا�صات«؛
•�ا�صتمارة »البطالة«؛

•�ا�صتمارة »عدم الن�صاط«.
امل�صتطلعني  من  فريق  قبل  من  ال�صتمارات  توزيع  وبعد 

بغر�س  اإلكرتونية،  اأر�صية  يف  املعطيات  ملء  مت  املعتَمدين، 

معاجلتها وا�صتثمارها.

5. املعطيات الكيفية

1.5. درا�صة حول حكامة نظام الرتبية والتكوين

نظام  تطبيق جهاز حكامة  تقييم  الدرا�صة هو  مو�صوع هذه 

للرتبية  الوطني  امليثاق  يف  حتديده  مت  كما  والتكوين  الرتبية 

ولمتركز  لمركزية  عملية  تقدم  مدى  وتقدير  والتكوين، 

امل�صالح الإدارية، وحتديد جودة التن�صيق املوؤ�ص�صاتي للنظام. 

التعليم  للنظام:  الثالثة  املكونات  الدرا�صة  هذه  همت  وقد 

ا�صتح�صار  مع  املهني،  والتكوين  الوطنية،  والرتبية  العايل، 

م�صتوياتها الهرمية الأربعة: املركزي، واجلهوي، والإقليمي، 

واملحلي )موؤ�ص�صات الرتبية والتكوين(. 

ت�صخي�صي  بتحليل  الدرا�صة  هذه  تقوم  خا�س،  وب�صكل 

والتكوين، وخا�صة  للرتبية  الوطني  امليثاق  توجهات  لتطبيق 

منها ما يتعلق باإعداد جهاز احلكامة كما مت حتديده يف املجال 

»اإقرار  على  تن�س  التي   15 الدعامة  يف  امليثاق  من  اخلام�س 

ويف  والتكوين«،  الرتبية  قطاع  يف  والالمتركز  الالمركزية 

الرتبية  ملنظومة  العام  التدبري  ب»حت�صني  املتعلقة   16 الدعامة 

والتكوين وتقوميه امل�صتمر«.

تو�صيات  تطبيق  مدى  اإبراز  من  الدرا�صة  هذه  مكنت  وقد 

والتكوين،  الرتبية  نظام  حكامة  جمال  يف  الدعامتني  تينك 

دون  حالت  التي  واملعيقات  ال�صعوبات  على  والوقوف 

حتقيقها، اأو عملت على عرقلتها.

�صو�س- البحث خم�س جهات هي جهة  عينة  �صملت  وقد 

الرباط-�صال- وجهة  دكالة-عبدة،  وجهة  ما�صة-درعة، 

ال�رشقيــة.  واجلهــة  تطـوان-طنجــة،  وجهــة  زمور-زعري، 

 اجلدول 2

 و�صعية الأبحاث الثالث لالإدماج املنجزة حتى الآن 

من طرف الهيئة الوطنية للتقييم

 امل�صدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين 

والبحث العلمي، 2014.

ن�صبة الإجناز العينة الفعلية  العينة املقرتحة  عدد اخلريجني  اجلامعة 

%100  385  )%26,8( 385  1 438 احل�صن الأول 

�صطات

%96,9  736  )%22,3( 759  3 402 احل�صن الثاين 

الدار البي�صاء

%65,1  504  )%22,6( 774   3 517 حممد اخلام�س 

اأكدال، الرباط
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املعايري  من  جمموعة  على  بناء  اجلهات،  تلك  اختيار  ومت 

املو�صوعية. وغطت الدرا�صة القطاعات الفرعية الثالثة التي 

امل�صتويات  الرتبية والتكوين، كما �صملت  يتكون منها نظام 

اجلهوية  والأكادمييات  املركزية،  الإدارة  التالية:  الهرمية 

للرتبية والتكوين، واجلامعات، واملندوبيات اجلهوية للتكوين 

واإنعا�س  املهني  التكوين  ملكتب  اجلهوية  واملديرية  املهني، 

الوطنية،  الرتبية  لوزارة  الإقليمية  واملندوبيات  ال�صغل، 

والكليات وموؤ�ص�صات التعليم والتكوين.

�ِصي البتدائي والإعدادي 2.5. بحث مع ُمَدرِّ

وارت�صامات  ت�صورات  حتديد  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

الوطنية حول الإ�صالحات  الرتبية  �صني)ات( يف قطاع  املدرِّ

وجهة  وت�صكل  امليثاق.  تطبيق  ُع�رشية  خالل  املنَجزة 

هذه  خالل  اإحرازه  مت  الذي  م  التقدُّ بخ�صو�س  املدر�صني 

الع�رشية، وجوانب النظام الرتبوي التي يتعني حت�صينها حموريه 

الأ�صا�صيني. فقد ُطِلب من املدر�صني)ات( التعبري عن اآرائهم 

حول �رشوط مزاولة مهنة التدري�س خالل فرتة الإ�صالحات، 

وحول التجديدات التي يرجى اإدخالها على النظام الرتبوي، 

احلكامة  م�صتوى  على  اأو  البيداغوجي  امل�صتوى  على  �صواء 

مت  التي  الأ�صا�صية  التحليل  جمالت  وتتجلى  املدر�صية. 

ا�صتخراجها من البحث يف املوا�صيع التالية:

•�خ�صائ�س وموا�صفات املدر�س؛
•�ت�صورات املدر�صني لتطبيق امليثاق واملخطط ال�صتعجايل؛

يتعني حت�صينها  التي  ال�صعف  القوة ومواطن  •��تقدير مواطن 
بعد تطبيق امليثاق: الإجنازات، الختاللت...

•�الإكراهات املحايثة ملهنة التدري�س؛
النظام  فعالية  من  الزيادة  اأجل  من  املدر�صني  •��انتظارات 
وعلى  البيداغوجي،  امل�صتوى  على  وجناعته،  الرتبوي 

الب�رشية،  املوارد  وتدبري  والتقييم،  احلكامة،  م�صتويات 

وتدبري املوؤ�ص�صات...

املدر�صني)ات(  كافة  الدرا�صة،  مو�صوع  الفئة،  ت�صمل 

بكل  العمومية،  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  العاملني)ات( 

الأ�صالك ويف جمموع جهات املغرب. وقد مت احل�صول على 

يقارب  ما  التي تخ�س  للمدر�صني،  ال�صاملة  املعطيات  قاعدة 

000 253 مدر�س �صنة 2013، من قطاع التعليم املدر�صي.

وت�صم عينة البحث 2199 مدر�س)ة(، وهي عينة متثل الفئات 

بال�صكل  �صحبها  مت  وقد  الوطني.  امل�صتوى  على  امل�صتهدفة 

الذي يراعي الكيفية التي يتوزع بها املدر�صون ح�صب النوع 

ثانوي(،  اإعدادي،  )ابتدائي،  وال�صلك  ن�صاء(،  )رجال/ 

والو�صط )ح�رشي/ قروي(. 

�صمحت املعلومات املالئمة املتوافرة قبليا حول املدر�صني)ات( 

كتوزيعهم ح�صب اجلهات، والأو�صاط، والأ�صالك التعليمة، 

باختيار منهجية العينة الطبقية مع مراعاة التنا�صب بني حجم 

كل فئة من الفئات التي تتكون منها العينة وحجمها يف الفئة 

الأم. وقد كانت الفئات البارزة هي الفئات املحددة ح�صب 

الو�صط وال�صلك التعليمي. وقد مت، اأي�صا، تفييء اأفراد العينة 

الأ�صلي  اجلهوي  التوزيع  على  للحفاظ  اجلهات  ح�صب 

للمدر�صني يف فئات العينة مو�صوع الدرا�صة.

3.5. جل�صات ال�صتماعات

نظم املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي �صل�صلة 

وال�رشكاء،  الرتبويني،  الفاعلني  اإىل  ال�صتماع  جل�صات  من 

والنقابات،  ال�صيا�صية،  )الأحزاب  املعنية  الهيئات  وممثلي 

واخلرباء،  ال�صو�صيو-اقت�صاديني،  وال�رشكاء  واجلمعيات، 

وموؤ�ص�صات البحث، وعلماء الدين، والطلبة والتالميذ…(.

ومتت هذه ال�صتماعات بني 14 �صتنرب و29 اأكتوبر2013، يف 

24 جل�صة، �صاهم فيها 128 فرد، ونتجت عنها 46 �صاعة من 

بها  تو�صل  مكتوبة  م�صاهمة  و20  لة،  امل�صجَّ ال�صتماعات 

املجل�س.

مناق�صتها: التي متت  الأ�صا�صية  •�الق�صايا 
< على م�صتوى حالة نظام الرتبية والتكوين:

•�ال�صيا�صة التعليمية وا�صرتاتيجيات الإ�صالح؛
•�احلكامة؛

•�الفاعلون الرتبويون؛
•� املدر�صة املغربية: الأدوار، والوظائف، وامل�رشوع املجتمعي؛

•�الربامج التعليمية واملناهج الرتبوية.
< على م�صتوى الآفاق:

ال�صو�صيو- املحيط  على  والنفتاح  املغربية  •��املدر�صة 
اقت�صادي والثقايف؛

•�العوامل املحددة جلودة التكوين والتدري�س؛
•�البحث العلمي؛

•�التمويل.
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