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ــات اإلدمــاج االجتماعــي  ــم وظائــف المدرســة، وتشــكل إحــدى آلي ــم فــي صمي ــة علــى القي تقــع التربي
والثقافــي لألجيــال المتعلمــة، وتحقيــق التماســك االجتماعــي، وتأهيــل الــرأس المــال البشــري، ورافعــة 

لترســيخ مغــرب المواطنــة والديمقراطيــة والعــدل والتســامح والســام.

المرجعيات األساس للقيم التربوية

منظومة القيم المنصوص عليها في دستور المملكة؛	 
التوجيهات الملكية المرتبطة بالقيم وفضائل السلوك المدني؛	 
»الرؤيــة االســتراتيجية لإلصــاح 2015 - 2030 مــن أجــل تحقيــق مدرســة اإلنصــاف والجــودة 	 

واالرتقــاء«.

السياق

التحــوالت التــي يعرفهــا المجتمــع المغربــي، ال ســيما: اإلصاحــات المؤسســاتية والتشــريعية؛ 	 
انخــراط المغــرب فــي المنظومــة والمواثيــق الدوليــة لحقــوق االنســان؛ المكانــة التــي أضحــت 
ــي تعرفهــا  ــة، فــي ظــل التحــوالت الت ــم ضمــن االســتراتيجيات األممي ــى القي ــة عل تحتلهــا التربي

مجتمعــات اليــوم؛
تنامــي الظواهــر الســلبية الُمِخلــة بمختلــف الحقــوق لــدى األطفــال والفتيــان والشــباب، ذكــورًا 	 

وإناثــًا، داخــل المدرســة وفــي محيطهــا.

األهداف

بناء تصور بمداخل متكاملة للتربية على القيم بالمدرسة المغربية؛	 
تعزيز قيام المنظومة التربوية بوظيفتها في التنشئة االجتماعية والتربية؛ 	 
تقوية قدرة المدرسة على تمكين خريجيها)تها( من االندماج السلس في المجتمع؛	 
ــر أســاليب العمــل التربــوي للمدرســة، ونظــام العاقــات داخــل فضاءاتهــا وفــي محيطهــا، 	  تطوي

علــى نحــو يرســخ البعــد القيمــي وثقافــة الحقــوق والواجبــات؛ 
جعل المنظومة التربوية رافعة لترسيخ مجتمع المواطنة والسلوك المدني.	 

التصور الناظم للمقاربة الجديدة

أربعة عناصر تشخيصية1

عــدم وضــوح وانســجام منظومــة القيــم المدرســية، واتســاع الهــوة بيــن الخطــاب حــول القيــم 	 
والحقــوق والواجبــات، وبيــن ضعــف األثــر والممارســة الفعليــة لهــا، بالنظــر الســتفحال الســلوكات 

الامدنيــة المخلــة بالقيــم داخــل المدرســة وفــي محيطهــا ؛



سبعة مجاالت لترسيخ ناجع للتربية على القيم بالمدرسة المغربية4

مجــال المناهــج والبرامــج والتكوينــات: اختيــار مصفوفــة القيــم ذات األولويــة وإعــداد أطــر ودالئــل  أ. 
مرجعيــة؛ وإدمــاج المقاربــة القيميــة والحقوقيــة فــي المناهــج والبرامــج.

والرقمــي  اإلعامــي  الفضــاء  أدوار  تعزيــز  الرقمــي:  والفضــاء  المتعــددة  الوســائط  مجــال  ب. 
القيــم. علــى  التربيــة  وأنشــطة  برامــج  فــي  التعليميــة  بالمؤسســات 

مجــال الحيــاة المدرســية والجامعيــة والممارســات المواِطنــة:  تعميــم األنديــة التربويــة ؛  تنميــة  ج. 
روح المبــادرة والممارســات المواِطنــة فــي إطــار مشــروع المؤسســة؛ تمكيــن المتعلميــن)ات( 
ــات  ــة؛ إرســاء آلي ــاة المدرســية والجامعي ــر الحي ــة والمشــاركة فــي تدبي ــات التمثيلي ــات وآلي مــن بني

لإلنصــات وللوســاطة وتدبيــر الخافــات والحــوار والتفــاوض.
مجــال الفاعليــن)ات( التربوييــن)ات(: إدمــاج مؤشــرات محــددة فــي التربيــة علــى القيــم فــي  د. 
عمليــات ولــوج المهــن التربويــة والتكوينيــة، أو عنــد الترشــح للمســؤوليات المختلفــة؛ تعزيــز مناهــج 
التكويــن األســاس والمســتمر ببرامــج ذات الصلــة؛ تثميــن وتكريــم المبــادرات المجتهــدة فــي 

أســاليب التربيــة القيميــة.
مجــال عالقــة المؤسســة التربويــة بالمحيــط والشــراكات مــع الفاعليــن المؤسســاتيين والمجتمــع  ه. 
المدنــي: تجديــد صيــغ الشــراكة والتعــاون مــع األســر فــي مشــاريع وبرامــج التربيــة علــى القيــم؛ 
نهــج سياســات التقائيــة وشــراكات مثمــرة مــع الفاعليــن المؤسســاتيين، وهيئــات ومنظمــات 

وجمعيــات المجتمــع المدنــي. 
مجــال البحــث العلمــي والتربــوي: دعــم البحــث التربــوي فــي قضايــا التربيــة علــى القيــم وإدماجهــا  و. 
الموضــوع،  حــول  الوطنيــة  والتقاريــر  والدراســات  البحــوث  تعميــم  البحثيــة؛  المشــاريع  فــي 
واســتثمارها مــن طــرف السياســات العموميــة التربويــة لهــا فــي تطويــر منظومــة التربيــة علــى 

القيــم؛ بلــورة منظومــة قيميــة داخليــة للبحــث العلمــي. 
مجــال الفئــات فــي وضعيــة إعاقــة وفــي وضعيــات خاصــة وضعيــة هشاشــة والفئــات المعرضــة  ز. 
أو الحاملــة للهشاشــة: تعزيــز سياســات اإلنصــاف وتعميــم التمــدرس والتكويــن، لفائــدة الفئــات 
ــة للهشاشــة؛ بلــورة  مــن ذوي اإلعاقــات أو فــي وضعيــات خاصــة والفئــات المعرضــة أو الحامل
برامــج عمــل لفائــدة األطفــال والشــباب المغاربــة فــي المهجــر لتمكينهــم مــن قيــم مجتمعهــم 

ــي. األصل

ست توصيات ختامية5

وضع برنامج عمل وطني وجهوي للتفعيل؛	 
إعداد ميثاق تربوي تعاقدي وطني للتربية على القيم مؤطر للتدابير التربوية والشراكات؛	 
إعداد إطار مرجعي عام لمنظومة القيم المستهدفة ومجاالت التربية عليها؛	 
تكاملهــا 	  مراعــاة  مــع  والتوصيــات،  المقترحــات  تفعيــل  فــي  واألســاليب  المقاربــات  تنويــع 

؛ وانســجامها
تعزيز أدوار الرصد والتقييم المنتظم؛	 
توفير شروط إنجاح تفعيل توصيات التقرير.	 



ستة مبادئ مهيكلة2

نجاح التربية على القيم رهين بضرورة ترسيخ منظومة قيمية:	 
تنسجم مع الخيارات األساسية لألمة المعبر عنها في دستور المملكة؛  -

ُتواِزن بين الحقوق والواجبات؛  -
تجد تجسيدها في الممارسات والسلوكات؛   -

التربيــة علــى القيــم مســؤولية مشــتركة، بيــن المدرســة وباقــي المؤسســات التربويــة والتأطيريــة 	 
)األســرة، الهيــآت السياســية والنقابيــة والثقافيــة والمدنيــة، وســائل اإلعــام...(؛

ــة للمدرســة، ومقــوم مــن مقومــات جودتهــا، لكونهــا تشــمل 	  ــم وظيفــة أفقي ــى القي ــة عل التربي
مختلــف األطــوار واألســاك التعليميــة والتكوينيــة، وتســتدعي اندمــاج مكونــات هــذه القيــم 

الثقافيــة والفكريــة والدينيــة والتاريخيــة والجماليــة، وتكامــل مقارباتهــا المنهاجيــة؛
التنظيــم المؤسســاتي لبنيــات العمــل التربــوي داخــل المدرســة وبيئــة التعليــم والتعلــم عامــٌل 	 

ــة العامــة؛ ــات النظري ــة مــن الخطاب ــر نجاع ــم، وأكث ــى القي ــة عل ــاح التربي محــورٌي فــي نج
جــودة التكويــن المتيــن والتأهيــل المائــم للفاعليــن)ات( التربوييــن)ات(، بمــا فــي ذلــك تنميــة 	 

بيداغوجيــات التربيــة علــى القيــم والقــدوة لديهــم ســبيل لجــودة التربيــة علــى القيــم؛
الدوليــة 	  المواثيــق  مــع  انســجام  فــي  والتعلمــات،  التربيــة  لجــودة  المائمــة  المدرســية  البيئــة 

القيــم. علــى  للتربيــة  المســتمرة  للتنميــة  والكرامــة، الزمــة 

شبه غياب للتقييمات المنتظمة لبرامج التربية على القيم وألثرها في الممارسات؛ 	 
رهــان قــوي علــى أدوار الفاعليــن)ات( التربوييــن)ت(، مقابــل ضعــف تكوينهم األســاس والمســتمر 	 

فــي مجــال القيــم والتربيــة عليهــا؛
تأكيــد األدوار الوازنــة لمحيــط المدرســة فــي التربيــة علــى القيــم، مقابــل محدوديــة قدرتهــا علــى 	 

تنميــة الشــراكات فــي هــذا الشــأن.

أربعة توجهات3

ماءمــة منظومــة القيــم المدرســية مــع التطــورات والمســتجدات المجتمعيــة الوطنيــة والمحليــة 	 
والعالميــة؛

تكامــل وشــمولية منظومــة القيــم المدرســية: قيــم االنتمــاء الدينــي والوطنــي؛ قيــم المواطنــة 	 
المحليــة والعالميــة؛ قيــم المحافظــة علــى البيئــة وتنميتهــا المســتدامة؛ قيــم البيئــة المدرســية؛

الوظائــف 	  باقــي  مــع  يتكامــل  القيــم  علــى  للتربيــة  منســجم  مرجعــي  نمــوذج  وتطويــر  بلــورة 
والبحــث؛ والتأطيــر،  والتكويــن  والتعلــم،  التعليــم  فــي  األخــرى  المدرســية 

ــد 	  ــط، واالســتثمار الجي ــن المحي ــة وبي ــة الوطني ــن المنظومــة التربوي ــر الشــراكة والتعــاون بي تطوي
إلمكاناتــه المعرفيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والماديــة.


