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كلمة شكر
لــم يكــن لهــذا التقييــم أن ينجــز ويــرى النــور لــوال المســاهمة القيمــة لعــدة
أشــخاص ومؤسســات.
وبهــذه المناســبة ،نتوجــه بخالــص شــكرنا ،أوال للســيد محمــد أبــو صــاح الكاتــب
العــام لقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ولــكل مســاعديه ،ونخــص
بالذكــر ،الســادة المديريــن محمــد الطاهــري ،ويوســف لوليــدي ،والســادة
عبــد الــرزاق بنســاكة ،وعبــد الرحمــان العثمانــي ورضــوان أســد وعبــد الكريــم
عفيــف لدعمهــم لعملنــا مــن خــال توفيــر المعطيــات واإلحصائيــات الخاصــة
بالتعليــم العالــي بالمغــرب .كمــا نخــص بالشــكر الســادة رؤســاء الجامعــات
علــى تعاونهــم ودعمهــم لمشــاريع الهيئــة.
كمــا نتوجــه بالشــكر واالمتنــان لــكل العمــداء والمديريــن واألســاتذة الباحثيــن
الذيــن شــاركوا فــي ورشــة التفكيــر بتاريــخ  21شــتنبر  2017وقدمــوا لنــا بســخاء
تجاربهــم وخبراتهــم المهمــة وأدلــوا لنــا بتقديراتهــم للحيــاة الجامعيــة
علــى المســتوى البيداغوجــي وكذلــك علــى مســتوى الحكامــة وبيئــة األحيــاء
الجامعيــة.
ونشــكر كذلــك األســتاذ محمــد عبــد ربــي علــى العمــل الــذي قــام بــه بــكل
مهنيــة مــن خــال قيــادة  12مجموعــة بؤريــة مــع الطلبــة بجامعتيــن مغربيتين.
كمــا نتوجــه كذلــك بالشــكر الجزيل للســيدات فضيلة كايــو وليــا اينونغمان من
البنــك الدولي-مكتــب المغــرب العربــي ،لمســاهمتهما القيمــة فــي مشــاركة
وتبــادل المعطيــات الخاصــة بالبحــث الوطنــي حــول الحكامــة الجامعية.
وأخيــرا وليــس آخــرا ،نتقــدم بالشــكر الخالــص لــكل أعضــاء المجلــس الذيــن
ســاهموا فــي إغنــاء هــذا التقييــم مــن خــال نقاشــاتهم وتعليقاتهــم
وتوصياتهــم خــال اجتماعــات المكتــب وخــال الــدورة العامــة للمجلــس
األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بتاريــخ  16يوليــوز .2018
رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم

تقديم
يشــكل التعليــم العــايل الــذي يوجــد يف قمــة هــرم منظومــة
الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي أحــد أعمــدة تنميــة
البــاد ،ألنــه يحمــل مــروع تكويــن الشــباب وإنتــاج املعرفــة
األكادمييــة ،كــا أنــه مطالــب باإلجابــة عــن األســئلة التــي
تطرحهــا الرهانــات املجتمعيــة والتحديــات يف ســياق عوملــة
الرتبيــة والتكويــن والبحــث.
لقــد حققــت الجامعــة املغربيــة ،منــذ إقـرار القانــون ،(((01.00
تطــورا هامــا بخصــوص عــرض التكويــن؛ وذلــك بفضــل مبــادرات
حميــدة ومجــددة تجلــت أساســا يف التوســيع الهائــل للبنيــات
التحتيــة ،وهــو مــا يشــهد عليــه إحــداث جامعــات جديــدة،
واالنفتــاح عــى التجــارب الدوليــة بفعــل ال ـراكات العديــدة
التــي انخــرط فيهــا العديــد مــن األســاتذة الباحثــن مــن أجــل
إقــرار حركيــة وتبــادالت الطلبــة والباحثــن عــى املســتوى
الــدويل .وزيــادة عــى ذلــك ،رافــق هــذا املجهــود مضاعفــة
املنــح بغــرض دمقرطــة التعليــم العــايل .وقــد اســتوجبت هــذه
التحــوالت جميعهــا ،انخراطــا مســتمرا للمســؤولني عــن هــذا
النظــام لالرتقــاء باإلصالحــات وترســيخها.
وبالرغــم مــن هــذه املجهــودات املبذولــة ،فــإن التعليــم العــايل،
يجــد نفســه مطالبــا أكــر فأكــر باإلجابــة عــى طلــب اجتامعــي
ملــح ومتعــدد .ويتجــى أهــم مطلــب يف تأكيــد الحاجــة
إىل عــرض للتكويــن الجيــد ،ميكــن خريجــي الجامعــات مــن
كل املؤهــات الرضوريــة ملواجهــة الحيــاة النشــيطة وســوق
الشــغل .لذلــك ،متثلــت املهمــة األوىل للتعليــم العــايل يف متكــن
خريجــي الجامعــات مــن الكفايــات التــي تيــر االرتقــاء لهــم
وملجتمعهــم.
يســتقبل التعليــم العــايل أجيــاال متتاليــة مــن الطلبــة مــن
أجــل تهييئهــم للحيــاة النشــيطة .وباملقابــل ،يشــعر هــؤالء
الشــباب ،وبشــكل مــروع ،بالقلــق واالرتيــاب املواكبــن
ملرورهــم بالجامعــة ولعيشــهم أجواءهــا ،وترقبهــم لتكويــن
يشــكل مصــدرا «ملهــارة العيــش» ،ويســمح لهــم الحقــا بالولــوج
«لرفاهيــة العيــش».
ففــي بلــد ســائر نحــو النمــو ،يقتــي التقــدم االقتصــادي
واالجتامعــي والثقــايف ،التوفــر عــى تعليــم عــال ،ينتــج كفــاءات
ومي ِّكــن مــن مؤهــات مالمئــة ،ويك ـ ِّون شــبابا متعلمــن بشــكل
كبــر مــن أجــل تحمــل املســؤولية داخــل مقــاوالت مختلــف
القطاعــات االقتصاديــة ،وأيضــا داخــل مؤسســات الخدمــة
العموميــة.

وبالفعــل ،فــإن املوظفــن واألطــر والتقنيــن ،الذيــن يتحملــون
مســؤوليات حاســمة يف القطاعــن ،الخــاص والعــام ،ويتخــذون
الق ـرارات الالزمــة للســر الجيــد للدولــة ،هــم خريجــو التعليــم
العــايل .كــا ينتــج هــذا التعليــم العــايل ،املثقفــن والباحثــن
املســاهمني بالــرورة يف تطويــر الثقافــة واملعرفــة ،وبشــكل
أوســع ،املجتمــع برمتــه .فالتعليــم العــايل مطالــب بقــوة ،بإرســاء
منــوذج للتنميــة الدامجــة التــي تيــر تكافــؤ الفــرص وتدعــم
دمقرطــة البــاد .وباختصــار ،إن التعليــم العــايل مطالــب بوضــع
أســس مجتمــع املعرفــة.
لقــد أصبــح التعليــم العــايل ،يف ســياق العوملــة التــي أججــت
املنافســة بــن االقتصاديــات الوطنيــة ،يواجــه متطلبات املنافســة
الدوليــة التــي تقتــي تكويــن متخرجــن مبواصفــات عاليــة
الجــودة ،واإلحاطــة بالتحديــات الحاســمة ،خصوصــا بالنســبة
لبلــد ســائر يف طريــق النمــو مثــل املغــرب.
إن األداء العــام للتعليــم العــايل يتســم بالــرورة بتعــدد األبعــاد،
مــا دام يراهــن عــى تطــور مــوارده البرشيــة وجــودة حكامتــه
ودقــة متويلــه وعرضــه التكوينــي ،وكذلــك فعاليــة((( مناذجــه
البيداغوجيــة .ويف هــذا اإلطــار ،فــإن إصــاح  ،2003املتمثــل يف
إق ـرار منــوذج إجــازة – ماســر – دكتــوراه الــذي تعبــأ إلنجــازه
املســؤولون الجامعيــون واألســاتذة الباحثــون ،يثــر حاليــا
العديــد مــن التســاؤالت التــي تتعلــق أساســا بفعاليــة تنزيــل
هــذا اإلصــاح ،ومــدى تالؤمــه مــع َمقصــده األصــي .فالحــاس
الــذي ســاد عنــد انطالقــه ،فــر مــع مــرور الوقــت ،ليفســح
املجــال أمــام تراجــع مؤكــد ،وغيــاب تعبئــة رصيحــة؛ والحــال
أن ترســيخ هــذا اإلصــاح املقــرن بنظــام إجــازة – ماســر –
دكتــوراه ،والــذي أوصــت بــه الرؤيــة االسـراتيجية ،2030-2015
يتطلــب نفســا طويــا مــن أجــل دعــم التجديــد املتواصــل
للنمــوذج البيداغوجــي الــذي وجــب أن يقــوم عــى مكتســبات
التقــدم الهــام الــذي شــهدته أنظمــة التعليــم العــايل يف العــامل،
وأن يســتفيد مــن مســاهامت الثــورة التكنولوجيــة ،وآفــاق
اقتصــاد أضحــى يتأســس أكــر فأكــر عــى املعرفــة.
وتســتدعي وضعيــة التعليــم العــايل تقييــا يســمح بتقديــر
متاســك مكونــات نظامــه ،ومســتويات مردوديــة الجامعــة
يف مكونهــا الخــاص بالولــوج املفتــوح ،ومســاهمة مناذجــه
البيداغوجيــة ،وتنــوع التكوينــات الجيــدة ومالءمــة التمويــل،
وانخ ـراط ومســاهمة مختلــف األط ـراف املتدخلــة فيــه ،وأخ ـرا
فعاليــة حكامتــه.

 .1وهو القانون الصادر سنة  2000واملنظم للتعليم العايل
 .2يقصد بالفعالية درجة تحقيق نشاط أو مرشوع أو برنامج معني لألهداف التي حددت له (اليونيسكو )1998
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ومعلــوم أنــه مل ينجــز أي تقييــم شــمويل عــى املســتوى الوطنــي،
منــذ تطبيــق نظــام إجــازة – ماســر – دكتــوراه ،للتعــرف عــى
مكتســباته وتحديــد النواقــص والصعوبــات التــي بــرزت خــال
فــرة التطبيــق ،خصوصــا داخــل املؤسســات ذات الولــوج
املفتــوح .وإذا كانــت بعــض التقييــات قــد متــت خــال هــذه
الفــرة الطويلــة ،مبــوازاة مــع تغيــر الــوزراء املكلفــن بالقطــاع،
فإنهــا مل تقــدم مــع ذلــك رؤيــة شــاملة يف مســتوى تطلعــات
املجتمــع املغــريب ،ســواء مــن حيــث التشــخيص أو مــن حيــث
االســترشاف املســتقبيل.
فبعــد أكــر مــن خمــس عــرة ســنة مــن تطبيــق اإلصــاح
الرئيــي املنصــوص عليــه يف القانــون  ،01.00أصبــح مــن الــازم
إنجــاز تقييــم شــمويل لنظــام التعليــم العــايل ،مــع الرتكيــز عــى
النظــام الجامعــي ذي الولــوج املفتــوح الــذي ال يخضــع طلبتــه
لالنتقــاء .وينــدرج هــذا التقييــم ضمــن توجيهــات الرؤيــة
االسـراتيجية  2030-2015التــي أوصــت برتســيخ نظــام إجــازة –
ماســر – دكتــوراه وتقييمــه(((.
وهكــذا ،فــإن هــذا التقريــر التقييمــي القطاعــي ســيكتفي
بالتطــرق لفعاليــة ونجاعــة وتحديــات التعليــم العــايل ،مركــزا
عــى مكــون الولــوج املحــدود ،أمــا فيــا يخــص باقــي قضايــا
التقييــم مــن قبيــل« :البحــث العلمــي» ،و«إدمــاج الخريجــن»،
و«محتــوى التكوينــات واملســالك» فســتخصص لهــا دراســات
تقييميــة موضوعاتيــة الحقــة.
والهــدف مــن هــذا التقييــم هــو إجــال التحديــات عــى
املســتويني الوطنــي والــدويل ،ووضــع أســس رؤيــة اســترشافية
واســراتيجية للتعليــم العــايل الجامعــي مــن أجــل ترســيخ
مكتســباته وموقعتــه داخــل مســار يــؤدي إىل جــودة أكــر ،لــي
يصبــح فعــا محــركا للتنميــة عــر إنتاجــه للرأســال البــري
الــروري للتقــدم عــى جميــع املســتويات.
ويســعى هــذا التقييــم القطاعــي إىل أن يكــون شــموليا إلب ـراز
عنــارص التقــدم واملكتســبات ،وكذلــك نقــط الضعــف ،ووفــق
هــذا املنظــور ،تركــز املحــاور األساســية عــى مســاءلة اآليت:
 .1تجانــس نظــام التعليــم العــايل املتميــز بتعــدد مكوناتــه:
الجامعــات العموميــة مبســالكها ذات الولــوج املحــدود أو
املفتــوح ،مؤسســات التعليــم العــايل غــر التابعــة للجامعــة،
املؤسســات الخاصــة (الجامعــات الخاصــة) أو ذات اســتثامر
أجنبــي ،الجامعــات برشاكــة عــام -خــاص؛ التكوينــات املهنيــة
ملــا بعــد البكالوريــا.
 .3التوصية  65بالدعامة  10والتوصية  127بالدعامة .22
 . 4النجاعة هي درجة مردودية نشاط معني (اليونسكو .)1998
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 .2السياســة العموميــة ،مــن خــال اإلصالحــات التــي توالــت يف
اآلونــة األخــرة لفهــم اســتمراريتها ،ودرجــة توقعهــا ملواجهــة
املعيقــات الهيكليــة؛
 .3نجاعــة((( النظــام ،خصوصــا بالنســبة للجامعــات التــي
تســتقبل غالبيــة الطلبــة ،أخــذا بعــن االعتبــار ،تكلفــة الهــدر
الــذي ميــس بشــكل أســايس نظــام الولــوج املفتــوح؛
 .4فعاليــة تطبيــق اإلصــاح البيداغوجــي لنظــام إجــازة – ماســر
– دكتــوراه لســنة  ،2003مــع تحديــد اإلكراهــات البنيويــة
للتعليــم العــايل الجامعــي ،والرتكيــز بشــكل أخــص عــى نظــام
الولــوج املفتــوح؛
 .5حكامة واستقاللية الجامعات؛
 .6مهــام وانخـراط األســاتذة الباحثــن الذيــن يشــكلون الدعامــة
املركزيــة إلنجــاح اإلصــاح وتقديــم تكويــن عــايل الجــودة
واملســتوى.
إن الغايــة األوىل هــي تقييــم فعاليــة ونجاعــة التعليــم العــايل
الجامعــي ذي الولــوج املفتــوح يف ســياقهام الوطنــي والــدويل،
وعليــه سيشــتمل هــذا التقريــر عــى تســعة ( )09فصــول:
 .1تتطــرق الفصــول الثامنيــة األوىل إىل تقييــم أداء التعليــم
العــايل؛
 .2بينــا يعالــج الفصــل التاســع واألخــر الرهانــات والتحديــات
يف أفــق ترســيخ هــذا النظــام.

المنهجية
وجــب ألجــل تقييــم شــامل للتعليــم العــايل ،توظيــف مناهــج
متعــددة .وقــد كان مــن الــازم بلــورة منــوذج مفهومــي متعــدد
األبعــاد لتحقيــق األهــداف املحــددة ،مــع أخــذ جميــع األبعــاد
املعتمــدة داخــل نظــام التعليــم العــايل بعــن االعتبــار .إذ
اقتضــت طبيعــة موضــوع التقييــم الــذي يشــكل منظومــة
بأبعــاد متعــددة مثــل :الحكامــة ،املــوارد البرشيــة ،التكوينــات،
الهندســة البيداغوجيــة ،التأطــر والبنيــة التحتيــة الــخ ...اللجــوء
إىل مناهــج متعــددة .فــكل بعــد مــن األبعــاد يتطلــب عــدة
خاصــة للتقييــم.
وجديــر بالتوضيــح أن هــذا التقييــم متعــدد األبعــاد ال يغطــي
«البحــث العلمــي» ،حيــث إن هــذا األخــر ســيخضع لتقييــم
منفصــل يســتند إىل مخرجــات ومســاهامت النــدوة الدوليــة
لتقييــم البحــث العلمــي التــي نظمتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم
لــدى املجلــس يف دجنــر .(((2017
»».1المناهج المستخدمة للتقييم

اعتمــد هــذا العمــل عــى طــرق عــدة للتقييــم ،ونهــل مــن
مصــادر إخباريــة عديــدة ملعالجــة مختلــف األبعــاد التــي
يتضمنهــا التعليــم العــايل الجامعــي .ويتعلــق األمــر بــكل مــن:
▪▪تحليــل النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة مــن منظــور
تقييــم السياســة العموميــة :القوانــن التنظيميــة والنصــوص
القانونيــة والتنظيميــة املتعلقــة بالتعليــم العــايل املســتقاة مــن
قاعــدة البيانــات  ARTEMISوالقوانــن املاليــة؛
▪▪معالجــة معطيــات إحصائيــة ذات صلــة مبكونــات التعليــم
العــايل ،مــن أجــل عــرض تطوراتهــا املتتاليــة منــذ ســنة ،2000
ســواء تعلــق األمــر باالتجاهــات الكــرى أو بالتغـرات املتميــزة
التــي حصلــت يف الســنني األخــرة؛
▪▪تحليــل معطيــات لقــاءات التشــاور واملناقشــة مــع مســؤويل
املؤسســات الجامعيــة واألســاتذة الباحثــن .وعــى ســبيل
املثــال ،فقــد عقــدت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ورشــة للتشــاور
يــوم  21شــتنرب  2017مبشــاركة مايقــارب خمســة عــر خبـرا ً
ومســؤوالً جامعيــاً وأســتاذا ً باحثــاً ،ذوي تجربــة طويلــة يف
التدبــر األكادميــي والبيداغوجــي داخــل املؤسســات الجامعيــة
ذات االســتقطاب املفتــوح .وقــد أطــرت نقاشــات الورشــة
باعتــاد شــبكة مــن املوضوعــات املتعلقــة بنظــام إجــازة –

ماســر – دكتــوراه ،التــي يتعــن مناقشــتها (ملحــق )1؛
▪▪القيــام بزيــارات ميدانيــة لجامعــات مــن طــرف أطــر الهيئــة
لتجميــع املعطيــات الكميــة والنوعيــة؛
▪▪تنظيــم اثنتــي عــرة مجموعــة بؤريــة ()Focus group
مــع طلبــة جامعتــن هــا :جامعــة الحســن الثــاين بالــدار
البيضــاء وجامعــة القــايض عيــاض مبراكــش .وقــد تشــكلت
األداة املســتخدمة خــال هــذه االستشــارة (ملحــق  )2مــن
دليــل مســتوحى مــن مقاربــات التقييــم العديــدة التــي
تعتمــد عــى آراء الطلبــة حــول االســتقبال والتوجيــه والــدروس
املتبعــة والوســائل املســاعدة املســتعملة مــن طــرف األســاتذة،
خصوصــا يف العــامل األنجلوساكســوين .وطبعــا فــإن عــدة تقييــم
التكوينــات هاتــه ،متــت مراجعتهــا ،أخــذا بعــن االعتبــار
لخصوصيــات املحيــط املغــريب ،مــن أجــل مالءمتهــا مــع
الســياق الجامعــي املغــريب؛
▪▪القيــام مبقارنــات انطالقــا مــن مرجعيــات دوليــة ،بغــرض
تحديــد موقــع التعليــم العــايل املغــريب بالنظــر إىل املعايــر
الدوليــة؛
▪▪االطــاع عــى أدبيــات نظريــة متعــددة حــول التعليــم العايل
وتنظيمــه ومكوناتــه والفاعلــن يف إطاره؛
▪▪تحليــل اســترشايف للمهــن وللتوجهــات الكــرى التــي لهــا
تأثــر عــى متطلبــات الشــغل واملهــن يف املســتقبل.
وفضــا عــن ذلــك ،اســتخدم هــذا التقريــر وحلــل نتائــج التقييــم
الوطنــي حــول حكامــة الجامعــات ســنة  ،2016الــذي أنجــزه
البنــك الــدويل والهيئــة الوطنيــة للتقييــم  .((( l’INEوقــد ارتكــز
هــذا التقييــم الوطنــي أساســا عــى منــوذج مرجعــي للدراســة،
وهــو «البطاقــة التموقُعيــة لحكامــة الجامعــة» (University
 )Governance Screening Card – UGSCالتــي طورهــا
البنــك الــدويل ومكتبــه حــول منطقــة الــرق األوســط وشــال
إفريقيــا  MENAمبركــز اإلدمــاج بالبحــر األبيــض املتوســط
(.)CMI

« .5تقييم البحث العلمي :الرهانات واملناهج واألدوات» ندوة دولية نظمت يومي  6و 7دجنرب .2017
 .6شــاركت  15جامعــة مغربيــة يف هــذا االختبــار التقييمــي حــول حكامــة التعليــم العــايل 9 ،منهــا عموميــة و 6خاصــة ( 3مختلطــة أو تنضــوي تحــت رشاكــة عمومــي-
خصويص).
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»».2المقاربات

تــم اعتــاد ثــاث مقاربــات لتقييــم أداء التعليــم العــايل
الجامعــي يف املغــرب ،والتحديــات التــي تواجهــه ،وهــي:
▪▪املقاربــة الدياكرونيــة التــي تعــرض تطــور العمــل العمومــي
زمنيــا مــن أجــل الكشــف عــن محطــات القطيعــة الناجمــة عن
اإلصالحــات الشــاملة أو املراجعــات فقــط .وقــد اســتخدمت
املقاربــة نفســها للتقييــم والتحليــل الكمــي ألعــداد الطلبــة
واملــوارد البرشيــة وامليزانيــات.
▪▪املقاربــة الســانكرونية للتعليــم العــايل بــكل مكوناتــه
وأبعــاده ألجــل تقييــم مــدى تجانســه وتفاعــل منظومتــه
ومتفصــل مكوناتهــا؛
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▪▪املقاربــة االســترشافية الهادفــة إىل تقييــم التعليــم العــايل
ليــس بالنظــر إىل واقعــه الحــايل فقــط ،بــل باإلحالــة عــى
التحــوالت املرتقبــة بتأثــر مــن العوملــة والثــورة الرقميــة
والتحــوالت التــي تعرفهــا األنظمــة الجامعيــة عــى املســتوى
الــدويل .كــا تهتــم هــذه املقاربــة أيضــا بتقييــم املهــن التــي
يتعــن أخذهــا بعــن االعتبــار مــن طــرف تعليــم عــال متطــور
ومنشــود .وتكمــن الغايــة مــن وراء ذلــك يف كــون التقييــات
االســتعادية ( ،)évaluations rétrospectivesالتــي تنجــز،
تتطلــب أيضــا ،وبالــرورة ،اســتحضار التقييــم االســترشايف
لتحســن النظــام الحــايل وتجديــده باســتمرار.

الفصل األول.
مكونات التعليم العالي وتجانسها
يتطلــب تجانــس التعليــم العــايل املغــريب املســاءلة مــن أجــل
ضبــط التمفصــات القامئــة بــن مكوناتــه وتقييــم مردوديتهــا
بالنظــر إىل حصــص املــوارد املمنوحــة لهــا ،باإلضافــة لوزنهــا
العــددي وجــودة التكوينــات داخــل كل مكــون مــن مكوناتهــا،
والقيمــة املمنوحــة لهــا داخــل منــوذج هندســة التعليــم العــايل.

وإذا كان التعليــم الجامعــي يشــكل أهــم مكــون مــن حيــث
أعــداد الطلبــة ،ويتطابــق مــع النمــوذج الســائد يف أغلــب
البلــدان ،فــإن النمــوذج املغــريب يتميــز بتجــاور الجامعــات
مــع مؤسســات أخــرى غــر تابعــة للجامعــة ،ومــع مؤسســات
التكويــن املهنــي بعــد البكالوريــا.

»».1مكونات متعددة بوزن ديموغرافي
متباين

» » .1.1مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة

يتضمــن نظــام التعليــم العــايل املغــريب الــذي تشــكل تدريجيــا
منــذ االســتقالل ،مكونــات متاميــزة مــن حيــث ســلط الوصايــة
وآليــات اســتقطاب الطلبــة .فهــو يتميــز يف املقــام األول
بتعدديتــه املتمثلــة يف الجامعــات التــي تشــكل أهــم مكــون
مــن حيــث أعــداد الطلبــة ،ويف مؤسســات التعليــم العــايل غــر
التابعــة للجامعــة (مؤسســات تكويــن األطــر) ،والجامعــات
الخاصــة ،والجامعــات التــي أنشــئت مؤخـرا بفعــل رشاكات بــن
القطاعــن الخــاص والعــام ( ،)PPPواملؤسســات الخاصــة غــر
الجامعيــة ،ومؤسســات التكويــن املهنــي بعــد البكالوريــا (عــام
وخــاص).
ينضــاف اىل هــذه املكونــات ذلــك الــذي يخــص األقســام
التحضرييــة للمــدارس العليــا وكــذا دبلــوم التقنــي العــايل ،بالرغم
مــن أن وزنــه العــددي يبقــى ضعيفــا ( 1,2 %مــن مجمــوع عدد
طلبــة التعليــم العــايل خــال ســنة  .)(((2017-2016وباعتبــار
هــذا الــوزن ،وألجــل ذلــك فقــط ،فــإن هــذا التقييــم مل يتطــرق
لهــذا املكــون بالتحليــل.
وعــى مســتوى أعــداد الطلبــة ،رغــم أن العــدد اإلجــايل لهــؤالء
يف النظــام برمتــه قــد ازداد مــا بــن ســنتي  2016و 2017بحــوايل
 ،4,2 %حيــث انتقــل مــن  957513إىل  997338طالــب وطالبــة،
فــإن التعليــم الجامعــي ظــل هــو الغالــب داخــل نظــام التعليــم
العــايل املغــريب ،إذ اســتقبل أكــر مــن  78 %مــن العــدد اإلجاميل،
ســواء ســنة  2016أو .2017
رسم بياين  .1بنية أعداد الطلبة يف التعليم العايل
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املصدر :معطيات قطاع التعليم العايل ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

أظهــر تقييــم الــوزن الدميوغـرايف لهــذا املكــون ،أن حصــة طلبــة
املؤسســات غــر التابعــة للجامعــة (مؤسســات تكويــن األطــر)،
انخفضــت بأقــل مــن نقطــة لفائــدة التعليــم الخــاص.
وقــد بينــت املقارنــة كيــف أن «املؤسســات غــر التابعــة
للجامعــة» تتوفــر عــى حجــم متوســط أقــل بالثلــث مــن حجــم
مؤسســة جامعيــة ذات اســتقطاب محــدود ،وأضعــف ثالثــن
مــرة مــن حجــم جامعــة ذات اســتقطاب مفتــوح.
جدول  .1النسب العددية للطلبة حسب صنف النظام
2017-2016

الجامعة

مؤسسات الولوج املفتوح
مؤسسات الولوج املحدود
مؤسسات تكوين األطر

نسبة أعداد الطلبة/
املؤسسة
12227
1423
406

املصدر :معطيات قطاع التعليم العايل

ويعــر هــذا املعطــى الهــام عــن مشــكلة اتســاع قاعــدة الكثافــة
العدديــة للطلبــة ،التــي يشــكو منهــا التعليــم العــايل ،وغيــاب
التعاضــد بــن هــذا املكــون ومكــون ‹‹تكويــن األطــر›› ،مــن
أجــل التقليــص مــن حــدة هــذا التبايــن الشاســع القائــم بــن
مختلــف مكونــات التعليــم العــايل باملغــرب.
وبالنســبة لهــذا املكــون داخــل املؤسســات غــر التابعــة
للجامعــة ،فــإن  59 %مــن الطلبــة يتابعــون تكوينــا علميــا وتقنيــا،
و  25 %يتابعــون تكوينــا بيداغوجيــا ،و 16 %يتابعــون تكوينــا
اقتصاديــا ،قانونيــا ،إداريــا أو اجتامعيــا .وقــد انخفــض عــدد
الطلبــة املســجلني يف العلــوم والتقنيــات بحــوايل  2,9 %مــن
حيــث األعــداد مــا بــن ســنتي  2013و .2017غــر أن ثقــل جــل
التخصصــات األخــرى مــن حيــث عــدد الطــاب ،ارتفــع نســبيا
مبــا يقــارب  0,4نقطــة ليســتقر يف  7302ســنة .2017
وبتزامــن مــع ذلــك ارتفعــت أعــداد الطلبــة يف مســلك العلــوم
القانونيــة ،االقتصاديــة واالجتامعيــة بحــوايل  15 %مــا بــن
ســنتي  2013و.2017

 .1بلغ سنة  2017-2016عدد طلبة األقسام التحضريية للمدارس العليا العمومية  .8198أما عدد الطلبة لنيل دبلوم التقني العايل فقد بلغ  4249يف السنة نفسها.
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وفضــا عــن ذلــك ،عرفــت أعــداد الطلبــة بالتكويــن البيداغوجي
انخفاضــا بلــغ  32,7 %مــا بــن ســنتي  2016و ،2017حيــث
انتقلــت مــن  10846إىل  7302طالــب .ويفــر هــذا االنخفــاض
بالرتاجــع القــوي ألعــداد املســجلني الجــدد بنســبة - 84,1 %
( 10715ســنة  2016و 1705ســنة  ،)2017بســبب صيغ توظيف
املدرســن الجــدد بقطــاع الرتبيــة الوطنيــة ،عــن طريــق التعاقــد.
فقــد اشــرط هــذا التعاقــد الجديــد الــذي هــم أكــر مــن 30
ألــف شــخص ،اإلجــازة كحــد أدىن وليــس دبلــوم مهــن الرتبيــة،
وهــو مــا أدى إىل الرتاجــع الكبــر للتســجيالت الجديــدة بهــذه
املؤسســات ،وذلــك يف ســياق اإلصــاح ،الــذي يتطلــب حســب
الرؤيــة االس ـراتيجية  2030-2015كفــاءات بيداغوجيــة مؤهلــة
أكــر ،ومواصفــات معينــة للمتكونــن يف مهــن الرتبيــة.
رسم بياين  .3تطور أعداد املسجلني الجدد وطلبة التكوين
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يتقاســم مجــال الرتبيــة ومجــال الصحــة والرعايــة االجتامعيــة
بالتســاوي أكــر مــن ربــع هــذه األعــداد .وكــا ســيالحظ يف
الرســم البيــاين املــوايل ،فــإن حــوايل  29 %مــن الطلبــة مســجلون
إمــا بالهندســة والصناعــة التحويليــة واإلنتاجيــة أو بالزراعــة .أمــا
باقــي األعــداد ،أي  20 %مــن املجمــوع العام ،فيتوزع بالتســاوي
تقريبــا عــى مجــاالت الدراســة التاليــة :اآلداب والفنــون ،العلــوم
االجتامعيــة ،التجــارة والقانــون ،العلــوم .وهنــاك توزيــع مشــابه
مييــز أعــداد طلبــة ســنة  2017مــع انخفــاض بنســبة 42 %
و 13 %للمســجلني يف مجــايل الزراعــة والرتبيــة عــى التــوايل.
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رسم بياين  .4النسب املئوية ألعداد طلبة تكوين األطر حسب
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ويجــب التذكــر هنــا ،بــأن إنشــاء املؤسســات غــر التابعــة
للجامعــة (املتعلقــة بتكويــن األطــر) ،كان رضوريــا خــال العقود
األوىل التــي تلــت االســتقالل ،وذلــك يف بلــد ســلك طريــق النمــو.
فقــد كانــت الحاجــة إىل التكويــن ملحــة ،مــن أجــل تكويــن
وتأهيــل األطــر التــي ستشــكل هيــكل اإلدارة والدولــة ومحركهــا.
فباملــوازاة مــع إنشــاء جامعــة محمــد الخامــس ،وضعــت هــذه
املؤسســات تحــت الوصايــة املزدوجــة للتعليــم العــايل ولــوزارات
أخــرى ،وشــهدت عــى وجــود إرادة سياســية ســاعية إىل تزويــد
املغــرب مبتخرجــن مكونــن بشــكل جيــد ،سيســاهمون يف تنميــة
البلــد.
وهكــذا ،تطلبــت مغربــة األطــر مــن أجــل تعويــض الفرنســيني،
وتطويــر إدارة جديــدة ،تكويــن أطــر عليــا مهنيــة ووظيفيــة،
خصوصــا يف مجــال الوظيفــة العموميــة .ونتــج عــن ذلــك إنشــاء
مؤسســات لتكويــن األطــر اشــتغلت بــدون أي تفاعــل أو تنســيق
مــع الجامعــات.
وبالرغــم مــن عــدم تبعيــة املؤسســات املذكــورة للجامعــة ،وإن
كانــت تحظــى بالتســهيالت وباملرونــة يف تدبــر أعــداد طلبتهــا
وتكويــن هــؤالء الطلبــة ،فإنهــا تقــدم تعليــا متســا بالجــودة.
لهــذا ،يتعــن التســاؤل اليــوم ،حــول طريقــة الحفــاظ عــى
مســتوى جودتهــا ،مــع إدماجهــا داخــل نظــام موحــد ومتجانــس
للتعليــم العــايل؟
إن توحيــد نظــام التعليــم العــايل متليــه عــدة اعتبــارات ،نذكــر
منهــا:
▪▪ترصيــد املامرســات الجيــدة ســواء داخــل هــذه املؤسســات
أو داخــل الجامعــات ،كخيــط ناظــم لهــذا التوحيــد .ومــن
شــأن هــذا الرتصيــد أن يعــزز املزايــا ومكامــن القــوة ويتجــاوز
النواقــص لــكل منهــا،
▪▪تعضيــد وتشــارك املــوارد والبنيــة التحتيــة وحركيــة هيئــة
التدريــس داخــل الجامعــة ألجــل تحســن التأطــر لفائــدة
الطلبــة،

▪▪دعــم ومواكبــة القطاعــات الحكوميــة املعنيــة .ولعــل كليــات
الطــب والصيدلــة وكليــات طــب األســنان خــر مثــال عــى
الدعــم املنســجم واملتناغــم بــن قطــاع التعليــم العــايل وقطــاع
الصحــة لفائــدة هــذه املؤسســات الجامعيــة،
▪▪االســتفادة مــن الــدروس املســتخلصة مــن عمليــة إلحــاق
املــدارس العليــا لألســاتذة ( )ENS, ENSETبالجامعــة.
إطــار  .1نقــل املــدارس العليــا لألســاتذة إىل الجامعــات :مســار
طويــل إلعــادة اكتشــاف مكانتهــا املتميــزة يف التكويــن البيداغوجــي
ظلــت املــدارس العليــا لألســاتذة منــذ إنشــائها ،تحــت وصايــة وزارة
الرتبيــة الوطنيــة ،تضطلــع بــدور تكويــن أســاتذة التعليــم املــدريس،
خاصــة التأهيــي منــه .وبعــد صــدور قانــون  01-00امل ُؤطــر للتعليــم
العــايل يف يونيــو  2000وجــب طبقــا للــادة  25منــه((( تحديــد
الئحــة مؤسســات التعليــم العــايل غــر التابعــة للجامعــات .ومنــذ
ذلــك الحــن تعبــأت أطــر ونقابــات املــدارس العليــا لألســاتذة لــي
تكــون هــذه املــدارس ضمــن تلــك الفئــة(((.
ولعــل هــذه التعبئــة كانــت أيضــا نتــاج وقــف التكويــن يف إطــار
الســلك العــادي بعــد دخــول القانــون  01-00حيــز التنفيــذ ،بالرغــم
مــن اســتمرار بعــض التكوينــات مثــل شــهادة األهليــة للتعليــم
الثانــوي (certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire,
 )CAPESSو شــهادة األهليــة للتعليــم التقنــي (�certificat d’apti
 )tude à l’enseignement technique, CAPETلفائــدة الطلبــة
الحاصلــن عــى االجــازة ( 4ســنوات) و شــهادة التربيــز.
بالرغــم مــن مصادقــة مجلــس الحكومــة بتاريــخ  22ينايــر 2004
عــى املراســيم الخاصــة مبؤسســات التعليــم العــايل غــر التابعــة
للجامعــات ،فــإن نــر الئحــة هــذه املؤسســات مل يتــم إال يف مــاي
 (((2006باإلضافــة إىل أن الالئحــة مل تكــن تشــمل املــدارس العليــا
لألســاتذة كــا هو الشــأن بالنســبة ملراكــز التكوين الجهويــة (.)CPR
فجــاءت التعبئــة مــن جديــد((( داخليــا وبدعــم مــن النقابــة الوطنيــة
للتعليــم العــايل حيــث نظمــت إرضابــات ووقفــات احتجــاج تخللتهــا
لقــاءات مــع وزيــر الرتبيــة الوطنيــة ووزيــر التعليــم العــايل (مثــال
لقــاء  17نونــر  )2006وكــذا الوزيــر األول (مثــال لقــاء  13غشــت
 .)2007ومبــارشة بعــد املوافقــة املبدئيــة عــى إلحــاق املــدارس
العليــا لألســاتذة بالجامعــات نُظــم لقــاء وطنــي يــوم  6دجنــر 2006
حــول إصــاح تكوينــات مــدارس تكويــن األطــر الرتبويــة.
وقــد اســتوجب ذلــك انتظــار يونيــو  2009حتــى يتحقــق هــذا
اإللحــاق مبوجــب القانــون  (((08-47ويوليــوز  2010لتطبيقــه فعليــا
مــع نــر املرســوم  .(((2-10-58كل هــذا يدفعنــا إىل طــرح الســؤال

التــايل :هــل كانــت فــرة مــا يقــارب عــر ســنوات رضوريــة إللحــاق
املــدارس العليــا لألســاتذة بالجامعــات؟ عرشيــة تقلــص خاللهــا حتــا
رصيــد هــذه املؤسســات ،وتراجــع انخـراط وتعبئــة مواردهــا البرشية
وتناقــص االنتفــاع مــن االســتثامر العمومــي يف هــذه املؤسســات.
عــاوة عــى هــذا فــإن أهــداف وأدوار املــدارس العليــا لألســاتذة
داخــل الجامعــة مل تحــدد آنــذاك.
بالنظــر اىل برمجــة إحــداث  8مــدارس تكويــن األطــر الرتبويــة،
عــى شــاكلة املــدارس العليــا لألســاتذة((( ،كأولويــة يف إطــار برنامــج
عمــل الــوزارة الوصيــة ،يتبــن أهميــة ورضورة هــذه املؤسســات
لتحقيــق تكويــن تربــوي ذي جــودة .وتنــدرج هــذه املــدارس الثــان
ضمــن املخطــط الوطنــي لتعزيــز هيئــة التدريــس بقطــاع الرتبيــة
الوطنيــة(((.
» » .2.1التكوين المهني بعد البكالوريا

يتمثــل الــوزن الثقيــل اآلخــر للتعليــم العــايل املغــريب يف
التكويــن املهنــي بعــد البكالوريــا .فقــد شــمل هــذا املكــون
 1937مؤسســة عموميــة وخاصــة اســتقبلت يف الســنة الدراســية
 142999 ،2017-2016متــدرب(ة) ،مــن أجــل الحصــول عــى
دبلــوم تقنــي متخصــص ( .)TSوت ُكــون املؤسســات العموميــة
وحدهــا ،وعددهــا  558مؤسســة 114468 ،متــدرب(ة) (أي 80 %
مــن املجمــوع العــام للتقنــي متخصــص).
وبخــاف املكونــات األخــرى للتعليــم العــايل ،فــإن التكويــن
املهنــي بعــد البكالوريــا يتميــز بتقديــم تكوينــات تهــم مســتوى
التقنــي املتخصــص العــايل ،داخــل مؤسســات تقــدم أيضــا
تكوينــات تهــم مســتوى التقنــي الثانــوي .ومــن حيــث الولــوج
فــإن وجــود هــذه التكوينــات داخــل نفــس املؤسســات ،يســمح
بتعزيــز القــرب ال ـرايب (الجغ ـرايف) لفائــدة املتدربــن مبختلــف
مســتويات الدبلــوم ومجــاالت التخصــص .لكــن هــذا الوضــع
يجعــل إدمــاج هــذه املؤسســات داخــل الجامعــات – ولــو
بشــكل تدريجــي – عــى غــرار املــدارس العليــا للتكنولوجيــا
( ،)ESTمــن األمــور الصعبــة ،مــع العلــم بــأن هــذه املــدارس
األخــرة شــكلت منــذ البدايــة جــزءا مــن الجامعــة.
لكــن عــدم إدمــاج مؤسســات التكويــن املهنــي بعــد البكالوريــا
داخــل الجامعــة ال مينــع مــن اعتبارهــا جــزءا مكمــا للتعليــم
العــايل الــذي ميكــن توحيــده .وبالفعــل ،فــإن إقامــة جســور

« .2املادة ........: 25وتحدد قامئة املؤسسات املشار إليها يف الفقرة األوىل أعاله مبرسوم يتخذ باقرتاح من السلطة الحكومية املكلفة بتكوين األطر.
 .3أحمد بالحاج وزهري العمراين ( ،)2008انتفاضة املدارس العليا لألساتذة .ملف خاص.
 . 4املرســوم رقــم  2.03.201الصــادر يف  22مــن ربيــع األول  21( 1427أبريــل  )2006بتحديــد قامئــة مؤسســات التعليــم العــايل غــر التابعــة للجامعــات .الجريــدة الرســمية
رقــم  5417بتاريــخ  01مايــو 2006
 .5املرجع نفسه.
 .6ظهــر  1-09-100صــادر يف  6رجــب  29( 1430يونيــو  )2009بتنفيــذ القانــون  47-08املتعلــق بنقــل املــدارس العليــا لألســاتذة التابعــة لقطــاع الرتبيــة الوطنيــة إىل
الجامعــات.
 .7مرســوم  2-10-58صــادر يف  17مــن رجــب  30( 1431يونيــو  )2010بتتميــم املرســوم  2-90-554الصــادر يف  2رجــب  18( 1411ينايــر  )1991املتعلــق باملؤسســات
الجامعيــة واألحيــاء الجامعيــة.
 .8عــرض وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي أمــام الجمعيــة العموميــة للمجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي يف
دورتهــا .14
 .9ما يفوق  200000أستاذ سيتم تشغيلهم وتكوينهم ما بني  2015و 2030عرب احداث مسالك االجازة يف التكوين الرتبوي داخل الجامعات.

11

إجرائيــة بــن الجامعــة ومكــون التكويــن املهنــي بعــد البكالوريــا
ســيمكن مــن تحقيــق التبــادل بــن:
▪▪تكوين التقني املتخصص واإلجازة املهنية،
▪▪الجــذع املشــرك (دبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة
ودبلــوم الدراســات الجامعيــة املهنيــة) ومســتوى التقنــي
املتخصــص
رسم بياين  .5عدد املتدربني :تقني متخصص
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املصدر :معطيات قطاع التكوين املهني

أمــا امليــزة األخــرى لهــذا املكــون بنظــام التعليــم العــايل ،فتتمثــل
يف تجــذره الـرايب .وبالفعــل ،فــإن هــذا التكويــن املهنــي العــايل
مــوزع جغرافيــا بشــكل جيــد.
جدول  .2توزيع املتدربني «تقني متخصص» حسب الجهات
( 2017-2016دون احتساب الخاص املرخص)
املؤسسة
بني مالل-خنيفرة
الدار البيضاء-سطات
درعة-تافياللت
الداخلة-وادي الذهب
فاس-مكناس
كلميم-واد النون
العيون-الساقية الحمراء
مراكش-آسفي
الجهة الرشقية
الرباط-سال-القنيطرة
سوس-ماسة
طنجة-تطوان-الحسيمة
املجموع

املؤسسة

%

7607

5,6%

39554

28,9%

3705

2,7%

299

0,2%

14907

10,9%

1093

0,8%

ومــا زال هــذا املكــون يشــغل حيـزا مهــا عــى مســتوى أعــداد
الطلبــة .كــا أن إقامة جســور مــع الجامعــات ،ستســمح بتدعيم
جاذبيتــه وقيمتــه؛ وســتمكن بالخصــوص مــن إزالــة الصــورة
الســلبية حــول التكويــن املهنــي بوصفــه املــاذ األخــر ملتابعــة
الدراســة بالنســبة للحاصلــن عــى البكالوريــا األقــل تفوقــا .فهــذا
املنظــور شــوه صــورة املســلك املذكــور الــذي يعــرف مــع ذلــك،
بقدرتــه عــى االســتجابة لحاجيــات القطــاع املهنــي وخصوصــا
لالسـراتيجيات الوطنيــة مثــل الخدمــات بالخــارج l’offshoring
واإلقــاع الصناعــي (املهــن العامليــة باملغــرب الــخ ،)...مخطــط
املغــرب األخــر ،أليوتيــس (.)Halieutis
» » .3.1التعليم العالي الخاص :من المؤسسة الواحدة
إلى الجامعة

بعــد أن كان قطــاع التعليــم العــايل الخــاص( ((1يطبعــه منــوذج
املؤسســة الواحــدة ،عــرف تطــورا ملحوظــا منــذ ســنة 2010؛
وذلــك بفعــل إقــرار نصــوص متعلقــة باملؤسســات الخاصــة
(جامعــات وكليــات خاصــة)( ((1ومبعادلــة الشــهادات( .((1كــا
عــرف القطــاع تطــورا آخــر يف ســنة  2015-2014نتيجــة إق ـرار
النصــوص املتعلقــة باعــراف الدولــة باملؤسســات الخاصــة
وبشــهاداتها( ((1ومبأسســة املقاربــة التشــاركية بــن الدولــة
والفاعلــن السوســيو-اقتصاديني يف إطــار رشاكــة عام-خــاص(.((1
وهكــذا ،قفــزت أعــداد الطلبــة املســجلني يف مؤسســات قامئــة
عــى رشاكــة بــن القطاعــن ،العــام والخــاص ،مــن  1047إىل
 6030طالبــا ،أي أن متوســط التقــدم الســنوي بلــغ  .79 %وفــوق
ذلــك ،ازدادت أعــداد الطلبــة بالتعليــم العــايل الخــاص بحــوايل
 10 %مــا بــن ســنتي  2013و.2017
رسم بياين  .6تطور أعداد طلبة التعليم العايل الخاص
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ويبــدو أن هــذه اإلجــراءات كان لهــا الوقــع اإليجــايب عــى
جاذبيــة القطــاع الخــاص (الرســم أعــاه) ،والتــي تعــززت بفضــل
عمليــة نــر الئحــة املســالك املعتمــدة مــن طــرف املؤسســات
الخاصــة بق ـرار لــوزارة التعليــم العــايل منــذ .2012

 . 10نستثني هنا جامعة األخوين ومؤسساتها ،التي تحظى بوضع خاص ويتم تدبريها وفق ظهري.
 .11املرســوم رقــم  2.10.364بتاريــخ  25أكتوبــر  ،2010لتطبيــق املادتــن  40و 41مــن القانــون  ،01.00املتعلقتــن بتســمية «كليــة خاصــة» و»جامعــة خاصــة»( ،الجريــدة
الرســمية ،عــدد .)5891
 .12مرسوم رقم  2.09.717بتاريخ  17مارس  ،2010لتطبيق املادتني  51و 52من القانون ( 01.00الجريدة الرسمية ،عدد .)5828
 .13مرسوم رقم  2.14.665بتاريخ  10نونرب  ،2014لتطبيق املادتني  53و 54من القانون ( 01.00الجريدة الرسمية ،عدد .)6315
 .14القانــون رقــم  86.12بتاريــخ  24دجنــر  ،2014املتعلــق بعقــود الرشاكــة بــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام .انظــر أيضــا املرســوم رقــم  2.15.183بتاريــخ  24يوليــوز
 ،2015املحــدد لالئحــة الجامعــات واملؤسســات الخاضعــة للرشاكــة املذكــورة مــع الدولــة يف مجــال التعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي ،كــا تــم تتميمــه وتغيــره.
12

مــا بــن ســنتي  2016و 2017ازدادت حصــة املســجلني
بالجامعــات التــي تعــرف رشاكــة بــن القطاعــن ،العــام والخاص،
حيــث انتقلــت مــن  11 %إىل  15 %يف الوقــت الــذي عرفــت
حصــة الطلبــة املنتمــن إىل املؤسســات الخاصــة غــر التابعــة
للجامعــة تراجعــا طفيفــا.
رسم بياين  .7تطور العدد اإلجاميل لطلبة التعليم العايل الخاص
حسب صنف املؤسسة
14%
11%

69%

17%

74%

15%

14482

14311

4468
2016-2017

18720

13321

15509

2665

2015

1280

989

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

áë°üdG Ωƒ∏Y

É«LƒdƒæµJh Ωƒ∏Y

Ò«°ùJh IQÉŒ

2015-2016

وتجــدر اإلشــارة إىل أن املؤسســات الخاصــة غــر الجامعيــة
تحتــل حيـزا كبـرا داخــل التعليــم العــايل الخــاص ،وذلــك بنســبة
 69 %مــن العــدد اإلجــايل .كــا نشــر إىل أن قرابــة 60 %
متخصصــون يف التجــارة والتدبــر ،و  36 %يف العلــوم والتقنيــات،
و  5 %يف علــوم الصحــة.

شــمل التعليــم العــايل الخاص املغــريب يف الســنة الجامعيــة -2016
 199 :2017مؤسســة (ال تنــدرج جامعــة األخويــن ضمنهــا)،
موجــودة أساســا يف املــدن الكــرى .وعــى ســبيل املثــال ،فــإن
حصــة طلبــة التعليــم العــايل الخــاص بلغــت  38 %بجهــة الــدار
البيضاء-ســطات ،و 25 %بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة و14 %
بجهــة مراكش-آســفي.
رسم بياين  .8تطور أعداد طلبة التعليم العايل الخاص حسب
الجهات
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رسم بياين  .9تطور أعداد طلبة التعليم العايل الخاص حسب
مجال التخصص
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37,9%
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40,5%
43,3%

عــدد مــن الطلبــة يف التعليــم العــايل الخــاص.
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أمــا بالنســبة للمــوارد البرشيــة بالتعليــم العــايل الخــاص ،فقــد
عرفــت أعــداد هيئــة التدريــس مــا بــن ســنتي  2013و2017
تقدمــا كبـرا بلــغ  ،143 %وتحــدد يف  1808أســتاذ(ة) مداومــن
خــال الســنة الجامعيــة .2017-2016
وقــد همــت هــذه الزيــادة بالخصــوص ،مجــال علــوم الصحــة
الــذي بلغــت نســبة الزيــادة يف أعــداد أســاتذته  626 %خــال
الفــرة املذكــورة نفســها ،حيــث انتقلــت مــن  35إىل 254
أســتاذ(ة) قــارا.
رسم بياين  .10توزيع العدد اإلجاميل لطلبة التعليم العايل
الخاص حسب صنف املؤسسة والتخصص خالل السنة
الجامعية 2017-2016
61%
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وبالرغــم مــن هــذا التقــدم الهائــل يف مجــال علــوم الصحــة،
يظــل مجــال التجــارة والتدبــر األكــر جاذبيــة ،إذ يتضمــن أكــر

26%

36%

Ò«°ùàdGh IQÉéàdG

إجــاال ،تبــن املعطيــات اإلحصائيــة بــأن املجــال التخصــي
لعلــوم الصحــة قــد عــرف تقدمــا كبـرا بحــوايل  352 %مــا بــن
ســنتي  2013و ،2017حيــث انتقــل مــن  989إىل  4468طالــب.
وقــد نتــج هــذا االرتفــاع مــن جهــة ،عــن زيــادة بنســبة 56 %
مــن أعــداد املتكونــن بعلــوم الصحــة ،ســواء كانــوا مســجلني
بالجامعــات الخاصــة أو باملؤسســات الخاصــة غــر الجامعيــة؛
ومــن جهــة أخــرى ،عــن إنشــاء جامعــات يف إطــار الرشاكــة بــن
القطاعــن ،العــام والخــاص .فقــد اســتقبلت هــذه الجامعــات
عــددا كبــرا مــن طلبــة علــوم الصحــة ،يف مؤسســاتها البالــغ
عددهــا أربعــة عــر ،بحيــث تجــاوزت أعــداد الطلبــة بالصنفــن
اآلخريــن مــن املؤسســات ،أي املؤسســات الخاصــة غــر الجامعية
والجامعــات الخاصــة.

34%

40%

59%
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ورغــم محدوديــة حصــة القطــاع الخــاص داخــل التعليــم العــايل،
فإنــه يطــرح ،بالنظــر إىل التزايــد القــوي لعــدد مؤسســاته،
أســئلة متعلقــة باعتــاد هــذه املؤسســات ومســالكها وصيــغ
تتبعهــا وافتحاصهــا وتقييمهــا .ومــا ال شــك فيــه ،أن اإلجابــة
عــن هــذه األســئلة تتطلــب مرجعيــات مدققــة ،خاصــة بــكل
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صنــف مــن املؤسســات ،ووســائل ومــوارد برشيــة رضوريــة
للســر الجيــد إلجــراءات االعتــاد ،واإلنجــاز الفعــال لتدقيــق
املــوارد والتقييــات الخارجيــة .لكننــا نالحــظ حاليــا بــأن هيكلــة
الــوزارة املكلفــة بهــذا القطــاع تتلخــص يف قســم( ((1بداخــل
مديريــة التعليــم العــايل والتطويــر البيداغوجــي ،علــا بــأن
الثقافــة ورضورة التقييــم الــذايت ،ليســتا مرتســختني بعــد.

تشــتغل مبعــزل عــن بعضهــا البعــض لتشــكل أنظمــة فرعيــة
مرتاتبــة .ويبقــى الســؤال الــذي يواجهنــا اليــوم ،بعــد مــرور
 60ســنة عــى االســتقالل ،ويف الوقــت الــذي يتعــن عــى نظــام
تعليمنــا العــايل اســترشاف املســتقبل ،هــو :هــل ســيظل تكويــن
األطــر تابعــا لــوزارات وصيــة أخــرى ،أم ينبغــي التفكــر يف
تشــكيل جديــد للتعليــم العــايل ،يكــون مدمجــا أكــر؟

وتعتــر هــذه القضايــا حاســمة بالنســبة للجامعــات واملؤسســات
التــي تعــرف تشــارك القطاعــن ،العــام والخــاص ،وانتشــارا
متســارعا .ويتطلــب هــذا التطــور تتبعــا منتظــا ،مــن خــال
تنظيــم االتفاقــات املربمــة بــن الدولــة وهــذه الجامعــات ،حيــث
تحــدد األهــداف املالمئــة لهــذا القطــاع وتســمح بتفعيــل مبــادئ
املســاءلة(.((1

»».2التعليم العالي :نظام غير متجانس
وبدون جسور

جدول  .3مقارنة بني حجم الجامعات املغربية حسب وضعيتها
(عدد املسجلني )2017-2016
الحجم (عدد الطلبة)

عمومية

الجامعة
رشاكة عمومي
خصويص

األقىص

114166
)(UIZ

)2766 (UIR

األدىن

16354
)(UCD

)278 (UEMF

		
 : UIZجامعة ابن زهر
 : UIRالجامعة الدولية بالرباط
 : UPMالجامعة الخاصة مبراكش

خصوصية
2235
)(UPM
)505 (UPF

 : UCDجامعة شعيب الدكايل
 : UEMFالجامعة األورومتوسطية بفاس
 : UPFالجامعة الخاصة بفاس
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يشــغل التعليــم الجامعــي حيـزا هامــا مــن حيــث عــدد طلبتــه،
وكقاعــدة مــن أجــل التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،مــع
العلــم أن عــدد طلبــة جامعــة ابــن زهــر ،بلــغ يف الســنة املاضيــة
أكــر مــن  114166طالــب(ة) .فالجامعــات هــي التــي تقــدم
أكــر عــدد مــن املتخرجــن إىل ســوق الشــغل ،وتســاهم مــن
خــال هــذه الكتلــة الهامــة يف إعــادة إنتــاج النخبــة املتعلمــة
داخــل املجتمــع واالرتقــاء بهــا؛ وبالتــايل فهــي تشــكل قاعــدة
إنتــاج رأســال بــري مــن أجــل تنميــة البــاد والتوفــر عــى
إمكانيــات نوعيــة للبحــث العلمــي .ويتطلــب هــذا األمــر جعــل
الجامعــات مســتقبال إحــدى الرافعــات الرئيســية للعمــل مــن
أجــل تنميــة بالدنــا.

تجســد الجامعــة التنــوع ســواء عــى مســتوى الطلبــة أو
التكوينــات أو أصنــاف املؤسســات؛ وتتعايــش مــع مؤسســات
أخــرى مثــل مؤسســات تكويــن األطــر والتكويــن املهنــي بعــد
البكالوريــا ،واملؤسســات الخاصــة بالرغــم مــن كونهــا تهيمــن
يف مشــهد التعليــم العــايل املغــريب وترســم طبعــا مســالك هــذا
التنــوع .وتســاعد وضعيــة التنافــر هــذه عــى تفســر ســبب
اشــتغال هــذه املكونــات املتنوعــة بطــرق مختلفــة وبــدون
جســور بينهــا؛ والنتيجــة هــي أن حركيــة الطلبــة أو االعــراف
باملكتســبات عنــد اختتــام الوحــدات واالعتــادات والتداريــب
والتجــارب املختلفــة الــخ ...التــي تســم املســارات املهنيــة ،تظــل
محــدودة بشــكل مثــر.
ذلــك أن وجــود الجســور رضوري إلق ـرار توجــه متقــدم يســمح
للطالــب(ة) باتبــاع املســار وإعــادة التوجــه عنــد الحاجــة،
اســتجابة ملنتظراتــه ،ســواء مــن حيــث تطــوره الشــخيص أو مــن
حيــث اكتســاب الكفايــات والقــدرات .وهنــاك نتيجــة هامــة
أخــرى لتفعيــل هــذه الجســور ،تتمثــل يف التقليــص مــن الهــدر
واالنقطــاع عــن الدراســة .لكــن املفارقــة اليــوم هــي أن اســتيفاء
املكتســبات واملضامــن التعليميــة ال ينجــز داخليــا بــن مختلــف
مكونــات الجامعــة الواحــدة ،ســواء كانــت ذات اســتقطاب
مفتــوح أو محــدود (باســتثناء املبــاراة الوطنيــة املشــركة
بالنســبة لدبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة).

تخضــع بعــض مكونــات قطــاع التعليــم العــايل لوصايــة وزارات
أخــرى غــر تلــك الخاصــة بالتعليــم العــايل والبحــث العلمــي،
وقلــا تتفاعــل هــذه املكونــات فيــا بينهــا ،مــا يحــد مــن
متاســك كل القطــاع وتجانســه.

زيــادة عــى ذلــك ،فــإن الجــر بــن التكويــن املهنــي بعــد
البكالوريــا للتقنــي املتخصــص والجامعــة ،ال يحصــل إال يف حاالت
نــادرة جــدا ،تنحــر يف بعــض اإلجــازات املهنيــة .وال يوجــد نــص
تنظيمــي يقــر هــذا الجــر ويحــدد صيغتــه .ويف مقابــل ذلــك،
فــإن الطالــب الــذي مل يكمــل دراســته بالجامعــة (خاصــة ذات
الولــوج املفتــوح) ألســباب عديــدة ،و /أو يرغــب يف اتبــاع مســار
مهنــي ،ال يحظــى بــأي إمكانيــة إلب ـراز مكتســباته والوحــدات
التــي اســتوفاها بالجامعــة ،مــن أجــل ولــوج مؤسســة تقــدم
تكوينــا مهنيــا للتقنــي املتخصــص.

وهكــذا ،يتفــرع منــوذج التعليــم العــايل إىل مكونــات مختلفــة

والحــال أن إق ـرار الجســور سيســمح للطالــب(ة) القــادم مــن

 .15يتعلق األمر بقسم التعليم العايل الخاص والذي يضم  3مصالح .1 :الرتخيصات والتنسيق .2 ،التأطري والتوجيه .3 ،الشؤون الطالبية.
 . 16تتعلق املساءلة بتعريف أهداف واضحة وتحمل املسؤولية يف تحقيقها وتقبل فرضية املحاسبة والعقاب يف حال عدم احرتام االلتزامات املتخذه يف شانها (.)OCDE 2015
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وضعيــة صعبــة ،مــع العلــم أن نســبة كبــرة مــن الطلبــة تنقطــع
عــن الدراســة يف التعليــم العــايل الجامعــي (الولــوج املفتــوح
أساســا) .وبالفعــل ،فــإن  25 %مــن هــذا االنقطــاع تحصــل
خــال الســنة األوىل مــن الدراســة و  40,2 %بعــد ســنتني و 20,9 %
بعــد ثــاث ســنوات مــن الدراســة داخــل هــذا النظــام(.((1

التكويــن املهنــي مبتابعــة دراســته داخــل مســلك جامعــي عــر
إبـراز املكتســبات الســابقة واســتيفاء املكتســبات الالحقــة .كــا
ميكــن للطالــب الجامعــي أن يســتفيد مــن وحــدة أو نشــاط
عمــي منجــز داخــل مؤسســة التكويــن املهنــي ،يف إطــار «حجــم
العمــل» الخــاص بــه .وعــاوة عــى ذلــك ،تســتخدم هــذه
الجســور كوســيلة لتوجيــه بديــل ،لفائــدة الطلبــة املوجوديــن يف
شكل  .1خطاطة تشكيلة وأعداد مؤسسات التعليم العايل باملغرب (*)2017-2016
*¢UÉÿG º«∏©àdG
á°ù°SDƒe 202
(I)ÖdÉW 43616

ó©H »æ¡ŸG øjƒµàdG
( m∫ÉY »æ≤J) ÉjQƒdÉµÑdG
á°ù°SDƒe 1937
(I)ÜQóàe 142999

á©eÉ÷G

ìƒàØŸG ÜÉ£≤à°S’G
á°ù°SDƒe 56
(I)ÖdÉW 684718

ôWC’G øjƒµJ
á°ù°SDƒe 70
(I)ÖdÉW 29218

OhóëŸG ÜÉ£≤à°S’G
á°ù°SDƒe 68
(I)ÖdÉW 96783

*¢UÉN ΩÉY ácGöûdG QÉWEG ‘ äÉ©eÉ÷G É¡æª°V øe

ومــع ذلــك ،ميكن أن تســتخدم خمســة جســور موجــودة ،كنامذج
لوضــع هندســة حقيقيــة (أو نظــام) للجســور ،تســاهم يف تقليــص
عــدم التجانــس الحــايل داخــل نظــام التعليــم العــايل ،علــا بأنــه
مــن الــروري تجــاوز هــذا الوضــع عــى املــدى املتوســط.

شكل  .2خطاطة الجسور البينية داخل هيكلة التعليم العايل
باملغرب
Ωƒ∏©dG äÉ«∏c
Ú°Sóæ¡ŸG øjƒµJ äÉ°ù°SDƒe
äÉ«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG äÉ«∏ch Ωƒ∏©dG äÉ«∏c
ádó«°üdGh Ö£dG äÉ«∏c
ájÒ°†ëàdG ΩÉ°ùbC’G
Ωƒ∏©dG äÉ«∏c
á°UÉN äÉ°ù°SDƒe
äÉ©eÉ÷G
äÉ©eÉ÷G
ôWC’G øjƒµJ äÉ°ù°SDƒe

 .17املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ( ،)2014التقريــر التحليــي ،تطبيــق امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن 2013-2000
املكتســبات ،املعيقــات والتحديــات .تــم حســاب نســبة الهــدر بخصــوص فــوج  2006الــذي نتوفــر عــى معطيــات بشــأنه.
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»» .3انشطار وتراتبية نظامين :نظام الولوج
المفتوح ونظام الولوج المحدود

تــم إقـرار وصياغــة النمــوذج الــذي آنبنــى عليــه نظــام التعليــم
العــايل ،عــى غ ـرار النظــام الفرنــي الــذي مييــز بــن «املــدارس
العليــا» (للهندســة والتجــارة بالخصــوص) والجامعــات .وإذا
كانــت الجامعــات الفرنســية مل تفقــد هيبتهــا واســتمرت يف
القيــام مبهمتهــا األكادمييــة التــي ال غنــى عنهــا ،وبالتــايل مل
تهمشــها املــدارس العليــا التــي تظــل مؤسســات االمتيــاز بــدون
منــازع ،فــإن الجامعــة املغربيــة عانــت عــى العكــس مــن
ذلــك ،مــن انقســام نظامهــا إىل اســتقطاب مفتــوح واســتقطاب
محــدود.
وبالرغــم مــن أن هــذه الثنائيــة تجــد تربيرهــا يف مســعى
الحفــاظ عــى بعــض مؤسســات االمتيــاز الكــرى ،إال أنهــا
متأسســت تدريجيــا داخــل تراتبيــة متجليــة يف تخصيــص املــوارد
(انظــر الفصــل حــول تكلفــة الطالــب (ة)) ،ويف جــودة العــرض
والتكويــن ،ويف متثــات الــرأي العــام؛ فنظــام الولــوج املحــدود
يحظــى بالتقديــر ،بينــا يعــاين نظــام الولــوج املفتــوح مــن نظرة
ســلبية .ومــع ذلــك ،يســتقبل هــذا األخــر الغالبيــة العظمــى
مــن طلبــة الجامعــة .إذ اســتقبلت املؤسســات الجامعيــة ذات
الولــوج املفتــوح ،وعددهــا  56مؤسســة ،خــال الســنة الجامعيــة
 ،2017-2016أكــر مــن  87,6 %مــن طلبــة الجامعــة ،يف حــن
اكتفــت املؤسســات ذات الولــوج املحــدود ،وعددهــا  ،68بتكويــن
 ((1(12,4 %مــن الطلبــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن التعليــم الثانــوي التأهيــي ميــد التعليــم
العــايل بحاصلــن عــى البكالوريــا مصنفــن ،إن مل نقــل موســومني
بفعــل صفــة اكتُســبت خــال الجــذع املشــرك التأهيــي املــؤدي
إىل البكالوريــا (الجــذع املشــرك العلمــي ،الجــذع املشــرك األديب،
الجــذع املشــرك التكنولوجــي) .لذلــك حــددت هــذه العمليــة
بشــكل كبــر املســار الــدرايس للتلميــذ وإمكانيــات ولوجــه إىل
التعليــم العــايل.
وال يشــكل هــذان النظامــان (نظــام الولــوج املحــدود ونظــام
الولــوج املفتــوح) قناتــن متجانســتني ،يتحــدد مــن خاللهــا
مســار الطلبــة نحــو التعليــم العــايل وداخلــه .فهــا يخضعــان
ملنطــق تراتبــي صــارم .وبالفعــل ،فــإن نظــام الولــوج املحــدود
يســتقبل أفضــل الطلبــة ،بنــاء عــى نقــط البكالوريــا واالجتيــاز
الــروري للمبــاراة .ويســمح هــذا االنتقــاء ،بجلــب أفضــل
الطلبــة مــن بــن الحاصلــن عــى البكالوريــا ودفــع األغلبيــة
املتبقيــة إىل نظــام الولــوج املفتــوح .فهــو انتقــاء أفقــي ،يتجــى

عــر ثنائيــة «التلميــذ املتميــز» و«التلميــذ األقــل متيـزا» .ذلك أن
نقطــة البكالوريــا هــي التــي تحــدد مســار الطالــب يف دراســته
الجامعيــة.
إجــاال ،يعمــل النظامــان املذكــوران ،داخــل جــزر متفرقــة
ومعزولــة .والحــال أن نظــام الولــوج املحــدود ليــس لــه أي
تأثــر إيجــايب عــى نظــام الولــوج املفتــوح الــذي يشــتغل كنظــام
اختــزايل .ويتضخــم اإلدراك الســلبي للطلبــة ،بخصــوص نظــام
الولــوج املفتــوح الــذي يدعونــه يف الغالــب وبحــرة «لقرايــا
ديــال ال فــاك» بفعــل موقــف عــدد مــن األســاتذة أنفســهم،
الــذي يحــط مــن قيمتــه .فعندمــا ســئل أســاتذة التعليــم العــايل
ســنة  2008يف بحــث ميــداين ،حــول اختيــار النظــام املفضــل
بالنســبة ألطفالهــم ،أجــاب  49 %بأنهــم يفضلــون نظــام الولــوج
املحــدود و  28 %بأنهــم يفضلــون الدراســة بالخــارج ،وألــح 5 %
منهــم عــى تفضيــل التعليــم الخــاص ،يف حــن اختــار  6 %فقــط
نظــام الولــوج املفتــوح بالكليــات (بينــا مل يجــب  12 %منهــم
عــى الســؤال)(.((1
هكــذا اتســم النظــام الجامعــي بهــذه الثنائيــة الجذريــة .وقــد
ســمح اإلصــاح بــإدراج جرعــة مــن االنتقــاء داخــل نظــام
الولــوج املفتــوح ،عــر خلــق مســالك مهنيــة؛ إال أن هــذه األخــرة
مل تشــكل يف الســنة الجامعيــة  2017-2016ســوى  3 %مــن
مجمــوع طلبــة الجامعــات .وملــا كانــت املســالك األساســية
لنظــام الولــوج املفتــوح تســتقبل الغالبيــة العظمــى مــن طلبــة
الجامعــات ،فــإن كل تحســن ملردوديــة وجــودة اإلجــازات
املمنوحــة مــن طــرف الكليــات ،ســيكون لــه تأثــر إيجــايب مبارش
عــى النظــام برمتــه.
وبالفعــل ،فــإن هــذا النظــام هــو الــذي يعــرف أعــى نســبة
مــن الهــدر(((2؛ حيــث يهيمــن يف إطــاره نــوع مــن الالمبــاالة
بخصــوص رضورة الحضــور املتواصــل ،مــا يــؤدي إىل الغيــاب
املتكــرر للطلبــة الــذي يعــزز خاصيتــه «املفتوحــة» (فهــو نظــام
مفتــوح) وينتهــي بالحــط مــن قيمتــه يف مجــال التعليــم العــايل
وبشــكل أوســع داخــل املجتمــع ،حيــث يعتــر نظامــا اختزاليــا ال
يحظــى بقيمــة كــرى.
لذلــك ،فــإن التكوينــات يف نظــام الولــوج املفتــوح تعكــس
مشــكلة غيــاب الجــودة ،ألنهــا تعتــر مــن طــرف املقــاوالت،
غــر مالمئــة لســوق الشــغل ،وتعــاين مــن كــرة أعــداد الطلبــة،
وتعــرض صــورة ســلبية لهــا داخــل املجتمــع .ومــن الــروري
اتخــاذ اســراتيجية تقومييــة لالرتقــاء بصــورة هــذا النظــام
وتثمــن عــرض تكوينــه .ففــي الوقــت الــذي كان مــن املنتظــر

 .18معطيات قطاع التعليم العايل والبحث العلمي.
 .19دراســة تحــت عنــوان :مهنــة املــدرس .وهــي دراســة منجــزة بطلــب وبدعــم مــن املجلــس األعــى للرتبيــة ،مــن طــرف رحمــة بورقيــة ،محمــد طــوزي ،حســن رشــيق،
كــال املــاخ ،محمــد العيــادي ،أحمــد رساج ،محمــد عبــد ريب ،يوليــوز .2008
 .20انظر الفصل حول الهدر.
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تعميــم النظــام األخــر وجعلــه متجانســا داخــل كل املؤسســات
الجامعيــة ،عملــت السياســة العموميــة عــى حــره داخــل
املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح وحدهــا .أمــا املؤسســات ذات
الولــوج املحــدود فقــد ُســمح لهــا أن تحافــظ عــى دبلوماتهــا
الخاصــة بهــا واملتوافقــة مــع هوياتهــا املهنيــة التاليــة :طبيــب،
مهنــدس ،تقنــي الــخ....
والحــال أن الفــرص املتتاليــة التــي كانــت ســانحة أمــام السياســة
العموميــة خــال ســنوات  2004و 2009و ،2014مل تنتهــز لجعــل
نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه كمعيــار عــام ومشــرك
داخــل مجمــوع التعليــم العــايل .بــل عــى العكــس مــن ذلــك
اســتمرت هــذه السياســة يف إنشــاء مؤسســات جديــدة ذات
اســتقطاب محــدود ،يفــرض فيهــا تكويــن طلبــة مبواصفــات
مالمئــة أكــر لســوق الشــغل.

فمــن الســنة الجامعيــة  ،2001-2000وهــي ســنة الــروع
يف تطبيــق امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن إىل الســنة
الجامعيــة  ،2015-2014وهــي ســنة وضــع الرؤيــة االسـراتيجية،
انتقــل عــدد املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح مــن  41إىل 55
مؤسســة ،بينــا انتقــل عــدد املؤسســات ذات الولــوج املحــدود
إىل الضعــف تقريبــا (مــن  32إىل  63مؤسســة) .ومــع ذلــك،
اســتقبلت املؤسســات األوىل يف الســنة الجامعيــة ،2015-2014
 88 %مــن طلبــة الجامعــة ،مقابــل  12 %فقــط مــن الطلبــة
املنتمــن إىل املؤسســات ذات الولــوج املحــدود( .((2كــا يتــم
تنظيــم هــذه املؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج املفتــوح يف
إطــار منظــور استنســاخي ،بحيــث توجــد نفــس الكليــات يف
جميــع الجامعــات ،الــيء الــذي يحــد مــن تنــوع املؤسســات
والتخصصــات واالبتــكار يف تصميــم املســالك.
إن االنقســام الــذي خلفتــه ازدواجيــة «الولــوج املفتــوح»
و«الولــوج املحــدود» تُعــرض للمجازفــة مبــروع النظــام
الجامعــي املوحــد املتكافــئ وذي الجــودة ،الــذي تشــجعه
الرؤيــة االسـراتيجية ،والــذي يتطلــب التجانــس واالرتــكاز عــى
جســور عديــدة وآليــات للتوجيــه وإعــادة التوجيــه لتيســر
االرتقــاء بالطالــب ،وبالتــايل االرتقــاء بالوطــن برمتــه.

 . 21الهيئة الوطنية للتقييم ،املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،تقييم الكليات متعددة التخصصات :أي سياسة وأي تأثري وأي أفق؟ أكتوبر .2017
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يشــكل التعليــم الجامعــي املغــريب ،مــن حيــث وزنــه العــددي،
أهــم مكــون مــن مكونــات التعليــم العــايل .وهــو بذلك يســتحق
تقييــا لفعاليتــه مــن أجــل اإلحاطــة مبردوديتــه ،واالنقطاعــات
الحاصلــة يف إطــاره ،وتكلفتــه املاليــة ،وكشــف اإلكراهــات التــي
يواجههــا.

البيضــاء ،وجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ،وجامعــة عبــد املالــك
الســعدي بتطــوان ،التــي تتوفــر جميعهــا عــى معطيــات ضمــن
التطبيــق املذكــور وتســمح بتحليلهــا .وإجــاال ،فقــد متــت
تغطيــة  18مؤسســة جامعيــة ،تابعــة لهــذه الجامعــات الثــاث،
متنــح شــهادة اإلجــازة األساســية ،للقيــام بدراســة الحالــة.
وتشــمل هــذه الجامعــات الثــاث تقريبــا ،ربــع أعــداد الطلبــة،
عــى الصعيــد الوطنــي خــال هــذه الفــرة.

يســتهدف تقييــم املردوديــة الداخليــة للتعليــم العــايل بشــكل
خــاص اإلجــازة األساســية وماســر املســالك الجامعيــة يف نظــام
الولــوج املفتــوح الــذي يســتقبل ،كــا أرشنــا إىل ذلــك مــن قبــل،
أهــم أعــداد الطلبــة بالجامعــة .كــا يرتكــز عــى املعطيــات
الطوليــة ( )longitudinalesاملتوافــرة بفضــل األداة املعلوماتيــة
 APOGEEالتــي تــزود الباحــث باملعطيــات املتعلقــة بالطلبــة
داخــل ثــاث جامعــات .وتغطــي كل هــذه املعطيــات فــرة
ممتــدة مــن الســنة الجامعيــة  2007-2006إىل الســنة الجامعيــة
( 2017-2016ســتة أفــواج) .وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ال ميكــن
إنجــاز تقييــم املردوديــة الداخليــة بــدون التوفــر أساســا عــى
قاعــدة معطيــات موحــدة بــن الجامعــات .ومــن املالحــظ أن
مســألة املعطيــات تظــل إشــكالية ألن تاريــخ هــذه املعطيــات
ليــس موحــدا داخــل كل الجامعــات ،وبــن الجامعــات ،رغــم
تبنــي تطبيــق نظــام معلومــايت موحــد (.)APOGEE

وهكــذا ،ســمحت املعطيــات املســتمدة مــن هــذه الجامعــات
خــال هــذه الفــرة الطويلــة ،بإنجــاز تقييــم أويل للمردوديــة
الداخليــة لإلجــازة األساســية ،وألنــواع املاســر املمنوحــة مــن
طــرف الجامعــات املذكــورة ،وذلــك بعــد معالجــة إحصائيــة.
وقــد أخــذ تحليــل هــذه النتائــج بعــن االعتبــار ،الوســائل
املمنوحــة للجامعــة ،خصوصــا بالنســبة للمســالك ذات الولــوج
املفتــوح ،بغــرض إبــراز الصعوبــات التــي تواجههــا الجامعــة
أمــام «الزيــادة الكبــرة» ألعــداد الطلبــة باملســتويات الثالثــة
لإلجــازات األساســية ،ومــن أجــل توضيــح أســباب االنقطاعــات
الكثــرة للطلبــة بالجامعــة.

»» .1الولوج المفتوح وأداء اإلجازات
األساسية :دراسة حالة ثالث جامعات

ولتجــاوز هــذه املشــكلة ،اعتمــدت هــذه الدراســة عــى تتبــع
ســتة أفــواج مــن الطلبــة املســجلني يف اإلجــازة األساســية خــال
الســنوات التاليــة،2012 ،2011 ،2010 ،2009 ،2008 ،2007 :
بثــاث جامعــات مغربيــة هــي جامعــة الحســن الثــاين بالــدار
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» » .1.1تتبع أفواج اإلجازة

أظهــرت معالجــة املعطيــات الخــام الخاصــة ألعــداد األفــواج
بالجامعــات الثــاث ومؤسســاتها الثــان عــرة ،بــأن هــذه
األخــرة متثــل تقريبــا ربــع الطلبــة املســجلني الجــدد باإلجــازة
األساســية عــى املســتوى الوطنــي .وهــو مــا مكــن مــن القيــام
بتحليــل إحصــايئ لهــذه األفــواج ،مــن حيــث الحصــول عــى
الشــهادة واالنقطــاع عــن الدراســة وكذلــك تقييــم الهــدر.

جدول  .4أعداد الطلبة يف دراسة الحالة ونسبتها ضمن العدد اإلجاميل عىل املستوى الوطني
السنة الجامعية
العدد اإلجاميل للمسجلني الجدد يف
السنة األوىل من اإلجازة األساسية
يف مجموع جامعات املغرب
دراسة حالة :عدد األفواج
(املسجلون الجدد) يف اإلجازة
األساسية يف الجامعات الثالث
حصة عدد األفواج يف مجموع
املسجلني الجدد عىل املستوى
الوطني
املسجلون الجدد بجامعة الحسن
الثاين ،الدار البيضاء مبا فيها املحمدية
املسجلون الجدد بجامعة ابن
طفيل ،القنيطرة
املسجلون الجدد بجامعة عبد
امللك السعدي ،تطوان

2008-07

2009-08

2010-09

2011-10

2012-11

2013-12

2014-13

2015-14

2016-15

2017-16

74474

65369

79091

104280

141029

174184

167692

178297

194825

183399

17190

15555

18590

26151

36668

46537

46618

47717

51501

49732

23,08%

23,80%

23,50%

25,08%

26,00%

26,72%

27,80%

26,76%

26,43%

27,12%

9851

8438

10260

13552

19884

25061

24648

23011

25693

22778

3247

2768

3598

5368

7971

9199

9356

10086

9545

8261

4092

4349

4732

7231

8813

12277

12614

14620

16263

18693
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إجــاال ،ورغــم االرتفــاع يف عــدد الحاصلــن عــى الشــهادة ،فــإن
نســبة الخريجــن -يف املــدة املخصصــة لســلك اإلجــازة األساســية-
عــى أعــداد املســجلني الجــدد يف الســنة األوىل مــن اإلجــازة
األساســية ،عرفــت عــدة تقلبــات ،خصوصــا بعــد ســنة .2009
ولتقييــم بنيــة التأخــر يف الدراســة حســب املســتوى الجامعــي يف

اإلجــازة األساســية ،فقــد تــم ،انطالقــا مــن معطيــات الجامعــات
الثــاث ،تحليــل أعــداد املســجلني الجــدد واملكرريــن بالســنة
األوىل ومــا بعدهــا ،خــال الفــرة املمتــدة مــن  2006إىل ،2016
وهــو مــا أوضــح أن هــذه البنيــة تتســم كثـرا بالتكـرار والتأخــر
خصوصــا بعــد الســنة الجامعيــة .2011-2010

جدول  .5دراسة حالة – بنية التأخر يف اإلجازة األساسية بجامعات الدار البيضاء وتطوان والقنيطرة (بيانات أولية)
السنة الجامعية
حصة املكررين يف السنة األوىل
من اإلجازة األساسية
حصة املكررين يف السنة الثانية
من اإلجازة األساسية
حصة املكررين يف السنة الثالثة
من اإلجازة األساسية
العدد اإلجاميل للمسجلني يف
اإلجازة األساسية
العدد اإلجاميل لخريجي اإلجازة
األساسية للسنة الجامعية

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19,9%

34,7%

32,0%

29,3%

24,8%

27,4%

29,5%

34,6%

37,6%

37,5%

47,5%

35,4%

36,8%

52,2%

54,9%

41,4%

38,1%

46,9%

49,1%

56,0%

54,6%

54,8%

32,0%

33,6%

41,6%

59,1%

59,3%

53,1%

50,1%

53,3%

54,6%

60,1%

61,6%

58 234

63 811

52 355

53 703

62 483

84 251

109 105

125 140

145 489

161 694

175 137

-

2 973

3 995

4 701

5 947

6 716

6 973

7 789

7 456

8 933

13 335
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مــا بــن ســنتي  2006و 2010تــراوح التكــرار بــن 19 %و34 %
بالنســبة للطلبــة املســجلني يف الســنة األوىل مــن اإلجازة األساســية،
وقــد اســتمر هــذا العــدد يف التزايــد ليبلــغ أكــر مــن  47 %يف
الســنة الجامعيــة .2017-2016
ويتطــرق هــذا التقييــم اىل مردوديــة الجامعــات ،انطالقــا مــن
تتبــع أفــواج مــا بــن ســنتي  2007و ،2012عــر معالجــة نســبة
اإلشــهاد وإكــال الدراســة ،وأيضــا االنقطــاع خــال اإلجــازة
األساســية بالنســبة للجامعــات الثــاث التــي عولجــت معطياتهــا
يف مجملهــا ،بغــض النظــر عــن نــوع الكليــات املكونــة لهــا

والتخصصــات واملســالك .وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن معالجــة
املعطيــات يف دراســة هــذه الحالــة ،مل تأخــذ بعــن االعتبــار
حركيــة الطلبــة بــن الجامعــات وإعــادة توجيههــم نحــو مــدارس
املهندســن الجامعيــة ومؤسســات تكويــن األطــر ومؤسســات
التكويــن املهنــي ،نظـرا ملحدوديــة أعــداد الطلبــة عــى مســتوى
االنتقــال وإعــادة التوجيــه ،ونظــرا لضآلــة الجســور بــن
الجامعــات واملكونــات األخــرى للتعليــم العــايل .كــا مل يتــم
اعتبــار هــذا املعطــى نظـرا لعــدم وجــود نظــام وطنــي متجانــس
وموحــد للمعطيــات بــأداة معلوماتيــة موحــدة تســمح برصــد
هــذه الحركيــة.
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وتجــدر اإلشــارة أيضــا إىل أننــا يف إطــار معالجــة املعطيــات
املتعلقــة بالتكـرار ،نعتــر بــأن الطالــب املكــرر «هــو الــذي أعــاد
التســجيل بنفــس املســتوى يف الســنة املواليــة ،رغــم اســتيفائه
لوحــدة أو أكــر» .وبصيغــة أخــرى ،ال تقــرن صفــة «التك ـرار»
بالطلبــة الذيــن مل يتمكنــوا ،بفعــل قوانــن النجــاح املتبعــة
مبؤسســاتهم الجامعيــة ،مــن اســتيفاء مجمــوع وحــدات مســتوى
معــن ،لكنهــم اســتطاعوا باملقابــل ،التســجيل مبســتوى أعــى يف
الســنة املواليــة .وهكــذا ،ســمحت لنــا معالجــة قاعــدة املعطيات

املســتمدة مــن تطبيــق  APOGEEبالجامعــات الثــاث ،مبعرفــة
حجــم أعــداد أفــواج الطلبة املســجلني الجــدد باإلجازة األساســية
مــن الســنة الجامعيــة  2008-2007إىل الســنة الجامعيــة -2012
.2013
وتقــف الدراســة عنــد فــوج  2013-2012ألن اإلجــازة تتطلــب 3
ســنوات للطالــب ،تضــاف إليهــا  3ســنوات احتياطيــة الســتكامل
مســاره ،مــا يفــي بنــا اىل ســنة .2018-2017

جدول  .6عدد طلبة اإلجازة األساسية
السنة الجامعية
األفواج يف اإلجازة األساسية بعد معالجة البيانات
مبا فيها جامعة الحسن الثاين الدار البيضاء
مبا فيها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
مبا فيها جامعة عبد امللك السعدي بتطوان

2008-07

2009-08

2010-09

2011-10

2012-11

2013-12

17 190

15 555

18 590

26 151

36 668

46 537

9 851

8 438

10 260

13 552

19 884

25 061

3 247

2 768

3 598

5 368

7 971

9 199

4 092

4 349

4 732

7 231

8 813

12 277
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18,7%

27,6%

8,1%

5,9%

12,4%

29,6%

33,9%

34,4%

53,7%

58,0%

58,0%

59,7%

64,0%
33,1%
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2,8%

أمــا بخصــوص املردوديــة ،فــإن ثلــث الطلبــة مــن مجمــوع
األفــواج كمعــدل ،متكــن مــن الحصــول عــى اإلجــازة األساســية.

3

2-1

201

2

1-1

201

1

0-1

201

0

9-1

200

9

8-0

1,5%

أظهــر تحليــل معطيــات األفــواج الســتة بــأن أعــداد الطلبــة
املســجلني الجــدد باإلجــازة األساســية ازدادت بكــرة ،إذ انتقلــت
مــن  17190طالبــا يف الســنة الجامعيــة  ،2008-07إىل 46537
طالبــا يف الســنة الجامعيــة  2013-12وذلــك بثــان عــرة
مؤسســة ذات اســتقطاب مفتــوح تابعــة لتلــك الجامعــات
الثــاث .وهكــذا ،عرفــت أعــداد طلبــة األفــواج الجديــدة
باإلجــازة األساســية نســبة زيادة ســنوية متوســطة ،بلغــت +22 %
ونســبة زيــادة خــال الفــرة برمتهــا ،بلغــت .170 %

32,7%

» » .2.1نتائج تتبع أفواج الطلبة ما بين  2008-07و2013-12

65,7%

وقــد أنجــز تتبــع الطلبــة انطالقــا مــن الرقــم الوطنــي للطالــب
( ،)CNEالــذي هــو عبــارة عــن محــدد لهويــة كل طالــب(ة)،
ميكــن مــن املتابعــة الســنوية ألفــواج الطلبــة إىل حــن حصولهــم
عــى اإلجــازة األساســية أو انقطاعهــم عــن الدراســة.

رسم بياين  .11النتائج اإلجاملية لتتبع أفواج املسجلني الجدد بني
 2007و2012
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عبد امللك السعدي تطوان ،جامعة ابن طفيل القنيطرة -معالجة الهيئة الوطنية
للتقييم2018 ،

انتقلــت نســبة اإلشــهاد مــن  32,7 %بالنســبة لفــوج 2008-07
إىل 33,9 %بالنســبة لفــوج  2011-10وانخفضــت بعــد ذلــك اىل
 27,6 %بالنســبة لفــوج 2013-12؛ مــع العلــم أن قرابــة خمــس
طلبــة هــذا الفــوج األخــر ،مــا زالــوا مســجلني باإلجازة األساســية
يف الســنة الجامعيــة  ،2018-17أي مــا يتجــاوز خمــس ســنوات
بعــد التســجيل األول.

 24,7 %لــدى فــوج املســجلني الجــدد ســنة  .2007وارتفعــت
لتصــل إىل 25 %لــدى فــوج  .2009-08وأخــرا وصلــت إىل
أعــى درجــة ،حيــث بلغــت  26,4 %بالنســبة لفــوج .2010-09
وبصيغــة أخــرى ،عــرف اإلشــهاد خــال ثــاث أو أربــع ســنوات
مــن الدراســة باإلجــازة األساســية ،تزايــدا ســنويا متوســطا ،بلــغ
 3,5 %مــا بــن  2008-07و.2010-09

أ .اإلشهاد خالل ثالث إىل أربع سنوات
تعتــر نســبة إشــهاد الطلبــة بعــد ثــاث أو أربــع ســنوات مــن
تســجيلهم أحــد مــؤرشات تقييــم املردوديــة الداخليــة لإلجــازة
األساســية .وهــو مــؤرش دقيــق ألنــه يســمح بأخــذ االنتقــال مــن
التعليــم الثانــوي التأهيــي إىل الجامعــة بعــن االعتبــار ،ومينــح
مبعنــى مــا ،ســنة إضافيــة للطلبــة .وقــد عرفــت نســبة اإلشــهاد
اتجاهــن متاميزيــن:

وتجــدر اإلشــارة إىل أن نســبة اإلشــهاد خــال ثــاث ســنوات،
وهــي املــدة القانونيــة لإلجــازة األساســية ،عرفــت أيضــا زيــادة
هامــة ،حيــث انتقلــت مــن 14,7 %بالنســبة لفــوج 2008-07
إىل 16,1 %بالنســبة لفــوج  ،2009-08قبــل أن تســتقر عنــد
حــدود  16,5 %لــدى فــوج .2010-09

▪▪وتــرة تصاعديــة بالنســبة لألفــواج مــا بــن ســنتي2008-07
و2010-09
فقــد بلغــت نســبة اإلشــهاد مــن ثــاث ســنوات إىل أربع ســنوات

رسم بياين  .12تتبع أفواج طلبة اإلجازة األساسية بني  08-2007و13-2012
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▪▪وتــرة تنازليــة بالنســبة لألفــواج مــا بــن ســنتي 2010-09
و2013-12
انطالقــا مــن فــوج  ،2010-09عرفــت نســبة اإلشــهاد مــن
ثــاث إىل أربــع ســنوات ،انخفاضــا مســتمرا .وبالفعــل ،فقــد
بلغــت نســبة اإلشــهاد خــال ثــاث إىل أربــع ســنوات 26,4 %
لــدى فــوج املســجلني الجــدد يف الســنة الجامعيــة .2010-09
وانخفضــت بعــد ذلــك إىل  25 %لــدى فــوج  ،2011-10ثــم
اســتمر االنخفــاض ليصــل إىل  20 %بالنســبة لفــوج 2012-11
وليبلــغ أدىن مســتوى لــدى فــوج املســجلني الجــدد يف الســنة
الجامعيــة  ،2013-12بنســبة .19,1 %
وباختصــار ،فقــد عرفــت نســبة اإلشــهاد خــال ثــاث أو أربــع
ســنوات مــن الدراســة باإلجــازة األساســية ،يف البدايــة ،متوســط
معــدل النمــو الســنوي إذ بلــغ  3,5 %قبــل أن يــرع يف
االنخفــاض بالنســبة ملجمــوع األفــواج ،لينخفــض ســنويا
بـــ  10 %يف املتوســط .وقــد نتــج هــذا االنخفــاض عــن تراجــع
نســبة اإلشــهاد يف املــدة القانونيــة ،أي ثــاث ســنوات؛ وهــي
املــدة التــي تحققــت بنســبة  16,5 %لــدى فــوج ،2010-09
قبــل أن تتدهــور لــدى فــوج  2013-12لتبلــغ .8,8 %

ب .نســب االنتقــال واالنقطــاع بعــد أول تســجيل باإلجــازة
األساســية
يرتبــط العنــر الثــاين بانخفــاض نســب االنتقــال يف املــدة
القانونيــة يف الســنتني األوىل والثانيــة وازديــاد نســب انقطــاع
الطلبــة عــن الدراســة بعــد أول تســجيل يف اإلجــازة األساســية.
وبالفعــل ،عرفــت نســبة االنتقــال يف املــدة القانونيــة ،بعــد أول
تســجيل ،انخفاضــا كبــرا .فبالنســبة لفــوج  2008-07بلغــت
النســبة  44,9 %واســتمرت يف التحســن حتى  2010-2009اىل أن
بلغــت  .53,4 %وابتــداء مــن هــذه الســنة أخــذت هــذه النســبة
يف الرتاجــع اىل أن اســتقرت يف  40,3 %لــدى فــوج .2013-12
وقــد واكــب هــذا االنخفــاض يف نســبة االنتقــال ،زيــادة هامــة
يف نســبة االنقطــاع بعــد أول تســجيل .فلــم تكــن هــذه النســبة
تتجــاوز  17,4 %لــدى فــوج املســجلني الجدد يف الســنة الجامعية
2007-08؛ إال أنهــا ســتتجاوز  25,3 %لــدى فــوج .2013-12
وبصيغــة أخــرى ،فــإن أكــر مــن ربــع الطلبــة املســجلني باإلجــازة
األساســية انقطعــوا عــن الدراســة بعــد مــرور ســنة واحــدة.
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» » .3.1ملخص تتبع أفواج دراسة الحالة

يــرز التحليــل املقــارن للنتائــج املتعلقــة باإلشــهاد والهــدر
ومتابعــة الدراســة ،بالنســبة ألفــواج الطلبــة الجــدد باإلجــازة
األساســية يف مثــان عــرة مؤسســة ذات اســتقطاب مفتــوح،
اتجاهــن متاميزيــن.
يف مرحلــة أوىل بــرز اتجــاه نحــو الزيــادة ،يشــر إىل تحســن
مســتمر للمردوديــة الداخليــة لثالثــة أفــواج خــال ســنوات
 2008 ،2007و ،2009بالجامعــات الثــاث موضــوع الدراســة.
وقــد واكــب ذلــك تحســن يف انحصــار ويف نســب االنتقــال بــن
املســتويات الثالثــة لإلجــازة األساســية ،املنظمــة بالجامعــات
املذكــورة.
بعــد ذلــك ،وانطالقــا مــن ســنة  ،2009بــرز اتجــاه نحــو انخفاض
تأكــد بالنســبة ألفــواج  2010و 2011و .2012وبالفعــل ،فــإن
نســب اإلشــهاد يف املــدة القانونيــة انخفضــت بشــكل كبــر،
يف حــن تزايــد االنقطــاع بعــد التســجيل .يضــاف إىل كل هــذا،
انخفــاض واضــح لنســب االنتقــال لــدى هــذه األفــواج باملقارنــة
مــع األفــواج الســابقة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الزيــادة الهامــة يف أعــداد طلبــة الجامعــة
العموميــة ،تخــص أساســا طلبــة اإلجــازة األساســية.
هنــاك ســبب آخــر يفــر االنخفــاض املســتمر لنســب اإلشــهاد
ابتــداء مــن فــوج  ،2010أي الطلبــة الذيــن يفــرض حصولهــم
عــى اإلجــازة ســنة 2013؛ ويكمــن هــذا الســبب يف تراجــع
منســوب اإلصــاح بالتــوازي مــع تراجــع مســتوى الحاصلــن عــى
البكالوريــا عمومــا وعــدم تجــاوز عقبــة «اللغــة» عنــد املــرور
مــن التعليــم الثانــوي اىل الجامعــة ،خصوصــا منــذ .2011-10
» » .4.1الخصائص الرئيسية للمسجلين الجدد ومواصفات
الحاصلين على شهادة اإلجازة األساسية في المدة
القانونية ،فوج 2013-12

يشــكل املســجلون الجــدد يف اإلجــازة األساســية برســم الســنة
الجامعيــة  2013-12يف الجامعــات الثــاث ،وعددهــم 46537
طالــب متثــل الفتيــات ضمنهــم  .51,64 %حــوايل  99 %مــن
الطلبــة هــم منشــغلون بالدراســة فقــط ،وحــوايل  1,4 %فقــط
ميارســون نشــاطا مهنيــا مبــوازاة مــع ذلــك (موظــف ،مســتخدم
الــخ).
وبخصــوص املي ـزات املحصــل عليهــا يف البكالوريــا ،مــن طــرف
هــؤالء املســجلني الجــدد يف اإلجــازة األساســية ،نجــد بــأن أكــر
مــن الثلثــن مــن الطلبــة املســجلني خــال الســنة الجامعيــة -12
 ،2013ال يتوفــرون عــى أي ميــزة.
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جدول  .7ميزة البكالوريا – الطلبة املسجلون ألول مرة يف
اإلجازة األساسية سنة 2013-2012
ميزة البكالوريا
حسن جدا
حسن
مستحسن
مقبول
املجموع

النسبة
3,24
6,48
19,5
70,78
100,00

املصدر :البيانات األولية  APOGEEجامعة الحسن الثاين الدار البيضاء ،جامعة
عبد امللك السعدي تطوان ،جامعة ابن طفيل القنيطرة  -معالجة الهيئة الوطنية
للتقييم2018 ،

تشــر هــذه املعطيــات مــن جانــب آخــر إىل أن  19,5 %مــن
الطلبــة حصلــوا عــى ميــزة «مستحســن» ،و 3,24 %فقــط
حصلــوا عــى ميــزة «حســن جــدا» يف البكالوريــا .مــع اإلشــارة إىل
أن  3,58 %مــن بــن هــؤالء الطلبــة هــم مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة.
والنســبة ألعــداد الحاصلــن عــى شــهادة اإلجــازة األساســية يف
املــدة القانونيــة ،ضمــن فــوج  2013-12والفــوج الجديــد يف
هــذه اإلجــازة الذيــن حصلــوا عــى الشــهادة دون أي تك ـرار يف
املــدة املذكــورة ،فإنهــا بلغــت  4115طالبــا .علــا بــأن العــدد
اإلجــايل لهــذا الفــوج ،بلــغ  46537مــن املســجلني الجــدد،
مــا يعنــي أن  9 %فقــط مــن طلبــة الفــوج األول هــم الذيــن
حصلــوا عــى الشــهادة يف املــدة القانونيــة.
وتتميــز هــذه الفئــة ( ) 9 %مــن الخريجــن خــال ثــاث
ســنوات ،بالخصائــص التاليــة 80,4 % :مــن بينهــم حصلــوا عــى
البكالوريــا يف نفــس ســنة تســجيلهم األول بالجامعــة ،وهــي
ســنة  .2012-13وحصــل  26,5 %داخــل هــذه الفئــة عــى ميــزة
«مستحســن» و 11,8 %عــى ميــزة «حســن» و 3,3 %عــى
ميــزة «حســن جــدا» يف البكالوريــا .ومتثــل الفتيــات  55,4 %مــن
أعــداد الحاصلــن عــى هــذه الشــهادة ،بينــا ال ميثلــن ســوى
 51 %مــن مجمــوع فــوج املســجلني يف املرحلــة األوىل .كــا ميثل
الطلبــة األجانــب الحاصلــون عــى اإلجــازة يف املــدة القانونيــة
 1,3 %مــن مجمــوع الحاصلــن عــى هــذه الشــهادة يف املــدة
القانونيــة .وتقريبــا جميــع هــؤالء الطلبــة انشــغلوا بالدراســة
فقــط بنســبة  ،97,5 %علــا بــأن  99,1 %مــن بينهــم يقطنــون
مــع أرسهــم .وأخـرا ،فــإن  5,9 %مــن الحاصلــن عــى الشــهادة
يف املــدة القانونيــة هــم مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
»» .2تتبع أفواج الماستر

ســمحت لنــا معالجــة املعطيــات الخاصــة ألعــداد الطلبــة
واملتخرجــن باملاســر يف الجامعــات الثــاث (موضــوع الدراســة)
انطالقــا مــن معطيــات نظــام  ،APOGEEمبالحظــة أساســية

ميكــن تعميمهــا عــى املســتوى الوطنــي ،وهــي أن عــدد الطلبــة
الذيــن بلغــوا املاســر محــدود ،ســواء تعلــق األمــر مباســر
البحــث أو باملاســر املتخصــص.
رسم بياين  .13األعداد اإلجاملية للطلبة املسجلني يف سلك املاسرت
بالجامعات كلها وبالجامعات الثالث  -جميع التخصصات ،بني
 2008و2017
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املصدر :معطيات إحصائية جامعية ،قطاع التعليم العايل ،معالجة الهيئة الوطنية
للتقييم

مــع أعــداد طلبــة اإلجــازة األساســية .وبخصــوص الجامعــات
موضــوع الدراســة ،فــإن العــدد اإلجــايل للطلبــة املســجلني
باإلجــازة األساســية خــال الســنة الجامعيــة  2013-12بلــغ
 46537طالبــا وطالبــة ،يف حــن مل تتجــاوز تكوينــات املاســر
بجميــع مســالكه يف الجامعــات الثــاث املذكــورة 2016
طالــب(ة) يف الســنة نفســها.
وبالفعــل ،وكــا اتضــح مــن خــال الرســم البيــاين أعــاه ،فــإن
عــدد طلبــة املاســر بالجامعــات كلهــا ،خــال ســنة ،2017-16
الميثــل ســوى  4,9 %مــن مجمــوع الطلبــة الجامعيــن .وهــو
مــا يعكــس عرضــا محــدودا جــدا للامســر باملقارنــة مــع عــرض
اإلجــازات األساســية .يف حــن ال يتعــدى معــدل  2,1 %بالنســبة
للجامعــات الثــاث.
بعــد معالجــة قواعــد املعطيــات ،فــإن األعــداد الفعليــة ألفــواج
الطلبــة املســجلني باملاســر خــال الســنوات الجامعيــة الثــاث:
 ،2013-2012 ،2012-2011 ،2011-2010متثلــت فيــا يــي
بالنســبة للجامعــات الثــاث(((.

تجــدر اإلشــارة إىل أن أعــداد طلبــة املاســر قليلــة جــدا باملقارنــة
جدول  .8أعداد الطلبة باملاسرت
األفواج يف املاسرت بعد معالجة البيانات
مبا فيها جامعة الحسن الثاين الدار البيضاء
مبا فيها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
مبا فيها جامعة عبد امللك السعدي بتطوان

السنة الجامعية
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املصدر :البيانات األولية  APOGEEجامعة الحسن الثاين الدار البيضاء ،جامعة عبد امللك السعدي تطوان ،جامعة ابن طفيل القنيطرة  -معالجة الهيئة الوطنية للتقييم2018 ،
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بخصــوص نســبة اســتكامل الدراســة باملاســر ،إجــاال ،فــإن
جميــع الطلبــة يحصلــون تقريبــا عــى الشــهادة ،مــا يؤكــد
املردوديــة الداخليــة الهامــة عــى مســتوى املاســر .أمــا العوامــل
املفــرة لهــذه الظاهــرة ،فتتمثــل يف املقاييــس املعتمــدة،
والــروط الالزمــة لولــوج التكوينــات يف ســلك املاســر ،والتــي
تتجــى يف انتقــاء الطلبــة بعــد اجتيــاز االختبــارات الكتابيــة
واملقابــات ،إضافــة إىل جعــل ولــوج هــذا الســلك مفتوحــا عــى
املســتوى الوطنــي دون التقيــد بجهويــة الخريطــة الجامعيــة
الخاصــة بســلك اإلجــازة.

رسم بياين  .14نسب اإلنهاء مع احتساب التأخر ونسب الهدر
اإلجاميل للفوج
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املصدر :البيانات األولية  APOGEEجامعة الحسن الثاين الدار البيضاء ،جامعة
عبد امللك السعدي تطوان ،جامعة ابن طفيل القنيطرة -معالجة الهيئة الوطنية
للتقييم2018 ،
 .1أنجــز تتبــع أفــواج طلبــة املاســر انطالقــا مــن األرقــام الوطنيــة للطلبــة وذلــك عــى غـرار تقييــم املردوديــة الداخليــة لإلجــازة األساســية .املعطيــات الرضوريــة إلنجــاز
تقييــم املردوديــة غــر متوافــرة إال ابتــداء مــن 2011-2010

23

وميكــن أن نفــر التأخــر الــذي يالحــظ يف اإلشــهاد بالنســبة
لســلك املاســر أساســا بتأخــر مناقشــة أطروحــات ومشــاريع
نهايــة التكويــن ،واملرتبطــة بطبيعــة املواضيــع املعالجــة بهــا
وبالتأطــر.
فضــا عــن ذلــك ،فــإن العــدد املحــدود مــن الطلبــة يقــدم أفضل
رشوط االشــتغال بالنســبة للمدرســن ،عــر تأطــر مالئــم .ونظـرا
لكــون الطلبــة املنتقــن غالبــا مــا يتوفــرون عــى مســتوى جيــد
ويخضعــون للتأطــر يف أحســن الظــروف ،فــإن نســبة اإلشــهاد
تكــون مرتفعــة جــدا واملردوديــة الداخليــة مهمــة.
رسم بياين  .15ملخص تتبع أفواج الجامعات الثالث باملاسرت ،بني
 2010و2013
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املصدر :البيانات األولية  APOGEEجامعة الحسن الثاين الدار البيضاء ،جامعة
عبد امللك السعدي تطوان ،جامعة ابن طفيل القنيطرة  -معالجة الهيئة الوطنية
للتقييم2018 ،

يجــب اإللحــاح مــع ذلــك ،عــى أن إجـراء االنتقــاء مينح األســاتذة
املســؤولني عــن املاســر صالحيــة تحديــد عــدد الطلبــة املقبولــن،
وبالتــايل فــإن قــرار التحديــد يجــد مــرره يف قلــة املؤطريــن.
باإلضافــة اىل أن االكتظــاظ باإلجــازة األساســية يســتلزم انخراطـاً
أكــر مــن قبــل األســاتذة ،حيــث يســتنزف كل الغــاف الزمنــي
الخــاص بهــم يف اإلجــازة وحدهــا.
وطبعــا ،فــإن التقليــص مــن أعــداد طلبــة املاســر ،ســيكون لــه
تأثــر عــى اســتقبال الطلبــة الذيــن يريــدون تهيــيء الدكتــوراه،
وهــو مــا أكــده تقريــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم حــول دراســات
الدكتــوراه(((.
»» .3المردودية وتكلفة االنقطاع :حالة فوج
 2013-12باإلجازة األساسية في الجامعات
الثالث

اعتــادا عــى تكلفــة التســيري الســنوية الخاصــة بالســنوات
الجامعيــة املمتــدة مــن  2012إىل  ،2015وضــع هــذا التقييــم
تقديــرا لتكلفــة التســيري لســنتي  2016و .2017ومــن خــال
 .2الهيئة الوطنية للتقييم
24

مســعى تقريبــي افــرض بــأن تكلفــة التســيري الســنوي بالنســبة
لــكل طالــب خــال هاتــن الســنتني قريبــة مــن تكلفــة ســنة
.2015
محاكاة  .1تكلفة التسيري السنوي املرتاكمة لفوج اإلجازة األساسية
 – 13-2012مباليني الدراهم
1200,00

1112,18

1000,00
800,00

515,06

600,00
400,00
200,00
-

ôNCÉàdG ™e hCG á«fƒfÉ≤dG IóŸG ‘ Úéjôî∏d ∞«dÉµàdG ‹ÉªLEG

2018-17 ‘ Ú∏é°ùe GƒdGRÉe øjòdGh Ú©£≤æª∏d ∞«dÉµàdG ‹ÉªLEG

 تتوافق التكلفة لكل طالب مع تكلفة التسيري التي تتضمن املرصوفاتالفعلية يف نهاية السنة من حيث الرواتب والنفقات عىل املعدات
والنفقات املتنوعة.
 يعتمد تقدير النفقات لكل دورة عىل كتلة الرواتب الخاصة ونوعالولوج.
 بالنسبة لسنة  ،2015تنجز التقديرات انطالقا من املرشوع الحايل للقانوناملنظم لقانون املالية.
املصدر :البيانات األولية  APOGEEجامعة الحسن الثاين الدار البيضاء ،جامعة
عبد امللك السعدي تطوان ،جامعة ابن طفيل القنيطرة -معالجة الهيئة الوطنية
للتقييم2018 ،

تغطــي تقدي ـرات تكلفــة التســيري الســنوي ،إضافــة إىل تكلفــة
التســيري بالنســبة لهــذا الفــوج ،والتــي تصــل إىل  1,6مليــار
درهــم جــا ٍر موزعــة عــى ســت ســنوات ماليــة ،فــرة تتبــع
هــؤالء الطلبــة املســجلني مــا بــن ســنتي  2012و.2017
وتشــر نتائــج دراســة هــذه الحالــة ،إىل غيــاب النجاعــة بالنســبة
لتكوينــات اإلجــازة األساســية .وبالفعــل ،فــإن التقديــرات
بخصــوص ســنوات التتبــع الســت ،تظهــر أن  68 %مــن تكلفــة
التســيري املرتاكمــة لهــذا الفــوج تخللتهــا انقطاعــات عن الدراســة
وتكلفــة إضافيــة بالنســبة للطلبــة الذيــن مــا زالــوا مســجلني
خــال الســنة الجامعيــة .2018-17
وبخصــوص طلبــة هــذا الفــوج الحاصلــن عــى الشــهادة يف املدة
القانونيــة ،فقــد بلغــت تكلفتهــم  128مليــون درهــم جــارٍ ،أمــا
الطلبــة الذيــن حصلــوا عــى الشــهادة بعــد ســنة أو ســنتني مــن
التأخــر ،فــإن كلفــة التســيري اإلضافيــة ،بلغــت إجــاال حــوايل
 387مليــون درهــم جــارٍ.

محاكاة  .2تكلفة التسيري السنوي املرتاكمة لفوج اإلجازة األساسية
 2013-2012مباليني الدراهم
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 تتوافق التكلفة لكل طالب مع تكلفة التسيري التي تتضمن املرصوفاتالفعلية يف نهاية السنة من حيث الرواتب والنفقات عىل املعدات
والنفقات املتنوعة.
 يعتمد تقدير النفقات لكل دورة عىل كتلة الرواتب الخاصة ونوعالولوج.
 بالنسبة لسنة  ،2015تنجز التقديرات انطالقا من املرشوع الحايل للقانوناملنظم لقانون املالية.

فالخســائر املاليــة تقــدر بضعــف مــا يكلفــه تســيري الحاصلــن
عــى الشــهادة .وتبــن املعطيــات أيضــا بــأن أكــر مــن نصــف
الخســائر املاليــة ناجمــة عــن الخســائر الســنوية ،مبعنــى أنهــا
نتجــت عــن االنقطــاع عــن الدراســة باإلجــازة األساســية خــال
الســنوات الســت التــي تغطــي تتبــع فــوج .2013-12
نســتنتج مــن تحليــل الحــاالت املدروســة ،بــأن ســلك اإلجــازات
األساســية يولــد خســائر هامــة تؤثر ســلبا عــى جــودة التكوينات
بالجامعــة وتــؤدي إىل تكلفــة اجتامعيــة وماليــة .وتتجــى
التكلفــة االجتامعيــة يف النظــرة الدونيــة للجامعــة العموميــة
وخصوصــا لنظــام الولــوج املفتــوح الــذي مل ينجــح يف الحفــاظ
عــى الطلبــة ،ومل يقــدم لهــم تكوينــا ذا جاذبيــة .أمــا التكلفــة
املاليــة ،فإنهــا تقــف عائقــا أمــام اســتثامر تلــك املــوارد لفائــدة
جــودة الرتبيــة.

املصدر :البيانات األولية  APOGEEجامعة الحسن الثاين الدار البيضاء ،جامعة
عبد امللك السعدي تطوان ،جامعة ابن طفيل القنيطرة  -معالجة الهيئة الوطنية
للتقييم2018 ،

هكــذا ،بلغــت تكلفــة املتخرجــن يف املــدة القانونيــة أو بعــد
ذلــك بســنة أو أكــر ،بالنســبة لفــوج املســجلني ســنة ،2013-12
نصــف مليــار درهــم جــا ٍر للتســيري اإلجــايل .وباملقابــل ،فــإن
الخســائر املاليــة الناجمــة عــن االنقطاعــات أو عــن بقــاء طلبــة
الفــوج إىل ســنة  ،2018-17بلغــت  1,1مليــار درهــم جــا ٍر مــع
اإلشــارة إىل أن الطلبــة الذيــن مــا زالــوا مســجلني منــذ 2013-12
ســيكلفون مبلغــا إضافيــا للتســيري خــال الســنوات املقبلــة مــا مل
يحصلــوا عــى اإلجــازة.
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الفصل الثالث.
اإلصالح البيداغوجي والسياسة العمومية
يدفعنــا تحليــل الهــدر وتكلفتــه إىل التســاؤل حــول التكوينــات
التــي تشــكل املهمــة الرئيســية للجامعــة ،وحــول هندســتها
وتنظيمهــا وجودتهــا املحــددة لطبيعــة مردوديتهــا .ففــي ســنة
 (((2003تبنــت الجامعــة املغربيــة هندســة جديــدة ،حيــث
انخرطــت يف إقــرار نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه
( .)LMDوقــد ســعى هــذا اإلصــاح إىل تأكيــد الت ـزام املغــرب
بتوحيــد نظــام تعليمــه العــايل الجامعــي وانفتاحــه عــى أنظمــة
دوليــة أخــرى وخصوصــا النظــام األورويب الــذي تبنــى أيضــا
اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه ،ضمــن الســرورة املحــددة يف
بولونيــا ( Bologneأو إعــان بولونيــا)(((.

»» .1اإلصالحات المنجزة ما بين سنتي 1997
و2014

ويهــدف تبنــي املغــرب للنظــام املذكــور إىل إضفــاء وضــوح أكــر
عــى الهندســة البيداغوجيــة للتعليــم ،عــر االســتجابة للمعايــر
الدوليــة والتنســيق مــع النظــام األورويب .ويقــدم اإلصــاح الــذي
بــدأ بعــد تبنــي امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن ســنة ،2000
اإلطــار والفرصــة إلدراج هــذا النظــام .وبهــذا املقتــى ستشــكل
حركيــة الطلبــة والتبــادالت بــن التكوينــات واالعـراف املتبــادل
بشــهادات التعليــم العــايل عــى املســتوى الــدويل املرتكــز
األســايس الــذي ســتقوم عليــه هــذه العــدة باملغــرب.

» » .1.1اإلصالحات والتقويمات المتتالية

بعــد مــرور خمــس عــرة ســنة تقريبــا عــى تبنــي نظــام
اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه ،مل يخضــع هــذا األخــر بعــد
إىل أي تقييــم وطنــي حقيقــي .وبالنظــر إىل الهــدر تبــدو هنــاك
رضورة للقيــام بهــذا التقييــم ،عــر الرتكيــز عــى نظــام الولــوج
املفتــوح باملؤسســات الجامعيــة((( .والهــدف مــن ذلــك هــو
تقديــر فعاليــة النظــام املطبــق ،وتصــور آفــاق تطــور إصــاح
نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه إلدراج النظــام الجامعــي
بشــكل جــي داخــل تجديــد منــوذج التنميــة البرشيــة باملغــرب.
وإلدراك أهميــة حــدث إصــاح نظــام اإلجــازة – املاســر –
الدكتــوراه البــد مــن إلقــاء نظــرة عــى محــاوالت اإلصالحــات
واملراجعــات الســابقة والالحقــة ،إلبـراز حــدود هــذه التقوميات.
وعلينــا يف هــذا التقييــم تقديــم نبــذة عــن مختلــف اإلصالحــات
املرتبطــة بهــذه العــدة خــال العقديــن األخرييــن.

ال ميكــن لتقييــم ســياق التعليــم العــايل باملغــرب أن يكــون غنيــا
بالعــر ،مــا مل نســرجع التنقيحــات واإلصالحــات واملراجعــات
أو التقوميــات الســابقة التــي وســمت التاريــخ الحديــث
لنظــام التعليــم العــايل .وتهــدف هــذه النظــرة االســرجاعية
( )rétrospectiveإىل وضــع تقييــم لقــدرة العمــل العمومــي
عــى إقـرار اإلصالحــات ودرجــة تطبيقهــا .وال يثــر هــذا التقييــم
األســئلة حــول تجانــس السياســة العموميــة فقــط ،بــل أيضــا
حــول اختياراتهــا وترجمتهــا عــى مســتوى القوانــن والتنظيامت.
إن العــودة إىل اإلصالحــات املتتاليــة هــي محاولــة لتقييــم
مضمــون وعمــق هــذا الفعــل العمومــي ،بغــرض تحديــد
مراميــه ،وهــل تتعلــق بالتنقيــح أو اإلصــاح أو املراجعــة أو
التقويــم؟ وبالفعــل ،يجــب أن يعكــس اإلصــاح بعديــن ،وهــا:
تجانــس السياســة العموميــة ومراميهــا .فغالبــا مــا يســتعمل
مصطلــح «إصــاح» يف التــداول العــادي ،لإلشــارة إىل كل مبــادرة
علميــة يف مجــال التعليــم العــايل.
صحيــح أن اســتعامل مصطلــح «إصــاح» ميكــن أن ينتــج عــن
دافــع محــرك ،يعلــن عــن إرادة سياســية لتجــاوز االختــاالت.
لكــن اســتخدام مصطلــح (إصــاح) مــع ذلــك ،للوصــف العــام أو
بشــكل مبالــغ فيــه مــن طــرف الخطــاب الســيايس الــذي يرجــع
إليــه عنــد الحديــث عــن أي تقويــم لنظــام التعليــم العــايل
وعنــد اإلعــان عــن أي مبــادرة تخــص القطــاع ،يفقــد هــذا
املصطلــح أحيانــا داللتــه الحقيقيــة إذ أصبــح يواجــه بالشــك
داخــل الجامعــة نفســها رغــم أن تداولــه يتضمــن اإلعــان عــن
تغيــر إيجــايب للنظــام القائــم.
مــن هــذا املنظــور ،تــم إحصــاء أربــع مبــادرات منــذ أواســط
تســعينيات القــرن املــايض .فقــد إنطلقــت يف منتصــف ســنة
 ،1997ثــم يف ســنة  2004بعــد تبنــي امليثــاق الوطنــي للرتبيــة
والتكويــن ،وبعدهــا ســنة  2009يف إطــار الربنامــج االســتعجايل،
وأخـرا ســنة  2014بعــد إقـرار الدســتور الجديــد  .2011ويظهــر
الشــكل  3التسلســل الزمنــي لهــذه املبــادرات مــع تحديــد
طبيعــة كل واحــدة منهــا.

 .1رشع يف تطبيق الهندسة الجديدة سنة .2004
 .2تولد هذا النظام عن سريورة (أو إعالن) بولونيا سنة .1999
 . 3يتدرج هذا التقييم ضمن توجهات الرؤية االسرتاتيجية  .2030-2015ويتعلق األمر أساسا بالتوصيات  65يف الرافعتني  10و.127
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شكل  .3التسلسل الزمني ملختلف املبادرات العمومية لفائدة التعليم العايل الجامعي باملغرب منذ نهاية عرشية 1990
É«LƒZGó«ÑdG ìÓ°UEG
á«ÁOÉcC’G ájöûÑdG OQGƒŸG QÉWEGh

»LƒZGó«H πjó©J

2004

2014

2009

á«LƒZGó«ÑdG á°Sóæ¡dG á©LGôe

» »  .2.1إصالح سنة  1997إصالح غير مكتمل

متيــز إصــاح ســنة  1997بكونــه تــم يف إطــار حديــث يتعلــق
بأنــه وألول مــرة منــذ االســتقالل ،تضمنــت حكومــة مغربيــة
(وهــي الحكومــة  ،24بتاريــخ  27فربايــر  )1995وزارة للتعليــم
العــايل ،مــا ســاهم يف ظهــور قطــاع هــذا التعليــم ،وهــذه
إشــارة سياســية قويــة مــن أجــل تطويــره .فقبــل هــذا التاريــخ،
كان التعليــم العــايل تابعــا لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة.
أمــا الســبب الثــاين الــذي ســمح بنعــت هــذه املبــادرة العموميــة
باإلصــاح ،فيعــود إىل تغيــر وضــع األســتاذ الباحــث بشــكل
عميــق (فربايــر  ((()1997اســتجابة ملطلــب نقــايب .فقــد عمــر
الوضــع الســابق أكــر مــن عقديــن ( .((()1975وارتبــط إصــاح
هــذا الوضــع بإصــاح الشــهادات املمنوحــة مــن طــرف الجامعــة
مــن أجــل القيــام بتوظيفــات مالمئــة للوضــع الجديــد لألســتاذ
الباحــث.

1997

‹É©dG º«∏©àdG ΩÉ¶f ìÓ°UEG

اللجنــة الوطنيــة لالعتــاد والتقييــم (.)CNAE
لكــن هــذا اإلصــاح ظــل ناقصــا ،ألنــه مل يعــد النظــر يف غايــة
التعليــم العــايل وأهدافــه االســراتيجية .فهــو مل يهتــم عمليــا
ســوى بشــهادات الســلك الثالــث ،دون أي مراجعــة لهندســة
التكوينــات بأســاك التعليــم العــايل.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض املحــاوالت الســاعية إىل إدراج
اإلجــازات التطبيقيــة بجانــب التكوينــات األساســية مل تلــق
االهتــام املطلــوب مــن طــرف غالبيــة األســاتذة .وهكــذا ،فــإن
هــذا اإلصــاح مل يعتــر إصالحــا بيداغوجيــا ،يهــم نظــام اإلشــهاد
(ألنــه مل يشــمل اإلجــازة مثــا) ،بقــدر مــا اعتــر مجــرد تعديــل
للشــهادات مــن أجــل توظيــف األســاتذة الباحثــن الذيــن تغــر
وضعهــم جذريــا.
وبذلــك ،ظــل هــذا اإلصــاح محــدودا ،ألنــه قــدم تعديــات
طفيفــة لنظــام التعليــم العــايل الجامعــي (دون أن ميــس مثــا،
الهندســة البيداغوجيــة أو نظــام اإلشــهاد بســلك اإلجــازة) ،رغــم
أنــه غــر جذريــا وضــع األســتاذ والباحــث.

وحســب املنظــور نفســه ،حــدد املرســوم رقــم ( 2.96.794بتاريخ
 19فربايــر  )1997رشوط وإجـراءات تنظيــم التأهيــل الجامعــي،
محيــا يف ذلــك عــى الوضــع املهنــي لألســتاذ الباحــث وتطــور
مســاره.

» » .3.1اإلصالح الفعلي2004-2001 :

وبالفعــل ،فقــد أعيــد ترتيــب شــهادات الســلك الثالــث (مبــا
فيهــا الدكتــوراه) بشــكل جــذري .ويتعلــق األمــر مبرســوم دمــج
مــا يفــوق ع ـرات النصــوص املتفرقــة (انظــر املــادة  36منــه،
أحــكام انتقاليــة)((( ،الــذي يحــدد نظــام الدراســات واالمتحانــات
مــن أجــل الحصــول عــى الدكتــوراه وشــهادة الدراســات العليــا
املعمقــة وشــهادات الدراســات العليــا املتخصصــة((( ؛ وكذلــك
رشوط وصيــغ اعتــادات املؤسســات الجامعيــة املدعــوة إىل
ضــان التهيــيء الجيــد ملنــح هــذه الشــهادات .وكان الهــدف
مــن إصــاح  1997هــو جعــل دراســات الدكتــوراه يف املتنــاول
بإدخــال شــفافية أكــر وإجـراءات لالعتــاد مضمونــة مــن طــرف

عرفــت ســنة  2003إصالحــا بيداغوجيــا (طبــق ســنة ،)2004
يرتكــز عــى القانــون  01.00الصــادر ســنة  2001الــذي يشــكل
اإلطــار الحقيقــي إلصــاح التعليــم العــايل املنصــوص عليــه يف
امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن .وهنــاك أمــر مســلم بــه
وطنيــا اليــوم ،وهــو أن السياســة العموميــة لفائــدة التعليــم
العــايل التــي رشع يف نهجهــا ســنة  2000هــي تقويــم حقيقــي
ألنهــا ارتكــزت بشــكل شــامل عــى توجيهــات امليثــاق الوطنــي
للرتبيــة والتكويــن بوصفــه وثيقــة وطنيــة اس ـراتيجية أنجــزت
بفعــل إجــاع وطنــي وســاهمت يف تقويــم جميــع أبعــاد
التعليــم العــايل.

 . 4مرسوم رقم  2.96.793بتاريخ  ،19/02/1997املتعلق بالوضع الخاص لهيئة األساتذة الباحثني بالتعليم العايل ،الجريدة الرسمية عدد 4458
 . 5مرسوم رقم  2.75.665بتاريخ  11شوال  17( 1395أكتوبر  )1975املتعلق بالوضع الخاص لألستاذ الباحث بالتعليم العايل.
 .6مرسوم رقم  2.96.796بتاريخ  11شوال  19( 1417فرباير .)1997
 .7مرســوم رقــم  2.96.795بتاريــخ  11شــوال  19( 1417فربايــر  )1997املعــدل واملكمــل للمرســوم رقــم  2.75.663بتاريــخ  11شــوال  17( 1395أكتوبــر  )1975واملحــدد
لتوجــه املؤسســات الجامعيــة وكذلــك لالئحــة الشــهادات التــي تســهر عــى تهييئهــا ومنحهــا.
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فقــد راجــع إصــاح القانــون  01.00بعمــق نظــام التعليــم العــايل
برمتــه ،مبــا يف ذلــك غاياتــه واملهــام االســراتيجية للجامعــة.
وبالفعــل فنحــن نقــرأ يف املــادة األوىل لهــذا القانــون مثــا ،بــأن
التعليــم العــايل ويف تــاؤم مــع مبــادئ امليثــاق ،يهــدف إىل:
▪▪«تكويــن الكفــاءات واالرتقــاء بهــا وكذلــك تنميــة ونــر
املعــارف يف كل املجــاالت املعرفيــة؛
▪▪املســاهمة يف التقــدم العلمــي والتقنــي واملهنــي واالقتصادي
والثقــايف للبــاد ،مــع أخــذ حاجيــات التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة بعــن االعتبــار؛
▪▪ضبــط وتطويــر العلــوم والتقنيــات واملعــارف ،عــر البحــث
واالبتــكار؛
▪▪تثمني املوروث الثقايف املغريب وإشعاع قيمه.
لقــد مــس هــذا اإلصــاح جميــع مكونــات التعليــم العــايل،
وقطــع نهائيــا مــع التوجــه الســابق والوحيــد ،املتمثــل يف
«تكويــن األطــر»(((.
كــا مــس بشــكل مدمــج وواضــح كل أبعــاد التعليــم العــايل،
ذلــك أن القانــون  01.00جمــع أهــداف التعليــم الجامعــي
وتكويــن األطــر (أضحــى يحمــل اســم التعليــم غــر التابــع
للجامعــات) والتعليــم العــايل الخــاص .وقــد أعيــد النظــر متامــا
يف التعليــم العــايل مــن خــال هــذا اإلصــاح ،وهــو مــا تجــى يف
مــا يــي:
▪▪عــوض رئيــس الجامعــة القيــدوم وأصبحــت مهامــه موســعة
أكــر (القانــون ،)01.00
▪▪أصبــح تدبــر الجامعــة خاضعــا لقــرارات جامعيــة ،عــر
مجلــس الجامعــة كهيئــة تشــاورية (القانــون ،)01.00
▪▪تبنــت الهندســة البيداغوجيــة نظــام اإلجــازة – املاســر –
الدكتــوراه(((.
▪▪وحصلــت الجامعــة عــى االســتقاللية وعــى هيئة استشــارية
ذات ســلطة تقريريــة .وزيــادة عــى ذلــك ،أنشــئت هيئــات
للتقييــم والتنظيــم ومــن بينهــا عــى الخصــوص :اللجنــة
الوطنيــة لتنســيق التعليــم العــايل ،ومجلــس تنســيق مؤسســات
التعليــم العــايل غــر التابعــة للجامعــات ،ولجنــة تنســيق
التعليــم العــايل الخــاص (القانــون .)01.00

ولقــد كانــت الخطــــوة املتبنــاة لتطبيــق اإلصــاح تشــاركية،
وتــم تنظيمهــا وفــق خطاطــــــة لإلدمــاج الصاعــد والنــــازل
( )top-down / bottom-upفاالقرتاحــات الصــادرة عــن لجــان
مختلــف الجامعــات توجــه إىل الــوزارة وتناقــش وترتــب مــن
طــرف نــدوة رؤســاء الجامعــات ( )CPUبتشــاور مــع النقابــة
الوطنيــة للتعليــم العــايل ،قبــل عرضهــا مــن جديــد عــى اللجــان
ملناقشــتها وصياغــة مقرتحــات جديــدة ،وهكــذا دواليــك.
وقــد نظــم يــوم وطنــي بيداغوجــي ســنة  2003للمصادقــة عــى
هــذه التوصيــات .ونظــرا لضخامــة الــورش منحــت األولويــة
مــن طــرف السياســة العموميــة إلصــاح ســلك اإلجــازة واإلطــار
القانــوين والتنظيمــي العــام .وكان مــن املفــرض أن يولــد هــذا
الــورش عمليــة ديناميكيــة عموميــة ،تتمثــل يف متابعــة تطبيــق
اإلصــاح واســتكامل آلياتــه األساســية وتهيــيء نظامــه البيئــي
لضــان نجاحــه.
» » .4.1تقويم إجرائي سنة  2009لمواكبة البرنامج
االستعجالي

شــكلت سياســة الســلطات العموميــة املطبقــة ســنة 2009
يف مجــال التعليــم العــايل تقوميــا إجرائيــا لبعــض الجوانــب
البيداغوجيــة وللحكامــة ودعــا لبعــض املســالك ،خصوصــا ذات
التوجــه املهنــي.
وقــد كان الهــدف مــن هــذا التقويــم أجــرأة بعــض توصيــات
امليثــاق التــي مل تكــن قــد طبقــت بعــد ،وهــو مــا أشــار إليــه
التقريــر التحليــي للهيئــة الوطنيــة للتقييــم باملجلــس األعــى
للتعليــم ،الصــادر ســنة .((1(2008
وقــد تــم انطــاق الربنامــج االســتعجايل تحــت شــعار «إعطــاء
نفــس جديــد لإلصــاح» .لذلــك اندمــج هــذا الربنامــج متامــا
يف خدمــة أهــداف وتوجهــات اإلصــاح التــي حددهــا امليثــاق
الوطنــي للرتبيــة والتكويــن .ملــاذا اعتــر الربنامــج االســتعجايل
إذن ،مجــرد مراجعــة وتقويــم؟ معلــوم أن مراجعــة ســنة 2009
كانــت محــدودة ألنهــا اقترصت عــى الجوانــب التقنية للهندســة
البيداغوجيــة ،والتــي اعتــرت مبثابــة إكراهــات أمــام تطبيــق
نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه .وقــد تجلــت اإلكراهــات
األربعــة يف مــا يــي :الجدولــة الزمنيــة للوحــدات ،اإلشــكالية
اللغويــة والتواصليــة ،التوجيــه والوصايــة ،وأخـرا مهننــة مســالك
التكويــن.

 . 8للتذكــر ،فقبــل إنشــاء وزارة التعليــم العــايل ألول مــرة يف فربايــر  1995كــا وضحنــاه يف القســم  ،2.1مــن هــذا الفصــل (إصــاح  ،)1997كانــت هنــاك وزارة لألشــغال
العموميــة والتكويــن املهنــي وتكويــن األطــر (وذلــك منــذ نهايــة مثانينيــات القــرن املــايض).
 . 9مرســوم رقــم  2.04.89بتاريــخ  18ربيــع الثــاين  7( 1425يونيــو  )2004املحــدد الختصاصــات املؤسســات الجامعيــة وألســاك الدراســات العليــا وكذلــك للشــهادات
الوطنيــة املطابقــة لهــا ،زيــادة عــى الق ـرارات املتعلقــة بدفاتــر الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة ألســاك اإلجــازة واملاســر.
 . 10املجلس األعىل للتعليم ،التقرير التحلييل لسنة .2008
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بخصــوص اإلشــكالية اللغويــة لوحــظ بــأن الطلبــة الجــدد
بالجامعــة غــر متمكنــن مــن اللغــة (مثــا ،لغــة التدريــس هــي
الفرنســية ،باملقابــل فــإن لغــة التدريــس بالثانــوي وقبلــه هــي
اللغــة العربيــة) ،وغــر متمكنــن أيضــا مــن تقنيــة التواصــل
واإلعــام .وهكــذا ،كان هــدف هندســة  2009هــو تدعيــم
«الوحــدات العرضانيــة التــي تتقاطــع مــع كل املســالك والقابلــة
لالحتفــاظ بهــا ولــو تــم تغيــر املســلك مــن طــرف الطالــب».
ومتتــد هــذه الوحــدات عــى أربعــة فصــول (الســنة األوىل
والثانيــة مــن الجــذع املشــرك) ،حيــث تشــمل اللغــة ،ومنهجيــة
العمــل الجامعــي ،ثــم اللغــة وتقنيــات التعبــر والتواصــل،
وأخــرا املعلوميــات.
وقــد تــم اعتبــار التوجيــه واالحتضــان ( )tutoratحلقتــن
ضعيفتــن ،ومــن مســببات االنقطاعــات عــن الدراســة والهــدر،
خصوصــا خــال الســنة األوىل مــن ســلك اإلجــازة .وهكــذا،
منحــت املراجعــة التــي أجريــت عــر الربنامــج االســتعجايل
مكانــة أكــر لهــذا املكــون ،وعــززت ذلــك بوســائل إضافيــة ،مــن
منطلــق أن الطالــب ينتقــل مــن الثانــوي إىل محيــط التعليــم
العــايل وهــو جديــد بالنســبة إليــه .وقــد شــجع هــذا الربنامــج،
بــل وفــرض عــى الجامعــات التوفــر و /أو تدعيــم مصالحهــا يف
مجــال التوجيــه واالحتضــان لضــان الحــد األدىن مــن التكفــل
الفعــال بالطالــب الجديــد عــى مســتوى اإلخبــار ،وهــو مــا
سيســمح لــه ببنــاء مســاره الجامعــي بشــكل فعــال.
ومــا ال شــك فيــه ،أن مهننــة مســالك التكويــن شــكلت نقطــة
قويــة ضمــن تقويــم  2009مــن خــال الربنامــج االســتعجايل.
فقــد ســاهمت إرادة مواجهــة النســبة الضئيلــة مــن اإلدمــاج يف
ســوق الشــغل ،الســياق الــذي دعــا إليــه تنويــع ودعــم املســالك
املهنيــة داخــل املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح .وقــد اســتند
ذلــك التوجــه للمخططــات القطاعيــة املختلفــة وللمبــادرات
الحكوميــة مــن قبيــل :تكويــن عــرة آالف مهنــدس ،وخطــة
اإلقــاع االقتصــادي (املهــن العامليــة للمغــرب) ،وكذلــك تكويــن
العاملــن االجتامعيــن.
إجــاال ،مل تكــن مراجعــة ســنة  2009والفــرص التــي أتاحتهــا
كافيــة لوصفهــا باإلصــاح .فالتقوميــات كانــت مــن طبيعــة تقنية
ومل تســاهم يف تدعيــم نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه
لجعــل التعليــم العــايل الجامعــي أكــر فعاليــة .ومــع ذلــك ،تــم
ســنة  2008بــدء عمليــة املراجعــة البيداغوجيــة قبــل انطــاق
الربنامــج االســتعجايل .فقــد اعتمــد هــذا العمــل يف البدايــة
عــى تقاريــر التقييــم الــذايت للجامعــات ،بخصــوص تجربــة
اعتــاد املســالك ســنة  ،2004وفــق نظــام اإلجــازة – املاســر –
الدكتــوراه الــذي اســتوىف أجلــه .وشــكلت املقرتحــات موضوعــا

لنقــاش موســع خــال اليــوم الوطنــي البيداغوجــي الــذي نظــم
ســنة  2008مــن أجــل تحديــد التوصيــات الرئيســية التــي يتعــن
تطبيقهــا.
» » .5.1مراجعة سنة  :2014مجرد مراجعة تقنية

ارتكــزت مراجعــة ســنة  2014عــى الربنامــج الحكومــي لســنة
 ((1(2012وبخلفيــة الدســتور الجديــد لـــ  .2011وبالفعــل فــإن
محــور الربنامــج الحكومــي« :إشــعاع الجامعــة املغربيــة عــى
مســتوى التكويــن والبحــث العلمــي» يف دعامتــه الرابعــة حــول
تدعيــم وتطبيــق الربامــج االجتامعيــة ،نــص عــى« :التقييــم
الشــامل للتكوينــات بغيــة تحســن جــودة التعليــم العــايل عــر
إصــاح ســلك اإلجــازة عــى الخصــوص ،وذلــك يف اتجــاه دعــم
املؤهــات واملهــارات الذاتيــة للطلبــة عــر متكينهــم مــن اللغــات
والتواصــل وتقنيــات املعلوميــات والتكنولوجيــات الحديثــة
وإشــباعهم بثقافــة املقاولــة».
كــا شــجع الربنامــج نفســه خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن 2012
و 2016عــى «دعــم اســتقاللية الجامعــات يف إطــار تعاقــدي
ومتجــدد بينهــا وبــن الدولــة ،مبنــي عــى ربــط املســؤولية
باملحاســبة والتدبــر باألهــداف والنتائــج ،بغيــة تفعيــل سياســة
الالمركزيــة والالمتركــز».
ورغــم أن مبــادرات الربنامــج الحكومــي تبــدو وجيهــة يف حــد
ذاتهــا ،خصوصــا وأنهــا مطلوبــة مــن طــرف جميــع الفاعلــن
يف التعليــم العــايل بســبب عــدم اكتــال تنقيــح ســنة 2004
ومراجعــة ســنة  ،2009فــإن من الواضــح أن الســلطات العمومية
تعمــل عــى خلفيــة سياســية حملتهــا الحكومــة الجديــدة ســنة
 2012بعــد تبنــي الدســتور الجديــد يف يوليــوز .2011
فقــد أفــرد دســتور  2011بابــا كامــا لـ«الحكامــة الجيــدة»،
بحيــث غــر يف هــذا الســياق تشــكيلة ومهــام وأدوار املجلــس
األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي .وفيــا يخــص
الحكامــة الجيــدة دامئــا ،أحدثــت الحكومــة ســنة  2014الوكالــة
الوطنيــة لتقييــم وضــان جــودة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي (قانــون  ،80-12الجريــدة الرســمية  6284بتاريــخ 21
غشــت  )2014والتــي تــم تفعيلهــا ســنة .2016
زيــادة عــى هــذه املســتجدات ،ظهــر التوجــه الســيايس بوضــوح
خــال الحملــة التــي ســبقت املراجعــة الهادفــة إىل إقــرار
تكوينــات مهنيــة (اإلجــازة املهنيــة – املاســر املتخصــص) ،وعمــل
عــى التنديــد باالنحرافــات وحــاالت الشــطط ،الناتجــة جميعهــا
عــن مامرســات الأخالقيــة داخــل الجامعــة تتعلــق بــروط
ولــوج أســاك املاســر ،واألداء مقابــل التكويــن بهــا ،ومنــح
الشــهادات عــن طريــق الزبونيــة .وبجانــب هــذه السياســة
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التخليقيــة ،فــإن مراجعــة ســنة  2014ظلــت تقنيــة وهمــت
باألســاس بعــض التعديــات عــى مســتوى دفاتــر الضوابــط
البيداغوجيــة الوطنيــة لإلجــازة(.((1
»» .2أي إقرارات بخصوص اإلصالحات
والتقويمات الممتدة ما بين سنتي 1997
و2014؟

تــؤدي هــذه النظــرة االســرجاعية لتقوميــات وإصالحــات العمــل
العمومــي مــا بــن  1997و 2014إىل اإلقـرارات البــارزة التاليــة:

إن ســاح هــذه العمليــة بتطويــر قــدرة وطنيــة داخليــة مــن
أجــل اإلصالحــات أو التقوميــات ،يعتــر أمــرا إيجابيــا بشــكل
خــاص ،والدليــل عــى ذلــك التمكــن مــن بلــورة مصفوفــات
بيداغوجيــة ودفاتــر وطنيــة للضوابــط البيداغوجيــة وبطاقــات
تقنيــة للوحــدات .وعــى مــدى مختلــف اإلصالحــات
واملراجعــات ،عمــل الفاعلــون الجامعيــون ،ومســؤولو الــوزارة
والنقابــة الوطنيــة للتعليــم العــايل ،عــى تدشــن مســار لبنــاء
هندســة وطنيــة تشــاركية حقيقيــة ،لتحقيــق التغيــر املنشــود.
شكل  .4رسم تخطيطي للنهج التشاريك والتدريجي للهندسة
الرتبوية عىل املستوى الوطني لإلصالحات  /املراجعات
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لقــد رشع العمــل العمومــي يف إق ـرار اإلصــاح و /أو املراجعــة،
وفــق دورة مــن خمــس ســنوات ،وهــو مــا يجعلهــا مســايرة
واقعيــا لفــرة اعتــاد املســالك .وتتوافــق هــذه الفــرة مــع الزمن
الســيايس .فالــروع يف اإلصــاح أو املراجعــة البيداغوجيــة يبــدأ
عنــد كل تشــكيل لحكومــة جديــدة ،كــا هــو الشــأن بالنســبة
إلصــاح  1997مــع الحكومــة  24التــي شــكلت يف فربايــر ،1995

وإصــاح  2003مــع الحكومــة  28املتشــكلة يف نونــر ،2002
وكــا هــو الشــأن بالنســبة لتقويــم  2009مــع الحكومــة 29
التــي تــم تعيينهــا يف أكتوبــر  ،2007وأخ ـرا بالنســبة ملراجعــة
 2014بعــد تنصيــب الحكومــة  ،30يف ينايــر .2012
لكــن ،هــذه العمليــة تشــكو مــن ضعــف هيــكيل يرجــع إىل
االنقطــاع املتكــرر عــى مســتوى تطبيــق هــذه اإلصالحــات يف
التعليــم العــايل ،خصوصــا بالنســبة لحالــة  ،1997ثــم يف ســنة
 2004بالنســبة لتطبيــق امليثــاق الوطنــي ،وبدرجــة أقــل ســنة
 2009بخصــوص الربنامــج االســتعجايل الــذي كان مــن املفــروض
أن مينــح نفســا جديــدا للميثــاق ،أو يف ســنة  2014مــع الربنامــج
الحكومــي .فتطبيــق أي اسـراتيجية يقتــي بلــورة خطــط عمــل
متامســكة ،وذات وتــرة معينــة ،ومتمفصلــة جيــدا فيــا بينهــا،
وهــذا أمــر يبــدو غائبــا يف الواقــع.
ذلــك أن جميــع املبــادرات بعــد ســنة  ،2004مل تقــم فعــا
بإمتــام تطبيــق نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه .وزيــادة
عــى ذلــك ،فــإن مجموعــة مــن تدابــر القانــون  01.00مل تــر
النــور (أو أنهــا مل تطبــق إال مؤخـرا) .ويف  2009كان مــن املمكــن
أن يشــكل الربنامــج االســتعجايل فرصــة إلمتــام تطبيــق مراجعــة
ســنة  .2004ورغــم املســاهامت الدقيقــة لهــذا الربنامــج عــى
مســتوى الرؤيــة السياســية والتعاقــد بــن الجامعــات والــوزارة
الوصيــة ووزارة املاليــة ،والقامئــة عــى املشــاريع وإقــرار منــط
مــن التتبــع والتقييــم مــن خــال مــؤرشات دقيقــة لــأداء ،فإنــه
توقــف بســبب االســتحقاقات االنتخابيــة وتغيــر الحكومــة.
فخــال كل مراجعــة ،خصوصــا يف ســنتي  2009و ،2014مل
تكــن الخــرة البيداغوجيــة حــارضة مبــا فيــه الكفايــة ،يف تصــور
الهندســة البيداغوجيــة واالعتــاد .وال بــد مــن اإلشــارة هنــا
إىل أننــا نتوفــر بجهــد جهيــد عــى متخصصــن يف الهندســة
البيداغوجيــة عــى املســتوى الوطنــي .فهــذه الهندســة تغيــب
أيضــا يف عمليــة اعتــاد املســالك برمتهــا ،علــا بــأن مجهــود
بعــض األســاتذة مــن ذوي الخــرة ،هــو الــذي يســمح بتجــاوز
هــذا النقــص.
إن املراجعــات املتقطعــة واملتتاليــة مل متكــن مــن تجــاوز
إكراهــات اإلصــاح الشــمويل املعلــن مــن طــرف القانــون .01.00
وهــي رضوريــة بالتأكيــد ،وغالبــا مــا تكــون إيجابيــة ،لكنهــا
تقــل أهميــة عندمــا تحــد مــن مراكمــة املكتســبات ،عــر إقـرار
تغي ـرات يف التوجــه ،ال تســمح مــن حيــث طبيعتهــا باســتقرار
األطــر املرجعيــة الســاعية إىل تدعيــم إصــاح التعليــم العــايل
املغــريب يف العمــق.

 . 12مرســوم رقــم  2082.14بتاريــخ  30شــتنرب  ،2014واملرســوم املتعلــق باملاســر (مرســوم رقــم  2083.4بتاريــخ  30شــتنرب  ،)2014وقــد شــملت هــذه املراجعــة
البيداغوجيــة أيضــا األســاك التاليــة :الهندســة ،الســنتني التحضرييتــن لســلك املهنــدس ،اإلجــازة يف العلــوم والتقنيــات ،ماســر العلــوم والتقنيــات ،ســلك املــدارس الوطنيــة
للتجــارة والتدبــر ،الشــهادة الجامعيــة يف التكنولوجيــا .وتهــم هــذه الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة املؤسســات ذات الولــوج املحــدود.
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كــا أن مراكمــة الدعــم الســيايس لإلصالحــات واملراجعــات يعــد
أم ـرا حتميــا لتأمــن ســرورة العمليــة اإلصالحيــة .فالسياســات
املتذبذبــة ،أو هاجــس البحــث عــن إصــاح جديــد يقــوض
هاجــس البنــاء املبتكــر القائــم عــى أســاس اإلصالحات الســابقة،
كل ذلــك يربــك اإلصالحــات املهيكلــة .وهكــذا مل يعــرف تطبيــق
نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه أي تتبــع دقيــق للوقــوف عــى
مســاره ،كــا أن عــدم اســتمرارية العمــل العمومــي ال يشــجع
عــى بنــاء وتدعيــم املكتســبات.
يبــدو أن ضعــف ترصيــد املكتســبات ينضــاف بالخصــوص إىل
تــردد السياســة العموميــة يف االختيــار بــن إصــاح يشــكل

قطيعــة مــع املــايض ،وشــامل عــى املــدى الطويــل ،وإصــاح
تدريجــي يعتمــد عــى اإلبــداع واالبتــكار يف كل املراحــل ألجــل
تفعيلــه .وجديــر بالذكــر ،أن إصــاح القطيعة–اآلخــذ بعــن
االعتبــار تطبيــق الرؤيــة االس ـراتيجية يف هــذه الحالــة -يفــرض
التوفــر عــى خطــة الطريــق لضــان التتبــع الدقيــق لعمليــة
اإلصــاح ،وإلجـراء التعديــات الرضوريــة ،بعيــدا عــن التغيـرات
التــي تطــرأ عــى الحقــل الســيايس .ويف حــال اإلصــاح التدريجي،
يتعلــق األمــر بــإدراج تحســينات دقيقــة وبشــكل مســتمر،
وتكميــي وتدريجــي وتراكمــي ،وكــا هــو موضــح يف الفصــل
املــوايل ،فــإن إصــاح إجازة-ماســر-دكتوراه يبــن اإلكراهــات
التــي تقــوض عمليــة تعزيــز ودعــم اإلصــاح.

31

الفصل الرابع.
فلسفة إصالح نظام إجازة  -ماستر  -دكتوراه
والفعالية
▪▪اختيــار متنــوع للتكوينــات وللمســار األكادميــي للطالــب،
بحســب قدراتــه ومشــاريعه الشــخصية واملهنيــة .فهــذا
النظــام يقطــع مــع منطــق املســار النوعــي الثابــت ،ويرتقــي
مبنطــق املســار املفضــل واالختيــاري .وبإمــكان الطالــب إيقــاف
تكوينــه والعــودة إليــه يف مــا بعــد ،مــع االحتفــاظ باملكتســبات
والوحــدات التــي اســتوفاها مــن قبــل،

يعــود تبنــي نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه كهندســة
للتعليــم العــايل ،باألســاس ،إىل اتبــاع املعايــر الدوليــة واألوروبية،
خصوصــا يف فــرة ســعت فيهــا جميــع األنظمــة الجامعيــة إىل
االق ـراب مــن النمــوذج األنجلوساكســوين .ويقــوم هــذا النظــام
عــى فلســفة تحكــم تصــور التكويــن.
»» .1فلسفة اإلصالح بواسطة نظام إجازة –
ماستر – دكتوراه

▪▪تقــدم أكادميــي ،يتــاىش مــع اإليقــاع الفــردي للطالــب.
فالهندســة تتضمــن وحــدات عديــدة ووحــدات موزعــة عــى
عــدة فصــول .وهكــذا ميكــن للطالــب أن يتقــدم ،مــع إمكانيــة
اســتدراك وحــدات الفصــول الســابقة التــي مل يتــم اســتيفاؤها.
لذلــك ،يفقــد التكــرار معنــاه ،مــا يســمح بالتحــرر مــن
العــبء النفــي الــذي يجثــم عــى الطالــب .وبإمــكان هــذا
األخــر التســجيل يف وحــدات الفصــول الالحقــة.

توجــد وراء إقــرار هــذا النظــام ،إرادة إدراج إصــاح عميــق
للهندســة البيداغوجيــة مــن أجــل تجــاوز االختــاالت القامئــة
عــى نظــام تكوينــي مل يعــد مالمئــا ،مــا اســتوجب تغيــر العــدة
البيداغوجيــة لتحســن جــودة التكوينــات.
يقــوم نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه عــى فلســفة تــروم
مالءمــة التعليــم للطالــب ،يك يتقــدم هــذا األخــر يف مســاره
األكادميــي بحســب إيقاعــه وقــدرات تعلمــه .وقــد اعتــرت
هــذه الفلســفة الطالــب مســؤوال عــن تكوينــه املتمثــل يف إنجــاز
املــروع الشــخيص واملهنــي .ومبقتــى ذلــك ،قدمــت فلســفة
هــذا النظــام التجديــدات التاليــة:

▪▪نقــل املكتســبات مــن مســار إىل آخــر ،ومــن مؤسســة إىل
أخــرى (مــن جامعــة إىل أخــرى ،بــل ومــن بلــد إىل آخــر،
عندمــا تكــون هنــاك إمكانيــة لتبنــي نفــس النظــام) .وبذلــك
تســهل الحركيــة للتــاؤم مــع رشوط الطالــب ،واإلكراهــات
التــي تواجهــه ،وفــرص تكوينــه ،ومســاره األكادميــي ،كــا ييــر
هــذا النظــام االع ـراف املتبــادل بالشــهادات واملؤهــات بــن
الكيانــات (بــل وحتــى بــن البلــدان التــي تبنتــه).

▪▪صياغــة جديــدة لهندســة الشــهادات بغرض خلق مســتويات
متدرجــة لإلشــهاد والســاح للطالــب بإمتــام دراســته يف تــاؤم
مــع قــدرات تعلمــه؛ فــكل ســلك وكل صنــف مــن الشــهادات
يعــادل مخــارج ومداخــل محــددة ،ويتــوج الســلك بشــهادة؛
وهــو مــا اســتوجب وضــع ثالثــة أســاك عــى األقــل وهــي:
ســلك أول (اإلجــازة) ،ســلك ثــان (املاســر) ،وســلك ثالــث
(الدكتــوراه)،

▪▪يفــرض أن تكــون التعلــات فعالــة أكــر ألنــه يتــم بحضــور
الطلبــة الذيــن اختــاروه عمليــا .زيــادة عــى ذلــك ،يتــاءم هــذا
التعليــم بســهولة أكــر مــع مواصفــات الطلبــة ،بعيــدا عــن
تنافــر مجموعــات املتعلمــن التــي قــد تغيــب عنهــا الفعاليــة
واالهتــام.
شكل  .5خطاطة التقدم األكادميي للطالب يف إطار نظام «إجازة ،ماسرت ،دكتوراه»
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بفضــل كل هــذه املميــزات األساســية وغريهــا ،يســاهم هــذا
النظــام املســتوحى مــن النمــوذج األنجلوساكســوين ،يف االرتقــاء

¢Shi-ó1°SC’G

بفلســفة تقطــع مــع النظــام القديــم .فعدتــه تســتجيب ملطلــب
معادلــة الشــهادات وفــق النظــام األورويب املحــدد يف «إعــان

بولونيــا›› ( .)processus de Bologneفاألمــر يتعلــق مبنــح
قيمــة للشــهادات الجامعيــة املغربيــة ،مــن أجــل تيســر حركيــة
طلبتنــا .فانخــراط املغــرب يف هــذه الســرورة ،يجعلــه متبعــا
للمعايــر الدوليــة للتعليــم العــايل املنظمــة لنظــام إجازة-ماســر-
دكتــوراه ،والتــي تعتــر توجهــا عامليــا(((.

تكييــف التكوينــات القامئــة باإلجــازة ،مــع النظــام الجديــد.
ومنــذ ســنة  2006همــت املراجعــة ســلك املاســر ،قبــل أن تقــر
هــذا النظــام يف ســلك الدكتــوراه ،ســنة .2008

هكــذا ،اكتســب هــذا النظــام ،يف أكــر مــن عرشيــة ،نضجــا
ملموســا .ويبــن الجــدول  ،9كيــف أن عــدد الطلبــة املكونــن
يف إطــار هــذه العــدة داخــل الجامعــات ،بلــغ  720849طالــب
»» .2نظام إجازة – ماستر – دكتوراه بعد
خــال الســنة الجامعيــة  2017-2016أي  92,2 %مــن مجمــوع
خمس عشرة سنة من تطبيقه
الطلبــة الجامعيــن .وقــد تجــى نضــج هــذا النظــام أيضــا عــى
أدرج اإلصــاح عــن طريــق هــذا النظــام باملغــرب ،يف منظــور
مســتوى التكوينــات .وبالفعــل ،فــإن الجــدول املذكــور يــرز
تعميمــه عــى كل الجامعــات املتوفــرة عــى مؤسســات ذات
تنوعــا يف عــرض التكويــن ،ســواء يف اإلجــازة أو املاســر أو
اســتقطاب مفتــوح .ففــي املرحلــة األوىل ،ســنة  ،2004تــم
الدكتــوراه.
جدول  .9نظام «إجازة ،ماسرت ،دكتوراه» باألعداد يف الجامعة املغربية ()2017-2016
السلك
اإلجازة
املاسرت
الدكتوراه*
املجموع
* باستثناء دبلوم التخصص يف الطب ودبلوم التخصص يف طب األسنان

إجازة الدراسات أساسية
إجازة مهنية (مبا فيها )LST
ماسرت
ماسرت متخصص

عدد الطلبة

عدد الشعب املعتمدة

623370

311

32821

378

24799

467

10212

257

29647

229

720849

1642

املصدر :معطيات قطاع التعليم العايل معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

يقــوم مــؤرش آخــر عــى نضــج هــذا النظــام عــى تطــور
التكوينــات «املهنيــة» مبــا مجموعــه  380مســلك للتكويــن يف
اإلجــازة املهنيــة ،وحــوايل  260مســلك يف املاســر املتخصــص
خــال الســنة الجامعيــة  .2017-2016غــر أن هــذه املســالك ال
تســتقبل ســوى  6,2 %مــن طلبــة اإلجــازة واملاســر (معطيــات
.)2017-2016
وإذا كان هــذا النظــام يف طــور النضــج مــن الناحيــة الكميــة،
فإنــه يتضمــن أيضــا مكتســبات أخــرى عــى املســتوى الســيايس
والتنظيمــي ،وأيضــا عــى مســتوى تعبئــة الفاعلــن ،وخصوصــا
األســاتذة والطلبــة.
» » .1.2المكتسبات اإلجمالية لإلصالح المرتبطة بنظام
إجازة-ماستر-دكتوراه

يعتــر املغــرب مــن الــدول األوائــل التــي تبنــت هــذا النظــام
بعــد إعــان بولونيــا الــذي وضــع قواعــد هــذه العــدة الجديــدة.
وبالفعــل ،فقــد تبنــاه وطبقــه مبكرا ،ســنة  ،2004بغــرض تطبيقه
يف كل الجامعــات بفضــل التعبئــة التــي رافقــت انطالقتــه مــن
جهــة ،وانخ ـراط األســاتذة الباحثــن مــن جهــة أخــرى؛ بــل إن
عمليــة تطبيقــه ســبقت بعــض البلــدان األوروبيــة مثــل فرنســا
التــي تأخــرت بعــض مؤسســاتها يف تطبيقــه((( .بذلــك ،أصبــح

بإمــكان الجامعــات التوفــر عــى هندســة بيداغوجيــة تجســد
وتــرز اإلصــاح الشــامل لألســاك.
وال بــأس مــن التذكــر بــأن التعليــم القائــم عــى الوحــدات
والفصــول ،والــذي يشــكل العمــود الفقــري لهــذا النظــام ،كان
مطبقــا يف كليــات العلــوم والتقنيــات قبــل تبنــي هــذه العــدة
مــن طــرف كل الجامعــات املغربيــة يف إطــار تشــكيلة جديــدة
توحــد أمنــاط التعليــم.
لقــد طبقــت االســتقاللية البيداغوجيــة املنصــوص عليهــا يف
القانــون  ،01.00عــر توحيــد الوحــدات األساســية والرضوريــة
مــن أجــل التكويــن بالنســبة لتخصــص معــن ،مانحــة الجامعــات
إمكانيــة بلــورة مســارات متنوعــة لإلجــازة األساســية (األســدوس
 5واألســدوس  .)6كــا جســدت بلــورة التكوينــات املهنيــة
االســتقاللية البيداغوجيــة للجامعات ،وســعيها إىل اقرتاح مســالك
تســتجيب لحاجيــات القطاعــن االجتامعــي واالقتصــادي.
وبعــد أكــر مــن عقــد عــى تطبيقه ،تــم إحصــاء حــوايل 720850
طالبــا وطالبــة ،ممــن يتابعــون دراســاتهم وفــق ضوابطــه يف
الســنة الجامعيــة ( 2017-2016مؤسســات ذات اســتقطاب
مفتــوح ،وأيضــا مســالك إجازة-ماســر-دكتوراه يف املؤسســات

1. Crosier D. et Parvera T. Le processus de Bologne : son impact en Europe et dans le monde, UNESCO, 2014
 . 2طبقــت فرنســا تدريجيــا هــذا النظــام ،بحســب إرادة واســتعداد الجامعــة .فاملرحلــة األوىل للتطبيــق متــت عــى شــكل عمليــة رائــدة لثــاث جامعــات ســنة  .2002أمــا
املرحلــة الثانيــة ســنة  ،2003فتمــت داخــل  13جامعــة ،قبــل تعميــم النظــام ســنة .2006
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ذات الولــوج املحــدود) .وتطــرح العديــد مــن األســئلة بخصــوص
اإلصالحــات و/أو املراجعــات التــي خضــع لهــا هــذا النظــام
خــال هــذه الفــرة ،ومــن بينهــا :مــا هــي املكتســبات الداعمــة
والكفيلــة بجعــل نظــام التعليــم العــايل ذا أداء جيــد وفعــال؟
وهــل هــي مكتســبات جوهريــة ومؤسســاتية وثقافيــة ،تســمح
بدعــم هــذا النظــام؟
لقــد شــكل تبنــي هــذا النظــام إذن ،منعطفــا حاســا يف تطــور
نظــام التعليــم العــايل املغــريب؛ بــل اعتــر مبثابــة «ثــورة» .ورمبــا
كانــت هــذه الثــورة هــي التــي مكنــت مــن تعبئــة وانخ ـراط
جميــع الفاعلــن :وزارة ،رؤســاء جامعــات ،عمــداء ،أســاتذة
باحثــن ،أطــر وطلبــة ،مــن أجــل إدراج هــذا النظــام داخــل
الجامعــة املغربيــة.
» » .2.2مكتسبات تنظيمية وبيداغوجية

تضمــن إدخــال نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه يف الجامعة
املغربيــة مي ـزات عديــدة .فاألمــر يتعلــق بإصــاح مجــدد مــن
أجــل تنظيــم التكويــن وهندســته .فمــن خــال اتبــاع نظــام
الفصــول والوحــدات تــم إضفــاء الســيولة عــى مســار الطالــب
أثنــاء الدراســة ،عــر االســتيفاء املــرن للوحــدات والفصــول.
وزيــادة عــى ذلــك ،تــم إق ـرار املراقبــة املســتمرة التــي تضمــن
اكتســابا تدريجيــا للمعــارف .ويعكــس توزيــع الوحــدات إىل
أساســية وأخــرى أداتيــة أو منهجيــة ،وبحســب اختيــار الجامعــة،
مقاربــة جديــدة تقطــع مــع عــدم متاســك برامــج التكوينــات
الســابقة .فاملبــدأ الــذي ترتكــز عليــه هــذه العــدة هــو مراكمــة
املكتســبات .ويف هــذا اإلطــار ،تشــكل الجســور وعــاء للتبــادل
بالنســبة للطلبــة الذيــن يرغبــون يف االنتقــال إىل مســلك آخــر أو
مراكمــة الوحــدات.
لقــد كان الهــدف من إدراج الوحــدات األداتية (اللغــة ،التواصل)
يف الربنامــج ،هــو تجــاوز العجــز اللغــوي للطلبــة الجــدد املهيئــن
بجهــد جهيــد للدراســات العليــا ،والذيــن يواجهــون صعوبــات
حقيقيــة يف متابعــة دروس املســالك بالفرنســية ،علــا بأنهــم
درســوا يف الثانــوي التأهيــي بالعربيــة .ولرتســيخ مــروع الدعــم
اللغــوي للطلبــة ،وضعــت اختبــارات لتحديــد املســتوى يف
الفرنســية ،وكتيبــات حــول تدريــس الفرنســية كلغــة أجنبيــة
( .)FLEوإىل جانــب ذلــك ،أقامــت بعــض الجامعــات مراكــز
للغــة ملواكبــة التأهيــل اللغــوي لطلبتهــا الجــدد.
وهكــذا ،أدمجــت الهندســة البيداغوجيــة الجديــدة يف تصورهــا
ضوابــط جديــدة أيضــا مــن قبيــل تقييــم تحصيــل الطلبــة
املرتكــز عــى املراقبــة املســتمرة والتنظيــم املــؤدي إىل متاســك
ملمــوس للمقاربــة البيداغوجيــة.
 .3املصدر :قطاع التعليم العايل والبحث العلمي .معطيات .2017-2016
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لقــد مكــن إصــاح «إجازة-ماســر-دكتوراه» يف ســنواته األوىل
مــن تحقيــق مكتســبات مهمــة عــى املســتوى التنظيمــي
والبيداغوجــي ،حيــث ســمح باملــرور مــن منطــق «الشــعبة»
املــرادف للتنظيــم اإلداري ،إىل منطــق «املســلك» املــرادف
للهندســة البيداغوجيــة .ومكــن ،إضافــة إىل ذلــك ،مــن إدخــال
ضوابــط محــددة مــن تخطيــط هــذا النظــام ،خصوصــا بســلك
اإلجــازة .فقــد أضفــى تطــور وتنــوع عــروض التكوينــات بفضــل
إدخــال مفهــوم املســلك ،ديناميكيــة قويــة عــى تركيــب وتوزيــع
التكوينــات الجديــدة واملتنوعــة .كــا شــكلت إمكانيــة تغيــر
املســالك وتجديدهــا وفــق حاجيــات البــاد وتطــور املعــارف
مكتســبات ال يســتهان بهــا.
» » .3.2التلقي اإليجابي لإلصالح من طرف الطلبة

اســتقبل نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه بشــكل جيــد مــن
طــرف الطلبــة ،رغــم تعقــده النســبي .ويعــود هــذا االســتقبال
إىل الفوائــد التــي يتضمنهــا هــذا النظــام ،خصوصــا وأنــه تــم
إدراكــه مــن طــرف الطلبــة باعتبــاره اخت ـزاال لســنوات اإلجــازة
مــن أربــع ســنوات إىل ثــاث.
كان مفهــوم الرســوب يف النظــام القديــم يخــص ســنة برمتهــا.
لكنــه ألغــي لفائــدة «عــدم اســتيفاء» وحــدة أو أكرث ،مــع متابعة
الطلبــة ملســارهم األكادميــي .فالتعويــض القائــم بــن الوحــدات
والفصــول والســنوات ،مينــح الطالــب إمكانيــة التحــرر ،عــى
عكــس النظــام القديــم الــذي كان يعتــر «جامــدا» .فإدخــال
التاميــز بــن الوحــدات األساســية واالختياريــة ،منــح نوعــا مــن
املرونــة (وإن كانــت نســبية) لفائــدة الطالــب وانخراطــه يف
اختيــار الوحــدات رغــم عددهــا املحــدود .وهكــذا ،نشــأ تنويــع
كبــر جــدا لعــرض التكويــن لصالــح الطالــب(ة) .وبالفعــل،
يوجــد حاليــا أكــر مــن  720إجــازة معتمــدة ،موزعــة بــن
إجــازات الدراســات األساســية واإلجــازات املهنيــة وإجــازات
العلــوم والتقنيــات(((.
وبالرغــم مــن هــذه املكتســبات األساســية ،فــإن نظــام اإلجــازة
– املاســر – الدكتــوراه يشــكو مــن صعوبــات ،هــي مــن طبيعــة
سياســية (مبــا فيهــا التنظيميــة) ،وتطبيقيــة ،وعمليــة ،وقــف
عندهــا كل املشــاركني يف ورشــة النقــاش بتاريــخ  21شــتنرب
 .2017فــا هــي هــذه الصعوبــات؟
»» .3نظام إجازة-ماستر-دكتوراه على محك
صعوبات التطبيق

يبــن تحليــل الصعوبــات التــي يواجههــا تطبيــق هــذا النظــام،
بــأن الصعوبــات الرئيســية تتجــى يف أجرأتــه وليــس يف تصــوره،
والدليــل عــى ذلــك ،أنــه نجــح يف العديــد مــن البلــدان ذات

أنظمــة التعليــم العــايل الجيــدة والفعالــة ،خصوصــا يف أوروبــا
الغربيــة .وقــد نتجــت هــذه الصعوبــات يف أغلــب الحــاالت،
عــن اختــاالت قامئــة ،ميكــن توزيعهــا عــى ثالثــة مســتويات.
» » .1.3سياسة أقل جرأة لدعم اإلصالح

تعــرض هــذا النظــام منــذ إقـراره ســنة ( 2004وقــد أعلــن عنــه
ســنة  ،)2003لثالثــة تقوميــات و /أو مراجعــات متتاليــة ،عــى
األقــل .فغايــات هــذه األخــرة ومضمونهــا أعطــت مســبقا فكــرة
عــن الصعوبــات التــي ســتقف أمــام اإلصــاح وأمــام ترســيخه،
علــا بأنــه مــن الــازم تســجيل املراجعــات واإلصالحــات ضمــن
عمليــة ترصيــد وتطويــر مســتمرين.
لقــد ولــدت التغي ـرات السياســية (تغــر الحكومــة) تراجعــات
مســت غايــة ومتاســك اإلصــاح ،كــا أن الســعي إىل تحقيــق
اإلجــاع ومقاومــة التغيــر ،أث ـرا ســلبا عــى التطبيــق الكامــل
لهــذا اإلصــاح.
وهكــذا ،فــإن مراجعــة  ،2014نتــج عنهــا عــدم االنخــراط
لغالبيــة األســاتذة الباحثــن ،وأثــارت الشــكوك حــول اإلصــاح
برمتــه .وبالفعــل ،نســتنتج مــن خــال اللقــاءات مــع املســؤولني
الجامعيــن ،وكــذا نقاشــات ورشــة  21شــتنرب  ،2017أن هــذه
املراجعــة أدرجــت تحــت يافطــة «محاربــة» شــطط بعــض
األســاتذة الباحثــن تــارة ،و «اســتئصال» االنحرافــات داخــل
مامرســات البعــض اآلخــر تــارة أخــرى ،وأيضــا يف «التنديــد»
ببعــض املامرســات املتعلقــة بالتكوينــن ،املهنــي واملســتمر
املــؤدى عنــه .وبالرغــم مــن التثمــن الــذي يحظــى بــه كل إصالح
يهــدف إىل مكافحــة االنحرافــات ،إال أن اإلصــاح ال ميكــن أن
يختــزل يف هــذه العمليــة فقــط ،لذلــك ،تبــدو هــذه املراجعــات
وكأنــه مل تكــن حاملــة إلرادة يف تدعيــم حقيقــي لإلصــاح،
ومراكمــة املكتســبات املتحققــة منــذ ســنة  ،2003بــل أعلنــت
عــن «إصــاح جديــد» يتمثــل جوهــره يف التنديــد باالنحرافــات
القامئــة داخــل التعليــم العــايل ،عــى املســتوى األخالقــي.
إن نظــام اإلجازة–املاســر–الدكتوراه ،يســتلزم إق ـرار اســتقاللية
تامــة للجامعــة عــى املســتويات ،البيداغوجيــة واإلداريــة
واملاليــة .لذلــك ،فــإن االســتقاللية الناقصــة ال تضمــن للجامعــة
قــدرة كبــرة للمالءمــة بــن تكويناتهــا ،وال للقيــام بـراكات مــع
العــامل السوســيو-اقتصادي واملنظــات األجنبيــة ،يف عــامل منفتــح
ويــزداد تنافســية.
إن ضعــف اســتقاللية الجامعــة هــذا ،وإطارهــا كمؤسســة
عموميــة ذات طابــع إداري ،مل يكونــا ليســعفا تطورهــا.
لذلــك ،كانــت تقويــة كل مــن اســتقاللية الجامعــة وإطارهــا

كمؤسســة عموميــة رضوريــة لالســتجابة لحاجيــات الطالــب
نفســه ،ولحاجيــات النســيج السوســيو-اقتصادي الجهــوي
كرشيــك لجامعــة القــرب .وينبغــي أن تقــرن مســؤولية
الجامعــة مــن أجــل تكويــن جيــد باالســتقاللية املاليــة والرتبويــة
واإلداريــة ،كــا يجــب أن يــوكل إليهــا التــرف يف أمالكهــا.
كــا تعتــر مســاطر االعتــاد مــن طــرف املؤسســات واملســؤولني
عــن املســالك ،ثقيلــة وبطيئــة ومســتنفذة للطاقــات .وهكــذا،
تــم فهــم نظــام اإلجازة-املاســر-الدكتوراه عــى املســتوى
الســيايس كمراجعــة تقنيــة وليــس كإصــاح هيــكيل حقيقــي.
وإذا كان املغــرب قــد اختــار تبنــي هــذا النظــام ،فإنــه ال يعقــل
تجميــده يف الوقــت الــذي يعــرف تطــورا داخــل بلــدان أخــرى
تبنــت االختيــار نفســه ،ويحظــى مبتابعــة سياســية منتظمــة مــن
قبــل الســلطات العموميــة املعنيــة يف هــذه البلــدان.
إطار  2مراحل املتابعة السياسية لتفعيل نظام إجازة–ماسرت–
دكتوراه ( )LMDبأوروبا
▪▪مــارس  :2001اجتــاع ســلمنقة وإحــداث جمعيــة الجامعــات
األوروبيــة،
▪▪مــاي  :2001اجتــاع بــراغ جــدد خاللــه الــوزراء األوروبيــون
انخراطهــم مــن جديــد يف مســار وإعــان بولونيــا ( )Bologneألجــل
بنــاء الفضــاء األورويب للتعليــم العــايل،
▪▪شــتنرب  :2003اجتــاع برلــن الــذي أكــد عــى ترسيــع مســار
بولونيــا وتوســيعه ليشــمل ســلك الدكتــوراه (الســلك الثالــث)
وعــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص وعــى الربــط بــن الفضــاء األورويب
للتعليــم العــايل والفضــاء األورويب للبحــث العلمــي،
▪▪مــاي  :2005لقــاء بريجــن (الرنويــج) الــذي صــادق عــى اإلطــار
األورويب لإلشــهاد وأعطــى مــن خاللــه انطالقــة اإلطــارات الوطنيــة
كــا صــادق أيضــا عــى مبــدأ مرونــة مســالك التكويــن وحــدد
مبــادئ الجــودة،
▪▪مــاي  :2007اجتــاع لنــدن الــذي أقــر إلزاميــة الــدول األعضــاء
لتوفرهــا عــى إطــار وطنــي لإلشــهاد يف أفــق  2010وآليــات وأدوات
االعــراف املتبــادل للشــهادات ،كــا أقــر أيضــا «التكويــن مــدى
الحيــاة»،
▪▪أبريــل  :2009اجتــاع لوفان/لوفــان لنــوف (بلجيــكا) الــذي أعلــن
مواصلــة مســار بولونيــا اىل غايــة  2020وتعزيــز قــدرات اإلدمــاج
يف ســوق الشــغل وكــذا االنفتــاح الــدويل لنظــام أ.م.د (،((()LMD
▪▪مــارس  :2010اجتــاع بودابســت/فيينا الــذي أعطــى االنطالقــة
الرســمية للفضــاء األورويب للتعليــم العــايل،
▪▪أبريــل  :2012لقــاء بوخاريســت حيــث ناقــش آليــات االع ـراف
التلقــايئ املتبــادل للمؤهــات األكادمييــة واملهنيــة بــن الــدول
األعضــاء وتأكــد مــن أن ركائــز نظــام أ.م.د )LMD( .مبــا فيهــا
الوحــدات القياســية وإطــار اإلشــهاد تنســجم مــع مفهــوم «نتائــج
التعلــم» ( )learning outcomesكــا قــام بتقييــم خطــة االنفتــاح
الــدويل التــي أعطــى انطالقتهــا ســنة ،2007
▪▪مــاي  :2015لقــاء أيريفــان (أرمينيــا) الــذي جــدد االنخـراط لتقوية
نظــام أ.م.د )LMD( .ملــا بعد  2020وتوســيع انفتاحــه الدويل.

ويظــل العجــز الرئيــي بــدون منــازع لتطبيــق هــذا النظــام،
متمثــا يف عــدم تبنــي نظــام الوحــدات القياســية (système
 )de créditsداخــل تنظيمــه البيداغوجــي .وتقتــي هــذه

 .4عقــد عــى هامــش هــذا االجتــاع أول لقــاء ســيايس إلعــان بولونيــا ضــم باإلضافــة اىل الــدول األوروبيــة األعضــاء دوال أخــرى كأسـراليا ،الربازيــل ،كنــدا :الصــن ،مــر،
اثيوبيــا ،اليابــان ،كازاخســتان ،قرغيزســتان ،املكســيك ،املغــرب ،زيالنــدا الجديــدة ،تونــس ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
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اآلليــة منــح عــدد محــدد مــن القروض لســلك معــن (اإلجــازة –
املاســر – الدكتــوراه) .حيــث يكــون عــى الطالــب تركيــب ســلة
«الــدروس» أو الوحــدات حســب الوحــدات القياســية املالمئــة
لهــا ،إىل أن يســتويف العــدد املطلــوب بالنســبة للســلك املعنــي.
وينبغــي أن تتضمــن ســلة تكويــن الطالــب أوال ،الــدروس
الرئيســية ( )major courseالتــي تشــكل قاعــدة معــارف املــادة
التخصصيــة ،والــدروس الداعمــة ( )minor courseالتــي هــي
عبــارة عــن دروس تكميليــة بالنســبة لتخصصــه ،ثــم الــدروس
االختياريــة ( ،)elective courseكــا هــو الشــأن يف الواليــات
املتحــدة االمريكيــة(((.
وتعتــر آليــة الوحــدات القياســية أحــد أعمــدة نظــام اإلجــازة –
املاســر – الدكتــوراه إىل جانــب الوحــدات أو الــدروس (وحــدة
التعليــم) ،وهــي آليــة تثقــل عمــل الطالــب (،)Work load
عــى اعتبــار أن الوحــدات الدراســية غــر متســاوية فيــا بينهــا.
وقــد تبنــي النظــام املذكــور ( )LMDآليــة الوحــدات والفصــول
باملغــرب ،لكنــه تخــى وبشــكل مفــارق عــن نظــام الوحــدات
القياســية ،والحــال أن هــذه األخــرة تســمح بتوســيع قاعــدة
األعــال املنجــزة مــن طــرف الطالــب :دروس ،أعــال تطبيقيــة،
زيــارات ميدانيــة ،مختـرات ،مكتبــات ،تحريــر األعامل (الــخ،)....
بــدل الحفــاظ عــى املفهــوم الكالســييك «للــدرس» أو «لألعــال
املوجهــة» داخــل الفصــل الــدرايس .وبذلــك ميكــن هــذا النظــام
مــن املراكمــة واالنتقــال بــن املســالك واملســارات واملؤسســات
والبلــدان ...
لقــد أدى عــدم إمتــام تطبيــق نظــام اإلجــازة – املاســر –
الدكتــوراه والتخــي عــن النظــام املذكــور ،إىل التقليــص مــن
حركيــة الطلبــة ،ســواء عــى املســتوى األكادميــي أو املهنــي،
وطنيــا ودوليــا .وزيــادة عــى ذلــك ،فــإن عــدم اكتــال هــذا
النظــام مل يســاهم يف دعــم جاذبيــة الجامعــة املغربيــة بالنســبة
للطلبــة األجانــب .فحســب املعطيــات املتوافــرة اســتقبلت
الجامعــات  9347طالبــا وطالبــة أجانــب خــال ،(((2016-2015
أي  1,2 %فقــط مــن مجمــوع الطلبــة الجامعيــن .وعــى ســبيل
املقارنــة فــإن هــذه النســبة بلغــت  7%بأوروبــا ،حســب دراســة
أجريــت يف  32بلــدا أوروبيــا ســنة  .2007وقــد بينــت الدراســة
نفســها بــأن عــدد الطلبــة األجانــب انتقــل مــن  827000ســنة
(((
( 1999ســنه نــداء بولونيــا) إىل  1516000طالــب ســنة 2007
بزيــادة قدرهــا .80 %

مــن الصعــب أن نزعــم أن لنظــام التعليــم العــايل املغــريب
جاذبيــة عــى املســتوى الــدويل بالنظــر اىل عــدد الحركيــات
التــي ،يف إطــار برنامــج  +Erasmusمــن املغــرب اىل أوروبــا
(طلبــة وإداريــن) ،مل تتجــاوز  888خــال ســنة  .(((2017وكذلــك
الحــال بالنســبة الســتقطاب الطلبــة األجانب.فاملالحــظ أن نســبة
الطلبــة األجانــب بالجامعــات املغربيــة مل تتجــاوز  1,4%ســنة
 2017أي  11173طالبــا وطالبــة أجانــب مــن مجمــوع 781505
طالــب وطالبــة جامعيــن 69% ،مــن هــؤالء الطلبــة األجانــب
مســجلون يف الولــوج املفتــوح و 31%يف الولــوج املحــدود.
ويبــن توزيــع الطلبــة األجانب املســجلني يف الجامعــات املغربية،
حســب مجــال الدراســة ،أن  40%منهــم يتابعــون تكوينــات يف
العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،و 17%يف العلــوم،
و 14%يف علــوم الهندســة ،والتكنولوجيــا والعلــوم والتقنيــات،
و 13%يف علــوم الصحــة ،و 12%يف اآلداب والعلــوم اإلنســانية.
رسم بياين  .16توزيع األعداد اإلجاملية للطلبة األجانب
املســجلني بالجامعــات املغربية حســب مجــال التكوين
2017-2016
3,9%

12,5%
12,7%

39,9%
13,8%
17,2%

á«fÉ°ùfEG Ωƒ∏Yh ÜGOBG
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á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG ,á«fƒfÉb Ωƒ∏Y
äÉ«æ≤àdGh Ωƒ∏©dGh É«LƒdƒæµJ ,á°Sóæ¡dG Ωƒ∏Y
áë°üdG Ωƒ∏Y

وبخــاف بلــدان أخــرى ،حيــث تتحكــم الجامعــة يف عــرض
التكوينــات املقدمــة واســتقطاب الطلبــة األجانــب ،يتميز املغرب
بكــون قبــول هــؤالء الطلبــة يكــون أقــل ارتباطــا باختيــار وقـرار
الجامعــة ،بــل يتعلــق أكــر بالسياســة العموميــة الخارجيــة مــن
خــال املعاهــدات واالتفاقيــات الثنائيــة .ينضــاف اىل هــذا غياب
إطــار وطنــي لإلشــهاد ونظــام الوحــدات القياســية ،وهــا آليتــان
رضوريتــان متكنــان مــن االعـراف ومعادلــة الشــهادات بالنســبة
لــأوىل ،والتثبــت وترصيــد التعلــات واملعــارف بالنســبة للثانيــة.

5. Source : Us News and World Report (U.S. Higer Education Glossary) https://www.usnews.com/ education / best – college / articles :
2011/18/15/ us- higher – education – glessary. Accedé le 27 septembre 2017.
 . 6املصدر :املغرب الجامعي  .2016-2015وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 .7الحــرم الجامعــي الفرنــي ،املعــامل وحركيــة الطلبــة :نجــاح وفشــل نــداء بولونيــا ،رقــم  ،3فربايــر  .2011معطيــات متعلقــة باثنــن وثالثــن بلــدا أوروبيــا (وهــي البلــدان
املســتوفية لــروط برنامــج إيراســموس  ERASMUSبإضافــة ســويرسا).
 .8املصدر  :مكتب  +Erasmusاملغرب ( )2018حصيلة املشاركة املغربية (أرقام مؤقتة لسنة .)2017
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هنــاك أيضــا ،غيــاب للتتبــع وللتقييــات املنتظمــة مــن طــرف
الســلطات العموميــة للتأكــد مــن التطبيــق الجيــد لهــذا النظــام،
والتعــرف عــى التعديــات املمكنــة والرضوريــة لنجاحــه .وعــى
ســبيل املثــال ،قــد اتفــق جميــع املشــاركني يف ورشــة  21شــتنرب
 2017املنظمــة مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى
املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن عــى أن الربنامــج االســتعجايل
 2012-2009املبنــي عــى )1 :التعاقــد بــن الجامعــة والدولــة،
 )2وإقــرار مــؤرشات اإلنجــاز )3 ،والتقييــم نصــف الســنوي
والســنوي ،شــكل تجربــة ممتــازة ،دعمــت نظــام اإلجــازة –
املاســر – الدكتــوراه ،وســمحت بإق ـرار املراجعــات والتعديــات
لســنتي  2009و.2010
ورغــم التنصيــص عــى التقييــم الــذايت الســنوي للمســالك
بوضــوح يف دفــر الضوابــط البيداغوجيــة الوطنيــة ،إال أن هــذا
التقييــم ال ينجــز ،أو يطبــق يف حــده األدىن ،حيــث يتمثــل يف
تقريــر إخبــاري حــول األنشــطة واإلنجــازات .وهكذا ،فــإن ضامن
الجــودة الــذي شــكل رافعــة بالنســبة ألداء وفعاليــة املســالك
وحكامتهــا ووجاهتهــا عــى مســتوى الكفايــات والقــدرات
واملعــارف والتمكــن منهــا ،مل يعالــج مــن طــرف الجامعــات إال يف
إطــار مشــاريع متفرقــة زمنيــا وغــر ملزمــة لهــذه األخــرة .وإىل
حــد الســاعة ،ال يوجــد إطــار وطنــي للتأهيــل ،مالئــم للنظــام
املذكــور ،ورضوري لتحديــد املســتويات والكفايــات الواجــب
اكتســابها ،ونتائــج التعلــات .زيــادة عــى ذلــك ،يعتــر هــذا
اإلطــار مالزمــا ملقارنــة املكتســبات األكادمييــة والبيداغوجيــة
وكذلــك للحركيــة داخــل املؤسســة وخارجهــا ،وللجســور،
وخصوصــا بــن األنشــطة األكادمييــة واملهنيــة .ومــن جانــب
آخــر ،يضمــن ،ضمــن هــذا اإلطــار ،املبــدأ األســايس للتكويــن
مــدى الحيــاة ،املنصــوص عليــه يف امليثــاق الوطنــي للرتبيــة
والتكويــن((( ويف الرؤيــة االسـراتيجية( .((1ففــي أوروبــا تــم إقـرار
اإلطــار األورويب لإلشــهاد ســنة  ،((1(2007أمــا يف املغــرب فــا زال
هــذا اإلطــار مرشوعــا مل يتحقــق بعــد.
» » .2.3نظام جديد استدركه النظام القديم :التنظيم
والممارسات

ســمحت بيانــات ورشــة النقــاش بتاريــخ  21شــتنرب 2017
واملقابــات التــي أجريــت مــع املســؤولني واملجموعــات البؤريــة
بالتعــرف عــى الصعوبــات الرئيســية الداخليــة للنظــام ،عــى
مســتوى التنظيــم والتطبيــق ،وهــو مــا ســاهم يف إبطــاء اإلصــاح
وأخرجــه عــن مســاره.

▪▪تباطؤ اإلصالح
بعــد حــاس وتعبئــة الســنوات األوىل لإلصــاح ،حصــل نقــص
يف توهــج التجديــد واالبتــكار .وهكــذا أصبحــت ،يف النظــام
املفتــوح ،هندســة بيداغوجيــة وحيــدة مــن حيــث التخصــص،
عــى املســتوى الوطنــي بالنســبة لــكل الجامعــات دون متييــز
بــن املؤسســات مــن حيــث تاريخهــا ومــن حيــث طبيعــة
الجهــة التــي تنتمــي إليهــا واملــوارد البرشيــة التــي تتوفــر عليهــا،
وتقلصــت خصوصيــة كل جامعــة مــن حيــث التنــوع املطلــوب
مــن طــرف نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه ،مــع غيــاب
اســتقاللية الجامعــة.
والنتيجــة املبــارشة لهــذه الهندســة الوحيــدة والنوعيــة عــى
املســتوى الوطنــي ،عــى األقــل خــال الفصــول األربعــة األوىل
مــن اإلجــازة ،هــي تقليــص إمكانيــات االختيــار بالنســبة
للطالــب (ة) ،بخصــوص التكويــن البيداغوجــي القائــم عــى
شــكل وحــدات التخصــص ووحــدات اختياريــة.
▪▪تنظيم التكوين :توتر بني البنيات
نعايــن تعايشــا مفارقــا بــن «الشــعبة» املوروثــة عــن النظــام
القديــم كبنيــة إداريــة وبيداغوجيــة بامتيــاز ،يعتــر املســؤول
عنهــا حقــا عضــوا مبجلــس املؤسســة ،و«املســلك» كصيغــة
جديــدة للتنظيــم البيداغوجــي ،يظــل املســؤول عنــه ،عــى
هامــش الهيئــات الجامعيــة .فهــذا األخــر ال يتوفر عــى أي وضع
إداري ،ســواء كعضــو يف املجلــس أو يف اللجنــة البيداغوجيــة.
بذلــك ،واجهــت مرونــة املســلك التــي يقدمهــا نظــام اإلجــازة
– املاســر – الدكتــوراه (كميــزة) موقــف «الالمبــاالة» مــن
طــرف العديــد مــن األســاتذة الباحثــن ،مــا دام املســؤولون
عــن الوحــدات وحتــى عــن املســالك ،ال يحظــون بــأي وضــع
اعتبــاري داخــل املؤسســة؛ فليســت لهــم أي «ســلطة» أكادمييــة
أو معنويــة عــى الفريــق البيداغوجــي .ويــؤدي غيــاب هــذا
الوضــع حتــا إىل انعــدام املســؤولية وإىل غيــاب التعبئــة ،ويزيــد
مــن حدتهــا غيــاب الحــد األدىن مــن تقييــم الدفاتــر الوصفيــة
للمســالك ،مــن طــرف الفاعلــن.
يكــون تنظيــم اجتامعــات التنســيق بــن الفــرق البيداغوجيــة
نــادرا يف الغالــب ،كــا أن املــداوالت «بحضــور املعنيــن» شــبه
غائبــة .وبالتــايل ،يجــد هــؤالء املســؤولون أنفســهم يف وضعيــة
توتــر مــع الهيئــات الرســمية :نائــب العميــد ورئيــس الشــعبة.
وهكــذا ،فــإن تركيــب املســالك والوحــدات داخــل هــذا

 . 9امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،القسم األول :املبادئ األساسية (الغايات الرئيسية).
 . 10الرؤية االسرتاتيجية  ،2030-2015أ .مرجعيات التوجيه والدعامة ( 19التعلم مدى الحياة).
 .11متــت املصادقــة عــى إنشــاء اإلطــار األوريب للتأهيــل ،خــال املؤمتــر الــوزاري ببريغــن  Bergenســنة  .2005وتــم إقــرار هــذا اإلطــار مبــارشة بعــد تبنيــه مــن
طــرف الربملــان األورويب يف شــهر دجنــر  .2007املصــدرDépartement Reconnaissance des diplômes – centre ENIC – NARIC France les cadres de :
. certifications, décembre 2014, CIEP, France
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التنظيــم ،ال يقطــع مــع التنظيــم الســابق «للــدروس» ،ملــا
قبــل نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه املــوزع عــى الســنة
برمتهــا وليــس عــى الفصــول ،واملقــدم ضمــن إجــازة مــن أربــع
ســنوات ،مــا أدى إىل نقــل مقتضيــات النظــام القديــم إىل
مامرســة النظــام الجديــد.
فاملراقبــة املســتمرة مل تخــرج عــن إطــار الصيغــة الكالســيكية
لالمتحــان «الجــزيئ» و»النهــايئ» ،املعمــول بها يف النظــام القديم.
كــا أن تنظيــم املراقبــة يتطلــب الكثــر مــن الوقــت ،عــى
حســاب مــدة التدريــس الفصــي .وغنــي عــن البيــان أن تحقيــق
وتســهيل االمتحــان واملراقبــة املســتمرة مل يتوطــدا بســبب
األعــداد املتزايــدة للطلبــة .وفضــا عــن ذلــك ،فــإن املراجعــة
البيداغوجيــة لســنة  ،2014حولــت توجــه نظــام اإلجــازة –
املاســر – الدكتــوراه أكــر ،عــن ســياق فلســفته ،حيــث تــم يف
بعــض املؤسســات إلغــاء املراقبــة املســتمرة واالكتفــاء باملراقبــة
النهائيــة يف آخــر الفصــل.
كــا ســاهم ضعــف التمكــن يف مجــال الهندســة البيداغوجيــة
يف صعوبــة تركيــب املســالك املالمئــة للنظــام املذكــور ،وخصوصــا
حصــول موافقــة اللجنــة البيداغوجيــة عــى مســتوى املؤسســة،
وحتــى عــى مســتوى الجامعــة .فقد أثــر اإلرث الثقــايف الجامعي
كث ـرا عــى تركيــب واشــتغال واســتيفاء ،بــل واعتــاد املســالك.
ذلــك أن هــذه األخــرة تنجــز دامئــا مــن طــرف الخ ـراء الذيــن
يعتــر أغلبهــم بــكل تأكيــد ،متخصصــن يف مجالهــم ،لكنهــم غــر
مكونــن يف مجــال الهندســة البيداغوجيــة .والحــال أن هــذه
األخــرة رضوريــة لرتكيــب املســالك واعتامدهــا وتقييمهــا.
ويــؤدي مبــدأ «عــدم اســتيفاء» وحــدة أو أكــر إىل ثقــل زائــد
عــى الثقــل العــادي لــدروس الطلبــة خــال فصــل التكويــن.
ولهــذا ،يقتــي هــذا الثقــل الزائــد ،وهــذه االمتحانــات ،توافــر
تجهيــزات مالمئــة .لكــن ضعــف هــذه األخــرة وتزايــد عــدد
الطلبــة داخــل املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح ،أديــا حتــا إىل
التقليــص مــن األعــال التطبيقيــة ،بــل وإىل إلغائهــا.
وقــد أجمــع كل الطلبــة الذيــن شــاركوا يف االثنتــي عــرة
مجموعــة بؤريــة ،عــى القــول إن التعلــم ينحــر أكــر فأكــر،
يف شــكل محــارضات عامــة ونظريــة بــدون أعــال موجهــة أو
تطبيقيــة .ذلــك أن تزايــد عــدد الطلبــة فــرض إلغــاء املراقبــة
واملراقبــة املســتمرة املنتظمــة .وملواجهــة هــذه الوضعيــة ،يتــم
فقــط نقــل (ونســخ) النقطــة املوجــودة بخانــة املراقبــة النهائية،
إىل خانــة املراقبــة املســتمرة( .((1بالتــايل فــإن النقطــة ال تعكــس
املســتوى الحقيقــي للطالــب(ة) .فــإذا كانــت نقطــة املراقبــة
النهائيــة جيــدة ،فــإن الطالــب(ة) ســيكافأ مجانيــا مبضاعفتهــا.

وباملقابــل إذا كانــت النقطــة غــر جيــدة ،فــإن الطالــب(ة)
ســيعاقب ظلــا بنقطــة تــم استنســاخها فقــط.
» » .3.3سيولة نظام إجازة – ماستر – دكتوراه :إجازة في
متناول أعداد كبيرة مقابل ماستر محدود العدد

يؤثــر املســتوى الضعيــف للمجازيــن ،الــذي غالبــا مــا اشــتىك
منــه األســاتذة الباحثــون ،عــى انتقــاء الطلبــة يف ســلك املاســر.
وتعتــر مرحلــة انتقــاء املجازيــن ،مناســبة إلدراك مســتوى جودة
اإلجــازة الــذي ال يســمح بقبــول أعــداد كبــرة مــن الطلبــة .وهــو
مــا يفــر العــدد القليــل مــن الطلبــة املقبولــن يف ســلك املاســر.
بالنظــر إىل هــرم نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه الــذي
يبــن نســب أعــداد الطلبــة بهــذه املســتويات الثالثــة ،نســتنتج
بــأن املاســر يعــاين حاليــا مــن تأثـرات العجــز الــذي يتســم بــه
ســلك اإلجــازة ،ويشــكل عائقــا خانقــا باعتبــاره يضــم  %4,9مــن
مجمــوع مســتويات النظــام ،مقابــل 91 %باإلجــازة و4,1 %
فقــط بالدكتــوراه .وهــي نســبة ضعيفــة باملقارنــة مــع ســنة
 .((1()7,4 %( 2012وتجســد هــذه الوضعيــة خلــا بالنســبة
لتمفصــل اإلجــازة واملاســر (وحتــى الدكتــوراه) .وبالفعــل ،فــإن
التكويــن باإلجــازة هــو «تكويــن يهــم عــددا كبـرا مــن الطلبــة»،
بينــا يعتــر املاســر «تكوينــا نخبويــا» .وال تســمح هــذه
الوضعيــة بتشــكيل قاعــدة النتقــاء طلبــة الدكتــوراه عــى غـرار
البلــدان الناميــة األخــرى أو الصاعــدة ،وال بفتــح املجــال أكــر
أمــام املجازيــن ملتابعــة تكوينهــم وتصحيــح الثغ ـرات والنقــص
يف الكفايــات عــى مســتوى اإلجــازة.
رسم بياين  .17هرم أعداد الطلبة بالجامعة حسب أسالك
اإلجازة واملاسرت والدكتوراه
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املصدر :معطيات قطاع التعليم العايل ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

وميكــن إرجــاع الســيولة الضعيفــة جــدا مــن اإلجــازة إىل املاســر،
إىل تزايــد أعــداد الطلبــة بالجامعــة ،الــذي يعبــئ بقــوة ويف
املقــام األول عــددا كبـرا مــن األســاتذة الباحثــن بغــرض تدريس
وتأطــر طلبــة اإلجــازة .وبالتــايل ،فــإن هؤالء األســاتذة ســيكونون
مســتعدين بصعوبــة لوضــع مســالك املاســر والتدريــس بهــا،
علــا بــأن حجــم الســاعات املخصصــة لهــم (الغــاف الزمنــي)،
قــد اســتنفد عــر انخراطهــم يف اإلجــازة.

 . 12وهو ما لوحظ خالل ورشة النقاش املنظمة بتاريخ  21شتنرب  2017وأثناء إجراء املقابالت.
 . 13الهيئة الوطنية للتقييم ،املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي .تقييم سلك الدكتوراه باملغرب :من أجل االرتقاء بالبحث واملعرفة.2017 ،
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كــا ينتــج عــن ضعــف التمفصــل بــن اإلجــازة واملاســر ،تقليــص
لعــدد املســجلني يف الدكتــوراه .ذلــك أن القاعــدة التــي يفــرض
أن تغــذي هــذا الســلك ،محــدودة جــدا ،مــا يكــرس الفعاليــة
الضعيفــة لســلك الدكتــوراه(.((1

والســنوات داخــل نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه .وقــد
فقــد هــذا النظــام ماهيتــه بســبب إقــرار حــق الطلبــة يف
التعويــض واإلف ـراط يف تطبيقــه مــن طــرف األســاتذة الباحثــن
واملســؤولني البيداغوجيــن بالجامعــة بذريعــة الزيــادة يف نســبة
النجــاح( .((1وقــد وصــف نائــب للعميــد مامرســة التعويــض هاته
قائــا« :إنهــا هدايــا للطلبــة مــن أجــل تيســر نجــاح اإلصــاح».

يعتــر انخ ـراط جــزء كبــر مــن الطلبــة يف الدراســة ،محــدودا
جــدا .فالعديــد منهــم ،يســجلون مــن أجــل الحصول عــى املنحة
وعــى «بطاقــة الطالــب» خــال ســنة عــى األقــل يف انتظــار
اتخــاذ ق ـرار حاســم حــول مبــدإ متابعــة املســار األكادميــي أو
عــدم متابعتــه( .((1وتتفاقــم هــذه الظاهــرة بفعــل أمريــن :فمــن
جهــة ،ال توجــد مراقبــة مســتمرة تضــع رشوط االســتفادة مــن
هــذه االمتيــازات؛ ومــن جهــة أخــرى ،ميكــن ألي طالــب(ة) أن
يتقــدم للــدورة االســتدراكية دون وجــود أي حــد أدىن للنقطــة
املحصــل عليهــا ،وميكنــه أن يكــرر الســنة بكاملهــا دون أي رشط.

ويشــكل «االســتدراك االســتثنايئ» والحــق يف االســتدراك بــدون
أي حــد أدىن للنقطــة املحصــل عليهــا( ،((1صيغــا أخــرى لنفــس
اللجــوء إىل التعويــض .فهــذه اآلليــة التــي هــي صيغــة ملنــح
التســهيالت للطالــب (ة) ،انحرفــت باتجــاه ثقافــة «ال نكــون
فيهــا الطالــب(ة) مــن أجــل الجــودة ،بــل مــن أجــل التخلــص
منهــا» ،حســب تعبــر نائــب رئيــس للجامعــة .غــر أن هــذه
التســهيالت جميعهــا مل تنجــح يف تعبئــة الطلبــة مبــا فيــه الكفاية،
يك ينخرطــوا يف وظيفتهــم الخاصــة بهــم ،وهــي التكويــن.

» » .4.3تقييم معارف الطلبة :عودة تدريجية إلى نظام
االمتحانات القديم

ويتجــى عــدم انخ ـراط الطلبــة أيضــا ،يف الغيــاب الــذي أصبــح
منت ـرا أكــر فأكــر داخــل املؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج
املفتــوح (بجميــع تخصصاتهــا) .وســواء تعلــق األمــر باملحارضات
أو باألعــال املوجهــة ،فــإن الطلبــة املشــاركني يف املجموعــات
البؤريــة يــررون هــذا الغيــاب مبــا يــي:
▪▪الظــروف املاديــة للتعليــم ومنهــا تكاثــر أعــداد الطلبــة،
غيــاب الكــرايس ،ضعــف مكــرات الصــوت الــخ،...
▪▪الطــرق البيداغوجيــة املســتعملة مــن طــرف العديــد مــن
األســاتذة الباحثــن؛
▪▪ضعف استخدام الوسائل الديداكتيكية؛
▪▪عدم االهتامم مبضامني بعض الوحدات؛
▪▪ضعــف اللجــوء إىل ســلم التنقيــط خــال التقييــات ،مــا
يفقــد ثقــة الطلبــة يف رصامــة هــذه األخــرة؛
▪▪الظروف املتعلقة بالنقل العمومي؛
▪▪عدم مالءمة استعامالت الزمن مع إكراهات الطلبة.
وقــد ســاهم االنخــراط الضعيــف للطلبــة يف زيــادة اللجــوء
املكثــف إىل آليــة التعويــض القامئــة بــن الوحــدات والفصــول

ولقــد انتــر الغــش بالجامعــة( ،((1هــذه اآلفــة التــي أصابــت
ســلك التعليــم الثانــوي التأهيــي( ،((1رغــم كل التدابــر
واملبــادرات مــن أجــل الحــد منهــا ،وأضحــت تشــكل أيضــا جــزءا
مــن املامرســة الطالبيــة.
» » .5.3بعض نواقص التعليم المدرسي تتنقل إلى التعليم
العالي

تشــر الصعوبــات الرئيســية التــي تــم تشــخيصها يف ورشــات
النقــاش مــع املســؤولني واألســاتذة الباحثــن ،وكذلــك يف
املقابــات مــع مســؤولني ســابقني ،وخــال املجموعــات البؤريــة
املكونــة مــن الطلبــة ،إىل ضعــف مســتوى القادمــن مــن التعليم
الثانــوي إىل الجامعــة .فمــن جهــة ،ال تعكــس نقــط الطلبــة بتاتــا
مســتواهم الحقيقــي .وقــد أظهــر الربنامــج الوطنــي لتقييــم
مكتســبات تالمــذة الجــذع املشــرك كيــف أن نتائــج أغلــب
التالمــذة تظــل ضعيفــة وال تضمــن التحكــم يف املكتســبات
الرضوريــة ملتابعــة التكويــن الثانــوي والحقــا بالجامعــة ،والحــال
أنــه ال توجــد يف كل املؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج املفتــوح،
اختبــارات للمســتوى تضمــن الــروط الدنيــا لولــوج هــذا
التكويــن األكادميــي العــايل.
ومــن جهــة أخــرى ،نــادرا مــا يطلــب مــن املســجلني يف مســلك
معــن ،معــدالت املــواد املطابقــة لهــذا املســلك ،بوصفهــا
مكتســبات ســابقة.

 . 14الهيئة الوطنية للتقييم ،املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي .تقييم سلك الدكتوراه باملغرب :من أجل االرتقاء بالبحث واملعرفة.2017 ،
 . 15خالصات اللقاءات مع املسؤولني الجامعيني وكذا نقاشات ورشة  21شتنرب .2017
 . 16املصدر نفسه.
 . 17يعتــر االســتدراك حقــا للغائبــن عــن املراقبــة النهائيــة بــدون تربيــر وللحارضيــن الذيــن قدمــوا ورقــة بيضــاء وحتــى للطلبــة الذيــن حصلــوا عــى نقطــة صفــر
وبالتــايل ،فــإن الطالــب الــذي ينجــح مبعــدل  10أو  11ســيكون مظلومــا باملقارنــة مــع طالــب قــد يحصــل عــى نقطــة أعــى دون أي مــرر وال أي معيــار محــدد.
 .18خالصات اللقاءات مع املسؤولني الجامعيني وكذا نقاشات ورشة  21شتنرب 2017
 . 19انظــر الربنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالميــذ الجــذع املشــرك  ،PNEA 2016الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي،
فربايــر .2017
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الدخــول إىل الجامعــة؛ ويعكــس هــذا األمــر القطيعــة املوجــودة
بــن ســلك التعليــم التأهيــي وســلك اإلجــازة.

إن العجــز الــذي يعرفــه ســلك التعليــم التأهيــي عــى مســتوى
التعليــم املــدريس ،وبالخصــوص العجــز اللغــوي ،ينتقــل إىل
املســتوى العــايل ،بالرغــم مــن كــون البكالوريــا هــي شــهادة
شكل  .6القطيعة بني السلك التأهييل وسلك اإلجازة
اﻟﺪﮐﺘﻮراﻩ
 3ﺳﻨﻮات

اﳌﺎﺳﺘﺮ
ﺳﻨﺘﯿﻦ

اﻹﺟﺎزة
 3ﺳﻨﻮات

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﺘﺄهﯿﻠﻲ
 3ﺳﻨﻮات

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻹﻋﺪادي
 3ﺳﻨﻮات

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
 6ﺳﻨﻮات

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ
ﺳﻨﺘﯿﻦ

اﻟﺒﮑﺎﻟﻮرﯾﺎ

وقــد تــم ألســباب ثقافيــة يســود فيهــا املنطــق اإلداري ،عــى
مــدى ســنوات ،تصــور وبلــورة إصالحــات للتعليــم العــايل
وللتعليــم املــدريس بطريقــة منفصلــة ،مــا ترتــب عنــه انفصــال
بــن قطاعــي الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم العــايل .وال ميكــن كــر
هــذا الحاجــز إال إذا تــم اعتبــار الرتابــط بــن التكوينــات -يف
الســنوات الثــاث مــن الثانويــة والســنوات الثــاث مــن اإلجــازة
 كسلســلة متصلــة .ولذلــك يتطلــب كل إصــاح لســلك اإلجــازةإصالحــا لســلك التعليــم الـــتأهييل .فالجمــع اليــوم بــن قطــاع
الرتبيــة الوطنيــة وقطــاع التعليــم العــايل ميكــن أن يســاهم يف
ذلــك الرتابــط.
وعــى مســتوى آخــر ،فــإن اإلشــكالية اللغويــة ترافــق الكثــر مــن
حامــي البكالوريــا خــال مســارهم الثانــوي وحتــى قبــل ذلــك،
وتظــل مســتمرة خــال وجودهــم بالجامعــة وهــم طلبــة .فقــد
كشــف الربنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الجــذع
املشــرك بوضــوح ســنة  ،((2(2016عــن عجــز لغــوي لــدى تالمــذة
الجــذع املشــرك للبكالوريــا (يف جميــع التخصصــات) .وعــى
ســبيل املثــال ،فــإن املعــدل الــذي حصــل عليــه تالمــذة هــذا
الجــذع املشــرك يف «اآلداب والعلوم اإلنســانية» مل يتعد 39/100
يف اللغــة العربيــة وحــوايل  23/100يف الفرنســية .واملالحــظ أن
النتائــج بالنســبة لتالمــذة الجــذع املشــرك «العلمــي» ،ليســت
جيــدة أيضــا .فاملعــدل يف اللغــة العربيــة بلــغ  46/100ومل
يتجــاوز  32/100يف الفرنســية .وهــو عجــز متفاقــم عــى جميــع
مســتويات التكويــن بالتعليمــن الثانــوي والعــايل.
إن وحــدات اللغــات هــي مــن بــن الوحــدات املدرجــة داخــل
نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه ،كــدروس اختياريــة أو
مواكبــة .وهــو مــا حصــل عنــد بدايــة تطبيــق النظــام املذكــور
ســنة  2004وتعزيــزه ســنة  .2009ومــع القيــام مبراجعــات
متتاليــة عــوض تعليــم اللغــة والتواصــل ( )LCواملعلوميــات ،يف
املراجعــة البيداغوجيــة لســنة  ،2014وبضغــط مــن تزايــد أعــداد
الطلبــة ،تــم التخــي عنهــا لتعــوض بوحــدة اللغــة واملصطلــح،
التــي ال تــدرس إال يف الســنة األوىل .ويرجــع الطلبة املشــاركون يف

املجموعــات البؤريــة ،صعوبــة تحكمهــم يف اللغــة ،إىل التباعــد
اللغــوي بــن االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي التأهيــي مــن جهــة،
حيــث تــدرس املــواد بالعربيــة ،وبــن العــايل مــن جهــة أخــرى،
حيــث تســود الفرنســية (باســتثناء مســالك اآلداب أو القانــون
بالعربيــة).
وال تتجــى الثنائيــة اللغويــة املوجــودة يف نظــام التعليــم
الجامعــي املغــريب يف االزدواجيــة اللغويــة ،بــل تعكــس الفــوارق
بــن املتمكنــن مــن اللغــات األجنبيــة املطلوبــة يف ســوق الشــغل
وغــر املتمكنــن منهــا ،املحرومــن مــن هــذا االمتيــاز .وميكــن
إيجــاد بعــض الحلــول باالســتفادة مــن تجــارب البلــدان التــي
تجــاوزت هــذه الصعوبــات بواســطة اختبــارات اسـراتيجية .فإذا
كانــت القيــم التــي ترتكــز عليهــا الجامعــة تتضمــن االســتحقاق
واملنافســة ،فــإن هاتــن القيمتــن لــن يكــون لهــا معنــى إال يف
ارتباطهــا بقيمــة تكافــؤ الفــرص.
تطــرح مســألة اللغــة إذا ،مشــكلة عــى مســتوى الجامعــة
وتعرقــل تكافــؤ الفــرص .فالطلبــة القادمــون مــن تعليــم ثانــوي
علمــي معــرب ،يجــدون أنفســهم يف الجامعــة ،أمــام تعليــم
علمــي بالفرنســية ،مــا يــؤدي إىل الهــدر وإىل انقطــاع الطلبــة
الذيــن يجــدون صعوبــة يف متابعــة دراســتهم بالجامعــة .وفضــا
عــن ذلــك ،فــإن ثنائيــة الدراســة العلميــة بالفرنســية والدراســة
يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة بالعربيــة ،تخلــق تفاوتــا
يتجــى يف مفاضلــة ســوق الشــغل ،الــذي يتميــز باســتخدام
الفرنســية عــى نطــاق واســع ،للخريجــن ممــن يتمكنــون مــن
هــذه اللغــة.
وغنــي عــن البيــان ،أن توجيــه الطلبة يظــل هو الحلقــة الضعيفة
يف مســار تكوينهــم وتعليمهــم ،ســواء بالثانــوي أو بالعــايل .فقــد
أظهــر الربنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الجــذع
املشــرك ( ((2()PNEA 2016بــأن ربــع التالمــذة فقــط ،لجــأوا إىل
خدمــات التوجيــه املــدريس ،وحــوايل النصــف ( )47 %اختــاروا
الجــذع املشــرك بــدون أي مســاعدة .ويرجــع توجيــه التالمــذة

 .20الربنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالميذ الجذع املشرتك  ،PNEA 2016الهيئة الوطنية للتقييم ،املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،فرباير .2017
 . 21الهيئة الوطنية للتقييم ،املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،الربنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالميذ الجذع املشرتك .PNEA 2016، 2017
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إىل ميلهــم نحــو املــواد الرئيســية بالجــذع املشــرك .لهــذا ،فــإن
مصالــح التوجيــه املــدريس ال تتحمــل مســؤولية املهمــة املوكولــة
إليهــا ،كــا أكــد ذلــك تقريــر الربنامــج الوطنــي املذكــور .ففــي
التعليــم العــايل ،قامــت بعــض املؤسســات ،وهــي قليلــة ،بإنشــاء
خاليــا أو مراكــز للتوجيــه .واملالحــظ أن هــذه العمليــة ترتاجــع
تدريجيــا بســبب تراجــع نســبة التأطــر اإلداري أيضــا.
فقــد انتقلــت هــذه النســبة مــن  40طالبــا وطالبــة ســنة 2001
خــال تنزيــل امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن ،إىل  130حاليــا
( .((2()2017-2016والحــال ،أن جميــع الطلبــة املشــاركني يف فرق
النقــاش ،يؤكــدون حاجاتهــم إىل هــذا التوجيــه .فبــدون التوجيــه
الــكايف يف الثانويــة والجامعــة ،ال ميكــن حســب غالبيــة الطلبــة
املشــاركني يف املجموعــات البؤريــة للنقــاش ،الحصــول عــى
فكــرة إجامليــة حــول فــرص التكويــن املعروضــة مــن طــرف
املؤسســات الجامعيــة؛ وال ميكــن اختيــار املســلك املرغــوب
فيــه ،بشــكل جيــد .ذلــك أن غالبيــة اختيــارات الطلبــة متــت يف
اللحظــة األخــرة ،إمــا بتوصيــة مــن األرسة أو مــن صديــق وإمــا
بطريقــة مفاجئــة.
إجــاال ،وكــا أكــد أحــد العمــداء يف ورشــة التفكــر بتاريــخ 21
شــتنرب « 2017فــإن اإلصــاح بواســطة نظــام اإلجــازة – املاســر
– الدكتــوراه ،مــا زال جاريــا وهــو غــر مكتمــل» .فهنــاك بــكل
تأكيــد ،فــارق كبــر بــن مفهــوم هــذا النظــام القائم عىل فلســفة
تضــع الطالــب(ة) يف مركــز منــوذج التنظيــم البيداغوجــي املــرن،
وتطبيقــه داخــل املؤسســة الجامعيــة التــي مــا زالــت خاضعــة
ملـراث النظــام القديــم ،وهــو التطبيــق الــذي يواجــه إكراهــات
هيكليــة.
» » .6.3حدود مهننة مسالك اإلجازات والماستر في
الولوج المفتوح

تظــل مهننــة التكوينــات مطلبــا قويــا للمجتمع ،من أجــل مالءمة
بعــض التكوينــات مــع الحاجيــات النوعيــة لســوق الشــغل .وقــد
ألــح عليهــا الربنامــج االســتعجايل كتوجــه بالنســبة للجامعــات،
ودعــا إىل تطويرهــا داخــل املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح مــن
أجــل تكويــن الشــباب يف مجــال الكفايــات الخاصــة واملعــارف
العمليــة ،ذلــك أنهــا تعتــر ورقــة رابحــة بالنســبة إلمكانيــة
التشــغيل .فاألمــر يتعلــق بتمكــن الشــباب مــن جميــع املعــارف
واملؤهــات الرضوريــة للقيــام بأنشــطة مهنيــة نوعيــة .وهــي
أيضــا عبــارة عــن جــر يقــرب الجامعــة مــن عــامل الشــغل.
إن مهننــة التكويــن املدرجــة داخــل الجامعــة عرب اإلجــازة املهنية
واملاســر املتخصــص ،هــي مبثابــة معــر لالســتقاللية البيداغوجية
للجامعــة مــن أجــل تصــور وتقديــم تكويــن محــدد .والحــال أن
عــدد الطلبــة باإلجــازة املهنيــة انخفــض بحــوايل  6 %مــا بــن

ســنتي  ،2016-2013إال أنــه عــرف زيــادة مهمــة ســنة 2017
ليبلــغ  14446طالبــا(ة).
ففــي الجامعــات ،يوجــد  301مســلك مهنــي معتمــد ســنة
 ،2017-2016وهــو مــا يشــكل مكتســبا مهــا بالنســبة لنظــام
«إجازة-ماســر-دكتوراه» .وبالرغــم مــن هــذه الزيــادة الدالــة
ســنة  ،2017فــإن عــدد الطلبــة باإلجــازة املهنيــة ال ميثــل ســوى
 2,2 %مــن مجمــوع طلبــة ســلك اإلجــازة بالجامعــة ســنة 2017
(باســتثناء مســالك الولــوج املحــدود ككليــة العلــوم والتقنيــات).
ويتــم تفســر هــذا العــدد الضعيــف مبــا يشــرطه التكويــن
املهنــي :التوفــر عــى نســبة تأطــر مرتفعــة ،ومجموعــات
تكوينيــة صغــرة العــدد ،وكــذا املشــاركة الفعليــة للمهنيــن.
جدول  .10توزيع أعداد التالميذ حسب مسالك اإلجازة
بالجامعة
سلك اإلجازة
إجازة الدراسات األساسية
إجازة مهنية
إجازة علمية-تقنية
املجموع

عدد الطلبة

عدد املسالك املعتمدة

623370

311

14446

301

18375

77

656191

689

املصدر :معطيات قطاع التعليم العايل2017 ،

وجديــر باإلشــارة إىل أن فلســفة نظــام اإلجــازة – املاســر –
الدكتــوراه تقــوم عــى دعــم وتوســيع طاقــة الجامعــة ،البتــكار
وتركيــب ومالءمــة تكوينــات مهنيــة تســتجيب لحاجيــات
محيطهــا املحــي والجهــوي.
ويشــر الرســم البيــاين إىل أن نظــام اإلجــازة املهنيــة غــر مســتقر
مــا دامــت أعــداد الطلبــة قــد خضعــت لتطــور متأرجــح بــن
ســنتي  2013-2012و .2017-2016فانخفــاض أعــداد الطلبــة،
املالحــظ ســنة  ،2017-2016يهــم جميــع التخصصــات ،باســتثناء
تخصــص التكنولوجيــا وعلــوم الهندســة الــذي بلغــت نســبة
زيارتــه  205 %مــا بــن ســنتي  2013-2012و.2017-2016
رسم بياين  .18تطور أعداد الطلبة باإلجازة املهنية حسب
الجنس
14446
7707
6739
2016-2017

11985

13145

11949

12684

6640

6896

6241

6578

6249

5708

6106

2014-2015

2013-2014

2012-2013

5345
2015-2016

QƒcP

çÉfEG

›´ƒª

املصدر :معطيات قطاع التعليم العايل ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

مــن حيــث النــوع ،يالحــظ أن اإلجــازة املهنيــة تســتهوي اإلنــاث
أكــر مــن الذكــور ،أو أن اإلنــاث يتفوقــن يف امتحانــات الولــوج

 . 22معطيات خام لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي .معالجة الهيئة الوطنية للتقييم.
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أكــر مــن زمالئهــن الذكــور .فقــد بلغــت نســبة اإلنــاث فيهــا
 53,3 %ســنة  ،2017-2016يف حني اســتقرت يف  48 %بخصوص
اإلجــازة األساســية يف الســنة نفســها.
وبالرغــم مــن أن إيقــاع تطــور حضــور اإلنــاث شــبيه بإيقــاع
تطــور حضــور الذكــور ،إال أنــه تزايــد بالتدريــج مــا بــن ســنتي
 2013-2012و .2017-2016فخــال هــذه الفرتة ،ســجلت نســبة
تطــور اإلنــاث والذكــور عــى التــوايل بحــويل  17 %و.10 %
رسم بياين  .19تطور أعداد الطلبة باإلجازة حسب مجال
التخصص
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املصدر :معطيات قطاع التعليم العايل

انخفــض عــدد طلبــة اإلجــازات املهنيــة مــا بــن ســنتي -2012
 2013و 2016-2015بالنســبة لجميــع التخصصــات داخــل
املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح ،باســتثناء الكليــات متعــددة
التخصصــات .فانطالقــا من ســنة  ،2010-2009عرفــت الجامعات
زيــادة يف ميزانياتهــا بتأثــر مــن الربنامــج االســتعجايل ،مــن
أجــل تشــجيع إنشــاء املســالك املهنيــة .ومــع انخفــاض هــذه
امليزانيــات ،لوحــظ إغــاق لبعــض املســالك.
بالنســبة للامســر املتخصــص ،فــإن حــوايل  5 %مــن مجمــوع
طلبــة اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه ،يتابعــون دراســتهم بســلك
املاســر ،لكــن  1,4 %فقــط مــن بينهــم ،انضمــوا إىل املاســر
املتخصــص ســنة  .2017-2016ويرجــع هــذا العــدد املحــدود إىل
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االنتقــاء املــارس مــن طــرف املؤسســة الجامعيــة واملســؤولني
عــن املســالك الذيــن يحــددون عــددا منخفضــا مــن الطلبــة
بســبب اإلكراهــات املرتبطــة بتوافــر املــوارد البرشيــة والبنيــات
التحتيــة الرضوريــة.
وكــا تبــن املعطيــات ،فــإن املاســر املتخصــص مل يعــرض
كتكويــن إال يف تخصصــات العلــوم والتقنيــات .وبذلــك ،وبالرغــم
مــن الجهــود املبذولــة مــن طــرف الجامعــات لتوفــر التكويــن
املهنــي ،فــإن مهننــة مســالك اإلجــازات واملاســر تصطــدم
مبشــاكل متعــددة ،مرتبطــة أساســا مبتطلبــات هــذا النــوع
مــن التكويــن ،والــذي يســتدعي التعلــم يف مجموعــات صغــرة
العــدد ،وكــذا بعــدم توافر التأطــر البيداغوجــي وبصعوبة إرشاك
الفاعلــن االجتامعيــن واالقتصاديــن واملقــاوالت يف التكوينــات،
بصفــة مســتدامة ،باإلضافــة إىل بــطء وتعقيــد املســاطر املاليــة
لتعويضهــم عــن مشــاركاتهم تلــك.
وهكــذا يســمح لنــا تحليــل تطبيــق إصــاح نظــام اإلجــازة –
املاســر – الدكتــوراه باســتخالص مــا يــي :إن هــذه اإلصالحــات
حققــت مكتســبات مــن خــال مســاهمتها يف إدراج هندســة
بيداغوجيــة ،وتنظيــم جديــد ،وإعــادة تجديــد مســالك التكويــن،
وأيضــا صيغــة جديــدة لتقييــم الطلبــة .لكــن الحــاس الــذي
واكــب انطالقــة هــذا اإلصــاح رسعــان مــا تراجــع أمــام صعوبات
تطبيــق أهــم آليــات اإلصــاح املذكــور ،مثــل وحــدات القيــاس،
وإخضــاع الــدروس لنظــام الوحــدات ،ومراكمــة املكتســبات
بالنســبة للطالــب ،والتقييــم املســتمر ،والتجديــد عــى مســتوى
الهندســة البيداغوجيــة ،وهــو مــا أدى إىل تراجــع التعبئــة حــول
اإلصــاح؛ مــا يدفــع إىل مســاءلة الوســائل املتاحــة إلنجاحــه،
واإلكراهــات التــي تعيــق كل مجهــود يهــدف إىل إمتــام وترســيخ
اإلصــاح البيداغوجــي.

الفصل الخامس.
اإلكراهات البنيوية
ويُعتمــد يف هــذه املقارنــة عــى مــؤرش النســبة اإلجامليــة الخــام
للتمــدرس يف التعليــم العــايل ،املعتمــد مــن طــرف اليونيســكو
والبنــك الــدويل مــع مــؤرشات أخــرى ،وذلــك باحتســاب أعــداد
الطلبــة املســجلني بالتعليــم العــايل باملقارنــة مــع العــدد اإلجاميل
لطلبــة الفئــة العمريــة بــن  18و 22ســنة بهــذا الســلك .ويبــن
هــذا املــؤرش قــدرة البلــد عــى ضــان متــدرس الشــباب بــن 18
و 22ســنة بالتعليــم العــايل ،ودرجــة إقبالهــم عــى الدراســات
العليــا.

تشــكل األعــداد الكبــرة للطلبــة ،والتــي أضحــت بنيويــة ،تحديــا
أمــام نجــاح تطبيــق اإلصالحــات ،بحيــث ال تســاعد عــى عــرض
تعليــم ذي جــودة ،وال عــى نجــاح أعــداد كبــرة مــن الطلبــة،
وال عــى ضــان جاذبيــة الجامعــة .ويكفــي الرجــوع إىل ثالثــة
مــؤرشات إلثبــات ســلبية هــذه الظاهــرة.
يتجــى أول مــؤرش يف نســبة التمــدرس بالتعليــم العــايل يف
املغــرب ،والتــي مل تتجــاوز  32 %ســنة  .2016واملالحــظ أن
املغــرب أصبــح متجــاوزا مــن طــرف بلــدان أخــرى كانــت يف
نفــس مســتواه ،مثــل األردن أو الجزائــر((( .أمــا املــؤرش الثــاين
فيتمثــل يف نســبة التأطــر البيداغوجــي ،يف حــن يتعلــق املــؤرش
الثالــث بنســبة اســتخدام طاقــة االســتيعاب.

وحســب معطيــات اليونيســكو ،فقــد بلــغ هــذا املــؤرش نســبة
 31,96%يف املغــرب ســنة  ،2016مــا يــدل عــى أن النظــام
املغــريب ال يســتقبل يف تعليمــه العــايل إال قرابــة  32%من شــباب
الفئــة العمريــة  22-18ســنة.

»» .1االكتظاظ ال يعني توسيع التعليم
العالي

وعــى املســتوى الــدويل ،وحســب معطيــات اليونيســكو دامئــا،
فالــدول التــي تســجل نســبا إجامليــة خامــا للتمــدرس بالتعليــم
العــايل مشــابهة للمغــرب وال تتعــدى ( ،)38%نجــد تونــس
( ،)33%مــر ( ،)34%األردن ( ،)36%املكســيك ( )37%ولبنــان
( .)38%وبإســبانيا ،بلغــت هــذه النســبة  91,2%ســنة ،2016
مــا يــدل عــى أن النظــام اإلســباين قــادر تقريبــا عىل اســتقطاب
مجمــوع شــباب الفئــة العمريــة املذكــورة ،وعــى درجــة إقبــال
هــؤالء عــى الدراســات العليــا.

ولتوضيــح التبايــن الحاصــل بــن تزايــد عــدد الطلبــة وتوســيع
نظــام التعليــم العــايل ،يجــب القيــام بتحليــل مقــارن بــن
املغــرب وبلــدان أخــرى ،خصوصــا منهــا البلــدان الناميــة.
وســتمكن هــذه املقارنــة ،التــي تعتمــد عــى مــؤرشات معياريــة،
مــن وضــع املغــرب باملقارنــة مــع دول أخــرى عــى مســتوى
قــدرة أنظمتهــا عــى توفــر فــرص دراســية يف التعليــم العــايل
لشــبابها ،يف القطاعــن العمومــي والخصــويص.

رسم بياين  .20النسب اإلجاملية الخام للتمدرس بالتعليم العايل حسب الدول
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املصدر :معطيات اليونيسكو - 2016 ،معالجة الهيئة

هــل مــن الــروري اإللحــاح عىل أن نســبة متــدرس تبلــغ 100%
ال تعنــي بالــرورة تغطيــة دراســية فعليــة لــكل الطلبــة؟ فهــي
رشط رضوري لكنــه غــر كاف لتوســيع نظــام التعليــم العــايل
لالســتجابة لحاجيــات الفئــة العمريــة املذكــورة وكل الفئــات
العمريــة األخــرى اعتــادا عــى مبــدإ «التعليــم مــدى الحيــاة»
الــذي تكرســه الرؤيــة االس ـراتيجية.

»» .2نقص مؤكد للتأطير البيداغوجي في
المؤسسات ذات الولوج المفتوح

يعتــر التأطــر البيداغوجــي أساســيا مــن أجــل نجــاح نظــام
اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه .فاالختيــار الدقيــق والهــادف
للتكويــن مــن طــرف الطالــب ،يعنــي أن الطلبــة يختــارون عــن
معرفــة ،وهــم منخرطــون ومهتمــون أكــر باختيارهــم .لذلــك
يلــزم وجــود تأطــر كاف وأكــر قربــا مــن الطلبــة يقــوم عــى
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والحــال أن التأطــر البيداغوجــي يف املغــرب ،مــا زال مل يســتجب
لهــذه املقتضيــات لضــان نجــاح اإلصــاح بواســطة النظــام
املذكــور .وتبــن املعطيــات نقصــا يف التأطــر ،الــذي كان ومــا
زال يعتــر تحديــا بنيويــا خصوصــا بالنســبة للمؤسســات ذات
الولــوج املفتــوح.

مجموعــات صغــرة متجانســة كــا يتطلــب اإلصــاح .ذلــك كــا
أن تنويــع عــروض ومســارات التكويــن يتطلــب ،أيضــا ،تأط ـرا
أكادمييــا متنوعــا مــن حيــث الكفايــات والتخصصــات لبنــاء
متاســك بيداغوجــي.
وتــزداد أهميــة هــذا التأطــر ،ألن نظــام اإلجــازة – املاســر
– الدكتــوراه يقتــي إنجــاز مراقبــات مســتمرة وتقييــات
منتظمــة ،ليــس فقــط للوحــدات املدرســة ،وإمنــا خصوصــا،
للعمــل الشــخيص لــكل طالــب.

ففــي ســنة  2016بلغــت نســبة التأطــر الجامعــي  57طالبــا
وطالبــة لــكل أســتاذ باحــث ،وذلــك غــداة إق ـرار الرؤيــة ،فيــا
بلغــت أقــل مــن نصــف هــذا العــدد ( 26طالبــا وطالبــة لــكل
أســتاذ باحــث) عنــد بدايــة تطبيــق امليثــاق.

رسم بياين  .21نسب التأطري البيداغوجي بالجامعة
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املصدر :معطيات خام ،قطاع التعليم العايل .معالجة الهيئة

وباســتثناء املنعطــف املالحــظ مــا بــن ســنتي  2005و2006
بســبب عمليــة املغــادرة الطوعيــة ســنة  ،(((2005فــإن نســبة
التأطــر ظلــت مســتقرة نســبيا إىل حــدود ســنة  .2010وانطالقــا
مــن هــذه الســنة ،ومــع الزيــادة امللموســة يف أعــداد الحاصلــن
الجــدد عــى البكالوريــا نتيجــة الربنامــج االســتعجايل ،بــدأت
هــذه النســبة تتدهــور تدريجيــا لتنتقــل مــن  29طالبــا لــكل
أســتاذ باحــث ســنة  2010إىل  57طالبــا ســنة .2016
إن نجــاح اإلصــاح بواســطة تطبيــق نظــام اإلجــازة – املاســر –
الدكتــوراه عــى الخصــوص ،كان ومــا زال مرهونــا بتوافــر املــوارد
البرشيــة واملاليــة الكافيــة .والحــال ،أن الدولــة مل تــول االهتــام

الــروري لتقويــة نســبة التأطــر البيداغوجــي مثــا .فقــد
تدهــور هــذا التأطــر خــال مرحلــة اإلصــاح ،حيــث انتقلــت
نســبته مــن  38طالبــا وطالبــة لــكل أســتاذ باحــث يف املؤسســات
ذات الولــوج املفتــوح إىل قرابــة  70طالبــا وطالبــة خــال مراجعة
ســنة  ،2014لتبلــغ مــا يناهــز  83طالبــا ســنة .2016
وإذا كانــت الجامعــة املغربيــة برمتهــا تعــاين مــن نقــص بنيــوي
يف التأطــر ،فــإن املالحــظ غيــاب التــوازن بــن املؤسســات ذات
الولــوج املحــدود واملؤسســات ذات الولــوج املفتــوح.
وقــد نتــج تدهــور نســبة التأطــر عــن االختــال الكبــر الحاصــل

 .2تــم اإلعــان عــن عمليــة املغــادرة الطوعيــة ســنة  ،2004مببــادرة مــن الســلطات العموميــة .وقــد منحــت باإلضافــة إىل معــاش التقاعــد ،وبشــكل اســتثنايئ ،تعويضــا
ماليــا ملوظفــي الدولــة الراغبــن يف تقاعــد ســابق ألوانــه ،يلغــي الرتتيبــات التنظيميــة للوظيفــة العموميــة .وكان هــدف الســلطات العموميــة مــن وراء ذلــك ،هــو التقليــص
مــن نفقــات تســيري اإلدارة العموميــة ،املثقلــة بالرواتــب ،وأيضــا التقليــص مــن الزيــادة ،املفرطــة يف أعــداد املوظفــن.

44

رسم بياين  .22نسب التأطري البيداغوجي يف املؤسسات ذات
الولوج املفتوح حسب مجال الدراسة

بــن إرادة سياســية راغبــة يف ازديــاد عــدد الطلبــة يف التعليــم
العــايل (بلغــت نســبة الزيــادة  108 %مــا بــن ســنتي 2011
و ،)2016وعــدم توفــر املــوارد البرشيــة الرضوريــة ،مــع العلــم
أن نســبة الزيــادة يف عــدد األســاتذة الباحثــن مل تتجــاوز 12 %
خــال الفــرة نفســها.
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ويبــدو الفــارق كبـرا ،مــا يتطلــب تدخــل السياســة العموميــة.
وفضــا عــن ذلــك ،يوجــد داخــل فئــة املؤسســات ذات الولــوج
املفتــوح ،فــارق كبــر بــن املجــاالت العلميــة .فميــدان العلــوم
القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،يعــاين أكــر مــن نقــص
التأطــر البيداغوجــي ،املتدهــور باســتمرار ،كــا يظهــر مــن
خــال الرســم البيــاين التــايل:
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املصدر :معطيات خام ،قطاع التعليم العايل .معالجة الهيئة

مــن جانــب آخــر ،كشــفت املقارنــة الدوليــة مــع بعــض
البلــدان ،نقــص التأطــر املميــز للجامعــة املغربيــة .وتعتــر
هــذه الوضعيــة مقلقــة أكــر بالنســبة للمؤسســات الجامعيــة
ذات الولــوج املفتــوح ،حيــث تجــاوزت نســبة التأطــر بثــان
مـرات النســبة املتوســطة للتأطــر بتونــس ،وبأربــع مـرات نســبة
التأطــر بالجامعــات الفرنســية واإليطاليــة.

رسم بياين  .23نسب التأطري البيداغوجي الجامعي باملغرب باملقارنة مع دول أخرى
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املصدر :معطيات قطاع التعليم العايل بالنسبة للمغرب

غــر أن املؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج املحــدود تتمتــع
بتأطــر كاف وتقــرب مــن املعايــر الدوليــة .وتعتــر نســبة
تأطــر  17طالبــا وطالبــة لــكل أســتاذ باحــث بهــذه املؤسســات
مــن ضمــن النســب املالحظــة بالــدول موضــوع املقارنــة (عــى
مســتوى كل املؤسســات الجامعيــة) .فقــد متكنــت مؤسســات

الولــوج املحــدود مــن الحفــاظ عــى نســبة تأطــر معقولــة ،رغــم
الزيــادة النســبية يف أعــداد الطلبــة ،وذلــك بفضــل مجهــودات
الحكومــة ملواكبتهــا يف إطــار املبــادرات الحكوميــة املعلنــة خــال
نصــف ونهايــة العرشيــة األوىل مــن األلفيــة الثالثــة.

 .3معطيــات منظمــة التجــارة والتنميــة االقتصاديــة ،الرنويــج ،إســبانيا ،املكســيك ،إيطاليــا ،الهنــد ،الربازيــل ومعطيــات وزارة التعليــم العــايل بالنســبة لتونــس (-2015
 ،)2016ومعطيــات تقريــر «معــامل ومرجعيــات إحصائيــة  »2016-2015بالنســبة لفرنســا ،ومعطيــات وزارة التعليــم العــايل بالنســبة للمغــرب.
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»» .3البنية التحتية :اختالل بين الطاقة
االستيعابية وأعداد الطلبة

بالجامعــات املغربيــة ،عرفــت تزايــدا بنســبة  70,2 %مــا بــن
 ،2001وهــي ســنة تطبيــق امليثــاق ،و ،2016وهــي ســنة إق ـرار
الرؤيــة .وتشــر املعطيــات إىل أن زيــادة عــرض املقاعــد الفعليــة
بالجامعــات املغربيــة مــا بــن ســنتي  2001و 2016ظلــت غــر
كافيــة لالســتجابة للتزايــد الهائــل ألعــداد الطلبــة باملؤسســات
الجامعيــة ،والتــي بلغــت  186,7 %خــال الفــرة نفســها.

تكتــي البنيــة التحتيــة األولويــة بالنســبة ألجــرأة مكتملــة
لهندســة نظــام اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه .فتعقيــد تدبــر
هــذا األخــر ،يتطلــب مجموعــات محــدودة مــن الطلبــة ،ألن
اختيــارات تكوينهــم ،أدق وأكــر تحديــدا وتنوعــا .يضــاف
إىل ذلــك ،ارتــكاز عــدة النظــام املذكــور عــى تعليــم بأعــداد
محــدودة وبتنظيــم قائــم عــى نظــام الفصــول والوحــدات،
ومؤســس عــى التعويــض العرضــاين والعمــودي .وتفــرض هــذه
الخصائــص بــأال تكــون املجموعــات محــدودة العــدد فقــط،
بــل أن تكــون متغايــرة أيضــا ،وأن تتقاطــع مــع مــرور الوقــت.
وال ميكــن االســتجابة لهــذه املقتضيــات دون التوفــر عــى بنيــة
تحتيــة ماديــة ،كافيــة ومالمئــة وجيــدة.

ويبــدو االختــال واضحــا بــن ضعــف طاقــة االســتقبال وتدفــق
أعــداد الطلبــة ،وهــو مــا أدى إىل اســتعامل مفــرط لهــذه الطاقة.
فاملالحــظ أن نســبة اســتعامل هــذه الطاقــة يتجــاوز جميــع
املعايــر الخاصــة بالتعليــم العــايل الجيــد؛ ورغــم تأرجــح هــذه
البنيــة حــول  100 %مــا بــن ســنتي  2001و ،2010إال أنهــا
تدهــورت تدريجيــا تحــت تأثــر تزايــد عــدد الحاصلــن عــى
البكالوريــا ،لتصــل إىل  169 %ســنة .2016

إجــاال ،فــإن طاقــة االســتقبال عــى مســتوى املقاعــد الفعليــة

رسم بياين  .24نسب استعامل الطاقة االستيعابية بالجامعة
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املصدر :معطيات خام ،قطاع التعليم العايل .معالجة الهيئة

مقابــل األعــداد الهامــة مــن املؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج
املفتــوح ،التــي تتزايــد باســتمرار عــى مــدى الســنوات ،ظلــت
السياســة العموميــة عاجــزة عــن تحســن عــرض املقاعــد بهــذه
املؤسســات ،ذلــك أن هــذه السياســة تعطــي االهتــام فقــط
إىل املؤسســات ذات الولــوج املحــدود التــي تشــتغل دامئــا بأقــل
مــن طاقــة االســتقبال لديهــا .فنســبة اســتعامل هــذه الطاقــة
مل تتجــاوز 67 %ســنة  .2016وهــذا االختــال بــن صنفــي
الولــوج املذكوريــن ،عــى مســتوى املقاعــد املعروضــة مــن
طــرف املؤسســات الجامعيــة ،يدفعنــا إىل التســاؤل حــول هــذا
التقســيم الثنــايئ غــر املــرر ،لصنفــن يشــتغالن داخــل فضــاء
46

واحــد ،أي الجامعــة ،لكــن بشــكل منعــزل .فبالنســبة لنظــام
الولــوج املفتــوح تفاقــم اســتعامل طاقــة االســتقبال أكــر فأكــر،
بفعــل زيــادة أعــداد الطلبــة ،حيــث بلــغ هــذا االســتعامل قرابــة
 211 %ســنة .2016
وميتــد هــذا االختــال املقــرن بالتقســيم الثنــايئ املذكــور الــذي
ال يخــدم مصلحــة الولــوج املفتــوح ،ليشــمل التخصصــات أيضــا،
عــى غــرار نســبة التأطــر البيداغوجــي .فمجــاالت العلــوم
القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة هــي األكــر تــررا مــن
هــذا االســتعامل املفــرط لطاقــة االســتقبال ،والــذي بلــغ معــدال
مقلقــا بنســبة .262 %

رسم بياين  .25نسب استعامل الطاقة االستيعابية بالولوج
املفتوح حسب مجاالت التخصص وأصناف املؤسسات
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املصدر :معطيات خام ،قطاع التعليم العايل ،معالجة الهيئة

وبالرغــم مــن املجهــودات املبذولــة منــذ إقــرار الربنامــج
االســتعجايل ( ،)2012-2009لتمديــد هــذه الطاقــة ،فــإن
املالحــظ هــو أن نســبة االســتعامل تتجــاوز الحــد املعقــول،
حيــث بلغــت ســنة  2016معــدل  169 %كمتوســط يف الجامعــة
و 211 %يف املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح ،مــع العلــم أن
هــذه النســبة كانــت ســنة  2009عنــد حــدود  .109 %وبالفعــل،
مل يتــم القضــاء عــى هــذا العجــز خــال تلــك الفــرة ،ألن نســبة
زيــادة أعــداد الطلبــة الجامعيــن بلغــت  108 %مــا بــن ســنتي
 2011و ،2016يف حــن مل تتعــد نســبة زيــادة الطاقــة ســوى 24 %
خــال الفــرة نفســها(((.

الجديــدة .فاملالحــظ أنــه منــذ ســنة  ،2009بــرزت بــوادر الزيادة
الكبــرة يف أعــداد الطلبــة «االكتظــاظ» بالســلك األول الجامعــي،
وترتبــت عنــه الزيــادة القويــة يف أعدادهــم باإلجــازة األساســية
يف املســالك ذات الولــوج املفتــوح ،وهــو أمــر ناتــج عــن زيــادة
أعــداد الحاصلــن الجــدد عــى البكالوريــا ،املرتتبــة بدورهــا عــن
مراجعــة االمتحــان الوطنــي للبكالوريــا يف ســنة .2009
والحــال أن هــذه الزيــادة الهائلــة يف عــدد الطلبــة مل تواكــب
بانتشــار مالئــم للمــوارد البرشيــة ،وال باســتثامرات واضحــة عــى
مســتوى التجهيــزات ،مــا أدى إىل نســبة ضعيفــة يف التأطــر،
وســاهم يف تراجــع نســب اســتكامل الــدروس بالجامعــة.
»» .4الميزانية وتكلفة الطالب (ة)

كــا متــت إبانتــه أعــاه ،فــإن التطــور الجيــد للنظــام الجامعــي
مبؤسســاته ذات الولــوج املفتــوح ،واجــه إكراهــات بفعــل الزيادة
الكبــرة يف أعــداد الطلبــة ،والنقــص يف نســب التأطــر والبنيــات
التحتيــة ،وهــا بعــدان مرتبطــان أساســا باملــوارد املاليــة .فــاذا
عــن التمويــل وتكلفــة الطالــب؟
» » .1.4تطور الميزانيات

تظــل الدولــة هــي املمــول الرئيــي للجامعــات .وقــد تدعــم
هــذا املجهــود العمومــي ،باالعتــادات املرصــودة للتعليــم
العــايل الجامعــي التــي عرفــت زيــادة هامــة منــذ إصــاح
ســنة  ،2003خصوصــا بــن ســنتي  2009و .2017فقــد انتقلــت
امليزانيــة املخولــة للتعليــم العــايل مــن  7,5مليــار درهــم جــارٍ،
إىل أكــر مــن  10مليــار درهــم جــا ٍر((( .غــر أن هــذه امليزانيــات
املرصــودة مل تســاير ازديــاد عــدد الطلبــة.

والخالصــة أن الجامعــات املغربيــة التــي مل يكــن عــدد طلبتهــا
ســنة  2009يتجــاوز  294000طالــب(ة) ،أصبحــت تضــم أكــر
مــن  750000طالــب(ة) ســنة  .2016وبعبــارة أخــرى ،ارتفــع
الطلــب االجتامعــي مــا بــن ســنتي  2009و 2016ليبلــغ ،155 %
دون أن ترافقــه زيــادة يف الوســائل البرشيــة واملاليــة الكافيــة
التــي متكــن الجامعــات مــن االســتجابة لهــذه الحاجيــات
رسم بياين  .26تطور امليزانية املمنوحة للتعليم العايل الجامعي (مباليني الدراهم الجارية)
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املصدر :معطيات قانون املالية وقطاع التعليم العايل ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم 2017
 . 4املصدر :معطيات خام ،وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي.
 . 5تضاعفــت امليزانيــة املرصــودة مــن طــرف الدولــة للتعليــم العــايل الجامعــي ،ثــاث مـرات تقريبــا ،بــن ســنتي  2000و ،2017حيــث انتقلــت مــن أزيــد مــن  3,5مليــار
درهــم جــارٍ ،إىل أكــر مــن  10مليــار درهــم جــارٍ.
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ذلــك أن عــدد الطلبــة املســجلني يف كل الجامعــات املغربيــة
 ،2009مل يكــن يتجــاوز  294000طالــب(ة) ،إال أنــه ســيتجاوز
 750000طالــب(ة) ســنة  ،2016أي بنســبة  ،155 %يف حــن مل
تتعــد امليزانيــة املرصــودة لهــذه املؤسســات .21 %

املرصــودة للتعليــم العــايل الجامعــي مــع الــروة الوطنيــة
(الناتــج الداخــي الخــام) ،دون  %1خــال هــذه الفــرة برمتهــا،
باســتثناء ســنوات تطبيــق املخطــط االســتعجايل.
وقد بلغ هذا املؤرش أدىن مستوى سنة  ،2015أي .0,91 %

ويبقــى املــؤرش الــذي يســمح مبقارنــة امليزانيــة اإلجامليــة
رسم بياين  .27ميزانية التعليم العايل الجامعي بالنسبة للناتج الداخيل الخام (بالسعر الجاري)
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إن هــذه اإلشــكالية تســائل قــدرة الجامعــات عــى تجــاوز
العجــز يف البنيــة التحتيــة والتأطــر ،وذلــك يف إطــار اإلصــاح ،ويف
محيــط اقتصــادي يســتدعى إنتــاج متخرجــن متوفريــن عــى
املؤهــات والكفايــات القــادرة مــن جهــة عــى االســتجابة ملــا
تنتظــره كل القطاعــات املنتجــة ،ومــن جهــة أخــرى ،عــى جعــل
منــوذج التنميــة املغــريب ينجــح يف رفــع التحديــات الوطنيــة
والعامليــة التــي يواجههــا.

• تطــور ميزانيــة التعليــم العــايل الجامعــي حســب األبــواب
الرئيســية
إن تحليــل مختلــف البنــود واألقســام املكونــة مليزانيــة التعليــم
العــايل الجامعــي ميكــن مــن اإلحاطــة بتطــور املكونات الرئيســية
لهــذه امليزانيــة .ويــرز يف هــذا اإلطــار عنـران حاســان :يتعلق
األول بانخفــاض امليزانيــة املرصــودة للجامعــات املغربيــة مــا بــن
ســنتي  2013و ،2014والثــاين بتأثــر مــن انخفــاض كتلــة األجــور
وميزانيــة التســيري املتضمنــة لهــا.

جدول  .11تطور ميزانية التعليم العايل الجامعي – األقسام الرئيسية
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هنــاك ســببان رئيســيان يفــران انخفــاض الكتلــة األجريــة
انطالقــا مــن ســنة  ،2013يتمثــل أولهــا يف عــدم تعويــض
مجمــوع حــاالت التقاعــد ،بينــا يرتبــط الثــاين بالعمــل العمومي
تحــت مســمى «تحويــل املناصــب اإلداريــة» ،والســاح
للحاصلــن عــى شــهادة الدكتــوراه مــن اإلداريــن للولــوج إلطــار
األســتاذ الباحــث ملــلء الخصــاص بالجامعــة .وال يتــم تطبيــق
48

هــذا التحويــل إال بعــد النجــاح يف مبــاراة ولــوج إطــار األســتاذ
املســاعد .وقــد همــت هــذه العمليــة  300منصــب ســنة ،2012
(متــت تســوية وضعيتهــا ســنة  ،)2013و 500منصــب ســنة
( 2014متــت تســويتها ســنة  ،)2014و 530منصــب ســنة ،2016
و 800منصــب أخــرى ســنة . 2017

ونشــر إىل أن املجهــود العمومــي لدعــم الطلبــة بواســطة املنــح
قــد بلــغ أكــر مــن الضعــف مــا بــن ســنتي  2012و،2017
منتقــا مــن  718مليــون مــن الدراهــم الجاريــة إىل أكــر مــن
مليــار و 600مليــون مــن الدراهــم الجاريــة.

يف الواقــع ،مل تؤثــر هــذه العمليــة إال بشــكل طفيــف جــدا عــى
كتلــة األجــور نظــرا لكــون الجــزء األكــر مــن أجــر املســتفيد
كإداري (متــرف) متضمــن أصــا يف امليزانيــة العامــة.
أمــا العنــر الثــاين فيكمــن يف أهميــة امليزانيــة املرصــودة
لالســتثامر ،التــي ظلــت مســتقرة منــذ الربنامــج االســتعجايل،
والتــي واكبــت غالبــا ،مــع تعاقــب الســنني ،الزيــادة يف طاقــة
اســتقبال الجامعــات.

• كتلة األجور والتأطري البيداغوجي

واكــب انخفــاض كتلــة األجــور ،مــا بــن ســنتي  2013و،2017
تدهــور نســبة التأطــر خصوصــا يف املســالك ذات الولــوج
املفتــوح.
رسم بياين  .28تطور كتلة األجور بالتعليم العايل الجامعي (مباليني الدراهم) باملسالك الجامعية ذات الولوج املفتوح
7000
6000

5860

5803

5000

3690

4000

38

3000
2000
1000
0

2016

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

املصدر :معطيات قانون املالية وقطاع التعليم العايل .معالجة الهيئة 2017

ومــع كل هــذا ،تــم تدعيــم املجهــود العمــودي لفائــدة
الجامعــات ،وهــو مــا تجــى عــر مضاعفــة طاقــة االســتقبال
املتمثلــة يف املقاعــد الفعليــة ،مــا بــن ســنتي  2011و.2017

ويبــن انخفــاض كتلــة األجــور ،بــأن تعويــض األســاتذة الباحثــن
املحالــن عــى التقاعــد ،أصبــح إشــكاليا أكــر فأكــر.

رسم بياين  .29تطور ميزانية االستثامر بالتعليم العايل (مباليني الدراهم) وتطور عدد املقاعد املتوافرة (املقاعد الرتبوية)
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ويف املقابــل فــإن منحــى تطــور البنيــة التحتيــة ال يتــاىش مــع
منحــى تطــور االســتثامر .كــا أن األوىل تتطــور بشــكل مؤجــل
بالنظــر إىل االســتثامر ،مــا يســتدعي ســؤالني :هــل فعــا يتــم
رصف ميزانيــة االســتثامر أوال يف تعزيــز بنيــة االســتقبال؟ هــل
املســاطر اإلداريــة تشــكل عائقــا أمــام تنفيــذ امليزانيــة؟

لــكل طالــب(ة) يف املســالك ذات الولــوج املفتــوح .ويقــدم لنــا
توجــه انخفــاض نســبة التأطــر داخــل هــذه املســالك ( 83طالبــا
وطالبــة لــكل أســتاذ باحــث ســنة  )2016فكــرة حــول انخفــاض
كتلــة األجــور بالنســبة لــكل طالــب(ة) ،يف ســياق زيــادة أعــداد
الطلبــة.

» » .2.4تطور تكلفة التسيير بالنسبة لكل طالب(ة)

وهكــذا عرفــت تكلفــة التســيري بالنســبة لــكل طالب(ة) مســجل
يف مســلك الولــوج املفتــوح ،انخفاضــا مهــا بــن ســنتي 2009

تجلــت هــذه الوضعيــة يف انخفــاض تكلفــة التســيري بالنســبة
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و .2015وقــد بلغــت هــذه التكلفــة ذروتهــا خــال الربنامــج
االســتعجايل ملــا وفــر مــن مــوارد ماليــة معتــرة  .2009وهــو مــا
يجعلنــا نلمــس مواصلــة انخفــاض هــذه التكلفــة بشــكل أكــر
خــال الســنوات الالحقــة مــا مل يتــم دعــم املــوارد ،بالنظــر إىل
اإلحــاالت املتوقعــة عــى التقاعــد ،وصعوبــة تعويــض األســاتذة
املتقاعديــن ،التــي ســتواجهها الجامعــات .عــى أن هــذه

الوضعيــة متــس أيضــا املســالك ذات الولــوج املحــدود.
وبالرغــم مــن وضــوح تراجــع التكلفــة بالنســبة للنظامــن
املذكوريــن (الولوجــن املفتــوح واملحــدود) ،تــرز املقارنــة بــن
تطــورات تكلفــة كل طالــب(ة) يف هذيــن النظامــن فــوارق
مهمــة بينهــا .فتكلفــة الطالــب(ة) يف الولــوج املحــدود هــي
أربعــة أضعــاف تكلفــة الطالــب(ة) يف الولــوج املفتــوح.

رسم بياين  .30تطور تكلفة التسيري السنوية لكل طالب(ة) ،حسب صنف الولوج (مباليني الدراهم)
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 تتوافق التكلفة لكل طالب(ة) مع تكلفة التسيري التي تتضمن النفقات الفعلية يف نهاية السنة من حيث الرواتب والنفقات عىل املعدات والنفقات املتنوعة. يعتمد تقدير النفقات لكل دورة عىل كتلة الرواتب الخاصة ونوع الولوج. بالنسبة لسنة  ،2015تنجز التقديرات انطالقا من املرشوع الحايل للقانون املنظم لقانون املالية.املصدر :تقديرات الهيئة الوطنية للتقييم اعتامدا عىل معطيات القوانني التنظيمية لقوانني املالية

وكــا يتجــى مــن خــال هــذه التكلفــة املتباينــة ،فــإن الفــوارق
تعكــس نســب تأطــر أفضــل ،وبنيــة تحتيــة أحســن ،وميزانيــة
أكــر ،داخــل مســالك الولــوج املحــدود ،باملقارنــة مــع مســالك
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الولــوج املفتــوح .فــإىل أي حــد يفــر ضعــف االســتثامر لفائــدة
الولــوج املفتــوح الهــدر وانقطــاع طلبــة ســلك اإلجــازة عــن
الدراســة؟

الفصل السادس.
الدعم االجتماعي والثقافي للطلبة
يســمح الرجــوع إىل توصيــات الرؤيــة االســراتيجية -2015
 (((2030بطــرح الســؤال التــايل :إىل أي حــد ميكــن للدعــم
االجتامعــي املقــدم للطلبــة ،أن يحقــق اإلنصــاف ،وأن يســاهم
يف جــودة مردوديــة الطلبــة املســتفيدين منــه؟
ليــس بإمكاننــا اإلجابــة عــن هــذا الســؤال مبوضوعيــة تامــة،
يف غيــاب معطيــات متعلقــة بتتبــع الطلبــة املســتفيدين مــن
املنــح ومــن الســكن املمــول مــن طــرف امليزانيــات العموميــة.
ففــي غيابهــا ،تعتمــد معالجــة هــذا الســؤال عــى املعطيــات
الصــادرة أساســا عــن املتدخلــن العموميــن يف مجــال الدعــم
االجتامعــي للطلبــة .وبالرغــم مــن كونهــا معطيــات عامــة ،فإنهــا
تقــدم معلومــات حــول تطــور املجهــود العمومــي املبــذول
عــى مســتوى البنيــات التحتيــة ،واإلمكانيــات املاليــة ،الــخ...
ومــدى تغطيتهــم ألعــداد الطلبــة .كــا تســمح هــذه املعطيــات
بتقديــر توزيــع هــذا املجهــود بــن مختلــف املصالــح وبــن
مكونــات نظامــي الولوجــن ،املفتــوح واملحــدود ،بالتعليــم العايل
الجامعــي.
»» .1مسألة االستهداف ومفهوم
«االستحقاق االجتماعي»

عندمــا دعــا امليثــاق إىل تقديــم املنــح للطلبــة «املتفوقــن
واملحتاجــن» (املــادة  ،)175والســكن الجامعــي «الخاضــع
لقواعــد شــفافة تراعــي االســتحقاق والحاجــة املوضوعيــة دون
غريهــا» (املــادة  ،)141كان مــن الــروري إق ـرار تــوازن دقيــق
بــن االســتحقاق الشــخيص والــروط السوســيو-اقتصادية إلقـرار
أهليــة املرشــح يف الحصــول عــى املنحــة أو عــى الســكن بالحــي
الجامعــي .كــا أكــد بــأن الهــدف مــن ذلــك هــو أن« :ال يحــرم
أحــد مــن متابعــة الدراســة بعــد التعليــم اإللزامــي ،ألســباب
ماديــة محــض إذا مــا اســتوىف الــروط املعرفيــة لذلــك» (املــادة
.((()173
ويف الحقيقــة ،فــإن املامرســات يف هــذا امليــدان تبــدو بعيــدة
عــن توصيــات امليثــاق والرؤيــة االســراتيجية .2030-2015
فإعــادة صياغــة النصــوص املنظمــة لكيفيــة توزيــع املنــح
والســكن بالحــي الجامعــي ،مــا زالــت عبــارة عــن مشــاريع(((.

وهكــذا ،فــإن منــح الســلك األول تخضــع ســنويا ،ويف مرحلــة
أوىل ،لتوزيــع عــر األقاليــم عــن طريــق الكوطــا .وال نجــد أي
ترصيــح باملعايــر املنظمــة لهــذا التوزيــع يف أي وثيقــة .ويف
مرحلــة مواليــة ،تقــوم اللجــان اإلقليميــة املكونــة مــن مختلــف
املتدخلــن ،والخاضعــة لرئاســة الــوالة والعــال ،بحــر لوائــح
املســتفيدين عــى أســاس «االســتحقاق االجتامعــي»؛ وهــو
معيــار غــر محــدد مــن حيــث التعريــف.
ويعتــر النظــام الداخــي لألحيــاء واإلقامــات الجامعيــة((( مبثابــة
وثيقــة ذات صبغــة قانونيــة ،توضــح كيــف أن الســكن باألحيــاء
املذكــورة مينــح يف املقــام األول للطلبــة املحتاجــن ،وذوي
االحتياجــات الخاصــة ،وللمتميزيــن وطنيــا ،وألبنــاء املقاومــن أو
أعضــاء جيــش التحريــر.
أمــا بالنســبة ملنحــة الســلك األول ،فــإن الشــهادات والوثائــق
التــي يتعــن عــى الطلبــة تقدميهــا لدعــم طلبهــم ،ال ترتبــط
كثــرا باملســارات واإلنجــازات املدرســية ،وكمثــال عــى ذلــك،
شــهادة وفــاة األب أو طــاق الوالديــن ،أو عــدم اشــتغال األم
الــخ ...ويف غيــاب معايــر محــددة بالنظــر إىل الوقائــع املذكــورة
أعــاه ،ســيكون مــن املــروع اإلقـرار بــأن االعتبــارات املتحكمــة
يف اختيــار املســتفيدين مــن الدعــم االجتامعــي للطلبــة (،)ASE
هــي باألحــرى مــن طبيعــة اجتامعيــة واقتصاديــة وغريهــا ،دون
أي ارتبــاط حقيقــي بـــ «االســتحقاق املعــريف» املعلــن عنــه يف
امليثــاق الوطنــي.
»» .2المجهود المالي والزيادة الكبيرة في
أعداد الطلبة

انتقلــت ميزانيــة قطــاع التعليــم العــايل مــن  7,35ماليــر درهــم
يف الســنة الجامعيــة  ،2009-2008إىل  9,66ماليــر درهــم يف
 2013-2012وإىل أكــر مــن  10ماليــر درهــم ســنة 2017
(أنظــر الفصــل  .)Vومــن جانــب آخــر ،يتبــن مــن خــال تطــور
امليزانيــة أن الربنامــج االســتعجايل  ،2012-2009كان ،بالنســبة
لقطــاع التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،مناســبة لتعبئــة
وســائل إضافيــة هامــة ،فــإىل أي حــد ســاهمت هــذه الوســائل
اإلضافيــة يف تحيــن الخدمــات املقدمــة للطلبــة الجامعيــن؟

« . 1ضــان املناصفــة وتكافــؤ الفــرص بالنســبة للطلبــة عــى مســتوى الولــوج ومتابعــة دراســتهم يف أحســن الظــروف «الرؤيــة االسـراتيجية لإلصــاح  ،2030-2015الدعامــة
 ،5ص.22 .
 . 2اللجنــة الخاصــة بالرتبيــة والتكويــن «امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن»  .1999نشــر إىل أن الرؤيــة االسـراتيجية تدعــو أيضــا (ص  )60إىل «تحســن طــرق اســتهداف
الفئــات املســتفيدة مــن الدعــم االجتامعــي».
 . 3مخطط تطبيق الربنامج الحكومي  2021-2016يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي.
 .4املكتب الوطني لألعامل الجامعية ،االجتامعية والثقافية «النظام الداخيل لألحياء واإلقامات الجامعية» ،املادة .6
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كان التأثــر األكــر وضوحــا لهــذا الربنامــج هــو التحســن الكمــي
املهــم للخدمــات املقدمــة للطلبــة ،باســتثناء الوقايــة الصحيــة
التــي مل يتــم إرســاؤها وفــق مــا كان متوقعــا((( .فبــن ســنتي
 2009و ،2013انتقــل عــدد الطلبــة املمنوحــن يف كل األســاك
مجتمعــة مــن  126.412إىل  215.621طالبــا وطالبــة ،كــا
انتقلــت الطاقــة االســتيعابية لألحيــاء الجامعيــة مــن 30.114
إىل  37.500رسيــر ،وانتقــل عــدد الوجبــات الغذائيــة املقدمــة
للطلبــة مــن  5,5ماليــن وجبــة إىل  7ماليــن وجبــة غذائيــة(((.
كــا انتقلــت االعتــادات املخصصــة لألحيــاء الجامعيــة بــن
ســنتي  2009و 2013مــن  175مليــون درهــم إىل  389مليــون
درهــم .وخصصــت إمكانــات أهــم للمنــح التــي تضاعفــت
ميزانيتهــا ثــاث مـرات تقريبــا ،حيــث انتقلــت مــن  428مليــون
درهــم إىل أكــر مــن  1,2مليــار درهــم خــال الفــرة نفســها(((.
وخصصــت اإلمكانــات اإلضافيــة التــي اســتفادت منهــا خطــة
الدعــم االجتامعــي للطلبــة ( )ASEيف إطــار الربنامج االســتعجايل
للمنــح بشــكل أســايس ،مــن أجــل الزيــادة يف مبالغهــا ،ويف عــدد
املســتفيدين منهــا .وبخصــوص هــذه املنــح ،حقــق الربنامــج
االســتعجايل األهــداف املحــددة لــه ،بــل وتعداهــا(((.
وفيــا يخــص خدمــات اإليــواء والتغذيــة ،فــإن تعبئــة وســائل
إضافيــة مل ترتجــم بتوســيع شــبكة األحيــاء الجامعيــة كــا كان
متوقعــا ،وإمنــا بالرفــع مــن الطاقــة االســتيعابية للمؤسســات
املوجــودة مــن خــال بنــاء مهاجــع جديــدة ،وإحــداث مطاعــم
جامعيــة يف بعــض املؤسســات الجامعيــة التــي مل تكــن تتوفــر
عليهــا((( .وبخصــوص هاتــن الخدمتــن ،فــإن اإلنجــازات كانــت
دون أهــداف الربنامــج مابــن  2013-2010الــذي كان يطمــح إىل
رفــع عــدد األحيــاء الجامعيــة مــن  19إىل  33حيــا ،والرفــع مــن
قدرتهــا االســتيعابية مــن  35.000إىل  55.000رسيــر ،ورفــع عــدد
املطاعــم الجامعيــة مــن  10إىل  22مطعــا(.((1
ويعــود هــذا ،عــى األرجــح ،إىل كــون الوســائل املاليــة املعبــأة يف
إطــار الربنامــج االســتعجايل مل تــوزع بشــكل عــادل عــى مختلــف

مكونــات امليزانيــة اإلجامليــة لقطــاع التعليــم العــايل وتكويــن
األطــر والبحــث العلمــي .فبشــكل متناقــض ،قلصــت ميزانيــة
االســتثامر التــي كان مــن املفــروض أن متــول إنشــاء البنيــات
التحتيــة املخصصــة للدعــم االجتامعــي للطلبــة مــن  1,15مليــار
درهــم ســنة  ،2009إىل مليــار درهــم ســنة  .2013وداخــل
ميزانيــة التســيري ،عبئــت وســائل إضافيــة لفائــدة بنــود مثــل
«إعانــات للمؤسســات الجامعيــة».
مل يحــظ الدعــم االجتامعــي للطلبــة يف املغــرب باألولويــة يف
عمليــة تطويــر املنظومــة الوطنيــة للتعليــم العــايل الجامعــي.
ويبــدو أن ضعــف الوســائل املاليــة املخصصــة لهــذا الدعــم
تشــكل معطــى بنيويــا أكدتــه عــدة م ـرات ،ويف ف ـرات زمنيــة
متباعــدة ،عــدة وثائــق ،وخاصــة منهــا وثائــق الفحــص والتقييــم
التــي أنجزهــا املجلــس األعــى للتعليــم والتكويــن والبحــث
العلمــي(.((1
إن امليزانيــة العموميــة ،واملســاهامت املتواضعــة للمســتفيدين،
هــي اليــوم املصــادر الوحيــدة لتمويــل الدعــم االجتامعــي
للطلبــة .وينــص القانــون  01.00منــذ  20ســنة تقريبــا عــى أن
«الخدمــات االجتامعيــة للطلبــة ،متــول بإعانــات ماليــة متنحهــا
الدولــة والجامعــات املحليــة أو مؤسســات التعليــم العــايل،
ومبســاهمة املســتفيدين ،وكل مســاهمة تطوعيــة مــن أشــخاص
طبيعيــن أو معنويــن» (املــادة .)75
إن غيــاب أجوبــة ملموســة بخصــوص )1 :مســاهمة الجامعــات
الرتابيــة يف املجهــود العمومــي يف مجــال الرتبيــة )2 ،ومســاهمة
انتقائيــة ومســتهدفة ألرس يف متويــل املنظومــة الرتبويــة الــذي
نــص عليــه امليثــاق والرؤيــة( ((1ال تـزاالن محــل نقــاش لتفعيلهــا
يف أطــار مجهــودات تحســن النظــام الرتبــوي عــى العمــوم،
والدعــم االجتامعــي للطلبــة بشــكل خــاص.
وكــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك ،فــإن الجامعــات املغربيــة اليــوم،
بشــكل عــام وبدرجــات متفاوتــة ،ال توفــر لطلبتهــا كل العنــارص
املكونــة ملــا يســمى ‹‹الحيــاة داخــل الحــرم الجامعــي›› ،أي،

 . 5اعتمــد املخطــط االســتعجايل  2012-2009أربعــة تدابــر بخصــوص الدعــم االجتامعــي للطلبــة :إصــاح األحيــاء الجامعيــة ،توســيع شــبكة االســتقبال يف األحيــاء
واملطاعــم الجامعيــة ،الزيــادة يف عــدد املنــح وتعزيــز الوقايــة الصحيــة للطلبــة .وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم العــايل وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي .الربنامــج
االســتعجايل  .2012-2009املجــال  2حفــز روح املبــادرة والتميــز يف الثانويــة التأهيليــة والجامعــة .مــروع تحســن العــرض الرتبــوي يف التعليــم العــايل.
 .6املعطيات« :املغرب الجامعي»  2014-2013و«اإلحصائيات الجامعية»  ،2016-2015واإلحصائيات الجامعية .2017-2016
 . 7املعطيات :املغرب الجامعي  2014-2013و«اإلحصائيات الجامعية»  ،2016-2015واإلحصائيات الجامعية .2017-2016
 .8انتقـــل عـــدد الطلبــة املمنوحــن مــن  182000منــذ ســنة  ،2012-2011وابتــداء مــن ســنة  ،2013-2012زاد العدد بـ  46%يف الســلك العادي ،وبـ  69%يف ســلك املاســر،
و 42%يف ســلك الدكتــوراه .انظــر تقرير نشــاط  L’ONOUSCلســنة .2016-2013
 .9قبل الربنامج االستعجايل  2012-2009مل تكن تتوفر عىل مطاعم جامعية سوى تسعة أحياء جامعية من بني التسعة عرش حيا املوجودة.
 .10قطاع التعليم العايل وتكوين األطر ،والبحث العلمي .عقد تطوير الجامعة  2012-2009التقرير السنوي  .2010الرباط يونيو .2011
 .11اململكــة املغربيــة .املجلــس األعــى للتعليــم .الهيئــة الوطنيــة للتقييــم .تقريــر حــول حالــة وآفــاق نظــام الرتبيــة والتكويــن – املجلــد « .2التقريــر التحليــي» 2008
ص  .38املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي «التقريــر التحليــي حــول تطبيــق امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن  ،2013-2000املكتســبات ،واملعيقــات،
والتحديــات» .2014
 .12امليثاق الوطني للرتبية والتكوين :املواد  .175 ،174 ،173الرؤية االسرتاتيجية :الرافعة  ،15ه.
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زيــادة عــى التكويــن ،إمكانــات اإليــواء ،والتغذيــة ،والتطبيــب
بتكلفــة تناســب مواردهــم ،وخدمــات رياضيــة وثقافيــة،
وفضــاءات العمــل والرتفيــه.
هنــاك وجــه ثــان لضعــف الدعــم االجتامعــي املقــدم للطلبــة
يرتبــط بضعــف الوســائل املخصصــة لهــذا الدعــم .فابتــداء مــن
ســنة  ،2009-2010قامــت الســلطات العموميــة بجهــد مــايل
مهــم مــن أجــل رفــع مســتوى الخدمــات املقدمــة للطلبــة .غــر
أن هــذا املجهــود وزع عــى نحــو غــر متكافــئ عــى مختلــف
الخدمــات ،واتضــح أنــه غــر كاف بالنظــر إىل الخصــاص املرتاكــم،
والحاجــات املتزايــدة .إن وزن الدعــم االجتامعــي للطلبــة يف
ميزانيــة التســيري لقطــاع التعليــم والبحــث العلمــي مل يتجــاوز
قــط  16,2%يف املتوســط خــال الفــرة املرتاوحــة بــن 2008
و .2017فقــد رصــدت ثالثــة أربــاع مجمــوع املــوارد للمنــح
( )12,3%والباقــي لألحيــاء واملطاعــم الجامعيــة (.)3,9%
وإذا كان عــدد الطلبــة املمنوحــن يف الســلك األول بشــكل خــاص
قــد ارتفــع بشــكل ملمــوس ابتــداء مــن ســنة  ،2012فــإن شــبكة
األحيــاء واملطاعــم الجامعيــة قــد بقيــت كــا هــي منذ  25ســنة.
لقــد زيــد يف القــدرة االســتيعابية لتلــك الشــبكة عــدة م ـرات،
ولكــن بتوســيع قــدرات املؤسســات املوجــودة ،وليــس بإحــداث
مؤسســات جديــدة .فقــد بلغــت نســبة تلبيــة طلبــات اإليــواء
الجديــدة ســنة  ((1(55% 2014بجهــد جهيــد .وتعــر الوثائــق
الصــادرة عــن  ،L’ONOUSCوالقطــاع الــويص عــن هــذه القدرة
االســتيعابية بعــدد ِ
األسة .ويعــاب عــى منــط الحســاب هــذا
أنــه يخفــي االكتظــاظ الكبــر الــذي تعرفــه األحيــاء الجامعيــة.
رسم بياين  .31تطور الدعم اإلجتامعي للطلبة (بآالف الدراهم)
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املصدر :إحصائيات جامعية  .2017-2012قطاع التعليم العايل

إن مدنــا مهمــة كالــدار البيضــاء وأكاديــر ال تتوفــر كل واحــدة
منهــا إال عــى حــي جامعــي واحــد ،وبقــدرات إيــواء وإطعــام
ال تتناســب وعــدد الطلبــة الجامعيــن الــذي يتجــاوز 100.000

طالــب وطالبــة يف كل مــن الــدار البيضــاء وأكاديــر.
يف ســنة  ،2016-2015آوت األحيــاء الجامعيــة أقــل مــن 50.000
طالــب وطالبــة ،وقدمــت بصعوبــة  47.000وجبــة غذائيــة يف
اليــوم لعــدد إجــايل مــن املســجلني يف الجامعــات املغربيــة
تجــاوز  750.000طالــب وطالبــة .وعــى ســبيل املقارنــة ،فــإن
الشــبكة التونســية لألحيــاء واملطاعــم الجامعيــة قــد آوت يف
الســنة نفســها  19,7%مــن املســجلني يف الجامعــة ،وقدمــت
 72.000وجبــة غذائيــة يف اليــوم الواحــد ملــا يقــارب 263.000
طالــب وطالبــة(.((1
رسم بياين  .32نسبة إيواء الطلبة الجامعيني باملغرب وببلدان
أخرى خالل ( 2016-2015بـ )%
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املصدر :معطيات :مركز األعامل االجتامعية الجامعية بدكار (السينغال)؛ جامعة
جنيف ،مرصد الحياة الطالبية (سويرسا)؛ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
(تونس)؛ قطاع التعليم العايل والبحث العلمي (املغرب)؛ وزارة التعليم العايل
واملركز الوطني لألعامل االجتامعية الجامعية واملدرسية (فرنسا)

إذا كانــت الخدمــات املقدمــة للطلبــة يف مجــال اإليــواء واإلطعام
والرعايــة الصحيــة غــر كافيــة يف عــدد كبــر مــن جوانبهــا ،وذات
جــودة ضعيفــة( ،((1فــإن خدمــات أخــرى ،ال تقل أهمية بالنســبة
للطلبــة منعدمــة أصــا .وهــذا حــال النقــل ،وقــروض الدراســة
بــروط تفضيليــة ،وهــا الخدمتــان اللتــان نــص عليهــا امليثــاق
الوطنــي للرتبيــة والتكوين والقانــون ( 01-00املــادة .)76
وبالفعــل فــإن القطــاع الــويص يــويل أهميــة لخدمــة النقــل
لفائــدة الطلبــة( ،((1لكــن هــذا النقــل يعــرف ،عــى غـرار النقــل
العمومــي ،مشــاكل تنســيق حقيقيــة بــن مختلــف الفاعلــن
املعنيــن :الســلطات املحليــة ،والجامعــات الرتابيــة ،والجامعــات،
ومصالــح النقــل الحــري ورشكاتــه.
ويف الخالصــة ،ميكــن القــول إن عــرض الخدمــات غــر كاف كــا
وكيفــا كــا هــو الحــال يف مجــايل اإليــواء واإلطعــام ،أو غــر
جــذاب مبــا فيــه الكفايــة ،كــا هــو الحــال بالنســبة لألنشــطة
الثقافيــة والرياضيــة داخــل األحيــاء الجامعيــة ،والتأمــن عــن

13. « Projet de Performance. Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. Projet de Loi
de Finances 2016 » p. 51
14. République Tunisienne, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique « L’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique en chiffres 2010 - 2011 / 2015 - 2016
15. Selon l’ONOUSC, des travaux de renouvellement des équipements et mobiliers des cités universitaires ont été conduits les quatre dernières
années, avec une enveloppe globale de 550 millions de DH.
16. Plan d’action du Département de l’Enseignement Supérieur 2017-2022. Op. Cit
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املــرض يف اآلونــة األخــرة (أقــل مــن  30000منخــرط مــع ســنة
 ،2018-2017أي مــا معدلــه  11%مــن مجمــوع فئــة الطلبــة
املســتهدفة(.)((1
وإذا كانــت هــذه هــي تشــكيلة الدعــم االجتامعــي للطلبــة ،فإن
ذلــك يعــود إىل كــون الســلطات مل تكــن تنظــر إليــه ،ومل تكــن
تدبــره ملــدة طويلــة ،باعتبــاره مكونــا محايثــا ومالزمــا لبنــاء
نظــام وطنــي للتعليــم العــايل ،وإمنــا باعتبــاره مجموعــة مــن
اإلج ـراءات الراميــة إىل مواكبــة تزايــد أعــداد الطلبــة ،وإيجــاد
حلــول لحركيتهــم ،واالســتجابة ملقتضيــات ذات طبيعــة اجتامعية
واقتصاديــة وأمنيــة ،الــخ( .((1ومــا زالــت اإلجــراءات املخطــط
لهــا اليــوم يف هــذا املجــال ال ترتبــط ،عــى مــا يبــدو ،بخريطــة
جامعيــة توقعيــة متتــد عــى عــدة ســنوات ،وإمنــا تهــدف حـرا
إىل التخفيــف مــن حــدة االختــاالت التــي يعرفهــا النظــام،
وتــدارك التأخــر املرتاكــم.
»» .3األنشطة الثقافية والرياضية الموازية

تتكــون الهندســة البيداغوجيــة ،خصوصــا ،مــن وحــدات دراســية
تخصصيــة ،ويف حــاالت نــادرة مــن أشــغال تطبيقيــة م َؤطــرة،
لكــن دون تقديــم أي وحــدات للثقافــة العامــة أو للرياضــة
للطــاب بطريقــة اختياريــة.

ووعيــا مــن بعــض مســؤويل الجامعــات املغربيــة بالتأثــر
اإليجــايب للثقافــة عــى تفتــح الطلبــة ،فقــد طــوروا أنشــطة
ثقافيــة لفائــدة الطلبــة مــن خــال تنظيــم ورشــات ومحرتفــات
موجهــة نحــو الثقافــة والفنــون باإلضافــة إىل مواعيــد ســنوية
لتنظيــم مهرجانــات :مــرح ،شــعر ،موســيقى ،ورياضــة .غــر
أن التســاؤل األســايس الــذي يطــرح نفســه ،هــو كيــف ميكــن
االســتفادة مــن هــذه اإلنجــازات واملكتســبات ،وإضفــاء الطابــع
املؤســي عــى هــذه األنشــطة؟ فــكل الجامعــات املغربيــة
تقريبــا تتوفــر عــى مواقــع إلكرتونيــة تضــم مــن بــن عناوينهــا
«الحيــاة الجامعيــة» أو «الحيــاة الطالبيــة» ،والتــي تتضمــن
معلومــات عــن النــوادي واألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة
للجامعــة .غــر أن اإلشــكالية األساســية هــي االنتقــال مــن
املقاربــة التــي تضــع هــذه األنشــطة يف خانــة األنشــطة املوازيــة،
والتــي ال تحظــى بالقيمــة واألهميــة الالزمتــن ،نحــو رافعــة
النفتــاح الطالــب وجاذبيــة الجامعــة لديــه .فــا اإلطــار القانــوين،
وال االلت ـزام الســيايس ،وال حتــى أولويــات الجامعــة ،اليشء مــن
هــذا كلــه قــد نجــح يف جعــل هــذه األنشــطة رافعــة حقيقيــة
لجاذبيــة الحيــاة الجامعيــة والنفتــاح أكــر عــدد مــن الطلبــة.

فانطالقــا مــن الهيكلــة البيداغوجيــة لإلجــازة األساســية نالحــظ
أن الطالــب(ة) يتابــع ســت ( )6وحــدات يف كل دورة ،كلهــا تهــم
التعلــم .يُصطلــح عــى كل الوحــدات مــن الــدورة األوىل إىل
الــدورة الرابعــة بـ«الجــذع املشــرك» ،وتتشــابه بشــكل عــام يف
جــل الجامعــات .وإذا كانــت هــذه الهندســة متنــح للطالــب(ة)
ترســيخا يف التخصــص وقاعــدة مشــركة رضوريــة لتكوينــه
وإمكانيــة الحركيــة ،فإنهــا ال تشــمل حتــى اآلن منــاذج متكنــه
مــن االنفتــاح الثقــايف .وهكــذا ،فتكويــن الطالــب(ة) ومــروره
مــن الجامعــة يفتقــر إىل كل مــا يحفــز عــى تفتحــه الثقــايف
والريــايض ،يف حــن أن العديــد مــن األبحــاث قــد أكــدت الرتابــط
القــوي بــن األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة واألداء األكادميــي
للطالــب(ة)(.((1

 .17املصــدر :عــرض الســيد وزيــر الرتبيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي أمــام الجمعيــة العموميــة للمجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي
18. Instance Nationale d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche
19. Alahmed, M., Yusof, A., & Shah, P. (2016). Attitude, sports participation and academic performance of undergraduate student-athletes in
& Saudi Arabia. Journal of Physical Education and Sport, 16(3), 1000-1004. doi:10.7752/jpes.2016.03157, voir aussi Chuan, C. C., Yusof, A.,
Shah, P. M. (2013). Sports involvement and academic achievement: A study of malaysian university athletes. International Education Studies,
6(2), 12-21. doi:10.5539/ies.v6n2p12. voir également Stuart, M., Lido, C., Morgan, J., Solomon, L., & May, S. (2011). The impact of engagement
with extracurricular activities on the student experience and graduate outcomes for widening participation populations. Active Learning in
Higher Education, 12(3), 203-215. doi:10.1177/1469787411415081
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الفصل السابع.
الحكامة ،وقيادة اإلصالحات
ال ميكــن لتحليــل الفعاليــة والنجاعــة أن يتجاهــل حكامــة نظــام
التعليــم العــايل والجامعــة .أكيــد أن الوســائل البرشيــة واملاليــة
تؤثــر يف مردوديــة الجامعــات ،إال أن الحكامــة تشــكل الدعامــة
املحوريــة لتدبــر التعليــم العــايل وقيادتــه ،وذلــك عــى املســتوى
املركــزي ،وعــى مســتوى الجامعــات جهويــا .وتحيــل الحكامــة
عــى القيــادة ( ،)pilotageوعــى الــرؤى املوجهــة لقيــادة
اإلصــاح ،والنمــط اإلجــرايئ لتطبيقــه .فــأي تقييــم ميكــن أن
نقــوم بــه للحكامــة بالجامعــة ومنظومــة التعليــم العــايل ككل؟
»» .1تقدم من خالل القانون 01.00

يشــكل القانــون  01.00تقدمــا مؤكــدا((( تشــمل إســهاماته
حكامــة النظــام والجامعــة يف الوقــت نفســه .فعــى صعيــد
القيــادة تخــول الصالحيــات املمنوحــة للجنــة الوطنيــة
لتنســيق التعليــم العــايل ( )CNCESمهامــا وصالحيــات مهمــة
مــن قبيــل إحــداث املؤسســات العموميــة والخاصــة ،وتحديــد
معايــر وآليــات املصادقــة املتبادلــة عــى برامــج الدراســة وعــى
اعتامدهــا ،واقــراح أنظمــة الدراســة واالمتحانــات ،وإعطــاء
ديناميــة للتضامــن والتعــاون املاليــن((( .ويخــول هــذا القانــون
للجنــة تنســيق التعليــم العــايل الخــاص ( )CCESPالرتخيــص
بفتــح مؤسســات التعليــم العــايل الخــاص ،واملوافقــة عــى
طلبــات اعتامدهــا ،وإقــرار معايــر الجــودة للتعليــم العــايل
الخــاص ،ووضــع اس ـراتيجيات وخطــط العمــل لتنميــة القطــاع
وتطويــره((( .إن إســناد صالحيــات حكامــة التعليــم العــايل
العمومــي التــي تدخــل يف نطــاق اختصاصــات الجامعــة ،قــد
ُخــ ِّو َل إىل مجلــس التنســيق ليــديل برأيــه يف طلبــات االعتــاد
املقدمــة مــن قبــل املؤسســات ،ويف مشــاريع إحــداث مســالك
التكويــن و/أو البحــث ،وكذلــك يف فتــح مؤسســات التعليــم
العــايل غــر التابعــة للجامعــات.
أمــا فيــا يخــص حكامــة الجامعــة ،فيخــول القانــون 01.00
لهــذه األخــرة الصالحيــات الرضوريــة لتنميتهــا ،وميكنهــا مــن
تدبــر مشــاريعها وبرامجهــا الخاصــة ،واتخــاذ مبــادرات مبتكــرة.
كــا أدخــل آليــات جديــدة مســتوحاة مــن علــم اإلدارة ،بحيــث
يختــار املســؤولون عــى أســاس مشــاريع تنمويــة ،وينــاط التدبري
مبجلــس الجامعــة الــذي أعطيت لــه صالحيــات موســعة .وزيادة

عــى ذلــك ،فقــد عــزز القانــون  01.00خضــوع الجامعــة ملبــدإ
املســاءلة واملحاســبة مــن خــال التقييــم الــذايت((( ،والتقييــم(((،
واالعتــاد؛ كــا كــرس ووســع املشــاركة املؤسســاتية عــر إق ـرار
تدبــر مفتــوح عــى الفاعلــن (الطلبــة ،واألســاتذة ،واإلداريــون)،
وعــى الــركاء الخارجيــن (األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة
والتكويــن ،ومؤسســات تكويــن األطــر ،والجهــات ،والفاعلــون
الجهويــون ،واملهنيــون ،الــخ).
وهكــذا ،أعطــت بعــض مظاهــر اســتقاللية الجامعات نفســا جديدا
لهــذه األخــرة عــر إق ـرار صالحيــات جديــدة تتعلــق باألنشــطة
البيداغوجيــة ،والبحــث ،والخدمــات التي يتعني تقدميهــا للمجتمع.
وقــد ســبق للظهري مبثابــة قانــون  1-75-102أن ارتقــى بالجامعة
إىل مرتبــة املقاولــة العموميــة قصــد متكينهــا مــن الحصــول عــى
املــوارد الرضوريــة للقيــام مبهامهــا ،باعتبارهــا فاعــا رائــدا يتعــن
عليــه اإلســهام يف تنميــة جهتــه ،وتزويدهــا بالبنيــات االجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة واملهنيــة ،وباألفــكار ،والخطــط ،ووســائل
العمــل ،وباملــوارد البرشيــة القــادرة كــا وكيفــا عــى العمــل
عــى وضــع اسـراتيجيات التنميــة وإنجازهــا.
وهكــذا مكــن هــذا القانــون الجامعــة مــن االنفتــاح عــى
محيطهــا ،ومــن الحصــول عــى أمــوال خاصــة بهــا ،وتطويــر
عــرض الشــهادات التــي تســلمها ،واالســتثامر يف رؤوس أمــوال
الــركات ،وخلــق بنيــات وأجهــزة لتعزيــز هيكلتهــا ،ووضــع
برامــج الدراســة وعرضهــا ،وتنويــع رشاكاتهــا عــى الصعيديــن
الوطنــي والــدويل .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن هــذا القانــون
يعطــي الجامعــة إمكانيــة تنميــة قواهــا اإليجابيــة ،والتموقــع
بشــكل أفضــل يف رؤيــة التنميــة الخاصــة بجهتهــا ،وتعزيــز
بنياتهــا التنظيميــة ،واالنخــراط يف مشــاريع التعليــم والبحــث
يف تناغــم وانســجام مــع االسـراتيجيات املحليــة والوطنيــة ،مــع
الحفــاظ عــى اختيــار االســتفادة مــن تحالفــات دوليــة.
لكــن اســتقاللية الجامعــة تولــد ،أيضــا ،مجموعــة مــن
اإلكراهــات التــي ميكــن ،إن مل يتــم تأطريهــا ،بــل تصحيحهــا،
أن تتحــول إىل عقبــة قــد تعتربهــا مؤسســات التعليــم العــايل
معيقــا مــن شــأنه أن يــؤدي ،يف النهايــة ،إىل تقويــض حوافزهــا
للمشــاركة بشــكل فعــال يف مــروع جامعتهــا .إن عــدم

 .1تم إقراره يف رأي املجلس حول مرشوع تغيري القانون  01.00املتعلق بالتعليم العايل.
 .2املادة  81من القانون .01.00
 .3املادة  61من القانون .01.00
 . 4ملادة  78من القانون .01.00
 .5املادة  77من القانون .01.00
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اســتمرارية القيــادة ،وتغــرات أجهــزة التتبــع ،وتغيــر مســار
اإلصــاح ،وتأخــر النصــوص التطبيقيــة للقانــون  ،01.00إضافــة
إىل النقــص الحاصــل يف التأطــر ،كل ذلــك يشــكك يف عمليــة
اإلصــاح ،ويشــل التعبئــة؛ مــا يؤخــر كل تعزيــز للمكتســبات
القمينــة باســتكامل عمليــة اإلصــاح.
»» .2البرنامج االستعجالي :2012-2009
فترة وجيزة للعمل بالتعاقد والقيادة
بالمؤشرات

عــى الرغــم مــن كــون الربنامــج االســتعجايل مل يــأت بأحــكام
أو قواعــد قانونيــة أو تنظيميــة جديــدة تخــص الحكامــة ،فإنــه
أعطــى معنــى جديــدا لهــذه األخــرة وجســدها عــى أرض
الواقــع ،وجــاء بنمــط جديــد لقيــادة الربنامــج الوطنــي بــن
وزارة التعليــم العــايل والجامعــات.

وتتمثــل اإلســهامات األساســية للربنامــج االســتعجايل يف إقــرار
مبــدإ التعاقــد عــى أســاس أهــداف ووســائل محــددة ،ومــوارد
مرصــودة .وفضــا عــن ذلــك ،فقــد امتــد هــذا التعاقــد عــى
أربــع ســنوات ،وهــو مــا مكــن مــن توفــر مزيــد مــن الوضــوح
بخصــوص تطــور النظــام يف شــموليته .وتبــر هــذه الطريقــة
بجامعــة أكــر اســتقالال ،وبتدخــل دولــة ضابطــة (Etat
 .)régulateurإن تلــك العقــود تلــزم الدولــة وليــس الــوزارة
الوصيــة وحدهــا .ولقــد جــاء منــط التعاقــد هــذا ،وإن بشــكل
جــزيئ ،يف القانــون  ،01.00ولكنــه مل يطبــق إال ســنة .2009
وهكــذا ،ظهــر منــط تســيري وتدبــر جديديــن؛ يقــوم عــى التدبري
بالنتائــج كنتيجــة ملبــدإ املســاءلة واملحاســبة .فقــد كانــت
الجامعــات تنجــز تقاريــر دوريــة يف منتصــف الســنة وتقاريــر
ســنوية خــال ســنوات  2009و 2010و2011؛ ترســم بوضــوح
اإلنجــازات املحققــة يف كل جامعــة بخصــوص كل مكــون مــن
مكونــات الربنامــج ،ومقارنتهــا باألهــداف املحــددة .وتشــر تلــك
التقاريــر إىل الصعوبــات التــي يتعــن عــى الدولــة تدليلهــا أمــام
الجامعــات بصفتهــا الجهــاز املنظــم.
لقــد أدخــل الربنامــج مقارنــة وطنيــة بــن الجامعــات مــن حيــث
تحقيــق النتائــج .وفضــا عــن ثقافــة التنافــس واملنافســة التــي
تجســدها هــذه املقارنــة ،فقــد مكنــت مــن اكتشــاف البيئــات
املالمئــة للتميــز ،والتعــرف عــى أفضــل اإلنجــازات ،وأجــود
املامرســات مــن أجــل تقاســمها ،واســتثامرها الجامعــي .لكــن
هــذا القــوس الــذي فتــح مــن أجــل إقــرار التدبــر بالتعاقــد
رسعــان مــا أغلــق للعــودة إىل منــط التدبــر القديــم ،القائــم
عــى رصــد املــوارد مــن قبــل الــوزارة الوصيــة للجامعــات يف
الغالــب عــى أســاس معايــر عــدد الطلبــة ،وعــدد املؤسســات
التــي يتعــن إحداثهــا.
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وبالتــايل ،يجــب عــى قيــادة التعليــم العــايل أن تعتمــد بشــكل
حتمــي عــى مــؤرشات تســمح بالوقــوف عــى التقــدم املحــرز.
فمــن املمكــن تحديــث عمليــة الوصايــة التــي أطلقهــا املخطــط
االســتعجايل ،مــن خــال تصميــم مجموعــة مــن املــؤرشات
لتقييــم أداء الجامعــات .غــر أنــه ال ميكــن تحقيــق مثــل هــذه
العمليــة بــدون نظــام معلومــايت موثــوق بــه ومتناســق قــادر
عــى تبــادل البيانــات بــن الجامعــات واإلدارة املركزيــة .وقــد
تــم يف بدايــة اإلصــاح ،إطــاق مــروع مامثــل ،غــر أنــه مل
يتــم اســتكامله أو تعزيــزه ،يف حــن أن القــرارات السياســية
والتوقعــات والتخطيــط االســراتيجي ،كلهــا تعتمــد بالــرورة
عــى نظــام معلومــايت وطنــي منســق وموثــوق بــه ليعمــل كأداة
تســاعد عــى اتخــاذ الق ـرار.
»» .3استقاللية الجامعة غير مكتملة

مل يتــم تطبيــق عــدد كبــر مــن الصالحيــات املنصــوص عليهــا يف
القانــون  .01.00فقــد رشع يف إق ـرار اســتقاللية الجامعــة دون
تحديــد معــامل هــذه العمليــة .إن عــددا مــن الجوانــب الهامــة
بالنســبة لتنميــة الجامعــات كالالمركزيــة مل تتبــع باســتصدار
النصــوص التنظيميــة املالمئــة .وكذلــك األمــر بالنســبة لتدبــر
املمتلــكات واملــوارد البرشيــة .إن املــادة  7مــن القانــون 01.00
متكــن الجامعــة مــن تثمــن رأســالها ،وتنويــع مواردهــا ،خاصــة
مــن خــال إحــداث رشكات تابعــة لهــا أو املســاهمة يف رأســال
رشكات أخــرى ،ولكــن هــذه املقتضيــات مل تطبــق .وعــاوة عــى
ذلــك ،فــإن غيــاب تعاقــد بــن الدولــة والجامعــات عــى أســاس
اســراتيجياتها التنمويــة يحــد ،بشــكل جــدي ،مــن مســؤولية
الفاعلــن ،ويجعــل مســاءلتهم غــر واضحــة.
إن مجلــس الجامعــة الــذي يشــكل جهازهــا املقــرر معطــل
بســبب تضخــم عــدد أعضائــه؛ مــا يعــر عمليــة اتخــاذ
الق ـرار داخلــه .وهــذا الســر البطــيء للمجلــس هــو مــا مينعــه
مــن القيــام بــدوره املــزدوج باعتبــاره جهــاز تســيري وجهــاز
اســراتيجية يف الوقــت نفســه.
يضــاف إىل هــذا ضعــف التنســيق بــن اســراتيجيات تنميــة
الجامعــة التــي يضعهــا رؤســاء الجامعــات ومشــاريع رؤســاء
املؤسســات ،وغيــاب هيكلــة منطيــة خاصــة باألجهــزة التنفيذيــة
يف الجامعــات ومؤسســات التعليــم العــايل.
ويزيــد مــن حــدة هــذه الصعوبــات كــون أعضــاء مجلــس
الجامعــة ميثلــون ،يف أغلبيتهــم ،مؤسســاتهم .وبشــكل واع أو غري
واع ،يتشــبث هــؤالء األعضــاء بهويــات مؤسســاتهم ومصالحهــا؛
وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب ظهــور انتــاء جامعــي لديهــم
للجامعــة يتوخــى الصالــح العــام ،ويتعــاىل عــن الخصوصيــات
الفرديــة األصليــة .ويرتتــب عــن ذلــك ،أن مشــاركتهم يف

املجلــس كثـرا مــا تتخــذ طابعــا «هوياتيــا» ملؤسســاتهم يعطــل
الســر الجيــد لعمليــة اتخــاذ القــرار وبــروز الهويــة الواحــدة
للجامعــة .كــا يعمــل هــذا النــوع مــن املشــاركة عــى نقــل
مشــاكل التســيري املحليــة ،أي الخاصــة باملؤسســات الجامعيــة
املختلفــة ،إىل مســتوى مجلــس الجامعــة .وبالفعــل ،فــإن تلــك
القضايــا املتعلقــة بالتســيري اليومــي أحيانــا ،تطغــى دامئــا عــى
الرهانــات االســراتيجية للجامعــة باعتبارهــا كيانــا موحــدا
ومتــآزرا ومتضامنــا.
إىل جانــب هــذه الصعوبــات الرئيســية التــي تعيــق الحكامــة
الجيــدة ملجلــس الجامعــة ،يجــب اإلشــارة إىل ضعــف انخ ـراط
ممثــي الجامعــات املحليــة واملقــاوالت والــركاء االجتامعيــن،
الــيء الــذي يحــر عمليــة اتخــاد القـرار يف املكونــات الداخلية
للجامعــة فقــط.
ويبقــى يف األخــر طــرح الســؤال التــايل مرشوعــا .هل الســتقاللية
الجامعــة معنــى والحــال أن هــذه األخــرة تعتــر مؤسســة
عموميــة ذات طابــع إداري؟

واالســتفادة مــن املامرســات الجيــدة يف هــذا املجــال.
▪▪التقييم الخارجي يف مقابل التقدير الذايت
يالحــظ أن نتائــج التقديــر الــذايت للمســؤولني تفــوق متوســط
نتائــج التقييــم الخارجــي إال فيــا يخــص ‹‹املهــام›› ،إذ يــرى
املســؤولون الجامعيــون ،وكذلــك املق ِّيمــون الخارجيــون ،أن
الجامعــات قــد بلغــت مســتوى جيــدا ً يف االمتثــال وتطبيــق
اإلطــار القانــوين والتنظيمــي الوطنــي يف مهامهــا املؤسســاتية
وأهدافهــا .وكذلــك هــو الشــأن بالنســبة لبعــد التســيري الــذي
يبــدو حــارضا يف مســار الحكامــة حســب النتائــج.
شكل  .7التقييم الخارجي والتقدير الذايت لألبعاد الخمسة
للحكامة الجامعية
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»» .4حكامة الجامعة :نتائج التقييم الوطني

بالرجــوع إىل الدراســة التــي أنجزهــا البنــك الــدويل والهيئــة
الوطنيــة للتقييــم حــول حكامــة الجامعــات (ســواء كانــت
عموميــة أوخاصــة) يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا
اعتــادا عــى منهجيــة وتحليــل «البطاقــة التموقُعيــة لحكامــة
الجامعــة(((» (،)L’UGSC: University Governance Screening Card
يركــز هــذا الجــزء عــى الجامعــة املغربيــة العموميــة فقــط،
ويحــاول ،اعتــادا عــى الجمــع بــن التحليلــن الكمــي والكيفــي
وتكاملهــا ،اإلحاطــة مبختلــف الجوانــب املرتبطــة بالحكامــة
الجامعيــة.
ويرتكــز هـــذا التحليـــل عــى عــدة معايــر مثــل صالحيــة إدراك
مهمــة الجامعــة ،والشــفافية ،و املســاءلة لفائــدة املجتمــع،
ومســاهمة الفاعلــن يف التدبــر ،واملســاءلة واالســتقاللية.
وقــد أنجــزت هــذه الدراســة مــن خــال اســتجواب مســؤويل
الجامعــات املغربيــة العموميــة .وتهــدف إىل وضــع بطاقــة
متوقُعيــة للحكامــة الجامعيــة حســب األبعــاد الخمســة :املهــام،
التســيري ،االســتقاللية ،املســاءلة ،املشــاركة .كــا تهــدف أيضــا
إىل قيــاس نتائــج هــذا التقييــم الخارجــي مــع تصــور املســؤولني
الجامعيــن ،وإدراكهــم الــذايت لألبعــاد الخمســة.
ومعلــوم أن هــذا الجــزء ال يقــدم ســوى نتائــج الجامعــة
العموميــة .وحــري بالتذكــر أن الهــدف هنــا قطعــا ليــس اقـراح
منــوذج ‹‹مثــايل›› للحكامــة الجامعيــة بقــدر مــا هــو تبيــان
مواطــن القــوة والضعــف ملامرســات الحكامــة داخــل الجامعــة،
 . 6مرشوع الرشاكة مع البنك الدويل.
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وعكــس ذلــك ،يتســم التقديــر الــذايت بــيء مــن املبالغــة يف
األبعــاد الثالثــة األخــرى ،وهــي االســتقاللية واملشــاركة وبحــدة
أقــل املســاءلة واملحاســبة .وتبعــا لهــذه النتائــج فــإن مســؤويل
الجامعــات واثقــون يف نهجهــم أكــر مــا تبينــه نتائــج التقييــم
الخارجــي لهــذه األبعــاد الثالثــة.
أكيــد أن التقديــر الــذايت والتقييــم الخارجــي يتالقيــان فيــا
يخــص التوجــه اإلداري للجامعــة (التســيري) .ومــع ذلــك ،فــإن
هــذا البعــد يواجــه ثــاث مشــاكل:
أوال :ال تتقاســم قيــادة الجامعــة (رئاســة الجامعــة) نفــس
التصــور بخصــوص اســراتيجية التســيري والتدبــر مــع مديــري
املؤسســات الجامعيــة والعمــداء .إذ ليــس لهــم نفــس التصــور.
فلــكل واحــد منهــم تصــوره الخــاص الســراتيجية املؤسســة
وتســيريها.
ثانيــا :اتضــح أن اسـراتيجية هــؤالء املســؤولني تقتــر عىل املدى
القريــب ،إذ يتضــح أن املــدى البعيــد ال يشــكل موضــوع اهتــام
أو نقــاش يف مجلــس الجامعــة يف كل الجامعــات تقريبــا .لرمبــا
يعــود ذلــك لتصــور قانــون  01.00حيــث يَعتــر مجلــس الجامعة
هيئــة تســيري وتدبــر أكــر مــا يعتربهــا هيئــة االســراتيجية.
إن هــذا التصــور الهجــن لهاتــن املهمتــن املختلفتــن اختالفــا
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كليــا ،زيــادة عــى تضخــم أعضــاء مجلــس الجامعــة ،يؤديــان
حتــا إىل التقليــل مــن املهمــة املتعلقــة باالس ـراتيجية لفائــدة
املهمــة املتعلقــة بالتســيري والتدبــر التــي يجــب أن تكــون مــن
مســؤولية املؤسســات الجامعيــة.
وتكمــن الصعوبــة الثالثــة يف كــون الوثائــق ‹االســراتيجية›،
وتقاريــر األنشــطة ،وتقاريــر التقييــم ،ال تنــر إال بطريقــة
محــدودة ،بــن أجهــزة املؤسســة.
ميكــن تفســر ضعــف اهتــام الجامعــة مبــا هــو اســراتيجي
وتنفيــذه مبركزيــة القــرارات املفرطــة .وعــاوة عــى ذلــك،
فــإن السياســة العموميــة ال تفــرز اسـراتيجية واضحــة ومميِّــزة
بحســب الجامعــات .وبالفعــل ،يبــدو أن توزيــع املــوارد البرشيــة

ورصــد امليزانيــة اللذيــن يشــكالن اآلليــات والدعامــات األساســية
لالس ـراتيجية الوطنيــة ال تخضــع إال ملعيــار واحــد هــو أعــداد
الطلبــة .وباســتعامل منحنــى لورنــز(((  ،Lorenzأمكــن تحليــل
التقاطــع بــن ُمتغــريت التأطــر والبنيــة التحتيــة مــن جهــة،
وأعــداد الطلبــة مــن جهــة ثانيــة ،مــن احتســاب وقيــاس
التفــاوت (أو التســاوي) يف املــوارد بــن الجامعــات بحســب
أعــداد الطلبــة املســجلني فيهــا .ففــي املنحنيــن املتعلقــن برصــد
املــوارد البرشيــة والبنيــة التحتيــة ،نالحــظ بوضــوح شــبه تــواز
بــن املنحنيــن وخــط التامثــل (خــط التســاوي) ومــن مثــة يظهــر
شــبه انعــدام الفــرق بــن الجامعــات فيــا يخــص وضعيــة
التوزيــع املتســاوي للمــوارد بحســب أعــداد الطلبــة.

رسم بياين  .33منحنى لورينز للموارد البرشية (عىل اليسار) والبنية التحتية-الطاقة االستيعابية (عىل اليمني) تبعا ألعداد الطلبة
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ميكــن هــذا التوزيــع املتســاوي بــن املــوارد وأعــداد الطلبــة مــن
التكهــن بغيــاب سياســة عموميــة اســترشافية ومميِّــزة متباينــة
حســب الجامعــات لفائــدة رصــد املــوارد وفقــا ألعــداد الطلبــة
املســجلني بهــا .ومــن الواضــح أن املنهجيــة نفســها يتــم تطبيقهــا
يف توزيــع امليزانيــة بــكل الجامعــات ،خصوصــا ميزانيــة التســيري،
والتــي ت ُرصــد غالبــا وفــق عــدد الطلبــة ،وتطبــق الجامعــة
بدورهــا النهــج نفســه فيــا يخــص رصــد مــوارد املؤسســات
التابعــة لهــا.

يف توجهــات التســيري ،كــا ميحــو االختالفــات بينهــا مــن حيــث
الديناميــة ،واألداء ،واإلنجــاز ،واإلنتــاج ،واإلشــعاع .وعــاوة
عــى ذلــك ،فــإن التنافــس واملحــاكاة املرغــوب فيهــا بشــكل
قــوي بــن الجامعــات ،يختفيــان متامــا مــع هــذه الطريقــة.
وقــد أشــارت دراســة أنجــزت حــول التعليــم العــايل يف الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا((( إىل أن اللجــوء اىل آليــات مــن أجــل
تنافــس الجامعــات مــع بعضهــا البعــض قــد يســهل تحويلهــا
أكــر إىل تنظيــم مقــاواليت.

إن العمــل بهــذه الطريقــة املمنهجــة ،والتــي تتــم غالبــا بــرىض
مســؤويل الجامعــات عــى مــا يبــدو ،يلغــي كليــا متيــز الجامعات

وفيــا يخــص املســاءلة واملحاســبة ،ورغــم نتيجــة الجامعــة
الجيــدة فيــا يخــص هــذا املــؤرش ،نجــد عــدة إكراهــات تحــد

 . 7منحنــى لورنــز هــو أداة بيانيــة للقيــاس بالنســبة ملتغــر كمــي معــن الفــرق بحســب متغــر معــن ،بالنســبة ملنحنــى املســاواة النظــري الــذي يعــن خــط الزاويــة (الخــط
القطــري املائــل) .إذا كان املنحنــى ال يتميــز عــن خــط الزاويــة ،فمعنــى ذلــك أن الكميــة موزعــة توزيعــا عــادال بالنســبة لتوزيــع املتغــر( ،معامــل جينــي يســاوي  .)0وكلــا
ابتعــد منحنــى لورنــز عــن خــط الزاويــة ،كلــا كانــت الالمســاواة مرتفعــة (مييــل معامــل جينــي لـــ  .)1ويعــرف منحنــى لورنــز باســتعامله لقيــاس الالمســاواة يف توزيــع الــروة
(الدخل) بالنســبة للســاكنة.
8. CMI, Agence Française de Développement et Banque Mondiale, (2011), Enseignement supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord:
Atteindre la viabilité financière tout en visant l’excellence.
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مــن فاعليتهــا .ومنهــا عــى ســبيل املثــال:
▪▪ال تنــر تقاريــر األنشــطة املاليــة .ففــي القطــاع العمومــي،
(مبــا يف ذلــك الجامعــات التــي تجمعهــا رشاكات العمومــي-
الخصــويص) ،ال تقــدم تلــك التقاريــر إال ألجهــزة املؤسســة
وحدهــا.
▪▪إن تقييــم نتائــج التعلــات ()Learning outcomes
باعتبــاره أداة لالرتقــاء «بجــودة التكويــن واالســتقامة والنزاهــة
األكادمييــة» شــبه غائــب يف الجامعــات العموميــة والخاصــة
عــى حــد ســواء .وأكــر مــن ذلــك ،فــإن نصــف الجامعــات
فقــط هــي التــي تقــوم بتقييــم منهجيــة التدريــس باعتبــاره،
هنــا أيضــا ،أداة «جــودة التكويــن واالســتقامة األكادمييــة».
• استقاللية الجامعة :الحلقة الضعيفة
إذا كانــت الجامعــة العموميــة تؤطــر عملهــا برتســانة قانونيــة
وطنيــة ،ولهــا مهــام واضحــة وتراعــي اىل حــد كبــر التزامــات
املســاءلة اتجــاه الدولــة ،ومتنــح للفاعلــن يف الجامعــة مشــاركة
أوســع ،فــان ضعــف اســتقالليتها اليــزال يشــكل عائقــا أمــام
تطورهــا.
وإجــاال ،تعتــر الجامعــة العموميــة جامعــة جامهرييــة تتميــز
بكــر حجمهــا بســبب املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح .غــر
أن كــر حجمهــا هــذا يعيــق قدرتهــا ومرونتهــا عــى اتخــاذ
القـرارات وتحديــد التوجهــات ،وبالتــايل تنفيذهــا بشــكل ناجــع.
فالحجــم الكبــر للجامعــة ال يعنــي بتاتــا الحجــم املثــايل كــا أن
هيكلــة حكامتهــا املتميــزة بالتضخــم ال تشــجع عــى االهتــام
بتحديــد التوجهــات االس ـراتيجية.
وهــو الحــال بالنســبة لجامعتــي محمــد الخامــس بالربــاط
والحســن الثــاين بالــدار البيضــاء بعــد ان تــم إخضاعهام لسياســة
الدمــج ســنة .2014

إطار  .3هل يشكل دمج الجامعات ورقة رابحة؟
إن الهــدف مــن الدمــج ،وفــق املذكــرة املقدمــة ملقــرح القانــون يف
هــذا الشــأن هــو ،ضمــن مســائل أخــرى ،معالجــة تشــتت الجامعــات
املغربيــة وكــر عددهــا ،وعقلنــة املصاريــف ،واالقتصــاد يف النفقــات،
والزيــادة يف وضــوح الرؤيــة.
أدى دمــج بعــض الجامعــات ســنة  2014إىل ميــاد جامعتــن كبريتــن
هــا جامعــة محمــد الخامــس بـــ  60.000طالــب وطالبــة ،و2400
أســتاذ(ة) باحــث(ة) ســنة ( 2014وهــي ســنة الدمــج) ،وجامعــة
الحســن الثــاين بـــ  75.000طالــب وطالبــة ومــا يقــارب 2100
أســتاذ(ة) باحــث(ة) .لكــن الســؤال املطــروح ،هــو :أيــن تقــع عتبــة
الحجــم الحــرج التــي يجــب أن تضمــن عقلنــة النفقــات واالقتصــاد
فيهــا؟
فيــا يتعلــق بالوضــوح املنشــود مــن خــال عمليــة الدمــج تلــك ،فهو
ال يأخــذ بعــن االعتبــار فعاليــة وجــودة الجامعــة اللتــن ال يتطابقــان
باألســاس مــع حجــم وســعة هــذه األخــرة .يف التصنيــف العاملــي
لشــنغهاي (( )Shanghaiالرتتيــب األكادميــي للجامعــات العامليــة
 )Academic Ranking of World Universitiesليســت الجامعات
ذات الحجــم الكبــر هــي بالــرورة أحســن الجامعــات .فالجامعــات
الجنــوب إفريقيــة الثــاث مثــا( ،الــواردة يف هــذا التصنيــف ضمــن
أربــع جامعــات يف إفريقيــا كلهــا) ،هــي جامعــات ذات حجــم
متوســط :فجامعــة كيــب تــاون ( )Cape Townتضــم حــوايل 25.000
طالــب وطالبــة ،وجامعــة ويتووترزرنــد ( )Witwatersrandتضــم
أقـ�ل مـ�ن  31.000طالــب وطالبــة ،وجامعــة كوازولو-ناتــال �Kwa
 zulu-Natalبهــا  40.000طالــب وطالبــة (معطيــات ســنة ،2014
ســنة الدمــج).

ومــن الواضــح أن هــذه الصعوبــات تتضخــم بســبب غيــاب
هيكلــة تنظيميــة ( )organigrammeبالجامعــات العموميــة.
فمنــذ دخــول قانــون  01.00حيــز التنفيــذ ،الــذي ينظــم التعليــم
العــايل ســنة  ،2000مل تحــظ الجامعــة العموميــة بعــد بهيكلــة
إداريــة تســمح بالتحديــد الدقيــق للمصالــح واملناصــب واملهــن،
للتمكــن مــن تحقيــق إدارة فعالــة .وبــرف النظــر عــن ذلــك،
فــإن عمليــة تحويــل املناصــب املاليــة لإلداريــن الحاصلــن عــى
دكتــوراه إىل مناصــب ‹‹أســتاذ مســاعد›› ،بغيــة تقويــة التأطــر
البيداغوجــي ،قــد تســببت يف إضعــاف التأطــر اإلداري املتــدين
أصــا ،ففــي ســنة  ،2017ســجل التأطــر اإلداري نســبة إطــار
إداري واحــد لــكل  130طالبــا وطالبــة كمعــدل وطنــي.
إن ضعــف اســتقاللية الجامعــة العموميــة يؤثــر ســلبا عــى
قدرتهــا يف تنميــة مواردهــا الخاصــة وتثمــن رصيدهــا البــري
واملــادي .وبالفعــل فــإن مســاهمة الدولــة تعــد املــورد الرئيــس
للجامعــة (مــا بــن  70و .)97%وأي تفكــر لتطويــر مداخيــل
الجامعــة وتنويــع مصادرهــا يجــب أن يأخــذ بعــن االعتبــار
معطيــات الرســم البيــاين التــايل بخصــوص توزيــع مــوارد
الجامعــة حســب املصــدر.
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ورغــم التعقيــد والبــطء اللذيــن يتســم بهــا التســيري املــايل يف
الجامعــة العموميــة ،فــإن هــذه األخــرة تتمكــن ،بطريقــة أو
أخــرى ،ولــو بصعوبــة ،مــن تنويــع مواردهــا ،وخاصــة مــن خــال
عرضهــا لبعــض الخدمــات ،وعائــدات البحــث العلمــي .عــى أن
املداخيــل التــي يدرهــا عليهــا البحــث العلمــي ال تتجــاوز 10%
يف أحســن الحــاالت .والواقــع أنــه بوســع الجامعــة العموميــة
أن تزيــد يف قدراتهــا عــى جلــب مــوارد خاصــة بهــا لــو كانــت
تتمتــع باســتقاللية أكــر.
• املساءلة واملحاسبة :مكسب للحكامة الجامعية
إن املســاءلة واملحاســبة حارضتــان يف الجامعــات العموميــة .وملا
كان الخضــوع للمســاءلة واملحاســبة يقــدر باألبعــاد املتعلقــة
بـــ ( )1جــودة الرتبيــة والنزاهــة األكادمييــة ،و ( )2املســؤولية
االجتامعيــة ،و ( )3النزاهــة املاليــة ،فــإن هــذه األخــرة حصلــت
عــى أعــى معــدل.
وبخصــوص الخضــوع للمســاءلة واملحاســبة ،دامئــا ،يالحــظ أن
الفاعلــن يف الجامعــات العموميــة (ومــن بينهــم ممثلــو الطلبــة
يف مجلــس الجامعــة) يطلعــون دامئــا عــى الوثائــق املاليــة
للجامعــة .لكــن تلــك الوثائــق ال توضــع رهــن إشــارة وســائل
اإلعــام والجمهــور الواســع إال مــن طــرف املجلــس األعــى
للحســابات.
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شكل  .8متثيل النتائج بالنظر لألبعاد الفرعية الثالثة املتعلقة
بـ«املساءلة»
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إن ارتفــاع معــدل ‹النزاهــة املاليــة› بالجامعــة العموميــة قــد
يكــون مــرده تطبيقهــا لعقوبــات ممعــرة يف حــال اختــاس
أمــوال ،أو القيــام بنفقــات غــر معللــة ،أو عقــد صفقــات
مشــبوهة.
• املشاركة :اإلطار التنظيمي متقدم عىل املامرسة
بــرف النظــر عــن الفــرق يف معــدالت التقييــم الخارجــي
والتقديــر الــذايت فيــا يخــص بعــد «املشــاركة» ،فــإن نتيجــة
الجامعــة العموميــة تعتــر مهمــة بـــ  .3,12/5إن مشــاركة
الفاعلــن (وخاصــة منهــم الطلبــة والفاعلــون األكادمييــون) يف
عمليــة اتخــاذ الق ـرار داخــل الجامعــة العموميــة ال بــأس بهــا،
بحيــث متنــح ملمثــي الطلبــة ،والقطــاع الخــاص ،واألســاتذة
الباحثــن ،واإلداريــن ،مجــاال أوســع للمشــاركة.

شكل  .9مشاركة الفاعلني والرشكاء يف اتخاذ القرار بالجامعة
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يجــب تدقيــق مــدى فعليــة هــذه املشــاركة يف الجامعــة
العموميــة ،ألن هــذه املشــاركة رســمية (شــكلية) أكــر مــن
كونهــا فعليــة .إن الفاعلــن (الطلبــة ،واألســاتذة ،واإلداريــن،
إلــخ) والــركاء (الجامعــات الرتابيــة ،والهيئــات العموميــة،
واملقــاوالت ،والقطــاع الخــاص) هــم أعضــاء بحكــم القانــون يف
مجلــس الجامعــة بصفــة منتخبــن معينــن ،ولكنهــم ال يحــرون
كلهــم اجتامعاتــه بشــكل منتظــم((( .إن ضعــف انخـراط ممثــي
القطاعــات االجتامعيــة واالقتصادية يف أشــغال املجلــس ،وتضخم
عــدد أعضائــه ،ال يشــجعان عــى املشــاركة الفاعلــة التــي كان
مــن املمكــن أن تعــود بالفائــدة عــى الجامعــة وعــى أعضائهــا
أنفســهم .وكذلــك هــو الحــال بالنســبة ملمثــي الجامعــات
الرتابيــة ،مــا يح ِّجــم الرتســيخ املجــايل للجامعــة ومؤسســاتها،
ويحــول العالقــة بهــا إىل عالقــة شــكلية(.((1
»» .5اإلصالح ومشاريع تنمية الجامعات

يتــم اختيــار رئيــس الجامعــة بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا
اختيــار عميــد أو مديــر املؤسســة التابعــة لهــا .ونتيجــة لذلــك،
تجــد الجامعــة نفســها أمــام عــدة مشــاريع تنمويــة :مــروع
الرئيــس الــذي يشــكل خارطــة طريقهــا ،ومشــاريع رؤســاء
املؤسســات .ويــؤدي هــذا التعايــش بــن املشــاريع املختلفــة
وعــدم تطابقهــا زمنيــا ،بالــرورة ،إىل إقامــة حواجــز بــن
املؤسســات الجامعيــة التــي تعمــل كل واحــدة منهــا يف عزلــة،
ويف اســتقالل عــن غريهــا ،وذلــك عــوض العمــل بشــكل موحــد
ميكنهــا مــن تقاســم مواردهــا البرشيــة ،مثــا .إن تشــتت
املؤسســات الجامعيــة ،وعــدم تحويــل مفهــوم الحــرم الجامعــي
إىل واقــع فعــي ،باســتثناء حالتــن تقريبــا ،قــد قــوض مفاهيــم
تعــدد التخصصــات وتكاملهــا ،ومفاهيــم التقاســم ،والتبــادل،
والتشــارك ،والتعاضــد.

وزيــادة عــى ذلــك ،فبــا أن رئيــس الجامعــة ال يعــن بالــرورة
يف نفــس الوقــت الــذي يعــن فيــه عمــداء ومديــرو املؤسســات
الجامعيــة ،فإنــه ليــس مســتبعدا أال ينســجم مــروع الرئيــس
الجديــد مــع مــروع عميــد أو مديــر يوجــد يف آخــر مــدة
واليتــه( .((1ومــن مثــة تــأيت مخاطــر عــدم انســجام سياســة
الجامعــة الــذي يعــود إىل اختــاف توقيــت تعيــن املســؤولني
عنهــا ،كــا يعــود إىل عــدم اتســاق محتويــات مشــاريعهم
املتعلقــة بتطويــر املؤسســات ،علــا بــأن هــذه املشــاريع هــي
أســاس مرشوعيــة املســؤولني يف هــذا النســق مــن الحكامــة.
إن التنظيــم املؤسســايت للجامعــة يــر كث ـرا بتظافــر الطاقــات
والتــآزر والتعاضــد وتكامــل التخصصــات بــن املؤسســات التــي
تنتمــي لنفــس الجامعــة ،والتــي تجــد صعوبــة يف فــرض نفســها
باعتبارهــا املرجعيــة املرشوعــة .إن كل مؤسســة جامعيــة تتوفــر
عــى تنظيمهــا البيداغوجــي واإلداري الخــاص ،وعــى أجهزتهــا
التداوليــة واملقــررة الخاصــة .كــا أن املدرســن واملوظفــن
اإلداريــن يتبعــون عضويــا للمؤسســات الجامعيــة التــي ينتمــون
إليهــا وليــس للجامعــة ،وهــو مــا يحــول دون حركيتهــم الداخلية،
ودون تقاســم املــوارد بــن املؤسســات الجامعيــة املختلفــة.
وتتجــى هــذه الحواجــز بــن املؤسســات الجامعيــة ،كذلــك ،يف
منــط اختيــار مســؤويل الجامعــات وتعيينهــم.
»» .6قيادة بنظام إعالمي غير متحكم فيه

تقــوم الحكامــة ،ســواء عــى املســتوى املركــزي أو عــى صعيــد
الجامعــات عــى معطيــات موثــوق بهــا ،وعــى نظــام إعالمــي
منظــم وخاضــع ملعايــر مضبوطــة .إن القــرارات املتعلقــة
بالسياســة العموميــة يف مجــال التعليــم العــايل ،وكذلــك
التخطيــط االسـراتيجي ،والتوقعــات املتعلقــة باملــوارد البرشيــة،
والوســائل املاليــة ،تقــوم كلهــا عــى هــذه املعطيــات .وال يوجــد
اآلن عــى املســتوى املركــزي نظــام إعالمــي مالئــم ميكــن مــن
نقــل كل املعطيــات مــن الجامعــات إىل املركــز.
إن غيــاب تعميــم نظــام إعالمــي يســتجيب ملقتضيــات التدبــر
اإلداري والبيداغوجــي ملســارات الطلبــة عــى صعيــد كل
الجامعــات يحــرم هــذه األخــرة مــن كل الفــرص التــي يتيحهــا
نظــام ( LMDإجــازة ،ماســر ،دكتــوراه) .وذلــك أن هــذا النظــام
يتميــز ببعــض التعقيــد ،ويتوقــف ،بالتــايل ،عــى نظــام إعالمــي
شــمويل وموحــد وموثــوق بــه عــى الصعيــد الوطنــي .فــإذا
كانــت كل الجامعــات تقريبــا تســتعمل نظــام (،((1()Apogée
فــإن معظمهــا ال تســتعمله إال جزئيــا ،وال تتوفــر عــى تاريــخ

 .9آراء مستقاة من اللقاءات التي أجريت مع املسؤولني الجامعيني وكذا خالل ورشة التفكري بتاريخ  21شتنرب .2017
 .10املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ( ،)2018الحكامة الرتابية ملنظومة الرتبية والتكوين يف أفق الجهوية املتقدمة.
 .11آراء مستقاة من اللقاءات التي أجريت مع املسؤولني الجامعيني وكذا خالل ورشة التفكري بتاريخ  21شتنرب .2017
« Apogée . 12تطبيــق لتنظيــم تدبــر التعلــات والطلبــة» ويتعلــق األمــر بتطبيــق معلومــايت إحصــايئ للتدبــر املتكامــل تــم تطويــره بفرنســا واســتقدامه إىل املغــرب
خــال إطــاق عميلــة اإلصــاح «إجازة-ماســر-دكتوراه».
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املعطيــات يف هــذه األداة التــي تــم توحيدهــا ،مــع ذلــك ،منــذ
بدايــة تطبيــق اإلصــاح .والواقــع أننــا ال نســتطيع تتبــع اإلصــاح
دون إرســاء نظــام إعالمــي موحــد يف جميــع الجامعــات ،ويف
كل مكونــات التعليــم العــايل ،يكــون قــادرا عــى تتبــع حركيــة
الطلبــة.
وتبــن دراســة أنجزتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم حــول نظــام
تدبــر التعلــات والطلبــة  Apogeeأهــم االختــاالت التــي يعاين
منهــا ذلــك النظــام ،والتــي حالــت دون إنشــاء نظــام مندمــج
لتتبــع التعليــم والطلبــة بالشــكل الــذي أدخلــه  Apogéeســنة
.2004
وبالفعــل ،فــإن مســتوى اســتغالل نظــام  Apogeeيختلــف مــن
جامعــة ألخــرى ،ومــن مؤسســة ألخــرى داخــل نفــس الجامعــة.
وتقتــر بعــض املؤسســات عــى اســتعامله للتســجيل اإلداري
للطلبــة فقــط ،بينــا يســتخدم البعــض اآلخــر مجمــوع مجاالتــه
الوظيفيــة ،أي التســجيل اإلداري ،والتســجيل البيداغوجــي،
واملــداوالت ،وإعــان النتائــج ،ويف مجــال األطروحــات
والتأهيــات ،وطبــع الشــهادات ،إلــخ).
فهنــاك يف البدايــة غيــاب حامــل لهــذا املــروع يف أغلــب
األحيــان ،ألن  ،Apogéeهــو يف الواقــع ،أداة مؤسســاتية،
يســتعملها عــدد كبــر مــن املتدخلــن ،وتتطلــب ،تبعــا لذلــك،
مسـرا حقيقيــا يكــون متمكنــا مــن تكنولوجيــات اإلعــام قصــد
تســيري الفــرق التــي يتــم إرشاكهــا عــى مســتويي الرئاســة
واملؤسســات الجامعيــة تســيريا جيــدا.
وهنــاك أيضــا مقاومــة التغيــر والشــفافية اللذيــن جــاء بهــا
 .Apogéeفغالبــا مــا يــردد الفاعلــون كلــا تعلــق األمــر بتغيــر
املامرســات واإلجـراءات الجــاري بهــا العمــل .إذ يحــارب بعضهــم
الشــفافية قصــد الحفــاظ عــى بعــض االمتيــازات ،كإمكانيــة
تغيــر نقــط طالــب أو طالبــة يف أي وقــت ،أو تســجيل طالب(ة)
خــارج اآلجــال القانونيــة دون أن يشــعر بذلــك أحــد ،أو خــرق
بعــض بنــود دفــر التحمــات ،أو دفــر املعايــر البيداغوجيــة...
إلــخ .أمــا  ،Apogéeفهــو ،عــى العكــس مــن ذلــك ،شــفاف إىل
حــد كبــر فيــا يخــص كل هــذه املســائل ،ويحتفــظ بآثــار كل
تالعــب فيهــا.
وهنــاك ســبب آخــر يعــود هــذه املــرة إىل وجــود تطبيقــات
إعالميــة يتــم تطويرهــا محليــا ،داخــل الجامعــة أو يف املؤسســة
الجامعيــة .ويكــون واضعــو هــذه التطبيقــات هــم أول مــن
ينتقــد نظــام  ،Apogéeويعارضونــه حفاظــا عــى االمتيــازات
التــي تخولهــا لهــم أدواتهــم الشــخصية داخــل الجامعــة ،ويف
مؤسســاتهم.
كــا أن هنــاك غيــاب الحوافــز ،حيــث يــرى املســتعملون ألداة
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 Apogéeأن هــذه األخــرة تشــكل مصــدر عمــل إضــايف كبــر
مقارنــة مــع الوضعيــات الســابقة ،وتســتلزم ،تبعــا لذلــك،
تحفي ـزا ماديــا مــن قبــل مؤسســاتهم .وهــذا صحيــح ،ولكــن يف
فــرة التأســيس فقــط ،حيــث يتعــن تحديــد معايــر ومواصفــات
التطبيقــات ،ومنذجــة مناهــج التكويــن ،واســتعادة املعطيــات
التاريخيــة ،ووضــع منــاذج املــداوالت ...وبعــد ذلــك يصــر العمل
أكــر ي ـرا وسالســة ،وجــد فعــال.
وقــد نتــج عــن غيــاب هيكلــة إداريــة وســوء تنظيــم املجموعات
يف بعــض الجامعــات تضــارب يف املصالــح بــن املوظفــن
املشــتغلني عــى نظــام  Apogéeوموظفــي الخدمــات املدرســية
الذيــن وجــدوا أن جــزءا مــن امتيازاتهــم قــد ســحب منهــم.
وهنــاك ســبب آخــر يتعلــق ،هــذه املــرة ،بالحالــة الســيئة
لتاريــخ املعطيــات يف العديــد مــن املؤسســات الجامعيــة .فقــد
تخلــت بعــض هــذه املؤسســات عــن أجــرأة أداة Apogée
بســبب الحالــة املزريــة لتاريــخ معطياتهــا ،وخشــية الوقــوع يف
تناقــض مــع الوضعيــة التــي كانــت عليهــا ســابقا.
وأخــرا ،تحتــاج املؤسســات التــي تبعــد مقراتهــا عــن مقــر
الجامعــة ،أن تضــع خطوطــا متخصصــة ،أو حلــول  VPNحتــى
تتمكــن مــن االتصــال بحاســوب الخدمــة املركــزي ،ألن Apogée
هــو أحــد تطبيقــات الزبون/خــادم ( .)Client serveurوتبعــا
لذلــك فــإن الجامعــات التــي تنتمــي إليهــا تلــك املؤسســات
مل تواكبهــا قصــد اعتــاد هــذه الحلــول .لذلــك بقيــت هــذه
األخــرة مهمشــة.
إن هــذه النواقــص التــي اعرتضــت إنشــاء نظــام موحــد لتدبــر
التمــدرس والربمجيــات املندمجــة تعكــس عجــز التعليــم العــايل
يف مجــال اعتــاد تكنولوجيــات اإلعــام ،وتأخــره يف إرســاء بيئــة
رقميــة.
وزيـــادة عــى ذلــك ،مــن الواجــب أن يقـــوم اتخـــاذ القــرارات
العمـوميـــة املالمئــة يف مجــال التعليــم العــايل عــى تحليـــل يف
حينــه للمعطيـــات املتعلقــة بأفــواج الطلبــة ،وتدفقهــم عــى
الجامعــة ،وذلــك يف كل الجامعــات ،واملؤسســات الجامعيــة،
ووفــق الحقــل املعــريف واملســلك والفــوج؛ وهــو مــا يتطلــب
نظامــا إعالميــا مالمئــا مل يُــن بعــد .ويف غيــاب هــذا النظــام،
اضطــر هــذا التقييــم ألن يقتــر ،يف تحليــل الهــدر الجامعــي
وتكلفتــه ،عــى الجامعــات الثــاث التــي تتوفــر بصددهــا
املعطيــات يف  ،Apogéeمــع العــودة تاريخيــا حتــى مرحلــة
انطــاق إصــاح .LMD
وهكــذا ،ورغــم بعــض االبتــكارات التــي أدخلتهــا بعــض
الجـامعـات عىل املستـوى البيداغـوجـي كـ «الدروس املكثفة
املفتوحــة عــر اإلنرتنيــت» ()Massive Open Online Course

أو ما يسمى اختصارا  ،les Moocأو بعـــض منصـــات التـدبيـــر،
لـم تجعـل السيـاسـة العمـومـيـة بعـد مـن الـرقميـات دعـامـة
مهمـــة لالرتقــاء بالتعليــم العــايل وتحديــث الجـامعـــات ومـــا
يتطلبــه ذلــك مــن تجريــد املعطيــات مــن طابعهــا املــادي
( ،)dématérialisationواعتــاد الوســائل االفرتاضيــة يف العمــل،
لفـائـــدة الشفـافيـــة وتقـديـم الحسـاب.
»» .7غياب مخطط رقمي مهيكل للتعليم
العالي

وضعــت البلــدان التــي نجحــت يف تحقيــق االنتقــال الرقمــي
ألنظمــة تعليمهــا العــايل مخططــات لترسيــع وتــرة االنتقــال
الرقمــي لجامعاتهــا .وبالفعــل ،إننــا نشــاهد صعــودا قويــا
للرقميــات .فالتكنولوجيــات الجديــدة لإلعــام والتواصــل
تحتــل مكانــة متزايــدة وحضــورا يف مجتمعنــا عــى األصعــدة
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة .ويفــرض تأثــر هــذه
التكنولوجيــات نفســه يف مجــاالت متعــددة .فالرقميــات ،بفضــل
تطبيقاتهــا يف تنظيــم العمــل ،تســاهم يف خلــق مناصــب شــغل
يف كل القطاعــات ،كــا تســاهم بشــكل ال يســتهان بــه يف
التنميــة االقتصاديــة( .((1وبفضــل الــذكاء االصطناعــي ،وتطــور
اإلنرتنيــت ،واملنصــات عــى اإلنرتنيــت ،وكذلــك تطبيقــات
األدوات التكنولوجيــة الجديــدة ،ســتغري الثــورة الرقميــة بشــكل
جــذري آفــاق الشــغل واملهــن يف العقــود املقبلــة.
ورغــم املجهــودات التــي قامــت بهــا الجامعــات املغربيــة منــذ
عقديــن مــن الزمــن مــن أجــل إدمــاج تكنولوجيــات اإلعــام يف
التســيري وطــرق التدريــس ،فــإن الرقميــات مل تتحــول بعــد إىل
مــروع مهيــكل للتعليــم العــايل.
إن مــا يطبــع وضعيــة الرقميــات الحاليــة يف التعليــم العــايل
املغــريب هــو تبايــن املشــاريع والتجــارب املوجــودة عــى
مســتوى الجامعــات التــي طــورت ،اعتــادا عــى إمكاناتهــا
الذاتيــة ،تطبيقــات ومنصــات داخليــة للبيئــة الرقميــة .لقــد
وضعــت بعــض الجامعــات وجربــت بعــض الــدروس املكثفــة
املفتوحــة عــى اإلنرتنيــت ( ،)MOOCSوبعــض املامرســات
الخجولــة للتعليــم عــن بعــد .وبالفعــل ،كان يلــزم أن تــؤدي
تلــك التجــارب إىل قفــزة نوعيــة تصــر معهــا الرقميــات دعامــة
تغيــر كبــر يف التعليــم العــايل مــع خلــق التكافــل والتكامــل
بــن املســتوى املركــزي والجامعــات( .((1غــر أن تحقيــق ذلــك
باملغــرب يســتلزم أن تقــوم السياســة العموميــة باختيــارات
مهيكلــة مــن أجــل ترصيــد املكتســبات ،ووضــع مخطــط رقمــي
كبــر للتعليــم العــايل قصــد تجســيد تغيــر الجامعــات وتحديثها.

فباســتثناء بعــض املحــاوالت التــي تعــود إىل العرشيــة املاضيــة،
والتــي حثــت الجامعــات عــى التكويــن يف األفشــورينغ ،والزيادة
يف أعــداد املهندســن املكونــن ،يجــب أن نســجل أن الســلطات
العموميــة مل تضــع ومل تطبــق أي مخطــط رقمــي مهيــكل .إن مــا
ينقــص اليــوم هــو ذلــك املخطــط الــذي يشــكل دعامــة اإلصــاح
االسـراتيجية ،إصــاح يتهيــكل ويتمفصــل حــول تشــكيلة أبعــاد
الرقميــات املتعــددة.
شكل  .10تشكيلة أبعاد الرقميات
 .1اﻟﺘﮑﻮﯾﻦ
اﻟﺮﻗﻤﻲ

 .9اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻲﻓ

 .2ﻗﯿﺎدة اﳌﻌﻄﯿﺎت

اﳌﻮارد وﻲﻓ اﻻرﺿﯿﺎت

ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﯿﺎت

اﻟﺘﮑﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ

 .3ﺗﺪﺑﯿﺮ وإدارة
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

 .8اﻟﺘﮑﻮﯾﻦ ﻲﻓ

اﳌﺨﻄﻂ
اﻟﺮﻗﻤﻲ

واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ

 .7اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

 .4ﺗﮑﻮﯾﻦ

ﯽﻠﻋ وﺳﺎﺋﻂ

اﻷﺳﺎﺗﺬة

اﻟﺘﮑﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ

 .5ﺗﺒﺎدل

 .6إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺒﺤﺚ

ﻲﻓ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ

وتشــمل هــذه التشــكيلة الجانــب التنظيمــي ،وتكويــن
الكفــاءات ،وقيــادة اإلدارة والتســيري ،ومحتويــات الــدروس
املفتوحــة عــى اإلنرتنيــت ( ،)MOOCSوالتكوينــات املبتكــرة،
والتكويــن يف الرقميــات ،والبحــث البيداغوجــي الرقمــي.
أمــا عــى مســتوى التكويــن يف الهندســة املعلوماتيــة ،فيالحــظ
أنــه ،عــى الرغــم مــن كــون املغــرب يتوفــر عــى مؤسســات
ذائعــة الصيــت (كاملدرســة العليــا للمعلوميــات وتحليــل النظــم،
واملدرســة املحمديــة للمهندســن ،)...وعــى الرغــم مــن إحــداث
مجموعــة مــن املؤسســات داخــل الجامعــات مــن أجــل تشــجيع
تلــك التكوينــات ،كاملــدارس الوطنيــة للعلــوم التطبيقيــة،
فــإن املغــرب يواجــه هجــرة الكفــاءات املكونــة يف الهندســة
املعلوماتيــة نحــو الخــارج .وال متكننــا اإلحصائيــات الوطنيــة مــن
تكويــن فكــرة واضحــة ودقيقــة حــول هــذه الظاهــرة .لكــن
مــا يــرده األســاتذة ورؤســاء مقــاوالت تكنولوجيــات اإلعــام
املغربيــة ،يكشــف عــن مــدى اســتفحال هــذه الظاهــرة.

 .13يجــب أن نوضــح أنــه إذا كانــت املعــارف يف مجــال تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال تطغــى عــى املعــارف يف مجــال محــدد ،فإننــا نتحــدث يف هــذه الحالــة عــن
مهــن تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال .أمــا إذا كان العكــس ،فإننــا نتحــدث عــن املهــن التــي تواجــه تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال ،أو املهــن التــي تشــجعها تلــك
التكنولوجيــات.
14 . Institut Montaigne. Enseignement supérieur et numérique ; connectez-vous ? Rapport juin 2017
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وبالفعــل ،عــى مســتوى أوروبــا ،تتوقــع اللجنــة األوروبيــة أن
يصــل النقــص يف الكفــاءات املتخصصــة يف مجــال الرقميات ســنة
2020إىل  800000شــخص( .((1ومــن الواضــح أن حاجــات البلدان
املتقدمــة إىل كفــاءات مؤهلــة ،والطابــع االنتقــايئ لسياســاتها يف
مجــال الهجــرة ،تعمــل عــى « اســتقطاب » الكفــاءات املكونــة
مجانــا يف الجامعــات العموميــة املغربيــة نحــو أســواق أخــرى،
ونحــو الــركات متعــددة الجنســيات يف الخــارج ،أو املنقولــة
إىل بلــدان أخــرى .وهكــذا ،فلــي نجعــل مــن الرقميــات داعمــة
التغيــر يف التعليــم العــايل ،ينبغــي جــذب الكفــاءات املكونــة يف
املغــرب بواســطة األمــوال العموميــة والحفــاظ عليهــا.
أمــا عــى مســتوى القيــادة واإلدارة ،فــا ميكــن قيــادة النظــام
وإدارتــه دون التوفــر عــى نظــام معلومــايت موثــوق بــه ،يؤمــن
املعلومــات ويعمــل عــى تحيينهــا باســتمرار .وبذلــك ،ينشــأ
نظــام للتعليــم العــايل متمكــن مــن املعطيــات .ويجــب أن ترافق
ذلــك ثــورة ثقافيــة لفائــدة الشــفافية ،واملحاســبة واملســاءلة،
وتقاســم املعطيــات ،ووضــع األدوات واملنصــات املســاعدة عــى
اتخــاذ الق ـرار ،وعــى القيــادة.
وعــى الصعيــد البيداغوجــي ،ميكــن للرقميــات أن تســاهم يف
التوفيــق بــن دمقرطــة التعليــم العــايل املغــريب وتوســيع قاعــدة
الطلبــة ،والجــودة ،وذلــك بتوفــر تكوينــات مختلطــة (حضوريــة
وعــن طريــق اإلنرتنيــت) ،وبوضــع إجــراءات للمصادقــة
عــى الــدروس واملحتويــات البيداغوجيــة مــن خــال خدمــة
بيداغوجيــة تقدمهــا املؤسســة الجامعيــة للطالــب(ة) .ويجــب
أن تـراوح أمنــاط التكيــف الجديــدة بــن الــدرس الحضــوري (أي
الــدرس الــذي يحــره الطالــب(ة) شــخصيا يف قاعــة الــدرس
ووجهــا لوجــه مــع األســتاذ(ة)) والــدرس عــر اإلنرتنيــت ،والعمل
الشــخيص للطالــب(ة) لخلــق تشــكيلة جديــدة ومبتكــرة
للتكويــن .فمــن الــروري بــذل الجهــود املتواصلــة عــى
املســتوى البيداغوجــي الرقمــي ،والــذي يشــكل تحديــا حقيقيــا
حتــى بالنســبة للــدول األكــر تقدمــا باملقارنــة مــع املغــرب(.((1

وأمــا عــى مســتوى التكوينــات الجامعيــة ،فســيلج الطلبــة
الذيــن ســيتخرجون يف املســتقبل ســوقا تنافســية ســتزداد فيهــا
أهميــة الرقميــات بشــكل قــوي ،وســيتعني عليهــم أن يكونــوا
مزوديــن بتكويــن يجمــع بــن الجــودة والقــدرة عــى االبتــكار.
أمــا انفتــاح تكوينــات العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة عــى
الرقميــات ،فيتمثــل يف وضــع مســالك تلتقــي فيهــا املعلوميــات
والعلــم ،والعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة؛ وهــو مــا مــن شــأنه
أن يرفــع مــن قيمــة تلــك املســالك ،ويبوئهــا املوقــع الــذي
تســتحقه يف عــر الرقميــات .وميكــن أن نفكــر يف بكالوريــا
خــاص بهــذا النــوع مــن املســالك ،والــذي ميكــن أن يــؤدي إىل
مســالك جامعيــة يف كليــات اآلداب والعلــوم اإلنســانية(.((1
وهكــذا تســاعد الرقميــات عــى تغيــر التعليــم العــايل ،وتؤثــر يف
النمــوذج التنظيمــي والبيداغوجــي واالقتصــادي .فهــي تشــكل
رافعــة لخلــق القيمــة يف التعليــم العــايل ،قصــد قيــادة البلــد
إىل مجتمــع املعرفــة .إن للثقافــة الرقميــة انعكاســات اقتصاديــة
واجتامعيــة وثقافيــة وسياســية .وإذا كانــت الرقميــات رافعــة
لخلــق القيمــة يف التعليــم العــايل مــن أجــل التوجــه نحــو
مجتمــع املعرفــة ،فإنــه يجــب عــى الجامعــة ،مــن خــال
التكويــن والبحــث العلمــي واالبتــكار ،أن تكــون حقــا طالئعيــا
للتنميــة الرقميــة يف البــاد.
إن وضــع مخطــط رقمــي للتعليــم العــايل يف أفــق  2030أمــر الزم
لتحقيــق التغيــر الــذي تنشــده الجامعــات املغربيــة ،وتعزيــز
اإلصالحــات التــي يعرفهــا التعليــم العــايل ،واملحافظــة عــى
الســيادة الرقميــة للبــاد.

15. Institut Montaigne. Op. cit. , p.4
16. Les Avis du Conseil économique social et environnemental. La pédagogie numérique un défi pour l’enseignement supérieur. Azwan
Djebara et Danielle Dubrac. Février 2015. Les éditions les journaux officiels. République Française
17. Conseil National du numérique. Jules Ferry. Bâtir une école créatrice et juste dans un monde numérique, 2014, p.50
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الفصل الثامن.
هيئة التدريس
يف ســياق إصــاح نظــام (اإلجــازة – املاســر – الدكتــوراه) ،مــن
الــروري تقييــم إســهام األســاتذة الباحثــن واإلكراهــات التــي
واجهــت تطبيــق اإلصــاح ،ليــس فقــط عــى مســتوى نســبة
التأطــر املشــار إليهــا أعــاه ،وإمنــا أيضــا يف عالقته بالتطــور الذي
عرفتــه دميوغرافيــة األســاتذة ،وباملهــام والكفايــات الجديــدة
التــي أخــذت تظهــر ،والتــي تحــث عــى إعــادة النظــر يف طبيعــة
مهنــة األســتاذ الباحــث.
وجديــر بالذكــر أن املداخــل الرئيســية ملقاربــة هيئــة التدريــس
يف هــذا التقييــم للتعليــم العــايل هــي التاليــة:
▪▪دميوغرافيــة املدرســن وعالقتهــا بنمــط ولــوج املؤسســات
الجامعيــة (املفتــوح أو املحــدود)؛
▪▪املهــام املنوطــة باألســاتذة الباحثــن يف النصــوص الترشيعيــة
والتنظيميــة بعــد مــرور أكــر مــن عرشيــن ســنة عــى تطبيــق
مرســوم  19فربايــر 1997؛
▪▪أمنــاط توظيــف األســاتذة الباحثــن يف عالقتهــا مبســتوى
الكفايــات املطلوبــة للتدريــس يف الجامعــة ومبقتضيــات
الشــفافية؛
▪▪تدبــر الحيــاة الوظيفيــة لألســاتذة الباحثــن يف عالقتــه
بتحفيزهــم وترقيتهــم؛

▪▪درجــة صالحيــة معايــر تقييــم األســاتذة الباحثــن ومــدى
تشــجيعها ألدائهــم البيداغوجــي.
لنسائل الدميوغرافية يف البداية.
»» .1ديمغرافية األساتذة الباحثين
» » .1.1معطيات استيعادية

ســجل عــدد األســاتذة الباحثــن زيــادة قدرهــا  33 %بــن ســنة
 2001وســنة  ،2016إذ انتقــل مــن  9903أســتاذ وأســتاذة إىل
 ،13170أي بزيــادة ســنوية قدرهــا  .1,92 %وتعتــر هــذه
الزيــادة بطيئــة باملقارنــة مــع الزيــادة املتســارعة التــي عرفهــا
عــدد الطلبــة ،والتــي فاقــت خمــس مــرات ( )187 %زيــادة
األســاتذة يف الفــرة نفســها.
وقــد عـرفـــت هـــذه الزيــادة بعــض التغـرات ،وميكــن أن منيــز
فيها أربع فرتات فـرعيـــة :متتـــد الفتـــرة األوىل مـــن سنـــة 2001
إىل سنـــة  ،2005وتتميـــز بـزيـــادة منتظمــة ولكنهــا قــارة قدرها
 7 %مــن عــدد األســاتذة الباحثــن .وتطابــق هــذه املرحلــة
تطبيــق إصــاح التعليــم العــايل املســتوحى مــن امليثــاق الوطنــي
للرتبيــة والتكويــن الــذي صــدر ســنة  ،1999متبوعــا ســنة 2003
باعتــاد الهندســة البيداغوجيــة الجديــدة القامئــة عــى نظــام
إجــازة – ماســر – دكتــوراه.

رسم بياين  .35تطور األعداد اإلجاملية لألساتذة الباحثني املداومني (القارين) بني  2001و2016
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مابــن ســنتي  2005و  ،2006انخفــض عــدد األســاتذة الباحثــن
بنســبة  8 %بســبب عمليـــة املغـــادرة الطـوعيـــة .التــي خفضت
عــدد األســاتذة الباحثــن مــن  10640ســنة  2005إىل  9773ســنة
 .2006وقــد أثـــر هـــذا اإلجــراء بشكـــل سلبـــي عــى الجامعات

التــي غـادرهـــا عــدد مـــن األساتـــذة ذوي الخبـــرة حتــى كادت
تزعــزع عمليـــة تأطيـــر الطلبـــة يف بعضها.
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رسم بياين  .36نسب املغادرة الطوعية باملقارنة مع األعداد
اإلجاملية لألساتـذة الباحثني بالجامعة
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الوطنــي للرتبيــة والتكويــن .وقــد كانــت كليــات اآلداب والعلــوم
اإلنســانية ،وكليــات العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة
األكــر تأثــرا بنســب مغــادرة مــن  12إىل  13%رغــم كونهــا
األكــر اكتظاظــا واألكــر اســتقطابا للطلبــة .وهــو أمــر يدعــو إىل
التســاؤل عــن مــدى مالءمــة وترابــط السياســات العموميــة.
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إن الطبيعــة االســتثنائية لهــذه املبــادرة وتوقيــت تطبيقهــا
مقارنــة باإلصــاح ،وكــذا األرقــام املعلنــة بعدهــا ،كلهــا عوامــل
تدعــو للتســاؤل ،فقــد ســجلت عمليــة املغــادرة الطوعيــة لســنة
 2005مغــادرة  1000أســتاذ باحــث بالجامعــة تزامنــا مــع

وقــد تــا هــذا الرتاجــع ،زيــادة بطيئــة يف األعــداد بنســبة
 7%يف الفــرة  ،2010-2006ثــم تصاعــدت بوتــرة أرسع بــن
 2010و 2016لتصبــح  .26%ويعــزى هــذا التحســن إىل تطبيــق
الربنامــج االســتعجايل بــن ســنتي  2009و 2012وكذلــك لعمليــة
تحويــل مناصــب املســاعدين إىل أســاتذة.
ولقــد تطــور ،بــن ســنتي  2001و ،2016عــدد األســاتذة الباحثــن
واألســتاذات الباحثــات بنفــس الرسعــة ،ولكــن بنســب مختلفــة.
ذلــك أن عــدد األســتاذات الباحثــات زاد بـــ  ،47 %أي بنســبة
زيــادة ســنوية متوســطة قدرهــا  .2,6 %أمــا عــدد األســتاذة
الباحثــن فلــم يــزد إال بنســبة .29 %

رسم بياين  .37تطور أعداد األساتذة الباحثني الدامئني حسب النوع بني  2001و2016
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ورغــم زيــادة أعــداد األســتاذات الباحثــات بوتــرة أرسع مــن
الوتــرة التــي تزايــدت بهــا أعــداد األســاتذة الباحثــن الذكــور،
فــإن هــؤالء (أي الرجــال) مازالــوا يشــكلون أغلبيــة هــذه الهيئــة.
وهكــذا انتقــل مــؤرش املســاواة بــن الجنســن مــن  0.31إىل
 ،0.36أي بزيــادة نقطتــن يف النســبة املئويــة خــال أكــر مــن
عرشيــة ونصــف ،مــن  24%ســنة  2001إىل  26%ســنة .2016

إن املســاواة بــن الجنســن يف التعليــم العــايل قــد تحققــت
لــدى الطلبــة بشــكل كيل تقريبــا ( 48 %مــن اإلنــاث) .بيــد أنهــا
ترتاجــع مــع ارتفــاع مســتوى الدراســات ( 43 %مــن اإلنــاث يف
املاســر ،و 39%يف أطروحــات الدكتــوراه) وتبــدو أنهــا بعيــدة
املنــال لــدى األســاتذة الباحثــن ( 26 %مــن النســاء) كــا يبينــه
الجــدول.

رسم بياين  .38توزيع األساتذة الباحثني حسب النوع بني  2001و2016
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(((

الــذي مل يــزد عــدد أعضــاء الرشيحــة الثانيــة إال بنســبة .15 %

جدول  .12حصة النساء من الساكنة الطالبية ويف هيئة التدريس
سلك اإلجازة

الطلبة %
سلك املاسرت

الدكتوراه

48

43

39

األساتذة الباحثني %
جميع األسالك
26

وعــى العكــس مــن ذلــك ،انخفــض عــدد األســاتذة الباحثــن
األصغــر ســنا ،وخاصــة منهــم املنتمــن للرشيحــة العمريــة -30
 34ســنة ،والذيــن تقــل أعامرهــم عــن  30ســنة :عــى التــوايل
( )-64%و( .)-79%ويفــر هــذا االنخفــاض بانقــراض إطــار
املســاعدين ،وتقليــص اآلجــال الرضوريــة إلنجــاز أطروحــة
الدكتــوراه ،وكذلــك ،ابتــداء مــن ســنة  ،2012توظيــف أســاتذة
يف ســن متقــدم نســبيا.

املصدر :معطيات خام قطاع التعليم العايل  -معالجة الهيئة الوطنية للتقييم 2017
» » .2.1هرم السن

يبــن تحليــل تطــور أعــداد األســاتذة الباحثــن وفــق رشائــح
الســن بــن ســنة  2001وســنة  2016انعكاســا كليــا لهــرم الســن
مــع شــيخوخة هيئــة التدريــس الجامعــي .وبالفعــل ،فــإن
عــدد األســاتذة الباحثــن البالغــن مــن العمــر  55ســنة فأكــر
قــد تزايــد بشــكل قــوي ،وخاصــة ضمــن رشيحــة  64-60ســنة.
وهكــذا نجــد أن عــدد األســاتذة الباحثــن الذيــن ينتمــون لهــذه
الرشيحــة العمريــة ســنة  2016أعــى بـــ  19مــرة مــا كانــت
عليــه ســنة  ،2001أي بزيــادة ســنوية متوســطة قدرهــا .21,7 %

تبيـــن دراســـة االرتبـــاط بني الســن والنوع فـــي سنـــة  2016أن
األســتاذات الباحثــات أصغــر سنـــا عــى العمــوم مـــن زمـالئهـــن
الذكـــور .والدليــل عــى ذلــك هو أن ثلث األســتاذات البـاحثـــات
تقـــل أعامرهــن عــن  45ســنة ،مقابــل 21 %فقــط مــن األســاتذة
الباحثــن الذكــور .ونالحــظ عكــس ذلــك متامــا بالنســبة
للمتقدمــن واملتقدمــات يف الســن 42 % :مــن الرجــال تفــوق
أعامرهــم  55ســنة وأكــر ،مقابــل  29 %مــن النســاء ،أي بفــرق
 13نقطــة مئويــة .بينــا يف ســنة  ،2001كانــت كلتــا النســبتني
ضعيفتــن 5 % :و 4 %عــى التــوايل ،وكان الفــرق بــن الرجــال
والنســاء ال ميثــل ســوى نقطــة مئويــة واحــدة.

أمــا األســاتذة الباحثــون الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 50
و 54ســنة ،والذيــن ينتمــون للرشيحــة العمريــة  49-45ســنة،
فقــد زاد عددهــم بدورهــم يف هــذه الفــرة ،ولكــن بإيقاعــات
مختلفــة .فقــد تضاعــف عــدد أفـراد الرشيحــة األوىل ،يف الوقــت

رسم بياين  .39توزيع األساتذة الباحثني املداومني حسب النوع والفئة العمرية بني  2001و2016
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يف غيــاب معطيــات حــول التوظيفــات الجديــدة ،وحــول اإلحالــة
عــى التقاعــد النســبي واملغــادرة الطوعيـــة ،وكـــذا الوفيـــات،
يصعــب القيــام بتوقعــات مضبوطــة بخصــوص عــدد األساتـــذة
الباحثيـــن الذيـــن سيبلغـــون ســن التقـاعـــد فـــي السنـــوات
املقبلــة .ومــع ذلــك ،فــإذا علمنــا بــأن ســـن اإلحالــة عــى
املعــاش بالنســبة لألســاتذة الباحثــن هــو  65ســنة ،واعتمدنــا
عــى الكيفيــة التــي يتوزعــون بهــا وفــق رشيحــة الســـن سنـــة

 ،2015ميكـــن أن نقـــدر ،دون أخـذ املتغيـرات سابقة الذكر بعني
االعتبــار ،عــدد هــؤالء األســاتذة الباحثــن واألســتاذات الباحثــات
املغادريــن بـــ  1565سنـــة  .2020وسيـرتفـــع هــذا العــدد إىل
 2744ســنة  ،2025و 2784سنـــة  .2030وبهذا سيكـــون العـــدد
املتـراكـــم للذين سيغـــادرون الجامعة بيـــن  ،2015و 2030هـــو
 7332أستـاذ بـاحـث وبـاحثـة ،أي مـا ميثـل  57 %مـن مجمـوع
األسـاتـــذة واألستـاذات الباحثيـــن سنـة .2015
67

» » .3.1تحليل بنية اإلطارات

إذا كان العــدد اإلجــايل لألســاتذة الباحثــن قــد زاد خــال الفرتة
املرتاوحــة بــن ســنتي  2001و ،2016فإن تطوره حســب «اإلطار»
قــد عــرف إيقاعــا مختلفــا .وهكــذا تضاعــف عــدد أســاتذة
التعليــم العــايل واألســاتذة املؤهلــن بنســب ســنوية متوســطة
قدرهــا عــى التــوايل  ،5,4 %و .5,8 %وقــد زاد عــدد األســاتذة
املربزيــن ،كذلــك ،ولكــن بنســبة أقــل ( 3,6 %يف املعــدل) ،هــذا
يف الوقــت الــذي عرفــت نســبة األســاتذة املســاعدين الزيــادة
األكــر بطئــا 0,8 %( :كنســبة ســنوية متوســطة).
ومــوازاة مــع ذلــك ،عــرف عــدد األســاتذة املســاعدين
واملســاعدين انخفاضــا مهــا .فقــد هبــط األول بـــ  87%بــن
ســنة  2001وســنة  .2016أمــا اإلطــار الثــاين ،أي املســاعدون،
فقــد اختفــى بشــكل شــبه نهــايئ ،إذ انتقــل عــدد املســاعدين
مــن  1707ســنة  2001إىل ثالثــة أســاتذة فقــط ســنة .2016
ويعــود ســبب ذلــك إىل كــون الــوزارة مل تعــد توظــف أي شــخص

يف هــذا اإلطــار.
ويف ســنة  ،2016كان ثالثــة أربــاع األســاتذة الباحثني واألســتاذات
الباحثــات ينتمــون إىل إطــاري أســتاذ التعليــم العــايل وأســتاذ
التعليــم العــايل مســاعد مقابــل  65 %ســنة  .2001ويعــود هــذا
التطــور إىل الزيــادة امللحوظــة التــي عرفتهــا نســبة أســاتذة
التعليــم العــايل التــي انتقلــت من  25 %ســنة  2001إىل  41 %ســنة
 .2016أمــا األســاتذة املؤهلــون ،فهــم ميثلــون  17 %مــن هيئــة
األســاتذة الباحثــن .وتشــكل الفئــات األخــرى أقليــة؛ وتتكــون ،يف
حــدود  ،5 %مــن اإلطــارات األخــرى 3 % :منهــم مــن األســاتذة
املربزيــن ،وتنتمــي الفئــة القليلــة املتبقيــة إىل إطــاري األســاتذة
املســاعدين واملســاعدين.
منــذ إصــاح  ،1997أخذ إطارا األســاتذة املســاعدين واملســاعدين
يف االنقــراض .وبالفعــل ،فقــد بلغــت نســبتهام ضمــن هيئــة
التدريــس  0,02%و 0,14%ســنة  2016عــى التــوايل ،مقابــل
 17%و 2%ســنة .2001
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بــن ســنتي  2001و 2016زاد عــدد األســتاذات الباحثــات برسعــة
أكــر مــن الرسعــة التــي زاد بهــا عــدد زمالئهــن الذكــور ،وذلــك
يف كل اإلطــارات .وقــد متيــزت ثالثــة إطــارات بنســب منو ســنوية
متوســطة مرتفعــة نســبيا ،وخاصــة لــدى األســتاذات الباحثــات.
ويتعلــق األمــر بإطــارات األســاتذة املؤهلــن ،وأســاتذة التعليــم
العــايل ،واألســاتذة املربزيــن .ومــن ناحيــة أخــرى ،لوحظــت
زيــادة ضعيفــة لــدى األســاتذة املســاعدين 6 % :بالنســبة
للرجــال ،و 28 %لــدى النســاء.

رسم بياين  .41حصة النساء األستاذات الباحثات حسب اإلطار
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يبــن توزيــع عــدد األســاتذة الباحثــن وفــق اإلطــار والنــوع،
أن نســبة األســتاذات الباحثــات قــد زادت بــن ســنة 2001
وســنة  2016يف كل اإلطــارات ،باســتثناء إطــار املســاعد حيــث
انخفضــت نســبتهن بعــر نقــط ،وذلــك دون أن تتجــاوز نســبة
األســاتذة الباحثــن الرجــال ،إذ يبقــى هــؤالء مهيمنــن كيفــا
كان إطارهــم ،باســتثناء األســاتذة املربزيــن حيــث تقــرب نســبة
النســاء ( )46 %مــن التكافــؤ مــع نســبة الرجــال ســنة .2016
» » .4.1تطور أعداد األساتذة الباحثين حسب نمط ولوج
المؤسسة

يبــن تحليــل تطــور أعــداد األســاتذة الباحثــن حســب منــط
ولــوج الطلبــة ملؤسســات التعليــم العــايل الجامعــي بــن ســنتي
 2001و ،2016تقــدم املؤسســات ذات الولــوج املفتــوح بـ ،68 %
يف الوقــت الــذي مل يــزد عــدد األســاتذة الباحثــن يف املؤسســات
ذات الولــوج املحــدود إال بـــ 19 %؛ وهــي نســبة تقــل عن نســبة

الزيــادة اإلجامليــة يف عــدد األســاتذة الباحثــن يف النوعــن مــن
املؤسســات معــا ( )33 %بـــ  14نقطــة .ويــدل هــذا االرتفــاع
لفائــدة مؤسســات التعليــم العــايل ذات الولــوج املحــدود عــى
بعــض القصــور يف السياســة العموميــة فيــا يخــص املؤسســات
ذات الولــوج املفتــوح.
ويبــن الرســم البيــاين  42أنــه ،بعــد الــروع يف اإلصــاح (إجــازة
– ماســر – دكتــوراه) مبــارشة ســنة  ،2004-2003شــهدت
مؤسســات الولــوج املفتــوح عــددا كبــرا مــن املغــادرات
الطوعيــة ســنة  ،2005بينــا عرفــت مؤسســات الولــوج املحــدود
عــددا أقــل مــن املغادريــن الطوعيــن .وزيــادة عــى ذلــك،
فــإن دعــم السياســات العموميــة باملــوارد البرشيــة ملواكبــة
الربنامــج االســتعجايل ،ومبــادرات  10.000مهنــدس و3300
طبيــب ،واألفشــورينغ ( )offshoringإلــخ ،قــد أعطــى األولويــة
للمؤسســات ذات الولــوج املحــدود.
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»» .2األساتذة واإلصالح
» » .1.2األساتذة وتزايد أعداد الطلبة ،ومستلزمات اإلصالح
والمهنة

تعتــر هيئــة التدريــس العنــر األســايس يف كل إصــاح تربــوي.
ومــع ذلــك ،فــإن تطبيــق إصــاح (إجــازة – ماســر – دكتــوراه)،
رغــم املكتســبات املهمــة التــي حققهــا والتــي ال ميكــن التقليــل
مــن شــأنها ،قــد عــرف ثالثــة أنــواع مــن العراقــل :تزايــد أعــداد
الطلبــة الــذي مل تســبقه رؤيــة اســترشافية ،وغيــاب تعبئــة
الفاعلــن وتحفيزهــم ملواجهــة الصعوبــات التــي أفرزهــا التغيــر
الكبــر املرتتــب عــن إصــاح شــمويل ،وعــدم إعــداد األســاتذة
الباحثــن رغــم انخراطهــم مبــا فيــه الكفايــة حتــى يتمكنــوا مــن
متلــك هــذا التغيــر.
أصبــح اكتظــاظ الطلبــة يف الجامعــة املغربيــة ظاهــرة بنيويــة
بســبب النقــص الحاصــل يف التوقــع بنــاء عــى مقاربــة اســتباقية،
واالرتفــاع املطــرد يف أعــداد الحاملــن لشــهادة البكالوريــا الذيــن

يتعــن عــى الجامعــة اســتقبالهم .والواقــع أن قــدرة املؤسســات
ذات الولــوج املحــدود محــدودة جــدا ،وذلــك رغــم إحــداث
مؤسســات جديــدة .لذلــك اتجــه تدفــق الوافديــن الجــدد
عــى الجامعــة ،بحكــم الواقــع ،نحــو املؤسســات ذات الولــوج
املفتــوح التــي مل تشــهد ســوى إحــداث مؤسســتني جديدتــن
منــذ الربنامــج االســتعجايل ،هــا كليــة متعــددة التخصصــات،
وكليــة للرشيعــة((( وبعــض املشــاريع األخــرى مل تــر النــور بعــد.
وهكــذا أصبحــت هــذه املؤسســات تعيــش إكراهــات ناتجــة
عــن التفــاوت الحاصــل بــن تزايــد أعــداد الطلبــة ونســبة
التأطــر ،وهــو مــا كانــت لــه انعكاســات أثنــاء مراجعــة ،2014
تلــك املراجعــة التــي أفضــت إىل:
▪▪إلغــاء عنــارص املجــزوءات ،واعتبــار املجــزوءة وحــدة تكوين؛
وهــو مــا ترتــب عنــه االنتقــال مــن  4مجــزوءات يف األســدوس
الواحــد إىل ســت مجــزوءات؛
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▪▪تقليــص عــدد ســاعات الــدروس بالنســبة للطلبــة ،وبالتــايل،
التقليــص مــن عــدد الســاعات لألســاتذة الذيــن أرهقهــم
تعويــض النقــص يف التأطــر؛
▪▪إلغــاء املجــزوءات املســتعرضة للحفــاظ عــى مجــزوءة
«اللغــة وعلــم املصطلحــات التقنيــة» وحدهــا؛
▪▪ الحفــاظ عــى هــذه املجــزوءة املســتعرضة يف الســنة األوىل فقط
( S1و ،)S2عــوض الســنتني املنصــوص عليهام يف هندســة 2009؛
▪▪إلغاء األشغال التطبيقية غالبا يف األسدوس األول.
وهكــذا ،تراجــع العمــل العمومــي عــن اإلصــاح يف العمــق
لتفــادى الصعوبــات التــي يواجههــا تطبيقــه ،علــا بــأن ذلــك
التطبيــق يتطلــب ،يف الوقــت نفســه ،مواكبــة مزدوجــة مــن
حيــث البنيــة التحتيــة والتأطــر ،وإعــداد األســاتذة الباحثــن
بعمــق للمقتضيــات الجديــدة التــي أدخلهــا اإلصــاح،
وملســتلزمات املهنــة باعتبارهــا كذلــك.
وإىل جانــب ضعــف التأطــر ،هنــاك قصــور آخــر ،يعيــق بشــكل
حقيقــي تنميــة الكفــاءات البيداغوجيــة لهيئــة األســاتذة
الباحثــن .ويتعلــق األمــر بالتكويــن البيداغوجــي ســواء عنــد
التوظيــف ،أو خــال الخدمــة بالنســبة لألســاتذة الباحثــن
املرســمني .واملالحــظ أن الوعــي بــرورة البيداغوجيــا الجامعيــة
آخــذ يف االنتشــار يف اآلونــة األخــرة بالجامعــات األوروبيــة(((.
» » .2.2النصوص التنظيمية ومهام األساتذة الباحثين

يبــن تحليــل النصــوص الترشيعيــة التــي تحــدد مهــام األســاتذة
الباحثــن أن هــذه املهــام موســعة وعامــة بشــكل كبــر .وهكــذا،
نــص مرســوم  17أكتوبــر  1975يف شــأن النظــام األســايس الخــاص
بهيئــة األســاتذة الباحثــن ،بشــكل مقتضــب ،عــى أن مهامهــم
تشــمل أنشــطة التدريــس ،والتأطــر ،والبحــث ،واألنشــطة التــي
تخــدم الصالــح العــام( .املــادة  .)3وقــد جــاء مرســوم  19فربايــر
 1997لتوضيــح هــذه املهــام «التقليديــة» ،ويضيــف إليهــا مهــام
جديــدة .وبعبــارات املــادة  4مــن هــذا املرســوم ،يعهــد إىل
األســاتذة الباحثــن باملهــام التاليــة:
▪▪املســاهمة يف إعــداد برامــج التعليــم والتكويــن والســهر عــى
تنفيذهــا يف شــكل دروس رئيســية وأعــال توجيهيــة وأعــال
تطبيقيــة؛
▪▪القيــام ،متــى اســتلزمت الحاجــة ذلــك ،وبتعــاون مــع
األوســاط املهنيــة ،بتحيــن مضامــن ومناهــج التعليــم؛
▪▪تنظيــم وتوزيــع حصــص التعليــم داخــل الشــعب أو
املجموعــات البيداغوجيــة؛

▪▪تقييــم ومراقبــة معلومــات ومؤهــات الطلبــة واملســاهمة يف
الحراســة ويف لجــان االمتحانــات واملباريــات؛
▪▪املســاهمة يف تنميــة البحــث األســايس والتطبيقــي
والتكنولوجــي وكــذا الرفــع مــن قيمتــه؛
▪▪املســاهمة يف التكويــن املســتمر ألطــر القطاعــن العــام
والخــاص ،ونــر الثقافــة واملعــارف العلميــة والتقنيــة ،والقيــام
لهــذه الغايــة بتنظيــم تداريــب دراســية ونــدوات متخصصــة
ومحــارضات عامــة ومعــارض لألشــغال؛
▪▪القيــام بتبــادل املعلومــات والوثائــق والتعــاون العلمــي
مــع معاهــد ومراكــز وهيئــات البحــث املامثلــة الوطنيــة
واألجنبيــة ومــع الجامعــات املحليــة والقطاعــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة؛
▪▪املســاهمة يف تأطــر مشــاريع نهايــة الدراســة واألعــال
امليدانيــة؛
▪▪وزيــادة عــى ذلــك ،يكلــف أســاتذة الطــب والصيدلــة
وطــب األســنان بوظائــف العــاج والوقايــة والتســيري داخــل
التكوينــات االستشــفائية وخاصــة داخــل املراكــز الطبيــة.
وبالرغــم مــن تبيــان املهــام املنوطــة باألســاتذة الباحثــن فإنهــا
تبقــى عامــة ودون توضيــح لكيفيــة اســتعاملها وتطبيقهــا،
باســتثناء مــا تجســد يف تحديــد عــدد الحصــص األســبوعية التــي
ميارســها كل أســتاذ حســب اإلطــار الــذي ينتمــي إليــه .مثــا ،ال
يوجــد أي حكــم تنظيمــي يلــزم األســتاذ الباحــث بتحســن طرقــه
البيداغوجيــة ،وتطويــر أنشــطة الطلبــة خــارج حصتــه الدراســية.
كــا ال يوجــد أي حكــم تنظيمــي يلــزم أســتاذ التعليــم العــايل
بتأطــر أطروحــات الدكتــوراه ،واجتــذاب مشــاريع البحــث
وتأطريهــا ،أو إعــداد مســالك املاســر والبحــث .ويضــاف إىل
هــذا أن هــذه املهــام ال تواكــب املتطلبــات الجديــدة ملهنــة
األســتاذ الباحــث.
» » .3.2تنوع المهام الناتج عن تحول المهنة

يتبــن مــن هــذه املســتلزمات املهنيــة ،وجــود هــوة صارخــة
بــن املهــام املنوطــة باألســاتذة الباحثــن يف النصــوص الترشيعية،
وواقــع الــروط التــي متــارس فيهــا تلــك املهــام .وهــذه املســألة
تســتحق كل االنتبــاه .إن االنتقــال مــن جامعــة النخــب إىل
جامعــة مفتوحــة يف وجــه أعــداد كبــرة مــن الطلبــة ،ومنــو
املامرســات املســتعارة فيــا يخــص رشاكات التكويــن ،ومتويــل
البحــث العلمــي ،ومشــاريع املؤسســات ،والتطبيــق التدريجــي
لنظــام (إجــازة – ماســر – دكتــوراه) ،كل تلــك التحــوالت تتــم يف

3 Jean-Marie DeKetele, « La pédagogie universitaire. Un courant en plein développement », Revue française de pédagogie, n° 172, juin-juilletaoût 2010.
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وســط كان يتميــز بالتعقيــد(((.
يف فرنســا ،مثــا ،شــكلت مهــام األســتاذ الباحــث ودوره يف إطــار
جامعــة مفتوحــة ،موضــوع مجموعــة مــن التقاريــر أنجــزت
بطلــب مــن الدولــة :يلــح أحــد تلــك التقاريــر((( عــى تنــوع
مهــام األســتاذ الباحــث ،وعــى صعوبــة مامرســتها بإتقــان ملــدة
طويلــة ،وعــى عــدم االعــراف لألســاتذة الباحثــن بإنجازهــم
لبعــض تلــك املهــام.
ويقــرح هــذا التقريــر تصنيــف مهــام األســتاذ الباحــث إىل ثالثــة
أصناف:
 املهــام امللزمــة قانونيــا لألســاتذة الباحثــن ،وهــي أنشــطةالتدريــس الرســمية دون متييــز بــن التعليــم الحضــوري
والتعليــم عــن بعــد أو بــن التكويــن األســايس والتكويــن
املســتمر؛
 أعــال التنشــيط واملســؤوليات الجامعيــة ،كتحمــل مســؤوليةالفــرق البيداغوجيــة ،واســتقبال الطلبــة الجــدد ،ومهــام
الهندســة البيداغوجيــة ،وتثمــن البحــث ،ووضــع الربامــج
الدوليــة...؛
 وأنشطة البحث مبا فيها اإلرشاف عىل األطروحات.ولقــد أوجــب نظــام  LMDتنويــع مهــام ووظائــف األســاتذة
الباحثــن ،دون أن يكونــوا قــد أعــدوا لبعضهــا مســبقا .وزيــادة
عــى ذلــك ،فــإن الجامعــة «املفتوحــة» خلقــت مســتلزمات
جديــدة ،وحاجــة األســتاذ الباحــث إىل كفايــات جديــدة ،كتقديم
الــدروس ألعــداد كبــرة مــن الطلبــة باســتعامل التكنولوجيــات
الجديــدة وقاعــات العــرض ،واالرتقــاء مبســتوى املحــارضات
التــي تلقــى أمــام مجموعــات متعــددة مــن الطلبــة ،واســتعامل
األدوات الرقميــة لتــدارك النقــص الحاصــل يف مختــرات
التجريــب ،والتدريــس عــن بعــد ،وإعــداد الــدروس املكثفــة
املفتوحــة عــر اإلنرتنيــت  ،MOOCإلــخ.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ولــد نظــام  LMDأمنــاط تأطــر جديــدة،
كالوصايــة ( ،)Tutoratوالعمــل مع مجموعــات صغرية ،واإلرشاف
عــى التداريــب ،وحضــور اجتامعــات التنســيق والتشــاور
بخصــوص اإلصــاح ،ومهننــة املســالك .وتطلــب اإلصــاح ،كذلــك،
مــن األســاتذة القيــام ببعــض املهــام اإلداريــة ،كرئاســة املســلك،
واإلجــازات ،واملاســر ،زيــادة عــى رئاســة الشــعبة التــي كانــت
موجــودة قبــل اإلصــاح ،ومســؤولية املجــزوءات وتنســيقها،
وتســيري مختــرات البحــث ،وتــويل مســؤولية مراكــز دراســات

الدكتــوراه ومســؤولية فــرق البحــث ...يضــاف إىل ذلــك ،بالنســبة
للبعــض ،اإلرشاف عــى أطروحــات الدكتــوراه ،وإعــداد مشــاريع
التعــاون والرشاكــة الوطنيــة والدوليــة .مــع العلــم أن كثـرا مــن
هــذه املهــام مل يكــن لهــا وجــود يف النظــام القديــم قبــل مجــيء
إصــاح إجازة-ماســر-دكتوراه.
وقــد بــدأ االنقســام بــن مهــام اإلدارة ومهــام البحــث ومهــام
التدريــس يتــاىش لفائــدة العمــل باملشــاريع التــي تشــكل جــزءا
مــن مــروع تنميــة الجامعــة أو مــروع املؤسســة .ويدفــع
هــذا التنــوع يف الوظائــف واملهــام إىل التفكــر يف إعــادة تحديــد
طبيعــة املهنــة ،ووضــع معايــر جديــدة لتقييــم مســار األســتاذ
الباحــث.
إن مســتقبل التعليــم العــايل يتوقــف عــى مهنــة األســتاذ
الباحــث املنخــرط يف نظــام جديــد للعمــل ،والــذي يجــب أن
تتمتــع مهنتــه باعــراف اجتامعــي جديــد.
» » .4.2التدريس والتعلمات :وجهة نظر الطلبة

مكنــت الورشــات املنجــزة عــى شــكل  12مجموعــة بؤريــة
مــع الطلبــة يف دجنــر  2017مــن اســتجالء وجهــة نظــر الطلبــة
بخصــوص التكوينــات وطــرق التدريــس ،وتقييمهــم لألســاتذة.
يشــر الطلبــة إىل أن أغلبيــة األســاتذة ال يخربونهــم بأهــداف
الــدروس ،ومحتويــات املجــزوءات ،وأمنــاط االمتحانــات
واملراقبــات املســتمرة.
وزيــادة عــى ذلــك ،فــإن الطلبــة ال يطلعــون إال نــادرا عــى
محتويــات املجـــزوءات .وإذا كان بعــض املـدرسيـــن يخبـــرون
طلبتهــم باملحـــاور الكــرى لدروســهم ،فــإن أقليــة منهــم هــي
التــي تفعــل ذلــك بالنسبـــة ألمنـــاط التقييـــم واملـراقبـــة؛ وهـــو
مــا يــدل عــى غيــاب قواعــد موحــدة ومشــركة ومقبولــة مــن
قبــل جميــع األســاتذة عــى صعيــد املؤسســة ،متكــن مــن إخبــار
الطلبــة بأهــداف الــدروس ،وكيفيــة ســرها ،ومنــط تقييمهــا.
وجــل االرتســامات املســتقاة خــال املجموعــات البؤريــة مــع
الطلبــة تعززهــا آراء وخالصــات املســؤولني الجامعيــن بهــذا
الخصــوص خــال الورشــة بتاريــخ  21شــتنرب .2017
ويشــر هــؤالء الطلبــة ،كذلــك ،إىل الغيــاب املتكــرر لبعــض
األســاتذة دون إشــعارهم بذلــك مســبقا .وتزيــد برمجــة الحصص
االســتدراكية مــن تفاقــم هــذه الوضعيــة ،وخاصــة يف الحــاالت
التــي تؤجــل فيهــا تلــك الحصــص إىل الفــرة التــي تســبق
االمتحانــات مبــارشة .وتتعقــد هــذه الوضعيــة أكــر عندمــا

4 . Emmanuelle Annoot, Le métier d’enseignant chercheur, in Imelda Elliott et al., Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation, De
Boeck Supérieur « Pédagogies en développement », 2011 (1re éd.), p. 221-231
5 . Mission conﬁée à Bernard Belloc, le 11 avril 2003 : Propositions pour une modiﬁcation du décret 84-431 portant statut des enseignants
chercheurs
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يحــاول عــدد كبــر مــن األســاتذة يف نفــس املســلك اســتدراك
الحصــص التــي تغيبــوا عنهــا يف نفــس الوقــت.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يؤكــد الطلبــة أن وضــع اســتعامالت الزمــن،
وبرمجــة الــدروس ،كثـرا مــا يرومــان إرضــاء أولويــات األســاتذة
الباحثــن واالســتجابة لرغباتهــم ،وذلــك عــى حســاب اإلكراهــات
الخاصــة بالطلبــة .ومــن أمثلــة ذلــك ،الحالــة التــي يربمــج فيهــا
درس يف بدايــة الصبــاح ،والــدرس الــذي يليــه يف بدايــة أو نهايــة
مــا بعــد الــزوال؛ مــا يلــزم الطالــب بالبقــاء نفــس اليــوم يف
الكليــة أربــع أو ســت ســاعات دون فعــل أي يشء ،مــع العلــم
بــأن معظــم الطلبــة ال يتوفــرون عــى إمكانيــة تنــاول وجبتهــم
الغذائيــة يف عــن املــكان ،أو االنـراف إىل منازلهــم ثــم العــودة
ثانيــة إىل الكليــة أو املدرســة يف اليــوم نفســه.
ولوحــظ ،أيضــا ،عــدم رضــا الطلبــة عــن كيفيــة تنظيــم التعليــم
(دروس ،وأشــغال موجهــة ،وأشــغال تطبيقيــة) ،إذ تــدرس أغلبيــة
املجــزوءات عــى شــكل دروس نظريــة عامــة ال تســتدعي أيــة
مشــاركة مــن قبــل الطلبــة .وقليلــة هــي األشــغال التطبيقيــة أو
املوجهــة الحقيقيــة ،ألن صيغــة املحــارضات هــي املهيمنة .وحتى
يف كليــات العلــوم ،فــإن طريقــة املحــارضات هــي الســائدة كــا
يشــر إىل ذلــك أحــد املشــاركني يف هــذه االســتجوابات بقولــه:
« يتفــادى األســاتذة األشــغال التطبيقيــة ،ويفضلــون الــدروس
النظريــة بســبب ارتفــاع عــدد الطلبــة الذيــن يحــرون نفــس
الــدرس ،ونظـرا لعــدم توفــر الوقــت الــكايف » .وال تســتثنى كليــة
العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة مــن هــذه القاعدة،
كــا يؤكــد ذلــك أحــد الطلبــة بقولــه« :بالنســبة لكليــة الحقوق،
لــكل أســتاذ منهجيتــه .ال وجــود إال للــدروس النظريــة .ال يفعــل
الطالــب أي يشء طيلــة األســدوس .إنــه الكســل املطبــق .وهــذا
مــا يدفعــه إىل التغيــب عــن الــدروس .ملــاذا الحضــور؟ األســتاذ
يــويص بكتــاب أو مطبــوع للــدرس ،ومــا عــى الطالــب إال أن
يقــرأه .هــذه ليســت طريقــة جيــدة».
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كــا أشــار الطلبــة املعربــون ،مــع العلــم أن التدريــس يتــم
باللغــة العربيــة بالثانــوي العمومــي ،والذيــن ســجلوا يف املســالك
التــي تلقــن فيهــا الــدروس باللغــة الفرنســية إىل املشــاكل
الكثــرة التــي تطرحهــا لهــم لغــة التدريــس ،والتــي يعــاين منهــا
الطلبــة خــال األسدوســن األول والثــاين ( 1و )2بشــكل خــاص،
وخاصــة يف مــواد العلــوم ،واالقتصــاد ،والقانــون التــي تــدرس
باللغــة الفرنســية؛ وهــو مــا يفــر النســب املرتفعــة للتكـرارات
ومغــادرة الدراســة الجامعيــة (الفصــل  .)IIومــع ذلــك ،فــإن
تلــك الصعوبــات تدلــل وتصبــح حســب الطلبــة قابلــة للتجــاوز،
مبجــرد مــا يجتــاز الطالــب(ة) األسدوســن األولــن ،حيــث
يتمكــن غالبيتهــم مــن االســتئناس باللغــة الفرنســية ،واكتســاب
رأســال لغــوي ميكنــه مــن متابعــة دراســاته فيــا بعــد دون
صعوبــات كبــرة.

ويــرى ،دامئــا ،الطلبــة املشــاركون يف املجموعــات البؤريــة ،أن
تحريــر امللخصــات ،وأخــذ رؤوس األقــام يطرحــان مشــاكل جمة
لــكل الطلبــة ،وذلــك كيفــا كانــت لغــة التدريــس ،ومســتوى
الدراســات ،وحقــل املــواد .ويعــرف الطلبــة بعــدم متكنهــم
مــن تقنيــات التحريــر وأخــذ النقــط .ويعــود هــذا النقــص يف
املنهجيــة الــذي يعــاين منــه الطلبــة ،إىل طــرق التدريــس التــي
تعتمــد عــى أســلوب اإللقــاء حيــث تقــدم املحــارضات برسعــة
دون إرشاك الطلبــة ،وإىل غيــاب الدعامــات البيداغوجيــة ،وإىل
الصعوبــات التــي يعــاين منهــا بعــض األســاتذة يف تبليــغ أفكارهم
إىل الطلبــة .هــذه هــي بعــض العوامــل التــي يفــر بهــا الطلبــة
الصعوبــات التــي يعانــون منهــا.
وتكتســـي وجهـــة نظـــر الطلبـــة أهميتهــا يف هــذا التقييم .فهي
تعــر عــن الصعوبــات التنظيميــة والبيداغوجيــة واملنهجيــة
التــي يعــاين منهــا نظــام تكويــن مكتــظ يتميــز بتوســع قـاعـــدة
الطلبـة.
لهــذا تتأكــد أهميــة إرشاك الطلبــة يف إبــداء الــرأي حــول تنظيــم
التدريــس وتلقينه.
»» .3نمط توظيف األساتذة والمساءلة
» » .1.3نمط التوظيف

تنــص الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح  2030-2015عــى وضــع
برنامــج عمــل عــى املــدى القريــب يهــدف إىل تكويــن وتوظيف
 15000أســتاذ باحــث يف أفــق  2030لالســتجابة للحاجــات مــن
أطــر بنيــات البحــث ،ولتعويــض األســاتذة الباحثــن الذيــن
ســيحالون عــى التقاعــد ،والنهــوض بالبحــث العلمــي يف
املجــاالت ذات األولويــة .إنهــا عمليــة كــرى .ويف هــذا الصــدد
يجــب ،أوال وقبــل كل يشء ،مســاءلة منــط التوظيــف.
بحســب النصــوص الترشيعيــة املحــددة ملســطرة توظيــف
األســاتذة املســاعدين ،يجــب أن يتوفــر يف املرتشــح لهــذا املنصب
رشطــان :أن يكــون حاصــا عىل شــهادة الدكتــوراه ،وأن ال يتعدى
عمــره  40ســنة عــى األكــر .وميكــن متديــد هــذا الســن مبــدة
تســاوي مــدة الخدمــات ســارية املفعــول بالنســبة للتقاعــد دون
أن يتعــدى ســن .45
ورغــم االســتقاللية اإلداريــة واملاليــة التــي تتوفــر عليهــا
الجامعــة ،فــإن توظيــف األســاتذة الباحثــن يبقــى محكومــا
بعــدد املناصــب املاليــة التــي تخصصهــا الــوزارة لــكل جامعــة.
ومبقتــى مســطرة التوظيــف املعمــول بهــا ،تتدخــل يف هــذه
العمليــة املؤسســة املعنيــة ،والجامعــة التــي تتبــع لهــا تلــك
املؤسســة ،والــوزارة الوصيــة ،وكذلــك القطاعــات الوزاريــة
األخــرى .وتــر تلــك العمليــة ،التــي تســتغرق ســنتني طويلتــن،
باملؤسســات التــي يتعــن عليهــا االســتجابة لحاجاتهــا مــن

األســاتذة يف الحــن(((.
ويحــدد ق ـرار لوزيــر التعليــم العــايل وتكويــن األطــر والبحــث
العلمــي كيفيــة تنظيــم مبــاراة توظيــف األســاتذة املســاعدين(((.
وتتكــون لجنــة املبــاراة مــن خمســة أعضــاء كلهــم مــن أســاتذة
التعليــم العــايل .ويشــرط أن يكــون عضــوان منهــم مــن خــارج
املؤسســة املعنيــة .ويعــن رئيــس الجامعــة أعضــاء اللجنــة
باقــراح مــن رئيــس املؤسســة املعنيــة .وتتــم مبــاراة االنتقــاء
عــى مرحلتــن :دراســة ملــف املرتشــحني (الشــهادات وأشــغال
البحــث والخــرة  )...ثــم عــرض مقابلــة مــع اللجنــة للمرتشــحني
املقبولــن يف املرحلــة األوىل.
وتثري هذه املسطرة ثالث مالحظات:
 إن رشط الحصــول عــى الدكتــوراه ال يضمــن كفــاءة التدريــسيف الجامعــة ،وحتــى قــدرة املرتشــح عــى أن يكــون باحثــا .فقد
أقــر الطلبــة أثنــاء املقابــات الجامعيــة التــي أجريــت معهــم
أن العديــد مــن األســاتذة يجــدون صعوبــات يف التواصــل
أثنــاء دروســهم .أمــا عــى مســتوى اإلنتــاج العلمــي ،فقــد بــن
تقييــم البحــث يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة((( أن مــا
يقــارب نصــف األســاتذة مل ينــروا أي كتــاب أو مقــال منــذ
حصولهــم عــى الدكتــوراه.
 إن الخصــاص يف التأطــر ،والحــرص عــى «اســتعامل» املنصــباملــايل املتوافــر ،يســاعدان عــى قبــول بعــض املرتشــحني وإن
كان مســتوى كفاءتهــم غــر مضمــون .وتجــدر اإلشــارة إىل
أن األســاتذة املســاعدين الذيــن ال يتــم اقرتاحهــم للرتســيم
بعــد مــي فــرة تدريبهــم هــم إمــا مجــازون ،أو موظفــون
كانــوا ينتمــون لــإدارة ،ويعــاد إدماجهــم يف إطارهــم األصــي.
وعمليــا ،مــن النــادر أن ال يرســم أســتاذ مســاعد.
 يف بعــض الحــاالت ،تثــر مســطرة التوظيــف شــكوكا تتعلــقمبوضوعيــة هيئــة التوظيــف ،وبالعالقــات الزبونيــة املحتملــة
داخلهــا .وإن إحــدى النقــط التــي تســتحق االنتبــاه هــي
الطابــع املحــي للتوظيــف ،وميــل بعــض لجــن التوظيــف إىل
تفضيــل املرشــحني الــذي تخرجــوا مــن املؤسســة التــي ينتمون

إليهــا .وقــد أشــارت دراســة أنجــزت لفائــدة املجلــس األعــى
للرتبيــة ســنة  (((2008إىل نشــوء امليــل لهــذه الظاهــرة ضمــن
هيئــة األســاتذة الباحثــن.
إطار  .4مراحل توظيف األساتذة بالتعليم العايل
يف فرنسا ،يتم التوظيف عىل مرحلتني متتاليتني:
املرحلــة األوىل للتأهيــل مــن قبــل املجلــس الوطنــي للجامعــات ،ثــم
املرحلــة الثانيــة للتوظيــف الفعــي مــن قبــل املؤسســات.
▪▪الهــدف مــن املرحلــة الوطنيــة التــي تشــبه التأهــل هــو التأكــد
مــن كــون املرتشــحني يتوفــرون عــى املواصفــات أو املؤهــات
الرضوريــة ملامرســة مهــام األســتاذ املؤهــل أو األســتاذ.
▪▪الهــدف مــن املرحلــة املحليــة هــو متكــن املؤسســات مــن
توظيــف مرتشــحني يســتجيبون لحاجاتهــا الخاصــة و /أو ألولوياتهــا
االســراتيجية.
يعتــر النمــوذج الفرنــي األقــل إتباعــا بينــا تعــد إيطاليــا البلــد
الوحيــد يف أوروبــا الــذي يلجــأ إىل هيئــة وطنيــة يف مســطرة توظيــف
األســاتذة الباحثــن ولكــن وفــق صيغــة مغايــرة
املصدر:
« Le recrutement, le déroulement de carrière et la formation des
enseignants-chercheurs », rapport n°2015073-, septembre 2015,
Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et
de la recherche-France.p.36

ال تقــوم الجامعــة أو املؤسســة بأيــة مواكبــة لألســتاذ الجديــد
بعــد تعيينــه مــن حيــث التكويــن البيداغوجــي والتوجيــه،
واالســتئناس ،واإلدمــاج يف املهنــة .فمــن املســلم بــه حاليــا أن
الحاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه ال يحتــاج ،يف بعــض الحــاالت،
أي تكويــن بيداغوجــي ،وبأنــه يســتطيع أن يتكلــف بالتدريــس
مبــارشة يف التعليــم العــايل اعتــادا عــى إمكاناتــه الذاتيــة،
ودون أي تكويــن باســتثناء مــا قــد يكــون لــه مــن تجربــة
تدريــس ســابقة .والحاصــل أن العديــد مــن الدراســات تلــح
عــى صفــات األســتاذ املتمكــن مــن «فــن التدريــس» باعتبارهــا
عن ـرا حاســا( ((1يف نجــاح الطلبــة ويف فشــلهم .وزيــادة عــى
ذلــك ،فــإن املوظــف الجديــد يــرك ،عــادة لوحــده ،وال يوجــد
أي منــط للتأطــر ميكــن األســاتذة القدمــاء ذوي الخــرة مــن
مواكبتــه أثنــاء فــرة التدريــب وتقييــم كفاياتــه.
إىل متــى ميكننــا التغــايض عــن التكويــن البيداغوجــي الــذي هــو
ركيــزة الجــودة التــي تنــادي بهــا الرؤيــة االسـراتيجية؟

6. Mina Kleiche-Dray et Saïd Belcadi, 2008, L’université marocaine en processus d’autonomisation, Publications du CSE.
 .7قـرار لوزيــر التعليــم العــايل وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي رقــم  1125.97صــادر يف  28مــن صفــر  4( 1418يوليــو  )1997بتحديــد إجـراءات تنظيــم املبــاراة الخاصــة
بتوظيــف أســاتذة التعليــم العايل املســاعدين.
 .8تقييم تحت إرشاف وزارة التعليم العايل ،منجز من طرف فريق تحت رئاسة محمد الرشقاوي سنة .2006
9. Rahma Bourqia: (Coordination et Contribution), Contributeurs : Mohamed Tozy Hassan Rachik, Mohamed El Ayyadi, Kamel El Melakh,
Mohamed Abdourrebbi Ahmed Siraj. Enquête menée au profit du Conseil supérieur de l’éducation en 2008-09, p.30.
يف هــذا التقريــر الــذي اســتهدف عينــة ممثلــة مــن املدرســن نقــرأ مــا يــي »:يف املغــرب ،بشــكل عــام ،حصــل  24%مــن األســاتذة عــى الدكتــوراه يف املؤسســات التــي
يعملــون فيهــا .نالحــظ ،بالتأكيــد ،اتجــاه هــذه املامرســة نحــو االنخفــاض يف الجامعــات الجديــدة .ولكنهــا تبقــى شــائعة يف محــور الربــاط الــدار البيضــاء وفــاس الــذي
يحــوي أقــدم الجامعــات املغربيــة 36% .مــن أســاتذة تلــك الجامعــات أنجــزوا أطروحاتهــم فيهــا .ولوحظــت هــذه الظاهــرة أيضــا يف شــعب الدراســات اإلســامية حيــث
أنجــز  61%مــن األســاتذة أطروحاتهــم يف املؤسســات التــي يشــتغلون فيهــا».
10 . Chbani Hmamouchi Aziza, L’évaluation : le parent pauvre de l’enseignement supérieur, IRES, 2005
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لعــل إنشــاء  8مــدارس جديــدة بالجامعــات عــى منــوذج
املــدارس العليــا لألســاتذة ،كــا جــاء يف مخطــط وزارة التعليــم
العــايل والبحــث العلــم ،هــي فرصــة ذهبيــة مــن أجــل إحــداث
مدرســة أو معهــد متخصــص يف التكويــن البيداغوجي والهندســة
البيداغوجيــة لفائــدة األســاتذة الباحثــن ســواء كتكويــن أســايس
للجــدد أو مســتمر للمامرســن.
» » .2.3التقييم والمساءلة األكاديمية

تنــدرج مســاءلة األســاتذة الباحثــن أكادمييــا مــن زاويــة مبــدإ
تقييــم التعليــم العــايل .وكــا يقــول أحــد الباحثــن« ،إن تقييــم
الجامعيــن ينــدرج ضمــن طريقــة تقييــم أوســع للجامعــات
ولفعاليتهــا ونجاعتهــا وأدائهــا»( ((1كــا يجــب التمييــز بــن
التقييــم واملراقبــة .إن غايــة التقييــم هــي التحســن املســتمر
للنظــام الجامعــي الــذي ينخــرط األســاتذة الباحثــون يف عمليتــه.
وهــذا مــا يدعــو إىل مســاءلة التقييــم طيلــة الحيــاة املهنيــة
واآلليــات املعمــول بهــا حاليــا.
إن مســطرة الرتقيــة تعطــي أهميــة كبــرة ألنشــطة التدريــس
والبحــث يف ترقيــة األســتاذ .وتقــوم تلــك الرتقيــة عــى أســاس
ترصيحــات املعنــي باألمــر حــول تلــك األنشــطة ،وبعــض الوثائق
التــي يقدمهــا لدعــم ترصيحاتــه .ولكــن كيــف ميكــن الحكــم
عــى جــودة هــذا التدريــس يف غيــاب كل تقييــم ،ويف غيــاب
العــودة إىل الطلبــة أنفســهم ؟ إن املعايــر التــي يتضمنهــا
الجــدول امللحــق بقــرار  4يونيــو  ،2012واملحــددة لعنــارص
األنشــطة الخاصــة مبعايــر الرتقيــة غــر محــددة بدقــة ،وال
تســاعد ،بالتــايل ،عــى الوضــوح يف عمليــة تقييــم األســتاذ (ة).
وهكــذا ،ففــي غيــاب وســائل للحكــم عــى جــودة التعليــم ،فــإن
اإلنتــاج البيداغوجــي هــو الــذي يؤخــذ بعــن االعتبــار (مؤلفــات،
وكتــب ،ومطبوعــات .)...ثــم يــأيت بعد ذلــك التأطــر البيداغوجي
(ملشــاريع أو أبحــاث نهايــة الدراســة) ،واملســؤوليات اإلداريــة
والبيداغوجيــة (كرئاســة مســلك ،أو مجــزوءة ،أو شــعبة  )...زيــادة
عــى الغــاف الزمنــي .أمــا بخصــوص البحــث ،فتــم الرتكيــز عــى
اإلنتــاج العلمــي (مقــاالت ،ومؤلفــات ،)...والتأطــر العلمــي
(أطروحــات ،تأهيــل ،)...واملســؤوليات العلميــة (مختــر ،وفرقــة
بحــث.)...
إن املنطــق الــذي تقــوم عليــه هــذه املعايــر التــي تخصــص
الحيــز األكــر لإلنتــاج ،هــو منطــق كمــي باألســاس :يجــب
الربهنــة عــى عــدد معــن مــن اإلصــدارات (البيداغوجيــة

أو العلميــة) .والنتيجــة هــي أن كل الذيــن يســتوفون رشوط
األهليــة يســتطيعون الرتشــح للرتقيــة .وال يوجــد أي مســتلزم
مســبق يخــص الجــودة (مثــل االبتــكار البيداغوجــي الــذي بــه
يتميــز األســتاذ الباحــث ،والــذي يؤثــر بشــكل إيجــايب يف الطلبة).
لقــد كان بوســع رشط كهــذا أن يرفــع مــن مســتوى الجــودة
املطلوبــة ،وتشــجيع البحــث البيداغوجــي والعلمــي ،وتشــكيل
مصفــاة أوىل تعطــي األولويــة للذيــن يبذلــون أكــر املجهــودات.
وترتجــم هــذه املقاربــة ،أيضــا بإعطــاء ســلطة تقديريــة كبــرة
للجنــة العلميــة املكلفــة بتقييــم امللفــات.
وكثــرا مــا يتــم الطعــن يف قــرارات هــذه اللجنــة بســبب
منــط تكوينهــا وتعيينهــا( .((1وبالفعــل ،فــإن اللجنــة العلميــة
تتكــون عــى الشــكل التــايل( :املــادة األوىل مــن املرســوم رقــم
 2329-01-2بتاريــخ  4يونيــو  :)2002أعضــاء معينــون (رئيــس
املؤسســة ونائبيــه االثنــن ،أســتاذان للتعليــم العــايل معينــان مــن
قبــل الرئيــس باقـراح مــن رئيــس املؤسســة) ،وأعضــاء منتخبون،
وهــم رئيــس الشــعبة املعنيــة بنقطــة أو نقــط جــدول أعــال
اللجنــة ،وأربعــة أســاتذة للتعليــم العــايل منتخبــن مــن قبــل
أســاتذة املؤسســة.
إن الطابــع املحــي ألعضــاء هــذه اللجنــة ،وارتباطاتهــم املحتملــة
باملرتشــحني للرتقيــة وهيمنــة اإلدارة داخــل املجلــس ،تغــدي
الشــكوك حــول املحســوبية واملحابــاة ضمــن هــذه اللجنــة ،أو،
عــى العكــس مــن ذلــك ،حــول إمكانيــة اســتغاللها لتصفيــة
بعــض الحســابات .ويف جميــع األحــوال ،فــإن جــزءا مهــا مــن
األســاتذة الباحثــن يــرون أن آراء اللجنــة واقرتاحاتهــا ال تــؤدي
إىل ترقيــات منصفــة ،وال تراعــي فيهــا مبــدأ االســتحقاق .أمــا
النشــاط العلمــي والحيويــة يف عــامل البحــث ،فيبقــى تأثــره جــد
محــدود يف ترقيــة األســاتذة الباحثــن(.((1
وتكمــن أهميــة الرتقيــة عــر التقــدم يف اإلطــار يف مكافــأة
األســاتذة الباحثــن الذيــن قامــوا مبجهــودات متميــزة ومبتكــرة
عــى صعيــدي البيداغوجيــا والبحــث .لكنــه يجــب توضيــح
آليــات املســطرة حتــى تســتجيب لهــذا الهــدف.
إن شــعار «الحريــة األكادمييــة» املقــدس يرتكــز عــى قاعــدة
املســاءلة التــي تدعــو بدورهــا إىل تقييــم عمــل األســاتذة(.((1
وينبغــي التمييــز يف هــذا الصــدد بــن التقييــم واملراقبــة ،ألن
التقييــم تكوينــي ،غرضــه هــو تحســن النظــام الجامعــي
باســتمرار ،ذلــك النظــام الــذي يشــكل فيــه األســاتذة الباحثــون

11. Côme Thierry et Rouet Gilles. « Comment évaluer les universitaires ? Efficacité et performances des structures et dispositifs ». Revue de
gestion et Management public.Vol.5, n°1, septembre/octobre, 2016.p.62
12. Mohamed Cherkaoui, op.cit. p.49
13. Jacques Gaillard, Hamid Bouabid (Eds.), 2017, La recherche scientifique au Maroc et son internationalisation, Editions universitaires
européennes
14. Côme Thierry et Rouet Gilles. « Comment évaluer les universitaires ? Efficacité et performances des structures et dispositifs ». Revue de
gestion et Management public.Vol.5, n°1, septembre/octobre, 2016.p.62
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الفاعلــن الحقيقيــن ،ويتحملــون فيــه مســؤوليتهم إزاء الطلبــة
الذيــن تتوقــف مكتســباتهم وكفاياتهــم عــى جــودة التدريــس
الــذي يقدمــه لهــم (.)learning outcomes
ومــن ناحيــة أخــرى ،يرتبــط مبــدأ املســاءلة مببــدإ العدالــة
والشــفافية( .((1ولهــذا ينبغــي أن يقــوم التقييــم عــى معايــر
واضحــة وموضوعيــة وعادلــة ،ومقبولــة مــن قبــل األســاتذة
الباحثــن ،وموضوعــة بإرشاكهــم.
» » .3.3الممارسات الدولية لتقييم األساتذة الجامعيين

يشــكل تقييــم األســاتذة الباحثــن إحــدى الحلقــات الضعيفــة
يف التعليــم العــايل يف املغــرب .حيــث ميكــن لألســتاذ(ة) يف هــذا
البلــد ،إذا مل يرتشــح أليــة ترقيــة ،أن يقــي حياتــه املهنيــة كلهــا
دون أن يخضــع عملــه ألي تقييــم .ذلــك أن االعتبارات السياســية
واملقاومــات تجعــل مــن الصعــب إرســاء جهــاز للتقييــم .وتبــن
التجــارب الدوليــة يف التقييــم الجامعــي مــدى تأخــر املغــرب يف
هــذا املجــال.
يشــكل تقييــم األســاتذة الباحثــن موضوعــا راهنــا عــى الصعيــد
الــدويل .وينظــر إىل معيــار الجــودة البيداغوجيــة بطــرق
مختلفــة .وهكــذا طــورت املؤسســات الفرنســية مامرســات
لتقييــم االنخـراط يف التعليــم بإدمــاج شــبكات لتقييــم النشــاط
البيداغوجــي ،ضمــن ملفــات الرتقيــة الداخليــة .وتشــتمل تلــك
الشــبكات عــى عــدة عنــارص (كاإلرشاف عــى التكوينــات،
وتتبــع التداريــب ،واحتضــان الطلبــة ،وبيداغوجيــا املشــاريع،
واالنخــراط يف إرســاء االبتــكارات البيداغوجيــة ،والتعليــم عــن
بعــد)...
يف بلجيــكا ،ويف جامعــة لوفــان الكاتوليكيــة تحديــدا ،يشــمل
تقريــر تقييــم األســاتذة الباحثــن املعتمــد خــال الرتقيــات ملفــا
خاصــا بالتثمــن البيداغوجــي ،يدعــو األســاتذة املعنيــن إىل إبـراز
مرشوعهــم البيداغوجــي ،ومامرســاتهم املتعلقــة بتقييــم الطلبــة،
واالبتــكارات البيداغوجيــة التــي يكونــون قــد ســاهموا فيهــا.
ويف كنــدا ،يــوىل اهتــام أكــر للمعيــار البيداغوجــي .ففــي
جامعــة مونرتيــال ( ،)Montréalيجــب أن يشــمل امللــف الــذي
يقدمــه كل أســتاذ باحــث نظريــة أو تفكــرا شــخصيا حــول
املامرســة البيداغوجيــة يــرز فعاليتهــا ومداهــا .ويف هــذه
الجامعــة ،يشــكل تقييــم األســاتذة الــذي يخضــع ملســطرة
صارمــة ومقننــة ،عن ـرا حاســا يف التقييــم القانــوين لألســاتذة
الباحثــن.

ومــن ناحيــة أخــرى ،يشــكل تقييــم الطلبــة لألســاتذة يف بعــض
البلــدان عن ـرا مهــا يف التقييــم الشــمويل لألســاتذة الباحثــن.
ويف هــذا الســياق ،تعتــر آليــة االســتطالعات مــن نــوع :رأي
الطــاب يف التدريــس  Student Opinion of Teachingأو
تقييــم الطــاب للتدريــسStudent Evaluation of Teaching
أو تقديــر التدريــس  .Percepetion of Teachingمــن
األدوات املنهجيــة ذات االســتعامل الواســع داخــل البلــدان
األنجلوساكســونية.
ففــي فرنســا مثــا ،صــار تقييــم التدريــس مــن قبــل الطلبــة
إجباريــا منــذ ســن ِه ق ـرار  9أبريــل ( 1997كــا تــم تتميمــه يف
أبريــل  2002ويف غشــت  2011ويف ينايــر  .)2014ويهــدف هــذا
التقييــم اىل تيســر الحــوار بــن الفــرق البيداغوجيــة والطلبــة
وممثــي القطــاع الخــاص(.((1
أمــا مــا يخــص تقييــم البحــث ،فــإن مقيــاس النــر يف مجــات
معــرف بهــا عــى الصعيــد الــدويل (املجــات املحكمــة) هــو
املقيــاس املعمــول بــه عــى نطــاق واســع .وتعتــر البيبليومريــة
( ،)bibliométrieكذلــك ،مبــدأ مكتســبا يف تقييــم البحــث،
وذلــك عــى الرغــم مــن االنتقــادات املوجهــة لهــذه التقنيــة(.((1
»» .4األساتذة الباحثون :عماد نجاح اإلصالح

رغــم وجــود أدبيــات كثــرة حــول مهنــة التدريــس وتطورهــا
يف العديــد مــن البلــدان التــي تعــرف إصالحــات تربويــة ،فــإن
عــددا قليــا مــن الدراســات هــي التــي تناولــت األســاتذة
الجامعيــن ومهنــة األســتاذ الباحــث يف املغــرب .هــذا يف الوقــت
الــذي تواجــه فيــه هــذه الهيئــة متطلبــات مهنيــة جديــدة يف كل
األنظمــة الجامعيــة .ومــع اإلصالحــات التــي عرفتهــا الجامعــات
وأنظمــة التكويــن يف العديــد مــن البلــدان ،أصبحــت إعــادة
تحديــد مهــام األســتاذ(ة) الباحــث(ة) ،والتحــول مــن االنتــاء
إىل تخصــص درايس إىل االنتــاء إىل مهنــة موضوعــا راهنــا.
إن نجــاح كل إصــاح يتوقــف بالــرورة ،عــى تعبئــة فاعليــه،
وانخراطهــم فيــه .فعــى مســتوى الجامعــة ،مــن البديهــي
أن هيئــة األســاتذة الباحثــن هــي حجــر الزاويــة يف تطبيــق
اإلصالحــات .لكــن ،وبشــكل مفــارق ،مل تــدرس هــذه الهيئــة مبــا
فيــه الكفايــة .فقــد اصطدمــت الدراســات القليلــة التــي انصبــت
عــى هــؤالء الفاعلــن بعــدة صعوبــات .وهنــاك أســباب عديــدة
تفــر مقاومــة هــذا الوســط لــكل دراســة يكــون موضوعــا
لهــا ،كوضــع الباحــث الــذي يــدرس الجامعــة التــي ينتمــي

15. Op. cit

 .16قرار بتاريخ  22يناير  2014يحدد اإلطار الوطني للتكوينات املؤدية اىل الدبلومات الوطنية ،إجازة ،إجازة مهنية وماسرت
17. « Le recrutement, le déroulement de carrière et la formation des enseignants-chercheurs », op.cit. p.85
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إليهــا ،ومامنعــة الهيئــة للتعاطــي ملثــل هــذا التمريــن( .((1لكــن
هــذه اإلكراهــات ليســت خاصــة باملغــرب ،وال بهيئــة األســاتذة
الباحثــن(.((1
ومــع ذلــك ،فرغــم تلــك الصعوبــات ،ال ميكــن أن نســتغني
عــن دراســة هــذه الهيئــة املهنيــة وتحليلهــا .ذلــك أن السياســة
العموميــة التــي ال تأخــذ يف االعتبــار منطــق الفاعلــن
واســراتيجيتهم ،وإكراهاتهــم ،ووضعيتهــم االجتامعيــة
واالقتصاديــة ،وانتظاراتهــم ،ســتجد صعوبــة يف االســتجابة
ملقتضيــات إصالحيــة وفعالــة.
وعــاوة عــى ذلــك ،عرفــت الجامعــة يف الســنوات األخــرة
تحــوالت كبــرة ،أثــرت بشــكل مبــارش يف املهنــة الجامعيــة .ومن
جملــة تلــك التحــوالت :تدهـــور نســبة التأطــر نتيجــة تزايــد
أعـــداد الطلبـــة ،وبالتــايل ،تدهـــور رشوط التدريــس والعمــل،
وشــح التوظيفــات ،واللجــوء إىل «حلــول» جـديـــدة كـاالعتمـــاد
عــى األســاتذة الزائريــن واملتعاقديــن ،وطلبــة الدكتــوراه
املتعاقديــن ،والدكاتـــرة املوظفيـــن ،وتحــول االنتظــارات إزاء
التعليــم العــايل واالنتشــار الجغــرايف للجامعــات ،وتأثــر بــل
ومنافســة التكنـولـوجيـــات الجـديـــدة لإلعالم واالتصال لألســتاذ
يف نــر املعــارف العلميــة ،وتدويــل البحــث العلمــي ...كل هــذه
التغ ـرات تطــرح تحديـــات جـديـــدة أمــام البنيــة التقليـديـــة
للسلطـــة الجـامعيـة(.((2

ويبــدو أن هيئــة األســاتذة الباحثــن غــر مرتاحة لهــذه التغريات.
لقــد أظهــرت دراســة أنجزهــا الرشقــاوي( ((2أن أســاتذة العلــوم
اإلنســانية واالجتامعيــة يعانــون مــن ضيــق وقلــق كبرييــن .إن
التصــورات االجتامعيــة الســائدة عــن املهنــة لــدى أغلبيــة هــؤالء
األســاتذة تصــورات ســلبية .كــا عــرت األغلبيــة الســاحقة
منهــم عــن عــدم اهتاممهــم بالجامعــة وذلــك بشــكل يدعــو إىل
القلــق( :مســتوى عــال جــدا مــن عــدم الرضــا ،الرغبــة يف مغادرة
التعليــم العــايل ،املوافقــة عــى عمليــة جديــدة للمغــادرة
الطوعيــة .)...ومــن البديهــي أن هــذه الوضعيــة تؤثــر ســلبا يف
األداء البيداغوجــي لألســاتذة الباحثــن ،ويف إنتاجيتهــم العلميــة.
إن األســاتذة الجامعيــن هــم الفاعلون الرئيســيون يف اإلصالحات.
لقــد أخــذت أدوارهــم ومهامهــم تعــرف تحــوالت عميقــة يف
أنظمــة التعليــم العــايل عــر العــامل .كــا أدت مقتضيــات التغيــر
إىل ظهــور مهــام جديــدة تتجــاوز تدريــس مــادة أو مــواد
معينــة ،ألن املفــرض يف األســاتذة الجامعيــن هــو أن يســاهموا
جامعــة يف تنميــة البــاد ويف الجهــة التــي ينتمــون إليهــا ،ويف
سياســة تحســن قابليــة تشــغيل املتخرجــن مــن الجامعــة ،وبنــاء
املواطنــة ،وذلــك مــن أجــل العمــل ،يف نهايــة املطــاف ،عــى
ظهــور مجتمــع العــدل واإلنصــاف املدعــوم باقتصــاد يقــوم عــى
املعرفــة.

18. Rahma Bourqia, Vers une sociologie de l’université marocaine, Al-Madrassa Al-Maghribiya, n°2, décembre 2009
19. Pierre Bourdieu a rencontré les mêmes difficultés en étudiant le monde universitaire. Cf, Homo academicus, Paris, Ed. de Minuit, 1984.
20. Jürgen Enders et Christine Musselin, Retour vers le futur ? Les professions universitaires au XXIe siècle, OCDE, 2008.
21. Mohamed Cherkaoui, Crise de l’université. Le nouvel esprit académique et la sécularisation de la production intellectuelle, Librairie Droz, 2011
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الفصل التاسع.
رهانات وتحديات الكتساب الفعالية والنجاعة
يســعى التعليــم العــايل إىل االرتقــاء بالفــرد وتكويــن الكفــاءات
وإنتــاج املعرفــة ونرشهــا .فهــو عــاد أســايس مــن أجــل تكويــن
املــوارد البرشيــة الرضوريــة لخلــق الــروات املاديــة والالماديــة.
وكــا يتبــن مــن دراســات عديــدة ،فإنــه يســاهم يف النمــو
االقتصــادي ويف التنميــة .ويشــكل التكويــن والبحــث واالبتكار يف
التعليــم العــايل أســس مجتمــع املعرفــة باملغــرب .فهــو مطالــب
اليــوم ،بإعــادة تحديــد وظيفتــه عــر العــودة إىل منــوذج ضــان
الجــودة مــن أجــل إنجــاز مهامــه العليــا كاملــة ،يف إطــار الرؤيــة
االس ـراتيجية .2030-2015

املنافســة العامليــة لجلــب أفضــل الطلبــة ،وكذلــك الرتتيــب
الــدويل للجامعــات – يجعــل الجامعــات املغربيــة أمــام اختبــار
إعالمــي غــر مســبوق ،ألنــه يذكــره مبرتبتــه الحاليــة ،ويفــرض
عليــه اتبــاع املعايــر الدوليــة للجــودة ،إذا أصبحــت هــذه
الضوابــط وإجراءاتهــا عــى مســتوى التكويــن العــايل ،خاضعــة
ألنظمــة االعتــاد وملقاييــس الجــودة املحــددة مــن طــرف
التقييــات ،وأيضــا لفهرســة اإلنتــاج العلمــي .لقــد أصبحــت
هــذه املقتضيــات مبثابــة مرجعيــات ،يتعــن عــى مختلــف
مكونــات التعليــم العــايل املغــريب الخضــوع لهــا.

ويــرز هــذا التقييــم باألســاس عــدم اســتمرارية اإلصالحــات
املنجــزة ســابقا وعــدم اكتاملهــا ،رغــم العديــد مــن مظاهــر
التقــدم التــي تــم ترصيدهــا .وهنــا يطــرح الســؤال املــروع:
ألــن يلقــى تطبيــق اإلصــاح املنصــوص عليــه يف الرؤيــة ،نفــس
املصــر يف أفــق ســنة 2030؟ لتفــادي هــذا التهديــد الــذي ميــس
صــرورة الرؤيــة ،ســيكون مــن الــازم اإلحاطــة بالرهانــات
والتحديــات الرئيســية التــي يتعــن مواجهتهــا للنجــاح يف تطبيــق
هــذه األخــرة ،وفــق الــروح املؤسســة لهــا ،واملتمثلــة يف:

وأمــام متطلبــات تطويــر تعليــم عــال قائــم عــى الجــودة،
ينبغــي أن يوجــه هــذا األخــر مــن طــرف مبــادئ اإلنصــاف
وتكافــؤ الفــرص ،مــن أجــل الحفــاظ عــى وضعــه كخدمــة
عموميــة للجــودة ،يف متنــاول جميــع الحاصلــن عــى البكالوريــا.
فمــن الــازم أن يضمــن للطلبــة تكوينــا يؤهلهــم ويجعلهــم
أكفــاء ومواطنــن منخرطــن يف ديناميــة تنميــة البــاد .ويتحمــل
التعليــم العــايل مســؤولية أساســية يف إنتــاج الكفــاءات والعلــاء
واملعرفــة.

 -كون التعليم رافعة للتنمية البرشية املستدامة؛

لقــد فرضــت التكنولوجيــات أمناطــا جديــدة للتدريس وملامرســة
البحــث .فالتكوينــات وهندســتها تعــر عــن مهــام التعليــم
العــايل وعــن توجهاتــه .ويف هــذا اإلطــار ،ميكــن التمييــز بــن
تصوريــن للــدور املوكــول للجامعــة وهــا:

 االنخراط يف مجتمع املعرفة.»» .1رهانات التعليم العالي

يتمثــل الرهــان األول للتعليــم العــايل يف نجــاح اإلصالحــات التــي
ســتجعل منــه يف املســتقبل رافعــة لتنميــة البــاد .ولتحقيــق
ذلــك ،يجــب عــى الجامعــات أن تفــوز برهــان متفصــل ثالثــة
مقتضيــات تجســد الرهانــات األساســية وهــي:
▪▪جعــل الجامعــة فضــاء يــزود الطلبــة باملؤهــات والقــدرات
الفكريــة واملهنيــة الرضوريــة التــي يحتاجــون إليهــا يف حياتهــم
النشــيطة .وكل غيــاب لهــذا املقتــى ،ســيجعل مــن الجامعــة
آلــة لتفريــخ الهــدر عــى مســتوى الرأســال البــري.
▪▪اعتبارهــا رافعــة لتنميــة البــاد ،عــر تكويــن كفــاءات جيــدة
وإنتــاج املعرفــة والدرايــة .ففــي غيــاب هــذه التنميــة ،تتعمــق
الفــوارق االجتامعيــة ،وتحتــل الثقافــة واملعرفــة حيـزا هامشــيا
داخــل املجتمــع ،مــا يؤثــر ســلبا عــى البــاد ،وطنيــا ودوليــا.
▪▪االلتــزام مبعايــر الجــودة وبضوابــط تعليــم عــال فعــال
وناجــع يف ســياق العوملــة وتدويــل الرتبيــة.

وبالفعــل ،فــإن تدويــل التعليــم العــايل – الــذي تشــهد عليــه

▪▪تصــور ثقــايف وإنســاين ،تقــدم الجامعــة للطلبــة مبقتضــاه
تكوينــا ينمــي الثقافــة العامــة .ويتعلــق األمــر بتزويدهــم
بقــدرة فعليــة عــى التفكــر والتحليــل ،بغــرض االســتعامل
الجيــد لقدراتهــم الذهنيــة .ويســتند هــذا التصــور عــى وظيفة
أوىل للجامعــة ،والتــي تتمثــل يف نقــل املعــارف األكادمييــة.
▪▪تصــور مهنــي يف املقــام األول .وهو يســعى حاليــا إىل الهيمنة
بفعــل اقتصــاد الســوق والليرباليــة الجديــدة ،وأيضــا بفعــل
الطلــب االجتامعــي الصــادر عــن األرس والطلبــة الشــباب.
لذلــك ،تتمثــل وظيفــة الجامعــة أوال ،يف تهيــيء الطلبــة للمهــن
وتطويــر كفاياتهــم ليصبحــوا منتجــن.
ويف الواقــع ،فــإن األمــر ال يتعلــق بتفضيــل تصــور عــى آخــر،
بــل باإلقــرار بتوافقهــا مــن أجــل الســاح للتعليــم العــايل
املغــريب بربــح الرهــان القــايض بتكويــن مــوارد برشيــة ،مــع
تزويــد أصحابهــا باملؤهــات التــي متكنهــم مــن التعبئــة الشــاملة
ملعارفهــم ،ســواء يف وضعيــات مهنيــة أو يف حياتهــم الخاصــة.
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»» .2تحديات يواجهها التعليم العالي

تتجــى جــودة التعليــم العــايل يف متاســكه وحكامتــه ،ويف تدبــر
الجامعــات ،ويف نظامــه البيداغوجــي ،وتشــكله الجديــد الــذي
يســمح بعــرض تكويــن جيــد عــى جميــع الطلبــة الراغبــن يف
ذلــك ،كــا يقتــي املهننــة وتقديــر املدرســن .وقــد ســجل هــذا
التقريــر ،عــر مســاءلته لهــذه األبعــاد ،العديــد مــن مظاهــر
العجــز التــي تحــد مــن حــاس اإلصالحــات بالجامعــة ،خصوصــا
يف نظــام الولــوج املفتــوح ،والتــي تعرقــل نجــاح توصيــات
الرؤيــة االســراتيجية .وبالفعــل ،فــإىل جانــب هــذه املظاهــر،
هنــاك تحديــات يتعــن مواجهتهــا لجعــل التعليــم العــايل رافعــة
للتنميــة ملغــرب الغــد.
» » .1.2إقرار تجانس التعليم العالي

يعتــر تجانــس التعليــم العــايل تحديــا آخــر بالنظــر إىل تاريــخ
هــذا التعليــم منــذ االســتقالل وإكراهاتــه البنيويــة .أال يســتدعي
تعــدد مكوناتــه إقـرارا للتجانــس والوحــدة ،مــن أجــل الحفــاظ
عــى التنــوع يف مجــال التكويــن باعتبــاره ظاهــرة غنيــة ،وتجــاوز
االشــتغال بشــكل منعــزل؟ ميكــن لجســور قويــة ومقننــة ،أن
تشــكل آليــة مفضلــة للتمفصــل بــن هــذه املكونــات .فوجودهــا
رضوري بــن التكويــن املهنــي بعــد البكالوريــا والجامعــة ،مــن
أجــل متكــن الطلبــة مــن االســتفادة ،إذا رغبــوا يف ذلــك ،مــن
اإلمكانيــات الفعليــة لالنتقــال بــن مكونــات التعليــم العــايل
املذكــورة.
إن توحيــد مكونــات املنظومــة يعتــر هدفــا اســراتيجيا .أال
يعتــر تجميــع أو ضــم مؤسســات التعليــم العــايل اىل الجامعــات،
أو حتــى جامعــات متخصصــة ؟ مــن أجــل بلــوغ هــذا الهــدف
ميكــن تفعيــل هــذا التجميــع بطــرق متعــددة وعــى مراحــل
مختلفــة .فمــن شــأن ذلــك تجــاوز وضعيــة ‹‹البلقنــة›› الحاليــة
التــي التخــدم بــأي حــال مــن األحــوال الجهويــة املتقدمــة
املنشــودة(((.
وقــد أوصــت الرؤيــة االسـراتيجية  2030-2015بتطويــر وتدعيم
التوجيــه والجســور التــي تشــكل آليــة مميــزة للتمفصــل بــن
هــذه املكونــات((( .ولالســتجابة لهــذه التوصيــات ،يتعــن اتبــاع
مســار يســمح ببنــاء املزيــد مــن الجســور وفــق تصــور يقــر
بالتنــوع داخــل الوحــدة .وال ميكــن رفــع تحــدي متاســك نظــام
التعليــم العــايل ،بــدون مراجعــة املكــون املــازم لــه ،أي الرتاتبيــة
القامئــة بــن نظــام الولــوج املحــدود ونظــام الولــوج املفتــوح،
والتــي تجعــل مــن هــذا األخــر مكونــا متخلفــا يجســد الزيــادة
الكبــرة يف أعــداد الطلبــة وضعــف الجــودة رغــم ثقلــه الكمــي.

» » .2.2إقرار حكامة استباقية وقائمة على المساءلة

أظهــر التقييــم أن السياســة العموميــة اسـتُنفذَت عــى مســتوى
تعبئــة طاقــات التعليــم العــايل .وهــو مــا يســتدعي مســاءلة
الحكامــة الشــاملة لنظــام هــذا األخــر بارتبــاط مــع حكامــة
الجامعــات ،علــا بــأن الحكامــة تشــكل أســاس ســر التعليــم
العــايل.
وغنــي عــن البيــان ،أن أنظمــة التعليــم العــايل عــر العــامل،
عرفــت جميعهــا تغــرات عميقــة .فالحكامــة القامئــة عــى
التمركــز املفــرط وعــى التعليــات ،تضعــف تعبئــة الجامعــات
وتشــكل عائقــا أمــام املحاســبة التــي يجــب أن تطبــق تدريجيــا
يف كل مســتويات املنظومــة .أال يتعــن يف هــذه الحالــة مراجعــة
دور الدولــة يف ســياق اســتقاللية الجامعــة؟ وكيــف ميكــن رفــع
تحــدي هــذا التعريــف الجديــد لــأدوار واملهــام؟ ذلــك أن
االســتقاللية تقتــي بــأن تقــوم الدولــة ببلــورة السياســة العامــة
للتعليــم العــايل وإقــرار املبــدإ الناظــم للضبــط والترشيــع
والتقييــم والتمويــل ،متالزمــة مــع « اســتقاللية » الجامعــة مــع
« املســاءلة » الرصيحــة واملؤطــرة .أال يســتجيب هــذا التصــور
ملبــادئ إقــرار الحكامــة الجيــدة واملحاســبة التــي جــاء بهــا
الدســتور؟ تبعــا لهــذا التصــور فــإن « املراقبــة القبلية » ستفســح
املجــال « للمراقبــة املواكبــة » رشيطــة توافــر الــروط التدبرييــة
الرضوريــة مــن قبــل الجامعــة(((.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،وانســجاما مــع الهــدف بجعــل قطــاع
التعليــم العــايل «قطاعــا منتجــا» عــوض «قطــاع اجتامعــي»،
وباعتبــار اســتقاللية الجامعــة ،أمل يحــن الوقــت لتجــاوز الطابــع
اإلداري املمنــوح للجامعــة كمؤسســة عموميــة العتبارهــا رســميا
ذات طابــع ‹‹علمــي وتقنــي›› عــى ســبيل املثــال؟
مــن الواجــب حــل مشــكل الهيكلــة اإلداريــة مــن طــرف
وزاريت املاليــة والتعليــم العــايل ،ألن جــدوى التقييــم املؤســي
للحكامــة ،يســتوجب ،قبــل كل يشء ،التوفــر عــى هيكلــة تحــدد
مهــام كل وحــدة إداريــة ومســؤوليات األشــخاص.
إن التحــدي بالنســبة للدولــة يتمثــل يف القيــام مبهامهــا ،مــع
االحــرام التــام الســتقاللية الجامعــة وملحاســبتها .لهــذا ،ألــن
تكــون القيــادة عــن طريــق التعاقــد املتطابــق مــع مــؤرشات
التتبــع ،هــي األداة املالمئــة؟ إن بإمــكان هــذا النمط مــن القيادة
أن يضفــي الحــاس عــى مامرســة التوقعــات ،بحيــث تتطــور
رئاســة الجامعــة باتجــاه «التدبــر االس ـراتيجي» للجامعــة ،مــع
إق ـرار مــروع منســجم للتنميــة.

 .1املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ( ،)2018مرشوع تقرير حول الحكامة الرتابية ملنظومة الرتبية والتكوين يف أفق الجهوية املتقدمة.
 .2الرافعة  ،5اإلجراء 15؛ والرافعة  ،11اإلجراء .66
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إن اســتقاللية الجامعــة تواجــه إذن تحــدي وضــع آليــات
املحاســبة ،مــن أجــل مردوديــة أفضــل .ويتطلــب االنتقــال إىل
اســتقاللية الجامعــة ،مواكبــة الوصايــة عــر نقــل الكفــاءات
واملمتلــكات ،مــع إقــرار آليــات لضــان النجــاح ،وقابلــة
لالســتمرار .لذلــك ،فــإن التحــدي بالنســبة للجامعــة ،يتجــى
يف التمفصــل الحاصــل بــن االســتقاللية الخاضعــة للمحاســبة
وحريــة تصــور سياســتها الجهويــة.
كــا ميكــن أن تكــون االســتقاللية مرادفــة لحريــة الجامعــة يف
اســتقبال الطلبــة مــن أي جهــة ،بحســب اختياراتهــم .وبالتــايل،
هــل ســيكون مــن الــازم الحفــاظ عــى الخريطــة الجامعيــة
التــي تفــرض عــى الطالــب التســجيل يف املؤسســة ذات الولــوج
املفتــوح ،املحــددة عــى مســتوى جهتــه أو حتــى مدينتــه؟ أال
تحــد هــذه الخريطــة مــن حركــة الطالــب وتعمــل عــى تكريــس
العزلــة الجامعيــة الجهويــة؟
كــا ينبغــي عــى الجامعــة الخاصــة أن تخضــع للمحاســبة أكــر،
بوصفهــا مكونــا ال غنــى عنــه داخــل نظــام التعليــم العــايل.
فاألمــر يتعلــق أساســا بالنزاهــة املاليــة وباملســؤولية االجتامعيــة.
فهــل بإمــكان القطــاع الــويص كناظــم ،التملــص مــن إخضاعهــا
لنفــس متطلبــات وإلزامــات املســاءلة التــي تخضــع لهــا الجامعة
العموميــة؟
» » .3.2العمل على تثمين جودة التكوينات في نظام
الولوج المفتوح

لقــد كشــف هــذا التقييــم عــن الهــدر ،خصوصــا يف الفصــول
األوىل بالجامعــة ،وبــن النقــص الواضــح يف مســتوى املســجلني
الجــدد .وهــو مــا يثــر الســؤال املقلــق التــايل :هــل نحــن
مطالبــون بالتضحيــة يف هــذه الفــرة املمتــدة إىل ســنة ،2030
بأجيــال داخــل الجامعــة ،تفتقــر إىل املؤهــات املطلوبــة؟ إن
الجــواب عــن هــذا الســؤال يضعنــا أمــام تحــدي ربــط ســلك
اإلجــازة يف التعليــم العــايل بالســلك الثانــوي التأهيــي يف التعليــم
املــدريس ،ويدفعنــا إىل طــرح األســئلة التاليــة:
أ) هــل يتعــن أن يكــون اإلصــاح متواصــا مــن الثانويــة إىل
الجامعــة؟
لقــد مكــن هــذا التقييــم مــن وضــع السياســة العموميــة أمــام
تحــدي العجــز الحاصــل يف الســلك الثانــوي التأهيــي بالتعليــم
املــدريس ،والــذي ينتقــل إىل التعليــم العــايل .فكيــف ميكــن
تحقيــق نجــاح اإلصــاح دون إنجــاز إصالحــات متواصلــة يف
الســلك الثانــوي التأهيــي؟ وكــا هــو معلــوم ،فــإن ماهيــة
الرؤيــة نفســها ،قامــت عــى رســم املعــامل االسـراتيجية إلصــاح
شــامل ،لتحقيــق الجــودة داخــل جميــع األســاك .فمســار
التلميــذ(ة) مــن الثانــوي إىل الجامعــة ،يســتدعي إصــاح برامــج

التعليــم الثانــوي ودعــم الكفايــات اللغويــة والتوجيــه وفــق
املكتســبات الســابقة.
ب) ومــاذا عــن املســتوى املطلــوب بالنســبة للمســجلني الجــدد
يف الجامعــة؟
يتحــدد البديــل عــى مســتوى التعليــم العــايل ،يف الدعــم املكثف
للطلبــة عــن طريــق تأهيــل املســجلني الجــدد يف الجامعــة.
فالعجــز اللغــوي يعمــق هــذا النقــص يف التأهيــل الــذي تراكــم
داخــل مســتويات التكويــن بالتعليــم الثانــوي والعــايل.
وبالتــايل ،أال تســتدعي التجربــة الناجحــة مبراكــز اللغــات داخــل
الجامعــات وقفــة تأمليــة؟ فهــذه املراكــز تهيــئ الطلبــة الجتيــاز
اختبــار التموقــع اللغــوي ،لكــن هــل يكفــي هــذا االختبــار
وحــده لتجــاوز نقــص الكفايــات بالتعليــم الثانــوي؟ ســيكون
الجــواب بالســلب طبعــا .فمــن الــازم القيــام ،عــى املــدى
املتوســط والطويــل ،بــإدراج اختبــار معــريف للحصــول عــى
أفضــل توجيــه ،عــى غ ـرار اختبــار التقييــم املــدريس ( )SATيف
النمــوذج األمريــي.
ج) هــل يعتــر التوجيــه التدريجــي آليــة تحــد مــن الهــدر
وتحافــظ عــى جــودة التعلــم؟
إذا كان التوجيــه التدريجــي غــر قائــم ،فهــل يتعــن علينــا انتظار
تحســن جــودة التعلــم ،وبالتــايل تحســن املردوديــة الداخليــة؟
مــن الــازم أن يكــون هــذا التوجيــه مبثابــة مبــدإ لنجــاح نظــام
إجازة-ماســر-دكتوراه ،ليــس بالنظــر إىل تعقــده ،بــل بالنظــر إىل
الفــرص التــي مينحهــا للطالــب ،مــن أجــل التعــرف عــى التكوين
املناســب الــذي يســتجيب ملرشوعــه األكادميي واملهنــي .فاألمر ال
يتعلــق بتوجيــه محــدود أو أســايس ،ألنــه تدريجــي خالل املســار
األكادميــي للطالــب برمتــه ،بغــرض ضبــط هــذا املســار ومالءمتــه
مــع قدراتــه واســتعداداته .وعــى النهــج نفســه ،يعتمــد هــذا
التوجيــه عــى الجســور التــي يفــرض بأنهــا قامئــة بــن التعليــم
الثانــوي والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل ،مــن أجــل تيســر
االنتقــال ،وترصيــد املعــارف املكتســبة.
» » .4.2إتمام إصالح نظام إجازة-ماستر-دكتوراه عبر إنجاح
أساسياته

يبــن هــذا التقييــم بوضــوح بأنــه مل يعــد مــن املطلــوب إعــادة
النظــر يف نظــام اإلجازة-املاســر-الدكتوراه ،بــل يتعــن تدعيمــه
والعــودة إىل فلســفته وضــان اســتمراريته إلمتــام اإلصــاح ،ألن
ذلــك هــو الهــدف االس ـراتيجي للرؤيــة((( .ولــن يتــم التمكــن
مــن نجــاح اإلصــاح بواســطة هــذا النظــام ،إال بإمتــام أساســياته.
فبــدون نظــام الوحــدات القياســية واإلطــار الوطنــي للتأهيــل
والجســور واألنشــطة خــارج املنهــاج والتقييــم الــذايت ،ســيظل
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النظــام هجينــا وناقصــا .وفضــا عــن ذلــك ،تعتــر هــذه
األساســيات جــواز املــرور لرتقــى الجامعــة املغربيــة إىل املســتوى
الــدويل ،كــا هــو مأمــول مــن خــال إدراج النظــام املذكــور.
فهــي أيضــا رضوريــة لتدعيــم الحركيــة الوطنيــة والدوليــة
للطلبــة ،ولجلــب الطلبــة األجانــب أيضــا.
أ) االنتقال إىل نظام الوحدات القياسية
ينبغــي إقــرار نظــام الوحــدات القياســية مــن أجــل ترســيخ
نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه ،وفــق فلســفته وهندســته .فهــو
مــرادف «ملفهــوم التكليــف بالعمــل» فيــا وراء «مفهــوم
التعلــم» وحــده .فاملفهــوم األول يحــرر مبــادرات الطالــب ،ألنــه
يحيــل عــى أنشــطته «الفرديــة» و «الجامعيــة» ،بــدل حرصهــا
يف مجــال التعليــم فقــط.
وإذا كان املغــرب قــد تبنــى هــذا النظــام :اإلجازة-املاســر-
دكتــوراه ،فيجــب اســتكامله بــإدراج الضوابــط الرضوريــة
والدوليــة لرتســيخه .فبــدون نظــام الوحــدات القياســية ســيكون
االعـراف مبــا اكتســبه الطلبــة مــن وحــدات (الــدرس أو نشــاط
يســاوي عــددا مــن الوحــدات القياســية) ،وقابليــة تحويــل
الشــهادات وحركيتهــم ،مجــرد أمــاين يف ســنة .2030
ب) إطار مرجعي وطني للتأهيل
ملــاذا ظــل نظــام التعليــم باملغــرب يعــاين إىل اليــوم مــن غيــاب
إطــار مرجعــي وطنــي للتأهيــل؟ والحــال أن األمــر يتعلــق
بنجــاح نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه ،ومــن خــال ذلــك ،بنجــاح
نظــام التأهيــل باالبتــدايئ والثانــوي ،بــل هــو أولويــة تســمح
بالتوفــر عــى مرجــع رصيــح للمعــارف والقــدرات والكفايــات،
بالنســبة لــكل مســتوى تكوينــي((( وميكــن أن تشــكل التجــارب
األوربيــة ،وتحديــدا اإلطــار األوريب للتأهيــل أو األطــر الوطنيــة،
مصــدرا ملهــا.
ومبــوازاة مــع ذلــك ،فــإن املطلــوب هــو بلــورة قامئــة بتصنيــف
مجــاالت الدراســة والتخصصــات يف الجامعــات .والهــدف مــن
ذلــك مــزدوج ،فهــو يســتدعى مــن جهــة توفــر املعلومــات
الرضوريــة للعمــوم حــول التوجــه العلمــي ملســلك أو لربنامــج
تكوينــي ،ومــن جهــة أخــرى ضبــط إنتــاج املعطيــات اإلحصائيــة
وترتيبهــا .ومــن بــن هــذه املعايــر نجــد الرتتيــب الــدويل
النموذجــي للرتبيــة  CITEاملنجــز مــن طــرف اليونســكو(((.

ج) تكريس الجسور ومدها
هــل مــن املمكــن بنــاء نظــام متجانــس وموحــد للتعليــم العــايل،
بــدون جســور بــن الجامعــات وبــن الجامعــة وتكويــن األطــر
والتكويــن املهنــي والنشــاط املهنــي أيضــا؟ فالجســور ال تعنــي
االنتقــال أحــادي االتجــاه ،بــل االنتقــال متعــدد االتجاهــات.
ويف ضــوء ذلــك ،فإنــه مــن الــازم أن يكــون اعتــاد الوحــدات
هــو أســاس نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه وليــس فقــط اعتــاد
املســالك .وبالفعــل ،فبمجــرد اعتــاد الوحــدات ومــا يطابقهــا
مــن وحــدات قياســية ،ميكــن بنــاء املســلك انطالقــا مــن
الوحــدات املذكــورة .وهكــذا يكــون بإمــكان الطالــب تكويــن
مجمــوع وحداتــه (الرئيســية والثانويــة واالختياريــة) مــن هــذا
املنطلــق .ويعنــي هــذا التصــور ،عــدم االقتصــار عــى مفهــوم
املؤسســة داخــل الجامعــة ،مــن أجــل متكــن الطالــب مــن
االختيــار ،ضمــن أفــق أوســع ،ومتعــدد التخصصــات ،ومتجانــس.
د) األنشــطة املوازيــة :مــن أجــل انخــراط أكــر للطلبــة يف
الحيــاة االجتامعيــة
هــل يســاهم منطــق «التكليــف بالعمــل» الــذي يتوخــاه نظــام
إجازة-ماســر-دكتوراه ،يف تطويــر األســاليب الحاليــة والوحيــدة
«للتعلــم» يف الجامعــة؟ فاملنطــق الجديــد يجــب أن ميتــد
ليشــمل العمــل الشــخيص للطالــب والطالبــة مــن إعــداد
للمــروع الفــردي والبحــث الببليوغ ـرايف ،والتعليــم عــن بعــد،
واملشــاركة يف الحلقــات الدراســية ،والعمــل باملكتبــة ،واملشــاركة
يف املهرجانــات الفنيــة والثقافيــة والعــروض العلميــة والفنيــة
والثقافيــة واســتثامر قواعــد املعطيــات ،والنشــاط االجتامعــي
املواطــن واملــروع املقــاواليت الــخ .بحيــث يصبــح كل ذلــك
مالزمــا ملســؤولية الطالــب والطالبــة لتصبــح الجامعــة فضــاء
للحيــاة ،متكنــه مــن تعلــم املواطنــة ومــن االرتقــاء بذاتــه.
مــن هنــا تبــدو رضورة انتقــال هــذه األنشــطة مــن الوضــع
الحــايل كأنشــطة موازيــة خــارج مــا هــو أكادميــي ،وتثمينهــا
وإدماجهــا داخــل الحيــاة الجامعيــة ويف التكويــن .وغنــي عــن
البيــان ،أن املشــغلني يفضلــون أكــر فأكــر ،الخريجــن املنفتحــن
عــى املجتمــع وعــى العــامل؛ فالتكويــن الثقــايف والريــايض مينــح
الطلبــة مؤهــات خاصــة تســمح لهــم بالتكيــف مــع الوســط
املهنــي مســتقبال(((.
بالتــوازي مــع تطويــر هــذه األنشــطة داخــل الجامعــة ،يســتلزم
األمــر تعزيزهــا أيضــا يف ســليك التعليــم الثانــوي واإلعــدادي

 .5أنجــزت دراســة مــن طــرف املؤسســة األوربيــة للتكويــن لفائــدة املغــرب ،وكان عنــوان التقريــر هــو « اإلطــار الوطنــي لإلشــهاد يف املغــرب»؛ وقــد صــدر يف فربايــر .2013
والحــال ،أنــه ال يوجــد إىل حــد اآلن ،أي إطــار باملغــرب عــى هــذا املســتوى.
6 . Institut de Statistiques de l’UNESCO, Classification Internationale Type de l’Éducation (CITE) : Domaines d’études et de formation de la
CITE 2013 (CITE-F), http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-fr.pdf
7 . Stuart, M., Lido, C., Morgan, J., Solomon, L., & May, S. (2011). The impact of engagement with extracurricular activities on the student experience
and graduate outcomes for widening participation populations. Active Learning in Higher Education, 12(3), 203-215. doi:10.1177/1469787411415081.
Voir aussi, Everson, H. T. & Millsap, R. E. (2005). Everyone Gains: Extracurricular Activities in High School and Higher SAT Scores. College
Board Research Report 2005-2. New York: College Entrance Examination Board
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تبعــا ملبــدإ التتابعيــة بــن الثانويــة والجامعــة ‹ ›3+3املســتهدف
بهــذا التقييــم.
» » .5.2المطالبة بالتميز كيفما كان التخصص

يخضــع نظــام الولــوج املفتــوح للرتاتبيــة التــي تجعلــه يف وضــع
نقيــض لنظــام الولــوج املحــدود ،وتبخــس مــن قيمتــه عــى
مســتوى جــودة التكوينــات ووزنهــا يف ســوق الشــغل .لذلــك،
يعتــر الجمــع بــن التكوينــات يف املؤسســات ذات األعــداد
املتزايــدة للطلبــة وبــن الجــودة ،تحديــا يتعــن عــى الجامعــات
رفعــه ،ليكــون التميــز مبــدأ قامئــا بالنســبة لجميــع التخصصــات.
عمومــا ،يختــزل التميــز يف الرتتيــب ويف املعايــر املحــددة مــن
طــرف بعــض األنظمــة الجامعيــة ،وتكــون قابلــة للتطبيــق
يف بعــض األنظمــة دون أخــرى .وكــا أكــد مؤلفــو عمــل
حديــث العهــد ،فإنــه مــن الــازم أن نأخــذ بعــن االعتبــار،
التميــز االجتامعــي والجامعــي « الــذي تتمفصــل يف إطــاره
مفاهيــم الــروة املشــركة ودمقرطــة املعرفــة والتحــرر الفــردي
والجامعــي»((( ،وهــو مــا أقرتــه الرؤيــة االســراتيجية أيضــا.
فاألمــر يتعلــق « بارتقــاء عوامــل التميــز االجتامعــي والجامعــي
الــذي يكمــل التميــز النخبــوي»(((.
ومعلــوم أن نظــام الولــوج املحــدود يســتحوذ عــى التميــز يف
التعليــم العــايل ،بفضــل مباريــات ولــوج مؤسســاته .وهــو مــا
يتعــن الحفــاظ عليــه ،مــع الرفــع مــن جــودة نظــام الولــوج
املفتــوح .فــا ينبغــي أن يقتــر التميــز عــى مكــون واحــد
للمنظومــة ،يقــوم بانتقــاء األفضــل ،ويتوفــر عــى مــوارد أكــر،
ويجلــب عــددا محــدودا مــن الطلبــة ،بــل يجــب أن يهــم جميــع
تخصصــات الحقــل الجامعــي .وميكــن لنظــام الولــوج املفتــوح
أن يحصــل عــى الجــودة مــن خــال تكوينــه وطــرق التدريــس
املبتكــرة يف إطــاره ،مــا يســمح بــروز التميــز الــذي يطالــب بــه
املجتمــع وســوق الشــغل.
وبالفعــل ،فــإن املقــررات الجامعيــة لــكل تخصــص تشــمل ،يف
العديــد مــن البلــدان املتقدمــة ،عــددا معينــا مــن املســتلزمات
مثــل « :الرتكيــز عــى املعرفــة العاملــة ،وعــى الحاجيــات املهنيــة،
وعــى تنميــة مهنيــة خريجــي املســتقبل ،والرتكيــز أيضــا عــى
الرهانــات الثقافيــة واالجتامعيــة»( .((1ولذلــك فالتكوينــات
القامئــة عــى الجــودة ،متنــح الرشعيــة للتنافســية ،وتضمــن تكافؤ
الفــرص لتحقيــق التميــز ،ولــي متنــح األولويــة لالســتحقاق.

» » .6.2اعتبار التكنولوجيا الرقمية رافعة للتحول الكبير
بالجامعات

أ) أي مخطط رقمي للتعليم العايل؟
كــا يظهــر مــن خــال هــذا التقريــر التقييمــي ،فــإن الجامعــة ال
تتموقــع يف طليعــة الثــورة الرقميــة ،رغــم املجهــودات املبذولــة
لرقمنتهــا ،وإقــرار محيــط رقمــي وبيداغوجــي بفضــل بعــض
التجــارب املبتكــرة لتصميــم تكوينــات مفتوحــة للجميــع عــر
اإلنرتنــت ...كــا يبــن التقريــر أن تحــدي الرقمنــة يبقــى قامئــا،
وجعلــه رافعــة للتحــول الكبــر ،يظــل ضعيفــا يف غيــاب مخطــط
رقمــي للمنظومــة.
وهــذا يدفعنــا إىل التســاؤل :أال يتعــن عــى هــذا النظــام وضــع
خطــة رقميــة واســعة يف أفــق  ،2030يك ال يبقــى عــى هامــش
التقــدم املتســارع يف هــذا املجــال؟
لقــد أصبحــت التكنولوجيــا الرقميــة منتــرة يف عــدة مياديــن،
عــى مســتوى الحكامــة ،وبفضــل مختلــف التطبيقــات يف
القيــادة ،اعتــادا عــى قاعــدة للبيانــات موثــوق بهــا ،ويف
تدبــر أعــداد الطلبــة بــأدوات موحــدة وممعــرة ،وتدبــر طاقــة
االســتقبال مــن أجــل ترشــيد البنيــة التحتيــة ،واســتعامالت
الزمــن ،واملحيــط الرقمــي ،والروابــط مــع الخريجــن القدامــى...
وعــى املســتوى البيداغوجــي ،بإمــكان الجامعــات رفــع تحــدي
الزيــادة املتواتــرة ألعــداد الطلبــة ،بفضــل التكنولوجيــا الرقميــة
وبلــورة وإنجــاز دروس مفتوحــة عــر اإلنرتنيــت ،وضــان
تأطــر واحتضــان الطلبــة ،وابتــكار التعليــم عــن بعــد (األســايس
واملســتمر) .ويتمثــل التحــدي يف جعــل التكنولوجيــا الرقميــة
رافعــة مــن أجــل دمقرطــة التعليــم العــايل ،كــا هــو مأمــول
يف الرؤيــة االس ـراتيجية .ومــا ال شــك فيــه ،أن ذلــك سيســاهم
يف التخفيــف مــن عــبء الزيــادة املذكــورة وتأثريهــا الســلبي
عــى الجــودة ،عــر عــرض تكوينــات مختلطــة (حضوريــا أو عــى
اإلنرتنيــت) ،ووضــع إجــراءات الســتيفاء الــدروس أو املضامــن
البيداغوجيــة ،عــن طريــق مصلحــة بيداغوجيــة تضعها املؤسســة
رهــن إشــارة الطلبــة.
وهكــذا ،ســتعمل هــذه التكنولوجيــا الرقميــة عــى إدخــال تحول
عميــق بالتعليــم العــايل ،مــا ســيكون لــه تأثــر فعــي عــى
النمــوذج التنظيمــي والبيداغوجــي واالقتصــادي .فــإذا كانــت
التكنولوجيــا الرقميــة رافعــة مبنــح قيمــة للتعليــم العــايل ،فإنــه
يتعــن عــى الجامعــة مــن خــال التكويــن والبحــث العلمــي
واالبتــكار ،أن تكــون مجــاال طليعيــا للتطــور الرقمــي بالبــاد.

8 . Jean-Marie De Ketele, Bernard Hugonnier, Philippe Parmentier, Laurent Cosnefroy (dir.), Quelle excellence pour l›enseignement supérieur ?,
Louvain-la-Neuve, De Boeck, coll. « Pédagogies en développement », 2016
 .9املرجع السابق ،ص.12 .
 .10املرجع نفسه.
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ب) أي كفاءات من أجل املستقبل؟
ومــن بــن التحديــات الخارجيــة الرئيســية التــي يواجههــا نظــام
التعليــم العــايل ،نجــد املطالبــة بإدمــاج الخريجــن داخــل الحيــاة
النشــيطة .فالــذكاء االصطناعــي ،وتطــور اإلنرتنيــت ،والربامــج
املتداولــة بهــذا األخــر ،وظهــور أدوات تكنولوجيــة جديــدة،
ستســمح جميعهــا للثــورة الرقميــة بإدخــال تغي ـرات جذريــة
عــى التشــغيل وعــى املهــن ،يف أفــق العقــود القادمــة .ذلــك أن
اقتصــاد املعرفــة الــذي يعبــئ املعلومــة والتكنولوجيــا الرقميــة
واملعرفــة ،يضــع هــذا النظــام أمــام تحــد كبــر .فــا الــذي
ينبغــي تدريســه بالجامعــة؟ وكيــف نالئــم بــن تكوينــات نظــام
التعليــم العــايل وتطــور املهــن؟
ينبغــي إذن ،دفــع نظــام التكويــن إىل التفكــر يف صــرورة
ووجاهــة التكوينــات القامئــة والوضــع الــذي يجــب أن تتخــذه
داخــل املحيــط االقتصــادي واالجتامعــي واملعلومــايت املتطــور
باســتمرار ،وســوق الشــغل التــي تخضــع لتقلبــات االقتصــاد
العاملــي.
وحســب املؤمتــر االقتصــادي العاملــي( ،((1فــإن أكــر مــن ثلــث
الكفــاءات األساســية املطلوبــة يف أغلــب املهــن ،مــن اآلن إىل
ســنة  ،2020ال تعتــر جوهريــة يف امليــدان الحــايل للشــغل.
ومبــا أن املعــارف والتكنولوجيــات ميكــن أن تصبــح متجــاوزة يف
مــدة وجيــزة ،ومبــا أن املهــام مقبلــة عــى أن تصبــح آليــة ،فــإن
الكفــاءات البرشيــة املطلوبــة مــن طــرف الســوق واملجتمــع
ســتتغري باســتمرار(.((1
وغنــي عــن البيــان ،أن الــذكاء االصطناعــي قــادر عــى تعويــض
العديــد مــن املهــام الروتينيــة .ويف هــذه الحالــة ،مــا هــي
القــدرات التــي ال ميكــن أن تخضــع للتقنــن « األلغوريتمــي»؟
إن األمــر يتعلــق بكفايــات متنــح للحاصلــن عليهــا القــدرة عــى
اإلبــداع واتخــاذ القــرار يف اللحظــات الحاســمة( ،((1وبصيغــة
أخــرى ،بكفايــات عرضانيــة منحــرة يف ثالثــة مجــاالت( ((1وهي:
« كفايــات التعلــم (عــر االنتقــاء واملعالجــة الفعالــة للمعلومــة
املتوافــرة‹ ،تعلــم التعلــم›) ،كفايــات االبتــكار واإلبــداع ،وكفايات
التعــاون».
هــل معنــى هــذا أن الــذكاء االجتامعــي (العمــل االجتامعــي
داخــل جامعــة أو فريــق) ســيختفي؟ ســتكون الكفايــات الناعمة

 soft killsدومــا كفايــات مطلوبــة ،ويتعــن تطويرهــا مــن أجــل
التهيــؤ للمســتقبل ،كــا أكــد املعهــد مــن أجــل املســتقبل
( .((1()IFTFوحســب دراســة أجريــت يف  15بلــدا عــى أكــر
مــن  13مليــون مســتخدم ،تعتــر الكفايــات الناعمــة كفايــات
رضوريــة للتميــز(.((1
ومــن جانــب آخــر ،فــإن البــاد يف حاجــة إىل كفــاءات منفتحــة
وقــادرة عــى فهــم العــامل املحيــط بهــا ،نظـرا للتغـرات الحاصلــة
جـراء انفتــاح املجتمعــات بتأثــر مــن العوملــة وتعقــد الظواهــر.
وهــو مــا يســتدعي إدراج «اإلنســانيات» والعلــوم االجتامعيــة يف
كل التكوينــات.
كــا تواجــه الجامعــة املغربيــة تحــدي اليقظــة إزاء آفــاق تطــور
املهــن وإدمــاج االتجاهــات الكــرى املرتســمة عــى مســتوى
طلبــات الشــغل .وتبــن مختلــف الدراســات ،بــأن التقــدم
التكنولوجــي والعوملــة والتغــرات الدميغرافيــة واالتجاهــات
السوســيو-اقتصادية والجيو-سياســية ،ســتكون عوامــل حاســمة
بالنســبة للصيغــة التــي ســيتخذها الشــغل مســتقبال .فإعــادة
صياغــة بنيــة املهــن يف العــامل ،أدت إىل تحويــل الشــغل يف جميع
أبعــاده :يف فضائــه وأمناطــه وطبيعتــه وحاجاتــه للكفــاءات.
» » .7.2سياسة عمومية واضحة اتجاه الموارد البشرية

تــويص الرؤيــة االسـراتيجية  ((1( 2030-2015بـــ «العمــل يف األمد
القصــر عــى و ضــع برنامــج عمــل يهــدف إىل توظيــف وتكويــن
 15000أســتاذ باحــث يف أفــق  ، 2030مــن أجــل االســتجابة
لحاجيــات بنيــات البحــث مــن األطــر ســواء لتعويــض تلــك التــي
ســتغادر املنظومــة ،أو لتوفــر األطــر للشــعب ذات األولويــة».
ويف مقابــل ذلــك ال يبــدو أن السياســة العموميــة تتســم
بالوضــوح واالنســجام واالســتباقية مــن أجــل تعزيــز الرأســال
البــري الجامعــي واســتدامته يف املســتقبل .وت ُستشــف هــذه
النواقــص مــن خــال أربعــة مــؤرشات عــى األقــل )1 :الرتاجــع
املســتمر للتأطــر البيداغوجــي بعــد إصــاح  2000وحتــى بعيــد
الــروع يف تطبيــق الرؤيــة االســراتيجية  )2 ،2014انعــكاس
هرمــي الســن واإلطــار الخــاص بهيئــة التدريــس خــال عرشيــة
ونصــف )3 ،تــدين نســبة املناصفــة بالرغــم مــن التحســن
الطفيــف )4 ،عــدم انســجام املبــادرات العموميــة مــع أهــداف
ومقاصــد اإلصــاح .ولعــل خــر دليــل إطــاق مبــادرة املغــادرة

11. The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 2016.
12. Future skills and training. A practical resource to help identify future skills and training. The Australian Industry and Skills Committee. 2017
13. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. Future WorkSkills2020. 2011.
14. OCDE [2009], K. Ananiadou et M. Claro, Les compétences du XXIème siècle définies par l’OCDE http://www.oecd-ilibrary.org/content/
workingpaper/218525261154?site=fr
15. Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. Future WorkSkills2020. 2011.
16. The Future of Jobs:Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 2017
 .17تــويص الرؤيــة االسـراتيجية بـــخلق  15000منصــب أســتاذ باحــث يف أفــق  ، 2030مــن أجــل االســتجابة لحاجيــات بنيــات البحــث مــن األطــر ســواء لتعويــض تلــك
التــي ســتغادر املنظومــة ،أو لتحفيــز البحــث يف املجــاالت ذات األولويــة ،رغــم كــون هــذه املــوارد ســتعزز الطاقــة األكادمييــة والبيداغوجيــة للمؤسســات.
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الطوعيــة ســنة  ،2005يعنــي حــوايل  4ســنوات بعــد تطبيــق
امليثــاق ،وكــذا مبــادرة تحويــل املناصــب املاليــة لإلداريــن
الحاصلــن عــى الدكتــوراه إىل مناصــب أســاتذة باحثــن ،وأخـرا
مبــادرة تشــغيل طلبــة الدكتــوراه بالتعاقــد كمدرســن بالجامعــة
مــع انطــاق الرؤيــة االس ـراتيجية.
جدول  .13املناصب املالية بني سنتي  2015و2018
الطلبة
املناصب املالية املحدثة
مناصب التحويل الخاصة
باملوظفني الدكاترة
املناصب املخصصة للتعاقد مع
الطلبة الدكاترة

2015

2016

2017

2018

500

500

400

700

500

530

800

700

300

300

300

300

املصدر :عرض السيد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي أمام الجمعية العمومية للمجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي
 16يوليوز 2018

وحيــث إن املبادرتــن األخريتــن أضحتــا تشــكالن محــور
«السياســة» العموميــة فيــا يخــص املــوارد البرشيــة بالجامعــة،
يبقــى الســؤال املطــروح هــل تشــكل هاتــان املبادرتــان اآلليــة
الجديــدة للسياســة العموميــة ألجــل تعزيــز املــوارد البرشيــة
األكادمييــة بالجامعــة؟ وإن كان األمــر كذلــك ،أال يُفــرض مبــارشة
تقييــم موضوعــي لهاتــن املبادرتــن؟
ســيمكن هــذا التقييــم مــن )1 :تحديــد مــدى وجــود سياســة
فعليــة فيــا يخــص املــوارد البرشيــة )2 ،وجاهتهــا يف تحقيــق
أهــداف الرؤيــة )3 ،مــدى تأثــر هاتــن املبادرتــن عــى دعــم
املــوارد البرشيــة األكادمييــة بالجامعــة )4 ،كفايــات هــذه املــوارد
إن عــى املســتوى البيداغوجــي أو العلمــي )5 ،تشــبيب الجســم
األكادميــي الجامعــي )6 ،مــدى تأثــر هاتــن املبادرتــن عــى
التأطــر اإلداري داخــل الجامعــة )7 ،عالقتهــا بتثبيــت وتوطــن
املــوارد البرشيــة محليــا )8 ،وتأثريهــا عــى حركيــة ورابطــة
القرابــة للمــوارد البرشيــة.
» » .8.2االرتقاء بالمساءلة األكاديمية وتثمين هيئة
التدريس من خالل نمط التوظيف والتقييم الذاتي

ألحــت الرؤيــة االســراتيجية  ((1( 2030-2015عــى أهميــة
هيئــة التدريــس بوصفهــا ركيــزة إلقــرار جــودة التعليــم ،مــع
أخــذ التحــوالت الجاريــة عــى مســتوى املهــن بعــن االعتبــار.

فاإلصالحــات التــي همــت الجامعــة وأنظمــة التكويــن
اســتلزمت إعــادة تحديــد مهــام األســاتذة الباحثــن بالجامعــة،
واعتبــار التحــوالت املتمثلــة يف االنتقــال مــن االنتــاء للتخصــص
إىل االنتــاء للمهنــة.
أ) تنوع املهام ومتطلبات تحول مهنة األستاذ الباحث
مــا يثــر االنتبــاه بالخصــوص يف هــذا التقييــم ،هــو التباعــد
الرصيــح بــن املهــام املوكولــة يف النصــوص لألســتاذ الباحــث،
وواقــع رشوط القيــام بهــذه املهــام .ويكمــن التحــدي يف تحويــل
الرصيــد األكادميــي مــن أجــل «جامعــة مفتوحــة» ،ومالءمتــه
مــع الجــودة التــي يدعــو إليهــا اإلصــاح .فهــل تــم تهيــيء
األســاتذة الباحثــن ملقتضيــات تنويــع املهــام واألشــغال املتولــدة
عــن نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه منــذ ســنة 2003؟(.((1
والحــال أن «الجامعــة املفتوحــة» تولــد متطلبــات جديــدة
وكفايــات يتعــن عــى األســتاذ الباحــث اكتســابها ،مثــل تدريــس
أعــداد كبــرة مــن الطلبــة باســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة،
وقاعــات العــرض لتحســن الــدرس وتقدميــه بشــكل فعــال
لعــدة مجموعــات ذات تطلعــات متعــددة ،واســتعامل الوســائل
الرقميــة الجديــدة لتجــاوز العجــز الحاصــل يف املختـرات ،وذلــك
عــر التعليــم عــن بعــد ،وابتــكار املســاق الهائــل املفتــوح عــر
اإلنرتنيــت .((2(MOOC
كــا أن نظــام إجازة-ماســر-دكتوراه ولــد صيغــا جديــدة للتأطــر
واالحتضــان ،واالشــتغال مــع فــرق قليلــة العــدد ،واإلرشاف عــى
التداريــب ،واملشــاركة يف جلســات التشــاور حــول اإلصــاح،
وإدراج املهننــة يف املســالك ،إضافــة إىل اإلرشاف ،بالنســبة
للبعــض ،عــى األطروحــات ،وإنجــاز مشــاريع التشــارك عــى
املســتويني ،الوطنــي والــدويل.
ويتوقــف نجــاح الرؤيــة االس ـراتيجية  2030-2015عــى املهنــة
الجديــدة لألســتاذ الباحــث املنخــرط يف تنظيــم جديــد للعمــل،
واملســتفيد مــن االعـراف االجتامعــي الجديــد مبهنتــه ،والخاضــع
ملعايــر جديــدة للتقييــم األكادميــي خــال مســاره.
ب) أي منط للتوظيف واملساءلة األكادميية؟
الحــظ هــذا التقييــم بــأن صيــغ التوظيــف ليســت متالمئــة
دومــا مــع املتطلبــات الجديــدة للمهنــة ،وال تضمــن دامئــا
األداء البيداغوجــي العــايل .وهــو مــا يســتدعي تجــاوز الصيغــة

 .18انظر أيضا ،تقرير املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،حول مهن التدريس ،الصادر سنة .2018
19. Emmanuelle Annoot, Le métier d’enseignant chercheur, in Imelda Elliott et al., Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation,
De Boeck Supérieur « Pédagogies en développement », 2011 (1re éd.), p. 221--231
 .20املالحــظ بالنســبة لفرنســا مثــا ،أن مهــام وأدوار األســتاذ الباحــث يف ســياق الزيــادة الكبــرة يف أعــداد الطلبــة بالجامعــة ،أدت إىل وضــع سلســلة مــن التقاريــر بطلــب
مــن الدولــة .ومــن ضمنهــا ،تقريــر حــول تنــوع مهــام األســاتذة الباحثــن وصعوبــة مامرســة هــذه األنشــطة بنفــس القريحــة عــى املــدى الطويــل ،وعــدم رغبــة هــؤالء
األســاتذة يف إنجــاز البعــض منهــا .وقــد اقــرح تقريــر آخــر ،تصنيــف املهــام املطلوبــة مؤسســاتيا إىل ثــاث فئــات وهــي :مهــام التدريــس دون متييــز بــن التكويــن بحضــور
الطلبــة أو عــن بعــد والتكويــن األســايس أو املســتمر؛ ومهــام التنشــيط واملســؤولية الجامعيــة املتطابقــة مــع أنشــطة املســؤول عــن الفريــق البيداغوجــي وعــن اســتقبال
الوافديــن الجــدد؛ ومهــام الهندســة البيداغوجيــة وتثمــن البحــث وتوليــف برامــج دوليــة وأنشــطة البحــث ،مبــا فيهــا اإلرشاف عــى األطروحــات .مهمــة موكولــة إىل برنــارد
بيلــوك  B. Bellocبتاريــخ  11أبريــل  .2003مقرتحــات مــن أجــل تعديــل املرســوم  431-84حــول وضعيــة األســاتذة الباحثــن.
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الحاليــة التــي ال تســمح حتــى اآلن بتوظيــف أســاتذة متوفريــن
عــى تكويــن يف مهنــة التدريــس يف البيداغوجيــا والهندســة
البيداغوجيــة والدوســيمولوجيا.

القـرار :مجلــس املؤسســة ومجلــس الجامعــة .فتقييــم التدريــس
وطــرق التعليــم ،تقييــا داخليــا وخارجيــا يفــرض نفســه كأداة
للمســاءلة األكادمييــة ولجــودة التدريــس.

ورغــم وجــود فــرق ومراكــز هنــا وهنــاك تنظــم حلقــات
دراســية وبحوثــا يف مجــال البيداغوجيــا الجامعيــة( ،((2فإنهــا
تظــل هامشــية مــع ذلــك ،وال تعتــر رضوريــة لنجــاح اإلصــاح
البيداغوجــي أو لتنميــة كفايــات األســاتذة الباحثــن.

» » .9.2مواءمة متطلبات األداء مع تحديات التدويل

وتجــدر اإلشــارة إىل أن مجــال دراســة البيداغوجيــا الجامعيــة
اتســع يف البلــدان املتقدمــة .وهــو يشــمل «األنشــطة
البيداغوجيــة (التدريــس والتعلــات) ،حيــث نجــد املنهــاج
يف األعــى ونتائــج األنشــطة البيداغوجيــة يف األســفل؛ كــا
يشــمل عوامــل الســياق الداخــي (املحيــط األكادميــي والطلبــة)
وعوامــل الســياق الخارجــي (الســيايس واالجتامعــي والثقــايف
واالقتصــادي)»(.((2
وســيظل مطلــب الكفايــات البيداغوجيــة الحقيقيــة عنــد ولــوج
الجامعــة وتطويرهــا مطلبــا مهنيــا ،وأيضــا مطلــب البحــث
البيداغوجــي الجامعــي الــذي يبقــى مطلبــا محتشــا وهامشــيا
داخــل الجامعــات ،وتحديــا يجــب العمــل عــى رفعــه .ومــن
جانــب آخــر ،إذا كان االرتقــاء يف املهنــة يرتكــز عــى أنشــطة
األســتاذ ،فإنــه ال ميثــل تقييــا صارمــا يســمح بالرفــع مــن
مســتوى األداء .أال تعكــس إذن آراء الطلبــة حــول التدريــس
والتعلــات تعبــرا عــن املســاءلة األكادمييــة؟
أقــرت فلســفة اإلصــاح بتعليــم متمركــز حــول الطالــب ونتائــج
التعلــم .وإذا كان األمــر كذلــك ،أال يتعــن عــى كل مؤسســة
اســتطالع رأي الطــاب بانتظــام حــول التدريــس ،مبــا يف ذلــك
مــا يتعلــق بأســاليب التدريــس؟ إن األمــر يتعلــق بوضــع آليــات
مثــل البحــوث االســتقصائية الســتطالع أراء الطلبــة ،بهــدف
االســتجابة بشــكل أفضــل لحاجياتهــم وانتظاراتهــم .وتــرز هــذه
اآلليــات ،بشــكل واضــح ،املحاســبة األكادمييــة ،ألنــه يفصــح
عــن حاجياتهــم ،وعــن الصعوبــات التــي يواجهونهــا ،وعــن
ســبل تجويــد التعلــات والطــرق البيداغوجيــة ،وعــن مســتوى
املعرفــة التــي ينبغــي تقدميهــا إليهــم.
بالنســبة لبلــدان عديــدة رشعــت يف تبنــي جوانــب مــن
النمــوذج األنجلو-ساكســوين ،ومــن بينهــا البلــدان األوربيــة،
هنــاك إقــرار بــرورة إرشاك الطلبــة يف تقييــم التدريــس
وطــرق تلقــن األســاتذة .ولذلــك ،أال ميكــن اعتبــار استشــارة
الطلبــة هاتــه ،تجســيدا لــروح القانــون 01-00؟ فهــذا القانــون
مينحهــم حــق املشــاركة املتجليــة يف التمثيليــة داخــل هيئــات

تواجــه الجامعــات املغربيــة حاليــا تحــدي تدويــل الرتبيــة
والتكويــن والبحــث ،حيــث تعتــر الجامعــات املرموقــة الدوليــة
كمرجعيــات معياريــة .وقــد تــم وضــع مجموعــة مــن األدوات
لتقييــم أداء الجامعــات واملؤسســات التابعــة لهــا ،مــن قبيــل
ضــان الجــودة واالعتــاد والدراســات االســتقصائية املوحــدة
وكــذا الرتتيبــات الدوليــة التــي يتــم اإلعــان عنهــا بزخــم إعالمــي
ضخــم.
وحــري بالتذكــر فيــا يخــص ضــان الجــودة أن الوكالــة
الوطنيــة لتقييــم وضــان جــودة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي امل ُف ّعلــة ســنة  2016أمامهــا مســاحة كبــرة لجعــل
هذيــن البعديــن رافعــة لــأداء املؤسســايت واملنظــور الــدويل
للجامعــات املغربيــة .كــا أن مســاهمة الوكالــة مطلوبــة ألجــل
تجويــد وتثمــن إجــراءات التصديــق عــى مســالك التكويــن.
أمــا فيــا يخــص الرتتيبــات الدوليــة للجامعــات ،فإنهــا كثــرة
ومتعــددة املرامــي ،ويركــز كل منهــا عــى بعــد مــن أبعــاد
الجامعــة ،وأكرثهــا شــهرة :ترتيــب شــنغهاي ( )ARWUبالصــن،
والــذي يركــز عــى متيــز البحــث ،وترتيــب التاميــز للتعليــم
العــايل باململكــة املتحــدة ،Times Higher Education
الــذي يعنــى بجــودة التكويــن والبحــث ،باإلضافــة إىل ترتيــب
(((2
Webometrics Ranking of World Universities
وهــا يتعلقــان مبريُوئِيــة ( )visibilitéمواقــع الجامعــات عــى
االنرتنيــت .وبذلــك يركــز كل ترتيــب عــى حقــل معــن لرتتيــب
الجامعــات.
وطبعــا ،ال ميــر نــر هــذه الرتتيبــات دون أن ترافقهــا زوبعــة
مــن النقاشــات واالنتقــادات والتحفظــات ،حيــث إن بعــض
الجامعــات التــي تحتــل املناصــب املائــة األوىل تتوفــر عــى
املــوارد واملداخيــل واملمتلــكات التــي تضاهــي أحيانــا ميزانيــة
بعــض الــدول الناميــة؛ الــيء الــذي دفــع ببعــض منتجــي
ترتيــب الجامعــات إىل وضــع تصنيفــات أخــرى جهويــة مثــل
الرتتيــب اإلفريقــي Webometrics Ranking of African
.Universities
يســاهم الرتتيــب ،مــن خــال تشــجيعه عــى األداء الجيــد ،عــى
تســويق الرتبيــة يف الســوق الدوليــة ،يف زمــن الليرباليــة الجديدة.

 .21يوجد اهتامم بالبيداغوجيا الجامعية لدى بعض الفرق واألساتذة الجامعيني.
22. Jean-Marie De Ketele. « La pédagogie universitaire : un courant en plein développement ». Revue Française de pédagogie, 172, Juillet –Août
–Septembre, 2010, pp 5-13.
 .23الذي تم وضعه من طرف مخترب ( )Cybermetricsالتابع للمجلس األعىل للبحث العلمي بإسبانيا
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حيــث يُعظِّــم بعــض الجامعــات ويعاقــب أخــرى ،خصوصــا تلــك
املواليــة للقطــاع العــام يف البلــدان الناميــة .ولذلــك تتعــرض
الرتتيبــات النتقــادات كثــرة .وكــا يقــول كاتــب «يفــرض ترتيــب
شــنغهاي ،بعيــدا عــن أي نقــاش دميوقراطــي ،رؤيــة معياريــة
ملــا يجــب أن تكــون عليــه «الجامعــة الجيــدة»»( ،((2أو أيضــا مــا
يقولــه إيــف جانكـرا عــن الرتتيبــات« :تعتمــد عــى معايري ســيئة
التصميــم واالســتعامل وال تطابــق مــا يقــال»( ((2وهــم بذلــك
ينتقــدون االســتعامل الــيء للمــؤرشات .لكــن ،ودون حجــب
هــدف البحــث عــن الجــودة ،يجــب أن يؤخــذ بعــن االعتبــار أن
لــكل جامعــة تاريخــا وأولويــات خاصــة بهــا .وباســتثناء جامعــة
القرويــن ،تبقــى تجربــة الجامعــة املغربيــة حديثــة وال تتعــدى
 60ســنة مــن الوجــود ،وعليهــا بذلــك أن تنخــرط يف ســرورة
اإلصــاح املســتمر والرسيــع(.((2
إن الزخــم اإلعالمــي الــذي يرافــق اإلعــان عــن هــذه الرتتيبــات
ال ميــر دون أن يخلــف نوعــا مــن الضيــق وعــدم االرتيــاح
بالجامعــات املغربيــة التــي ال تتوفــر عــى نفــس اإلمكانــات
التــي تتوفــر عليهــا الجامعــات العامليــة األحســن ترتيبــا(.((2
وهــذا مــا يدعــو إىل وضــع اســراتيجية تعمــل عــى ترسيــع
وتــرة تحســن جــودة التكويــن والبحــث ،آخــذة بعــن االعتبــار
نتائــج الرتتيبــات.
وبالفعــل ،فــإن تقــدم الجامعــات املغربيــة يف الرتتيــب الــدويل
ال ميكــن أن يتحقــق دون تحديــد ســبل تحســن أدائهــا.
فالرتتيــب يجــب أال يكــون ،يف أي حــال مــن األحــوال ،وســيلة
للمقارنــة بالجامعــات املرموقــة األمريكيــة يف غالــب األحيــان،
والتــي تعــرف أكــر مــن قــرن مــن الوجــود ،وتكلــف طلبتهــا
تكلفــة دراســية باهظــة ،ولهــا منــوذج عمــل ‘’business model
مختلــف متامــا عــا هــو عليــه الحــال يف الجامعــات العموميــة
املغربيــة.
فتحســن وضعيــة الجامعــات املغربيــة عــى املســتوى الــدويل،
يجــب أن ينخــرط يف إطــار توجــه وطنــي ،عــن طريــق التحســن
التدريجــي لتموقــع الجامعــة عــى الصعيــد الــدويل يف ترتيــب
معــن (تكويــن أو بحــث أو موقــع الجامعــة عــى اإلنرتنيــت أو
الرتتيــب اإلفريقــي ،)...كــا تنــص عــى ذلــك الرؤية االسـراتيجية
(التوصيــة .)106

ويقتــي هــذا األخــر ،باإلضافــة لفوائــده التــي ميكــن للجامعــة
أن تســتفيد بهــا مــن التدويــل ،أن تتملــك الجامعــة املعايــر
الدوليــة للكفــاءة والحكامــة واإلنتاجيــة امللزمــة .ومــن الواجــب
عــى الجامعــات املغربيــة أن تكــون واعيــة برسعــة التطــور
الــذي يعرفــه التعليــم العــايل عــى املســتوى العاملــي ،وأن
تؤســس لنفســها منوذجــا واضــح االختيــارات ومحــدد األهــداف،
ذا نهــج متواصــل يســمح بتأمــن تطــور كل جامعــة ،منوذجــا
يشــجعه ويتبنــاه كل مــن املجتمــع الجامعــي وتدعمــه السياســة
والدولــة.
» » .10.2تحدي التمويل :كيف يمكن تنويع واستدامة
الموارد؟

رغــم نفقــات الدولــة املعتــرة ،ال ميكــن للتعليــم العــايل املغــريب
تجــاوز اإلكراهــات البنيويــة املتعلقــة بالطاقة االســتيعابية داخل
نظــام الولــوج املفتــوح وبالتأطــر ،بســبب العجــز الحــايل الناجــم
عــن تزايــد أعــداد الطلبــة والجــودة املتدنيــة ،دون أن يواجــه
تحــدي التمويــل يف أفــق ســنة  2030والكشــف عــن مــوارد
متنوعــة أخــرى.
البــد مــن الرفــع مــن قيمــة املــوارد املاليــة التــي تخصصهــا
الدولــة للتعليــم العــايل ألجــل امتصــاص العجــز املرتاكــم منــذ
ســنوات ،وألجــل تأمــن تعليــم عــال يف مســتوى الطموحــات.
وعــى مســتوى آخــر ،هنــاك إمكانيــة تقليــص كلفــة التمويــل
عــر ترشــيد منظومــة التعليــم العــايل وفتــح ورش توحيدهــا
ومشــاركة مواردهــا بــن مختلــف مكوناتهــا .أمــا اإلمكانيــة
الثانيــة ،فتتعلــق بالتوفــر وتتلخــص يف تحســن الكفــاءة
البيداغوجيــة ومردوديــة التكوينــات مــن خــال معالجــة
الخســائر الناجمــة عــن االنقطــاع والهــدر .ويف األخــر ،تتعلــق
اإلمكانيــة الثالثــة بالتشــارك والتعاضــد لرتشــيد املــوارد البرشيــة
األكادمييــة ســواء بــن املؤسســات أو عــى نطــاق أوســع بــن
الجامعــات.
فــاذا ميكــن قولــه بخصــوص تنــوع املــوارد بالجامعــة؟ وبهــذا
املعنــى ،ألــن يكــون إمتــام اإلج ـراءات غــر املطبقــة ،املنصــوص
عليهــا يف القانــون  01 .00أفيــد وأعقــل؟ إن األمــر يتعلــق
بإجــراءات إعفــاء الجامعــات مــن الرضائــب ،وتطويــر املــوارد
الخاصــة بهــا (التكويــن املســتمر ،اإلنتاجــات والفوائــد الناجمــة

24. Eloire Fabian. «Le classement de Shanghai, histoire, analyse et critique. ». L’Harmattan. L’homme et la société. 20104/, n° 178, pages 17 à 38, p. 18
25. Gingras Yves. ‘’Entretien avec Sabrina Dourlers de l’Agence Presse Française. www.chss.uqam.ca/portails/docs. Voir aussi Billant Jean-Charles,
Bouyssou et Wincke Philippe. « Faut-il croire le classement de Shanghai ? Revue de la régulation. Maison des sciences de l’Homme ? Automne 2010.
26. Université du Québec. « Face aux classements universitaires : adapter une approche à la fois critique et pragmatique. » Chapitre 2. Rapport
du groupe de travail sur les classements universitaires. Mai 2016. https://www.uquebec.ca/
27. Abdou Karim Ndoye, « Réflexions sur un classement international des établissements universitaires africains », Revue internationale
d’éducation de Sèvres [En ligne], 54 | septembre 2010, mis en ligne le 01 septembre 2013, consulté le 01 octobre 2016. URL : http://ries.revues.
org/984.
يالحــظ الكاتــب أن جامعــة كاب تــاون (الجامعــة األوىل يف جنــوب إفريقيــا) كانــت ســنة  2010تتصــدر الرتبــة  356بــن  500أحســن جامعــة وتتوفــر عــى ميزانيــة ســنوية
تقــدر بـــ 1,15مليــار دوالر أمريــي و 21713طالــب ٠هــذه امليزانيــة تعــادل  30مــرة ميزانيــة جامعــة الشــيخ آنطــا ديــوب بــداكار والتــي يبلــغ تعــداد طلبتهــا 56400
والتــي تعتــر األحســن ترتيبــا بــن الجامعــات الفرنكوفونيــة ٠أنظــر حاشــية النــص رقــم  4أســفل املقــال٠
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عــن أشــغال البحــث وتقديــم الخدمــات ،خصوصــا أعــال
الخــرة ،والرشاكــة وخلــق مقــاوالت تثمــن منتوجــات أنشــطتها،
اســتثامر أو متليــك بــراءات االخــراع) ،وكذلــك تطويــر تعليــم
عــال ذي فائــدة عموميــة ،والحــث الرضيبــي مــن أجــل بنيــة
تحتيــة جامعيــة.
وســتكون الجامعــة مدعــوة إىل اكتشــاف صيــغ جديــدة لتطويــر
املــوارد ،مثــل خلــق مؤسســات خاصــة بهــا ،وإنشــاء صناديــق
للدعــم  ،endowned fundsومســاهمة الــراكات ،وتنظيــم
التكويــن املســتمر املــؤدى عنــه.
إن التكوينــات املــؤدى عنهــا يف اإلجــازة املهنيــة وكــذا يف املاســر
املتخصــص ،واملوجهــة لرشيحــة املوظفــن ،تعــاين مــن فــراغ
قانــوين كبــر ال يشــجع ال الجامعــة وال األســاتذة الباحثــن عــى
االلت ـزام بهــا.
ألــن تســمح تنميــة مــوارد أخــرى خــارج متويــل الدولــة مبنــح
الجامعــات قاعــدة مدعمــة الســتقالليتها؟ وبالتــايل ميكــن القــول
إجــاال ،إن هــذه التنميــة تتوافــق مــع الهــدف االســراتيجي
الرامــي إىل جعــل التعليــم العــايل قطاعــا منتجــا.
كــا أن البحــث عــن مــوارد للجامعــة وتنويعهــا ال يعنــي
انســحاب الدولــة مــن متويــل هــذا القطــاع .وعليــه ،فــإن مجهود
الدولــة الحــايل واملســتقر يف أقــل مــن  1%مــن الناتــج الداخــي
الخــام يجــب أن يرتفــع تدريجيــا إىل  2%يف أفــق .2030
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ومبــوازاة مــع ذلــك ،ولتدعيــم هــذه املــوارد ،ميكــن تحقيــق
ادخــار إضــايف مــن طــرف الجامعــة ،عــر التشــارك والتعاضــد.
فــا الفائــدة مــن توحيــد نظــام التعليــم العــايل ،يف غيــاب
توحيــد الجامعــة نفســها؟ وهــل مــن املقبــول اإلبقــاء عــى
االنع ـزال « الهويــايت » ملؤسســات الجامعــة؟ ذلــك أن االقتنــاع
مبزايــا التشــارك والتعاضــد يعنــي:
 إجــراء انتشــار لألســاتذة عــى مســتوى الجامعــة ككيــانمرجعــي؛
 تفضيــل مفهــوم الحــرم الجامعــي ،ضمــن إعــادة تنظيــماملؤسســات القامئــة أو عنــد إنشــاء مؤسســات جديــدة.
فعنــد مرحلــة مفصليــة تتطلــب تنميــة التشــارك والتعاضــد
لتجويــد الوســائل والتحكــم يف التنســيق بــن بعــض املســائل
املمتــدة بالجامعــة ،أال يتعــن تجســيد هــذا املفهــوم عــر
إنشــاء وكالــة خاصــة بــه ،وعــر مأسســة التنســيق بــن رؤســاء
الجامعــات ()CPU؟.

خاتمة عامة
يتطــور التعليــم العــايل اليــوم يف ســياق تتقاطــع فيــه
املســتلزمات الوطنيــة والدوليــة .ولهــذا فــرض التقييــم الــوارد يف
هــذا التقريــر نفســه .فبعــد عقديــن مــن اإلصالحــات وتنزيــل
الرؤيــة االس ـراتيجية ،مــن الــروري التعــرف عــى املكتســبات
واإلكراهــات يف ضــوء التحديــات ،واســترشاف اآلفــاق املمكنــة
لإلصــاح يف إطــار تطبيــق الرؤيــة االســراتيجية ،2030-2015
وأبعــد مــن ذلــك ،مــن أجــل العمــل عــى الرفــع مــن جــودة
التعليــم العــايل ،والتخطيــط ملســتقبله.
ويحلــل هــذا التقريــر يف املقــام األول ،كيــف تطــور التعليــم
العــايل منــذ صــدور القانــون  ،01.00وتطبيــق نظــام اإلجــازة-
ماســر-دكتوراه ( .)LMDوالهــدف هــو الوقــوف عــى الرهــان
األســايس املتمثــل يف مــدى انســجام العمــل العمومــي يف
مجــال التعليــم العــايل ،بالنظــر إىل عقالنيتــه ،وكيفيــة قيادتــه
لإلصالحــات ،والتعديــات والتصويبــات التــي أجريــت عــى
تلــك اإلصالحــات .كــا يهــدف هــذا التقريــر إىل تقييــم فعاليــة
النظــام الداخليــة .وقــد أنجــز هــذا التقييــم مــن خــال تســليط
الضــوء عــى اإلكراهــات البنيويــة ،وإكراهــات الحكامــة التــي
عرقلــت بلــوغ األداء والنجاعــة ،وخاصــة بالنســبة ملكــون
النظــام املســمى نظــام الولــوج املفتــوح (أي الجــزء األكــر مــن
الجامعــات العموميــة) .ومــا فــرض الرتكيــز عــى هــذا املكــون،
تزايــد أعــداد الطلبــة الــذي مــا ت ـزال الجامعــة تعرفــه ،والهــدر
الناتــج عــن ســر هــذا املكــون ،بفعــل الصــورة الســلبية الســائدة
لــدى الــرأي العــام عــن تكوينــات الجامعــة العموميــة ،وعــن
خريجيهــا ،وخاصــة إذا قورنــوا بنظرائهــم يف الجامعــات الخاصــة.
إن الرهــان الجوهــري الــذي يطرحــه منــو التعليــم العــايل
الجامعــي املغــريب هــو تغطيــة العجــز املرتاكــم ،وخلــق عمليــة
للرفــع مــن جــودة الدراســات الجامعيــة ،وتجــاوز األســباب التــي
حالــت دون منــوه ،وإعطــاء أمــل للشــباب الحاملــن للشــهادات
الذيــن يعوزهــم االعــراف ،وال يــرون آفاقــا ملســتقبلهم .إذ يف
الوضــع الراهــن ،يحــرم ضعــف جــودة التكوينــات ،وانخفــاض
قيمــة الشــهادات ،الشــباب مــن وســائل وإمكانــات التفــاوض
بشــأن مكانتهــم يف ســوق الشــغل.
يجــب عــى التعليــم العــايل ،وخاصــة عــى الجامعــات أن
تســتجيب لطلبــات متنوعــة .فهنــاك ،بــادئ األمــر ،الطلــب
االجتامعــي امللــح الــذي يحملــه املتخرجــون أنفســهم وأرسهــم،
وأيضــا قطاعــات االقتصــاد املتعــددة ،وســوق الشــغل .إن
املتخرجــن وأرسهــم يطمحــون ألن تكــون الدراســات الجامعيــة
منطلقــا للدخــول يف الحيــاة النشــيطة ،بينــا تنتظــر املقــاوالت

مــن التعليــم العــايل إمدادهــا بيــد عاملــة مؤهلــة جاهــزة،
قــادرة عــى االندمــاج الفــوري يف عمليــة اإلنتــاج.
والجـــواب الــذي يقدمــه منــوذج التعليــم الحــايل لهــذه
املطالــب ،جــواب ثنــايئ :فهــو ينتـــج ،مــن جهــة ،نخبــة مكونــة
يف مؤسســـات الولــوج املحـــدود( ،تكويــن األطــر ويف القطــاع
الخــاص) ،حيــث تتوفــر هــذه النخبــة عــى الوســائل الرضوريــة
لالندمــاج برسعــة يف ســوق الشــغل ،واحتــال املناصــب العليــا
يف اإلدارة ومنظــات الدولــة .ومــن جهــة أخــرى – وهــذا
هــو الوجــه اآلخــر لهــذا النمــوذج – يســتقبل التعليــم العــايل
جامهيـــر غفــرة من الطــاب يف تكـوينـــات اإلجازة األساســية يف
املؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج املفتــوح ،حيــث تــم التخــي
تدريجيــا عــن مســتلزمات جــودة نظــام  .LMDوهــذا مــا يتيــح
املجــال لإلكراهــات البنيويــة (كضعــف يف نســبة التأطــر ،وبنيــة
تحتيــة دون مــا يتطلبــه حجــم املؤسســة )...لتــارس ضغطهــا.
غــر أن الحــاس الســيايس ،الــذي مــن شــأنه أن يقــود نحــو
إصــاح حقيقــي يراعــي مســتقبل هــذا الشــباب املحبــط ،يبــدو
صعــب التحقيــق.
إن اآلفــاق التــي يســتدعيها التصحيــح العميــق والدائــم
لنمــوذج التعليــم العــايل املوجــود حاليــا يســتلزم قفــزة نوعيــة
طموحــة .أكيــد أنــه يجــب الحفــاظ عــى جــودة مكــون الولــوج
املحــدود ،وتوطيــد مكتســبات الجامعــات العموميــة ذات
الولــوج املفتــوح ،وخاصــة منهــا الدمقرطــة الكميــة وانتشــارها
الـرايب ،وهــا اللتــان ال رجعــة فيهــا .ولكنــه ،ينبغــي ،مــن اآلن
فصاعــدا ،أن تكــون هــذه الدمقرطــة كيفيــة كذلــك ،لتفــادي
الثنائيــة التــي تــؤدي إىل التمييــز االجتامعــي والثقــايف .يجــب أال
تكــون الجــودة حك ـرا عــى بعــض املؤسســات الجامعيــة ،وإمنــا
ينبغــي أن تكــون املرجعيــة املشــركة بــن كل مكونــات النظــام
ذات الولــوج املحــدود واملفتــوح معــا .وسيشــكل وضــع جســور
فعليــة بــن تلــك املكونــات املتنوعــة مرحلــة حاســمة لتوحيدهــا
حــول مســتلزم مشــرك ،هــو الجــودة ،وبالتــايل النجــاح للجميــع،
الــذي ســيضمن التامســك املجتمعــي وانســجامه.
يجــب أن يتجســد هــذا املنعطــف الــذي ال رجعــة فيــه ،والــذي
ميكــن أن يشــكل يقظــة جامعيــة ،يف إصــاح عميــق للحكامــة،
وعــرض تكوينــات تســتجيب ملعايــر الجــودة .وتســتلزم الفعالية
تنظيــم دعــم حقيقــي ومبكــر للطلبــة الذيــن يحتاجــون إليــه
للنجــاح يف االندمــاج يف التعليــم الجامعــي ،كــا يســتلزم التمكن
القــوي مــن الهندســة البيداغوجيــة التــي تســتدعي مناهــج
مبتكــرة حتــى تســتجيب لرهانــات التدويــل ،وتحديــات الثــورة
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الرقميــة ،والتطــور العميــق الــذي تعرفــه املهــن والكفايــات.
وعليــه ،يصبــح توفــر التمويــل املالئم رضورة حاســمة ،تســتدعي
تنويــع واســتدامة املــوارد ،علــا بأنــه ،كــا يقــول أحــد الباحثــن
«ال ميكــن أليــة جامعــة أن تعمــل وهــي يف عــوز»(((.
ال ميكــن لالنســجام املطلــوب يف طريقــة اإلصــاح أن يقتــر
عــى التعليــم العــايل وحــده ،بــل يجــب أن يشــمل كل النظــام
الرتبــوي .وبالفعــل ،يجــب ربــط إصالحــات التعليــم العــايل
بإصالحــات التعليــم الثانــوي التأهيــي .فمــن الواضــح ،أن
كال مــن ضعــف التعلــات ،واملســتوى اللغــوي للطلبــة عنــد
ولوجهــم الســنة األوىل مــن اإلجــازة يحــد فــورا مــن إمكانيــات
األداء الفــردي والجامعــي.
فالجامعــات ال تتوفــر ،يف هــذه املرحلــة عــى األقل ،عــى قدرات
الفعــل الكافيــة لتمكينهــم مــن تجــاوز هــذه الحواجــز .وعليــه،
فنظ ـرا ملــدى العجــز الناتــج عــن التعليــم املــدريس ،أال ميكــن
أن نعتــر أنــه ينبغــي إعطــاء األولويــة للنمــو الكيفــي للتعليــم
الثانــوي التأهيــي؟ إن هــذا األفــق يتجــاوز ،يف جــزء منــه ،إطــار
هــذا التقريــر ،ولكنــه رضوري ومســتعجل وال غنــى عنــه إلصــاح
التعليــم العــايل .فلــي يتمكــن املغــرب مــن رفــع مســتوى جودة
نظامــه الرتبــوي بشــكل دال ،يجــب عليــه أال يعطــي األســبقية
ألحــد مكونــات هــذا النظــام عــى حســاب املكونــات األخــرى.
يجــب الربــط بينهــا يف تصــور ملســارات التكويــن قــادر عــى
تنظيــم مســارات مــن التعليــم الثانــوي بالنســبة للتالمــذة حتــى
التعليــم العــايل (بالنســبة للطلبــة).
وبحكــم الواقــع ،فــإن التعليــم العــايل الجيد ســرفع من مســتوى
التعليــم املــدريس .أال يتــم اختيــار مــدريس التعليــم املــدريس مــن
بــن مجــازي الجامعــات؟ ومــن مثــة ،فــإن كل تحســن للتعليــم
العــايل ذي الولــوج املفتــوح ،سيســاهم يف تحريــر الشــباب الذين
يوجــدون يف طــور التكويــن ،ويوفــر ملشــغيل مــدريس املســتقبل
يف التعليــم املــدريس مرتشــحني مكونــن تكوينــا جيــدا يف مــادة
تخصصهــم ،ويف البيداغوجيــا ،وميتلكــون ،بالتــايل ،املعــارف
واملهــارات الرضوريــة للتدريــس.
وهكــذا يقــوم التعليــم العــايل بــدور ريــادي يف تنميــة الرأســال
البــري الــذي يشــكل رضورة ملحــة أكــر فأكــر بالنســبة للبلــد
الــذي يــروم تأســيس اقتصــاده عــى املعرفــة .ومــع التنامــي
القــوي لتكنولوجيــات اإلعــام والتواصــل ،واالبتــكار يف مجــال
املعــارف العمليــة ،فــإن العاملــن واملســتخدمني ســيكونون
مطالبــن أكــر فأكــر باســتخدام املعرفــة يف مامرســة مهنتهــم،
ليجعلــوا منهــا مصــدرا لالبتــكار وللكفايــات الجامعيــة.

إن الدراســات تبــن أن مجتمعــات املعرفــة ســتفرض نفســها يف
املســتقبل((( .إذ يف الوقــت الحــايل ،كثــرا مــا تراهــن البلــدان
الســائرة يف طريــق النمــو ،التــي تحــاول تنشــيط اقتصاداتهــا
بجلــب االســتثامرات األجنبيــة ونقــل بعــض الصناعــات مــن
البلــدان املتقدمــة إليهــا عــى اليــد العاملــة الرخيصــة .غــر أن
مــا يضمــن التنافســية يف البلــدان املتقدمــة ،ويف البلــدان التــي
تطمــح ألن تكــون كذلــك ،هــو قــوة العمــل املؤهلــة تأهيــا
عاليــا ،والتــي تشــكل أســاس مجتمــع املعرفــة .وبنــاء عليــه،
أليســت مســؤولية التعليــم العــايل هــي املســاهمة بشــكل فعــال
يف تقليــص الفــوارق بــن تلــك البلــدان والبلــدان املتقدمــة يف
مجــال إنتــاج الكفــاءات املؤهلــة ومعــارف مــن مســتوى عــال؟
إن توســيع قاعــدة قــوة العمــل املؤهلــة تأهيــا عاليــا ،يشــكل
رضورة بالنســبة للمغــرب الــذي يواجــه اليــوم هجــرة جــزء
هــام مــن الكفــاءات املكونــة يف نظامــه التعليمــي مبجهــودات
عموميــة وخاصــة ،مهمــة ومكلفــة.
وعــى أيــة حــال ،فبــا أن معايــر التكويــن العــايل ،واملعرفــة
بشــكل عــام ،ال تعــرف الحــدود ،فــإن التعليــم العــايل ،بالنســبة
لبلــد كاملغــرب ،يشــكل نافــذة مفتوحــة عــى العــامل لتبــادل
األفــكار واملعــارف واملامرســات البيداغوجيــة والعلميــة .وهــو
يشــكل بهــذا عامــل تقــارب بــن أعضــاء مجتمــع األســاتذة
الجامعيــن عــى املســتوى الــدويل ،حيــث تنســج الروابــط التــي
تقــرب بــن الثقافــات ،وتســاعد عــى التفاهــم بــن الشــعوب.
إن بعــض الدراســات((( تبــن أن «الجامعــات قــد انتقلــت مــن
هامــش أجنــدات الحكومــات إىل مركزهــا .فقــد اســتثمرت
الحكومــات عــر العــامل بشــكل قــوي يف الجامعــات ،وتطالبهــا
بتحديــد أهدافهــا ،والعمليــات والوســائل التــي ســتحقق بهــا
تلــك األهــداف .لقــد أصبحــت الجامعــات يف عــر العوملــة،
«ملــكا وطنيــا بامتيــاز» ألنهــا تنتــج املوهوبــن ،وفكــر املســتقبل،
واالبتــكار.
كــا أن الجامعــات تنتــج آثــارا غــر مبــارشة ومضاعفــة عــى
املــدى القريــب واملتوســط والبعيــد .فهــي متنــح الطلبــة ،عــى
املــدى القريــب ،تكوينــات مــن شــأنها أن تســاعدهم أثنــاء
دخولهــم الحيــاة النشــيطة ،وأثنــاء املراحــل األوىل ملامرســتهم
املهنيــة .وعــى املــدى البعيــد ،تحقــق الجامعــات ،بواســطة
تجديــد أجيــال املواطنــن املكونــن تكوينــا جيــدا ،وبواســطة
تقــدم البحــث العلمــي ،االرتقــاء بالفــرد واملجتمــع .وهكــذا،
تفــرض الجامعــة التــي تتطلــع بشــكل قــوي إىل املســتقبل
نفســها باعتبارهــا مؤسســة أساســية لتقــدم األمــة ومنوهــا.
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النصوص القانونية والتنظيمية المذكورة في التقرير
 .1قوانــن املاليــة  2001إىل  ،2017الجريــدة الرســمية
للمملكــة .
 .2القوانــن التنظيميــة لقانــون املاليــة  2001إىل ،2014
الجريــدة الرســمية للمملكــة.
 .3قانــون رقــم  01.00الصــادر ســنة  2000واملنظــم للتعليــم
العــايل.
 .4قانــون رقــم  47.08املتعلــق بنقــل املــدارس العليــا
لألســاتذةالتابعــةلقطــاعالرتبيــةالوطنيــةإىلالجامعــات.
 .5قانــون رقــم  08.00املتعلــق بتأســيس املجموعــات ذات
النفــع العــام 19 ،مــاي .2000
 .6قانــون رقــم  86.12بتاريــخ  24ديســمرب  2014املتعلــق
بعقــود الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص
 .7مــروع القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة لســنة ،2015
وزارة االقتصــاد واملاليــة.
 .8املرســوم رقــم  2.09.717الصــادر يف  30مــن ربيــع األول
 17( 1431مــارس  )2010بتطبيــق املادتــن  51و 52مــن
القانــون رقــم ( 01.00الجريــدة الرســمية رقــم .)5828
 .9املرســوم رقــم  2.10.364صــادر يف  16مــن ذي القعــدة
 25( 1431أكتوبــر  )2010بتطبيــق أحــكام املادتــن 40
و 41مــن القانــون رقــم  01.00املتعلــق بتنظيــم التعليــم
العــايل يف شــأن الرتخيــص بتســمية «كليــة خاصــة»
أو«جامعــة خاصــة (الجريــدة الرســمية رقــم .»)5891
 .10املرســوم رقــم  2.14.665الصــادر يف  16مــن محــرم 1436
( 10نونــر  )2014بتطبيــق املادتــن  53و 54مــن القانــون
رقــم ( 01.00الجريــدة الرســمية رقــم .)6315
 .11مرســوم رقــم  2-04-89الصــادر يف  18مــن ربيــع الثــاين
 7( 1425يونيــو  )2004الخــاص بتحديــد اختصــاص
املؤسســات الجامعيــة وأســاك الدراســات العليــا وكــذا
الشــهادات الوطنيــة املطابقــة .وكــذا دفاتــر الضوابــط
البيداغوجيــة الوطنيــة املتعلقــة بســلك اإلجــازة واملاســر.
 .12مرســوم رقــم  2.75.665الصــادر يف  11مــن شــوال 1395
( 17أكتوبــر  )1975يف شــأن النظــام األســايس الخــاص
برجــال التعليــم العــايل الباحثــن يف التعليــم العــايل.

 .13مرســوم رقــم  2.96.793الصــادر يف  11مــن شــوال 1417
( 19فربايــر  )1997يف شــأن النظــام األســايس الخــاص بهيئة
األســاتذة الباحثــن بالتعليــم العــايل (الجريــدة الرســمية
رقــم .)4458
 .14مرســوم رقــم  2.96.795الصــادر يف  11مــن شــوال 1417
( 19فربايــر  )1997معــدل ومتمــم ملرســوم رقــم 2.75.665
الصــادر يف  11مــن شــوال  17( 1395أكتوبــر )1975
الخــاص بتحديــد اختصــاص املؤسســات الجامعيــة والئحــة
الشــهادات التــي تتــوىل تحضريهــا وتســليمها .
 .15مرســوم رقــم  2.96.804صــادر يف  11مــن شــوال 1417
( 19فربايــر  )1997يف شــأن النظــام األســايس الخــاص بهيئة
األســاتذة الباحثــن مبؤسســات تكويــن األطــر العليــا.
 .16مرســوم رقــم  2.03.201صــادر يف  22مــن ربيــع األول
 21( 1427أبريــل  )2006بتحديــد قامئــة مؤسســات
التعليــم العــايل غــر التابعــة للجامعــات (الجريــدة
الرســمية رقــم .)5417
 .17مرســوم رقــم  2.10.58صــادر يف  17مــن رجــب 1431
(30يونيــو )2010بتتميــم املرســوم رقــم  2.90.554الصــادر
يف  2رجــب 18( 1411ينايــر )1991املتعلــق باملؤسســات
الجامعيــة واألحيــاء الجامعيــة (الجريــدة الرســمية رقــم
.)5856
 .18مرســوم رقــم  2.15.183الصــادر يف  7شــوال 1436
( 24يوليــوز  )2015الــذي يحــدد قامئــة الجامعــات
واملؤسســات التــي تربطهــا اتفاقيــة رشاكــة مــع الدولــة يف
مجــال الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.
 .19قــرار لوزيــر التعليــم العــايل وتكويــن األطــر والبحــث
العلمــي رقــم  637.97صــادر يف  29مــن ذي القعدة 1417
( 8أبريــل  )1997بتحديــد دائــرة النفــوذ التــي ميكــن
أن ينجــز األســاتذة الباحثــون داخلهــا بقيــة حصصهــم
التعليميــة.
 .20قــرار لوزيــر التعليــم العــايل وتكويــن األطــر والبحــث
العلمــي رقــم  1125.97صــادر يف  28مــن صفــر 4( 1418
يوليــو  )1997بتحديــد إجـراءات تنظيــم املبــاراة الخاصــة
بتوظيــف أســاتذة التعليــم العــايل املســاعدين.
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المالحق
»»  Annexe 1. Les axes du débat
et discussions de l’atelier de
réflexion du 21 septembre 2017
à propos du LMD
Le débat et les discussions lors de l’atelier de
réflexion organisé avec des spécialistes et des
responsables de filières de formation au sein des
établissements universitaires à accès ouvert, ont
été cadrés et guidés par une grille thématique.
Celle-ci se composait de plusieurs axes qui
comprenaient à leur tour des questionnements
auquel le débat et les discussions devraient
apportés des réponses, des commentaires et des
éclaircissements. Il s’agissait de :

»»  Axe 3 : Accréditation

▪▪  Quelle
appréciation
du
processus
d’accréditation des filières de formation au sein
des établissements ?
»»   Axe 4 : La mise en œuvre de la formation

▪▪  Quelle appréciation sur l’organisation et la
gestion de la filière ?
▪▪  Quel
pilotage
de
l’organisation
des
enseignements en module et répartition des
cours au sein des modules ;
▪▪  Quelle mise en pratique du système modulaire
et de la semestrialisation ?  

»»  Axe 1 : La réforme LMD

▪▪  Quelle appréciation globale de la réforme
pédagogique ?
▪▪  L’architecture pédagogique actuelle est-elle
en mesure de favoriser un enseignement de
qualité ?
▪▪  Quelles sont les forces et les faiblesses du
système LMD au Maroc ?
▪▪  Est-ce qu’on peut dire que la réforme LMD a été
une réussite ? pourquoi ?
▪▪  Quelle appréciation du CNPN de la LEF de 2014,
ses apports et ses limites par rapport à celui de
2009 ?
»»  Axe 2 : Conception des filières et des
programmes

▪▪  Quel est le processus de conception de la filière?

»»  Axe 5 : Projet tutoré

▪▪  Est-ce les filières sont arrivées à réaliser les
projets tutorés ?  
»»  Axe 6 : Réceptivité des formations par les
étudiants

▪▪  Quel est le degré de réceptivité des formations
par les étudiants ?
»»  Axe 7 : Auto-évaluation

▪▪  Est-ce que l’auto-évaluation se pratique ?
»»  Axe 8 : Les projets de licences
professionnelles

▪▪  Est-ce qu’on est arrivé à créer les licences
professionnelles ?

▪▪  Comment une formation est-elle conçue ? (La
question de l’ingénierie pédagogique)

»»  Axe 9 : Quelle diversification des
programmes de formations ?

▪▪  Est-ce qu’il y a une procédure à appliquer ?
(Recherche de profils à former? De compétences
à acquérir ?

▪▪  Est-ce que la réforme LMD a permis une
diversification des filières fondamentales ?

▪▪  Les programmes répondent-ils à des
objectifs d’acquisition de compétences et de
connaissances par les étudiants ?

▪▪  Quelles sont les limites de la non diversification
des licences professionnelles ?
▪▪  Quel changement à introduire pour limiter le
clonage des établissements à accès ouvert ?
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»»  Annexe 2. Fiche technique
du déroulement des focusgroupes des étudiants de la
LEF aux universités Hassan II
à Casablanca et Cadi Ayyad à
Marrakech
Critères de déroulement : chaque focus groupe
a été composé de 10 à 12 étudiants de la Licence
d’Etudes Fondamentales, satisfaisant les critères
suivants :
▪▪  Être de genre différent ;
▪▪  Être étudiant de la Licence des Etudes
Fondamentales (LEF) au sein des établissements
à accès ouvert : Faculté des Lettres et Sciences
Humaines (FLSH), Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales (DEG),
Faculté des Sciences (S), Faculté Polydisciplinaire;
▪▪  Être étudiant de filières différentes et de
différents semestres de S1 à S6 dans les champs
disciplinaires suivants :
- FLSH : Études Islamiques, Langues et littérature,
Géographie, Histoire et civilisation, Philosophie,
Sociologie et psychologie,
- Sciences : Sciences de la Vie, de la Terre et
de l’Univers, Sciences de la Matière Physique
et Chimie et Sciences Mathématiques et
Informatique.
- Droit, Économie et Gestion (DEG) : Droit
Français, Droit Arabe, Sciences Économiques et
Gestion.
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Période du déroulement : du 31 novembre au 15
décembre 2017.
Participants aux focus-groupes : 149 étudiants
dont 77 des filles (soit près de 52%).
Répartitions des participants par discipline :
- 3 focus-groupes en LSH comprenant, 39
étudiants dont 21 filles,
- 3 focus-groupes en Sciences, comprenant 37
étudiants dont 18 filles,
- 3 focus-groupes en DEG, comprenant 36
étudiants dont 20 filles,
- 3 focus-groupes dans les 3 disciplines (y
compris le focus-groupe test), comprenant 37
étudiants dont 28 filles.
Les focus-groupes ont été conduits par un expert
universitaires, professeur en sociologie.

»»  Annexe 3. Guide d’entretiens des focus-groupes des étudiants de la
LEF au sein des établissements à accès ouvert
Axe1 : Accueil, Information et Orientation :
Avez-vous senti le besoin de l’orientation pour le
choix de la filière ?
Est-ce que vous avez un service dédié à l’orientation au niveau de vos établissements ?
Avez-vous bénéficié ainsi que vos collègues d’un
service d’orientation ?
De façon générale, quels sont, selon vous, les critères de sélection pour accéder à une filière ?
Selon vous, est-ce que vous ainsi que vos collègues du même niveau d’étude effectuent des préinscriptions en ligne ?
De manière générale, comment trouvez-vous ainsi que vs collègues la procédure d’inscription au
début de l’année ?
Quels sont, à votre avis, les problèmes majeurs rencontrés lors de l’inscription ?
Axe2 : Déroulement de la formation :
Généralement, est ce que vos enseignants vous informent des objectifs des cours, des contenus des
modules et des modes d’examen et de contrôle ?
Comment trouvez-vous l’organisation des
enseignements (cours, TD et TP) ?
En moyenne et de façon générale, en combien de langues vous recevez le même cours ?
Pour vous ainsi que pour vos collègues ayant le même niveau d’étude, y-a-t-il des difficultés relatives à
la langue d’enseignement et à la rédaction des résumés et des notes de lectures ?
De façon générale, comment estimez-vous le degré de satisfaction vis-à-vis des contenus des
enseignements, des méthodes pédagogiques utilisées et la qualité des supports des enseignements ?
Généralement, est ce que vos enseignants vous donnent des supports de cours (plan de cours,
polycopié, ressources numériques, liste bibliographique, Diaporama…)
Globalement, quels sont les moyens didactiques que vos enseignants utilisent pendant le cours ?
De façon générale, quels sont les méthodes pédagogiques que vos enseignants pratiquent pendant le
cours ?
Généralement, est ce que vos enseignants maitrisent-ils bien leurs enseignements ?
Comment jugez-vous les conditions matérielles d’apprentissage au niveau de votre établissement ?
De façon générale, comment estimez-vous le degré de communication entre les étudiants et vos
enseignants ?
D’après vous est que l’enseignement à distance et/ou les MOOC (Massive Open Online Courses) sont
utilisées par les étudiants de votre niveau d’étude ?
Axe3 : Contrôles et examens
Généralement et selon vous, est-ce que vos enseignants font des contrôles continus ?
De façon générale et selon vous, est-ce que les contrôles et les examens portent sur les contenus des
cours ?
Axe4 : Encadrement du projet tutoré (PFE)
Globalement et selon vous, est ce que le projet tutoré (PFE) en S6 est une application concrète de ce
que vous avez appris ou un approfondissement des connaissances ou bien un complément théorique ?
Comment jugez-vous l’encadrement du projet tutoré (PFE) en S6 au niveau de votre établissement ?
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Axe5 : Climat universitaire de la formation

Selon vous, quel est le degré d’existence des
phénomènes suivants :

Comment jugez-vous les relations :

Des étudiants qui trichent
Des étudiants qui fument au sein de
l’établissement
Des étudiants qui utilisent la drogue au sein de
l’établissement
Des étudiants qui utilisent la drogue au voisinage
de l’établissement
Des étudiants qui boivent de l’alcool sein de
l’établissement
Des étudiants qui boivent de l’alcool au voisinage
de l’établissement
Violence verbale entre étudiants
Violence verbale entre étudiants et enseignants
Violence verbale entre étudiants et administratifs
Violence corporelle entre étudiants
Violence corporelle entre étudiants et enseignants
Violence corporelle entre étudiants et
administratifs
Harcèlement sexuel au sein de l’amphi
Harcèlement sexuel au sein de l’établissement
Harcèlement sexuel au voisinage de
l’établissement
Entre les enseignants et l’administration
Entre les étudiants et l’administration

Axe6 : Engagement de l’étudiant dans la
formation
Globalement et selon vous, est ce que les étudiants assistent aux cours, TD et TP ?
Quelles sont les deux principales difficultés qui empêchent les étudiants de votre niveau d’étude de
bien suivre le cours ?
Selon vous, quelle est la langue d’enseignement que vous préférez ainsi que vos collègues ayant le du
même niveau d’étude ?
En plus des enseignements que vous recevez, selon vous, quelles sont les autres enseignements que
les étudiants provenant du même niveau que vous et de la même discipline souhaiteraient avoir parmi
les autres disciplines ?
Globalement et selon vous, est ce que les étudiants de votre niveau d’étude participent à des activités
et ateliers culturels extra-universitaires ou à des activités au sein de votre établissement ?
Axe7 : Le niveau socioéconomique des étudiants
Selon vous, comment la plupart de vos collègues du même niveau d’étude financent leurs études ?
Selon vous, quels sont les deux principaux modes de transport que la plupart de vos collègues du
même niveau d’étude utilisent pour se rendre à l’établissement ?
Selon vous, de quelle classe socioéconomique proviennent la plupart des étudiants de votre niveau
d’étude à l’université ?
Selon vous, où logent la majorité des étudiants ayant le même niveau d’étude que vous ?
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»»  Annexe 4. Exemples de
passerelles actuelles entre
les différentes composantes
du système d’enseignement
supérieur au Maroc

Master ou même en doctorat. En effet, en 20162017, on dénombre 23 filières de Licence (LEF et
LP), 26 filières de Master (M, MS) et 10 filières de
Doctorat.

Le premier exemple de passerelle (à sens unique)
est celui de la possibilité d’accès aux établissements
d’ingénierie (établissements d’accès régulé et
établissements de formation des cadres. Voir les
liens entre ces composantes dans la figure 2). Cet
accès se fait moyennant l’obtention d’un diplôme
d’études universitaires générales (DEUG) en
mathématiques ou physique, ou professionnelles
(DEUP) ou en sciences et techniques (DEUST)
avec mention et réussissant le concours afférent.
Le deuxième exemple est similaire au premier.
La passerelle (à sens unique toujours) consiste
à offrir la possibilité aux lauréats, dans certains
domaines, du diplôme d’études universitaires
générales (DEUG) ou professionnelles (DEUP), en
sciences et techniques (DEUST) ou le Certificat
d’études Universitaires Scientifique (CEUS) à
accéder aux facultés de médecine et pharmacie(1).
Le troisième exemple est celui qui donne aux
élèves des classes préparatoires la possibilité
d’accéder à la deuxième année de la Licence des
sciences mathématiques-informatique ou des
sciences de la matière physique-chimie. Autrefois,
ces élèves n’ayant pas réussi la deuxième année
n’avaient de possibilité que de refaire leurs études
à partir de la première année. Par ailleurs, les
élèves de ces classes préparatoires ayant réussi le
concours national commun peuvent prétendre à
une inscription en 3ème année de Licence.
Le quatrième exemple de passerelle (à double sens
cette fois-ci) n’est autre que celui instauré depuis
2014 pour reconnaître et accorder aux diplômes
nationaux l’équivalence des diplômes délivrés
par les établissements privés (particulièrement
en Partenariat Public-Privé : PPP) et qui sont
accrédités(2) ou reconnus(3) par l’Etat.
Le cinquième exemple de passerelle est celui
résultant de la création des établissements dits de
formation des cadres de parcours (filières) selon
le système LMD. En effet, ces établissements
offrent, parallèlement à leurs parcours classiques
(de cycle normal) des formations en Licence ou en
1. Voir par exemple la décision ministérielle (Ministère de l’enseignement supérieur) n° 01/00393 du 21 juin 2017.
2. Décret n° 2-09-717 du 17 mars 2010, pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi 01-00 (BO n° 5828). Voir également le décret n° 2-13-165 du 19
février 2014 fixant les conditions et la procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur.
3. Décret n° 2-14-665 du 16 moharram 1436 (10 novembre 2014) pris pour l’application des articles 53 et 54 de la loi 01-00 organisant l’enseignement supérieur..
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»»  Annexe 5. Note
méthodologique pour
l’évaluation du rendement
interne et l’efficience de
l’enseignement supérieur
»»  Méthodologie du suivi

Le suivi longitudinal d’une cohorte d’étudiants
permet une estimation des rendements et des
coûts de formation occasionnés par les diplômés
de cette cohorte, tout en prenant en compte
les déperditions financières engendrées par les
redoublements et les abandons.

Le suivi des cohortes des étudiants nouvellement
inscrits, en Licence fondamentale et en Master,
est réalisé à partir des Codes Nationaux des
Etudiants (CNE).

»»  Les Nouveaux Inscrits

Le CNE est un identifiant unique attribué au
moment la première inscription de chaque
étudiant à l’université. Le CNE, permet un suivi
annuel minutieux des cohortes des étudiants
jusqu’à leur diplomation ou leur décrochage du
diplôme.

Un Nouveau inscrit (NI) est un étudiant qui est
nouvellement inscrit en première année d’un
cursus donné, en Licence fondamentale ou en
Master. L’ensemble E_C des étudiants inscrits
à une formation donnée constitue l’effectif des
Nouveaux inscrits.

Le traitement des données APOGEE récupérées
des trois universités Hassan II de Casablanca,
Abdelmalek Essaadi de Tétouan et Ibn Tofaïl de
Kenitra, se fonde ainsi sur le suivi des étudiants
via leurs CNE et nous permet d’approcher les
différentes situations d’année en année, en terme
de diplomation, d’abandon et des parts des  
étudiants qui sont toujours inscrits en 2017-18.

»»  Nouveaux bacheliers ou Néo-bacheliers

Les nouveaux bacheliers ou néo-bacheliers sont
les étudiants entrant à l’université dès l’obtention
du baccalauréat. A titre d’exemple, sont considérés
comme néo-bacheliers en 2012, les étudiants qui
ont obtenu leur baccalauréat en 2012 et qui sont
entrés à l’université en septembre 2012.

»»  Concept de la « cohorte »

»»  Baccalauréat obtenu avec mention

En sciences sociales, une cohorte est un ensemble
d’individus qui a connu un même événement
durant une même période. Dans l’étude de cas
relative à l’appréciation du rendement interne,
nous appelons une cohorte universitaire C_ij un
groupe d’étudiants qui entre dans la première
année d’étude d’un cycle d’enseignement donné
j, à l’année i.

Le Baccalauréat est le diplôme qui couronne le
parcours scolaire. Le Baccalauréat peut être obtenu
sans mention, on parle alors de Baccalauréat
obtenu avec l’évaluation «passable». Lorsqu’il
est obtenu «avec mention» le Baccalauréat est
soit obtenu avec la mention «Assez bien», avec la
mention «Bien» ou encore avec la mention «Très
bien».

Au cours de leurs années d’études, ces étudiants
connaitront la promotion, le redoublement ou
l’abandon.

»»  Taux d’abandon des études d’une Cohorte

»»  Suivi longitudinal d’une cohorte

Consiste en une analyse qui retrace les
mouvements de ce flux d’étudiants, en termes
de progression, de diplomation ou d’abandon, à
partir de leur première inscription dans un cycle
universitaire considéré.
Ce suivi est effectué sur une longue période (une
période d’observation minimum de six années
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pour le cycle de la Licence) afin de retracer
l’ensemble des états et des trajectoires des
étudiants durant leur formation.

Mesure la part d’étudiants appartenant à une
cohorte C_I et qui quittent leur formation, objet
du suivi longitudinal, sans diplôme, compte tenu
des I années passées dans un cycle donné.

»»  Taux de diplomation d’une Cohorte

Pourcentage d’étudiants entrants dans une
formation universitaire et ayant été diplômés au
terme de la période d’observation, quel que soit
le diplôme obtenu. Le taux de diplomation est
calculé à partir des cohortes d’étudiants :

»»  Budget de l'Enseignement supérieur en % du
PIB

Cet indice, dit indice de l’effort absolu en
matière d’enseignement supérieur, rapporte
l’ensemble du budget alloué dans la Loi de
finances à l’enseignement supérieur au Produit
Intérieur Brut (PIB). Il est donné en pourcentage
et permet d’apprécier l’effort public accordé
à l’enseignement supérieur relativement à la
création de richesse nationale.
»»  Dépense réelle de l’enseignement supérieur

Le taux de diplomation d’une cohorte considérée
décrit ainsi la proportion des nouveaux étudiants
qui décrochent le diplôme de fin d’études,
indépendamment du nombre d’années passées à
l’université.
»»  Taux de diplomation «à temps ou en durée
légale»

Est une variante du taux de diplomation de la
cohorte, qui considère uniquement la proportion
des nouveaux inscrits dans un cursus universitaire
ayant été diplômés au terme de la durée légale du
diplôme en question (Licence fondamentale en 3
ans ; Master en 2 ans).
»»  Taux de redoublement

Rapport entre le nombre d’étudiants inscrits à
l’année universitaire i+1 dans le même niveau et
le même diplôme que l’année universitaire i et le
nombre d’inscrits pour l’année universitaire i.
En ce sens, on considère comme étudiant
redoublant tout étudiant qui s’est réinscrit l’année
suivante au même niveau. De même, on considère
qu’un étudiant a réussi son niveau lorsqu’il s’est
inscrit l’année universitaire suivante au niveau
supérieur de sa formation.

C’est la dépense effective de l’enseignement
supérieur à l’année i. les Lois de règlement des
Lois de finances permettent une appréciation à
posteriori des dépenses réelles exécutées par
chaque secteur public, en tenant compte des
consolidations réalisées durant l’année budgétaire
et des engagements de fin d’année.
»»  Coût de fonctionnement par étudiant

Ce coût est estimé en utilisant les dépenses
réelles des Lois de règlement des Lois de
finances. Ce coût est le résultat du rapport entre
les dépenses réelles exécutées en fin d’année en
matière de fonctionnement, et l’effectif total des
étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur
universitaire public pour la même année.
Afin d’apprécier les coûts selon le type d’accès,
une ventilation est réalisée suivant le poids
de la masse salariale de chaque type d’accès
(établissements de l’enseignement supérieur
relevant de l’accès ouvert et établissements de
l’enseignement supérieur relevant de l'accès
régulé). Ceci permet une estimation des coûts
de fonctionnement annuels par étudiant selon
chaque type d’accès.

»»  Coût de l’abandon d’une Cohorte

L’analyse de l’abandon des étudiants, au fil des
années passées dans une formation universitaire,
indique un nombre total des abandons parmi les
étudiants NI de la cohorte considérée.
Le coût des abandons d’une cohorte est obtenu
ainsi en multipliant le nombre total des abandons
par le coût annuel correspondant, estimé pour
chaque étudiant à chaque année universitaire.
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»»  Annexe 6. Mécanisme de
crédits, revue et comparaison

l’accumulation mais aussi et surtout le transfert
entre filières, parcours, établissements, pays, etc.

Le mécanisme de crédits consiste à attribuer à
un cycle (L, M ou D) un nombre déterminé de
crédits. L’étudiant doit composer son panier de
‘cours’ ou modules en fonction des crédits qui
leurs correspondent, de manière fixe à l’avance,
jusqu’à ce qu’il atteint le nombre de crédits requis
pour le cycle en question. Ce mécanisme est né
en Europe dans le cadre du programme Erasmus
à partir de 1989(1). Dans le cadre du Processus de
Bologne et la mise en place de l’Espace Européen
de l’Enseignement Supérieur, ce mécanisme a
pris le nom de : European Credit Transfer System
(ECTS) appliqué dans toute l’Europe. Aux Etats
Unis d’Amérique, ce système est le pilier du
système LMD depuis longtemps.

Le tableau suivant présente une comparaison du
mécanisme de crédits entre l’Europe, les Etats
Unis d’Amérique et un modèle marocain, pour le
premier et deuxième cycles (Letm).

Le panier de cours choisi par l’étudiant doit
comprendre :
▪▪  les cours majeurs (major course) qui constituent
le socle des connaissances dans la discipline
choisie par l’étudiant,
▪▪  les cours mineurs (minor course) qui sont des
cours complémentaires ou secondaires à sa
discipline et qui lui sont différents,
▪▪  les cours optionnels (elective course) et qui
n’ont pas de caractère académique obligatoire,
comme c’est le cas aux Etats Unis d’Amérique(2).
Le mécanisme de crédits et l’un des piliers du
système LMD au côté des modules ou simplement
cours (unité d’enseignement). Le mécanisme
de crédits renvoie vers la charge de travail par
l’étudiant (workload) qui doit être constituée par
des modules, partant du fait que les modules ne
s’équivalent pas.
En traduisant la charge réelle de travail, le
mécanise de crédits permet d’élargir l’éventail
des travaux effectués par l’étudiant : cours,
travaux pratiques, sorties de terrain, enquêtes,
laboratoires, bibliothèques, rédaction de travaux,
etc) au lieu de la notion classique de ‘cours’ en
classe. Ainsi, le mécanisme de crédits permet

Tableau : Présentation et comparaison du mécanisme
de crédits en Europe et aux USA pour les deux premiers
cycles (diplômes).

1 crédit

Europe6

USA7

Al
Akhawayne8

25 à 30 heures
de travail
(activités,
apprentissage)

Environ 37 heures
dont 25 heures
d’activités

Environ 30
heures (sans
compter les TP
s’il y en a)****

= 36 à 40
semaines
Une année
académique

= 60 crédits
= 1500 à 1800
heures

= 30 à 36 semaines
= 60 crédits

= 30 à 36
semaines****

Licence (1er
cycle)**

180 à 240
crédits

120 à 130 crédits9
(généralement)***

128 à 135
crédits

Master
(2ème cycle)

90 à 120
crédits*

30 à 64
crédits[idem]
(généralement)

30 à 36 crédits

* avec un minimum de 60 crédits pour ce cycle.
** Il peut être délivré un diplôme Associate Degree (en Europe ou en
USA) comme un court parcours académique (généralement de deux
années).
*** dans le cas d’une année académique en trimestres, le nombre de
crédits est de 180.
**** un cours est généralement de 3 crédits (3SCH), équivalent à 3 h de
cours par semaine pendant un semestre (45 h de cours sans compter les
TP si il y-en-a. Si le cours comprend des TP il monte à 4 crédits. En outre,
si le nombre normal de crédits par semestre est de 15 crédits, il peut
descendre à 12 ou même 9 pour les étudiants en difficultés et monter à
18 ou même 20 crédits pour les étudiants brillants. L’étudiant a aussi la
possibilité de s’inscrire en session d’été (de 3 à 7 crédits max, deux cours
max).

La grande plage de crédits en Europe résulte du
fait que la Licence dans certains pays s’étale sur 4
ans (Grande Bretagne -Ecosse, Espagne, Turquie,
etc) et dans d’autres en 3 ans. La figure suivante
montre pour chaque pays en Europe le nombre
de crédits pratiqués en Licence (Bachelor) par
exemple. Dans certains pays, la Commission
Européenne note dans son rapport de suivi du
processus de Bologne en 2015 qu’il existe même
une cohabitation de plusieurs types à la fois dans

1. Source : Cedies, Processus de Bologne …, vers un espace européen de l’enseignement supérieur, Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, Luxembourg, octobre 2004.
2. Source : US News and World Report (U.S. Higher Education Glossary). https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/2011/08/15/us-higher-education-glossary. Accédé le 27 septembre 2017.
6. Source : The Framework of Qualifications for the European Higher Education Area. European European Higher Education Area (www.ehea.info). Accédé le
28/09/2017.
7.  Source : The American education system described and compared with the Dutch system, NUFFIC, Pays Bas (www.nuffic.nl). 2016.
8.  Source : Vice-présidence de l’Université Al Akhawayne (reçu le 26 décembre 2017), vivement remerciée pour sa collaboration.
9.  Source : http://www.mastersportal.eu/articles/1110/what-you-need-to-know-about-academic-credit-systems-in-the-us.html.
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leurs systèmes d’enseignement supérieur10.
Toutefois, ce même rapport, constate qu’il y a
une tendance (entre le rapport de 2012 et celui
de 2015) de s’écarter de 180 crédits. Ce dernier
reste le plus dominant et même le seul comme
c’est le cas en France, en Belgique (flamande), en
Italie, en Angleterre et en Suisse.

Convient-il de souligner que la charge de travail
(nombre de crédits) combinée entre Licence
et Master varie considérablement en Europe.
Il pourra être d’un total de 240 crédits pour un
schéma de ‘3+1’ et atteindre un nombre de 360
crédits pour un schéma de ‘4+2’.

Figure : Pourcentage de la charge de travail (nombre de crédits) durant le premier cycle (Licence) : 180 ECTS, 210 ECTS,
240 ECTS ou autres (année 2013/14).

AD : Andorre, AL : Albanie, AM : Arménie, AT : Autriche, AZ : Azerbaïdjan, BA :Bosnie-Herzégovine, BE de : Belgique (allemande), BE fr : Belgique (français), BE
nl : Belgique (flamande), BG : Bulgarie, CH : Suisse, CY : Chypre, CZ : République Tchèque, DE : Allemagne, DK : Danemark, EE : Estonie, EL : Grèce, ES : Espagne,
FI : Finlande, FR : France, GE : Géorgie, HR : Croatie, HU : Hongrie, IE : Irlande, IS : Islande, IT : Italie, KZ : Kazakhstan, LI : Liechtenstein, LT :Lituanie, LU : Luxembourg, LV : Lettonie, MD : Moldavie, ME : Monténégro, MK : Macédoine (ex république de Yougoslavie), MT : Malte, NL : Pays-Bas, NO : Norvège, PL : Pologne,
PT : Portugal, RO : Roumanie, RS : Serbie, RU : Russie, SE : Suède, SI : Slovénie, SK : Slovaquie, TR : Turquie, UA : Ukraine, UK-ENG : Royaume Uni – Angleterre,
UK-NIR : Royaume Uni – Irlande du Nord, UK-SCT : Royaume Uni – Ecosse, UK-WLS : Royaume Uni –Pays de Galle et VA : Vatican.

10.  Source : Commission Européenne, The European Higher Education Area in 2015. Bologna Process Implementation Report, Mai 2015.
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»»  Annexe 7. Evaluation nationale
de la gouvernance universitaire
Ce rapport a utilisé et analysé les résultats d’une
évaluation nationale menée sur la gouvernance
des universités en 2016 par la Banque Mondiale
et l’INE. Cette évaluation nationale a été conduite
en se basant essentiellement sur le référentiel
«Carte de Positionnement de la Gouvernance
de l’Université» (University Governance Screen
Card- UGSC) développée par la Banque Mondiale,
son bureau pour la zone MENA, et le Centre pour
l’Intégration en Méditerranée (CMI).
Le référentiel UGSC est un outil évaluatif qui
permet de :
▪▪  évaluer dans quelle mesure les établissements
d’enseignement supérieur suivent les bonnes
pratiques de gouvernance, en conformité avec
leurs objectifs institutionnels ;
▪▪  offrir une grille pour positionner et comparer
les différentes modalités de gouvernance des
universités au niveau régional (outre le Maroc,
la comparaison concerne l’Algérie, la Tunisie,
l’Egypte, la Palestine, la Jordanie, le Liban et
l’Irak,
▪▪  doter les institutions participantes d’un tableau
de bord permettant de suivre leurs progrès et de
se positionner par rapport à d’autres institutions
de la région en matière de pratiques de bonne
gouvernance.
L’UGSC se subdivise en deux systèmes : l’autoperception et l’évaluation externe. Elle est
déclinée en cinq dimensions :
1) Contexte, Missions et Objectifs : Cette
dimension questionne principalement si
l’institution est énoncée de manière formelle
et stable ?
2) Orientation Managériale : cet axe vise
essentiellement à se demander si les
pratiques de management sont inspirées de
la gestion basée sur les résultats.
3) Autonomie : cette dimension s’intéresse au
degré d’autonomie académique, Ressources
Humaines et Financière.
4) Redevabilité : cette dimension interroge
l’université sur quelle mesure est-elle
redevable envers ses parties prenantes.
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5) Participation : cet axe demande si les
parties prenantes ont un poids dans la prise
de décision.
Chaque dimension comporte un ensemble
d’indicateurs groupés sous forme de questions
permettant ainsi une analyse plus détaillée. L’outil
de cette analyse est un questionnaire constitué
de 40 questions.
L’évaluation externe a été menée par les experts
de la Banque Mondiale à travers des entretiens
et/ou des rencontres avec les responsables des
universités concernées.
Au Maroc, 15 universités ont participé en 2016
à cet exercice d’évaluation reposant sur l’UGSC.
Neuf d’entre elles étaient publiques et dont les
résultats sont présentés de manière agrégée dans
ce rapport.
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