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تقديم

تقديم
ي ــندرج هــذا التقري ــر حــول «إصــاح التعليــم العالــي :آفــاق استـرات ــيجية» ،بشــكل مباشــر ،ضمــن امتــدادات الرؤيــة
االستـراتـيجية لإلصالح  ،2030-2015التـي أنجزت بعد مسارطويل ومركب من الدراسات واملشاورات التـي أجريت داخل
املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،وتــم تبن ــيها بوصفهــا إطــارا مرجعيــا إلصــاح مختلــف مكونــات املنظومــة
الوطن ــية للت ــربية والتكوي ــن ،الت ــي تمتــد مــن التعليــم األولــي إلــى التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
يتبنــى هــذا التقريــر ،املبــادئ والتوجهــات األساس ــية الثالثــة للرؤيــة االستـرات ــيجية لإلصــاح  :2030-2015مــن أجــل
مدرســة اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص والجــودة للجميــع واالرتقــاء بالفــرد واملجتمــع.
خصــت هــذه الوثيقــة املرجعيــة التعليــم العالــي ،بمجموعــة مــن التوجهــات االستـرات ــيجية ،الس ــيما علــى مســتوى املستلزمي ــن
 16و 17من الرافعة  ،5اللذيـن حددا جملة من املقتضيات والتوصيات املؤطرة واملوجهة ملشاريع إصالح هذا السلك من
التعليــم.
تندرج جميع التحليالت وسبل التفكيـروالتوصيات املتضمنة في هذا التقريـر ،ضمن روح التوجهات االستـراتـيجية للرؤية
املذكــورة ،ســواء فــي بعدهــا النظــري العــام املتعلــق بمنظومــة الت ــربية والتكوي ــن فــي بالدنــا ،أم فــي البعــد املتعلــق بنظــام التعليــم
العالي ،وبتنظيمه ،وبالفاعلي ــن في إطاره واملستفيدي ــن منه ،وبمحيطه.
ي ــروم هــذا التقري ــرالدفــع فــي اتجــاه دي ــنامية نوعيــة لتطوي ــرنظــام التعليــم العالــي ببالدنــا ،وفــق محــددات داخليــة وأخــرى
خا رجيــة.
تحيــل املحــددات الداخليــة علــى عــدد مــن العوامــل الخاصــة بنظــام التعليــم العالــي ،والت ــي تؤث ــر بشــكل كبي ــر فــي س ــيرورته
وتنظيمــه ،وفــي الفاعلي ــن فيــه ،وفــي مردوديتــه وإنجازاتــه والتمثــل الجماعــي لــه.
يـندرج ضمن هذه الفئة من املحددات ،عامل التطور الديمغرافي ،الذي عرفته الجامعات العمومية املغربية خالل العقود
األخيـرة؛ حيث تضاعفت أعداد الطلبة املسجليـن في املسالك ذات االستقطاب املفتوح (بكليات العلوم واآلداب والعلوم
اإلنسان ــية والحقــوق) بســت مـرات فأكث ــر ،فــي أقــل مــن خمــس عشــرة ســنة .وقــد اعتب ــرت مختلــف الدراســات والتحليــات
املتعلقــة بالتعليــم العالــي ،بــأن نتائــج هــذا الضغــط الديمغرافــي علــى الطاقــة االست ــيعابية ،وعلــى مســتوى جــودة التأطي ــر
ومستوى التكويـنات واملردودية الداخلية والخارجية للنظام ،ومختلف جوانب الحياة الطالبية والجامعية عموما ،تشكل
اإلكراه الرئيسـي الذي يواجه التعليم العالي ،والذي يغطي على العديد من االختالالت والنقائص األخرى ،التـي يعانـي منها
هــذا الســلك.
مــن بي ــن املحــددات الداخليــة األخــرى ،نجــد غيــاب االنســجام فــي تنظيــم التعليــم العالــي ،الــذي يخضــع منــذ عقدي ــن للقانــون
 ،01.00كمــا أن مجموعــة مــن مقتضيــات هــذا اإلطــارالتشــريعي لــم تتمــم بالنصــوص التنظيميــة املناســبة ،رغــم التنصيــص
عليهــا فــي القانــون املذكــور ،وهــومــا يحـ ُّـد مــن تطبيــق بعــض هــذه املقتضيــات ،ويقلــص مــن أث ــرهــذا القانــون فــي اإلصــاح.
فــي مجــال التنظيــم البيداغوجــي ،شــكل العمــل بنظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» ( ،)LMDحجــرالزاويــة بالنســبة للنمــوذج
البيداغوجــي املحــدد مــن طــرف القانــون  ،01.00بهــدف التقيــد باملعايي ــر الدوليــة فــي هــذا املجــال ،والس ــيما تلــك املتعلقــة
بالتنظيــم البيداغوجــي املعمــول بهــا فــي أنظمــة التعليــم العالــي بالبلــدان األوربيــة (اتفاقيــة بولون ــيه  .)Bologneوالحــال،
أنــه رغــم تعميــم هــذه اآلليــة التنظيميــة علــى مجمــل نظــام التعليــم العالــي باملغــرب ،إال أن عــددا مــن الق ـرارات املرتجلــة
واإلجـراءات غي ــراملكتملــة وانعــدام الوضــوح ،والس ــيما علــى مســتوى مضامي ــن املقاربــة املنهاجيــة والهندســة البيداغوجيــة
والحركيــة والجســور واملمـرات الت ــي ُيفت ــرض أن تنبثــق عــن هــذا التنظيــم الجديــد ،عملــت علــى الحــد مــن التأثي ــر اإليجابــي
املنتظــر مــن هــذا اإلصــاح.
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تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة مــن املحــددات الداخليــة أيضــا ،اإلشــكاليات املتعلقــة بجــودة التعليــم ،وبحكامــة النظــام واملــوارد
البشــرية املعبــأة ،ســواء علــى املســتوى الكمــي أم الكيفــي ،إضافــة إلــى إشــكاليات التمويــل.
أمــا املحــددات الخارجيــة فهــي تتعلــق ،فــي املقــام األول ،بتغي ــرأنمــوذج الطلــب االجتماعــي املوجــه ملنظومــة الت ــربية والتكوي ــن.
ذلــك أن املغــرب انخــرط خــال العقــود األخي ــرة ،فــي إعــادة هيكلــة عميقــة للنمــوذج التنمــوي السوس ــيو-اقتصادي ،بفتــح
أوراش مهيكلــة عديــدة فــي مختلــف القطاعــات (الصناعــات ،الطاقــة ،الفالحــة ،التكنولوجيــات ،الخدمــات الــخ )...الت ــي تهــم
نشاطه االقتصادي ،من أجل مواكبة أهم ديـناميات النموفي العالم .إن هذه التوجهات واالختـيارات أدت إلى بـروزمطالب
وانتظارات جديدة من نظام التعليم العالي ،الذي يعتبـراملمون الرئيسـي للرأسمال وللموارد البشرييـن ،ولهندسة وتأطيـر
األنشــطة السوس ــيو – اقتصاديــة للبــاد.
غي ــرأن هــذا النظــام ،وبشــكل مفــارق ،لــم يأخــذ بعي ــن االعتبــار ،ســواء مــن حيــث الكــم أم مــن حيــث النــوع ،جميــع فــرص
التشغيل وإمكانات االرتقاء االجتماعي ،التـي تتـيحها الديـناميات الجديدة لألنشطة االقتصادية الوطنـية ،وهو ما انعكس
ســلبا علــى مردوديتــه الخارجيــة ،حيــث أن مواصفــات تكوي ــن عشـرات اآلالف مــن الحاصلي ــن علــى الشــهادات ال تتــاءم مــع
حاجيــات وانتظــارات ســوق الشــغل.
عــاوة علــى ذلــك ،لــم يأخــذ نظــام التعليــم العالــي ببالدنــا بعي ــن االعتبــار ،ازدهــارالثــورة الرقميــة الت ــي تقــوم بتشــكيل مالمــح
التطــور االقتصــادي العالمــي .تجــدراإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن هــذا التوجــه عــام فــي دول الجنــوب ،ووارد أيضــا فــي بعــض
دول الشمال ،التـي تأخرت في ربط تنميتها وتنظيمها بمتطلبات الثورة الرقمية ،التـي تعتبـرفي الوقت نفسه بمثابة فرص.
تؤكــد رافعــات التغيي ــروالتوصيــات ،املتضمنــة فــي هــذا التقري ــر ،أهميــة هــذا الــورش وطابعــه االســتعجالي ،وذلــك بالنظــرإلــى
التحديــات الت ــي يتعي ــن مواجهتهــا ،واالنتظــارات القائمــة إزاء عمليــة إصــاح نظــام الت ــربية والتكوي ــن والبحــث واالبتــكارفــي
بالدنــا.
باملقابل ،توجد أيضا العديد من الحلول وسبل التفكيـر ،إذ أن مجموعة من مؤسسات التعليم العالي في املغرب ،التابعة
أو غي ــرالتابعــة للجامعــة العموميــة ،تحقــق نتائــج ملموســة ومقنعــة بالرغــم مــن إكراهــات املســاطرواملركزيــة ،وبالرغــم مــن
جزئيــة هــذه الحلــول وعــدم مالءمتهــا مــن جانــب آخــر ،فــإن املمارســات الجيــدة والتصــورات املجــددة وطرائــق تنظيم التعليم
العالــي علــى املســتوى الدولــي ،بإمكانهــا أن تلهــم وتعـ ّـزز التفكي ــرفــي النمــوذج الجديــد ،الــذي يتعي ــن بنــاؤه للتعليــم العالــي.
تتعلق إحدى الخالصات األساسـية املتضمنة في هذا التقريـر ،بخاصية التعليم العالي والبحث العلمي ،الذي يتوجه أكثـر
فأكث ــرنحــو العوملــة .إذ يشــكل كل مــن مجتمــع املعرفــة واالتصــال واالقتصــاد والتواصــل الرقمــي ،عوامـ َـل محــددة ملجانســة
التعليــم العالــي َ
ومعيرتــه .وال تتناقــض هــذه املعي ــرة مــع ضــرورة تثمي ــن التنــوع ومالءمــة مضامي ــن التكوي ــنات املقت ــرحة مــع
الس ــياقات املحليــة والسوس ــيو-اقتصادية ،والت ــي تشــكل النظــام املحيــط بمؤسســات التعليــم العالــي املعن ــية .فهــي تهــم،
أساســا ،العالقــات بالعلــم وبالتكنولوجيــا ،وباملســاطر وقواعــد التنظيــم والحكامــة واملقاربــات والهندســة البيداغوجيــة،
والعالقــات باملحيــط السوس ــيو – اقتصــادي والثقافــي ،والعالقــات بي ــن الفاعلي ــن ،والبعــد االجتماعــي للتعليــم العالــي إلــخ.
تشــكل هــذه املكونــات ،إذا صــح القــول ،نسـ َـق اشــتغال مؤسســات التعليــم العالــي فــي املســتقبل حيثمــا وجــدت ،والت ــي باتــث
تتأث ــربشــكل كبي ــربالتكنولوجيــات الرقميــة .إذ أن هــذه األخي ــرة تغي ــرجوهــرالب ـراديغمات الخاصــة باملقاربــة االستـرات ــيجية
إلصــاح منظومــة الت ــربية والتكوي ــن عمومــا ونظــام التعليــم العالــي خاصــة ،علــى مســتويات الحكامــة ،وتدعيــم تشــغيل
الخريجي ــن ،وإعــادة تنظيــم فضــاءات التعلــم ،وإعــادة بنــاء العالقــات بي ــن املتعلــم ومصــادراملعرفــة والتأطي ــرالبيداغوجــي،
وعلــى مســتويات التقييــم واإلشــهاد والعالقــات باملحيــط الســويو-اقتصادي واالجتماعــي عمومــا.

إصالح التعليم العالي :آفاق استراتيجية

7

تقديم
إن الجامعــة اليــوم ،ت ــربط ،علــى املســتوى الدولــي ،تطورهــا بالتحــوالت الرقميــة واالبتــكارالتكنولوجــي ،وذلــك للتكيــف مــع
التحــوالت العميقــة الت ــي تعرفهــا الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة منــذ بدايــات القــرن الحــادي والعشري ــن .وتعتب ــر هــذه
التحــوالت محــددة ،الس ــيما وأن إيقاعهــا يتســارع بشــكل تصاعــدي .وفــي إطــاراملقاربــة الت ــي ي ـراد لهــا أن توجــه خارطــة طريــق
اإلصــاح فــي أفــق  ،2030يجــدربالنمــوذج املغربــي ،مثــل العديــد مــن بلــدان الجنــوب ،أن يعتب ــرالتحــوالت الرقميــة بمثابــة
فرصــة هائلــة وطريــق مختصــرة لوضــع نظــام التعليــم العالــي والبحــث واالبتــكارعلــى ســكة التقــدم والحداثــة ،لتفــادي فجــوة
رقمية تهدد بتزايد وتوسـيع أشكال عديدة من العجزوالتأخر ،تـراكمت على مرالعقود املاضية ،ألسباب موضوعية وأخرى
ذات ــية ،مــع مــا يمكــن أن ي ــنتج عــن ذلــك مــن تكلفــة باهظــة.
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األسس

األسس
يستند هذ التقريـرإلى الوثائق املرجعية التالية:
أ -الدستور ،وعلى الخصوص:
•الفصل  ،31الذي يـنص على «  ...استفادة املواطنات واملواطنـيـن على قدم املساواة ،من الحق  ....في الحصول على
تعليم عصري ميسرالولوج وذي جودة...؛ والتكويـن املهنـي واالستفادة من التـربية البدنـية والفنـية»؛
•الفصــل  ،33الــذي ي ــنص علــى « توس ــيع وتعميــم مشــاركة الشــباب فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
والسـياس ــية للبــاد؛ ومســاعدة الشــباب علــى االندمــاج فــي الحيــاة النشــيطة والجمعويــة وتقديــم املســاعدة ألولئــك
الذي ــن تعت ــرضهم صعوبــة فــي التكيــف املدرس ــي أو االجتماعــي أو املهن ــي» ،وتـيس ــير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم
والتكنولوجيــا ،والفــن والرياضــة واألنشــطة الت ــرفيهية ،مــع توفي ــر الظــروف املوات ــية لتفتــق طاقاتهــم الخالقــة
واإلبداعيــة فــي كل املجــاالت»؛
•وكذلــك الفصــل  ،168الــذي يخــول للمجلــس « ...إبــداء اآلراء حــول كل الس ــياسات العموميــة ،والقضايــا الوطن ــية
الت ــي تهــم الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي.»... ،
ب -القانون رقم  105.12املتعلق باملجلس األعلى للت ــربية والتكوي ــن والبحث العلمي ،والس ــيما املواد  2و 3و 4الت ــي تخول
لــه مهمــة إبــداء اآلراء وتقييــم الس ــياسات العموميــة فــي ميــدان الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي.
ج -الرؤيــة االستـرات ــيجية لإلصــاح  ،2030-2015مــن أجــل مدرســة اإلنصــاف والجــودة واإلرتقــاء ،والت ــي يســعى هــذا
التقري ــر إلــى تعميــق توجهاتهــا ،مــن خــال رافعــات واقت ـراحات جديــدة للتطوي ــر والتحسـي ــن.
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المقاربة المنهجية

المقاربة المنهجية
َ
َ
يتشــكل النظــام الوطن ــي للتعليــم العالــي مــن مكوني ــن اثنـي ــن مرتبطي ــن مفاهيميــا ،وعضويــا ،وبن ــيويا :التكوي ــن األكاديمــي
العالــي ،مــن جهــة ،والبحــث العلمــي ،مــن جهــة ثان ــية .غي ــرأنــه ،وألســباب منهجيــة صرفــة ،ت ــرتبط بتقس ــيم أوراش التفكي ــر
داخــل هيئــات االشــتغال والتــداول لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،وكذلــك بحالــة تقــدم الدراســات
واألعمال املتعلقة بتعميق التفكيـرداخل هذه املؤسسة ،حول هذا املكون من منظومتنا التـربوية ،كان من الضروري ،في
املرحلة الحالية ،االقتصارفي هذا التقري ــر ،على التفكي ــروالتحليل وتقديم توصيات تتعلق بهذا املكون الذي يهم التعليم
العالــي؛ ومــن ثــم ،وأخــذا بعي ــن االعتبــاركــون أعمــال التشــخيص والتقييــم والتحليــل بلغــت مرحلــة النضــج داخــل هيئــات
املجلس ،فإن مكون «البحث العلمي» ،الذي يوجد في طور املعالجة ،سـيكون موضوع تقريـرمعمق قائم الذات ،سـيـنجز
وفــق مقاربــة وجدولــة زمن ــية مالئمتـي ــن ،فــي إطــارأشــغال اللجنــة الدائمــة املكلفــة بدراســة هــذه القضايــا.
فيما يتعلق بمكون التعليم العالي ،فإن املقاربة املنهجية ،التـي يتبناها هذا التقريـراملخصص له ،تتمحور حول الرافعات
والتوصيات األساسـية التـي تأخذ بعيـن االعتبار ،األبعاد التالية:
أ .االرتكازعلى مكتسبات تطور التعليم العالي
ي ــنطلق هــذا التقري ــر أساســا مــن املكتســبات واإلنجــازات الت ــي تجليهــا النتائــج اإليجابيــة لنظــام التعليــم العالــي ،وأث ــرها فــي
تطويـراملعرفة ،وفي تنمية االقتصاد ،وبشكل أوسع ،أثـرذلك في املجتمع املغربي بـرمته .في هذا الصدد ،يتعيـن إبـرازبعض
املؤشـرات الرقميــة ،علــى النحــو التالــي:
•انتقلت النسبة الخام للتمدرس بالتعليم العالي 1من  % 10,3سنة  1990إلى  % 33,7سنة  ،2017أي بزيادة تفوق
 23نقطــة؛
•ارتفع عدد املؤسسات الجامعية من  43سنة  ،1990إلى  126سنة 2017؛
•تزايدت ميـزان ــية التعليم العالي ،من حوالي  3,6ماليي ــردرهم سنة  ،2000إلى ما يفوق  10ماليي ــردرهم سنة ،2017
أي بزيــادة قدرهــا % 178؛
•سجلت نسبة الطلبة املمنوحيـن استقرارا بيـن %41و ،%42رغم تزايد أعدادهم؛
•احتــل التعليــم العالــي الخــاص مكانــة داخــل النظــام ب ــرمته ،بحوالــي  % 4,4مــن أعــداد الطلبــة املسجلي ــن بمؤسســات
التعليــم العالــي؛
•تطــورت املســالك املهن ــية بالجامعــة ،وأضحــت تســتقبل  % 2,6مــن العــدد اإلجمالــي لطلبــة االســتقطاب املفتــوح،
و % 5,4مــن العــدد االجمالــي لطلبــة االســتقطاب املحــدود (ســنة )2017؛
•انتقل عدد طلبة ســلك الدكتوراه من  9645ســنة  ،2001إلى  29645ســنة  ،2017وهو ما شــكل قفزة كمية بأكث ــر
مــن  %207؛
ُ َّ
•ارتقــى عــدد املنشــورات العلميــة امل َحكمــة ب «ويــب العلــوم  ،»Web of Scienceمــن  520ســنة  1990إلــى  4069ســنة
 ،2017بزيــادة قدرهــا  %682؛

•حقــق عــدد ب ـراءات االخت ـراع بالجامعــات قفــزة نوعيــة ،باالنتقــال مــن ال �شــيء ،تقريبــا ،فــي تسعي ــنيات القــرن املا�ضــي،
إلــى  131ســنة 2016؛
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إن النســبة الخــام للتمــدرس بالتعليــم العالــي مؤشــر مســتمد مــن اليونســكو ،وهــي تشي ــر إلــى النســبة املئويــة ألعــداد الطلبــة املسجلي ــن بالتعليــم العالــي ،مقارنــة بفئــة الشــباب فــي الســن النظريــة
للتمــدرس مــا بي ــن  18و 22ســنة.

•يتوفــرنظــام التعليــم العالــي علــى إطــارقانون ــي وتنظيمــي غن ــي بمــا فيــه الكفايــة ،يضمــن الوضــوح ،ويحــدد املســاطرعلــى
مســتوى التنظيم والتسـيي ــرواملســاءلة؛
•سمحت املراجعات واإلصالحات األربعة لنظام التعليم العالي ،ما بيـن سنتـي  1997و ،2014للفاعليـن الجامعييـن،
ومسؤولي الوزارة ،والنقابة الوطنـية للتعليم العالي ،بإرساء مقدرة وطنـية داخلية على قيادة التغييـر ،وفق مقاربة
تشــاركية؛
•أحصيــت عــدة تجــارب ناجحــة فــي مختلــف الجامعــات املغربيــة ،تتعلــق بإحــداث املقــاوالت ،والتكوي ــنات عــن بعــد
( ،)MOOCsوالش ـراكات ،والتكوي ــن املســتمر ،وباألعمــال االجتماعيــة ،واألنشــطة الثقافيــة والرياضيــة إلــخ.
فــي ضــوء مــا ســبق ،تتجلــى أهميــة هــذا التقري ــرفــي ت ــرصيد إنجــازات نظــام التعليــم العالــي املذكــورة ،والعمــل علــى استشـراف
املســتقبل ،عب ــرسلســلة مــن التوصيــات الت ــي تمــت بلورتهــا فــي هــذا اإلطــار.
ب .استهداف البؤر اإلشكالية لنظام التعليم العالي واختالالته ارتكازا على التقييم
تـزاوج املقاربــة املتبعــة فــي هــذا التقري ــر ،بي ــن التفكي ــرفــي التعليــم العالــي ،باعتبــاره حامــا للتقــدم مــن أجــل املجتمــع املغربــي،
وبيـن تصور الرافعات والتوصيات االستـراتـيجية .ويـرتكزهذا التقريـر ،في املقام األول ،على تقييم «التعليم العالي باملغرب:
فعالية ونجاعة النظام الجامعي ذي االستقطاب املفتوح» ،الذي َّبين املكتسبات واالختالالت التـي يستهدف هذا التقريـر
معالجتهــا.
يســتمد هــذا التقري ــرمرجعيتــه أيضــا مــن أعمــال تقييميــة أخــرى ،منجــزة حديثــا مــن طــرف الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى
املجلس األعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمي ،تهم بعض أبعاد التعليم العالي ،من قبيل الكليات متعددة التخصصات،
وســلك الدكتــوراه ومراكــزه الدراس ــية ،2إضافــة إلــى تقييــم نظــام االســتقطاب املحــدود ،الــذي يوجــد قيــد اإلنجــاز.
قدمــت جميــع هــذه األعمــال التقييميــة ،عــاوة علــى تحليــل النصــوص القانون ــية والتنظيميــة ،والبحــث الببليوغرافــي حــول
املمارسات الدولية واالتجاهات االستشرافية ،عناصرمهمة لتحليل نظام التعليم العالي ببالدنا ،واستشراف سبل تطويـر
أدائــه.
ويهــدف االخت ــيار الناظــم لصياغــة هــذا التقري ــر ،علــى شــكل رافعــات وتوصيــات ،إلــى تصــور اآلفــاق االستـرات ــيجية لتطــور
التعليــم العالــي فــي أفــق  ،2030والت ــي تــم ت ــركيبها ضمــن أبعــاد استـرات ــيجية كب ــرى (الرافعــات) متبوعــة بتوصيــات مــن أجــل
إحــداث التغيي ـرات واإلصالحــات الت ــي يســتلزمها األمــر.
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عناصر التشخيص

عناصر التشخيص
إلبـرازالواقع الحالي للتعليم العالي باملغرب ،ارتكزهذا التقريـرعلى التقييمات املنجزة من طرف الهيئة الوطنـية للتقييم،3
والسـيما تقريـر«التعليم العالي باملغرب ،فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي االستقطاب املفتوح».
وتجدراإلش ــارة إلى أن الهيئة الوطنـية للتقييــم ،تشتغ ــل حاليا على دراسة تقييمية حول «نظام البحث العلمي باملغرب»،
الــذي ال تنــدرج عناصــرمعلوماتــه وتحليلــه فــي إطــارهــذا التقري ــرحــول «التعليــم العالــي» .مــن جانــب آخــر ،تعمــل كل مــن لجــان
املجلــس والهيئــة الوطن ــية للتقييــم علــى جملــة مــن الجوانــب املرتبطــة بســلك التعليــم العالــي ،مثــل :التعليــم العالــي الخــاص،
الكليات متعددة التخصصات  ...الخ ،حيث ستمكن هذه األعمال ،عند استكمال أشغالها ،من تطويـروتحييـن تشخيص
شــمولي للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ببالدنــا.
لقــد كشــف تقري ــرتقييــم التعليــم العالــي (وخصوصــا املســالك ذات االســتقطاب املفتــوح الت ــي تمثــل  %88مــن مجمــوع طلبــة
هــذا التعليــم) عــن العديــد مــن االختــاالت املرتبطــة بانســجام التعليــم العالــي وبالحكامــة وبنظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه»
وبهيئــة التدريــس وبالحيــاة الطالبيــة واالستـرات ــيجية الرقميــة...
فيما يلي ،وبشكل مختصر ،أهم تمفصالت هذه العناصرالتشخيصية:
•اســتقبلت املؤسســات ذات االســتقطاب املفتــوح فــي الســنة الجامعيــة  ،2015 – 2014أكث ــرمــن  % 88مــن طلبــة
الجامعــة ،مقابــل  % 12فقــط باملؤسســات ذات االســتقطاب املحــدود؛
•انسجام نظام التعليم العالي :يتميـزنظام التعليم العالي املغربي بجمعه بيـن الجامعات ،واملؤسسات غيـرالتابعة
للجامعــة ،واملؤسســات املســتقلة ،والتكوي ــن املهن ــي ملــا بعــد الباكالوريــا .تجــدراإلشــارة ،عــاوة علــى ذلــك ،إلــى أن نســبة
االنقطــاع عــن الدراســة فــي التعليــم العالــي الجامعــي (ذي االســتقطاب املفتــوح) ،بلغــت  %25فــي الســنة األولــى مــن
الدراســة و %40,2بعــد سنتـي ــن و %20,9بعــد ثــاث ســنوات مــن الدراســة داخــل هــذا النظــام؛
•يعرقــل غيــاب الجســور الضامنــة لإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،تجديـ َـد نمــوذج التعليــم العالــي .وبالفعــل ،ال يوجــد
نــص تنظيمــي كفيــل بإرســاء الجســور وتحديــد كيفياتهــا ،والس ــيما بي ــن التكوي ــن املهن ــي ملــا بعــد الباكالوريــا (التقن ــي
املتخصــص) ،وبي ــن الجامعــة .فالحــاالت املســتفيدة مــن هــذا االنتقــال تبقــى نــادرة ،ومنحصــرة فــي بعــض اإلجــازات
املهن ــية .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن الطالــب الــذي لــم يكمــل دراســته بالجامعــة (خصوصــا ذات االســتقطاب
املفتــوح) ،ألســباب متنوعــة ،ال يتوفــرعلــى أي إمكان ــية لتثمي ــن مكتســباته ووحداتــه املســتوفاة بالجامعــة ،تســمح لــه
بالولــوج ملؤسســة للتكوي ــن املهن ــي للتقن ــي املتخصــص؛
•الحكامــة الشــاملة واالستـرات ــيجية للنظــام :يشــكل التمويــل العمومــي ،املــورد الرئيس ــي للجامعــة العموميــة (مــا بي ــن
 70و ،)%97ممــا يؤث ــرفــي قــدرة الجامعــة علــى تطوي ــرمواردهــا املاديــة ورأســمالها البشــري ومــن ثــم ،اســتقالليتها .ومنــذ
صــدور القانــون  01.00املنظــم للتعليــم العالــي ،ســنة  ،2000لــم تتوفــرالجامعــة العموميــة بعــد علــى هيــكل إداري،
يســمح لهــا بالتحديــد الدقيــق للخدمــات واملناصــب واملهــن ،مــن أجــل تحقيــق تدبي ــر فعــال .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن
إقـرارنظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» ،يقت�ضــي اســتقاللية تامــة للجامعــة ،علــى املســتويات البيداغوجيــة واإلداريــة
واملاليــة .فاملــادة  7مــن القانــون املذكــور ،تســمح للجامعــة بتثمي ــن رأســمالها وتنويــع مواردهــا ،عب ــرخلــق شــركات تابعــة
لهــا ،أو عب ــراشت ـراكات فــي شــركات مــع أطـراف أخــرى ،غي ــرأن هــذه املقتضيــات تظــل بعيــدة عــن التطبيــق؛
بقيت اإلشارة إلى أن املداخيل املتأتـية من املنح املخصصة للبحث ،ال تتعدى  %10في أفضل الحاالت.
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وهــي أعمــال التقييــم املنجــزة مــن طــرف الهيئــة الوطن ــية للتقييــم ذات الصلــة باملوضــوع ،والس ــيما« :تقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات ،أي س ــياسة ،أي تأثي ــر وأي آفــاق؟ ،تقري ــر موضوعات ــي،
أكتوب ــر  ،2017وكذلــك تحليــل النصــوص القانون ــية والتنظيميــة والبحــث الببليوغرافــي حــول املمارســات الدوليــة واالتجاهــات االستش ـرافية.

•الهــدر فــي الســلك األول مــن التعليــم العالــي :ســجل ســلك اإلجــازة ذات االســتقطاب املفتــوح ،الــذي عــرف «تطــورا
ديمغرافيا» في أعداده باملستويات الثالثة لإلجازة ،تـراجعا مستمرا في نسبة منــح الشهادات خالل  3إلى  4سن ـ ــوات،
وذلــك انطالقــا مــن الســنة الج ـ ــامعية 2008-2007؛ حيــث بلغــت أدنــى نســبة فــي الســنة الجامعيــة  2013-2012وهــي
 .%19,1أما التكرار ،فقد بلغ مستوى مرتفعا في السنة األولى ،بنسبة  %19سنة  ،2006واستمرفي االرتفاع ليصل
إلــى  %47فــي الســنة الجامعيــة  .2017-2016هــذه الصعوبــة فــي تجــاوز الســنة األولــى تشــجع علــى الهــدر ،إذ أن ربــع
الطلبــة يتخلــون عــن الدراســة بعــد ســنة واحــدة مــن التســجيل .هــذه النســبة كانــت تبلــغ  %17,4فــي الســنة الجامعيــة
 2008-2007لتصــل إلــى  %25,3فــي الســنة الجامعيــة  .2013-2012وبشــكل عــام ،فــإن ثلــث الطلبــة فــي املتوســط
فقــط ،يحصــل علــى اإلجــازة األساس ــية .وهكــذا ،فقــد ت ـراجعت نســبة اإلشــهاد مــن  32%بالنســبة لفــوج 2008-2007
ُ
إلى  %27بالنسبة لفوج  .2013-2012كما أن خ ُمس طلبة هذا الفوج األخيـرمازالوا مسجليـن في اإلجازة األساسـية
ســنة  ،2018-2017أي بعــد مــرور 5ســنوات علــى أول تســجيل لهــم؛
•انخفــاض مســتوى الراغبي ــن فــي االلتحــاق بالتعليــم العالــي :أظهــرت املجموعــات البؤريــة والورشــات املنظمــة مــع
املسؤوليـن واملدرسـيـن والطلبة ،ضعف مستوى امللتحقيـن بالجامعة من التعليم الثانوي ،وهو ما يؤكده البـرنامج
الوطن ــي لتقييــم مكتســبات تالميــذ الجــذع املشت ــرك4؛
•مهننــة التكوي ــنات :هــو مطلــب قــوي للمجتمــع مــن أجــل مالءمــة التكوي ــنات مــع الحاجيــات النوعيــة لســوق الشــغل.
وقد قدم الب ــرنامج االستعجالي توجيها للجامعات ،من أجل تطوي ــر هذه التكوي ــنات باملؤسسات ذات االستقطاب
املفتــوح ،بغــرض توفي ــر تكوي ــن أفضــل للشــباب فــي مجــال الكفايــات النوعيــة واملهــارات العمليــة ،بهــدف تحسـي ــن
القابليــة للتشــغيل لديهــم .وهــو مــا تجســد فــي الجامعــة عب ــر اإلجــازة املهن ــية واملاست ــر املتخصــص .ومــع ذلــك ،فــإن
عــدد طلبــة اإلجــازة املهن ــية فــي نظــام االســتقطاب املفتــوح ،انخفــض بنســبة  % 6مــا بي ــن سنت ــي  2013و ،2016ثــم
ً
ارتفــع بشــكل ملحــوظ ســنة  2017ليبلــغ  14446طالبــا(ة) .كمــا حصــل  301مســلك مهن ــي علــى االعتمــاد فــي الســنة
الجامعيــة  .2017-2016ورغــم هــذه الزيــادة الدالــة ســنة  ،2017فــإن عــدد طلبــة اإلجــازة املهن ــية ال يمثــل ســوى
 % 2,2من مجموع طلبة ســلك اإلجازة بالجامعة ســنة ( 2017باســتثناء مســالك نظام االســتقطاب املحدود ،مثل
كليــات العلــوم والتقن ــيات)5؛
•العجزفي التمكن اللغوي :سجلت الدراسات التـي أجريت سنة  2009من طرف السلطات العمومية إبان املخطط
االستعجالي ،وجود إشكالية على مستوى التحكم في اللغات .فقد لوحظ ،بما ال يدعو إلى الشك ،أن الطلبة الجدد
امللتحقيـن بالجامعة ،غيـرمتحكميـن ال في اللغة وال في تكنولوجيا االتصال واإلعالم (لغة التدريس هي الفرنسـية في
أغلب مؤسسات التعليم العالي ،بيـنما لغة التدريس بالتعليم الثانوي والتعليم االبتدائي هي العربية)؛
•يتمثل العجزالرئيس ــي في تطبيق نظام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» باملغرب ،في عدم تبن ــي آلية الوحدات املكتسبة
ضمــن التنظيــم البيداغوجــي لهــذا النظــام .وتقت�ضــي هــذه اآلليــة إق ـرار عــدد مــن الوحــدات املكتســبة فــي كل ســلك
«إجازة-ماست ــر-دكتوراه» ،وهــي آليــة أساس ــية تســمح بمــد الجســور بي ــن الشــعب واملســالك األكاديميــة ،وبتعزي ــز
حركيــة الطلبــة؛
•باملقارنــة مــع ســلك اإلجــازة ،يتمي ــزســلك املاست ــربمحدوديــة أعــداد املسجلي ــن فيــه؛ حيــث لــم تتجــاوز نســبة طلبــة
هــذا الســلك  % 4,9مــن مجمــوع الطلبــة الجامعيي ــن فــي ســنة َ .2017-2016ومـ َـر ُّد ذلــك إلــى محدوديــة العــرض املقــدم
في هذا املستوى .أما بخصوص نسبة استكمال الدروس بهذا السلك ،فإن معظم الطلبة يحصلون على الشهادة،
4

الب ــرنامج الوطن ــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الجــذع املشت ــرك  ،2016الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،فبـراي ــر .2017

5

الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،التعليــم العالــي باملغــرب :فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الولــوج املفتــوح (نونب ــر  ،)2018ص.39 .

إصالح التعليم العالي :آفاق استراتيجية 17

عناصر التشخيص
وهــو مــا يت ــرجم نســبة مردوديــة داخليــة هامــة .وتكمــن العوامــل املفســرة لهــذا املعطــى ،فــي الصرامــة الت ــي تتمي ــز بهــا
شــروط وســبل ولــوج هــذا الســلك .باإلضافــة إلــى كــون الولــوج إلــى ســلك املاست ــر مفتوحــا علــى النطــاق الوطن ــي ،وال
يخضــع ملقتضيــات الخريطــة الجامعيــة املعمــول بهــا فــي ســلك اإلجــازة؛
•يمكــن إرجــاع ضعــف االنتقــال مــن اإلجــازة إلــى املاست ــر ،إلــى ارتفــاع «التدفــق» الديمغرافــي علــى الجامعــة ،الــذي
يستدعي بالضرورة إعطاء األولوية لإلجازة ،عب ــرتعبئة عدد كبي ــرمن األساتذة الباحثي ــن لتأطي ــرطلبة هذا السلك.
وبالتالي ،فإن تفرغ هؤالء األساتذة ،الذيـن يستنفدون الغالف الزمنـي للعمل في سلك اإلجازة ،سـيكون جد محدود
لفتــح مســالك للماست ــر والتدريــس بهــا ،خاصــة أنــه ليــس هنــاك مــا يلــزم أســتاذ التعليــم العالــي بتأطي ــر أطروحــات
للدكتــوراه أو بنــاء مســالك للماست ــر6؛
• ُيت ـ َ
ـرجم هــذا الضعــف فــي التمفصــل بي ــن اإلجــازة واملاست ــربمحدوديــة عــدد طلبــة الدكتــوراه .ذلــك أن الوعــاء الــذي
مــن شــأنه أن يمــد ســلك الدكتــوراه بالطلبــة الباحثي ــن ضيــق جــدا ،وهــو يســاهم فــي ضعــف فعاليــة هــذا الســلك
(الدكتــوراه)؛

•حســب هــذه التقييمــات ،فــإن صيــغ توظيــف املدرسـي ــن ،ليســت متالئمــة دومــا مــع املتطلبــات الجديــدة للمهنــة ،وال
تضمن دائما مقتضيات حسن األداء على املستوى البيداغوجي .وهو ما يدعو إلى تجاوز الصيغة املعمول بها حاليا،
من أجل التوفرعلى مدرسـيـن يتمتعون بتكويـنات مالئمة ملهنة التدريس ،السـيما في مجال البيداغوجيا والهندسة
البيداغوجيــة والتقييــم؛
•لــم تتجــاوز تكلفــة الدعــم االجتماعــي للطلبــة ضمــن ميـزان ــية التسـيي ــربقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي16,2 ،
 %فــي املتوســط ،خــال الفت ــرة مــا بي ــن سنت ــي  2008و .2017كمــا أن أكث ــرمــن ثالثــة أربــاع هــذه املــوارد ،مخصصــة
للمنــح ( ،)%12,3أمــا الباقــي منهــا فيخصــص لألحيــاء واملطاعــم الجامعيــة ( .)%3,9مــن جانــب آخــر ،فــإن مدنــا هامــة
مثل الدارالبيضاء وأكاديـر ،ال تتوفرإال على حي جامعي واحد بطاقة استـيعابية محدودة ،قياسا إلى أعداد الطلبة
الجامعيي ــن الت ــي تتجــاوز  100ألــف طالــب (ة) فــي كل واحــدة مــن هاتـي ــن املديـنتـي ــن .وعلــى العمــوم ،فــإن أقــل مــن 50
ألــف طالــب جامعــي يقطنــون باألحيــاء الجامعيــة .ولــم يتجــاوز متوســط عــدد الوجبــات املقدمــة فــي هــذه األحيــاء 47
ألــف وجبــة فــي اليــوم ،خــال الســنة الجامعيــة  ،2016-2015مقابــل عــدد إجمالــي للطلبــة املسجلي ــن فــي الجامعــات
املغربيــة يتجــاوز  750ألــف طالــب وطالبــة؛
•غيــاب مخطــط رقمــي مهيــكل للتعليــم العالــي :تتمي ــز الوضعيــة الحاليــة للمجــال الرقمــي فــي التعليــم العالــي املغربــي
بالتفاوت بيـن املشاريع والتجارب املنجزة في الجامعات ،التـي طورت بوسائلها الخاصة ،تطبيقات ومنصات رقمية
داخليــة .ذلــك أن بعــض الجامعــات قامــت بتصميــم وتجريــب دروس يتــم تلقي ــنها عــن طريــق اإلنتـرن ــيت (،)MOOCs
فضــا عــن بعــض املمارســات املحــدودة فــي مجــال التعليــم عــن بعــد.
فــي مقابــل ذلــك ،تتوقــع اللجنــة األوروبيــة ،أن الحاجــة إلــى الخريجي ــن فــي مجــال املهــن الرقميــة ســنة  2020فــي أوروبــا ،علــى
سبيل املثال ،يمكن تقدي ــرها بحوالي  800ألف .7كما يتصور املنتدى االقتصادي العالمي،)Word Economic Forum( 8
مــن جهتــه ،أن أكث ــرمــن ثلــث الكفايــات األساس ــية الت ــي ســتصبح مطلوبــة فــي أغلــب املهــن ســنة  ،2020مــا زالــت تعتب ــراليــوم
غي ــرأساس ــية فــي العمــل .وبمــا أن املعــارف والتكنولوجيــات معرضــة للتجــاوز بســرعة ،واملهــام يمكــن أن تصبــح آليــة ،فــإن
حاجيــات ســوق الشــغل واملجتمــع مــن حيــث الكفايــات البشــرية ،هــي األخــرى ،ستتغي ــرباســتمرار.
6

املرجــع نفســه ،ص .77

8

الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،التعليــم العالــي باملغــرب :فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الولــوج املفتــوح (نونب ــر  ،)2018ص.90 .

Institut Montaigne. Enseignement Supérieur et numérique, Connectez – vous ? Rapport, Juin 2017.

18

7

رافعات التغييـر

الرافعة 1
ت ــروم الرافعــات والتوصيــات املقت ــرحة فــي هــذا التقري ــرإجـراء عــدد مــن التغي ـرات ،مــن شــأنها إحــداث دي ــنامية مثمــرة ،نحــو
تحقيــق تحــول فــي النمــوذج ،الــذي بــات مــن الــازم توضيــح فلســفته وإطــاره املفاهيمــي.

الرافعة  .1تعليم عال متجدد ومنسجم
سجل تقريـرالهيئة الوطنـية للتقييم لدى املجلس ،حول التعليم العالي الجامعي ذي االستقطاب املفتوح ( ،)2018ضعف
تجانس مكونات التعليم العالي التـي تشتغل بشكل معزول من جهة ،وتنطوي على تـراتبية بيـن املسالك ذات االستقطاب
املحــدود واملســالك ذات االســتقطاب املفتــوح ،مــن جهــة أخــرى .وال تحظــى هــذه األخي ــرة ،الت ــي تســتقبل أغلبيــة الطلبــة،
بالتقدي ــرمــن طــرف الفاعلي ــن واملجتمــع.
ُ
َ
تســتدعي هــذه االختــاالت ،امل ِضـ ّـرة بشــكل كبي ــربنظــام التعليــم العالــي ب ــرمته ،إعــادة التفكي ــرفــي هندســة التعليــم العالــي ،فــي

اتجــاه تجانــس وتمفصــل أفضــل بي ــن مختلــف مكوناتــه .مــن هــذا املنظــور ،يجــب أن ي ــنصب املجهــود أيضــا علــى تعبئــة جميــع
الوســائل ،بغــرض التقليــص مــن عجــزالنظــام ،وتحسـي ــن أدائــه بشــكل ملمــوس.

التوصية  :1تبنـي هندسة جديدة للنظام
تقت�ضي تعددية مكونات نظام التعليم العالي ،تعزيـزاالنسجام بيـن هذه املكونات فنموذج الجامعة املغربية الذي ساد لعقود،
كان موجها لتكويـن أطراإلدارة العمومية ،وكذلك للبحث ،رغم أن هذا األخيـرظل نسبيا على الهامش ،مقارنة مع التكويـن.
وقــد عرفــت مهــام املؤسســات غي ــرالتابعــة للجامعــات (كمــا ورد فــي املــادة  25مــن القانــون  ،)01 .00والت ــي أنشــئت أساســا
لتكوي ــن األطــرالعليــا بالبــاد ،تطــورا ملحوظــا منــذ االســتقالل ،علمــا بأنهــا ال تســتقبل حاليــا ســوى  % 3مــن مجمــوع طلبــة
التعليم العالي .غيـرأن التوجه املبدئي الناظم إلرادة السلطات العمومية ،غداة االستقالل ،بتخويل مهام التكويـن لبعض
القطاعــات الوزاريــة (الفالحــة ،التجهي ــز ،الس ــياحة ،الت ــربية الوطن ــية الــخ ،)...أصبــح يبــدو اليــوم متناقضــا مــع إرادة خلــق
االنســجام داخــل نظــام التعليــم العالــي ،وتفــادي تشــتته.
ذلــك ،أن محدوديــة حجــم هــذه املؤسســات ونمــط تدبي ــرها ،إضافــة إلــى الوصايــة املزدوجــة (قطــاع التعليــم العالــي فيمــا
يتعلق بالبعد املنهاجي ،والقطاع الو�صي فيما يـرتبط بالجوانب اإلدارية واملالية) ،من شأنها أن تجعل هذه املؤسسات على
هامــش دي ــناميات التنميــة املنشــودة فــي نظــام التعليــم العالــي ب ــرمته.
ومن ثم ،فإن جعل هذه املؤسسات تابعة للجامعات ،كما هو الحال بالنسبة لبن ــيات تكوي ــن أطر الت ــربية الوطن ــية ،أو،
علــى األقــل ،ربطهــا بهــا فــي إطــار تعاقــدي مالئــم ،مــن شــأنه أن يمنحهــا الحجــم والعمــق اللذي ــن يؤهالنهــا لالســتفادة ،علــى
الخصــوص ،مــن فــرص البحــث العلمــي واالبتــكار ،وفــق مــا تت ــيحه النصــوص املعمــول بهــا حاليــا ،أو فــي أثنــاء املراجعــات
املســتقبلية لهــذه األنشــطة.
لقــد تــم تصميــم الجامعــات املغربيــة املحدثــة بعــد االســتقالل ،وفــق النمــوذج «تكوي ــن-بحث» .ومــن ثــم ،فالجامعــات هــي
الفضاءات األمثل التي يتحقق فيها ويتطور كل من االبتكار والبحث العلمي (األساسـي والتطبيقي) ،لذلك على األساتذة
الباحثي ــن تجس ــيد مهــام الجامعــة هاتــه ،وأن يجعلــوا منهــا محــركا لتطوي ــرالتعليــم .كمــا أن غايــة البحــث واالبتــكار ،ليســت
وقفــا علــى اإلســهام فــي نشــر وحســن اســتعمال املعــارف القائمــة وإنتــاج املعــارف الجديــدة ،وإنمــا تمتــد ،بالضــرورة ،إلــى
االســتجابة لحاجــات املجتمــع ،مــن زاويــة فائدتهمــا ،وأهميتهمــا ،وت ــرجمة نتائجهمــا إلــى قيمــة لفائــدة املجتمــع.
منــذ ســنة  ،2010اتجهــت الدولــة ،إلــى تنويــع نمــاذج الجامعــات .وبذلــك تــم إنشــاء مؤسســات للتعليــم العالــي تتمتــع بوضــع
الجامعة ،في إطارالشـراكة بي ــن القطاعي ــن العام والخاص ،9إلى جانب الجامعة العمومية واملؤسســات الخاصة .ويتعي ــن
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على هذا الصنف الجديد من الجامعات ،الذي يحظى بدعم الدولة وبمساهمة الطلبة في تكلفة التكويـن ،وبحجم مالئم
أيضــا ،أن تشــتغل فــي إطــارالتكامــل والتعــاون مــع الجامعــات العموميــة ،وأن تســاهم فــي تطوي ــرالقطــاع .كمــا يتعي ــن القيــام
بدراســة مالئمة ،وتقييم ملدى إســهام هذا النموذج من املؤسســات في تحسـي ــن التعليم العالي واالرتقاء بمردوديته ،قياســا
إلــى حجــم االســتثمارفيهــا مــن قبــل الدولــة واملجتمــع.
ويالحــظ ،أن الجامعــات األوروبيــة ،قــد بــدأت تنعطــف ،حديثــا ،إلــى نمــوذج  ،Humboldtالــذي تأســس فــي القــرن التاســع
عشر ،من أجل إضافة مهام جديدة ،غيـرالتكويـن والبحث .فالحديث جاري اليوم أساسا ،عن مهمة ثالثة للجامعات،10
انبثقــت خــال العقــود األخي ــرة ،والت ــي تتجــه بالجامعــة نحــو «النمــوذج املقاوالت ــي» . 11فبهــذا املعنــى ،يتعي ــن علــى الجامعــة
املغربية أن تشجع إحداث بنـيات لديها ،تضطلع بمساعدة الطلبة الباحثيـن الحامليـن ملشاريع خلق مقاوالت ،على إنجاز
مشــاريعهم هاتــه.
يتطلب تماســك نظام التعليم العالي ســعيا إراديا لتعزي ــزالتعاون بي ــن مختلف القطاعات الوزارية املعن ــية بقضايا تكوي ــن
الكفــاءات واملــوارد البشــرية ،مــع الحفــاظ علــى تنــوع املؤسســات واملســارات املكونــة لهــذا النظــام.
ذلك أن هناك جملة من األبعاد التـي تستلزم مقاربات تكاملية في تفعيل السـياسة العمومية ذات الصلة بالتعليم العالي،
كتوفيـرالوسائل ،وتدبيـراملوارد البشرية ،وتجديد البـرامج والتكويـنات ،ودعم البحث العلمي ،وتقديم الدعم االجتماعي،
وتطويـراألنشطة املوازية ،وتعبئة العقار ،وتبسـيط املساطروتقليص اآلجال.
ضمــن هــذا التصــور ،س ــيكون القطــاع الو�صــي مطالبــا بالتنس ــيق مــع القطاعــات الوزاريــة األخــرى الت ــي تتدخــل فــي مجــال
التعليــم العالــي ،بــل والحصــول علــى التفويــض لتدبي ــراملؤسســات التابعــة لهــذه القطاعــات؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي
تطوي ــرحكامــة هــذا القطــاع.
ال يتعلق األمراليوم إذن ،باختـيارهذا النموذج أو ذاك ،ولكن ببناء نموذج جديد ،يستلهم املكتسبات للجامعة املغربية؛
نمــوذج يصــون املهــام الكون ــية للجامعــة ،مــع الحــرص علــى جعلهــا مهتمــة تمــام االهتمــام بالرهانــات والتحديــات ذات الصلــة
بالتحوالت الت ــي تشهدها الساحتان ،الوطن ــية والدولية .هذا ،يستلزم إنجازقفزة نوعية يكون بمقدورها إرساء تنافس ــية
بي ــن الجامعــات ،فــي مجــال التمي ــز ،مــن أجــل االرتقــاء بوضعهــا ،وصورتهــا داخــل املجتمــع ،مــع تعبئــة املــوارد الالزمــة ملواجهــة
هــذه التحديــات.

التوصية  :2تحسـيـن توجيه الطلبة وخلق املمرات والجسور
يعتب ــرغيــاب آليــات مالئمــة لتوجيــه الطلبــة الشــباب مــن بي ــن العوامــل املفســرة للهــدرالجامعــي .والحــال ،أن مجمــوع نظــام
التعليم العالي ،كما هو الحال أيضا بالنســبة إلى أســاك الت ــربية والتكوي ــن األخرى ،أصبح مطالبا باعتماد آليات ملســاعدة
الطلبــة علــى التوجيــه وإعــادة التوجيــه ،خــال مســارهم األكاديمــي ،بمــا يســاعدهم علــى بنــاء مشــروعهم األكاديمــي أو املهن ــي.
إن توجيه التالميذ يجب أن يتم ،في املقام األول ،في التعليم الثانوي التأهيلي .غيـرأن التقييمات والدراسات التـي انصبت
على اآلليات املعمول بها في هذا املجال ،على مستوى منظومة التـربية الوطنـية بـرمتها ،كشفت عن العديد من االختالالت
والنواقص ،ســواء على مســتوى التوجهات االستـرات ــيجية ،أم على مســتوى أجرأة هذه التوجهات .ويعتب ــرغياب الكفاءات
املؤهلــة ،والكافيــة عدديــا ،املكلفــة بمهــام االستشــارة والتوجيــه ،بمختلــف األســاك الت ــربوية ،مــن بي ــن االختــاالت األكث ــر
ضــررا بالنظــام فــي هــذا الصــدد.
10

هــذا االتجــاه يثي ــر نقاشــا حــادا بي ــن مــن يعتب ــرون أن مهمــة الجامعــة هــي التكوي ــن األكاديمــي والبحــث ،وبي ــن مــن ي ــرون أن املهمــة املقاوالت ــية وس ــيلة فعالــة بإمكانهــا تعزي ــز مهمت ــي التكوي ــن والبحــث
وجعلهمــا أكث ــر دي ــناميكية.

Zheng P. (2010), The «Second Academic Revolution»: Interpretations of Academic Entrepreneurship, Canadian Journal of Higher
Education, 40(2), pp : 35-50. Voir aussi Chanphirun S., Peter S. (2014) Understand the concept of the entrepreneurial university
from the perspective of higher education models, Journal of Higher Education, 86(6), pp : 891-908
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الرافعة 1
ّ
والحال أن التوجيه التدريجي ،يمثل أحد الشروط األساسـية املساهمة في نجاح التالميذ وبقائهم داخل املنظومة التـربوية.
لذلــك ،يتعي ــن تـرس ــيخ ثقافــة التوجيــه لــدى التالميــذ وآبائهــم وأوليائهــم ،منــذ الســلك االبتدائــي .كمــا أن التوجيــه املضبــوط
واملعمــم ،يشــكل عامــا مســاهما فــي الحــد مــن الفــوارق االجتماعيــة بي ــن التالميــذ فــي اخت ــيارمســالك الدراســة ،بالنظــرلكــون
جميــع التالميــذ س ــيتمكنون مــن الولــوج إلــى خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه.
يضطــر الحاملــون لشــهادة الباكالوريــا ،غالبــا ،إلــى التســجيل فــي املســالك الجامعيــة ذات االســتقطاب املفتــوح ،عندمــا ال
يتــم قبولهــم فــي مباريــات الولــوج للمؤسســات ذات االســتقطاب املحــدود .والحــال ،أن التوجيــه يعتب ــر آليــة مهمــة إلرشــاد
الحاصــل علــى الباكالوريــا إلــى التكوي ــن الــذي يالئمــه .كمــا أن آليــات التوجيــه هــذه ،يتعي ــن أن تســهم ،مــن حيــث املبــدأ ،فــي
تنظيم تدفقات الطلبة الحاصليـن على الباكالوريا ،الذيـن يشاركون في جميع املباريات املتاحة ،قبل أن يلتحقوا ،بكثافة،
ّ
متدرج ،في ضوء الفرص
باملسالك ذات االستقطاب املفتوح ،في حال رسوبهم في هذه املباريات .لهذا ،يـنبغي إقامة توجيه ِ
املتاحــة أمــام الطالــب ،والت ــي تســمح لــه بالتعــرف علــى التكوي ــن املالئــم ،اعتبــارا ملشــروعه األكاديمــي واملهن ــي .كمــا يتعي ــن أن
تكــون إعــادة التوجيــه ،هــي األخــرى ،متد ّ ِرجــة ،تواكــب املســاراألكاديمــي للطالــب ،مــن أجــل تقويــم هــذا املســار ،ومالءمتــه مــع
قــدرات الطالــب واســتعداداته.
في االتجاه نفسه ،يـنبغي تعزيـزفرص التكامل بيـن السلك الثانوي والتكويـن املهنـي والتعليم العالي ،بغرض تـيسـيراالنتقال
بي ــن هــذه املســتويات ،وت ــرصيد املعــارف املكتســبة خــال الثانــوي ،بوصفهــا متطلبــات أساس ــية ،حســب مســالك التكوي ــن
املختــارة فــي التعليــم العالــي.
تمثــل الجســور واملم ـرات القويــة واملمأسســة ،آليــة َّ
مفضلــة لتعزي ــزالتمفصــل بي ــن مختلــف مكونــات التعليــم العالــي .وهــي
ضرورية للســماح للطلبة باالســتفادة ،كلما أرادوا ذلك ،من فرص حقيقية للحركية بي ــن هذه املكونات .كما أن من شــأنها
أن تت ــيح إمكان ــية ت ــرصيد مكتســبات الطلبــة الراغبي ــن فــي إعــادة التوجيــه نحــو مســارات ذات طبيعــة مهن ــية ،فــي تــاؤم مــع
التوجيه املتدرج الذي يستفيدون منه .غيـرأن نجاح العمل بمبدأ املمرات والجسور هذا ،يبقى رهيـنا بإرساء آلية تضمن
الوضــوح واعتمــاد الوحــدات املكتســبة  Validation des créditsمــن طــرف املتعلمي ــن املعنـيي ــن باألمــر.
إن إقامــة هــذه املم ـرات والجســور بي ــن نظامــي االســتقطاب الفتــوح واالســتقطاب املحــدود ،كفيــل باإلســهام فــي تعزي ــز
جاذبيــة الجامعــة بمختلــف مكوناتهــا ،وفــي تثمي ــن رأســمالها البشــري ،وتحسـي ــن صــورة نظــام االســتقطاب املفتــوح،
الــذي يعتب ــر حاليــا بمثابــة بديــل يأت ــي فــي املقــام األخي ــر بالنســبة لحاملــي الباكالوريــا ،الس ــيما الحاصلي ــن منهــم علــى نتائــج
متواضعــة .ذلــك أنــه ،بفضــل نظــام للتوجيــه ،وتخطيــط جيــد ي ـراعي التطــور الديمغرافــي ،ومشــروع شــخ�صي ،أكاديمــي
ومهن ــي محــدد ،يمكــن ملؤسســات االســتقطاب املفتــوح أن تســتجيب للحاجيــات االقتصاديــة ،والس ــيما تلــك املتعلقــة
باألوراش االقتصادية الوطن ــية الكب ــرى 12كت ــرحيل الخدمات ،واإلقالع الصناعي ،ومخطط املغرب األزرق ،Halieutis
ومخطــط املغــرب األخضــر ،إلــخ.
عمومــا ،يســتدعي تنــوع نظــام التعليــم العالــي ،إرســاء ممـرات وجســور بي ــن مختلــف املؤسســات واملســالك واملســارات ،يتــم
إقرارهــا بي ــن كل مــن الجامعــة ،واملؤسســات غي ــرالتابعــة لهــا ،والتكوي ــن املهن ــي ،والنشــاط املهن ــي.
وال يتعي ــن أن تكــون هــذه املمـرات والجســور فــي اتجــاه وحيــد ،بــل يتعي ــن أن تســمح بالحركيــة فــي جميــع االتجاهــات املمكنــة.
ومــن هــذا املنطلــق ،يجــب استشـراف ممـرات وجســور جديــدة بي ــن الجامعــة واملؤسســات غي ــرالتابعــة لهــا ،ـكـي تتمكــن األولــى
مــن توس ــيع عرضهــا التكوي ــني ،ليشــمل مجــاالت ظلــت إلــى حــد اآلن خــارج حقــل التكوي ــن الجامعــي ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة
للزراعة ،والعلوم البيطرية ،والهندسة املعمارية ،والطوبوغرافيا ،وعلم اآلثار ،والدراسات الحضرية ،...ويتعي ــن تـرس ــيخ
هــذه املمـرات والجســور ،وكيفيــات تفعيلهــا بموجــب إطــارتنظيمــي مالئــم.
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التوصية  :3العمل بالتوقيت الجزئي في مختلف أسالك التكويـن
يمثل التكويـن بالتوقيت الجزئي حال ،من شأنه أن يسمح بما يلي:
•منح املوظفيـن واملستخدميـن فرصة متابعة التكويـن بالجامعة وفق إيقاع أبطأ ،اعتبارا لنشاطهم املهنـي؛
•إعمــال مبــدأ جعــل الطالــب فــي مركــزالعمليــة التكوي ــنية ،وتمكي ــنه مــن بنــاء مســاره األكاديمــي حســب إيقاعــه وقدراتــه
(الذهن ــية والبدن ــية واملاديــة) ،وممارســة نشــاط مهن ــي باملــوازاة مــع ذلــك؛
يقت�ضي التكويـن بالتوقيت الجزئي ،بالنظرإلى طبيعته ،والسـيما ،عدم تحديد مدة إتمام الشهادة ،ما يلي:
•غالف زمنـي محدود في األسبوع؛
•بنـية تحتـية رقمية لتلقي الدروس عن بعد؛
•تـرتـيب زمن التعلم (النهار ،املساء ،نهاية األسبوع ،عطلة الصيف ،الخ)؛
•قدرمتزن من العمل ومن الدروس املتعلقة باملهارات العملية ،قصد االستجابة لحاجيات املهنـييـن؛
•وضع عتبة للوحدات املكتسبة التـي يتعيـن تحصيلها في كل أسدس ،وفي كل سنة ،كي ال يظل هذا النوع من التكويـن
مفتوحا من الناحية الزمنـية .إذ يمكن إقرارعتبة  20إلى  %30مما يتعيـن تحصيله بالنسبة لطالب متفرغ للتكويـن.
إن مــن شــأن إرســاء املم ـرات والجســور ،والعمــل بنظــام الوحــدات املكتســبة ،وإطــار وطن ــي لإلشــهاد ،أن يســمح بالعمــل
بالتوقيــت الكامــل وبالتوقيــت الجزئــي فــي تقديــم العــرض التكوي ــني .إال أن العمــل بنظــام التكوي ــن فــي توقيــت جزئــي ،باملعنــى
الحقيقــي للكلمــة ،لــم ي ــرالنــور بعــد فــي بالدنــا .والحــال أنــه أضحــى ضــرورة يمليهــا تطــور املتطلبــات املهن ــية واملاليــة الت ــي يتعي ــن
علــى الشــباب املتعلــم ،وعلــى نظــام التعليــم العالــي ب ــرمته ،مواجهتهــا.

التوصية  :4اعتماد نظام الوحدات املكتسبة ،وتـرصيد املكتسبات
تــم إق ـرارنظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» فــي املغــرب ،باعتمــاد آليــة الوحــدات والفصــول ضمــن تنظيــم التكوي ــنات ،لكــن
دون إتمام هذه العدة بإرساء نظام الوحدات املكتسبة .وتبعا لذلك ،فإن جميع الوحدات تعتبـرمتشابهة ،بحيث يتحدد
غالفها الزمنـي بيـن  45و 50ساعة من التعليم .وفق هذا املنظور ،فإن الطالب ،كيفما كان املسلك ،أواملسار ،أواملؤسسة،
مطالــب بمتابعــة ســبع وحــدات فــي كل فصــل ،خــال الفصلي ــن األول والثان ــي ،وســت وحــدات فــي كل فصــل ،خــال الفصــول
 4 ،3و 6 ،5مــن ســلك اإلجــازة .مــن ثــم ،فــإن األمــر ،فــي الواقــع ،يتعلــق بمجــرد اســتبدال ملفهــوم «املــادة» ،املعمــول بــه ســابقا
فــي نظــام اإلجــازة القديــم ،بمفهــوم «الوحــدة» فــي نظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» .وقــد دفــع هــذا «التوجيــه» االصطالحــي،
الجــاري بــه العمــل منــذ ســنة  ،2003الــوزارة الوصيــة إلــى تقس ــيم كل «وحــدة» إلــى «مجــزوءات» .والحــال ،أن هــذا اإلجـراء
التقن ــي لــم يصحــح بتاتــا االنــزالق األصلــي ،وقــد تــم التخلــي عنــه نهائيــا فــي الســنة الجامعيــة  ،2014 – 2013فــي الوقــت نفســه
الذي تمت فيه مراجعة خطاطة الوحدة ،التـي ال تتالءم ،هي األخرى ،مع فلسفة نظام «إجازة-ماستـر-دكتوراه» .وهو ما
يب ــرر ضــرورة االنتقــال إلــى العمــل بنظــام الوحــدات املكتســبة.
يعتبـرالتوافق مع املعاييـراألوروبية من بيـن األهداف التـي سطرت لنظام «إجازة-ماستـر-دكتوراه» .إذ يسمح هذا النظام
للطلبة بتـرصيد الوحدات وباالستفادة من فرص الحركية ضمن مسارهم .واملالحظ أن نظام الوحدات تعقد بفعل تنظيم
بيداغوجــي غي ــرمتحكــم فيــه ،ولذلــك افتقــرإلــى الجــودة .وإذا كان املغــرب قــد تبنــى نظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» ،بهــدف
مساي ــرة املعايي ــرالدوليــة ،فــإن معادلــة الشــهادات الوطن ــية رهي ــن بهــذه املساي ــرة ،الت ــي تت ــرجم بمعادلــة قيمــة التكوي ــنات
املحصلة ،بفضل نظام تـرصيد الوحدات املكتسبة .وتبعا لذلك ،فإن تـرصيد مكتسبات الطلبة ،واالعتـراف بها يقت�ضي،
أوال ،االنتقــال مــن نظــام للوحــدات إلــى نظــام للوحــدات املكتســبة.
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الرافعة 1
وتقتـضـي هــذه اآلليـة منـح عـدد معيـن مـن الوحدات املكتسبة لسـلك معـيـن؛ حيـث يختارالطالـب سـلة «دروس» ،حســب
عدد الوح ــدات املكتســبة املالئم ــة له ــا ،إلى أن يس ــتوفي الع ــدد املطل ــوب بالنس ــبة للس ــلك املعن ــي .ويـنبغ ــي أن تتضم ــن س ــلة
تكوي ــن الطال ــب أوال ،ال ــدروس الرئيس ــية ،الت ــي تش ــكل قاع ــدة مع ــارف امل ــادة التخصصي ــة ،وال ــدروس الداعم ــة ،الت ــي ه ــي
عبــارة عــن دروس تكميليــة أو ثانوية بالنســبة لتخصصــه ،ثــم الــدروس االختـياريــة ،التـي تعتبـرغيـرإجبارية ،لكنها تـرمي إلى
تحقيــق التنميــة الذات ــية للطالــب ،وإذكاء طابــع تعــددي وأفقــي علــى تخصصــه.
ت ــرتكزآلية الوحدات املكتسبة على حمولة العمل الفعلي للطالب ،ألن الوحدات واألنشطة غي ــرمتكافئتـي ــن .وعلى سبيل
املثال ،فإن اكتســاب وحدة واحدة في أوروبا يعادل  20إلى  30ســاعة عمل (من أنشــطة وتعليم)؛ بي ــنما يعادل في الواليات
املتحــدة األمريكيــة  37ســاعة ،مــن بي ــنها  25ســاعة ضروريــة مــن األنشــطة .وفــق هــذا املنظــور ،ال تكتس ــي الوحــدة التعليميــة
قيمتهــا إال إذا كانــت تطابــق ،مــن حيــث عــدد الوحــدات املكتســبة ،حمولــة العمــل الت ــي س ــيتحملها (أو يقدمهــا) الطالــب مــن
أجل إتمام الوحدة .هكذا ،فإن إتمام اإلجازة في أوربا ،مثال ،يتطلب الحصول على  180إلى  240وحدة مستوفاة ،13بيـنما
يتطلــب الحصــول علــى  120إلــى  130فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة .وقــد أصبــح نظــام الوحــدات املكتســبة ،مؤخـرا ،يجمــع،
فــي العديــد مــن البلــدان األوربيــة ،بي ــن حمولــة العمــل ومخرجــات التعلــم (.14)learning outcomes
إن خطاطــة الــدروس الرئيس ــية والثانويــة واالخت ــيارية ت ــركز أكث ــر علــى التخصــص املختــار ،لكنهــا تســمح للطالــب فــي اآلن
نفسه ،بالولوج إلى معارف تتجاوز تخصصه .وهو ما يساهم في تشجيع التكويـن متعدد أو متداخل التخصصات ،السـيما
فــي ســلك اإلجــازة .ومــن مزايــا هــذه الــدروس ،املت ـراتبة فيمــا بي ــنها ،أيضــا ،أنهــا تمنــح الطالــب فرصــة اخت ــيارأنشــطة مــن قبيــل
الفــن ،واملســرح ،واملوس ــيقى ،والعمــل االجتماعــي ،الــخ  ...ممــا يعــزز وظيفــة الجامعــة فــي تحري ــرالطاقــات ،مــن خــال مــا يلــي:
أوال ،تزويــد الطالــب بأنشــطة لالنفتــاح علــى غـرارأنشــطة التعلــم؛ ثان ــيا ،مســاعدة الطالــب علــى إنجــاح مشــروعه الشــخ�صي
ولــو كان فــي منــأى عــن مشــروعه األكاديمــي؛ وثالثــا ،إذكاء ملــكات التخيــل واإلبــداع لديــه.
كما أن آلية الوحدات املكتسبة هذه ،تت ــيح إمكان ــية التميي ــزبي ــن الدروس ،مما يحرر مبادرات الطالب الت ــي تتجسد عب ــر
عمله الشخ�صي ،ومشروعه الفردي وعبـرالبحث الببليوغرافي ،والتعليم عن بعد والندوات الدراسـية ،واالطالع باملكتبة،
واســتثمارقواعــد املعطيــات والنشــاط التطوعــي املواطــن ،واملشــروع املقاوالت ــي ،الــخ .وفــي آخــراملطــاف ،فــإن هــذا املنظــور
مــازم لتمكي ــن الطالــب مــن االضطــاع باملســؤولية.
يســتلزم تطبيــق نظــام الوحــدات املكتســبة وإنجاحــه وتطوي ــره ،بــكل تأكيــد ،عــدة وســائل ،لكنــه يتطلــب ،باألســاس ،تنظيمــا
فعــاال ،وضبطــا محكمــا لنظــام املعلومــات ،كمــا يقت�ضــي مــوارد بشــرية للتأطي ــر ،ونظامــا بيداغوجيــا مرنــا ،إضافــة إلــى تملــك
نمــط جديــد فــي االشــتغال مــع الطلبــة.

التوصية  :5وضع إطاروطنـي لإلشهاد
يعتب ــر وضــع إطــار وطن ــي لإلشــهاد ضــرورة مســبقة مــن أجــل نجــاح النظــام البيداغوجــي .ذلــك ،أن هــذا اإلطــار ،يســمح
بالتوفــر علــى إطــار مرجعــي واضــح للمعــارف واملهــارات والكفايــات الخاصــة بــكل مســتوى مــن التكوي ــن .15كمــا يســتجيب
وضــع هــذا اإلطــارملبــدأ التكوي ــن مــدى الحيــاة ،الــذي كرســه امليثــاق الوطن ــي للت ــربية والتكوي ــن 16والرؤيــة االستـرات ــيجية.17
13
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ويســمح هذا املبدأ بت ــرصيد املكتســبات وتقييمها عندما يقرر الشــخص املعن ــي اســتئناف دراســته (ذلك هو مبدأ ت ــرصيد
املكتســبات والتجربــة ،املعمــول بــه فــي عــدة بلــدان).

التوصية  :6دفع الجامعات لالنخراط في التمايـزوالتميـز
يجــب أن تســمح س ــياسة تنويــع وتعزي ــز تجانــس نظــام التعليــم العالــي بتطــور خــاص بــكل جامعــة ،عب ــر إذكاء
الخصوصيــات واالندمــاج فــي قطــب للتمي ــز فــي املجــال أو املجــاالت الت ــي تتوفــر فيهــا علــى مؤهــات لالســتثمار .ويمكــن
هــذا التماي ــز مــن الحصــول علــى خريطــة واضحــة حــول تخصصــات الجامعــات ،ومــن ثــم ،تفــادي استنســاخ األنمــاط،
الــذي مي ــز عمليــة تأس ــيس الجامعــات املغربيــة خــال عقــود .وال ي ــنبغي لتماي ــز الجامعــات واســتقالليتها أن تمــس بحريــة
الطالــب فــي اخت ــيار جامعتــه.
في هذا اإلطار ،يتعيـن أن تكون الجامعة سباقة لخلق مؤسسات للتميـز ،مخصصة للتكويـن في علوم التـربية ،وتمكيـنها من
الكفاءات والوسائل الالزمة ملواكبة املنظومة الت ـربوية ،الت ــي ستتزايد حاجياتها في املستقبل ،بكل تأكيد ،سواء في القطاع
العمومي أم الخاص ،وذلك في استحضارلعملية التكويـن في التـربية داخل الجامعات ،لفائدة قطاع التـربية الوطنـية.
إن التمي ــز ال ي ــنبغي أن يكــون موقوفــا علــى نظــام االســتقطاب املحــدود ،بــل ي ــنبغي تبن ــيه أيضــا داخــل نظــام االســتقطاب
املفتــوح ،مــن خــال تحسـي ــن جــودة التكوي ــنات ،وتشــجيع االبتــكار ،وخلــق مســالك التمي ــز ،الكفيلــة بجــذب أفضــل
الطلبــة الحاصلي ــن علــى الباكالوريــا ،إضافــة إلــى االنفتــاح علــى املحيــط الدولــي.

التوصية  :7جعل الجامعة قطبا للتنمية الجهوية
إن مــن شــأن إرســاء نظــام للحكامــة الت ــرابية فــي التعليــم العالــي ،باملــوازاة مــع تفعيــل الجهويــة املتقدمــة ،أن يســمح
بتدقيــق توزيــع االختصاصــات بي ــن الدولــة والجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي .ويشــكل تعزي ــز اســتقاللية
الجامعــة ،وفــق مــا هــو منصــوص عليــه ســابقا ،حجــر الزاويــة فــي هــذا النظــام ،الكفيــل بضمــان حكامــة جيــدة وتنميــة
جهويــة مســتدامة للجامعــة.
فالدولــة تحــدد االخت ــيارات االستـرات ــيجية والتوجهــات الكب ــرى واملعايي ــر الوطن ــية ،بي ــنما تتكلــف الهيئــات الجهويــة
بالتوجهــات الجهويــة واملحليــة .فــي هــذا االتجــاه ،يتعي ــن أن يســتجيب العــرض التكوي ــني للجامعــة ،وكذلــك مختلــف
الخدمــات واألعمــال الت ــي يمكــن أن تقدمهــا هــذه األخي ــرة ،بالدرجــة األولــى النتظــارات وحاجــات الجهــة الت ــي تنتمــي إلي ــها
ُ
الجامعــة .ويتعي ــن اعتبــارالجهــة ،املصـ ِـدراألول لألوامــر للجامعــة ،وكذلــك بمثابــة املســتفيد املباشــرمــن التكوي ــن والبحــث
مــن أجــل التنميــة الت ــي تمنحــه الجامعــة.
أمــا بالنســبة ملســاهمات الجهــة ،فيمكنهــا أن تتخــذ عــدة أشــكال :توفي ــراألرا�ضــي ،واملنــح املاليــة ،والنقــل ،والبن ــيات التحت ــية
والتجهي ـزات ،وا ِملنــح ،وعمومــا ،وضــع س ــياسة جهويــة معــززة لقطــاع التكوي ــن والبحــث؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يعطــي معنــى
للطمــوح الرامــي إلــى بنــاء أقطــاب جامعيــة جهويــة مندمجــة.
تساهم الجامعة ،عب ــرتكوي ــن الخريجي ــن وإنتاج البحث ،في تقدم البالد .ويتعي ــن أن يتجلى تأثي ــرهذا التقدم على مستوى
الجهة التـي توجد فيها .لتحقيق ذلك ،يجب أن تـربط الجامعة تطورها بتنمية جهتها ،على نحو يمكنها من تحقيق اإلشعاع
على مستوى مجالها الت ـرابي.
كما يتعيـن أيضا على هاتـيـن املؤسستـيـن تنسـيق جهودهما بشكل أفضل ،من أجل تقوية فرص الشغل واالندماج املهنـي
واالجتماعــي لخريجــي الجامعــة .كمــا ي ــنبغي العمــل علــى ت ــرجمة املقتضيــات القانون ــية الجديــدة املتعلقــة بالجهويــة املتقدمــة،
بانخراط فعلي أقوى للجماعات التـرابية في الهيئات التداولية واالستشارية للجامعة ،في إطارتفعيل الصالحيات الجديدة
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الرافعة 1
للجهــة فــي مجــاالت الت ــربية ،والتكوي ــن املهن ــي ،والبحــث التنمــوي ،واالبتــكار ،18الس ــيما عب ــر توفي ــر إمكان ــيات ماليــة أكب ــر
ملؤسســات التعليــم العالــي املوجــودة فــي ت ـرابها.19
عــاوة علــى ذلــك ،وانســجاما مــع مقتضيــات ميثــاق الالتمركــز اإلداري الجديــد ،20فــإن الجامعــة مدعــوة لتقويــة عمقهــا
الجهوي ،بفضل عالقات القرب التـي بات بإمكانها أن تقيمها مع مخاطبيـن وشركاء جهوييـن (اإلدارات الجهوية) ،أصبحوا
يتمتعون بسلطة تقري ــرية تسمح لهم بتصريف أفضل للس ــياسة الوطن ــية والجهوية في مجال التكوي ــن والبحث ،وبضمان
جــودة أفضــل فــي الخدمــات الت ــي تقدمهــا املرافــق العموميــة للقــرب ،فــي نطــاق مجالهــا الت ـرابي.
وضمانا لنجاح هذا النوع الجديد من الشراكة ،يتعي ــن إضفاء الطابع الرسمي عليه ،في إطارعقد-ب ــرنامج حول األهداف
والوســائل بي ــن الدولة والجهة والجامعة ،بغرض تدقيق أدوارومهام والتزامات كل طرف من األطراف املتعاقدة.

التوصيــة  :8االنخــراط الفاعــل فــي رهانــات االقتصــاد واملعرفــة ،واالرتقــاء بالرأســمال البشــري ومجتمــع
املعرفــة
أصبحــت املعرفــة والعلــم مصدري ــن للقيمــة االقتصاديــة ،ومعيــارا لتقدي ــرالرأســمال البشــري والالمــادي للبلــدان .21فالبعــد
التكنولوجــي والرقمــي القــوي ،الــذي يحمالنــه اليــوم ،يجعــل منهمــا عاملي ــن محددي ــن فــي التنافس ــية االقتصاديــة والتنمويــة.
ولذلــك ،فاملنظومــة الت ــربوية عمومــا ،والتعليــم العالــي خصوصــا ،مدعــوان ،أكث ــر مــن غي ــرهما ،لتصــور وتفعيــل وتطوي ــر
التكوي ــن ،والبحــث العلمــي واالبتــكار ،علــى نحــو يســمح باالرتقــاء بالث ــروات الالماديــة للبــاد ،ومــن ثــم ،بتقويــة الرأســمال
البشري للوطن .ذلك أن الجامعة أضحت ،في هذا الس ــياق ،مطالبة باالضطالع بدور «مختب ــرالتفكي ــر» (،)think thank
الــذي يفتــح ســبل التفكي ــراالستـرات ــيجي فــي قضايــا االقتصــاد والثقافــة وتنميــة املجتمــع ،ويقــدم األفــكاربصددهــا.
فــي ظــل التحــوالت الكب ــرى الت ــي يعرفهــا ســوق الشــغل؛ حيــث تتأث ــرعمليــات وأنمــاط اإلنتــاج ،وكذلــك الكفــاءات املنخرطــة فــي
سلســلة إنتــاج القيمــة ،بالتحــوالت التكنولوجيــة والرقميــة العميقــة ،فــإن تنميــة الرأســمال البشــري القــادرعلــى اســتدماج
ومواكبــة هــذه التحــوالت ،تســتلزم مراجعــة عميقــة ومالئمــة لصيــغ وهندســة تكوي ــن الكفــاءات واملــوارد البشــرية ،باعتبارهــا
الفاعل األساس في هذا االنتقال السوسـيو – اقتصادي والثقافي الحاسم .كما بات من الضروري القيام بمراجعة عميقة
للمناهــج ،وللهندســة البيداغوجيــة للتكوي ــنات املقدمــة .ويقت�ضــي هــذا التجديــد علــى مســتوى الهندســة البيداغوجيــة،
اعتماد أشــكال متنوعة الكتســاب املعارف والكفايات والتعلم ،والعمل بطرائق بيداغوجية مجددة وتفاعلية ،عالوة على
أســلوب املحاضــرة املهيمــن ،مــن قبيــل «البيداغوجيــا الهجي ــنة» ،ولعــب األدوار ،ودراســة الحــاالت التطبيقيــة ،و«الوضــع
فــي الوضعيــة» ،واملحــاكاة الــخ ..وتتطلــب هــذه الهندســة الجديــدة ،مــن جانــب آخــر ،إعطــاء األولويــة الست ــيعاب أساس ــيات
الثقافــة الرقميــة ،والتـركي ــزعلــى املقاربــات األفقيــة ،وعلــى املهــارات الحيات ــية ( ،)soft skillsواكتســاب القــدرة علــى التكيــف،
وعلــى إدمــاج املســتجدات املرتبطــة بمتطلبــات ســوق الشــغل.
وفــي ضــوء مــا ســبق ،فــإن التعليــم العالــي مطالــب باالضطــاع بــأدوارمختلفــة تتمثــل ،باألســاس ،فــي إنتــاج ونشــراملعلومــة؛
التحضي ــر واإلعــداد للشــغل؛ إضافــة إلــى تكوي ــن املفكري ــن ،واملجتمــع ب ــرمته.
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حســب القانــون التنظيمــي رقــم  111 – 14املتعلــق بالجهــات وظفــت هــذه األخي ــرة مجموعــة مــن الكفايــات مثــل )1 :التكوي ــن املهن ــي (املــادة  )82بوصفــه اختصاصــا ذات ــيا )2 ،البحــث التنمــوي
(املــادة  )91بوصفــه مــن االختصاصــات املشت ــركة )3 ،التعليــم (املــادة  )94بوصفــه اختصاصــا منقــوال.
انتقلــت امليـزان ــية املخصصــة للجهــات مــن طــرف قانــون املاليــة ،تدريجيــا مــن حوالــي  4,2مليــار درهــم ســنة  2016إلــى أكث ــر مــن  7,6مليــار درهــم ســنة ( 2019الصنــدوق الخــاص بمنتــوج حصــص
الضرائــب املخصصــة للجهــات).
املرســوم رقــم  2.17.618بمثابــة ميثــاق وطن ــي للالتمركــز اإلداري بتاريــخ  26دجنب ــر  BO ،2018رقــم .6738
Foray D. (2003), L’économie fondée sur la connaissance, la Découverte et Syros, Paris.

26

21

التوصية  :9استباق تطور املهن ومتطلبات سوق الشغل املستقبلية
تشــكل املقاربة االستشـرافية أداة مســاعدة على اتخاذ القرار ،باعتبارها تفكي ـرا في املســتقبل يســمح بتســليط الضوء على
الفعل الحاضر ،واستباق التطورات على مستوى املهن والكفايات .ومن ثم ،فإنه بات من الضروري تطويـرهذه املقاربة
ضمــن س ــياسة التعليــم العالــي واستـرات ــيجيات تنميــة الجامعــات.
فــي هــذا اإلطــار ،تحــرص العديــد مــن البلــدان ،والس ــيما املتقدمــة منهــا ،علــى وضــع آليــات الستشـراف املهــن والكفايــات ،تعهــد
بهــا إلــى مؤسســات مخصصــة لهــذا النــوع مــن األنشــطة .ويتعي ــن علــى املغــرب اســتلهام هــذه املمارســات املتعلقــة بالحكامــة
الجيــدة مــن أجــل تتبــع تطــورات التعليــم العالــي علــى املستويي ــن الوطن ــي والدولــي ،وممارســة اليقظــة االستشـرافية للمهــن
والكفايات الضرورية ،التـي يتعيـن توفيـرها وتعبئتها في املستقبل للتدبيـروالتعبئة في املستقبل .ويمكن أن يشكل مشروع
خلــق مــدن املهــن والكفايــات فــي مجمــوع الجهــات ،ســبيال مالئمــا إلرســاء بن ــيات مــن هــذا القبيــل.

التوصية  :10إعادة األمل للشباب
تشهد نظرة الطلبة تجاه نظام االستقطاب املفتوح ،22على خيبة أملهم وتشاؤمهم بخصوص جودة تكويـنات هذا النظام.
فقد عملت ظروف التعلم داخل هذه املســالك ،والبطالة الت ــي تمس العديد من الخريجي ــن ،على تشــويه صورة الجامعة
العموميــة ب ــرمتها .ويتجلــى هــذا الشــعور أيضــا ،فــي الغيــاب الكبي ــرللحافزيــة لــدى الشــباب وفقــدان الثقــة فــي نظــام التعليــم
العالي عموما .وهي معطيات يتوجب أخذها بعي ــن االعتبار ،في إطارتثمي ــن التكوي ــنات وتحسـي ــن صورة الجامعة املغربية،
وذلــك عب ــرمــا يلــي:
•أخذ انتظارات وطموحات الشباب بعيـن االعتبار ،سواء من حيث جودة ووجاهة التكويـنات ،أم من حيث ظروف
التعلم .وهوأمرملح ،والسـيما أن األجيال الجديدة ،املتشبعة بثقافة التواصل الرقمي والتعبيـرمن خالل الشبكات
االجتماعية ،ال تتـردد في إبداء رأيها حول التكويـنات واآلفاق املقتـرحة عليهم؛
•تدعيم قدرات الطلبة ،على نحويمكنهم من التكيف باستمرارمع محيط الشغل املتسم بالتغيـروالتحول .فالتكويـن
املحصــل بالجامعــة يجــب أن يحافــظ علــى وظيفتــه فــي تحقيــق االرتقــاء االجتماعــي ،إلعــادة األمــل للشــباب مــن جديــد؛
إذ أن جــودة التكوي ــنات ،وقيمــة الشــهادات ،واملهــارات والقــدرات املكتســبة فــي الجامعــة تعــزز لــدى الطالــب الثقــة فــي
النفس ،وفي املســتقبل ،وفي قيمة التكوي ــن باعتباره وس ــيلة لتحقيق الذات ،ولبلوغ االرتقاء االجتماعي.
إن هنــاك العديــد مــن التدابي ــرالكفيلــة بإعــادة الثقــة فــي النظــام ،منهــا ،علــى الخصــوص :مراجعــة قائمــة ومضامي ــن مختلــف
الشــهادات؛ إدمــاج مختلــف البن ــيات (شــعب ،مؤسســات ...إلــخ ).ضمــن مجموعــات منســجمة؛ إقامــة جســور حقيقيــة،
والعمل بوحدات مشتـركة بيـن املسالك واملؤسسات؛ تحديد متطلبات أساسـية (على شكل كفايات) بالنسبة لكل مسلك
باإلجــازة؛ التعيي ــن علــى أســاس الكفايــات بــدل الشــهادات...
إن الجامعة مدعوة لتلبية الطلب االجتماعي على املستوى الوطنـي ،وأن تتما�شى مع املمارسات الدولية ،بتعزيـزالتكويـنات
ذات التوقيت الجزئي ،بمثابة إسهام في املجهود الرامي إلى تشجيع التعلمات على مدى الحياة.
ُ ّ
ؤمــن الجامعــة العموميــة خدمــة عموميــة؛ فهــي بذلــك ،مدعــوة إلــى تكوي ــن خريجي ــن أكفــاء ،ومــن ثــم ،اإلســهام فــي ت ـراكم
ت ِ
الرأســمال البشــري ،وإنتــاج وتنميــة البحــث علــى نحــو يجعلهــا مســتوعبة ملتطلبــات مجتمــع املعرفــة ،ومســتجيبة النتظاراتــه.
ّ
من جهة أخرى ،يتعيـن على الجامعة أن تعمل على تشجيع التصديق على الخبـرات املكتسبة من التجربة ،الذي يمكن كل
شخص ،بغض النظرعن سنه أو مستواه الدراسـي ،من الحصول على تصديق على مكتسبات تجربته (سنة أو أكثـر) ،في
مجال ذي عالقة باإلشهاد املهنـي املرغوب.
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الرافعة 1
التوصية  :11تعزيـزانفتاح الجامعة على التعاون الدولي
توجد ثالثة أصناف من التحوالت 23الت ــي من شــأنها التأثي ــرفي قطاع التعليم العالي ،في عهد العوملة ،وكذلك ،رســم معالم
نمــوذج الجامعــة املنشــود فــي أفــق  ،2030القائــم علــى املالءمــة ،واالنفتــاح ،واالبتــكار:
•صنــف أول ،قائــم علــى إدمــاج األنظمــة الوطن ــية :بتملــك التحــوالت الناجمــة عــن العوملــة ،عب ــرتكييــف اإلصالحــات
القائمــة علــى الصعيــد الدولــي ،مــع الس ــياق الوطن ــي؛
•صنف ثانَّ :
مؤسس على التطور االلتقائي لألنظمة الوطنـية؛ إذ تؤدي الشبكات واملبادالت الدولية إلى مجموعة من

التطــورات املشت ــركة بي ــن أنظمــة التعليــم العالــي ،الت ــي أضحــت تميــل إلــى االلتقائيــة .ويمكــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد،
على سبيل املثال ،إلى تدريس اللغات األجنبية ،الرامي إلى تشجيع التبادالت وااللتقائية بيـن الجامعات ،سواء على
املستوى املوضوعاتـي ،أم على املستوى التنظيمي للدراسات األعلى مستوى (سلك الدكتوراه)؛

•وأخيـرا ،صنف ثالث ،يـرتبط بالتطور املتوازي لألنظمة الوطنـية؛ ذلك أن املجهودات اإلصالحية املوازية التـي يقوم
بهــا كل بلــد علــى حــدة بشــكل مســتقل ،ت ـراعي األســس املنطقيــة الداخليــة املتعلقــة بــه ،وإقامــة روابــط مباشــرة بي ــن
مختلــف األنظمــة الوطن ــية للتعليــم العالــي.
غي ــرأن تدويــل التعليــم العالــي ،ال يعن ــي استنســاخ نمــاذج التجــارب الدوليــة األخــرى وإســقاطها علــى النمــوذج املغربــي ،بــل
هــو عمليــة تبــادل وش ـراكة ونقــل متبــادل للمعــارف واملمارســات الجيــدة ،فــي عالــم أصبحــت فيــه معايي ــرجــودة الجامعــات
والتكوي ــنات والبحــث والتقييــم دوليــة.
أقامــت الجامعــات املغربيــة دومــا ،شـراكات مــع جامعــات أخــرى علــى املســتوى الدولــي .لكــن ،يتعي ــن علــى هــذه الشـراكات ،فــي
س ــياق العوملــة ،أن تســتخدم باعتبارهــا رافعــة لتحسـي ــن جــودة التكوي ــن ،وإنتــاج وتعزي ــزالبحــث العلمــي ،مــن أجــل االرتقــاء
بالجامعــات املغربيــة إلــى مســتوى املعايي ــرالدوليــة؛ وذلــك عب ــر:
•اعتمــاد اإلشــهاد املشت ــرك ،مــن خــال عــرض نفــس التكوي ــن باملغــرب وببلــد آخــر ،مــع تبن ــي نفــس املــدى القصي ــرأو
الطويــل خــال التكوي ــن ،بالنســبة للطلبــة املغاربــة ،وبالنســبة للطلبــة األجانــب باملغــرب؛
•اشتـراط امتالك مستوى متوسط في اإلنجليـزية باملاستـر ،ومتقدم بالدكتوراه؛
•إشـراك الخب ــرة الدولية في إعداد بعض املســالك ،وفي الهندســة البيداغوجية ،واللجوء لبعض املدرسـي ــن الزائري ــن
فــي إلقــاء الــدروس؛
•اعتماد اإلشراف املشتـرك على البحوث في مستوى الدكتوراه ،داخل الجامعات املغربية ،من أجل السماح لطلبة
الدكتوراه باالســتفادة من تأطي ــرمزدوج (مغربي وأجنبي)؛
•تشــجيع الحركيــة الوطن ــية والدوليــة للطلبــة املغاربــة ،واســتقبال الطلبــة األجانــب باملؤسســات املغربيــة ،مــع وضــع
اآلليــات الضروريــة ملعادلــة الوحــدات املكتســبة ،والشــهادات األكاديميــة ،وعــرض مســارات ناطقــة باإلنجلي ــزية
لتوس ــيع إمكان ــيات جلــب الطلبــة األجانــب بأعــداد أكب ــر؛
•عرض إقامة قصيـرة املدى ،مع بـرامج ثقافية ،على الطلبة األجانب؛
•إقراروضع األستاذ الزائرلفتـرات قصيـرة أو طويلة؛
•إقرارمشاريع للبحث املشتـرك والشراكات ،بهدف االستجابة لطلبات املشاريع الدولية .ألجل ذلك ،يتعيـن أن تتوفر
الجامعات على خاليا مكلفة بهذه األنشطة ،وأن تطور الخبـرة في مجال إعداد وتخطيط املشاريع الدولية.
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الرافعة 2
الرافعة  .2حكامة شاملة واستـراتـيجية للمنظومة
ي ــنبغي ت ــرجمة الحكامــة الجيــدة للتعليــم العالــي ،بواســطة س ــياسة عموميــة منســجمة ،وتدابي ــرمعياريــة وإجرائيــة واضحــة
وناجعــة .كمــا ت ــرتبط هــذه الحكامــة باالتســاق بي ــن التدابي ــراملتخــذة علــى املســتوى املركــزي ،والتدابي ــراملتخــذة مــن طــرف
املكونات التـي تشكل مجموع نظام التعليم العالي .وبالعودة إلى مقتضيات القانون  ،01 .00املستلهم من التجارب الدولية
املرجعية في هذا اإلطار ،سنجد أن الجامعة تتمتع باستقاللية واسعة ،تسمح لها بتحمل مسؤولية حكامتها الخاصة .غيـر
أن الحكامة الشاملة والسـياسـية ،ومن دون أن تكون مركزية وال توجيهية أكثـرمن الالزم ،لها دور هام في نجاح اإلصالحات
باملغرب ،حيث الجامعات فتـية حديثة العهد ،ال تتعدى أقدمها ستـيـن سنة ،وحيث مازالت عملية اإلصالح في طور البناء.

التوصية  :1الحفاظ على اتجاه اإلصالحات في الحكامة الشاملة
عانــى التعليــم العالــي دومــا مــن تقطــع اإلصالحــات .24والحــال ،أن الس ــياسة العموميــة مطالبــة بإدمــاج مبــدأ االســتمرارية فــي
التوجهــات الكب ــرى مــن أجــل إتمــام اإلصالحــات ،مــع إدخــال التجديــدات الالزمــة إلحــداث القطيعــة املطلوبــة مــع االختــاالت
املرصودة .وتعتبـرهذه االستمرارية ضرورية ،ألنها تندرج في إطارالرؤية االستـراتـيجية  ،2030-2015ومقتضيات مشروع
القانــون  -اإلطــار.
كشفت تجربة العمل بالقانون  01 .00أن العديد من املراسـيم التطبيقية لم تـر النور ،وذلك بعد  17سنة من إصدار
القانون املذكور .ذلك هو شأن املقتضيات املتعلقة بالتعاقد ،وخلق املقاوالت ،والتقييم الذاتـي والتحفيـزات الضريبية.
ويدعــو اإلصــاح املو�صــى بــه فــي أفــق  ،2030إلــى العمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى اتجــاه االصالحــات االستـرات ــيجية ،وحمايتهــا
مــن احتمــاالت التغيي ــربتغي ــرالتوجــه السـياس ــي ملكونــات الجهــازالحكومــي ،مــع اعتمــاد آليــات تنظيميــة دي ــناميكية ،قــادرة
علــى دمــج املســتجدات والتكيــف معهــا.
تتمثــل مهمــة الوصايــة فــي بلــورة االستـرات ــيجية الوطن ــية ،والتشــريعات ذات الصلــة ،وتنظيــم وممارســة ســلطة الضبــط
واملراقبــة والتقييــم .فالجهــات الوصيــة مطالبــة بضمــان س ــياسة عموميــة للتعليــم العالــي ،وتأمي ــن أوجــه الدعــم الضروريــة،
على مستوى الحكومة بـرمتها ،بتنسـيق مع مختلف القطاعات املعنـية بتطبيق هذه السـياسة (املالية؛ الوظيفة العمومية؛
الســكنى؛ األمانــة العامــة للحكومــة .)...كمــا يتعي ــن ،مــن جانــب آخــر ،ضمــان تنس ــيق ناجــع بي ــن االستـرات ــيجيات الوطن ــية
القطاعية واستـرات ــيجيات عرض التكوي ــنات العالية ،من أجل تكامل أفضل بي ــن التعبي ــرعن الحاجيات وبي ــن التخطيط
للتكوي ــنات املالئمــة.
يتمثل الهدف من وراء ذلك ،في تزويد سوق الشغل ،حسب اإلمكان ،باملوارد البشرية والكفاءات التـي يحتاج إليها.

التوصية  :2تحديد مخطط مديـري إلنشاء مركبات أحياء جامعية
ال يســمح إنشــاء مؤسســة للتعليــم العالــي منعزلــة فــي هــذه الجهــة أو تلــك ،بالتأثي ــرامللمــوس فــي البعــد االجتماعــي واالقتصــادي
لهــذه املنطقــة ،وال بضمــان تكوي ــن باملعايي ــر املتعــارف عليهــا ،وتشــجيع اســتقرار هيئــة التدريــس 25وجــودة عملهــم .ويجــب،
باألحــرى التوجــه ،نحــو خلــق مركبــات أحيــاء جامعيــة حقيقيــة ،مــن أجــل توفي ــر بيئــة مالئمــة للحيــاة الطالبيــة وللتعلــم
األكاديمــي .كمــا ي ــنبغي ت ــرجمة هــذه الس ــياسة بإدمــاج املكــون الجامعــي فــي املخططــات املدي ــرية إلعــداد الجهــات .ويتعي ــن علــى
الس ــياسة العموميــة ،أن تعيــد التفكي ــربشــكل استـرات ــيجي ،فــي تنظيــم مركبــات األحيــاء الجامعيــة الحاليــة ،وخلــق مركبــات
أحيــاء جامعيــة أخــرى ،مــع أخــذ املقتضيي ــن التاليي ــن بعي ــن االعتبــار:
24
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الرافعة 2
•تنــوع املؤسســات ،مــن أجــل االســتجابة بشــكل أفضــل النبثــاق تخصصــات جديــدة ومهــن جديــدة ،وعــدم استنســاخ
نفــس املؤسســات ونفــس املســالك علــى مســتوى كل جامعــة؛
•خلــق جامعــات بأحيــاء جامعيــة جديــدة ،ليــس فقــط مــن أجــل الســماح بتعاضــد وتجويــد املــوارد ،بــل أيضــا لتجــاوز
العزلة والتشــتت الجغرافي للمؤسســات ،وذلك بهدف اســتقراراملوارد البشــرية في عي ــن املكان .وال يجب أن ي ــنحصر
هــذا التجميــع فــي البعــد الجغرافــي ،بــل يتعي ــن أن يكــون إداريــا ،قانون ــيا وبيداغوجيــا.
يعتب ــر املغــرب مــن بي ــن البلــدان الت ــي يتأث ــر فيهــا مــآل املســارات الدراس ــية كثي ـرا بالفــوارق الت ـرابية ،26وبالوضــع الثقافــي
واالجتماعــي لألســر .ومــن ثــم ،فاالختــاط والعدالــة االجتماعيي ــن يمثــان تحديــا أساس ــيا أمــام الجامعــة والتعليــم العالــي
بصفــة عامــة ،حيــث يتعي ــن علــى مركبــات األحيــاء الجامعيــة  ،campusفــي هــذا اإلطــار ،أن تعكــس بشــكل أفضــل التنــوع
االجتماعــي .وبخــاف ذلــك ،ســتكون مركبــات األحيــاء هــذه ،محــط مســاءلة ،وس ــيكون ثمــة شــرخ بي ــنها وبي ــن ســوق الشــغل
وحاجيــات الجهــات .ذلــك أنــه ،مــن شــأن مركبــات األحيــاء الجامعيــة املســتدامة والدامجــة فــي أفــق  ،2030أن تســهم فــي الحــد
مــن النخبويــة ،وفــي محاربــة اإلقصــاء االجتماعــي والتميي ــزعلــى أســاس النــوع ،وضمــان تكوي ــن الكفــاءات املتنوعــة الضروريــة
لتحقيــق التنميــة علــى املستويي ــن املحلــي والوطن ــي.
أخي ـرا ،ي ــنبغي توضيــح الس ــياسة املتبعــة إزاء التعليــم العالــي الخــاص فــي تنوعــه :الربحــي وغي ــر الربحــي ،والش ـراكة بي ــن
القطاعي ــن ،الخــاص والعــام ،والفــروع املحليــة للجامعــات ،والجامعــات الخاصــة .كمــا ي ــنبغي توضيــح دورهــا فــي التوس ــيع
الجغرافــي لعــرض التكوي ــن وفــي التـرت ــيبات التنظيميــة القائمــة.

التوصية  :3ضمان حكامة فعالة للبحث
رغم وجود لجنة دائمة بيـن وزارية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي ( ،)CPIRSDTيفتـرض فيها قيادة وتنسـيق وتوجيه
البحــث الوطن ــي ،فــإن القطاعــات الوزاريــة املختلفــة ،تطــور «استـرات ــيجياتها» الخاصــة وب ـرامجها فــي البحــث بطريقــة تفتقــر
إلى التنس ــيق .ويؤدي هذا العجزفي القيادة والتنس ــيق ،إلى تشتت املجهودات وتفرق الوسائل وإلى نتائج متواضعة بالنظر
إلى الوسائل املعبأة .ويبدو من املستعجل تجاوز هذا العجزفي الحكامة ،وهذا النقص في التنسـيق بيـن الفاعليـن في مجال
البحث ،عب ــرإقامة نظام شــامل للحكامة ولتدبي ــرهذا النشــاط.
مــن هــذا املنظــور ،يجــب أن تخضــع مهــام وأنشــطة مختلــف هيئــات الحكامــة واتخــاذ القـرار ،إلــى منطــق منســجم وواضــح.
ي ــنبغي أن يكــون قاســمها املشت ــرك هــو العقلنــة والتجويــد واملرونــة فــي تدبي ــر املــوارد املتوفــرة ،بهــدف الرفــع مــن النجاعــة،
وتـيس ــير تطــور إنتاجيــة وتأثي ــر البحــث الوطن ــي.
معلــوم أن العديــد مــن املؤسســات والتنظيمــات (قطــاع التعليــم العالــي ،املركــزالوطن ــي للبحــث العلمــي والتقن ــي ،أكاديميــة
الحســن الثان ــي للعلــوم والتقن ــيات ،وزارة الصناعــة ،وزارة الطاقــة ،وزارة الفالحــة ،مؤسســة البحــث فــي الطاقــة الشمس ــية
والطاقــات املتجــددة) تمــول البحــث .لكــن توفي ــر املــوارد غي ــر منتظــم وغالبــا مــا تكــون تأثي ـراته ضعيفــة ،نظ ـرا لتشــتت
املجهودات .في حيـن أن املمارسات الدولية النموذجية بهذا الخصوص ،تتمثل في خلق وكاالت وطنـية للبحث تنظم بشكل
مضبوط إعالنات عروض املشاريع في ارتباط مع استـراتـيجيتها الوطنـية .ويتعيـن أن تكون هذه املمارسات الجيدة نموذجا
لنمــط الحكامــة الوطن ــية فــي هــذا املجــال.
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التوصية  .4اعتماد القيادة على أساس مؤشرات موثوق بها
يجــب أن يب ــرهن التعليــم العالــي بشــكل ملمــوس ،عــن تجاوبــه مــع انتظــارات املجتمــع .فاســتقاللية الجامعــات ،مرتبطــة
بمبــدأ املحاســبة ،وهــي تقت�ضــي مواكبــة مــن طــرف القطــاع الــوزاري الو�صــي ،عب ــرنقــل الكفــاءات واألمــاك مــع إقـرارآليات
التتبــع واملالئمــة.
يتحقق التعاقد وكذلك آلية مواكبة الجامعات في صيغة عقد ب ــرنامج متعدد السنوات .وي ــنبغي لهذا التعاقد أن يشت ــرط
إنتاج تقريـرسنوي عن حصيلة األنشطة وعن الوضعية املالية للجامعة (سواء كانت عمومية أم مستفيدة من املساعدة
العموميــة) .وبهــذه الطريقــة ،تخضــع هــذه املؤسســات ملبــدأ املحاســبة مــن طــرف املجتمــع ومؤسســاته التمثيليــة .لذلــك،
يجــب أن ت ــرتكز قيــادة التعليــم العالــي علــى مجموعــة مــن املؤش ـرات الت ــي تب ــرز مــدى التقــدم املنجــز .ومــن املمكــن تحيي ــن
تجربة القطاع الوزاري الو�صي ،الهادفة إلى بلورة مجموعة من مؤشرات التتبع ،إبان وضع البـرنامج االستعجالي ،لقياس
مردوديــة الجامعــات ،وذلــك لخلــق االنســجام علــى مســتوى حكامــة املؤسســات.
ي ــنبغي أيضــا بلــورة مؤش ـرات تســمح بقيــاس تأثي ــر الس ــياسات املتبعــة مــن أجــل االرتقــاء والتمي ــز ،بهــدف رفــع التحديــات
االجتماعيــة واالقتصاديــة امللحــة.
ال يمكــن تحقيــق عمليــة تتبــع املؤشـرات ،دون نظــام للمعلومــات موثــوق بــه ومنســجم ،ي ــرفع معطيــات الجامعــات إلــى اإلدارة
املركزية ،فالقرارات السـياس ــية والتوقعات والتخطيط االستـرات ــيجي ،تكون بالضرورة خاضعة لنظام وطن ــي للمعلومات،
منســجم وموثــوق بــه ،بمثابــة أداة التخــاذ القـرار.

التوصية  :5مأسسة بنـية التنسـيق بيـن الجامعات
يقت�ضــي س ــياق إصــاح وتطوي ــرالجامعــة املغربيــة ،تنس ــيقا وثيقــا بي ــن الجامعــات ،مــن أجــل مواجهــة متطلبــات اإلصالحــات
وبلــورة حلــول بشــكل جماعــي ،لإلشــكاليات العرضان ــية املتزايــدة ،الت ــي تشت ــرك فيهــا كل الجامعــات.
يـنبغي أن تكون هيئة رؤساء الجامعات  ،CPUأوأي هيئة مماثلة ،قوة اقتـراحية ،عالوة على كونها فضاء للتشاور والتنسـيق
وتقاسم املمارسات الجيدة والتعاون بخصوص الوسائل البيجامعية الخ...
لذلــك ،يتعي ــن علــى الهيئــة املذكــورة ،أن تب ــرز باعتبارهــا بن ــية رســمية متوفــرة علــى الوســائل الت ــي تســمح لهــا بإنجــاز مهــام
واســعة النطــاق ،تقتضيهــا عمليــة اإلصــاح فــي أفــق .2030

التوصية  :6تقويم الوضع وإقامة تخطيط استـراتـيجي
يعرف نظام االستقطاب املفتوح اختالالت تتجلى في الهدروفي ضعف مردودية املنظومة .وتـرجع هذه االختالالت باألساس،
إلى غياب تخطيط استـراتـيجي لحاجيات التكويـن الجامعي ووسائل تلبيتها.
مــن شــأن محدوديــة طاقــة االســتقبال وتأطي ــرالطلبــة املسجلي ــن فــي املســالك ذات االســتقطاب املفتــوح أن تؤث ــرســلبا ،فــي
عمليــة تفعيــل اإلصــاح .ويجــب اتخــاذ إجـراءات عاجلــة مــن أجــل ســد هــذا العجــز ،بواســطة مخطــط للتقويــم ،يمتــد علــى
مــدى ثــاث ســنوات ،وبوضــع الوســائل املاليــة والبشــرية الضروريــة رهــن إشــارة الجامعــات املعن ــية.
فــي إطــار خلــق جامعــات أو مؤسســات جديــدة ،ي ــنبغي بلــورة وتبن ــي مرجعيــات تحــدد نســبة التأطي ــر (أســاتذة باحثــون،
مستخدمو اإلدارة ،تقنـيون) والحاجيات فيما يخص البنـيات التحتـية (عدد األمتاراملربعة بالنسبة لكل طالب  /تخصص
الــخ .)...وتوجــد معايي ــرفــي هــذا املجــال يمكــن مالءمتهــا مــع الس ــياق املغربــي .كمــا تعتب ــرهــذه التهيئــة ضروريــة مــن أجــل إنجــاح
تنميــة القطــاع فــي أفــق .2030
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الرافعة 2
التوصية  :7اعتماد نموذج للتمويل املنصف
أســفرتجــزؤ نظــام التعليــم العالــي والت ـراتبية الت ــي تطبعــه ،عــن توزيــع غي ــرمتكافــئ للتمويــات ،وعــن تمثــل ســلبي للدراســة
باملؤسســات ذات االســتقطاب املفتــوح .والحــال ،أن الرؤيــة االستـرات ــيجية  ،2030 – 2015جعلــت مــن اإلنصــاف وتكافــؤ
الفــرص أساســا مــن أســس الت ــربية والتكوي ــن.
في بلد مثل املغرب ،يجب أن يعمل اإلصالح على املزاوجة بيـن عدة مقومات :الواقعية ،وتـرشيد استخدام املوارد ،وتطويـر
تنافسـية الجامعات املغربية على الصعيد الدولي ،وتحقيق التضامن بيـن الفئات االجتماعية ،مع العمل أيضا على الرفع
من مستوى الولوجية والجودة لبلوغ مستوى األداء املطلوب في أفق .2030
في استحضارللرؤية االستـرات ــيجية  ،2030 – 2015يتعي ــن إذن أن يأخذ نمط التمويل الذي س ــيعتمد في إصالح التعليم
العالــي بعي ــن االعتبــاراملقومــات التاليــة:
•حتميــة اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،الهادفي ــن إلــى تفعيــل حــق كل حاصــل علــى البكالوريــا ،ووفــق معايي ــرمحــددة ،فــي
أن يتــم التكفــل بــه فــي إطــارتمويــل النظــام الجامعــي ،مــن طــرف الدولــة أساســا .ومــع ذلــك ،فقــد أضحــت ضــرورة تنويــع
مصــادرتمويــل الت ــربية عمومــا ،والتعليــم العالــي بوجــه خــاص ،أمـرا بديهيــا .أمــا التـرت ــيبات العمليــة وســبل التفكي ــر،
فتظــل مفتوحــة حــول هــذه القضيــة الجوهريــة؛
•حتميــة الرفــع مــن مســتوى الجــودة ،عب ــر تكوي ــن الكفــاءات فــي تــاؤم مــع متطلبــات التنميــة املعرفيــة واألكاديميــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة للبــاد فــي س ــياق تنافس ــي .ويتعي ــن أن يكــون هــذا املقــوم مرتبطــا ارتباطــا تامــا بتعبئــة
التمويــات الالزمــة ملثــل هــذا التحــول .ومــن املعلــوم أنــه يجــب اعتبــار هــذا املجهــود املالــي بمثابــة اســتثمار فــي تثمي ــن
اإلمــكان البشــري ،وفــي تنميــة البــاد؛
•حتميــة االســتعمال األمثــل للمــوارد املاليــة ،مــع أخــذ الزيــادات فــي امليـزان ــية بعي ــن االعتبــار ،والبحــث عــن اآلليــات
الضروريــة لتقاســم التكاليــف ،وإيجــاد صيــغ التضامــن الكفيلــة بتنويــع مصــادرالتمويــل ،والصــرف األمثــل مليـزان ــيات
التسـيي ــر.

التوصية  :8تنويع مصادرالتمويل والتخفيف من الضريبة على بعض أنشطة الجامعات
يقت�ضــي تنويــع مصــادرالتمويــل ،فــي املقــام األول ،است ــيفاء تفعيــل املقتضيــات املحــددة فــي القانــون  ،01 .00مثــل اإلعفــاء
الضريبــي للجامعــات ،وتطوي ــر مواردهــا الخاصــة (الت ــي تمثــل مصــدرا مهمــا) ،وتطوي ــر التعليــم العالــي ذي املنفعــة العامــة،
والتحفي ــزالضريبي في مجال إعداد البن ــية التحت ــية الجامعية .ويتعلق األمرأساسا بمقتضيات القانون  01. 00املتضمنة
فــي املــواد التاليــة ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 :و 89الت ــي يمكنهــا أن تشــكل مصــدرا هامــا للتمويــل.
يتعيـن توضيح اإلطارالقانونـي والضريبي للتكويـن املستمر؛ إذ على الوزارة الوصية املبادرة بوضع قانون خاص بالتكويـن
املســتمر ،ملـ ْـلء الفـراغ الحالــي املتعلــق بهــذا القطــاع .ذلــك أن هــذا النــوع مــن التكوي ــن ،ال يتــم تدبي ــره حاليــا ســوى بمقت�ضــى
قـرارمشت ــرك بي ــن الــوزارة املكلفــة بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكوي ــن األطــر ،ووزارة االقتصــاد واملاليــة ،صــادربتاريــخ
 16يـناي ــر.2016
يتعيـن تطويـراملنتجات واملداخيل الناجمة عن أعمال البحث وتقديم الخدمات ،خصوصا منها أعمال الخبـرة ،ومراجعة
النظام الضريبي الذي تخضع له كذلك .كما يجب أن تأخذ النصوص التطبيقية للقانون  01.00بعيـن االعتبار ،ضرورة
تشجيع املدرسـيـن واملؤسسات الجامعية ،على تطويـراالستشارة والخبـرة املؤسسـيتـيـن ،وتـيسـيرالحركية باتجاه املقاوالت
وانطالقــا منهــا.
32

يتعيـن تثميـن مخرجات األنشطة املقاوالتـية للجامعة ،الناتجة عن املساهمات في الشركات وعن إنشاء املقاوالت (املادة .)7
إن مــن شــأن تنميــة مــوارد ماليــة أخــرى ،غي ــر تلــك املقدمــة مــن طــرف الدولــة ،أن تمنــح للجامعــات قاعــدة تشــجعها علــى
تطويـرأنشطتها املقاوالتـية ،وعلى اللجوء إلى القروض الخارجية املنصوص عليها في القانون  01 .00ضمن مصادرتمويل
الجامعــات.

التوصية  :9خلق مؤسسات من طرف الجامعة
يســاعد إحــداث مؤسســات  Fondationsمــن قبــل الجامعــات ،علــى جلــب وتدبي ــراعتمــادات ماليــة لفائــدة تطوي ــرالجامعــة،
وذلــك مــن خــال القيــام بعــدد مــن األنشــطة .وبإمــكان املغــرب أن يســتلهم بعــض املمارســات الجيــدة فــي جامعــات أجنبيــة
لتكييــف نمــوذج خــاص بس ــياقنا الوطن ــي.
لتشــجيع التمويــات التطوعيــة ،يجــب أن تســتفيد الهبــات املقدمــة للجامعــة مــن اإلعفــاء الضريبــي .كمــا يتعي ــن أيضــا
تحسـيس املانحيـن وتعبئتهم في هذا االتجاه ،هذا مع الـتأكيد على أن تطويـرهذا النوع من التمويل ،ال يعنـي إعفاء الدولة
من مسؤولياتها تجاه املرفق العام .لذلك ،يمكن التفكيـرفي إجراءات تحفيـزية ،وسـياسة تواصلية مالئمة من أجل تطويـر
هــذا النــوع مــن الدعــم املالــي ،الــذي يقدمــه مانحــون للجامعــات املغربيــة ،وتشــجيعه مســتقبال.
يمكــن لهــذه املؤسســات أن تعمــل علــى توفي ــرمــوارد ماليــة مــن خــال تقديــم الخدمــات ،وتدبي ــرصناديــق البحــث ،وإنجــاز
الخب ــرة ،والقيــام بأعمــال لصالــح الجامعــة ،مثــل التكوي ــن املســتمر ،ـكـي تضمــن للمؤسســة إمكان ــية توفي ــرخدمــات تقويــة
القــدرات والتكوي ــن مــدى الحيــاة ملســتخدمي املقــاوالت وملختلــف الفئــات املعن ــية .وتشــكل جمعيــات قدمــاء الخريجي ــن
« ،»Alumniرافعــة أيضــا لتعبئــة الكفــاءات واملــوارد ،وتوطيــد شــبكة مــن الشــركاء ،يمكــن للجامعــة أن تلجــأ إليهــا مــن أجــل
دعــم عملهــا بشــكل عــام.
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الرافعة 3
الرافعة  .3جامعة مسؤولة وفعالة في إطاراالستقاللية
تحظــى الجامعــات عب ــر العالــم ،باســتقاللية واســعة للقيــام بمهامهــا ،علــى املســتويات اإلداريــة واملاليــة والبيداغوجيــة،
وتتحمــل مســؤولياتها كاملــة فــي هــذه املجــاالت .فمــاذا عــن الجامعــة العموميــة املغربيــة؟
إن هذه األخيـرة مازالت تسعى إلى الظفر الفعلي باستقالليتها ،وفق ما يخوله لها القانون  01. 00في هذا الشأن .تواجه
الجامعــة عــددا مــن العوائــق مــن أجــل تطوي ــر مواردهــا املاليــة وتدبي ــرها ،بســبب ثقــل املراقبــة ْ
القبليــة ،وغيــاب املرونــة فــي
تدبي ــر مســالك التكوي ــن (عنــد إنشــاء املســالك ،أو مالءمتهــا ،أو إغالقهــا) واســتحالة تدبي ــر املــوارد البشــرية الخاصــة بهــا
داخليــا ...
وتعتبـركل هذه الصعوبات عوائق أمام تطويـرالجامعة العمومية املغربية ونجاح اإلصالح الجامعي .فاستقاللية الجامعة
ضروريــة ،وذلــك مــن أجــل منحهــا القــدرة علــى التكيــف والتفاعــل بســرعة مــع املحيــط السوس ــيو – اقتصــادي املتحــول
باستمرار ،ومواجهة عالم يـزداد تنافسـية وانفتاحا يوما بعد يوم .إن هذه االستقاللية يجب أن تكون مقرونة باملسؤولية
تجــاه املجتمــع ،وبالفعاليــة ،وبتطوي ــرعمليــات التقييــم ،وتعزي ــزانخـراط الفاعلي ــن.

التوصية  :1إقامة قيادة ديـناميكية ،تشاركية ومبادرة
فــي س ــياق يطبعــه تزايــد أعــداد طلبــة الجامعــات ،ي ــنكب رؤســاء الجامعــات العموميــة املغربيــة أساســا علــى تدبي ــر
الوضعيــات االســتعجالية ،وعلــى إيجــاد حلــول عمليــة لإلشــكاليات املطروحــة .والحــال ،أن مهمــة رئيــس الجامعــة
ومســؤوليته تكتس ــي ،فضــا عــن التدبي ــر ،بعــدا استـرات ــيجيا يتمثــل فــي تطبيــق رؤيــة وتوجــه ،وتعبئــة مختلــف الجهــات
املعن ــية حــول الجامعــة ( .)networking et lobbyingلذلــك ،أضحــى مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي مهــام رئيــس
الجامعــة ،وفــي الكفايــات املطلوبــة ملمارســة مســؤولية مــن هــذا القبيــل ،حيــث يشت ــرط توفــره علــى قــدرات قياديــة
فعليــة ،وأيضــا علــى رؤيــة ومشــروع تنمــوي يعبــئ هيئــة التدريــس ،ويدفــع بالجامعــة نحــو تحسـي ــن مســتمر ألدائهــا
البيداغوجــي والعلمــي .كمــا يتعي ــن أن تشــكل الكفــاءة والقــدرات القياديــة املعيــار الوحيــد لتعيي ــن املسؤولي ــن ،وذلــك
فــي انســجام مــع توصيــات الرؤيــة االستـرات ــيجية.
يتطلــب تدبي ــر الجامعــات تدعيــم القــدرات التدبي ــرية للفريــق املس ــير (نــواب الرؤســاء ،رؤســاء املؤسســات ،الكتــاب
العامــون) .لذلــك ،يتعي ــن أن يكــون كل شــخص ،مرشــح ليكــون عضــوا فــي الفريــق املس ــيرللجامعــة ،متوفـرا علــى كفايــات فــي
التدبي ــرالجامعــي ،كمــا هــو معمــول بــه فــي بعــض الجامعــات ،علــى أنــه ،يمكــن االســتناد إلــى الخب ــرة الدوليــة مــن أجــل توفي ــر
مثل هذه التكويـنات اإلشهادية .ذلك أن اشتـراط التوفر على صفة أستاذ التعليم العالي ( )PESكما هو منصوص عليه
فــي القانــون  01 .00للت ــرشح ملنصــب عميــد الكليــة ،ضــروري لكنــه غي ــر كاف .وباملــوازاة مــع الرفــع مــن الشــروط املطلوبــة
للت ــرشح ملنصــب عمــداء أو رؤســاء مؤسســة ،ي ــنبغي مراجعــة وضعهــم وتعويضاتهــم ،مــن أجــل تحفي ــز أجــود املرشحي ــن،
وجذبهــم نحــو مناصــب حكامــة وتدبي ــر املؤسســات والجامعــات.
يتمي ــز الوضــع الراهــن بنــوع مــن التنافــر مــا بي ــن مشــروع تنميــة الجامعــة ومشــاريع املؤسســات التابعــة لهــا .والحــال ،أن
انســجام الفريــق املس ــير للجامعــة ،رهي ــن بوجــود تصــور موحــد ورؤيــة مشت ــركة لتنميــة الجامعــة .ومــن شــأن التعيي ــن
املتزامــن للرئيــس ولفريقــه ،أن يســاهم فــي تكريــس روح الفريــق ،وفــي التئــام الجهــاز املس ــير للجامعــة حــول مشــروع واحــد،
منســجم ،ومشت ــرك ،ومتقاســم.
هنــاك بالفعــل عــدد مــن الشــروط الت ــي يفت ــرض توفرهــا عنــد اخت ــيار رئيــس الجامعــة ،والس ــيما تلــك الت ــي تتجســد فــي
مشــروعه لتنميــة الجامعــة ،إال أن املســاطر ال تتوقــع ،باملقابــل ،تدابي ــر لقيــاس النتائــج وتقييمهــا عنــد نهايــة واليتــه .ومــن
هنــا ،تب ــرز ضــرورة إرســاء تدابي ــر تجب ــر رئيــس الجامعــة علــى الحصــول علــى «شــهادة إب ـراء الذمــة» عنــد نهايــة واليتــه .هــذا
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املقت�ضــى ،الــذي تنــص عليــه القوانـي ــن الداخليــة للجامعــات ،ي ــندرج فــي إطــار املســاءلة ،ويتعي ــن تدعيمــه علــى الخصــوص
باملصادقــة علــى حصيلــة نهايــة الواليــة مــن طــرف مجلــس الجامعــة ،والحــرص علــى نشــرها.

التوصية  :2تعزيـزفعالية أجهزة اتخاذ القرار
تحــد التشــكيلة املتضخمــة لهيئــات حكامــة الجامعــة مــن فعاليتهــا ،لذلــك ،يتعي ــن إعــادة النظــرفــي هــذه التشــكيلة ،فــي اتجــاه
الرفع من فعالية عملية اتخاذ القرار .ويشكل إحداث مجلس ،على شاكلة مجلس إداري ،يضم أعضاء ممثليـن لألطراف
املعن ــية ،وبأعــداد محــدودة .س ــيكون هــذا املجلــس متمتعــا بســلطة القـرارعلــى مســتوى التوجهــات االستـرات ــيجية للجامعــة،
ومنــح املــوارد وتوزيعهــا (املاليــة والبشــرية ،)...واملصادقــة علــى امليـزان ــيات وتنفيذهــا ،وتقييــم أداء الجامعــة ...خيــارا يضمــن
هــذه الفعاليــة.
يجــب أن يتوفــر رئيــس الجامعــة علــى ســلطة تقري ــرية فــي مجــال التدبي ــر ،وذلــك فــي إطــار مجلــس للتدبي ــر ي ـراقب شــؤون
الجامعــة بفعاليــة ،ويضــم عــددا محــدودا مــن األعضــاء .وي ــنبغي أن تقت ــرن ممارســة هــذه الســلطة التقري ــرية بضــرورة
الخضــوع آلليــة للمســاءلة وتقديــم الحســابات الســنوية حــول أداء الجامعــة ،ومــدى قــدرة الرئيــس علــى تعبئــة املــوارد
البشــرية واملاديــة لفائــدة الجامعــة.

التوصية  :3ربط استقاللية الجامعة باملساءلة
مــن البديهــي أن تكــون كل اســتقاللية مرتبطــة بتحمــل الجامعــة للمســؤولية ،حيــث تقــدم هــذه األخي ــرة الحســاب باالســتناد
إلــى تعاقدهــا املســبق مــع الدولــة.
لــم يعــد مقبــوال أن يتــم تحميــل الجامعــة مســؤولية جــودة التكوي ــن ،مــا لــم تتوفــرعلــى االســتقاللية البيداغوجيــة واملاليــة،
وعلــى حــق التصــرف فــي ممتلكاتهــا املاديــة والالماديــة؛ إذ مــن شــأن هــذه االســتقاللية ،أن تســاعد علــى إدمــاج الجامعــة داخــل
الجهــة الت ــي تنتمــي إليهــا ،كمــا أنهــا تنســجم بشــكل تــام مــع توجــه املغــرب نحــو الالمركزيــة والجهويــة املتقدمــة.
يتعي ــن تخفيــف املســاطراملاليــة حتــى تســتجيب ملتطلبــات تنميــة الجامعــة ،مــع اإلبقــاء علــى مراقبــة ماليــة بعديــة .ذلــك أن
كل تقييــم لنتائــج الجامعــة وألدائهــا ،رهي ــن بأهميــة االســتثمارات املرصــودة فــي مجــال املــوارد البشــرية واملاليــة ،وباملرونــة
التنظيميــة فــي تدبي ــرالنفقــات كذلــك ،مــع الحــرص علــى إرســاء آليــة للمســاءلة.
رغــم أن الجامعــات الخاصــة ،وتلــك املندرجــة فــي إطــارالشـراكة عام/خــاص ( ،)3Pتتمتــع باالســتقاللية ،مــن حيــث الجوهــر،
فإنهــا تبقــى مطالبــة بالخضــوع لقواعــد املســاءلة ،بحكــم انتمائهــا لنفــس نظــام التعليــم العالــي .وبمــا أن للت ــربية والتكوي ــن
ّ
والبحــث العلمــي بعــدا يتعلــق باألرصــدة املاديــة واللماديــة ،فــإن الدولــة ،مــن منطلــق مهــام الضبــط املنوطــة بهــا ،وبحكــم
كونهــا تمنــح اعتمــادات ماليــة ،سـ ُـتخضع الجامعــات كيفمــا كان وضعهــا (عموميــة ،خاصــة ،ش ـراكة عام/خــاص) ،لنفــس
مقتضيــات املســاءلة املنصــوص عليهــا فــي عقــود التنميــة املب ــرمة مــع الدولــة .كمــا يجــب علــى الجامعــات املحدثــة فــي إطــار
الشراكة عام/خاص ،والجامعات الخاصة ،أن تنفتح أكثـرعلى الفاعليـن والشركاء ،لتعزيـزمشاركتهم في تحديد األهداف،
واالستـرات ــيجيات ،وصيــغ تقييــم هــذه املؤسســات.

التوصية  :4إرساء تنظيم وهيكل إداري عقالنـييـن
تعــرف الجامعــات عج ـزا كبي ـرا علــى مســتوى الهيئــة اإلداريــة ،تفاقــم بعــد تحويــل  2530منصبــا 27مــن األطــر اإلداريــة ،إلــى
أســاتذة باحثي ــن مــا بي ــن سنت ــي  2016و .2019وإن كانــت هــذه العمليــة ســعت إلــى تدعيــم هيئــة التدريــس ،فإنهــا حرمــت
الجامعة من كفاءات إدارية مهمة والحال أنها الزمة وال غنى عنها من أجل حسن سـيرها .هكذا ،فإن الجامعة تظل في أمس
الحاجــة إلــى كفــاءات ورأســمال بشــري ،كفيــل ب ــرفع تحــدي الفعاليــة وحســن األداء.
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عــرض وزارة الت ــربية والتكوي ــن املهن ــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،أمــام الجمعيــة العامــة للمجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بتاريــخ  14يـناي ــر .2019
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الرافعة 3
فــي هــذا اإلطــار ،يتعي ــن معالجــة موضــوع الهيــكل التنظيمــي ،مــن طــرف وزارت ــي املاليــة والــوزارة املكلفــة بالتعليــم العالــي ،إذ ال
يمكن تصور إجراء تقييم مؤسساتـي للحكامة (الداخلية أو الخارجية) ،في غياب هذا الهيكل الذي يحدد مهام كل منصب
للمســؤولية واألعمــال املرتبطــة بــه.
مــن أجــل تدبي ــرأمثــل للمــوارد البشــرية ،يجــب أن يتــم تعيي ــن املدرسـي ــن علــى مســتوى الجامعــة ،بوصفهــا الهيئــة واإلطــار
املرجعــي لذلــك ،مــع اإلبقــاء علــى إمكان ــية اإللحــاق بإحــدى مؤسســاتها .مــن شــأن هــذا اإلجـراء أن يمكــن مــن تدبي ــرتعاضــدي
للرأســمال البشــري ،بمعنــى أن الغــاف الزمن ــي للتدريــس فــي مؤسســة اإللحــاق ،يمكــن أن ي ــنجزفــي مؤسســة أخــرى (املــادة 5
من املرسوم رقم  2-96 - 793بتاريخ  19فبـرايـر .)1997وبالفعل ،فإن هذا املقت�ضى يواجه انتقادات العديد من األساتذة
الباحثي ــن ،بحجــة أنهــم تابعــون للمؤسســة الت ــي تــم توظيفهــم فيهــا.

التوصيــة  :5مباشــرة تقييــم ذات ــي بواســطة بحــوث ميدان ــية موجهــة للطلبــة واســتطالعات رأي تســتهدف
الفاعلي ــن
على املستوى السـياسـي ،يتعيـن أن يتأطرالتوجه الناظم للتعليم العالي ببعديـن اثنـيـن هما :التعلم املتمركزحول الطالب،
ونتائج التعلم .هذان ُ
البعدان يستهدفان االنتقال من بيداغوجيا قائمة على نقل املعارف من اتجاه أوحد ،إلى بيداغوجيا
متوجهة أكث ــرإلى ذكاء الطالب ،عب ــرجعله مشــاركا في بناء تعلمه من جهة ،وتشــجيعه على املبادرة وتنمية اســتقالليته من
جهــة أخــرى .فوفــق هــذا املنظــور الثان ــي ،يعــد الطالــب بمثابــة فاعــل فــي س ــيرورة بنــاء التعلمــات الت ــي تســتهدف تنميــة فضولــه
الفكري ،وتفكيـره النقدي ،وكفايات البحث واالبتكارلديه .على هذا النحو ،يمكن للتعليم العالي االسهام في ارتقاء الفرد
واملجتمع ،في انسجام مع توصيات الرؤية االستـراتـيجية في هذا الشأن.
علــى املســتوى املؤسسات ــي ،يفــرض التقييــم الذات ــي نفســه بقــوة أكب ــرفــي العديــد مــن األنظمــة الجامعيــة .ويمكــن إنجــازه مــن
خــال اســتطالع آراء الفاعلي ــن ،حــول الحيــاة الجامعيــة وحــول تسـيي ــرالجامعــة ومحيطهــا.
يقت�ضي التقييم الذاتـي ،الذي يعتبـرالطالب فاعال مركزيا ،ومستفيدا رئيسـيا من التعليم ،إرساء آليات من قبيل البحوث
امليدان ــية املوجهــة للطلبــة ،وذلــك مــن أجــل االســتجابة لحاجياتهــم ،وانتظاراتهــم ،والعمــل علــى تحسـي ــن التعليــم .وتب ــرز هــذه
البحــوث الصعوبــات الت ــي يواجههــا املعن ــيون ،كمــا يمكنهــا أن تقــدم معلومــات حــول التعديــات الت ــي يتعي ــن إجراؤهــا علــى
التعلمــات ،وعلــى املناهــج ،ومســتوى املعرفــة الت ــي ي ــنبغي تلقي ــنها للطلبــة.

التوصية  :6إرساء تقييمات وخلق آليات لليقظة األخالقية
ملواكبــة اإلصالحــات ،يتعي ــن علــى الوكالــة الوطن ــية للتقييــم ولضمــان الجــودة ( ،)ANAEQعــاوة علــى اعتمــاد املســالك
واملؤسســات والجامعــات ،توجيــه مجهوداتهــا نحــو تقييــم فعاليــة التكوي ــنات .وي ــنبغي إرســاء وإنجــازتقييمــات فــي منتصــف
مســاراملســالك وعنــد نهايتهــا ،وذلــك بشــكل منتظــم .كمــا يتعي ــن مواكبــة هــذه التقييمــات بتـرت ــيبات تشــجيعية لفائــدة فــرق
التكوي ــن.
يهــم التقييــم الداخلــي والخارجــي للجــودة ،النظــام الجامعــي ب ــرمته .لقــد قــام العديــد مــن الحكومــات بإرســاء «آليــات لضمــان
الجــودة ،تهــدف إلــى تطبيــق مجموعــة مــن التوصيــات ،لتحسـي ــن جــودة مؤسســة أو ب ــرنامج معي ــن» ،28وذلــك دون أن تتوخــى
بالضــرورة إقامــة ت ـراتبية بي ــن املؤسســات.
مــن جهــة أخــرى ،فــإن اعتمــاد معايي ــر للجــودة وحســن األداء قائمــة علــى «مدخــات» و«مخرجــات» لتصن ــيف الجامعــات
املغربيــة ،مقاربــة تظــل شــبيهة بتلــك املعتمــدة دوليــا.
28 Michaela Martin, Antony Stella , Assurance qualité externe dans l’enseignement supérieur : les options, , Unesco, 2007, http://ifgu.
auf.org/media/document/Assurance_qualit%C3%A9_externe_dans_lenseignement_sup%C3%A9rieur_les_options_1.pdf
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لضمــان حيــاد أكب ــرللتقييمــات ،وإعطائهــا مصداقيــة أقــوى ،واالســتفادة أكث ــرمــن التجــارب الدوليــة فــي املوضــوع ،يجــب أن
يتــم إنجــازهــذه التقييمــات مــن قبــل فــرق تضــم خب ـراء فــي التقييــم ،مغاربــة وأجانــب ،كمــا هــو الشــأن فــي بلــدان أخــرى.
كمــا ي ــنبغي إنجــازالتقييــم الذات ــي علــى أســاس مؤش ـرات واضحــة وموضوعيــة ،ونشــرنتائجــه ،مــع اقت ـراح مداخــل وحلــول
يمكــن أن تســتلهمها الجامعــة ،مــن أجــل تحسـي ــن مردوديتهــا.
إذا كان التقييم الذات ــي هو أول حلقة ضمن سلسلة التقييمات املؤسسات ــية والوطن ــية ،فإنه من البديهي أن يتطلب مثل
هــذا التقييــم منظومــة إعالميــة موثوقــة ومشت ــركة علــى املســتوى الوطن ــي ،بحيــث تســمح بإجـراء تحليــات تقييميــة ومقارنــة
(أنظــرالتوصيــات فــي الرافعــة املتعلقــة باملجــال الرقمــي).
نظـرا لكــون نظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» مدخــا لالنفتــاح والتدويــل ،فإنــه مــن الضــروري التوفــرعلــى قائمــة تصن ــيفية
ملجاالت الدراسة والتخصصات ،وذلك من أجل تحقيق هدف مزدوج ،يتمثل في اإلعالم بشكل أفضل عن التوجه العلمي
ملســلك أو لب ــرنامج تكوي ــني مــا ،وفــي ضبــط إنتــاج املعطيــات اإلحصائيــة وتصن ــيفها .وتعتب ــرهــذه القائمــة ضروريــة ،خصوصــا
فــي ظــل انبثــاق تخصصــات جديــدة يصعــب تصن ــيفها وفــق التخصصــات الكالس ــيكية ،ممــا يــؤدي إلــى فــوارق وتباي ــنات فــي
املعطيــات .فضــا عــن ذلــك ،فــإن عــدم تــاؤم هــذه القائمــة مــع املعايي ــرالدوليــة ،قــد يحــرف اســتنتاجات املقارنــات الدوليــة.
وعلــى ســبيل املثــال ،يمثــل التصن ــيف الدولــي النموذجــي للت ــربية  CITEاملحــدد مــن طــرف اليونســكو ،29تصن ــيف ذي أهميــة
كبي ــرة فــي هــذا املجــال.

التوصية  :7إشراك الطلبة في تقييم التعلمات
بدأ العديد من البلدان ،والسـيما األوروبية منها ،في تبنـي بعض جوانب النموذج األنجلو -ساكسونـي ،نحو إشراك الطلبة
في تقييم التعليم ،وخصوصا أن هذا الحق معتـرف به من طرف القوانـيـن الداخلية ملجالس الجامعات.30
أصبــح التقييــم الصــادرعــن الطلبــة مؤشـرا لحســن األداء ،ويلعــب دورا فــي تصن ــيف الجامعــات ،حيــث تعتب ــروجهــة نظرهــم
وتصوراتهم مهمة لتحسـي ــن التعلمات ولضمان الس ــيرالجيد للجامعة .فكل مؤسســة مطالبة بإرســاء آلية لتقييم التعليم
مــن طــرف الطلبــة .وهــو تقييــم ضــروري لتكييــف ب ـرامج التكوي ــن ،واالســتجابة بشــكل فعــال للحاجيــات ،وذلــك انطالقــا مــن
املبــدأ القا�ضــي بكــون الطالــب هــو الفاعــل واملســتفيد الرئيس ــي مــن التعليــم .إن مــن شــأن هــذا اإلج ـراء ،أن ي ــرسخ مقاربــة
التكوي ــن املتمركــزحــول الطالــب.

التوصية  :8ربط الحرية األكاديمية باملسؤولية
تأسســت الجامعة عب ــرالعالم على االبداع واالبتكاروالحرية األكاديمية .وتعتب ــرهذه الحرية أساس ــية كي تقوم بمهام نقل
املعــارف ،وتكوي ــن أجيــال الطلبــة ،وإنتــاج البحــث واملعرفــة.
ال يمكــن أن يكــون لهــذه الحريــة معنــى ،إال إذا اســتفادت منهــا الجامعــة ومحيطهــا ب ــرمته ،فــي احت ـرام لقواعــد أخالقيــات
املهنــة .والحــال أننــا نجــد فــي بعــض الحــاالت ،املنعزلــة واملحــدودة ،ممارســات ال تمــت بصلــة للقواعــد األخالقيــة .وتتجلــى فــي
عــدم احت ـرام التصميــم الوصفــي للــدروس ،وتحويــل تعليــم املجموعــات إلــى محاضـرات إلقائيــة ،وعــدم تحيي ــن مضامي ــن
29 Institut de statistique de l’UNESCO, classification internationale type de l’Education (CITE) : Domaines d’études et de formation de
la CITE 2013 (CITE–F), http://uis.unesco.org/default/files/documents/isced-fiellds-of-and-training-2013-fr.pdf.

30

توجــد عــدة مقاربــات فــي الجامعــات األنجلــو – ساكسون ــية بحســب الغايــة املتوخــاة ،نذكــر مــن بي ــنها:

» « Student Opinion of Teaching (SOT), Student Evaluation of Teaching, Student Perception of Teaching ou Tearcher – Course Evaluation

والهــدف مــن ورائهــا هــو تقييــم أداء التعليــم وأيضــا:

» )« Student survey of instruction (SST), Student Response to instruction (SRI) ou Student Evaluation of instruction (SEI

وهدفهــا الرئيس ــي هــو تقييــم املــدرس وبشــكل أساس ــي ضمــن دروســه؛ وهنــاك كذلــك:

» )« Student course Evaluation (SCE), Evaluation system for courses and instruction ou course Evaluation (CE

وهدفهــا هــو تقييــم الــدرس والوســائل املســتعملة واملســاعدة للمــدرس.
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الرافعة 3
الــدروس ،وغيــاب الشــفافية عــن االمتحانــات والتقييمــات ،والســرقات األدبيــة مــن األطروحــات والبحــوث ،والغــش فــي
االمتحانــات...
ويعتبـرتحصيـن الجامعة من هذا الصنف من املمارسات ،رغم محدوديتها ،بمثابة خدمة للمهمة النبيلة للمؤسسة ،كما
تحافظ بالخصوص على الصورة املحتـرمة ألغلب املدرسـيـن املنخرطيـن في الحياة الجامعية.
في هذا السـياق ،يتعيـن تقوية األخالقيات الجامعية والعلمية داخل الجامعات ،سواء كانت عمومية أم خاصة ،باعتبارها
ضمانــة إلقامــة منــاخ ســليم للعمــل الجامعــي ،ولتسـيي ــرأكاديمــي نزيــه ومتقاســم مــن قبــل جميــع الفاعلي ــن .والحــال ،أن هــذا
لــن يتأتــى دون إرســاء هيئــات وآليــات علــى مســتوى الجامعــات وعلــى املســتوى الوطن ــي ،حيــث يمكــن ،مــن خــال «لجــان
لألخالقيات» ،العمل على االرتقاء بهذه القيم داخل الجماعة األكاديمية ،وتوفيـرآلية لليقظةُ ،يحتكم إليها عند الحاجة.
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الرافعة 4
الرافعة  :4تكويـنات ذات جودة مؤكدة
كشــف تقييــم املردوديــة الداخليــة فــي ســلك اإلجــازة ذات االســتقطاب املفتــوح بثــاث جامعــات عموميــة ،31عــن أن الهــدر
يقــارب  .%54وتؤث ــرهــذه النســبة فــي أداء الجامعــات ،كمــا تعتب ــرمكلفــة بالنســبة للمجتمــع وللماليــة العموميــة .أمــا أســباب
هــذه املردوديــة الضعيفــة ،فهــي متعــددة ،مــن بي ــنها ضعــف املســتوى اللغــوي للطلبــة ،وغيــاب منهجيــة العمــل ،وعــدم تــاؤم
مضاميـن التكويـن ،وغياب تنوع عرض التكويـنات ،خصوصا املهنـية ،ومحدودية استعمال التكنولوجيا الرقمية ،وضعف
مواكبــة الطلبــة علــى مســتوى التوجيــه وبنــاء مشــروعهم األكاديمــي واملهن ــي .يضــاف إلــى ذلــك ،عــدم وجــود ممـرات وجســور
بي ــن التكوي ــنات ،وعــدم العمــل بمبــدأ الت ــرصيد (نظــام الوحــدات املكتســبة) الــذي يســمح بحركيــة أفقيــة ،وغيــاب الوســائل
البشــرية واملاليــة ،وكذلــك نقــص أو غيــاب التكوي ــنات فــي الكفايــات الســلوكية (.)soft skills
يعان ــي املاست ــر اليــوم ،مــن جهتــه ،مــن تأثي ــر عجــز ســلك اإلجــازة ،ويشــكل بوضــوح الحلقــة الضعيفــة فــي النظــام ،إذ أنــه ال
يســتقبل ســوى  %5فقــط مــن طلبــة جميــع مســتويات نظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» بالجامعــة ،مقابــل  % 91باإلجــازة
و % 4فقــط بالدكتــوراه .وهنــاك أســباب عديــدة مفســرة لهــذه الوضعيــة 32الت ــي ال تســمح بتقويــة الدكتــوراه ،وال بمنــح
الفرصــة لعــدد أكب ــر مــن الحاصلي ــن علــى اإلجــازة ،ـكـي يتابعــوا تكوي ــنهم ،ويحصلــوا علــى تأهيــات أعلــى.
يتمثل الهدف من التوصيات أدناه في تحسـيـن مردودية تكويـنات اإلجازة وأدائها ،ومن ثم ،االرتقاء بالجامعة بكل مكوناتها،
مع تـرصيد املكتسبات العديدة التـي تم إحرازها.

التوصية  .1تحقيق االتساق بيـن إصالح نظامي اإلجازة والتعليم الثانوي التأهيلي
إن عدم رضا املدرسـيـن عن مستوى الطلبة املسجليـن في نظام التعليم العالي ،خصوصا في املؤسسات ذات االستقطاب
املفتــوح ،يبي ــن كيــف أن مســتوى اإلجــازة يعكــس نقائــص التكوي ــن فــي الثانــوي التأهيلــي ،ولــدى الحاصلي ــن علــى البكالوريــا.
فالعجزاللغوي واملعرفي لهؤالء الطلبة يـنتقل إلى مستوى التعليم العالي .لذلك ،ال يمكننا مباشرة اإلصالح في هذا املستوى
األخي ــر ،دون أن يشــمل كذلك الســلك الثانوي التأهيلي ،في إطارعملية بيداغوجية منســجمة.
يتعيـن العمل على معالجة اإلشكالية اللغوية لدى تالميذ البكالوريا (بالنسبة لجميع التخصصات) .ذلك أن هذه الثغرات
تت ـراكم علــى مــدى التقــدم فــي مســتويات التكوي ــن بالثانــوي والعالــي .وال يمكــن تجاوزهــا إال بالرفــع مــن مســتوى التمكــن مــن
اللغات في التعليم الثانوي التأهيلي ،لضمان القيمة اإلشهادية للبكالوريا ،وللسماح للحاصليـن عليها بالتوفرعلى كفايات
لغويــة مالئمــة تؤهلهــم لولــوج الجامعة.
إن تحسـيـن جودة التكويـنات في التعليم العالي ،رهيـن بمستوى تكويـن الحاصليـن على البكالوريا .ذلك أنه ألسباب مرتبطة
باملنطق اإلداري ،تم دوما تصور إصالحات التعليم العالي والت ــربية الوطن ــية بشكل َّ
مجزإ ،فنتجت عن ذلك ،قطيعة بي ــن
أعمالهمــا .والحــال ،أن هــذا الحاجــزال يمكــن تجــاوزه ،إال إذا مــا تمــت مقاربــة التكوي ــن بالســنوات الثــاث لــكل مــن الثانــوي
التأهيلــي ،واإلجــازة ،باعتبــاره عمليــة مســتمرة ،تســتند إلــى نظــام توجيهــي متـي ــن ومتــدرج.
كمــا يتعي ــن مراعــاة نوعيــة تكوي ــن الحاصــل علــى البكالوريــا ،عنــد ولوجــه التعليــم العالــي أو التكوي ــن املهن ــي بعــد البكالوريــا.
ومــن شــأن التجميــع الحالــي للقطاعــات الوزاريــة املكلفــة بالت ــربية والتكوي ــن والبحــث ،أن يعــزز هــذا التوجــه.
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الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،التعليــم العالــي باملغــرب :فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الجامعــي ذي الولــوج املفتــوح.2018 ،
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املرجــع نفســه.
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الرافعة 4
التوصية  .2الرفع من سقف متطلبات االلتحاق بالتعليم العالي
يلجــأ أغلــب الطلبــة إلــى نظــام االســتقطاب املفتــوح ،لعــدم تمكنهــم مــن االلتحــاق بنظــام االســتقطاب املحــدود ،القائــم علــى
االنتقــاء .لذلــك ،يجــب أن يســتهدف مجهــود تحسـي ــن جــودة التكوي ــنات الجامعيــة ،بالضــرورة ،إجــازة االســتقطاب املفتــوح،
الت ــي تســتقبل أغلــب الطلبــة ،وذلــك بغــرض جعلهــا حلقــة قويــة ت ــرفع مــن قيمــة التكوي ــن بالجامعــة.
لكيــا تتــم التضحيــة بأجيــال مــن خريجــي الجامعــة غي ــراملتوفري ــن علــى مؤهــات كافيــة ،بســبب ضعــف مســتواهم اللغــوي،
خصوصا في نظام االستقطاب املفتوح ،وللحد من الهدر ،يجب إقراراختبارات في اللغات العربية والفرنسـية واإلنجليـزية.
ويـنبغي اعتبارالتحكم في اللغتـيـن العربية والفرنسـية في مستوى اإلجازة ،ضروريا ملتابعة التكويـن بالجامعة .ومن الواضح
أنــه ،نظ ـرا لعــدم نجاعــة َ
وحــدة «اللغــات واملصطلــح» ،املب ــرمجة بالفصلي ــن األول والثان ــي مــن اإلجــازة ،فــإن االختبــارات
املذكــورة قــد تســمح بالتعــرف علــى الطلبــة الذي ــن هــم فــي حاجــة إلــى الدعــم فــي اللغــات .كمــا يتعي ــن بلــورة ب ــرنامج للتأهيــل
اللغــوي للطلبــة الذي ــن يلجــون أبــواب الجامعــة.
لتجــاوز العجــزاللغــوي ،يجــب إخضــاع امللتحقي ــن الجــدد بالجامعــة ،الذي ــن ال يتوفــرون علــى املســتوى اللغــوي املطلــوب،
لتكوي ــن مكثــف وللتأهيــل .وي ــنبغي تثمي ــن هــذا النــوع مــن التكوي ــن فــي اللغــات بتحفي ـزات إشــهادية ،وتحويلــه بالضــرورة إلــى
عــدد مــن الوحــدات املكتســبة ،لتشــجيع الطلبــة الجــدد علــى إتقــان اللغــات.
ُ
عالوة على ذلك ،يبدومن الضروري إحداث مراكزللغات في كل جامعة ،تحدد مهامها بمقت�ضى نصوص تنظيمية مالئمة،
وتخضع لتنظيم إداري وبيداغوجي خاص ،كما يتم تزويدها بالوسائل البشرية املؤهلة ،وباملوارد املالية واملادية الكافية،
وببـرامج رقمية ومضاميـن للدعم اللغوي ،حتى تسهم في التأهيل اللغوي للطلبة.
يجــب إخضــاع جميــع هــذه التـرت ــيبات املهيكلــة والراميــة إلــى الرفــع مــن مســتوى امللتحقي ــن بالجامعــة ،لب ــرمجة زمن ــية ،عــاوة
على توفيـرالبنـية التحتـية الضرورية لهاُ ،
وع ّدة إنجازاالختبارات ،والوسائل والبـرامج الرقمية ،واملدرسـيـن املتخصصيـن
املكلفي ــن بتأطي ــرالطلبــة كذلــك.

التوصية  .3بلورة محتويات متعلقة بالتنمية الشخصية للطلبة وبالكفايات السلوكية ()soft skills
لــم تعــد الكفايــات التقن ــية وحدهــا كافيــة مــن أجــل ولــوج امليــدان املهن ــي ،واإلســهام فــي التنميــة االقتصاديــة للبــاد ،حيــث
أضحت الكفايات السلوكية ،أوالعرضانـية ،أوالحياتـية (وهي عبارات مستعملة لتـرجمة هذا املفهوم االنجلو-ساكسونـي)،
تســتقطب اليــوم اهتمــام املقــاوالت واملؤسســات التعليميــة علــى الســواء.
تبي ــن العديــد مــن الدراســات أن خريجــي الجامعــات الذي ــن يفتقــرون إلــى الــذكاء العاطفــي والتنميــة الشــخصية ،س ــيواجهون
عدة صعوبات في التكيف ضمن محيط اقتصادي متغيـر ،وسوق للشغل تقت�ضي مرونة متزايدة وتكيفا مستمرا .لذلك،
كان من الالزم على الطلبة متابعة التكويـنات التـي تهيؤهم للحياة النشيطة واملواطنة .وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،فإن
التحكــم فــي اللغــات هــواملفتــاح األول لالندمــاج الجامعــي املعرفــي واألكاديمــي واملهن ــي واالجتماعي.
تختــزل الكفايــات األخــرى الت ــي يتعي ــن علــى الطالــب اكتســابها عمومــا فيمــا تعودنــا علــى تســميته ب «( »soft skillsالكفايــات
السلوكية) ،وفي التنمية الشخصية .بصيغة أخرى ،يتعلق األمرباكتساب قدرات تسمح له باالندماج اجتماعيا ومعرفيا
ومهن ــيا .ومــع ذلــك ،يتعي ــن فــي س ــياق اإلكراهــات واملعيقــات املتعــددة داخــل الجامعــة املغربيــة ،منــح مضمــون متعــدد األبعــاد
ملــا يدعــى ب الكفايــات الســلوكية :
•فقــد تبي ــن فــي نظــام االســتقطاب املفتــوح ،أن الــدرس اإللقائــي هــو الرائــج فــي املمارســة التعليميــة ،حيــث يملــي املــدرس
مضامي ــنه علــى الطلبــة .والحــال ،أن اكتســاب املعــارف يتطلــب إدمــاج بعــد «تعلــم التعلــم» ،وتطوي ــرطرائــق البحــث
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اإلعالمي لبلوغ مصادراملعرفة .ففي العصرالرقمي ،أصبحت املعلومات متوفرة ،لكن يجب على الطالب أن يتعلم
كيفيــة البحــث بدقــة داخــل املــد الالمتناهــي للمعلومــات ،مــع القيــام باخت ــيارات ب ــروح نقديــة .هكــذا ،فــإن أحــد أبعــاد
هــذه الكفايــات الســلوكية ،هــو منهجيــة العمــل ،الت ــي تجعــل الطالــب مســؤوال عــن تعلماتــه ،متوف ـرا علــى مشــروعه
الشــخ�صي الــذي يجــب أن يحتــل مكانــا ضمــن تكوي ــنه ،مــع االســتئناس بالعمــل داخــل فريــق وبقيــم وأخالقيــات عمــل
البحــث؛
•كيفما كان تخصص التكويـن لدى الطالب ،فمن الضروري دعمه بإمكانـية االستفادة من درس في التواصل وتناول
ّ
الكلمــة أمــام الجمهــور ،لتطوي ــرقدرتــه علــى تنظيــم أفــكاره ،وتبني ــنها ،قبــل عرضهــا علــى اآلخري ــن ،وعلــى مالءمــة خطابه
حســب نوعيــة املتلقــي .وبالنســبة للتنميــة الشــخصية ،يجــب إدمــاج أساس ــيات الثقافــة الفن ــية واألنشــطة الثقافيــة،
مثــل املســرح واملوس ــيقى والفنــون األخــرى ،بشــكل اخت ــياري ،داخــل املناهــج والتقييمــات ،مــن أجــل ضمــان انخـراط
الطلبة بشــكل كبي ــر ،وضمان تأثي ــرإيجابي في تطوي ــرالشــخصية؛
•ي ــنبغي تطوي ــر التكوي ــن املقاوالت ــي لــدى الطلبــة .وهــو مــا يســمح لهــم باكتســاب الكفايــات الالزمــة إلنجــاز مشــاريعهم
الشــخصية ،والتحلــي بحــس املقاولــة والتصــرف وفقــه ،واتخــاذ املبــادرات ،واالبتــكار .ويتعي ــن إدمــاج هــذه الت ــربية
داخــل التعليــم املدرس ــي وتدعيمهــا فــي العالــي؛
•يمكن لهذه التكويـنات ،مثل غيـرها ،أن تكون عبارة عن وحدات رئيسـية أو ثانوية أو اختـيارية بحسب املسلك؛
•يســتلزم تطوي ــرالكفايــات الســلوكية املــرورعب ــرثــاث مراحــل  :تشــخيص كفايــات الطلبــة الجامعيي ــن باعتمــاد روائــز
واســتمارات ،وبإجراء مقابالت مباشــرة معهم ،من أجل تحديد مواصفاتهم ذات البعد غي ــراألكاديمي ؛ استكشــاف
العــرض التكوي ــني األكاديمــي واملهن ــي ،والبحــث عــن التقاطعــات مــع املهــن الحاليــة ،والقطاعــات الواعــدة ،ومختلــف
املســارات املهن ــية املمكنة ،والتنظيم البيداغوجي للمؤسســات التكوي ــنية ،من أجل رصد الكفايات الالزمة بالنســبة
إلــى كل ميــدان؛ إرســاء ب ـرامج ومجــزوءات تكميليــة مــن أجــل مســاعدة الطلبــة علــى ولــوج الحيــاة املهن ــية ،مــع تنويــع
الطرائــق املســتعملة :التكوي ــن األســاس واملســتمر ،املصاحبــة ،تعزي ــزاالشــتغال فــي إطــارفــرق للعمــل...

التوصية  .4بلورة هندسة مجددة ملسالك التكويـن
غالبا ما يتم تفس ــيرالبطالة بنوع من عدم التالؤم بي ــن التكوي ــن والشغل ،وهو ما يضع كذلك التكوي ــنات بالجامعة محط
مساءلة ،ويستدعي القيام باإلصالحات الالزمة .لكن بطالة حاملي الشهادات الشباب باملغرب ،تجد تفسـيرها أيضا في عدة
عوامل .أوال ،إن االقتصاد املغربي املتميـزبنسـيج يتشكل في أكثـرمن  %80من املقاوالت املتوسطة ،ال يوفرمناصب شغل
كافيــة لحاملــي الشــهادات املذكوري ــن ،ثــم ،إن مرامــي الب ـرامج العموميــة لالرتقــاء بالشــغل (إدمــاج ،تأهيــل ،ومقاولت ــي) تبــدو
محــدودة ،33كمــا أن انخـراط املقاولــة فــي تأطي ــرالطالــب قبــل ولوجــه ســوق الشــغل ،عــن طريــق التداريــب ،يتســم بالضعــف،
وأخي ـرا ،فإن على منظومة الت ــربية والتكوي ــن أن تواكب بشكل أدق الدي ــناميات املعرفية واالقتصادية والتكنولوجية .إن
تجاوز مســألة البطالة يســتلزم ،إذن ،إيجاد أجوبة لهذه العوامل املختلفة.
يعــد التأطي ــر التخص�صــي واملنهجــي للتكوي ــنات ،أساس ــيا فــي جميــع أنظمــة التعليــم العالــي عاليــة األداء .ويتعي ــن أن يكــون
تدريــس املــواد التخصصيــة مرفوقــا بتحيي ــن للمعــارف وللب ـراديغمات النظريــة فــي كل تخصــص .وإذا كان البعــد «املعرفــي»
يشكل جوهرالجامعة ،فيجب ربطه أيضا بالبعد العملي الذي يـزود الطالب ب «املهارات» الالزمة لسوق الشغل ،والذي
يأخذ بعيـن االعتبارالكفاءات املطلوبة .وهنا تبـرز الحاجة في هندسة اإلجازات األساسـية ،إلى الربط بيـن البعد األكاديمي
الــذي يوفــراملعــارف ،والبعــد العملي-اإلجرائــي لهــذه املعــارف.
Observatoire National du Marché du Travail، Évaluation des programmes actifs de l’emploi : État de l’art et perspectives, 2015 page 3.
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الرافعة 4
يكتس ــي تكامــل التخصصــات وتناظمهــا أهميــة خاصــة ضمــن تكوي ــن الطلبــة ،الس ــيما فــي مســتوى اإلجــازة .لذلــك ،يتعي ــن
ت ــركيب التكوي ــنات بشــكل يســمح بــإدراج مــواد اإلنسان ــيات والعلــوم االجتماعيــة ،مثــل الفلســفة وتاريــخ العلــوم ،داخــل
تكوي ــنات العلــوم والتكنولوجيــات .فــي اتجــاه آخــر ،س ــيكون مــن املفيــد أيضــا إدراج العلــوم الرقميــة وأســس الــروح العلميــة،
فــي الب ـرامج العلميــة لإلنسان ــيات وألساس ــيات العلــوم االجتماعيــة .كمــا ان تلقي ــن القيــم األخالقيــة داخــل جميــع التكوي ــنات
املعروضــة علــى الطلبــة ،يعتب ــرأساس ــيا.

التوصية  .5االرتقاء بمسالك التكويـن بالتناوب
أظهرتقييم نظام االستقطاب املفتوح ،أن التكويـنات املهنـية تظل محدودة من حيث عدد الطلبة والخريجيـن ،وليس لها
تأثي ــرهــام فــي هــذا النظــام .صحيــح أن التكوي ــنات املهن ــية بــدأت مــع إصــاح «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» فــي الســنة الجامعيــة
 ،2004-2003وبلغــت ذروتهــا فــي  ،2010-2009مــع اإلعــان عــن املخططــات القطاعيــة واملراجعــة البيداغوجيــة الت ــي
تــم الشــروع فيهــا انطالقــا مــن هــذا التاريــخ ،ومــن ثــم ،التعاقــد بخصــوص هــذا الجانــب مــع الجامعــات ،فــي إطــار الب ــرنامج
االســتعجالي .غي ــرأن تجربــة اإلجــازات املهن ــية ،الت ــي لــم تحــظ بالتأطي ــرالكافــي ،أبانــت عــن محدوديتهــا ،ولــم تهــم ســوى عــدد
محــدود مــن الطلبــة %2,2 :مــن مجمــل طلبــة االســتقطاب املفتــوح ،و % 5,4مــن مجمــل طلبــة االســتقطاب املحــدود.
أصبحت هناك حاجة وضرورة لتطويـرهذه املسالك التـي يشكل مضمونها مزيجا ناجحا بيـن التكويـن األكاديمي والتكويـن
العملــي واملهن ــي .فاألمــريتعلــق بتطوي ــروتدعيــم هــذه اإلجــازات بوصفهــا ســبال ومســارات مهن ــية تت ــيح فرصــا أكب ــرلتشــغيل
الخريجيـن ،وتكويـن خريجيـن بمواصفات وسـيطة (البكالوريا  ،)3 +يحتاج إليها الفاعلون في القطاع االقتصادي .ويتعلق
األمــرأيضــا ،وخصوصــا ،باســتحضارخارطــة الطريــق املتعلقــة بتطوي ــرالتكوي ــن املهن ــي وإحــداث “مــدن املهــن والكفــاءات” .34
تقت�ضي مهننة املسالك ،وضع إطارتنظيمي واضح ومحفز ،بشكل مسبق .كما يجب أن تندرج هذه املهننة ضمن سـياسة
الجامعــة ،وأن تحــدد شــروط الولــوج ،واملضامي ــن البيداغوجيــة واملهن ــية ،واملوضوعــات ذات األولويــة ،والشــركاء ،وتتبــع
الخريجي ــن ،والتداريــب...
يجب أن يشكل التكويـن بالتناوب محركا لعرض التكويـن املهنـي الجامعي ،لكونه:
•يعمل على صقل املؤهالت التقنـية للخريجيـن بواسطة هندسة بيداغوجية تمكن الطالب من االنفتاح على املحيط
االقتصادي ،بغرض تهييئه بشكل أفضل لسوق الشغل وجعله «قادرا على ممارسة مهنة»؛
•يســتقبل أيضــا التقنـيي ــن املتخرجي ــن مــن مؤسســات التكوي ــن املهن ــي ،املتوفري ــن علــى الشــروط املطلوبــة للولــوج،
وخصوصــا علــى تجربــة مهن ــية تعتب ــر مكتســبا ملتابعــة التكوي ــن املهن ــي الجامعــي؛
•يتـيح للمهنـييـن تكويـنا منظما ومتالئما مع أنشطتهم املهنـية ،يأخذ بعيـن االعتبارإكراهاتهم؛
•يضمــن الحفــاظ علــى املكتســبات املهن ــية وت ــرصيدها (نشــاط ،تدريــب ،مشــروع تقن ــي )... ،وعلــى وحــدات للتكوي ــن
كذلــك ،مــن أجــل اســتثمارها عنــد اســتئناف التكوي ــن.35
هكــذا ،فــإن مبــدأ التنــاوب يقت�ضــي إعــادة التفكي ــرفــي فلســفة التكوي ــنات املهن ــية ،لكنــه يســتدعي فــي اآلن ذاتــه ،مــع ذلــك،
تنظيما إداريا مالئما من أجل تدبيـره الداخلي في الجامعة .وإذا كان هناك درس رئيسـي مستخلص من تجربة املهننة التـي
تــم الشــروع فيهــا خــال الســنة الجامعيــة  ،2010-2009فإنــه يتمثــل فــي تجــاوز الطابــع الشــكلي الت ــي أدت إلــى الفشــل ،بــدون
ت ــرصيد حقيقــي لنقــط القــوة والنجاحــات.
34
35
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خارطــة الطريــق الت ــي تــم تقديمهــا أمــام جاللــة امللــك محمــد الســادس يــوم  4أب ــريل .2019
يفت ــرض االعت ـراف واملصادقــة علــى املكتســبات والوحــدات وجــودا مســبقا لنظــام اكتســاب الوحــدات ،وإطــار وطن ــي لإلشــهاد.

سـيكون هذا التنظيم بفعل ذلك (العمادة بالنـيابة ،الشعبة ،املصلحة )...مكلفا بتتبع وتسويق عرض التكويـن املهنـي .وهي
مهام ضرورية لضمان قدرة الجامعة على االستباق والتكيف مع التغيـرات املستمرة التـي تميـزسوق الشغل.
مــن جانــب آخــر ،فــإن انخـراط القطــاع االقتصــادي يعتب ــرحاســما ،وذلــك مــن خــال تبليــغ حاجياتــه للجامعــات ،واســتقبال
الطلبــة بالتنــاوب ،وتأطي ــرهم ،ومنحهــم وضعــا محــددا.
تتطلب املهننة أيضا االنخراط املكثف للمؤسسات التطبيقية املعنـية (ذات االستقطاب املحدود).

التوصية  .6جعل التنظيم البيداغوجي فعاال
رغم وجود دفتـرللضوابط البيداغوجية الوطنـية حاليا ،فإننا ال نتوفرعلى أي إجراء يحدد بوضوح دور كل فاعل متدخل
في تسـيي ــرمسلك التكوي ــن .وهو ما يخلق توت ـرات ،بي ــن رئيس الشعبة واملسؤول عن املسلك مثال ،ويحد من الفعالية .كما
يؤث ــرذلك سلبا في الجودة.
يجــب وضــع مســاطرتوضــح األدوار ،وتحــدد املهــام املرتبطــة بتدبي ــرمســلك اإلجــازة وتوزعهــا .فهنــاك عــدة متدخلي ــن فــي هــذه
الس ــيرورة ،الت ــي تشــمل توجيهــات الس ــياسة البيداغوجيــة ملجلــس الجامعــة ،والتدريــس ،وتصــور هندســة املســلك ،كمــا
تضم التدبيـراإلداري لهذا األخيـر ،وهو تدبيـريشارك فيه نائب العميد املكلف بالشؤون البيداغوجية ،ورئيس الشعبة،
واملســؤول عــن املســلك ،وعــن الوحــدة.

التوصية  .7الزيادة في أعداد طلبة املاستـروتحسـيـن جودة العرض وتنويعه
من الضروري العمل على الحفاظ على توازن مستديم خصوصا في مستوى املاستـر ،وذلك للرفع من فعاليته وأيضا من
فعاليــة ســلك الدكتــوراه .وال يجــب أن يكــون االنتقــال مــن اإلجــازة إلــى املاست ــرمغلقــا تمامــا ،بــل يتعي ــن أن يصبــح ولــوج هــذا
املســارأكث ــريسـرا بالنســبة للطلبــة ،وذلــك بفضــل تحســن جــودة اإلجــازة.
يـنبغي الدمج بيـن صنفي املاستـر(املتخصص واألساسـي) .ذلك أن الخاصية املمهننة للشهادة تنبثق أساسا من تخصصها
ومضمونها .كما يجب دمج املاستـرذاته بالشهادات املماثلة له ،إال في حالة ضرورة اإلبقاء على تمايـزمبـرر.

التوصية  .8مأسسة تنظيم املاستـروتدعيمه ،باعتباره بوابة نحو البحث والتخصص والتشغيل
يجــب تأطي ــر وتنس ــيق عــرض املاست ــر بشــكل جيــد داخــل الجامعــة ،ـكـي ال ت ــرتبط تكوي ــنات املاست ــر بأســاتذة بعي ــنهم.36
فاملبــادرات املتخــذة مــن طــرف املدرسـي ــن مشــكورة وتســتحق الثنــاء ،بــل هــي ضروريــة لتصــور وتطوي ــرمســالك املاست ــرالت ــي
يتعي ــن الحفاظ عليها .ومع ذلك ،يجب أن يكون عرض التكوي ــن عمال مشت ــركا ومتماسكا للجامعة .فمن الالزم أن ي ــنخرط
هــذا العــرض فــي توجهــات الجامعــة املعن ــية ،وأن يأخــذ بعي ــن االعتبــارالقــدرات األكاديميــة والتجهي ـزات املتوفــرة والشـراكات
الت ــي يمكــن تعبئتهــا لهــذا التكوي ــن ،الــذي ي ــنبغي أن يتحمــل مســؤوليته الفريــق ب ــرمته .فاألمــريتعلــق بنجــاح هــذا العــرض،
وبوضوحــه ،واســتمراريته.
مــن املهــم وضــع حكامــة منســقة للماست ــر ،مــن أجــل الســماح بتعاضــد املــوارد وباســتخالص أفضــل ربــح ممكــن مــن اإلمــكان
األكاديمي .بهذا املعنى ،يجب أن يقوم مجلس الجامعة بالدور املوكول إليه ،في نطاق اختصاصاته ،وأن يحرص على وضع
آليــات للحكامــة الجيــدة ولتنس ــيق العــرض التكوي ــني.
ي ــنبغي أن يب ــرز االرتبــاط اإلداري للماست ــر باملؤسســة ،مــن خــال نمــط تدبي ــره .ومــع ذلــك ،فــإن دروس املاست ــر يمكــن أن
تتجــاوز حــدود الشــعب وهيــاكل البحــث؛ ذلــك أن عــرض الوحــدات الــذي يتــم اقت ـراحه علــى الطالــب – وفــق نظــام اكتســاب
الوحــدات– ،س ــيتشكل مــن وحــدات مختلفــة ،ومــن دروس وأنشــطة مقت ــرحة مــن طــرف مختلــف كيانــات الجامعــة .ويمكــن
36

أال نقــول فــي اللغــة املألوفــة بالجامعــات «إنــه ماست ــر فــان»؟
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الرافعة 4
أن تشكل هذه الوحدات املشتـركة جذعا مشتـركا للماستـر .أما مزايا هذه املقاربة ،فتتمثل في تفادي اإلكثارغيـراملجدي
مــن الوحــدات ،وتجنــب التكـرار.
يجــب أن ت ــرتبط مســالك املاست ــرالت ــي تأخــذ اســم «ماست ــر– البحــث» ،بالبحــث فــي الدكتــوراه ،وذلــك فــي إطــارب ــرنامج بحثــي
ملراكــزدراســات الدكتــوراه.
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الرافعة 5
الرافعة  :5إعطاء دفعة للبحث واالبتكار
أولى املغرب في العقديـن األخيـريـن ،اهتماما خاصا لالرتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجي ،وذلك بوضع مختلف التـرتـيبات
لهــذا الغــرض .علــى املســتوى املؤسسات ــي ،فــإن إنشــاء اللجنــة البي ــن وزاريــة الدائمــة للبحــث العلمــي والتطــور التكنولوجــي
( ،)2001ومراجعــة القانــون املتعلــق باملركــز الوطن ــي للبحــث العلمــي والتقن ــي ( ،)2001وإنشــاء أكاديميــة الحســن الثان ــي
للعلــوم والتقن ــيات ( ،)2006وإصــاح ســلك الدكتــوراه ومراكــزدراســات الدكتــوراه ( ،)2008وبلــورة استـرات ــيجية وطن ــية
لتطوي ــرالبحــث العلمــي فــي أفــق  ،)2006( 2025ســجلت جميعهــا إرادة الدولــة فــي منــح أهميــة خاصــة للبحــث .وعلــى مســتوى
تخصيــص املــوارد ،فــإن الزيــادة فــي حصــة الناتــج الداخلــي الخــام املخصصــة للبحــث ،الت ــي انتقلــت مــن  % 0,3ســنة ،1998
إلــى  % 0,8حاليــا؛ وكذلــك ب ـرامج دعــم البحــث ،فهــي تس ــيرفــي االتجــاه نفســه.
لكن هذه البـرامج املختلفة ،وغيـرها من املبادرات ،لم تحدث األثـراملطلوب في البحث الوطنـي ،مما يستدعي إعادة التفكيـر
في النظام الوطنـي للبحث واالبتكار ،لكي يكون أكثـرتماسكا ونجاعة ،ولكي يلعب دور محرك لالقتصاد.
مــن بي ــن نقائــص املبــادرات واألعمــال الت ــي تــم اطالقهــا خــال العقدي ــن األخيـري ــن فــي مجــال البحــث واالبتــكار ،نجــد العجــز
امللحــوظ فــي الحكامــة وغيــاب التنس ــيق ســواء علــى املســتوى املركــزي (القطاعــات الوزاريــة) أم علــى مســتوى املتدخلي ــن فــي
قطــاع البحــث .ممــا يؤث ــرســلبا فــي اشــتغال الهيــاكل وفــي منتــوج البحــث.
وفضــا عــن ذلــك ،فقــد بي ــن تقييــم ســلك الدكتــوراه باملغــرب ،37الــذي أجرتــه الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى
للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،بنــاء علــى الخصــوص علــى تحليــل دولــي مقــارن ،أنــه علــى الرغــم مــن املكاســب الت ــي تــم
ت ــرصيدها نت ــيجة إعــادة الهيكلــة الت ــي أجريــت فــي س ــياق نظــام «إجازة-ماست ــر-دكتوراه» ،فــإن بعــض االختــاالت مــا زالــت
تعيــق انتقالــه مــن ســلك ل«اكتســاب» املعرفــة ،إلــى ســلك ل«إنتاجهــا».

التوصية  .1بلورة استـراتـيجية وطنـية للبحث وإرساء حكامة جيدة
يعتبـرإنتاج البحث مهمة أساسـية للتعليم العالي .فهو يسهم في إنتاج املعرفة ويوجه البالد نحو التقدم .يتوفراملغرب على
بضــع مؤهــات فــي هــذا امليــدان ،يجســدها :وجــود إطــارمؤسسات ــي ،وبن ــيات للبحــث داخــل الجامعــات ،ومجموعــة هامــة مــن
الباحثي ــن بفضــل تـرس ــيخ وضــع األســتاذ الباحــث ،وســلك للدكتــوراه داخــل الجامعــات ،وتمويــل ال يســتهان بــه للبحــث .ومــع
ذلك ،فإن املعطيات املتعلقة باإلنتاج العلمي باملغرب ،أظهرت تـراجعا في السنوات األخيـرة ،38كان له تأثيـرقوي في جودة
نظــام التعليــم العالــي ومردوديتــه .ممــا يســتدعي تـرت ــيبات عديــدة لتطوي ــرإمكان ــيات البحــث الت ــي يتوفــرعليهــا التعليــم العالــي.
إن بلــورة استـرات ــيجية حقيقيــة للبحــث واالبتــكارعلــى املســتوى الوطن ــي ،يشــكل ضــرورة ماســة للبــاد .يتعلــق األمــربس ــياسة
واستـرات ــيجية للبحــث العلمــي ،تحــدد التوجهــات الكب ــرى للس ــياسة الوطن ــية ،والتمويــات الت ــي يتعي ــن رصدهــا .وحيــث أن
تطوي ــرالبحــث مــن مســؤولية الدولــة ،ومــن أولوياتهــا ،فإنــه مــن الضــروري إعــادة النظــرفــي االستـرات ــيجية الوطن ــية للبحــث
واالبتــكار ،وإدراجهــا ضمــن االستـرات ــيجية الشــاملة لتنميــة البــاد.
فــي س ــياق توســعت فيــه دائــرة العوملــة ،تســتدعي بلــورة استـرات ــيجية وطن ــية ،تفكي ـرا عميقــا فــي االتجاهــات العامليــة فــي مجــال
البحث التنموي واالبتكار( ،)RDIوفي الرهانات الوطنـية والفرص املتاحة للمغرب .ذلك أن انفتاح البالد سـيسمح لجميع
قطاعــات االقتصــاد الوطن ــي باالســتفادة مــن نتائــج البحــث واالبتــكار.
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الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي ،التقري ــر املوضوعات ــي حــول تقييــم ســلك الدكتــوراه لتشــجيع البحــث واملعرفــة.2017 ،
مضرو
بــا فــي واحــد
علــى ســبيل املثــال ،أنتــج املغــرب ضعــف ونصــف عــدد املنشــورات العلميــة بالجزائــر ســنة  ،2000علمــا أن هــذه األخي ــرة أنتجــت ســنة  2017مــا يقــارب املنتــوج العلمــي باملغــرب
ونصــف .كمــا أن اإلنتــاج العلمــي بتونــس شــكل ســنة  2000نصــف اإلنتــاج املغربــي ،إال أنــه بلــغ فــي ســنة  2017مــا يقــارب املنتــوج العلمــي املغربــي مضروبــا فــي واحــد ونصــف.
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الرافعة 5
وبالفعــل ،فــإن البحــث واالبتــكار (فــي العلــوم الحقــة ،والتكنولوجيــات ،والعلــوم اإلنسان ــية واالجتماعيــة) يســمحان ب ــرفع
التحديــات االجتماعيــة ،واالقتصاديــة ،والتكنولوجيــة ،وتحديــات املعرفــة ،والثقافــة ،والنمــو ،والعوملــة .فهمــا يشــكالن
مفتــاح التنميــة االقتصاديــة ،وخلــق مناصــب الشــغل ،وحيويــة املقــاوالت والقطاعــات االجتماعيــة وتنافس ــيتها ،وتحسـي ــن
جــودة الحيــاة ،ورفاهيــة املواطنـي ــن .كمــا يعتب ـران أيضــا ربــاط التماســك االجتماعــي والثقافــي للمجتمــع.
ي ــنبغي أن تســمح مثــل هــذه االستـرات ــيجية للمشتغلي ــن بالبحــث ،بمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة ،والتحكــم فيهــا،
واالنغماس داخل الشبكات الدولية للبحث واالبتكار ،من أجل التأثيـرفي املخططات الوطنـية للتنمية القطاعية (مخطط
التســريع الصناعــي ،مخطــط الطاقــة ،مخطــط املغــرب األخضــر )...واملســاهمة فــي الرهانــات املعوملــة للبحــث ،وفــي أهــداف
التنميــة املســتدامة (.)ODD
نظـرا لكــون البحــث العلمــي رافعــة لتقــدم الكفــاءات واملعــارف واألنشــطة الالماديــة واملــوارد املاليــة للجامعــة ،فإنــه مــن الــازم
إرســاء حكامــة جيــدة لهيــاكل البحــث ،ـكـي تســتفيد بدورهــا مــن اســتقاللية ومرونــة فعليــة .فاالبتــكار والبحــث التنمــوي،
ضروريــان لتطوي ــرأنشــطة ذات مردوديــة عاليــة بالنســبة للجامعــة وللبــاد ،فــي إطــارالســعي لالندمــاج فــي اقتصــاد ومجتمــع
املعرفة .ويـنبغي أن تكون املوارد املالية املرصودة للبحث مرفوقة بمرونة في التدبيـراملالي ،تأخذ بعيـن االعتبارخصوصية
البحــث فــي مختلــف املجــاالت :العلــوم والعلــوم التطبيقيــة ،والتكنولوجيــا ،والعلــوم اإلنسان ــية واالجتماعيــة ،والفنــون
واآلداب .كمــا يتعي ــن بلــورة وتطبيــق تـرت ــيبات خاصــة بهــذا املجــال.
يجــب العمــل علــى تدعيــم س ــياسة البحــث ،علــى املســتوى الوطن ــي ،عب ــرالتنس ــيق بي ــن مختلــف األطـراف املعن ــية بالبحــث
العلمــي.
كمــا يتعي ــن ربــط تقييــم البحــث 39ب«التدبي ــرالعمومــي الجديــد» ،الــذي يعتب ــراليــوم بمثابــة مبــدأ للحكامــة الجيــدة ،يواكــب
س ــيرالدولــة ومؤسســاتها .إن التوفــرعلــى معطيــات دقيقــة حــول واقــع حــال البحــث ،بفضــل التقييــم ،س ــيمكن مــن الرصــد
األمثــل لالســتثمارات فــي هــذا القطــاع .فــي بعــض البلــدان املتقدمــة ،يعهــد بهــذه املهمــة إلــى قطــاع الت ــربية ،شــريطة وضــع إطــار
مؤسسات ــي يهيكل اإلنتاجات العلمية داخل الجامعات ،وييســرإرســاء عالقات تبادل بي ــنها وبي ــن النس ــيج االقتصادي .ي ــنبغي
أن يـنبن ــي تقييم البحث على مؤشـرات وعلى طرائق ممعي ــرة ،ومندمجة ،وقابلة للتطبيق على مختلف أســاك الدكتوراه.

التوصية  .2تطويـرروح البحث العلمي واالبتكاربشكل مبكر
علــى العمــوم ،فــإن اســتئناس الطلبــة بالبحــث ،ال يتــم إال فــي مرحلــة الدكتــوراه .والحــال ،أن روح البحــث وثقافــة االبتــكار
والفضول العلمي ،يجب أن تنمى بشكل مبكر ،منذ املدرسة االبتدائية .وفي أسالك الثانوي اإلعدادي والتأهيلي ،وكيفما
كان املسار :علوم ،تكنولوجيا ،علوم إنسانـية واجتماعية ،فنون وآداب ،يـنبغي تلقيـن التالميذ طرق البحث عبـراملشاريع
الشخصية .هكذا ،يتعيـن أن يـرسخ التـرابط بيـن التكويـن والبحث ،منذ ولوج الطالب أبواب الجامعة ،وعلى مدى تكويـنه.
فالبحث هو مســألة منهج ،يكتســب على طول املســارالدراس ــي.
مــن جهــة أخــرى ،علــى الدولــة تقريــب العلــوم مــن التالميــذ والطلبــة ،بمعنــى أن تعمــل استـرات ــيجيتها فــي البحــث ،علــى توقــع
األدوات واآلليات الت ــي تسمح بتطوي ــراإلقبال على العلم والتكنولوجيا في جميع املستويات .ويعتب ــرأسبوع العلوم محطة
موات ــية ومحفــزة ،يتعي ــن إحياؤهــا ،مــع الحــرص علــى تقييمهــا .كمــا أن التدابي ــر التحفي ــزية ،مــن قبيــل الجوائــز واملباريــات
واملكافــآت وامليداليــات ،تعتب ــرفعالــة إلثــارة اهتمــام الشــباب بالعلــم والتكنولوجيــا ،وأيضــا ملكافــأة املجهــودات واالبتــكارات
العلميــة والتكنولوجيــة واملشــاريع املجــددة.40
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أشــغال النــدوة الدوليــة :تقييــم البحــث العلمــي :الرهانــات واملنهجيــات واألدوات ،الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي 6 ،و 7دجنب ــر .2017
كانــت هنــاك جائــزة كب ــرى لالبتــكار والبحــث فــي العلــوم والتكنولوجيــا وميداليــة العلــوم والتكنولوجيــا (مرســوم رقــم  2 – 06 – 109بتاريــخ  3شــوال  26( 1427أكتوب ــر  ،)2006لكنهــا ألغيــت بعــد
ســنة .2012

تفتـرض الروابط العضوية بيـن التعليم وروح البحث ،مراجعة مضاميـن التعليم وتحييـنها ،بشكل منتظم ،خالل مراحل
التكوي ــن العالــي ،وذلــك انطالقــا مــن التقــدم الــذي تحقــق بفضــل البحــث ،وبفعــل النتائــج املحصــل عليهــا والتجــارب املنجــزة.
بهذا يمكن أن تكتس ــي مضامي ــن التعليم َّ
املحينة قيمة علمية.

التوصية  .3تطويـرالبحث ضمن منظور قائم على تنويع تخصص الجامعات

ُ
ت ِّبين تجربة البلدان املتقدمة ،أن الجامعات األكثـرشهرة على املستوى الدولي ،يعود تاريخ تأسـيسها إلى أكثـرمن قرن؛ مما
يعنـي أنه ،للتوفرعلى رأسمال البحث العلمي ،يجب مراكمته عبـرالزمن ،واالستناد إلى استـراتـيجية تؤطرهذا التـراكم .وال
يمكن تعميم التـرابط والتمفصل الناجعيـن بيـن التعليم العالي والبحث ،على كل الجامعات .لذا ،فإن تحديد االختـيارات
علــى املســتوى املؤسسات ــي يعــود للدولــة ،بمعيــة الجامعــات ،عب ــرآليــة التعاقــد ،بخصــوص مهمــة كل جامعــة :جامعــة عامــة،
جامعة متخصصة ،جامعة تكنولوجية ،جامعة للبحث...
َّ
املجســدة مــن خــال س ــياسة واضحــة ،فضــل اســتهداف الفعــل العمومــي
س ــيكون الخت ــيارات التنويــع و«التصن ــيف»،
وتوجيهــه ،وفقــا ملهمــة الجامعــة ،ومــن ثــم ،الرهــان علــى عي ــنة مــن الجامعــات َّ
املوجهــة بشــكل مكثــف نحــو البحــث .41وال

يتعلــق األمــر هنــا بتميي ــز إقصائــي ،بــل باألحــرى ،منــح تشــجيع إضافــي للجامعــات املتمي ــزة فــي البحــث .يتعلــق األمــر أيضــا،
بتشــجيع انبثــاق صنــف مــن الجامعــات ،يشــكل نموذجــا يحتــذى بــه ،وقاطــرة للدفــع بالجامعــات األخــرى نحــو األمــام ،علــى
نحــو يمكــن مــن االرتقــاء بالنظــام الجامعــي ب ــرمته.

التوصية  .4إرساء تأطيـرفعال للبحث
يعب ــرمدرســو الجامعات عن ارتباطهم الوثيق بهوية «األســتاذ – الباحث» ،ويدافعون عنها بقوة؛ فالتمفصل بي ــن التعليم
والبحــث ،مبــدأ مهيــكل ،ت ــرتكزعليــه هويــة املــدرس بالتعليــم العالــي وانتمــاؤه للمهنــة .ويتعي ــن جعــل هــذا االرتبــاط ،محــركا
لجــودة التعلمــات ولالندمــاج فــي مجتمــع املعرفــة.
يقت�ضــي نجــاح أنشــطة البحــث ،تعبئــة مواصفــات تأطي ــرية متنوعــة :أســتاذ باحــث ،طالــب باحــث فــي الدكتــوراه ،مهنــدس،
تقن ــي ،إداري .ومــع أننــا نجــد ،فــي الوقــت الحالــي ،أن العديــد مــن هــذه املهــام التأطي ــرية موكلــة إلــى األســتاذ الباحــث ،فــإن
املواصفــات األخــرى ،ضروريــة أيضــا ،خصوصــا بالنســبة ألنشــطة االســتئناس بطــرق البحــث (فــي إطــاراملاست ــر) ،أو ألنشــطة
البحــث التجريبــي الت ــي تســتجيب لحاجيــات التعليــم (فــي اإلجــازة) .والحــال ،أن مواصفــات التقنـيي ــن واملهندسـي ــن وغي ــرهم،
أصبحت اليوم نادرة أكثـرفأكثـرداخل الجامعة املغربية .ومعلوم أنه بدونهم ،سـيكون من قبيل الوهم ،إعداد بـروتكوالت
البحــث التجريبــي بشــكل مالئــم ،وتسـيي ــراألشــغال التطبيقيــة ،وضمــان الحفــاظ علــى األجهــزة واألدوات العلميــة والتقن ــية
وتحضي ــرها ،وتدبي ــرمشــاريع البحــث واالبتــكار ،وأخي ـرا تنشــيط مــدن االبتــكارالجديــدة داخــل الجامعــات.
مــوازاة مــع ذلــك ،يتعي ــن علــى الس ــياسة العموميــة ،أن تعمــل علــى تجديــد هــرم الدرجــات داخــل الجماعــة األكاديميــة
الجامعية ،حيث نعايـن هيمنة الدرجات العليا (أستاذ التعليم العالي) بنسبة تفوق  % 41من مجموع األساتذة الباحثيـن
(ســنة .)2016
بخصوص البحث ،تشكل املوارد البشرية والكفاءات ،دون شك ،حجرزاوية نظام البحث واالبتكار ،وغالبا ما يتم إهمال
هذا املكون عند بلورة السـياسات واالستـراتـيجية الوطنـية لتطويـرالبحث واالبتكار ،علما بأنه حاسم لنجاح البيئة العامة
فــي شــموليتها .فــي هــذا الصــدد ،يمكــن للجامعــة اللجــوء إلــى تنويــع أســاليب التوظيــف ،والس ــيما التعاقــد مــع طلبــة الدكتــوراه،
واألساتذة األجانب ،واألساتذة الباحثيـن املغاربة العامليـن بالخارج (الجالية العلمية) ،أو مع أساتذة زائريـن أو مشاركيـن.
41

ذلــك هــو شــأن أملان ــيا مثــا ،بخصــوص مبــادرة التمي ــز الت ــي تمــد الجامعــات ،بعــد االنتقــاء ،بطاقــات كبي ــرة فــي هــذا اإلطــار.
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الرافعة 5
التوصية  .5تأطيـرسلك الدكتوراه بواسطة سـياسة للبحث العلمي
يتعي ــن توجيه ســلك الدكتوراه وتأطي ــره بواســطة س ــياسة وطن ــية للبحث العلمي ،قصد االســتجابة لحاجة التعليم العالي
ُ ّ
مكــن إدمــاج ســلك الدكتــوراه داخــل س ــياسة البحــث ،مــن تحديــد
مــن األســاتذة الباحثي ــن ،وتطوي ــر البحــث واالبتــكار .وي ِ
التوجــه الناظــم ،والحاجــات مــن طلبــة الدكتــوراه املسجلي ــن بهــذا الســلك ،فــي مجــاالت العلــوم ،والتكنولوجيــات ،وعلــوم
الهندســة ،والعلــوم اإلنسان ــية واالجتماعيــة.
كمــا يتعي ــن أن يكــون ســلك الدكتــوراه فــي الس ــياق املغربــي ،مســاهما فــي تنميــة البــاد وفــي تقــدم املعرفــة .وي ــنبغي أن تعكــس
مراكزدراسات الدكتوراه بالجامعات ،تماي ــزكل جامعة في مجال س ــياسة البحث العلمي في إطارالس ــياسة الوطن ــية ،وأن
تعلــن عــن أقطــاب تمي ــزها ،وعــن خصوصياتهــا فــي عالقــة بالحاجــات النوعيــة للجهــة.
إن ســلك الدكتــوراه وســط مالئــم لتوليــد االبتــكار ،وخلــق الث ــروة البشــرية ،وتنميــة مجتمــع املعرفــة .فهــذا األخي ــر ،مطالــب
بتوفيـرالشروط واملحفزات لفائدة الطلبة الذيـن يهيؤون الدكتوراه ،من أجل االبتكارواإلبداع والعمل املقاوالتـي .لذلك،
فإن مراكزدراسات الدكتوراه ،مدعوة إلى إقامة شراكات قوية ،مبنـية على الثقة ،مع املقاوالت ،وخصوصا مع الرساميل
– االســتثمارية ،وإلــى االنفتــاح علــى املجــال الدولــي ،مــن أجــل تـيس ــيراطــاع طلبــة الدكتــوراه الباحثي ــن بالجامعــات املغربيــة
علــى تطــور البحــث عب ــرالعالــم.

التوصية  .6إعادة تنظيم سلك الدكتوراه من أجل فعالية وجاذبية أفضل
ي ــنبغي إعــادة تكييــف تنظيــم ســلك الدكتــوراه ،وتوضيــح وضعيتــه ضمــن العــدد الكبي ــر مــن الهيــاكل اإلداريــة بالجامعــة،
وذلــك مــن أجــل الرفــع مــن فعاليتــه؛ فهــذا الســلك ،املنتظــم فــي شــكل مركــزلدراســات الدكتــوراه فــي كل جامعــة ،يحتــاج إلــى
االســتقاللية ،وإلــى املــوارد الالزمــة للقيــام بمهامــه كاملــة ،وإلــى إطــارتنظيمــي مالئــم لوظيفتــه .وقــد اقت ــرح التقييــم املنجــزمــن
طــرف الهيئــة الوطن ــية للتقييــم لــدى املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي حــول ســلك الدكتــوراه ،تصــورا
للنمــوذج املســتهدف ملركــزدراســات الدكتــوراه ،كمــا اقت ــرح فضــا عــن ذلــك ،تحويلــه إلــى مركــزدكتــوراه أو مدرســة دكتــوراه.
يـنبغي أن يتمكن سلك الدكتوراه من جذب املواهب ،ومن تعزيـز روابطها مع البحث العلمي .فعالوة على الحوافز التـي
يجــب إقرارهــا ،مــن قبيــل :منحــة البحــث فــي إطــار ب ــرنامج محــدد ،ومنحــة املقاولــة ،يتعي ــن الرفــع مــن قيمــة منحــة التمي ــز
الحاليــة بشــكل دال ،وكذلــك مــن عــدد املستفيدي ــن منهــا.
كما أن تنويع املسارات بالدكتوراه ،من شأنه املساعدة على جلب املواهب التـي تسعى إلى االستفادة من تكويـنات غيـرتلك
«الكالسـيكية» .وبالفعل ،فإن الدكتوراه املهنـية تشكل فرصة لجلب الطلبة الراغبيـن في القيام ببحث مرتكزعلى املهارات
املهنـية .وأخيـرا ،يـنبغي توفيـررؤية أكثـروضوحا للطلبة الذيـن ُي ّ
حضرون الدكتوراه ،بخصوص إمكانات التشغيل املتاحة
ِ
42
لهم ،علما بأن حوالي  %90منهم ،يـرغبون في العمل داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .
يجــب أن تشــكل حركيــة طلبــة الدكتــوراه أولويــة .وبالفعــل ،فمــن الــازم إدراجهــا فــي صلــب س ــياسة الجامعــة الهادفــة الــى
االنفتــاح الدولــي ،عب ــراعتمــاد اآلليــات الت ــي ســبق ذكرهــا (أنظــرالرافعــة  .)1كمــا ُتت ـ َ
ـرجم بإمكان ــية إقامــة عمليــات اإلشـراف
املشت ــرك علــى األطروحــات مــع مؤسســات أخــرى علــى الصعيــد الدولــي .هكــذا ،س ــيكون بإمــكان طالــب (ة) الدكتــوراه تنميــة
شراكات دولية ،وعالقات تعاون في ميدان البحث العلمي مع باحثيـن أجانب .من جهة أخرى ،من شأن اإلشراف املشتـرك
هــذا أن يت ــيح إشــهادا مزدوجــا ،يســاعد الخريــج علــى تعزي ــزقابليتــه للتشــغيل وكذلــك حركيتــه بوصفــه باحثــا.
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اســتمارة موجهــة إلــى طلبــة الدكتــوراه أثنــاء تقييــم ســلك الدكتــوراه مــن طــرف الهيئــة الوطن ــية للتقييــم.

التوصية  .7مراجعة التكويـنات اإلجبارية في الدكتوراه لضمان فعالية أكبـر
عرفت التكوي ــنات اإلجبارية والحلقات الدراس ــية املفروضة على طلبة الدكتوراه منذ إقرارها ســنة  ،2008في إطارجدول
زمنـي جزافي من  200ساعة ،انحرافا عن هدفها األصلي مع مرورالوقت .إذ يتم في هذا اإلطارإدراج التكويـنات العرضانـية
(حيــث الحضــور غي ــرضــروري)؛ والحلقــات الدراس ــية واملحاضـرات؛ بعضهــا ال يتــم أحيانــا املصادقــة عليــه مــن طــرف مؤطــر
طالــب الدكتــوراه ،وال تمــس مــن قريــب وال مــن بعيــد موضــوع أطروحــة هــذا األخي ــرأومجــال بحثــه.
غي ــرأن هــذا املكــون الــذي يســاوي أكث ــرمــن أربــع وحــدات تعليميــة ،ليــس خاضعــا للتقييــم ،كمــا أنــه غي ــرمســتهدف مــن أجــل
خدمــة كفايــات البحــث لــدى طلبــة الدكتــوراه ،وتنميتهــا.
ملــا كان هــذا التكوي ــن أساس ــيا لنجــاح الدكتــوراه وأشــغال البحــث ،فإنــه مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي هــذه التكوي ــنات
اإلجباريــة ،مــع اشت ـراط غــاف زمن ــي مــن  200ســاعة (أو أكث ــر) تفــرض فيــه وحــدات متقدمــة ،تتضمــن تكوي ــنات عرضان ــية،
ضروريــة للتكوي ــن علــى البحــث بالنســبة لطالــب الدكتــوراه ،وتكوي ــنات نوعيــة مطلوبــة فــي املجــال التخص�صــي ،أو فــي مــادة
تخصصيــة معي ــنة.
ي ــنبغي ،عنــد تحديــد عــدد الوحــدات ،تمديدهــا علــى فصلــي الســنة األولــى ،وتتويجهــا بامتحــان نهائــي ،بمثابــة شــرط قبلــي
ملتابعــة إنجــاز األطروحــة ،وذلــك علــى غ ـرار املمارســات الت ــي تشــهدها عــدة بلــدان.

التوصية  .8تعبئة هيئة التأطيـرواملوارد لضمان جودة الدكتوراه
تقتـرن جودة سلك الدكتوراه بتعبئة ،وتحفيـز ،وانخراط األستاذ الباحث في تأطيـراالطروحات .وال يوجد في الوقت الحالي
أي مقت�ضى يلزم األســتاذ الباحث املؤهل ،أو أســتاذ التعليم العالي ،بتأطي ــراألطروحات .لذلك ،يتعي ــن إقرارمجموعة من
االلتزامــات ،مثــل تأطي ــرأطروحــات الدكتــوراه بالنســبة لــكل أســتاذ للتعليــم العالــي ( )PESأو أســتاذ مؤهــل ( )PHبالجامعــات
واملراكزومؤسسات البحث .43أما مهام األستاذ الباحث ،فيـنبغي مراجعتها ،من أجل تثميـن تأطيـروازن لطلبة الدكتوراه،
وإذكاء آثاره اإليجابية في البحث واالبتكار ،ونقل وتحييـن املعارف والتكنولوجيات.
إن تحديــد اشــتغال ســلك الدكتــوراه وكذلــك أنشــطة التأطي ــر ،واإلش ـراف املشت ــرك مــن طــرف املدرسـي ــن غي ــر املنتمي ــن
إلــى الجامعــة ،ومشــاركة املدرسـي ــن املغاربــة واألجانــب فــي لجــان املناقشــة  ،Jurysتعتب ــرجميعهــا ضروريــة .كمــا يتعي ــن تـيس ــير
حركية طلبة الدكتوراه من أجل إجراء تداريب باملغرب وبالخارج ،ورصد موارد مالية الستدعاء أساتذة زائريـن لتنشيط
سلك الدكتوراه .ويـنبغي على الجامعة ،في هذا الصدد ،أن تجعل من مراكزدراسات الدكتوراه فضاء للتكويـن والبحث،
وفضــاء لليقظــة العلميــة ومشــتال حقيقيــا للبحــث واالبتــكارالعلمــي.

التوصية  .9تدعيم تأطيـرالبحث بكفاءات بشرية
تســتدعي املــوارد والكفــاءات البشــرية ،خصوصــا فــي العلــوم والتكنولوجيــا ،اهتمامــا خاصــا مــن طــرف الســلطات العموميــة،
والهيئات املكلفة بالبحث واالبتكار ،من أجل منحها تكويـنا ذا مستوى عال ،وتحسـيـنها املستمر ،وتحفيـزها لجلب املواهب
الوطن ــية واألجنبيــة.
فهذا املورد ،هو الضامن للتحكم في املعرفة والتكنولوجيا ،والستـيعابهما وتنميتهما ،وجعلهما تساهمان في تطور املجتمع.
لذلك ،ليس غريبا أن يتجه التنافس العالمي ،خصوصا في مجال البحث واالبتكار ،نحو جلب املواهب في املقام األول.
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يبي ــن التقييــم فــي إطــار الب ــرنامج االســتعجالي  ،2012 – 2009بــأن معاهــد البحــث ،الت ــي تتحــدد مهمتهــا فــي البحــث أساســا ،هــي أقــل إنتاجيــة مــن املؤسســات الجامعيــة األخــرى ،الت ــي تجمــع بي ــن
التكوي ــن والبحــث.
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الرافعة 6
الرافعة  .6محيط جامعي محفزعلى ارتقاء املدرسـيـن والطلبة
التوصيــة  .1ربــط مهمــة التعليــم بمتطلبــات تحــول مهنــة املــدرس الجامعــي وتلــك املتعلقــة بالتعبئــة مــن
أجــل اإلصــاح
جعلت الرؤية االستـراتـيجية  44 2030-2015من هيئة التدريس عامال مفتاحيا لجودة التعليم ،مع أخذها بعيـن االعتبار
للتحــوالت الجاريــة داخــل هــذه املهــن .فقــد خصصــت هــذه الرؤيــة رافعــة بأكملهــا مــن أجــل «تجديــد مهــن التدريــس والتكوي ــن
والتدبي ــر» ،الذي اعتب ــربمثابة «أسبقية أولى للرفع من الجودة».45
كمــا تبي ــن فــي التقري ــر التقييمــي للهيئــة الوطن ــية للتقييــم ،حــول النظــام الجامعــي ذي االســتقطاب املفتــوح ،فــإن تحليــل
النصــوص التنظيميــة أظهــرأن املهــام املوكلــة إلــى األســاتذة الباحثي ــن ،تتســم بالعموميــة ،وبعــدم وضــوح نمــط اشــتغالهم
وممارســتهم ،باســتثناء تحديــد الغــاف الزمن ــي لــكل مــدرس حســب درجــة انتمائــه .كمثــال علــى ذلــك ،ال يوجــد أي تـرت ــيب
يقت�ضي من املدرس تطويـرطرائقه البيداغوجية ،أو اقتـراح أنشطة مع الطلبة ،خارج الدروس .كما ال يوجد تـرتـيب يجبـر
أســاتذة التعليــم العالــي علــى تأطي ــرأطروحــات الدكتــوراه ،وتيهــئ مشــاريع للبحــث التنمــوي وتدبي ــرها.
فــي هــذا اإلطــار ،يجــب أن يضــع التعليــم العالــي التمي ــزواالســتحقاق فــي صميــم النهــوض بهيئــة التدريــس .ويتعي ــن إرســاء آليــات
وإجـراءات لالنتقــاء ،تضمــن تجديــد هيئــة التدريــس وتعزي ــزها بأطــرقــادرة علــى رفــع تحــدي الجــودة وإنجــاح اإلصالحــات .إن
جــودة البحــث ،والكفايــات البيداغوجيــة ،والتحكــم فــي اللغــات ،وقابليــة العمــل ضمــن فريــق ،مــع االبتــكارواالنفتــاح علــى
املجــال الدولــي ،هــي جميعهــا خصائــص يجــب أخذهــا بعي ــن االعتبــاربالنســبة إلــى كل منتســب جديــد للمهنــة .لذلــك ،وجــب
اعتمــاد توظيــف قائــم علــى التمي ــز ،مــع فتــح بعــض املناصــب أمــام األجانــب.
ي ــنبغي أيضــا أن ت ــرتكزاألجــرة والت ــرقية فــي املســاراملهن ــي علــى جــودة األداء ،الــذي حــددت معايي ــره مــن خــال املهــام الجديــدة
للمــدرس (مشــروع بيداغوجــي ناجــح؛ أنشــطة وإنتاجــات علميــة؛ ابتــكار؛ تثمي ــن .)...
يتبي ــن مــن خــال متطلبــات املهنــة ،وجــود تفــاوت بي ــن املهــام املوكلــة إلــى األســاتذة الباحثي ــن فــي النصــوص التنظيميــة ،وواقــع
شروط القيام بهذه املهام .وقد بدأت الفجوة بيـن التدبيـروالبحث والتدريس في التقلص ،لفائدة االشتغال باملشاريع التـي
تشــكل جـزأ مــن مشــروع الجامعــة أو املؤسســة .ويســتدعي هــذا التنــوع فــي الوظائــف واملهــام ،إدراج تعريــف جديــد للمهنــة،
وإرســاء معايي ــرجديدة لتقييم مســاراألســتاذ الباحث.
يســمح اإلصــاح بإحــداث تنــوع فــي املهــام والوظائــف؛ ويتجلــى ذلــك فــي تدريــس أعــداد كبي ــرة مــن الطلبــة باســتخدام
التكنولوجيــات الت ــربوية والقاعــات متعــددة الوســائط ،وذلــك لتحسـي ــن املردوديــة ،وفــي اعتمــاد وســائل رقميــة جديــدة،
46
لتجاوز العجزالحاصل في املختبـرات التجريبية ،وفي تدريس الطلبة عن بعد ،وتصميم دروس عن بعد وعبـراإلنتـرنـيت
(.)MOOCs
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تبن ــي نظــام اكتســاب الوحــدات ،س ــيؤدي إلــى تغيي ــرفــي أنمــاط التأطي ــروالتدبي ــرالبيداغوجــي ،مثــل
املصاحبــة ،واالشــتغال ضمــن فــرق صغي ــرة ،واملراقبــة املســتمرة ،ومراقبــة العمــل الشــخ�صي ،والتداريــب.
لتشجيع املدرسـيـن على تبنـي مقاربات جديدة ،من الالزم وضع تكويـنات ملواكبتهم ضمن املتطلبات والكفايات التـي يتعيـن
عليهم اكتسابها (مثل ،بلورة وتطويـردروس عبـراإلنتـرنـيت ،واملصاحبة بواسطة اإلنتـرنـيت .)...
44
45
46
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وكذلــك التقري ــر الصــادر عــن املجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي حــول مهــن املدرسـي ــن.2018 ،
الرؤيــة االستـرات ــيجية  ،2030-2015الرافعــة .9
املالحــظ فــي فرنســا مثــا ،أن مهــام ودور األســتاذ الباحــث فــي س ــياق تزايــد أعــداد طلبــة الجامعــة ،أدت إلــى بلــورة سلســلة مــن التقاري ــر مــن طــرف الدولــة .ويؤكــد أحدهــا علــى تنــوع مهــام األســاتذة
الباحثي ــن وصعوبــة ممارســة هــذه األنشــطة بإتقــان وباســتمرار ،وعلــى غيــاب االعت ـراف لألســاتذة الباحثي ــن بإنجــاز البعــض منهــا .ويقت ــرح أحــد التقاري ــر تصن ــيف املهــام املطلوبــة قانون ــيا
مــن األســاتذة الباحثي ــن فــي  3فئــات ،هــي :أنشــطة التدريــس الصريحــة دون تميي ــز بي ــن التكوي ــن بحضــور الطلبــة والتكوي ــن عــن بعــد ،وبي ــن األساس ــي واملســتمر ،أنشــطة قائمــة علــى النشــاط
واملســؤوليات الجماعيــة مثــل أنشــطة مســؤولي الفــرق البيداغوجيــة واســتقبال وافدي ــن جــددا ،ومهــام الهندســة البيداغوجيــة وتثمي ــن البحــث وت ــركيب ب ـرامج دوليــة ،وأنشــطة البحــث ،بمــا فيهــا
اإلش ـراف علــى االطروحــات .ب ــرنار بيلــوك 11 ،أب ــريل  :2003مقت ــرحات مــن أجــل تعديــل املرســوم  ،84 – 431بخصــوص وضعيــة األســاتذة الباحثي ــن.

يتعلــق األمــربتثمي ــن املهــام القائمــة علــى املســؤولية ،عب ــرتحفي ــزاملسؤولي ــن عنهــا ،ووضــع آليــة للمســاءلة :تقاري ــراألنشــطة،
ودفات ــروصفيــة للمنهــاج الخــاص باملــواد والوحــدات(. )Syllabus
يتعي ــن االعت ـراف مؤسسات ــيا باملهــام وبســاعات العمــل املنجــزة مــن طــرف بعــض املسؤولي ــن املنخرطي ــن فــي اإلصــاح ،إذ أن
جــودة أدائهــم واالرتقــاء بكفاياتهــم فــي هــذا املجــال ،يتوقفــان علــى هــذا االعت ـراف .ي ــنبغي ،فــي هــذا الصــدد ،تضمي ــن بعــض
املســؤوليات املرتبطــة ب ــرئاسة الشــعب واملســالك ومراكــز دراســات الدكتــوراه ،فــي نصــوص تحــدد املهــام ،وحجــم ونوعيــة
األعمــال الت ــي تســتدعيها (باإلضافــة إلــى التدريــس) ،والرواتــب الت ــي تــؤدى عنهــا.

التوصية  .2تعزيـزالتنمية املهنـية والبيداغوجية لألساتذة
يقت�ضــي تطوي ــر الطرائــق البيداغوجيــة واملقاربــات ،واالنخ ـراط فــي عمليــات اإلصــاح املســتمرة ،وتغيي ــر املناهــج ،كفايــات
تتجاوز التحكم في تخصص علمي معيـن .من ثم ،فإن إرساء تكويـنات في الهندسة البيداغوجية ،من شأنه تدعيم قدرات
األســاتذة املسؤولي ــن عــن الشــعب واملســالك فــي هــذا املجــال.
ســمحت مراجعــة اإلصالحــات منــذ ســنة  ،1997بمــا فــي ذلــك إصــاح ســنة  ،2014ب ــرصد غيــاب الخب ــرة فــي مجــال الهندســة
البيداغوجية ،مع العلم بأنها ضرورية ألي إصالح بيداغوجي ،ولوضع بـرنامج للتكويـن وفق منطق املسار ،يكون مندمجا،
وتكامليــا ،ومنفتحــا ،ويحت ــرم التقــدم املتســق للتعلــم واملهــارات والكفايــات.
الفــرق واملراكــز الت ــي تنظــم حلقــات دراس ــية وبحوثــا فــي الديداكت ــيك والبيداغوجيــا
مــن جانــب آخــر ،ورغــم وجــود بعــض ِ
الجامعيــة ،47فــإن التكوي ــنات فــي هــذه املجــاالت تظــل علــى هامــش املمارســات الجامعيــة ،وال تعتب ــرضروريــة لنجــاح اإلصــاح
البيداغوجي ،ولتطويـركفايات األساتذة الباحثيـن .وقد أكدت بعض الدراسات ،أن تاريخ البيداغوجيا الجامعية حديث
العهــد (ثالثــة أو أربعــة عقــود علــى األكث ــر) ،48وهــو تخصــص منــدرج ضمــن مســعى يهــدف ،فــي الوقــت نفســه ،إلــى تدعيــم
الكفايــات البيداغوجيــة للمدرسـي ــن والرفــع مــن جــودة التدريــس.
زيــادة علــى التمي ــز التخص�صــي ،ي ــنبغي علــى املدرسـي ــن الجــدد ،الب ــرهنة علــى كفاءاتهــم البيداغوجيــة ،ويمكــن تخصيــص
رافعة تتعلق باإلرشاد أو التدريب  monitoratضمن رافعات التطويـر ،من أجل ضمان نقل املعرفة والدراية بيـن األجيال.
بالفعل ،تعتبـراملهننة 49شرطا يضمن تأهيل الفاعليـن التـربوييـن وفق مقومات الجودة ،وفي انسجام مع انتظارات املجتمع.
وهو ما يستلزم مراجعة النصوص املنظمة ملجالي التكويـن األساس واملستمر ،من أجل الحد من التشتت الذي يطبعهما،
وتوحيد معاييـرالتأهيل ،وتحديد شروط التكويـن ،وتشجيع مجهود البحث واالبتكار .من ثم ،تبدوضرورة مأسسة التكويـن
املهنـي البيداغوجي ،خاصة بالنسبة للمدرسـيـن املساعديـن الجدد ،خالل السنتـيـن األولييـن بعد ولوجهم الجامعة.
لضمان استدامة هذا الورش ،الحيوي بالنسبة لجودة التعليم ،واستمراريته وفق روح الرؤية االستـراتـيجية ،يمكن وضع
مخطــط إلحــداث مؤسســات جديــدة للتكوي ــن البيداغوجــي (وفــق نمــوذج املــدارس العليــا لألســاتذة واملــدارس العليــا للتعليــم
التقنـي) ،مع التوفرعلى بنـية متخصصة في الهندسة البيداغوجية وفي التكويـن البيداغوجي (األساس واملستمر) ،لفائدة
األساتذة الباحثي ــن في التعليم العالي.

47

هنــاك بعــض الفــرق وبعــض املدرسـي ــن املهتمي ــن بالبيداغوجيــا الجامعيــة.

48 Jean – Marie De Ketele, « La pédagogie universitaire : un Courant en plein développement ». Revue française de pédagogie, 172,
juillet – aout – septembre, 2010, pp. 5-13.
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الرافعة 6
التوصية  .3استـراتـيجية رقمية لتجاوز االختالالت
منذ تطبيق القانون  ،01. 00وقانون اإلصالح البيداغوجي سنة  ،2003اتخذت عدة مبادرات من طرف الجامعات لتطويـر
بيئــة رقميــة ،خصوصــا علــى مســتوى التعليــم والخدمــات التعليميــة .وبالرغــم مــن هــذه املبــادرات ،يالحــظ أن هنــاك صعوبــة
في انبثاق استـرات ــيجية وطن ــية شــمولية للتعليم العالي ،50تندرج في إطارس ــياسة وطن ــية للتطوي ــرالرقمي واســتعماله ،ويتم
تصريفها على مستوى الجامعات؛ وبما أن هذه املبادرات معزولة ،وتصدرأحيانا عن مؤسسة أو هيئة ،فإن تأثيـرها يظل
محــدودا ،ويختلــف مــن جامعــة إلــى أخرى.
ليســت االستـرات ــيجية الرقمية على مســتوى التعليم العالي ،غاية في حد ذاتها ،بل هي وس ــيلة ملواجهة املشــكالت الت ــي تحد
مــن تطــور هــذا الســلك ،وإلنتــاج القيمــة .فالتعليــم العالــي مطالــب بالتموقــع فــي طليعــة تطوي ــرالتكنولوجيــات الرقميــة ،لحــل
مشــكالت الحكامــة والشــفافية ،ولتغيي ــرنمــط التنظيــم واالشــتغال ،ولالبتــكارفــي املجــال البيداغوجــي.
تعتبـرخارطة طريق سـياسـية في مجال التطويـرالرقمي ضرورية .ويـنبغي أن تتضمن بوضوح ،السـياسة الوطنـية للتطويـر
الرقمي ،ومخطط تطبيقها وتصريفه في الجامعات ،والوسائل الت ــي س ــيتم رصدها ،واألطراف املعن ــية الت ــي س ــيتم تعبئتها،
والتنظيــم الــذي س ــيقام ،والتـرت ــيبات املطلوبــة .وتهــدف خارطــة الطريــق هاتــه ،إلــى جعــل املجــال الرقمــي فــي خدمــة التحــول
الكبي ــر للجامعــات ،لتجــاوز عجزهــا ،ولكــي تصبــح ذات جاذبيــة أكب ــر ،مــن حيــث جــودة التكوي ــن ،واالبتــكار ،والحكامــة،
والشــفافية.
تهــدف الرقميــات أيضــا إلــى االندمــاج فــي مجتمــع املعرفــة والتكنولوجيــات ،ومواكبــة التطــور الحاصــل فــي البحــث العلمــي،
وفــي االقتصــاد ،وفــي مجــاالت التنميــة البشــرية والبيئيــة والثقافيــة .وبالفعــل ،فــإن الجامعــات قــادرة علــى تـيس ــير التحــول
مــن مجتمــع مســتهلك للمعرفــة إلــى مجتمــع ي ــنتجها وي ــنشرها ،بفضــل التمكــن مــن التكنولوجيــات الرقميــة ،وتطــور البحــث
العلمــي ،وثقافــة االبتــكار واالمت ــياز.
للدفع باملجال الرقمي على مستوى التعليم العالي ،يـنبغي ،على غرارما قامت به بلدان أخرى ،إقرارهذه السـياسة ضمن
قانــون .فالتعليــم عــن بعــد ،ومســطرة التصديــق علــى الــدروس عــن طريــق اإلنتـرن ــيت والتعليــم الهجي ــن ،والتكوي ــن املســتمر
عب ــراإلنتـرن ــيت ،والحكامــة االلكتـرون ــية ،تقت�ضــي جميعهــا إصــدارنــص تنظيمــي ،يكــون فيــه املجــال الرقمــي وس ــيلة لتســريع
عملية تحول الجامعات .ومن املمكن أن يتم التطبيق الناجح ملثل هذه السـياسة ،بمساهمة صندوق الخدمة األساسـية
للمواصــات.)FSUT( 51

التوصية  .4االرتقاء بالجامعات إلى مرتبة ريادة املشروع الوطنـي للحكومة االلكتـرونـية
ي ــنبغي علــى التعليــم العالــي أن يحافــظ ،بالضــرورة ،علــى تقدمــه باملقارنــة مــع القطاعــات األخــرى ،ـكـي تتمكــن الجامعــة ،مــن
تأطي ــرالتحــول الرقمــي داخــل القطاعــات األخــرى للمجتمــع ،ومــن ثــم ،املســاهمة فــي الس ــيادة الرقميــة للبــاد.
يتعي ــن علــى الجامعــة ،بفعــل اإلمــكان الــذي تتوفــرعليــه فــي مجــال التكوي ــن والبحــث واالبتــكار ،التموقــع فــي طليعــة مشــروع
الحكومــة االلكتـرون ــية؛ مــن خــال نظــام لإلعــام يكــون مندمجــا ،ومعممــا ،وموثوقــا ،ومتقاســما بي ــن جميــع الجامعــات،
يسمح بصعود املعطيات إلى املستوى املركزي ،وبتثميـن هذه املعطيات ،ونشرها .ويعتبـرمثل هذا النظام ضروريا لتدبيـر
املعلومــة ،وللتخطيــط االستـرات ــيجي واالستش ـرافي ،وكذلــك التخــاذ الق ـرار ،والشــفافية.
50
51

52

مثــا ،أعلــن عــن فكــرة الجامعــة االفت ـراضية فــي أواســط العشــرية األولــى مــن األلفيــة الثان ــية وقــد دافــع عنهــا رئيــس جامعــة ،لكنهــا لــم تتحقــق أبــدا.
تــم إقـرار الخدمــة الشــاملة لالتصــاالت عــن بعــد ( )SUTبواســطة القانــون  24 – 96املتعلــق بالب ــريد واالتصــاالت عــن بعــد .وهدفهــا هــو املســاهمة فــي تقليــص الفــوارق فــي هــذا املجــال األخي ــر .ومنــذ
ســنة  2005أصبحت أنشــطة هذه الخدمة مدعمة بحســاب مخصوص وهو :صندوق الخدمة الشــاملة لالتصاالت عن بعد ( .)FSUTويتم دعم هذا الصندوق باقتطاع  % 2من رقم املبيعات
غي ــر الخاضعــة للضريبــة واملســتخلصة مــن تكاليــف الربــط املتبــادل للمستفيدي ــن مــن الشــبكات العموميــة للتواصــل عــن بعــد (.)ERPT

يجــب أيضــا تطوي ــراملحيــط الرقمــي للجامعــة ،عب ــرأنظمــة معلومات ــية وتطبيقــات موحــدة ومعممــة علــى جميــع املؤسســات
الجامعيــة .إذ مــن الــازم أن يكــون املجــال الرقمــي فــي خدمــة الحكامــة (مــن أجــل التحكــم فــي س ــيرورة الدراســة ،ومنــح
الشــهادات ،وتدبي ــر الــدروس واملجموعــات ،واســتعمال زمــن األســاتذة)؛ ذلــك أن غيــاب الحلــول املوحــدة واملدمجــة،
وعــدم التحكــم فــي س ــيرورة الدراســة ،وعــدم اإلعــان عــن الــدروس أمــام الطلبــة واألســاتذة ،تفتــح البــاب أمــام االنزالقــات
والالمســؤولية فــي إنجــاز املهــام املوكلــة إلــى الفاعلي ــن .وبالتالــي ،يتعي ــن أن يكــون االنتقــال إلــى نظــام الوحــدات املكتســبة
مرفوقــا بنظــام للتدبي ــر املوثــوق والشــفاف.

التوصية  .5تطويـراملجال الرقمي من أجل هندسة ومقاربة بيداغوجية أفضل
مــن الواضــح أننــا نشــهد اليــوم ،تنامــي أهميــة تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال الت ــي بــدأت تشــغل حي ـزا متزايــدا فــي مجتمعنــا.
ففي ظل تطبيقاتها املختلفة في تنظيم الشغل ،أصبحت في الغالب ،تساهم في خلق مناصب الشغل في جميع القطاعات،
وتســاهم بطريقــة ال يســتهان بهــا فــي النمــو االقتصــادي .فالــذكاء االصطناعــي ،واملنصــات الرقميــة ،واألمــن الرقمــي ،والبيانــات
الضخمــة  ،big dataوكذلــك ظهــور أدوات تكنولوجيــة جديــدة ،ســتجعل الثــورة الرقميــة ذات تأثي ــركبي ــرفــي تغيي ــرآفــاق
الشــغل واملهــن ،بشــكل جــذري ،خــال العقــود القادمــة.
ضمن هذه السـيرورة ،سـيكون التعليم العالي مضطرا ملواجهة هذا التحول الرقمي؛ فالطلبة ،خريجواملستقبل ،سـيلجون
سوقا تنافسـية رقمية ،حيث سـيكون عليهم البـرهنة على تكويـن جيد ،مقتـرن بالقدرة على االبتكار .من جانب آخر ،أصبح
املجــال الرقمــي مدمجــا أكث ــرفأكث ــرداخــل جميــع التخصصــات ،ومــن هنــا ضــرورة االبتــكارفــي تصــور هندســة املســالك .مثــا،
يتعيـن تثميـن مسالك املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح ،عبـرإدماج ما هو رقمي ،وخلق روابط بيـن هذا األخيـرواملوارد
التخصصية (مثال وضع مسالك اإلنسانـيات الرقمية).
ي ــنبغي أن يســاهم املجــال الرقمــي مــن الناحيــة البيداغوجيــة ،فــي التوفيــق بي ــن دمقرطــة التعليــم العالــي والنمــو الديمغرافــي
مــن جهــة ،وبي ــن الجــودة مــن جهــة أخــرى ،عب ــرعــرض تكوي ــنات هجي ــنة (حضوريــا وبواســطة اإلنتـرن ــيت) ،ووضــع إجـراءات
التصديــق علــى الــدروس أو املضامي ــن البيداغوجيــة ،بواســطة خدمــة بيداغوجيــة توفرهــا املؤسســة للطالــب .كمــا ي ــنبغي
وضــع أنمــاط جديــدة تـزاوج بي ــن الــدروس الحضوريــة ،أو بواســطة اإلنتـرن ــيت ،والعمــل الشــخ�صي للطالــب ،مــن أجــل خلــق
شــكل جديــد ومبتكــرللتكوي ــن.
ال يتوقــف االســتخدام الفعــال للتكنولوجيــات الرقميــة علــى الس ــياسة الوطن ــية فــي هــذا املجــال فقــط؛ فمــن الــازم أيضــا أن
يتملك الفاعلون ،وأساسا األساتذة الباحثون ،هذه التكنولوجيات ويوظفوها في أنماط التعليم والتعلم التـي يمارسونها.

التوصية  .6تطويـرأبعاد رقمية جديدة موازية
إن املشــروع القا�ضــي بجعــل املجــال الرقمــي أداة للنهــوض بالجامعــات ،وإقامــة حكامــة شــفافة ،وتعليــم جيــد ،وتكوي ــن
مبتكر ،يقت�ضي القيام بتطويـرمتالزم للبنـيات التحتـية ،وللحلول املعلوماتـية ،ولتكويـن املدرسـيـن ،والفرق البيداغوجية
والتقنـيي ــن ،واملــوارد ،وللخدمــات ،واإلج ـراءات ،والتنظيــم.
لكي يكون املشروع الرقمي وسـيلة إلحداث هذا التحول ،يجب أن تكون هناك قيادة متملكة للمشروع ،وتوجهه نحو حل
املشــكالت .فمــن الــازم علــى كل رئيــس جامعــة ،وبمقت�ضــى التوصيــة األولــى للرافعــة  ،3أن يكــون منشــطا ومعبئــا للمدرسـي ــن
وللفــرق التقن ــية ،مــن أجــل رقمنــة تســتهدف حــل املشــكالت الت ــي تعت ــرض الجــودة؛ لهــذا ،يتعي ــن عليــه القيــام ،باعتبــارذلــك
ً
ً
هدفا استـرات ــيجيا ،بتطوي ــرإمكان ــيات األساتذة الباحثي ــن والطلبة ،من وضعية استهالك الرقمي ،إلى وضعية انتاج حلول
وتقن ــيات واســتعماالت رقميــة ،لفائــدة الجــودة والحكامــة والتكوي ــنات.
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الرافعة 6
التوصية  .7إحداث مركبات جامعية  campusتكون بمثابة فضاءات عيش للطلبة
تعــزز املعاي ــنات العديــدة ،الحاجــة إلــى استـرات ــيجيات داعمــة لجاذبيــة الجامعــة بالنســبة للطلبــة الذي ــن يتعي ــن عليهــم
االســتفادة مــن محيــط مالئــم للحيــاة الجامعيــة .ويتعلــق األمــرأساســا بهــدرالــدروس مــن طــرف الطلبــة ،52وبالعنــف املوجــود
ببعــض األحيــاء الجامعيــة ،وكذلــك بالتوت ـرات والنزاعــات بي ــن بعــض الفصائــل السـياس ــية الطالبيــة.
مفهوم املركب الجامعي أوصت به الرؤية االستـراتـيجية في الرافعة  ،5املقت�ضى  .17وهونفس املفهوم الذي تم أيضا إبـرازه
بوضــوح فــي تقري ــرتقييــم الكليــات متعــددة التخصصــات ،ضمــن تحليــل كيفــي ،وآخــرمتعــدد األبعــاد .بالنســبة إلــى الطالــب،
فــإن االنتقــال مــن التعليــم الثانــوي التأهيلــي إلــى الجامعــة ،يجــب أن يشــكل ارتقــاء اجتماعيــا حقيقيــا .والحــال ،أن التطــور
الديمغرافــي ونــدرة األحيــاء الجامعيــة ،وازدحامهــا فــي حالــة وجودهــا ،وعــدم توفــرمســاكن كافيــة ،تــؤدي إلــى تفقي ــرالطلبــة،
الذي ــن غالبــا مــا يقطنــون باألحيــاء الفقي ــرة .فصعوبــات الحيــاة الطالبيــة تشــجع علــى الغيابــات وعلــى االنقطــاع الدراس ــي
والهــدرالجامعــي.
يجب أن تأخذ بعيـن االعتبارفي التخطيط لتوسـيع النظام الجامعي ،وفي املخططات املديـرية للتعليم العالي ،وفي مخططات
التهيئــة الحضريــة ،ضــرورة تطوي ــرمركبــات جامعيــة مســتدامة ،وتحسـي ــن «جــودة عيــش» الطلبــة داخــل الجامعــة ؛ ومــع أن
املركب الجامعي يظل شأنا جامعيا ،لكنه يقت�ضي انخراطا تعاونـيا بيـن مختلف املصالح اإلدارية املحلية :الوالية ،الجهة،
قطــاع التعمي ــر ،املاليــة ،الشــباب ،الرياضــة  ،الثقافــة ...فعــاوة علــى التأثي ــر السوس ــيو-اقتصادي الــذي ال يمكــن إنــكاره
للمركب الجامعي على محيطه ،53فإن له الفضل أيضا في املساعدة على استقراراملوارد املوجودة ،وتوفيـرأحياء جامعية
في عي ــن املكان ،واملســاهمة في التنشــيط الريا�ضي والسوس ــيو -ثقافي وضمان وســائل النقل...

التوصية  .8تعزيـزإشراك الطلبة في تطويـرحياة جامعية
فضال عن الدعم االجتماعي ،وما يـرتبط به من تمويل ونفقات ،يـنبغي تطويـرمقاربة أخرى لدعم الطلبة داخل الجامعات،
لجعل هذه األخيـرة فضاء للحياة يساعد على التعلم وعلى التفتح.
•عبـرأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية
طــور مســؤولو الجامعــات املغربيــة ،انطالقــا مــن وعيهــم بالتأثي ــر اإليجابــي للثقافــة فــي تفتــح الطلبــة ،وحســب اإلمكان ــيات
املتاحــة ،أنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة ،عب ــر القيــام مثــا بتنظيــم حمــات للتوعيــة الصحيــة ،وورشــات خاصــة بالثقافــة
والفنون ،وكذلك ملتقيات سنوية ،تنظم فيها مهرجانات املسرح والشعرواملوسـيقى .لذا ،يتعيـن استثمارهذه املكتسبات
لالنتقــال مــن مقاربــة تصنــف هــذه األنشــطة فــي خانــة شــبه أكاديميــة ،إلــى رافعــة تســمح للجامعــة بجــذب الطلبــة وبتفتحهــم
وبتحسـي ــن أدائهــم.
عديــدة هــي البحــوث  54الت ــي أبانــت عــن وجــود ت ــرابط قــوي بي ــن هــذه األنشــطة واألداء األكاديمــي للطالــب؛ وبالفعــل،
فــإن األنشــطة املذكــورة تســمح ،عــاوة علــى أث ــرها األكيــد فــي الصحــة البدن ــية والذهن ــية للطالــب ،وكذلــك فــي انفتاحــه
العقلــي ،بالزيــادة امللموســة فــي قدراتــه علــى التعلــم وعلــى تحسـي ــن أدائــه والنجــاح فــي تعلماتــه .ويظــل التســاؤل مشــروعا
حــول مــا يمي ــز فعــا الطلبــة الــذي تلقــوا نفــس التعليــم ،ومــروا مــن نفــس التأهيــات ،وحصلــوا علــى نفــس الشــهادات؟ مــا
دام األمــر يتعلــق بنفــس الطلبــة ،فــإن األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة تســهم فــي إعــداد مزاوليهــا بشــكل أفضــل للشــغل،
وتمنحهــم ،بــكل وضــوح ،تجربــة أكب ــر فــي العالــم الواقعــي .ولضمــان انخــراط أعــداد كبي ــرة مــن الطلبــة فــي هــذه األنشــطة،
52

النتائــج الت ــي أظهرتهــا حــاالت الجامعــات املدروســة مــن طــرف تقري ــر تقييــم االســتقطاب املفتــوح ومعطيــات قطــاع التعليــم العالــي املعروضــة فــي ملتقــى مراكــش ســنة .2018

53
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يجــب العمــل علــى نقلهــا مــن هامــش املنهــاج والدراســة ،إلــى وضــع يتــم فيــه تثمي ــنها وإدماجهــا داخــل املناهــج وفــق آليــة
الكتســاب الوحــدات.
بيـنت األبحاث أن انخراط الطالب في هذه األنشطة ،مستحسن من قبل املشغليـن؛ ففي أغلب مقابالت التوظيفُ ،يسأل
املت ــرشح عــن كفاياتــه بخصــوص العمــل ضمــن فريــق ،وحســن التواصــل مــع اآلخري ــن ،وهــي مزايــا ومؤهــات مكتســبة بفضــل
التكوي ــن الجيــد فــي اللغــات والتواصــل ،ولكــن أيضــا بفضــل األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة مثــل :املشــاركة فــي
الورشــات الثقافية والفن ــية والرياضية ،والتطوع أو خدمة الجماعة .ويجب أن تدمج هذه األنشــطة في الدراســة وفق مبدأ
مهيكل ،يتم بمقتضاه إدراجها ضمن الغالف الزمنـي للطالب ،وتبعا لروح وفلسفة «نظام اكتساب الوحدات» املعمول به.
يدعــو تطوي ــر األنشــطة الثقافيــة والرياضيــة ،إلــى وضــع تصــور للبن ــية التحت ــية ب ــرمتها ،وللتأطي ــر الــازم ،يكونــان مالئمي ــن
للمركبــات الجامعيــة ،لجعــل الجامعــة فضــاء للتعلــم وللحيــاة.
•عبـرإحداث مهام تنجزلفائدة الجامعة مقابل تعويض مادي
تظــل مشــاركة الطلبــة فــي تدبي ــرالجامعــة ،كمــا نــص عليهــا القانــون  ،01. 00محــدودة بفعــل غيــاب تمثيليــة طالبيــة وطن ــية
وجهويــة منتظمــة .ويتعي ــن تقويــة مشــاركتهم فــي تسـيي ــر الجامعــة ،بواســطة انخ ـراط أكث ــر فاعليــة ،فــي الس ــير الجيــد لهــذه
األخي ــرة.
يتعي ــن تخصيــص مناصــب بتوقيــت جزئــي (خــال ســنة جامعيــة أو أســدس) مقابــل تعويــض مالــي ،لفائــدة الطلبــة ،وذلــك
انطالقــا مــن ســنة دراس ــية معي ــنة ،ووفــق معايي ــرمحــددة (مثــا بالنســبة لغي ــراملمنوحي ــن) ،وذلــك قصــد تكليفهــم بإنجــاز
مهــام داخــل الجامعــة .ونذكــر مــن بي ــنها علــى ســبيل املثــال :مســؤولية تنشــيط ورشــات ثقافيــة ،مســاعدة الطاقــم املكلــف
بتدبي ــراملكتبة ،تقديم املســاعدة داخل املختب ـرات العلمية ،املســاعدة في تدبي ــرالدراســة ،الخدمة االجتماعية ،اســتقبال
املسجلي ــن الجــدد واحتضانهــم.
إذا كان عمل الطلبة بتوقيت جزئي مؤدى عنه يشكل فرصة أمامهم للحصول على دخل ،ولتلبية حاجتهم املالية الضرورية
ملتابعة الدراسة ،فإنه يسمح أيضا ،وبشكل أساسـي ،بتطويـرحس املسؤولية لديهم ،واكتساب تجربة االنتقال إلى الحياة
العمليــة ،والتحضي ــرلالندمــاج املهن ــي ،والتمــرس علــى االســتقاللية ،وتشــجيع حركيــة الطلبــة والباحثي ــن .وبإمــكان الجامعــة
أن تطــور ،بشــكل مســبق ،فــي إطــارانفتاحهــا وش ـراكتها مــع املحيــط ،الئحــة محــددة ســلفا ،تخــص املؤسســات الت ــي يمكــن
للطالــب ،فــي نهايــة ســلك اإلجــازة أو املاست ــرمثــا ،أن يقــوم فيهــا بنشــاط مــؤدى عنــه ،ويكــون أيضــا محتســبا ضمــن الغــاف
الزمن ــي للوحــدات الت ــي س ــيتم اكتســابها.

التوصية  .9خلق آليات للحفاظ على الروابط مع قدامى الطلبة
للحفــاظ علــى التواصــل مــع الطلبــة القدامــى ،ي ــنبغي االرتقــاء بجمعيــات خريجــي الجامعــة القدامــى ودعمهــا علــى مســتوى
كل جامعــة .وتشــكل هــذه الجمعيــات وس ــيلة مثلــى لصقــل حــس االلت ـزام واالنخـراط لــدى الطالــب ،كمــا تمكنــه مــن تعزي ــز
شــخصيته ،ومــن االندمــاج داخــل شــبكة طالبيــة تفتــح أمامــه مختلــف الفــرص ،خــال دراســته أو بعدهــا.
يدافــع الخريجــون القدامــى ،بعــد تحولهــم الحقــا إلــى مهنـيي ــن مكلفي ــن بالتوظيــف ،55عــن دعــم األنشــطة املوازيــة لألنشــطة
األكاديميــة ،بالنظــرإلــى الــدور الــذي لعبتــه فــي حياتهــم.

55 Clark G. Marsden R., Whyatt J.D, Thompson L., Walker M. (2015), « it’s everything else you do » : Alumni views on extracurricular
activiyies and employability, Active learning in Higher Education 12(2), 133-147.
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الرافعة 6
التوصية  .10التدبيـراملتوازن لإلكراهات املرتبطة بالخريطة الجامعية وحركية الطلبة
هــل مــن الضــروري الحفــاظ علــى الخريطــة الجامعيــة الت ــي تلــزم الطالــب بالتســجيل فــي إحــدى املؤسســات ذات االســتقطاب
املفتوح ،على مستوى جهته أوحتى مديـنته؟ والحال أن هذا اإللزام يلغى عندما يـنجح نفس الطالب في االلتحاق بمؤسسة
ذات االســتقطاب املحــدود .ذلــك أن حــق الطالــب فــي مقعــد داخــل الجامعــة ،أصبــح محــدودا مــع مــرورالزمــن ،بفعــل بعــض
إكراهــات الخريطــة الجامعيــة.
أال تعمــل الخريطــة الجامعيــة علــى الحــد مــن حركيــة الطالــب؟ ثــم أال تغــذي بذلــك نوعــا مــن العزلــة بي ــن الجامعــات
والجهــات؟ مــع العلــم أن بإمــكان هــذه الحركيــة ،وعلــى عكــس مــا ُيعتقــد ،أن تكــون مالئمــة لشــروط الحيــاة ،األســرية أو
املهن ــية ،داخــل منطقــة (جهــة) غي ــر تلــك الت ــي تفرضهــا الخريطــة الجامعيــة .ويبي ــن التقييــم الجــاري للمؤسســات ذات
االســتقطاب املحــدود أن حوالــي نصــف الطلبــة ( )%46الذي ــن تابعــوا دراســتهم خــال الســنة الجامعيــة ،2017-2016
بمؤسســات ذات اســتقطاب محــدود ،قامــوا بذلــك فــي جهــات غي ــر الجهــة الت ــي حصلــوا فيهــا علــى البكالوريــا .وال تتعــدى
هــذه النســبة  % 20بالنســبة إلــى االســتقطاب املفتــوح املحــدد مــن طــرف الخريطــة الجامعيــة.
الشكل  :2النسبة الخام للتمدرس بالتعليم العالي سنة 2017
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تعتب ــر النســبة الخــام للتمــدرس بالتعليــم العالــي ،مؤشـرا يــدل علــى قــدرة كل جهــة علــى ضمــان تمــدرس الشــباب فــي الســن
النظرية من  18إلى  22سنة ،وعلى انخراطها في تطويـرالتعليم العالي .وبالنظرإلى هذا املؤشر ،تعكس الوضعية الحالية
للتعليــم العالــي تفاوتــا بي ــن الجهــات فيمــا يتعلــق بالعــرض؛ والحــال ،أن النظــام مطالــب بــأن يكــون موجهــا للتقليــص مــن
هــذا التفــاوت ،وللدعــم املنصــف لعــرض التكوي ــن العالــي فــي جميــع الجهــات ،وللزيــادة فــي مشــاركة وانخ ـراط الشــباب فــي
الدراســات العليــا .فهــو س ــيساهم فــي آخــر املطــاف ،فــي إنجــاح الجهويــة املتقدمــة.
بغــض النظــرعــن ولــوج مؤسســة تعليــم عـ ٍـال معي ــنة ،فــإن هــذه الحركيــة تســمح بتحقيــق «تــوازن» بي ــن الجهــات ،ذلــك ،أن فــي
جهــات مثــل الــدارالبيضــاء الكب ــرى-سطات أو الرباط-القن ــيطرة ،الت ــي ال ي ـزال بإمكانهــا جلــب العديــد مــن الطلبــة إلــى نظــام
االســتقطاب املحــدود ،يمكــن مالحظــة حركيــة خارجيــة ال يســتهان بهــا نحــو جهــات مثــل مراكش-آســفي ،طنجة-تطــوان-
الحس ــيمة ومكناس-فــاس وكذلــك نحــو جامعــات أخــرى وســط البــاد.
فضال عن ذلك ،يمكن أن يكون لتقليص إمكانـيات اختـيارالطالب ملؤسسته الجامعية أو حمله على تغييـرهذا االختـيار،
آثــارســلبية فــي انخراطــه ومردوديتــه وتفتحــه .فمــن املمكــن أن يكــون هــذا التقليــص ،الــذي ي ــرجع فقــط إلــى إخفــاق الدولــة فــي
التدبي ــراملالئــم وبطريقــة متجــددة لتدفــق الطلبــة الجــدد ،غي ــرمنتــج بالنســبة للطالــب.
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َّ
مــن املســلم بــه ،أن رفــع الشــروط عــن الخريطــة الجامعيــة لــن يصبــح ممكنــا ،إال إذا تــم ضبــط تدفــق الطلبــة علــى املســتوى
الت ـرابي .هــذا «التــوازن» رهي ــن ب:
•توفيـرنظام إعالمي شامل وموثوق به؛
•إحداث نظام للتسجيل املسبق بواسطة اإلنتـرنـيت ،عند نهاية السنة الجامعية ،حيث يعبـرالطالب عن اختـياراته
بشكل ت ـراتبي؛
•العمل على االنتقاء املسبق ،حسب اختـيارات مسارالطالب وقدراته.
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الرافعة 7
الرافعة  .7شروط مالئمة لقيادة التغييـروإنجاحه

يقت�ضــي كل إصــاح ،وضـ َـع بيداغوجيــا لقيــادة التغيي ــر .وبالفعــل ،فــإن هــذا األخي ــر ،ال ُيقبــل مــن طــرف الفاعلي ــن إال إذا مــا
أخــذت الصعوبــات الت ــي تحــد مــن تأثي ــره اإليجابــي بعي ــن االعتبــار ،مــن أجــل التقليــل منهــا وتجاوزهــا .والــدرس الــذي يمكــن
اســتخالصه مــن س ــيرورة تطبي ـ ــق القان ـ ــون  01.00ونظــام «إجــازة -ماست ــر -دكتــوراه» ،هــو أنــه أمــام إكراهــات ،مثــل التطــور
الديمغرافي ،وغياب البنـية التحتـية ،وعدم تعبئة الفاعليـن ،سـيكون هناك ميل نحوالحل السهل ،وهوالعودة التدريجية
إلــى النظــام القديــم.

التوصية  .1تسريع وتـيرة إصداراإلطارالتنظيمي
يمكــن الحكــم علــى فعاليــة الس ــياسة العموميــة باالســتناد الــى وت ــيرة اعتمــاد اإلطــارالتنظيمــي الــذي ي ــنبغي أن ي ـرافق تطبيــق
ّ
اإلصــاح .وقــد ظلــت عــدة مقتضيــات مــن القانــون  01 .00مــن دون مراس ــيم تطبيقيــة ،ممــا أخــرس ــيرورة اإلصــاح ،وتعتب ــر
عملية التكوي ــن املستمر ،ونقل املمتلكات ،والضريبة ،وتثمي ــن األصول الالمادية ،أمثلة على ذلك .كذلك الشأن بالنسبة
إلــى الب ــرنامج االســتعجالي ،الــذي لــم تتــم مواكبتــه بمراجعــة العــدة التنظيميــة .مــن جانــب آخــر ،يجــب أن يخضــع التطــور
الرقمــي ،لقوانـي ــن تنظيميــة ،ـكـي يكــون رافعــة لتحــول التعليــم العالــي ،كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك.
أمــا القانــون  ،01 .00فيتعي ــن إخضاعــه للمراجعــة ،ليكــون منســجما مــع دســتور اململكــة ،ومــع التطــورات والتغي ـرات الت ــي
عرفهــا التعليــم العالــي ،ومقاييــس الجــودة والبحــث واالبتــكارخــال العقــود األخي ــرة.
ي ــنبغي ،مــن جانــب آخــر ،إعطــاء األهميــة ملرحلــة بلــورة اإلصالحــات قبــل اإلعــان عنهــا ،ووضــع آليــات ،وإجـراءات ،وجدولــة
خاصــة بتطبيقهــا.

التوصية  .2إشراك الفاعليـن واستثماردرايتهم عبـرمقاربة تشاركية (صاعدة)
يؤدي تسارع وت ــيرة إنتاج املعرفة واإلعالم وتداولهما ،إلى تغيي ـرات على املستويي ــن الوطن ــي والدولي ،يمتد أث ــرها إلى التعليم
العالي؛ ومن هنا ضرورة تبنـي استـراتـيجيات للمالءمة والتكييف ولإلصالح املستمر ،مع ضمان تعبئة الفاعليـن حول هذه
اإلصالحــات.
تقت�ضي قيادة التغييـرمنطقا مزدوجا:
•منطق القيادة ،دون أن تكون عمودية على مستوى قراراتها ،أي من املركزإلى الجامعات ،فهي التـي تحدد األولويات
الوطنـية ،وتضع تخطيطا مقرونا بمقاربة تـراكمية ومعبئة؛
•منطــق ومقاربــة تشــاركيان ،يتعي ــن أن يواكبــا اإلصالحــات ،ويســمحان بظهــور فاعلي ــن علــى مســتوى الجامعــات .ذلــك
أن رؤســاء الجامعــات ونوابهــم ،وأعضــاء املجالــس ،والعمــداء ،واملدي ــرون ،ورؤســاء الشــعب ،ومنســقو املســالك،
يلعبــون دور املنشــط مــع األســاتذة والهيئــة اإلداريــة والطلبــة.
وي ــنبغي أن يتســق هــذان املنطقــان مــع عمليتـي ــن استـراتـيجيتـي ــن فــي طــور االنجــاز ،وهمــا :الالمركزيــة (الجهويــة املتقدمــة)
والالتمركــز اإلداري (ميثــاق الالتمركــز).

التوصية  .3تعبئة األطراف املعنـية حول جودة نظام التعليم العالي
إن اإلصــاح شــأن مجتمعــي ،يســتلزم بالضــرورة ،انخـراط العديــد مــن األطـراف املعن ــية ،عــاوة علــى الفاعلي ــن الداخليي ــن
للجامعــة أو لســلطة الوصايــة:
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•فالنقابــات املمثلــة لألســاتذة وللمستخدمي ــن ،ال ي ــنبغي أن ي ــنحصردورهــا فــي املطالــب املهن ــية ،بــل يتعي ــن عليهــا أن
تكــون كذلــك قــوة اقت ـراحية لالرتقــاء بجــودة التعليــم العالــي؛
• كمــا تشــكل املقــاوالت طرفــا معن ــيا ،وي ــنبغي عليهــا املســاهمة فــي تقويــة جــودة التكوي ــنات ،وتثمي ــن الجامعــة باعتبارهــا
ملكا مشتـركا .ويعتبـرانخراطها في تصور هندسة املسالك والتكويـنات والتداريب ،أساسـيا لتـرجمة حاجات القطاع
االقتصادي ،واســتباقها ،واملســاهمة في تأطي ــرالشــباب؛
• تعتبـرالجمعيات العلمية ،طرفا معنـيا بتطور الجامعة ،رغم أن صوتها غيـرمسموع اآلن ،إن لم نقل غيـرموجود.
فهذه الجمعيات تشهد على وجود «جماعة» علمية حقيقية متخصصة ،وهي تعب ــرأيضا عن تنظيم جماعي ،قادر
علــى ممارســة اليقظــة العلميــة املؤديــة إلــى التغيي ــر؛
•يتعي ــن علــى الجهــة ،وعلــى الجماعــات املحليــة ،ت ــرجمة حاجيــات مناطقهــا علــى مســتوى التكوي ــن والبحــث التنمــوي،
والعمــل علــى إشــعاع الجامعــة باملجــال الت ـرابي املعن ــي؛
•تنشــروســائل اإلعــام أخبــارا عــن الجامعــة؛ وغالبــا مــا تشــكل هــذه األخبــارصــدى للشــبكات االجتماعيــة ،وال تتطــرق
ســوى للتجاوزات الت ــي يمكن أن تحصل داخل الجامعات ،مثل الرشــوة أو الغش .والحال ،أن الوســائل اإلعالمية،
طــرف معن ــي فــي هــذا املســارنحــو الجــودة؛ فهــي تســاهم فــي التعبئــة حــول الجامعــة ،مــن خــال التـركي ــزعلــى نقــط قــوة
ومكامــن ضعــف عمليــة اإلصــاح ،وأيضــا مــن خــال املناقشــات ،والتواصــل حــول التجــارب الناجحــة واملبــادرات
املبتكــرة ،وكذلــك حــول املنافســات واملباريــات العلميــة والثقافيــة لفائــدة الطلبــة .ويتعي ــن علــى الجامعــة بدورهــا،
االرتقــاء بصورتهــا فــي وســائل اإلعــام ،مــن خــال إنجــاح اإلصالحــات واحت ـرام أخالقيــات املهنــة.
ي ــنبغي علــى مســؤولي الجامعــات ،تعبئــة هــذه األطـراف املعن ــية حــول مشــروع الجامعــة .ويمكــن عقــد لقــاءات منتظمــة علــى
مســتوى كل جامعــة ،بي ــن جميــع األطـراف املعن ــية ،لدعــم تعبئــة موصولــة حــول عمليــة اإلصــاح ولتعزي ــزقيــادة س ــيرورته.
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خاتمة

خاتمة
يشــكل تقري ــراملجلــس األعلــى للت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي حــول نظــام التعليــم العالــي ،املنــدرج ضمــن أهــداف نظــام
الت ــربية والتكوي ــن والبحــث العلمــي املحــددة فــي الرؤيــة االستـرات ــيجية  ،2030-2015مســاهمة فــي تعميــق التوجهــات
االستـرات ــيجية لهــذه الرؤيــة ،فيمــا يتعلــق أساســا ،بالجــزء الخــاص بالتعليــم العالــي بمختلــف مكوناتــه.
ويستجيب إدراج التفكيـرفي إصالح التعليم العالي ضمن أولويات أعمال املجلس ،من دون إقرارألي تـراتبية بيـن األسالك
التـربوية ،لعدة اعتبارات وجيهة ،نذكرمن بيـن أهمها:
ّ
يثمن مجموع مكتسباتهم بشهادات
•قيمة التعليم العالي وأهميته بوصفه سلكا تتويجيا للمسارالتـربوي للمتعلميـنِ ،
وطنـية ،تسمح لهم بولوج الحياة املهنـية وباالندماج االجتماعي؛
•الربــط العضــوي بي ــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار ،حيــث تشــكل جميعهــا ،حاليــا وأكث ــر مــن أي وقــت
م�ضــى ،رهانــات حاســمة فــي التنافــس الدولــي علــى موضوعــات إنتــاج املعرفــة والث ــروات الالماديــة ،واالســتثمار فــي
الرأســمال البشــري؛
•الوضعيــة الراهنــة للتعليــم العالــي الوطن ــي فــي شــموليته ،املتســم بعــدة اختــاالت ومشــاكل موضوعيــة ،ذات صلــة
بعــدم التــوازن بي ــن التطــور الديمغرافــي للمسجلي ــن ،املرشــح لالرتفــاع فــي الســنوات املقبلــة ،والتقــدم البطــيء لطاقــة
املؤسســات االست ــيعابية ،وجمــود أعــداد املكلفي ــن بالتأطي ــرالبيداغوجــي واإلداري ،وقلــة املــوارد املاليــة املخصصــة
ملختلــف كيانــات التعليــم العالــي ،وخصوصــا املســالك ذات االســتقطاب املفتــوح ،الت ــي تســتقبل حوالــي  % 90مــن
الطلبــة املسجلي ــن بهــذا الســلك؛
•الشوائب والنقائص التـي ميـزت تطبيق نظام «إجازة  -ماستـر -دكتوراه» ،باعتباره العمود الفقري لتنظيم التعليم
العالي الوطنـي منذ إصدارالقانون 01. 00؛
•املردوديــة الداخليــة والخارجيــة الضعيفــة لهــذا الســلك الت ــربوي ،وعــدم مالءمــة مواصفــات املكونـي ــن فــي إطــاره،
للحاجيــات والتحــوالت الجاريــة فــي ســوق الشــغل.
هكــذا ،فــإن هــذا التقري ــرعــن إصــاح التعليــم العالــي ،حــدد ،باالعتمــاد علــى دراســات تقييــم نظــام التعليــم العالــي الوطن ــي،
وخصوصا على التقريـراملنجزمن طرف الهيئة الوطنـية للتقييم لدى املجلس ،حول نظام االستقطاب املفتوح 7 ،رافعات
و 58توصيــة مــن أجــل إصــاح اختــاالت نظــام التعليــم العالــي ،وتحديثــه ،وتأهيلــه ،ـكـي يقــوم باملهــام املوكولــة إليــه فــي تنميــة
بالدنــا ،الت ــي انخرطــت فــي تنافس ــية جهويــة ودوليــة ،باتــت حدتهــا تــزداد أكث ــرفأكث ــر.
من هذا املنظور ،فإن نظام التعليم العالي مطالب ،لكي يـنخرط فعليا في هذا املسار ،ويـندرج ضمن إطاراإلصالح الشامل
للمنظومة الوطنـية للتـربية والتكويـن والبحث العلمي ،كما تؤطره الرؤية االستـراتـيجية لإلصالح  ،2030 – 2015بالتحرر
من وضعية رد الفعل املتمثلة في التعاطي التجزيئي مع الحاالت ،استجابة للتحديات الطارئة التـي تواجهه .لذلك ،يتعيـن
َ
القيــام بتفكي ــرعميــق ،يشــكل هــذا التقري ــرمنطلقــه املهيــكل ،الــذي ي ــنبغي إغنــاؤه بمســاهمات الهيئــات املؤهلــة والفاعلي ــن
املعنـيي ــن ،مــن أجــل التوصــل إلــى خارطــة طريــق استـرات ــيجية ،وطرائــق تطبيقيــة عمليــة ،تأخــذ بعي ــن االعتبــار العوامــل
الرئيس ــية واملحـ ّـددة واملُ ّ
لحــة ،التاليــة:
ِ
•ضــرورة االنخـراط فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب ،بتقديــم عــرض للتكوي ــن متالئــم مــع تطلعــات وانتظــارات
املشــروع املجتمعــي املغربــي ،وحاجيــات ســوق الشــغل ،وأهــداف اإلدمــاج االجتماعــي ملختلــف الفئــات املعن ــية؛
•ضــرورة القيــام ،داخــل العــرض البيداغوجــي ،وداخــل تنظيــم وحكامــة مؤسســات التعليــم العالــي ،بإدمــاج التغي ـرات
العميقة ،والتحوالت التـي وسمت الثورة الرقمية بها جميع قطاعات ومكونات هذا النظام من قبيل :تقدم املعارف
األكاديميــة والتكنولوجيــة ،االبتــكارات املتعلقــة باكتســاب التعلمــات ،والتعلــم ،والتعليــم ،أنمــاط تدبي ــر وحكامــة
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املؤسســات والتنظيمــات ،العالقــات بي ــن الفاعلي ــن ،تدعيــم كفايــات التأطي ــر ،االرتقــاء بشــروط االســتقبال ،اإليــواء
والتنشــيط داخــل الفضــاءات املخصصــة للطلبــة الــخ...؛
•ضــرورة مراجعــة كيفيــات تـرس ــيخ مؤسســات التعليــم العالــي داخــل محيطهــا الت ـرابي ،فــي ضــوء تطــورات الحكامــة
التـرابية ،وعلى خلفية الجهوية املتقدمة ،مما يستدعي آليات جديدة للتعاقد بيـن الجامعات ،وبيـن الدولة والجهة،
وكذلــك مــع الفاعلي ــن االقتصاديي ــن وعالــم املقاولــة ،واملجتمــع املدن ــي ،وبيئــة مؤسســات التعليــم العالــي ب ــرمتها.
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ملحق :مفاهيم ومصطلحات

ملحق
يستعمل هذا التقري ــرمجموعة من املفاهيم املفتاحية املرتبطة بالتعليم العالي ببالدنا .وس ــيكون من املفيد ،التذكي ــرهنا
بتعاريف هذه املفاهيم املتكررة في هذا التقري ــر ،استنادا على مصدري ــن مرجعيي ــن:
•اإلطارالقانونـي للتعليم العالي املتمثل في القانون 01 .00؛
•الرؤية االستـراتـيجية لإلصالح .2030 – 2015

التعليم العالي
•حســب القانــون  ،01. 00فــإن مســؤولية التعليــم العالــي املؤســس علــى مبــادئ االحت ـرام واالنفتــاح ،تعــود إلــى الدولــة.
وهــو ال يشــمل ســوى القطاعــات العموميــة والخاصــة .كمــا ي ــنتظم فــي أســاك ومســالك ووحــدات ،ويتــوج بشــهادات
وطن ــية.
•حســب الرؤيــة االستـرات ــيجية ،فهــو يشــكل أحــد مكونــات املنظومــة الت ــربوية الت ــي يحيــل عليهــا مفهــوم «املدرســة».
كما يشــكل مرحلة للتعليم بعد الباكالوريا ،تتمي ــزباســتقاللها االداري واملالي واألكاديمي واملنظم في أســاك اإلجازة،
املاست ــروالدكتــوراه ،عــاوة علــى انعــدام الحواجــزبي ــن هــذا التعليــم وبي ــن التكوي ــن املهن ــي ومؤسســات البحــث.
وهو إما عمومي ،أو خاص أو عتـيق.

الجامعة
•حســب القانــون  ،01 .00فهــي عبــارة عــن مؤسســات عموميــة تتمتــع بالشــخصية املعنويــة وباالســتقاللية اإلداريــة
واملاليــة ،تقــوم عــادة بتقديــم التعليــم والتكوي ــنات األساس ــية وتمنــح الشــهادات املتعلقــة بهــا .كمــا تنظــم تكوي ــنات
مســتمرة لفائــدة األشــخاص املنخرطي ــن أو غي ــر املنخرطي ــن فــي الحيــاة العمليــة ،مــن أجــل االســتجابة لحاجيــات
فرديــة وأخــرى جماعيــة ،مــع التمتــع باالســتقاللية البيداغوجيــة والعلميــة والثقافيــة .وهــي إمــا متخصصــة أو متعــددة
التخصصــات.
زيــادة علــى التكوي ــنات ،األساس ــية واملســتمرة ،بإمــكان الجامعــات تقديــم خدمــات مــؤدى عنهــا بموجــب اتفاقيــات ،أو
خلــق حاضنــات للمقــاوالت املجــددة ،أو اســتثمارالشــهادات واإلجــازات وتســويق منتوجــات أنشــطتها.
•حســب الرؤيــة االستـرات ــيجية ،فهــي فضــاء ملمارســة الحريــة الفكريــة واألكاديميــة ،وهــي مدعــوة لوضــع ب ـرامج للبحــث
بشراكة مع الجهات والجماعات التـرابية وأيضا مع الهيئات الدولية ،في إطارالتكامل بيـن السـياسة الوطنـية للبحث
العلمــي واالخت ــيارات العلميــة للجامعــات ،وهنــا تب ــرز الحاجــة إلــى خلــق مرصــد ملالءمــة املهــن والتكوي ــنات الجديــدة مــع
حاجيات سوق الشغل ،حيث تقوم بمهامها لتعريف استـراتـيجية التكويـن بمؤسسات التعليم العالي وتكويـن األطر
والتكوي ــن املهن ــي.

األستاذ الباحث
•حســب القانــون  ،01.00فهــو ي ــنتمي إلــى مســتخدمي الجامعــات؛ حيــث يعي ــن األســاتذة الباحثــون مــن طــرف رئيــس
الجامعــة .وتتخــذ الق ـرارات املتعلقــة بتـرس ــيمهم وت ــرقيتهم وســلوكهم بعــد أخــذ رأي اللجــان متســاوية األعضــاء،
وباقت ـراح مــن اللجــان العلميــة باملؤسســات الجامعيــة املعن ــية.
ويضــم مجلــس الجامعــة ثالثــة ممثلي ــن عــن األســاتذة الباحثي ــن منتخبي ــن مــن طــرف أقرانهــم بــكل مؤسســة جامعيــة.
ويمكنهــم أيضــا أن يكونــوا أعضــاء بمجلــس تنس ــيق مؤسســات التعليــم العالــي غي ــرالتابعــة للجامعــات.
•حســب الرؤيــة االستـرات ــيجية :يشــكل األســاتذة الباحثــون واألطــر العاملــة بالجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي
هيئــة رئيس ــية داخــل املدرســة (كمــا تتصورهــا الرؤيــة) ،ومــن هنــا ضــرورة تحديــد مهامهــم ،مــع مراعــاة التكامــل بي ــن
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أنشــطة التعليــم والبحــث والتأطي ــر ،واألنشــطة املوجهــة نحــو البحــث أو املتمركــزة حــول التدبي ــر ،مــع التنصيــص ()...
على تحديد شامل وموحد ملهنة األستاذ الباحث ،وتوضيح مهامه وأدواره الحالية واملستقبلية ،والتأكيد على حرية
مبادرتــه فــي مجــاالت البيداغوجيــا والبحــث واالبتــكار.
ملحوظة :لإلشارة ،فإن وضعية األستاذ الباحث (كما هو شأن مؤسسات التعليم العالي عموما) ،ضمن التصور الوطنـي
كمــا فــي الفهــم الدولــي ،مرتبطــة بمفاهيــم «حريــة التعبي ــر» و»االســتقاللية» .أنظــربهــذا الخصــوص قـراراملجلــس الدســتوري
الفرنس ــي بتاريــخ  93/7/29الــذي يذكــربــأن «وظائــف األســاتذة الباحثي ــن تقت�ضــي مــن حيــث طبيعتهــا ومــن أجــل مصلحــة
الخدمــة ،ضمــان حريــة التعبي ــرواالســتقاللية لهــؤالء األســاتذة».

استقاللية الجامعة
•حسب القانون  : 01 .00تتمتع الجامعات في إطارالقيام باملهام املوكولة إليها ،باالستقاللية البيداغوجية والعلمية
والثقافيــة .ويمكــن أن تخضــع بعــض أنشــطة التكوي ــن والبحــث لتعاقــدات متعــددة الســنوات ،توقــع بي ــن الجامعــات
والدولــة.
ويخضع نظام التعليم العالي في شموليته لتقييم منتظم ،يتعلق بمردوديته الداخلية والخارجية ويهم كل الجوانب
البيداغوجيــة واإلداريــة والبحثيــة .وي ــرتكزهــذا التقييــم ،فضــا عــن االفتحاصــات البيداغوجيــة واملاليــة واإلداريــة،
على التقييم الذات ــي لكل مؤسســة للت ــربية والتكوي ــن ،وعلى اســتطالع مرحلي آلراء الفاعلي ــن التـربويي ــن وشــركائهم.
•حســب الرؤيــة االستـرات ــيجية ،يتعلــق األمــر بمكتســب مــن مكتســبات الحكامــة الالمركزيــة ،ي ــرتبط باالســتقاللية
اإلدارية واملالية واألكاديمية ،في إطارمجال وحدود واحتـرام األدوارواملهام؛ هذه االستقاللية يجب أن تكون مرفوقة
بإلـزام صــارم باملحاســبة .ومــع ذلــك ،فــإن الجامعــة ال تتمتــع باســتقاللية التعيي ــن ،الــذي يظــل محــددا بعــدد املناصــب
املاليــة املمنوحــة مــن طــرف الــوزارة الوصيــة.
وتتجلى هذه االستقاللية في فتح مسالك جديدة بحسب حاجيات التكويـن والبحث املرتبطة بالجهوية.

مؤسسات التعليم العالي غيـرالتابعة للجامعات
•حســب القانــون  :01 .00تتخــذ مؤسســات التعليــم العالــي غي ــرالتابعــة للجامعــات شــكل مــدارس ومعاهــد أو مراكــز.
ويمكنهــا أن تنتظــم فــي شــعب تتوافــق مــع التخصصــات ومجــاالت الدراســة والبحــث.
وعلى غرارالجامعات ،فإن التعليم بهذه املؤسسات يـنتظم في أسالك ومسالك ووحدات ،تتوج بشهادات وطنـية.
وهــي تمــارس مهامهــا فــي إطــار الس ــياسة الوطن ــية للتعليــم العالــي (تكوي ــن أساس ــي ومســتمر ،بحــث علمــي ،الــخ،)...
وتســاهم فــي تطوي ــر التكامــل وفــي وضــع جســور مــع املؤسســات الجامعيــة.
يتضمن قطاع مؤسسات التعليم العالي غيـرالتابعة للجامعات ( )EESNRPUحاليا 71 ،مؤسسة مرتبطة بمختلف
القطاعات الوصية وذات وضعيات قانونـية متمايـزة .وتتوزع هذه املؤسسات على  4أقطاب تكويـنية وهي:
 املؤسسات العلمية والتقنـية؛ مؤسسات التكويـنات اإلدارية واالقتصادية والقانونـية واالجتماعية؛ املؤسسات البيداغوجية؛ مؤسسات التكويـنات العسكرية والشبه عسكرية.ولم تتطرق الرؤية االستـراتـيجية من جهتها ،ملعالجة خاصة لهذه املؤسسات.
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