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ىل الأس تاذ اللدير    غبد "، والأس تاذ الفاض  "س يدي محمد الكتاين"اإ

السديدة  مبتوحهياهت لإرشافيٌل ػىل ىذا البحث واإغنائو، "الإهل ادلحاين

 .حتية ثلدير واحرتام ، هوخو هلٌلواملسؤولية اليت أأضافت ػليو ظبغة اجلد
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 ث ـــــمي البحــــــــــــــــثعم

 ملدمــــــــة 

 ثحػػػػمنهجية الب 
 ثحػػػأعلية الب 
  بحثالوضوع مدوافع اختيار 
 ػثإشكالية البح 
 ثػػػصعوبات البح 

 5131-5105ة الرؤية الاسرتاثيجية للإظلح الفع  الأول : ظروف ظياغ     

  التربوي منذ االستقالل إلىىم محطات اإلصالح عن أالمحور األول : نبذة تاريخية 
 .3182نة س

 ( 3189المحور الثاني : تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )
 ودوره في صياغة الرؤية االستراتيجية الجديدة.

من أأخ   5131-5105الفع  الثاين : كراءة يف الرؤية الاسرتاثيجية للإظلح 

 مدرسة الاهعاف واجلوةة والارثلاء

  االستراتيجية المحور األول : تعريف الرؤية 
 مرتكزاتها ستراتيجية الجديدة لصإصالح وأىم: قراءة في فصول اال المحور الثاني 

 : الفصل األوؿ  1              

 ي ػػػ: الفصل الثان 2                
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 : الفصل الثالث 3                

 عػػ: الفصل الرابػػ 4              

 ة وػلكهتا ابلرؤية الاسرتاثيجية الفع  الثالث : الأظر الرتبوي    

 األطر التربوية من الرؤية االستراتيجية  بعض المحور األول : موقف 
  تقديم استمارات لألساتذة الممارسين 
  األطر التربوية في السلك الثانوي التأىيلي بتطبيق بعض المحور الثاني : مدى التزام

 مقتضيات الرؤية االستراتيجية 
 ساتذة الممارسين تقديم استمارات لأل 

  ةامتــخ

 هط الرؤية الاسرتاثيجية ملحق : 

 اس امترة البحث 

  كامئة البيبليوغرافيا 
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 ــة ـــمقدمــ  
يشكل إصالح ادلنظومة الًتبوية ادلغربية التحدي األكرب والرىاف األساسي لبلوغ التنمية         

، على اعتبار أف إصالح قطاع الًتبية والتعليم ىو باألساس استثمار جتماعية ادلنشودةاالقتصادية واال
 ،يف الرأمساؿ البشري الذي يشكل الثروة الوطنية اإلسًتاتيجية دلواجهة ربديات العودلة والتنافسية

ادلعرفة لعلم و والسباؽ ضلو امتالؾ اخلربات والعلـو والتقنيات باعتبارىا النواة الصلبة لتأسيس رلتمع ا
 .دنا إىل مصاؼ اجملتمعات ادلتقدمةالوادلدخل األساسي للرقي بب

نفس الوقت تاريخ صعوبات ، ويف الحات بامتيازًتبوية ىو تاريخ إصفتاريخ ادلنظومة ال       
 .مل ربقق األىداؼ اليت سطرهتا؛ نظرا لكوهنا وإكراىات

ئة الوطنية للتقييم لدى اجمللس األعلى للًتبية ويف ىذا الصدد كشف التقرير الذي أعدتو اذلي      
-2111حوؿ " تطبيق ادليثاؽ الوطٍت للًتبية والتكوين  2114والتكوين والبحث العلمي سنة 

ختالالت اليت " وخلص إىل أف ىناؾ رلموعة من اال: ادلكتسبات وادلعيقات والتحديات  2113
نسجاـ ترتبط يف عمومها بضعف سباسك واوىي اختالالت ، عوؽ اإلصالح واليت اعتربىا مزمنةت

ودبحدودية مواكبتها ، ا ومردوديتها الداخلية واخلارجية، ودبستوى صلاعتهمكونات ادلنظومة الًتبوية
 دلستجدات البحث العلمي ورلاالت التنمية البشرية والبيئية والثقافية.

وين والبحث العلمي رؤيتو إلصالح ختالالت قدـ اجمللس األعلى للًتبية والتكودلواجهة ىذه اال     
من أجل مدرسة " شعارربت   2131-2115منظومة الًتبية والتكوين خالؿ الفًتة ادلمتدة بُت 

لتجديد تتمثل ل وتتجلى ىذه الرؤية يف بلورة عدة رافعات اسًتاتيجيةاإلنصاف والجودة واالرتقاء "
 ،ومدرسة اجلودة للجميع، الفرص وتكافؤ يف رىاناهتا الكربى من أجل ترسيخ مدرسة اإلنصاؼ 

 .ومدرسة االرتقاء الفردي واجملتمعي

 لإلصالح استجابة للسياقات التالية: ةوقد جاءت ىذه الرؤية اإلسًتاتيجية اجلديد  
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  اضطالع اجمللس األعلى للًتبية والتكوين والبحث العلمي دبهامو طبقا للدستور والقانوف
 .2114ماي  16ادلتعلق بو الصادر بتاريخ 

  11دلاف بتاريخ االستجابة للدعوة ادللكية ادلوجهة للمجلس يف افتتاح الدورة اخلريفية للرب 
 جل وضع خارطة الطريق إلصالح ادلدرسة.من أ 2114أكتوبر 

 إصالح ادلدرسة إرادات سلتلف مكوناهتا وفاعليها ، والتقاءاحلاجة اجملتمعية ادللحة لألمة ،
 ارىا على النحو األمثل.وتأىيلها وذبديدىا لتضطلع بأدو 

  ،التفاعل مع التحوالت الدولية يف ميادين حقوؽ االنساف ، والًتبية والتكوين وادلناىج وادلعرفة
 .1والبحث العلمي واالبتكار والتطور التكنولوجي والفكري العاـ

، جاء ىذا البحث ليسلط الضوء على ىذا ادلشروع االصالحي اجلديد وتأسيسا على ما سبق     
أىم ادلستجدات اليت جاءت هبا ىذه الرؤية لتحقيق معرفة ، و ولتقدمي زلتوياتو مكنوناتوللكشف عن 

 .ود داخل مؤسسات الًتبية والتكوين ادلنشَتالتغي

 منهجية البحث  (8

إف إصلاز أي حبث يتطلب منهجية خاصة بغية ربقيق األىداؼ ادلسطرة وتنظيمها تنظيما         
 قسمنا حبثنا ىذا إىل ثالثة فصوؿ: ادلبتغىجيدا، ومن أجل بلوغ ىذا 

حيث  2131-2115 صياغة الرؤية اإلسًتاتيجية لإلصالح لظروؼ الفصل األول خصص    
صالح الًتبوي منذ االستقالؿ إىل نبذة تارؼلية ألىم زلطات اإل األوؿ ىم :أساسيُت مشل زلوريُت

للًتبية والتكوين والبحث العلمي تقرير اجمللس األعلى ، والثاين ركزنا فيو على 2113سنة 
 .اغة الرؤية اإلسًتاتيجية اجلديدةودوره يف صي (2114)

                                                           
 .7.،ص 5101-5112 : الرؤٌة اإلستراتٌجٌة لإلصالح  1
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لتقدمي قراءة ألىم فصوؿ الرؤية اإلسًتاتيجية، وقد تضمن ىذا  الفصل الثانييف حُت خصصنا 
 الفصل زلوريُت اثنُت: األوؿ عرجنا فيو للتعريف بالرؤية اجلديدة لإلصالح والثاين ركزنا فيو على

 والدعامات ادلشكلة ذلا.أىم فصوؿ الرؤية ) األربع ( 

واألخَت فركزنا فيو باألساس على اجلانب العملي ادليداين من خالؿ الفصل الثالث  بينما      
، االسًتاتيجيةة موقفهم من الرؤية ألساتذة ادلمارسُت من أجل معرفبعض اتقدمي استمارات ل

ىو  مس، وق  االسًتاتيجيةالًتبوية وعالقتها بالرؤية  األطربعض لذلك جاء ىذا الفصل ربت عنواف 
، االسًتاتيجيةاألطر الًتبوية من الرؤية بعض : األوؿ جاء ربت عنواف موقف األخر إىل زلوريُت
 األطر الًتبوية بتطبيق مقتضيات ىذه الرؤية.بعض والثاين مدى التزاـ 

 أىمية البحث  (3

جل زلتويات الرؤية اإلسًتاتيجية من خالؿ ربليل فصوذلا يف كونو يعا أعلية ىذا البحثتكمن          
مدى تفعيلها ، كما يقـو برصد مواقف األساتذة منها وكذا ثالثة وعشرين رافعة األربع اليت تضمنت

وىذا النوع من البحوث يكتسي أعلية بالغة لكونو يعترب من البحوث الًتبوية  .يف ادلمارسات الصفية
 ا دبستجدات علـو الًتبية.اليت تويل اىتماما بالغ

 دوافع اختيار الموضوع   (2

وقع اختيارنا على ىذا ادلوضوع حبكم حداثتو من جهة، ورغبة منا يف معرفة مستجدات علـو        
إضافة إىل أف ىذا ادلوضوع يعترب  الًتبوية من جهة أخرى،وطيدة دبنظومتنا  من عالقة الًتبية دلا ذلا

 ، ألف إصالح التعليم يعترب من أولويات اجملتمع ادلغريب.جتماعيةكم حساسيتو االموضوع الساعة حب

 إشكالية البحث   (9

تشكل إشكالية البحث النقطة األساسية ألي حبث أكادؽلي واليت ػلاوؿ كل باحث اإلجابة         
لذلك ، وحىت السياسية والقانونية، أو الًتبوية ،أو االجتماعية، ا سواء يف رلاؿ العلـو اإلنسانيةعنه
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على ، من خالؿ تسليط الضوء الية اإلصالحات الًتبوية بادلغربارتأينا أف نعاجل يف ىذا البحث إشك
، مع الًتكيز على دلغربية منذ االستقالؿ إىل اليـواليت طالت ادلنظومة الًتبوية ا مسار اإلصالحات

 عاجلتها نظريا وتطبيقيا.وم 2115-2131رؤية اإلسًتاتيجية ادلشروع اإلصالحي اجلديد ادلتمثل يف ال

 :يتاآل يف تتمحور اإلشكالية العامة ذلذا البحث ادلنطلق،من ىذا و         

 إىل أي حد ستساىم ىذه الرؤية اجلديدة يف النهوض دبنظومة الًتبية والتكوين بادلغرب؟        

 موعة من التساؤالت:لية تتفرع إىل رلوىذه اإلشكا       

 يو صياغة ىذه الرؤية؟ما ىو السياؽ العاـ الذي مت ف 
  يف بلورة ىذا ادلشروع  2114وكيف ساىم تقرير اجمللس األعلى للًتبية والتكوين سنة

 اإلصالحي اجلديد؟
  ؟ 2115-2131اجلديدة  االسًتاتيجيةوما ىي أىم فصوؿ الرؤية 
  وىل التزمت األطر الًتبوية بتفعيل مضامُت ىذه الرؤية بادلدرسة ادلغربية؟ 

 صعوبات البحث   (9

 إصلاز ىذا البحث يف النقاط التالية:أىم الصعوبات اليت واجهتنا أثناء  تتجلى

 .صعوبة ملء االستمارات ادليدانية نظرا لتحفظ بعض األساتذة 
 .عدـ وعي أطر التدريس بادلشروع اإلصالحي اجلديد 
 .ندرة ادلراجع اليت هتتم باإلصالحات الًتبوية بادلغرب 
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 الفصل األول

 المحور الثاني 
(  2014)ثلرير اجمللس الأػىل للرتبية والتكوين والبحث الؼلمي 
 وةوره يف ظياغة الرؤية الاسرتاثيجية اجلديدة

 المحور األول
هبذة اترخيية لأمه حمعات 
الإظلح الرتبوي منذ 
ىل اليوم  الاس تللل اإ

 ظروف صياغة الرؤية االستراتيجية لإلصالح
2030  -  2015  
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 االستقالل إلى اليومألىم محطات االصالح التربوي منذ األول : نبذة تاريخية  المحور 

، توايل اآلفإىل  1956مارس  2إلغاء معاىدة احلماية عرفت ادلنظومة الًتبوية ادلغربية منذ           
ل ، من أجل البحث عن سبل جديدة دلعاجلة مشكواللجافرلموعة من اإلصالحات وادلناظرات 

 ادلغرب والذي ورثو عن عهد احلماية.التعليم ب

منذ ؛ يت شهدىا قطاع التعليم يف ادلغربعند أىم احملطات اإلصالحية اليف ىذا احملور سنقف و        
خر إصالح عرفتو ادلنظومة إىل آ 1955مبارؾ البكاي يف دجنرب كاف يرأسها   أوؿ حكومة مغربية

صالح سًتاتيجية إليهم الرؤية االوالذي  2115الًتبوية يف عهد حكومة عبد اإللو بنكَتاف سنة 
 .2131-2115التعليم خالؿ الفًتة ادلمتدة من 

 : جرد ألىم زلطات اإلصالحيلي وفيما 

  8492-4-31المحطة األولى: تشكيل أول لجنة ملكية إلصالح التعليم في  

ناء أسس دولة الت حقيقية هتم بإشكا ، وجد نفسو أماـحصوؿ ادلغرب على االستقالؿعقب       
؛ مشكل التعليم بادلغرب حيث افتقد ىذا اجملاؿ لسياسة من بُت ىذه اإلشكاالتو ، وإرساء أركاهنا

غرض احلكومة ادلغربية  األساس كافعلى ىذا و ، وتفلتو من قبضة ادلستعمر واضحة تقوِّـ ىذا القطاع
، حيث أمر ملك ستعجايلاال تكتسي الطابع لفورية دلتطلباتيف بداية االستقالؿ ىو االستجابة ا

  .2بإنشاء جلنة ع هد إليها بإصالح التعليم 1957ادلغرب زلمد اخلامس يف سنة 

" ومذىب  تشكلت جلنة دلعاجلة شؤوف التعليم وإقرار أسس " مدرسة وطنية ،خطابوعلى وبناء       
-28اجتماع ذلا يـو  تعليمي وىذه اللجنة ىي " اللجنة ادللكية إلصالح التعليم " اليت عقدت أوؿ

9-1957. 

                                                           
الطبعة األولى ، مطبعة النجاح  - 4 - ، منشورات مجلة علوم التربٌة السياسة التعليمية في المغرب ورهانات المستقبل: مادي لحسن ،   2

 .44،ص.1111الجدٌدة،الدار البٌضاء ،
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من خرجت  دينية،سياسية وثقافية و م خليطا من شخصيات تضوقد كانت ىذه اللجنة       
ومغربة  ،التعريبو  ،التوحيدو  ،عميمت: اليارات أساسية ىي ادلبادئ األربعةدراستها دلشكل التعليم باخت

 .ىذه ادلبادئ األربع اعتربت كأساس للتعليم بادلغرب و 3األطر

أف اللجنة ادللكية  ،اإلطار اساقو األستاذ عابد اجلابري يف ىذعلى ضوء ما ؽلكن أف نقوؿ و      
، إذ األمر يتعلق بتحديد رب غايات ال تتجاوز التعليم نفسوبادلغإلصالح التعليم رمست لنظاـ التعليم 

 يكوف عاماً: تعليم الوطٍت ادلنشود الذي غلب أفمواصفات ال

، كما يشمل الراشدين ساألطفاؿ ادلغاربة يف سن التمدر  يشمل (Généralisation): عاما:  1
 يف إطار زلو األمية.

حبيث ينبذ التعليم الطبقي الذي ع د ظاىرة كولونيالية استهدفت  (Unification): موحدا:  2
 تعميق الفوارؽ الطبقية بُت ادلواطنُت ادلغاربة.

رمز الوحدة اللغوية للمغاربة( لغة العلم ر اللغة العربية )باعتبا (Arabisation ): معربا : 3
 والتعليم هبا تدرس صبيع ادلواد األدبية والعلمية.

مهاـ التدريس ألطر مغربية  بإسنادوتكوينها دبعٌت مغربة األطر  (Arabisation): ممغربا:  4
طر ىي اليت ستعوض األطر ، وىذه األللقياـ بأدوارىا على أكمل وجومكونة التكوين الذي يؤىلها 

 .بداية الثمانيناتالفرنسية اليت استمرت تعمل يف حقل التعليم ادلغريب إىل حدود 

 : اف أىم ما أوصت بو ىذه اللجنة ىووقد ك

 ربديد عدد سنوات الدراسة يف مخس سنوات يف التعليم االبتدائي. -
 ربديد عدد سنوات الدراسة يف الثانوي يف ستة أعواـ. -
 تعريب ادلواد.بدأ عملية  -

                                                           
 .44،ص.1170ار البٌضاء ، ، دار النشر المغربٌة ، الطبعة األولى ، الد أضواء على مشكل التعليم بالمغرب: عابد الجابري ،   3
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 .19584إنشاء مدارس للمعلمُت ومعهد تربوي ألساتذة التعليم الثانوي ابتداء من سنة  -

يف خضم مناخ سياسي متميز وخباصة ، مل تستطع أف ربقق أىدافهاغَت أف ىذه اللجنة       
ض ادلذىب ، ويعزو عبد القادر باينة غمو إال إىل تراض واقًتاح مبادئ عامة، إذ مل تتوصل بالغموض

Doctrine  تكوين مؤسسات يف إلصالح التعليم ادلتمثل يف ادلبادئ األربعة إىل عدـ القدرة
ادلعامل. ودبا دؽلقراطية منتخبة بإمكاهنا بلورة سياسة تعليمية متكاملة منبثقة من مشروع رلتمعي واضح 

ارات غامضة دوف ، فقد اكتفت اللجنة ادللكية إلصالح التعليم بتكرار شعأف األمر ليس كذلك
، ويف ىذا السياؽ تبلورت جلنة أخرى 5الدخوؿ يف زلتويات وإجراءات مالئمة لتكوين األستاذ ادلغريب

 .1958إلصالح التعليم سنة 

 .8491تكوين لجنة ملكية إلصالح التعليم  الثانية: المحطة 

ونقض ما  لقرارات،ابدأت مظاىر االضطراب تظهر على ادلنظومة التعليمية من خالؿ تعدد         
والتوقف عن إسباـ  سنوات،فتم الرجوع يف االبتدائي إىل نظاـ ست  السابق،مت إبرامو يف اإلصالح 

عمر بن . وقد توىل رئاسة وزارة الًتبية الوطنية يف ىذه ادلرحلة االبتدائيتعريب احلساب والعلـو بسلك 
 .محمد الفاسيالذي حل زلل السيد  19586يف ماي عبد الجليل 

وقد سبيزت ىذه ادلرحلة باجتماع  ،1959-1958رحلة بالتصميم الثنائي مسيت ىذه ادلو        
ومت ذلك يف  خاص،اللجنة ادللكية إلصالح التعليم وذلك لتدارس مشاكل التعليم االبتدائي بشكل 

 يلي:أوصت بو ىذه اللجنة يف تقريرىا النهائي ما  وشلا 1958أبريل  25

 .التشبث دببدأ التعريب -
الرجوع إىل استعماؿ اللغة الفرنسية كلغة لتدريس مادة احلساب وصبيع ادلواد العلمية ابتداء من  -

 القسم التحضَتي.
                                                           

 .57،ص. 5110-5115، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا ، المدرسة العلٌا لألساتذة ، فاس ، المدخل إلى علم التدريس: سعٌد حلٌم ،   4

 .47نفسه،ص.السياسة التعليمية...،: لحسن مادي ،   5

 .57نفسه،ص. المدخل إلى علم التدريس...،: سعٌد حلٌم ،   6
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 بالتعليم االبتدائي من سن السادسة بدال من سن اخلامسة.قبوؿ تسجيل التالميذ  -
 تكوين مدرسي التعليم االبتدائي. -
 وضع سلطط للتعليم. -

مت تسطَته من طرؼ اللجنة ادللكية  اأنو جاء سلالفا دلالعناصر  هظهر جليا من خالؿ ىذي      
، حيث مت الرجوع إىل ما ؼلص لغة التدريس، وخباصة فيح التعليم يف اجتماعاهتا األوىلإلصال

عوض اللغة العربية اليت أقرىا مبدأ التعريب من طرؼ  باللغة الفرنسية ادلواد العلمية بعضتدريس 
، وبطبيعة قرارات ادلتخذة فيما ؼلص التعليموخبصوص ىذه ال. مد الفاسيزل آنذاؾوزير التعليم 

بأف ما يطبع ىذه  "يرى زلمد ادلروين ، الؿ السنوات األوىل من االستقالؿاإلصلازات اليت تلتها خ
، ويرجع ذلك والعشوائية واإلجراءات ادلتناقضةالسنوات فيما ؼلص إصالح التعليم ىو مسة الًتدد 

 أف موازين القوى السياسية مل تستقر بعد ومل يتم الكشف عن سياسة واضحة حتما إىل
، وذلك يف إطار التصميم اخلماسي 1961-1959لتعليم إال انطالقا من ومنسجمة ل

1961- 1964"7. 

 8479-8471التصميم الخماسي األول  الثالثة:المحطة  

راىيم كومة السيد عبد اهلل إببعناية من لدف ح 1964-1961ىيئ ادلخطط اخلماسي          
الذي خلف  عبد الكريم بن جلون، حيث ركز وزير التعليم السيد 1957واليت تألفت يف دجنرب 

 ىناؾعاين منها قطاع التعليم معلنا أف السيد عمر بن عبد اجلليل على ادلشاكل األساسية اليت ي
، التعميم يف أسرع وقت شلكن وعلا :، تمادعلا يف هتيئ ادلخطط بالتعليم غلب اعتُتأساسي ضرورتُت

 .8وتكوين األطر الضرورية للتنمية

 ؼ

                                                           
 .44نفسه،ص. السياسة التعليمية...،ن مادي ، : لحس  7

 .21نفسه،ص.:   8
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سلطط التعليم على ضرورة ربقيق ما ؼلص مبدأ التعميم فقد عملت اللجنة ادلكلفة بإعداد  يف       
 إصالح يرمي إىل إنشاء مدرسة وطنية موحدة تقـو على: 

، مع رفع نسبة 1963واخر ، وذلك يف أعلى األطفاؿ البالغُت سن السابعةتعميم التعليم  -
 .% 76إىل % 38التمدرس من 

 .1964توحيد التعليم الذي غلب أف يتحقق يف هناية سنة  -
 باالزدواجية . االحتفاظ -
التعريب الكامل للقسمُت األوؿ والثاين مع االحتفاظ باللغتُت العربية والفرنسية مناصفة يف  -

 األقساـ األخرى.
عادة النظر يف أجور ادلعلمُت وأساتذة التعليم الثانوي إعادة االعتبار دلهنة التدريس بإ -

 9واجلامعي.

ػلدد إجبارية التعليم على األطفاؿ البالغُت ما  1963صدر ظهَت ملكي سنة نفسو اإلطار  يف       
 سنة. 13و  7بُت 

على ضرورة تكوين األطر أما فيما ؼلص تكوين األطر التعليمية فقد ركز ادلخطط اخلماسي        
ك دبضاعفة ادلدارس اجلهوية للمعلمُت اليت يقضي هبا الطالب سنة من التكوين بعد ؛ وذلادلغربية

 .10حصوذلم على الشهادة الثانوية

دئ األربعة  ، الذي اعتمد ادلبا1964-1961ادلخطط اخلماسي األوؿ  ، فإفومن ىنا       
 .نوات الالحقةنطالقة حقيقية بقيت امتداداهتا تنعكس على السا نش، قد دكمبادئ للتخطيط العاـ

قدت بغابة ادلعمورة فقد ع ،التعريب من أعلية يف التعبَت عن ىوية ادلغرب مبدأ يكتسيوونظرا دلا       
أبريل  31إىل  13وذلك من  ،مناظرة ادلعمورةأطلق عليها  "التعريب واالزدواجيةناظرة حوؿ "م

                                                           
 .20نفسه ،ص. ، السياسة التعليمية...،: لحسن مادي   9

 .25: نفسه ،ص.  10
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أساسية ة العربية بوصفها لغة افعُت عن اللغىذه ادلناظرة نقاش حاد بُت ادلدخالؿ . وقد ساد 1964
بدعوى أهنا ىي الوسيلة اليت بواسطتها وبُت ادلدافعُت عن االزدواجية  ،تلقن هبا صبيع مواد التعليم

ات ركزت وقد أفضت ىذه ادلناظرة إىل توصي، تقدـ العلمييستطيع اإلنساف ادلغريب أف يساير ركب ال
  ، والرفع من مستوى التعليم.، ومغربة األطرمة التعليمية، وتوحيد بنيات ادلنظو تعريبعلى إسباـ عملية ال

 .8472-8479: التصميم الثالثي المحطة الرابعة 

رذباؿ اتصف التصميم اخلماسي األوؿ من طرؼ ادلسئولُت عن رلاؿ الًتبية والتعليم باال       
. وعلى ىذا األساس ولةتفوؽ إمكانات الد ا، ألف ىذا التصميم سطر أىدافوالتسرع والبعد عن الواقع

على  محمد بنهيمةاليت كاف على رأسها السيد  الوزارة الوصية على التعليمادلصادقة من طرؼ  تسب
إىل ضخامة النفقات اليت تصرؼ على  االنتباه ليثَتاء والذي ج 1967-1965تصميم الثالثي ال

، وقد خلص حدود بداية ادلخطط التعليم ، وخاصة ما يتعلق بالتعميم وبالوتَتة اليت يسَت عليها إىل
، ولذلك جاء ىذا ال تستطيع ميزانية الدولة ربملهاإىل أف تتبع ىذه الوتَتة يتطلب رلهودات إضافية 

 :إجراءات تتجاوز ىذه الوضعية منهاادلخطط الثالثي ليقًتح 

ما عمارىم االقًتاح ادلتعلق بتعميم التعليم على األطفاؿ البالغُت سن التمدرس واليت تًتاوح أ -
، والذي أطلق عليو دبصاريف تدريسهمجلماعات احمللية ، وتتكلف ابُت السادسة والسابعة

 .11السلك اجلماعي
 جعل التصميم من بُت طموحاتو التعريب الكامل للسلك اجلماعي. -
على تشجيع التعليم اخلاص لكونو يساعد على  التوحيد،م فيما ؼلص قضية التصميحل أ -

 الدولة يف رلاؿ التعميم.التقليص من نفقات 

السيد زلمد بنهيمة على ىامش ندوة صحفية  ضم ىذا التصميم أقدـ وزير الًتبية الوطنية خويف      
واليت مسيت " بادلذىب اجلديد  للتعليمعلى سن سياسة جديدة  1966أبريل  6عقدت بالرباط يـو 

                                                           
 .71م س ،ص.السياسة التعليمية...،: مادي لحسن ،   11
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عكس التصميم  أف يكوف واقعياواليت جاءت سباشيا مع التصميم الثالثي الذي أراد  12للتعليم"
 ما خلصت إليو الندوة:و السابق  اخلماسي

لدولة أف تًتاجع عن عجز الدولة عن ربمل مصاريف األعداد الضخمة للمتعلمُت، فأرادت ا  -
ألف ميزانيتها ال تستطيع ربمل نفقات ىذه األفواج الضخمة من التالميذ  سياسة التعميم

 والطلبة.
وقف عند نسبة معينة من ، والتعدد التالميذأ، واحلد من قبولُتضيقت الدولة من الئحة ادل -

، لذا بدأ مذىب بنهيمة يًتاجع شيئا فشيئا وإخضاع التعليم للمحك االقتصادي ،ادلقبولُت
 عن تسويق قاعدة التعميم.

التحكم يف وثَتة اخلريطة ، فقد ارتبط مذىب بنهيمة بسياسة التعميم من خالؿ وعليو       
ا مباشرا النتشار األمية ، وإف كاف ذلك دافعتورة االقتصادية وميزانية الدولة، وتكيفها مع الفارسيةادلد

 ، ومؤثرا حقيقيا على مسار التنمية.بادلغرب
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 8412-8422: اإلصالحات التربوية ما بين المحطة الخامسة  

 : ومن بينها، بعدة شليزات طالت رلاؿ التعليم بادلغربسبيزت ىذه ادلرحلة 

كما مت إصدار سلسلة من النصوص   ، درسادل على احلد من ظاىرة التكرار واذلْدر العمل -
ونظاـ األحياء  ذلا،وتنظيم سَت ادلؤسسات التابعة  اجلامعات،ادلتعلقة بإحداث  القانونية

 .197513 اجلامعية وذلك انطالقا من سنة
وكاف ىذا التوسع ؽليل إىل البطء  والتكوين، ملحوظ يف نظاـ التعليم سبيزت ىذه ادلرحلة بتوسع -

 .14وكاف ادلستفيد األوؿ ىو التعليم العايل الذي حضي بعناية خاصة ذلك،بعد 
 االىتماـ بالتكوين ادلهٍت الذي عرؼ ىو األخر ظلوا سريعا. -
 والثانوي. الًتكيز على التعريب الشامل للتعليم االبتدائي -
 .1977-1973ي الثاين تفعيل ادلخطط اخلماس -

 .8449-8412 السادسة:المحطة  

سبيزت ىذه ادلرحلة بدخوؿ ادلغرب يف أزمة اقتصادية أدت إىل التصحيح اذليكلي ادلقًتح من     
 تعليم ذبسدت يف:نتائج سلبية على ال ت لو، والذي كانوالبنك العادليصندوؽ النقد الدويل 

، نظاـ جديد المتحاف الباكلوريا إقرارمت  حيث، النفقات ادلرصودة لقطاع التعليم تقليص  -
سم األكادؽليات اليت عهد ات ربت إشراؼ مؤسسات جديدة ربمل إيتكوف من تسع دور 

 إليها بالسهر على إجراء االمتحانات وتقومي النتائج.
، شلا ، والصعيد اجلهويصاحل اإلدارية على الصعيد الوطٍتسبيزت كذلك بتعميم وتعزيز مكننة ادل -

 سلتلف ادلرافق بشكل سلتلف وجيد. يساعد يف تدبَت
إىل يف ىذه ادلرحلة مت تعريب صبيع ادلواد العلمية يف التعليم الثانوي ووصل أوؿ فوج مغريب  -

        .15داغوجيا األىداؼ، كما مت االعتماد على العمل بب1992-1991خالؿ موسم  اجلامعة
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 3114-8444 الميثاق الوطني للتربية والتكوين السابعة:المحطة  

تشكلت جلنة ملكية يف هناية القرف العشرين من سلتلف اذليئات السياسية والنقابية واجملتمع ادلدين      
بادلغرب، وقد صمم ىذا خريطة عمل إلصالح التعليم يثاؽ وطٍت للًتبية والتكوين ػلدد لصياغة م

 ادليثاؽ على قسمُت رئيسيُت متكاملُت علا:

األساسية اليت تظم ادلرتكزات الثابتة لنظاـ الًتبية والتكوين والغايات ادلبادئ  تضمن القسم األوؿ     
 الكربى ادلتوخاة منو ، وحقوؽ وواجبات كل الشركاء ، والتعبئة الوطنية إلصلاح اإلصالح.

وؽلكن  .رلاالت للتجديد موزعة على تسع عشر دعامة للتغيَت ستةػلتوي على والقسم الثاين      
  يف:تلخيص بعض رلاالهتا 

 نشر التعليم وربطو باحمليط االقتصادي. -
 التنظيم البيداغوجي. -
 الرفع من جودة الًتبية والتكوين. -
 ادلوارد البشرية. -
 التسيَت والتدبَت. -
  الشراكة والتمويل. -

 177و   دعامة، 19الت و رلا ةكوين ضم ستر أف ادليثاؽ الوطٍت للًتبية والتواجلدير بالذك     
 .16فصل

والتكوين يف  لوطٍت للًتبية والتكوين باعتباره أىم وثيقة إلصالح منظومة الًتبيةدقق ادليثاؽ او      
كانت وبالتايل   ،ربقيقها ؤشرات عجزت ادلنظومة الًتبوية عنوالتـز بأىداؼ وم، الكثَت من التفاصيل

 : تدبَتية وتواصلية ومالية منها ألسباب زلدودةىذا ادليثاؽ نتائج 

                                                                                                                                                                                     
 .01م س،ص.المدخل...،: سعٌد حلٌم ،   15

 .الميثاق الوطني للتربية والتكوين:   16
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  .ة ادليثاؽ يف رلاؿ التدبَت الًتبوي واإلداري وادلايلُت بأجرأونقص يف تكوين ادلكلفضعف  -
غياب التعبئة اجملتمعية بالشكل الكايف وادلطلوب لضماف اطلراط كافة ادلتدخلُت والفاعلُت يف  -

 رلهودات اإلصالح.
 عتمادات ادلالية الضرورية لتمويل تنزيل مقتضيات ادليثاؽ.االضعف  -

ليعلن عن فشل تنزيل  2118لس األعلى للًتبية والتكوين ستة ، جاء تقرير اجملويف ىذا السياؽ     
 :تكوين نتيجة اختالالت أساسية وىيمقتضيات ادليثاؽ الوطٍت للًتبية وال

 .إشكالية احلكامة على سلتلف ادلستويات (1
 .ط ادلدرسُت يف مزاولة ادلهنة يف ظروؼ صعبةاطلرا  (2
 .يقمة والتطبأماـ صعوبة ادلالء بيداغوجيظلوذج  (3
  .شكالية تعبئة ادلوارد ادلالية وتوزيعهاإ (4
 .ضعف التعبئة حوؿ إعادة االعتبار للمدرسة ادلغربية (5

 . 3183 -3114 ستعجالي: المخطط االثامنةالمحطة ال 

، سبت بلورة وإعداد تنزيل الربنامج ٍت للًتبوية والتكوين لكل أغراضوبعدما استنفذ ادليثاؽ الوط     
، كنفس سؤولُت عن القرار الًتبوي حينئذ، الذي اعترب من طرؼ ادل2112-2119االستعجايل 

ة تقدر ، أي بزيادمليار درىم 41مادات مهمة قدرت ب ، حيث خصصت لو اعتجديد لإلصالح
 عما كاف ؼلصص سابقا دليزانية وزارة الًتبية الوطنية. % 33 نسبةب

ت كتعميم التعليم تائج ملموسة يف بعض اجملاالعلى الرغم شلا حققو ادلخطط االستعجايل من نو     
؛ أي التحسُت يف نسب التمدرس وتأىيل وإصالح رلموعة من ادلؤسسات التعليمية والعرض ادلدرسي

ايل مل تكن مركزة احملددة للمخطط االستعج فإف األىداؼ ،ماؿ تكنولوجيا اإلعالـ والتواصلواستع
، حيث مت فتح رلموعة من األوراش يف وقت األولويات، كما غابت مسألة ربديد بالشكل ادلطلوب
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ت اجملهودات وتبديد ادلوارد ادلالية والبشرية وتضييع ، شلا أدى إىل تشتمشروع( 26واحد ) حوايل 
 اجلهود والطاقات.

، فالربنامج االستعجايل كاف بدوره جوابا تقنيا صرفا حيث مل غلسد ومل يفعل ىذا األساس وعلى     
يف  لًتبوي واجملتمعي ادلنتظر على ادلعضالت واإلشكاالت األفقية للمنظومة الًتبوية ادلتمثلةا اجلواب

لذلك و  .رتقاء بوظائف ادلدرسة وبأدوارىاواال، جودة التعليموربسُت ، ترسيخ شلارسة احلكامة اجليدة
يقدـ فيو  2114سنة قاـ اجمللس األعلى للًتبية والتكوين والبحث العلمي بتقدمي تقرير ربليلي 

 صياغة جديدة لإلصالح سبثلت يف الرؤية ميوبذلك مت تقد. الت ادلنظومة التعليميةاالختالالت اليت ط
 .2131-2115اإلسًتاتيجية 
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 ( 3189: تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )المحور الثاني
 .ودوره في صياغة الرؤية االستراتيجية الجديدة

، وشلا يها منظومة التعليم ببالدناإللت آحسب معديو من الوضعية اليت ا التقرير ذى ينطلق   

، من اختالالت متواترة ومتعددة بانت عنو العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدوليةأ

اء ين يشتكوف من عدـ وفذة النتقاد الفاعلُت وادلهتمُت الة عرضحيت أصبحت ادلدرس، واألوج

فأصبحت ادلدرسة ادلغربية والعمومية منها على ، ة ادلتعاقبة بوعودىا والتزاماهتاالسياسات الًتبوي

 وبالتايل فهي. زمة تستهدفها االنتقادات من كل جانبأوجو اخلصوص مؤسسة يف وضعية 

، لهنا ال تؤىل ادلتعلمُت لسوؽ الشغزمة االقتصادية لكو ، مثل األزمات األخرىمصدر كل األ

واألزمة االجتماعية ألهنا ، سلوؾ ادلدين وسط األجياؿ الناشئةواألزمة الثقافية لكوهنا مل تعزز ال

 فشلت يف مهمتها الًتبوية القاضية بتكوين مواطن مسؤوؿ.

مة اليت يعانيها نظامنا الًتبوي وادلطالب ادللحة من كل ز ، سياؽ األالسياؽ ذاضمن ىو      

ا التقرير تقييم تطبيق ادليثاؽ الوطٍت للًتبية ذى واضعواصبح كما يقوؿ بإصالحو أ اجلهات لإلسراع

لك إزاء ما أوصى ذو  ،ازات ادللموسة وربليل الفوارؽوالتكوين مطلبا مستعجال ضروريا لتقدير اإلصل

 .17من أزمتو روج بوتأىيل النظاـ الًتبوي وتطويره واخل فاؽآ جل فتحأبو من 

    ر من عشرية ثأكلتقرير لتطبيق ادليثاؽ على مدى ا اذلشامل حسب ىالتقييم اإلصبايل وا فإ      

مرا ضروريا سابقا على كل مسعى إلعادة تأسيس نظاـ أأصبح  ،( 2113ىل إ 2111)من سنة 

                                                           
ص  5114ٌناٌر  44، العدد مجلة علوم التربية،  قراءة نقدية في تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلميمحمد الدرٌج ، :   17

41-41. 
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ا ربقق من تقدـ ومن مكتسبات مع لك من خالؿ فحص مذو  ،لًتبية والتكوين والبحت العلميا

ا التطبيق بشكل ذل تقييم درجة صلاح ىأجت مواجهتها من الصعوبات اليت سبراز االختالالت و إب

 .18والتعرؼ على دعامات ورىانات الًتبية اليت تتطلب تدخال فعاال يف السنوات ادلقبلة، مشويل

 ىندسة التقرير: 

بعاد اليت يتوقف عليها صلاح دلالية والبشرية ادلالئمة أحد األ: تشكل تعبئة ادلوارد اتعبئة الموارد

ذا ف التحليل التقييمي ذلإوبالفعل ف .الًتبوية أي تعميم الولوج اىل منظومة الًتبية والتكوين السياسة

د ادلالية وادلادية والبشرية ر ل توفَت ادلواأجالدولة من  هالتذيلقي الضوء على اجملهودات اليت بالبعد 

ا وقد وضع ذى، ز يف رلاؿ الًتبيةصلأ الذيالعمل بو  قصديو  . تنسجم مع العمل العمومييتال

ف أ، باعتبار 19ادليثاؽ تعبئة تلك ادلواد يف صلب منظور اإلصالح حىت يوفر لو سبل النجاح الدائم

ا القطاع ذفادليزانية ادلخصصة ذل ،ين ادلهٍتالدولة ىي ادلموؿ الرئيسي للًتبية والتعليم العايل والتكو 

 .2115ر درىم سنة مليا 62ر من أكثىل إ 2111مليار درىم سنة  24.8ن ارتفعت م

 .ستعجايلإلاخاصة خالؿ فًتة تطبيق ادلخطط  واإلعداديالًتكيز على التعليم االبتدائي  -

ف أ حيثيظل دوف متطلبات تربية عالية اجلودة  واألساسياجملهود ادلبذوؿ للتكوين ادلستمر  -

  االنسجاـ والتنظيم.إىلالتكوين يفتقر 

                                                           
 .1،ص.يرالتقر:   18

 .14، ص تقريرال :  19
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ادلبادرات  بواسطة ،اجتماعياىل ربقيق دعم سعت الدولة  حيث القضاء على عدـ ادلساواة -

 مليوف زلفظة.وادلتمثلة يف مبادرة ا الشأف ذادللكية يف ى

 :الحكامة واإلصالح البيداغوجي 

، اسم يف الدينامية الوطنية للتغيَتتقـو احلكامة ادلركزية لنظاـ الًتبية والتكوين بدور ح: الحكامة

 الح.وىي الدينامية ادلتولدة عن تطبيق اإلص

رـو وضع قواعد قيادة مرحلة انتقالية تعتمد على إطار تنظيمي ومؤسسايت يوتقـو احلكامة ب    

وىكذا تقـو احلكامة الوطنية بتعبئة  .اؽىل ربقيق اإلصلازات اليت حددىا ادليثإاالشتغاؿ اذلادفة 

ل أجملة من  دبمارسة مسؤوليتهم الكااألطراؼ ادلتعددة ادلكونة من فاعلُت مستقلُت مطالبُت

 .20ادلساعلة يف التدبَت اجليد لإلصالح على كل ادلستويات

بب مل تتضح سباما بس الًتبوي،ىل ال مركزة وال سبركز النظاـ إوىكذا فاف ادلبادرات الرامية     

عاقت التغَتات الكثَتة اليت طالت تدبَت أولقد  األخَت.ا ذغياب رؤية وىندسة شاملتُت ذل

والتكوين ادلهٍت( بفعل الًتتيبات احلكومية  ،التعليم العايل ،ًتبية الوطنيةقطاعات الثالثة )الال

واإلدارية ادلتجددة االستمرارية الضرورية الرامية اىل مراكمة ادلكتسبات التنظيمية  والوزارية

، تأثر سلبا هبذا الوضع وىو ما منعو من ف التدبَت اجليد للنظاـ الًتبويألك ذ،  والبيداغوجية

 .21ور بشكل مالئمالتط

                                                           
 .44، ص. التقرير:   20

 .24، ص. تقريرال :  21
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 ية يشكل اإلصالح البيداغوجي دعامة مركزية إلصالح نظاـ الًتب :اإلصالح البيداغوجي   

 .22سالؾ التعليم ومضامُت الربامج وصيغ التعليمأوالتكوين فهو ػلدد ظلط تنظيم 

ؽ يف ظروؼ تطبيق ادليثايتضح  ؛زلدودية اإلصالحات البيداغوجيةمن و ىم ما نالحظأف أغَت     

اليت اعًتاىا اخللل وضعف الطابع اإلبداعي للمناىج الدراسية اليت بقيت متمركزة حوؿ احملتويات على 

 حساب الكفايات.

 تعميم التربية وتوسيع العرض التربوي. 

حدى الدعامات اليت نص عليها إىو م جيد يف مدرسة متعددة األساليب تعليتعميم  مبدأف إ       

وقد  .لتنمية الرأمساؿ البشري واجملتمعتباره حقا إنسانيا أساسيا وزلور امعًتؼ بو باع مبدأ، ادليثاؽ

إلعطاء  2115ق فأوحدد ، لفيةداؼ األأىللتنمية من تعميم الًتبية أحد  جعل برنامج األمم ادلتحدة

 .23وضماف تربية جيدة ذلم ،ا وسائل إلهناء سلك التعليم االبتدائيثاوإنذكورا ، ألطفاؿصبيع ا

، ف عملية تعميم التمدرس مل تكتمل بعدإ اليـو فإىلادليثاؽ  ذجملهودات ادلبذولة منلكن ورغم ا       

خلواص ما احلضري فاأ ،ويل طفيفا خاصة بالوسط القرويألبقي ظلو سلك التعليم ا ادلثاؿفعلى سبيل 

 .االنسجاـشلا يؤدي اىل انعداـ ، عصري( ،تقليدي ) تتكلف وتشكل طابع الثنائية

 الذيغياب التمفصل بُت الًتبية والتكوين ، ليت حالت دوف ربقيق ادليثاؽ أيضاومن العوامل ا      

 راذلدْ حد من انسجاـ العمل العمومي خاصة فيما يتعلق بتعميم الًتبية واحلد بشكل جوىري من 

                                                           
 .24،ص.  تقريرال:   22

 .74، ص.  تقريرال:   23
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سرة ادلعوزة خاصة يف الوسط القروي ت االجتماعية اليت تعاين منها األىل الصعوباإضافة إ ادلدرسي،

 عدادي.السلك اإليف مستوى خاصة و هود تعميم التمدرس رقل رلاليت تع

 التعبئة حول اإلصالح. 

صالح بيداغوجي واضح كما إوعلى  ،على حكامة وقيادة مالئمتُتيرتكز تطبيق اإلصالح        

ل أجتعبئة وطنية من  ىلإ 24عا ادليثاؽ عرب مبادئو األساسية، وقد ديتوقف على تعبئة الفاعلُت حولو

، لكن الصورة ىل الفاعلُت وكل األطراؼ ادلعنية بنظاـ الًتبيةإ، وىي دعوة موجهة ادلدرسةذبديد 

  لك سباما.ذالسائدة ال توضح 

 .األداء 

يف انشغاالت  تبعا لتطور األحباث الدولية أصبحت مكتسبات التالميذ ربتل مكانة مركزية    

ولئك الفاعلوف بنتائج تلك األحباث ففي العديد من البلداف يستعُت أ، الفاعلُت الًتبويُت

التدابَت الالزمة لتطوير ادلضامُت وادلمارسات  وازباذ، واالستطالعات لتشخيص تعلمات التالميذ

 :يتآلمن خالؿ تقييم ادلكتسبات يف ا ويتمثل األداء .25البيداغوجية يف ادلدرسة

أوىل  لرابع والسادسليها على ادلستوى اكاف بُت النتائج احملصل ع  الذين الصارخ ايالتب -

 عدادي.إونظَتهتا الثانية والثالثة 

 ضعف مستوي التالميذ فيما ؼلص اللغات. -

                                                           
 .74،ص. تقرير :  24

 .114، ص. تقرير :  25



جناز العالبني : محيد الزواق                 5131-5105 يجية للإظلحسرتاث لإ الرؤية اكراءة يف  محمد اسويس   - اإ  
24 

 .2111سنة % 23.44ارتفاع نسبة البطالة خلرغلي اجلامعات مند بداية العشرية  -

 زلدودية الطاقة االستيعابية دلراكز التكوين ادلهٍت. -

ل أقفهي  2111ر سنة ثكأسنة ف 15غُت ساكنة ادلغرب البال تدين ادلستوى ادلتوسط لتمدرس -

     يف حُت نسبة ادلغرب  % 7.1من ادلستوى العادي عند الدوؿ النامية اليت تقدر ب 

 .سنة فقط  4.72%

 مام مسار التغيير.أالمشكالت القائمة  

زالت ىناؾ  ما ،يعرب عن إرادة تطبيق توصيات ادليثاؽ الذيبالرغم من التقدـ احلاصل        

فعة ادلرت ادلدرسي راذلدْ لزامي ونسبة فإشكالية التعليم اإل ،مة يف عملية التطبيقاختالالت قائ

بواسطة  والولوج احملدود للتعلم ،سُتوالنقص يف التكوين ادلدر  ،وضعف مكتسبات التالميذ

ر احلكامة وضعف مردودية البحت تشكل صبيعها أساس قصور نظاـ ثوتع ،التكنولوجيا اجلديدة

 .ينالًتبية والتكو 

 تحديات المستقبل وتهيئ مدرسة الغد 

ية سيضغط على عرفتو ادلدرسة ادلغربية يف بداية العشر  الذيالتطور الدؽلغرايف  :الضغط الديمغرافي

 .سيجعلو يتفاقم ليطاؿ التعليم الثانوي والعايل الذيمر األ، السلك االبتدائي
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 حيت مل تكن ،للتمويلادلصدر الوحيد تعترب الدولة  :العلميتمويل التربية والتكوين والبحت 

رسـو التسجيل بالتعليم و عمليات التضامن االجتماعي عرب أىناؾ مساعلات اجلماعات احمللية 

 الدخل ادلرتفع. ذاتا مساعلة الشرائح االجتماعية ذوك العايل،

ر الظروؼ ادلالئمة توف أفادلدرسة مطالبة ب ألفلك ذو  :لصإصالحالفصل الدراسي كميدان 

 لزامي.يع التالميذ يف مرحلة التعلم اإلنجاح صبل

 :ةــــــــــــخاتم

 إصالحات ساعلت يف ربقيق إىلر من عشرية ثكألقد أدى تطبيق ادليثاؽ على مدى         

بعض التقدـ على مستوى تعميم التعليم االبتدائي والدعم االجتماعي للتالميذ واجملهود ادلايل 

ا التطبيق مل يشمل ذ، لكن تنفيذ ىالتكوين باجلامعة وتطوير التكوين ادلهٍت ، وتنويع عرضادلتميز

لى للًتبية والتكوين والبحت العلمي رؤية عقدـ اجمللس األ ا الوضعذوأماـ ى ،كل توصيات ادليثاؽ

      ربت شعار 2131-2115تدة بُت إلصالح منظومة الًتبية والتكوين خالؿ الفًتة ادلم

 ." اجلودة واالرتقاء إلنصاؼاجل مدرسة أ"من 
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 المحور األول : تعريف الرؤية االستراتيجية.  

قاطرة التغيَت اليت تقودنا ضلو بناء اجملتمع و ، تكوين قاطرة التنمية ادلستدامةاليشكل نظاـ الًتبية و        
القاطرة يف  ىذهف أعا. غَت ظلشي على خطاىا صبيف أنريد والقيم اليت نريد  الذياإلنساف نريد و  الذي

 21لك يف خطاب ذشلا جعل ادللك ينبو ب ،عطابألاو  ختالالتاالا تعرؼ كثَتا من أهنبالدنا يبدو 
مقارنة بما كان  اكثر سوءأصبح في الوضع الحالي أإن النظام التعليمي " بقولو  2113غشت 

  ".سنة 31زيد من أعليو الوضع قبل 

ييم لدى اجمللس األعلى للًتبية والتكوين اللجنة الوطنية للتقعدتو أ الذيقد كشف التقرير و      
، 2111-2113طٍت للًتبية والتكوين الو  ادليثاؽ، حوؿ تطبيق 2114العلمي سنة  ثالبحو 

ترتبط ختالالت اوىي ، مزمنة اعتربىااإلختالالت اليت عن  فكشو التحديات. ادلكتسبات وادلعيقات و 
ديتها الداخلية مردو و  ستوى صلاعتهادب، و مكونات ادلنظومة الًتبوية انسجاـيف عمومها بضعف سباسك و 

الشديد يف  ص، وذات صلة أيضا بالنقمناىجها و تكويناهتا مع متطلبات احمليط مةءمالواخلارجية و 
بتها دلستجدات البحت العلمي دبحدودية مواكات رلتمع ادلعرفة وتكنولوجيتو ادلتجددة و إدماج بني

 .والثقافيةرلاالت التنمية البشرية والبيئية و  االقتصادعامل و 

ي رؤيتو إلصالح البحت العلمالتكوين و قدـ اجمللس األعلى للًتبية و ، ختالالتااله ذودلواجهة ى     
ت شعار من أجل مدرسة رب 2131 و 2115التكوين خالؿ الفًتة ادلمتدة بُت منظومة الًتبية و 

، تتمثل يف بلورة عدة رافعات اسًتاتيجية للتجديد الرؤية ذهتمثل ىتو  االرتقاءاإلنصاؼ و اجلودة و 
 الفردي و اجملتمعي. االرتقاءيف رىاناهتا الكربى يف ترسيخ مدرسة اإلنصاؼ وتكافؤ الفرص و مدرسة 

بنفس القدر من اإلنفاؽ العمومي  االجتماعيةأف تستفيد كل الفئات  اإلنصاف معٌت إف      
حيث يصبح ، أبناء الوطنواجملتمعي لكل بنات و  الذايترص للًتقي ادلخصص للًتبية بفرض نفس الف

          االنتماءدوف تأثَت عوامل  الذاتيةات والكفاء االستحقاؽىذا الًتقي مبنيا فقط على 
 واجملايل لألطفاؿ. الثقايفاقتصادي و  -السوسيو
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قياـ بدراسات التكوين يقتضي المن الًتبية و  االستفادةف التأكد من تكافؤ الفرص يف أكما       
ن يستفيد من ادلدرسة أي دراسات ربدد م ، لقة باإلنصاؼذبيب دبوضوعية عن تلك األسئلة ادلتع

وػلتاج البحث  ،يذيف واجلغرايف على أداء التالماقتصادي والثقا-السوسيو االنتماءوربدد مدى أثار 
. دقيقة عن ىذه العواملالًتبوي ادلوكوؿ لو مهمة الكشف عن ىذه العالقات الًتبوية إىل معطيات 

 االنتماءلكن يف واقع احلاؿ ال صلد يف ادلدرسة أو يف ادلصاحل النيابية واألكادؽلية أي معطيات عن 
 االستفادةكما أف التفاوت يف .اليت تفسر ىذه النتائج الدراسية اقتصادي والثقايف للتالميذ-السوسيو

صاحل الوسط احلضري على حساب الوسط القروي من جودة التعليم ىو أيضا قائم بثقل أكثر وؽليل ل
 . ويبدوباألحياء الشعبيةادلوجودة دبركز ادلدينة على حساب ادلؤسسات  ادلوجودةولفائدة ادلؤسسات 

 .26داخل كل مؤسسة على حساب الفئات ادلستضعفة ت احملضوضة تناؿ حصة أكربأف الفئا

س األعلى للًتبية والتكوين والبحث العلمي َتى اجملل، فمدرسة الجودة للجميع أنا فيما ؼلص     
، للفاعلُت الًتبويُت على اختالفهم" ربقيق جودة األداء ادلهٍت إرساء مدرسة اجلودة للجميع يقتضيأف 

، والرفع من مستوى البحث الًتبوية ادلنظومةحبكامة  واالرتقاءوتطوير ادلناىج والربامج والتكوينات 
 ".واالبتكارالعلمي والتقٍت 

 اطلراطاإلسهاـ يف "إف غاية مدرسة اجلودة للجميع حسب الرؤية االسًتاتيجية للمجلس تتمثل يف    

بادلغرب من  واالنتقاؿالبالد يف اقتصاد ورلتمع ادلعرفة وتعزيز موقعها يف مصاؼ البلداف الصاعدة 

ىذه الغايات وقد اعترب اجمللس أف ربقيق  "رلتمع مستهلك للمعرفة إىل رلتمع ينتجها وينشرىا 

اضية ي، وجعلها تعٌت بالتنمية الذاتية والًتبية الر يقتضي ربط ادلعرفة النظرية بادلعرفة التطبيقية والعملية
 . 27واحلياتية وتعزيز البعد األخالقي وترسيخ القيم

ًتى الرؤية اإلسًتاتيجية للمجلس أف ف ،والمجتمعيالفردي  االرتقاءلمدرسة أما بالنسبة        
ىكذا ؽلكن اعتبار أف أية مقاربة أو رؤية و  معي غلسد األثر ادللموس للمدرسة.الفردي واجملت االرتقاء
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 .74-70صص. ،5114، ٌناٌر  44، العدد  مجلة علوم التربية،  من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء: المختار الشعالً ،
11 

  .77نفسه ،ص. :
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، ولكن بناء باألساس على أو إصالح ال ينبغي تقيمها بناء فقط على انسجامها النظري ووضوحها 
 .28ارتقاء األفراد واجملتمع مالمسة أثرمدى 
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 .74نفسه،ص. ...،من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاءالمختار الشعالً،  :  
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 مرتكزاتها ستراتيجية الجديدة لصإصالح وأىمل اال: قراءة في فصو المحور الثاني. 

وؿ موزعة على ثالثة وعشرين رافعة وفيما يلي تلخيص ألىم فص ةتتكوف ىذه الرؤية من أربع    
 فصوؿ الرؤية:

  من أجل مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص. :األولالفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىانا سياسيا ورلتمعيا حامسا لتحقيق اإلنصاؼ على ادلستوى التعليم بفرص متكافئة ر يعد تعميم      
وإقامة رلتمع ، اجملايل واالجتماعي وعلى أساس النوع والقضاء على التفاوتات دبختلف أنواعها 

، فبعد انصراـ مخسة عشر سنة على تطبيق ادليثاؽ الوطٍت ربققت إصلازات ظلت إدماجي وتضامٍت 
ا وتوطيد مكتسباهتا واقًتاح حلوؿ مبتكرة لًتسيخ مدرسة يف حاجة إىل نفس جديد الستكماذل

 اإلنصاؼ واجلودة واالرتقاء.

من أجل مدرسة اإلنصاف 
 وتكافؤ الفرص

تحقٌق المساواة فً 

ولوج التربٌة 

 والتكوٌن
إلزامٌة التعلٌم األولً 

 وتعمٌمه

التعلٌم الخاص شرٌك 

للتعلٌم العمومً فً التعمٌم 

 وتحقٌق اإلنصاف

تأمٌن الحق فً ولوج 

التربٌة لألشخاص فً 

 وضعٌة إعاقة

تخوٌل مؤسسات التربٌة 

والتكوٌن التأطٌر والتجهٌز 

 والدعم الالزم
تمكٌن المتعلمٌن من استدامة 

التعلم وبناء مشروع 

 شخصً واالندماج

إرساء مدرسة ذات 

 جدوى وجاذبٌة

تخوٌل تمٌٌز إٌجابً لفائدة 

األوساط القروٌة وشبه 

الحضرٌة ومناطق ذات  

لخصاصا  
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متقدمة يف تعميم التعليم اإللزامي  ادلدرسة ادلغربية من ربقيق ِنسب الصدد سبكنت ويف ىذا     
 بية غَتوسبدرس الفتيات والفتياف على حد سواء ، وتراجع نسب األمية وتطور برامج التدخل يف الًت 

كما قطع التكوين ادلهٍت أشواطا يف توسيع طاقتو   .مؤسسات التعليم العتيق  النظامية ، وتزايد أعداد
اإلستعابية مع ربسن ملموس يف نسب التدفق على مستوى مؤسسات التعليم احلايل ، بالنظر لتنويع 

 .امعي والتكويٍتالعرض اجلامعي ، وارتفاع نسب االستقطاب بالنسبة للتعليم اخلصوصي ادلدرسي واجل
تعًتض اإلنصاؼ يف الولوج والتعميم واجلودة العديد من الصعوبات بدرجات متفاوتة ، مقابل ذلك و 

عن اإلنصاؼ وتكافؤ الفرص ، مث يف يف التعليم األويل الذي تؤثر زلدودية تغطيتو بشكل سليب 
 ر ادلدرسي والتكرار.واذلدْ  وادلغادرة ادلبكرة االنقطاعسلكي التعليم اإللزامي الذي تستنزفو ظواىر 

أما التعليم الثانوي التأىيلي والتعليم اجلامعي فيظالف بدورعلا بعدين عن ربقيق اذلدؼ ادلنشود من     
بالنسبة للتكوين ادلهٍت زلدودة ال تستجيب للطلب ادلتزايد ،  االستقباؿوتظل طاقة  .ىذا اجملاؿ 

 اضر . فضال عن سبركز مؤسساتو يف احلواضر وشبو احلو 

مكتسبات احملرزة ، واستدراكا للتعثرات احلاصلة يف ىذا اجملاؿ ومن أجل ربقيق ا للوتوطيدا وتطوير     
 : 29يقًتح اجمللس شباف رافعات للتغيَت منصفُتتعميم التعليم وتكوين 

 حيث يتم على ادلدى ادلتوسط  تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين : الرافعة األولى
لتعليم ليشمل صبيع األطفاؿ ادلغاربة السيما يف التعليم اإللزامي بالنسبة للفئة العمرية تعميم ا

سنة ، دوف سبييز قائم على اجلنس أو اللغة أو اإلعاقة ، أو أي وضع شخصي  15إىل  4من 
 مهما كاف نوعو.

لكي ال يكوف  ولتحقيق ذلك ستعمل الدولة على تعزيز وتوسيع نظاـ اإلعانات ادلالية لألسر ادلعوزة
 وضعها االقتصادي عائقا أماـ سبدرس أبنائها يف أفق تعميمو إىل هناية اإلعدادي كلما أمكن ذلك.
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 .10ص. الرؤية اإلستراتيجية، :  
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ومواصلة  ، كما تتضمن ىذه الرافعة التفعيل الناجع دلشاركة اجلماعات الًتابية يف النهوض بادلدرسة
واعتماد برامج تشجيعية لتعبئة ، بعها ادلدرسيُت وذبفيف منا واالنقطاعاجلهود الرامية إىل زلاربة اذلذر 

عن الدراسة يف سن مبكرة وتقوية دور " مدرسة الفرصة الثانية " يف  االنقطاعوربسيس األسر خبطورة 
 السوسيومهٍت. لالندماجإعادة إدماج اليافعُت والشباب يف التعليم النظامي والتكوين ادلهٍت وإعدادىم 

  : وذلك بتمكُت صبيع األطفاؿ ادلًتاوحة  األولي وتعميموإلزامية التعليم الرافعة الثانية
واعتماد ظلوذج بيداغوجي موحد األىداؼ ، سنوات من ولوجو  6و  4أعمارىم ما بُت 

 والغايات ومتنوع األساليب. 
  : ويل تمييز إيجابي لفائدة األوساط القروية وشبو الحضرية والمناطق تخ الرافعة الثالثة

ق توفَت الفضاءات ادلالئمة للتمدرس يف إطار شراكة تعاقدية وذلك عن طريذات الخصاص 
 مع اجلماعات الًتابية والقطاع اخلاص 

 تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين ألشخاص في وضعية إعاقة أو :  الرافعة الرابعة
وذلك من خالؿ إدماج األطفاؿ ادلعاقُت يف ادلدارس وتكوين مدرسُت وضعية خاصة 

 .مكنُت من الًتبية الدارلة لكي يكونوا قادرين على تربية ىؤالء األشخاصمت
  تمكين المتعلمين من استدامة التعلم وبناء مشروع الشخصي  :الخامسةالرافعة

التعلم على التكوين ادلهٍت والتعليم  استدامةعلى  االستدامةحيث سيتم بناء ىذه  واالندماج
  .َت النظامية وزلاربة األميةالعايل والتعليم العتيق والًتبية غ

 والتأطير والتجهيز والدعم الالزمتحويل مؤسسات التربية والتكوين :  الرافعة السادسة 
وية وادلهنية ، وذات الكفاءات الًتبألطر الًتبوية واإلدارية الكافية وذلك من خالؿ توفَت ا

لتحية والتجهيزات ت ا، وسبكُت مؤسسات الًتبية والتكوين من البنيا وادلتجددةادلالئمة 
اكتيكية الالزمة ، وفضاءات التعلم والتثقيف والتنشيط والدعم والًتبية االفنية ، واألدوات الديد

سلتربات و  ، وصحية، ورياضية ، وثقافية ، فق تربوية مراك) فصوؿ دراسية مالئمة  َتوتوف
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ستعماؿ الوسائل ( وسبكُت كل ادلؤسسات من امكتبات رقمية ...و ، وورشات فنية ، علمية 
  .اإلعالـ والتواصل وتقنياتالسمعية البصرية 

 دماج برامج الدعم من خالؿ إ رساء مدرسة ذات جدوى وجاذبيةإ:  الرافعة السابعة
وادلتعثرات يف صلب ادلناىج والربامج ادلقررة ، وضمن الزمن الدراسي وتعزيز  للمتعثرينالًتبوىي 

 دربُت بالتكوين ادلهٍت .لفائدة ادلت واالجتماعيالدعم ادلادي 
 وتحقيق  شريك للتعليم العمومي في التعميم العمومي عليم الخاصالت:  الرافعة الثامنة

التعليم والتكوين اخلاص دببادئ ادلرفق العمومي ، ألنو  لتزاـاتأكيد ضرورة عن طريق  اإلنصاف
مشروع الًتبوي ادلرسومة للاستثمار يف خدمة عمومية تندرج يف إطار اخليارات واألىداؼ 

 دلؤسساتوالتعليم الوطٍت ، ووضع نظاـ خاص لإلفتحاص ادلنتظم ، البيداغوجي والتدبَتي 
 التعليم اخلاص.
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  من أجل مدرسة الجودة للجميع  : الثانيالفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

وناهتا ، لذلك البارز للمدرسة دبختلف مك االختالؿظلت زلدودية جودة الًتبية والتكوين      
لدى الفاعلُت الًتبويُت ، ويف ادلناىج والربامج والتكوينات ويف يشكل الرفع من مقومات اجلودة 

وضماف جاذبيتها حكامة ادلدرسة ويف البحث العلمي ، أفقا حامسا لتجديد ادلدرسة ادلغربية 
رجعي وطٍت للجودة ء ظلوذج ميتعُت العمل يف ادلدى القريب على بنا ادلنطلقمن ىذا و وجدواىا ، 

ناؤه بشكل تدرغلي ومتواصل من خالؿ مؤشرات متقامسة وقابلة للمالحظة وشفافة لدى يتم إغ
 من التاسعة إىل اخلامسة عشر: ويتضمن ىذا الفصل سبع رافعات 30.اجلميع

 وذلك بإعطاء األسبقية األوىل  ديد مهن التدريس والتكوين والتدبيرتج:  الرافعة التاسعة
 دلهننة والتكوين األساس وادلستمر.ودة من خالؿ تشجيع اللرفع من اجل

                                                           
 .54، ص.الرؤية اإلستراتيجية:   30

من أجل مدرسة الجودة 
 للجميع

هٌكلة أكثر انسجاما 

ومرونة لمكونات 

سة وأطوارهاالمدر  

تجدٌد مهن التدرٌس 

والتكوٌن والتدبٌر: أسبقٌة 

 أولى للرفع من الجودة

مأسسة الجسور بٌن 

مختلف أطوار وأنواع 

 التربٌة والتكوٌن

ذج بٌداغوجً تطوٌر نمو

قوامه التنوع واإلنفتاح 

 والنجاعة واالبتكار

التمكن من اللغات 

المدرسة وتنوٌع لغات 

 التدرٌس

النهوض بالبحث 

العلمً والتقنً 

 واالبتكار

استهداف حكامة ناجعة 

لمنظومة التربٌة 

 والتكوٌن



جناز العالبني : محيد الزواق                 5131-5105 يجية للإظلحسرتاث لإ الرؤية اكراءة يف  محمد اسويس   - اإ  
35 

 حيث تتضمن  ىيكلة أكثر انسجانا ومرونة لمكونات المدرسة وأطوارىا:  الرافعة العاشرة
ىذه الرافعة إحداث مسار للتعليم ادلهٍت ينطلق من التعليم اإلعدادي ، والدمج التدرغلي 

 شكل معا سلكا تعليميا منسجما .لي االبتدائيللتعليم األويل يف سلك التعليم 
  عن  كوينمؤسسة الجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية والت : عشرالرافعة الحادية

التنسيق بُت قطاعات الًتبية والتكوين ، على مستوى ادلناىج  آلياتداث طريق إح
 . والتكوينات ، وتطوير نظاـ التوجيو وادلمرات بُت سلتلف قطاعات الًتبية والتكوين

 والنجاعة  واالنفتاحتطوير نموذج بيداغوجي قوامو التنوع :  الرافعة الثانية عشرة
حبيث يتشكل النموذج البيداغوجي من غايات ادلدرسة ووظائفها ومن ادلناىج  واالبتكار

 اإليقاعاتوالربامج والتكوينات ، ومن ادلقاربات البيداغوجية والوسائط التعليمية ، ومن 
 االمتحاناتوالتعلم ومن التوجو ادلدرسي وادلهٍت واإلرشاد اجلامعي ومن نظاـ الزمنية للدراسة 

 والتقييم.

وتتضمن ىذه الرافعة أيضا توطيد نظاـ الباكلوريا ادلهنية يف التعليم العاـ وتوسيع اإلقباؿ       
بالتكوينات القطاعية يف  وحدات خاصةازة ادلهنية يف التعليم العايل ، مع وضع على اإلج

 دلسارات التكوينية ادلتخصصة.ا

زلور الفعل الًتبوي وفاعال إىل العالقات الًتبوية ، حيث تعترب ادلتعلم  ىذه الرافعة وتتطرؽ      
 واالبتكاروادلبادرة والبحث  وؿ الفكري وروح النقد، وتنمية ثقافة الفضأساسيا يف بناء التعلمات 

أساسية يف الفعل الًتبوية ذات مشروع متكامل نواة  والتكوينكما تعترب مؤسسة الًتبية .لديو 
 ومنفتح على احمليط ومتفاعل معو.

أو ادلكوف فيتموقع كمشرؼ على التعلم وميسر ذلا ومتفهم حلاجة ادلتعلمُت  ادلدرسأما       
، ومتكيف مع سلتلف الوضعيات دبا ػلقق حافزيتهم واطلراطهم وتكامل قدراهتم وخرباهتم يف التعلم
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باعتبارىا ادلصدر األقرب  ة بُت ادلدرسة واألساتذةية يف ىذه الرافعة على توثيق العالقوتنمي الرؤ 
  .خارج ادلؤسسات التعليمية وأثرىا على مواضباهتم واطلراطهم ادلتعلمُتدلعرفة حياة 

ًتكز الرؤية على إعادة النظر يف مضامُت الكتب ففيما يرجع للوسائط التعليمية وادلوارد ، أما 
للمكتبات ادلدرسية وتعزيز إدماج التكنولوجيات  االعتبارة وطرائق وشروط إنتاجها ، ورد ادلدرسي

 .حلديثة يف النهوض جبودة التعلماتا

، والتخفيف  الزمنية وتدبَت الزمن الدراسي اإليقاعاتكما تضمنت ىذه الرافعة إعادة النظر يف 
ادلدرسية واجلامعية وحصص الدعم  من كثافة الربامج وتضخمها وإدماج الثقافة وأنشطة احلياة

الدراسية  اإليقاعاتة البيداغوجية والتكوينية ، ومالءم الًتبوي يف صلب ادلنهاج التعليمي والربامج
 .31مع زليط ادلدرسة يف ادلناطق النائية وذات الوضعيات اخلاصة والظروؼ الصعبة

 علية لأل اعتبار التدريسالتمكن من اللغات المدرسة وتنوع لغات :  الرافعة الثالثة عشرة
ويف ادلردودية الداخلية صة للغات يف ربسُت جودة التعلمات ، ويف النجاح الدراسي ، اخلا

، فإف الرؤية اإلسًتاتيجية ذبعل  االندماجواخلارجية للمدرسة ويف النهوض بالبحث ويف ربقيق 
 داغوجي.احلضري بالنموذج البي ارتباطهامنها رافعة قائمة بذاهتا  مع استحضار 

ىذا اإلطار يعترب اجمللس أف ربديد وضع كل لغة على حدة داخل ادلدرسة بوضوح ، يعد عامال ويف 
 االنسجاـالتكامل فيما بينها ، وكذا  ربقيقحامسا يف تطوير تدريس اللغات والتدريس هبا ، ومن مت 

 .32بُت ادلكونات القطاعية للمنظومة

 التالية :  اتاالعتبار ومن ىذا ادلنطلق يتعُت مراعاة 

ومقوما أساسيا  العاـ،ولغة معتمدة يف تدبَت الشأف  للدولة،اللغة الرمسية  عتبارىابااللغة العربية  -
 من مقومات اذلوية ادلغربية.

                                                           
 .44-40،صص.5114، الطبعة األولى ، المعين في التربية : العربً السلٌمانً ،  31

 .07،ص.إلستراتيجيةالرؤية ا:   32
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 استثناء       بدوف جلميع ادلغاربة اللغة األمازيغية ىي أيضا لغة رمسية للدولة ورصيد مشًتؾ  -
 .( 2111) حسب الدستور 

والتفاعل مع رلتمع  واالطلراطللتواصل  كثر تداوال يف العامل ، ىي وسيلةجنبية األاللغات األ -
على سلتلف الثقافات وعلى حضارة العصر ، حيث يتعُت تنمية تدريسها  واالنفتاحادلعرفة 

وكذا توظيف ادلقاربات البيداغوجية الكفيلة بتعليمها  ، وتعلمها يف أسالؾ التعليم والتكوين
 ادلبكر.

  التالية:قا من ذلك فإف اذلندسة ادلقًتحة تتوخى بلوغ األىداؼ وانطال

ربقيق اإلنصاؼ وتكافؤ الفرص يف التمكن من اللغات ، فهما شفهيا وقراءة وكتابة وتعبَتاً ،  -
 ومن مت جودة التعلمات.

قادرا متمكنا من اللغة العربية ، جعل ادلتعلم عند هناية التعليم الثانوي التأىيلي ) الباكلوريا (  -
درجة تُت على األقل وذلك ضمن مقاربة منا للغتُت اثنالتواصل باللغة األمازيغية ، متقنعلى 

اللغوية ) العربية + لغة أجنبية ( إىل التعدد اللغوي ) العربية + لغتُت  االزدواجيةتنتقل من 
 أجنبيتُت أو أكثر (.

الكوين  واالنفتاحترسيخ اذلوية  ء األولية للدور الوظيفي للغات ادلعتمدة يف ادلدرسة يفإعطا -
 االقتصادي االندماجبالبحث وربقيق  واالرتقاءواكتساب ادلعارؼ والكفايات والثقافة 

 واالجتماعي والثقايف والقيمي.
تفعيل مبدأ التناوب اللغوي بالتدرج على أساس  ماللغة العربية لغة التدريس األساس ويت -

الفرنسية يف التعليم الثانوي التأىيلي على ادلدى  ةباللغ اجملزوءاتتدريس بعض ادلضامُت أو 
وباللغة اإلصلليزية يف التعليم الثانوي ، ويف التعليم اإلعدادي على ادلدى ادلتوسط ، القريب 

 التأىيلي على ادلدى ادلتوسط.
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تنويع لغات التدريس السيما باعتماد التناوب اللغوي لتقوية التمكن من الكفايات اللغوية  -
 .33يف لغات التدريس بُت أسالؾ التعليم والتكوين االنسجاـعلمُت وتوفَت سبل لدى ادلت

  سواء على مستوى  النهوض بالبحث العلمي والتقني واالبتكار:   ةالرفعة الرابعة عشر
النظاـ ادلؤسسايت للبحث أو مستوى سبويل البحث ومستوى تنسيق سياسة البحث ، أو 

 ث أو مستوى التتبع والتقومي وبنيات البحث.مستوى التكوين والتأىيل من أجل البح
  وتتضمن  حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين استهداف:  ةالرافعة الخامسة عشر

تقدمة ىذه الرافعة احلكامة الًتبوية والتمكُت والالمركزية وعدـ الًتكيز وفقا للجهوية ادلوسعة وادل
األطراؼ وإرساء نظاـ معلومايت مؤسسايت  الشراكة والتعاقد بُتاليت دشنها ادلغرب ، وكذلك 

 لقيادة ادلنظومة الًتبوية وتقييمها وضماف جودهتا.
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 الفصل الثالث : من أجل مدرسة االرتقاء بالفرد والمجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح الفردي واجملتمعي ، خيارا اسًتاتيجيا ضمن خارطة طريق اإلصاليعد بناء مدرسة االرتقاء      
اخلرغلُت تقع مسؤوليتو أيضا على النسيج  اندماجالتعليمي وإحدى غاياتو ادلثلى علما بأف ضعف 

 .34ادلتزايدةاالقتصادي حملدودية العرض قياسا إىل الطلب وأعداد اخلرغلُت 

 :21إىل الرافعة  16من الرافعة  ربقيق ىذا اخليار عرب ست رافعات ؽلرو      

  : البالد ومهن  حاجةمة التعلمات والتكوينات مع مالءالرافعة السادسة عشرة
واختيار ، وذلك من خالؿ فتح ادلدرسة على زليطها  ، االندماج، والتمكين من لمستقبلا

                                                           
 .25ص. ،الرؤية اإلستراتيجية:   34

أجل مدرسة الجودة من 
 للجميع

مالئمة التعلمات والتكوٌنات مع 

حاجات البالد ، ومهن المستقبل 

 والتمكٌن من االندماج

تقوٌة االندماج السوسٌو 

 ثقافً

تعزٌز تموقع المغرب 

 ضمن البلدان الصاعدة 

ترسٌخ مجتمع المواطنة 

 والدٌمقراطٌة والمساواة

تأمٌن التعلم مدى 

 الحٌاة

االنخراط الفاعل فً 

 اقتصاد ومجتمع المعرفة
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ادلضامُت والكفايات اليت تقوي تنافسية ادلدرسة واستجابتها دلتطلبات احمليطُت الوطٍت 
 والعادلي.

  يتعُت على ادلدرسة اجلديدة  حيث يو ثقافيتقوية االندماج السوسة : الرافعة السابعة عشر
عرب جعل الثقافة بعدا عضويا من أبعاد وظائفها ،  االندماجاالضطالع دبهمتها يف ربقيق 

، وترسيخ التعددية  على ضلو يتضمن نقل الًتاث الثقايف واحلضاري والروحي ادلغريب األساسية
س ومنصف لثقافة بُت اجملاالت الثقافية واالنفتاح على ثقافات الغَت ، وضماف ولوج سل

سلترب لإلسهاـ يف الًتابية ، والسَت يف اذباه ربويل ادلدرسة من رلرد فضاء الستهالؾ الثقافة إىل 
 .إنتاجها ونشرىا

  تعد  حيث ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواةة : الرافعة الثامنة عشر
والًتبية على القيم واإلسهاـ يف الًتقي  تماعيةاالجوظائف الًتبية والتعليم والتكوين والتنشئة 

وظائف أفقية هتم سلتلف االجتماعي من الوظائف األساسية للمدرسة ادلغربية ، وىي 
كوينية األسالؾ واألطوار كما تعد مقوما أساسيا من مقومات ادلناىج والربامج الًتبوية والت

لقيمية واحلقوقية يف صلب ادلناىج كما غلب إدماج ادلقاربة ا  وأحد مؤشرات تقييم جودهتا ،
 والربامج والوسائط التعليمية.

  من خالؿ فتح ادلؤسسات الالزمة وتوفَت  ة: تأمين التعلم مدى الحيا ةالرافعة التاسعة عشر
ادلوارد البشرية الكافية لكي ال ينحصر التعليم يف جدراف ادلدرسة أو يف سن زلددة ، وذلك 

وع من التعلم ، يستوعب صبيع القطاعات وتوسيع اخلريطة باعتماد ظلوذج منسجم ذلذا الن
ادلعرفية للربامج وادلقررات التعليمية والتكوينية وتوسيع قاعدة التكوين التقٍت وادلهٍت وتعزيز 

 التعليم احلضوري بالتعليم عن بعد.
  حيث يرى اجمللس أف  الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة االنخراطن : الرافعة العشرو

الفاعل يف اقتصاد  االطلراطرسة ادلغربية ، أصبحت اليـو مطالبة بفتح ورش وازف يهم ادلد
 ورلتمع ادلعرفة وذلك عرب أربعة مداخل ىي : 
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 .واالتصاؿتكنولوجيا اإلعالـ  -
  .األكثر استعماال يف العامل اللغات -
  .البحث العلمي والتقٍت واالبتكار -
  .التفوؽ والتميز الدراسي والتكويٍت -
 وذلك من  تعزيز تموقع المغرب ضمن البلدان الصاعدةعة الواحد والعشرون : الراف

خالؿ تعزيز االستثمارات العمومية يف رلاؿ الًتبية والتكوين وإعطاء األولوية ذلذا اجملاؿ يف 
نفقات الدولة ، وربقيق تفاعل إغلايب بُت النمو االقتصادي وتطوير ادلدرسة وإدماج 

 ثقايف والقيمي واإلدماج االقتصادي.تأىيل السوسيو ولوجيا اجلديدة والالتكن
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 من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير  : الرابعالفصل 

 

  

 

 

 

يتوقف التفعيل الناجع لرافعات التغيَت ضمن ىذه الرؤية اإلسًتاتيجية ، واستهداؼ األثر ادللموس      
على ربقيق أرض الواقع يف ادلدى الزمٍت ادلخصص لذلك  خلارطة طريق إصالح ادلدرسة وذبديدىا على

 : 35وتضافر رافعتُت متكاملتُت

 2131-2115الفًتة حيث تعلن  تعبئة مجتمعية مستدامةلعشرون : الرافعة الثانية وا 
مدى زمنيا للتعبئة الوطنية من أجل ذبديد ادلدرسة ادلغربية ، وربسُت جودهتا ومردوديتها ومن 

ناية قصوى كأسبقية وطنية ، من قبل الدولة واجلماعات الًتابية ومؤسسات مث جعلها ربظى بع
الًتبية والتكوين والبحث وادلنظمات النقابية والقطاع اخلاص واألسرة واجملتمع ادلدين وادلثقفُت 

  والفعاليات الفنية واإلعالـ.
  : ت المدرسةريادة وقدرات تدبيرية ناجعة في مختلف مستوياالرافعة الثالثة والعشرون 

وذلك بواسطة احلكامة اجليدة والريادة الناجعة والتعبئة الشاملة وادلقاربات اإلستباقية وترصبة الرؤيا إىل 
 واقع ومستلزمات.

  

                                                           
 .44ص. ،الرؤية اإلستراتيجية:   35

ريادة ناجعة وتدبير من أجل 
 جديد للتغيير

تعبئة مجتمعية 
 مستدامة

ريادة وقدرات تدبيرية ناجعة في 
 مختلف مستويات المدرسة
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 الفصل الثالث

 المحور الثاني
مدى الزتام الأظر الرتبوية يف السكل الثاهوي 

التأأىيًل بتعبيق ملتضيات الرؤية 

 الاسرتاثيجية

 المحور األول
 موكف الأظر الرتبوية من الرؤية الاسرتاثيجية 

 الأظر الرتبوية وػلكهتا ابلرؤية الاسرتاثيجية 
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 :مــــــــــــتقدي   

مل ادليداين ، فالع مرحلة القياـ بالدراسات ادليدانية مرحلة منهجية تطبيقية مهمة للموضوعشكل ت      

حوؿ الرؤية اإلشكاالت والفرضيات ادلطروحة إجابة عن تشكل  الوصوؿ إىل نتائج من ؽلكننا قدر اإلمكاف 

 . 2131-2115اإلسًتاتيجية 

يات معط ىسيتم تفريغها من أجل احلصوؿ علف،  أما تقنية ربليل مضموف االستمارة وشبكة ادلالحظة      

األساتذة انطباعات  ندصص للوقوؼ عيدانية خ  ، فمحور الدراسة ادل (ورسـو بيانية  – إحصائية ) جداوؿ

 " 2131-2115حوؿ " الرؤية اإلسًتاتيجية إلصالح التعليم  أرائهم دورص

  :األساتذة ادلمارسُت على الشكل التايل على  االستمارةوزعت كما 

مت توزيع  فقدعليم الثانوي التأىيلي ، أساتذة التاريخ واجلغرافيا بالت مشلت أساتذة صبيع الشعب دبن فيهم     

وسال كثانوية زلمد صباؿ الدرة،  الرباطنيابة بالثانويات التأىلية ب)ة( أستاذ  41ىذه االستمارات على 

وثانوية الفقيو أيب بكر التطواين بسال ،وثانوية أيب بكر الصديق ، وابن رشد والشفشاوين دبدينة سبارة ،  غَت 

 .استمارة ىي اليت اشتغلنا عليها وقمنا بتفريغها واستخراج ادلعطيات منها 35ػ أننا مل نتوصل إال بػ

الرؤية اإلسًتاتيجية إلصالح وضوع دبوعة من اآلراء ادلتعلقة مإىل رل نااالستمارات توصل ريغمأل وتف بعدو      

دى معرفتهم بغية رصد مواقف األساتذة ادلمارسُت من ىذه الرؤية ومنعرضها  وىذه اآلراء 2115-2131

دبقتضياهتا ، وكذا مساعلتهم يف تطبيق مضامُت ىذه الرؤية ووجهة نظرىم حوؿ اإلصالحات السابقة اليت 

 طالت رلاؿ التعليم منذ االستقالؿ إىل اآلف.
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  المحور األول : موقف األطر التربوية من الرؤية االستراتيجية 

 

 

 

 57ىا أف عدد األساتذة يف صنف الذكور ؽلثل بعد تفريغ االستمارات إىل خالصة مفاد توصلنا     
 .% 43 ويف صنف اإلناث %

 

 

 

 

57% 
43% 

 ثوزيع الإس امترات حسب اجلنس

2016بحث ميداني شهر مارس : المصدر  الإانث اذلهور  

: 1املبيان   
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من خالؿ الرسم البياين الثاين نالحظ تباين يف ادلستوى الدراسي لألساتذة ادلمارسُت من        
خالؿ العينة اليت قمنا بتفريغها ، فاتضح أف األساتذة ادلؤىلُت بشهادة اإلجازة ؽلثلوف اجلزء األكرب 

، بينما األساتذة  % 14، تليها نسبة األساتذة ادلؤىلُت بشهادة ادلاسًت بػ  % 77سبة تقدر بػ بن
 %. 9احلاصلُت على شهادة الدكتوراه بلغت نسيبتهم 

  

 

يوضح الرسم البياين أعاله توزيع األساتذة حسب سنوات التدريس، فبعد القياـ بتفريغ         
ستمارة، استخلصنا أف نسبة األساتذة الذي يزاولوف مهنة ا 35االستمارات اليت وصل عددىا 

77% 

14% 
9% 

 ثوزيع الؼينة حسب املس توى ادلرايس

 الإخازة

 ماسرت 

 ادلنتوراه

2016بحث ميداني شهر مارس :  المصدر  

: 2  املبيان  

80% 

20% 

 ثوزيع الؼينة حسب س نوات الؼم 

ىل   مفا فوق 20من  20من س نة اإ

: 3 املبيان  

3187صدر : بحث ميداني شهر مارس الم  
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بينما األساتذة الذين ؽلارسوف مهنة التدريس ألكثر من  % 81سنة ؽلثلوف  21التدريس ألقل من 
 .% 21سنة فبلغت نسبتهم  21
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  المحور الثاني : مدى التزام األطر التربوية في السلك الثانوي التأىيلي بتطبيق
 ضيات الرؤية االستراتيجيةمقت

 

 

 

انطالقا من الرمسُت أعاله اللذين ؽلثالف على التوايل مشاركة األساتذة يف التكوينات الًتبوية        
الحظنا على أف ىناؾ نسبة ضعيفة من ، وكذا نسبة اطالعهم على مشروع الرؤية اإلسًتاتيجية 

26% 

74% 

 مضارنة الأساثذة يف التكوينات الرتبوية اخلاظة ابملنظومة التؼلميية

 هؼم 

 ل

2016بحث ميداني شهر مارس :  المصدر  

31% 

69% 

 وس بة اظلع الأساثذة ػىل الرؤية الإسرتاثيجية

 هؼم

 ل

2016بحث ميداني شهر مارس : المصدر   

: 5 املبيان  

: 4املبيان   
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، وسجلت  % 26اصة بادلنظومة التعليمية بنسبة األساتذة الذين شاركوا يف التكوينات الًتبوية اخل
 69اليت تشكل موضع البحث  2131-2115نسبة غَت ادلطلعُت على مشروع الرؤية اإلسًتاتيجية 

 وىو ما يوضح جليا عدـ وعي معظم األساتذة ادلمارسُت بصَتورة اإلصالحات التعليمية بادلغرب. %
 

 

 

    

68% 

32% 

 ثليمي الأساثذة ملسار الإظلحات الرتبوية يف املغرب

 ضؼيفة

 متوسعة

2016بحث ميداني شهر مارس :  المصدر  

: 6 املبيان  

57% 
35% 

7% 

1% 

 ثليمي الأساثذة لأس باب فض  الإظلحات الرتبوية ابملغرب

ةارية  اإ

 تربوية

 احامتغية

 أأخرى

2016بحث ميداني شهر مارس : الصدر   

:  7املبيان   
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األساتذة دلسار اإلصالحات التعليمية يف ادلغرب وأسباب فشلها ، تقييم أعاله  بيانافادليوضح       
اعتربت  % 32على أف ىذه اإلصالحات كانت ضعيفة ، يف ادلقابل صلد أف  % 68حيث أصبع  

ىذه اإلصالحات ذات حصيلة متوسطة .أما بالنسبة لعوامل فشل ىذه اإلصالحات اليت يبينها 
، بينما أرجع  % 57أرجعها إىل عوامل إدارية بنسبة تقدر بػ  ادلبياف الثاين فنجد أف معظم األساتذة

،كما  % 7من العينة إىل عوامل تربوية ، يف حُت أف العامل االجتماعي حضي بنسبة   % 35
  .% 1رجح بعض األساتذة عوامل فشل اإلصالح إىل عوامل أخرى بنسبة 

 

رؤية اإلسًتاتيجية لإلصالح ، حيث يعاجل الرسم البياين موقف األساتذة من مدى صلاح ال    
من العينة اعتربوا أف ىذا ادلشروع اإلصالحي غَت ناجح   %   61أوضحت االستمارة على أف 

على أنو مشروع ناجح سيساىم يف تطوير ادلنظومة   % 41كاإلصالحات السابقة ، بينما اعتربه 
 التعليمية بادلغرب وإخراجها من األزمة اليت تتخبط فيها. 

 

 

40% 
60% 

موكف الأساثذة من مدى جناح الرؤية الإسرتاثيجية يف حتسني    

 التؼلمي ابملغرب

 هؼم

 ل

3187صدر : بحث ميداني شهر مارس الم  

: 8املبيان   
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 تنتاجات اس

 35الحظنا أف ىذه العينة ادلكونة من  اليت أصلزناىا ،بعدما قمنا بتفريغ معطيات االستمارات      
إناث ، كما أف ىؤالء األساتذة يتوزعوف  % 43ذكور و  % 57أستاذ )ة( تتوزع على شكل 

ازة بشكل متباين حسب نوع الشهادة ادلؤىلُت هبا ، حيث صلد أف معظمهم مؤىل بشهادة اإلج
إضافة إىل اختالفهم من حيث مدة مزاولتهم دلهنة التدريس ، إذ صلد أف      % 77بنسبة تقدر بػ 

ذلم أقل من عشرين سنة دلزاولة ادلهنة ، وىذا ما أدى إىل تعدد الرؤى خبصوص مسايرهتم  % 81
 دلسار اإلصالحات وتقيمها. 

اخلاصة بإصالح منظومة الًتبية والتكوين ة يف الدورات التكوينية أما خبصوص مشاركة األساتذ      
، وفيما ؼلص إطالع  % 74ستخلصنا على أف معظمهم مل يشاركوا يف  ىذه الدورات بنسبة فا

اليت ىي موضوع حبثنا ، الحظنا أف  2131-2115األساتذة عى مشروع الرؤية اإلسًتاتيجية 
. أما على مستوى  % 69 ذلم دراية هبا ؛ حيث بلغت نسبة غَت ادلطلعُت هبا تمعظمهم ليس

، كما  % 68تقييمهم دلسار اإلصالحات الًتبوية بادلغرب فإف غالبيتهم اعتربىا جد متوسطة بنسبة 
       % 57يت : ، وإف كانت بنسب متفاوتة وىي كاآلأرجعوا أسباب الفشل إىل العوامل التالية 

ت اإلصالحات السابقة يف أف اجتماعية ، كما تتجلى عندىم سلبيا % 7تربوية و  % 35إدارية ،
األطر اليت هتيكل ىذه اإلصالحات ىي أطر أجنبية ليست ذلا دراية تامة بواقع ادلدرسة العمومية 

الذي صاغ لنا بداغوجيا   XAVIER ROGERادلغربية وبإكراىاهتا وىنا نستحضر مثاؿ 
دـ إشراؾ األساتذة خر ذبلى يف عاإلدماج واليت مل تطبق بسبب معارضتها ، كما أف ىناؾ عامل آ

 ادلمارسُت يف صياغة ىذه اإلصالحات.

فضال عن ذلك ، فإف االقًتاحات اليت استقيناىا حوؿ الكيفية ادلناسبة لتنزيل مقتضيات الرؤية و       
سجلنا بأف معظم األساتذة أحل على وجوب تعبئة كل األطراؼ ادلتدخلُت يف العملية ، اإلسًتاتيجية 

ن مدرسُت وأطر ومسؤليُت من أجل ادلساعلة يف التدبَت اجليد ذلذا اإلصالح التعليمية التعلمية م
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فاؽ تأىيل نظامنا الًتبوي وتطويره واخلروج بالتايل ذلك من أجل فتح آاجلديد على كل ادلستويات ، و 
 من أزمتو. 
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

لًتبية والتكوين والبحث تعترب الرؤية اإلسًتاتيجية اليت جاء هبا اجمللس األعلى ل،  صفوة القوؿ      
حلحلة وضعية الًتبية والتكوين الراكدة ، بغية جعل ادلدرسة أداء رلهود صباعي يسعى إىل  العلمي
ألف ف ىذا الطموح يقتضي الًتكيز أكثر على إظلاء اإلنساف وتفتحو ،غَت أالفردي واجملتمعي .  الرتقاء

ومساعلة أفرادىا يف رفع ىذا  اطلراطتعتمد دائما على  واالرتقاءاجملتمعات التواقة إىل التطور والنماء 
، ذبعلو فاعال  واإلبداعف كل فرد ؽلتلك طاقات وإمكانات بالفعل والتأثَت واخللق  أرب التحدي ؛ إذ تعت  

 تمعو.رل ياتوزلركا أساسيا لتنمية وتطوير إمكانياتو الشخصية وإمكان

للمشاكل اليت يعاين منها قطاع التعليم  ادلناسبة الرؤية اإلسًتاتيجية لتجد احللوؿىذه وقد جاءت      
الًتكيز على ربقيق مبدأ مدرسة اجلودة للجميع ومدرسة االرتقاء الفردي وذلك من خالؿ  بادلغرب،

        بل دعت إىل فقط،ادية ولذلك مل ربصر مسألة االرتقاء اجملتمعي يف التنمية االقتص واجملتمعي.
 " ترسيخ رلتمع ادلواطنة والدؽلقراطية وادلساواة ".

، وتأمُت التعلم  واالتصاؿاإلعالـ  الوظيفي لتكنولوجيا االستعماؿإضافة إىل تركيزىا على تعميم       
ىذه  يف االطلراطبالتنمية ، وربفيز القطاع االقتصادي يف  واالبتكارمدى احلياة ، وربط البحث 

 ز ، وتقدير القدرات التنافسية لبالدنا يف سلتلف اجملاالت.، وتشجيع النبوغ والتفوؽ والتمي الدينامية

لكن بالرغم من ىذه ادلرتكزات اليت انبنت عليها الرؤية االسًتاتيجية اجلديدة إلصالح التعليم      
باألساس  ه ادلشاكل مرتبطةتظل رلموعة من ادلشاكل اليت تعوؽ تفعليها على النحو األمثل ، وىذ

ذلك أف العمل السياسي مل يشكل بعد أداة لبلورة تصورات ومشاريع سياسية  بأعطاب سياسية ؛
وتنموية تتنافس على جعل البالد على سكة الدوؿ الصاعدة ، بل ما زاؿ العمل السياسي ىو تدافع 

ثروة ، وبذلك فإف سَتورة اإلصالح واالستحواذ على ال حوؿ احتالؿ ادلواقع باعتبارىا مصدرا لالغتناء
 بادلغرب ستظل رىينة لالختيارات السياسية وىو ما يؤدي يف غالب األحياف إىل فشلها. 
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ويظل التساؤؿ ادلطروح ىو ىل ؽلكن ترصبة ىذه الرؤية اإلسًتاتيجية وىذه األىداؼ اليت جاء هبا 
ارد بشرية قادرة على بلورة مرتكزات اجمللس دوف إرادة فعلية لدى السلطات السياسية، ودوف توفر مو 

 ىذه الرؤية ؟
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ظار البحوث الرتبوية املربجمة برمس الس نة اجلامؼية  يف  5105-5106أأس تاذي الفاض  يف اإ

ظار  01111" الربانمج احلكويم لتكوين يف الإخازة املينية للتأأىي  ملين التدريس املؼمتدة  اإ

ابملدرسة الؼليا للأساثذة ابلرابط التلدم واملرثبط مباةة  " 5106تربوي يف أأفق 

الاحامتغيات ، يرشفنا أأن هلدم لمك ىذه الاس امترة بغية مؼرفة هظرتمك حول الرؤية 

ملدرسة الؼمومية ؟ الاسرتاثيجية ومدى جناغهتا يف ميدان التدريس ، وى  يمت ثفؼيليا يف ا

 ىل ورق وبؼيدة لك البؼد غن الواكع املؼيش للمدرسة؟ػأأم أأهنا ثظ  فلط حربًا 

 التؼريف بؼينة البحث  احملور الأول : 

 اجلنس :                  ذهر                                           أأهىث  :      

 ............................................................التخعط:....................................

 املس توى ادلرايس :  الإخازة                املاسرت                     ادلنتوراه  

 : مك ػدة الس نوات اليت كضيهتا يف همنة التدريس ؟ 0

................................................................................................................. 

: ى  س بق كل )ي( أأن صارهت )ي( يف ةورات تكوينية أأو أأبديت رأأيم )ي( يف  5

 اإظلح منظومة الرتبية والتكوين يف املغرب.

 هؼم                                                                     ل 

ول الرؤية الإسرتاثيجية للإظلح حاس امترة البحث امليداين 

5131-5105  
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  ...... :ماكهنا....................................................................................... 

  ................................................................... : اترخييا......................... 

 ...................................................... : موضوغيا................................... 

 : ى  اظلؼت )ي( ػىل مرشوع الرؤية الاسرتاثيجية ؟  3

 هؼم                                                                  ل      

 اذا اكن اجلواب بنؼم ما يه هظرتمك جتاه املرشوع اجلديد ؟ -

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 أأمهية الاظلحات املتجدةة حول املنظومة التؼلميية  ايناحملور الث :

 يف املغرب

: يف هظرك )ي( ما يه ملحظاثم )ي( الأولية غن مرشوع الرؤية الاسرتاثيجية  4

 للإظلح  ؟ 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

....................................................................................................... 
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 : يف هظرك )ي( ما يه الرشوط الرضورية لنجاح الاظلح الرتبوي يف املغرب؟ 5

............................................................................................................

............................................................................................................

....................................................................................................... 

 : ما ىو ثليميم )ي( ملسار الاظلحات السابلة ؟ ى  يه : 6

 ضؼيفة                متوسعة                 حيدة                  حيدة خدا 

: ػل  حوابم )ي( ؟    7    

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

  هظرك )ي( ما يه سلبيات وااجابيات الإظلحات السابلة ؟: يف 8   

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

ذا اكهت يف هظرمك فاصةل فاإىل ماذا يؼزى ذكل ؟ ى  يه: 9    : اإ

ةاريــــــة           تربويـــــــة                احامت  غيـــــة                  أأخرى اإ

 : ملاذا يف هظرمك ؟ 01 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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: يف رأأيم )ي( ى  س يكون للإسرتاثيجية اجلديدة للإظلح فؼالية يف حتسني  00  

 الؼملية التؼلميية التؼلمية يف املنظومة الرتبوية املغربية ؟

 هؼم                                                                  ل                  

 :  ػل  حوابم )ي( ؟ 05   

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 : ى  خضؼت )ي( دلورة تكوينية حول هيفية ثعبيق مضامني الرؤية الاسرتاثيجية؟ 03

   هؼم                                                                   ل   

ذا اكهت اخابتم )ي( بنؼم في  ظرق ثعبيق مضامني الرؤية الاسرتاثيجية ؟ 04   : اإ

 سيلـــــــــة                       غري واحضة                      ظؼبة التعبيق          

: ما ىو يف هظرك )ي( اليدف أأو الكفاية املرحوة من وراء اس تؼٌلكل ليذا النوع من  05  

 لحات ) الرؤية الاسرتاثيجية ( ؟الاظ

 حتسني ظروف التؼمل  -

 الرفع من مس توى حوةة املدرسة املغربية  -

 حماوةل الربط بني املدرسة مع حميعيا السوس يوكتعاةي -

 التكوين امليين للتلميذ و خلق ثوافق بني التكوين املدريس  -

 أأىداف أأخرى  -
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 : ظبيؼة ىذا الاظلح اجلديد يرنز ػىل ؟ 06

 لغــــــات                 املواة الؼلميــــــــة                    التكنولوحيا احلديثةال

 : ى  ينسجم ىذا الاظلح مع ثدريس التارخي واجلغرافيا )س : لأساثذة التخعط(؟ 07

 هؼم                                                                    ل 

 وحض )ي( أأنرث ؟ -

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.............................                ............................................................................... 

 : ى  الاظلح اجلديد يتناول مناجه ثدريس ماةثم )ي( املدرس ية ؟ 08

 هؼم                                                                   ل

 ؟ أأم أأهنا هتمت فلط بــــ -

 الكتاب املدريس           الوسائ  ادليدانتيكية         جحم امللررات        أأم ماذا ؟

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 : يف هظرك )ي( ى  ىذه الاظلحات سواء السابلة أأم احلالية ترنز ػىل كياس ؟ 09

 اجلاهب املؼريف              اجلاهب املياري              اجلاهب اللميي           أأم ماذا ؟ 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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جلواهب الأخرى يف : يف رأأيم )ي( ى  الرتنزي ػىل اجلاهب املؼريف فلط ةون ا 51

ًّفلد ىذه الأخرية جناغهتا يف حتليق ثؼمل يرىق ابملدرسة املغربية اإىل  الاظلحات الرتبوية ي

 التعور ومواهبة الؼرص ؟

 هؼم                                                                ل   

فيةل ابلريق ابملنظومة الرتبوية : ى  الاظلحات اليت خاءت هبا الرؤية الاسرتاثيجية ن  50

 املغربية ؟

 هؼم                                                                 ل     

 ػل  حوابم )ي( ؟ -

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 ملينة التدريس ى  ىناك من  احملور الثالث : حبمك مزاولتم

اكرتاحات وحلول حول هيفية ثزني  ملتضيات الرؤية الاسرتاثيجية ، 

 غربمن أأخ  الرفع من حوةة التؼلمي يف امل

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

" يف اخلتام هتلدم خبالط غبارات الضكر والامتنان للساةة الأساثذة ػىل ثفاػلمك وثفيممك  

هنا ملدينني لمك ػىل ما ثبدوه   و من جميوةات كمية يف سبي  همنة التدريس أأو ابلأحرى يف ، واإ

 والسلم               ملؼرفة وفلمك هللا للك خري ".سبي  الؼمل وا
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 الئحة الرسوم البيانية 

 رقم الصفحة عنوان الرسم البياني
 45 : توزيع االستمارات حسب اجلنس 1مبياف 
 46 : توزيع العينة حسب ادلستوى الدراسي 2مبياف 
 46 : توزيع العينة حسب سنوات العمل 3مبياف 
ساتذة يف التكوينات الًتبوية اخلاصة : مشاركة األ 4مبياف 

 بادلنظومة الًتبوية ادلغربية.
48 

 48 : نسبة اطالع األساتذة على الرؤية اإلسًتاتيجية 5مبياف 
: تقييم األساتذة دلسار اإلصالحات الًتبوية  6مبياف 
 بادلغرب

49 

: تقييم األساتذة ألسباب فشل اإلصالحات  7مبياف 
 الًتبوية بادلغرب

49 

: موقف األساتذة من مدى صلاح الرؤية  8بياف م
 اإلسًتاتيجية يف ربسُت التعليم بادلغرب.

51 
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 قائمة البيبليوغرافيا   

 ، اجمللس األعلى للًتبية والتكوين3121-3189الرؤية اإلستراتيجية لصإصالح   
 والبحث العلمي.

 الميثاق الوطني للتربية والتكوين.  
مجلة علوم ،  ل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاءمن أج،  ادلختار الشعايل 

 .2116، يناير  64، العدد التربية
 .3189تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي   
، جامعة سيدي زلمد بن عبد اهلل  المدخل إلى علم التدريسسعيد حليم ،  

 .2113-2112، ادلدرسة العليا لألساتذة ، فاس ،
، دار النشر ادلغربية ،  أضواء على مشكل التعليم بالمغربي ، عابد اجلابر  

 .1973الطبعة األوىل ، الدار البيضاء ، 
،  السياسة التعليمية في المغرب ورىانات المستقبلمادي حلسن ،  

الطبعة األوىل ، مطبعة النجاح  - 4 - منشورات رللة علـو الًتبية
 .1999اجلديدة،الدار البيضاء ،

قراءة نقدية في تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين ، ريجزلمد الد :: 
 .2116يناير  64العدد  مجلة علوم التربية،، والبحث العلمي 
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