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ان�شغال يف خمتلف  الدرا�شي مو�شوع  النجاح  ي�شكل 

وجمال  العامل،  عرب  والتكوين  الرتبية  منظومات 

جمال  يف  واملتدخلني  الفاعلني  من  العديد  اهتمام 

التعليم. لكن مقاربته تظل اأمرا �شديد التعقيد بالنظر 

البحث  تطوير  بني  مزاوجة   من  ذلك  ي�شتلزمه  ملا 

وجعله يف خدمة املمار�شة الفعلية، وبني العمل على 

تفاعل وتكامل االجتاهات النظرية املختلفة من اأجل 

تعميق وتو�شيع نطاق البحث يف هذا املو�شوع.

اإن معاجلة مو�شوع النجاح الدرا�شي يحيل، بالدرجة 

يف  املتمثلة  للمدر�شة  �شا�شية  االأ املهام  اإىل  وىل،  االأ

التعليم، والرتبية، والتن�شئة االجتماعية. معنى ذلك، 

املختلفة؛  اأبعاده  يف  الطفل  مع  التعامل  ا�شتهداف 

لو�شطه  مراعاة  يف  والوجدانية،  والبدنية  املعرفية 

الكربى  همية  االأ يربز  مما  �رسي،  واالأ االجتماعي 

يف  واالبتكار  عليها  اال�شتغال  املنتظر  للجوانب 

معاجلتها. 

ن اأي م�رسوع تربوي هو م�رسوع املجتمع برمته،  والأ

الدرا�شي  النجاح  حمددات  يف  التفكري  تعميق  فاإن 

ي�شتدعي ت�شافر جهود علماء االجتماع، واالقت�شاد، 

واخلرباء  الرتبوي،  النف�س  وعلماء  نرثبولوجيا،  واالأ

وتقومي  حتليل  يف  واملخت�شني  الديداكتيك،  يف 

هذه  عن  ينتج  ما  تفعيل  ويبقى  االمتحانات...  نظم 

اإىل برامج ملمو�شة  اأفكار وترجمتها  املجهودات من 

قابلة للتطبيق من م�شوؤولية �شانعي القرار ال�شيا�شي، 

واملخططني  القانونية،  العلوم  يف  واملخت�شني 

ال�شيا�شات  ويوجهون  يحددون  الذين  الرتبويني، 

بالفاعلني  رهينا  جناحها  يظل  التي  الرتبوية 

املبا�رسين، بالنظر اإىل عالقتهم الع�شوية بالتالميذ، 

عملهم  و�رسوط  �شياق  بتاأثري  وثيق  ارتباط  يف 

والتكوين  التعلم  يف  ا�شتثمارها  ق�شد  وموؤهالتهم 

والتن�شئة االجتماعية.

املدر�شي  النجاح  عن  احلديث  ي�شتدعي  اإجماال، 

التي  املكونات  هذه  خمتلف  بني  الربط  وحمدداته 

متييز  �رسورة  مع  املتعلم،   وتاأهيل  بناء  يف  ت�شهم 

اأثناء  الالزم  احلذر  وتوخي  فيه،  املوؤثرة  العوامل 

النجاح  م�شاألة  لفهم  القيمة  اأحكام  وجتنب  التحليل، 

الدرا�شي واإيجاد احللول الناجعة لها.

اإن ما حظي به مو�شوع النجاح الدرا�شي وحمدداته 

اأدبيات  يف  وافرة  ومناق�شة  خ�شبة  حتليالت  من 

اأهمية وغنى  كادميية املتخ�ش�شة، يربز  االأ املجالت 

ذلك  لكن  واملعاجلة،  للتفكري  يطرحها  التي  الق�شايا 

ن ما  ال يعني اأن النقا�س قد ُح�شم يف هذا املجال، الأ

باخل�شو�س  يهم  ن  االآ حتى  اإجنازات  من  اإحرازه  مت 

جتديد  ح�شاب  على  املنهجية،  طر  االأ وتدقيق  تطوير 

طر النظرية. االأ

ويف بالدنا، يتعني تعميق البحث يف حمددات النجاح 

الدرا�شي وربطه باملمار�شات البيداغوجية، وذلك من 

اأكرث  تعليمية  �شيا�شات  بلورة  على  امل�شاعدة  اأجل 

الدرا�شي  النجاح  موؤ�رسات  حت�شني  ثم  ومن  جناعة، 

�شاملة  وطنية  بتنمية  رهينا  يظل  الذي  للتالميذ، 

وم�شتدمية.  

  عبد احلق الدوبي                                 

املدير العام للهيئة الوطنية لتقومي املنظومة الوطنية 

للرتبية والتكوين
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حمددات  ملو�شوع  للتعليم  على  االأ املجل�س  معاجلة  تندرج 

خا�س  واآخر  عام  �شياق  �شمن  الدرا�شيني  والف�شل  النجاح 

هناك  العام،  ال�شياق  م�شتوى  فعلى  الرتبوية.  مبنظومتنا 

العوامل  واأهم  واالختالالت  الق�شايا  برز  باأ متزايد  اهتمام 

مردودية  يف  امللمو�س  ثر  االأ ذات  والبيداغوجية  الرتبوية 

منظومات الرتبية والتكوين ويف درجة تناف�شيتها، من بينها، 

التعلمات،  وجودة  املدر�شي،  الهدر  ق�شايا  اخل�شو�س:  على 

�شارة  االإ وجتدر  واملالية.  الب�رسية  املوارد  وتر�شيد  واحلكامة 

درا�شات  عدة  ح�شب  فيه،  تتحكم  املدر�شي  الهدر  اأن  اإىل 

الدرا�شي  الف�شل  مقدمتها  عدة يف  ومتغريات  عوامل  واأبحاث، 

والعالقة البيداغوجية، اإىل جانب متغريات اأخرى. 

والتكوين  الرتبية  مبنظومة  اخلا�س  ال�شياق  وبخ�شو�س 

الوطنية، يتفق الفاعلون واملهتمون واملالحظون على �رسورة 

موؤ�رساتها  من  الرفع  بغاية  ال�شلبية،  الظواهر  اآثار  من  احلد 

املدر�شي  الهدر  ظاهرة  اأن  علما  واملردودية.  اجلودة  يف 

واالنقطاع  والتكرار  الف�شل  مثل  جتليات،  من  به  ترتبط  وما 

املبكر عن الدرا�شة، خا�شة بالن�شبة للفتيات بالعامل القروي، 

على للتعليم، يف اخلطاب امللكي ال�شامي مبنا�شبة عيد العر�س. عالن عن اإعادة تنظيم املجل�س االأ 30 يوليوز 2006: االإ
10 فرباير 2006: اإ�شدار الظهري ال�رسيف القا�شي باإعادة تنظيم املجل�س.

على للتعليم، بالق�رس امللكي بالدار البي�شاء. 14 �شتنرب 2006: تن�شيب جاللة امللك للمجل�س االأ
4 نونرب 2006: لقاء التعارف بني اأع�شاء املجل�س واإر�شاء القواعد املنهجية لعمله.

باب  للمجل�س وفتح  الداخلي  النظام  التداول يف م�رسوع   :2006 نونرب وفاحت دجنرب   30 للمجل�س،  وىل  االأ العادية  الدورة 

الرت�شيح لع�شوية جلانه الدائمة.

الدورة العادية الثانية، 27 و28 فرباير وفاحت مار�س 2007: امل�شادقة على النظام الداخلي للمجل�س، ت�شكيل مكتب املجل�س، 

الراأي املتعلق  ال�شلوك املدين« وامل�شادقة على  راأي املجل�س يف »دور املدر�شة يف تنمية  ولية مل�رسوع  االأ ر�شية  االأ تقدمي 

بتاأهيل التعليم العتيق باملغرب.

وىل للمجل�س حول »املدر�شة وال�شلوك املدين«. 23 و24 ماي 2007: تنظيم الندوة الوطنية االأ
الدورة العادية الثالثة، 16 و17 و18 يوليوز 2007: امل�شادقة على راأي املجل�س يف مو�شوع دور املدر�شة يف تنمية ال�شلوك 

املدين.

الدورة العادية الرابعة،  12و13 و14 نونرب 2007: التداول يف مو�شوع واقع مهنة وهيئة التدري�س والتكوين، تقدمي الت�شميم 

ولوية يف  ول حول حالة واآفاق منظومة الرتبية والتكوين، والتداول حول ق�شايا الرتبية والتكوين ذات االأ املف�شل للتقرير االأ

جناح م�رسوع املدر�شة املغربية اجلديدة  2. تعميم تعليم  اآفاق ا�شتغال املجل�س، وتتعلق اأ�شا�شا ب 1. التعبئة املجتمعية الإ

جناح اإ�شالح منظومة الرتبية والتكوين 5.  اأويل ذي جودة  3. الرفع من كفايات التحكم اللغوي  4. االعتمادات ال�رسورية الإ

دارة الرتبوية وم�رسوع املوؤ�ش�شة  7. ت�شجيع التفوق الدرا�شي. مية 6. االإ ت�رسيع وترية حماربة االأ

الدورة العادية اخلام�شة، 25 و26 و27 فرباير 2008: تقدمي وتدار�س املحاور الكربى لتقرير املجل�س ل�شنة 2009، عر�س 

عداد م�رسوع مقرتح املجل�س يف مو�شوع: »االرتقاء بهيئة ومهنة التدري�س والتكوين« واال�شتماع اإىل  �شا�شية الإ املحاور االأ

النقابات التعليمية يف املو�شوع.

ول للمجل�س حول حالة منظومة الرتبية والتكوين واآفاقها. 24 مار�س 2008: اعتماد ال�شيغة النهائية للتقرير االأ
ول للمجل�س اإىل العلم ال�شامي جلاللة امللك. 16 اأبريل 2008: رفع التقرير االأ

بالرتبية  املكلفة  للقطاعات  اال�شتعجايل  الربنامج  م�رسوع  تدار�س   :2008 يوليوز  و23   22  ،21 ال�شاد�شة،  العادية  الدورة 

والتكوين.

عداد لبلورة وجهة نظر املجل�س يف الربنامج اال�شتعجايل، واإ�شدارها يف نهاية اأكتوبر 2008.    9 �شتنرب 2008: االإ
21 و22 اأكتوبر 2008: تنظيم الندوة الوطنية الثانية للمجل�س حول »ال�رساكة املوؤ�ش�شاتية من اأجل املدر�شة املغربية«.

الدورة العادية ال�شابعة، 24، 25 و26 نونرب 2008: تدار�س امل�شاألة اللغوية يف املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين.

ملف العدد:

النجاح والفشل الدراسيني والعالقة البيداغوجية

�ضياق االهتمام باملو�ضوع

معالم دالة في مسار اجمللس



�

يف  وتوظيفها  ربحها  ميكن  مهمة  وطاقات  اإمكانات  ت�شتنفذ 

ومن  الرتبوية.  منظومتنا  ومردودية  جودة  موؤ�رسات  حت�شني 

يف  الدرا�شيني  والف�شل  النجاح  مبحددات  االهتمام  جاء  ثم، 

ومعمق  دقيق  وبحث  �شمولية  مقاربة  اإر�شاء  اإىل  ال�شعي  اإطار 

فيما  واملتفاعلة  ثرة  املوؤ املتغريات  على  الوقوف  اإىل  يف�شي 

التجارب  على  والوقوف  املتداولة  املفاهيم  وحتديد  بينها، 

ا�شرتاتيجيات  اقرتاح  اأجل  من  الناجحة،  واملمار�شات 

اأجل الرفع من موؤ�رسات النجاح  منا�شبة وناجعة للتدخل من 

املدر�شي. 

الدرا�شيني  والف�شل  بالنجاح  االهتمام  ياأتي  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

لكافة  الفر�س  تكافوؤ  و�شمان  جيد  تعليم  تعميم  �شياق  يف 

بلدان  عدة  اعتمدت  ال�شياق،  هذا  يف  املدر�شة.  على  الوافدين 

تقلي�س  اإىل  تهدف  متنوعة،  وبيداغوجية  تنظيمية  مقاربات 

وهي  جال؛  االآ اأقرب  يف  منها  واحلد  الدرا�شي،  الف�شل  ن�شب 

اأ�شناف  ملختلف  موجهة  تربوية  بتجارب  ترتبط  مقاربات 

واجتماعية،  �شيكوبيداغوجية،  نظريات  وتوؤطرها  املتعلمني، 

�شكالية  االإ باأن معاجلة هذه  القول  واقت�شادية. وهكذا، ميكن 

تتم بح�شب اأبعاد رئي�شة تتمثل يف ما يلي:

تتطلبه  مبا  والتكوين  الرتبية  ملنظومة  اجليدة  احلكامة   .1
جمهود  كل  اأن  علما  الفعالية،  وحتقيق  للموارد  تر�شيد  من 

عنه  املدر�شي يرتتب  والهدر  والتكرار  الف�شل  للحد من ظواهر 

املردودية  م�شتوى  على  وربح  املوارد  يف  ملمو�س  اقت�شاد 

 )l’efficience( النجاعة  اإر�شاء  بهدف  واجلماعية،  الفردية 

وتر�شيخها؛

مطلبا  وىل  االأ باعتبار  والتكوين،  الرتبية  يف  اجلودة   .2
عمومية  خدمة  والثانية  واقت�شاديا،  وثقافيا  اجتماعيا 

لربح  وت�شلحها  البالد  تقدم  موؤ�رسات  حت�شني  يف  مركزية 

والتقني،  العلمي  البحث  وتطوير  الب�رسية،  التنمية  رهانات 

كرافعة اأخرى لولوج جمتمع املعرفة؛

لكافة  اأ�شا�شي  كهدف  ن�شاف،  االإ و�شمان  الفر�س  تكافوؤ   .3
خدمات  من  اال�شتفادة  تعميم  حيث  من  الرتبوية،  نظمة  االأ

كادميية،  االأ بالكفايات  املتعلمني  وتزويد  والتكوين،  الرتبية 

يف  لالنخراط  ال�رسورية  واالجتماعية  والثقافية،  والعملية، 

الدرا�شة، وحتقيق النجاح والتفوق؛

4. االندماج والتما�شك االجتماعي، باعتبار اأن احلد من الف�شل 
للرتبية  داة  كاأ املدر�شة،  الثقة يف  الدرا�شي يحول دون فقدان 

�رسوط  توفري  اأن  كما  االجتماعي.  للرتقي  وكم�شلك  والتكوين 

والثقايف،  االجتماعي  التما�شك  من  يقوي  والتفوق  النجاح 

امل�شتقبل ويف  مال يف  االآ وينمي  املجتمع،  وفئات  اأفراد  بني 

اأن يحد من خماطر االنحراف وما  نه  الوطن. كل ذلك، من �شاأ

يكلفه للمجتمع والدولة على حد �شواء.

حمددات النجاح والف�ضل الدرا�ضيني

»مهنة املتعلم«

على  الوقوف  مت  الدرا�شيني،  والف�شل  النجاح  م�شاألة  ملقاربة 

موا�شفات  حتدد  التي  واملتغريات  العوامل  من  جمموعة 

املتعلمني الذين يح�شلون على اأح�شن النتائج وينتقلون من ق�شم 

اإىل اآخر دون تعرث ملحوظ اأو تكرار؛ مما يجعلهم يف ماأمن من 

الف�شل الفعلي وبالتايل،  االنقطاع اأو الطرد، خا�شة بعد اإنهاء 

لزامي. يف هذا ال�شدد، ي�شري بع�س الباحثني اإىل ما  تعليمهم االإ

ي�شمى ب »مهنة املتعلم« موؤكدين على اأن �شمان النجاح مير 

عرب فهم ميكانيزمات هذه املهنة والتحكم يف خمتلف جوانبها 

الفكرية والوجدانية، مع دعوة املدر�شني واآباء واأولياء التالميذ 

التعبئة يف تتبع �شريورات عملية  اأكرب ومزيد من  انخراط  اإىل 

التدري�س والتعلم، ودعمها املتوا�شل، لتحقيق اأهداف الفعالية 

ما  ويف  والتكوين.  الرتبية  منظومة  يف  العالية  واملردودية 

يتعلق مبحددات النجاح الدرا�شي، مت الوقوف على جمموعة من 

العوامل ذات التاأثري امللمو�س، ميكن تلخي�شها فيما يلي:

• االنتماء لو�شط عائلي واجتماعي �شليم وم�شجع على الدرا�شة 
والتح�شيل؛

ولياء وم�شاعدتهم املنتظمة؛ باء اأو االأ • تاأطري االآ

والتباري  التعلم  على  وم�شجع  منا�شب  موؤ�ش�شتي  مناخ   •
ال�شليم؛

نظرة اإيجابية ومتفائلة جتاه املدر�شة، تت�شمن املتعة يف   •
التعلم والرغبة يف النجاح وتثمني الدرا�شة؛

مكانات الذاتية والقدرات الفردية مع تقدير جيد  • الثقة يف االإ
للذات؛

• بذل املجهود امل�شتمر واملثابرة على الدرا�شة والتعلم؛

• حب القراءة وتنمية التعبريين ال�شفهي والكتابي؛

• اآفاق م�شتقبلية وا�شحة، واعدة، وم�شجعة.

البحث  ينكب  الدرا�شيني،  والف�شل  النجاح  حمددات  ولدرا�شة 

الف�شل  للوقاية من  واأدوات  اإعداد وجتريب خطط  الرتبوي على 

للدعم  منوذجية  م�شاريع  اعتماد  اأجل  من  الدرا�شي،  والهدر 
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والتقوية البيداغوجية؛ وذلك يف اإطار مقاربات تربوية تتوخى 

متغريات  يف  يجابي  االإ التاأثري  خالل  من  والنجاعة،  الفعالية 

واملتغريات  الدرا�شية،  واملتغريات  ال�شو�شيوعائلي،  املحيط 

ال�شخ�شية للمتعلمني، واملتغريات املوؤ�ش�شتية.

طالع على بع�س املراجع والتجارب وكذا التدابري  من خالل االإ

وتعميم  الدرا�شي  الف�شل  باحلد من  يتعلق  ما  لها، يف  املرافقة 

النجاح بني املتعلمني، ميكن الوقوف على بع�س مداخل العمل 

النجاح  ن�شب  الرفع من  املتمثلة يف  املتوخاة  هداف  االأ لبلوغ 

اأف�شل يف  اأجل انخراط  ال�شواهد والتاأهيل، من  واحل�شول على 

هذه  اأهم  وتتلخ�س  االجتماعية.  واحلياة  االقت�شادي  الن�شيج 

التدابري يف:

والطلبة  التالميذ  وحث  الدرا�شة  على  املواظبة  تقوية   .1
وب؛ واملتدربني على التعلم الدوؤ

م�شتمر  وتكوين  اأ�شا�شي متني  تكوين  املدر�شني من  متكني   .2
عرفها  التي  التجديدات  وي�شاير  �شالح  االإ ملتطلبات  ي�شتجيب 

حقل الرتبية والتكوين؛

التدبري  جماالت  يف  املوؤ�ش�شات،  �شاء  لروؤ اجلدي  عداد  االإ  .3
وااللتزام  �رساك  االإ على  املبنية  والريادة  والقيادة،  بالنتائج، 

�شالح  وامل�شوؤولية والتقومي، باعتبار اأن انخراطهم الفعلي يف االإ

من اأهم رافعات املردودية؛

4. تخويل املوؤ�ش�شات الرتبوية حيزا هاما من اال�شتقاللية، يف 
اإطار �شيا�شة الالتركيز والالمتركز، ب�شفتها عامال حا�شما يف 

كرب عدد من املتعلمني والرفع من ن�شبه على  تاأمني النجاح الأ

م�شتوى املنظومة التعليمية.

اإىل جانب ذلك، ميكن الوقوف على جمموعة من فر�شيات العمل 

والبحث،  الدرا�شة  تعميق  بها يف  اال�شتئنا�س  �شافية، ميكن  االإ

ميكن اإجمالها يف ما يلي:

يف  حا�شم  تاأثري  للمتعلمني  ال�شخ�شية  للمتغريات  يكون   .1
اأكرث،  مفعول  ذات  اأنها  يفيد  ما  الدرا�شية،  م�شاراتهم 

خرى، على م�شتوى النجاح  من غريها من املتغريات االأ

والف�شل الدرا�شيني؛ 

2. يتاأثر كل من النجاح والف�شل الدرا�شيني مبتغريات 
الو�شط العائلي والثقايف، اأكرث من تاأثرهما مبتغريات 

االنتماء ال�شو�شيو- اقت�شادي؛

�شو�شيو-  و�شاط  الأ املنتمون  املتعلمون  يتوفر   .3
اقت�شادية متو�شطة على حظوظ يف النجاح واجتناب 

و�شاط  االأ اأبناء  من  اأقرانهم  من  اأكرث  الدرا�شي،  الف�شل 

املعوزة؛

4. توجد موؤ�رسات حول اإمكانية التاأثري ال�شلبي لبع�س 
�شيا�شات الالمركزية على تكافوؤ الفر�س يف الرتبية، 

ملنطق  وتعر�شه  الرتبوي  العر�س  حترير  خالل  من 

الربح وكافة اأ�شكال املناف�شة.

على  واأثرها  البيداغوجية  العالقة 

حمددات النجاح والف�ضل الدرا�ضيني

ينبغي  مقلقة،  كظاهرة  املدر�شي  بالهدر  مر  االأ تعلق  و�شواء 

وكركيزة  كمبتغى  الدرا�شي  بالنجاح  اأو  منها،  ال�رسيع  احلد 

ر�شاء املدر�شة املغربية اجلديدة مبوا�شفات الفعالية  اأ�شا�شية الإ

تعد  الرتبوية/البيداغوجية  العالقة  فاإن  اجليدة،  واملردودية 

للرتبية  الوطنية  املنظومة  جتويد  معادلة  يف  هاما  عن�رسا 

والتكوين  التدري�س  عملية  �شلب  يف  باعتبارها  والتكوين، 

جهة؛  من  املكون،  اأو  املدر�س  طرفيها:  بني  الرابطة  والقنطرة 

العالقة  اإن  بل  اأخرى.  املتدرب، من جهة  اأو  الطالب  اأو  التلميذ 

�شا�شية لبناء عالقات تربوية  البيداغوجية تعد النواة والركيزة االأ

والعاملني  وروادها،  املدر�شة،  بني  ومتينة  �شليمة  وت�شاركية 

واالجتماعي  الثقايف  وحميطها  الفاعلني،  و�رسكائها  بها، 

البيداغوجية  العالقة  اأن  اإىل  �شارة  االإ وجتدر  واالقت�شادي. 

�شا�شيني:  تندرج يف اإطار نظرية بيداغوجيا التعاقد ب�شقيه االأ

الر�شمية  والتوجيهات  الت�رسيعات  يف  يتجلى  �رسيح،  �شق   •
واملكون  املدر�س  ويخول  والربامج،  للمناهج  املرافقة 

ال�رسعية البيداغوجية ال�رسورية للقيام مبهامه على اأح�شن 

ما يرام. ويتلخ�س هذا ال�شق يف نقل واإك�شاب املعرفة وتوفري 

التاأطري والتوجيه الالزمني لكافة املتعلمني؛

يربط  الذي  البيداغوجي  احللف  على  ينبني  �شمني،  �شق   •
الطرفني )املدر�س واملتعلم( على اأ�ش�س تبادل املحبة والثقة 

واالحرتام، والنظر اإىل املدر�س كمثل اأعلى.

اأهداف  حتقيق  اإىل  ي�شعى  اأنه  العقد  هذا  خ�شائ�س  اأهم  ومن 

تربوية وتكوينية حمددة، تلزم الطرفني، مع كونه ينبذ العنف 

وي�شعى اإىل االبتعاد عن تعار�س مواقف خمتلف اأطراف العملية 

التعليمية.

اأية عالقة بيداغوجية اليوم؟
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البيداغوجية هي، بالدرجة  اأن العالقة  ال حاجة للتاأكيد على 

ونظرات  مواقف  بعدة  م�شحونة  اإن�شانية  عالقة  وىل،  االأ

املندرجة  واملو�شوعات  و�شاع  واالأ ال�رسكاء  جتاه  معربة 

للتجاذب  معر�شة  اأنها  كما  والتكوين؛  الرتبية  عملية  �شمن 

جهة،  من  املدر�س،  �شلطة  والقوة:  ال�شلطة  من  منطني  بني 

العالقة  وتعد  ثانية.  جهة  من  وال�شياق،  �شياء  االأ و�شلطة 

�شلطة  ن  وتكوُّ للتعبري  واملف�شل  ن�شب  االأ طار  االإ البيداغوجية 

هذه  اإيجابية  وتتحد  املعرفة،  كلمة/�شلطة  باعتبارها  الكلمة 

طابع  ذات  عامة  مبواقف  واملتعلمني،  املدر�س  بني  العالقة، 

بيداغوجية  ب�شلوكات  مرتبطة  خا�شة  واأخرى  اجتماعي، 

وتربوية جتاه املعرفة. 

وتقوم  التكفل؛  حيث  من  بعدين  البيداغوجية  وللعالقة 

الق�شم  مبجموعة  املدر�س  تكفل  بني  التوازن  على  �شالمتها 

�شلطة  عرب  بنف�شها  خرية  االأ هذه  وتكفل  رائدها،  بو�شفه 

الت�شور  اأي�شا  العالقة  هذه  مييز  ومما  م�شتبدة.  اأو  متثيلية 

مقلقة  خ�شائ�س  ذات  باعتبارها  املدر�س  ل�شلطة  االزدواجي 

مليزان  نتيجة  وبكونها  واحد،  اآن  يف  وكره  حمبة  ومو�شوع 

 )rapport de force et de violence( القوة والعنف

يف اإطار مواجهة و�رساع، حول ال�شيطرة والتحكم، 

ل�شلطتني:   )conflit de pouvoir et domination(

الق�شم. �شلطة املدر�س و�شلطة 

كثرية  اأبعاد  على  ينطوي  مفهوم  البيداغوجية  والعالقة 

بذلك  وهي  متعددة؛  اأطراف  بني  التفاعالت  فيها  وتتداخل 

بق�شط  وت�شاهم  واالكت�شاب  التعلم  جتربة  اإغناء  على  ثر  توؤ

اأطراف  بني  تربط  التي  الرتبوية  العالقة  جودة  يف  وافر 

اأنها  علما  وحميطها.  املدر�شة  وبني  التعليمية  العملية 

ال�شاأن  هو  كما  كلية،  اأو  جزئية  مو�شوعية،  عالقة  لي�شت 

طرفني،  بني  وجودية  ذاتية  عالقة  هي  بل  الريا�شيات؛  يف 

الفردية  الدينامية  التجربة  وتوؤطرها  جوهرها،  يف  �شمولية 

حقيقية،  تكون  ولكي  والتعلم.  التدري�س  عملية  بها  وترتبط 

للرتبية  ال�شخ�شاين  الفل�شفي  البعد  فيها  ي�شتح�رس  اأن  ينبغي 

على  تركز  البيداغوجية  العمليات  يجعل  ب�شكل  والتكوين، 

احلوار  اعتماد  مع  الفرد،  حلرية  املتدرجة  والتقوية  التنمية 

فقي واحرتام املتعلم، بغاية االرتقاء به من و�شع معريف  االأ

ح�شن منه. وهي بذلك موؤ�رس هام لفعالية املدر�س  حمدد اإىل االأ

التح�شيل  اأجل  من  الدرا�شة  على  وحفزه  املتعلم  والنخراط 

للمدر�شة  �ش�شتي  املوؤ املناخ  ل�شالمة  موؤ�رس  اأنها  كما  اجليد؛ 

ثر يف معادلة الف�شل والنجاح الدرا�شيني. وعامل جد موؤ

خال�ضة

اإ�شكاليات  كلها  مقلقة،  ن�شبا  الدرا�شة  عن  االنقطاع  وبلوغ  التكرار،  وانت�شار  الدرا�شي،  الف�شل  ظاهرة  اإن 

خمتلف  على  وحتتم  الدرا�شيني،  والف�شل  النجاح  �شكالية  باإ املرتبطة  واملتغريات  العوامل  يف  البحث  ت�شتدعي 

تقوم  الدرا�شي،  الف�شل  من  باحلد  كفيلة  ناجعة  مقاربة  يف  مليا  التفكري  موقعه،  من  كل  الرتبويني،  الفاعلني 

النجاح،  تعميم  لة  م�شاأ ملعاجلة  وخا�شة  جمددة  منهجيات  وتعتمد  والتقوية،  والدعم  والعالج  الوقاية  على 

يكون  مندجمة  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف  وذلك  الفر�س،  لتكافوؤ  ف�شل  االأ مني  التاأ مع  والتميز،  التفوق  ون�رس 

البيداغوجية. اجلودة  مقومات  تر�شيخ  يف  اجلديدة  املغربية  املدر�شة  رهانات  ك�شب  �شا�س  االأ هدفها 

ورا�س  واالأ الق�شايا  ببع�س  اهتمامه  خالل  من  حتقيقه،  يف  �شهام  االإ اإىل  للتعليم  على  االأ املجل�س  ي�شعى  ما  وهذا 

النجاح  �رسوط  على  املبا�رس  ثر  واالأ للمنظومة  واملردودية  الفعالية  �رسات  موؤ حت�شني  يف  الفعلي  ثري  التاأ ذات 

وحماربة  والتكوين؛  التدري�س  ومهنة  بهيئة  �شا�شا  اأ مر  االأ ويتعلق  نها.  ب�شاأ مقرتحاته  اإعداد  اأفق  يف  الدرا�شي، 

والعالقة  الدرا�شيني،  والنجاح  الف�شل  وحمددات  املدر�شة؛  اأجل  من  وال�رساكة  النظامية؛  غري  والرتبية  مية  االأ

العلوم... وتدري�س  اللغوية؛  الكفايات  يف  والتحكم  البيداغوجية؛ 

حول  مقارنة  درا�شات  جراء  باإ ا�شتباقية،  ية  وبروؤ متهيدية  مرحلة  يف  املجل�س،  �شيقوم  طار،  االإ نف�س  يف 

التعليمية  �ش�شات  املوؤ �شاء  روؤ وتكوين  انتقاء  مو�شوع  وحول  الرتبوي،  طري  والتاأ التفتي�س  مو�شوع 

باآخر،  و  اأ ب�شكل  مرتبطة،  وموا�شيع  ق�شايا  وهي  الرتبوي.  والتدبري  الت�شيري  م�شتوى  على  وموا�شفاتهم 

بوجه  املدر�شي،  �ش�شتي  املوؤ واملناخ  البيداغوجية  العالقة  �رسات  ومبوؤ الدرا�شيني،  والف�شل  النجاح  �شكالية  باإ

التالميذ،  �شفوف  بني  واالمتياز  التفوق  ون�رس  النجاح  تعميم  اأن  على  ال�شياق،  هذا  يف  كيد،  التاأ من  والبد  عام. 

لل�شيا�شة  ثابتة  ومرجعية  �شا�شية  اأ كركيزة  الفر�س،  تكافوؤ  �شمان  اإطار  يف  اأي�شا  يندرج  واملتدربني،  والطلبة 

املردودية. يف  والفعالية  اجلودة  وحتقيق  التعليم  لتعميم  وكرافعة  والتكوين،  الرتبية  يف  الوطنية 
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اأيام  للتعليم  على  االأ للمجل�س  ال�شابعة  العادية  الدورة  انعقدت 

اأ�شغالها  ومتحورت  بالرباط.   2008 نونرب  و26  و25   24
حول:

• الوقوف على معطيات الدخول املدر�شي واجلامعي والتكويني  
وتدار�س م�شتجداته؛ 

• مناق�شة املحاور الكربى للتقرير املو�شوعاتي للمجل�س ل�شنة 
2009 حول برنامج تقومي التح�شيل الدرا�شي؛ 

غري  الرتبية  برامج  و�شعية  حول  الدرا�شة  اأ�شغال  تقدم   •
مية واآفاقها؛  النظامية وحماربة االأ

يف  اللغوية  امل�شاألة  ملو�شوع  ولية  االأ ر�شية  االأ مناق�شة   •
املنظومة الرتبوية؛ 

اأن�شطة املجل�س ل�شنة -2007 • وعر�س التقرير ال�شنوي عن 
.2008

 

جانب من مداوالت اجلل�شة العامة لدورة نونرب 2008  

ا�شتيفاء  �شادفت  التي  الدورة،  لهذه  االفتتاحية  الكلمة  خالل 

الرئي�س  ال�شيد  اأو�شح  تن�شيبه،  منذ  الثانية  ل�شنته  املجل�س 

املنتدب اأولويات عمل املجل�س لل�شنتني املقبلتني والتي تتمثل 

يف ما يلي: 

�شهام يف بلورة ت�شور جديد لالرتقاء مبهنة وهيئة  • اأوال، االإ
التدري�س والتكوين، بتعاون مع قطاعات الرتبية والتكوين؛

يف  التحكم  اإ�شكالية  ملعاجلة  عمل  مداخل  اقرتاح  ثانيا،   •
لهذه  �شا�شية  االأ املو�شوعة  بو�شفها  اللغوية،  الكفايات 

الدورة؛

يتعني  التي  واملقاربات  ال�شيا�شات  على  االنكباب  ثالثا،   •
مية؛ نهجها يف الرتبية غري النظامية وحماربة االأ

• رابعا، اإعداد اإطار عمل لل�رساكة من اأجل املدر�شة املغربية.

للمتعلمني  اللغوية  الكفايات  يف  التحكم  مو�شوع  �شكل  وقد 

اجلل�شة  تدار�شت  حيث  الدورة،  هذه  �شغال  الأ �شا�س  االأ املحور 

اللغوية  لة  امل�شاأ ملو�شوع  ولية  االأ للمناق�شة  اأر�شية  العامة 

البيداغوجية  املقاربة  على  ركزت  الرتبوية،  املنظومة  يف 

لة تندرج يف �شميم  لة التحكم يف اللغات باعتبارها م�شاأ مل�شاأ

املدر�شة.  م�شوؤولية 

وجريا على تقليد اال�شتماعات الذي اأر�شاه املجل�س، فقد كانت 

اجلل�شة العامة على موعد مع عرو�س بع�س اخلربات الوطنية 

املتخ�ش�شة يف اللغات، حيث تقدم خم�شة خرباء مب�شاهماتهم 

حول، اأوال: واقع تدري�س اللغة العربية، ثانيا: بلورة اأداة الختبار 

املنظومة  يف  مازيغية  االأ اإدراج  و�شعية  ثالثا:  فيها،  التحكم 

جنبية، خام�شا:  الرتبوية واآفاقه، رابعا:واقع تدري�س اللغات االأ

اإر�شاء جتربة اأولية لتقومي التحكم اللغوي لدى الطلبة يف اللغة 

الفرن�شية، مببادرة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

املجل�س  اأع�شاء  بتقدمي  املو�شوع  هذا  مناق�شة  متيزت  وقد 

التي  العمل  منهجية  اإغناء  يف  اأ�شهمت  ومقرتحات  فكار  الأ

التي  العمل  التو�شيات ومداخل  �شيعتمدها املجل�س يف بلورة 

وذلك   ،2010 �شنة  غ�شون  يف  ال�شاأن  هذا  يف  بها  �شيديل 

للرتبية  الوطني  امليثاق  وتوجهات  مبادئ  اإىل  باال�شتناد 

والتكوين. وترتكز هاته املنهجية على خم�شة مكونات: 

تعميق الت�شخي�س امليداين لواقع تدري�س اللغات وا�شتثمار   .1
الدرا�شات الوطنية ذات ال�شلة؛ 

ا�شتلهام  بغاية  الرتبوية،  نظمة  لالأ مقارنة  درا�شات  اإجراء   .2
جتربتها يف جمال التحكم اللغوي؛ 

والدولية؛  الوطنية  اخلربات  اإىل  اال�شتناد   .3

املو�شعة  الت�شاركية  املقاربة  وتكري�س  الت�شاور  تعزيز   .4
�شكالية؛  ملعاجلة هذه االإ

بكفايات  للنهو�س  ومتقا�شم  متكامل  ت�شور  �شياغة   .5
التحكم اللغوي يف املنظومة الرتبوية الوطنية.

الكربى  املحاور  الدورة على  لهذه  العامة  اجلل�شة  اطلعت  كما 

التح�شيل  تقومي  حول   2009 ل�شنة  املو�شوعاتي  للتقرير 

اإطار �شعي املجل�س، من خالل  الدرا�شي، وهو عمل يندرج يف 

الوطني  املركز  مع  وبتعاون  لديه،  للتقومي  الوطنية  الهيئة 

والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارة  لدى  والتقومي  لالمتحانات 

برنامج  اإر�شاء  اإىل  العلمي،  والبحث  طر  االأ وتكوين  العايل 

اأن ي�شكل مرجعية  نه  وطني لتقومي التح�شيل الدرا�شي من �شاأ

وطنية يف هذا ال�شاأن.

السير الداخلي للمجلس

2008 نونرب  و26  و25   24 اأيام  ال�ضابعة  العادية  الدورة 
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ويهدف هذا الربنامج، كما جاء يف عر�س املدير العام للهيئة 

الوطنية للتقومي اإىل: 

مع  باملقارنة  املغاربة  التالميذ  حت�شيل  م�شتوى  تقومي   •
هداف والكفايات الرتبوية املقررة يف املنهاج الوطني؛  االأ

• اإعطاء دينامية جديدة لتقومي التعلمات يف منظومة الرتبية 
�شالح الرتبوي؛ والتكوين وو�شعها يف �شلب االإ

باملعارف  املتعلقة  التالميذ  مكت�شبات  تقومي  ُعّدة  اإر�شاء   •
�شا�شية. االأ

هداف اخلا�شة، تتمثل  كما اأن الربنامج يحدد جمموعة من االأ

�شا�شية،  اأ�شا�شا، يف تقومي م�شتوى حت�شيل التالميذ يف املواد االأ

اإجناز  وكذا  امل�شتوى،  لهذا  املف�رسة  املتغريات  ور�شد خمتلف 

للمعطيات  بنك  اإحداث  من  �شيمكن  مما  جمالية؛  مقارنات 

حول  العلمي  البحث  وت�شجيع  الدرا�شية،  باملكت�شبات  يتعلق 

حمددات النجاح اأو الف�شل الدرا�شي، من خالل متكني الباحثني 

من اال�شتفادة من نتائج هذه الدرا�شة.

ويهم امل�رسوع املواد الدرا�شية التالية:

الفرن�شية،  اللغة  العربية،  اللغة  االبتدائي:  امل�شتوى  يف   •
الريا�شيات، الن�شاط العلمي؛ 

عدادي: اللغة العربية، اللغة الفرن�شية،  • يف امل�شتوى الثانوي االإ
ر�س. الريا�شيات، العلوم الفيزيائية، وعلوم احلياة واالأ

ال�شنة  فهي  املعنية  الدرا�شية  امل�شتويات  اأما 

الرابعة وال�شاد�شة من التعليم االبتدائي، وال�شنة 

عدادي. الثانية والثالثة من التعليم الثانوي االإ

ولية  االأ النتائج  العامة حول  كما تداولت اجلل�شة 

غري  الرتبية  برامج  بو�شعية  املتعلقة  للدرا�شة 

على  واأكدت  واآفاقها،  مية  االأ وحماربة  النظامية 

املو�شوع  يف  والدرا�شة  البحث  تعميق  �رسورة 

عن طريق: 

يف  العاملة  اجلمعيات  مع  لقاءات  تنظيم   •
املجال للوقوف على واقع ممار�شتها امليدانية 

وجتاربها؛

من  امل�شتفيدين  ملاآل  تتبع  درا�شات  اإجناز   •
مية والرتبية غري النظامية؛ برامج حمو االأ

مية  • تقومي كل ما مت اإجنازه يف جمال حماربة االأ
والرتبية غري النظامية؛

• اإبراز التجارب الناجحة يف هذا املجال، ق�شد ا�شتثمارها.

ال�شنوي  التقرير  على  �شادق  املجل�س  اأن  اإىل  �شارة  االإ جتدر 

الرت�شيح  باب  وفتح   ،2007-2008 �شنة  بر�شم  ن�شطته  الأ

اإطار جتديد جلانه، وفق  لع�شوية اللجان الدائمة للمجل�س يف 

وكذا  املجل�س  تنظيم  باإعادة  القا�شي  ال�رسيف  الظهري  اأحكام 

مقت�شيات نظامه الداخلي.

اأن�ضطة اللجان الدائمة

1. هيكلة اللجان:
تنظيم  باإعادة  القا�شي  ال�رسيف  الظهري  ملقت�شيات  طبقا 

املجل�س، واأحكام نظامه الداخلي، عقدت اللجان الدائمة ثالثة 

ال�شتكمال  خ�ش�شتها   ،2008 دجنرب   22 يوم  اجتماعات 

خالل  اجلدد  اأع�شائها  انتخاب  مت  ما  بعد  اجلديدة،  هيكلتها 

دورة نونرب 2008. وقد اأ�شفرت هذه العملية عما يلي:

�ضالح:   1. جلنة ا�ضرتاتيجيات وبرامج االإ

انتخاب ال�شيد اأحمد عبادي رئي�شا للجنة، وال�شيد موالي احل�شني 

اأحليان مقررا لها؛

2. جلنة الربامج واملناهج والو�ضائط التعليمية: 

انتخاب ال�شيد عبد اللطيف اليو�شفي رئي�شا للجنة، وال�شيد عبد 

العايل م�شتور مقررا لها؛

3. جلنة الق�ضايا املوؤ�ض�ضاتية واملالية وال�رشاكة: 

انتخاب ال�شيد توفيق الوزاين ال�شهدي رئي�شا للجنة، وال�شيد موح 

بوداود مقررا لها؛

2. برنامج عمل اللجان:

جتديدها  بعد  وىل  االأ اجتماعاتها  الدائمة  اللجان  خ�ش�شت 

وقد   .2010 و   2009 ل�شنتي  برنامج عملها  واإعداد  ملناق�شة 

لل�شنتني  ا�شتغالها  موا�شيع  باقرتاح  طار  االإ هذا  يف  قامت 

برنامج عمل  واعتمادها يف  تدار�شها  انتظار  املذكورتني، يف 

املجل�س، وذلك يف ا�شتح�شار ملجاالت اخت�شا�شها املن�شو�س 

ولوية يف  عليها يف النظام الداخلي، وكذا للمو�شوعات ذات االأ

اآفاق ا�شتغال املجل�س:  

جلنة البرامج و املناهج في جلسة استماع إلى أساتذة التعليم االبتدائي
) 23 يناير 2009(
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�ضالح:   جلنة ا�ضرتاتيجيات وبرامج االإ

1. موا�شلة درا�شة مو�شوع التحكم اللغوي؛ 

مية؛ 2. موا�شلة درا�شة مو�شوع الرتبية غري النظامية وحماربة االأ

3. ت�شجيع التفوق و�شمان تكافوؤ الفر�س؛ 

4. التوجيه الدرا�شي واملهني؛ 

5. ولوج جمتمع املعرفة. 

جلنة الربامج واملناهج والو�ضائط التعليمية: 

التدري�س  وهيئة  ملهنة  اجلديد  الت�شور  اإعداد  موا�شلة   .1
والتكوين؛ 

2. املناهج والربامج؛  

3. الكتب املدر�شية والو�شائط التعليمية مبا فيها امل�شامني 
الرقمية ؛ 

4. حمددات النجاح والف�شل الدرا�شي؛ 

5. تدري�س العلوم؛ 

6. تنويع العر�س الرتبوي؛ 

بحاث املطبقة على الرتبية.  7. مر�شد الدرا�شات واالأ

جلنة الق�ضايا املوؤ�ض�ضاتية واملالية وال�رشاكة: 

1. موا�شلة دار�شة مو�شوع ال�رساكة املوؤ�ش�شاتية؛

2. متويل منظومة الرتبية والتكوين؛

وعلى  حمليا  جهويا،  وطنيا،  املنظومة  وتدبري  احلكامة   .3
�شعيد املوؤ�ش�شات التعليمية؛ 

4. م�رسوع املوؤ�ش�شة.

الهيئة الوطنية لتقومي منظومة الرتبية 

والتكوين لدى املجل�س

خرية، على  ارتكزت جهود الهيئة الوطنية للتقومي يف الفرتة االأ

ثالثة اأورا�س اأ�شا�شية تتمثل يف:

اإطار  يف  متت  التي  االختبارات  نتائج  حتليل  ا�شتكمال   •
املركز  مع  ب�رساكة  التعلمات،  لتقومي  الوطني  الربنامج 

اإعدادا  الوطنية،  الرتبية  لوزارة  التابع  لالمتحانات  الوطني 

للتقرير املو�شوعاتي ل�شنة 2009 واملتعلق بتقومي التح�شيل 

الدرا�شي لدى عينة وا�شعة من تالميذ ال�شنة الرابعة وال�شاد�شة 

من التعليم االبتدائي وامل�شتويني الثاين والثالث من التعليم 

عدادي. الثانوي االإ

• اإر�شاء برنامج للتطوير امل�شتمر للجودة يف موؤ�ش�شات التعليم 

املدر�شي.  التعليم  قطاع  مع  بتعاون  التاأهيلي،  الثانوي 

الثانويات  للقيادة على م�شتوى  اآليات  مر بو�شع  االأ ويتعلق 

املوؤ�ش�شة  �شري  بتتبع  ت�شمح  موؤ�رسات  على  تقوم  التاأهيلية، 

بر�شد  ثم،  ومن  والبيداغوجية،  التدبريية  امل�شتويات  على 

�شباب احلقيقية لالختالالت احلالية.  االأ

التقومي  ثقافة  اإر�شاء  اإىل  اأ�شا�شا  امل�رسوع  هذا  ويهدف 

الذاتي والقيادة لدى م�شريي املوؤ�ش�شات الثانوية التاأهيلية، 

من  متكن  معطيات  قاعدة  واإر�شاء  احلكامة،  اآليات  وتعزيز 

تقومي اأداء املوؤ�ش�شات يف اإطار نظام معلوماتي موحد، وكذا 

املوؤ�ش�شات  تطوير  يف  واإ�رساكهم  املحليني  الفاعلني  تعبئة 

التعليمية. 

�شارة اإىل اأن هذا الربنامج �شيتم اإخ�شاعه للتجريب  وجتدر االإ

كادمييات اجلهوية، يف مرحلة اأوىل. يف بع�س االأ

خلطر  عر�شة  كرث  االأ التالميذ  لر�شد  اآليات  على  اال�شتغال   •
مر باإر�شاء اآليات مرجعية وطنية  الهدر املدر�شي، ويتعلق االأ

وذلك  حمدداتها،  مبختلف  املدر�شي،  الهدر  حاالت  لتوقع 

بهدف و�شع التدابري الوقائية الالزمة للحد منها وحماربتها. 

وقد مت تنظيم دورة تكوينية يف املو�شوع ل�شالح اأطر الهيئة 

املجل�س،  لدى  والبحث  الدرا�شات  ومديرية  للتقومي  الوطنية 

يف  خمت�س  باحث  من  بتاأطري   ،2009 فرباير  و3   2 يومي 

مونرتيال  جامعة  من  املدر�شية«،  »البيئات  وحتليل  درا�شة 

بكندا.         

الدرا�ضات والبحث

اإجناز  على  املجل�س  لدى  والبحث  الدرا�شات  مديرية  تنكب 

يف  ومقرتحاته  اآرائه  عداد  الإ الداعمة  الدرا�شات  من  جمموعة 

موا�شيع ذات اأولوية، وذلك اإ�شهاما من املجل�س يف اإعطاء نف�س 

�شالح والرفع من فعالية ومردودية منظومة الرتبية  جديد لالإ

على  اال�شتغال  يف  املتبعة  العمل  منهجية  وترتكز  والتكوين. 

الراهن على م�شتوى  للو�شع  ت�شخي�شات دقيقة  الدرا�شات  هذه 

مقارنة  درا�شات  اإجراء  والتكوين؛  للرتبية  الوطنية  املنظومة 

واجليدة  الناجحة  املمار�شات  على  للوقوف  الدولية،  للتجارب 

وزيارات  مو�شوعاتية  ور�شات  تنظيم  العرب؛  وا�شتخال�س 

ميدانية؛ وكذا اإجراء ا�شتماعات وت�شاورات، تهم خمتلف الفاعلني 

واملوؤ�ش�شات والهيئات املعنية باملو�شوع. وتنتظم هذه الدرا�شات 

كما يلي:

ت�ضور  بخ�ضو�س  املجل�س  مقرتحات  عداد  الإ داعمة  درا�شة   •
جديد لهيئة ومهنة التدري�س والتكوين. وتهدف هذه الدرا�شة 

اإىل اقرتاح جماالت للتجديد تهم: املهام والكفايات والتكوين 

�شا�س وامل�شتمر؛ التقومي والرتقي املهني؛ احلقوق والواجبات  االأ

املهنية  للمدر�شني؛ ودور املدر�س واملكون يف اإجناح املدر�شة 

املغربية اجلديدة. 

• درا�شة يف اإطار اإعداد مقرتحات املجل�س حول �ضبل الرفع من 
كفايات التحكم اللغوي لدى املتعلمني، وتهدف هذه الدرا�شة 

اإىل: 
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تدري�شها  وم�شامني  طرائق  حتديث  العربية،  للغة  Ìبالن�ضبة 
املعارف  اإىل  بالنظر  فيها،  التحكم  قيا�س  اأدوات  وتطوير 

تقانها؛   والكفايات ال�رسورية الإ

مازيغية، اإقرار اإطار عمل وطني وا�شح كفيل بتحديد  Ìبالن�ضبة لالأ
و�شعها يف املنظومة، ودعم املنجزات على م�شتوى تدري�شها؛ 

لتدري�شها  مديري  خمطط  و�شع  جنبية،  االأ للغات  Ìبالن�ضبة 
والتحكم فيها، يت�شمن: جتديد تقنيات التدري�س، الرتكيز على 

�شا�س  االأ التكوين  تقوية  وال�شفهي،  الكتابي  التوا�شل  كفايات 

اللغات،  تعلم  جمال  يف  الرتبوي  الدعم  ملدر�شيها،  وامل�شتمر 

تطوير االختبارات املنمطة وتعميمها. 

عداد م�رشوع راأي املجل�س يف مو�ضوع الرتبية  • درا�شة داعمة الإ
مية. وتهدف هذه الدرا�شة اإىل اقرتاح  غري النظامية وحماربة االأ

وترية  ت�رسيع  ت�شتهدف  اإجرائية  عمل  مبداخل  جديدة  ية  روؤ

جناز، وحفز الطلب، والرفع من جودة العر�س وتنويعه يف  االإ

مية. جمايل الرتبية غري النظامية وحماربة االأ

• درا�شة تندرج يف اإطار اإعداد مقرتحات املجل�س حول تدري�س 
وتو�شيح  تطويره  اإىل  الدرا�شة  هذه  ت�شعى  بحيث  العلوم، 

ثلثي  توجيه  هدف  وحتقيق  للمتعلمني  العلوم  حتبيب  �شبل 

امليثاق(.  30 من  املادة  )وفق  العلمية  ال�شعب  نحو  التالميذ 

العلوم  تاريخ  تدري�س  بـ:  االهتمام  الدرا�شة  هذه  تركز  لذلك، 

من  العلمية  املواد  بني  االلتقائية  حتقيق  ب�شتيمولوجيا؛  واالإ

التخ�ش�شات؛  تكامل  اجتاه  يف  م�شرتكة  مو�شوعات  خالل 

العلوم  تدري�س  ربط  الغر�س؛  لهذا  املدر�شني   تكوين  حت�شني 

على  انفتاحه  مع  اجلامعي،  بالتعليم  التاأهيلي  الثانوي  يف 

القطاعات االقت�شادية؛ تدريب التالميذ على تقنيات املنهج 

العلمي املختربي، القائم على املالحظة واختبار الفر�شيات 

مباريات  احت�شان  على  اخلا�س  القطاع  ت�شجيع  والتجريب؛ 

االبتكار يف الثانويات التاأهيلية؛ متكني املتعلمني من تكوين 

ية اأفقية وجذابة للعلوم؛ وت�شجيع االبتكار  روؤ

العلمي والتقني لدى املتعلمني.

اإجناز  وتهم  الرتبوي،  نفاق  االإ حول  درا�شة   •
من  الرتبوي،  نفاق  لالإ متقا�شم  ت�شخي�س 

والتوزيع  والت�شيري  املوارد  تعبئة  حيث 

)التاأطري،  اجلودة  حت�شني  يف  واال�شتثمار 

دوات الديداكتيكية...(، ومن حيث  التكوين، االأ

امل�شتويات  ح�شب  والطالب،  التلميذ  تكلفة 

من  التوقعات  �شبط  الدرا�شية؛  وامل�شارات 

�شالح ح�شب  حيث االعتمادات ال�رسورية لالإ

نفاق  اأورا�شه واأهدافه؛ و�شع اآليات لرت�شيد االإ

الرتبوي؛ وتعبئة موارد جديدة لتمويل اأورا�س 

التجديد.

• درا�شة حول حمددات النجاح الدرا�ضي. وتهدف 
�شا�شية  هذه الدرا�شة اإىل ت�شخي�س العوامل االأ

النجاح  يف  املوؤثرة  واخلارجية  الداخلية 

والف�شل الدرا�شيني؛ و�شع اأدوات لقيا�س اأثر 

هذه املحددات وتفاعالتها؛ توظيف مقاربات 

كمية ونوعية لتحديد اآثار املتغريات والعوامل املتحكمة يف 

النجاح والف�شل الدرا�شيني؛ واإر�شاء خطة اإ�شرتاتيجية للتدخل 

النجاح  وحت�شني  وتوطيد  الدرا�شي،  الف�شل  معاجلة  ق�شد 

الدرا�شي، بغاية ت�شجيع التفوق واالمتياز والرفع من فعالية 

ومردودية املنظومة الظنية للرتبية والتكوين. 

• درا�شة حول تنويع العر�س الرتبوي، تهدف اإىل: فتح خيارات 
وىل من الثانوي  متعددة اأمام املتعلمني، ابتداء من ال�شنة االأ

التاأهيلي، تالئم حاجاتهم وميوالتهم وقدراتهم؛ اقرتاح هيكلة 

وم�شالك  �شعب  باعتماد  التاأهيلي،  الثانوي  للتعليم  جديدة 

موجهة نحو املهن، وكذا م�شالك اأدبية  وعلمية وتقنية بلغات 

ومبداأ  الفر�س   تكافوؤ  اإعمال  مبداأ   بني  املزاوجة  اأجنبية؛  

املناهج  من  جزء  تخ�شي�س  واالمتياز؛  التفوق  ت�شجيع 

يقاعات  والربامج  للخ�شو�شيات اجلهوية واملحلية؛  مالءمة االإ

الزمنية للتدري�س والتعلم  للمتغريات اجلغرافية واالجتماعية؛  

عمال  البيداغوجيا الفارقية،  اآليات  للدعم الرتبوي والإ اإقرار 

للتوجيه  نظام   واعتماد  عدادي؛  واالإ االبتدائي  يف  وال�شيما 

يت�شم  بالفعالية واملواكبة واملرونة.

�رشاف  موازاة مع ما �شبق، مت ال�رسوع يف البحث يف مو�شوع االإ

على  عالقتها  يف  مهامه،  وتو�شيح  لتحديد  الرتبوي،  والتاأطري 

اخل�شو�س، مع االرتقاء بهيئة ومهنة التدري�س، وتاأطري الفاعلني 

وحدات  وتقومي  وتتبع  االقت�شاء،  عند  وموؤازرتهم،  الرتبويني 

حت�شني  يف  والناجعة  الفاعلة  وامل�شاهمة  والتعليم  الرتبية 

مردودية منظومتنا الرتبوية.

الرتبوية  امل�ضامني  مو�شوع  يف  البحث  يف  ال�رسوع  مت  كما 

الرقمية، حيث مت الوقوف على مقاربات وا�شرتاتيجية يف خمتلف 

اجلديدة  التكنولوجيات  باعتماد  والتكوين،  التدري�س  و�شعيات 

عالم والتوا�شل )TIC(. ويتوخى من هذا العمل، حت�شني اأ�شاليب  لالإ

مردودية  من  والرفع  الرتبوي،  العر�س  وتنويع  والتعلم،  التدري�س 

املنظومة الرتبوية.

�شالح يف ا�شتماع اأويل حول مو�شوع  جلنة ا�شرتاتيجيات وبرامج االإ

مية )21 نونرب 2008( الرتبية غري النظامية و حماربة االأ
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يقظة علمية

م�رسوع  اإر�شاء  على  حاليا  والبحث  الدرا�شات  مديرية  تنكب 

تو�شيع  اإطار  يف  يندرج  م�رسوع  وهو  علمية«،  »يقظة  اإعداد 

بحاث،  على للتعليم يف جمايل الدرا�شات واالأ اأن�شطة املجل�س االأ

يف  العلمية  والبحوث  امل�شتجدات  اآخر  بر�شد  مر  االأ ويتعلق 

والدويل.  الوطني  ال�شعيدين  على  والتكوين  الرتبية  جماالت 

وتهم هذه اليقظة خمتلف ميادين البحوث، والدرا�شات املنجزة 

)علوم الرتبية، علم اجتماع الرتبية، اقت�شاد الرتبية، علم نف�س 

الرتبية...(، بغاية ا�شتثمارها يف الق�شايا املطروحة للمنظومة 

طار،  الوطنية للرتبية والتكوين والدرا�شات املربجمة يف هذا االإ

وذلك من اأجل اإ�شفاء ال�شبغة العلمية على هذه الدرا�شات.

بهيئة  املتعلقة  اال�ضتماع  جل�ضات 

ومهنة التدري�س والتكوين 

الت�شور  م�رسوع  بخ�شو�س  والبحث  الدرا�شة  تعميق  اإطار  يف 

اجلديد حول مهنة وهيئة التدري�س والتكوين، و�شعيا اإىل اإغناء 

على  االأ املجل�س  يقوم  املو�شوع،  هذا  يف  املجل�س  مقرتحات 

تعميق  اإىل  اأ�شا�شا،  تهدف،  ا�شتماع  جل�شات  بتنظيم  للتعليم 

الفعاليات املعنية يف  اأكرب عدد ممكن من  الت�شخي�س واإ�رساك 

يف  وذلك  والهيئة،  املهنة  لهذه  امل�شتقبلية  فاق  االآ ا�شت�رساف 

اإطار تكري�س املقاربة الت�شاورية والت�شاركية التي اأقرها املجل�س 

�شا�س. كما ت�شعى  كمنهحية لال�شتغال على هذا املو�شوع باالأ

�شغاء  هذه اجلل�شات اإىل تو�شيع النقا�س املتعدد والت�شاور واالإ

وىل،  اإىل الفاعلني الرتبويني املعنيني بهذا امل�رسوع بالدرجة االأ

املجاالت  تهم  التي  �شا�شية  االأ الق�شايا  بخ�شو�س  وال�شيما 

الثالث التالية:

• الكفايات والتكوين والبحث والتقومي والرتقي املهني؛

• احلقوق والواجبات املهنية؛

• دور املدر�س واملكون يف اإجناح املدر�شة املغربية اجلديدة.

عن  ممثلني  اال�شتماعات  بهذه  امل�شتهدفة  العينات  وت�شمل 

اجلامعات،  �شاء  وروؤ وامل�شتويات،  �شالك  االأ املدر�شني مبختلف 

قليميني،  االإ والنواب  كادمييات،  االأ ومديري  الكليات،  وعمداء 

التعليمية،  واملوؤ�ش�شات  الرتبوية  طر  االأ تكوين  مراكز  ومديري 

عن  ممثلني  وكذا  املهنية،  واجلمعيات  التعليمية،  والنقابات 

باء والتالميذ والطلبة واملتدربني. املكونني وجمعيات االآ

وهكذا، فاإنه من املقرر تنظيم حوايل 30 جل�شة، توؤطرها جلنة 

على  االأ املجل�س  لدى  التعليمية  والو�شائط  واملناهج  الربامج 

وقد  م�شارك.   400 يناهز  ما  م�شاهمة  و�شتعرف  للتعليم، 

خاللها  مت   ،2009 يناير   23 يف  اجلل�شات  هذه  اأوىل  انطلقت 

التعليم  واأ�شاتذة  االبتدائي  التعليم  اأ�شاتذة  اإىل  اال�شتماع 

 30 يوم  املنظمة  التالية،  اجلل�شات  وهمت  عدادي،  االإ الثانوي 

عن  وممثلني  التاأهيلي  الثانوي  التعليم  اأ�شاتذة   ،2009 يناير 

اجلمعيات املهنية لهيئة التدري�س. و�شت�شتمر هذه اجلل�شات اإىل 

غاية اأواخر �شهر اأبريل 2009. 

             

جل�شة ا�شتماع اإىل هيئة التفتي�س الرتبوي للتعليم االبتدائي

 

النظامية  غري  الرتبية  ور�ضات 

مية وحماربة االأ

املجل�س حول  اإجنازها  التي ي�رسف على  الدرا�شة  �شياق  يف 

مية واآفاقها،  واقع برامج الرتبية غري النظامية وحماربة االأ

يف اأفق اإعداد م�رسوع راأيه يف هذا ال�شاأن، ُنظمت ور�شتا عمل 

�شالح، وبتن�شيق  باإ�رساف من جلنة ا�شرتاتيجيات وبرامج االإ

اأطرهما  مية،  االأ وحماربة  النظامية  غري  الرتبية  قطاع  مع 

مب�شاركة  بالدرا�شة،  القيام  مهمة  اإليه  اأوكلت  الذي  اخلبري 

من  املجال  هذا  يف  نا�شطة  مدنية  جمعية  اأربعني  من  عينة 

خمتلف مناطق املغرب.

ذات  �شئلة  االأ من  عدد  تدار�س  الور�شتني  هذين  ا�شتهدفت 

ال�شلة باآفاق برامج الرتبية غري النظامية وبربامج حماربة 

والبيداغوجية،  �شرتاتيجية،  االإ امل�شتويات  على  مية  االأ

وذلك  واملالية..،  والتوا�شلية،  والتدبريية،  والتنظيمية، 

وانطالقا  ال�شاأن،  هذا  يف  املنجزة  الت�شخي�شات  اإىل  ا�شتنادا 

امل�شاركة،  اجلمعيات  راكمتها  التي  فكار  واالأ التجارب  من 

ممثلون عن الجمعيات المهنية لهيئة التدري�س
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تبني من خالل درا�شة املقاالت التي مت انتقاءها يف امللخ�س 

نونرب  بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  للمجل�س،  اليومي  ال�شحفي 

2008 ويناير 2009، وعددها 402 مقالة، اأن الق�شايا التي 
كرب من اهتمام ال�شحافة الوطنية هي: �شغلت احليز االأ

الرتبية  بقطاع  الب�رشية  املوارد  وتدبري  املدر�س  اأو�ضاع 

بقطاع  الب�رسية  املوارد  تدبري  مو�شوع  ا�شتاأثر  والتكوين: 

وفر من اهتمام ال�شحافة، باعتباره  الرتبية والتكوين باحلظ االأ

�شالحي، ومو�شوع ان�شغال يومي  اأ�شا�شيا للم�شل�شل االإ مرتكزا 

�رس املغربية.  الف العاملني بالقطاع ول�رسيحة عري�شة من االأ الآ

الفئة  هذه  طرف  من  عنها  املعرب  املطالب  تغطية  عن  فف�شال 

�رسابات التي �شجلت خالل هذه الفرتة، تطرقت املقاالت  وكذا االإ

�شكاليات والق�شايا التالية: املدرجة �شمن هذا الباب لالإ

بتدبري  املتعلق  �شقه  يف  اال�شتعجايل  الربنامج  م�شتجدات   •
املوارد الب�رسية، )التوظيف بالتعاقد(؛

• امل�رسوع اجلديد اخلا�س بتقومي اأداء موظفي قطاع الرتبية 
الوطنية؛

ر�شد  مع  �شافية،  االإ وال�شاعات  الغياب  ظاهرتي  ا�شتفحال   •
مردودية  وعلى  املتعلمني  م�شار  على  ال�شلبية  اآثارهما 

منظومة الرتبية والتكوين؛

ال�رسيحة  لهذه  االعتبار  رد  و�رسورة  املدر�س،  و�شعية   •
الرتبوية؛

• ظروف العمل، خ�شو�شا يف املناطق املعزولة.
حميط املوؤ�ض�ضات التعليمية: اأبان عدد املقاالت امل�شجلة يف 

الباب عن ان�شغال كبري مبحيط املدر�شة وما �شار يطبعه  هذا 

املوؤ�ش�شات  حميط  ويف  داخل  اأ�شكاله  بجميع  للعنف  تنام  من 

اأو�شاط  لها يف  والتعاطي  التعليمية، وتفاقم جتارة املخدرات 

جمعيات  ا�شتياء  على  الوطنية  ال�شحف  وقفت  وقد  التالميذ... 

ولياء والفاعلني الرتبويني من هذا الو�شع ملا له من  باء واالأ االآ

النداءات  م�شجلة  الرتبوية،  العملية  �شري  على  �شلبية  تداعيات 

املتكررة لتدخل كل املعنيني بالعملية الرتبوية ل�شمان ظروف 

التاأكيد  مع  لكن  منية،  االأ الدوائر  وال�شيما  �شوية،  وتعلم  عمل 

على �رسورة م�شاعفة اجلهود على م�شتوى الوزارة فيما يتعلق 

بالتح�شي�س والتوعية والوقاية.  

على  تاأكيدها  يف  اال�ضتعجايل:  واملخطط  �ضالح  االإ حتديات 

�شالح، اأولت ال�شحافة اهتماما خا�شا  �رسورة ت�رسيع وترية االإ

للربنامج اال�شتعجايل، بو�شفه خارطة طريق ترمي اإىل اإعطاء 

راء واالنتظارات  �شالح.  وقد عر�شت خمتلف االآ نف�س جديد لالإ

التي عرب عنها الفاعلون الرتبويون، بني متفائلني وم�شككني يف 

جدوى هذا الربنامج، مع الوقوف عما و�شفته بع�س امل�شادر 

البنى  وتدهور  نق�س  وال�شيما  املخطط،  جناح  اأمام  بالعقبات 

التحتية التعليمية وما يرتتب عنه من اكتظاظ، وهدر مدر�شي، 

و�شعف يف ن�شبة التلقي واال�شتيعاب لدى املتعلمني. 

الهدر املدر�ضي: ا�شتاأثرت ظاهرة الهدر بحظ وافر من االهتمام 

الوطني،  والتعليمي  الرتبوي  لل�شاأن  ال�شحفية  التغطية  يف 

حتقيق  على  الظاهرة  هذه  خطورة  على  التاأكيد  مت  بحيث 

الهدر  خا�شيات  على  الوقوف  مع  التمدر�س؛  تعميم  اأهداف 

حماولة  ويف  واحل�رسي.  القروي  الو�شطني  من  بكل  املدر�شي 

العالقة  تربز  الظاهرة،  هذه  النت�شار  املحددة  العوامل  لر�شد 

بني املدر�س واملتعلم كاأحد اأهم العوامل املوؤثرة، حيث ت�شف 

بع�س امل�شادر »العالقة غري الطبيعية بني التلميذ واملدر�س« 

على اأنها م�شدر اأ�شا�شي للخوف ومن ثم االنقطاع عن الدرا�شة، 

الف�شل  ظاهرة  على  الق�شاء  يف  »فامل�شوؤولية  حال،  اأية  وعلى 

�شا�س اإىل املوؤ�ش�شة التعليمية«. الدرا�شي ... تعود باالأ

كما احتلت اأعمدة ال�شحف موا�شيع خمتلفة تبني عن اهتمامات 

عامة،  ب�شفة  الرتبوي  بال�شاأن  واملهتمني  الرتبويني  الفاعلني 

املراقبة  ونظام  الرتبوي  �رساف  االإ خمتلفة،  بدرجة  همت، 

ويل والتقومي وال�شهادات اجلامعية. والعطل والتعليم االأ

التربية والتكوين في الصحافة الوطنية

تطوير  يف  اإ�رساكها  بهدف  وذلك 

وتقوية هذه الربامج وا�شت�رساف اآفاق 

لتمكينها  امل�شتقبلية  العمل  ومداخل 

التكوين  يف  بدورها  اال�شطالع  من 

والتاأهيل على اأح�شن وجه.

مية مب�شاركة عينة من اجلمعيات  ور�شة عمل حول برامج حماربة االأ

النا�شطة يف هذا املجال )14 يناير 2009(
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مفكرة

 14 RASCH والتحليل املتعدد امل�شتويات«، يومي  الثاين للتقومي يف مو�شوع: »منوذج  ال�شنوي  امللتقى   §
2009 بالرباط اأبريل  و15 

ت�شخي�شية  والتكوين: مقاربات  الرتبية  اللغات يف منظومات  »تدري�س وتعلم  العلمية حول:  الندوة   §
2009 بالرباط 19 و20 مايو  وا�شت�رسافية«، يومي 

2009 20 و21 يوليوز  § الدورة العادية التا�شعة للمجل�س: 

2009 23 و24 نونرب  § الدورة العادية العا�رسة للمجل�س: 

على للتعليم ن�رسة املجل�س االأ

ق�شم االت�شال والتوثيق

الهاتف: 25 44 77 037 - الفاك�س: 12 46 77 037

www.cse.ma :لكرتوين لكرتوين: contact@cse.ma - املوقع االإ الربيد االإ

�شهام  �شالح واالإ Ì يف اإطار �شعي املجل�س امل�شتمر لدعم �شريورة االإ
برجمة  متت  املنظومة،  وفعالية  جودة  موؤ�رسات  من  الرفع  يف 

اأفق  يف  عليها  اال�شتغال  �شيتم  التي  املجددة  امل�شاريع  من  عدد 

بالرتبية  املعنية  القطاعات  مع  بتعاون   ،2009-2010 �شنتي 

والتكوين، تهم اأ�شا�شا:

• التفتي�س الرتبوي؛

دارة الرتبوية والتدبري الت�شاركي؛ • االإ

ق�شام التح�شريية؛ • التربيز واالأ

• اجل�شور واملمرات بني مكونات املنظومة؛

• التعليم اخل�شو�شي؛

• قراءة يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين.

ول من جملة »املدر�شة املغربية«،  Ì موا�شلة اأ�شغال اإجناز العدد االأ
واإعداد  املقبل؛   2009 ماي  �شهر  اإىل  اإ�شداره  تاريخ  اأرجاأ  الذي 

عداد اخلم�شة املقبلة، وتتعلق ب:  اأر�شيات االأ

• اجلامعة واملجتمع؛

• اللغة واملدر�شة املغربية؛ 

• املدر�س، املدر�شة، واملجتمع؛ 

• املقاربات البيداغوجية واإ�شالح املدر�شة؛ 

• املدر�شة وتكافوؤ الفر�س.

ول من دورية »دفاتر الرتبية والتكوين«  Ì التح�شري للعدد االأ

Ì موا�شلة اال�شتغال على قامو�س ومعجم مفاهيم الرتبية 
والتكوين. 

آفاق في املسار 


