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كلمة شكر
لــــم يكــــن لهــــذا التقييــم أن ينجــز لــوال مســــاهمة عــدة فاعلين من
القطــــاع الــــوزاري للتربية الوطنية.
أوال ،نتوجـــه بخالـــص الشـــكر لمســـؤولي قطـــاع التربية الوطنية الــذين
قدمــوا للهيئــــة الوطنيــة للتقييــم كل المعطيــــات اإلحصائيــة التــــي
ّ
تخــــص األساتذة.
الســادة مديــري األكاديميــات الجهويــة
كمــا نتوجــه بالشــكر إلــى ّ
للتربيــة والتكويــن الذيــن سـ ّ
ـهلوا إجــراء البحــث الميدانــي فــي الجهــات
األربــع المســتهدفة فــي هــذا البحــث :جهــة الشــرق ،جهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة ،جهــة مراكــش آســفي وجهــة ســوس ماســة.
ونتوجــه بالشــكر واالمتنــان لــكل المفتشــات والمفتشــين التربوييــن
ومديــرات ومديــري المؤسســات التعليميــة الذيــن شــاركوا فــي
المجموعــات البؤريــة التــي ُنظمــت بالهيئــة الوطنيــة للتقييــم والذيــن
قدمــوا لنــا تقييماتهــم النوعيــة لمهنــة التدريــس وطبيعــة عالقاتهــم
مــع األســاتذة فــي مؤسســاتهم.
خالــص امتناننــا وشــكرنا لجميــع األســتاذات واألســاتذة الذيــن شــاركوا
فــي هــذه الدراســة وتقاســوا معنــا تجربتهــم وخبرتهــم وتقديرهــم
لمهنتهــم.
وأخيـ ًرا ،نتقــدم بالشــــكر الخالــــص إلــى مديــري المؤسســات التعليميــة
التــي ُأجريــت فيهــا المقابــات والمجموعــات البؤريــة مــع األســاتذة،
ممــا ســهل تنظيــم العمــل الميدانــي ونجاحــه.

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

مقدمة
متــر املدرســة العموميــة املغربيــة «بأزمــة تعلــم» .وتؤكــد
التقييــات التــي تســتخدم الروائــز املمعــرة ،ســواء منهــا
الوطنية«،كالربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات (،»)PNEA
أو الدوليــة ،مثل«االتجاهــات الدوليــة يف دراســة الرياضيــات
والعلــوم ( ،») TIMSSأو «الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى
التقــدم يف القــراءة ( ،»)PIRLSأو «الربنامــج الــدويل لتقييــم
الطــاب ( »)PISAضعــف مســتوى مكتســبات وكفايــات عــدد
ال يســتهان بــه مــن التالمــذة ،وخاصــة يف مســتوى التعليــم
األســايس(((.
وعــى الرغــم مــن كــون هــذا الضعــف يعــود إىل عــدة عوامــل،
فــإن العديــد مــن األعــال األكادمييــة تتفــق عــى أهميــة
«عامــل األســتاذ» الــذي يؤثــر بشــكل قــوي يف مكتســبات
التالمــذة وإنجازاتهــم .ومثــة اتفــاق واســع عــى أن جــودة
النظــام الرتبــوي رهينــة بجــودة أســاتذته .ويف املقابــل ،وبشــكل
غــر مبــارش ،ال ميكــن لجــودة األســاتذة أن تتجــاوز جــودة
السياســات العموميــة التــي تشــكل بيئــة عملهــم يف املدرســة،
وتوجــه انتقاءهــم ،وتوظيفهــم ،وتطورهــم ،وترقيهــم(((.

ويبــدو أن الظرفيــة االقتصاديــة مواتيــة للــروع يف هــذا
اإلصــاح .ذلــك أن تحــول البنيــة العمريــة لألســاتذة التــي متيــل
نحــو التشــبيب التدريجــي ،ومخطــط وزارة الرتبيــة الوطنيــة
والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي الــذي
يــروم توظيــف أكــر مــن  200 000أســتاذ يف أفــق عــام 2030
مــن أجــل تلبيــة احتياجــات املنظومــة الرتبويــة ،يتيحــان فرصــة
مهمــة لضــخ أســاتذة مبواصفــات جديــدة يف النظــام الرتبــوي؛
وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم يف تجديــد املدرســة املغربيــة.
غــر أن اإلج ـراءات املرافقــة لخطــة التوظيــف هــذه ،وخاصــة
يف الســنوات األخــرة ،مل تــرق إىل مســتوى االنتظــارات ،بســبب
الــردد الــذي طبــع تخطيــط الحاجــة إىل األســاتذة ،والطريقــة
املترسعــة التــي تــم بهــا توظيفهــم مــن قبــل األكادمييــات
الجهويــة للرتبيــة والتكويــن ،والــذي تــم يف ظــل ظــروف
غــر مواتيــة ،وقــر مــدة التكويــن الــذي مل يخضــع ألي
تنظيــم مســبق .وبالفعــل ،فقــد أدى توظيــف األســاتذة عــى
عجــل ،خاصــة يف ســنة  2016بســبب الزيــادة الكبــرة يف
أعــداد التالمــذة املتمدرســن ،إىل عــدم االنســجام الــذي ميــز،
منــذ أكــر مــن عقــد مــن الزمــن ،السياســات العموميــة يف
مجــال تدبــر هيئــة التدريــس .تشــهد عــى ذلــك التغــرات
املتتاليــة واملفاجئــة التــي عرفتهــا سياســات توظيــف األســاتذة
وتكوينهــم :كإنشــاء املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن
( )CRMEFيف ســنة  ،2012والفصــل بــن التكويــن والتوظيــف
يف ســنة  ،2015والتوظيــف مبوجــب عقــود يف ســنة ( ،2016ثــم
التخــي عــن نظــام العقــود) ،وإعــادة هيكلــة التكويــن ابتــداء
مــن ســنة((( ( 2018اإلجــازة يف الرتبيــة  +ســنتان مــن التكويــن
يف املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن) .وهكــذا ،صــار
كل مجهــود مــن أجــل االرتقــاء والتطــور عام ـاً مــن العوامــل
املعيقــة لالرتقــاء برتبيــة جيــدة.

ومراعــاة لألهميــة البالغــة التــي يكتســيها دور األســاتذة يف
جــودة التعليــم ،جعلــت الرؤيــة اإلس ـراتيجية لإلصــاح -2015
 2030مــن تجديــد مهــن التعليــم ،وتكويــن األســاتذة ،أحــد
الركائــز الرئيســية لإلصــاح .ففــي الرافعــة التاســعة ،وضعــت
تحســن أداء األســاتذة عــى رأس األولويــات التــي مــن شــأنها
االرتقــاء بجــودة املدرســة املغربيــة ،وتحســن أدائهــا .وقــد
حــددت هــذه الرؤيــة اإلس ـراتيجية ،التــي تؤكــد عــى مهننــة
الفاعلــن الرتبويــن ،عــددا ً مــن املبــادئ والتوصيــات التــي يجب
أن تهيــكل عمليــة تجديــد مهــن الرتبيــة والتكويــن .وأول إجـراء
أوصــت بــه هــو إعــادة تحديــد املهــام ،واألدوار ،واملواصفــات
املتعلقــة بهــذه املهــن ،مبــا يســاير متطلبــات املجتمــع ،وتطــور
ويف هــذا الســياق ،تقــدم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلس
وظائــف املدرســة وخدماتهــا يف املغــرب وعــر العــامل.
األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي يف هــذا التقريــر
ومــن جهتــه ،أفــرد القانــون اإلطــار  ،17-51املتعلــق بنظــام
نتائــج دراســة هدفهــا الرئيــس هــو تقييــم الربامــج والسياســات
الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،ســت مــواد للمــوارد
العموميــة املتعلقــة برجــال ونســاء التعليــم مــن أجــل قيــاس
البرشيــة.
فعاليتهــا ،ومتاســكها ،وصالحيتهــا؛ مــع إبـراز تصــورات األســاتذة
1 . Le rôle crucial des enseignants : Attirer, former et retenir des enseignants de qualité, OCDE, 2005
2 . Araujo, M. et al. (2016), “Teacher Quality and Learning Outcomes in Kindergarten”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 131/3, pp. 1415-1453

 . 3مرســوم رقــم  2.15.588صــادر يف  24مــن شــوال  10( 1436أغســطس  )2015بتغيــر املرســوم رقــم  2.02.854الصــادر يف  8ذي الحجــة  10 ( 1423فربايــر
 )2003بشــأن النظــام األســايس الخــاص مبوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة.
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واألســتاذات بوصفهــم فاعلــن رئيســيني .والغــرض مــن هــذا
التقريــر هــو التســاؤل حــول السياســات والربامــج العموميــة
املتعلقــة بهيئــة التدريــس ،والنظــر يف مــدى إســهامها يف تزويــد
املــدارس املغربيــة بأســاتذة جيديــن .وهكــذا ،ســيتم فحــص
وتحليــل جاذبيــة مهنــة التعليــم للطــاب ،وكيفيــات انتقــاء
األســاتذة وتوظيفهــم ،وتكوينهــم ،وتحفيزهــم ،وتدبــر مســارهم
املهنــي ،واالرتقــاء بحياتهــم الشــخصية واملهنيــة؛ اســتنادا إىل
املعطيــات امليدانيــة ،والنصــوص التنظيميــة ،مــع مقارنتهــا
باملعايــر الدوليــة املتعلقــة مبهننــة التعليــم.

4

تقرير موضوعاتي

وتتمثــل الفرضيــة الكامنــة وراء هــذه األســئلة يف أن جــودة
األســاتذة ال ميكــن أن تتجــاوز جــودة السياســات العموميــة
التــي تحــدد ظــروف عملهــم ،وتوجــه انتقاءهــم ،وتوظيفهــم،
وتكوينهــم ،وارتقاءهــم .واألســتاذ يف القســم الــدرايس هــو نتــاج
عمليــة سياســة عموميــة كاملــة؛ قادتــه إىل مامرســة هــذه
املهنــة .ولذلــك ،فــإن افتقــار هــذه السياســة إىل الفعاليــة،
واالتســاق ،واالنســجام ،والصالحيــة ،البــد وأن يكــون لــه تأثــر
ســلبي عــى جــودة هيئــة التدريــس.

المنهجية
اعتمــد هــذا التقريــر مقاربــة كيفيــة حيــث قامــت الدراســة
املنجــزة حــول األســاتذة بتعبئــة عــدة أدوات للبحــث .وتتكــون
هــذه الدراســة مــن مقارنــة دوليــة للسياســات العموميــة
املتعلقــة مبهنــة التعليــم ،وتحليــل اإلطــار القانــوين والتنظيمــي
الــذي ينظــم عمــل األســاتذة يف املغــرب ،وتحليــل املعطيــات
املتعلقــة بالتغــر الدميغـرايف لهيئــة التدريــس ،ودراســة ميدانيــة
اعتمــدت املقابــات البؤريــة مــع جامعــات مــن الفاعلــن
الرتبويــن ،ومقابــات مــع األســاتذة.
 .1اإلطار النظري والمفاهيمي

عــى التمكــن مــن طــرق التدريــس الفعالــة التــي ســيتم
تطبيقهــا يف األقســام الدراســية .وتتقاســم أفضــل نظــم
التكويــن مجموعــة مــن الخصائــص املشــركة؛ كوجــود
معايــر للتدريــس تســتند إىل البحــث التدخــيrecherche( ،
 ،)-actionوالرتكيــز عــى التكويــن التطبيقــي يف األقســام
الدراســية ،وتنظيــم تداريــب ميدانيــة لفائــدة األســاتذة
املبتدئــن مــع أســاتذة مــن ذوي الخــرة ،والتكويــن املســتمر
الــذي يركــز عــى التوجيــه واإلرشــاد ( ،)mentoringواملرافقة
( ،)coachingونظــام اختيــار جــد صــارم للمكونــن ،إلــخ.
• التقييــم :وجــود نظــام للتقييــم والرتقيــة يشــجع األســاتذة
عــى بــذل الجهــد ،والعطــاء ،واألداء الجيــد .وتتميــز نظــم
التعليــم عاليــة األداء بقدرتهــا عــى ربــط أداء األســاتذة
برتقيتهــم املهنيــة ،بحيــث تتــم ترقيــة أفضــل األســاتذة
ومكافأتهــم.

يف األدبيــات الدوليــة ،يهتــم تحليــل السياســات العموميــة
املتعلقــة باألســاتذة ،عمومــاً ،بأنظمــة العمــل عــى مســتوى
املــدارس وقوانينــه ومبادئــه ،وباألنظمــة الرتبويــة التــي تشــكل
هيئــة التدريــس ،وتحــدد مامرســاتها .ويف الســياق الرتبــوي
املغــريب ،متــت معالجــة هــذا الجانــب يف ســياق الربنامــج
الوطنــي لتقييــم املكتســبات ( )PNEA2019الــذي خصــص • البيئــة املدرســية :إىل جانــب خصائصهــا الذاتيــة ،تتأثــر
جــزء كب ـرا ً منــه للعالقــة بــن األســاتذة ومكتســبات التالمــذة .مردوديــة األســتاذ وأداؤه ،أيضـاً ،بالظــروف املحيطة مبامرســته
ومــع ذلــك ،فــإن مــا يســمى «السياســة األســتاذية»((( تغطــي ملهنتــه ،عــى املســتويني املــادي (عــدد التالمــذة يف القســم
املجــاالت التــي تؤثــر مبــارشة يف األســاتذة وعملهــم :القوانــن ،الواحــد ،وموظفــي املدرســة ،وتوافــر العتــاد والتجهيــزات
وعمليــات توظيــف األســاتذة((( ،وتكوينهــم األســاس واملســتمر ،املدرســية  )...وعــى املســتوى الرتبــوي (نوعيــة الربامــج
واالســتئناس ،واإلرشــاد ،والتوجيــه ،والتعلــم املهنــي ،وردود والكتــب املدرســية ،وتوفــر عــدة مبنينــة وإجرائيــة ملعالجــة
الفعــل ،والتقييــم ،وتطــور املســار املهنــي ،والقيــادة((( ...مشــاكل التعلــم واضطراباتــه والتكفــل بهــا)...
وهكــذا ،فــإن املقارنــة الدوليــة بــن السياســات العموميــة
• تدبــر املســار املهنــي :ويعــر عنــه بالرتقــي ،والحوافــز املاليــة،
الخاصــة باألســاتذة هــي التــي وجهــت اإلطــار املفاهيمــي
وأيضــا ،بآفــاق الرتقــي.
لهــذا التقريــر ،وشــكلت املعيــار الــذي تــم مــن خاللــه تقييــم
السياســة العموميــة املغربيــة يف مجــال مهنــة التعليــم.
وقــد اســتخدمت كل هــذه األبعــاد مبثابــة شــبكة لقـراءة الهيئــة
التعليميــة وتحليلها.
ولهــذا ،يغطــي هــذا التحليــل املداخــل املفاهيميــة التاليــة مــع
مراعــاة أبعادهــا:
 .2التحليل الوثائقي

• االنتقــاء :ويشــمل بعديــن :القــدرة عــى اجتــذاب أفضــل تتضمــن الوثائــق الرســمية (القوانــن ،واملراســيم ،والقــرارات،
الطــاب إىل مهــن الرتبيــة والتكويــن ،ودور طــرق التوظيــف واملذكــرات الوزاريــة ،إلــخ) كل اإلجــراءات والسياســات
العموميــة .لذلــك يتعــن عــى التحليــل الوثائقــي أن يحــدد
وفعاليتهــا يف انتقــاء أفضــل املرشــحني.
الخصائــص الرئيســية لتدبــر هيئــة التدريــس ،واملنطــق الــذي
• التكويــن :يتعلــق األمــر بقــدرة التكوينــن األســاس واملســتمر
يُنظِّــم السياســات العموميــة املرتبطــة بــه .ونتيجــة لذلــك،
1 . Politiques efficaces pour les enseignants : Perspectives de PISA, OCDE 2018

 . 2الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،الربنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ والســنة
الثالثــة ثانــوي إعــدادي PNEA-2019 ، 2020
3 . Darling-Hammond, L. et al. (2017), Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World, Jossey-Bass,
San Francisco.
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وتحليلهــا.

وشــمل هــذا التحليــل مســتويني :األول ،كيفــي ،ويركــز عــى
األطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تخضــع لهــا هيئــة التدريــس:
وثائــق سياســة املــوارد البرشيــة لقطــاع الرتبيــة الوطنيــة،
والنظــام األســايس الخــاص مبوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة،
والقوانــن ،واملراســيم ،واملذكــرات الوزاريــة ،إلــخ .وقــد تــم
تحليــل جميــع هــذه الوثائــق بدقــة.

يســتند هــذا التقريــر إىل بحــث ميــداين كيفــي يجمــع بــن
أداتــن :املقابــات البؤريــة مــع جامعــات مــن الفاعلــن
الرتبويــن ،واملقابــات نصــف املوجهــة .بالنســبة للمقابــات
البؤريــة ،كان الفاعلــون املســتهدفون هــم األســاتذة ومديــرو
املؤسســات التعليميــة ،واملفتشــون الرتبويــون ،مــع الحــرص
عــى املقارنــة بــن إجاباتهــم ،وبحــث التقاطعــات فيــا بينهــا،
والتأكــد ،بالتــايل ،مــن وضوحهــا وصوابهــا .وكان هــدف هــذه
املقابــات البؤريــة مزدوجــاً:

أمــا املســتوى الثــاين مــن التحليــل فهــو كمــي ،ويتعلــق بالتطــور
 فهــم اآلراء ،واملواقــف ،والدوافــع ،واإلدراكات ،واألفــكارالدميغــرايف لهيئــة التدريــس .واســتنادا إىل إحصائيــات قطــاع
والتصــورات املتعلقــة باملدرســة ،ومهنــة التعليم ،والسياســات
الرتبيــة الوطنيــة ،يهــدف هــذا التحليــل الكمــي إىل معرفــة مدى
العموميــة التــي تشــكلها؛
مســايرة تطــور أعــداد األســاتذة ،وبصفــة أعــم ،تطــور سياســة
املــوارد البرشيــة ،الحتياجــات النظــام التعليمــي .ولهــذه الغايــة - ،اســتخالص ،مــن خــال أســئلة تقييميــة ،العنــارص الرضوريــة
تــم تحليــل عــدة مــؤرشات ،كتطــور عــدد األســاتذة (حســب لتقييــم الربامــج واإلجـراءات والسياســات العموميــة املتعلقــة
النــوع ،ومــكان العمــل ،)...ونســبة التالمــذة إىل األســتاذ الواحد ،باألســاتذة ،والوقــوف عــى جوانــب القــوة والقصــور فيهــا،
والهــرم العمــري ألعضــاء هيئــة التدريــس ،والتقاعــد ،والحاجــة والعمــل عــى تصحيحهــا.
إىل األســاتذة.
وإلنجــاز هــذه املقابــات البؤريــة عــى الوجــه املطلــوب،
وضــان متثيليــة جيــدة للســاكنة موضــوع الدراســة ،تــم تنويــع
 .3المقارنة الدولية
يف بدايــة هــذه الدراســة ،أجــري تحليــل شــامل لألدبيــات العينــة حتــى تعكــس الواقــع ،وتســمح بإبـراز جميــع وجهــات
الدوليــة املتعلقــة مبهنــة التعليــم يف أبعادهــا املختلفــة .يتعلــق النظــر .وهكــذا روعيــت يف تكوينهــا املتغـرات التاليــة :النــوع
األمــر بــأداة مرجعيــة للمقارنــة بــن املغــرب وبقيــة دول (ذكور/إنــاث) ،ووســط العمــل (حــري ،وشــبه حــري،
العــامل ( .)benchmarkingأخــذت عينــة الدراســات العلميــة وقــروي) ،والســلك التعليمــي (ابتــدايئ ،وثانــوي إعــدادي،
املرجعيــة مــن البلــدان املتقدمــة والبلــدان الســائرة يف طريــق وثانــوي تأهيــي) ،ونــوع التعاقــد (أســاتذة موظفــون ،وأســاتذة
النمــو ،وخاصــة منهــا بلــدان أفريقيــا ،وآســيا ،وأمريــكا الالتينيــة .أطــر األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن) ،والخــرة املهنيــة
(يف بدايــة أو وســط أو نهايــة املســار املهنــي) .مــن الناحيــة
اســتخدمت املقارنــة املرجعيــة بشــكل مســتعرض يف جميــع الرتابيــة ،شــمل البحــث أربــع جهــات هــي طنجــة  -تطــوان
مراحــل التحليــل .هنــاك حلــول يجــري تطبيقهــا يف جميــع الحســيمة ،ومراكــش  -آســفي ،والجهــة الرشقيــة ،وســوس –
أنحــاء العــامل لتوظيــف األســاتذة ،واختيارهــم ،وتكوينهــم ماســة .ويف كل جهــة مــن هــذه الجهــات ،أجريــت مقابلتــان
تكوينــا أساســيا ومســتمرا .ومــن الواضــح أن السياســات املطبقة بؤريتــان مــع األســاتذة ،شــارك فيهــا  98أســتاذا ( 55امــرأة
يف تلــك البلــدان ليســت مســتقلة عــن مســتويات منوهــا ،وعــن و 43رجــا) .وباإلضافــة إىل ذلــك ،أجريــت مقابلتــان بؤريتــان
رأســالها البــري .ومــع ذلــك ،فقــد تــم الرتكيــز عــى القيمــة أخريتــان مــع مديــري املؤسســات التعليميــة واملفتشــن
املضافــة لألســاتذة التــي ميكــن أن تســهم يف توفــر تعليــم أكــر الرتبويــن.
فعاليــة ،وذي جــودة يف املغــرب .لذلــك ،متــت دراســة عــدة
جوانــب :دور األســاتذة وأثــر مامرســاتهم البيداغوجيــة يف أجريــت املقابــات البؤريــة واملقابــات نصــف املوجهــة وفق ـاً
أداء التالمــذة ،ونظــام انتقــاء املرشــحني ملهنــة التعليــم ،ونظــم لدالئــل املناقشــة املنظمــة تبعــا ملحــاور الدراســة وأســئلتها.
التكويــن األســاس واملســتمر لألســاتذة ،وتدبــر حياتهــم املهنيــة ،وقــد مكنــت املقابــات نصــف املوجهــة مــع األســاتذة مــن
واإلرشاف ،والتفتيــش الرتبــوي...
تعميــق بعــض الجوانــب .وبفضــل الوقــت األطول الــذي أعطي
للمســتجوبني ،تــم اختبــار االتجاهــات والفرضيــات الرئيســية،
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وقدمــت عنــارص أخــرى مكنــت مــن اإلحاطــة مبوضــوع هــذه
الدراســة .وهنــا أيضـاً ،تــم تنويــع العينــة (مــن حيــث الجنــس،
والعمــل ،وســلك التدريــس ،واألقدميــة يف املهنــة ،إلــخ) لــي
تعكــس الواقــع ،ومتكــن مــن إب ـراز وجهــات النظــر املختلفــة.
وقــد أجريــت يف املجمــوع  48مقابلــة نصــف موجهــة مــع
األســاتذة (انظــر امللحــق .)1
وتعكــس البيانــات النوعيــة التــي أدمجــت حرفيــا يف هــذا
التقريــر األفــكار ووجهــات النظــر التــي تتكــرر يف املناقشــات،
ويتقاســمها العديــد مــن الفاعلــن .ومــا أمــى هــذه املنهجيــة
الكيفيــة هــو كــون هــذا التقريــر يعكــس ،بطريقــة تأمليــة،
خطابــات الفاعلــن عــن مهنتهــم ،ويقــارن بينهــا ،ويجعــل
الفاعلــن يتحــاورون فيــا بينهــم بنقــل خطاباتهــم حرفيــا
وإدماجهــا يف نــص التقريــر.

يف املغــرب ،اســتهدفت دراســة «زمــن التدريــس»  40مؤسســة
تعليميــة ( 20مدرســة ابتدائيــة و 20ثانويــة إعداديــة) يف
 6جهــات هــي طنجة-تطوان-الحســيمة ،وفاس-مكنــاس،
والرباط-ســا-القنيطرة ،والــدار البيضاء-ســطات ،ومراكــش-
اســفي ،وسوس-ماســا .ولإلحاطــة بأســباب تغيبــات األســاتذة
يف املــدارس ،اســتعملت الدراســة عــدة أدوات للبحــث (انظــر
امللحــق  .)2وبنــاء عــى مــا تقــدم ،تــم اســتجواب  40رئيــس
مؤسســة تعليميــة و 120أســتاذ و 280تلميــذ وتلميــذة عــى
الصعيــد الوطنــي.
وهكــذا ضاعــف هــذا التقريــر مــن املداخــل واملنهجيــات التــي
تتنــاول مهنــة األســتاذ -وهــي االشــكالية املحوريــة للرتبيــة
الوطنيــة يف املغــرب ،-والكيفيــة يتــم بهــا بنــاء هــذه املهنــة يف
إطــار السياســة الرتبويــة.

 .5البحث «زمن التدريس»

مــوازاة مــع معطيــات البحــث الوصفــي «مهنــة األســتاذ»،
عبــأت الدراســة بيانــات بحــث آخــر .ويتعلــق األمــر بدراســة
«زمــن التدريــس» ،وهــي عبــارة عــن بحــث كيفــي أجرتــه
الهيئــة الوطنيــة للتقييــم مبعيــة اليونيســيف ،اســتهدف 21
بلــدا أفريقيــا ،مبــا فيهــم املغــرب .وتهــدف دراســة «زمــن
التدريــس» إىل فهــم أســباب تغيبــات األســاتذة عــى أربعــة
مســتويات :التغيــب عــن املدرســة ،والتغيــب عــن القســم
الــدرايس ،والتغيــب عــن األنشــطة التعليميــة ،وغيــاب الكفايات
البيداغوجيــة واملحتــوى املــدرس.
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الفصل األول.
ولوج المهنة
يســتلزم الوعــي بالــدور الحاســم الــذي يقــوم بــه األســاتذة((( لنظــام انتقــاء األســاتذة ،وتوظيفهــم ،وتكوينهــم ،وتدبــر
يف عمليــة تعلــم التالمــذة متطلبــات جديــدة مــن حيــث مســاراتهم املهنيــة.
السياســات العموميــة((( الراميــة إىل تثمــن الرأســال البــري.
وتؤكــد األدبيــات التــي انكبــت عــى هــذه املســألة عــى أربعــة  .1توظيف األساتذة
عوامــل رئيســية لتوفــر األســاتذة الجيديــن يف األنظمــة الرتبوية ،تشــمل عمليــة توظيــف األســاتذة بعديــن أساســن :يرتبــط
وهــي جــذب املرشــحني املؤهلــن تأهيــا عاليــا ،واالنتقــاء األول بجاذبيــة مهنــة التدريــس التــي تتوقــف عــى عــدة
الصــارم الــذي ميكــن مــن غربلــة املرشــحني واختيــار أجودهــم ،عوامــل (االنتقــاء عنــد الولــوج ،وجــودة التكويــن ،واألجــر،
وتكويــن تأهيــي يــزود األســاتذة بالكفايــات الالزمــة ،وتدبــر وظــروف العمــل ،((()...ويتوقــف الثــاين عــى كيفيــات التوظيف
محفــز للمســارات املهنييــة لألســاتذة قصــد االحتفــاظ بهــم يف وفعاليتهــا يف انتقــاء أفضــل املرشــحني.
املهنــة((( .ففــي بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
 .1.1جاذبية المهنة
تقــاس فعاليــة السياســة العموميــة يف مجــال تدبــر املــوارد
أحــد أهــم انشــغاالت العديــد مــن األنظمــة الرتبويــة هــو
البرشيــة يف مجــال الرتبيــة بهــذه العنــارص.
جاذبيــة مهنــة التعليــم ألحســن التالمــذة والطــاب .وقــد
ألحــت الرؤيــة االسـراتيجية  2030-2015عــى مهننــة الفاعلــن أظهــرت عــدة دراســات أن البلــدان التــي متكنــت مــن جــذب
الرتبويــن ،وجعلــت مــن «تجديــد مهــن التدريــس والتكويــن التالمــذة الحاصلــن عــى أعــى النتائــج املدرســية إىل مهنــة
 ...أســبقية أوىل للرفــع مــن الجــودة» ،وأحــد املحــاور الرئيســية التعليــم نــادرة .ويكتــي هــذا املوضــوع أهميــة كبــرة ألنــه
لإلصــاح ،وأعطــت ،بذلــك ،فرصــة جديــدة إلطــاق اإلصالحــات اتضــح أن جاذبيــة املهنــة تنعكــس عــى الرضــا املهنــي(((،
الرضوريــة .وكان يتعــن عــى القانــون  17-51املتعلــق بنظــام وااللتـزام ،والصــر ،واملثابــرة يف املهنــة ،وجــودة عمــل األســتاذ(((.
الرتبيــة والتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي أن يعمــل عــى
ومــن أجــل جــذب أفضــل الكفــاءات ،وتحســن اختيار األســاتذة
ترسيــع وتــرة هــذه العمليــة .ويف هــذا الســجل ،ينــص هــذا
يف املســتقبل ،تــرى الرؤيــة االسـراتيجية  2030-2015أن املرشــح
القانــون ،بشــكل خــاص ،عــى وضــع دالئــل مرجعيــة للوظائــف
يجــب أن يكــون محفــزا ملامرســة املهنــة ،وأن تكــون لديــه
والكفــاءات الالزمــة ملزاولــة مهــن الرتبيــة والتكويــن (املــادة
اســتعدادات نفســية ،ومعرفيــة ،وأخالقيــة.
)37؛ كــا يدعــو إىل مراجعــة برامــج ومناهــج التكويــن األســاس
لألســاتذة (املــادة  .)39ومــوازاة مــع ذلــك ،أطلقــت وزارة يف املغــرب ،تعــرف مباريــات توظيــف األســاتذة إقبــاال كب ـرا.
الرتبيــة الوطنيــة اعتبــارا مــن عــام  ،2017مخططــا لتوظيــف ففــي ديســمرب  ،2018ترشــح لهــذه املباريــات  220000مرشــحا
أكــر مــن  200ألــف أســتاذ بحلــول ســنة .2030
للتبــاري عــى  15000منصــب ،اختــر منهــم  149000الجتيــاز
االختبــارات الكتابيــة والشــفوية .هــل يجــب أن نســتنتج مــن
وســيحدد تفعيــل هــذه اإلجــراءات جــودة األســاتذة التــي
هــذا أن مهنــة التعليــم جذابــة؟ إن معــدل البطالــة املرتفــع جدا
ســتحدد بدورهــا خدمــات النظــام الرتبــوي يف الســنوات
بــن الشــباب الحاملــن للشــهادات الجامعيــة العليــا (حــوايل
القادمــة .فهــي تســتحق ،إذن ،قبــل كل يشء ،إصالحــا شــامال
1 . Le rôle crucial des enseignants : Attirer, former et retenir des enseignants de qualité, OCDE, 2005
2 . Politiques efficaces pour les enseignants Perspectives de PISA, OCDE, 2018.
3 . Jackson, C., J. Rockoff et D. Staiger (2014), “Teacher Effects and Teacher-Related Policies”, Annual Review of Economics, Vol. 6/1.
4 . Bruns, B., and Luque, J., (2015). Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean. Latin American Development
Forum Series. Washington, DC: World Bank.
5 . Tatto, M. et al. (2012), Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics in 17 Countries: Findings from the IEA Teacher
Education and Development Study in Mathematics (TEDS – M), International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA),
Amsterdam
6 . Jean-Louis Berger et Yannick D’Ascoli, « Les motivations à devenir enseignant : revue de la question chez les enseignants de première et deuxième
carrière », Revue française de pédagogie, 175 | 2011, 113-146.
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 %28مــن خريجــي الكليــات حســب املندوبيــة الســامية الشــغل .وهكــذا يُنظــر إىل مهنــة التدريــس عــى أنهــا واحــدة
للتخطيــط) ال يســمح باإلجابــة باإليجــاب عــن هــذا الســؤال؛ مــن الفــرص القليلــة ،إن مل تكــن الوحيــدة املتاحــة لحامــي
خاصــة وأن مســتوى متطلبــات ولــوج هــذه املهنــة منخفــض هــذا النــوع مــن الشــهادات.
جــدا ً(((.
وباإلضافــة إىل الحصــول عــى عمــل ،هنــاك دافــع خارجــي آخــر
ومــع مراعــاة بنيــة التعليــم العــايل ،وأنــواع الولــوج بالنســبة يؤثــر يف اختيــار هــذه املهنــة أال وهــو «ســاعات العمــل والعطل
لحامــي شــهادة البكالوريــا ،يالحــظ أن املؤسســات ذات املدرســية» .إن مهنــة التدريــس تســمح بالتوفيــق بــن الحيــاة
االســتقطاب املحــدود هــي التــي تســتحوذ عــى حصــة األســد املهنيــة والحيــاة األرسيــة .وغالبــا مــا يكــون هــذا الدافــع هــو
مــن أحســن الطلبــة الحاصلــن عــى شــهادة البكالوريــا؛ أي املحفــز األســايس الــذي يدفــع النســاء إىل اختيــار مهنــة التعليــم
أولئــك الذيــن حصلــوا عــى أعــى الدرجــات يف امتحانــات هــذه كــا تقــول هــذه األســتاذة« :هــذه الوظيفــة هــي أيضــا
الشــهادة .وال يبقــى أمــام الباقــن مــن اختيــار ســوى ولــوج األنســب للمــرأة يف املغرب.أعمــل نصــف يــوم ،ولــدي الوقــت
الــكايف لرعايــة أطفــايل وعائلتــي .باإلضافــة إىل العطــل املدرســية
املؤسســات ذات االســتقطاب املفتــوح.
( .»...مقابلــة مــع أســتاذة يف التعليــم الثانــوي).
ويف غيــاب معطيــات موثوقــة عــن خصائــص املرشــحني املقبولني
يف مباريــات توظيــف األســاتذة (النقــط املحصــل عليهــا يف بيــد أن غلبــة الدوافــع الخارجيــة تختلــف باختــاف املســتويات
البكالوريــا ،ويف اإلجــازة ،والتك ـرار خــال املســار الــدرايس  ،)...التعليميــة .أســاتذة التعليــم االبتــدايئ هــم أكــر القائلــن
فــإن تحليــل دوافعهــم إىل اختيــار هــذه املهنــة مفيــد جــدا ً عــددا بهــذا النــوع مــن الحوافــر .فلفــرة طويلــة ،كان أســاتذة
هــذا الســلك التعليمــي يعينــون مــن بــن الحاملــن لشــهادة
لفهــم أســبابه ونتائجــه.
((( البكالوريــا؛ مــا كان يوفــر وســيلة رسيعــة للحصــول عــى
وفقــا للنمــوذج النظــري الــذي وضعــه Kyriacout
شــغل .وحتــى األســاتذة الذيــن مــروا باملراكــز الجهويــة ملهــن
 ،Coulthardتنقســم دوافــع اختيــار مهنــة التدريــس إىل ثــاث
الرتبيــة والتكويــن ( CRMEFبعــد حصولهــم عــى اإلجــازة)
فئــات :دوافــع اإليثــار (النشــاط الذي يخــدم املجتمــع) ،ودوافع
يؤكــدون ،يف معظمهــم ،أن الحصــول عــى عمــل مســتقر كان
ذاتيــة (االهتــام الشــخيص بنشــاط التعليــم) ،ودوافــع خارجيــة
هــو الحافــز الرئيــي الــذي دفعهــم إىل اختيــار مهنــة التعليــم.
(املتعلقــة بالحصــول عــى املكافــآت أو االمتيــازات) .ويتضــح
مــن نتائــج املقابــات نصــف املوجهــة واملقابــات البؤريــة التــي تــأيت بعــد ذلــك الدوافــع الذاتيــة التــي تعــر ،عمومــا ،عــن
أجريــت مــع األســاتذة خــال هــذا البحــث امليــداين أن الدوافــع اختيــار مهنــة التدريــس إمــا بســبب امليــوالت واالســتعدادات
الخارجيــة هــي املهيمنــة عــى اختيارهــم ملهنــة التدريــس ،الشــخصية ،أو بســبب االهتــام بالتعليــم ،او لالرتيــاح والرضــا
وخاصــة منهــا الرغبــة يف الحصــول عــى عمــل ،كــا يقــول الفكريــن املرتبطــن مبامرســتها .تجــد هــذه الدوافــع مصدرهــا
هــذا األســتاذ« :ذهبــت إىل هــذه املهنــة بســبب الــرورة .يف الجاذبيــة التــي متارســها هــذه املهنــة عــى الشــخص ،إمــا ألن
بعــد حصــويل عــى شــهادة اإلجــازة يف االقتصــاد ،عانيــت مــن أحــد والديــه كان مدرســا ،أو ألن مدرســا أو أكــر أثــر يف فكــره
البطالــة ملــدة عــام .كان التدريــس هــو أول فرصــة أتيحــت يل ،أو مســاره الشــخيص .وأثنــاء املقابــات ،تــم التعبــر عــن هــذه
واغتنمتهــا» (مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة) .تتفــق الدوافــع بالعبــارات التاليــة« :لــدي أب مــدرس .كان لــه دور
عــدة شــهادات أخــرى عــى الدافــع نفســه ،كــا تؤكــد ذلــك مهــم يف اختيــاري لهــذه املهنــة» (مقابلــة مــع أســتاذ يف ثانويــة
هــذه الشــهادة« :التحقت مبركــز تكويــن األســاتذة يف عــام إعداديــة .أو « :ملــا كنــت تلميــذا ،كنــت معجبــا مبعلمــي.
 .2001كانــت ظــرويف االجتامعيــة صعبــة جــدا ً .تــويف والــدي .بالنســبة لجيــي ،األســتاذ هــو شــخص نجــح اجتامعيـاً» (مقابلــة
وكان مــن الــروري أن أجــد عمــا ودخــا مســتقرا يف أرسع مــع أســتاذة يف ثانويــة تأهيليــة).
وقــت ممكــن» (مقابلــة مــع أســتاذ التعليــم الثانــوي التأهييل).
ووفــق هــذا املنطــق ،يالحــظ أن بعــض األســاتذة مل يختــاروا
وتربــط هــذه الشــهادات ،أيضــا ،بــن نــوع الشــهادة املحصــل املهنــة ،وإمنــا اختــاروا املــادة موضــوع التدريــس« :لطاملــا
عليهــا (الفلســفة ،واألدب العــريب )...والفــرص املتاحــة يف ســوق أحببــت الرياضيــات ،وكنــت أرغــب دامئــاً يف أن أدرس هــذه
 . 7يحدث أحيانا أن مرحلة اختيار املرشحني ملبارات التوظيف تلغى بفعل حد السن الذي قد يصل إىل  50سنة.

8 . KYRIACOU C. & COULTHARD M. (2000). « Undergraduates’ views of teaching as a career choice ». Journal of Education for Teaching, vol. 26, n° 2, p.
117-126.
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املــادة» (مقابلــة مــع أســتاذة يف مدرســة ابتدائيــة)؛ «اخــرت
املــادة أوال .أنــا شــغوف بالفلســفة .املدرســة هــي فضــاء األفــكار
والفكــر .لذلــك كانــت الطريــق الطبيعــي بالنســبة يل» (مقابلــة
مــع أســتاذ يف ثانويــة تأهيليــة).
تســمح مهنــة التعليــم بإطالــة أمــد االهتــام باملــادة الدراســية
موضــوع التخصــص يف الجامعــة ،وذلــك ،بتقاســمها مــع
اآلخريــن ،ونقلهــا إليهــم .وعــادة مــا يكــون أســاتذة التعليــم
الثانــوي هــم الذيــن يعــرون عــن ارتبــاط قــوي باملــادة التــي
يدرســونها ،بــل وعــن التامهــي معهــا.
أمــا الفئــة الثالثــة مــن الدوافــع املرتبطــة باإليثــار وحــب الغري،
فهــي ال تقــوم بــدور كبــر يف اختيــار مهنــة التعليــم .فقليلــون
هــم األســاتذة املســتجوبون الذيــن تكلمــوا عــن أســباب مثــل
الرغبــة يف العمــل مــع األطفــال ،عــى ســبيل املثــال .ووفــق
األســاك التعليميــة ،إن معلمــي االبتــدايئ هــم الذيــن أشــاروا
بكــرة إىل هــذه املــررات ،ولكــن ضمــن مــررات أخــرى:
«أحــب هــذه املهنــة واالتصــال باألطفــال .وهنــاك ،أيضــا ،بعض
املزايــا مثــل ســاعات العمــل ،والعطــل املدرســية» (مقابلــة
مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة)؛ «اخــرت هــذه املهنــة
لــدور األســتاذ يف املجتمــع ( )...حصلــت عــى نقــط جيــدة يف
اإلجــازة ،وأتيحــت يل فــرص أخــرى ،ولكننــي اخــرت التعليــم
للحصــول عــى وظيفــة .لقــد جئــت مــن وســط قــروي .كانــت
ظــرويف االجتامعيــة صعبــة( »...مقابلــة مــع أســتاذ يف ثانويــة
تأهيليــة)؛ «مــن أجــل حــب املهنــة وتعليــم األطفــال ()...
إنهــا مهنــة نبيلــة تناســب النســاء» (مقابلــة مــع أســتاذة يف
ثانويــة إعداديــة).
ومــن ناحيــة أخــرى ،تكشــف نتائــج الدراســة عــن تشــكيلة
جديــدة ملواصفــات األســاتذة .يتعلــق األمــر بالتحــول إىل مهنــة
التعليــم بعــد تجربــة مهنيــة أوىل ،يف مجــال آخــر ،و/أو بعــد
فــرة مــن التدريــس يف القطــاع الخــاص .وقــد تزايــد حجــم هــذا
االتجــاه الجديــد مــع التوظيفــات الجهويــة التــي قامــت بهــا
األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن .ويرجــع ذلــك ،بشــكل
خــاص ،إىل إلغــاء أو متديــد الحــد األدىن لســن اجتيــاز مباريــات
ولــوج مهنــة التعليــم.
ويف هــذه الحالــة ،تنــدرج أســباب اختيــار مهنــة التعليــم،
عمومــا ،ضمــن الدوافــع الخارجيــة .وقــد عــر األســاتذة الذيــن
متــت مقابلتهــم عــن تذمرهــم أو عــدم رضاهــم عــن تجاربهــم

املهنية الســابقة« :بعد حصويل عىل شــهادة املاســر يف الهندســة
املدنيــة ،عملــت مهندسـاً يف قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة.
لكنــه كان عمــا غــر مســتقر .كنــا نعمــل باملــروع .ويف أي
وقــت ،إذا توقــف املــروع لســبب أو آلخــر ،ميكــن للرئيــس
أن يــرح املوظفــن .يف بعــض األحيــان عــن طريــق مكاملــة
هاتفيــة بســيطة .جئــت إىل التعليــم بحثــا عــن االســتقرار»
(مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة أطــر األكادمييــات الجهويــة
للرتبيــة والتكويــن) .بالنســبة آلخريــن ،كان اســتقرار الشــغل
هــو دافعهــم الرئيــي الختيــار هــذه املهنــة ،كــا تؤكــد ذلــك
هــذه الشــهادة« ،حصلــت عــى اإلجــازة يف القانــون الخــاص
عــام  ،2004وعملــت مكونــا يف الجمعيــات ،ويف الرتبيــة غــر
النظاميــة .كــا عملــت يف التعليــم الخــاص ملــدة  4ســنوات.
يف عــام  ،2018شــاركت يف املبــاراة  ...اخــرت هــذه الوظيفــة
خصيصــاً للحصــول عــى راتــب .منــذ عــام  ،2004مل أحصــل
عــى راتــب ،بــل عــى تعويضــات زهيــدة « (مقابلــة بؤريــة مــع
أســاتذة أطــر األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن).
البحــث عــن وظيفــة ،إذن ،هــو الحافــز الرئيــي الــذي يدفــع
املرشــحني إىل اختيــار مهنــة التعليــم .لكــن الدراســات التــي
اهتمــت بهــذا املوضــوع تتفــق عــى اآلثــار الســلبية التــي
ميارســها هــذا النــوع مــن الدوافــع الخارجيــة (االختيــار الســلبي
للمهنــة) عــى التشــبث باملهنــة ،والرغبــة يف االســتمرار يف
مامرســتها ،وعــى الرضــا وااللتــزام املهنيــن.
تــويل األنظمــة الرتبويــة األفضــل أداء اهتاممــا كب ـرا لجاذبيــة
مهنــة التعليــم((( ،وتشــرط أن يــأيت اختيــار هــذه املهنــة عــى
رأس الخيــارات املهنيــة األخــرى .وتبــن دراســة حديثــة ملنظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة أن  90%مــن األســاتذة يف بلــدان
هــذه املنظمــة ،يــرون أن إمكانيــة التأثــر يف منــو األطفــال،
واملســاهمة يف املجتمــع ،هــي التــي دفعتهــم إىل اختيــار مهنــة
التعليــم .أمــا العوامــل املتعلقــة بالخصائــص االقتصاديــة لهــذه
املهنــة ،وبظــروف عملهــا (املســار املهنــي القــار ،وســاعات
العمــل ،والعطــل ،ومــا إىل ذلــك) ،فإنهــا مل تــرد ســوى قليــا يف
ترصيحاتهــم .ويف حالــة املغــرب ،ترجــع أهميــة دور العوامــل
الخارجيــة يف اختيــار مهنــة التعليــم إىل حاجــة الشــاب إىل إيجاد
وظيفــة يف ســوق ال تقــدم الشــغل لــكل مــن يبحــث عنــه .إن
الهــروب مــن البطالــة ،وطــرد شــبحها الــذي يالحــق الشــباب،
والحصــول عــى شــغل بأجــر قــار يف الوظيفــة العموميــة،
هــا الدافعــان الرئيســيان اللــذان يكمنــان وراء اختيــار مهنــة

» ?9 . Bruinsma M. & Jansen E. (2010). « Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession
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تقرير موضوعاتي

التعليــم(.((1

التأهيــي األحســن أداء( .((1ففــي فنلنــدا وكوريــا الجنوبيــة اللتني
تحتــان مراتــب متميــزة يف تصنيفــات  ،PISAينتمي املرشــحون
املقبولــون ملامرســة مهنــة التدريــس إىل  10و 5%عــى التــوايل
مــن التالمــذة الذيــن حصلــوا عــى أفضــل النتائــج يف نهايــة
تعليمهــم الثانــوي .تعــزز هــذه االنتقائيــة عنــد الولــوج جاذبيــة
التكويــن بالنســبة للمرشــحني الجيديــن ،وتســاعد عــى تثمــن
املكانــة االجتامعيــة للمهنــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك عمليــة
انتقــاء صارمــة تجــري عــى عــدة مراحــل ،تقــوم كل واحــدة
منهــا بــدور محــدد(.((1

يف ســياق تجــد فيــه املــرأة صعوبــة يف التوفيــق بــن مســؤولية
البيــت ومســؤولية املهنــة ،تحــاول النســاء ،مــن خــال اختيارهن
ملهنــة التعليــم ،التوفيــق بــن هاتــن املســؤوليتني .وهكــذا ،فــإن
الدوافــع إىل ولــوج مهنــة التعليــم تتحــدد أساســا مــن خــال
وقائــع موضوعيــة ،ومــن خــال وضعيــة النســاء ،يف ســياق
مجتمــع قيــد التحــول .وأمــام هــذا الوضــع ،ميكــن أن نتســاءل:
هــل يوفــر النظــام الرتبــوي أســتاذا تحفــزه العوامــل الخارجيــة،
وحدهــا؟ هــل يوفــر مناخ ـاً مهني ـاً مناســبا لظهــور مهنــة تتــم
يف املغــرب ،تعــرف كيفيــات توظيــف األســاتذة وإجراءاتهــا
تنميتهــا ،والحفــاظ عليهــا حتــى نهايــة مســارها؟
نواقــص عديــدة ،ويحيــط الغمــوض ببعــض مراحلهــا .وتدعــو
مؤطر  – 1نظرة األرس إىل ملهنة
الرؤيــة االســراتيجية  2030-2015إىل توضيــح معايــر ولــوج
تتغــر النظــرة إىل مهنــة التعليــم مــن مجتمــع آلخــر .يف التكويــن األســاس لألســاتذة ومهنــة التعليــم بالنســبة لجميــع
املغــرب ،يعطــي البحــث الوطنــي «األرس والرتبيــة»( ((1فكــرة فئــات املوظفــن املدرجــة يف النظــام ،حيــث مل يكــن ولــوج
عــن جاذبيــة هــذه املهنــة ،ومــدى تشــجيع اآلبــاء أطفالهــم هــذه الوظيفــة يف املغــرب خاضعــاً لقواعــد واضحــة ملــدة
عــى أن يكونــوا أســاتذة .وبالفعــل ،تشــر الدراســة إىل أن  8.8طويلــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن هــذه القواعــد كانــت تتغــر
%مــن اآلبــاء الذيــن لهــم طفــل ي ـراوح عمــره بــن  3و 22باســتمرار مــع املذكــرات واملنشــورات الوزاريــة.
ســنة ،يتمنــون أن يختــار أوالدهــم مهنــة التدريــس ،مقابــل
مــن الناحيــة التاريخيــة ،كان لاللتحــاق بالتكويــن يف كل ســلك
% 28.2و% 26.2مــن اآلبــاء الذيــن يفضلــون ،عــى التــوايل،
مــن األســاك التعليميــة رشوطــه الخاصــة (مراكــز تكويــن
وظائــف القطــاع العــام ،والوظائــف الحــرة ألوالدهــم.
املعلمــن بالنســبة للتعليــم االبتــدايئ ،واملراكــز الرتبويــة الجهوية
وباإلضافــة إىل ذلــك ،إن % 23.9مــن اآلبــاء يختــارون
بالنســبة للتعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،واملــدارس العليا لألســاتذة
التعليــم مهنــة لبناتهــم يف الدرجــة الثانيــة بعــد الوظائــف
بالنســبة للتعليــم الثانــوي التأهيــي) .لكــن إحــداث املراكــز
الحــرة ( .)35%ويف بلــدان أخــرى ،مثــل الصــن ،والهنــد،
الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن ســنة  ،2012وتجميــع مراكــز
وغانــا ،وماليزيــا ،يشــجع أكــر مــن % 50مــن اآلبــاء أطفالهــم
تكويــن املعلمــن واملراكــز الرتبويــة الجهويــة فيهــا ،أدى إىل
عــى أن يصبحــوا معلمــن ((1(.وهنــاك اختالفــات كبــرة بــن
إعــادة تنظيــم هــذه الــروط .ومنــذ ذلــك الحــن ،صــارت
البلــدان فيــا يتعلــق مبــدى تشــجيع اآلبــاء األجيــال الشــابة
مباريــات ولــوج هــذه املراكــز مفتوحــة يف وجــه املرشــحني
عــى امتهــان مهنــة التعليــم .ففــي الصــن ،وماليزيــا ،يقــارن
الحاملــن لإلجــازة األساســية أو املهنيــة عــى األقــل وحدهــم.
األســاتذة باألطبــاء (الدكاتــرة)( .((1ويف كوريــا الجنوبيــة،
وينــص هــذا التنظيــم الجديــد عــى أن تكــون مباريــات ولــوج
يحظــى وضــع األســاتذة باحــرام كبــر ،ويف ســنغافورة،
ســلك التعليــم االبتــدايئ مفتوحــة لحامــي اإلجــازة كيفــا كانت
تحظــى املهنــة بتقديــر كبــر(.((1
تخصصاتهــم األكادمييــة؛ بينــا يشــرط يف مباريــات ولوج ســليك
التعليــم الثانــوي اإلعــدادي أو التأهيــي ،أن تكــون شــهادة
 .2.1كيفيات وإجراءات التوظيف
أرســت النظــم الرتبويــة األحســن أداء يف العــامل ،وفقــا للرتتيــب اإلجــازة التــي يحملهــا املرشــح مطابقــة للتخصــص املطلــوب
الــدويل  ،PISAإجـراءات جــد صارمــة النتقــاء األســاتذة ،حيــث (أي للــادة التعليميــة التــي سيدرســها املرشــح يف حــال نجاحــه
يتــم اختيارهــم ،عمومــا ،مــن بــن  30٪مــن تالمــذة الثانــوي يف املبــاراة ،وتخرجــه مــن مركــز التكويــن) .ومنــذ ســنتني ،تقــرر
10 . Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie, Résultats de TALIS 2018 (Volume I), OCDE, 2019

 . 11الهيئة الوطنية للتقييم ،املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،األرس والرتبية :تصورات طموحات وانتظارات2019 ،

12 . Global Teacher Status Index 2018, Varkey Foundation. 2018
13 . Ibid
14 . PISA 2015. Les défis du système éducatif français et les bonnes pratiques internationales. 2016
15 . Barber, M. &Mourshed, M. (2007). Les clés du succès des systèmes scolaires les plus performants. Londres : McKinsey &Company
16 . Ibid
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إرشاك الجامعــات يف التكويــن ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،دون
تحديــد لكيفيــات توظيــف املتخرجــن منهــا بعــد تكوينهــم(.((1
يخضــع املرشــحون ملباريــات التوظيــف وولــوج مراكــز التكويــن
النتقــاء أويل عــى أســاس دراســة امللفــات ،والنقــط املحصــل
عليهــا خــال ســنوات الدراســات الجامعيــة .ولكــن هــذه
املرحلــة ال تحــرم دامئــا.

باللغــة الفرنســية .والواقــع أن املفتشــن الرتبويــن الذيــن متــت
مقابلتهــم ،والذيــن شــاركوا يف لجــان التوظيــف ،يؤكــدون أن
«مســتوى املرشــحني يف اللغــة الفرنســية ضعيــف ،بــل وضعيــف
جــدا ً» .والنتيجــة هــي أن مديــري مؤسســات التعليــم االبتــدايئ
يجــدون أنفســهم مــع جــزء مهــم مــن األســاتذة غــر القادريــن
عــى التدريــس باللغــة الفرنســية « :إن توزيــع األقســام يف
بدايــة الســنة الدراســية هــو لحظــة توتــر قــوي بــن املديــر
واألســاتذة .عمليــا ،ال أحــد تقريبــا يريــد أن يتكلــف بالتدريــس
باللغــة الفرنســية .وبشــكل عــام ،إن مســتوى األســاتذة يف هــذه
املــادة ضعيــف ،ويتدهــور ســنة بعــد أخــرى»( .مقابلــة بؤريــة
مــع مديــري املــدارس).

وتشــمل املبــاراة اختباريــن كتابيــن :األول عــام ،يتعلــق بقضايــا
الرتبيــة والتكويــن بشــكل عــام؛ والثــاين خــاص ،يختــر املرشــحني
يف املهــام املتصلــة باملنصــب املتبــارى عليــه .وتشــمل املبــاراة،
أيضــا ،اختبــارا شــفويا عــى شــكل مقابلــة مــع لجنــة املبــاراة
حــول قضايــا متنوعــة ،لتقييــم مــدى قــدرة املرشــح عــى
يف التعليــم الثانــوي ،يقبــل عــى اجتيــاز مبــاراة توظيف أســاتذة
االضطــاع باملهــام املرتبطــة بالرتبيــة والتكويــن.
اللغــة الفرنســية حاملــو شــهادة اإلجــازة يف القانــون (القســم
إىل أي مــدى تســاعد عمليــة انتقــاء األســاتذة هــذه عــى الفرنــي)؛ وهــو مــا يثــر ،أيضـاً ،عــدة أســئلة حــول مــدى قــدرة
توظيــف أفضــل املرشــحني وأجودهــم؟ ينظــر الفاعلــون الذيــن املتخرجــن مــن هــذا املســلك عــى تدريــس هــذه املــادة .قــد
تــم اســتجوابهم (األســاتذة ،واملفتشــون الرتبويــون ،ومديــرو نجــد ،يف بعــض الحــاالت ،تطابقــا بــن مــادة التخصــص األصليــة
املؤسســات التعليميــة إلــخ) ،بعــن نقديــة إىل هــذه العمليــة .واملــادة املدرســة ،كأن يعــن حامــل شــهادة اإلجــازة يف التاريــخ
لتدريــس مــاديت التاريــخ والجغرافيــا ،مثــا.
فمــن خــال اش ـراطه مســتوى اإلجــازة لولــوج مهنــة التعليــم،
ينحــاز املغــرب إىل املامرســات الدوليــة املعمــول بهــا يف مجــال بخصــوص اختبــارات ولــوج املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة
توظيــف األســاتذة .صحيــح أن هــذه السياســة قــد ســمحت والتكويــن ،فإنهــا ،متامــا كربامــج التكويــن يف هــذه املراكــز،
للمــدارس بالحصــول عــى أســاتذة مــن مســتوى عــال مــن توضــع عــى مقــاس املرشــحني الحاصلــن عــى اإلجــازة يف علــوم
الناحيــة األكادمييــة والفكريــة ،ولكــن فعاليتهــا مــن الناحيــة الرتبيــة .فعــى الرغــم مــن كــون هــؤالء املرشــحني ال ميثلــون
العمليــة توضــع موضــع تســاؤل .يقــول أحــد مديــري املراكــز ســوى حــوايل  10%مــن مجمــوع املرشــحني لتلــك املباريــات،
الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن« :القيمــة املضافــة إال أن االمتحانــات الكتابيــة والشــفوية تعطــي مكانــة الصــدارة
للدراســات الجامعيــة بشــأن مواصفــات األســاتذة املتدربــن للمعــارف الرتبويــة ،والبيداغوجيــة ،والديداكتيكيــة .والواقــع
املقبولــن يف املركــز منخفضــة للغايــة .املرشــحون املقبولــون أن املرشــحني لهــذه املباريــات يأتــون مــن جميــع التخصصــات،
يصلــون بنقــص كبــر ،مبــا يف ذلــك يف مــواد تخصصهــم « (مقابلة وليــس مــن املفــرض فيهــم أن يكونــوا ،يف هــذه املرحلــة ،عــى
مــع مديــر مركــز جهــوي ملهــن الرتبيــة والتكويــن).
درايــة بتلــك املعــارف .ويعتــر بعــض األســاتذة الذيــن أجريــت
معهــم املقابــات أن مــن شــأن هــذا األمــر أن يقــوض مبــدأ
يشــكك العديــد مــن الفاعلــن يف جــودة التعليم الجامعــي الذي
تكافــؤ الفــرص بــن املرشــحني« ((1(:جميــع التخصصــات
يتلقــاه املرشــحون قبــل ولوجهــم مهنــة التعليــم .وباإلضافــة إىل
حــارضة يف املبــاراة .عندمــا تكــون االمتحانــات موجهــة نحــو
ذلــك ،فــإن ســلك التعليــم االبتــدايئ مفتــوح يف وجــه الحاملــن
األســئلة التــي تتعلــق بالبيداغوجيــا والديداكتيــك أو الرتبيــة،
لإلجــازة ،كيفــا كانــت مــادة تخصصهــم .يرتتــب عــن ذلــك عدم
فإنهــا تعطــي ،بالــرورة ،االمتيــاز لبعــض املرشــحني عــى
التطابــق بــن مواصفــات األســاتذة وطبيعــة عملهــم ومهامهــم.
حســاب اآلخريــن .ثــم إن تلــك املعــارف هــي التــي يفــرض
ويشــكل التمكــن مــن اللغــة ،عــى ســبيل املثــال ،وخاصــة
اكتســابها أثنــاء التكويــن( »...مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن
اللغــة الفرنســية ،مشــكلة حقيقيــة .ذلــك أن األســتاذ مدعــو إىل
األســاتذة أطــر األكادمييــات).
أن يكــون «مــزدوج اللغــة» ،وأن يــدرس باللغــة العربيــة ،كــا
 17املذكــرة عــدد  090/15بتاريــخ  29يوليــوز  2015يف شــأن تنظيــم مباريــات ولــوج ســلك تأهيــل أطــر هيئــة التدريــس باملراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن
لنيــل شــهادة التأهيــل الرتبــوي – دورة 2015
18 . Maghnouj, S. et al., Examen du cadre d’évaluation de l’Éducation au Maroc, OCDE, 2018.
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يف العديــد مــن األنظمــة الرتبويــة ،تقــوم كل مرحلــة مــن
مراحــل املبــاراة بــدور محــدد .حيــث تهــدف االختبــارات
الكتابيــة إىل تقييــم املعــارف األساســية للمرشــحني يف الق ـراءة
والكتابــة والحســاب .أمــا االمتحانــات الشــفوية ،فرتكــز عــى
حوافــز املرشــح ،ومؤهالتــه العالئقيــة والتواصليــة( .((1ويحــذر
املفتشــون الرتبويــون الذيــن تــم اســتجوابهم مــن بعــض
الجوانــب التــي ميكــن أن تحــرف العمليــة عــن هدفهــا الرئيــي
الــذي هــو اختيــار أفضــل املرشــحني .يتعلــق أحــد هــذه
الجوانــب بحــوض التوظيــف ،حيــث الحــظ بعــض املفتشــن
الرتبويــن« :أن إلغــاء االنتقــاء األويل خطــأ كبــر .مــن قبــل،
كان يلــزم أن يحصــل املرتشــح عــى معــدل  14و 15يف البكالوريــا
ليقبــل الجتيــاز املبــاراة ،مــا يســمح باالختيــار يف حــوض جيــد.
أمــا اليــوم ،فإننــا نختــار مــن بــن املتوســطني والضعفــاء جــدا ً»
(مقابلــة بؤريــة مــع املفتشــن الرتبويــن).
يف غيــاب دليــل مرجعــي للوظائــف والكفايــات ،ال يتوفــر
أعضــاء لجنــة املبــاراة عــى فكــرة واضحــة عــن املواصفــات
التــي يجــب أن تتوفــر يف املرشــحني؛ كــا أن عــدم صالحيــة
أدوات اختبــارات املبــاراة يزيــد يف غمــوض الرؤيــة .يوضــح
هــذا املفتــش الرتبــوي الــذي شــارك يف عــدة لجــن مباريــات
توظيــف األســاتذة ذلــك ،قائــا « :هنــاك اختــاالت طــوال
العمليــة .أوالً ،إن املواصفــات التــي نبحــث عنهــا غــر محــددة،
ألنــه ال يوجــد إطــار مرجعــي .ونتيجــة لذلــك ،ال نعــرف مــا هي

الكفايــات التــي يجــب أن نبحــث عنهــا لــدى املرشــح .هــذا
يتوقــف ،إذن ،عــن تقديــر أعضــاء اللجنــة .ثــم ،يف الســنوات
األخــرة ،يتــم االمتحــان الكتــايب عــى شــكل أســئلة متعــددة
الخيــارات ( .)QCMمــا هــي الصفــات التــي ميكــن الحكــم
عليهــا عــى أســاس أســئلة متعــددة الخيــارات؟» (مقابلــة
بؤريــة مــع املفتشــن الرتبويــن).
وبــدوره ،تعــرض املنطــق الــذي يحكــم التوظيــف ،والــذي
يســتند إىل عــدد الوظائــف التــي يتعــن شــغلها ،النتقــادات
شــديدة« :الحقيقــة هــي أن التوظيــف محكــوم مبنطــق
كمــي .نحتــاج إىل عــدد معــن مــن األســاتذة ،إذن يجــب
توظيفهــم .ويف كثــر مــن األحيــان ،نوظــف مرشــحني مبســتوى
ضعيــف جــدا ً قصــد اســتيفاء العــدد املطلــوب» (مقابلــة بؤريــة
مــع مفتشــن تربويــن).
مارســت عمليــات التوظيــف الواســعة النطــاق التــي عرفتهــا
الســنوات األخــرة ضغوطــا عــى لجــان التوظيــف التــي
وجــدت نفســها ملزمــة بتصحيــح آالف األوراق ،وإجـراء مئــات
املقابــات الشــفوية ،الســيام وأن عمليــات تعيــن األســاتذة أطــر
األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن تجــري يف آجــال زمنيــة
ضيقــة جــدا.

جدول  .1مباريات توظيف األساتذة املتعاقدين ()2017-2016
عمليات

االعالن
نرش اإلعالنات يف الجرائد
آخر أجل لتقديم ملفات الرتشيح
االنتقاء األويل مللفات الرتشيح
اإلعالن عن قامئة املرشحني املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية
االختبارات الكتابية
إعالن ونرش قامئة املرشحني الناجحني يف االختبارات الكتابية
االختبارات الشفوية
إعالن النتائج النهائية

ويعهــد بــاإلرشاف عــى عمليــات التوظيــف إىل لجنــة تتألــف
مــن رئيــس ،ونائــب الرئيــس ،وأربعــة أعضــاء عــى األقــل .يتــم
تعيــن هــؤالء األعضــاء مبوجــب مرســوم لألكادمييــة الجهويــة
للرتبيــة والتكويــن مــن بــن املفتشــن الرتبويــن أو األســاتذة

التواريخ

 2نوفمرب 2016
 4نوفمرب 2016
 19نوفمرب 2016
 20-22نوفمرب 2016
 23نوفمرب 2016
 25-26نوفمرب 2016
اعتبا ًرا من  1ديسمرب 2016
اعتبا ًرا من  5ديسمرب 2016
اعتبارا من  12ديسمرب 2016

املشــهود لهــم بالكفــاءة العلميــة والبيداغوجيــة .وتتمثــل
مهمتهــم يف اإلرشاف عــى العمليــة برمتهــا (االنتقــاء األويل،
واالختبــارات الكتابيــة والشــفوية) ،ووضــع ،بعــد املــداوالت،
قامئــة املرشــحني الناجحــن والئحــة االنتظــار.

19 . Sahlberg, P. (2010), The secret to Finland’s success: Educating teachers. Stanford Center for Opportunity Policy in Education: Research Brief. Palo
Alto, CA: Stanford University.
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أشــار املفتشــون الرتبويــون املســتجوبون الذيــن شــارك بعضهــم وذكائهــم العاطفــي.
يف هــذه اللجــان إىل أن رشوط االنتقــاء الجيــد غــر متوفــرة
وباملثــل ،يتــم انتقــاء املرشــحني يف ســنغافورة بنــاء عــى أهميــة
يف هــذه املباريــات .ذلــك أن تشــكيل اللجــن ،وعــدد امللفــات
مســارهم الــدرايس والجامعــي ومتيــزه ،وعــى دوافعهــم الذاتيــة
التــي يتعــن معالجتهــا ،واآلجــال القصــرة جــدا املحــددة لهــذه
للتعليــم واهتاممهــم باألطفــال .ويتــم تقييــم مســتوى لغتهــم
العمليــة ،تجعــل هــذه املهمــة صعبــة .عــى ســبيل املثــال،
عــن طريــق اختبــار ومقابلــة شــفوية مــع ثالثــة مديــري
بالنســبة لعمليــة التوظيــف التــي متــت يف ديســمرب  ،2018مــن
مؤسســات .ميكــن ذلــك مــن تحليــل شــخصيتهم ،وتقديــر
بــن  220,000طلــب ترشــيح املتوصــل بهــا ،مل يقبــل الجتيــاز
قدراتهــم ،واتجاهاتهــم قبــل أن يلتحقــوا مبركــز التكويــن
االختبــارات الكتابيــة ســوى  149,000ملــف الذيــن تتوفــر
الوحيــد يف البلــد ،املرتبــط بــوزارة الرتبيــة الوطنيــة والتابــع
فيهــم الــروط القانونيــة.
لهــا ،وهــو املعهــد الوطنــي للرتبيــةNational Institute for( .
مــن جانبهــم ،يــرى األســاتذة أن االختبــارات تجــرى ،أحيانــاً.((2()Education ،
يف ظــروف ال تناســب املرشــحني ،كــا تشــهد عــى ذلــك هــذه
 .3.1أشكال جديدة من التوظيف
الشــهادة« :بالنســبة لالمتحــان الشــفوي ،كان هنــاك العديــد
مــن املرشــحني .كنــا يف عــن املــكان منــذ الســاعة  9صباحــا ،اعتمــدت وزارة الرتبيــة الوطنيــة سياســة جديــدة لتوظيــف
وانتظرنــا حتــى الســاعة  3بعــد الــزوال .التعــب والضغــط األســاتذة منــذ عــام  .2016وقــد لجــأت األكادمييــات الجهويــة
العصبــي يقلــان مــن الرتكيــز ،وبالتــايل ،مــن فــرص النجــاح .للرتبيــة والتكويــن إىل التوظيــف مبوجــب عقــود باعتبــاره
وباإلضافــة إىل ذلــك ،مل تكــن هنــاك أيــة قاعــدة بخصــوص مــدة «خيــارا اسـراتيجيا ال رجعــة فيــه» ،يف ســياق عــرف فيــه عــدد
املقابلــة :البعــض اجتــاز االختبــار يف  10دقائــق ،والبعــض اآلخــر األســاتذة انخفاضــا حــادا؛ مل يعــد يســاير احتياجــات النظــام
يف  40دقيقــة .كل يشء يتوقــف عــى لجنــة االنتقــاء»( .مقابلــة الرتبــوي.
 .1.3.1السياق واألسس
بؤريــة مــع أســاتذة أطــر األكادمييــات).
إن مســتوى االنتقــاء عنــد الولــوج ،ووضــوح إج ـراءات املقابلــة
الشــفوية بالنســبة لــكل مرشــح ،مــن العوامــل التــي تعــزز
جاذبيــة مهنــة التدريــس .أمــا عكــس ذلــك ،فهــو يفتــح البــاب
أمــام املرشــحني الذيــن ال يختــارون مهنــة التعليــم إال لكونهــم
ال يتوفــرون عــى خيــار آخــر ،وعــى فــرص أخــرى؛ وهــذا مــا
يــيء لســمعة التكويــن ،ويقلــل مــن شــأن املكانــة االجتامعيــة
ملهنــة التعليــم.

حطــم العــام الــدرايس  2017-2016رقــا قياســيا يف خصــاص
األســاتذة .وبالفعــل ،فبســبب اإلحــاالت عــى التقاعــد ،وصــل
عــدد األســاتذة يف هذا املوســم  210,367مقارنة بـــ  222,736يف
املوســم الــدرايس الســابق  .2016-2015حصــل هــذا يف الوقــت
الــذي انتقــل عــدد التالمــذة يف االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي
والتأهيــي مــن  5.82مليــون إىل  5.95مليــون تلميــذ وتلميــذة
خــال هــذا املوســم.

تــويل البلــدان التــي تتوفــر عــى أنظمــة تعليميــة عاليــة األداء
اهتاممــا كبـرا لهــذه العمليــة .ففــي فنلنــدا ،عــى ســبيل املثــال،
تتكــون عمليــة انتقــاء األســاتذة مــن مرحلتــن :مرحلــة االنتقــاء
األويل ،وتــروم اختبــار كفايــات املرشــحني يف اللغــة ،والرياضيات،
وحــل املشــكالت .وتتكــون املرحلــة الثانيــة ،التــي تنظمهــا
الجامعــات ،مــن اختبــار كتــايب يقيــس قــدرات املرشــحني
وكفاياتهــم ،وعمــل جامعــي لتقييــم كفاياتهــم التواصليــة،
ومقابلــة فرديــة لتقييــم تحفزهــم وكفاياتهــم التواصليــة،

ويعــزى اتســاع هــذا العجــز يف عــدد األســاتذة ،إىل حــد
كبــر ،إىل غيــاب تدبــر توقعــي ،واســتباقي ،ودقيــق للمــوارد
البرشيــة عــى املــدى املتوســط والبعيــد .كان ذلــك التدبــر
يخضــع لتقلبــات املناصــب املاليــة التــي تحــدث كل عــام يف
إطــار قانــون املاليــة .لذلــك مل يكــن إحــداث املناصــب يتبــع
احتياجــات النظــام الرتبــوي ،كــا كان تزايــد عــدد األســاتذة
املحالــن عــى التقاعــد يزيــد مــن تفاقــم الوضعيــة.

20 . Bruns, B., and Luque, J., (2015). Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean. Latin American Development
Forum Series. Washington, DC: World Bank
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تقرير موضوعاتي

جدول  .2حالة املوارد البرشية بني عامي  2006و2016
السنة املالية

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
املجموع

املناصب التي تم خلقها

4.000
3.500
2.766
3.200
9.000
6.000
7.200
8.000
7.000
7.000
8.340
66.006

الخروج للتقاعد

2.293
2.622
2.321
3.055
4.185
4.650
6.152
7.000
9.022
9.098
9.472
59.870

226
452
445
809
956
738
879
1.526
2.957
4.116
6.700
19.804

مجموع الخروج للتقاعد

الحاجيات املرتاكمة

2.519
3.074
2.766
3.864
5.141
5.388
7.031
8.526
11.979
13.214
16.172
79.674

1.481
426
0
-664
3.859
612
169
-526
-4.979
-6.214
-7.832
19.551

املصدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي.

يبــن هــذا الجــدول بوضــوح أثــر اإلحــاالت عــى التقاعــد عــى
أعــداد األســاتذة ،لدرجــة أنــه ،اعتبــارا مــن عــام  ،2013مل تعــد
املناصــب املاليــة املحدثــة تغطــي حتــى اإلحــاالت عــى التعاقد.
ومــا هــو غــر مفهــوم ،هــو أن الــوزارة الوصيــة واصلــت قبــول
طلبــات التقاعــد املبكــر عــى الرغــم مــن تنامــي العجــز يف عــدد
األســاتذة 1526 :يف عــام  ،2013و 2957يف عــام  ،2014و 4116يف
عــام  ،2015و 6700يف عــام .2016
ومــوازاة مــع ذلــك ،مل يكــن خلــق املناصــب يف إطــار القوانــن
املاليــة يســاير تزايــد الحاجــات إىل األســاتذة .وقــد تكــون
اعتبــارات امليزانيــة ،كذلــك ،هــي التــي أملــت اللجــوء إىل
التوظيــف مــن خــال األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن.
ذلــك أن التحكــم يف كتلــة األجــور مســألة رئيســية بالنســبة
للســلطات العموميــة؛ بــل هــو التــزام مــن املغــرب تجــاه
صنــدوق النقــد الــدويل يف إطــار خــط االئتــان والســيولة .ففــي
عــام  ،2018بلغــت كتلــة األجــور يف املغــرب  108.8مليار درهام،
مســجلة بذلــك زيــادة بنســبة  55%يف عــر ســنوات .لذلــك،
التزمــت الحكومــة املغربيــة بإبقــاء كتلــة األجــور العموميــة ،مبــا
فيهــا اش ـراكات الضــان االجتامعــي ،دون عتبــة  10.5%مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل عــى املــدى املتوســط ،مقابــل نســبة
 12%حاليــا .ويضــم قطــاع الرتبيــة الوطنيــة وحــده 287092
موظفـاً ( 51%مــن املوظفــن املدنيــن)( ،((2وميثــل  52,4%,مــن
كتلــة األجــور ( 42,2مليــار درهــم يف  .)((2( 2018ومــن مثــة ،فــإن
التوظيــف عــن طريــق األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن

يســاعد عــى تلبيــة االحتياجــات الهامــة للمدرســن دون أن
يــؤدي إىل تفاقــم كتلــة األجــور املبــارشة للدولــة ،أي املرتبــات
وباقــي النفقــات ،ألن األجــور التــي تؤديهــا األكادمييــات
الجهويــة للرتبيــة والتكويــن ال تحســب يف بنــد «نفقــات
املوظفــن» .وعــاوة عــى ذلــك ،فمنــذ بدايــة عمليــة التوظيــف
مــن قبــل األكادمييــات ،شــهد عــدد املوظفــن املدنيــن للدولــة
بعــض االنخفــاض 585 503 :يف عــام  ،2015و 583267يف عــام
 ،2016و 570،603يف عــام  ،2017و 568655يف عــام .((2(2018
يفــر قطــاع الرتبيــة الوطنيــة التوظيــف مــن خــال
األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن باســتكامل عمليــة
الالمركزيــة والالمتركــز يف مجــال الرتبيــة الوطنيــة يف إطــار
الجهويــة املتقدمــة .ويســتند ،أيضــا ،إىل امليثــاق الوطنــي للرتبية
والتكويــن ،والرؤيــة االس ـراتيجية  2015-2015التــي تدعــو إىل
تنويــع أمنــاط التوظيــف وكيفياتــه.
وبالفعــل ،يدعــو امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن إىل «تنويع
أوضــاع األســاتذة الجــدد مبــا يف ذلــك اللجــوء إىل التعاقــد عــى
مــدد زمنيــة تدريجيــة عــى صعيــد املؤسســات واألقاليــم
والجهــات ،وفقــاً للترشيعــات القامئــة» (املــادة  .)135وكان
التعاقــد ينــدرج يف اإلطــار العــام إلصــاح النظــام الرتبــوي .وقــد
دعــا امليثــاق ،الــذي اعتمــد مبــدأ الالمركزيــة والالمتركــز ،كذلــك،
إىل إعــادة تنظيــم األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن
وتحويلهــا إىل ســلطات جهويــة للرتبيــة والتكويــن (املــادة
 .)146ولهــذا ،فــإن هــذه األخــرة ،التــي تتمتــع باســتقالل إداري

21 . https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/01/24/Morocco-2018-Request-for-an-Arrangement-Under-the-Precautionary-and-Liquidity>Line-Press-46544
>22 . Rapport sur les ressources humaines, Ministère de l’Economie et des Finances, 2019. <https://www.finances.gov.ma/Docs/db/2019/rh_fr.pdf
23 . Ibid
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ومــايل ،هــي املســؤولة عــن تدبــر مواردهــا البرشيــة ،مبــا يف
ذلــك التوظيــف والتكويــن والتقييــم ،إلــخ.

االســتعجايل للتوظيــف قصــد ســد الخصــاص مــن األســاتذة
يبعثــان عــى القلــق .ففــي فــرة زمنيــة قياســية ( 3ســنوات
تقريبـاً) ،التحــق نحــو  58000أســتاذا جديــدا بالنظــام الرتبــوي.
وهــذا العــدد الهائــل يتجــاوز مجمــوع مــا وظفتــه وزارة الرتبيــة
الوطنيــة يف  10ســنوات :مــا يقــرب  74400موظفــا بــن عامــي
 2008و(.2018((2

أكــد الربنامــج االســتعجايل  2012-2009هــذا االتجــاه بإلحاحــه
عــى التعجيــل بتنفيــذ امليثــاق .ففــي املــروع ( 17ترشــيد
املــوارد البرشيــة) ،دعــا الربنامــج االســتعجايل «إىل التحقيــق
الفعــي ملبــدأ الالمركزيــة يف تدبــر املــوارد البرشيــة» ،وتفويــض
هــذا التدبــر إىل األكادمييــات عــى «أســاس تحديــد االعتــاد  .2.3.1التقلبــات والخــاف حــول سياســة التوظيــف
الجديــدة
اإلجــايل مــن املناصــب املاليــة املخصصــة للجهــة» ،والتوجــه
نحــو «توظيــف األطــر الرتبويــة عــى الصعيــد الجهــوي عــى عانــت آليــات وضــع سياســة التوظيــف الجديــدة وتنفيذهــا
أســاس التعاقــد بنــاء عــى أنظمــة وقوانــن خاصــة باألكادمييــات مــن عــدة اختــاالت ،مــا وضــع اتســاقها العــام (الداخــي
والخارجــي) موضــع اختبــار .لذلــك ،كان تحليــل عمليــة اعتــاد
(.«((2
هــذه السياســة الجديــدة وكيفياتهــا ،أمـرا مفيــدا بهــذا الصــدد.
ولكــن ،عــى الرغــم مــن الدفعــة القويــة التــي أعطاهــا الربنامــج
•الفصل بني التكوين والتوظيف
االســتعجايل لترسيــع وتــرة اإلصــاح ،وعــى الرغــم مــن اعتــاد
النصــوص الترشيعيــة التــي تخــول لألكادمييــات الجهويــة للرتبية يف عــام  ،2012أعــادت الحكومــة النظــر يف كيفيــات توظيــف
والتكويــن صالحياتهــا (القانــون  ،)07.00فــإن تنفيــذ الالمركزيــة األســاتذة وتكوينهــم مــن خــال إنشــاء املراكــز الجهويــة ملهــن
والالمتركــز مل يســفر عــن النتائــج املتوخــاة منــه .فعــى ســبيل الرتبيــة والتكويــن( .((2كان القبــول يف هــذه املراكــز  -كــا كان
املثــال ،ظــل التخطيــط للمــوارد البرشيــة ،وخاصــة مــا يتعلــق الحــال ســابقا يف مراكــز التكويــن األخــرى (مراكــز تكويــن
باألســاتذة الــذي هــو مــن اختصــاص األكادمييــات الجهويــة املعلمــن ،واملراكــز الرتبويــة الجهويــة) يعــد مبثابــة توظيــف
للرتبيــة والتكويــن ،يدبــر عــى الصعيــد املركــزي مــن قبــل فعــي .فبعــد فــرة التكويــن ،يدمــج األســاتذة املتدربــون
مديريــة االسـراتيجية واإلحصائيــات والتخطيــط .ونتيجــة لذلك ،مبــارشة يف الوظيفــة العموميــة .ينــص املرســوم املحــدث
بقــي تعيــن األســاتذة مبوجــب عقــود عــى الصعيــد الجهــوي واملنظــم للمراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن (املرســوم
الــذي نــص(((2عليــه امليثــاق ،وأكــده املخطــط االســتعجايل ،ح ـرا  )2.11.672يف املــادة  23عــى أن «املرشــحني املقبولــن يف ســلك
عــى ورق.
التأهيــل يتقاضــون راتبــا يعــادل شــبكة املــؤرش  275وراتــب
وبدورهــا ،اعتمــدت الرؤيــة االسـراتيجية مبــدأ التدبــر الجهوي شــهري ثابــت قــدره  600درهــم ،ويحصلــون ،إذا لــزم األمــر،
للمــوارد البرشيــة باإلشــارة إىل البنــد  135مــن امليثــاق .لكنهــا عــى التعويضــات العائليــة املمنوحــة للموظفــن».
توضــح أنــه «يتــم عــى املــدى املتوســط
بالتدريــج اعتــاد وتنــص املــادة  36مــن املرســوم نفســه عــى أنــه «ال يســمح
(((2
تدبــر جهــوي للكفــاءات البرشيــة» (املــادة .)59
بالتكـرار يف جميــع املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن»،
ولكنــه «يســمح ألســاتذة التعليــم املــدريس املتدربــن الــذي
قضــوا فــرة التكويــن ،ومل يتمكنــوا مــن اســتيفاء جميــع وحدات
التأهيــل ،باســتدراك الوحــدات أو املــواد التــي تعــذر عليهــم
االســتفادة مــن التأهيــل فيهــا يف الســنة املواليــة»

يدعــو كل مــن امليثــاق والرؤيــة االس ـراتيجية  2030-2015إىل
«تنويــع» أســاليب التوظيــف و»التــدرج» يف تنفيــذه .غــر أن
هذيــن الرشطــن مل يتــم اســتيفاؤهام .أوال ،ألن املســألة ال تتعلق
بالتنويــع ،وإمنــا بالتخــي عــن نظــام التوظيــف ،واســتبداله
بنظــام آخــر .ثانيــا ،ألن رسعــة تحقيــق هــذا الهــدف ،والطابــع يف  29يوليــو  ،2015أطلقــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة مبــاراة

24 . Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (MEN-ESFCRS), 2009,
« Pour un nouveau souffle de la réforme. Présentation du Programme « NAJAH 2009-2012 » », Rabat, Rapport de synthèse, Draft - Juin 2008,
><http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/morocco_programme_urgence_najah_rapport_synthese.pdf

 . 25الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،تطبيــق امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن  :2013-2000املكتســبات
واملعيقــات2014 ،
 . 26املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،الرؤية االسرتاتيجية  : 2030-2015الرافعة  ،9الصفحة 34
27 . Rapport sur les ressources humaines, Ministère de l’Economie et des Finances, 2019.

 . 28مرسوم رقم  2-11-672صادر يف  27من محرم  23( 1433ديسمرب  )2011يف شأن إحداث وتنظيم املراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين
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توظيــف  10000أســتاذ وأســتاذة .أجريــت هــذه املبــاراة يف  12قلصــت الحكومــة عــدد املناصــب املاليــة إىل  7000منصــب،
و 13ســبتمرب  ،2015وبــدأ التكويــن يف املراكــز الجهويــة ملهــن وفرضــت املبــاراة لتوظيــف خريجــي هــذه املراكــز.
الرتبيــة والتكويــن يف  12أكتوبــر مــن الســنة نفســها.
رفــض األســاتذة املتدربــون هــذا الق ـرار .أعقبــت ذلــك حركــة
وخــال هــذه الفــرة ،قامــت الحكومــة ،مــرة أخــرى ،مبراجعــة احتجاجيــة واســعة ،وقاطــع األســاتذة املتدربــون التكويــن لعدة
كيفيــات التوظيــف مــن خــال اعتــاد مرســومني .األول شــهور .ويف النهايــة ،تراجعــت الحكومــة عــن قرارهــا ،وقامــت
( ،((2()2.15.589يعــدل ويكمــل نــص إحــداث املراكــز الجهويــة بدمــج فــوج  2016/ 2015مبــارشة يف الوظيفــة العموميــة.
ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،ومينــح املتدربــن «منحــة» شــهرية ومــع ذلــك ،كان لهــذه الفــوىض تأثــر ســلبي يف جــودة التكويــن
قدرهــا  1200درهــا ،بينــا كان أســافهم يتقاضــون «راتبــا الــذي تعطــل ،وتقلصــت مدتــه.
شــهريا» يبلــغ حــوايل  2500درهــا .أمــا املرســوم الثــاين
•التوظيف مبوجب عقود
( ،((3()2.15.588فيفصــل بــن التكويــن والتوظيــف ،ويلــزم
املعنيــن باألمــر باجتيــاز مبــاراة ولــوج الوظيفــة العموميــة كان فــوج  2016/2015آخــر فــوج التحــق بالوظيفــة العموميــة
عــوض دمجهــم مبــارشة ،وبصــورة آليــة ،بعــد التدريــب .مبــارشة ،وخضــع للنظــام األســايس ملوظفــي وزارة الرتبيــة
الوطنيــة لســنة  .2003يف عــام  ،2016راجعــت الحكومــة مــرة
أرادت الحكومــة أن تطبــق هــذه النصــوص عــى فــوج ســنة
أخــرى رشوط توظيــف األســاتذة .وبســبب العجــز الكبــر
 .2016/2015لكــن املرســوم الــذي يحــدد املنــح الدراســية كان
املســجل يف عــدد األســاتذة خــال العــام الــدرايس ،2017/2016
قــد نــر يف الجريــدة الرســمية يف  31غشــت  ،2015أي بعــد 34
قامــت األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن يف نوفمــر
يوم ـاً مــن صــدور املذكــرة الوزاريــة التــي أعلنــت املبــاراة (29
 2016بعمليــة توظيــف واســعة مبوجــب عقــود محــددة املــدة.
يوليــوز) .أمــا النــص املتعلــق بفصــل التكويــن عــن التوظيــف،
فلــم ينــر إال يف  8أكتوبــر  ،2015أي بعــد  18يومـاً مــن إجـراء مل تكــن األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن تتوفــر حينئــذ
املبــاراة ،وذلــك عــى الرغــم مــن كــون املرســومني قــد اعتمــدا عــى نظــام أســايس خــاص بأطرهــا .لذلــك مل يكــن بوســعها ،مــن
الناحيــة القانونيــة ،تنظيــم هــذه التوظيفــات .فــكان لزامــا عــى
يف نفــس اليــوم.
(((3
وزارة الرتبيــة الوطنيــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة أن تتخــذا
مل يُحــرم املبدأ الدســتوري املتمثل يف «إعــان املعايري القانونية»،
قـرارا مشــركا ،واإلذن لألكادمييــات بالقيــام هــذه العمليــة.
ومــا يلــزم عنــه مــن عــدم رجعيــة القوانــن .واســتندت املذكــرة
الوزاريــة التــي أعلنــت عــن مبــاراة التوظيــف إىل املرســوم ووفق ـاً لهــذا الق ـرار (املــادة  ،)5تــرم عقــود لتشــغيل أســاتذة
 672-11-2املتعلــق بإحــداث وتنظيــم املراكــز الجهويــة ملهــن ملــدة أقصاهــا ســنتان .خــال الســنة األوىل ،يخضــع املتعاقــدون
الرتبيــة والتكويــن ،واملرســوم  2.02.854املتعلــق بالنظــام لتقييمــن ،وخــال الســنة الثانيــة ،يخضعــون المتحــان التأهيــل
األســايس ملوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة لعــام  .2003ويف ذلــك املهنــي .لكــن هذيــن البنديــن مل يطبقــا عمليــا :فالعديــد مــن
األســاتذة مل يجتــازوا امتحــان التأهيــل املهنــي ،وال يتوفــرون،
الوقــت ،مل يكــن املرســومان الجديــدان قــد صــدرا بعــد.
بالتــايل ،عــى شــهادة الكفــاءة املهنيــة؛ كــا أن التقييــات مل
عــرف تعيــن هــذا الفــوج ( )2016/2015عــدة تناقضــات.
تجــر يف معظــم الحــاالت.
فبعــد مبــاراة التوظيــف ،تــم قبــول مــا يقــرب مــن 10000
أســتاذا يف املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن .وبعــد ومبوجــب هــذا القــرار ،يجــوز تجديــد عقــود املرشــحني
ذلــك مبــارشة ،أصــدرت الحكومــة مرســومني يغــران رشوط الناجحــن يف امتحــان التأهيــل ملــدة ســنة واحــدة عــن طريــق
التوظيــف .ويف الوقــت الــذي كان  10000أســتاذا متدربــا التجديــد الضمنــي .وتنــص املــادة  6عــى أن هــذه العقــود ال
يتابعــون التكويــن يف املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،ميكــن ،يف أي حــال مــن األحــوال ،أن تخــول الحــق يف الرتســيم
 . 29مرســوم رقــم  2.15.589صــادر يف  24مــن شــوال  10( 1436أغســطس  )2015بتغيــر وتتميــم املرســوم رقــم  2.11.672الصــادر يف  27مــن محــرم 23( 1433
ديســمرب  )2011يف شــان إحــداث وتنظيــم املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن؛ الجريــدة الرســمية رقــم  6391بتاريــخ  31غشــت .2015
 . 30مرســوم رقــم  2.15.588صــادر يف  24مــن شــوال  10( 1436أغســطس  )2015بتغيــر املرســوم رقــم  2.02.854الصــادر يف  8ذي الحجــة  10( 1423فربايــر
 )2003بشــأن النظــام األســايس الخــاص مبوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة .الجريــدة الرســمية رقــم  6402بتاريــخ  8أكتوبــر .2015
 . 31املقــرر املشــرك رقــم  7259بتاريــخ  7أكتوبــر  2016بــن وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي ووزارة االقتصــاد واملاليــة ،املتعلــق بوضعيــة األســاتذة
املتعاقديــن أطــر األكادمييــات.
مهنة األستاذ في المغرب
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طعــن األســاتذة املتعاقــدون يف أحــكام املــادة  25التــي تقــول:
«إذا الحظــت اللجنــة الصحيــة عنــد انتهــاء مــدة الرخصــة
املرضيــة عجــز املتعاقــد النهــايئ ،فإنــه يفصــل عــن العمــل
بــدون إشــعار وبــدون تعويــض» .غــر أن هــذه املــادة تخالــف
مــا هــو معمــول بــه يف النظــام األســايس للوظيفــة العموميــة.

أو االندمــاج يف أطــر وزارة الرتبيــة الوطنيــة .ومــا عــدا ذلــك،
فــإن األســاتذة املعينــن يتمتعــون مبجموعــة مــن االمتيــازات:
أجــور تســاوي أجــور األســاتذة املرتبــن يف الســلم ،10
والدرجــة  ،2وتعويضــات عــن املنطقــة ،والتغطيــة االجتامعيــة
( CNOPSو  ،)RCARوالتعويضــات العائليــة ،والرتقيــات يف
الرتبــة والدرجــة ( ...املــواد  7و  9و  11-10و  12مــن الق ـرار
تخضــع املــادة  48مــن النظــام األســايس ألطــر األكادمييــات
املشــرك).
لنفــس املنطــق ،وتنــص عــى فصــل اإلطــار املتعاقــد يف حالــة
•التوظيــف القانــوين مــن خــال األكادمييــات الجهويــة «نقــص الكفايــة املهنيــة ،دون ســابق إنــذار ،وبــدون تعويــض
بعــد استشــارة لجنــة األطــر .وخالفــا لذلــك ،يحــدد نظــام
للرتبيــة والتكويــن
الوظيفــة العموميــة عــدة خطــوات قبــل الوصــول إىل الفصــل،
وبنــاء عــى هــذا القــرار املشــرك بــن الوزارتــن ،قامــت
مبــا يف ذلــك إعــادة االنتشــار .أمــا املوظــف الــذي يربهــن عــى
األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن بتوظيــف حــوايل
عــدم كفايتــه املهنيــة ،وال ميكــن إعــادة ترتيبــه يف إدارة أو
 55000أســتاذ خــال ثــاث ســنوات ( 11000يف عــام ،2016
مصلحــة أخــرى ،فيحــق لــه ،إمــا أن يطالــب بحقــه يف التعاقــد،
و 24000يف عــام  ،2017و 20000يف عــام  .)2018ويف ســبتمرب
إذا كان لــه الحــق يف ذلــك ،أو يفصــل إن مل يكــن لــه الحــق
 ،2018اعتمــدت األكادمييــات النظــام الخــاص مبوظفيهــا .ويف
يف معــاش .ويف جميــع الحــاالت ،يحــق لــه أن يحصــل عــى
الوقــت نفســه ،وصلــت عقــود األفــواج األوىل مــن األســاتذة
تعويــض (املــادة .)81
املتعاقديــن إىل نهايتهــا ،مــا خلــق لبســا قانونيــا .ذلــك أن
املــادة  53مــن النظــام األســايس الجديــد تنــص عــى أن األفــواج وبدورهــا ،كانــت الحركــة االنتقاليــة موضــع خــاف .فحســب
األوىل توقــع عقــدا تعديليــا مــع األكادمييــات مــن أجــل االندماج النظــام األســايس الجديــد ال ميكــن للمدرســن املتعاقديــن
يف النظــام األســايس الجديــد .ويلغــي هــذا األخــر أحــكام القـرار املشــاركة يف الحركــة االنتقاليــة الوطنيــة ،ألن مناصبهــم املاليــة
املشــرك رقــم  7259الصــادر يف  7أكتوبــر ( 2016املــادة  .)54تابعــة لألكادمييــات الجهويــة التــي ينتمــون إليهــا ،وال ميكــن
غــر أن جــزءا مهــا مــن األســاتذة ،البالــغ عددهــم  ،55 000نقلهــا مــن جهــة إىل جهــة أخــرى .فالحركــة االنتقاليــة خــارج
الجهــة غــر ممكنــة ،إذن.
رفضــوا التوقيــع عــى هــذه العقــود التعديليــة.
دافعــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة ومديــرو األكادمييــات الجهويــة
للرتبيــة والتكويــن عــن هــذا املــروع ،ويقولــون إنــه مينــح
للمتعاقديــن نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا املوظفــون:
املرتــب (الدرجــة الثانيــة مــن الســلم  ،10والتعويضــات العائلية،
والتغطيــة االجتامعيــة ( ،)CNOPSوالتقاعــد (،)RCAR
والعطــل اإلداريــة ،ومزايــا مؤسســة محمــد الســادس (املــادة
 ،)10وتدبــر املســار املهنــي (الرتقــي يف الرتبــة والدرجــة ،إلــخ).

رفــض األســاتذة املتعاقــدون النظــام األســايس لألكادمييــات
الجهويــة للرتبيــة والتكويــن ،وأعقــب ذلــك إرضاب دام عــدة
أســابيع .اضطــرت وزارة الرتبيــة الوطنيــة إىل مراجعــة هــذا
النظــام األســايس مــن جديــد ،وتعديــل عــدد مــن أحكامــه.
اعتمــد النظــام الجديــد يف  13مــارس  2019مــن قبــل مجالــس
إدارة األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن.
وهكــذا ،تــم التخــي عــن التوظيــف مبوجــب عقــود ،ومراجعــة
جميــع األحــكام ذات الصلــة .فأصبــح األســاتذة يرســمون
مبــارشة بعــد االلتحــاق بهيئــة أطــر األكادمييــات ،وقبولهــم
يف امتحــان التأهيــل املهنــي ،ويعــاد ترتيبهــم يف الرتبــة ،2
الدرجــة ( 2الســلم  ،)10مــع احتفاظهــم باألقدميــة املكتســبة
يف األكادمييــة.

وعــى الرغــم مــن كل هــذه املزايــا ،عارضــت غالبيــة األســاتذة
النظــام األســايس الجديــد .ومــا يؤاخذونــه عليــه مــدة العقــد
(ســنة قابلــة للتجديــد) ورشوط فســخه .فحســب القانــون
الجديــد ،ميكــن إنهــاء العقــد يف أي وقــت مــن قبــل كال الطرفــن
بعــد استشــارة اللجنــة املختصــة باألطــر (التي ســيتم إنشــاؤها)،
وبعــد فــرة إشــعار مدتهــا  8أيــام ،إذا كانــت مــدة العمــل ال
يتيــح هــذا النظــام الجديــد للمتعاقديــن ،مثلهــم مثــل األســاتذة
تتجــاوز  6أشــهر ،وشــهر واحــد إذا تجــاوزت  6أشــهر .وباإلضافة
التابعــن لوزارةالرتبيــة الوطنيــة ،إمكانيــة الرتشــح ملباريــات
إىل ذلــك ،ال يعطــي فســخ العقــد الحــق يف أي تعويــض (املــادة
املفتشــن الرتبويــن ،ومباريــات التربيــز ،وولــوج اإلدارة الرتبويــة،
.)9
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والتوجيــه والتخطيــط الرتبويــن .كــا يســمح لهــم بتقلــد  .2تكوين األساتذة

مناصــب املســؤولية (رئيــس مصلحــة ،ورئيــس قســم ،ومديــر
إقليمــي للتعليــم ،إلــخ) ،وفقــا للــروط واألحــكام الجــاري بهــا
العمــل.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،نُقحــت املــادة  25مــن النظــام األســايس
األول التــي تــرر الفصــل مــن العمــل بعــد مــرض خطــر .ويف
هــذا اإلطــار ،أصبــح األســاتذة أطــر األكادمييــات يتمتعــون
بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا أطــر الوظيفــة العموميــة.
وتخــص التعديــات الرتقيــة أيضــاً ،إذ متنــح األســاتذة أطــر
األكادمييــات الحــق يف الرتقيــة يف الدرجــة واإلطــار طــوال
حياتهــم املهنيــة .ويســمح لهــم ،كذلــك ،مبامرســة أنشــطة
خــارج ســاعات العمــل ،رشيطــة أال يتلقــوا مقابــل ذلــك أجـرا،
عــى غــرار باقــي املوظفــن.

وباختصــار ،مــن الواضــح أن الســلطات العامــة تواجــه صعوبات
يف إرســاء سياســة واضحــة لتدبــر املوظفــن ،وذلــك عــى الرغــم
مــن اإلصالحــات املتتاليــة( .((3يتجــى ذلــك يف التغـرات املتتاليــة
يف رشوط االلتحــاق باملهنــة (البكالوريــا ،ودبلــوم الدراســات
الجامعيــة العامــة ،واإلجــازة) ،ويف مــدة التكويــن (ســنتان،
ســنة واحــدة ،بضعــة أشــهر ،)...ويف مؤسســات التكويــن (مركــز
التكويــن أو الجامعــة) ويف النظــام األســايس لألســاتذة (موظــف
متعاقــد ،إطــار األكادمييــة) .مــن الواضــح إذن أن النظــام
الرتبــوي برمتــه ،قــد حــاول ،طــوال تطــوره ،إدخــال تحســينات
للرفــع مــن جــودة األســاتذة .لكــن املالحــظ هــو أن تلــك
التغــرات مل تكــن تســر دامئــا يف االتجــاه املطلــوب ،ومل تــأيت
بالنتائــج املرجــوة منهــا .وبالفعــل ،إن عــدم وجــود اسـراتيجية
واضحــة ،ترســم مســار التغيــرات التــي يتعــن إحداثهــا يف
عمليــة توظيــف األســاتذة ،قــد فســح املجــال لسياســة مواجهــة
الطــوارئ ،يف ظــروف تحيطهــا إكراهــات شــتى .ومــن هنــا
جــاء التضــارب الــذي ميــز اإلجـراءات العموميــة التــي مل تكــن
تخلــو مــن عواقــب عــى جــودة أعضــاء هيئــة التدريــس ،وعــى
التزامهــم ،ودوافعهــم.

التكويــن مرحلــة حاســمة تحــدد جــودة الهيئــة التدريســية.
نعلــم ،عــى ســبيل املثــال ،أن التكويــن الــذي يتلقــاه األســاتذة،
ويكســبهم أنواعــا محــددة مــن املعــارف والكفايــات ،يؤثــر
بشــكل أســايس يف االس ـراتيجيات والطــرق البيداغوجيــة التــي
يعتمدونهــا يف التدريــس ،وبالتــايل ،يف جــودة تعليمهــم(.((3
وترتبــط هــذه االسـراتيجيات والطــرق ،بدورهــا ،ارتباطــا وثيقــا
بتحصيــل التالمــذة(.((3
يف املغــرب ،وعــى الرغــم مــن التحــوالت التــي شــهدتها مهنــة
التعليــم يف الســنوات األخــرة ،ظلــت بنيــة تكويــن األســاتذة
ومحتواهــا ،يف العمــق ،جامدتــن .فبينــا تــرى العديــد مــن
الدراســات الدوليــة أن تكويــن األســاتذة يجــب أن يســتمر
مــدى الحيــاة( ،((3وأن تحســنهم يجــب أن يكــون متواصــا ،بقــي
التكويــن املســتمر مهمشــا يف عمليــات اإلصــاح املتتاليــة التــي
عرفهــا نظامنــا الرتبــوي(.((3
ميكــن للتحليــل املعمــق لتكوين األســاتذة (األســايس واملســتمر)،
وظــروف إنجــازه ،أن يســاعد عــى تحديــد أوجــه قصــوره،
ومــا يتطلبــه مــن إصالحــات .واســتنادا ً إىل معطيــات البحــث
امليــداين ،ســيتم تحليــل خصائــص برامــج التكويــن ،وكيفيــة
ترصيفهــا عــى أرض الواقــع .إن خــرة وتجــارب األســاتذة الذيــن
متــت مقابلتهــم ،وامل ُنظَّ َمــة وفــق عــدة أبعــاد (الرضــا الشــخيص،
ومســتوى اإلعــداد يف نهايــة التكويــن ،والصعوبــات يف القســم
الــدرايس  )...ســتمكن مــن تكويــن فكــرة تقديريــة عــن هــذه
الربامــج.
 .1.2التكوين األساس

جعــل اإلصــاح مــن تكويــن األســاتذة أحــد أولوياتــه .وتدعــو
الرؤيــة االســراتيجية إىل «جعــل التكويــن األســاس إلزاميــا
وممهننــا بحســب خصوصيــات كل مهنــة» .ويشــكل هــذا
التكويــن رشطــاً لولــوج التعليــم يف ســليك التعليــم األويل
والتعليــم املــدريس .وباملثــل ،يلــح القانــون اإلطــار  ،17-51عــى
التكويــن باعتبــاره رشطــا مــن رشوط ولــوج املهنــة (املــادة ،)38
ويدعــو إىل مراجعــة مناهــج تكويــن األســاتذة وبرامجــه ،مــن
أجــل تأهيلهــم ،وتنميــة كفاءاتهــم ،ومهاراتهــم ،بتكييــف تلــك

 : . 32امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن ،الدعامــة الثالثــة عــرة  :حفــز املــوارد البرشيــة و إتقــان تكوينهــا وتحســن ظــروف عملهــا و مراجعــة مقاييــس
التوظيــف و التقويــم والرتقيــة
33 . Blömeke, S., J. Gustafsson and R. Shavelson (2015), « Beyond dichotomies », ZeitschriftfürPsychologie, vol. 223/1, pp. 3-13,
34 . Kersting, N. et al. (2012), « Measuring usable knowledge : Teachers’ analyses of mathematics classroom videos predict teaching quality and student
learning », American Educational Research Journal, vol. 49/3, pp. 568-589,
35 . Le rôle crucial des enseignants : attirer, former et retenir des enseignants de qualité, OCDE, 2005

 . 36الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،تطبيــق امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن  :2013-2000املكتســبات
واملعيقــات2014 ،
مهنة األستاذ في المغرب
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املناهــج والربامــج مــع املســتجدات البيداغوجيــة ،والعلميــة،
والتكنولوجيــة (املــادة .)39
 .1.1.2تطور بنيات تكوين األساتذة

مــرت بنيــات تكويــن األســاتذة بعــدة مراحــل .فلفــرة طويلــة،
وقبــل إحــداث املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن عــام
 ،2012كانــت ثالثــة أنــواع مــن املؤسســات هــي التــي تتــوىل
هــذا التكويــن حســب األســاك التعليميــة:
• مراكــز تكويــن املعلمــن :كانــت مهمتهــا تنحــر يف تكويــن
معلمــي املــدارس االبتدائيــة .وكان ولوجهــا ،يف البدايــة،
مفتوحــاً لحامــي شــهادة البكالوريــا ،وكان التكويــن فيهــا
يســتغرق ســنتني .لكــن ،منــذ عــام  ،2007صــار يشــرط
الحصــول عــى شــهادة الدراســات الجامعيــة العامــة لولوجها،
وتقلصــت مــدة التكويــن فيهــا إىل ســنة واحــدة.
• أمــا املراكــز الرتبويــة الجهويــة ،فكانــت تكــون أســاتذة
التعليــم الثانــوي اإلعــدادي .أحدثــت ســنة  ،1970وبلــغ
عددهــا  13مؤسســة قبــل اإلصــاح( .((3وهنــا أيضــا ،تغــرت
رشوط الولــوج ،ومــدة التكويــن عــر الزمــن ،تبعــا الحتياجــات
النظــام .يف البدايــة ،كانــت هــذه املراكــز مفتوحــة للتالمــذة
الذيــن أحــرزوا مســتوى البكالوريــا ،ثــم لحامــي شــهادة
البكالوريــا .وكان ميكــن االلتحــاق بهــا مبــارشة وبــدون
مبــاراة .ويف عــام  ،1986تغــرت كيفيــات التكويــن فيهــا.
ابتــداء مــن هــذه الســنة ،أحــدث فيهــا ســلكان :الســلك
العــام والســلك الخــاص .كان الســلك العــام مفتوحـاً لحامــي
شــهادة البكالوريــا بعــد املبــاراة ،ويســتغرق التكويــن فيــه
ســنتني .أمــا الســلك الخــاص ،فيــرط لولوجــه الحصــول عــى
شــهادة الدارســات الجامعيــة العامــة ،وذلــك بعــد انتقــاء
أويل ،واجتيــاز مبــاراة .وتســتغرق الدراســة فيــه ســنة واحــدة
فقــط .عــى الصعيــد البيداغوجــي والرتبــوي ،كان التكويــن يف
هــذه املراكــز يتميــز بطابعــه األكادميــي إىل غايــة ســنة 1997؛
وهــي الســنة التــي اعتمــد فيهــا التكويــن بالتنــاوب؛

املربزيــن .وتختلــف رشوط ولوجهــا ،ومــدة التكويــن فيهــا،
تبعــا للــادة التعليميــة والســلك التعليمــي :ســنة واحــدة
للمجازيــن يف أغلــب املــواد والتخصصــات ،وأربــع ســنوات
ملــدريس الرتبيــة الفنيــة والبدنيــة ،بعــد مبــاراة مفتوحــة يف
وجــه حامــي شــهادة البكالوريــا.
 .2.1.2نظــام التكويــن فــي المراكــز الجهويــة لمهــن
التربيــة والتكويــن ()CRMEF

مل ينفــذ إصــاح التكويــن األســاس لألســاتذة الــذي نــص عليــه
امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن يف عــام  ،2000إال بإنشــاء
املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن التــي تجمــع يف
كل أكادمييــة ،مــا كان يعــرف ســابقا مبراكــز تكويــن املعلمــن
واملراكــز الرتبويــة الجهويــة .وتشــمل مهــام هــذه املراكــز
الجديــدة ،ضمــن مهــام أخــرى ،تأهيــل األطــر التعليميــة
املتدربــة ،وتنظيــم التكويــن املســتمر ،والنهــوض بالبحــث
الرتبــوي والبيداغوجــي.
يركــز جهــاز التكويــن الــذي بــدأ العمــل بــه يف املراكــز الجهويــة
ملهــن الرتبيــة والتكويــن ســنة  2013-2012عــى مهننــة أو
احـراف التدريــس .واســتند وضــع املناهــج والربامــج الجديــدة
يف هــذه املراكــز إىل دليــل مرجعــي لتكويــن املتدربــن يحــدد
مواصفــات املرشــحني لولوجهــا ،ومواصفــات املتخرجــن منهــا،
ودليــل مرجعــي للكفايــات ،وآخــر للتكويــن.
ويهــدف التكويــن يف املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن
إىل تنميــة أربــع كفايــات رئيســية(:((3
• تخطيــط أنشــطة التعليــم والتعلــم وفقــاً للتوجهــات
البيداغوجيــة والربامــج املعمــول بهــا ،والســياق االجتامعــي
والثقــايف للمتعلمــن؛
• تدبــر أنشــطة التعليــم والتعلــم عــى أســاس تخطيــط
مســبق؛

• تقييــم تطــور كفايــات املتعلمــن باســتخدام وســائل التقييــم
• وأخ ـرا املــدارس العليــا لألســاتذة .أُنشــئت هــذه املــدارس املناســبة ملجموعــة القســم؛
ســنة  ،1958وأطلــق عليهــا ،يف البدايــة ،اســم «املعاهــد • تقديم حلول عملية من خالل مشاريع البحث.
البيداغوجيــة للتعليــم الثانــوي» قبــل أن يتغــر اســمها يف
عــام  ،1963بعــد صــدور مرســوم يحــدد كيفيــات ولوجهــا ،يســتغرق التكويــن يف هــذه املراكــز أسدســن؛ تــدرس يف كل
وينظــم التكويــن فيهــا .خصصــت املــدارس العليــا لألســاتذة واحــد منهــا ســت وحــدات ملــدة  34ســاعة لــكل وحــدة (أي
لتكويــن أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي واألســاتذة مــا مجموعــه  408ســاعة مــن التكويــن) .ومــع ذلــك ،فــإن هذه
الوحــدات ال متثــل ســوى  40%مــن مــدة التكويــن العــام ،الــذي
37 . Miloud Lahchimi, « La réforme de la formation des enseignants au Maroc », Revue internationale d’éducation de Sèvres, 69 | 2015, 21-26.
38 . Hassan Jebbah, Élaboration et mise en œuvre d’un dispositif de formation des enseignants sur la base de compétences professionnelles, présentation
lors du Colloque internationale sur l’innovation pédagogique (du 27 au 29 septembre 2017).
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يفــرض أن يكــون الجــزء األكــر منــه ( )60%عمليــا ،ويجــرى
يف املؤسســات التعليميــة .وبالفعــل ،يجــب عــى املتدربــن أن
يقومــوا مبجموعــة مــن التداريــب يف املؤسســات التعليميــة
تشــمل الجوانــب التاليــة :املالحظــة ،وتدبــر درس ،وتحمــل
املســؤولية الكاملــة لقســم درايس ...ويف نهايــة التكويــن ،يأمــل
نظــام لتكويــن أن ينمــي لــدى املتدربــن الكفايــات املهنيــة،
والبيداغوجيــة ،والديداكتيكيــة ،واالجتامعيــة ،والتفكرييــة.
 .3.1.2إرساء أجهزة التكوين

يلقــي تحليــل تكويــن األســاتذة مــن خــال تجــارب الفاعلــن
أنفســهم ،وال ســيام األســاتذة ،ضــوءا ً مفيــدا ً عــى آليــات تنفيذه.
فقــد كان لــدى هــؤالء الفاعلــن ،بعــد التـــأمل ومع املامرســة يف
القســم الــدرايس ،الوقــت الــازم إلصــدار حكــم موضوعــي عــى
هــذا التكويــن ،وعــى درجــة تأهيلــه .ويســتحق هــذا الحكــم
أن يؤخــذ يف االعتبــار.
عمومــا ،يكشــف البحــث عــن مســتوى عــال مــن اســتياء
األســاتذة ،مــن جميــع األعــار ،مــن التكويــن األســاس الــذي
تلقــوه يف مراكــز التكويــن .وهــذا االســتياء أقــوى بعــض الــيء
لــدى أســاتذة التعليــم االبتــدايئ ،وخاصــة منهــم أولئــك الذيــن
يوجــدون يف بدايــة مســارهم املهنــي ،وتلقــوا تكوينهــم يف
املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن .أمــا أســاتذة التعليــم
الثانــوي التأهيــي الذيــن تكونــوا يف املــدارس العليــا لألســاتذة،
فهــم أكــر رضــا نســبياً عــن التكويــن األســاس الــذي تلقــوه.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن دراســة أجرتهــا وكالــة الواليــات املتحــدة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( )USAIDعــام  ،2014قــد أظهــرت
أن أغلبيــة األســاتذة ( 87%مــن األســاتذة الذيــن يوجــدون يف
طــور التكويــن ،و 70%مــن األســاتذة الــذي يزاولــون عملهــم يف
املؤسســات التعليميــة) يعتــرون تكوينهــم األســاس غــر كاف
لتلبيــة متطلبــات مهنتهــم(.((3
توصــل بحثنــا إىل نفــس النتيجــة مــن خالل استكشــاف أســباب
هــذا االســتياء ،والظــروف التــي يجــري فيهــا التكويــن األســاس.
وغالبـاً مــا يتعلــق هــذا االســتياء مبــدة التكويــن التــي تعتــر غري
كافيــة بالنظــر إىل كثافــة برنامــج التكويــن وطولهــا .ويف هــذا
الصــدد ،يــرى املســتجوبون أن هــذا األخــر طويــل و «مشــحون
للغايــة ،ويصعــب اســتيعابه يف فــرة زمنيــة وجيــزة» .صــدرت

هــذه املؤاخــذة ،أساسـاً ،عــن األســاتذة الذيــن تابعــوا التكويــن
ملــدة ســنة واحــدة يف مراكــز التكويــن ،ســواء منهــا املراكــز
الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن أو مراكــز تكويــن املعلمــن أو
املراكــز الرتبويــة الجهويــة .وزيــادة عــى ذلــك ،كث ـرا مــا يتــم
تقليــص مــدة التكويــن هــذه ،عــى قرصهــا ،ألســباب ظرفيــة
صــارت تتكــرر أكــر فأكــر يف الســنوات األخــرة؛ كالتأخــر يف
عمليــة التوظيــف التــي تجــرى يف الفـرات املخصصــة للتكويــن،
والتوت ـرات أو إرضابــات الفاعلــن (املتدربــون أو املكونــون ،)...
إلــخ..
ويف البلــدان املتقدمــة ،مــدة تكويــن األســاتذة املتوســطة هــي
ثــاث ســنوات بالنســبة ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ ،وأربــع
ســنوات بالنســبة ألســاتذة التعليــم الثانــوي .وعمومــا ،متيــل
األنظمــة الرتبويــة ،مــع املهننــة ،إىل إطالــة هــذه املــدة(.((4
ويالحــظ هــذا التوجــه يف بعــض البلــدان الناميــة ،كذلــك.
ففــي الفلبــن وتايلنــد ،وماليزيــا ،مثــا ،مــدة تكويــن أســاتذة
ســلك التعليــم االبتــدايئ هــي أربــع أو خمــس ســنوات .ويف
إندونيســيا( ،((4وبعــد اإلصــاح العميــق الــذي عرفتــه مهنــة
التعليــم يف هــذا البلــد عــام  ،2005والــذي متيــز بســن قانــون
إطــار عــرف ب «قانــون األســاتذة واملحارضيــن»(Teacher
 ،)and Lecture Lawانتقلــت مــدة تكويــن أســاتذة التعليــم
االبتــدايئ مــن ســنتني إىل أربــع ســنوات(.((4
وينتقــد املســتجوبون ،كذلــك ،ضعــف التكويــن العمــي،
بــل وغيابــه يف بعــض الحــاالت .يعــرف مديــر أحــد املراكــز
الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن بــأن « التداريــب العمليــة ال
متثــل ســوى 20 %مــن التكويــن ،يف الوقــت الــذي يفــرض أن
تشــكل  60 %منــه « .ويفيــد العديــد مــن األســاتذة أن الجــزء
العمــي مــن التكويــن الــذي تلقــوه كان ضعيفــا جــدا .بالنســبة
للبعــض منهــم ،كان أول اتصــال لهــم مــع القســم الــدرايس
والتالمــذة هــو اليــوم الــذي بــدأوا فيــه مامرســة املهنــة« :يف
اليــوم األول ،كنــت تائهــا متامـاً .مل أكــن أعــرف مــاذا أفعــل مــع
حــوايل  40تلميــذ وتلميــذة أمامــي .كنــت أنظــر إىل الســاعة .مل
أكــن أعــرف إن كنــت متقدمـاً أو متأخـرا يف الــدروس املربمجــة
 ...كنــت انتظــر نهايــة الحصــة بفــارغ الصــر»( .مقابلــة بؤريــة
مــع أســاتذة أطــر األكادمييــة).

39 . Research on Reading in Morocco: Analysis of Teachers’ Perceptions and Practices, Final Report – Component 3, USAID, 2014, Rabat
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a Literature Review on Potential Effects, OECD Education Working Papers, No. 48, OCDE
41 . Tatto, M.T., Schwille, J., Senk, S.L., Ingvarson, L., Rowley, G., Peck, R., Bankov, K., Rodriguez, M., &Reckase, M. (2012). Policy, practice, and readiness
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(TEDS-M). Amsterdam: IEA.
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in Policy Making,
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وبغــض النظــر عــن تواتــره ،ال يجــري التكويــن العمــي ،ولــوج املهنــة ،مــن تكويــن أســاس يشــمل التخصصــات اللغويــة،
عندمــا يتــم تنظيمــه ،يف الظــروف املثــى .ويشــكو العديــد واملعرفيــة ،والبيداغوجيــة يف مجــاالت التكويــن التــي ســيرشفون
مــن األســاتذة ،أيضــا ،مــن ضعــف الت ـزام األســاتذة املؤطريــن عليهــا».
للتداريــب العمليــة .فمــن املفــرض أن يرافــق هــؤالء املؤطــرون
والنتيجــة هــي أن غالبيــة األســاتذة الذين تم اســتجوابهم يقرون
املتدربــن طــوال التداريــب العمليــة ،وأن يدربوهــم عــى
بضعــف مســتوى تأهيلهــم ملامرســة املهنــة يف نهايــة تكوينهــم
مامرســة املهنــة .ولكــن ،التزامهــم يبقــي ضعيفــا ،ألنهــم ال
األســاس .ترتبــط أوجــه النقــص التــي ســجلوها بالكفايــات
يتلقــون أي تعويــض مقابــل ً
ذلــك« :بالنســبة لبعــض
األساســية أحيانـاً .يتعلــق النقــص األول  -الــذي يتكــرر بكــرة يف
املؤطريــن ،حضــور املتدربــن فرصــة للراحــة .كانــوا يعهــدون
خطاباتهــم -بتدبــر القســم وتســيريه ،كــا توضــح ذلــك هــذه
إلينــا بالقســم والتدريــس ،وينســحبون لتدخــن ســيجارة ،أو
الشــهادة« :كانــت لدينــا مــادة دراســية كاملــة حــول تدبــر
للدردشــة مــع الزمــاء»( .مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم
القســم الــدرايس .ولكــن ،عندمــا بدأنــا العمــل ،أدركنــا أن تلــك
االبتــدايئ).
املــادة ال تصلــح ألي يشء .عــى ســبيل املثــال ،ســجل القســم،
تشــكل الــدروس النظريــة بدورهــا مصــدر اســتياء األســاتذة ومذك ـرات الــدروس ،والوثائــق التــي مــن املفــرض أن أمألهــا
املتدربــن .حيــث تحتــل عــروض املتدربــن مكانــة مه ًمــة وكيفيــة ملئهــا ،مل أســمع بذلــك أبــدا أثنــاء التكويــن .مل أتعلــم
يف تلــك الــدروس ،كــا يوضــح ذلــك أحــد األســاتذة« :يف هــذا إال بعــد التحاقــي بالقســم مبســاعدة الزمــاء ذوي الخــرة،
الحقيقــة التكويــن عبــارة عــن تكويــن ذايت .تــوزع مواضيــع « (مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة) .عنــد االلتحــاق
متفرقــة عــى املتدربــن الذيــن يتعــن عليهــم تحويلهــا إىل بالعمــل ،يشــعر العديــد مــن األســاتذة بأنهــم غــر مهيئــن مبــا
عــروض يلقونهــا خــال حصــص التكويــن .املشــكلة هــي أن فيــه الكفايــة ،أو غــر مهيئــن عــى اإلطــاق ملامرســة مهامهــم
املتدربــن ال يؤطــرون مبــا فيــه الكفايــة ،ومل تكــن عروضهــم عــى الوجــه الالئــق« :عندمــا توليــت الخدمــة ،كانــت عــدة
تحظــى بالتتبــع لوضعهــا يف ســياق مــدريس» (مقابلــة مــع جوانــب غائبــة عنــي متامــاً :طريقــة التعامــل مــع التالمــذة،
والتمكــن مــن القســم والتالمــذة ،وتدبــر االختالفــات يف
أســتاذ الثانــوي التأهيــي).
املكتســبات(»..مقابلة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).
ويشــجب املســتجوبون ،كذلــك ،جــودة املكونــن الــذي يتكونون
يف غالبيتهــم مــن األســاتذة الباحثــن ،وتعتــر مســاهمتهم مــن يف بعــض األحيــان ،يجــد األســاتذة أنفســهم عاجزيــن أمــام
حيــث املامرســات البيداغوجيــة يف األقســام الدراســية ضعيفــة .وضعيــات هــم غــر معديــن لهــا .ويف هــذا الصــدد ،يبــدو أن
وهــذا مــا تؤكــده شــهادة مديــر أحــد املراكــز الجهويــة ملهــن التكويــن ال يراعــي الواقــع وإكراهاتــه ،كــا تشــهد عــى ذلــك
الرتبيــة والتكويــن الــذي يلقــي الضــوء عــى تشــكيلة هيئــة هــذه األســتاذة« :يتــم التكويــن العمــي يف مؤسســات
التكويــن يف هــذه املراكــز« :جــزء كبــر -النصــف تقريبــا  -ال الوســط الحــري .لكــن ،كغالبيــة األســاتذة ،كان تعيينــي األول
يتوفــرون عــى أيــة معرفــة عمليــة بخصــوص التدريــس يف يف وســط قــروي مختلــف متامــا .كنــا نعمــل دامئ ـاً مــع أقســام
القســم .معظمهــم دكاتــرة يف تخصصــات أخــرى غــر علــوم متعــددة املســتويات ،يف الوقــت الــذي مل نتلــق أي تكويــن حول
الرتبيــة .يتوفــرون عــى كفايــات نظريــة وأكادمييــة ،ولكــن ال كيفيــة تســيري هــذه األقســام .وأكــر مــن ذلــك ،كان الوســط
عالقــة لهــا باملهنــة .عــدد كبــر منهــم مــن الدكاتــرة العاطلــن الــذي عينــت فيــه أمازيغــي اللســان .لذلــك وجــدت صعوبــات
الســابقني الذيــن تــم توظيفهــم ســنة 2011يف ظــروف خاصــة كبــرة يف التواصــل مــع التالمــذة وآبائهــم «(مقابلــة مــع أســتاذة
(«الربيــع العــريب») .ومتثــل هــذه الفئــة مــا بــن  80و 90مــن يف مدرســة ابتدائيــة).
أصــل  220مكونــا».
جوانــب نقــص التكويــن التــي أثارهــا األســاتذة هــي جوانــب
تلتقــي هــذه الشــهادة مــع أقــوال األســاتذة املتدربــن الذيــن حاســمة .ذلــك أن الدراســات التــي اهتمــت بتنظيــم برامــج
يشــتكون مــن تكويــن جــد نظــري ال عالقــة لــه بإكراهــات التكويــن األســاس للمدرســن ومحتوياتــه ،يف ارتباطهــا بالنتائــج
واقــع التدريــس وظروفــه املعاشــة .ويف هــذا االتجــاه ،تــرى املدرســية للتالمــذة ،قــد حــددت خصائــص التكويــن التــي تؤثــر
الرؤيــة االسـراتيجية أنــه« ،اعتبــارا للــدور األســايس ،الــذي يلعبه بشــكل إيجــايب يف تحصيلهــم .ومــن جملــة تلــك الخصائــص:
األســاتذة املكونــون بهــذه املراكــز ،فإنــه يتعــن متكينهــم ،قبــل
 مواءمــة مــواد التكويــن ومحتوياتهــا البيداغوجيــة مــع واقــع22
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املامرســة التعليميــة يف القســم الــدرايس ،ومحتويــات الربامــج
الدراســية؛
 تأطــر األســاتذة ،ومرافقتهــم ،ودعمهــم الفــردي أثنــاءالتداريــب العمليــة املهنيــة؛
 الخــرة والتدبــر املســبق للوضعيــات البيداغوجيــة الحقيقيــةالتــي ســيواجهها املتــدرب عنــد توليــه مهمــة التعليــم
يف القســم (عــى ســبيل املثــال :تخطيــط حصــة القــراءة
املوجهــة ،وتقييــم كفايــات التالمــذة يف القـراءة بصــوت عــال،
إلــخ)(.((4
ويقــدم تحليــل تركيبــي آخــر ألكــر مــن  800دراســة تجميعيــة
حــول العوامــل املحــددة ألداء التالمــذة ،وكفايــات تدبري القســم
وتخطيطــه ،واملامرســات البيداغوجيــة الفعالــة (كالعمــل داخــل
الجامعــة ،وتوجيــه األســئلة للتالمــذة بشــكل منتظــم) باعتبارها
أبعــادا رئيســية للتدريــس يجــب إعــداد األســاتذة لهــا(.((4
 .4.1.2تكوين األساتذة أطر األكاديميات

يطــرح تكويــن األســاتذة أطــر األكادمييــات مشــاكل أكــر
صعوبــة ،ألن عمليــة توظيفهــم متــت بعجالــة لســد العجــز
الحاصــل يف األســاتذة الــذي واجهــه النظــام املــدريس .فمنــذ
عمليــة التوظيــف األوىل ،تــم تهميــش التكويــن .ذلــك أن
املذكــرة رقــم ( 16 866املتعلقــة بالتوظيــف ســنة )17/2016
مل تتحــدث عــن هــذه املســألة ،واكتفــت باإلشــارة بشــكل غــر
واضــح ،يف املــادة  ،9إىل أن املرشــحني الناجحــن «ســيتابعون
تكوينــا يف الرتبيــة والتعليــم «.
عمليــا ،ونظــرا ً للعجــز الكبــر يف عــدد األســاتذة ،التحــق
املرشــحون الناجحــون عــى الفــور باألقســام الدراســية ،وبــدأوا
يزاولــون مهامهــم دون تلقــي التكويــن الــازم .التكوينــات
املوازيــة التــي اســتفادوا منهــا كانــت قصــرة جــدا ً حســب
عــدة شــهادات« :يف ســنة  ،2017-2016تابعــت تكوينــا
ملــدة أســبوع .وبعدمــا توليــت املهــام ،اســتفدنا مــن تكويــن
ملــدة ثالثــة أيــام برمجــت خــال العطــل املدرســية .وإجــاالً،
كانــت مــدة التدريــب  20يوماً»(مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة
أطــر األكادمييــات).

تســلط شــهادة هــذه األســتاذة الضــوء عــى الظــروف التــي
يجــري فيهــا التكويــن« :كان االرتجــال شــامال .يف عــام
 ،2016حــدد العقــد الــذي وقعنــاه مــدة التكويــن ،والوحــدات
التــي يجــب اســتيفاؤها ،ومــروع نهايــة الــدروس ،والتأهيــل
املهنــي ...ولكــن مل يتحقــق أي يشء مــن ذلــك .فعــى ســبيل
املثــال ،مل يســتوف بعــض املتدربــن بعــض الوحــدات ،وكان
عليهــم اجتيــاز اختبــارات املراقبــة االســتدراكية .إال أنهــم عينــوا
يف مؤسســاتهم ،ومل يقــل لهــم أحــد شــيئا بعــد ذلك»(مقابلــة
بؤريــة مــع أســاتذة أطــر األكادمييــة).
حاولــت وزارة الرتبيةالوطنيــة تــدارك هــذا الوضــع يف املوســم
املــوايل .لكــن مقاربتهــا أثــارت عــدة تســاؤالت .وبالفعــل ،فقــد
حــددت املذكــرة الوزاريــة التــي أعلنــت عــن توظيــف الفــوج
الثــاين مــن األســاتذة املتعاقديــن بعــض «املبــادئ العامــة» مــن
خــال التفصيــل يف ســر التكويــن .نــص املبــدأ األســايس عــى
أن التكويــن هــو مــن أجــل تنميــة ثقافــة املبــادرة ،والبحــث،
واالبتــكار ،واإلبــداع وااللت ـزام » (املــادة  .)1فاألســتاذ مســؤول،
إذن ،عــن تكوينــه الشــخيص .وتتلخــض مهمــة األكادمييــات
واملراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن يف إعــداد أدوات
التكويــن ،واملرافقــة ،والتأطــر(.((4
اقرتحــت ثــاث صيــغ للتكويــن :التدريــب أو املرافقــة امليدانيــة،
والتكويــن عــن بعــد ،والتكويــن الحضــوري.
النــوع األول مــن التكويــن هــو ،يف الواقــع ،تــويل مهمــة
التدريــس ،إذ يتكلــف األســاتذة الجــدد بالــدروس يف األقســام
املســندة إليهــم .وتنــص املذكــرة رقــم  091X17عــى أن هــؤالء
األســاتذة الجــدد يســتفيدون مــن مرافقــة وتوجيــه مديــري
املؤسســات ،واملفتشــن الرتبويــن ،وأســاتذة مــن ذوي الخــرة،
وخاصــة مــن خــال آليــة التدريــب عــى يــد مــدرب خصــويص
(( )coachingاملــادة .)3

يف املامرســة العمليــة ،هنــاك إكراهــات عديدة تحد مــن إمكانية
انتشــار هذاالنــوع مــن التأطــر .فعــدد املفتشــن الرتبويــن
املحــدود نســبياً (يشــر بعــض األســاتذة إىل أن منطقتهــم ال
تتوفــر عــى أي مفتــش) ،وتعــدد مهــام مديــري املؤسســات،
مــن ناحيــة ،والعــدد املرتفــع لألســاتذة الجــدد الذيــن يتعــن
وبســبب هــذه العجالــة ،عــن عــدد كبــر مــن األســاتذة يف تأطريهــم ،مــن ناحيــة أخــرى ،تجعــل مــن الصعــب تعبئــة
املؤسســات التعليميــة دون أي تقييــم أو شــهادة .ومــع ذلــك ،هــؤالء الفاعلــن ،خاصــة وأن معظــم هــؤالء األســاتذة قــد يتــم
فــإن شــهادة الكفــاءة املهنيــة ( )CAPإلزاميــة ملامرســة املهنــة .تعيينهــم يف العــامل القــروي أساســا ،حيــث يشــكلون األغلبيــة يف
43 . Boyd, D. (2009), Teacher preparation and student achievement, National Bureau of Economic Research, Working Paper 14 314
44 . Hattie, John. 2008. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 1 edition. London ; New York: Routledge.
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الســلبية تتعلــق ،بشــكل خــاص ،مبواءمتــه مــع الســياق املغــريب،
وتلبيتــه لحاجــات األســاتذة « :تــم إنجــاز كبســوالت التكوين
عــن بعــد يف البلــدان املتقدمــة ،مثــل فرنســا ،وبلجيــكا ،وكنــدا.
فهــي مناســبة ملــدريس وتالمــذة تلــك البلــدان ،وليــس لنــا
نحــن .لدينــا مشــاكل وإكراهــات أخــرى ،أكــر أهميــة :تدبــر
قســم متعــددة املســتويات ،أو قســم مــن  45تلميــذ وتلميــذة
مبســتويات جــد متباينــة ( .)...الكبســوالت املقرتحــة تغــذي
اإلحبــاط لدينــا» (مقابلــة بؤريــة مع أســاتذة أطــر األكادمييات).

بعض املؤسسات.

الصيغــة الثانيــة للتكويــن هــي عبــارة عــن تكويــن عــن
بعــد عــى شــكل دورات إليكرتونيــة يتابعهــا املتدربــون مــن
خــال «الــدروس الواســعة النطــاق املفتوحــة عــى اإلنرتنيــت»
()MOOC؛ وهــي دروس ميكــن متابعتهــا عــر بوابــة وزارة
الرتبيــة الوطنيــة .وتُخصــص املرحلــة األوىل مــن هــذا التكويــن
لــدروس التخطيــط ،وتدبــر التعلــات ،والترشيــع املــدريس،
وأخالقيــات املهنــة؛ بينــا تكــرس املرحلــة الثانيــة للحيــاة
املدرســية ،ومنهجيــة البحــث يف مجــال الرتبيــة ،وتكنولوجيــا وعــى أيــة حــال ،مــا تـزال مســألة فعاليــة تكنولوجيــا املعلومات
واالتصــاالت يف التكويــن (املســتمر) للمدرســن موضــع نقــاش يف
املعلومــات واالتصــاالت.
عــدة بلــدان .ومــا ي ـزال تقييــم أثــر هــذه الربامــج التكوينيــة
تســتدعي هــذه الصيغــة بعــض املالحظــات األساســية .فالتكوين
يف كفايــات األســتاذ والتالمــذة نــادرا ً .ومــع ذلــك ،فــإن بعــض
عــن بعــد هــو ،عمومــا ،أداة للتطــور املهنــي والتكويــن
التجــارب الدوليــة تبــن الصعوبــات الرئيســية التــي تواجــه هــذا
املســتمر؛ ومل يكــن أبــدا جــزء مــن التكويــن األســاس يف أغلــب
النــوع مــن التكويــن .فمنــذ ســنة  ،2005جربــت إندونيســيا
بلــدان العــامل .وقــد يكــون اللجــوء إىل تكنولوجيــا املعلومــات
التكويــن عــن بعــد لرفــع مســتوى تأهيل أســاتذة ســلك التعليم
واالتصــاالت مغريــا بالنســبة للســلطات العموميــة بســبب
االبتــدايئ( ،((4ووضعــت برنامج ـاً متامســكا للتكويــن بالرشاكــة
انخفــاض تكلفتــه ،ولكــن فعاليتــه تتوقــف عــى بعــض الرشوط،
مــع  23معهــدا ً لتكويــن األســاتذة .يتكــون هــذا الربنامــج مــن
حتــى لــو اعتربنــاه عنـرا ً مــن عنــارص التكويــن املســتمر .وأهم
تكويــن حضــوري وتكويــن عــن بعــد .وبعــد مــرور عــام عــى
تلــك الــروط الثقافــة الرقميــة املســبقة للفئــات املســتهدفة،
تنفيــذه ،تبــن أن إكراهــات الوصــول إىل اإلنرتنــت يف املناطــق
وجــودة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت .ويف هــذا الســجل،
النائيــة ،والكفايــات املحــدودة لبعــض األســاتذة يف مجــال
أثــار األســاتذة الذيــن أجريــت معهــم مقابــات ،وال ســيام أولئك
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،هــي الصعوبــات الرئيســية
الذيــن يعملــون يف العــامل القــروي ،مجموعــة مــن الصعوبــات
التــي تحــول دون تحقيــق األهــداف املتوخــاة منــه(.((4
التــي تحــول دون االســتفادة مــن هــذا التكويــن« :واجهــت
صعوبــات كبــرة يف الوصــول إىل التكويــن عــن بعــد ،ملجــرد أمــا التكويــن الحضــوري ،فهــو يجــري يف املراكــز الجهويــة
أننــي أعمــل يف منطقــة قرويــة يصعــب فيهــا الحصــول عــى ملهــن الرتبيــة والتكويــن يف 5دورات خــال املوســم الــدرايس.
اإلنرتنــت» (مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة أطــر األكادمييــات) .ويســتغرق يف املجمــوع  144ســاعة.
يثــر محتــوى التكويــن عــن بعــد ،بــدوره ،بعــض ردود الفعــل
جدول  .3مراحل التكوين الحضوري
مدة التكوين

الدورة

1

90ساعة

2
3
4
5

 18ساعة
 18ساعة
 18ساعة
-

التدابري الرئيسية

 علوم الرتبية ( 30ساعة) ديداكتيك مادة أو مواد التخصص ( 30ساعة) األوراش العملية ( 30ساعة)الجوانب العملية لتطوير كفايات تخطيط التعلامت
الجوانب العملية لتطوير كفايات تدبري التعلامت
الجوانب العملية لتطوير كفايات التقييم والدعم
التقييم

املصدر :املذكرة رقم ،091x17وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي
46 . Chang, M.C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A.B., de Ree, J., Stevenson, R. (2014), Teacher reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence
in Policy Making,
47 . Pannen, P., Riyanti, D.R., Pramuki, B.E., (2007), HYLITE Program: An ICT-based ODL for Indonesian Teachers Education. 11th UNESCO APEID
Conference on Revitalizing Higher Education. Bangkok, Thailand.
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تقرير موضوعاتي

ألقــى تتبــع تنفيــذ تكويــن األســاتذة املتعاقديــن خــال ســنة
 ،2017/2016مــن قبــل فريــق باملركــز الجهــوي ملهــن الرتبيــة
والتكويــن يف الــدار البيضاء-ســطات( ،((4الضــوء عــى ظــروف
ســر تكويــن األســاتذة املتعاقديــن ،وأبــرز الصعوبــات األساســية
التــي تعرتضــه .وتخــص املالحظــات الرئيســية التــي أفــى
إليهــا هــذا التتبــع ،عــى وجــه التحديــد ،مــدة التكويــن الــذي
يعتــر «قصـرا جــدا» ،ونســبة التأطــر (عــدد املكوِنــن إىل عــدد
املك َونــن املنخفضــة جــدا يف بعــض التخصصــات ،والطاقــة
االســتيعابية للمراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن التــي ال
تـزال محــدودة بالنظــر إىل العــدد الكبــر مــن املتدربــن .فقــد
تكلفــت هــذه املراكــز منــذ ينايــر 2017بتكويــن  11000أســتاذ
متعاقــد حضوريــا ،و 24000أســتاذ منــذ عــام .2017

ســنة واحــدة ،وســيمر بالــرورة عــر الجامعــة( .((4وابتــداء مــن
ســنة ( ،)2019-2018افتتحــت مســالك اإلجــازة يف الرتبيــة يف
العديــد مــن جامعــات اململكــة يف كليــات العلــوم ،واآلداب
والعلــوم اإلنســانية ،وعلــوم الرتبيــة ،واملــدارس العليــا لألســاتذة
التــي تغــر اســمها وأصبحــت تســمى املــدارس العليــا للرتبيــة
والتكويــن.

وســتكون هــذه املســالك مفتوحــة لحامــي شــهادة البكالوريــا،
مــن جميــع الشــعب ،بعــد عمليــة انتقــاء أويل الختيــار
أفضــل املرشــحني .وتنقســم إىل تخصصــن :االبتــدايئ والثانــوي.
تســتغرق الدراســة فيهــا ثــاث ســنوات ،تتــوج باإلجــازة يف
الرتيبــة .وســيكون حاملــو هــذه الشــهادة أمــام خياريــن :إمــا
مواصلــة دراســاتهم العليــا يف املاســر ثــم يف الدكتــوراه يف علــوم
ونتيجــة لذلــك ،اعــرت تكويــن هــؤالء األســاتذة عــدة نواقــص .الرتبيــة ،أو اجتيــاز مبــاراة ولــوج املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة
فقــد الحــظ الفريــق املذكــور وجــود تفاوتــات بــن املســتفيدين والتكويــن.
مــن هــذا التكويــن يف مــدى اســتيعابهم ملحتويــات الوحــدات
يخضــع املرشــحون الناجحــون يف مبــاراة ولــوج املراكــز الجهويــة
املقدمــة لهــم .وباإلضافــة إىل ذلــك ،مل يتمكــن بعــض األســاتذة
ملهــن الرتبيــة والتكويــن لتكويــن مهنــي ملــدة ســنتني؛ تخصــص
املتعاقديــن مــن اســتيفاء الوحــدات املعنيــة بالتقييــم ،وخاصــة
األوىل للتأهيــل املهنــي ،وتجــري بالكامــل يف املراكــز .أمــا الثانية،
منهــا تلــك التــي تتعلــق بالتخطيــط ،والتدبــر ،وتقييــم
التــي تســمى فــرة املهننــة ،فهــي عبــارة عــن تكويــن بالتنــاوب
التعلــات.
بــن املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن واملؤسســات
وتعكــس هــذه النتائــج املعطيــات التــي أدىل بهــا األســاتذة التعليميــة.
أطــر األكادمييــات .وبالفعــل ،إن التكويــن الحضــوري غالب ـاً مــا
جدول  .4توزيع الطالب املتوقع تسجيلهم يف مسالك اإلجازة
يوصــف بكونــه «قصــرا جــدا ً» ،أو «غــر مؤهــل »،أو «غــر
يف الرتبية برسم السنة الجامعية 2019-2018
مناســب للســياقات املدرســية».

 .5.1.2عدة جديدة لتكوين األساتذة

تتوقــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،أن يتــم تكويــن وتوظيــف
نحــو 206 096أســتاذ بحلــول عــام  .2030وهــذا يعنــي تجديــد
 80%مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الحاليــن بالنظــر إىل العــدد
الهائــل مــن األســاتذة الذيــن ســيحالون عــى القاعــد خــال
الســنوات املقبلــة .وهــذا مــا يعطــي لتكويــن األســاتذة بعــدا
اســراتيجيا .وملواكبــة هــذا التغيــر ،متــت مراجعــة عمليــة
التكويــن ،وبــدأ الــروع يف تنفيــذ املخطــط الجديــد خــال
الســنة الجامعيــة .2019-2018
املســتجد الكبــر يف هــذا النظــام الجديــد هــو أن تكويــن
األســاتذة سيســتغرق يف املســتقبل خمــس ســنوات ،بــدال مــن

الجامعة

عبد املالك السعدي – تطوان
القايض عياض -مراكش
شعيب الدكايل – الجديدة
الحسن الثاين – الدار البيضاء
الحسن األول – سطات
ابن طفيل – القنيطرة
ابن زهر -اكادير
محمد الخامس – الرباط
موالي إسامعيل – مكناس
محمد األول – وجدة
سيدي محمد بن عبد الله – فاس
السلطان موالي سليامن – بني مالل
املجموع

الطلبة

740
400
136
298
200
500
600
1.106
50
288
150
30
4.498

املصدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي

48 . Abdesselam Mili, Jaouad Erouihane& Lahcen Toubi, Les enjeux de la formation continue des enseignants au Maroc, CRMEF Casablanca-Settat,
2017.

 . 49صادقــت الحكومــة بتاريــخ  5يوليــوز  2018عــى مرســوم رقــم  2.18.504بتغيــر وتتميــم املرســوم رقــم  2.04.89الصــادر يف  18مــن ربيــع اآلخــر 7( 1425
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لقــد جــاءت الهندســة الجديــدة لتكويــن األســاتذة اســتجابة
إلخفــاق النظــام الحــايل .ويتــاىش اللجــوء إىل الجامعــات مــع
توجيهــات الرؤيــة االســراتيجية  ،2030-2015التــي تدعــو
إىل النظــر يف إمكانيــة التعــاون مــع الجامعــات عــى املــدى
املتوســط ،يف مجــال تكويــن األســاتذة عــى األســس التاليــة:
 مراجعة مناهج التكوين وبرامجه؛ إرســاء مســالك تكوينــات معرفيــة ومنهجيــة وبيداغوجيــةوديداكتيكيــة ،وتوفــر الوســائل الالزمــة واألســاتذة
ا ملتخصصــن ؛

ذات االســتقطاب املحــدود .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ال يضمــن
االنخـراط يف منهــاج اإلجــازة يف الرتبيــة الولــوج املنتظــم للمراكز
الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن .وزيــادة عــى ذلــك ،مل تســفر
مراجعــة مــدة التكويــن ومتديدهــا عــن تحســن أجــور أســاتذة
املســتقبل الذيــن ســيتم توظيفهــم بنفــس الــروط التــي
يوظــف بهــا األســاتذة الحاليــون يف إطــار األكادمييــات الجهويــة
للرتبيــة والتكويــن ،مــع كل مــا يرتتــب عــن ذلــك مــن توجــس
وارتيــاب إزاء هــذا النظــام؛ وهــو األمــر الــذي يؤثــر ســلبا يف
جاذبيــة املهنــة.
 .2.2التكوين المستمر

 املزاوجــة بــن تحصيــل معــريف متــن منفتــح بتنــوع لغــوي،ومكتســبات بيداغوجيــة الزمــة.

يتغــر العــامل برسعــة كبــرة .وبالتــايل يتعــن عــى كل مــن
املدرســة واألســاتذة ،أن يســتجيبوا لحاجــات هــذه التغي ـرات
ومتطلباتهــا .لهــذا ،تركــز أفضــل النظــم الرتبويــة يف العــامل
عــى التطويــر املهنــي املســتمر ألســاتذتها .والهــدف مــن هــذا
التطويــر هــو الحفــاظ عــى كفايــات األســاتذة ومعارفهــم،
والعمــل عــى تعميــق نطاقهــا وتوســيعه ،وتكييــف مامرســاتهم
البيداغوجيــة مــع تنــوع مواصفــات التالمــذة ومســتويات
تعلمهــم ،ومواكبــة إدخــال االبتــكارات التــي ثبتــت فعاليتهــا
الرتبويــة علميــاً يف القســم الــدرايس ،كاســتعامل تكنولوجيــا
اإلعــام واالتصــال ،واعتامدهــا أداة للتاميــز البيداغوجــي(.((5

وتواجــه عــدة التكويــن الجديــد معضلــة أخــرى تتعلــق
بجاذبيتــه .تقــوم وزارة الرتبيــة الوطنيــة بعمليــة انتقــاء صارمــة
(االنتقــاء األويل واملقابــات الشــفوية) لجــذب أفضــل الطــاب،
غــر أن الطــاب الجيديــن يتوجهــون ،عــادة ،نحــو املؤسســات

يف املغــرب ،احتــل التكويــن املســتمر مكانــة هامشــية يف
اإلصالحــات املتتاليــة التــي عرفهــا النظــام الرتبــوي .وتــويص
الرؤيــة االســراتيجية  ،2030-2015يف إطــار تجديــد مهــن
التعليــم( ،((5باعتــاد التكويــن املســتمر والتأهيــل مــدى الحيــاة

ومــع ذلــك ،يســتدعي هــذا املــروع بعــض املالحظــات .تخــص
أوالهــا ،االســتعجال والتــرع الــذي ميــز إعــداد عــدة التكويــن
الجديــد .ذلــك أن إنجــاز تصــور مناهــج اإلجــازة الجديــدة
وبرامجهــا ،وإعــداد إطارهــا البيداغوجــي ،ومطالبــة الجامعــات
بتقديــم عــروض خاصــة باملســالك الجديــدة ،ودراســة تلــك
ملســالك ،واملصادقــة عليهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لتنســيق
التعليــم العــايل ...كل ذلــك تــم يف وقــت قيــايس .فقــد دخلــت
األطــراف املعنيــة يف ســباق ضــد الســاعة ليكونــوا يف موعــد
الســنة الجامعيــة .2019-2018
برهنــت عــدة دراســات عــى أن التكويــن املســتمر ،بأشــكاله
كــا أن قــدرة نظــام التكويــن الجديــد عــى تلبيــة االحتياجــات املختلفــة ،يؤثــر يف الكفايــات البيداغوجيــة ،ويف التطــور
مــن األســاتذة تثــر عــدة تســاؤالت .فوفقــاً لتوقعــات وزارة املهنــي لألســاتذة ،وبالتــايل يف تعلّــم التالمــذة .وتبــن آخــر
الرتبيــة الوطنيــة ،إن تلــك االحتياجــات كبــرة ،وســتزيد يف تلــك الدراســات( ((5أن أكــر مــن  % 80مــن األســاتذة رصحــوا
الســنوات املقبلــة 21520 :يف ســنة  ،2019-2018و 24558يف بــأن التكويــن املســتمر كان لــه أثــر إيجــايب يف مامرســاتهم
ســنة  ،2020-2019و 26512يف ســنة  ،2021-2020و 24886البيداغوجيــة .ومــن بــن التكوينــات التــي كان لهــا أكــر األثــر
يف ســنة  .2022-2021يف املجمــوع ،ستســتقبل الجامعــات يف مامرســاتهم تلــك التــي تســتند إىل مــواد الربامــج الدراســية
العموميــة مــا يقــرب مــن  5 000طالــب كل ســنة .الفجــوة ،ومضامينهــا ،وتعتمــد عــى التعــاون ،وإدمــاج مقاربــات التعلــم
إذن مهمــة .إن مضاعفــة الطاقــة االســتيعابية ســتتم حتـاً عــى الفعالــة والتعاونيــة يف مجــال التدريــس .كــا أن األســاتذة
حســاب الجــودة يف نظــام جامعــي يعــرف عج ـزا مــن حيــث الذيــن شــاركوا يف تكويــن مســتمر فعــال ،يتميــزون مبســتويات
أعــى مــن الفعاليــة الشــخصية ،والرضــا الوظيفــي.
األســاتذة املؤطريــن يف مجــال علــوم الرتبيــة.

50 . OCDE (2009), Creating Effective Teaching and Learning Environments : First Results from TALIS, TALIS, Éditions OCDE, Paris,
Résultats de Talis 2018, Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie, OCDE, 2019.

 . 51أنظــر التقريــر التحليــي للهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،تطبيــق امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن -2000
 :2013املكتســبات واملعيقــات2014 ،
 . 52نفس املرجع.
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املهنيــة .ويف هــذا الســياق ،يتيــح التكويــن املســتمر للفاعلــن أنهــا «مهمــة بالتأكيــد ،ولكنهــا ال عالقــة لهــا بحاجاتنــا ،يف كثــر
الرتبويــن فرصــا متجــددة لالرتقــاء مهنيــا ،وتجديــد معارفهــم ،مــن األحيــان».
ومواكبــة مســتجدات الرتبيــة والتكويــن .وتــرى الرؤيــة أنــه
مــا زالــت مســألة تحديــد حاجــات التكويــن املســتمر مطروحــة
ســيكون مــن الــروري ،يف املــدى القريــب ،إعداد اسـراتيجيات
بحــدة .وقــد ســجل تقريــر للهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى
للتكويــن املســتمر ،بتنســيق مــع األكادمييــات ومراكــز التكويــن
املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي عــدة
والجامعــات ،لتلبيــة حاجــات الفاعلــن الفعليــة (الرافعــة
أوجــه القصــور عــى هــذا املســتوى ،وخاصــة منهــا عــدم
التاســعة).
قــدرة الوحــدة املركزيــة لتكويــن األطــر عــى مزاولــة املهــام
ومــن جهتــه ،عــزز القانــون اإلطــار  17-51مكانــة التكويــن واالختصاصــات املنوطــة بهــا (تحديــد الحاجــات ،والتخطيــط
املســتمر بجعلــه إلزاميــا ،وحاســا يف تطــور املســار الوظيفــي االســراتيجي ،واإلرشاف ،وتنظيــم أنشــطة التكويــن املســتمر،
لألســاتذة (املــادة  .)39ويلــح هــذا القانــون ،كذلــك ،عــى وضع إلــخ)( .((5هــذا ،وال تســتغل تقاريــر التفتيــش الرتبويــة لهــذه
برامــج ســنوية للتكويــن املســتمر مــن أجــل تنميــة كفايــات الغايــة إال نــادرا ،أو ال تســتغل عــى اإلطــاق.
األســاتذة ،وتحســن أدائهــم ومردوديتهــم.
ومــن جانبهــم ،يعتقــد املفتشــون الرتبويــون الذيــن تــم
ويف هــذا اإلطــار ،ميكــن ملســاءلة األنشــطة التــي تنظــم يف إطــار اســتجوابهم ،أنــه يجــب التســاؤل حــول فكــرة التكويــن
التكويــن املســتمر ،مــن حيــث أهدافهــا ،ومحتوياتهــا ،وكيفيــات املســتمر ذاتهــا« :منطــق التكويــن املســتمر هــو االعتــاد
تنفيذهــا ،مــن خــال اســتطالع آراء األســاتذة وانتظاراتهــم ،عــى قاعــدة مــن املعــارف والكفايــات املكتســبة خــال
وحاجاتهــم ،أن تلقــي الضــوء عــى االختــاالت التــي يعرفهــا التكويــن األســاس وتطويرهــا .لكننــا نجــد أنفســنا ،يف بعــض
األحيــان ،أمــام أســاتذة يفتقــرون إىل الحــد األدىن مــن املعرفــة
هــذا التكويــن ،والجوانــب التــي يتعــن تحســينها.
حــول املامرســات البيداغوجيــة ،مثــا .الحديــث عــن التكويــن
وبالفعــل ،تكشــف نتائــج هــذه الدراســة ،مــدى العجــز
املســتمر ال معنــى لــه يف هــذه الحالة»(مقابلــة بؤريــة مــع
الحاصــل يف عــرض التكويــن املســتمر ،وأوجــه القصــور الكامنــة
املفتشــن الرتبويــن).
يف السياســة الرتبويــة يف هــذا املجــال .فعــن الســؤال «هــل
تلقيــت تكوينــا مســتمرا يف الســنوات الثــاث املاضيــة؟ مل يجــب وتؤكــد انتظــارات األســاتذة وحاجاتهــم بخصــوص التكويــن
باإليجــاب إال عــدد قليــل مــن األســاتذة أف ـراد العينــة .ويعــود املســتمر هــذا الواقــع .ذلــك أن الصعوبــات التــي أعــرب عنهــا
آخــر تكويــن مســتمر تلقــاه العديــد منهــم إىل ســنة  2010أو األســاتذة تتعلــق ،بالفعــل ،بنقــص املؤهــات الناجــم عــن قصور
 ،2011وفــق مــا جــاء يف ترصيحاتهــم .« ،ومــن بينهــم مــن مل التكويــن األســاس  .فمــن الصعوبــات التــي تكــررت بكــرة يف
شــهاداتهم ،الصعوبــات املتعلقــة «بالتاميــز البيداغوجــي» أمــام
يتلــق أي تكويــن مســتمر باملــرة طيلــة مســاره املهنــي:
«منــذ توظيفــي حتــى اآلن ،أي منــذ 12ســنة ،مل أســتفد مــن عــدم تجانــس التالمــذة ،و«ســيكولوجية الطفولــة واملراهقــة»،
أي تكويــن مســتمر .لكننــي تابعــت تكوينــات ،وحصلــت عــى «وتدبــر القســم الــدرايس»« ،وديداكتيــك املعــارف ونقلهــا».
شــهادات بصفــة شــخصية مــن أجــل ســريت الذاتيــة» (مقابلــة يقــول أحدهــم« :التكويــن الــذي تلقينــاه يف مركــز تكويــن
املعلمــن نظــري جــدا .كان لدينــا درس يف البيداغوجيــا الفارقية،
مــع أســتاذ التعليــم الثانــوي التأهيــي).
ولكننــا مل نعــرف كيــف نطبــق هــذه البيداغوجيــا داخل القســم
وكث ـرا مــا تكــون التكوينــات املســتمرة التــي تنظــم لفائــدة
الــدرايس .وهــذا ينطبــق عــى املقاربــات البيداغوجيــة األخــرى
األســاتذة مرتبطــة بـ»املشــاريع البيداغوجيــة» لــوزارة
« (مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).
الرتبيةالوطنيــة ،كبيداغوجيــا اإلدمــاج ،وتعميــم تكنولوجيــا
اإلعــام واالتصــال ،وتدريس املــواد العلميــة باللغــات األجنبية ...وإذا كان غالبيــة األســاتذة مقتنعــن بأهميــة التكويــن املســتمر
أو تنــدرج يف إطــار رشاكات مــع بعــض املنظــات الدوليــة وفوائــده ،فــإن انتظاراتهــم مــن هــذا التكويــن تبقــى ،مــع
(كاليونيســيف ،واليونســكو ،والبنــك الــدويل ،إلــخ) .ويــرى ذلــك ،ضعيفــة .وبعبــارة أخــرى ،إن الطلــب عــى التكويــن
األســاتذة الذيــن اســتفادوا مــن هــذا النــوع مــن التكوينــات املســتمر قــوي ،ولكــن طريقــة تنظيمــه ،ومضامينــه ،وأهدافــه
 . 53الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،تطبيــق امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن  :2013-2000املكتســبات
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توضــع موضــع تســاؤل .لقــد ولــدت تجــارب التكويــن املســتمر
الســيئة ،و/أو عــدم تلبيتهــا لالحتياجــات الحقيقيــة لألســاتذة،
شــعورا باإلحبــاط ،وبخيبــة األمــل « :التكويــن املســتمر
الوحيــد الــذي شــاركت فيــه هــو التكويــن حــول بيداغوجيــا
اإلدمــاج ســنة  .2010دام خمســة أيــام يف ظــروف متيــزت
بالتــرع ،والفــوىض ،والخلــط .وبعــد ذلــك ،قــررت الــوزارة
التخــي عــن هــذه البيداغوجيــا .وهــذا يؤكــد انــه حتــى هــم
(املســؤولون) أنفســهم (يف الــوزارة) ال يعرفــون مــاذا يريــدون»
(مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).

األفــواج مجتمعــة ،يدركــون ذلــك النقــص ،ويقولــون إنهــم
يلجــأون إىل البحــوث والق ـراءات الشــخصية لتدليــل الصعــاب
التــي تواجههــم .واملالحــظ أن طلــب التكويــن املســتمر قــوي
لــدى هــذه الفئــة .ففــي تتبعهــم لتكوينهــم الحضــوري خــال
الســنة  ،2017-2016أشــار املســؤولون يف املركــز الجهــوي ملهــن
الرتبيــة والتكويــن بالــدار البيضاء-ســطات إىل «مثابــرة» هــؤالء
األســاتذة ،و«طلبهــم الكبــر للتكويــن» .وعــى عكــس نظرائهــم
الرســميني ،فــإن األســاتذة املتعاقديــن ينخرطــون بشــكل أقــوى
يف التكويــن املســتمر ،ويطلبــون تعزيــز كفاياتهــم«(.((5
تنســجم نتائــج هــذا البحــث مــع واقــع تفعيــل نظــام التكويــن
املســتمر يف املركــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،وهــي
املراكــز املخــول لهــا تنظيــم هــذه التكوينــات وتأطريهــا،
(مبقتــى املرســوم رقــم  672-11-2تاريــخ  ،2011/12/23املــادة
 .)2011 /12/266خــال موســم  ،2015/2014تــم تجريــب هــذا
العــدة بالنســبة ملــدريس اللغــة الفرنســية (االبتــدايئ واإلعدادي)
يف العديــد مــن املركــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،حيــث
نطــم تكويــن مســتمر يتكــون مــن عــر وحــدات ،مبعــدل 30
ســاعة ،متتــد عــى ثالثــة أشــهر (حصتــان إىل ثــاث حصــص ملــدة
 3ســاعات يف الشــهر) .وقــد أبــرز فريــق مــن املكونــن يف مركــز
الــدار البيضاء-ســطات ،الــذي تتبــع هــذه التجربــة إكراهــات
هــذه العــدة التكوينيــة ،وثغراتهــا الرئيســية ،والتــي تهــم،
باألســاس ،آليــات التنســيق بــن املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة
والتكويــن واألكادمييــات ،وصعوبةاســتهداف املســتفيدين( ،مــا
يقــرب مــن نصــف األســاتذة الذيــن تــم اســتدعاؤهم مل يحرضوا
حصــص التكويــن) ،وانخفــاض مســتوى حافزيــة األســاتذة،
وصعوبــات تعبئــة املكونــن واملتدخلــن الذيــن يطالبــون
بتعويضــات للمشــاركة يف ذلــك التكويــن( ،((5إلــخ.

ويشــاطر األســاتذة املبتدئــون واملتمرســون ،يف االبتــدايئ كــا
يف الثانــوي ،هــذا الشــعور عــى نطــاق واســع .فهــم يــرون
أن القــرارات الناجمــة عــن السياســات الرتبويــة مــا تــزال
متضاربــة .ويستشــهدون عــى ذلــك مبثــال تدريــس املــواد
العلميــة باللغــات األجنبيــة .فقــد اعتُمــد هــذا التوجــه،
(الــذي نــص عليــه القانــون اإلطــار يف املادتــن  31و 32عــى
وجــه الخصــوص) ،بشــكل نهــايئ يف  2غشــت  ،2019ونــر يف
الجريــدة الرســمية يف  19غشــت ( ،2019((5وتــم تجريبــه يف
بدايــة الدخــول املــدريس للعــام الــدرايس املــوايل ()20-2019
يف العديــد مــن املؤسســات التعليميــة .وضعــت األكادمييــات
الجهويــة للرتبيــة والتكويــن برامــج لتكويــن األســاتذة يف
أســاليب التدريــس باللغــات األجنبيــة .ويف تقييمهــا لتصــور
هــذا العمــل ،وكيفيــة تنفيــذه .عــرت أســتاذة شــابة لعلــوم
الحيــاة واألرض عــن رد فعــل موحــي« :لقــد بــدأت تدريــس
 SVTباللغــة الفرنســية هــذا العــام .وميكننــي أن أقــول لكــم
أن غالبيــة التالمــذة غــر قادريــن عــى متابعــة الــدرس باللغــة
الفرنســية .أجــد نفــي أدرس  SVTواللغــة الفرنســية يف نفــس
الوقــت .تدريــس املــواد العلميــة باللغــات األجنبيــة أمــر جيــد،
ـت ،وكثـرا ً مــن اإلعــداد .بالطبــع ،لقــد تــم
ولكنــه يتطلــب الوقـ ً
وقــد أظهــرت هــذه التجربــة ،أيضــا ،أن برامــج التكويــن
اســتدعاؤنا للتكويــن يف هــذا املجــال .إال أن املشــكلة ليســت
املســتمر األكــر فعاليــة يف تحســن تعلــات التالمــذة هــي
يف األســتاذ ،وإمنــا يف التلميــذ والتلميــذة» (مقابلــة بؤريــة مــع
الربامــج التــي تســتغرق مــدة طويلــة ،وتنجــز يف عــن املــكان،
أســاتذة أطــر األكادمييــات).
وتعتمــد بيداغوجيــة فعالــة ،وتطبــق عــى وضعيــات التدريــس
ونظ ـرا ً للنقــص الحاصــل يف تكوينهــم األســاس ،بــل والنعــدام الحقيقيــة ،وتعتمــد مقاربــة التعلــم التعاونيــة بــن األســاتذة(.((5
هــذا التكويــن أحيانــا ،تطــرح مشــكلة التكويــن املســتمر
والواقــع أن تحليــل أنشــطة التكويــن املســتمر يف البلــدان
بحــدة بالنســبة للمدرســن أطــر األكادمييــات .األســاتذة الذيــن
املتقدمــة يبــن أن الطابــع العمــي ،والخــاص ،واملســتمر لهــذا
تــم اســتجوابهم ،يف جميــع األســاك التعليميــة ،ويف جميــع
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55 . Les enjeux de la formation continue des enseignants au Maroc, Abdesselam Mili, Jaouad Erouihane& Lahcen Toubi, CRMEF Casablanca-Settat,
2017.
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تقرير موضوعاتي

التكويــن هــو أســاس فعاليتــه :الطابــع العمــي ،يعنــي أن
يعتمــد التكويــن طرقــا بيداغوجيــة ملموســة وليســت نظريــة،
ويســتند إىل وضعيــات التدريــس الحقيقيــة؛ ويــدل الطابــع
الخــاص عــى أن برامــج التكويــن تســتهدف اكتســاب طــرق
بيداغوجيــة خاصــة مبــادة دراســية معينــة؛ ويشــر الطابــع
املســتمر إىل مرافقــة األســاتذة مــدة طويلــة لتمكينهــم مــن
وضــع تعلامتهــم موضــع التنفيــذ(.((5
وعــى العكــس مــن ذلــك ،لوحــظ أن التكويــن املســتمر القصري
املــدة ،والنظــري جــدا ،ضعيــف التأثــر ،وال يســمح لألســاتذة
بتطبيــق مكتســباتهم أثنــاء التدريــس يف القســم الــدرايس .لقــد
تبــن أن املرافقــة ،واملواكبــة ،والدعــم الشــخيص لألســاتذة،
والتكويــن بالتنــاوب ،تقــوم بــدور فعــال يف تزويــد األســاتذة
بالكفايــات الرضوريــة للقيــام بهامهــم التعليميــة كــا يجــب،
ومتكنهــم مــن تغيــر مامرســاتهم البيداغوجيــة يف القســم
الــدرايس وتحســينها(.((5

ويثــر تكويــن األســاتذة ،بــدوره عــدة تســاؤالت .يــرى غالبيــة
األســاتذة الذيــن تــم اســتجوابهم أن هــذا التكويــن اليؤهــل مبــا
فيــه الكفايــة ملهنــة التعليــم ،وال ميكــن األســاتذة ،عنــد نهايتــه،
مــن إتقــان األبعــاد األساســية للتدريــس (كالتدبــر ،وتخطيــط
القســم ،واملامرســات البيداغوجيــة الفعالــة ،إلــخ) .ويعــاين
األســاتذة أطــر األكادمييــات مــن هــذه الثغــرات أكــر مــن
غريهــم ،وال ســيام الفوجــان األول والثــاين ( ،)2017/2016اللذان
تلقيــا تكوينــا ناقصــا ،ومل يســتفيدا مــن أي تكويــن مســتمر .إن
عــدم وجــود عــدة للتكويــن املســتمر تلبــي حاجــات األســاتذة،
يحــول دون تــدارك نواقــص التكويــن األســاس وفجواتــه،
والعمــل عــى تصحيحهــا .كــا أن التدريــب عــى يــد مــدرب
متمكــن ،أو املرافقــة مــن قبــل األقـران آليتــان مهمتــان ،ولكــن
أجرأتهــا تتطلــب بعــض التعديــات يف النصــوص املنظمــة
للتكويــن (توضيــح املهــام ،والوســائل اللوجســتية ،والحوافــز)...
لضــان انخـراط الفاعلــن يف التكويــن ،والزيــادة يف مردوديتهــم.

خاتمة

إن توفــر األســاتذة الجيديــن عمليــة معقــدة ،يتوقــف نجاحهــا
عــى العديــد مــن العوامــل املرتابطــة بحكــم طبيعتهــا .ويــرز
تحليــل هــذه العمليــة أوجــه القصــور الكامنــة فيهــا .ذلــك أن
نظــام التوظيــف املعمــول بــه يف املنظومــة الرتبويــة املغربيــة
ليــس فعــاال مبــا فيــه الكفايــة ،وال ميكــن مــن انتقــاء املرشــحني
ذوي القــدرات واإلمكانــات العاليــة .يعــود ذلــك لســببني
رئيســيني:

الســب األول واألهــم ،هــو عــدم جاذبيــة مهنــة التدريــس التــي
ال يتــم اختيارهــا إال يف غيــاب بدائــل أخــرى ،ولعــدم وجــود
فــرص عمــل أخــرى أكــر ربحــا أو أهميــة .ومــن املرجــح أن
تزيــد سياســة التوظيــف الجديــدة ،والنظــام األســايس الجديــد
للمدرســن -الــذي يعتــر هشــا  -يف تدهــور هــذه الوضعيــة.
الســبب الثــاين هــو عــدم فعاليــة كيفيــات التوظيــف التــي
تعــاين مــن عــدة نواقــص؛ كعــدم وجــود دليــل مرجعــي
للوظائــف والكفايــات يحــدد املواصفــات املطلوبــة يف األســاتذة
الجــدد ،وعــدم صالحيــة االمتحانــات الكتابيــة والشــفوية التــي
عــى أساســها يتــم اخيارهــم.

58 . Popova, A., Evans, D., Arancibia, V., 2016. “Training Teachers on the Job: What Works and How to Measure It.” Policy Research Working Paper 7834,
World Bank, Washington, DC.
’59 . Wahlgren B., 2012, What impact does teachers training have on the students’ performance? The effects of a teacher training program on students
outcome. Danish National Center of Competence Development
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الفصل الثاني.
الممارسات البيداغوجية
تدخــل املامرســات البيداغوجيــة يف صميــم كل دراســة لعمليــة بينــا تخصــص لــه أونتاريــو  30%مــن ذلــك الوقــت(((.
التعليــم والتعلــم عــى املســتوى املــدريس ،ألن كل فعــل تعليمي
يف معظــم تلــك النظــم ،تركــز سياســات الزمــن التعليمــي
يؤثــر بشــكل ملمــوس يف نتائــج التالمــذة وأدائهــم.
عــى تخصيــص الجــزء األكــر مــن هــذا الزمــن لتلقــن املــواد
يف هــذا الفصــل ،ســنبدأ بدراســة اســتعامل الزمــن املخصــص والتخصصــات األساســية كاللغــة ،والرياضيــات ،والتاريــخ،
للتعليــم ،وانعكاســاته عــى تحســن مســتويات تعلــم التالمــذة .والجغرافيــا ،والعلــوم ،والدراســات االجتامعيــة ،مــع تخصيــص
ثــم ســركز عــى مامرســات األســتاذ مــن أجــل تحديــد تلــك حيــز متزايــد منــه للكفايــات املتعــددة التخصصــات ،فضــا عــن
التــي لهــا أكــر األثــر ،ســواء عــى مســتوى أداء التالمــذة ،أو الكفايــات االجتامعيــة والســلوكية والعاطفيــة ،مثــل التفاهــم
عــى مســتوى نتائجهــم الدراســية التــي تقــاس بأنشــطة تقييــم املتبــادل ،والتفكــر النقــدي ،والتعاطــف ،والعمــل الجامعــي،
عملهــم .وأخـرا ً ،ســتتم دراســة العالقــات املعقــدة التــي تربــط واملثابــرة ،والتواصــل بــن األشــخاص ،وضبــط النفــس ،إلــخ(((.
األســاتذة بالتالمــذة مــن أجــل تحديــد املواقــف التــي تســاعد
يف ســنة  ،2010مل يكــن يفــرض عــى أســاتذتها نفــس عــدد
عــى الرفاهــة يف األقســام الدراســية ،وتزيــد يف أداء التالمــذة،
ســاعات العمــل املعمــول بــه يف البلــدان ذات األنظمــة الرتبويــة
وخاصــة منهــم األكــر ضعف ـاً.
األكــر أداء ســوى نصــف بلــدان منطقة الرشق األوســط وشــال
أفريقيــا .وكانــت مــر وتونــس تقعــان ضمــن نطــاق البلــدان
 .1ساعات العمل وزمن التدريس
حســب التجــارب الدوليــة ،يشــمل زمــن عمــل األســتاذ عــدد األفضــل أدا ًء ،مثــل اليابــان ،ونيوزيلنــدا ،وكوريــا الجنوبيــة(((.
الســاعات املخصصــة للتدريــس وباقــي األنشــطة األخــرى
التــي تشــكل جــزءا مــن مهامــه ،كتخطيــط الــدروس ،والدعــم
املقــدم للتالمــذة ،والتكويــن املســتمر...تنضاف إىل ذلــك ،املهــام
اإلداريــة والرتبويــة التــي تجــري خــارج القســم الــدرايس ،مثــل
املشــاركة يف مشــاريع املؤسســة وأنشــطتها.

 .1.1صعوبات تنظيم زمن عمل األساتذة

يف املغــرب ،يعتــر األســاتذة موظفــن لــدى الدولــة أو أطــر
لــدى األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن .وعــى هــذا
األســاس ،فــإن مــدة العمــل الواجبــة عليهــم هــي  40ســاعة يف
األســبوع .غــر أنهــم يخضعــون لنظــام أســايس خــاص .وينــص
هــذا النظــام (يف املــواد  15و 21و )26عــى أن مــدة التعليــم
األســبوعية الواجبــة عــى األســاتذة تتحــدد بقــرار مشــرك
للســلطة الحكوميــة املكلفــة بالرتبيــة الوطنيــة ،والســلطة
الحكوميــة املكلفــة باملاليــة ،والســلطة الحكوميــة املكلفــة
بالوظيفــة العموميــة .لكــن هــذا الق ـرار املشــرك مل يــر النــور
أبــدا ،مــا عــدا بالنســبة لألســاتذة املربزيــن العاملــن يف ســلك
التعليــم الثانــوي التأهيــي الذيــن حــدد الق ـرار املشــرك رقــم
 ،09-1143مــدة عملهــم يف  14ســاعة يف األســبوع(((.

تخصــص النظــم الرتبويــة العاليــة األداء ،مثــل نظــم أونتاريــو،
وفنلنــدا ،واليابــان ،وكوريــا الجنوبيــة ،وســنغافورة ،غالفــا زمنيــا
مهــا لألنشــطة املتعلقــة بتعزيــز املامرســات البيداغوجيــة.
وهــذا يفــرض التعــاون بــن األقــران مــن أجــل تحســن
مامرســتهم ،ورعايــة الخريجــن الجــدد مــن قبــل زمالئهــم
القدمــاء ،والتكويــن املســتمر .وتبــذل هــذه النظــم جهــدا ً
لتخصيــص جــزء محــدود مــن الوقــت لالتصــال املبــارش بــن وبصفــة عامــة ،يبلــغ الغــاف الزمنــي األســبوعي الواجــب عــى
األســتاذ والتالمــذة .ففــي اليابــان ،عــى ســبيل املثــال ،يخصــص األســاتذة  30ســاعة بالنســبة ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ (مبــا
 40%مــن زمــن عمــل األســاتذة لهــذا النــوع مــن األنشــطة ،يف ذلــك ســاعتان مخصصتــان للرتبيــة البدنيــة) ،و 24ســاعة
1 . Linda Darling-Hammond and Robert Rothman, eds., Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems; Washington, DC:
Alliance for Excellent Education and Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education, 2011
2 . Eurydice, Le réseau d’information sur l’éducation en Europe, « Responsabilités et autonomie des enseignants en Europe », Bruxelles, 2008
3 . Banque mondialeMENA Regional Synthesis on the Teacher Policies Survey: Key Findings from Phase 1. Washington,DC.https:// openknowledge.
worldbank.org /handle/ 10986/21490 License: CC BY 3.0 IGO..2015b

 . 4قـرار مشــرك رقــم  1143.09بتاريــخ  30ابريــل  2009بــن وزارة الرتبيــة الوطنيــة ووزارة املاليــة ووزارة الوظيفــة العموميــة بتحديــد مــدة التدريــس األســبوعية
لألســاتذة املربزيــن للتعليــم الثانــوي التأهيــي العاملــن باألقســام التحضرييــة للمــدارس العليــا ،الجريــدة الرســمية رقــم 5756
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تقرير موضوعاتي

بالنســبة ألســاتذة التعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،و 21ســاعة يف املامرســة العمليــة ،تشــمل «مهــام الرتبيــة والتعليــم «الواردة
بالنســبة ألســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي((( .ومــع مراعــاة يف النظــام األســايس لألســاتذة عــدة أنشــطة مثــل:
الســنة الدراســية التــي متتــد عــى  34أســبوعاً ،فــإن الغــاف
 تدبــر القســم الــدرايس :إرســاء إطــار للعمــل داخــل القســمالزمنــي الســنوي لهــذه الفئــات الثــاث هــو عــى التــوايل
الــدرايس وتنظيمــه؛
1020و 816و 714ســاعة .وتخصــص هــذه الســاعات الواجبــة
للتدريــس ،وال تشــمل األنشــطة األخــرى التــي تجــري عــادة  -تدبــر املــادة :تخطيــط وضعيــات التعليــم والتعلــم وتنفيذها
خــارج القســم الــدرايس ،كتخطيــط الــدروس وتحضريهــا ،لتلقــن محتويــات املنهــاج الــدرايس؛
وتصحيــح واجبــات التالمــذة.
 املشاركة يف صياغة أدوات التقويم؛يثــر الفــرق يف عــدد ســاعات التدريــس الواجبــة عــى األســاتذة
 تشــخيص ثغ ـرات التعلــم وصعوباتــه ،ومســاعدة املتعلمــنيف هــذه األســاك الثالثــة مســألة اإلنصــاف .فمنــذ ســنة ،2012
عــى تجاوزهــا؛
تــم توحيــد رشوط االلتحــاق مبهنــة التعليــم يف تلــك األســاك
(الشــهادات املطلوبــة ،ومــدة التكويــن ،والرواتــب ،ومــا إىل  -مراقبة االمتحانات وتصحيحها؛
ذلــك) .لكــن ،يبــدو أن اإلكراهــات املرتبطــة بــكل واحــد مــن  -مواكبة األساتذة الجدد لتسهيل اندماجهم املهني؛
تلــك األســاك ،كعــدد املؤسســات ،وطــول الربامــج ،وتعــدد
(((
كفايــات األســاتذة ومهاراتهــم  ...هــي التــي أملــت هــذا  -التواصل مع أباء التالمذة وأوليائهم ؛
الفــرق بــن الســاعات الواجبــة للعاملــن فيهــا .وميكــن تفســر  -توجيه التالمذة.
انخفــاض عــدد ســاعات التدريــس الواجبــة عــى األســاتذة
العاملــن يف مؤسســات التعليــم الثانــوي ،مقارنــة بزمالئهــم يف وباإلضافــةإىل هــذه املهــام «اإلجباريــة» ،يُدعــى األســتاذ إىل
التعليــم االبتــدايئ ،بتخصصهــم ،وبالعــدد املحــدود نســبياً لتــك املشــاركة بصــورة نشــيطة يف التدبــر اإلداري والرتبوي ملؤسســته
مــن خــال مشــاركته يف مجالــس املؤسســة :مجلــس التدبــر،
املؤسســات.
واملجلــس الرتبــوي ،واملجالــس التعليميــة ،ومجالــس األقســام.
ومــع ذلــك ،إن األســاتذة ال يــؤدون دامئــا عــدد الســاعات إن االختصاصــات املخولــة لهــذه املجالــس (املــواد  18و23
الواجبــة عليهــم بشــكل كامــل .ففــي ســنة  ،2016بلغــت نســبة و 26و 29مــن القــرار رقــم  )2.02.376لتؤكــد أهميــة الــدور
األســاتذة الذيــن ال يــؤدون كل ســاعات التدريــس الواجبــة الــذي ميكــن أن يقــوم بــه األســاتذة يف تحســن التدبــر اإلداري
عليهــم  % 11.6يف التعليــم االبتــدايئ ،و % 73.9يف التعليــم والرتبــوي ملؤسســاتهم(((.
الثانــوي اإلعــدادي ،و 90.0%يف التعليــم الثانــوي التأهيــي.
وهــذه النســب هــي متوســطات وطنيــة تخفــي تفاوتــات كبــرة يســمح هــذا الغمــوض الــذي يحيــط مبهــام األســتاذ ،واملــدة
الزمنيــة املخصصــة لهــا بهامــش مهــم مــن الحريــة ميكــن
عــى الصعيديــن اإلقليمــي والجهــوي(((.
الفاعلــن مــن تنظيــم زمــن العمــل وتأويلــه مبرونــة .لكنــه
ومــن ناحيــة أخــرى ،إن النظــام األســايس ملوظفــي وزارة الرتبيــة اتضــح أن بعــض املامرســات املرتتبــة عــن هــذه الحريــة،
الوطنيــة يشــر بشــكل غامــض إىل مهــام الرتبيــة والتعليــم التــي والتــي تالحــظ يف امليــدان ،كثــرا مــا تــر بزمــن التدريــس
يقــوم بهــا األســاتذة ،وال يوجــد أي نــص يفصــل بشــكل دقيــق والتعلــم .وهــذا هــو حــال مــا يســمى عــادة «اســتعامل الزمــن
ورصيــح مهــام األســتاذ وواجباتــه.
املناســب» .يتعلــق األمــر ،يف الواقــع ،برتتيــب يســمح لألســتاذ
بتجميــع جميــع دروســه يف صبــاح أو زوال واحــد ،وتقليــص،
 ; 5حتــى بدايــة ســنة  ،1980كان الغــاف الزمنــي ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ محــددا يف  24ســاعة ،غــر أن الوضعيــة االقتصاديــة الصعبــة خــال تلــك الفــرة،
واملتميــزة بتطبيــق مخطــط التقويــم الهيــكيل ( ،)PASتســبب يف النقــص الحــاد مــن التوظيفــات بالوظيفــة العموميــة .وملواجهــة الحاجــة الحــادة لألســاتذة متــت
زيــادة الغــاف الزمنــي للتدريــس بأربــع ســاعات إظافيــة تحــت مســمى «التطــوع والتضامــن».
 . 6مجلس الحسابات ،نظام الوظيفة العمومية ،دجنرب 2017

7 . Abdellah Khyari, « Les missions de l’enseignant et ses compétences », Les cahiers de l’éducation et de la formation (en arabe), Janvier 2013, pp.
21-28.

 . 8مرســوم رقــم  2.02.376الصــادر يف  6جــادى األوىل  17( 1423يوليــو  )2002مبثابــة النظــام األســايس الخــاص مبؤسســات الرتبيــة والتعليــم العمومــي ،كــا
وقــع تغيــره وتتميمــه
مهنة األستاذ في المغرب
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بالتــايل ،مــدة تواجــده يف املؤسســة التــي يعمــل فيهــا ،والتــي
يحــر إليهــا مــرة واحــدة يف اليــوم فقــط .يف البدايــة ،كان
يســمح بهــذه اآلليــة يف املناطــق القرويــة حيــث توجــد
املــدارس ،عمومــاً ،يف مناطــق نائيــة يصعــب الوصــول إليهــا،
وذلــك للحــد مــن تنقــات التالمــذة واألســاتذة .ولكــن املالحــظ
هــو أن « اســتعامل الزمــن املناســب» هــذا أصبــح بجــري بــه
العمــل حتــى يف بعــض املــدارس االبتدائيــة والثانويــة املوجــودة
يف املناطــق الحرضيــة .ويتــم ذلــك عــى حســاب التالمــذة طبعا.
فحســب شــهادات العديــد مــن املفتشــن الرتبويــن ،إن هــذه
املامرســة تــؤدي إىل نتائــج عكســية ،ألن قــدرات التالمــذة
الجســدية والفكريــة ال تســمح لهــم بالرتكيــز لعــدة ســاعات.

أفريقيــا ،وب  10.7نقطــة مئويــة مــن متوســط البلــدان ذات
الدخــل املتوســط .وباإلضافــة إىل تأثريهــا عــى تعلــم التالمــذة،
وتشــكل تغيبــات األســاتذة يف املغــرب أحــد األســباب الرئيســية
لعــدم فعاليــة اإلنفــاق العمومــي عــى الرتبيــة(.((1

وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه املســألة ،إال أنهــا مل تــدرس مبــا
فيــه الكفايــة يف املغــرب .يوفــر بحــث «زمــن التدريــس» (انظــر
امللحــق  )2بيانــات تســاعد عــى فهــم أفضــل للعوامــل التــي
تؤثــر يف مواظبــة األســاتذة ،وانعكاســاتها عــى الزمــن املــدريس
النظامــي .وبغيــة اإلحاطــة بالجوانــب املختلفــة لظاهــرة تغيــب
األســاتذة ،أخــذ هــذا البحــث يف االعتبــار أربعــة أبعــاد رئيســية
هــي :التغيــب عــن املدرســة ،وعــدم االلت ـزام بأوقــات العمــل،
بشــكل عــام ،يتــم اعتــاد « اســتعامل الزمــن املناســب» تحــت والتغيــب عــن القســم الــدرايس ،وتقليــص الوقــت املخصــص
ضغــوط األســاتذة الذيــن يجــدون فيــه مصلحتهــم الشــخصية .للتدريــس.
ويبــدو أن اإلدارة تواجــه صعوبــات كبــرة يف التعامــل مــع هــذه
وبحســب نتائــج هــذه الدراســة ،األســباب الرئيســية لتغيــب
املســألة ...« :هــذه واحــدة مــن املشــاكل الكبــرة .املذكــرة
األســاتذة عــن املدرســة ثالثــة أنــواع :األســباب املرتبطــة
األخــرة املتعلقــة بالزمــن املــدريس تعــود إىل ســنة  .2009وقــد
باملشــاكل الصحيــة ،وتتصــدر األســباب التــي ذكرهــا أســاتذة
تــم ســحبها ألنهــا أثــارت احتجاجــات .حتــى اآلن تركنــا عمليــا
التعليــم االبتــدايئ وخاصــة يف املناطــق القرويــة حيــث يصعــب
املديريــن اإلقليميــن ومفتــي الجهــات يدبــرون وضعيــة
الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة ،واألســباب األرسيــة( ،مــرض
اســتعامالت الزمــن هــذه ،وفقــا للمنــاخ وعــدد مــن املعايــر
الوالديــن أو األطفــال ،والجنــازات ،وغــر ذلــك) التــي تكــررت،
املحليــة( »...مقابلــة مــع مســؤول يف وزارةالرتبيــة الوطنيــة).
بدورهــا كثــرا يف خطــاب األســاتذة ،وهــي أكــر شــيوعا يف
ومــن الواضــح أنــه ،يف غيــاب النصــوص التــي تحــدد مهــام املناطــق الحرضيــة (يف مؤسســات التعليــم االبتــدايئ والثانــوي
األســتاذ بوضــوح ،وكيفيــة أدائهــا ،والغــاف الزمنــي املخصــص عــى حــد ســواء) .وأخ ـرا ،اإلرضابــات التــي قــال املســتجوبون
إنهــا تشــكل جــزءا مــن أســباب التغيبــات ،ال ســيام لــدى
لهــا ،ال ميكــن تدبــر الزمــن املــدريس عــى النحــو األمثــل.
األســاتذة العاملــن يف املناطــق القرويــة.
 .2.1المواظبة وزمن التدريس

أظهــرت عــدة دراســات أن تغيبــات األســاتذة هــي أحــد
املعوقــات الرئيســية لتعلــم التالمــذة وتقدمهــم((( .وتعتــر هــذه
الظاهــرة ،خاصــة يف البلــدان الناميــة ،مشــكلة جوهريــة(.((1
واملغــرب معنــي بهــذه املشــكلة بشــكل خــاص ،ألن الدراســات
الوطنيــة ( )PNEAوالدوليــة ( TIMSSو )...PIRLSتجمــع
عــى تــدين مســتوى تحصيــل التالمــذة املغاربــة .واألنــى مــن
ذلــك هــو أن  64%مــن األطفــال يف املغــرب ال يســتطيعون
(((1
ق ـراءة قصــة بســيطة وفهمهــا يف نهايــة املرحلــة االبتدائيــة
وذلــك وفقــا ألحــدث مقيــاس للبنــك الــدويل يف مجــال التعلــم.
وترتــب هــذه اإلحصائيــات املغــرب يف مرتبــة أدىن ب  2.5نقطــة
مئويــة مــن متوســط بلــدان منطقــة الــرق األوســط وشــال

أمــا التأخـرات عــن العمــل ،فإنهــا تــرر أساســا ببعــد املدرســة،
وصعوبــة الوصــول إليهــا .أورد هــذا الســبب أســاتذة املــدارس
القرويــة أساسـاً .فســوء األحــوال الجويــة يف فصــل الشــتاء عــى
ســبيل املثــال ،يزيــد مــن تعقيــد الوضعيــة بالنســبة لألســاتذة
القرويــن الذيــن يلزمهــم وقــت أطــول للوصــول إىل املدرســة،
خاصــة إذا كانــت حالــة الطــرق و/أو وســائل النقــل غــر جيــدة.
إن هــدر الوقــت ،والطاقــة ،واملخاطــر املحيطــة برحلــة طويلــة،
تؤثــر ســلبا عــى دوافــع األســاتذة ،ومواظبتهــم ،والتزامهــم
بالزمــن املــدريس ،كــا يتضــح مــن شــهادة هــذا األســتاذ« :يف
حــاالت ســوء أحــوال الطقــس ،يتــم إيقــاف الــدروس حتــى
يبقــى التالمــذة يف ديارهــم آمنــن .وهــذا أمــر حتمــي .يف
مدرســتي القدميــة ،مل نعمــل ملــدة شــهرين يف الشــتاء املــايض

9 . Banerjee Abhijit, Rukmini Banerji, Esther Duflo, Rachel Glennerster, and Stuti Khemani. 2010. « Pitfalls of participatory programs: evidence from a
randomized evaluation in education in India.” American Economic Journal: Economic Policy 2 (1), 1–30
10 . Abadzi, 2009. H. Instructional Time Loss in Developing Countries: Concepts, Measurement, and Implications. World Bank Research Observer, July
2009, 1-24
11 . World Bank. 2019. Morocco, Learning Poverty Brief
12 . Blancher, Nicolas; Fayad, Dominique; and Auclair, Greg. 2016. “Education: Investing in Morocco’s Future”. International Monetary Fund blog
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بســبب نهــر فــاض ،وغمــرت مياهــه الطريــق» (مقابلــة مــع
أســتاذة يف مدرســة ابتدائيــة).
وبــرف النظــر عــن التغيــب عــن املدرســة ،واح ـرام أوقــات
العمــل ،قــد يتغيــب األســاتذة ،أيض ـاً ،عــن األقســام الدراســية.
ويــرر األســاتذة هــذا النــوع مــن الغيــاب باملهــام اإلداريــة
التــي يضطلعــون بهــا (كالعمــل املكتبــي ،واجتامعــات األســاتذة،
وتحمــل املســؤوليات يف مجالــس املؤسســة ،إلــخ .).وقــال بعــض
التالمــذة الذيــن متــت مقابلتهــم إن تواجدهــم يف القســم بــدون
أســتاذ يبعــث عــى امللــل ،ويحبــط عزامئهــم ،وال يشــجعهم،
وهــو مــا يزيــد ،أيضــا ،مــن احتــال ظهــور الســلوكات الســيئة
لــدى بعــض التالمــذة .ويرتبــط هــذا األمــر مبــارشة بالجانــب
الرابــع لتغيبــات األســاتذة عــن العمــل ،وهــو تقليــص الزمــن
املخصــص للتدريــس .ووفقــا ملــا ذكــره األســاتذة الذيــن متــت
مقابلتهــم ،إن ســلوك التالمــذة الــيء ،والصعوبــات التــي
يجدهــا بعضهــم يف متابعــة الــدروس هــا الســببان الرئيســيان
يف تقليــص الوقــت املخصــص للتعليــم .ففــي التعليــم االبتــدايئ،
تكــرر الســبب األول (صعوبــات متابعــة التالمــذة الــدروس)
بكــرة يف خطــاب األســاتذة العاملــن يف املناطــق القرويــة،
بينــا تكــرر الســبب الثــاين (الســلوك الســيئ للتالمــذة) أكــر
يف خطــاب األســاتذة العاملــن املناطــق الحرضيــة ،وخاصــة يف
مؤسســات التعليــم الثانــوي .وهكــذا يبــدو أن هنــاك عالقــة
قويــة بــن إحبــاط عزميــة التالمــذة وســلوكهم غــر املالئــم مــن
جهــة ،وتغيبــات األســاتذة مــن جهــة ثانيــة.

وتشــر نتائــج دراســة أجراهــا املرصــد الوطنــي للتنميــة البرشية
أن مــدة التدريــس اليوميــة الفعليــة يف املؤسســات العموميــة
هــي  3ســاعات و 56دقيقــة .وتقــل هــذه املــدة عــن املــدة
املقــررة رســميا ب  3ســاعات و 56دقيقــة .وتقــدم املؤسســات
العموميــة لتالمــذة الســنة الرابعــة مــا يقــل عــن  27%مــن مدة
التدريــس التــي يســتفيد منهــا تالمــذة املؤسســات الخاصــة
( 3ســاعات و 56دقيقــة مقابــل  5ســاعات و 25دقيقــة عــى
التــوايل) .وال تقــدم املــدارس الجامعاتيــة ،يف املتوســط ،ســوى
 3ســاعات و 18دقيقــة فقــط مــن التعليــم يوميـاً ،أي مــا يقــل
بســاعة ومثــاين دقائــق عــن متوســط مــدة التدريــس اليوميــة
املقــررة يف مؤسســات التعليــم العمومــي(.((1
وبغــض النظــر عــن تعــدد أشــكال تغيبــات األســاتذة ،ومــدى
هــدر الزمــن املــدريس ،تــرز نتائــج دراســتنا هــذه أن هنــاك
عاملــن أساســن يحــددان مواظبــة األســاتذة .يخــص العامــل
األول األســتاذ ،ويتعلــق برضــاه املهنــي .وبالفعــل ،يتحــدث
املســتجوبون كثــرا عــن العالقــة املوجــودة بــن املواظبــة
والرضــا املهنــي .ومــن بــن األســاتذة الذيــن عــروا عــن رضــا
مهنــي عــايل ،مل يشــهد عــى هــذه العالقــة ســوى نســبة ضئيلــة
مــن الذيــن تحدثــوا عــن تواتــر عــدم املواظبــة ،وعــن التغيبــات
عــن القســم الــدرايس ،وزمــن العمــل املحــدود.
أمــا العامــل الثــاين ،وهــو األكــر أهميــة وتأثـرا ،فريتبــط بــدور
مديــري املؤسســات التعليميــة يف مكافحــة التغيبــات عــن
العمــل .يؤكــد معظــم األســاتذة الذيــن تــم اســتجوابهم ،يف
جميــع األســاك التعليميــة ،أن حــزم املديــر هو العنرص األســايس
يف عــدم تشــجيع األســاتذة عــى التغيــب ،ال ســيام التغيــب عــن
املدرســة ،وعــدم اح ـرام األوقــات املخصصــة للــدروس (وقــت
دخــول القســم والخــروج منــه)« :كل صبــاح وكل زوال،
يســجل األســاتذة املتغيبــون واملتأخــرون عــن العمــل .ثــم يتــم
إعــان أســاء املتغيبــن يف الســبورة .وإذا تغيــب األســتاذ يف
املناطــق الحرضيــة ملــدة  48ســاعة ،ويف املناطــق القرويــة ملــدة
 72ســاعة ،يُكتــب املديــر تقريــر ا بشــأنه ،ويرســله إىل املديريــة
اإلقليميــة التــي تقــرر معاقبــة األســتاذ املتغيــب إمــا بتحذيــره،
أو بالخصــم مــن راتبــه» (مقابلــة مــع أســتاذ يف التعليــم
االبتــدايئ).

لفــت الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات لعــام 2016
االنتبــاه إىل الصعوبــات التــي يواجههــا األســاتذة يف تدبــر
الزمــن املخصــص لــكل حصــة مــن الحصــص الدراســية ،وبــن
أن تضييــع الوقــت يف بدايــة و /أو بــن الحصــص الدراســية،
وعــدم انضبــاط التالمــذة يف األقســام الدراســية ،وعــدم إعــداد
األســاتذة دروســهم عــى الوجــه املطلــوب ،يؤثــر ســلبا يف الزمــن
القانــوين املخصــص للتدريــس ،ويف اســتعامله األمثــل لفائــدة
تعلــم التالمــذة .ومــن حيــث التعلــم واملكتســبات ،تختلــف
نتائــج التالمــذة الذيــن لديهــم تصــور ســلبي عــن تدبــر زمــن
التدريــس عــن نتائــج أولئــك الذيــن لديهــم تصــور إيجــايب عنــه
بنقطــة واحــدة إىل تســع نقــاط لصالــح هــذه الفئــة األخــرة(.((1
وغنــي عــن البيــان أن االســتغالل األمثــل لزمــن التدريــس
ومــع ذلــك ،وعــى الرغــم مــن وجــود إجــراءات ملعاقبــة
يســاعد عــى التعلــم.
األســاتذة عــن التغيــب ،وعــن عــدم االتزامهــم بأوقــات العمــل
 . 13الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،الربنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الجــذع املشــرك PNEA-2016،
2017
14 . Enquête sur les indicateurs de prestation de services en éducation, ONDH 2017.
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حققــت نتائــج مشــجعة جــدا يف هــذا املجــال فعاليــة أنظمــة
كهــذه .ويف جميــع الحــاالت ،يجــب أن نتذكــر أنــه ،لــي تكــون
هــذه التدابــر فعالــة ،يجــب أن تطبــق مبوافقــة األســاتذة
ومشــاركتهم .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب ضــان الوصــول
العــادل إىل هــذه األدوات ،والحيلولــة دون أن يــؤدي اســتخدام
آليــات الرقابــة القامئــة عــى التكنولوجيــا إىل توســيع الفجــوة
القامئــة ،مــن حيــث البنيــة التحتيــة ،بــن مختلــف الجهــات
ومناطــق البــاد؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يزيــد يف تفاقــم عــدم
املســاواة بــن التالمــذة يف الرتبيــة والتعليــم والتعلــم.

القانونيــة يعــرف الفاعلــون الذيــن تــم اســتجوابهم (املديــرون
واألســاتذة  )..بــأن تطبيــق تلــك اإلجــراءات يتوقــف إىل حــد
كبــر عــى رصامــة مديــري املؤسســات التعليميــة .ويف هــذا
الصــدد ،أشــار الفاعلــون املســتجوبون إىل أن نظــام «مســار» قــد
ســاهم يف تحســن تدبــر تغيبــات األســاتذة« :لدينــا برنامــج
«مســار» حيــث نســجل كل تغيبــات األســاتذة ومربراتهــم.
ويف حالــة الغيــاب غــر املــرر ،فإننــي شــخصيا أتــرف وفــق
ضمــري؛ أســتطيع أن أســامح ،خاصــة إذا كان األســتاذ عن ـرا
جيــدا ً ،ولكننــي أتحمــل مســؤولية التالمــذة .ومــع ذلــك ،فإننا ال
نســجل التأخــر عــن العمــل أو مغادرتــه قبــل الوقــت املحــدد،
 .2طرق التدريس والممارسات
بــل نســجل الغيــاب فقــط» (مقابلــة مــع مديــر ثانويــة).
البيداغوجية

يتبــن مــن هــذه الشــهادة أن مديــر املؤسســة يتوفــر عــى يعتــر النظــام التعليمــي فعــاالً عندما يطبق أســاتذته مامرســات
هامــش مهــم مــن حريــة التــرف .لكــن ،وبغــض النظــر عــن بيداغوجيــة تحســن أداء التالمــذة ،وتنمــي إمكاناتهــم الذاتيــة
املديــر ،إن تلــك اإلجــراءات ال تطبــق ســوى عــى التغيبــات كاملــة ،كيفــا كانــت انتامءاتهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة.
عــن املدرســة وعــدم املواظبــة ،وال تأخــذ يف االعتبــار التغيــب
عــن القســم أو التدريــس ،أي تقليــص وقــت الحصــة الدراســية .مــن الصعــب أن نــدرك ماهيــة التعليــم «الجيــد» أو «الفعــال»،
وحســب األســاتذة الذيــن متــت مقابلتهــم ،نــادرا مــا يطــل ونقيــس جودتــه اعتــادا عــى الترصيحــات الفرديــة لألســاتذة،
مديــرو املؤسســات عــى األقســام الدرســية لالطــاع عــى ســر ألن تلــك الترصيحــات غالبــا مــا تعــر عــا هــو مرغــوب فيــه
التدريــس بداخلهــا .وهــذا دليــل عــى أنــه ال يوجــد ،حتــى اآلن ،اجتامعيــا أكــر مــا تعــر عــن الواقــع.
وعــي بأهميــة هــذه األشــكال مــن التغيبــات ،وتأثريهــا عــى وزيــادة عــى ذلــك ،يجــد األســاتذة صعوبــة يف الحديــث
جــودة التعلــات.
عــن مامرســاتهم وطرقهــم التعليميــة .فقــد قــدم األســاتذة
وعــى أيــة حــال ،فــإن وجــود نظــام رســمي لتســجيل غيــاب
األســاتذة ومراقبتــه خطــوة هامــة إىل األمــام يف هــذا املجــال،
وعمــل إيجــايب ميكــن تطويــره لتحقيــق نتائــج أفضــل .وتبــن
عــدة دراســات أن املعلومــات املتعلقــة بــأداء األســاتذة تحســن
تحملهــم املســؤولية أمــام املجتمــع ،واآلبــاء( ((1والتالمــذة،
وتســهل تدبــر املؤسســات التعليميــة( .((1وميكــن اســتغالل
انتشــار التكنولوجيــات الرقميــة ،وتقنيــات تحديــد املواقــع
الجغرافيــة ،أو املراقبــة بالفيديــو لتحســن مواظبــة األســاتذة
واحرتامهــم للزمــن املــدريس بانتظــام .ومــع ذلــك ،ال ي ـزال مــن
املهــم النظــر يف إمكانيــة الجمــع بــن أدوات املراقبــة املوجــودة
حاليــا (التــي تركــز عــى الرصــد والجـزاءات) مــع نظــام للحوافز
يعــوض عــن الطبيعــة العقابيــة لتلــك اإلجــراءات .وتثبــت
تجربــة بلــدان مثــل باكســتان( ،((1وكينيــا( ،((1واملكســيك( ((1التــي

الذيــن تــم اســتجوابهم أجوبــة متنوعــة تتعلــق أساســا
بالصعوبــات التــي تعــرض التالمــذة يف متابعــة الــدروس مثــل:
«لغــة التدريــس» و «الســلوك الســيئ للتالمــذة»؛ و «نقــص
العتــاد الــازم لتدريــس بعــض املــواد «؛ و «التالمــذة مــرىض؛
و«التالمــذة جائعــون»؛ و «التالمــذة أو آباؤهــم ال يقــدرون
أهميــة املدرســة حــق قدرهــا» .فهــم يرجعــون ،إذن ،إىل ســياق
املامرســات البيداغوجيــة التــي تتعلــق بتوفــر املــوارد داخــل
القســم الــدرايس ،وبســلوك التالمــذة وأوضاعهــم النفســية
واالجتامعيــة .تتكــون فئــة األســاتذة الذيــن رصحــوا بأنهــم يف
«حاجــة إىل مزيــد مــن املعرفــة حــول املحتــوى لتقديــم بعــض
الــدروس بشــكل جيــد « أو إىل «إىل مزيــد مــن التكويــن يف
تدبــر القســم أو تنظيــم الــدروس» مــن األســاتذة املبتدئــن
أساســا.

15 . Gertler, Paul, Harry Patrinos, and Eduardo Rodríguez-Oreggia. “Parental Empowerment in Mexico: Randomized Experiment of the «Apoyos a la
Gestion Escolar (AGE)» in Rural Primary Schools in Mexico.” Washington, DC: The World Bank. Preliminary draft, August 2012
16 . Barr, Abigail, Frederick Mugisha, Pieter Serneels, and Andrew Zeitlin. 2012. “Information and collective action in the community monitoring of
schools: Field and lab experimental evidence from Uganda.” Unpublished manuscript, University of Nottingham.
17 . Barrera-Osorio, Felipe, and Dhushyanth Raju. 2017. «Teacher Performance Pay: Experimental Evidence from Pakistan.» Journal of Public Economics
148: 75-91
18 . Duflo, Esther, Pascaline Dupas and Michael Kremer. 2015. “School governance, teacher incentives, and pupil–teacher ratios: Experimental evidence
from Kenyan primary schools.” Journal of Public Economics 123: 92–110
19 . de Hoyos, Rafael E.; Garcia-Moreno, Vicente A. ; and Patrinos, Harry Anthony. 2017.“The Impact of an Accountability Intervention with Diagnostic
Feedback: Evidence from Mexico.” Economics of Education Review 58: 123–40.
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تقرير موضوعاتي

مفيــد بالنســبة للتالمــذة الذيــن ينحــدرون مــن أوســاط
اجتامعيــة واقتصاديــة محرومــة ،فــإن دراســات أخــرى تؤكــد
أن القيمــة املضافــة للمــدرس تفــر جــزءا كبـرا مــن التبايــن يف
أداء التالمــذة(.((2

يعتمــد عــدد قليــل جــدا مــن الدراســات عــى مالحظــة
القســم ،لتنــاول مامرســات التدريــس ،وتقييــم فعاليتهــا
وتأثريهــا يف التالمــذة .وإذا كان الربنامــج الوطنــي لتقييــم
املكتســبات  ((2( 2019يوفــر معلومــات حــول هــذه املامرســات
يف عالقتهــا مبكتســبات التالمــذة ،فــإن هنــاك طرقــا أخــرى
 .2.2العوامل المفسرة للفوارق بين األساتذة من حيث
يجــب استكشــافها .وســيكون مــن املفيــد تحليــل األدبيــات
القيمة المضافة
البيداغوجيــة املتعلقــة بهــذه املســألة لإلحاطــة باملعايــر تقــدم دراســة أجرتهــا الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة حــول
املســتعملة يف هــذا املجــال.
فعاليــة التعليــم يف أفريقيــا جنــوب الصح ـراء الكــرى العوامــل
يوجــد عــدد كبــر مــن البحــوث حــول تأثــر مامرســات املرتبطــة بتحســن تعلــم التالمــذة( .((2ومــن بــن العوامــل التــي
التدريــس يف نتائــج تعلــم التالمــذة .يســأل برنامــج املســح أوردتهــا تلــك الدراســة ،هنــاك ،يف البدايــة ،العوامــل املرتبطــة
الــدويل للتدريــس والتعلــم  TALISاألســاتذة عــن اســتخدام بخصائــص األســاتذة ،مثــل التمكــن مــن املــادة األكادمييــة
مامرســات التدريــس الفعالــة (أي املامرســات التــي تبــن أنهــا املدرســة ،والتكويــن األســاس  ،والتجربــة املهنيــة ،ثــم مهنيــة
ترتبــط إيجابيــا بنتائــج تعلــم التالمــذة) .وميكــن تجميــع هــذه األســاتذة التــي تشــمل ســرهم الذاتيــة وســلوكاتهم ،مثــل
املامرســات الفعالــة يف أربــع اسـراتيجيات هــي تدبــر الفصــل ،التغيــب عــن العمــل .وأخـرا ً ،كفاياتهــم البيداغوجيــة والعمليــة
ووضــوح التدريــس ،والتنشــيط املعــريف ،وأنشــطة التعميــق يف القســم.
والرتســيخ(.((2
•التمكن من املادة املدرسة
 .1.2مبدأ القيمة المضافة لألستاذ

تشــر الدراســة الســالفة الذكــر( ((2إىل أن التمكن مــن املحتويات
املدرســة هــو الــرط األســايس واألول لفعاليــة األســتاذ .وتتحــدد
املعــارف املســبقة التــي يجــب عــى األســتاذ إتقانهــا قبــل
ولوجــه القســم مــن قبــل املنهــاج والربامــج الدراســية الرســمية.
وأظهــر تحليــل املعطيــات أن األســتاذ املتمكــن مــن الحــد
األدىن مــن املحتويــات املدرســة ،ومــن الكفايــات البيداغوجيــة
األساســية ،يحســن النجــاح املدريس للتالمــذة .ويتبــن ،كذلك ،أن
نســبة تغيبــات األســاتذة ،وضعــف إتقانهــم للكفايــات الخاصــة
باملنهــاج الــدرايس يحــوالن دون التأثــر اإليجــايب ملعرفتهــم
باملــادة الدراســية يف نجــاح التالمــذة.

لقيــاس الفعاليــة الرتبويــة لألســتاذ عــى أداء التالمــذة ،تــم
تطويــر مفهــوم «القيمــة املضافــة لألســتاذ» .يتعلــق األمــر
بطريقــة إحصائيــة تقيــس مســاهمة األســتاذ يف عمليــة تعلــم
التالمــذة .ويتــم حســاب تلــك املســاهمة بنــا ًء عــى تقــدم
تالمــذة نفــس القســم بــن بدايــة الســنة الدراســية ونهايتهــا.
اســتخدم مفهــوم القيمــة املضافــة عــى نطــاق واســع يف الوســط
األكادميــي يف الواليــات املتحــدة ،حيــث أظهــرت الدراســات أن
تأثــر األســتاذ يف النتائــج املدرســية للتالمــذة أقــوى مــن تأثــر
املؤسســة .أو بعبــارة أخــرى ،إن حظــوظ التالمــذة يف النجــاح يف
مدرســة ضعيفــة الجــودة ،ولكــن مــع أســتاذ جيــد ،أكــر مــن
حظوظهــم يف النجــاح يف مؤسســة عاليــة الجــودة ،ولكــن مــع تبــن مــن املقابــات نصــف املوجهــة واملقابــات البؤريــة التــي
أجريــت مــع الفاعلــن الرتبويــن أن معرفــة املــادة املدرســة
أســتاذ ضعيــف الجــودة(.((2
وإتقانهــا ال يعكســان دامئــا الكفايــات املكتســبة مــن قبــل
وعــى الرغــم مــن كــون العديــد مــن الدراســات تربهــن ،مبــا جميــع األســاتذة« .كيــف ميكــن ملــدرس أن يــدرس اللغــة
اليــدع مجــاال للشــك ،عــى أن التجربــة األوىل للمــدرس تؤثــر يف الفرنســية وهــو ال يتقــن قواعدهــا؟ (مقابلــة مــع أســتاذ يف
النجــاح املــدريس للتالمــذة ،وأن تقليــص حجــم القســم الــدرايس الثانــوي التأهيــي) .وتتجــى هــذه الوضعيــة بشــكل أكــر
 . 20تقريــر  PNEA-2019الــذي تــم إنجــازه مــوازاة مــع تقريــر مهنــة املــدرس ،يخصــص فصــا كامــا للمامرســات البيداغوجيــة يف عالقتهــا مــع مكتســبات
التالمــذة.
21 . OCDE, Résultats de TALIS 2018 (Volume I) : Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie, TALIS, Éditions OCDE, Paris ; 2019. https://
doi.org/10.1787/5bb21b3a-fr
22 . Hanushek, E. A., Kain, J. F., Rivkin, S. G.. Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica; 2005; 73(2), 417- 458. Voiraussi Jackson,
C.K., Match quality, worker productivity, and worker mobility: Direct evidence from teachers; 2010; NBER Working Paper 15990
23 . Hanushek, op.cit
24 . USAID, EdData II - Effective Teaching and Education Policy in Sub-Saharan Africa, A conceptual study of effective teaching and review of educational
policies in 11 Sub-Saharan African countries ; 2015.
25 . Idem
مهنة األستاذ في المغرب
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وضوحــا لــدى األســاتذة الجــدد« :شــاركت يف انتقاء األســاتذة التعــاون القتصــادي والتنميــة( ،)((2يحــدد تلــك املامرســات،
أطــر األكادمييــات .ميكننــي أن أؤكد أن املســتوى ضعيــف .هناك ويعــدد املجــاالت األربعــة الرئيســية التــي يتحمــل األســاتذة
بعــض االســتثناءات املتألقــة ،ولكنهــا حــاالت قليلــة» (مقابلــة مســؤوليتها ،والتــي يجــب عليهــم إتقانهــا ،وهــي:
مــع أســتاذ يف التعليــم الثانــوي التأهيــي).
• التخطيــط واإلعــداد :الربهنــة عــى معرفــة املحتــوى،
ال ميكــن أال يكــون لعــدم التمكــن مــن املــادة املدرســة تأثــر يف
املامرســات البيداغوجيــة لألســتاذ ،ويف فعاليتها.

والبيداغوجيــة ،والتالمــذة؛ واختيــار أهــداف التدريــس؛
وتصــور تعليــم منســجم؛ وتقييــم تعلــات التالمــذة.

• بيئــة القســم الــدرايس :خلــق بيئــة مــن االح ـرام والتفاهــم
•الكفايات واملامرسات البيداغوجية
داخــل القســم؛ وإرســاء ثقافــة التعلــم؛ وتدبــر آليــات القســم
إتقــان املحتــوى موضــوع التدريــس رشط أســايس للتعليــم وســلوك التالمــذة؛ وتنظيــم املجــال املــادي.
الفعــال والناجــح ،ولكنــه غــر كاف .يجــب أن يتمكــن األســاتذة،
كذلــك ،مــن الكفايــات واملامرســات البيداغوجيــة التــي مــن • التعليــم :التواصــل بوضــوح ودقــة؛ واســتخدام تقنيــات
شــأنها أن تســمح لهــم بنقــل معارفهــم إىل التالمــذة بشــكل األســئلة واملناقشــة؛ وحــث التالمــذة عــى التعلــم؛ والتفاعــل
فعــال ،وفــق أهــداف التعليــم املحــددة يف املناهــج الدراســية .مــع التالمــذة؛ واملرونــة واالســتجابة.
تؤكــد نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات لعــام
( 2016((2أن النتائــج املتوســطة للتالمــذة الذيــن يعتــرون جودة
التدريــس الــذي تلقــوه ضعيفــة تقــل عــن متوســط النتائــج
التــي أحرزهــا الذيــن رصحــوا بأنهــم اســتفادوا مــن تعليــم جيد.
وقــد تــم تأكيــد هــذه النتائــج مــن خــال التحليــل متعــدد
املســتويات الــذي أجـراه الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
ســنة  ،2016والــذي أظهــرت نتائجــه أنــه كلــا ارتفعــت جــودة
التدريــس ،كلــا ارتفعــت معــه مكتســبات التالمــذة.

• املســؤوليات املهنيــة :التفكــر يف التدريــس؛ واالحتفــاظ
بســجالت صحيحــة؛ والتواصــل مــع األرس؛ واملســاهمة يف
أنشــطة املدرســة ومحيطهــا؛ والنضــج ،والتحســن مهنيــا؛
والربهنــة عــى املهنيــة واالحرتافيــة.

وتحيــل هــذه املجــاالت مبــارشة إىل املامرســات التعليميــة
امللموســة التــي ثبــت أن لهــا أثــر إيجــايب يف تعلــم التالمــذة،
والتــي ميكــن تقييمهــا .وإذا لوحظــت اختــاالت يف واحــد أو
أكــر مــن هــذه املجــاالت ،أمكــن التدخــل ملســاعدة األســاتذة
وكشــف هــذا البحــث ،أيضــا ،أن العديد مــن األســاتذة يعرتفون عــى إيجــاد حــل لهــا ،وتشــجيع املامرســات الرتبويــة التــي
بعــدم متكنهــم مــن املامرســات البيداغوجيــة األساســية .وتربــط تزيــد مــن إمكانــات املتعلــم.
عــدة شــهادات ذلــك بغيــاب التكويــن األســاس أو بضعفــه:
 .3.2طريقة التدريس التكيفي
«يف نهايــة التدريــب ال يعــرف األســتاذ كيــف يتــرف مــع
يختلــف التالمــذة الذيــن يلجــون املدرســة مــن حيث ســوابقهم،
التالمــذة ،وال يعــرف أي يشء عــن ســيكولوجيتهم .كــا أنــه ال
وتجاربهــم الحياتيــة ،وقدراتهــم ،وخصائصهــم الفرديــة .ومــن
يتقــن حقــا تقنيــات نقــل املعــارف» (مقابلــة مــع أســتاذ يف
جانبهــم ،يتفاعــل األســاتذة مــع تالمذتهــم بطــرق عديــدة،
التعليــم الثانــوي اإلعــدادي).
ألنهــم عاشــوا ،هــم أيضــا ،تجــارب عائليــة واجتامعيــة مختلفــة،
وزيــادة عــى هــذا التكويــن األســاس ،يشــمل التدريــس الفعال ،تنضــاف إىل كيفيــة ولوجهــم املهنــة .وهكــذا تؤثــر الطريقــة
حســب األدبيــات املتعلقــة بالتجــارب الدولية يف هــذا املجال( ،((2التــي يتعامــل بهــا األســاتذة مــع التالمــذة يف تعلمهنــم .كــا أن
مجموعــة كاملــة مــن املامرســات البيداغوجيــة امللموســة التــي األدبيــات واملقارنــات الدوليــة تربهــن عــى أهميــة هــذا التأثــر.
ثبــت أنهــا تؤتــر بشــكل إيجــايب يف تعلــم التالمــذة .وقــد وضــع
فبــن ســنتي  2013و ،2015فحصــت ســتة تحاليــل بعديــة
أحــد الباحثــن «إطــارا ً مرجعيــا للتدريس»(اســتعادته منظمــة
تحســن مردوديــة التعلــم يف البلــدان
منتظمــة التدخــات التــي ّ
 . 26الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،الربنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الجــذع املشــرك PNEA-2016،
2017
27 . Danielson, C., “Enhancing Professional Practice: A Framework for Teaching” 1re et 2nde éditions, Association for Supervision and Curriculum
Development (ASCD), Alexandria, Virginia (1996, 2007).
28 . Maghnouj, S., et al., Examens de l’OCDE du cadre d’évaluation de l’éducation : Maroc, Éditions OCDE, Paris ; 2018.
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تقرير موضوعاتي

ذات الدخــل الضعيــف واملتوســط( .((2ضمــن مجمــوع تلــك
التحاليــل ،صنفــت التدخــات الرتبويــة التــي تكيــف التدريــس
مــع مســتويات كفايــات التالمــذة مــن بــن أكــر الوســائل
فعاليــة لتحســن تعلــم التالمــذة عندمــا تكــون قــدرة األســاتذة
ضعيفــة .وقــد اتخــذت تلــك التدخــات شــكل برامــج تربويــة
منظمــة (مبــا يف ذلــك التعلــم مبســاعدة الحاســوب)،
يف الســياق املغــريب ،ميكــن اللجــوء إىل هــذا اإلج ـراء للتغلــب
عــى الضعــف املســجل لــدى عــدد كبــر مــن أســاتذة اللغــات
األجنبيــة يف اللغــات التــي يعلمونهــا (الفرنســية واإلنجليزيــة).
وبالفعــل ،إن الــدروس املهيــأة ســلفا ،وتأطــر األســاتذة ،وتوفــر
العتــاد الديداكتيــي ،هــي وســائل ناجعــة لدعــم األســاتذة
والتالمــذة عــى الســواء ،والعمــل مــن أجــل تحســن جــودة
التعليــم ،ومســاعدة األســاتذة عــى التغلــب عــى النقــص
الحاصــل يف كفاياتهــم يف ظــل أنظمــة تربويــة ضعيفــة األداء.
وميكــن تقديــم هــذا النــوع مــن الدعــم عــى املــدى القصــر
واملتوســط للمدرســن ذوي الكفــاءات الضعيفــة ،ومواكبتهــم
حتــى يتغلبــوا عــى هــذا النقــص ،ويتقنــوا كفاياتهــم املهنيــة.
 .3طرق تقويم التالمذة

يعتــر تقويــم التالمــذة مكونــا أساســيا مــن مكونــات التعليــم،
ألنــه يدفعهــم إىل التعلــم ،ويوجهــه ،ويقــوده ،ويســهله .وتوجــد
ثــاث طــرق لتقويــم التالمــذة :التقويــم التشــخييص ،والتقويــم
اإلشــهادي ،والتقويــم التكوينــي.
يقــوم األســتاذ بالتقويــم التشــخييص يف بدايــة العمليــة
التعليميــة والتعلميــة .ويهــدف هــذا التقويــم إىل معرفــة
مســتوى املكتســبات القبليــة للتالمــذة  ،وتحديــد إمكانــات
تطورهــم يف املســتقبل .أمــا التقويــم الجــزايئ ،فهــو التقويــم
الــذي يقــوم بــه األســتاذ مــن خــال إعطــاء نقطــة للتلميــذ أو
التلميــذة .ويعتــر هــذا التقويــم هــو الشــغل الشــاغل لهــذا
األخــر ،ألنــه هــو الــذي يحــدد نجاحــه أو رســوبه يف نهايــة
الســنة الدراســية .لكنــه ال يفيــد يف تحســن تعلــات التالمــذة،
ألنــه يتــم يف نهايــة العمليــة التعليميــة ،وال يســمح ،بالتــايل،
بتحليــل عمليــة التعلــم .ويف حالــة مــا إذا نجــم عنــه فشــل،
فإنــه يعتــر ،أحيانــا ظلــا ،وليــس شــاهدا عــن الصعوبــات التــي
يعــاين منهــا التالمــذة.

عمومــا ،تخــدم التقوميــات التكوينيــة املســتمرة كال مــن املتعلــم
واألســتاذ ،باعتبارهــا مــؤرشا عــى مــدى اســتيعاب التالمــذة
للمحتــوى املــدرس .وهــو يوجــه الفاعلــن (األســتاذ والتالمــذة)
نحــو التدابــر التصحيحيــة التــي يتعــن اتخاذهــا لتــدارك
الصعوبــات التــي يعــاين منهــا التالمــذة .و يشــكل هــذا النــوع
مــن التقويــم صلــب العمليــة التعلميــة ،ويوفــر الطــرق التــي
تســاعد عــى التبــادل واملناقشــة.
ضمــن هــذه األنــواع الثالثــة مــن التقويــم ،مــا هــو النــوع
الســائد يف ســياق التعلــم يف املــدارس املغربيــة؟ تحــدد طبيعــة
اختبــارات التقويــم إىل حــد كبــر ،كيفيــة التعلــم .فعندمــا
يتطلــب االختبــار التقوميــي االســتظهار واالعتــاد عــى الذاكــرة،
يوجــه التالمــذة تعلمهــم نحــو مراكمــة املعــارف .ولكــن،
عندمــا يتطلــب التحليــل أو الرتكيــب أو اإلبــداع ،فــإن التالمــذة
يغــرون طريقتهــم يف التعلــم ،ويعملــون عــى تحســن مهاراتهم
وكفاياتهــم ،كــا عــر عــن ذلــك العديــد مــن األســاتذة« :من
بــن الصعوبــات التــي نجدهــا يف مامرســة املهنــة ،املامرســات
واالمتحانــات التــي تقــوم بشــكل رئيــي عــى الحفــظ بــدالً
مــن تقويــم جانــب املعرفــة( ».مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن
أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي).
يالحــظ أن التنقيــط ،وأشــكاله ،ونتائجــه هــو الــذي يهيمــن
عــى نظــام التقويــم التقليــدي يف النظــام التعليمــي املغــريب.
ففــي معــرض الحديــث عــن مامرســات زمالئهــم ،أفــاد األســاتذة
الذيــن متــت مقابلتهــم أن بعضهــم يقتــرون ،عمليــاً ،عــى
نقــل معــارف نظريــة ،وعــى تقويــم مــدى اســتيعاب التالمــذة
لتلــك املعــارف .فنــادرا ً مــا يتــم تحفيــز التالمــذة وحثهــم
عــى البحــث أو الق ـراءة ،أو اســتخدام وثائــق إضافيــة إلث ـراء
تفكريهــم ،وتنميــة حســهم النقــدي .وكــا يقــول هــذا األســتاذ:
« األســتاذ يهيــئ التلميــذ لالمتحــان فقــط ،وال يوفــر الجانــب
املعــريف» (مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة التعليــم
الثانــوي التأهيــي).
إن غلبــة التقويــم الج ـزايئ بواســطة النقطــة هــو ،يف الواقــع،
مامرســة ســائدة يف نظــام التقويــم اإلشــهادي .ومبــا أن نظــام
التنقيــط ال يركــز مبــا فيــه الكفايــة عــى تشــجيع الكفايــات،
فإنــه يوحــي بــأن تحقيــق هــدف «الحصــول عــى املعــدل
العــام» كاف للتعلــات واملكتســبات .وميكــن معــدل النقــط
هــذا مــن تعويــض النقــص يف مــادة معينــة بالنجــاح يف مــادة

29 . Glewwe, Paul, Eric A. Hanushek, Sarah Humpage, et Renato Ravina. “School Resources and Educational Outcomes in Developing Countries: A
Review of the Literature from 1990 to 2010.” Dans Education Policy in Developing Countries, édité par Paul Glewwe, 13–64. Chicago: University of
Chicago Press 2013; Voir aussi Krishnaratne, S., H.White, et E. Carpenter. “Quality Education for All Children? What Works in Education in Developing
Countries.” Document de travail 20, Initiative internationale pour l’évaluation de l’impact, Londres, 2013; McEwan, Patrick J. “Improving Learning in
Primary Schools of Developing Countries: A Meta-analysis of Randomized Experiments.”2015 ; Review of Educational Research 85 (3): 353-94.

مهنة األستاذ في المغرب

37

أو مــواد أخــرى (مبــدأ املعامــل) ،حتــى وإن كان ذلــك الضعــف التأهيــي).
يشــكل قصــورا جوهريــا يف الثقافــة العامــة للتالمــذة .ويف ذلــك
وكيفــا كانــت صالحيــة هــذه املقاربــات واالبتــكارات
يقــول أحــد األســاتذة« :ال يشــجع معامــل املــادة املنخفــض
البيداغوجيــة الجديــدة ،وطــرق التقويــم املالزمــة لهــا ،فــإن
التالمــذة عــى املشــاركة فيهــا» (مقابلــة مــع أســتاذ يف التعليــم
النتيجــة مكلفــة بالنســبة للتالمــذة ،ومحبطــة لألســاتذة الذيــن
الثانــوي التأهيــي).
وجــدوا أنفســهم مجربيــن عــى «التظاهــر بالرضــا» ،واملصادقــة
وتعــزز األرس هــذ امليــل إىل التقويــم اإلشــهادي بواســطة عــى جميــع بنــود االختبــارات حتى ال يتــرر التالمذة .ســتكون
النقطــة ،وتعتــر أن املهــم بالنســبة ألوالدهــم هــو الحصــول هــذه العــدة التقومييــة ضــارة إذا متــت املحافظــة عليهــا .وكــا
عــى «النقطــة الجيــدة» .يقــول أحــد األســاتذة« :التالمــذة يقــول األســاتذة« :بعــض األســاتذة يضخمــون نقــط التالمــذة
وآباؤهــم يطالبــون بالنقــط الجيــدة حتــى ولــو كانــت غــر الذيــن ال ميلكــون الحــد األدىن مــن الكفايــات ،وليســت لديهــم
مســتحقة»(مقابلة بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة التعليــم أيــة رغبــة يف التعلــم( .»...مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم
الثانــوي التأهيــي).
الثانــوي التأهيــي).
ليــس مــن الســهل تغيــر هــذا النظــام الــذي يعتــر املرجــع
األكــر موضوعيــة يف قــرارات انتقــال التالمــذة مــن قســم إىل
قســم آخــر أعــى ،ويف التوجيــه املــدريس .ويــدرك األســاتذة
أن هــذا املــؤرش غــر كاف ،لكنــه يبــدو أقــل رضرا مقارنــة
مبعايــر أخــرى (مزايــا التالمــذة وعيوبهــم ،والتزامهــم ،وروحهــم
النقديــة ،وقدرتهــم عــى الرتكيــب ،واإلبــداع  )...التــي تصعــب
اإلحاطــة بهــا ،أو التــي ال يوجــد إجــاع حولهــا .وهو أقــل رضرا،
كذلــك ،مــن تقييــم كفايــات التالمــذة التــي مل يتــم بناؤهــا بعــد.
والواقــع أن نظــام التقويــم وعيوبــه ،إمنــا يقــع عــى عاتــق
تكويــن األســاتذة الذيــن يتوجــب عليهــم مواكبــة تنفيــذ
اإلصالحــات املتتاليــة دون مناقشــة مامرســات التقويــم ،ودون
تكويــن كاف عــى العــدة التقومييــة التــي متــس صميــم عمــل
األســتاذ ومهنتــه .وكــا يقــول بعــض األســاتذة« :نحــن يف
حاجــة إىل توجيــه ديداكتيــي وبيداغوجــي يف طــرق التقويــم.
نحــن يف حاجــة إىل تبــادل حــول املامرســات والتجــارب» (مقابلة
بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي).
أدى إدخــال التدريــس بالكفايــات ،بالتــوازي مــع الحفــاظ عــى
التقويــم التقليــدي ،إىل زيــادة ضغــط مشــكلة التقويــم عــى
األســاتذة .وهــذا مــا يظهــر مــن ترصيحاتهــم« :يف الســنوات
األخــرة ،بُذلــت جهــود لتحســن نظــام الرتبيــة ،ولكــن االنتقــال
مــن بيداغوجيــا تتمحــور حــول األســتاذ إىل بيداغوجيــا تتمحــور
حــول الطفــل ال يحظــى باإلجــاع بــن األســاتذة .الــوزارة
لديهــا رؤيــة عــن التلميــذ النموذجــي ،وهــو تلميــذ معيــاري،
بينــا نجــد أنفســنا يف القســم أمــام مجموعــة مــن الحــاالت
االجتامعيــة( .» ...مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم الثانــوي

ويف الختــام ،يعــاين نظــام تقويــم التالمــذة يف املغــرب مــن عــدة
اختــاالت تؤثــر يف مردوديــة النظــام التعليمــي يف شــموليته.
واســتنادا إىل التقويــم اإلشــهادي الــذي يعطــي األســبقية للنقط،
فــإن هــذا النظــام ال يعكــس املســتوى الحقيقــي للتالمــذة،
ويشــوه ،بالتــايل ،العمليــة برمتهــا .ويتفــق كل الفاعلــن
املســتجوبني (األســاتذة ،ومــدراء املؤسســات ،واملفتشــون
الرتبويــون ،إلــخ) عــى فشــل نظــام تقويــم التالمــذة يف املغــرب.
والدليــل عــى ذلــك هــو مــا تظهــره نتائــج الدارســات الوطنيــة
( )PNEAوالدوليــة ( TIMSSو PIRLSو ،)PISAيف كل مــرة،
مــن ضعــف يف مكتســبات تالميذتنــا ونتائجهــم املدرســية.
 .4العالقات بين األستاذ والتالمذة

تعتــر العالقــة بــن األســتاذ والتالمــذة مــن العنــارص التــي
تنعكــس عــى التكيــف االجتامعــي واملــدريس .اهتــم بعــض
الباحثــن مبواقــف األســاتذة التــي تســاعد عــى العالقــات
اإليجابيــة بــن األســتاذ والتالمــذة .وتكــون تلــك العالقــة إيجابية
إذا كانــت تتســم باالحــرام املتبــادل ،والــدفء ،واإلنصــاف،
وتدعــم اســتقاللية االتالمــذة ومنوهــم العاطفــي .أمــا العالقــة
الســلبية ،فتطبعهــا املحســوبية ،واملحابــاة ،والــرودة ،وعــدم
االهتــام ،والنقــد الجــارح مــن قبــل األســاتذة( .((3وقــد تبــن
أن الفوائــد التــي يجنيهــا التالمــذة املعرضــن لخطــر االنقطــاع
املــدريس (والذيــن يعانــون االضطرابــات الســلوكية والصعوبــات
املدرســية) ،مــن العالقــة اإليجابيــة بينهــم وبــن األســاتذة أكــر
مــن تلــك التــي يجنيهــا منهــا أقرانهــم الذيــن ال يعانــون مــن
تلــك الصعوبــات واملشــاكل(.((3

30 . Fortin, L., Plante, A. et Bradley, M.-F. (2011). Recension des écrits sur la relation enseignant-élève. Chaire de recherche de la commission scolaire de
la région de Sherbrooke sur la réussite et la persévérance scolaire.
31 . Fallu, J.-S., &Janosz, M. La qualité des relations élèves-enseignants à l’adolescence : Un facteur de protection de l’échec scolaire. (The quality of
teacher-student relationships in adolescence: A protective factor of school failure).2003 ; Revue de Psychoéducation, 32, 7-29
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مــا هــي ،يف هــذه الحالــة ،أنــواع العالقــات التــي تنشــأ بــن
األســاتذة والتالمــذة داخــل القســم الــدرايس يف الســياق
املغــريب؟ وبشــكل أكــر تحديــدا ً ،مــا هــي املواقــف والســلوكات
التــي يعتمدهــا األســاتذة تجــاه تالمذتهــم؟

صعوبــات ( )...أســتاذ الرياضيــات الــذي كان لدينــا العــام
املــايض جعلنــا نحــب هــذه املــادة بالطريقــة التــي يــدرس بهــا»
(مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن تالميــذ الثانــوي إعــدادي).
وهكــذا ،فــإن تبســيط الــدروس ،وأخــذ الوقــت الــكايف لرشحهــا،
والتأكــد مــن اســتيعابها مــن قبــل التالمــذة هــي الجوانــب
التــي يعتربهــا التالمــذة أساســية .يســتطيع تالمــذة التعليــم
الثانــوي ،عــى وجــه الخصــوص ،التمييــز بــن األســتاذ الــذي
يهيــئ دروســه بشــكل جيــد ،واملتمكــن منهــا ،ويبــذل الجهــد يف
عملــه ،واألســتاذ الــذي ال يفعــل ذلــك.

أكيــد أنــه مــن الصعــب اإلحاطــة بهــذه الجوانــب دون مالحظــة
القســم .ومــع ذلــك ،فــإن تحليــل محتــوى خطــاب التالمــذة
ســيمكن مــن تكويــن فكــرة عــن وجهــات نظرهــم بخصــوص
هــذه العالقــة ،وعــا يعتربونــه إيجابيــا أو ســلبيا يف مواقــف
األســاتذة وســلوكاتهم إزاءهــم ،وعــن املامرســات التــي يقدرونها
ويقــدر التالمــذة ،أيضــا ،األســاتذة الذيــن يشــجعونهم
أو يشــجبونها ويرفضونهــا.
ويحفزونهــم ،كــا يتضــح مــن هــذه الشــهادات« :يشــجعنا
بنــاء عــى ترصيحــات التالمــذة ،ميكــن تصنيــف مواقــف
األســاتذة عــى املشــاركة يف املناقشــة ( )...يقولــون لنــا ال تخافوا،
األســاتذة وســلوكاتهم إزاءهــم إىل صنفــن :أحدهــا إيجــايب
وأننــا نتعلــم عــن طريــق الخطــأ ( )...حتــى يف حالــة اإلجابــة
والثــاين ســلبي.
الخاطئــة ،فإنهــم ال يغضبــون ويرشحــون لنــا خطأنــا بطريقــة
يشــمل الصنــف األول عــددا مــن املواقــف ،واألفعــال ،وكيفيــات ممتعــة « .»...يشــجعوننا كل وقــت عــى طــرح األســئلة»
الوجــود والتــرف .ويف هــذا املجــال ،يتبــن مــن تحليــل (مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن تالمــذة الســنتني الخامســة
وجهــات نظــر التالمــذة .عمومــا ،أنهــم يقــدرون بشــكل إيجــايب والسادســة ابتــدايئ) .الخطــأ هــو خطــوة يف عمليــة التعلــم،
األســتاذ «الــذي يجعــل الــدرس مثــرا لالهتــام» ،وخصوصــا وأداة التعلــم( .((3وإذا كان مــن املفــرض أن يكــون األســاتذة
إذا كان يتخــذ موقفــا ديناميكيــا يف القســم .وعــر التالمــذة عــى علــم بهــذه الحقيقــة البديهيــة ،فإنــه مــن املهــم أن نالحظ
عــن ذلــك بهــذه العبــارات« :نحــن نحــب أســاتذتنا ،هــم أنــه حتــى تالمــذة التعليــم االبتــدايئ يدركونهــا ،وينتظــرون مــن
لطفــاء ويرشحــون لنــا الــدروس جيــدا ( )...إنهــم يحرتموننــا األســتاذ ردود فعــل إيجابيــة عندمــا يقعــون يف الخطــأ.
( )...يحبوننــا ،إنهــم لطيفــون جدا ً»(مقابلــة بؤريــة مــع تالمــذة
ومــن ناحيــة أخــرى ،تشــكل العدالــة أحــد األبعــاد املهمــة التــي
الســنة السادســة ابتــدايئ) .ويبــدو أن تالمــذة املــدارس الثانويــة
تحظــى بتقديــر كبــر مــن قبــل التالمــذة .فهــم يقدرون األســتاذ
أكــر حساســية لتنشــيط الــدروس يف القســم ،كــا تشــهد
العــادل ،واملنصــف لجميــع التالمــذة ،كــا يعــر عــن ذلــك
عــى ذلــك هــذه الشــهادات « :أســتاذنا يخلــق لحظــات مــن
هــؤالء التالمــذة« :أســتاذنا يعاملنــا عــى قــدم املســاواة وال
املــرح لكــر الروتــن .أنــا أحــب طريقتــه(« )...أحــب أن
يفــرق بــن األوالد والبنــات» (مقابلــة بؤريــة مــع تالميــذ الســنة
يلقــي درســه وهــو مبتســم ،وعندمــا يفتــح أحيانــاً أقواســاً
الخامســة والسادســة ابتــدايئ) .بشــكل عــام ،يخــى التالمــذة
ليضحكنا»(مقابلــة بؤريــة مــع تالميــذ الثانــوي اإلعــدادي).
املحســوبية ،وتفضيــل األســتاذ بعــض التالمــذة عــى غريهــم.
وتســتدعي هــذه الجوانــب التــي ذكرهــا التالمــذة كفايــات
األســاتذة يف مجــال تدبــر القســم ،وقدرتهــم عــى خلــق بيئــة ترســم شــهادات التالمــذة أعــاه صــورة عــن املواقــف
واملامرســات التــي يعتربونهــا إيجابيــة ومســاعدة عــى التعلــم.
مواتيــة للتعلــم.
ولكــن هنــاك فئــة أخــرى مــن الســلوكات الســلبية ،هــذه املــرة،
وزيــادة عــى هــذه الصفــات املتعلقــة بكيفيــات الوجــود ،يهتــم
يشــجبها التالمــذة بشــدة .وتشــمل هــذه الفئــة مجموعــة
التالمــذة بالقــدرات البيداغوجيــة والديداكتيكيــة لألســتاذ.
مــن صفــات وســلوكات األســتاذ غــر املحبــذة كضعفــه عــى
يتجــى ذلــك عندمــا يبســط األســتاذ املــادة التعليميــة ،ويســاعد
املســتوى البيداغوجــي والديداكتيــي ،والرتابــة يف القســم،
التالمــذة عــى فهمهــا بســهولة ،كــا يقــول بعــض التالمــذة:
وعــدم املبــاالت بنجــاح التالمــذة ،والــرودة ،واملــزاج الــيء،
«نحــن نحــب طريقــة أســتاذ الرياضيــات .قبــل كتابــة الــدرس
وعــدم االحــرام ،وامليــل إىل العقــاب  ...وتصــف شــهادات
عــى الســبورة يــرح لنــا أوال ،ويســاعدنا عــى فهــم الــدرس
التالمــذة بعــض جوانــب هــذه الســلوكات كــا يــي:
( )...أســتاذة اللغــة العربيــة ،كذلــك ،تــرح لنــا عندمــا نجــد
32 . Astolfi Jean-Pierre, L’Erreur, un outil pour enseigner, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2014.
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«نحــن ال نتفاهــم مــع أســاتذتنا ألنهــم متشــددون .يف بعــض  .5كيفية التعامل مع التالمذة الذين يعانون
من صعوبات مدرسية
األحيــان ،يكونــون غــر منصفــن ،ويرضبوننــا حتــى لــو مل نفعــل

شــيئاً ( .)...يشــجعون البنــات ،ويرضبــون األوالد ( )...يهددوننــا
باســتدعاء والدينــا ( )....أســتاذ اللغــة الفرنســية يخيفنــا .لدينــا
لوحــة تفاعليــة تعمــل بســلك ( ،)câbleويســتخدم هــذا الكبــل
لرضبنــا بــه ...كان لدينــا معلــم يرضبنــا بالبوصلــة ()compas
إذا ارتكبنــا أخطــاء يف التمريــن .ذات مــرة طلــب منــي أن
أرســم مركــز الدائــرة ،لكننــي أزحتــه عــن مكانــه بســنتيمرت،
فأعطــاين  5رضبــات بالبوصلــة ( )...مدرســة اللغــة العربيــة
ال تــرب ،لكنهــا تغضــب ،وهــذا يقلقنــا ويوتــر أعصابنــا ()...
األســتاذ يخيفنــا ويعاقبنــا بإخراجنــا مــن القســم .أحيانـاً يهددنــا
بإخبارنــا بأنــه ســيعطينا نقطــا ســيئة ،لكنــه ال يفعــل ذلــك يف
النهايــة (يضحــك)( )...هنــاك معلــم يرضبنــا عندمــا نطلــب
تفســرا ويقــول لنــا بأننــا حمــر ال نفهــم أي يشء»( .مقابلــة
بؤريــة مــع تالميــذ الســنتني الخامســة والسادســة ايتــدايئ).
تظهــر هــذه الشــهادات التــي تعــر عــن التجــارب املعاشــة
أن التالمــذة يصنفــون أســاتذتهم إىل فئتــن :األســاتذة الذيــن
يحظــون بتقديرهــم ،واألســاتذة الذيــن ال يحظــون بــه .وهــذا
دليــل أن مواقــف األســتاذ تجــاه التالمــذة ال يؤطرهــا النمــوذج
البيداغوجــي الــذي يجــب أن يهيمــن عــى العالقــة بــن
األســتاذ والتالمــذة .ويف غيــاب مثــل هــذا النمــوذج ،يسرتشــد
كل أســتاذ مبوقفــه الخــاص ،ومبزاجــه ،وفهمــه الخــاص لــدوره
ومهمتــه؛ وهــو مــا يؤثــر ســلبا يف بعــض التالمــذة الذيــن غالبــا
مــا تتوقــف جــودة أســاتذتهم عــى الصدفــة .وهكــذا ،ميكــن
لســلوك األســتاذ أن يقــود التالمــذة إىل النجــاح ،كــا ميكــن لــه
أن يحطمهــم ،ويعرضهــم إىل االنقطــاع عــن الدراســة.
تتوقــف العالقــة بــن األســتاذ والتالمــذة إىل حــد كبــر عــى
األســتاذ الــذي يتحمــل ،بحكــم موقعــه والســلطة املخولــة لــه،
مســؤولية تنشــيط هــذه العالقــة ،وإعطائهــا ديناميــة جيــدة.
يعــرف األســاتذة الجيــدون والفعالــون كيــف يتعاملــون مــع
الســلوكات املشــاغبة واملشاكســة لبعــض التالمــذة ،وكيــف
يحــدون منهــا أو يتحاشــونها ،كــا يعرفــون كيــف يترصفــون
لحــل لبعــض املشــاكل العالئقيــة قبــل تفاقمهــا .إن بنــاء العالقة
بــن األســتاذ والتالمــذة يتوقــف ،يف العديــد مــن التجــارب
الرتبويــة الدوليــة الناجحــة ،عــى تكويــن األســاتذة تكوينــا
جيــدا.
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شــجع تعميــم التمــدرس يف املدرســة املغربيــة عــى اســتقبال
األطفــال الوافديــن مــن مختلــف األوســاط االجتامعيــة .وقــد
أدى ذلــك إىل تعميــم الفــوارق االجتامعيــة التــي كثـرا مــا تؤثــر
يف متــدرس األطفــال الذيــن ينحــدرون مــن الفئــات االجتامعيــة
املحرومــة .وهكــذا ،يجــد التالمــذة غــر القادريــن عــى متابعــة
الــدروس أنفســهم أمــام مــا أضحــى يســمى «الصعوبــات
املدرســية» .وكثـرا مــا يتعــرض هــؤالء التالمــذة للتهديــد بالطرد
مــن النظــام التعليمــي ،إمــا بســبب وضعيتهــم االجتامعيــة–
االقتصاديــة ،أو بســبب معاناتهــم مــن صعوبــات خاصــة .ويبدو
أن عبــارة «صعوبــة مدرســية» التــي أصبحــت شــائعة يف لغــة
الفاعلــن الرتبويــن وخطابهــم ،تســتهدف األطفــال الذيــن
يجــدون صعوبــات يف متابعــة الدراســة .ولكــن هــذا املفهــوم
قــد بُنــي ،أيضــا ،وبصــورة تدريجيــة ،نتيجــة الصعوبــات التــي
تعــرض األســاتذة يف طــرق التدريــس ،ونقــل املعرفــة.
أثنــاء املقابــات البؤريــة ،ومــن أجــل اإلحاطــة بأســباب هــذه
الصعوبــات ،وفهــم كيــف يعالجهــا األســاتذة ،طُلــب مــن
املبحوثــن الجــواب عــن الســؤال التــايل :كيــف تترصفــون مــع
التالمــذة غــر القادريــن عــى متابعــة الــدروس ،والذيــن يعانون
مــن صعوبــات مدرســية؟ ومــا هــي أســباب تلــك الصعوبــات؟

أشــار األســاتذة إىل األســباب املرتبطــة بوســط التالمــذة ،مثــل «
اإلطــار األرسي غــر الحامــل (للثقافــة) » ،و«ضعــف التتبــع مــن
قبــل الوالديــن أو عــدم اهتاممهــم» .ويضيفــون عوامــل أخــرى
تتعلــق باملدرســة مثــل «:كــرة عــدد التالمــذة يف القســم الواحد،
واالنتقــال إىل املســتويات العليــا دون التوفــر عــى الحــد األدىن
مــن املكتســبات؛ وعــدم اهتــام األرس؛ والصعوبــات الكامنــة
عنــد التالمــذة» ،و«عتبــات النجــاح التــي يفرضهــا الرتاتــب
اإلداري»؛ و«عــدم تناســب الربامــج مــع املســتويات الفعليــة
للتالميــذ»  ...وقــال أحــد األســاتذة « لــو كان للمدرســن هامــش
مــن الحريــة يف اتخــاذ الق ـرار ،ملــا تجــاوزت نســبة النجــاح 40
يف املائــة».
يعــرف العديــد مــن األســاتذة بضعــف قدرتهــم عــى التعامــل
مــع الصعوبــات املدرســية التــي يعــاين منهــا بعــض التالمــذة.
ويــرون أنــه يصعــب جــدا ً ،مــن الناحيــة العمليــة ،التكفــل بهــا.
يــرح ذلــك أحدهــم بالقــول« :بالنســبة للتالميــذ الذيــن
يواجهــون صعوبــات ،ليــس لدينــا الكثــر مــن الوقــت نكرســه
لهــم .يتــم اكتشــاف هــؤالء التالمــذة يف بدايــة الســنة ،وعــادة

مــا يتــم تهميشــهم مــن قبــل األســاتذة .املشــكلة يف أولئــك محــددة .كــا ميكــن تأجيلهــا إذا كان الوضــع يتطلــب التدخــل
الذيــن ســمحوا لهــم باالنتقــال إىل املســتوى املــوايل دون خــارج الجــدول الزمنــي املخصــص للتدريــس.
تقييــم أو نتائــج مؤهلــة .يف الســنة السادســة مــن التعليــم
ويف بعــض التجــارب ،ميكــن للتكنولوجيــا الرقميــة أن تشــكل
االبتــدايئ ،نجــد أقســاما دراســية يعــاين فيهــا نصــف التالمــذة
فرصــة ملعالجــة بعــض املشــاكل املدرســية بتوفــر مــوارد
مــن صعوبــات كبــرة يف التعلــم .هنــاك دعــم األســاتذة ،لكنــه
بيداغوجيــة جــد متنوعــة ،يســتطيع األســاتذة اســتخدامها
ال يغــر أي يشء»( .مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة
مبثابــة دعائــم فرديــة لتعلــم التالمــذة الذيــن يعانــون صعوبــات
التعليــم االبتــدايئ).
مدرســية خاصــة(.((3
وإدراكاً مــن بعــض األســاتذة ألوجــه القصــور الكامنــة يف النظــام
•كيفية التعامل مع التالمذة ذوي االحتياجات الخاصة
التعليمــي ،يشــرون إىل أســباب تتعلــق باألســتاذ ومامرســاته.
وهكــذا يقــول أحــد األســاتذة« :بالنســبة لهــؤالء التالمــذة ،يجــد األســاتذة صعوبــات يف التعامــل مــع التالمــذة ذوي
يجــب أن تكــون لديــك خــرة ،ويجــب أيضــا أن تقــرأ (وتجتهــد االحتياجــات الخاصــة ،والتكيــف معهــم .ويبــذل بعضهــم
حــول املوضــوع)»( .مقابلــة مــع أســتاذ يف التعليــم االبتــدايئ) .مجهــودات شــخصية عــى شــكل تكويــن الــذايت ،واقتنــاء
العتــاد الــروري كــا تقــول هــذه األســتاذة« :أحــاول
وهكــذا يجــد األســتاذ نفســه عاجــزا أمــام مشــكلة التالمــذة
أن أكيــف الــدرس واملراقبــات مــع التلميــذ ذي االحتياجــات
الذيــن يعانــون مــن صعوبــات مدرســية بســبب الخريطــة
الخاصــة؛ أقــوم باألبحــاث عــى اإلنرتنــت ،وأحمــل أمثلــة عــن
املدرســية ،وبســبب تكوينــه الــذي مل يهيئــه ملواجهــة مثــل
التكيــف»( .مقابلــة مــع أســتاذة يف التعليــم االبتــدايئ) .ولكــن
هــذه املشــاكل .تــرى األدبيــات الرتبويــة أنــه ال يجــب تهميــش
النتائــج ال تكــون دامئــا يف املوعــد .يقــول أحــد األســاتذة:
التالمــذة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات مدرســية أو إقصاؤهــم،
«كان لــدي تلميــذ متوحــد .عاملتــه مثــل اآلخريــن ،ولكــن مــع
بــل يجــب ،عــى العكــس مــن ذلــك ،دعمهــم وتلبيــة حاجاتهــم
األســف ،هــؤالء التالمــذة يســخر منهــم التالمــذة اآلخــرون.
الخاصــة .فقــد تبــن أن املقاربــة الرتبويــة التــي تدمــج التعلــم
أنــا لســت يف وضــع يســمح يل بالتعامــل مــع هــذا النــوع مــن
االجتامعــي والعاطفــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالســلوكات
الحاالت»(مقابلــة مــع أســتاذ للتعليــم الثانــوي التأهيــي).
االجتامعيــة اإليجابيــة للتالمــذة ،وبتحســن كفاياتهــم العالئقيــة،
ونتائجهــم املدرســية .فاألســاتذة مدعــوون ،إذن ،إىل تحفيــز يحتــاج جميــع األســاتذة تقريبـاً إىل التكوين األســاس واملســتمر
التالمــذة عــى اإلبــداع ،وتشــجيعهم عــى التعبــر عــن آرائهــم لتلبيــة الحاجــات الرتبويــة للتالمــذة ذوي االحتياجــات الخاصــة
بحريــة .وبشــكل أعــم ،يجــب عــى األســاتذة أن يتحملــوا بشــكل أفضــل .تشــهد عــى ذلــك إحــدى األســتاذات بقولهــا:
«كان عنــدي يف القســم تلميــذ مصــاب بإعاقــة ذهنيــة.
مســؤولياتهم يف التدريــس حتــى ال يشــعر أي تلميــذ باإلقصــاء
والتهميــش .ويفــرض هــذا الحــرص عــى عــدم التمييــز بــن أســتطيع أن أقــول إننــي ال أتعامــل مــع هــذا النــوع مــن
التالمــذة داخــل القســم الــدرايس عــى أســاس النــوع أو عــى الحــاالت بالطريقــة املالمئــة ،ألننــي لســت مؤهل ـ ًة لذلــك .أنــا
أتعاطــف مــع هــذه الحالــة ،وحاولــت أن أعتمــد عــى نفــي
أســاس أي معيــار آخــر(.((3
للمحافظــة عــى النظــام يف القســم»( .مقابلــة مــع مدرســة
هنــاك دراســات أخــرى تســلط الضــوء عــى طــرق العــاج
يف مدرســة ابتدائيــة) .ويقــول أســتاذ آخــر« :كان عنــدي
املــدريس باعتبارهــا آليــة يجــب تطبيقهــا عــى التالمــذة الذيــن
تلميــذ ال يســمع جيــدا ً ،كان لديــه جهــاز .كان األمــر صعبــا.
يعانــون صعوبــات خاصــة .وتشــمل هــذه الطــرق مجموعــة
ال نتوفــر عــى أي تكويــن يف ذلــك ،نرتجــل  ...هنــاك أيضــا
مــن اإلجــراءات التصحيحيــة التــي تتخــذ يف إطــار العمليــة
التالمــذة الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات يف التعلــم ،يف القـراءة
البيداغوجيــة ملســاعدة التالمــذة عــى تجــاوز الصعوبــات
عــى ســبيل املثــال .نحــن ندعمهــم ،لكــن النتيجــة ضعيفــة».
التــي تعــوق تقدمهــم( .((3وميكــن أن تكــون هــذه املعالجــة
(مقابلــة مــع أســتاذ يف الثانــوي إعــدادي).
فوريــة ،وأن تتخــذ شــكل مســاعدة فرديــة تســتهدف صعوبــات
33 . Unesco, Rapport Mondial de Suivi sur l’Éducation ; Rendre des comptes en matière d’éducation : Tenir nos engagements ; Paris ; 2017/18
34 . Banerjee, A., Cole, S., Duflo, E. and Linden, L. 2007. «Remedying Education: Evidence from Two Randomized Experiments in India,» Quarterly
Journal of Economics 122(3): 1235-1264
« 35 . Guillot Christelle (2015) Différentiation, Remédiation, Individualisation, Soutien, Individuation … et le numérique dans tout ça?, Rubrique
» Numérique et Enseignement
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تؤكــد هــذه الشــهادات التــي تــم جمعهــا أثنــاء هــذا البحــث خاتمة

امليــداين خالصــات التقريــر الــذي أعدتــه ونرشتــه الهيئــة مــن حيــث املامرســات البيداغوجيــة ،يواجــه األســاتذة عــددا ً
الوطنيــة للتقييــم ســنة  2019حــول تقييــم منــوذج تربيــة مــن الصعوبــات التــي تؤثــر يف التالمــذة وتعلمهــم .وترتبــط
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة(.((3
بعــض هــذه الصعوبــات باإلكراهــات التــي يفرضهــا النظــام
الرتبــوي (كالخريطــة املدرســية ،وتضخــم عــدد التالمــذة ،إلــخ)؛
بينــا يعــود بعضهــا اآلخــر إىل نقص التكوين األســاس واملســتمر
لبعــض ألســاتذة ،وعــدم مواكبــة عملهــم .ولكــن مســؤولية
األســتاذ تبقــى قامئــة :فكفاياتــه ،وكفاءتــه ،ومعارفــه العمليــة،
ومجهوداتــه ،والتزامــه الشــخيص ميكــن أن متــارس تأث ـرا كب ـرا
يف التالمــذة وتعلامتهــم .وقــد رأينــا أن مواقــف األســاتذة
وســلوكاتهم اإليجابيــة تســاهم يف خلــق منــاخ مالئــم لتعلــم
التالمــذة ،ومشــاركتهم ،وانضباطهــم ،والتزامهــم.
ومــع ذلــك ،يعتمــد األســاتذة بشــكل عــام عــى الطــرق
التقليديــة ،وعــى الرتقيــع البيداغوجــي الــذي يبــدو أنــه
متجــذر يف العقليــات كــا يف املامرســات .كــا يبــذل بعــض
األســاتذة مجهــودات يف البحــث والتكويــن الــذايت ملواجهــة
التحديــات واإلكراهــات التــي تعرتضهــم (التالمــذة الذيــن
يعانــون صعوبــات مدرســية ،أو ذوي االحتياجــات الخاصــة)،
ولكنهــم أقليــة .وتبقــى مقاومــة التغيــر ،والتحفــظ ،والــردد
إزاء املامرســات املبتكــرة هــي القاعــدة.

 . 36الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،تقييــم منــوذج تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب  :نحــو تربيــة
دامجــة.2019 ،
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تقرير موضوعاتي

الفصل الثالث.
تقييم األساتذة
سياســة توظيــف األســاتذة الجــدد ،مل تشــهد مهــام هــذه
الهيئــة ،وظــروف عملهــا أي تغيــر يســتحق الذكــر((( .بــل ،عــى
العكــس مــن ذلــك ،شــهدت تدهــورا ملحوظــا .وقــد أدى إغــاق
مركــز تكويــن مفتــي التعليــم بــن ســنة  1999وســنة 2009
إىل نقــص متزايــد يف عــدد املفتشــن ،والزيــادة يف نســبة التأطــر
التــي أخــذت تتفاقــم بعــد التوظيــف املكثــف لألســاتذة منــذ
عــام .2016

إذا كان التكويــن األســاس واملســتمر عنرصيــن أساســن ملامرســة
مهنــة التدريــس عــى النحــو املناســب ،فــإن تتبــع أداء األســتاذ
وتقييمــه يعتــران دعامتــن أساســيتني لتحســن مردوديــة
النظــام الرتبــوي .ويحتــل هذيــن الجانبــن مكانــة الصــدارة يف
السياســات الرتبويــة ألنهــا يقدمــان معلومــات عــن املامرســات
البيداغوجيــة لألســاتذة ،وبالتــايل ،عــن جــودة العمــل التعليمي.
ويشــمل هــذا التقييــم بعديــن :البعــد األول تكوينــي ،وينــدرج
يف إطــار التنميــة املهنيــة لألســتاذ مــن خــال تشــخيص معارفــه،
ومــن مثــة ،صــارت مشــكلة فعاليــة جهــاز تقييــم عمــل
وكفاياتــه ،ومهاراتــه ،ومامرســاته البيداغوجيــة بغايــة تحســينها.
األســاتذة تطــرح نفســها بحــدة .فكيــف تتــم مواكبــة األســاتذة
والثــاين إشــهادي ،ويهــدف إىل تقييــم أداء األســتاذ قصــد
وتقييمهــم؟ هــل آليــات التقييــم الحاليــة صالحــة وفعالــة؟
محاســبته عــى مهامــه ،وتوجيــه القــرارات املتعلقــة برتقيتــه
وإىل أي حــد يســاهم تقييــم األســاتذة يف تطورهــم املهنــي ،ويف
وتطــوره املهنــي.
تحســن مامرســاتهم البيداغوجيــة؟
يتوقــف نجــاح هــذه العمليــة عــى عــدة عوامــل ،اثنــان منهــا
حاســان .يرتبــط العامــل األول ببيئــة العمــل ،ألنــه يجــب  .1كيفيات مواكبة األساتذة
التأكــد مــن توفــر األســاتذة عــى الدعــم واملــوارد الالزمــة التقييــم جــزء مــن عمليــة تســتلزم مســبقا التأطــر ،واملواكبــة،
قبــل تقييــم عملهــم .وقــد بينــت عــدة دراســات أنــه عندمــا ال والرصــد والتتبــع ،ودعــم األســاتذة .يعــود هــذا الــدور إىل
تتوفــر الــروط الدنيــا للتدريــس (التأطــر ،والتكويــن املســتمر ،هيئــة التفتيــش الرتبــوي باألســاس .لكــن ،منــذ بضــع ســنوات،
واملــوارد البيداغوجيــة الرضوريــة ،والبنيــة التحتيــة الجيــدة ،أخــذ املغــرب يــرك األســاتذة األكــر خــرة وتجربــة يف هــذه
إلــخ) ،فــإن تقييــم األســاتذة يفقــد صالحيتــه ،بــل ميكــن أن العمليــة.
تكــون لــه نتائــج عكســية عــى معنوياتهــم ودوافعهــم((( .أمــا
 .1.1المواكبة من قبل األقران
العامــل الثــاين ،فهــو يتعلــق بنظــام التقييــم يف حــد ذاتــه
أنشــأت وزارة الرتبيــة الوطنيــة آليــة جديدة للمواكبــة والتكوين
(اإلطــار القانــوين ،ومعايــر التقييــم ،واملق ّيمــون ،إلــخ) وقدرتــه
مــن خــال املامرســة ابتــداء مــن املوســم الــدرايس -2015
عــى أداء وظيفتــه عــى الوجــه املطلــوب.
 .2016جــرب هــذا الجهــاز يف البدايــة يف التعليــم االبتــدايئ ،ثــم
يف املغــرب ،يقــع تقييــم األســاتذة ضمــن اختصاصــات هيئــة وســع تدريجي ـاً ليشــمل األســاك التعليمــة األخــرى .ويف هــذا
التفتيــش الرتبــوي .وتعتــر هــذه الهيئــة إحــدى الدعامــات الســياق ،كُلــف األســاتذة املتمرســون (الذيــن يتوفــرون عــى
الرئيســية لتحســن النظــام الرتبــوي ،وآليــة مهمــة للرصــد ســت ســنوات مــن األقدميــة عــى األقــل) واملعروفــون بإســم
والتتبــع ،وتوفــر املعلومــات حــول ســر التعليــم وجودتــه(((« .املرافقــون»((( مبرافقــة بعــض األســاتذة ومســاعدتهم عــى
ومــع ذلــك ،وعــى الرغــم مــن اإلصالحــات التــي عرفتهــا تطويــر كفاياتهــم التعليميــة .وتســتهدف هــذه العمليــة ثــاث
املنظومــة الرتبويــة ،والتحديــات الجديــدة الناجمــة عــن فئــات مــن األســاتذة :املعينــون الجــدد ،واألســاتذة الحاليــون
1 . Stromquist, N., The Global Status of Teachers and the Teaching Profession, Education International, Bruxelles, 2018

 . 2الوثيقة اإلطار لتنظيم التفتيش الرتبوي 16 ،ابريل .2004
 . 3املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،تطوير مهنة ومهام هيئة التفتيش الرتبوي ،رأي املجلس2019 ،
 . 4املذكــرة رقــم  – 134-15بتاريــخ  11دجنــر  2015يف شــأن الرتشــح ملهــام األســتاذ املصاحــب باملــدارس االبتدائيــة واملذكــرة رقــم  095-16بتاريــخ  3دجنــر 2016
يف شــأن الرتشــيح ملهــام األســتاذ(ة) املصاحــب(ة) باألســاك التعليميــة الثالثــة
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الذيــن أعربــوا عــن رغبتهــم يف ذلــك ،واألســاتذة الذيــن يــويص مهمتهــم يف االعتبــار يف الرتقــي .لهــذا ،ميكــن اعتبــار غيــاب
الحوافــز أحــد العوامــل املفــرة لضعــف إقــدام األســاتذة
املفتــش الرتبــوي مبرافقتهــم.
املتمرســن عــى تحمــل هــذه املســؤولية .ونتيجــة لذلــك ،كان
املهام الرئيسية لألساتذة املرافقني هي:
مــن الصعــب تعبئــة مرافــق يف كل مؤسســة ،ويف كل مــادة(((.
• مســاعدة األســاتذة الجــدد عــى املســتويني البيداغوجــي
ومــن ناحيــة أخــرى ،مل تحــدد مهــام املرافقــن ودورهــم
والديداكتيــي ،ودعمهــم عنــد ولوجهــم املهنــة؛
بوضــوح ،وخاصــة يف صلتهــا مبهــام هيئــة التفتيــش الرتبــوي؛
• مســاعدة األســاتذة عــى تشــخيص الصعوبــات املهنيــة التــي مــا خلــق توتــرات بــن هــذه الهيئــة واألســاتذة املرافقــن.
تعرتضهــم ،ووضــع اس ـراتيجيات للتغلــب عليهــا؛
وبالفعــل ،لقــد قوبلــت هــذه اآلليــة ببعــض املقاومــة مــن قبــل
بعــض املفتشــن الرتبويــن الذيــن يعتقــدون أن بعــض املهــام
• مساعدةاألســاتذة عــى تأطــر التالمــذة الذيــن يواجهــون
املوكلــة إىل املرافقــن هــي مــن صميــم صالحياتهــم.
صعوبــات ،وتطويــر مقاربــات بيداغوجيــة لعالجهــا؛
أمــا األســاتذة ،فــرون مــن جانبهــم ،أن رشوط هــذه املرافقــة
• تفعيــل تقاســم املامرســات الجيــدة بــن األســاتذة يف إطــار
ملزمــة ومكلفــة ،كــا ورد يف هــذه الشــهادة« :لقــد
مجتمعــات املامرســة املهنيــة؛
اســتفدت مــن هــذه املرافقــة يف عــام  .2018وكان املرافق مكلفا
• اقرتاح مواضيع التكوين املستمر لفائدة األساتذة.
بحــوايل خمســة عــر مدرســا مــن مــدارس مختلفــة .واملشــكلة
وتبقــى الفكــرة مثــرة لالهتــام ألن التعلــم مــن األقــران ،هــي أننــا كنــا ملزمــن بالتنقــل إىل مــكان عملــه ألنــه مل يكــن
والتوجيــه ،واإلرشــاد ،والتكويــن عــى يد أســتاذ مرافــق متمرس ،متفرغــا لهــذه املهمــة .كان يجــب ،إذن ،العمــل يف الصبــاح،
هــي مقاربــات للمواكبــة أثبتــت فعاليتهــا ،ليــس يف تحســن والذهــاب إىل املرافــق بعــد الظهــر .كنــت أعمــل يف العــامل
مامرســات األســاتذة يف األقســام الدراســية فحســب ،وإمنــا القــروي يف ضواحــي القــر الكبــر ،وكان عــي أن أذهــب إىل
أيضــا ،يف تحســن تعلــات التالمــذة .وترتكــز هــذه املقاربــات العرائــش .هــذا يتطلــب الكثــر مــن الطاقــة ،ووســائل النقــل.
عــى مالحظــة مامرســات التدريــس يف القســم ،والتوجيــه مــن هــو مكلــف .مل نكــن يف ذلــك الوقــت نتوصــل بعــد برواتبنــا «.
خــال إرشــادات فرديــة((( .وبســبب أقدميتهــم ،غالبـاً مــا يكــون (مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن األســاتذة أطــر األكادمييــات).
هــؤالء املرافقــون أو املرشــدون عــى درايــة بإمكانــات التطويــر
املهنــي املتاحــة ،وقادريــن عــى إرشــاد األســاتذة وتوجيههــم
تبعــا الحتياجاتهــم.
غــر أن تنفيــذ هــذا املخطــط واجــه عــدة صعوبــات ،أهمهــا
نقــص املــوارد البرشيــة .فقــد كان يجــب عــى األســتاذ املرافــق
أن يضطلــع بهــذه املهمــة الجديــدة مــع الحفــاظ عــى كل
الغــاف الزمنــي لســاعات التدريــس الواجبــة عليــه .وكان ميكــن
عــى األكــر« ،تخفيــف اســتعامل زمنــه حســب اإلمكانــات
املتاحــة ،وخصوصيــات األســاك الدراســية ،ومــواد التدريــس».
مــن الناحيــة العمليــة ،كان مــن الصعــب إعفــاء هــؤالء
املرافقــن مــن كل أو بعــض الــدروس حتــى يتفرغــوا ملهمــة
املرافقــة .وعــاوة عــى ذلــك ،فهــم ال يتلقــون أي تعويــض عــن
هــذه املهمــة .فاملذكــرة الوزاريــة املنظمــة لهــذه العمليــة تنــص
عــى تعويضهــم عــن التنقــل فقــط ،وعنــد الحاجــة ،وعــى أخــذ

وكان يلــزم وال يـزال ،أن تكــون هــذه املرافقــة موضــوع برنامــج
مهيــكل إلدمــاج األســاتذة الجــدد .فغالبيــة بلــدان منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة تتوفــر عــى هــذا النــوع مــن
املواكبــة  -وهــو إلزامــي يف نصــف تلــك البلــدان  -ألنــه تبــن
أن األســاتذة الجــدد يتوفــرون عــى هامــش مهــم مــن إمكانــات
التطــور املهنــي يف الســنوات األوىل مــن مامرســتهم التعليميــة(((.

تســمح برامــج اإلدمــاج هــذه ،التــي ت ـراوح مدتهــا بــن ســنة
واحــدة وســنتني ،مبواكبــة األســاتذة املتدربــن يف مزاولتهــم
ملهنتهــم ،وتحســن مامرســاتهم البيداغوجيــة ،وتقديــم الدعــم
الــازم لهــم ،تبعــا للمشــاكل التــي يواجهونهــا يف القســم
الــدرايس .وقــد تــم التحقــق مــن فعاليتهــا الرتبويــة مــن خــال
تحليــل تأثريهــا يف النجــاح املــدريس للتالمــذة .وتبــن غالبيــة
الدراســات التــي أجريــت حــول هــذا املوضــوع أن أداء األســاتذة
الذيــن اســتفادوا مــن املرافقــة يف بدايــة مســارهم املهنــي،

5 . Kraft, Matthew A., David Blazar, and Dylan Hogan. 2016. “The Effect of Teacher Coaching on Instruction and Achievement: A Meta-Analysis of the
Causal Evidence.” Working paper, Brown University, Providence, RI.
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7 . “What does it take to become a teacher?”, “Education at a Glance 2014: OCDE Indicators”, Éditions OCDE, 2014.

يحصلــون عــى نتائــج أفضــل مــن نتائــج زمالئهــم الذيــن مل
يســتفيدوا منهــا(((.
 .2.1التأطير من قبل التفتيش التربوي

عــر « التنشــيط الرتبــوي (وهــو مهمــة كاملــة ومنفصلــة يف
نصــوص أخــرى مثــل املذكرتــن  114و )115املتمثــل يف تنظيــم
الــدروس النموذجيــة ،واللقــاءات الرتبويــة لفائــدة األســاتذة.
ويتــم هــذا التأطــر ،كذلــك ،مــن خــال زيــارات املفتشــن
لألقســام الدراســية .وتعتــر هــذه الزيــارات إحــدى أدوات
تكويــن األســاتذة املزاولــن ملهــام التدريــس ،ووســيلة ملعالجــة
الصعوبــات التــي يواجهونهــا (املذكــرة  .)114وبذلــك ،يســاهم
املفتشــون الرتبويــون يف تحســن كفايــات األســاتذة البيداغوجية
واملهنيــة.

تلــح جميــع الوثائــق الرســمية عــى الــدور األســايس الــذي
تقــوم بــه هيئــة التفتيــش الرتبــوي يف التحســن املســتمر
لجــودة النظــام الرتبــوي ومردوديتــه .غــر أن تحليــل القوانــن
والترشيعيــات التــي تحكــم هــذه الهيئــة ،وتطــور عــدد أفرادهــا
يف عالقتــه بتطــور عــدد أفـراد هيئــة التدريــس ،والظــروف التــي
متــارس فيهــا مهامهــا ،تكشــف عــن أوجــه قصــور عديــدة ،وال
تســمح لهــا بالقيــام باملهــام املنوطــة بهــا كــا يجــب .وبعبــارة وزيــادة عــى اإلرشاف الرتبــوي عــى األســاتذة ،يجــب عــى
أخــرى ،إن الوســائل املتاحــة لهــذه الهيئــة ال تســمح بتحقيــق هيئــة التفتيــش الرتبويــة أن تضطلــع بعــدد كبــر مــن املهــام
تــزداد قامئتهــا طــوال باســتمرار :فهــم مكلفــون باملراقبــة
النتائــج املرجــوة منهــا.
الرتبويــة مــن خــال تقييــم األداء الرتبــوي لألســاتذة ،ودرجــة
 .1.2.1المهام وإطار التدخل
امتثالهــم للربامــج واملناهــج الدراســية ،ومــدى احرتامهــم
ينــص النظــام األســايس الخــاص مبوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة لألحــكام املتعلقــة بتنظيــم الســنة الدراســية...
( 10فربايــر  )2003عــى أن املفتشــن الرتبويــن يقومــون مبهــام
التأطــر واإلرشاف واملراقبــة الرتبويــة ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ ويجــب عــى املفتــش الرتبــوي ،كذلــك ،أن يســاهم يف عــدة
أعــال أخــرى ،مثــل تقييــم أداء املؤسســات العموميــة والخاصة
والثانــوي (املادتــان  4و.)10
ومردوديتهــا؛ وتقييــم أداء األســاتذة وطلبــة مراكــز التكوين أثناء
تــم تفصيــل هــذه املهــام ،وتوضيحهــا ،أو تعديلهــا واســتكاملها ،التداريــب امليدانيــة ،وإعــداد الخريطــة املدرســية ،واالمتحانــات
مبجموعــة متنوعــة مــن النصــوص((( .ومــع ذلــك ،وعــى املدرســية ،ومباريــات ولــوج مراكــز التكويــن؛ وتتبــع تنفيــذ
الرغــم مــن هــذا الزخــم القانــوين ،وتعــدد النصــوص ،فــإن املشــاريع البيداغوجيــة عــى املســتويات الجهــوي واإلقليمــي
مهــام التأطــر املنوطــة بهيئــة التفتيــش غــر محــددة بدقــة ،واملحــي؛ والبحــث ،واملشــاريع البيداغوجيــة؛ ومراجعــة املناهج
كــا أن آليــات أجرأتهــا غــر واضحــة متــام الوضــوح .وتفصــل الدراسية وتطويرها...
عــدة نصــوص (وثيقــة اإلطــار للتفتيــش يف  16أبريــل ،2014
واملذكرتــان الوزاريتــان  114و )...115اإلجــراءات املتصلــة يــؤدي هــذا التعــدد والتنــوع يف مهــام هيئــة التفتيــش الرتبويــة
بالتأطــر الرتبــوي( ،((1ولكنهــا ال تشــر إىل كيفيــات تنفيذهــا .إىل تشــتيت جهودهــا عــى حســاب دورهــا الرئيــي .لذلــك
متيــل مهامهــا اإلداريــة إىل الطغيــان عــى أدوارهــا البيداغوجيــة
أدى هــذا الغمــوض إىل التداخــل بــن عــدة مهــام .وميكــن أن والرتبويــة .وقــد ســبق للمجلــس األعــى للتعليــم أن أثــار
نســتنتج مــن املذكــرة الوزاريــة رقــم  86أن تأطــر األســاتذة ميــر
8 . Ingersoll, R. and M. Strong (2011), “The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research”,
Review of Education Research, Vol. 81/2, pp. 201-233

 . 9مرســوم رقــم  2.85.742صــادر يف 18مــن محــرم  4(1406أكتوبــر  )1985بشــأن النظــام األســايس الخــاص مبوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،الجريــدة الرســمية
رقــم .3808
• املذكرة الوزارية رقم  86بتاريخ  29يناير  1986الخاصة بالتفتيش الرتبوي
• املذكرة الوزارية رقم  87بتاريخ  26يناير  1987الخاصة بتقارير التفتيش والزيارات
• املذكرة الوزارية رقم  80بتاريخ  06يونيو  1989الخاصة بتنظيم املراقبة البيداغوجية
• املذكرة الوزارية رقم  168بتاريخ  18أكتوبر  1989الخاصة بالتنشيط الرتبوي
مرسوم رقم  2-02-854صادر يف  8ذي الحجة  10 ( 1423فرباير  )2003بشأن النظام األسايس الخاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية.
• الوثيقة اإلطار بتاريخ  16أبريل  2004الخاصة بالتفتيش الرتبوي
• املذكرات الوزارية رقم  113و 114و 115بتاريخ  21شتنرب  2004الخاصة بالتفتيش الرتبوي
 . 10املذكرات الوزارية ( 114الخاصة بالتعليم االبتدايئ) و( 115الخاصة بالتعليم الثانوي) توضح مهام التأطري لكنها ال تفصل يف مكوناته وطريقة تفعيله:
مهنة األستاذ في المغرب
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 .2.2.1تطور عدد المفتشين التربويين

االنتبــاه إىل هــذا التعــدد والتنــوع يف املهــام واألنشــطة املنوطــة
باملفتشني» (.((1
ال يوجــد انســجام بــن توســع مهــام هيئــة التفتيــش الرتبــوي
إضافــة إىل ذلــك ،راجعــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة مهــام هيئــة وواقــع هــذه الهيئــة ،وإكراهاتهــا مــن حيــث عــدد أفرادهــا،
التفتيــش الرتبويــة وحقــل تدخالتهــا يف اتجــاه الزيــادة منهــا .والوســائل املوضوعــة رهــن إشــارتها.
فالقـرار الــوزاري املؤرخ ب  17ديســمرب ( 2019رقــم  )17-3521تاريخي ـاً ،هنــاك حــدث جوهــري طبــع تطــور عــدد املفتشــن،
يحــدد بتفصيــل ودقــة طبيعــة عمــل املفتشــن الرتبويــن ،ويزيد ومــا زالــت نتائجــه الســلبية ســارية املفعــول حتــى يومنــا هــذا.
يف تعقيــده((1(.وقــد أضــاف إليهــم مهمتــن جديدتــن جديرتــن يتعلــق األمــر بإغــاق مركــز تكويــن مفتــي التعليــم ملــا يقــرب
باالهتــام  ،تتعلــق األوىل «بتقييــم تعلــات ومكتســبات مــن عقــد مــن الزمــن (مــن ســنة  1999إىل ســنة  .)2009أدى
التالمــذة يف املؤسســات العموميــة والخاصــة»؛ وهــي مهمــة هــذا الحــدث إىل انخفــاض كبــر يف عــدد املفتشــن .وقــد زادت
شــاقة مل يتــم تحديــد الهــدف منهــا ،وال كيفيــة إجرائهــا .أمــا املغــادرة الطوعيــة (اعتبــارا مــن عــام  )2005واإلحــاالت عــى
الثانيــة فتتعلــق باملشــاركة يف تأطــر األســاتذة ومراقبتهــم يف التعاقــد هــذه الوضعيــة تفاقــا .يف املجمــوع ،كان هنــاك 1641
أكــر مــن أكادمييــة إذا لــزم األمــر .حتــى ذلــك الحــن ،كان مفتشــا تربويــا يف ســنة  19-2018مقابــل  1990يف ســنة -2012
املفتشــون يتدخلــون يف نطــاق أكادمييــة واحــدة .ولكــن ،ونظـرا  .2013ولقــد كان انخفــاض عــدد املفتشــن يف التعليــم الثانــوي،
للنقــص الحاصــل يف عــدد املفتشــن ،ميكــن ألكادمييــة أخــرى أن حيــث انتقــل مــن  1122يف ســنة  13-2012إىل  846يف عــام
تلتمــس مســاعدتهم وتكلفهــم مبهــام محــددة ،مقابــل تعويــض  ،19-2018أقــوى مــا هــو عليــه يف ســلك التعليــم االبتــدايئ.
إضــايف .ومــن املتوقــع أن يزيــد هــذا اإلجـراء الجديد يف تشــتيت
جهــود املفتشــن الرتبويــن.
جدول  .5أعداد املفتشني الرتبويني ()2019-2012
الدورة

االبتدايئ
الثانوي
املجموع

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

868
1.122
1.990

858
1.050
1.908

978
1.089
2.067

802
1.009
1.811

721
879
1.600

807
831
1.638

795
846
1.641

املصدر :إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية

ونتيجــة لذلــك ،عرفــت نســبة التأطــر ارتفاعــا حــادا .وأدى
توظيــف عــدد هائــل مــن األســاتذة ســنة  2016إىل تفاقــم هــذا
العجــز ،حيــث انتقــل عــدد األســاتذة إىل املفتــش الواحــد يف
ســلك التعليــم االبتــدايئ مــن  145ســنة  2013-2012إىل 170
ســنة  .2019-2018وعرفــت نســبة التأطــر يف ســلك التعليــم

الثانــوي الثانويــة تدهــورا أكــر 132 :ســنة  2019-2018مقابــل
 88.5ســنة  .2013-2012وتتعلــق هــذه النســب باملتوســطات
الوطنيــة التــي تخفــي الفــوارق املهمــة املوجــودة بــن الجهــات
واألقاليــم.

جدول  .6تطور نسبة األساتذة للمفتش الواحد ()2019 – 2010
الدورة

االبتدايئ
الثانوي

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

145,6
88,5

146,2
95,7

126,9
93,7

149,4
101,9

156,7
114

160,3
133,7

169,7
132,1

املصدر :إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية

يبــن تحليــل سياســة توظيــف موظفــي الرتبيــة الوطنيــة أن الهيئتــن يف االتســاع يف الســنوات األخــرة .ويبــن الجــدول
األولويــة كانــت تعطــى لألســاتذة حيــث يكــون العجــز بــارزا أدنــاه التفــاوت الصــارخ بــن عــدد األســاتذة وعــدد املفتشــن
للعيــان ،ويطــرح مشــاكل سياســية واجتامعيــة ،وذلــك عــى الرتبويــن مــن حيــث التوظيــف والتكويــن.
حســاب املفتشــن الرتبويــن .لهــذا اســتمرت الفجــوة بــن

 . 11رأي املجلس األعىل للتعليم رقم  ،2009/4حول تطوير مهنة ومهام التفتيش الرتبوي
 . 12الجريدة الرسمية رقم  6847بتاريخ  17دجنرب 2019
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تقرير موضوعاتي

جدول  .7تطور أعداد املتدربني يف مراكز التكوين ()2019-2012
أساتذة االبتدايئ
أساتذة الثانوي
املفتشني الرتبويني

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

املجموع

2440
4067
263

2987
3134
225

2787
5077
308

2364
4593
10

2115
5930
-

2449
7269
313

7339
3573
321

12456
7552
300

8150
6850
410

43087
48045
2150

املصدر :إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية

فعــل قويــة ،ال ســيام مــن قبــل املنظــات النقابيــة .ونتيجــة
لذلــك ،ال تســتجيب زيــارات املفتــش لألقســام الدراســية
ألحــد أهدافهــا الرئيســية ،أال وهــو أن تكــون «أحــد عنــارص
التكويــن املســتمر لألســاتذة الذيــن يزاولــون مهامهــم ،وتدخــا
مبــارش ملســاعدتهم عــى التغلــب عــى الصعوبــات التــي قــد
يوجهونهــا» (املذكــرة الوزاريــة .)114

يف الوقــت الــذي اســتقبلت مراكــز تكويــن األســاتذة حــوايل
 91132متدربــا بــن ســنتي  2010و 43087( 2018يف االبتــدايئ
و 48045يف الثانــوي) ،مل يســتقبل مركــز تكويــن مفتــي التعليم
ســوى  2150متدربـاً خــال نفــس الفــرة .ورغــم وجــود نقــص
حــاد يف عــدد املفتشــن ،فــإن عــدد املناصــب املاليــة املخصــص
ملباريــات توظيفهــم بقــي محــدودا .واألســوأ مــن ذلــك هــو أن
مركــز تكويــن املفتشــن الــذي كان قــد أغلــق وأعيــد فتحــه
ويشــتيك املفتشــون الرتبويــون املســتجوبون ،أيضــا ،مــن
يف عــام  ،2010أغلــق أبوابــه مــرة أخــرى ،ملــدة ســنتني (ســنتا
اإلجــراءات اإلداريــة املعقــدة .فعــى مســتوى املقاطعــة
 2014-2013و.)2015-2014
الرتبويــة ،يجــب عــى املفتــش الرتبــوي أن يضــع «برنامــج
 .3.2.1شروط الممارسة وواقع تأطير األساتذة
عمــل وفــق جدولــة زمنيــة محــددة ينســجم ومتطلبــات
إن تعــدد مهــام املفتشــن الرتبويــن مــن جهــة ،والنقــص يف املــروع الرتبــوي للمنســقية الجهويــة ،ويســتجيب النتظــارات
عددهــم مــن جهــة أخــرى ،يجعــان مهمتهــم صعبــة للغايــة .املؤسســات التعليميــة «(املذكــرة الوزاريــة  .)114إال أن هنــاك،
ويشــر املفتشــون الذيــن متــت مقابلتهــم يف هــذا البحــث إىل يف الواقــع ،مجموعــة مــن املتغـرات التــي تجعــل مــن الصعــب
عــدة صعوبــات ميكــن تصنيفهــا إىل صنفــن :صعوبــات إداريــة اح ـرام هــذه األحــكام ،كنقــص الوســائل اللوجســتية ،وضعــف
التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن ،وهــا املتغــران اللــذان
وأخــرى تربويــة.
وردا بكــرة يف شــهادات املفتشــن الرتبويــن »:يتوقــف تنقلنــا،
فبســب النقــص يف عــدد املفتشــن ،يجــب عــى كل مفتــش أن وبالتــايل ،تنفيــذ برنامــج العمــل ،عــى توافــر وســائل النقــل.
يغطــي منطقــة جغرافيــة شاســعة جــدا ،وأن يــرف ،بالتــايل ،غــر أن حضــرة ســيارات النيابــة اإلقليميــة غــر كافيــة و /أو
عــى عــدد كبــر مــن األســاتذة واملؤسســات .وقــد غـ ّـر هــذا تخصــص ملهــام أخــرى تعتــر ذات أولويــة .ونتيجــة لذلــك،
الواقــع منطــق عمــل التفتيــش الرتبــوي ،فصــارت مهــام املفتــش نحــن لســنا أح ـرارا يف برمجــة زياراتنــا»( .مقابلــة بؤريــة مــع
اإلداريــة تغلــب عــى مهامــه البيداغوجيــة ،كــا يتبــن مــن مفتشــن تربويــن) .ويوضــح مفتــش آخــر هــذا اإلكـراه بقولــه:
هــذه الشــهادة« :أنــا مســؤول عــن اإلرشاف عــى أكــر مــن
«مــن أجــل برمجــة زياراتنــا ،نحتــاج إىل اســتعامالت زمــن
180أســتاذ موزعــن عــى عدة مؤسســات بــن العرائــش والقرص األســاتذة .يف بعــض األحيــان ،يجــب انتظــار شــهر مــارس أو
الكبــر .ومــن املســتحيل ،بطبيعــة الحــال ،زيارتهــم ومواكبتهــم حتــى شــهر أبريــل للحصــول عليهــا .كــا أن تقاريــر مجالــس
جميعــا يف ســنة دراســية واحــدة .ويف ظــل هــذه الظــروف ،املؤسســات ال يتــم تقاســمها مــع املفتشــن الرتبويــن دامئــاً.
املفتــش ملــزم بــأن يعطــي األولويــة يف جــدول زياراته لألســاتذة يضــاف إىل ذلــك تعــدد املخاطبــن :يجــب أن نضــع تقاريــر
املعنيــن بالرتقيــة «(مقابلــة بؤريــة مــع مفتشــن تربويــن) .زياراتنــا لــدى خمســة مكاتــب مختلفــة .هــذه بعــض جوانــب
وهكــذا يأخــذ املفتشــون الرتبويــون يف االعتبــار انشــغاالت عــدم التنســيق( ...مقابلــة بؤريــة مــع مفتشــن تربويــن).
الهيئــات صاحبــة القــرار (النيابــات ،واألكادمييــات ،والــوزارة ،ويبــدو أن إعــادة تنظيــم املفتشــية الرتبويــة عــى ثالثــة
إلــخ) التــي تعطــي األولويــة للجوانــب اإلداريــة .وغالبــا مــا تثــر مســتويات (إقليمــي ،وجهــوي ،ومركــزي) وإحــداث عــدة
عرقلــة ترقيــة بعــض األســاتذة بســبب «نقطــة املفتــش» ردود آليــات للتنســيق قــد جــاءا -وهــذه مــن املفارقــات -بنتائــج
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عكســية( .((1فعموديــا ،مــن املفــرض أن يبــدأ التنســيق عــى
مســتوى املقاطعــة الرتبويــة ،ومجلــس التنســيق اإلقليمــي،
ثــم يســتمر عــى مســتوى املجلــس الجهــوي ليصــل ،يف نهايــة
املطــاف ،إىل مجلــس التنســيق املركــزي .إال أن هــذا األخــر،
الــذي يفــرض فيــه أن يقــوم بتجميــع املعطيــات عــى الصعيــد
املركــزي ،واســتغاللها لوضــع برنامــج عملــه ،مل يــرى النــور أبــدا.
وهــذا يشــكك يف الجهــاز بأكملــه .ويبــدو أن تنظيــم التفتيــش
الرتبــوي غــر متناســب :فهــو يتوفــر عــى عــدد كبري مــن هيئات
التنســيق ،وعــدد قليــل مــن املفتشــن الرتبويــن يف امليــدان.
وقــد ســبق للمجلــس األعــى للتعليــم أن ســجل ســنة ،2009
ضعــف التنســيق ،وتبــادل للخــرات بــن مختلــف مكونــات
التفتيــش الرتبــوي املتخصصــة عــى املســتويات املركزيــة،
والجهويــة ،واإلقليميــة(.((1
وتؤثــر هــذه الصعوبــات يف تأطــر األســاتذة .فمــن الناحيــة
الكميــة ،يشــر األســاتذة الذيــن متــت مقابلتهــم إىل أن اللقــاءات
الرتبويــة التــي ينظمهــا املفتشــون نــادرة ،بــل وتــزداد نــدرة.
ويف حالــة وجودهــا ،فإنهــا غالبــا مــا ترتبــط بتغيــر الربنامــج،
أو مبســتجد تربــوي .وتؤيــد املعطيــات التــي تــم جمعهــا
مــن املفتشــن الرتبويــن هــذا الــرأي« :اعتبــارا ملســؤولياته
اإلداريــة ،ال يســتطيع املفتــش أن يعقــد أكــر مــن  3أو 4
اجتامعــات تربويــة يف الســنة .هــذا هــو الحــد األقــى .نتكلــف
بأكــر مــن  200أســتاذ ،زيــادة عــى طلبــات اإلدارة املتعلقــة
باملشــاريع الرتبويــة وتنفيذها»(مقابلــة بؤريــة مــع مفتشــن
تربويــن).
ويعتــر عــدد الزيــارات التــي يقــوم بهــا املفتشــون لألقســام
الدراســية منخفــض جــدا ً بــدوره .حيــث أشــار جميــع األســاتذة
املســتجوبني تقريبــا إىل أن زيــارات املفتــش التــي اســتفادوا منها
كانــت ترتبــط كلهــا ،وبشــكل منتظــم ،بالرتقيــة .ونتيجــة لذلــك،
ميكــن لألســاتذة غــر املعنيــن بالرتقيــة ،وخاصــة منهــم أولئــك
الذيــن يوجــدون يف نهايــة مســارهم املهنــي ،أن ال يســتقبلوا
املفتــش الرتبــوي لعــدة ســنوات.

عــى تلــك اللقــاءات« :غلبــة الطابــع النظــري عليهــا» ،وكونهــا
«تســتند إىل عــروض دون تفاعــل وال مناقشــة» ،وكونهــا «ال
تلبــي الحاجــات» ،زيــادة عــى «ضعــف مســتوى املفتــش
املؤطــر».
ويــرى املفتشــون الرتبويــون ،مــن جهتهــم ،أن رشوط نجــاح
اللقــاءات الرتبويــة التــي ينظمونهــا ال تتوفــر دامئــا« :عموما،
تخصــص اللقــاءات الرتبويــة ملوضــوع يتعلــق بالبيداغوجيــا
أو الديداكتيــك أو يتنــاول بعــض الصعوبــات البســيطة التــي
يواجههــا األســاتذة .إال أن األســاتذة يفتقــرون يف بعــض األحيــان
إىل الكفايــات األساســية الرضوريــة ملتابعــة اللقــاء واالســتفادة
منــه .ويف هــذا الصــدد ،نالحــظ أن األســاتذة الذيــن يتوفــرون
عــى أقدميــة أكــر هــم الذيــن يتمكنــون مــن متابعــة اللقــاء،
وليــس الجــدد» (مقابلــة بؤريــة مفتشــن تربويــن).
ويثــر املفتشــون ،كذلــك ،مســألة حافزيــة األســاتذة ،وعــدم
تحمســهم لهــذه اللقــاءات« :نالحــظ مقاومــة بعــض
األســاتذة للتغيــر ،وضعــف تحمســهم للمشــاركة يف اللقــاءات
الرتبويــة .يفضــل األســتاذ ،أحيانــا ،التغيــب ،وتلقــي إنــذار مــن
اإلدارة ،عــوض حضــور اللقــاء الرتبــوي» (مقابلــة بؤريــة مــع
املفتشــن الرتبويــن).
ويف النهايــة ،يبــن تحليــل ومقارنــة البيانــات التــي تــم الحصــول
عليهــا مــن األســاتذة ،ومديري املؤسســات التعليمية ،واملفتشــن
الرتبويــن أن مهــام تأطــر ،ورصــد ،وتتبــع ،وتنشــيط الحيــاة
املدرســية تعتــر ثانويــة ،وال تحظــى باألهميــة التــي تســتحق
مــن قبــل هيئــة التفتيــش الرتبــوي .هنــاك أولويتــان تهيمنــان
عــى منطــق عمــل هــذه الهيئــة :تتعلــق األوىل بالوضعيــة
اإلداريــة لألســاتذة ،أي جدولــة الزيــارات املتعلقــة برتقــي
األســاتذة يف الوقــت املناســب لتفــادي أي احتجــاج .وترتبــط
األولويــة الثانيــة باملراقبــة الرتبويــة الهادفــة إىل ضــان اح ـرام
الربامــج والتوجيهــات الوزاريــة .ويرتكــز منطــق التدخــل هــذا
عــى انشــغاالت الهيئــات صاحبــة القـرار (النيابــة ،واألكادمييــة،
والــوزارة).

وقــد تبــن أن تأطــر املفتشــن الرتبويــن هــو كذلــك دون
املســتوى املطلــوب مــن حيــث الكيــف .فقــد عــر األســاتذة  .2التقييم التربوي لألساتذة
الذيــن شــملتهم املقابــات عــن ضعــف رضاهــم عــن محتــوى يف األدبيــات الرتبويــة الدوليــة ،ميكــن لتقييــم األســاتذة
وســر اللقــاءات الرتبويــة التــي شــاركوا فيهــا .ومــا يؤاخذونــه أن يخــدم هدفــن مختلفــن .األول تكوينــي ،ويســعى إىل
 . 13املذكرة الوزارية  113والوثيقة اإلطار تحدد ثالث مسنويات ترابية لتنظيم التفتيش الرتبوي:
• إقليمي :من خالل مجموعات العمل باملناطق الرتبوية واملجالس اإلقليمية للتنسيق
• جهوي :من خالل التنسيقيات الجهوية املتخصصة واملجالس الجهوية للتنسيق
• مركزية :التنسيقيات املركزية املتخصصة واملجلس املركزي للتنسيق
 . 14رأي املجلس األعىل للتعليم رقم  ،2009/4حول تطوير مهنة ومهام التفتيش الرتبوي
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املســاهمة يف التنميــة املهنيــة لألســتاذ عــى أســاس تشــخيص إطــار التتبــع واإلرشاف.
مواطــن ضعفــه ،أو قصــوره مــن حيــث املعرفــة ،والكفايــات،
كــا يشــكل التقييــم ،كذلــك ،أداة لتدبــر املســار املهنــي
واملامرســات البيداغوجيــة مــن أجــل عالجهــا .والثــاين إشــهادي،
لألســاتذة .ويف هــذا اإلطــار ،يرتبــط أول تقييــم لعمــل األســتاذ يف
يرمــي إىل تقييــم أداء األســتاذ ،ومســاءلته عــن مهامــه ،وتوجيــه
حياتــه املهنيــة برتســيمه بعــد املصادقــة عــى الفــرة التجريبيــة.
القــرارات املتعلقــة برتقيــه وتطــوره املهنــي.
لهــذا ،يجــب عــى املفتــش الرتبــوي أن يــزور األســتاذ املبتــدئ
يف املغــرب ،يبــن تحليــل اإلطــار املعيــاري ،واألهــداف املعلنــة ،عــدة مـرات خــال ســنة عملــه األوىل ،قصــد مواكبتــه واإلرشاف
ومامرســات التقييــم ،أن جهــاز التفتيــش يعــاين مــن عــدة عــى عملــه .ويف نهايــة هــذه الســنة ،يقــدم تقري ـرا ً يحــدد مــا
إذا كان ذلــك األســتاذ يســتحق الحصــول عــى شــهادة التأهيــل
تناقضــات ونواقــص.
الرتبــوي (التــي تشــهد عــى قدرتــه عــى التدريس يف مؤسســات
 .1.2اإلطار المعياري وأهداف التقييم
التعليــم العمومــي)( .((1فعمليــا ،مــن النــادر جــدا ً أن يرســب
تقييــم األســاتذة ،كــا تعــر عنــه النصــوص الترشيعيــة املنظمــة ،أســتاذ يف هــذه الشــهادة.
هــو أساســا أداة للمراقبــة الرتبويــة واإلداريــة .أهدافــه وغاياتــه
غــر محــددة بوضــوح ،ولكنــه ميكــن إدراكها من خــال النصوص أمــا النــوع الثــاين مــن التقييــم الــذي يرتبــط باملســار املهنــي
املتعلقــة مبهــام املفتشــية الرتبويــة وتنظيمهــا .فاملهمة الرئيســية لألســتاذ فهــو التقييــم الخــاص بالرتقيــة املهنيــة .وتقــوم نقطــة
لهــذه األخــرة هــي «تحســن جــودة التعليــم مــن خــال ضــان التفتيــش التــي يحصــل عليهــا األســتاذ يف هــذا التقييــم بــدور
تنظيــم متــن ،وإدارة جيــدة للمؤسســات التعليميــة وأدواتهــا حاســم يف رسعــة الرتقــي يف الرتــب والدرجات.ففــي نهايــة
وهياكلهــا»( .((1وتســر املذكرتــان الوزاريتــان 114و 115يف زيارتــه ،يقــدم املفتــش تقريــرا عــن عمــل األســتاذ ،يشــفعه
هــذا االتجــاه ،وتعت ـران أن مهــام التفتيــش الرتبــوي ،وخاصــة بنقطــة تـراوح بــن صفــر وعرشيــن .وتلــك النقطــة هــي التــي
منهــا مهمتــي التتبــع واملراقبــة ،هــي « أدوات استكشــاف يتوقــف عليهــا ق ـرار ترقــي األســتاذ.
واقــع الســرورة التعليمــة ،ومــن وســائل توفــر رشوط تحســن يف العمــق ،يخضــع التقييــم ملنطــق إشــهادي (احـرام الربامــج،
الجــودة».
والحكــم عــى فعــل التعليــم  ،)...ويســتجيب لــرورة التدبــر
ينــدرج تقييــم أداء األســاتذة ومردوديتهــم ضمــن هــذا املنطــق.
فمــن حيــث املبــدأ ،يجــب أن يخضــع أداء كل أســتاذ للتقييــم
كل ســنة .غــر أن النقــص الحاصــل يف عــدد املفتشــن الرتبويــن
ال يســمح بذلــك .ويف جميــع الحــاالت ،يضــع املفتــش ،يف نهايــة
زيارتــه لألســتاذ ،تقريــرا يتضمــن مالحظاتــه وتعليقاتــه عــى
الــدرس ،والنصائــح املوجهــة لألســتاذ وملديــر املؤسســة ،ولكــن
دون تنقيــط .وترســل نســخة مــن هــذا التقريــر ،تتضمــن حاجة
األســتاذ للتكويــن ،إىل األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن.
وتحــث املذكــرة الوزاريــة رقــم  86املفتشــن الرتبويــن عــى
مراقبــة الوثائــق البيداغوجيــة (دفــر الــدروس ،ودفاتــر التالمذة،
والتقييــات املنجــزة يف القســم ،ونقــط التالمــذة) التــي تشــكل
«أحــد العنــارص الرئيســية لتقييــم األســتاذ» .وهنــا ،تعطــى
األولويــة اللتــزام األســتاذ بالقواعــد املعمــول بهــا ،ولدرجــة
امتثالــه للمنهــاج والربامــج الدراســية الرســمية ،ومــدى احرتامــه
للتوجيهــات والتعليــات الصــادرة عــن التفتيــش الرتبــوي يف

اإلداري للموظفــن .ونتيجــة لذلــك ،فــإن أهــداف التطــور
املهنــي ،وتحســن مامرســات األســاتذة تعتــر ثانويــة .ففــي
تشــخيصه للظــروف التــي يعمــل فيهــا املفتشــون الرتبويــون،
الحــظ املجلــس األعــى للتعليــم أن طريقــة عملهــم «تركــز ،يف
معظــم الحــاالت ،عــى مراقبــة نشــاط األســاتذة ،وذلــك عــى
حســاب تعلــات التالمــذة ومكتســباتهم املدرســية ،وتتبــع
األنشــطة البيداغوجيــة للمؤسســة التعليميــة(.«((1

ومــن أجــل االســتجابة لهــذه األهــداف ،وخاصــة منهــا األهــداف
التكوينيــة (التنميــة املهنيــة) ،يتطلــب تقييــم األســاتذة مســبقاً
عــددا ً مــن الــروط ال تتوفــر اليــوم .أول تلــك الــروط وأهمهــا
هــو وضــع معايــر مهنيــة للتدريــس ،تكــون مرجعــا لتقييــم
األســاتذة .وسيســاعد تحديــد هــذه املعايــر املهنيــة عــى
تعزيــز موثوقيــة أجهــزة التقييــم ،ونزاهتهــا ،وكونهــا منصفــة(.((1
وعموم ـاً ،تحــدد هــذه املعايــر مواصفــات الكفايــات العامــة
املطلوبــة للتعليــم حســب مســتوى التدريــس ،واملــادة

 . 15الوثيقة اإلطار بتاريخ  16ابريل  2004املنظمة للتفتيش الرتبوي
 . 16املذكرة الوزارية رقم  160بتاريخ  25دجنرب .... 1986
 . 17رأي املجلس األعىل للتعليم رقم  ،2009/4حول تطوير مهنة ومهام التفتيش الرتبوي

18 . Maghnouj et al., Examen du cadre d’évaluation de l’éducation au Maroc, OCDE 2018

مهنة األستاذ في المغرب

49

التعليميــة ،وااللتزامــات املهنيــة لألســاتذة ،وقواعــد الســلوك وتطورهــم املهنــي.
املهنيــة ،وبرنامــج التنميــة املدرســية ،أو مــروع مــدريس يحــدد
 .2.2خصائص جهاز التقييم وحدوده
عــى مســتوى كل مؤسســة ،والقواعــد الداخليــة ،وبرنامــج
األنشــطة الســنوية .وترتبــط معايــر التدريــس ومقاييســه ،يســلط تحليــل عمليــة التقييــم كــا تتــم يف الواقــع ،مــن خــال
كذلــك ،مبراحــل املســار املهنــي (املبتدئــون ،املرســمون ،املقارنــة بــن املعطيــات التــي أدىل بهــا األســاتذة واملفتشــون
واملتمرســون) .ويُقيــم األســاتذة عــى أســاس الكفايــات التــي الرتبويــون ،الضــوء عــى مامرســات الفاعلــن ،واآلثــار الحقيقيــة
َّ
يفــرض أن يكونــوا قــد اكتســبوها يف مختلــف مراحــل حياتهــم لجهــاز التقييــم ونطاقــه.
املهنيــة(.((1
•تقييم األساتذة الجدد
ويفــر غيــاب املعايــر املهنيــة الصعوبــات التــي تواجههــا
وزارة الرتبيــة الوطنيــة يف إرســاء شــبكات لتقييــم األســاتذة(،((2
وفرضهــا عليهــم .ففــي ســنة  ،2009وضعــت الــوزارة شــبكة
لتقييــم األســاتذة طلبــت مــن املفتشــن الرتبويــن اســتخدامها.
ولكــن رسعــان مــا تبــن أنهــا غــر فعالــة ،وتــم تأجيــل العمــل
بهــا( .((2فقــد رفــض املفتشــون واألســاتذة معايــر التقييــم املاثلة
يف تلــك الشــبكة ،والتــي اعتربوهــا كثــرة جــدا ( 55مــؤرشا ً)
وغــر دقيقــة ،أو غــر قابلــة للقيــاس.
الــرط املســبق الثــاين الــذي ينعــدم ،بــدوره ،يف تقييم األســاتذة
يخــص الوســائل املتاحــة لهــم لــي يقومــوا مبهامهــم عــى الوجه
املطلــوب .يجــب قبــل تقييــم األســتاذ -وهــذا منصــوص عليــه
يف النصــوص التنظيميــة والترشيعيــة -العمــل عــى تأطــرة،
ومواكبتــه ،ودعمــه ،وتتبــع عملــه ،إلــخ .لكــن ،وكــا أســلفنا
أعــاه ،يعــاين تكويــن األســاتذة وتأطريهــم البيداغوجــي مــن
عــدة نواقــص .وبشــكل خــاص ،مل تتلــق األفــواج التــي وظفــت
منــذ ســنة  ،2016التكويــن والتأطــر الالزمــن ،بــل إن بعضهــا
مل يســتفد مــن أي تأطــر عــى اإلطــاق .وقــد أظهــرت عــدة
دراســات أن تقييــم األســاتذة يفقــد كل صالحيــة عندمــا ال يتــم
الوفــاء بالحــد األدىن مــن املتطلبــات التــي يســتلزمها عملهــم
(التكويــن ،واملــوارد التعليميــة ،والبنيــة التحتيــة الجيــدة،
ونظــام النقــل ،إلــخ) ،بــل ميكــن أن تكــون لــه آثــار عكســية
عــى معنوياتهــم ودوافعهــم يف حــال غيــاب هــذه الــروط(.((2
وخلصــت دراســة منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
املخصصــة إلطــار تقييــم الرتبيــة يف املغــرب( ((2إىل أن األســاتذة
يف هــذا البلــد ال يتلقــون ســوى عــدد قليــل مــن املالحظــات
التكوينيــة .وزيــادة عــى ذلــك ،ال توجــد عالقــة منتظمــة
بــن تقييمهــم ومحتويــات التكويــن األســاس الــذي تلقــوه،

يخضــع األســاتذة الجــدد للتقييــم مــن أجــل ترســيمهم .ويفرتض
أن يقــوم املفتشــون الرتبويــون بزيارتهــم عــدة مـرات لتأطريهم،
ومواكبــة عملهــم ،حتــى يتمكنــوا مــن اجتيــاز امتحــان شــهادة
الكفــاءة الرتبويــة يف نهايــة ســنتهم األوىل .وهــذه الشــهادة
رشط رضوري لرتســيمهم يف مناصبهــم .وأفــاد األســاتذة الذيــن
تــم اســتجوابهم ،أن زيــارات املفتــش لهــم كانــت نــادرة ويف
أغلــب األحيــان «مســتعجلة» ،حيــث يكتفــي بزيــارة «شــكلية»
يراقــب الوثائــق البيداغوجيــة كــا تؤكــد هــذه الشــهادة:
«أثنــاء زيارتــه يل ،كانــت جوانــب التوجيــه والتأطــر ضعيفــة.
لقــد ركــز عــى األوراق مــن خــال التحقــق مــن وثائقــي .أنــا
كنــت أنتظــر نصائــح عمليــة( »...مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة
أطــر األكادمييــات).
تلقــى معظــم األســاتذة الذيــن شــملهم االســتطالع ،والذيــن تــم
توظيفهــم بــن عامــي  2016و ،2019تكوينــا «قصــرا ً جــدا ً»،
ت ـراوح مدتــه بــن «بضعــة أيــام» و«خمســة أشــهر» .ونظ ـرا
لكــرة عددهــم ،مل يتمكــن املفتشــون الرتبويــون (املحــدود
عددهــم) مواكبتهــم كــا يجــب .وقــد جعلــت الثغـرات التــي
تخللــت هــذه العمليــة مــن الصعــب تقييمهــم عــى النحــو
املناســب .لذلــك ،يبــدو أن تقييمهــم يف نهايــة فــرة التدريــب،
كان أيضــاً «إجــراء شــكلياً» .وعــى العمــوم ،فــإن األســاتذة
الذيــن ال يحصلــون عــى شــهادة الكفــاءة الرتبويــة (املهنيــة)
بعــد فــرة التدريــب قليلــون جــدا .وهــم يــزدادون قلــة يف
ســياق الخصــاص الــذي عرفــه عــدد األســاتذة يف الســنوات
األخــرة ،والــذي أصبــح ســمة النظــام الرتبــوي.
•عدم انتظام التقييم ومصداقيته
مــن املفــرض أن يكــون تقييــم األســاتذة الرتبــوي ســنوياً .ولكن،

19 . Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment”, Éditions OCDE, 2013.

 . 20املذكرة رقم  04بتاريخ  12يناير  2009يف شأن دليل تقييم األداء املهني ملوظفي قطاع التعليم املدريس
 . 21املذكرة رقم  40بتاريخ  18مارس  2009يف شأن تأجيل العمل بالشبكات املتظمنة يف دليل تقييم األداء املهني

22 . Stromquist, N., The Global Status of Teachers and the Teaching ProfessionInternational, Bruxelles, 2018, Education
23 . Maghnouj et al., Examen du cadre d’évaluation de l’Education au Maroc, OCDE 2018.

50

تقرير موضوعاتي

كان مــن  30دقيقــة .انتقــدين عــى ذلــك ،لكــن تلــك املــدة قــد
حــددت عــى أســاس قســم يتكــون مــن  25أو  30تلميــذ
كحــد أقــى .ومــع أكــر مــن  40يســتحيل إنجــاز تلــك الحصــة
يف املــدة املحــددة لهــا .وهــو نفســه ال يســتطيع أن يفعــل ذلــك
يف الوقــت املحدد»(مقابلــة مــع أســتاذ يف التعليــم االبتــدايئ).

وحســب مــا رصح بــه غالبيــة األســاتذة الذيــن متــت مقابلتهــم،
فــإن التقييــات التــي يخضعــون لهــا غــر منتظمــة ،وتفصــل
بينهــا فـرات زمنيــة طويلــة ،وترتبــط بالرتقيــة بشــكل منتظــم.
وتقــدر املــدة الفاصلــة بــن زيــارات املفتــش للمــدرس يف
التعليــم االبتــدايئ هــي  3إىل  4ســنوات ،وهــو مــا ميثــل الفــرة
املتوســطة الفاصلــة بــن ترقيــة وأخــرى .وميكــن أن تتجــاوز تلك
وباإلضافــة إىل ذلــك ،إن االهتــام الــذي يوليــه املفتشــون
املــدة  10ســنوات يف التعليــم الثانــوي ،حيــث يصــل األســاتذة
للمراقبــة واإلرشاف -عمــا بالوثائــق الرســمية -يثــر التوت ـرات
ســقف ترقيتهــم املهنيــة برسعــة أكــر ،مــا يجعــل زياراتهــم
بينهــم واألســاتذة ،ويولــد تصــورات ســلبية عــن وظيفــة
مــن قبــل املفتــش أقــل توات ـرا ً.
التقييــم .ففــي تصنيفهــم املفتشــن الرتبويــن ،مييــز األســاتذة
يف ظــل هــذا الوضــع ،يحــق لبعــض األســاتذة أن يرفضــوا نصائح بــن املفتــش «الســلطوي» الــذي يحــر للمراقبــة وإعطــاء
األوامــر ،واملفتــش «الرتبــوي» الــذي يتمتــع بحــس االســتامع،
وتوجيهــات املفتــش الرتبــوي؛ بــل والطعــن يف مرشوعيتهــا:
«يف بعــض األحيــان املفتــش ،الــذي مل يـراك ملــدة  4ســنوات أو ويعطــي النصائــح ،ويوجــه .والنــوع األول هــو الســائد حســب
أكــر ،يــأيت يف نهايــة العــام الــدرايس ،ويبــدأ يف انتقــاد أدائــك .رأيهــم.
بــأي حــق يفعــل ذلــك؟ بالنســبة يل ،يجــب عــى املفتــش أن
ويف الواقــع ،يحمــل النظــام يف طياتــه عنــارص هــذا التوتــر:
يواكــب عملــك طــوال العــام؛ وأن يحــر يف بدايــة الســنة،
نقــص عــدد املفتشــن الرتبويــن ،ونســبة التأطــر املرتفعــة جدا ً،
ووســطها ،ونهايتهــا لــرى تطــور مســتوى التالمــذة وعمــل
ورهــان الرتقيــة التــي تحددهــا نقطــة التفتيــش إىل حــد كبــر.
األســتاذ» (مقابلــة مــع أســتاذة يف التعليــم االبتــدايئ).
•أدوات التقييم ومعايريه
إن تباعــد زيــارات التفتيــش و «قــر» مدتهــا ،تشــككان
األســاتذة يف مصداقيــة العمليــة برمتهــا ،ألنهــا ال تســمح يتفــق األســاتذة واملفتشــون عــى أن أدوات التقييــم غــر كافية.
يعتمــد املفتــش أساســا عــى املالحظــة واملقابلــة مــع األســتاذ.
باإلحاطــة بجميــع أبعــاد عملهــم اليومــي.
ومتكــن املالحظــة املبــارشة للــدرس مــن تحليــل املامرســات
• اإلكراهات والتوترات بني الفاعلني.
البيداغوجيــة لألســتاذ ،وتأثريهــا يف النجــاح املــدريس للتالمــذة،
لــي يكــون نظــام التقييــم فعــاال ،يجــب أن يكــون قــادرا عــى ألن معظــم جوانــب التدريــس تتجــى يف التفاعــات بني األســتاذ
تعزيــز روح التعــاون والثقــة بــن املفتــش الرتبــوي واألســاتذة .والتالمــذة أثنــاء الــدرس يف القســم( .((2ومــن املفــرض أن تــرك
وباملثــل ،يجــب عــى املفتــش املق ّيــم أن يؤســس لعالقــة الثقــة املقابلــة ،التــي تــي الــدرس عــادة ،والتــي تســتند إىل فكــرة
بينــه وبــن األســتاذ ،حتــى تحظــى مالحظاتــه باملرشوعيــة التقييــم الــذايت ،األســتاذ يف عمليــة تقييــم عملــه ،وهــو مــا مــن
شــأنه أن يدفعــه إىل االنخـراط يف هــذه العمليــة ،ويعــزز ميلــه
والقبــول ،وتكــون لهــا نتائــج بنــاءة.
إىل العمــل بالتوجيهــات والنصائــح والتوصيــات التــي يقدمهــا
غــر أن الظــروف التــي ُيــارس فيهــا التقييــم ،واإلكراهــات التــي
لــه املفتــش يف نهايــة التقييــم.
يعــاين منهــا الفاعلــون (األســاتذة واملفتشــون) ال متكــن مــن
خلــق املنــاخ املالئــم .إن الشــوائب والثغــرات التــي تخللــت أفــاد معظــم األســاتذة الذيــن متــت مقابلتهــم بــأن مالحظــة
عمليــة التقييــم منــذ بدايتهــا (غيــاب التأطــر والتتبــع ،إلــخ ).املفتــش لــدرس األســتاذ يف القســم ال تحتــل ســوى مكانــة
تخلــق توتـرات كامنــة بــن هيئــة األســاتذة والتفتيــش الرتبــوي .هامشــية يف تقييــم عمــل هــذا األخــر .حيــث يركــز املفــش
وكثــرا مــا توضــع القيمــة املضافــة للمفتشــن ،وصالحيــة بشــكل أســايس عــى اح ـرام القوانــن الجــاري بهــا العمــل ،وال
نصائحهــم وتوجيهاتهــم موضــع تســاؤل .يعتقــد بعض األســاتذة يــويل كثــر االهتــام للمامرســة البيداغوجيــة لألســتاذ .بالنســبة
أن املفتــش الرتبــوي بعيــد عــن واقــع القســم وإكراهاتــه :لهــذا األســتاذ« :ال تســمح زيــارة املفتــش بتقييــم األســتاذ.
«هنــاك إكراهــات ال يأخذهــا املفتشــون يف االعتبــار .ذات املفتــش ينظــر إىل ســجل األســتاذ ،ودفاتــر التالمــذة ،وســر
مــرة ،أثنــاء مالحظتــه دريس ،تجــاوزت وقــت القــراءة الــذي الحصــة  ...يســتطيع أن يقيــم كيــف يجــري الــدرس ،ولكــن
24 . “Learning Standards, Teaching Standards and Standards for School Principals: A Comparative Study”, Document de travail OCDE Education, N° 99,
2013.
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ليــس املردوديــة»( .مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).
تنطــوي املالحظــة يف القســم ،أيضـاً ،بالشــكل الــذي متــارس بــه،
عــى تحيــز .يقــول هــذا األســتاذ« :عندمــا يعلــم بزيــارة
املفتــش ،فــإن املعلــم يفعــل كل يشء لالســتجابة النتظاراتــه.
الوثائــق اإلداريــة ،دفاتــر التالمــذة ،الــدروس املعــدة جيــدا...
وهــذا ال يعكــس العمــل الحقيقــي للمعلم»(مقابلــة مــع أســتاذ
يف مدرســة ابتدائيــة).
ومــن ناحيــة أخــرى ،تعرضــت ،معايــر التقييــم النتقــادات
األســاتذة واملفتشــن الرتبويــن عــى حــد ســواء .فاألســاتذة
يــرون أن تلــك املعايــر «غامضــة» ،وليســت لديهــم فكــرة
واضحــة عنهــا .ويعتربهــا املفتشــون ،بدورهــم« ،غــر محــددة
بدقــة « و»غــر قابلــة للقيــاس» مــن عــدة نواحــي ،كــا يقــول
هــذا املفتــش الرتبــوي« :لدينــا مجموعــة مــن املــؤرشات
مثــل املردوديــة ،والتخطيــط ،والتنظيــم ،والبحــث ،واالبتــكار،
والســلوك ...ولكــن بعضهــا غــر قابــل للقيــاس .كيــف ميكننــي،
عــى ســبيل املثــال ،الحكــم عــى ســلوك األســتاذ؟ كيــف يل
أن أعــرف إن كان يقــوم بالبحــث أم ال؟» (مقابلــة بؤريــة مــع
مفتشــن تربويــن).

وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب أن ينظــر األســاتذة إىل التقييــم عــى
أنــه صالــح ،ومناســب ،ومنصــف ،تفاديــا لــردود فعــل ســلبية
إزاء تقييــات قــد تعتــر غــر موضوعيــة إذا كانــت معايــر هــا
ال تعكــس األداء الفعــي لألســتاذ .ففــي ســنغافورة ،عــى ســبيل
املثــال ،يســتند تقييــم األســاتذة إىل مالحظــات القســم عــى
مــدار الســنة ،يقــوم بهــا خـراء ،وإداريــون ،وأقـران( .((2وباملثــل،
يف الشــييل ،يشــارك يف تقييــم األســاتذة كل مــن املديريــن،
واملقيِّمــن الخارجيــن املعتمديــن ،ومركــز التقييــم املحــي،
وأق ـران مق ِّيمــن(.((2
•التقييم وتأثريه يف مامرسات األساتذة
بالنظــر إىل هــدف التقييــم املتمثل يف تحســن جــودة التدريس،
اتضــح أن التقييــم ليــس فعــاال .ويــرى أغلبيــة األســاتذة الذيــن
تــم اســتجوابهم أن أثــره يف تحســن مامرســاتهم التعليميــة يــكاد
يكــون منعدمــا .فنتائجــه تبقــى ح ـرا عــى ورق ،وال يرتتــب
عنهــا ،عمومــاً ،أي عمــل مــن شــأنه أن يســاهم يف التنميــة
املهنيــة لألســتاذ ،أو يف تكوينــه املســتمر.
يتســاءل األســاتذة كــا املفتشــون عــن مصــر التقاريــر التــي
يضعهــا املفتشــون .إن نتائــج تلــك التقاريــر ،التــي يفــرض أنهــا
توفــر معلومــات حــول ســر العمليــة التعليميــة بغيــة تحســن
جــودة النظــام الرتبــوي ،تبقــى بــدون تأثــر يف التطــور املهنــي
للمدرســن .ويقــر املفتشــون الرتبويــون الذيــن متــت مقابلتهــم
بــأن تقاريرهــم ال تؤخــذ يف االعتبــار؛ بينــا يــرى األســاتذة أنهــا
ال متــارس أي تأثــر عــى تكوينهــم املســتمر ،وتطورهــم املهنــي.

ويف املقابــات البؤريــة مــع املفتشــن الرتبويــن ،تبــن أن معايــر
التقييــم ليســت موحــدة ،وأنهــا تختلــف مــن مفتــش آلخــر
حســب التصــور الخــاص لــكل واحــد منهــم ملــا هــو مهــم
وملــا يجــب تقييمــه .يــرى البعــض أنــه ،يف الوضعيــة الراهنــة،
«ال ميكــن للمفتــش أن يتحقــق إال مــن الوثائــق البيداغوجيــة،
ومــدى انســجامها مــع الربامــج املدرســية» .ولذلــك ،ينبغــي
إرشاك مديــر املدرســة أكــر يف تقييــم األســاتذة ألنــه «هــو خاتمة
الوحيــد الــذي يســتطيع الحكــم عــى عــدة أبعــاد مــن أداء يتبــن أن جهــاز مواكبــة األســاتذة وتقييمهــم عديــم الفعاليــة،
وأنــه ال ميــارس ،يف النهايــة ،تأث ـرا كب ـرا يف تحســن مامرســات
األســتاذ ومردوديتــه».
األســاتذة ،وبالتــايل ،يف النظــام الرتبــوي.
يف العديــد مــن البلــدان ،وال ســيام يف تلــك التــي تــدرج التقييــم
يف إطــار التنميــة املهنيــة لألســتاذ ،يضطلــع املديــر مبســؤوليات إن اإلطــار القانــوين واملعيــاري التقييــم األســاتذة ال يحــدد
تربويــة واســعة ،ويســتطيع أن يوجــه األســتاذ نحــو التكوينــات بوضــوح مــا هــو منتظــر مــن هــذا لتقييــم ،وال يوفــر وســائل
املالمئــة لتحســن كفاياتــه ،بعــد تقييــم عملــه ،وتشــخيص تنفيــذه ،وال يهتــم كثـرا ً ،يف نهايــة املطــاف ،بجودتــه ونتائجــه.
حاجاتــه مــن التكويــن .وميكــن للمديــر ،أيضــا ،أن يســاهم وهكــذا ،نشــاهد وفــرة النصــوص القانونيــة التــي تبقــى غــر
يف خلــق روح التعــاون ،واملســاعدة املتبادلــة بــن األســاتذة يف مكتملــة ،وصعبــة الق ـراءة ،وناقصــة مــن عــدة جوانــب (عــدم
مؤسســته مــن أجــل املســاهمة ،جامعــة ،يف مواكبــة التالمــذة ،وجــود معايــر مهنيــة ومرجعيــة ،وغيــاب عــرض مفصــل ملهــام
املفتشــية الرتبويــة وتفعيلهــا ،وضبابيــة معايــر التقييــم.)...
ومســاعدتهم عــى النجــاح يف دراســاتهم(.((2

25 . Vegas, E., Umansky, I. (2005), Improving teaching and learning through effective incentives. What can we learn from education reforms in Latin
America? Washington DC: IBRD/World Bank Vegas, E., Umansky, I. (2005), Improving teaching and learning through effective incentives. What can we
learn from education reforms in Latin America? Washington DC: IBRD/World Bank
26 . Jensen, B., Sonnemann, J., Roberts-Hull, K., Hunter, A. (2016). Beyond PD: Teacher Professional Learning in High-Performing Systems. Washington,
DC, National Center on Education and the Economy
27 . OCDE (2013), Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching. Paris, Organisation for EconomicCo-operation and Development.
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التفتيــش لألســاتذة وارتباطهــا املنهجــي بالرتقيــات ردي فعــل
لــدى األســاتذة :األول هــو رفضهــم التقييــم ألنهــم يعتــرون
مقاربتــه غــر ذات مصداقيــة ،ويــرون أن املفتشــن بعيــدون
عــن واقــع القســم وإكراهاتــه اليوميــة .والثــاين هــو تكريــس
الفكــرة العامــة التــي مفادهــا أن التقييــم ال يصلــح إال للرتقيــة.
ومــا يعــزز موقفهــم هــذا كــون تقييــات املفتشــن ال تؤثــر
يف تنميتهــم املهنيــة ،وال يف تكوينهــم املســتمر ،وال يف أي نهــج
آخــر لتحســن أدائهــم.

وباإلضافــة إىل ذلــك ،عــرف إطــار تقييــم األســاتذة عمليــة
متضاربــة تعكــس ديناميــات الـراع بــن الجهــات الفاعلــة (وال
ســيام الـراع بــن هيئــة التفتيــش الرتبويــة والقطــاع الــويص)،
وتتميــز بغيــاب رؤيــة واضحــة بخصــوص مكانــة التقييــم
وأهدافــه .فنحــن نشــاهد توســعا كبـرا يف مهــام هيئــة التفتيش
الرتبــوي واختصاصاتهــا ،ويف الوقــت نفســه ،انخفاضــا حــادا يف
عــدد أعضائهــا .ولذلــك ،فــإن مــا يشــبه تعزيــز مكانــة التفتيــش
الرتبــوي يف النصــوص القانونيــة هــو ،يف الحقيقــة ،تهميــش
لدورهــا عــى أرض الواقــع (مضاعفــة املهــام ،وشســاعة املناطــق
ويف ظــل هــذا الوضــع ،يُختــزل تقييــم األســاتذة مــن قبــل
الجغرافيــة التــي يكلــف املفتشــون بتغطيتهــا ،ونســبة تأطــر
املفتشــن يف مجــرد أداة لتدبــر املــوارد البرشيــة ،دون أن يكــون
منخفضــة جــدا .)...
لــه أثــر دال يف تحســن جــودة النظــام الرتبــوي.
وقــد أدى عــدم االتســاق بــن األهــداف املحــددة لتقييــم
األســاتذة والعمــل العمومــي املخصــص لتحقيــق تلــك
األهــداف إىل إفــراغ هــذا التقييــم مــن مضمونــه وغاياتــه.
وهكــذا ،أصبــح التفتيــش الرتبــوي مثقــا بســيل مــن املهــام
اإلداريــة عــى حســاب مهمتــه الرئيســية التــي هــي توجيــه
األســاتذة ومرافقتهــم .وباملثــل ،أثــار انخفــاض وتــرة زيــارات
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الفصل الرابع.
العالقات المهنية
يتوقــف أداء األســتاذ ،زيــادة عــى كفاياتــه األكادمييــة  .1العالقة بالمدير

والبيداغوجيــة ودوافعــه ،عــى البيئــة املهنيــة التــي يعمــل فيها،
وعــى عالقاتــه مــع زمالئــه ومديــره .يتفــق البحــث األكادميــي
والفاعلــون يف الرتبيــة عــى أن املنــاخ الــذي يســود املؤسســة
التعليميــة يؤثــر بشــكل كبــر يف جــودة التعليــم والتعلــم.
وملفهــوم املنــاخ املــدريس جوانــب متعــددة ،مثــل اإلطــار
املؤسســايت ،وســلوك التالمــذة ،وااللتــزام ،واألمــن ،والشــعور
باالنتــاء ،والعالقــات املهنيــة بــن الفاعلــن املعنيــن ،وهــي
التــي تهمنــا هنــا.
ال ميكــن معالجــة مهنــة التعليــم دون اســتحضار العالقــة املهنية
التــي تربــط األســتاذ بباقــي الفاعلــن يف النظــام الرتبــوي،
داخــل املؤسســة التعليميــة وخارجهــا ،وخاصــة منهــم ،املديــر،
والزمــاء ،وآبــاء التالمــذة أوليــاء أمورهــم .ويهــدف تحليــل
هــذه العالقــات املهنيــة إىل اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
	•إىل أي مــدى تســاعد القيــادة اإلداريــة والرتبويــة ملديــري
املؤسســات التعليميــة عــى التطــور والتنميــة املهنيــة
لألســاتذة؟
	•إىل أي حــد تؤثــر العالقــات املهنيــة بــن األســاتذة وبعضهم
يف تحســن مامرســاتهم البيداغوجيــة والرتبوية؟
	•وأخـرا ً ،إىل أي مــدى متكــن عالقــات األســاتذة بآبــاء وأولياء
التالمــذة مــن تضافــر جهــود املدرســة واألرسة مــن أجــل
تحســن التعلــات ،وتحقيــق النجــاح املــدريس؟
لإلجابــة عــن هــذه األســئلة ،يحلــل هــذا الفصــل البيانــات
الكيفيــة التــي جمعهــا البحــث مــن منظــور مــزدوج :التجربــة
الدوليــة التــي تتجــى يف املامرســات الســائدة يف األنظمــة
الرتبويــة األكــر تقدمــا ،واألدبيــات العلميــة املتعلقــة بالعالقــات
بــن الفاعلــن الرتبويــن.

 .1.1دعم األساتذة

▪الدعم املادي
يقــر أغلــب األســاتذة بــأن مديــري املؤسســات التعليميــة
التــي يشــتغلون فيهــا يزودونهــم بالوســائل املاديــة الالزمــة
ألنشــطتهم يف القســم واملؤسســة يف حــدود اإلمكانــات املتاحــة.
إال أن النوايــا الحســنة للمديريــن يف هــذا املجــال ،تصطــدم،
حســب قولهــم ،بالفجــوة الكبــرة املوجــدة بــن املــوارد املتاحــة
وحاجــات األســاتذة العديــدة ،وامللحــة يف كثــر مــن األحيــان.
ويشــر األســاتذة ،بصفــة خاصــة ،إىل غيــاب أو تقــادم املعــدات
العلميــة واملكتبيــة (معــدات املختــرات ،الوســائل الســمعية
والبرصيــة ،املعــدات املعلوماتيــة ،ألــخ) ،وضعــف مســتوى
التجهيــزات والبنيــات التحتيــة يف العديــد مــن املؤسســات
(األســوار ،واملراحيــض ،واملالعــب الرياضيــة ،واملطاعم املدرســية،
إلــخ .) .يقــول أحــد األســاتذة يف منطقــة حرضيــة« :نحــن
نفتقــر إىل العتــاد البيداغوجــي ،ونســتخدم أدواتنــا الخاصــة
للتدريــس» (مقابلــة مــع أســتاذ يف ثانويــة تأهيليــة).
أمــا بخصــوص األنشــطة املوازيــة التــي تتــم خــارج الــدروس
الصفيــة ،فــإن األســاتذة يتأســفون عــى نقــص املــوارد الالزمــة
لهــا ،وذلــك رغــم أهميتهــا الكبــرة .وبالفعــل ،تفتقــر العديــد
مــن املؤسســات التعليميــة إىل أماكــن مناســبة للعــروض
(املــرح ،وقاعــات العــروض ،)..وال توفــر لتالمذتهــا إمكانيــات
االســتفادة مــن أنشــطة خارجيــة ذات طابــع ترفيهــي بســبب
عــدم غيــاب التأمــن ،ووســائل النقــل وغــر ذلــك .ومــع ذلــك،
يــرى األســاتذة أن «األنشــطة املوازيــة تكتــي أهميــة كبــرة
بالنســبة للتالمــذة .فهــي تســاعد عــى تفتحهــم ومنوهــم،
وتعــزز ارتباطهــم باملؤسســة التعليميــة» (مقابلــة مــع أســتاذ
مــن التعليــم الثانــوي التأهيــي).
عــى املســتوى املــادي ،ال ميكــن للمديــر أن يدعــم األســاتذة
إال يف حــدود املــوارد التــي تتوفــر عليهــا املؤسســة .ويف حالــة
نقــص تلــك املــوارد ،فــإن املديــر واألســاتذة يعانــون مــن ذلــك
النقــص سواســية.
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▪الدعم اإلداري

ويفيــد أغلــب األســاتذة ،كذلــك ،بــأن املديريــن الجــدد
يزودونهــم باملعلومــات التــي تهمهــم شــخصيا (كالوضعيــة
اإلداريــة ،والرتقيــة ،إلــخ) أو التــي تتعلــق بالقــرارات
والتوجيهــات الصــادرة عــن الهيئــات الوصيــة (املديريــة
اإلقليميــة ،واألكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن ،والــوزارة،
إلــخ) .كــا يشــرون إىل أنــه ،مــوازاة مــع األســاليب التقليديــة
لإلعــام ،كنــر اإلعالنــات يف املرافــق اإلداريــة ،أو يف قاعــات
االجتامعــات ،يلجــأ املديــرون الجــدد ،أكــر فأكــر ،إىل وســائل
التواصــل االجتامعــي قصــد إخبارهــم.

فيــا يتعلــق بالدعــم اإلداري ،أكــد جميع األســاتذة املســتجوبني
تقريبــا تواجــد املديريــن املنتظــم يف املؤسســات التعليميــة
التــي يتولــون إدارتهــا .ويشــرون بوضــوح إىل أن هــذا التواجــد
هــو يف حــد ذاتــه شــكل هــام مــن أشــكال الدعــم ،وخاصــة يف
املؤسســات التــي تقــع يف املناطــق الصعبــة .فتواجــد املديــر
يف هــذا النــوع مــن املؤسســات التــي تفتقــر ،يف كثــر مــن
األحيــان ،إىل املوظفــن اإلداريــن أســايس ،يف نظــر األســاتذة،
ملواجهــة املشــاكل اليوميــة ،وتدبــر الرصاعــات التــي قــد تنشــأ
بــن الزمــاء ،أو بــن التالمــذة واألســاتذة ،أو بــن األســاتذة أو وبشــكل عــام ،يواجــه مديــرو املؤسســات التعليميــة يوميــا
نقصــا يف الوســائل ،ومعضلــة األولويــات بــن حاجــات التجهيــز،
املوظفــن اإلداريــن وآبــاء التالمــذة أوليائهــم...
وصيانــة العتــاد البيداغوجــي .فاإلطــار التنظيمــي الــذي يحكــم
يف هــذا النــوع مــن املؤسســات ،ويف أماكــن أخــرى أيضــا ،يؤكــد
النظــام الرتبــوي الوطنــي ال مينحهــم ســوى هامــش محــدود
األســاتذة أنهــم يســتطيعون العمــل يف منــاخ وظــروف أفضــل،
مــن االســتقاللية يف التدبــر املــايل .وغالبــا مــا تكــون املــوارد
إذا كان املديــر عــى «كفــاءة حقيقيــة يف تدبــر الوضعيــات
املخصصــة لتنفيــذ مشــاريع املؤسســة التــي توضــع رهــن
الحرجــة» (مقابلــة مــع أســتاذ يف التعلــم االبتــدايئ)؛ أي إذا كان
إشــارتهم متواضعــة جــدا بالنظــر إىل االحتياجــات .ويؤثــر
قــادرا عــى التوســط بفعاليــة بــن األســاتذة ومحاوريهــم مــن
ذلــك ســلباً يف عالقاتهــم باألســاتذة الذيــن يحتاجــون إىل دعــم
اآلبــاء وأوليــاء التالمــذة ،والوصايــة ،والــركاء الخارجيــن ،إلــخ.
مــادي وإداري فعــال لتحســن جــودة مامرســتهم .وقــد ينشــأ،
لكــن التواجــد الدائــم للمديــر داخل املؤسســة ال يضمــن الدعم يف أحســن األحــوال ،تفاهــم وتواطــؤ بــن الطرفــن عندمــا
الفــردي لــكل األســاتذة .والواقــع ،أن األســاتذة ال ينتظــرون منــه يتقاســان الصعوبــات الناتجــة عــن شــح املــوارد والوســائل
مثــل هــذا الدعــم ،ألنهــم يعلمــون مســبقا أن الظــروف الصعبــة الالزمــة ألداء مهامهــا.
التــي يعمــل فيهــا ال تســمح لــه بذلــك .غــر أن مــا يعتــره
يف نظــم التعليــم العاليــة األداء ،باإلضافــة إىل توافــر املــوارد
العديــد منهــم دعــاً فعليــا مــن قبــل املديــر هــو ،قبــل كل
املاديــة الكافيــة ،تشــكل قــدرة رؤســاء املؤسســات عــى اتخــاذ
يشء ،الحفــاظ عــى منــاخ عالئقــي مالئــم داخــل املؤسســة.
القـرار بشــأن تخصيــص املــوارد بعــدا هامــا مــن أبعــاد قيادتهم.
ويوجــز أحــد األســاتذة هــذا املعطــى عــى النحــو التــايل:
ويقــر مــا متوســطه  68%مــن مديــري املؤسســات التعليميــة يف
«إن غيــاب التوتــر والـراع بــن الزمــاء يعنــي التدبــر الجيــد»
بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بأنهــم يتمتعــون
(مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).
بســلطة كبــرة يف اختيــار كيفيــة توزيــع امليزانية يف مؤسســاتهم.
ويقــول األســاتذة ،أيضــا ،إن جــودة الدعــم الــذي يتلقونــه مــن ويصــل هــذا املعــدل  90%يف بلــدان مثــل بلغاريــا ،والدمنــارك،
قبــل اإلدارة قــد تتحســن مــع الجيــل الجديــد مــن املديريــن .والرنويــج ،وســنغافورة ،والســويد(((.
وبشــكل عــام ،إن هــؤالء املديريــن الجــدد ،الذيــن تلقــوا
تكوينــا إداريــا متخصصــا قبــل توليهــم مناصبهــم ،يديــرون  .2.1مشاركة األساتذة وانخراطهم
مؤسســاتهم بكفــاءة أكــر ،ضمــن جوانــب عالئقيــة أخــرى .يشــمل عمــل األســاتذة يف املؤسســة باألســاس التعليــم
فهــم أقــل ســلطوية ،وأكــر تواصــا وتعاونــا مــع األســاتذة .كــا واألنشــطة املوازيــة (املــرح ،والقـراءة ،والرياضــة ،واملوســيقى،
أنهــم يتقبلــون أكــر املقرتحــات الراميــة إىل إدخــال أســاليب إلــخ) ،وأحيان ـاً الدعــم املــدريس للتالمــذة الذيــن يعانــون مــن
التدريــس الجديــدة ،ومييلــون أكــر إىل اســتخدام وســائل صعوبــات يف التعلــم .يتكلــف األســاتذة بهــذه األنشــطة يف
إطــار األنديــة وجمعيــات املؤسســة .وعــادة مــا يكــون ذلــك
االتصــال الجديــدة.
بتفويــض مــن املديريــن .ومــع ذلــك ،أشــار األســاتذة ،خــال
املقابــات واملناقشــات البؤريــة ،إىل أنهــم ال يشــاركون إال قليــا،
1 . OCDE (2020) Résultats de TALIS 2018 (volume II) : « Des enseignants et chefs d’établissement comme professionnels valorisés », Éditions OCDE,
Paris, p. 208
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أو ال يشــاركون عــى اإلطــاق يف األنشــطة األخــرى ملؤسســاتهم.
وكــا يقــول أحــد األســاتذة« :أشــعر باملشــاركة يف صنــع
القــرار عندمــا يتعلــق األمــر باألنشــطة املوازيــة .وينبغــي أن
يكــون هــذا هــو الحــال عــادة يف مجــاالت أخــرى»( .مقابلــة
مــع أســتاذ يف التعليــم االبتــدايئ).
ينــص اإلطــار التنظيمــي الــذي يحكــم املؤسســات العموميــة
عــى إرشاك األســاتذة يف الشــؤون اإلداريــة والرتبويــة ،مــن
خــال ممثليهــم يف مختلــف مجالــس املؤسســة التــي يرأســها
املديــرون .لكــن األســاتذة ينظــرون نظــرة ســلبية إىل فعاليــة
هــذه املشــاركة ،وإن كان الوضــع يختلــف مــن مؤسســة إىل
أخــرى((( .واســتنادا إىل شــهادات بعضهــم ،نجــد أنهــم يشــجبون
عــدم إرشاكهــم يف مجالــس التدبــر لألســباب التاليــة:
	•صعوبــة إســاع صوتهــم يف مجالــس التدبــر التــي تتحكــم
فيهــا اإلدارة ،عمومــا((( ،بســبب الكيفيــة التــي يتــم بهــا
تعيــن أعضــاء تلــك املجالــس؛
	•الجانــب الوهمــي ،أحيانــاً ،لهــذه املجالــس ،وخاصــة
عندمــا تطلــب اإلدارة مــن أعضائهــا التوقيــع عــى محــارض
اجتامعــات مل تعقــد؛

عــدد كبــر منهــم االقصــاء الــذايت ،واالبتعــاد الطوعــي عــن كل
أنشــطة املؤسســة ،واالقتصــار عــى إنجــاز الــدروس الواجبــة
عليهــم ثــم االنــراف لحالهــم .عــى ســبيل املثــال ،يقــول
أســتاذ يف منطقــة قرويــة عــن مجالــس مؤسســته« :ليســت
لــدي أيــة فكــرة عــن القـرارات ،أنــا غــر مطلــع عليهــا ،وال أريــد
أن أشــارك» (مقابلــة مــع أســتاذ يف التعليــم االبتــدايئ) .وشــهد
أســتاذ آخــر يف التعليــم الثانــوي التأهيــي يتوفــر عــى ثــاث
ســنوات مــن التجربــة فقــط قائ ـاً« :إننــا نشــارك يف هــذه
املجالــس .يجــب أن تعــرف أن األســاتذة عمومــا ال يريــدون
املشــاركة يف هــذه املجالــس ،لذلــك يدفعوننــا إىل املشــاركة
فيهــا»( .مقابلــة بؤريــة جامعــة مــع مــن األســاتذة أطــر
األكادمييــات).
وتبــن مــن ترصيحــات األســاتذة أن االختــاالت التــي يتميــز بها
تدبــر املؤسســات التعليميــة ال تســاعد عــى مشــاركتهم فيهــا؛
تلــك املشــاركة التــي تقتــر عــى بعض املجــاالت فقــط ،وتبقى
دون طموحاتهــم وتطلعاتهــم ،ودون متطلبــات ومقتضيــات
اإلطــار التنظيمــي .ومــع ذلــك ،فقــد أثبتــت البحــوث الدوليــة
وجــود ارتبــاط قــوي بــن مشــاركة األســاتذة يف هــذه املجالــس
وتحســن املؤسســة واملامرســات البيداغوجيــة .ومــن بــن تلــك
البحــوث نذكــر ،بشــكل خــاص ،األبحــاث األنجلوسكســونية
حــول مفاهيــم القيــادة الرتبويــة ،وقيــادة األســتاذ ،والقيــادة
املشــركة(((.

	•عــدم اســتقاللية تلــك املجالــس ،وخاصــة منهــا مجلــس
التدبــر .ففــي كثــر مــن الحــاالت ،يلتمــس املديــرون
بانتظــام موافقــة الهيئــة الوصيــة لتنفيــذ قـرارات مجالــس
التدبــر ،حتــى وإن مل يكــن ذلــك مطلوبـاً مبوجــب القوانــن عــى املســتوى العمــي ،تظهــر نتائــج الدراســة الدوليــة
التنظيميــة؛
( )TALIS 2018أن األســاتذة يف أنظمــة التعليــم العاليــة األداء
يتحملــون ،عمومــا ،مســؤوليات مهمــة يف اتخــاذ القــرارات
	•عــدم نــر املعلومــات املتعلقــة بقـرارات مجلــس التدبــر
املتعلقــة بسياســات مؤسســاتهم ،وبرامــج الــدروس ،والتعليــم.
بــن الزمــاء غــر أعضــاء مجلــس اإلدارة .ويقــول األســاتذة
ويؤكــد هــذه الحقيقــة  70%مــن مديــري مؤسســات التعليــم
إنــه يتــم التكتــم عــى هــذه القـرارات عندمــا يتعلــق األمر
االبتــدايئ يف النمســا ،وإســتونيا ،وأيســلندا ،وإيطاليــا ،وجمهورية
باملعلومــات التــي تخــص املاليــة واملحاســبة بشــكل خــاص؛
تشــيك((( .وهكــذا ،تكــون املشــاركة يف تســيري املؤسســة مصــدر
	•غلبــة الجوانــب املتعلقــة بالصيانــة ورشاء املعــدات عــى تحفيــز األســاتذة ،وتعلقهــم بهــا.
الجوانــب املتعلقــة بالشــؤون الرتبويــة يف أشــغال مجلــس
التدبــر .ومــع ذلــك ،إن إحــدى صالحيــات هــذا املجلــس  .2مصادر التوتر داخل المؤسسة التعليمية
هــي النظــر يف أعــال املجالــس الرتبويــة واالســتفادة منهــا .عــن الســؤال املتعلــق بالعالقــات املهنيــة مــع مديــري
املؤسســات ،أجــاب األســاتذة أوالً ،بــأن اإلطــار القانــوين هــو
يؤكــد األســاتذة أن هــذه االختــاالت تقــوض أجهــزة حكامــة
الــذي يحكــم تلــك العالقــات .فهــم يحرصــون ،بذلــك ،عــى
املؤسســات ،وتنــال ،بالتــايل ،مــن إرادتهــم يف املشــاركة .ويختــار
إب ـراز الطابــع الرســمي لتلــك العالقــات ،والنصــوص القانونيــة
 . 2مرسوم رقم  2.02.376بتاريخ  6جامدى األول ( 1423املوافق ل  17يوليوز  )2002املحدد لإلطار الخاص ملؤسسات الرتبية والتعليم العمومي.
 . 3أنظر مرسوم رقم  2.02.376املادة 19

4 . Voir la revue bibliographique de Reverdy, Catherine et Thibert Rémi « Le leadership des enseignants au cœur de l’établissement ». Dossier de veille
de l’IFE, n° 104, oct. 2015, ENS de Lyon
5 . Résultats de TALIS 2018 (volume II), Op. Cit. Graphique II.5.11, p. 223..
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تقرير موضوعاتي

التــي تنظمهــا((( .لكــن األســاتذة ،مثــل املديريــن واملفتشــن،
يؤكــدون إن الواقــع اليومــي للمؤسســات التعليميــة كث ـرا مــا
يتجــاوز اإلطــار القانــوي والتنظيمــي .يقــول مفتــش تربــوي:
«إذا كنــت ترغــب يف تطبيــق القانــون حرفيــا ،فلــن يســر
أي يشء .هنــاك الكثــر مــن الصعوبــات ،ويجــب بعــض املرونــة
لــي تتقــدم األمــور» (مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن املفتشــن
الرتبويــن).

	•وجــود جامعــات متعارضــة داخــل املؤسســة .وكثــرا مــا
يتــم خلــق تلــك الجامعــات مببــادرة مــن املديــر أو بعــض
األســاتذة عــى أســس متنوعــة (االنتــاءات النقابيــة ،أو
األوارص األيديولوجيــة ،أو املصالــح ،أو االمتيــازات املشــركة،
إلــخ) .ويســاهم هــذا النــوع مــن الوقائــع يف خلــق منــاخ
غــر مــوات جــدا للتعــاون.
 .3التأطير التربوي من قبل المدير

وهكــذا ،يشــر األســاتذة إىل أن العديــد مــن جوانــب عالقاتهــم
املهنيــة مــع مديــري مؤسســاتهم تدبــر خــارج النصــوص
القانونيــة .يوفــر هــذا بعــض الليونــة ،ولكنــه يفتــح املجــال ،تقــول الغالبيــة العظمــى مــن األســاتذة إن مديريهــم ال
يواكبونهــم وال يؤطرونهــم عــى املســتوى البيداغوجــي إال قليال،
أحيانــا ،للتعســف والتوتــرات.
أو ال يواكبونهــم وال يؤطرونهــم باملــرة .وال تختلــف آراء أســاتذة
ويفيــد غالبيــة األســاتذة ،بحــذر ،بــأن عالقاتهــم مــع مديــري التعليــم االبتــدايئ كث ـرا عــن آراء أســاتذة األســاك التعليميــة
املؤسســات التــي يعملــون فيهــا حاليــا هــي عالقات وديــة .لكن األخــرى .ومــع ذلــك ،فإنــه يحــق قانونيــا ملديــري املــدارس
عالقاتهــم مبديريهــم الســابقني وباملديريــن الذيــن عملــوا معهــم االبتدائيــة التدخــل يف مامرســة األســاتذة العاملــن تحــت
يف مؤسســات أخــرى ،ليســت بــكل هــذا الــود .بشــكل عــام ،إمرتهــم ،بــل يجــب عليهــم ،مــن حيــث املبــدأ ،أن يرشفــوا عــى
يتضــح مــن أقوالهــم أن جــودة املنــاخ العالئقــي يف مؤسســة عملهــم مــن خــال «زيــارات األقســام « التــي ينــص عليهــا
مــا ،تتوقــف عــى عــدة عوامــل ،أولهــا الظــروف املاديــة .ولكــن القانــون.
هــذه الجــودة تتوقــف ،كذلــك ،وإىل حــد كبــر ،عــى الكيفيــة
التــي تــدار بهــا املؤسســة .ومــن بــن عوامــل التوتــر يف هــذه لكــن مديــري مؤسســات التعليــم االبتــدايئ الذيــن يقومــون
بــدور تربــوي قليلــون جــدا .يقــول أحــد األســاتذة عــن
العالقــات ،عــر األســاتذة عــن اســتيائهم مــا يــي:
مديــر مدرســته« :إنــه يتحقــق مــن أوراق األســتاذ كل
	•تســلط بعــض املديريــن ،حيــث أكــد عــدد ال يســتهان بــه شــهر ،وينظــر يف دفاتــر التالمــذة ،ويحــر الــدرس ملــدة 15
مــن األســاتذة أنهــم عرفــوا يف بدايــة عملهــم أو يف إحــدى دقيقة»(مقابلــة مــع أســتاذ يف التعليــم االبتــدايئ) .ويذكــر
مراحــل حياتهــم املهنيــة مديـ ًرا متســلطا .يحتفظــون ،كــا األســاتذة أساســا الحــاالت التــي ال يتــم فيهــا تأطــر عملهــم يف
يقولــون ،بذكريــات مؤملــة عــن كيفيــة اســتقبالهم عندمــا القســم خــال مــدة طويلــة ،كــا يتضــح مــن أقــوال أســتاذة يف
التحقــوا أول مــرة بعملهــم .قــال أحــد األســاتذة عــن مدرســة ابتدائيــة« :خــال  14عامــا مــن العمــل ،مل يدخــل
مهمتــه األوىل« :أنــا كنــت متوت ـرا جــدا بســبب التغيــر املديــر قســمي ســوى مــرة واحــدة .أدىل مبالحظــات ،ونصحنــي
وإكراهــات العــامل القــروي .وكان هــو يريــد فرض ســلطته .وشــجعني»(مقابلة مــع أســتاذة يف مدرســة ابتدائيــة).
وكانــت النتيجــة املواجهــة» (مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة
وتــرى فئــة مــن أســاتذة التعليــم االبتــدايئ أنــه ينبغــي للمديــر،
ابتدائيــة)؛
بســبب تواجــده اليومــي يف املدرســة ،أن يضطلــع بــدور أكــر يف
	•يشــكل انعــدام الشــفافية عامــاً آخــر مــن عوامــل التأطــر البيداغوجــي لعملهــم ،وخاصــة يف تقييمهــم .ويعتــرون
تدهــور العالقــة بــن املديريــن واألســاتذة ،وخاصــة عندمــا أن ذلــك سيشــجعهم عــى بــذل املزيــد مــن الجهــد مــن أجــل
يتعلــق األمــر بتوزيــع اســتعامالت الزمــن يف بدايــة الســنة تحســن كفاياتهــم عــى نحــو أكــر فعاليــة مــن زيــارات املفتــش
الدراســية .وتعتــر معاملــة األســاتذة معاملــة غــر عادلــة الرتبــوي التــي ال تتــم ســوى مــرة واحــدة يف الســنة يف أحســن
يف هــذا املجــال مــن العوامــل التــي تعكــر ،بشــكل خــاص ،الحاالت.
صفــو العالقــات داخــل املؤسســة التعليميــة؛
ومــن ناحيــة أخــرى ،تــرى فئــة مــن األســاتذة أنــه إذا
 .1.3تأطير أساتذة التعليم االبتدائي

. . 6أنظــر اإلطــار الخــاص ملوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة لســنة ( 2003الجريــدة الرســمية رقــم  5082املــواد مــن  13إىل  )3املتعلــق باألســاتذة واملرســوم رقــم
 376.02.2بتاريــخ  17يوليــوز ( 2002املــواد  )11،19،24،27،30والدوريــات رقــم  87بتاريــخ  10يوليــوز 2004ورقــم  73بتاريــخ  20مايــو  2009الخــاص مبديــري
املؤسســات (املــواد .)27،30 ،24 ،11،19
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كان املديــرون ال يســتطيعون القيــام بدورهــم يف التأطــر
البيداغوجــي ،فــإن ذلــك يرجــع إىل ظــروف عملهــم .وبالفعــل،
تعــاين املــدارس االبتدائيــة مــن خصــاص كبــر يف املــوارد
البرشيــة .لذلــك يخصــص مديــرو هــذه املــدارس معظــم وقتهــم
للمهــام اإلداريــة ،والعالقــات مــع الهيئــات الوصيــة ،وآبــاء
التالمــذة وأوليائهــم ،والــركاء الخارجيــن.

وهكــذا ،فــإن العالقــات املهنيــة بــن األســاتذة ومديــري
املؤسســات التعليمــة تكتــي ،عــى العمــوم ،طابعــا إداريــا.
إن األهميــة الثانويــة التــي يوليهــا اإلطــار التنظيمــي للجانــب
البيداغوجــي ،وغيــاب تعريــف واضــح ملســؤوليات املديريــن
ومهامهــم ،يثبــط دور هــذا الجانــب الرتبــوي يف تلــك العالقــات.
وتجــدر اإلشــارة ،كذلــك ،إىل أن معظــم املديريــن قــد عينــوا يف
مناصبهــم دون تكويــن متخصــص((( .وعــى ســبيل املقارنــة،
تظهــر نتائــج بحــث  )TALIS (2018أن  54%مــن مديــري
املؤسســات التعليميــة يف بلــدان التعــاون االقتصــادي والتنميــة
يؤكــدون أنهــم تلقــوا تكوينــا عــى التأطــر البيداغوجــي قبــل
توليهــم وظائفهــم .ويصــل هــذا املعــدل إىل  80%يف ســنغافورة،
فنلنــدا ،وكوريــا الجنوبيــة ،وهــي بلــدان أنظمتهــا الرتبويــة
جيــدة(((.

ويقــول األســاتذة مــن مختلــف األســاك التعليميــة إن نقــص
التكويــن هــو الــذي يحــول ،يف أغلــب الحــاالت ،دون قيــام
املديــر بــدوره يف التأطــر واإلرشاف البيداغوجيــن .فهــو ال يحرض
إىل القســم الــدرايس إال يف حالــة عجــز األســتاذ عــن التحكــم يف
القســم ،أو عندمــا يواجــه هــذا األخــر مشــكلة انضبــاط تلميــذ
أو أكــر .يقــول أحــد األســاتذة« :يقــوم املديــر بزيارة القســم
مــن أجــل التالمــذة ،ولكنــه ال يفعــل ذلــك مــن أجــل األســتاذ
مــا زال املديــرون الذيــن تلقــوا التكويــن اإلجبــاري الــذي تــم
أبــدا» (مقابلــة مــع أســتاذ يف التعليــم االبتــدايئ).
إرســاؤه منــذ عــام  2015يشــكلون أقليــة .وزيــادة عــى ذلــك،
 .2.3تأطيراألساتذة المبتدئين
يفيــد األســاتذة أن الصعوبــات املاديــة التــي يواجههــا املديــرون
يــرى األســاتذة مــن مختلــف األســاك التعليميــة أن مديــري الجــدد يف العديــد مــن املؤسســات تثبــط القيمــة املضافــة
املؤسســات التعليميــة مييلــون إىل أن يخصــوا بنصيــب أوفــر مــن لعملهــم مــن حيــث اإلرشاف الرتبــوي ،ومــن حيــث إدارة
العنايــة والتأطــر أســاتذة املــواد التــي ســبق لهــم أن درســوها املؤسســة بوجــه عــام .وقــد خلــص تقريــر حديــث ملنظمــة
بأنفســهم ،ولكــن أيضــاً ،وخاصــة األســاتذة املبتدئــن .وهــذا التعــاون االقتصــادي والتنميــة مخصــص للتعليــم يف املغــرب ،إىل
هــو حــال األســاتذة أطــر األكادمييــات ،بشــكل خــاص ،الذيــن أن «مديــري املؤسســات التعليميــة يف هــذا البلــد يحتاجــون إىل
اســتفاد العديــد منهــم مــن إرشاف املديريــن ونصائحهــم.
املزيــد مــن التكويــن والتوجيــه املهنيــن ،إذا كان مــن الــازم
«زارين يف القســم عــدة م ـرات ...وجهنــي وأعطــاين الكثــر مــن أن يتجــاوزوا دورهــم اإلداري ،ليصبحــوا مرشــدين تربويــن،
النصائــح ،ألنــه كان هــو نفســه أســتاذا» (مقابلــة بؤريــة مــع قادريــن عــى مواكبــة املامرســات املهنيــة لألســاتذة ،ومدهــم
جامعــة مــن أســاتذة أطــر األكادمييــات).
بالنصــح واإلرشــاد»(((.
مييــل األســاتذة أطــر األكادمييــات إىل طلــب التأطــر واإلقبــال ويقــول األســاتذة إن التعــاون مــع املديريــن ال يركــز كثـرا عــى
عليــه أكــر مــن غريهــم .ويعــود ذلــك ،بــدون شــك إىل نقــص التعليــم والتعلــم عمومــا ،وإمنــا يخــص باألســاس األنشــطة غــر
تكوينهــم األســاس ،ولكــن أيضــا ،إىل كــون عالقاتهــم مــع الصفيــة الخارجــة عــن املنهــاج الــدرايس ،والدعــم املــدريس،
املديريــن تتســم برتاتبيــة أقــوى ،مقارنــة مــع زمالئهــم الذيــن وقضايــا االنضبــاط داخــل األقســام الدراســية .فمالحظاتهــم
يخضعــون للنظــام األســايس ملوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة للمامرســات الرتبويــة للمدرســن مالحظــات متفرقــة ومتباعــدة
لســنة  .2003وذكــر مفتــش تربــوي أن املديــر « ميــارس زمنيــا ،حتــى عندمــا يكــون ذلــك موكــوال لهــم قانونيــا كــا
ضغوطــا عــى األســاتذة الجــدد أطــر األكادمييــات .أمــا األســاتذة هــو الحــال يف مؤسســات التعليــم االبتــدايئ .لذلــك نجدهــم
القدمــاء ،فهــم الذيــن ميارســون الضغــط عــى املديــر « (مقابلــة غــر مهيئــن مبــا فيــه الكفايــة ملحاســبة األســاتذة عــن نتائــج
بؤريــة مــع جامعــة مــن املفتشــن الرتبويــن).
تالمذتهــم ،وحثهــم عــى بــذل الجهــد الــروري مــن أجــل
تحســن كفاياتهــم.

 . 7املرسوم رقم  2.02.376الصادر يف  6جامدى األوىل  17( 1423يوليو  )2002مبثابة النظام األسايس الخاص مبؤسسات الرتبية والتعليم العمومي .املادة .19

8 . OCDE (2019) TALIS Résultats de TALIS 2018, volume I « Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie » Éditions OCDE, Paris. (graphique
I.4.8, p. 152). OCDE (2019) TALIS Résultats de TALIS 2018, volume I « Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie » Éditions OCDE,
)Paris. (graphique I.4.8, p. 152
9 . Maghnouj, S., et al. (2018), Examens de l’OCDE du cadre d’évaluation de l’éducation : Maroc, Éditions OCDE, Paris, p. 24. Maghnouj, S., et al. (2018),
Examens de l’OCDE du cadre d’évaluation de l’éducation : Maroc, Éditions OCDE, Paris, p. 24.
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تقرير موضوعاتي

عمومــا ،ال يتوفــر مديــرو املؤسســات التعليميــة عــى الصعيــد
الوطنــي عــى مــا يلــزم مــن التكويــن ،واالســتقاللية ،والســلطة،
والقــدرة عــى صنــع الق ـرار ملامرســة قيــادة مدرســية شــبيهة
بالقيــادة التــي ميارهــا نظراؤهــم يف األنظمــة الرتبويــة ذات
األداء العــايل .تؤكــد نتائــج بحــث  )TALIS (2018أن 63%
مــن مديــري املؤسســات التعليميــة يف بلــدان منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة ،يف املتوســط ،يتوفــرون عــى ســلطة
كبــرة يف اتخــاذ غالبيــة القـرارات يف مؤسســاتهم .وتصــل هــذه
النســبة إىل مــا ال يقــل عــن  90%يف إنكلـرا (اململكــة املتحــدة)،
والدامنــرك ،وإســتونيا ،ونيوزيلنــدا ،وجمهوريــة تشــيك .وتشــمل
هــذه الســلطة شــؤون املوظفــن (تعيــن األســاتذة وترسيحهم)،
والجوانــب املاليــة (امليزانيــات ،ومرتبات املوظفني) ،والسياســات
املدرســية (القانــون الداخــي ،وقبــول التالمــذة وتقييمهــم،)،
فضــا عــن املســائل املتعلقــة بالرتبيــة والتعليــم (محتــوى
املقــررات الدراســية ،ومــواد التدريــس ،إلــخ.((1().

البيداغوجيــة ،واألدوات التعليميــة ،إلــخ .تقــول أســتاذة:
«أنــا متحمســة ،هــذه طبيعتــي .ولكــن ظــروف العمــل،
وخاصــة العالقــة مــع الزمــاء أو مــع املديــر ،ميكــن أن تؤثــر
عيل»(مقابلــة مــع أســتاذة يف مدرســة ابتدائيــة).
 .2.4التعاون بين األساتذة

•التعاون خارج املنهاج الدرايس
فيــا يخــص العالقــات املهنيــة ،تقــول الغالبيــة العظمــى مــن
األســاتذة إن مجــاالت تعاونهــم املهنــي الرئيســية هــي األنشــطة
املوازيــة ،والدعــم املــدريس للتالمــذة الذيــن يجــدون صعوبــات
يف التعلــم ،والتــي تقررهــا مجالــس التدبــر يف إطــار مشــاريع
املؤسســة.

ورصح غالبيــة األســاتذة بأنهــم ينظمــون هذه األنشــطة املوازية
بشــكل جامعــي لعــدة مســتويات دراســية ،ولفئــات عمريــة
مختلفــة يف إطــار النــوادي املدرســية املوضوعاتيــة .ويبــدو
أن هــذه األنشــطة الخارجــة عــن املنهــاج الــدرايس الرســمي
 .4العالقة مع الزمالء
تحظــى بإقبــال أغلبيــة األســاتذة ،وتثــر اهتــام التالمــذة ،أيضاً،
 .1.4بين الزمالة والتوتر
بســبب طابعهــا الرتفيهــي بــدون شــك .يقــول أحــد األســاتذة:
يقيــم األســاتذة يف مؤسســات التعليــم العمومــي املغربيــة مــع
«عندمــا أشــارك يف األنشــطة املوازيــة ،ال ســيام األنشــطة
بعضهــم عالقــات زمالــة ،وعالقــات مهنيــة تتصــل باملامرســة
الرياضيــة ،واحتفــاالت نهايــة الســنة ،أشــعر ح ًقــا بأننــي فعلــت
املشــركة للمهنــة ،وعالقــات شــخصية ،قــد تــزداد كثافتهــا أو
شــيئًا جيـ ًدا لهــؤالء األبريــاء ،ألنهــم محرومــون مــن األنشــطة».
تقــل.
(مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).
بالنســبة لعالقــات الزمالــة ،يقــول معظــم األســاتذة إن العالقات
ومــن ناحيــة أخــرى ،كثــرا مــا يطالــب املديــرون األســاتذة
التــي تربطهــم بزمالئهــم هــي عالقــات ود واح ـرام متبادلــن،
باملشــاركة يف أنشــطة الدعــم املــدريس التــي تنظــم ،عــادة،
كث ـرا مــا يســودها التضامــن ،والدعــم ،وال ســيام بــن الزمــاء
يف نهايــة الســنة الدراســية ،لفائــدة بعــض التالمــذة ،قصــد
الذيــن يد ّرســون نفــس املــواد ،وينتمــون إىل نفــس الفــوج،
تحســن نتائجهــم ،والحيلولــة دون ترسبهــم .ويحتــل هــذا
ويتقاســمون نفــس القناعــات .ويزعمــون أنهــم يقيمــون مــع
الدعــم املــدريس مكانــة مهمــة يف مشــاريع غالبيــة املؤسســات
بعضهــم عالقــات وأنشــطة مشــركة خــارج املؤسســة التعليمية،
التعليميــة .ويشــكل اســتجابة املديريــن الرئيســية ملتطلبــات
ويتواصلــون فيــا بينهــم بشــأن القضايــا ذات االهتامم املشــرك.
الهيئــة الوصيــة املتعلقــة بتحســن أداء املؤسســات التعليميــة.
أمــا املواضيــع املفضلــة لديهــم ،والتــي يتبادلــون اآلراء بشــأنها،
فهــي ظــروف العمــل ،والتقــدم الوظيفــي ،والتقاعــد ،والوضــع
•التعاون ذو الهدف البيداغوجي
املــادي لألســتاذ ،وصورتــه يف املجتمــع ،وغــر ذلــك.
يقــول األســاتذة إن تعاونهــم يف القضايــا ذات األغــراض
وبطبيعــة الحــال ،إن هــذا ال يســتبعد وجــود خالفــات التعليميــة والبيداغوجيــة محــدود جــدا .ذلــك أن تنظيــم
ورصاعــات بــن األســاتذة؛ قــد يزيــد املنــاخ الســائد يف املؤسســة اجتامعــات الفريــق ،وتقاســم األدوات البيداغوجيــة ،ومناقشــة
مــن حدتهــا أو ينقــص منهــا .وتــرى فئــة مــن األســاتذة أن توتــر تقــدم التالمــذة وصعوباتهــم مــن قبــل الزمــاء هــي مامرســات
العالقــات بــن الزمــاء مــن العوامــل التــي تثبــط هممهــم ،نــادرة .ومــع ذلــك ،فــإن الفرصــة متاحــة لألســاتذة للتعــاون
وتنــال مــن عزميتهــم ومعنوياتهــم ،متامــا كإكراهــات القســم عــى هــذه املســائل داخــل املجالــس الرتبويــة ،حيــث ميكنهــم
مثــل االكتظــاظ ،وانخفــاض مســتوى التالمــذة ،ونقــص املعــدات املشــاركة يف إعــداد الربنامــج الســنوي للتعليــم ،ووضــع مناهــج
10 . OCDE (2020), résultats de TALIS 2018, vol. 2, Op. Cit., p. 209.
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دراســية واقرتاحهــا ،وتقديــم مقرتحــات لتنظيــم األقســام
واســتعامالت الزمــن ،إلــخ .كــا ميكنهــم ،كذلــك ،مناقشــة نتائــج
التالمــذة ،واتخــاذ قــرارات يف إطــار مجالــس األقســام بشــأن
التوجيــه ،والتكــرار ،واإلجــراءات التأديبيــة ،وغــر ذلــك.
ومــع ذلــك ،عــر األســاتذة عــن عــدم اســتعدادهم للمشــاركة
يف أشــغال مجالــس املؤسســات ،بدعــوى أنهــا أطــر غــر مالمئــة
للتفاعــل والتبــادل حــول املامرســات املهنيــة .وهــم يشــجبون،
كــا ســبق ذكــره ،تحكــم اإلدارة يف تلــك املجالــس التــي ال
تأخــذ يف االعتبــار آراءهــم ومقرتحاتهــم .يقــول أحــد األســاتذة:
«أنــا عضــو يف املجلــس الرتبــوي ومجلــس األقســام ،لكــن
رأيــي ال يؤخــذ أبــدا عــى محمــل الجــد .أقــدم كل مــرة نفــس
الشــكاوى ،لكنهــا ال تؤخــذ يف االعتبــار أبــدا ً» (مقابلــة مــع
أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).
•أشكال التعاون غري الرسمي
يتبــن مــن ترصيحــات األســاتذة أنهــم ال يتعاونــون كث ـرا عــى
إنجــاز األنشــطة التــي تتصــل مبــارشة مبامرســاتهم التعليميــة.
حيــث إن إعــداد درس وتقدميــه جامعيــا ،وحضــور درس لزميــل
والتعليــق عليــه ،مثــا ،ليســت مامرســة معتــادة يف مؤسســاتنا
التعليميــة .ويبــدو أن األســاتذة يعملــون يف عزلــة ،وال مينحــون
أنفســهم فرصــة التواصــل مــع زمالمئهــم بشــأن مامرســاتهم
البيداغوجيــة ،ومناقشــتها معهــم.

محتوياتــه إىل واقــع املؤسســات التعليميــة واألقســام الدراســية.
وقــال عــدد كبــر منهــم ،وال ســيام أولئــك الذيــن مل تكــن لديهــم
أيــة تجربــة يف التعليــم الخــاص ،إنهــم واجهــوا صعوبــات كبــرة
يف بدايــة عملهــم .يقــول أحــد هــؤالء األســاتذة« :ال ميكــن
أن تتحــدث عــن تكويــن .كان رمزيــا حقــا ،مــع ســتة أيــام مــن
التدريــب قبــل الذهــاب إىل القســم» (مقابلــة مــع أســتاذ يف
مدرســة ابتدائيــة).
ولذلــك أقبــل هــؤالء األســاتذة املبتدئــون عــى دعــم زمالئهــم
األكــر خــرة ،ليخطــوا خطواتهــم األوىل يف املهنة .ويقــول العديد
منهــم إنهــم حــروا ،ملــدة أســبوع أو أســبوعني ،دروس زمالئهم
الذيــن يدرســون املــادة نفســها التــي أســند إليهــم تدريســها.
وهــم يعتــرون عموم ـاً ،عــروض املســاعدة واالســتئناس هــذه
مبثابــة عمــل تضامنــي مــن قبــل زمالئهــم املرســمني الذيــن
قبلــوا مســاعدتهم رغــم التعــارض الــذي يشــوب العالقــات بــن
الفئتــن ،أحيانــا.
وتســاهم هــذه املبــادرات غــر الرســمية والعفوية التــي يقدمها
األســاتذة املتمرســون لزمالئهــم املبتدئــن يف التخفيــف مــن آثــار
النقــص الحاصــل يف تكوينهــم األســاس .وهــي تعالــج أساس ـاً،
أوجــه القصــور املؤسســاتية يف مجــاالت االســتئناس بالتدريــس،
والتأطــر ،والتنميــة املهنيــة ،والصعوبــات التــي تعــرض أجهــزة
التكويــن القامئــة ،كالنقــص يف األســاتذة املرافقــن.
كــا زعــم أســاتذة جــدد مــن أطــر األكادمييــات أن أســتاذا
مرافقــا واحــدا هــو الــذي كان يؤطرهــم (وكان عددهــم خمســة
عــر متدربــا متفرقــن يف عــدة مــدارس بعيــدة عــن بعضهــا).
ومل يكــن ذلــك األســتاذ املرافــق معفيــا مــن أي درس مــن
الــدروس املســندة إليــه ،كــا مل يكــن يتلقــى أي تعويــض عــن
هــذه املهمــة .وبوجــه عــام ،وكــا ذكــر أعــاه ،يواجــه جهــاز
التكويــن الجديــد عــدة صعوبــات ،وال يـزال انتشــاره محــدودا.
والســبب الرئيــي يف ذلــك هــو مــا يقولــه هــذا املديــر:
«ال يتــم تعويــض األســاتذة املرافقــن للمتدربــن ،وهــم غــر
متحمســن ،وبالتــايل ،يفــرون مــن هــذه املهمــة»( .مقابلــة
بؤريــة مــع مجموعــة مــع مديــري املؤسســات التعليميــة).

ومــع ذلــك ،يعــرف العديــد مــن األســاتذة الذيــن تــم توظيفهــم
يف إطــار النظــام األســايس ملوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة لســنة
 2003بأنهــم تلقــوا يف بدايــة حياتهــم املهنيــة ،دعــاً مهنيــاً
مــن قبــل زمالئهــم األكــر خــرة .وقــد اســتطاعوا بفضــل ذلــك
التوجيــه ،الــذي غالبــا مــا كان عفويــا ،أن يخطــوا خطواتهــم
األوىل يف القســم الــدرايس ،وأن يتغلبــوا عــى نواقــص التكويــن
األســاس الــذي تلقــوه يف املراكــز الرتبويــة الجهويــة ومراكــز
تكويــن املعلمــن ،والــذي كان يغلــب عليــه ،حســب زعمهــم،
طابــع نظــري رصف .يقــول أحدهــم« :يف املركــز ،مل يعلمنــا
املكونــون أشــياء عمليــة :عــى ســبيل املثــال ،مــا هــو الســجل،
مــا هــي األوراق التــي يجــب عــى املعلــم أن ميألهــا وكيــف
ميألهــا .مل نتعلــم هــذه األشــياء إال بعــد التحاقنــا بالقســم مــع وهكــذا ،يبــدو أن التعــاون املهنــي بــن أســاتذة املؤسســات
زمــاء متمرســن( « .مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة) .العموميــة يركــز عــى األنشــطة املوازيــة ،وعــى أنشــطة
الدعــم املوجهــة للتالمــذة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف
ومــن جانبهــم ،يشــجب األســاتذة الذيــن تــم توظيفهــم يف
التعلــم .وبــرف النظــر عــن الدعــم الــذي يتلقــاه األســاتذة
الســنوات األخــرة مبوجــب عقــود مــن قبــل األكادمييــات عــدم
املبتدئــون مــن زمالئهــم األكــر خــرة ،تبــدو األنشــطة التعاونيــة
كفايــة تكوينهــم الــذي اســتغرق مــدة زمنيــة قصــرة ،ومل تتطرق
املرتبطــة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش بالجوانــب البيداغوجيــة
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واملامرســات الصفيــة نــادرة ،وال تحظــى إال بإقبــال محــدود مــن
قبــل األســاتذة.
وقــد أظهــرت األبحــاث الدوليــة األثــار اإليجابيــة التــي يخلفهــا
التعــاون بــن األســاتذة يف تطورهــم املهنــي .فهــو يســمح
لهــم ،عــى وجــه الخصــوص ،باالنخــراط يف عمليــة التعلــم،
ويشــجعهم عــى االســتفادة مــن تجــارب بعضهــم البعــض
لتحســن مامرســاتهم(.((1

ومــع تأســفهم عــن عــدم الت ـزام آبــاء وأوليــاء أمــور التالمــذة
بتتبــع عمــل أبنائهــم ،يــدرك األســاتذة جيــدا ،وبشــكل متناقــض،
العوامــل املســؤولة عــن ذلــك .فهــم يؤكــدون أن الغالبيــة
العظمــى مــن التالمــذة ينحــدرون مــن أوســاط اجتامعيــة
متواضعــة ،وهــو مــا ســبق أن الحظــه الربنامــج الوطنــي
لتقييــم املكتســبات ســنة  ،((1(2016ويعرتفــون بــأن الصعوبــات
االقتصاديــة (الدخــل املنخفــض وغــر املســتقر ،والبطالــة،
إلــخ ).واملشــاكل االجتامعيــة (الطــاق ،والعنــف األرسي ،إلــخ).
تؤثــر ســلباً عــى تعلــات التالمــذة ،وعــى التــزام الوالديــن
ومســاهمتهم يف مراقبــة العمــل املــدريس ألطفالهــم .يقــول
أســتاذ يف التعليــم االبتــدايئ يف وســط قــروي « :إن ظــروف
اآلبــاء صعبــة .ويف بعــض األحيــان ال نطلــب مــن التالمــذة
رشاء الكتــب أو الدفاتــر ألننــا نخجــل مــن ذلــك .ثــم نشــتغل
بالوســائل املتاحــة» (مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة
أطــر األكادمييــات).

ويعتــر التعــاون بــن األســاتذة ،أيضــاً ،مســتلزما مؤسســاتيا
يف النظــم الرتبويــة العامليــة العاليــة األداء .أكــر مــن 60%
مــن أســاتذة الســلك األول مــن التعليــم الثانــوي يف النمســا
وإيطاليــا رصحــوا بأنهــم يقومــون بــدرس مشــرك مــرة واحــدة
عــى األقــل يف الشــهر 70% .عــى األقــل مــن األســاتذة يف
اململكــة املتحــدة ،وأسـراليا ،والنمســا رصحــوا بأنهــم يتبادلــون
العتــاد البيداغوجــي مــع زمالئهــم مــرة واحــدة عــى األقــل يف
الشــهر ،و 93%مــن األســاتذة يف الســويد قالــوا إنهــم يحــرون
( ((1ويأســف األســاتذة ،كذلــك ،وخاصــة منهــم الذيــن يعملــون
اجتامعــات الفريــق مــرة واحــدة عــى األقــل يف الشــهر .
يف املناطــق القرويــة وشــبه الحرضيــة ،للموقــف االنتهــازي
لفئــة مــن اآلبــاء تجــاه املدرســة .فهــم يــرون أن هــذه الفئــة
 .5العالقة بين األساتذة وآباء التالمذة
ال تهتــم بتمــدرس أطفالهــا ،وتعتــر املدرســة إمــا دار حضانــة
وأوليائهم
تتخلــص فيهــا مــن أطفالهــا لجــزء مهــم مــن النهــار ،أو مصــدرا
 .1.5التزام اآلباء حسب األساتذة
للدخــل .يقــول أحــد األســاتذة« :الجانــب الســلبي هــو أن
يقــول العديــد مــن األســاتذة يف مؤسســات التعليــم العمومي إن
بعــض اآلبــاء يســجلون أطفالهــم يف املدرســة فقــط لالســتفادة
طبيعــة عالقتهــم بآبــاء التالمــذة وأوليائهــم تتصــدر الصعوبــات
مــن أمــوال برنامــج تيســر» (مقابلــة مــع جامعــة مــن أســاتذة
الكبــرة التــي يواجهونهــا يف مامرســة مهنتهــم.
التعليــم الثانــوي اإلعــدادي) .ومــا يقصــده كثــر مــن األســاتذة
ويشــجب األســاتذة ،يف املقــام األول ،ضعــف التـزام اآلبــاء بتتبــع بانخفــاض مســتوى الت ـزام اآلبــاء هــو ،أساس ـاً ،كــون غالبيتهــم
متــدرس أطفالهــم .ويــرون أنــه إذا كانــت نتائــج التالمــذة ال (أي اآلبــاء) ال يرشفــون عــى أعــال أطفالهــم املنزليــة ،بســبب
تعكــس املجهــودات التــي يبذلونهــا يف القســم ،فإن ذلــك يرجع ،افتقارهــم إىل الوســائل أو اإلرادة.
ضمــن أمــور أخــرى ،إىل دور الغالبيــة العظمــى مــن اآلبــاء يف
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تشــجب فئــة أخــرى مــن األســاتذة
تتبــع متــدرس أوالدهــم .ويؤكــدون ،أيضــا ،أن األقليــة الصغــرة
املواقــف االحتجاجيــة واملطلبيــة لبعــض آبــاء التالمــذة ،الذيــن
مــن التالمــذة املتميزيــن تتكــون ،عــادة ،مــن أولئــك الذيــن
ال يــرددون يف املجــيء إىل املدرســة ،وانتظارهــم وقــت الخــروج
يحظــون بتتبــع ودعــم أرسيــن .وقلــا نجدهــم يف املؤسســات
منهــا ،أو يطلبــون مقابلــة املديــر .وهــم يعتــرون عمومــا ،هــذا
العموميــة .يقــول أحــد األســاتذة« :يعــاين األســاتذة مــن
النــوع مــن الترصفــات تدخــا مــن قبــل اآلبــاء أو ممثليهــم يف
العزلــة ،ألن اآلبــاء ال يــؤدون دورهــم بشــكل صحيــح»( .مقابلــة
الشــؤون املدرســية« .مــا أراه هــو الحضــور غــر الطبيعــي
بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة التعليــم االبتــدايئ).
لجمعيــة اآلبــاء .رئيســها وأمينهــا العــام يوجــدان هنــا دامئــا ،ال
أدري ملــاذا» (مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).
11 . Voir revue bibliographique réalisée par Gibert Anne-Françoise « Le travail collectif enseignant, entre informel et institué ». Dossier de veille de l’IFE
n° 124, avril 2018
12 . OCDE (2020) TALIS 2018, vol 2, Op. Cit. pp. 166-167.

 . 13اســتنادا للربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  ،2016يعتــر  56%مــن تالمــذة الجــذع املشــرك منحدريــن مــن أرس فقــرة حســب ترصيحــات مديــري
املؤسســات التــي يدرســون بهــا ،الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي« ،الربنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة
الجــذع املشــرك»  ،PNEA2016التقريــر التجليــي ،الصفحــة .14
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 .2.5مواقف اآلباء من المدرسة وعالقتهم بها حسب
األساتذة

عــر األســاتذة كذلــك عــن اســتيائهم مــن مواقــف بعــض
اآلبــاء الذيــن يلومــون األســاتذة عــى ضعــف نتائــج أوالدهــم.
ويذكــرون أن فئــة مــن هــؤالء اآلبــاء يأتــون للقائهــم عنــد
خروجهــم مــن املدرســة ملطالبتهــم ،بطريقــة حاقــدة أحيانــا،
بإعطــاء نقــط أحســن ألبنائهــم .وكثـرا ً مــا يحتــج هــؤالء اآلبــاء
بكــون النفــخ يف النقــط مامرســة شــائعة يف مؤسســات التعليــم
الخــاص ،وبــأن أوالدهــم ســيترضرون إذا عوملــوا بطريقــة
مختلفــة « .يأتــون يف بعــض األحيــان عندمــا يحصــل
أوالدهــم عــى نقــط غــر جيــدة .وعمومــا يعتــرون ذلــك مــن
ذنــب األســتاذ» (مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة أطــر
األكادمييــة).

االتصــال الجديــدة إلطــاع اآلبــاء عــى تقــدم أوالدهــم أو عــى
الصعوبــات التــي يواجهونهــا ،وتقديــم النصيحــة لهــم عنــد
االقتضــاء .يقــول أســتاذ يف منطقــة حرضيــة« :أبــذل قصــارى
جهــدي للبقــاء عــى اتصــال مــع آبــاء التالمــذة وأوليائهــم .يف
بدايــة الســنة ،أطلــب منهــم أرقــام هواتــف والديهــم حتــى
أمتكــن مــن االتصــال بهــم إذا لــزم األمــر .كــا أرســل نتائــج
التالمــذة إىل اآلبــاء الذيــن يطلبــون ذلــك» (مقابلــة مــع أســتاذ
التعليــم الثانــوي التأهيــي).

ويفيــد األســاتذة ،أيض ـاً ،بــأن مؤسســاتهم تبــادر إىل التواصــل
مــع آبــاء التالمــذة لتشــجيعهم عــى مواكبــة تعلــم أوالدهــم.
وهــي تفعــل ذلــك ،عــى وجــه الخصــوص ،مــن خــال تنظيــم
أيــام األبــواب املفتوحــة التــي ينشــطها األســاتذة واملوظفــون
اإلداريــون .غــر أن هــذه التظاهـرات غالبــا مــا تكتــي طابعــا
ويــرى األســاتذة أن مواقــف آبــاء التالمــذة ســلبية أكــر تجــاه موســميا ،وال تقــام يف جميــع املؤسســات.
زمالئهــم أطــر األكادمييــات .يقــول أســتاذ يف مؤسســة ثانويــة
تقــع يف منطقــة قرويــة« :أنــا لســت أســتاذا متعاقــدا ،ال تســاعد الصعوبــات التــي تواجههــا املؤسســات والظــروف
لكــن الوضــع يثــر الغضــب .يســأل بعــض اآلبــاء عــا إذا كان االجتامعيــة واالقتصاديــة غــر املواتيــة لغالبيــة األرس عــى
األســتاذ متعاقــدا أم ال ،ألنهــم يعتقــدون أن األســتاذ املوظــف تنميــة العالقــات بــن األســاتذة وآبــاء التالمــذة .ويســاهم يف
أفضــل مــن األســتاذ املتعاقــد» (مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن ضعــف هــذه العالقــات وتضاربهــا عــدم تكويــن األســاتذة يف
مجــال التعــاون مــع اآلبــاء ،وأوجــه القصــور الكامنــة يف التواصل
أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي).
املؤسســايت حــول أدوار كل طــرف مــن هــذه األط ـراف ،وحــول
ويفيــد األســاتذة ،كذلــك ،أنهــم يجــدون صعوبــات كبــرة يف فــرص التعــاون التــي تخــدم النجــاح املــدريس.
التواصــل مــع آبــاء التالمــذة ذوي االحتياجــات الخاصــة ،أو
(((1
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ســلوكية .عــدد قليــل فقــط يف بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 83% ،
مــن هــؤالء اآلبــاء هــم الذيــن يبــادرون إىل االتصــال باألســاتذة ،مــن مديــري املؤسســات التعليمــة «يوافقــون» أو «يوافقــون
أو بــإدارة املؤسســة إلخبارهــم بإعاقــة أو اضط ـراب أطفالهــم متامـاً» عــى أن بوســع أوليــاء أمــور التالمــذة املشــاركة بفعاليــة
(التوحــد ،وعــر القـراءة ،والنشــاط املفــرط ،وصعوبــة الرتكيــز ،يف القــرارات التــي تخــص مؤسســاتهم .وكان بإمــكان آبــاء
واالندفاعيــة ،ومــا إىل ذلــك) .يقــول أحــد مديــري املؤسســات :وأوليــاء التالمــذة يف املــدارس العموميــة املغربيــة ،مــن الناحيــة
«لدينــا مشــكلة مــع آبــاء هــؤالء التالمــذة ،الذيــن يرفضــون القانونيــة والتنظيميــة( ،((1ومنــذ عقديــن مــن الزمــن تقريبـاً ،أن
اإلبــاغ عــن حالــة أطفالهــم ذوي االحتياجات الخاصــة» (مقابلة يشــاركوا يف تدبــر الشــؤون املدرســية والتعليميــة للمؤسســات
التــي يــدرس فيهــا أبناوهــم مــن خــال ممثليهــم يف جمعياتهــم
بؤريــة مــع جامعــة مــن مديــري املؤسســات التعليميــة).
داخــل هيــاكل تدبــر تلــك املؤسســات .غــر أن هنــاك فجــوة
 .3.5مبادرات األساتذة والمؤسسات
كبــرة بــن النصــوص القانونيــة واملامرســات اليوميــة الفعليــة.
يقــول العديــد مــن األســاتذة إنهــم يبــادرون ،بصفــة شــخصية،
إىل االتصــال بآبــاء تالمذتهــم حتــى ولــو مل يكونــوا مكونــن تهيمــن اإلدارة ،عمومــا ،عــى مجالــس املؤسســة ،وخاصــة عــى
ومجهزيــن لتدبــر هــذه العالقــات .يتعلــق األمــر باألســاتذة مجلــس التدبــر الــذي يعتــر أهمهــا بالنظــر إىل اختصاصاتــه،
الشــباب الذيــن يســتغلون اإلمكانات التــي تتيحهــا تكنولوجيات وطريقــة تعيــن أعضائــه( .((1ووفقــا لنتائــج دراســة وطنيــة
أجريــت مؤخـرا ،فــإن آبــاء التالمذة قلــا ينخرطــون يف جمعيات
14 . OCDE (2020) TALIS 2018, vol 2, Op. Cit. p.205

 . 15املرسوم رقم  2.02.376الصادر يف  6جامدى األوىل  17( 1423يوليو  )2002مبثابة النظام األسايس الخاص مبؤسسات الرتبية والتعليم العمومي.
 . 16ق ـرار وزيــر الرتبيــة الوطنيــة والشــباب رقــم  03.1537بتاريــخ  22يوليــوز  2003املتعلــق بــروط تعيــن إعضــاء مجالــس تدبــر املؤسســات التعليميــة
العموميــة.
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أبــاء وأوليــاء التالمــذة ،وال يعرفــون دورهــا واختصاصاتهــا،
ويــرون أنهــم ال يتمتعــون بســلطة اتخــاذ الق ـرارات فيهــا ،وال
تؤخــذ آراؤهــم يف االعتبــار يف مداوالتهــا(.((1
وتأكــد ،كذلــك ،الطابــع املحــدود للمبــادرات التــي يقــوم بهــا
األســاتذة واملؤسســات التعليميــة تجــاه آبــاء التالمــذة واوليائهم
عــى الصعيــد الوطنــي .فقــد أظهــرت نتائــج الربنامــج الوطنــي

لتقييــم املكتســبات  2016أن « 41%مــن التالمــذة يقولــون إن
اإلدارة قلــا تــرك ،أو ال تــرك إطالقــا ،آباءهــم يف مناقشــة
املناهــج الدراســية ،وأن  % 54منهــم رصحــوا بــأن اإلدارة ال
تبلــغ والديهــم بشــكل منتظــم بنتائجهــم الدراســية ،وأن % 38
مــن التالمــذة مل يســبق لــإدارة أن اســتدعت والديهــم بســبب
تغيباتهــم غــر املــررة»(.((1

رسم بياين  .1نسب اآلباء واألساتذة الذين أخذوا زمام املبادرة ملناقشة تقدم التالمذة يف املغرب مقارنة مبتوسط بلدان منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية (دراسة بيزا )2018
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املصدر :دراسة PISA ، 2018

الالزمتــن .فاملهمــة املســندة إليهــم هــي ،قبــل كل يشء ،مهمــة
املراقبــة التــي تركــز عــى الحــرص عــى احــرام القانــون.
وســلطتهم يف صنــع الق ـرار املتعلــق باملــوارد البرشيــة واملاديــة
محــدودة جــدا .كــا مل يســتفد أغلبهــم مــن أي تكويــن يف
التدبــر املــدريس .كل هــذه العوامــل تؤثــر ســلبا عــى قدراتهــم
القياديــة واإلداريــة.

وباملقارنــة مــع بعــض التجــارب الدوليــة ،تؤكــد نتائــج دراســة
 ،PISA 2018أن مناقشــة املســائل املتعلقــة بتقــدم التالمــذة
مــن قبــل األســاتذة واآلبــاء ،مببــادرة مــن أحــد الطرفــن ،تختلف
مــن بلــد آلخــر ،وأن تواتــر هــذه املامرســة محــدود جــدا يف
املغــرب مقارنــة مبتوســط دول منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة .وبالفعــل ،إن  % 25فقــط مــن آبــاء التالمــذة يف
املغــرب هــم الذيــن يبــادرون إىل مناقشــة التقــدم املــدريس
وبالفعــل ،يقــول األســاتذة إنهــم ال يحظــون بالدعــم املــادي
ألبنائهــم مــع األســاتذة ،بينــا يقــوم و 28%منهــم بذلــك بطلب
واإلداري الــروري للقيــام بعملهــم .وقــد عــروا عــن تذمرهــم
مــن األســاتذة(.((1
مــن نقــص الوســائل ،وتخصيــص الجــزء األوفــر مــن املــوارد
املتوفــرة للمعــدات والصيانــة عــى حســاب الحاجــات مــن
خاتمة
تشــكل العالقــات املهنيــة التــي تنشــأ بــن األســاتذة ومديــري املعــدات البيداغوجيــة .كــا أكــدوا أنهــم ال يتوصلــون
املؤسســات التعليميــة ،وبــن األســاتذة وبعضهــم ،ومــع آبــاء باملعلومــات بشــكل منتظــم ،وغالبــا مــا تكــون املعلومــات
وأوليــاء التالمــذة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الســياق املــدريس الــذي التــي يحصلــون عليهــا ناقصــة .وأقــروا بــأن مشــاركتهم يف تدبــر
يحــدد جــودة التعليــم .وعــى الصعيــد الوطنــي ،تتشــكل هــذه شــؤون مؤسســاتهم غــر كافيــة ،بســبب الكيفيــة التــي تســر
العالقــات املهنيــة مــن قبــل اإلطــار التنظيمــي ،والوســائل بهــا مجالــس املؤسســة أساســا.
املتاحــة ،ومســتوى القيــادة املدرســية.
تؤثــر هــذه اإلكراهــات ،أيضــا ،يف جــودة القيــادة البيداغوجيــة
غالبــا مــا يشــتغل مديــرو املؤسســات يف بيئــة صعبــة ومعقــدة ،ملديــري املؤسســات التعليميــة الذيــن ال يكرســون ســوى
وبوســائل محــدودة ،وال يتمتعــون باالســتقاللية والســلطة جــزء ضئيــل مــن وقتهــم وطاقتهــم لتأطــر األســاتذة ،وتتبــع

 . 17الهيئة الوطنية للتقييم ،املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،األرس والرتبية :تصورات طموحات وانتظارات2019 ،
 . 18الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،الربنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الجــذع املشــرك PNEA-2016،
 ،2017الصفحــة 23
19 . Enquête PISA 2018, volume III, chapitre 10 « Parental involvent in school activities », p. 144.

مهنة األستاذ في المغرب

63

مامرســاتهم وعملهــم يف القســم الــدرايس .ويرجــع ذلــك،
جزئيــا ،إىل مســؤولياتهم اإلداريــة التــي تســتحوذ عــى كامــل
وقتهــم وانشــغاالتهم ،وافتقارهــم إىل التكويــن الــروري،
وعــدم وضــوح اختصاصاتهــم ومهامهــم .لذلــك كان عملهــم
مــن أجــل التطــور والنمــو املهنــي لألســاتذة محــدودا جــدا.
ويأســف األســاتذة ،كذلــك ،لغيــاب التكويــن املســتمر أو عــدم
كفايتــه .وتحدثــوا ،أيضــا ،عــن ضعــف تحفيزهــم وتشــجيعهم
عــى العمــل املشــرك مــن أجــل االرتقــاء مبامرســاتهم ،وتحســن
تعلــات التالمــذة.
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تقرير موضوعاتي

ويفيــد األســاتذة بــأن عالقاتهــم مــع آبــاء التالمــذة وأوليائهــم
ضعيفــة ومتضاربــة ،وأن مشــاركة اآلبــاء يف الجهــود املتعلقــة
بتمــدرس أبنائهــم محــدودة .ويعــود ذلــك ،حســب أقوالهــم،
إىل عــدة عوامــل أهمهــا انتــاء الغالبيــة منهــم إىل أوســاط
اجتامعيــة واقتصاديــة متواضعــة أو محرومــة .ويقــول األســاتذة،
أيضــا ،إن مبادراتهــم الفرديــة إلرشاك اآلبــاء يف قضايــا متــدرس
أبنائهــم محــدودة النطــاق ،وأن مبــادرات املؤسســات الراميــة
إىل تحقيــق نفــس الهــدف قليلــة ،وغــر منتظمــة.

الفصل الخامس.
خبرات المهنة وتصورات األساتذة وتطلعاتهم
تعتــر ظــروف العيــش والعمــل ،والعالقــات الشــخصية واملهنية ،الجيــدة هــي حجــة قويــة عــى وجــوب تحســن وضعيــة
والتجــارب املعاشــة طــوال املســار املهنــي  ...كلهــا جوانــب تؤثــر األســاتذة ،وظــروف عملهــم»(((.
يف الكيفيــة التــي ينظــر بهــا األســاتذة إىل مهنتهــم ،ودورهــم،
 .1.1ظروف عمل غير مواتية
ومكانتهــم يف املجتمــع .و نــادرا مــا تؤخــذ يف االعتبــار هــذه
األبعــاد ،التــي تنعكــس عــى مامرســات األســاتذة والتزامهــم ،كان الجــواب الــذي تصــدر أجوبــة غالبيــة األســاتذة ،يف
عنــد وضــع السياســات العموميــة .وقــد ثبــت ،أن ظــروف كل األســاك التعليمــة مجتمعــة عــن الســؤال« :مــا هــي
العمــل ،مثــا ،لهــا تأثــر كبــر يف تحفيــز األســاتذة((( .وباملثــل ،الصعوبــات الرئيســية التــي تواجهــك يف مامرســتك ملهنتــك؟»،
تؤثــر معتقــدات األســاتذة ،وتصوراتهــم ،ومواقفهــم تجــاه  ،هــو اكتظــاظ األقســام الدراســية .ويبــدو أن آبــاء التالمــذة
مهنتهــم يف مامرســاتهم اليوميــة داخــل األقســام الدراســية (((.قلقــون ،بدورهــم ،مــن هــذه الظاهــرة .وبالفعــل ،لقــد أظهــرت
نتائــج البحــث الوطنــي حــول األرس والرتبيــة أن  40.7%مــن
ملعالجــة هــذه األبعــاد ،يتمحــور هــذا الفصــل حــول األســئلة املســتجوبني يعتــرون اكتظــاظ األقســام الدراســية مــن أكــر
التاليــة:
املشــاكل التــي تعــاين منهــا املدرســة املغربيــة الحاليــة((( .وتــأيت
	•إىل أي مــدى يؤثــر املنــاخ املــدريس يف أداء األســاتذة هــذه املشــكلة يف املرتبــة الرابعــة (مــن أصــل تســعة مراتــب)،
بعــد مشــكالت انخفــاض مســتوى التالمــذة املــدريس (،)64.9%
ومامرســاتهم؟
واالنقطــاع الــدرايس ( ،)45.1%وعــدم مالءمــة املنهــاج الــدرايس
	•مــا هــي رشوط التدريــس الخاصــة التــي يواجههــا (.)43.3%
األســاتذة؟
ورغــم كــون هــذه املشــكلة تحدي ـاً عامــا يشــتيك منــه جميــع
	•إىل أي مــدى تؤثــر إدراكات األســاتذة ملهنتهــم ومامرســاتهم األســاتذة ،إال إنهــا تطــرح بشــكل أكــر حــدة يف التعليــم
عــى أداء التالمــذة؟
االبتــدايئ .يقــول أســتاذ« :يبقــى عــدد التالمــذة يف القســم
	•مــا هــي التطلعــات والطموحــات املهنيــة لألســاتذة؟ مــا الواحــد هــو اإلكـراه األكــر أهميــة بالنســبة يل .لــدي  36تلميــذا
اآلن .ولكــن مــن قبــل كنــت أعمــل مــع  42تلميــذ .وعندمــا
هــي أمنياتهــم يف التطــور يف مهنتهــم ويف غريهــا؟
يتجــاوز العــدد  ،30يصبــح األمــر صعب ـاً»( .مقابلــة مــع أســتاذ
يف مدرســة ابتدائيــة).
 .1ظروف العيش والتدريس
كــا كتــب البيداغوجــي مرييــو فيليــب :))Meirieu Philippeقبــل بضــع ســنوات ،كان عــدد التالمــذة يف القســم الواحــد
«تبــدأ جــودة
التدريــس بجــودة البيئــة التــي يعمــل ويتحــرك يـراوح يف الغالــب (وهــذه هــي القاعــدة) بــن  50و 55تلميــذا،
(((
فيهــا األســاتذة»  .وهــذا يعنــي أن مهنــة التدريــس يجــب أن وال ســيام يف األحيــاء الشــعبية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة.
متــارس يف بيئــة مناســبة لجعــل تجربــة األســتاذ أكــر متعــة ،لكــن األســاتذة الذيــن متــت مقابلتهــم يؤكــدون أن الوضــع
وتحســن أدائــه .ومتــارس البيئــة املاديــة ،والبنيــة التحتيــة قــد تحســن يف الســنوات األخــرة .ورغــم ذلــك ،مــازال يجــب
الجيدتــن ،بــدون شــك ،تأثـرا إيجابيــا يف تعزيــز التزام األســاتذة بــذل املزيــد مــن الجهــود .إن حجــم القســم ميــارس تأثـرا مهــا
ومشــاركتهم« .العالقــة الواضحــة بــن التحفيــز وظــروف العمــل

1 . Seniwoliba, J. (2013). «Teacher motivation and job satisfaction in senior high schools in the Tamale metropolis of Ghana
2 . Powers, S. W., Zippay, C., & Butler, B. (2006). Investigating Connections Between Teacher Beliefs and Instructional Practices with Struggling Readers.
Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 47 (2).
3 . Meirieu Philippe (2001). L’éducation et le rôle des enseignants à l’horizon 2020, Paris, UNESCO
http://www.meirieu.com/RAPPORTSINSTITUTIONNELS/UNESCO2020.pdf
4 . Ibid
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يف تعلــم التالمــذة .فقــد أظهــرت عــدة دراســات أن التالمــذة الذيــن يأتــون مــن املــدارس الفرعيــة ،فمســتواهم ضعيــف .ويف
الذيــن يدرســون يف األقســام التــي تتكــون مــن عــدد محــدود بعــض األحيــان اليســتطيع التلميــذ حتــى كتابــة اســمه»(مقابلة
مــن التالمــذة يحصلــون عــى نتائــج أحســن ،ويطــورون بؤريــة مــع أســاتذة مــن الثانــوي اإلعــدادي).
كفاياتهــم املعرفيــة بشــكل أفضــل((( .وتوصلــت أبحــاث أخــرى
تبــن شــهادات األســاتذة أن الضعــف الــذي يعــاين منــه التالمــذة
إىل اســتنتاجات مامثلــة ،حيــث أكــدت أن العــدد املحــدود
مــن حيــث املكتســبات هــو ضعــف هيــكيل .وهــو يف الواقــع
للتالمــذة يف القســم الــدرايس الواحــد يؤثــر إيجابــا يف تحصيلهــم
ناتــج عــن عــدة عوامــل ،يرتبــط بعضهــا بالسياســة التعليميــة،
املــدريس عــى املــدى القصــر واملتوســط ،كــا يؤثــر إيجابــا
((( كــا يقــول بعــض األســاتذة« :هنــاك ســوء تخطيــط
أيضــا يف رضــا األســاتذة ،والتواصــل بــن اآلبــاء واألســاتذة .
للخريطــة املدرســية التــي تحكمهــا االعتبــارات الكميــة ،وعتبــة
الصعوبــة الثانيــة التــي تعــرض األســاتذة يف عملهــم ،حســب النجــاح التــي تحــدد وفق ـاً للمقاعــد املتوفــرة .ونتيجــة لذلــك،
ترصيحاتهــم دامئــا ،هــي ضعــف مســتوى التالمــذة .وينبغــي أن لدينــا اليــوم تالميــذ مبســتوى ضعيــف يف املكتســبات واملعــارف
نذكــر هنــا بــأن ضعــف مســتوى التحصيــل املــدريس قــد جــاء والكفايــات»( .مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة الثانــوي
عــى رأس قامئــة املشــاكل الحاليــة للمدرســة املغربيــة وفــق اإلعــدادي).
 64 %مــن األرس التــي شــملها البحــث الــذي أجرتــه الهيئــة
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ترتبــط ظــروف العمــل بتوافــر التجهيـزات
الوطنيــة للتقييــم املشــار إليــه أعــاه .وتقــول شــهادة أســاتذة
املدرســية املالمئــة ،والفضــاءات التــي تســاعد عــى التعلــم.
الــيء الكثــر عــن خطــورة هــذه الوضعيــة« :أنــا مدرســة
ذلــك أن األقســام الدراســية ،واملالعــب الرياضيــة ،واملخت ـرات،
اللغــة الفرنســية .هنــاك ثالثــة إىل أربعــة تالميــذ هــم الذيــن
واملراحيــض ،هــي عنــارص أساســية يف املؤسســة التعليميــة.
يتابعــون الــدرس؛ اآلخــرون ال يســتطيعون ذلك»(مقابلــة مــع
فمــن املســلم بــه أن البنيــة التحتيــة الجيــدة تســاعد عــى
أســتاذة يف مدرســة ابتدائيــة) .ويقــول أســتاذ آخــر يف ثانويــة
تعليــم أفضــل ،وتيــر تعلــم التالمــذة ،واكتســابهم املعرفــة يف
تأهيليــة هــذه املــرة« :مســتوى مكتســبات التالمــذة كاريث.
الوســط املــدريس.
هنــاك تالميــذ مــا زالــوا يعانــون مــن مشــاكل يف الحــروف
وبخصــوص هــذا املوضــوع ،أعــرب غالبيــة أســاتذة املــدارس
الهجائيــة ،ويخلطــون بــن  Bو.»P
االبتدائيــة عــن تذمرهــم مــن غيــاب العتــاد البيداغوجــي
يتضــح مــن تقديــرات األســاتذة الذيــن شــملهم البحــث أن
والديداكتيــي ،مــا يجعــل ظــروف التعليــم والتعلــم يف
نســبة التالمــذة غــر القادريــن عــى متابعــة الــدروس تبعــث
مدارســهم صعبــة للغايــة« :هنــاك غيــاب تــام للمعــدات
عــى القلــق الشــديد .ففــي التعليــم االبتــدايئ ،يـراوح متوســط
التعليميــة .املشــكلة هــي أن إصــاح الربنامــج مرتبــط إىل حــد
هــؤالء التالمــذة بــن  10و 15تلميــذا ً يف قســم مــن  40تلميــذا ً.
كبــر بهــذه املعــدات ،وبالتكنولوجيــات الجديــدة؛ وهــي غــر
وكلــا تقدمنــا يف املســتويات التعليميــة ،زاد ذلــك العــدد.
متوفــرة .لذلــك ،نحــن نشــتغل مبواردنــا الخاصــة( »...مقابلــة
ومــع مــرور الزمــن ،يرتاكــم هــذا الضعــف يف مســتوى التالمــذة
بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة التعليــم االبتــدايئ).
ويتفاقــم ،مــا يجعــل مــن الصعــب معالجتــه .ففــي التعليــم
الثانــوي ،ووفقــا لشــهادة األســاتذة ،انخفضــت نســبة التالمــذة تطــرح مشــكلة املعــدات واألدوات البيداغوجيــة نفســها بحــدة
الذيــن ال يســتطيعون متابعــة الــدروس بشــكل طفيــف يف أكــر يف تدريــس املــواد العلميــة يف مؤسســات التعليــم الثانــوي،
اإلعــدادي ،وبشــكل محســوس يف التأهيــي ،ولكنهــا تبقــى كــا تفيــد هــذه الشــهادة« :ينبغــي أن يعبــئ تعليــم العلوم
أحــدث التقنيــات .املعــدات التــي نتوفــر عليهــا متقادمــة إىل
مهمــة إجــاال.
حــد كبــر ،وخاصــة يف املختــرات .بالنســبة للتعليــم التقنــي،
يواجــه األســاتذة الذيــن يعملــون يف املناطــق القرويــة صعوبات
املعتــدات التــي نتوفــر عليهــا جــد متجــاوزة( .»...مقابلــة بؤريــة
أخــرى تتعلــق بطبيعــة املــدارس ،وخصوصيــات املنطقــة ،كــا
مــع أســاتذة الثانــوي التأهيــي).
تقــول هــذه األســتاذة« :التالمــذة الذيــن يأتــون مــن املدارس
املركزيــة يتمكنــون عموم ـاً مــن متابعــة الــدروس؛ أمــا أولئــك أثــارت الدراســة التــي أجراهــا الربنامــج الوطنــي لتقييــم
6 . Mosteller, F. (1995). The Tennessee study of class size in the early school grades. The Future of Children, 5(2), 113-127.
7 . Graue, E., Hatch, K., Rao, K. &Oen, D. (2007). The wisdom of class-size reduction.American Educational Research Journal, 44(3), 670-700
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املكتســبات ســنة ((( 2016مشــكلة نقــص املــوارد املاديــة يف
املؤسســات التعليميــة .وبنــاء عــى ترصيحــات املديريــن،
كشــفت تلــك الدراســة أن  38%مــن التالمــذة ال يســتفيدون
مــن خدمــات قاعــات الوســائط املتعــددة ،و 8%ال تتوفــر
مدارســهم عــى مالعــب رياضيــة ،و 57%مــن التالمــذة ليســت
لديهــم قاعــة للمطالعــة (مكتبــة) ،و 31%يدرســون يف ثانويــات
تشــكو مــن نقــص يف االحجـرات الدراســية ،و 60%مــن تالميــذ
مؤسســات الثانــوي التأهيــي يدرســون يف مؤسســات تعــاين مــن
نقــص يف الصيانــة .وإذا كانــت هــذه البيانــات تخــص مؤسســات
التعليــم الثانــوي التأهيــي ،فــا بالــك مبؤسســات التعليــم
االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي التــي تعــاين نقصــا أكــر كــا
كشــفت دراســة .(((PNEA 2019
توفــر البيئــة املاديــة الجيــدة ،وتوافــر املــوارد ،وفضــاءات
التعلــم الخارجيــة ،ســياقا مالمئــا لألنشــطة املوازيــة ،وتجعــل
الحيــاة اليوميــة لألســتاذ مالمئــة أكــر الرتقائــه وتطــوره املهنــي.
 .2.1الوسط المدرسي واإلكراهات االجتماعية

(قروي/حــري  /ومناطــق نائيــة) يف حيــاة
يؤثــر وســط العمــل
ِ
األســاتذة اليوميــة ،ويف مامرســتهم املهنيــة .وقــد بينــت دراســة
 PNEA 2016أن الوســط يؤثــر يف تعلــات التالمــذة ونتائجهم
املدرسية(.((1

االبتــدايئ .وكــا تقــول إحــدى األســتاذات« :التالمــذة
مضطربــون للغايــة يف الســنة األوىل مــن املدرســة االبتدائيــة.
يجــب أن تكــوين معلمــة ،ومربي ـةً ،وأحيان ـاً أم ـاً أيضاً»(مقابلــة
مــع أســتاذة يف مدرســة ابتدائيــة).
وتعتــر مهمــة أســاتذة التعليــم الثانــوي الذيــن يواجهــون
تالمــذة يف ســن املراهقــة أكــر تعقي ـ ًدا .ففــي بعــض األحيــان،
تتوتــر العالقــات بينهــم ،وتنــذر بالتدهــور ،كــا يقــول هــذا
األســتاذ« :ال أشــعر باألمــان يف املؤسســة .بعــض التالمــذة
عنيفــون جــدا ً .لقــد تعــرض أســاتذة العتــداءات جســدية
داخــل املؤسســة» (مقابلــة مــع أســتاذ يف ثانويــة إعداديــة).
ويتكــرر هــذا الشــعور بانعــدام األمــن ،وبالخــوف مــن العنــف،
املعــاش فعــا أو املحتمــل ،عــدة مـرات يف شــهادات األســتاذات
اللــوايت يبــدو أنهــن معرضــات لــه أكــر مــن األســتاذة .تقــول
إحداهــن« :أنــا أتعــرض أحيانـاً للعنــف اللفظــي .ويف حالــة
حــدوث مشــكلة ،تتدخــل اإلدارة عندمــا يطلــب األســتاذ ذلــك،
أو عندمــا تبــدأ املشــكلة يف الكــر» (مقابلــة مــع أســتاذة يف
مدرســة ابتدائيــة) .وتصــف أســتاذة أخــرى وضعــاً يســتحق
االهتــام« :عندمــا نقــوم بحراســة االمتحانــات اإلشــهادية،
نكــون مهدديــن رصاحــة .هنــاك مــن يغمــض عينيــه ويســمح
للتالمــذة بالغــش خوفــا منهــم» (مقابلــة مــع أســتاذة يف
الثانــوي التأهيــي).

ونتيجــة لذلــك ،يواجــه األســاتذة العاملــون يف األحيــاء الشــعبية
الحرضيــة صعوبــات مل يتــم إعدادهــم لهــا مــن قبــل .ويعيــش
عــدد مــن التالمــذة يف تلــك ألحيــاء أوضاعــا اجتامعيــة هشــة،
وينقلــون تجاربهــم الحياتيــة إىل األقســام الدراســية .وكث ـرا مــا
يقومــون بســلوكات تنــم عــن العدوانيــة والشــغب واملشاكســة،
أو تعــر ،عــى العكــس مــن ذلــك ،عــن الخــوف ،والكبــت،
واالنطــواء عــى الــذات ،كــا يشــهد عــى ذلــك أحــد األســاتذة
بقولــه« :لدينــا تالمــذة يعيشــون هشاشــة اجتامعيــة:
الطــاق ،والســجن ،وبطالــة اآلبــاء ،والفقــر ...ال يتمكــن هــؤالء
التالمــذة مــن متابعــة الــدروس .بعضهــم يصبــح عنيفــا يف وغالبــا مــا تكــون املســافات الطويلــة التــي يقطعهــا بعــض
القســم ،وتجــاه أصدقائهــم ( »...مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة األســاتذة كل يــوم للوصــول إىل مق ـرات عملهــم جــد مكلفــة
مــن حيــث الجهــد ،والوقــت ،واملــال ،وتســاهم ،بالتــايل ،يف
مــن أســاتذة التعليــم االبتــدايئ).
تغذيــة تغيباتهــم وتأخراتهــم عــن العمــل .وتجــدر اإلشــارة إىل
إن عمــل التنشــئة االجتامعيــة ،الــذي يعتــر أساســياً ،بــل أن األســاتذة يعتــرون الصعوبــات املرتبطــة بالســكن والنقــل
ورشطـاً مســبقاً ألي شــكل مــن أشــكال التعليــم ،هــو االســتجابة اليومــي أحــد شــواغلهم الرئيســية التــي تؤثــر ســلبا يف دوافعهــم
الطبيعيــة لهــذه املشــاكل ،وخاصــة يف مرحلــة التعليــم ومعنوياتهــم.
وعــاوة عــى ذلــك ،توصــف الحيــاة اليوميــة للمدرســن يف
العــامل القــروي بأنهــا قاســية وصعبــة بســبب البعــد ،والعزلــة،
ونــدرة وســائل النقــل ،وصعوبــة إيجــاد ســكن الئــق ...كــا
يقــول هــذا األســتاذ « :أنــا أعيــش بعيــدا عــن املدرســة.
وهنــاك غيــاب لوســائل النقــل .يف أفضــل الحــاالت ،تلزمنــي
زلــت
ســاعة وعرشيــن دقيقــة لــي أصــل إىل املدرســة ...مــا ُ
معرضً ــا لجميــع أنــواع التهديــدات( »...مقابلــة مــع أســتاذ إطــار
األكادمييــات يف اإلعــدادي).

 . 8الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،الربنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تالمــذة الجــذع املشــرك PNEA-2016،
2017
 . 9تقرير الربنامح الوطني لتقييم مكتسبات التالمذة  2019يف طور اإلنجاز ،تم تنفيذ الدراسة خالل شهر ماي .2019
10 . Ibid
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 .2نظرة األساتذة إلى مهنتهم

برهــن البحــث العلمــي عــى الصعيــد الــدويل( ((1عــى أن
معتقــدات األســاتذة وتصوراتهــم ومواقفهــم بخصــوص
مهنتهــم ،ودورهــم ،ومكانتهــم االجتامعيــة تؤثــر بشــكل قــوي
يف التزامهــم ،ومشــاركتهم ،ومامرســاتهم يف األقســام الدراســية.
فــاذا عــن األســاتذة املغاربــة؟

 .2.1إدراك المهنة ومكانتها في المجتمع

يظهــر مــن شــهادات األســاتذة أن رأيهــم حــول مهنتهــم
ودورهــم يف املجتمــع رأي إيجــايب عــى العمــوم :فهــم يعتــرون
مهنتهــم «مهنــة نبيلة»«،تســاهم يف تكويــن املواطــن الصالــح»،
و«مهنــة الخدمةاالجتامعية...».وقــد وردت عــى ألســنتهم عــدة
عبــارات وأوصــاف إيجابيــة تعــر عــن قيمــة هــذه املهنــة.
ولكــن ،إذا كان أغلــب األســاتذة الذيــن شــملهم االســتطالع
ينظــرون إىل مهنتهــم ودورهــا يف املجتمــع نظــرة إيجابيــة،
فإنهــم ،يف املقابــل ،يعتقــدون أنهــا قــد تدهــورت عــى عــدة
مســتويات .فعــى املســتوى املهنــي ،يــرون أن اإلصالحــات
املتتاليــة التــي عرفهــا النظــام الرتبــوي قــد تجاهلتهــم ،كــا
تقــول أســتاذة يف االتعليــم االبتــدايئ« :هنــاك تغيــر يف
الشــكل .خطــط اإلصــاح واالســراتيجيات...كل هــذا يبــدو
رائعــا ،ولكــن يف الواقــع ،يف القســم ،مل يتغــر أي يشء بالنســبة يل
كأســتاذة .نفــس الربامــج ،نفــس املحتويــات ،نفس املامرســات...
دامئــا نفــس الوســائل :الســبورة والطباشــر» (مقابلــة بؤريــة مــع
مجموعــة مــن أســاتذة التعليــم االبتــدايئ).
يتقاســم األســاتذة هــذا املوقــف عــى نطــاق واســع ،بغــض
النظــر عــن الســلك التعليمــي والفئــة العمريــة اللذيــن ينتمــون
إليهــا .ويرجــع ذلــك ،عــى وجــه التحديــد ،إىل إقصــاء مهنــة
التعليــم مــن كل اإلصالحــات التــي عرفهــا النظــام الرتبــوي ،كــا
يقــول هــذا األســتاذ« :أصبحــت مهنــة التدريــس متجــاوزة
اليــوم بالنســبة لتطــور املجتمــع ومتطلبــات املدرســة ألنهــا مل
تحــظ باملكانــة التــي كان يجــب أن تكــون لهــا يف كل إصــاح».
(مقابلــة بؤريــة مــع مجموعــة مــن أســاتذة التعليــم االبتــدايئ).
عــى الصعيــد االجتامعــي ،يــرى األســاتذة املبحوثــون ،يف
غالبيتهــم ،أن وضعهــم االجتامعــي قــد تدهــور يف العقــود
األخــرة .تقــول أســتاذة « :إن صــورة األســتاذ تتدهــور
باســتمرار يف املجتمــع» (مقابلــة مــع أســتاذة يف االبتــدايئ) .ومع

ذلــك ،فــإن تحليــل تصــورات األســاتذة تبعــا لســنهم ،يكشــف
عــن وجــود اختالفــات بــن األجيــال يف نطرتهــم إىل املكانــة
االعتباريــة ملهنــة األســتاذ .فعــى ســبيل املثــال ،مييــل األســاتذة
الشــباب إىل االنتقــاص مــن قــدر مكانتهــا ،وســمعتها ،مقارنــة
مــع زمالئهــم األكــر ســنا ،كــا تقــول هــذه األســتاذة البالغــة
مــن العمــر  38عامـاً« :بالنســبة لجيــي ،األســتاذ هــو شــخص
ناجــح اجتامعيـاً .وهــذا ،يف الواقــع ،هــو مــا دفعنــي إىل اختيــار
هــذه املهنــة ألننــي كنــت معجبــة بأســاتذيت .لكــن ليــس هــذا
هــو الحــال اليوم»(أســتاذة يف ثانويــة تأهيليــة) .أمــا األســاتذة
األكــر ســنا ،فهــم يعتقــدون ،مــن جهتهــم ،أن األجيــال الجديــدة
مــن األســاتذة يوجــدون يف وضــع أفضل مــا كان عليــه وضعهم،
مــن حيــث الدخــل ،وظــروف العيــش املوضوعيــة .وبعبــارة
أخــرى ،يشــعر األســاتذة الشــباب بــأن الســمعة االجتامعيــة
للمهنــة قــد تدهــورت مقارنــة عــا كانــت عليــه لــدى األجيــال
الســابقة ،يف الوقــت التــي تركــز هــذه األخــرة عــى التحســن
الــذي عرفــه دخــل األســاتذة الجــدد ،وظروفهــم املعيشــية.
ويف جميــع الحــاالت ،أظهــرت عدة دراســات أن األســاتذة مييلون
إىل النظــر نظــرة ســلبية إىل مهنتهــم أكــر مــا تفعــل باقــي
فئــات املجتمــع األخــرى( .((1وبهــذه الطريقــة ،يعيــدون إنتــاج
التصــور الســائد يف املجتمــع عــن مهنــة التعليــم .وبالفعــل ،فقد
أظهــرت نتائــج البحــث الوطنــي حــول األرسة والرتبيــة أن هــذه
املهنــة ال تتمتــع دامئــا «ببعــض االحـرام والســمعة االجتامعيــة
الطيبــة» .وحســب نتائــج هــذا البحــث ،فــإن  % 8.8فقــط مــن
اآلبــاء واألمهــات الذيــن لديهــم طفــل واحــد عــى األقــل يـراوح
عمــره بــن  3و 22عامــا ،هــم الذيــن اختــاروا مهنــة األســتاذ ملــا
طلــب منهــم ذكــر املهنــة التــي يتمنونهــا ألبنائهــم( .((1واحتلــت
مهنــة التعليــم املرتبــة الرابعــة غــر بعيــد عــن مهــن «الــدريك/
الرشطي/الجندي/رجــل ســلطة» بنســبة اختيــار بلغــت 11.3
 .%املهــن التــي اختارهــا املســتجوبون بكــرة هــي وظائــف
القطــاع العــام ( 28.2يف املائــة) ،واملهــن الحــرة مثــل الطبيــب،
واملحامــي ،واملهنــدس .)26,2%( ...واألهــم مــن ذلــك ،هــو أن
مهنــة التعليــم تجــذب اإلنــاث أكــر مــا تجــذب الذكــور .ذلــك
أن مــا يقــرب  %24مــن اآلبــاء واألمهــات الذيــن لديهــم ابنــة
واحــدة عــى األقــل ي ـراوح عمرهــا بــن  3و 22ســنة اختــاروا
التعليــم مهنــة لبناتهــم .وأكــر مــن ذلــك ،تحتــل مهنــة التعليــم
املرتبــة األوىل يف قامئــة املهــن التــي يتمناهــا آلبــاء ألبنائهــم يف
املناطــق القرويــة بنســبة  %35.2مــن اإلجابــات املحصــل عليها.

11 . Powers, S. W., Zippay, C., & Butler, B. (2006). Investigating Connections Between Teacher Beliefs and Instructional Practices with Struggling Readers.
Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 47 (2).
12 . Le rôle crucial des enseignants : Attirer, former et retenir des enseignants de qualité, OCDE, 2005
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وتتــاىش هــذه النتائــج مــع املعطيــات التــي توصــل إليهــا
هــذا البحــث .ومــن بــن األســباب التــي تجعــل اإلنــاث ميلــن
إىل اختيــار مهنــة التدريــس أكــر مــن الذكــور ،ذكــر العديــد
مــن األســتاذات اللــوايت تــم اســتجوابهن أن التدريــس «يناســب
املــرأة» و«يخلــق التــوازن بــن متطلبــات العمــل ،وشــواغل
الحيــاة الشــخصية».
يجــب أن نوضــح ،مــع ذلــك ،أن النظــام األســايس لألســاتذة قــد
عــرف بعــض التغيـرات خــال املــدة الفاصلــة بــن تاريــخ جمــع
معطيــات الدراســة الوطنيــة حــول األرس والرتبيــة ،وتاريــخ نــر
نتائجهــا .ليــس مســتبعدا أن يكــون االســتقرار الوظيفــي أحــد
األســباب التــي حــددت اختيــارات اآلبــاء .فنحــن نعلــم إىل أي
مــدى ميكــن أن يكــون للوضــع الجديــد لألســتاذ (أســتاذ إطــار
األكادمييــة) الــذي كان يعتــر هشــا وغــر مســتقر أثــر عــى
أفضليــات الوالديــن فيــا يتعلــق بالوظائــف التــي يتمنونهــا
ألبنائهــم.

وتتعلــق الفئــة األوىل بسياســة التوظيــف نفســها .يــرى غالبيــة
األســاتذة الذيــن متــت مقابلتهــم« ،متعاقديــن» كانــوا أو
«موظفــن» ،أن الحجــج املعتمــدة لتربيــر اللجــوء إىل هــذا النوع
مــن التوظيــف ،والتــي تتصــل ب «جهويــة( »((1األكادمييــات
و«اســتقالليتها( »((1باطلــة ليــس لهــا أي معنــى ،كــا يــرى
هــذا األســتاذ« :هــذه السياســة تســتجيب لحاجــة ملحــة
إىل األســاتذة لســد الخصــاص برسعــة وبأقــل تكلفــة ممكنــة»
(مقابلــة بؤريــة مــع جامعــة مــن أســاتذة الثانــوي اإلعــدادي).
والحــال أنه»،يجــب أن يكــون األســتاذ يف منــأى عــن الحلــول
املرتجلــة واملســتعجلة «(مقابلــة بؤريــة مــع جامعة من أســاتذة
الثانــوي التأهيــي) .وينضــاف إىل هــذه املؤاخذات عدم اتســاق
موقــف قطــاع الرتبيــة الوطنيــة وتغرياتــه .ذلــك أن التخــي
عــن نظــام العقــود ،ومراجعــة النظــام األســايس لألســاتذة أطــر
األكادمييــات يعطــي االنطبــاع بــأن هــذه السياســة «عشــوائية»،
و«ال تســتند إىل رؤيــة واضحــة».

وتتعلــق الفئــة الثانيــة مــن هــذه املؤاخــذات باآلثــار املرتتبــة
 .2.2النظرة إلى الوضع القانوني الجديد لألستاذ
عــن سياســة التوظيــف الجديــدة .فقــد خلقــت هذه السياســة،
وتقديره
إىل جانــب أسســها املوضوعيــة ،تؤثــر الكيفيــة التي يصــاغ وينفذ يف الواقــع ،فئتــن متازيتــن مــن األســاتذة :األســاتذة املوظفــون
بهــا العمــل العمومــي يف مــدى مقبوليتــه .وال تحيــد السياســة مــن جهــة ،واألســاتذة املتعاقــدون مــن جهــة أخــرى.
الجديــدة لتوظيــف األســاتذة عــن هــذه القاعــدة .وبالفعــل ،وعــى املســتوى املهنــي ،أدت هــذه السياســة إىل تبخيــس
يكشــف هذاالبحــث أن نظــرة غالبيــة األســاتذة لهــذه السياســة مهنــة التدريــس ،وخلــق شــعور قــوي بعــدم االســتقرار لــدى
ســلبية وتعــود ،يف جــزء كبــر منهــا ،إىل االختــاالت التــي عرفتهــا األســاتذة ،كــا تشــهد عــى ذلــك هــذه الشــهادات« :جئــت
عمليــة تنفيذهــا (الجدولــة ،والصياغــة ،والتنفيــذ.)...
إىل هــذه املهنــة هرب ـاً مــن البطالــة ،وهــذا هــو حــال زمــايئ.
وتجــدر اإلشــارة ،يف البدايــة ،إىل أن العديــد مــن األســاتذة الذين هــذا يقــول الكثــر عــن املهنــة ،ومكانتهــا ،وظــروف مزاولتهــا.
متــت مقابلتهــم يعرتفــون بالجوانــب اإليجابيــة لهــذه السياســة ،بالنســبة للغالبيــة منــا هــي مهنــة مؤقتــة ،يف انتظــار العثــور
ويعتقــدون أنــه كان باإلمــكان أن تكــون عامـاً تغيــر إيجــايب يف عــى مــا هــو أفضــل»« .أنــا يف وضــع غــر مســتقر .أعمــل وأنــا
العالقــات بــن األســاتذة واإلدارة .ويعتــرون التوظيــف الجهــوي أشــعر بأنــه ميكــن أن أطــرد يف أي وقــت .هــذا يؤثــر عــي
لألســاتذة عمــا مالمئــا ألنــه ميكــن مــن حــل عــدة مشــاكل ،بشــكل كبــر ،وال يســمح يل باالنخــراط حقــا يف مــا أفعلــه»
وخاصــة منهــا مشــكلة التعيينــات .كــا يعتــرون تفويــض (مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة أطــر األكادمييــات).
تدبــر األســاتذة إىل األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن
أمـرا إيجابيــا ،ألنــه يســمح باختصــار حلقــات الرتاتــب اإلداري،
وتيســر التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن عــى صعيــد الجهــة.

ومــن ناحيــة أخــرى ،يالحــظ أن مؤاخــذات األســاتذة عــى هــذه
السياســة كثــرة ،وميكــن تصنيفهــا إىل فئتــن وفــق صياغتهــا
ونتائجهــا.

بالنســبة لألســاتذة أطــر األكادمييــات الذيــن متــت مقابلتهــم،
اتخــذ «عــدم اســتقرارهم» «ووضعهــم القانــوين» ،و«دونيتهــم»
باملقارنــة مــع األســاتذة املوظفــن أشــكاالً مختلفــة ،كــا تقــول
هــذه الشــهادات« :بعــض األســاتذة يعذبــون مــن قبــل
مديــري املؤسســات .لديهــم اســتعامالت زمــن مشــحونة،
تســند إليهــم االقســام الصعبــة( )...يتــرف بعــض املديريــن
وكأن مصــر األســتاذ املتعاقــد يف أيديهــم»( .مقابلــة بؤريــة مــع

 . 14رغــم التخــي عــن العقــد وإدمــاج األســاتذة املتعاقديــن يف إطــار االكادمييــات ،بقــي مصطلــح التعاقــد مســتمرا يف االســتعامل مــن طــرف أغلــب الفاعلــن.
وتظهــر جليــا التفرقــة بــن األســتاذ املتعاقــد واألســتاذ املوظــف يف الحــوارات مــع األشــخاص املســتجوبني.
 . 15مجموعة بؤرية لألساتذة السلك الثانوي التأهييل بتاريخ  24دجنرب  2019مبراكش.
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أســاتذة أطــر األكادمييــات) .وكث ـرا مــا يتكــون لــدى بعضهــم،
بســبب نظامهــم هــذا ،شــعور بالنقــص إزاء زمالئهــم اآلخريــن،
كــا يقــول هــذا األســتاذ« :يف اجتامعــات مجلــس القســم،
يشــعر بعــض الزمــاء بأنــه ال يحقــق لهم أخــذ الكلمة .بالنســبة
لهــم نحــن متعاقــدون ،إذن غــر مكونــن تكوينــا جيــدا؛ لذلــك
علينــا أن نصمــت ونســتمع ونتبــع مــا يقولونــه لنا»(مقابلــة
بؤريــة مــع أســاتذة أطــر األكادمييــات).

تعطــي تجربــة بعــض البلــدان الناميــة التــي اختــارت هــذه
السياســة يف التوظيــف فكــرة عــن املخاطــر التــي تنطــوي عليها.
وهكــذا ،فمــن حيــث الكفايــات ،األســاتذة «املتعاقــدون» هــم،
عــى العمــوم ،أقــل تأهيــا وكفــاءة مــن زمالئهــم املوظفــن.
فهــم تلقــوا تكوينــا ضعيفــا ،وقــد ال يتلقــون أي تكويــن عــى
اإلطــاق ،قبــل توليهــم مناصبهــم .وكثـرا مــا يعينــون يف أصعــب
املناطــق ،وال يســتفيدون مــن أيــة مواكبــة أو دعــم(.((1

ومــع ذلــك ،فــإن عــدد هــذه الحــاالت محــدود ،وأغلبيــة
األســاتذة أطــر األكادمييــات يشــهدون بالدعــم الــذي يتلقــون
مــن باقــي الفاعلــن الرتبويــن يف مؤسســاهم (مدرســون،
ومديــرون ،ومفتشــون تربويــون).

يف البــرو ،وجــدت دراســة للبنــك الــدويل أن األســاتذة
«املتعاقديــن» يتغيبــون أكــر مــن زمالئهــم املوظفــن بنســبة
 12إىل  .13%وخلصــت تلــك الدراســة إىل أن هــذا االختــاف
يرجــع ،جزئيــا ،إىل هشاشــة نظامهــم األســاس؛ مــا يدفعهــم
إىل مزاولــة أنشــطة مهنيــة أخــرى مــوازاة مــع مهنــة التعليــم،
والســعي إىل تــرك هــذه املهنــة مبجــرد الحصــول عــى وظيفــة
أخــرى أكــر اســتقرارا(.((1

عــى الصعيــد االجتامعــي ،يعــاين األســاتذة أطــر األكادمييــات
مــن صورتهــم ،ووضعهــم االجتامعــي .لقــد أدت سياســة
التعاقــد والعمليــة التــي تلتهــا إىل تكويــن فكــرة ســلبية عنهم يف
املجتمــع ،كــا تظهــر هــذه الشــهادة« :نحــن نعيــش وضعيــات
إهانــة تتكــرر كل يــوم .يف املؤسســة ،يــأيت بعــض آبــاء التالمــذة،
يف بعــض األحيــان ،لتقديــم شــكوى ،ألنهــم ال يريــدون أن يدرس
أوالدهــم عنــد أســتاذ « متعاقــد» .بالنســبة لهــم املتعاقــد ليــس
أســتاذا جيــدا .حتــى التالمــذة يف بعــض األحيــان يهينوننــا
ويرصخــون يف وجوهنــا« :أنــت مجــرد متعاقــد» (مقابلــة
بؤريــة مــع أســاتذة أطــر األكادمييــات).

وأخـرا ً ،تجــدر اإلشــارة إىل أن العديــد مــن املنظــات الدولية
ال تتبنــى التعاقــد ،وتدعــو ،عــى العكــس مــن ذلــك ،إىل تكويــن
هيئــة تدريــس مكونــة تكوينــا جيــدا ،وتوظيفهــا وفــق أحــكام
ورشوط موحــدة .وتنــص هــذه املنظــات ،كذلــك ،عــى وضــع
اســراتيجيات تنهــي نظــام التوظيفــات املوازيــة ،وتدمــج
األســاتذة املتعاقديــن مــع باقــي األســاتذة يف هيئــة تعليــم
واحــدة(.((1
(((1

تتمثــل املفارقــة التــي رافقــت وضــع هــذه السياســة العموميــة
الجديــدة يف مجــال توظيــف األســاتذة  ،من ناحيــة يف ،التوظيف
لتلبيــة الحاجــات املرتاكمــة مــن األســاتذة ،ومــن ناحيــة أخــرى،
يف منــح األســاتذة الجــدد ،منــذ البدايــة ،نظامــا أساســيا جديــدا،
رسعــان تبــن أنــه هــش ،وغــر مســتقر ،أي مرفــوض.

هــذا وميكــن لنظــام «التعاقــد» أن يالحــق األســاتذة يف حياتهــم
اليوميــة ،ويؤثــر يف عالقاتهــم االجتامعيــة ،كــا يقــول هــذا
األســتاذ« :لقــد وجــدت صعوبــة كبــرة يف اســتئجار شــقة.
غالبيــة املالكــن الذيــن اتصلــت بهــم قالــوا يل «ال»مبجــرد مــا
اكتشــفوا أننــي «متعاقــد» .بالنســبة لهــم ،وضعــي املهنــي
غــر مســتقر .إذن ،أنــا لســت ذي ســعة» (مقابلــة بؤريــة مــع
وهكــذا ،فــإن فرصــة اعتــاد أســاليب توظيــف جديــدة لتجديد
أســاتذة أطــر األكادمييــات).
هيئــة التدريــس ،بأعــداد كبــرة ،وبجــودة عاليــة ،قــد فوتتهــا
هــذه بعــض أوجــه اآلثــار الســلبية وغــر املتوقعــة لسياســة سياســة وتدبــر مل يكونــا ناجحــن.
التوظيــف الجديــدة التــي أرســت نظامــا مزدوجــا داخــل مهنــة
التعليــم (املتعاقــدون /املوظفــون) ،وســاهمت يف هشاشــة  .3آفاق األساتذة المستقبلية وتطلعاتهم
المهنية
هيئــة التدريــس .وقــد ولــدت هــذه السياســة اإلحبــاط
لــدى األســاتذة املتعاقديــن بســبب التمييــز بينهــم وزمالئهــم يبــن تحليــل نتائــج الدراســة أن األســاتذة ،عمومــا ،يعتــرون
املوظفــن ،وخاصــة فيــا يتعلــق مبســارهم املهنــي وتطــوره ،آفاقهــم املســتقبلية محــدودة ومحاطــة ،يف كثــر مــن األحيــان،
بــروط ملزمــة .وتختلــف تطلعاتهــم وطموحاتهــم باختــاف
وبنظــام التقاعــد.
16 . Chudgar, A., Chandra, M., Razzaque, A., (2013), Alternative forms of teacher hiring in developing countries and its implications: a review of literature,
Teaching and Teacher Education 37 (2014
17 . Fyfe, A., (2007). The use of contract teachers in developing countries: Trends and impact. Genève: OIT.
18 . ILO/UNESCO (2010), “Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel: Report”,
10e session, Paris, 28 septembre–2 octobre 2009
19 . Examens du cadre d’évaluation de l’Éducation au Maroc, OCDE, 2018.
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أســاك التعليــم التــي ينتمــون إليهــا .ذلــك أن عالقتهــم باملهنــة،
وخربتهــم ،وتجربتهــم املدرســية ،تجعلهــم يتصورون مســتقبلهم
إمــا داخــل النظــام الرتبــوي ،أو خارجــه.
وهكــذا ،يحــدد غالبيــة أســاتذة التعليــم االبتــدايئ ملســتقبلهم
املهنــي آفقــن رئيســيني .األفــق األول ،وهــو الســائد ،هــو التطور
داخــل النظــام الرتبــوي ،وااللتحــاق بهيئــة التفتيــش الرتبــوي أو
بهيئــة اإلدارة الرتبويــة .هــذا الخيــار هــو الــذي يتكــرر بكــرة
يف خطاباتهــم .فمهنــة املفتــش مغريــة ،يحلــم بهــا العديــد
مــن األســاتذة .وتعتــر «مريحــة» ،و»ذات أجــر جيــد» ،و»مرنــة
مــن حيــث ســاعات العمــل» ،و»تفتــح الطريــق أمــام فــرص
جديــدة» .ويف املقابــل ،ال تحظــى مهنــة مديــر املؤسســة بنفــس
التقديــر .فالغمــوض الــذي يحيــط الوضــع القانــوين للمديــر،
وكــرة مهامــه ،واإلكراهــات املرتبطــة بتدبــر املؤسســات مــن
العوامــل التــي ال تشــجع األســاتدة عــى اإلقبــال عليهــا.
تــازم هــذه الخيــارات عــدة إكراهــات ،ألن مثــة «مثن ـاً يجــب
أداؤه» يف املقابــل .إذ يجــب عــى الراغبــن يف االلتحــاق
بالتفتيــش ،مثــا ،متابعــة دورة تكوينيــة ملــدة ســنتني يف
الربــاط ،وقبــول تعيــن جغ ـرايف جديــد تبعــا لحاجــات اإلدارة.
لــذا ،عــر العديــد مــن األســاتذة ،وخاصــة منهــم كبــار الســن،
عــن عــدم اســتعدادهم «لخــوض هــذه املغامــرة» ،كــا يوضــح
ذلــك هــذا األســتاذ« :لقــد أرهقنــي العمــل يف العــامل
القــروي لعــدة ســنوات .ال أســتطيع تحمــل تعيــن جغــرايف
جديــد وكل مــا يرتتــب عنــه .وباإلضافــة إىل ذلــك ،لــدي أوالد
يتابعــون دراســاتهم يف التعليــم العــايل ويحتاجونني .ال أســتطيع
الذهــاب ملــدة عامــن للتكويــن يف الربــاط» (مقابلــة مــع أســتاذ
يف مدرســة ابتدائيــة).

التعليــم الثانــوي ،كــا هــو حــال أســاتذة التعليــم االبتــدايئ.
ولعــل وجــود رتبــة خاصــة (خــارج الســلم) يف نظامهــم األســاس،
والعــدد املحــدود نســبيا مــن ســاعات العمــل الواجبــة عليهــم،
وإمكانيــة مامرســة أنشــطة أخــرى مــوازاة مــع عملهم الرســمي،
وال ســيام بالنســبة ملــدريس املــواد العلميــة ،هــي التــي تــرف
اهتاممهــم عــن ذلــك االختيــار .ومــن ناحيــة أخــرى ،إن نســبة
كبــرة مــن أســاتذة التعليــم الثانــوي الذيــن متــت مقابلتهــم
يحملــون شــهادة الدكتــوراه ،أو يوجــدون قيــد إعدادهــا،
ويســتعدون لاللتحــاق بالتعليــم العــايل .ويواصــل آخــرون
دراســاتهم يف املاســر ســعيا وراء نفــس الهــدف.
ينبغــي أن نســجل عــدم املســاواة املوجــودة بــن أســاتذة
األســاك التعليميــة املختلفــة مــن حيــث فــرص التطــور املهنــي
املتاحــة لهــم ،إذ ال يحــق ألســاتذة التعليــم الثانــوي اإلعــدادي،
مثــا ،أن يلجــوا التفتيــش الرتبــوي؛ بينــا ال يســتطيع أســاتذة
التعليــم االبتــدايئ الرتشــح ملباريــات مركــز التوجيــه والتخطيــط.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن التحــاق جميــع أطــر األســاتذة بهيئــة
التفتيــش الرتبــوي كان مســتبعدا بــن ســنتي  1999و2010
بســبب إغــاق املركــز الوطنــي لتكويــن املفتشــن طيلــة هــذ
املــدة.

يتوفــر األســاتذة أطــر األكادمييــات الذيــن متــت مقابلتهــم
عــى رؤيــة أقــل وضوحــا بخصــوص مســتقبلهم املهنــي .تقــول
أغلبيتهــم إنهــم ال يســتطيعون التخطيــط للمســتقبل قبــل أن
يتضــح نظامهــم األســايس ،ووضعيتهــم اإلداريــة .يقــول هــذا
األســتاذ« :يقولــون لنــا إن لدينــا نفــس الحقــوق التــي يتمتع
بهــا األســاتذة اآلخــرون .ميكــن لنــا ،بالتــايل ،الرتشــح ملباريــات
التفتيــش الرتبــوي أو إلدارة املؤسســات .لكــن لســت أدري إن
كان هــذا صحيحــا .مــع كل الوعــود التــي مل يتــم الوفــاء بهــا،
األفــق الثــاين الــذي يفكــر فيــه العديــد مــن األســاتذة وال ســيام
أجــد صعوبــة يف أن أصــدق بها»(مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة
أســاتذة التعليــم االبتــدايئ ،هــو التقاعــد املبكــر ،والتفــرغ
أطــر األكادمييــات).
ملزاولــة مهنــة أخــرى .ومــن األســباب الرئيســية التــي تدفــع
هــؤالء األســاتذة إىل تصــور مســتقبلهم خــارج النظــام الرتبــوي ،يــرى آخــرون أنهــم يزاولــون التدريــس بصــورة مؤقتــة فقــط،
صعوبــة ظــروف العمــل ،والزيــادة يف ســن اإلحالــة عــى كــا يوضــح هــذا األســتاذ إطــار األكادمييــة« :وضعنــا غــر
التقاعــد ،وغيــاب آفــاق لتحســن الوضــع املهنــي ،والوضــع مســتقر ،وال يســمح لنــا باالســتقرار الــذي هــو أســايس ملامرســة
االجتامعــي لألســتاذ ،وصورتــه التــي يعتقــد البعــض أن وســائل هــذه املهنــة .كيــف ميكــن يل أن ألتــزم ،وأبــذل الجهــد ،وأنــا
أعلــم أنــه ميكــن طــردي يف أي وقــت .بالنســبة يل ،ســأترك
اإلعــام ،عــى وجــه الخصــوص ،قــد شــوهتها.
هــذا العمــل عنــد أول فرصــة .ويتقاســم غالبيــة زمــايئ هــذه
يوجــد فــرق ملحــوظ بــن املنظــور املســتقبيل ملــدريس التعليــم
الفكــرة» (مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة أطــر األكادمييــات).
االبتــدايئ ،ومنظــور أســاتذة التعليــم الثانــوي ،وخاصــة منهــم
أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي .فااللتحــاق بهيئــة املفتشــن
الرتبويــن ،أو هيئــة املديريــن الرتبويــن ،ال يغــري كثـرا أســاتذة
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خاتمة

يعمــل األســاتذة ،وال ســيام يف املناطــق القرويــة ،يف بيئــات
مدرســية مليئــة باإلكراهــات :اكتظــاظ األقســام الدراســية،
وضعــف مســتوى التالمــذة ،وغيــاب العتــاد البيداغوجــي...
وتؤثــر هــذه الظــروف الصعبــة يف حوافزهــم وتحمســهم ،ويف
تعلــم التالمــذة .وميكــن لظــروف العمــل غــر املناســبة أن
تثنــي أفضــل املرشــحني عــن اختيــار هــذه املهنــة.
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تقرير موضوعاتي

تســاهم ظــروف العمــل ورشوط العيــش ،ســلباً أو إيجابـاً ،تبعــا
للتجــارب الفرديــة الخاصــة ،يف تشــكيل تصــورات األســاتذة،
ونظرتهــم ملهنتهــم .ونحــن نعلــم أن النظــرة الســلبية للمهنــة،
ولقيمتهــا ومكانتهــا االجتامعيــة ،تؤثــر ســلبا يف التـزام األســاتذة
وجهودهــم .ومــن هنــا تــأيت الحاجــة إىل أخــذ هــذه األبعــاد
يف االعتبــار أثنــاء وضــع السياســة العموميــة الخاصــة بالرتبيــة
والتعليــم.

الفصل السادس.
تدبير المسار المهني واألجور
تشــكل املســائل املتصلــة ببنيــة املســار املهنــي ،واألجــور ،االبتــدايئ مــن الدرجــة األوىل.
والحوافــز بعــدا هامــا مــن أبعــاد السياســة العموميــة املتعلقــة
يرقــى أســاتذة التعليــم االبتــدايئ مــن رتبــة إىل رتبــة ومــن
باألســاتذة .ولقــد كان الشــغل الشــاغل لهــذه السياســة هــو
درجــة إىل أخــرى.
إرســاء نظــام يحــدد األدوار والكفايــات الرضوريــة ملختلــف
مراحــل الحيــاة املهنيــة ،ويكافــئ الكفــاءات ،ويســهم يف تحفيــز يعــن يف الدرجــة الثالثــة مــن إطــار أســاتذة التعليــم االبتــدايئ
األســاتذة .ويتــم تدبــر املســار املهنــي لألســاتذة((( مــن خــال الحاصلــون عــى دبلــوم أســتاذ التعليــم االبتــدايئ مــن الدرجــة
الرتقــي والحوافــز املاليــة ،وأيضــا مــن خــال آفــاق التطــور الثالثــة املســلم مــن قبــل املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة
والتكويــن.
املهنــي.
 .1الترقي خالل المسار المهني

يتم االنتقال من درجة إىل أخرى بطريقتني:

تدعــو الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح  2030-2015إىل «تدبــر
ناجــع للمســارات املهنيــة عــى أســاس املواكبــة والتقييــم،
والرتقيــة عــى أســاس االســتحقاق والجــودة واملردوديــة».
كــا تدعــو إىل «الحفــز املــادي واملعنــوي للفاعلــن الرتبويــن،
وتحســن ظــروف العمــل ،ومزاولــة املهنــة» .وتــرى الرؤيــة
	•عــن طريــق االختيــار بعــد التقييــد يف جــدول الرتقــي
االسـراتيجية أنــه يجــب تقييــم األداء املهنــي للفاعلــن الرتبويني
مــن بــن أســاتذة التعليــم االبتــدايئ املتوفريــن عــى 10
عــى أســاس شــبكات تقييــم خاصــة بــكل هيئــة« ،تشــمل
ســنوات مــن الخدمــة .وهنــا أيضــا ،حــددت حــدود الرتقيــة
مــؤرشات موحــدة ووظيفيــة لقيــاس األداء واملردوديــة».
يف 11%مــن عــدد املســتفيدين املتوفريــن عــى رشوط
ويف الســياق نفســه ،ينــص القانــون اإلطــار  17-51عــى وجــوب
الرتقــي ،ويف  %22بالنســبة للرتقــي مــن الدرجــة  1إىل
«تحديــد مهــام وكفايــات األطــر الرتبويــة...يف دالئــل مرجعيــة
الدرجــة الرئيســية.
للوظائــف والكفــاءات تعتمــد يف ...تقييــم األداء والرتقــي
تحدد معايري الرتقي باالختيار مبرسوم لوزارة الرتبية الوطنية
املهنــي» (املــادة  .)37وكذلــك« ،ســيتعني جعــل التكويــن
املســتمر إلزاميـاً ،وضمــن عنــارص تقييــم األداء والرتقــي املهنــي» يتــم الرتقــي مــن رتبــة إىل رتبــة وفقــا للمرســوم 344-62-2
املــؤرخ  8يوليــوز .1963
(املــادة .)39
	•عــى إثــر امتحــان مهنــي يفتــح يف وجــه أســاتذة التعليــم
االبتــدايئ املتوفريــن عــى  6ســنوات مــن الخدمــة ،وذلــك
يف حــدود  11%مــن عــدد املســتفيدين الذيــن تتوفــر فيهم
رشوط الرتقــي؛

يتــم الرتقــي بالكيفيــات الثــاث التاليــة املحــددة يف الجــدول
 .1.1األحكام التشريعية ومعايير الترقي
تتكــون هيئــة التدريــس مــن األطــر التاليــة :إطــار أســاتذة أســفله:
التعليــم االبتــدايئ ،وإطــار أســاتذة التعليــم الثانــوي اإلعــدادي،
وإطــار أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي ،وإطــار األســاتذة
املربزيــن للتعليــم الثانــوي التأهيــي
يشــتمل إطــار أســاتذة التعليــم االبتــدايئ عــى ثــاث درجــات:
أســاتذة التعليــم االبتــدايئ مــن الدرجــة الثالثــة ،وأســاتذة
التعليــم االبتــدايئ مــن الدرجــة الثانيــة ،وأســاتذة التعليــم
1 . Politiques efficaces pour les enseignants : perspectives PISA, OCDE 2018.
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جدول  .8جدول الرتقي من رتبة إىل رتبة
الرتبة

من الرتبة  1إىل الرتبة 2
من الرتبة  2إىل الرتبة 3
من الرتبة  3إىل الرتبة 4
من الرتبة  4إىل الرتبة 5
من الرتبة  5إىل الرتبة 6
من الرتبة  6إىل الرتبة 7
من الرتبة  7إىل الرتبة 8
من الرتبة  8إىل الرتبة 9
من الرتبة  9إىل الرتبة 10

	•التخيل عن السلمني  7و8؛

عدد السنوات

1
1
2
2
2
3
3
3
4

1
1,5
2,5
2,5
2,5
3,5
3,5
4
5

1
2
3
3,5
3,5
4
4,5
4,5
5,5

بعدالســلم العــارش ،ميكــن ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ والثانــوي
اإلعــدادي االرتقــاء يف 3رتــب أخرى ( 13يف املجموع) .ويســتلزم
الرتقــي مــن درجــة إىل أخــرى  3ســنوات مــن الخدمــة (املــادة
 102مــن الرســوم أعــاه) .وال تخضــع ترقيــة األطــر التعليميــة
اآلخــرى لنفــس الــروط.

	•تعيني األساتذة الجدد يف السلم 9؛
	•اشـراط املبــاراة لتوظيــف األســاتذة وترســيمهم بعــد فــرة
مــن التكويــن (عــوض التوظيــف املبــارش)؛
	•توحيــد الــروط النظاميــة للرتقــي باشــراط  6ســنوات
الجتيــاز االمتحــان املهنــي ،و 10ســنوات للتقييــد يف جــدول
الرتقــي باالختيــار؛
	•خلق رتب جديدة.
واجــه تنفيــذ النظــام األســايس لعــام  2003عــدة صعوبــات،
وأظهــر تطبيقــه عــى أرض الواقــع حــدوده .وتحــت ضغــط
النقابــات ،قامــت الــوزارة الوصيــة بتغيــر أو تتميــم عــدد مــن
أحكامــه ،وذلــك منــذ الســنة األوىل مــن تطبيقــه .وإجــاال،
غــرت و/أو متمــت ســتة مراســيم ،ونحــو  47مــادة مــن هــذا
النظــام األســايس (مــن أصــل  118مــادة)((( .وهكــذا:

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه املعايــر ينظمهــا املرســوم -02-2
 854املــؤرخ  10فربايــر  2003بشــأن النظــام األســايس الخــاص  -غري املرسوم -املؤرخ ب مايو  2004املادة  21؛
مبوظفــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة الــذي حــل محــل مرســوم  - / 4غــر املرســوم  2--05 176املــؤرخ  3غشــت  ،2005املــادة
(((
أكتوبــر  . 1985باملقارنــة مــع النظــام األســايس الســابق ،جــاء (((96؛
مرســوم  2003مبجموعــة مــن املســتجدات منهــا:
(((
 غري املرسوم  06.171 .2املادة  115مكرر ؛	•تغيــر نظــام الرتقــي بالحصيــص مــن نظــام تناســبي يســتند
إىل عــدد املناصــب املنصــوص عليهــا يف قانــون املاليــة إىل  -عـ ّدل املرســوم  2.07.810املــؤرخ  9يوليــوز  2007املــواد 89
نظــام تناســبي دينامــي يحتســب فيــه هــذا الحصيــص مــن و 90و 104و(((107؛
عــدد املرتشــحني الذيــن يســتوفون رشوط الرتقــي؛
 عــدل املرســوم  2-11-62املــواد  92و 96مكــرر ،و 98و99	•اعتــاد نســبة ســنوية ثابتــة للرتقــي عــن طريــق االمتحــان و 104و 105و 107و 107مكــرر ،و107مكــرر رابعــا((( ،و109
املهنــي ( )11%وعــن طريــق االختيــار بعــد التقيــد يف و 112و 115مكــرر ،و115مكــرر ثالثــا ،و 115مكــرر رابعــا،
جــدول الرتقــي ( .)11%وبالنســبة للرتقيــة إىل الدرجــة و 115مكــرر خامســا.
(((

الرئيســية ،تبلــغ هــذه النســبة % 22؛
 املرســوم  34 .14. 2املــؤرخ  5فربايــر  2014ع ـ ّدل املــواد 17	•فتــح بــاب الرتقــي إىل الســلم  11يف وجــه عــدة فئــات ،و 23و((( 27و 115سادســا؛
وخاصــة أســاتذة التعليــم االبتــدايئ؛
وتتعلــق غالبيــة هــذه التغيــرات باألســاتذة الذيــن متــت

 . 2مرسوم رقم  2.85.742صادر يف 18من محرم  4(1406أكتوبر  )1985بشأن النظام األسايس الخاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية
 . 3قامــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والنقابــات بعــدة اتفاقيــات متــت ترجمتهــا بتغي ـرات عــى النظــام األســايس  /بتاريــخ  28ينايــر  ،2004و 14ينايــر  ،2005و1
غشــت  2007و 26ابريــل .2011
 . 4الجريدة الرسمية رقم  5212بتاريخ  13مايو 2004
 . 5الجريدة الرسمية رقم  5346بتاريخ  25غشت 2005
 . 6الجريدة الرسمية رقم  5457بتاريخ  18دجنرب 2006
 . 7الجريدة الرسمية رقم  5544بتاريخ  19يوليوز 2007
 . 8الجريدة الرسمية رقم  6007مكرر بتاريخ  27دجنرب 2011
 . 9الجريدة الرسمية رقم  6229بتاريخ  10فرباير 2014
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تقرير موضوعاتي

مراجعــة عــدة جوانــب مــن مســارهم املهنــي ،كمــدة التكويــن،
ورشوط تغيــر الدرجــة ،ومعايــر الرتقــي ،إلــخ.
كــا رفــع النظــام األســايس لســنة  2003عتبــة الســنوات
املطلوبــة للرتقــي مــن  6إىل  10ســنوات للرتقــي باالختيــار
بعــد التقييــد يف جــدول الرتقــي ،ومــن  4إىل  6ســنوات الجتيــاز
االمتحــان املهنــي؛ وهــو مــا أطــال املــدة الالزمــة للرتقــي .وبلــغ
عــدد مــن األســاتذة ،وال ســيام مــن الجيــل األول ،ســن التقاعــد
قبــل أن يصلــوا إىل الســلم (.11((1

يوضــح هــذا األســتاذ« :ال توجــد آليــة للتمييــز بــن األســاتذة
الذيــن يبذلــون جهــودا ً والذيــن ال يفعلــون ذلــك .ميكــن أن
تعمــل مــع  48تلميــذ يف القســم ،وتحســن مســتواهم بشــكل
كبــر ،دون أن يحتســب لــك ذلــك يف أي مــكان .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،قــد يكــون هنــاك أســتاذ يعمــل مــع  20تلميــذ وتلميــذة
فقــط يف القســم ،وال يبــذل إال قليــا مــن الجهــد ،أو ال يبــذل
أي جهــد مــع التالمــذة ،ويحصــل يف نهايــة املطــاف عــى نفــس
نقطــة التقييــم التــي حصلــت عليهــا أنــت .واألســوأ مــن ذلــك،
ميكــن أن يحصــل عــى نقطــة أفضــل مــن نقطتــك» (مقابلــة
مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة).

وابتــداء مــن عــام  ،2012ويف أعقــاب إرســاء املراكــز الجهويــة
ملهــن الرتبيــة والتكويــن ،صــار توظيــف األســاتذة الجــدد يتــم
عــى أســاس الســلم 10؛ وهــو مــا جعــل األســاتذة املصنفــن يف ويأســف األســاتذة ،كذلــك ،لغيــاب نظــام للمكافــآت يقــوم
الســلم  9يشــعرون بالظلــم والغــن مــن ج ـراء هــذا التغيــر .عــى الجهــد واألداء .ويــرى بعــض مديــري املؤسســات أنــه
«يجــب أن تكــون هنــاك مكافــآت لتشــجيع األســاتذة الذيــن
يــدل عــدم اســتقرار النظــام األســايس ملوظفــي وزارة الرتبيــة يبذلــون جهــودا ً وتحفيزهــم .جميــع القطاعــات لديهــا هــذا
الوطنيــة عــى غيــاب اس ـراتيجية واضحــة ومســتدامة لتدبــر النــوع مــن الحوافــز ،باســتثناء هيئــة التدريس»(مقابلــة بؤريــة
املــوارد البرشيــة؛ الــيء الــذي يولــد توتـرات قويــة بــن هيئــة مــع جامعــة مــن مديــري املؤسســات التعليميــة).
التدريــس والــوزارة الوصايــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن هــذه
التغي ـرات املتكــررة لألحــكام القانونيــة تخلــق وضعيــات غــر تخصــص عــدة بلــدان تحفيـزات للمدرســن .وهــذه التحفيـزات
طبيعيــة ،وغــر معقولــة أحيانــا ،كأن نجــد يف نفــس املؤسســة أربعــة أنــواع :يرتبــط النــوع األول بصعوبــة ظــروف العمــل.
مدرســا قــى  25ســنة يف الخدمــة وال يــزال يف الســلم  ،9يف املغــرب ،توجــد تعويضــات عــن مناطــق التعيــن ،ولكنهــا
ومتــدرب جديــد وظــف مبــارشة يف الســلم  .10وقــد يُطلــب ليســت مشــجعة ،وغــر فعالــة ،وال تســاعد عــى االحتفــاظ
باألســاتذة يف املناطــق النائيــة( .((1فعــادة مــا يكــون أول تعيــن
مــن األول أن يؤطــر الثــاين ويعلمــه أصــول املهنــة.
لغالبيــة األســاتذة ،وال ســيام يف مؤسســات العليــم االبتــدايئ ،يف
 .2.1تقدير األساتذة لنظام ترقيهم
الوســط القــروي ،ويف مــدارس معزولــة وبعيــدة عــن املراكــز
تجــدر اإلشــارة ،يف البدايــة ،إىل أن الرؤيــة االســراتيجية قــد الحرضيــة .ولكــن ،ومــع مــرور الوقــت ،ينتقــل هــؤالء األســاتذة
وضعــت الكفــاءة واالســتحقاق يف مركــز إصــاح نظــام تدبــر إىل الوســط الحــري يف إطــار الحركــة االنتقاليــة؛ وهــو ما يؤدي
املســار املهنــي لألســاتذة ،ودعــت إىل «وضــع شــبكة جديــدة إىل متركــز غالبيــة األســاتذة املتمرســن يف املراكــز الحرضيــة،
للرتقــي بحســب كل هيئــة ،وتوســيع نظــام الســامل عــى نحــو وبالتــايل ،إىل تفاقــم عــدم املســاواة التــي يعــاين منهــا العــامل
يحفــز الفاعلــن الرتبويــن طيلــة حياتهــم املهنيــة ،والســعي إىل القــروي .وقــد أوصــت الرؤيــة االس ـراتيجية ،يف هــذا الصــدد،
تحقيــق املناصفــة عــى أســاس الكفــاءة واالســتحقاق يف تــويل بإيــاء اهتــام خــاص للموظفــن العاملــن يف املناطــق الصعبــة
املســؤوليات الرتبويــة والتدبرييــة والتأطرييــة»...
والنائيــة (التعويضــات املاديــة ،والســكن ،والنقــل ،والخدمــات
االجتامعيــة األخــرى ،وتجهيــز البنيــات املدرســية ،إلــخ) .يرتبــط
يســلط تحليــل هــذا الجهــاز ،وفــق نتائــج البحــث ،الضــوء عــى
النــوع الثــاين مــن الحوافــز مبســتوى كفــاءة األســاتذة .يتعلــق
اختالالتــة الرئيســية .ويــرى غالبيــة األســاتذة أن هــذا النظــام ال
األمــر مبكافــأة األســاتذة الذيــن اكتســبوا مؤهــات إضافيــة،
يأخــذ يف االعتبــار املردوديــة واألداء ،وال يشــجعهم عــى الجهــد
أو تابعــوا أنشــطة التنميــة املهنيــة ،والذيــن ثبــت تأثريهــم
والعطــاء ،وال يــرك ،بالتــايل ،مجــاالً كبــرا ً لالســتحقاق ،كــا
اإليجــايب يف تعلــات التالمــذة .ويســتند النــوع الثالــث مــن
منصفــن ،أوال مــن قبــل النظــام األســايس لســنة
 . 10يَعتــر أســاتذة الدفــع األوىل ،والذيــن تــم توظيفهــم بــن ســنتي  1972و 1986بالســلم  7و ،8أنفســهم غــر َ
 1985والــذي مينعهــم مــن متابعــة الدراســات العليــا -وهــو مــا كان مينــح لهــم فرصــة التــدرج بالشــهادة -وال يســمح لهــم باملشــاركة يف مباريــات املراكــز الرتبويــة
الجهويــة .تــم النظــام األســايس لســنة  2003والــذي راجــع بشــكل تصاعــدي عــدد ســنوات الرتقيــة .وقــد اجتمعــوا يف إطــار نقــايب ســمي «ضحايــا األنظمــة األساســية
لســنتي  1985و.2003
11 . Murnane, R. J., (2008) Educating Urban Children, NBER Working Paper 13791. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass
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الحوافــز إىل االســتحقاق مــن خــال إعطــاء مكافــآت ماديــة ،أو
الرفــع يف رواتــب األســاتذة الذيــن حصــل تالمذتهــم عــى نتائــج
جيــدة يف التقييــات املوحــدة .وأخ ـرا ،يرتبــط النــوع الرابــع
مــن الحوافــز بنــدرة الخــراء واملتخصصــن يف بعــض املــواد
التعليميــة ،أحيانــا ،وخاصــة منهــا املــواد العلميــة(.((1
يوجــه األســاتذة لنظــام الرتقــي انتقــادا آخــر يخــض االنتقــال
مــن درجــة إىل درجــة باألقدميــة الــذي يعتربونــه بطيئــا
وعشــوائيا .فنظـرا للعــدد الكبــر مــن املرتشــحني لهــذه الرتقيــة،
ونظــام الحصيــص ،فــإن عــددا قليــا منهــم فقــط هــم الذيــن
يســتفيدون منهــا .وهــذا مــا يســبب اإلحبــاط ألغلبهم.فقــد كان
عــى بعــض األســاتذة الذيــن متــت مقابلتهــم أن ينتظــروا 15
عامـاً لالنتقــال مــن درجــة إىل أخــرى .األســاتذة األوائــل الذيــن
تــم توظيفهــم يف الســلمني  7أو  ،8هــم األكــر تــررا مــن هــذه
الوضعيــة .وينطبــق الــيء نفســه عــى التقــدم مــن رتبــة إىل
رتبــة (رسيــع ،وعــادي ،وبطــيء) حيــث يســتغرق تســلق رتــب
كل ســلم ســنوات عديــدة (انظــر الجــدول أعــاه) .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،فــإن التقــدم يف الرتــب يرتجــم بزيــادة زهيــدة يف
الرواتــب .ومــن ناحيــة أخــرى ،ففــي غيــاب آليــة تقييــم
ناجعــة ،وأهــداف واضحــة لعمــل األســاتذة ،تظــل معايــر
الرتقــي الرسيــع أو البطــيء ،يف نظــر العديــد مــن األســاتذة،
غامضــة ،وتفتــح البــاب للمحابــاة واإليثــار ،وقــد تؤخــذ فيهــا
االنتــاءات السياســية و/أو النقابيــة ،أحيانــا ،بعــن االعتبــارات.

املهنــي .فعــى ســبيل املثــال ،ليــس ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ
الحــق يف الرتقــي إىل الدرجــة الرئيســية .كــا ميكــن لألســتاذ
الــذي يتســلق املراتــب وفــق النمــط الرسيــع ،وينجــح يف
االمتحانــات املهنيــة للرتقــي يف الدرجــات أن يصــل إىل ســقف
الرتقــي يف ســن مبكــرة جــدا .إن توظيــف األســاتذة مبــارشة يف
الدرجــة الثانيــة (الســلم  )10ابتــداء مــن ســنة  2012قــد جعــل
إمكانــات الرتقــي تنفــذ برسعــة .وبالفعــل ،إن بعــض األســاتذة
الذيــن متــت مقابلتهــم قــد وصلــوا إىل ســقف الرتقــي وهــم ال
يزالــون يف ســن الخامســة واألربعــن.
 .2أجور األساتذة

يشــكل التعويــض عامــا مهــا مــن العوامــل املحفــزة لألســتاذ.
ففــي عينــة مــن  35دولــة متــت معالجتهــا يف الدراســة التــي
أجرتهــا مؤسســة فــاريك (  )la Fondation Varkeyيف ســنة
 ،2018تبــن أن هنــاك ارتبطــا قويــا بــن أجــور األســاتذة
ومكانتهــم االجتامعيــة .وهــذا يعنــي أن املهــن التــي يعتربهــا
املســتجوبون ذات املكانــة الرفيعــة ،هــي املهــن ذات األجــور
الرفيعــة(.((1
يف جميــع أنحــاء العــامل ،تعمــل العديــد مــن البلــدان باســتمرار
عــى تعزيــز سياســاتها الخاصــة بتدبــر مســارات األســاتذة
املهنيــة .ويجــري الرتكيــز ،بوجــه خــاص ،عــى بنيــة األجــور.
والواقــع أن مســتوى أجــور األســاتذة يبلــور رهانــا مزدوجــا؛
يتصــل باالع ـراف وباملركــز االجتامعــي لألســاتذة ،مــن ناحيــة،
ومبــدى جاذبيــة املهنــة ،مــن ناحيــة أخــرى .وهــذا الرهــان
هــو مــن بــن الرهانــات الكبــرة بالنســبة للمغــرب .وقــد
دعــت الرؤيــة االســراتيجية ،يف الرافعــة  ،9إىل « التدبــر
الناجــع للمســارات املهنيــة (لألطــر الرتبويــة) عــى أســاس
املواكبــة والتقييــم ،والرتقــي ،اعتــادا عــى االســتحقاق ،واألداء،
واملردوديــة».

ومــن جهتــه ،أثــار الرتقــي عــن طريــق االمتحانــات املهنيــة
بعــض الخــاف بــن األســاتذة املســتجوبني.فمنهم مــن اعتــر
مبــدأ هــذا الرتقــي جيــدا ً يف حــد ذاتــه ،ألنــه يدفــع «األســاتذة
إىل البحــث ،والبقــاء عــى اتصــال مبســتجدات املهنــة» .ولكــن
الظــروف التــي تجــري فيهــا االمتحانــات املهنيــة غالبــا مــا تعتــر
«غــر ســليمة» .فقــد أفــاد العديــد مــن األســاتذة أن «الغــش
فيهــا مامرســة واســعة االنتشــار» ،ويتــم «عــى مــرأى ومســمع
املرشفــن واملســؤولني» .وباإلضافــة إىل ذلــك ،عــر بعضهــم ويســتند تحليلنــا لبنيــة األجــور يف املغــرب إىل مقاربــة مقارنــة
عــن مخاوفهــم بشــأن طبيعــة االختبــارات ،وتصحيــح أوراق دوليــة.
االمتحــان ،وشــبكة التنقيــط ،ونوعيــة أولئــك الذيــن يقومــون
 .1.2األداء المدرسي وأجور األساتذة :ماذا تقول
بهــذه العمليــة .ومــرة أخــرى ،يحــد نظــام الحصيــص كثـرا مــن
األبحاث؟
عــدد املســتفيدين مــن هــذه الرتقيــة.
تجــازي عــدة بلــدان ماليــا أداء األســاتذة عــن عملهــم ،إمــا
يجــب أن نالحــظ أن هنــاك المســاواة بــن األســاتذة املنتمــن وفــق جــداول األجــور ،أو بواســطة مكافــآت ماليــة (.)Primes
ملختلــف األســاك التعليميــة مــن حيــث تطــور مســارهم ففــي الصــن ،مثــا ،تســتند  %30مــن رواتــب األســاتذة إىل
12 . Goldhaber, D., De Armond, M., De Burgomaster, S. (2010). Teacher Attitudes about Compensation Reform: Implications for reform implementation.
CALDER Working Paper 50. Urban Institute, National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research, Washington, DC
13 . Global Teacher Status Index 2018. Varkey Foundation. 2018
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مســاهامتهم يف البحــوث ذات أهــداف عمليــة ،وإىل النقــط
التــي يحصــل تالمذتهــم .ويف إســتونيا( ،((1يؤخــذ متوســط
أداء املدرســة يف امتحانــات التالمــذة املوحــدة يف االعتبــار يف
تحديــد أجــور األســاتذة .وتحــدد بلــدان مثــل شــييل ،والواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،وكينيــا ،واملكســيك ،والربتغــال ،واململكــة
املتحــدة ،مجــازاة األســاتذة عــى أســاس النقــط التــي يحصــل
عليهــا التالمــذة يف االختبــارات( .((1وقــد أظهــرت عــدة دراســات،
يف مناطــق جغرافيــة شاســعة ،التأثــر اإليجــايب الرتفــاع أجــور
األســاتذة يف األداء املــدريس للتالمــذة( .((1كــا ثبــت ،أيضــا ،أن
األجــور املرتفعــة تجتــذب األســاتذة األكــر فعاليــة ،ومتكــن مــن
املحافظــة عليهــم يف املهنــة(.((1
بالنســبة للبلــدان الناميــة ،تبــن أن نتائــج أجهــزة الحفــز
التــي تــم تقييمهــا بواســطة التجــارب العشــوائية هــي نتائــج
إيجابيــة عمومــاً( .((1وبالفعــل ،مــازال هنــاك هامــش كبــر
للتحســن يف تلــك البلــدان( .((1يوجــد عــدد قليــل جــدا مــن
الدراســات التــي أظهــرت أن الفــوارق بــن النتائــج املدرســية
للتالمــذة عــى الصعيــد الــدويل ترتبــط برواتــب األســاتذة(.((2
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الدراســات امليدانيــة التــي انكبــت
عــى دراســة آثــار تعويــض األســاتذة القائــم عــى أدائهــم مل
تفــض ،عمومـاً ،إىل نتائــج حاســمة .وينطبــق الــيء نفســه عــى
اآلليــات األساســية التــي تؤثــر يف مســتويات متــدرس التالمــذة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،تلفــت العديــد مــن األبحــاث( ((2النظــر إىل
اآلثــار الوخيمــة الســتخدام النقــط التــي يحصــل عليهــا التالمــذة
لتقييــم أداء األســاتذة( .((2فقــد أظهــرت نتائــج بعــض الدراســات
يف الصــن ،وشــييل ،والهنــد ،وكينيــا ،واملكســيك ،وباكســتان،
وبــرو ،أن األســاتذة ،يف هــذه الحالــة ،يركــزون أكــر عــى إعــداد
التالمــذة إلحــراز نقــط جيــدة يف االمتحانــات حتــى يتمكنــوا

مــن الحصــول عــى مكافــآت ماديــة ،أكــر مــا يركــزون عــى
باقــي كفايــات التالمــذة( .((2ففــي كينيــا ،مثــا ،يركــز معلمــو
املرحلــة االبتدائيــة عــى إعــداد التالمــذة لالختبــارات ،ويهملــون
الربنامــج الــدرايس ،ألنهــم يحصلــون عــى مكافــآت إذا حصــل
التالمــذة عــى نتائــج جيــدة ،ويتعرضــون لعقوبــات إذا تغيــب
التالمــذة عــن امتحانــات نهايــة الســنة( .((2ومــن ناحيــة أخــرى،
ال يتقــدم التالمــذة إال يف املجــاالت التــي تؤخــذ يف االعتبــار
يف تعويضــات األســاتذة .ففــي شــييل ،تســبب تطبيــق نظــام
الجــزاءات والرقابــة يف قلــق األســاتذة( .((2ويف أســراليا ،أيضــا،
حــال التحفيــز عــى األداء الفــردي دون التعــاون بــن األســاتذة
واملــدارس .بــل إن هذاالتحفيــز خلــق رصاعــات بــن األســاتذة،
وزاد مــن حــدة التنافــس بينهــم لتجنــب التدريــس يف املــدارس
ذات األداء املــدريس الضعيــف(.((2
وهكــذا ،تنطــوي التجــارب الدوليــة املختلفــة يف مكافــأة أداء
األســاتذة عــى إيجابيــات وعــى ســلبيات ،وتــؤدي ،أحيانــا ،إىل
نتائــج عكســية ،كالعمــل مــن أجــل حصــول التالمــذة عــى نقط
جيــدة يف االختبــارات والفــوز مبكافــآت ،وإهــال األهــداف
التعليميــة والرتبويــة األخــرى االيت ال تقــل أهميــة .وميكــن أن
نســتخلص مــن هــذه التجــارب أنــه كيفــا كان منــط التعويــض
املعتمــد ملكافــأة األســاتذة عــى اســتحقاقهم ومردوديتهــم،
يجــب الحــرص عــى تحييــد أثرهــا الضــار املحتمــل الــذي ميكــن
أن يؤثــر ســلباً يف تعلــم التالمــذة.
 .2.2أجور األساتذة في المغرب

تعــادل أجــور األســاتذة العاملــن القطــاع العمومــي يف املغــرب
أجــور باقــي املوظفــن الذيــن يعملــون يف هــذا القطــاع،
ويتوفــرون عــى مؤهــات مامثلــة؛ باســتثناء االمتيــازات التــي

14 . Rapport mondial de suivi sur l’éducation. Rendre des comptes en matière d’éducation : tenir nos engagements. UNESCO. 2017/8
15 . Barnes, S.-A., Lyonette, C., Atfield, G. and Owen, D. 2016. Teachers’ Pay and Equality : A Literature Review – Longitudinal Research into the Impact
of Changes to Teachers’ Pay on Equality in Schools in England. Warwickshire, UK, Warwick Institute for Employment Research
16 . Loeb, S., & Page, M. E. (2000). Examining the link between teacher wages and student outcomes: The importance of alternative labor market
opportunities and non-pecuniary variation.The Review of Economics and Statistics, 82(3), 393–408.
Voir aussi : Gilpin, G. A. (2012). Teacher salaries and teacher aptitude : An analysis using quantile regressions. Economics of Education Review, 31(3),
15–29.; Leigh, A. (2012). Teacher pay and teacher aptitude. Economics of Education Review, 31(3),41–53; Hendricks, M. D. (2014). Does it pay to
pay teachers more? Evidence from texas. Journal of Public Economics, 109(C), 50–63; Britton, J., & Propper, C. (2016). Teacher pay and school
productivity: exploiting wage regulation. Journal of Public Economics, 133, 75–89; Tran, H. (2017). Does the pay stance of South Carolina public school
districts influence their math and science achievement scores ?Journal of Education Finance, 43(2), 105–122.
17 . Hendricks, M. D. (2014). Does it pay to pay teachers more? Evidence from Texas. Journal of Public Economics 109 50-63
18 . E. Duflo, R. Hanna et S. Ryan 2012 : Incentives Work : Getting Teachers to Come to School, American Economic Review, 102(4), pp. 1241-1278..
19 . A. Le Chapelain. Peut-on mieux gérer les enseignants ?Revue française d’économie. Volume XXVIII. 2013/3
20 . The Effects of Policies Concerning Teachers’ Wages on Students’ Performance. 2017. Budapest Working Papers on The Labour Market. BWP2017/1. Institute Of Economics, Centre For Economic And Regional Studies Hungarian Academy Of Sciences.
21 . Greaves, E., &Sibieta, L. (2019). Constrained optimisation? Teachersalaries, school resources and student achievement. Economics of
EducationReview, 73, [101924].
22 . Rapport mondial de suivi sur l’éducation. Rendre des comptes en matière d’éducation : tenir nos engagements. UNESCO . 2017/8
23 . Snilsveit, B., Stevenson, J., Menon, R., Phillips, D., Gallagher, E., Geleen, M., Jobse, H., Schmidt, T. and Jimenez, E. 2016. The Impact of Education
Programmes on Learning and School Participation in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review
24 . Rapport mondial de suivi sur l’éducation. Rendre des comptes en matière d’éducation : tenir nos engagements. UNESCO . 2017/8
25 . Verger, A. and Parcerisa, L. 2017.A difficult relationship: accountability policies and teachers – international evidence and key premises for future
research. Akiba, M. and LeTendre, G. (eds), International Handbook of Teacher Quality and Policy. New York, Routledge, pp. 241
26 . Thompson, G. 2013. NAPLAN, MySchool and accountability: teacher perceptions of the effects of testing. The International Education Journal:
Comparative Perspectives, Vol. 12, No. 2, pp. 62–84..
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تتكــون هيئــة األســاتذة يف املغــرب مــن فئتــن :األســاتذة
املوظفــون ،واألســاتذة أطــر األكادمييــات .أجــور أف ـراد هاتــن
الفئتــن يف التعليــم االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي متســاوية
تقريبــا (انظــر الرســم البيــاين) .فأجــر األســتاذ يف بدايــة حياتــه
املهنيــة يف كل مــن التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي ،كيفــا كانــت
الفئــة التــي ينتمــي إليهــا ،هــو عــى التــوايل  4768درهــاً
و 4973درهــاً .ويصــل هــذا األجــر  11199درهــا و11299
عندمــا يصــل األســتاذ أوج مســاره املهنــي .يتلقــى أســتاذ
التعليــم الثانــوي التأهيــي يف املتوســط  5774درهــا يف بدايــة
مســرته املهنيــة و 13747درهــاً يف نهايــة حياتــه املهنيــة،
مبعامــل مضاعــف قــدره  2.38بــن بدايــة مســاره املهنــي
ونهايتــه ،مقابــل معامــي  2.35و 2.27عــى التــوايل بالســبة
ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي.

13747

0

تحظــى بهــا بعــض املؤسســات العموميــة .ميكــن أن تتخــذ
تلــك االمتيــازات شــكل مكافــآت املردوديــة ،أو تعويضــات عــن
الســكن أو غريهــا مــن االمتيــازات التــي قــد تنعكــس بشــكل
ملمــوس عــى مســتوى عيــش املوظــف بشــكل عــام .ومــن
بــن االمتيــازات االجتامعيــة التــي يتمتــع بهــا أســاتذة التعليــم
العمومــي يف املغــرب الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسســة محمــد
الســادس للنهــوض باألعــال االجتامعيــة للرتبيــة والتكويــن.
وتشــمل تلــك االمتيــازات املســاعدة عــى اقتنــاء الســكن،
والتغطيــة الصحيــة التكميليــة ،وتخفيــض أســعار تذاكــر
الســكك الحديديــة ،وقــروض االســتهالك بفوائــد تفضيليــة،
وولــوج مراكــز التخييــم ،والذهــاب للحــج ،إلــخ.

رسم بياين  .2رواتب األساتذة املوظفني املغاربة يف القطاع
العمومي حسب السلك التعليمي

áLQódG ájGóH

áLQódG ájÉ¡f

املصدر :املعالجة الهيئة الوطنية للتقييم اعتامدا عىل محايك الرواتب يف وزارة االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة

يتقــدم األســاتذة يف مســارهم املهنــي عــى أســاس الرتقــي يف
الدرجــة والرتبــة ،ووفــق الحالــة األرسيــة (الحالــة الزوجيــة،
وعــدد األطفــال) ومنطقــة التعيــن .وتضــاف إىل أجــور األســاتذة
املعتــادة مكافــأة ماليــة حســب املنطقــة الجغرافيــة التــي
(((2
يعملــون فيهــا (منطقــة ألــف ،أو بــاء ،أو جيــم).
ويبــن الرســم البيــاين  2أنــه ال يوجــد فــرق كبــر بــن أجــور
األســاتذة تبعــا للمنطقــة التــي يعينــون فيهــا .وعــاوة عــى
ذلــك ،فــإن أســتاذ التعليــم االبتــدايئ يتلقــى عندمــا يصــل أوج
مســرته املهنيــة 11199درهــا يف املتوســط.

 . 27يتعلــق األمــر باملناطــق الكــرى أ ،ب ،ج .املنطقــة أ  :جهــات لعيــون الســاقية الحمـراء ،الداخلــة وادي الذهــب ،درعــة تافياللــت ،كلميــم واد النــون ،وأقاليــم
الحســيمة ،فكيــك ،بوملــان ،إف ـران ،صفــرو ،تــازة ،ازيــال ،بنــي مــال ،خنيفــرة ،تيزنيــت ،طاطــا .املنطقــة ب  :الجهــة الرشقيــة ،إقليــم فيكيــك ،أقاليــم الشــاون،
وزان ،تاونــات ،فــاس ،أقاليــم بنــي مــال (باســتثناء جامعــات  :نــوار ،بوتفــردة ،تيــزي نيســي ،اغبالــة ،فــم العنــر ،تانوغــة ،تاغزيــرت ،فــم اودي ،ديــر لقصيبــة،
ايــت ام البخــث) ،الفقيــه بــن صالــح ،جامعــات أغفــاي ،والد حســون ،والد دليــم ،ســعادة ،ســويهلة ،ســيجي الزويــن( ،عاملــة مراكــش) ،شسشــاوة ،الحــوز ،قلعــة
رساغنــة ،الصويــرة ،الرحامنــة .املنطقــة ج :عاملــة طنجــة أصيلــة ،إقليــم الفحــص انجــرة ،إقليــم تطــوان ،عاملــة املضيــق الفنيــدق ،إقليــم العرائــش ،فــاس ،مــوالس
ســعقوب ،صفــرو (باســتثناء جامعــات الــدرج ،ربــاط الخــر ،اميــوزار كنــدر ،ايــت ســبع لجــروف ،اغــزران ،تافجيغــت ،دار الحمـراء) وعاملــة مكنــاس ،جهــة الربــاط
ســا القنيطــرة ،إقليــم خريبكــة ،جهــة الــدرا البيضــاء ســطات ،إقليــم اســفي ،اليوســفية ،إقاليــم أكاديــر اداوتنــان وانــزكان باســتثناء جامعــات والد داحــو ومتســية.
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شكل  .1الكلامت التي ترددت بكرثة يف مقابالت أساتذة
التعليم االبتدايئ
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يرتقــى أســاتذة التعليــم الثانــوي اإلعــدادي بنفــس الوتــرة التــي
يرتقــى بهــا أســاتذة التعليــم االبتــدايئ ،لكــن أجورهــم أعــى
بقليــل .فهــم يبــدأون مســارهم املهنــي براتــب حــوايل 4973
درهــاً ،وينهونــه ب 11299درهــا .وتختلــف هــذه األجــور
اختالفــا طفيفــا حســب منطقــة التعيــن ،كــا هــو مبــن يف
الرســم البيــاين  .3ونالحــظ أنــه ال يوجــد فــرق كبــر بــن رواتــب
أســاتذة التعليــم االبتــدايئ وأســاتذة التعليــم اإلعــدادي ،وإن
كانــت رشوط الولــوج مختلفــة.
رسم بياين  .4مرتبات األساتذة املوظفني املغاربة يف التعليم
الثانوي اإلعدادي العمومي وفق الدرجة ومنطقة التعيني
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أظهــرت املقابــات التــي أجريــت مــع أســاتذة التعليــم
االبتــدايئ أنهــم ال يــرون كلهــم نفــس الــرأي بخصــوص الرضــا
عــن أجورهــم .وبالفعــل ،فقــد أعــرب أقــل بقليــل مــن نصفهــم
عــن عــدم رضاهــم عــن رواتبهــم؛ إمــا بســبب ارتفــاع تكلفــة
املعيشــة ،أو بســبب الجهــد الــذي يبذلونــه ،أو باملقارنــة مــع
املهــن األخــرى .وقــد عــروا عــن ذلــك بهــذه العبــارات« :أنــا
غــر راض عــن راتبــي نظ ـرا الرتفــاع تكلفــة املعيشــة ،وأيضــا
عندمــا أقــارن راتبــي براتــب األشــخاص الذيــن يعملــون يف
وزارات أخــرى ،والذيــن لديهــم نفــس الشــهادة مثــي» (مقابلــة
مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة) .ورأى أســتاذ آخــر أنــه
«ليــس مــن الطبيعــي بالنســبة يل أن أقــدم الجهــد ووضعــي
ال يتغــر» (مقابلــة مــع أســتاذ يف مدرســة ابتدائيــة) .املطالــب
التــي تتكــرر كث ـرا ترصيحــات أســاتذة التعليــم االبتــدايئ هــي
إعــادة النظــر يف الرواتــب ،وخلــق تحفي ـزات ماليــة ،ومتكينهــم
مــن إطــار خــارج الســلم ،مثــل زمالئهــم يف الثانــوي اإلعــدادي
والتأهيــي .
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ويبــدو أن جــدول أجــور األســاتذة يف التعليــم الثانــوي
التأهيــي أفضــل مــن جــدول أجــور أســاتذة االبتــدايئ والثانــوي
اإلعــدادي .وبالفعــل ،فــإن أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي
يصلــون إىل الدرجــة األوىل يف منتصــف مســارهم املهنــي،
مــا يؤهلهــم للحصــول عــى زيــادات مهمــة يف أجورهــم.
شكل  .2الكلامت الواردة بكرثة يف املقابالت مع أساتذة
يبــدأ أســتاذ التعليــم الثانــوي التأهيــي حياتــه املهنيــة براتــب
التعليم الثانوي التأهييل
شــهري قــدره  5774درهــاً ،وينهيهــا براتــب  13747درهــاً
êQóàdG PÉà°SC’G
يف أعــى ســلم األجــور .ومــع ذلــك ،فــإن أكــر مــن نصــف
أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي غــر راضــن عــن رواتبهــم،
¿Éëàe’G ÒjÉ©ŸG
كــا يقــول أحدهــم« :يف عــام  2003كان األمــر جيــدا ً.
∫ƒNóŸG í°VGh QƒLC’G º««≤àdG
اآلن ،وقــد ارتفــع مســتوى املعيشــة ،أصبــح مــن الصعــب تلبيــة
iƒà°ùŸG áeƒ∏©ŸG áHQÉfi ¢û¨dG
احتياجــات الحيــاة اليوميــة .الراتــب ال يكفــي» (مقابلــة مــع
áª¡ŸG á«eób’G áLQódG Ú°ù– ¥É≤ëà°S’G
أســتاذ التعليــم الثانــوي التأهيــي).

الثانــوي اإلعــدادي) .وتقــرح اســتاذة أخــرى أنــه« :لتحفيــز
األســتاذ ،ينبغــي ربــط الرتقيــة بــاألداء .أعتقــد أن الرواتــب
ليســت مبســتوى الجهــد الــذي يبذلــه األســاتذة» (مقابلــة مــع
أســتاذة يف التعليــم الثانــوي التأهيــي).

رسم بياين  .5أجور األساتذة املوظفني املغاربة يف التعليم
الثانوي التأهييل
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تبــن الرســائل والكلــات الــواردة يف خطــاب أســاتذة التعليــم
الثانــوي اإلعــدادي والتأهيــي أن املهنــة الجيــدة ،كــا يرونهــا،
ترتبــط باألجــور ،واالعـراف ،ومكافــأة الجهــود ،والرتقــي املــرن،
واآلفــاق املهنيــة الواعــدة.
 .3.2رواتب األساتذة المغاربة من منظور المقارنة
الدولية

وفيــا يتعلــق مبســار حياتهــم املهنيــة ،يتمنــى األســاتذة أن
يســتند الرتقــي إىل األداء واملردوديــة ،ويطالبــون بإعــادة النظــر
يف الســقف الحــايل للرتقيــات .وكــا يقــول أحدهــم« :أنــا
مــع االمتحانــات املهنيــة ،ولكــن املشــكلة هــي أن الحصيــص
املحــدد لــكل ســنة ضعيــف .بالنســبة يل ،املردوديــة هــي التــي
الــذي يجــب أن تحــدد الرتقيــة» (مقابلــة مــع أســتاذ التعليــم

تتفــاوت أجــور األســاتذة يف بدايــة حياتهــم املهنيــة مــن بلــد
إىل آخــر .ففــي أس ـراليا ،وكنــدا ،واليونــان ،والربتغــال ،وتركيــا،
وكولومبيــا ،وليتوانيــا ،يتقــاىض أســاتذة التعليــم االبتــدايئ نفــس
األجــر الــذي يتقاضــاه أســاتذة التعليــم الثانــوي .يف فرنســا،
وإيطاليــا ،وهولنــدا ،يقــاىض أســاتذة التعليــم الثانــوي (يف
الســلكني األول والثــاين) نفــس األجــور ،ولكــن أكــر ب 5%

5,000
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تتفــاوت أجــور األســاتذة خــال مســارهم املهنــي تفاوتــا كب ـرا
مــن بلــد إىل آخــر .وتُحــدد أجــور األســاتذة يف كل بلــد وفقــا
لعنــارص خاصــة ،مثــل مســتويات الــروة ،وإكراهــات امليزانيات.
ويتطلــب قيــاس مســتويات األجــور وإج ـراء مقارنــات دوليــة،
توافــر بيانــات عامليــة قابلــة للمقارنــة عــن مســتويات أجــور
األســاتذة يف جميــع مراحــل مســارهم املهنــي .غــر أن هــذه
البيانــات ليســت متاحــة دامئ ـاً يف جميــع البلــدان .وتســتخدم
طريقتــان إلجــراء مقارنــات دوليــة :األجــور املعــر عنهــا
بالتكافــؤ مــع القــوة الرشائيــة ،واســتخدام نســب األجــور إىل
الناتــج اإلجــايل للفــرد الواحــد يف كل بلــد(.((2

0

ê á≤£æŸG
3 áLQódG ájGóH
2 áLQódG ájGóH

3 áLQódG ájÉ¡f
2 áLQódG ájÉ¡f

1 áLQódG ájGóH

1 áLQódG ájÉ¡f

28 . L’utilisation des valeurs mesurées (PPA) permet d’égaliser les pouvoirs d’achat des différentes monnaies en éliminant les différences de niveaux des
prix entre les pays
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و 8%و ،% 2عــى التــوايل ،مــن معلمــي التعليــم االبتــدايئ.
ويف شــييل ،يحصــل أســاتذة التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي
عــى نفــس املرتــب ،ولكــن بنســبة  % 3أقــل مــن أجــور
أســاتذة الثانــوي التأهيــي .يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
والســويد ،تزيــد مرتبــات األســاتذة زيــادة طفيفــة مــع األســاك
التعليميــة (بــن  1و .)3%وعــى النقيــض مــن ذلــك ،تفــوق
أجــور أســاتذة املــدارس االبتدائيــة أجــور أســاتذة التعليــم
الثانــوي اإلعــدادي والتأهيــي يف الرنويــج ب 23%و 21%عــى
التــوايل .ويف الدامنــارك ،وكوريــا الجنوبيــة ،يتقــاىض األســاتذة يف
الســلك األول مــن التعليــم الثانــوي نحــو  % 1إىل  7%أكــر مــن
أســاتذة التعليــم االبتــدايئ ،وأســاتذة الســلك الثــاين مــن التعليــم
الثانــوي.
وعــاوة عــى الفــوارق املهمــة نســبيا املجــودة بــن أجــور
األســاتذة يف مختلــف بلــدان العــامل ،تبــن املقارنــة الدوليــة
(الرســم البيــاين  )5أن تطــور تلــك األجــور ،خــال املســار املهنــي

لألســتاذ ،يتفــاوت مــن بلــد إىل بلــد .ففــي بعــض البلــدان،
تكــون أجــور األســاتذة مرتفعــة يف بدايــة الخدمــة ،ولكنهــا
تتطــور ببــطء عــى مــدى املســار املهنــي مقارنــة ببلــدان أخرى،
كــا هــو الحــال يف البلــدان االســكندنافية ،مثــل الدامنــارك،
والرنويــج ،والســويد .كوريــا الجنوبيــة هــي الدولــة التــي تقــرح
عــى أســاتذتها أعــى األجــور يف نهايــة مســارهم املهنــي ،وأجــور
متدنيــة نســبيا يف بدايــة ولوجهــم الخدمــة .وباإلضافــة إىل ذلك،
فــإن مرتبــات أســاتذتها يف االبتــدايئ تتســم بزيــادة مســتمرة
يف لحظــات أساســية حياتهــم املهنيــة ( 10ســنوات و 15ســنة
مــن األقدميــة) .يقــع الربتغــال يف مرتبــة متوســطة بخصــوص
مســتوى أجــور األســاتذة املبتدئــن ،ولكــن املســار املهنــي
ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ يعــرف تطــورا مضطــردا .ويســتفيد
معلمــو املــدارس االبتدائيــة الربتغاليــة مــن زيــادة مســتمرة يف
مرتباتهــم ،وال ســيام يف نهايــة حياتهــم املهنيــة.
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املغــرب هــو البلــد الــذي يعطــي أدىن أجــور ألســاتذة التعليــم االبتــدايئ يف املغــرب مامثلــة تقريبــا لوتــرة تطــوره يف اليونــان،
االبتــدايئ يف بدايــة حياتهــم املهنيــة ،وإن كان مــدى جــدول وشــييل ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،حيــث تبلــغ األجــور يف
هــذه األجــور ليــس هــو األضيــق باملقارنــة مــع بلــدان أخــرى .نهايــة الحيــاة املهنيــة لألســتاذ عــى التــوايل  1.96مــرة ،و1.86
مــرة ،و 1.71مــرة املرتــب املتوصــل بــه يف بدايــة الخدمــة.
ذلــك أن بلدانــاً مثــل ليتوانيــا ،وتركيــا ،تختــار ســلم أجــور
بطــيء التطــور .وتعتــر تــرة تطــور أجــور أســاتذة التعليــم ومتامــا كأســاتذة التعليــم االبتــدايئ ،يتقــاىض األســاتذة املغاربــة
مهنة األستاذ في المغرب
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يف التعليــم الثانــوي التأهيــي أضعــف األجــور مقارنــة بزمالئهــم
يف بلــدان أخــرى ،مبــا فيهــا البلــدان العربيــة (الرســم البيــاين .)6
يتقــاىض أســتاذ اإلعــدادي يف بدايــة مســاره املهنــي يف األردن،
ولبنــان ،وقطــر ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة أكــر مــن نظــره
يف املغــرب عــى التــوايل ب  1.16مــرة ،و 1.14مــرة ،و 5.75
مــرة و  13.55مــرة .ومــع ذلــك ،فــإن الفــرق بــن أجــور أســاتذة
التعليــم اإلعــدادي املغاربــة يف بدايــة حياتهــم املهنيــة ويف
نهايتهــا ( )2.27ال يـزال قابــا للمقارنــة مــع الفــرق بــن األجــور
يف بلــدان املقارنــة العربيــة ،والتــي تـراوح بــن  2.19يف لبنــان،
و 2.68يف األردن.

ومــن بــن الــدول العربيــة ،تعــد قطــر ،ثــم اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،البلديــن اللذيــن يعطيــان أجــورا جــد مغريــة ألســاتذة
التعليــم اإلعــدادي ،مــع زيــادات مهمــة طيلــة مســارهم
املهنــي .بعــد  15عامــاً مــن العمــل ،يتضاعــف األجــر األول
ألســتاذ التعليــم الثانــوي اإلعــدادي ب  1,76مــرة يف قطــر،
وب  1.5مــرة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة .وأكــر مــن ذلــك،
تعطــي قطــر ألســاتذتها يف بدايــة ونهايــة عملهــم رواتــب أعــى
بكثــر مــن تلــك التــي تعطيهــا ألســاتذتها بلــدان مثــل كوريــا
الجنوبيــة ،وســنغافورة ،اللذيــن يتصــدر تالمذتهــا االختبــارات
الدوليــة ،مثــل اخيبــارات .PISA
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يف مختلف مراحل مسارهم املهني بالدوالر يف عام 2018
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يلقــي بحــث الربنامــج الــدويل لتقييــم مكتســبات التالمــذة تحقيــق أعــى اإلنجــازات املدرســية رغــم ضيــق مــدى جــداول
(بي ـزا) ضــوءا جديــدا عــى هــذه املســألة مــن خــال تحليــل األجــور فيهــا .وهــذا هــو الحــال بالنســبة لليتوانيــا ،وتركيــا،
العالقــة بــن أداء التالمــذة وأجــور األســاتذة مــن زاويــة املقارنــة والدامنــارك.
الدوليــة .ويبــن الرســم البيــاين  7أن بعــض البلــدان تســتطيع
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رسم بياين  .8مدى جدول رواتب الثانوي اإلعدادي العمومي ( PPAلالستهالك الخاص) ومتوسط نتيجة PISAيف عام 2018
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املصدر :معالجة الهيئة الوطنية للتقييم استنادا ً إىل محايك الرواتب لوزارة االقتصاد واملالية واإلصالح اإلداري ،ونظام جمع بيانات بيزا وبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية2018 ،

إن أجــور أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي املغاربــة التــي أعــى مــن رواتــب نظرائهــم يف بلــدان مثــل اليونــان ،وليتوانيــا،
تــم تحويلهــا إىل دوالر  PPAلالســتهالك الخــاص ،أقــل قليــاً وتركيــا .ومــع ذلــك ،فــإن أجورهــم يف بدايــة حياتهــم املهنيــة
مــن رواتــب األســاتذة األردنيــن (الرســم البيــاين  .)8واملالحــظ ،تبقــى هــي األضعــف ضمــن بلــدان املقارنــة.
أيضــا ،أن أجــورا ألســاتذة املغاربــة يف نهايــة حياتهــم املهنيــة
رسم بياين  .9األجور السنوية ألساتذة التعليم الثانوي التأهييل العمومي بتكافؤ مع القدرة الرشائية بالنسبة لالستهالك الخاص
يف مختلف مراحل مسارهم املهني بالدوالر يف عام 2018
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تقــوم بلــدان مثــل كوريــا الجنوبيــة ،وســنغافورة ،واإلمــارات هــي التــي حصلــت عــى أحســن نتيجــة يف اختبــارات .PISA
العربيــة املتحــدة ،بزيــادات مهمــة جــدا يف أجــور أســاتذة
أمــا املغــرب الــذي يُضاهــي مضاعــف األجــور فيــه بــن بدايــة
التعليــم الثانــوي التأهيــي يف مختلــف مراحــل مســارهم املهني،
ونهايــة الخدمــة مضاعــف األجــور يف األردن وكولومبيــا ،فقــد
مــن بدايتــه حتــى نهايتــه .ومبقارنــة بنيــة أجــور أســاتذة
حصــل يف هــذه االختبــارات عــى نتائــج أقــل مــن النتائــج التــي
التعليــم الثانــوي التأهيــي مبتوســط النتائــج التــي حصــل عليهــا
حصــل عليهــا هــذان البلــدان .وتجــدر اإلشــارة إىل أن بلدانــا
التالمــذة يف اختبــارات ( PISA 2018الرســم البيــاين  ،)9يبــدو
مثــل فنلنــدا ،وكنــدا ،تحصــان يف هــذه االختبــارات عىل أحســن
أن ســنغافورة ،التــي يبلــغ مضاعــف أجــور األســاتذة فيهــا 3.0
النتائــج يف العــامل رغــم ضيــق مــدى جــداول األجــور فيهــا.
بــن بدايــة مســارهم املهنــي ونهايتــه- ،وهــو األكــر أهميــة
باملقارنــة مــع بلــدان البلــدان األخــرى التــي شــملتها املقارنــة،-
رسم بياين  .10الراتب السنوية ملدريس التعليم الثانوي العمومي بتكافؤ مع القدرة الرشائية بالنسبة لالستهالك الخاص يف
مختلف مراحل مسارهم املهني بالدوالر يف عام 2018
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توفــر املعطيــات املتعلقــة بأجــور األســاتذة يف عالقتهــا بالناتــج
املحــي اإلجــايل للفــرد معلومــات مهمــة عــن الظــروف
االقتصاديــة ملهنــة التعليــم ،وعــن مــدى اســتثامر البلــد يف
املــوارد البيداغوجيــة ،مقارنــة بقدراتــه املاليــة( .((2يف عــام ،2002
أوصــت الرشاكــة العامليــة مــن أجــل الرتبيــة ،التــي تتكــون مــن
جهــات مانحــة وبلــدان ناميــة ،بتخصيــص مرتــب لألســتاذ يبلــغ
قــدره املتوســط  x 3.5الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد(.((3

عندمــا نقــارن هــذه الرواتــب مبتوســط الــروة املتاحــة للفــرد،
فإننــا نجــد أن األســاتذة يف البلــدان األقــل منــوا ً ،مفضلــون عــى
نظرائهــم يف البلــدان املتقدمــة .ذلــك أن مســتوى أجور األســاتذة
املعــر عنــه بالنســبة إىل نصيــب الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد،
إمنــا يحســب وفقــا ملســتوى التنميــة االقتصاديــة لــكل بلــد،
وخاصــة يف البلــدان الغنيــة حيــث األجــور منخفضــة مقارنــة
مــع الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد(.((3

بالقيمــة اإلســمية ،تظــل مرتبــات األســاتذة يف البلــدان املتقدمــة ال يــزال املغــرب مــن البلــدان حيــث نســبة أجــور األســاتذة
اقتصاديــا أعــى مــن مرتباتهــم يف البلــدان األقــل منــوا .غــر أنــه ،مرتفعــة نســبياً بالنســبة إىل الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد .يف
29 . Un profil statistique de la profession d’enseignant. Maria Teresa Siniscalco. BIT.UNESCO.2002.
30 . Education for All – Fast Track Initiative Framework: Accelerating progress towards quality universal primary education (Washington, D.C., 2004),
annex 1.
31 . Mingat A., 2004. « La rémunération des enseignants de l›enseignement primaire dans les pays francophones d›Afrique sub-saharienne »,
communication présentée à la conférence sur les enseignants non-fonctionnaires du fondamental (21-23 novembre 2004, Bamako), Banque Mondiale.
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بدايــة حياتــه املهنيــة ،ميثــل راتــب أســتاذ يف التعليــم االبتــدايئ ليتوانيــا ،والرنويــج ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة.
يف املغــرب ،يف املتوســط 161% ،مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
ويف املغــرب ،واألردن ،ولبنــان ،وقطــر ،وكولومبيــا ،يحصــل
للفــرد ،بعــد أن تــم تعديلــه وفقــاً لتكافــؤ القــوة الرشائيــة
األســاتذة يف املرحلــة األوىل مــن التعليــم الثانــوي عــى أكــر
لالســتهالك الخــاص .ويبــن (الجــدول  )9املتعلــق باملقارنــة
نســبة مئويــة مــن الدخــل القومــي لبلدانهــم .ويف هــذه
الدوليــة ،أن املغــرب ،إىل جانــب كوريــا الجنوبيــة ،والربتغــال،
البلــدان ،ي ـراوح الدخــل الســنوي ألســاتذة الســلك األول مــن
وكولومبيــا ،مــن البلــدان التــي تضاعفــت فيهــا تقريب ـاً نســبة
التعليــم الثانــوي بــن  %126و  %177مــن الناتــج املحــي
أجــور األســاتذة بالنســبة إىل الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد يف
اإلجــايل للفــرد يف بدايــة حياتهــم املهنيــة ،وبــن  274%و476
نهايــة حياتهــم املهنيــة .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،ال تتجــاوز
يف نهايتهــا.
نســبة رواتــب األســاتذة يف بدايــة حياتهــم املهنيــة بالنســبة
إىل ذلــك الناتــج  57%و 59%و 64%عــى التــوايل يف كل مــن
جدول  .9الراتب السنوي لألساتذة بنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل للفرد وفق السلك التعليمي يف بداية ونهاية حياتهم
املهنية يف سنة 2018
ابتدايئ

املغرب
سنغفورة
اسرتاليا
الشييل
كندا
الدامنارك
فنلندا
فرنسا
االمارات العربية التحدة
األردن
قطر
لبنان
اليونان
إيطاليا
كوريا الجنوبية
هولندا
الرنويج
الربتغال
السويد
تركيا
الواليات املتحدة االمريكية
كولومبيا
ليتوانيا

بداية املهنة
1,61
*
0,86
0,94
0,83
0,88
0,70
0,68
*
*
*
*
0,67
0,73
0,81
0,75
0,59
1,00
0,74
0,92
0,64
1,31
0,57

ثانوي إعدادي

نهاية املهنة
3,78
*
1,27
1,75
1,40
1,03
0,92
1,20
*
*
*
*
1,31
1,06
2,27
1,19
0,78
2,17
0,98
1,17
1,09
2,74
0,61

بداية املهنة
1,68
0,55
0,86
0,94
0,83
0,89
0,76
0,72
1,11
1,77
1,54
1,26
0,67
0,78
0,81
0,77
0,48
1,00
0,71
0,92
0,65
1,31
0,57

نهاية املهنة
3,81
1,65
1,27
1,75
1,40
1,05
1,00
1,24
2,21
4,76
3,80
2,75
1,31
1,17
2,27
1,57
0,73
2,17
0,96
1,17
1,11
2,74
0,61

ثانوي تأهييل

بداية املهنة
1,95
0,55
0,86
0,97
0,83
0,83
0,80
0,72
1,11
1,77
*
2,33
0,67
0,78
0,79
0,77
0,49
1,00
0,77
0,92
0,66
1,31
0,57

نهاية املهنة
4,64
1,65
1,27
1,81
1,40
1,08
1,08
1,24
2,21
4,76
*
5,13
1,31
1,22
2,25
1,57
0,74
2,17
1,03
1,17
1,15
2,74
0,61
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املغــرب واألردن هــا البلــدان اللــذان يتلقــى فيهــا األســاتذة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للفــرد يف نهايتهــا.
أكــر نســبة مئويــة مــن الدخــل القومــي لبلدانهــا ،حيــث
ويالحــظ ،بشــكل عــام ،أن أجــور األســاتذة يف املغــرب،
يتوصلــون عــى التــوايل ب  195%و 177%مــن الناتــج املحــي
وكولومبيــا ،وبلــدان املقارنــة العربيــة ،تفــوق متوســط الناتــج
اإلجــايل للفــرد يف بدايــة حياتهــم املهنيــة ،و 464%و476%
املحــي اإلجــايل للفــرد يف بدايــة ونهايــة مســارهم املهنــي.
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ويف املقابــل ،تقــل تلــك األجــور يف البلــدان األخــرى عــن الناتــج يف املغــرب ،متــت آخــر مراجعــة ألجــور األســاتذة ســنة  2003يف
املحــي اإلجــايل للفــرد يف بدايــة الحيــاة املهنيــة لألســاتذة إطــار مراجعــة النظــام األســايس ملوظفــي وزار الرتبيــة الوطنيــة.
وزيــادة عــى ذلــك ،يقــوم نظــام الرتقــي عــى األقدميــة ،أساســا،
وتفوقــه يف نهائتهــا.
وهــو محــدود بســبب غيــاب فــرص التنميــة املهنيــة وآفــاق
خاتمة
الرتقيــة.
تبــن أن نظــام الرتقــي يف مهنــة التعليــم غــر منصــف ألنــه ال
يســمح مبكافــأة األداء ،كــا عــر عــن ذلــك العديد من األســاتذة إن االنفتــاح عــى ســبل أخــرى لتحســن اآلفــاق املهنية لألســاتذة
الذيــن متــت مقابلتهــم .يتطــور املســار املهنــي لألســتاذ بشــكل ميكــن أن يكــون فرصــة حقيقيــة إلحــداث التغيــر الــازم
خطــي وفــق األقدميــة .ال يرتتــب عــن الرتقــي ســوى الزيــادة يف لتحســن أداء النظــام الرتبــوي املغــريب ،اعتــادا عــى مهننــة
عمــل األســاتذة ،وفتــح أفــاق جديــدة لتثمــن مهنــة التعليــم.
األجــور ،وال يــؤدي إىل تحمــل أيــة مســؤولية تربويــة.
مل تفــض الدراســات التــي ركــزت عــى العالقــة بــن بــن أجــور
األســاتذة وأداء التالمــذة إىل نتائــج حاســمة .ومــع ذلــك ،فهــي
تبــن أن توافــر أســاتذة محفزيــن ،ومتحمســن ،ومرتاحــن يف
جميــع مراحــل حياتهــم املهنيــة ،مــن شــأنه أن يؤثــر إيجاب ًيــا
يف تعلــات التالمــذة .وقــد متكنــت مــن تحقيــق ذلــك البلــدان
التــي نجحــت يف جعــل التعليــم مهنــة جذابــة ،ليــس فقــط
مــن خــال إقـرار نظــام أجــور عاليــة ،ولكــن أيضــا ،مــن خــال
تثمــن مهنــة التعليــم ،عــر التكويــن األســاس ،والتكويــن
املســتمر ،واملواكبــة ،وتوفــر آفــاق حقيقيــة وواعــدة للمســار
املهنــي ،وجعــل أســاتذتها قــادة حقيقيــن للتغيــر.
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الفصل السابع.
أية حكامة لهيئة التدريس؟
يشــكل األســاتذة هيئــة محوريــة يف النظــام الرتبــوي .ويفــرض الرتبويــة الوطنيــة يف مجــال تكويــن األطــر التعليميــة العاملــة
تحليــل القوانــن التنظيميــة التــي تحكــم توظيفهــم ،وتكوينهــم ،يف قطــاع الرتبيــة الوطنيــة ,واإلرشاف عــى تنظيــم التكويــن يف
ومســارهم املهنــي ،وكــذا تصوراتهــم لتلــك القوانــن ،فضـ ًا عــن مؤسســات تكويــن األطــر التابعــة لقطــاع الرتبيــة الوطنيــة....
خرباتهــم وتجاربهــم الحياتيــة ،كــا تتجــى يف خطاباتهــم ،طــرح
ومــع ذلــك ،تشــارك قطاعــات ومديريــات أخــرى يف تدبــر
مجموعــة مــن األســئلة حــول حكامــة الرأســال البــري.
املســارات املهنيــة لألســاتذة ،كمديريــة االس ـراتيجية واإلحصــاء
مــن الواضــح أن جوانــب كثــرة مــن هــذه الحكامــة قــد والتخطيــط ،ومديريــة امليزانيــة ،واملركــز الوطنــي للتقييــم
بــرزت مــن خــال تحليــل كيفيــة توظيــف األســاتذة ،وعمليــة واالمتحانــات والتوجيــه (الــذي يتضمــن قســا خاصــا باملــوارد
تكوينهــم ،وتقييمهــم ،وتحديــد أجورهــم .وتعكــس األبعــاد البرشيــة تابعــا ملصلحــة االمتحانــات واملباريــات املهنيــة)،
املعروضــة أعــاه صعوبــة توفــر حكامــة منســجمة ،ومنيعــة ،والوحــدة املركزيــة لتكويــن األطــر ،إلــخ.
ودامئــة ،لهــذا الرأســال البــري املتمثــل يف هيئــة التدريــس.
يؤثــر تعــدد املتدخلــن هــذا يف اتســاق توجهــات تدبــر املــوارد
وتتجــى هــذه الصعوبــة ،أيضـاً ،يف نقــص األســاتذة الــذي ســجل
البرشيــة .لهــذا تجــد مديريــة املــوارد البرشيــة صعوبــة يف
خــال الســنة الدراســية  ،2017-2016والــذي كشــف للعيــان
قيــادة تخطيــط املــوارد البرشيــة بفعاليــة وتدبريهــا(((.
االختــاالت التــي تعرفهــا حكامــة األســاتذة .ومــن ناحيــة
أخــرى ،يكشــف تحليــل أعــداد األســاتذة وتدبــره عــن وجــود كــا أن الــوزارة الوصيــة ،واألكادمييــات الجهويــة للرتبيــة
عــدة فجــوات ونواقــص عــى مســتويات التخطيــط ،والتتبــع ،والتكويــن ،كث ـرا مــا تتنــازع تدبــر األســاتذة .ذلــك أن امليثــاق
الوطنــي للرتبيــة والتكويــن قــد أعطــى ســلطات واســعة
وتوقــع ،واســتباق الحاجــات يف هــذا املجــال.
لألكادمييــات يف هــذا املجــال ،وأنــاط بهــا مهمــة تدبــر األســاتذة
 .1حكامة الرأسمال البشري
(مــن حيــث التوظيــف ،والتكويــن ،والتقييــم ،إلــخ) .لكــن
(((
وفقـاً للمرســوم املنظــم لقطــاع الرتبيــة الوطنيــة  ،تنــاط مهمــة تطبيــق الالمركزية/الالمتركــز ،وخاصــة مــن خــال القانــون
تدبــر املــوارد البرشيــة مبديريــة املــوارد البرشيــة وتكويــن  ،07.00الــذي كان يلــزم أن يفــي إىل نقــل هــذا التدبــر إىل
األطــر يف الــوزارة .وتفصــل املــادة  26مهــام هــذه املديريــة  ،األكادمييــات ،مل يســفر عــن النتائــج املرجــوة منــه(((.
وهــي إعــداد اسـراتيجيات التوظيــف والحيــاة اإلداريــة لتنميــة
والنتيجــة هــي أن تعــدد املتدخلــن أفقيــا وعموديــا ،أي داخــل
املــوارد البرشيــة ،وإعــداد السياســة العامــة للــوزارة يف مجــال
القطــاع نفســه عــى املســتويات املركــزي والجهــوي واإلقليمــي،
املــوارد البرشيــة وتنفيــذ مســاطر وقواعــد التدبــر املرتبطــة
ال يســمح بتدبــر املــوارد البرشيــة بالفعاليــة املطلوبــة.
بهــا ،وضــان التدبــر اإلداري املندمــج لألطــر التعليميــة
واإلداريــة والتقنيــة ،والســهر عــى حســن انتشــار املــوارد
 .2تطور أبطأه تزايد أعداد التالمذة
البرشيــة ،وضــان تدبــر قاعــدة املعطيــات املتعلقــة باملــوارد
يف الســنة الدراســية  ،2018-2017بلــغ العــدد اإلجــايل
البرشيــة وتتبــع الحيــاة اإلداريةوالقيــام بــكل الدراســات الالزمة
لألســاتذة ،يف جميــع األســاك التعليميــة 240 542 ،أســتاذا.
لتحســن مردوديــة سياســية املــوارد البرشيــة ،واملســاهمة يف
وباملقارنــة مــع الســنة الدراســية  ،2010-2009الــذي كان فيــه
عمليــات االرتقــاء باألعــال االجتامعيــة ،وإعــداد السياســة
 . 1مرســوم رقــم  2-02-382صــادر يف  6جــادى األوىل  17( 1423يوليــو  )2002بشــأن اختصاصــات وتنظيــم وزارة الرتبيــة الوطنيــة .الجريــدة الرســمية رقــم 4024
بتاريــخ  25يوليــوز .2002
 . 2مجلس الحسابات ،نظام الوظيفة العمومية ،دجنرب .2017
 . 3الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ،املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،تطبيــق امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن  :2013-2000املكتســبات واملعيقات،
2014
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عــدد األســاتذة هــو  ،221 582زاد العــدد اإلجــايل لألســاتذة أن يكــون هــذا التطــور ســلبياً لــو مل يتــم تعيــن  35000أســتاذا
مبعــدل ســنوي متوســط قــدره  %1.03فقــط .وكان مــن املمكــن متعاقــدا بــن عامــي  2017-2016و.2018-2017
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املصدر :إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعىل للرتبة والتكوين والبحث العلمي

ميكــن تحليــل منحنــى تطــور أعــداد األســاتذة مــن متييــز
أربــع فــرات يف هــذا التطــور .متتــد األوىل بــن ســنة -2009
 2010وســنة ،-2012 2011وهــي الفــرة التــي متيــزت بتنفيــذ
املخطــط االســتعجايل .وخــال هــذه الفــرة ،بلــغ عــدد األســاتذة
الذيــن تــم توظيفهــم  24272أســتاذا موزعــن عــى األســاك
التعليميــة الثالثــة كــا يــي 9858 :يف التعليــم االبتــدايئ،
و 6777يف التعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،و 7637يف التعليــم
الثانــوي التأهيــي .وهكــذا وصــل العــدد اإلجــايل لألســاتذة
ذروتــه يف عــام  ،2012وهــو  230307أســتاذا .تغطــي الفــرة
الثانيــة ســنوات  2013-2012إىل  (((،2015-2014وهــي فــرة
عــرف فيهــا عــدد األســاتذة بعــض الركــود .وابتــدا ًء مــن املوســم
الــدرايس  ،2015-2014بــدأ ينخفــض عــد األســاتذة ليصــل أدىن
مســتوى لــه ســنة  ،2017-2016حيــث بلــغ مجمــوع األســاتذة
 213199أســتاذا ،بانخفــاض يقــرب مــن  10000أســتاذ عــن
املوســم الســابق .وتبــدأ الفــرة األخــرة مــع املوســم الــدرايس
 ،2017-2016الــذي شــهد توظيــف املوجــة األوىل مــن األســاتذة
املتعاقديــن 11000 :ثــم  24000أســتاذ وأســتاذة يف املوســم
املــوايل ،مــا ســمح لالنحنــاء باالرتفــاع مــن جديــد.

 14000أســتاذ وأســتاذة بني ســنتي  2010-2009و،2017-2016
قبــل أن يتــم تعزيــزه باألســاتذة املتعاقديــن .ويف الوقــت نفســه،
شــهد عــدد األســاتذة يف ســلك التعليــم الثانــوي اإلعــدادي بعض
االســتقرار إىل غايــة  2016-2015التــي فقــد فيــه عــددا ً كب ـرا ً
منأســاتذة .وقــد أدت عمليــة توظيــف األســاتذة املتعاقديــن
يف هــذا الســلك ،أيضــا ،إلىالزيــادة يف عــدد األســاتذة العاملــن
فيــه .أمــا ســلك التعليــم الثانــوي التأهيــي ،فقــد شــهد اتجاهــا
عكســيا .فباســتثناء موســم  ،2013-2012عــرف عــدد أســاتذته
زيــادة مســتمرة .فبــن ســنة  10-2009وســنة ،2018-2017زاد
عــدد أســاتذة هــذا الســلك بنحــو  15000أســتاذ وأســتاذة .

وبوجــه عــام ،تجــدر اإلشــارة إىل أنــه ،عــى الرغــم مــن اســتمرار
وتــرة التوظيــف منــذ عــام  ،2009مل يعــرف العــدد اإلجــايل
لألســاتذة تغيــرا ً كبــرا ً .ويرجــع ذلــك ،أساســا ،إىل اإلحــاالت
التقاعــد ،ولكــن باألســاس ،إىل سياســة تدبــر املــوارد البرشيــة
التــي تثــر عــدة أســئلة .ويبــن الجــدول 1بوضــوح أثــر اإلحاالت
عــى التقاعــد عــى أعــداد األســاتذة ،لدرجــة أنــه ،اعتبــارا مــن
عــام  ،2011مل تعــد املناصــب املاليــة التــي يتــم خلقهــا كل ســنة
يعــوض عــدد اإلحــاالت التقاعــد .ومــع ذلــك ،واصلــت الــوزارة
وبحســب األســاك التعليميــة ،عــرف عــدد األســاتذة يف التعليــم الوصايــة قبــول طلبــات التقاعــد املبكــر يف الســنوات األخــرة،
االبتــدايئ انخفاضــا ملحوظــا .لقــد فقــد هــذا الســلك أكــر مــن وذلــك عــى الرغــم مــن العجــز املتزايــد يف عــدد األســاتذة.

 . 4يف تقريرهــا حــول تقييــم الربنامــج االســتعجايل (مايــو  ،)2018الحــظ مجلــس الحســابات بــأن عــدد األســاتذة الذيــن تــم توظيفهــم خــال فــرة الربنامــج
االســتعجايل ال يتجــاوز الحاجــات املعــر عنهــا يف الوثيقــة اإلطــار للربنامــج .ويقــدر الفــرق ب  3831أســتاذ ( +4173باالبتــدايئ -3403 ،باالعــدادي و +3061بالثانــوي
التأهيــي).
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جدول  .10وضعية اإلحاالت عىل التقاعد واملناصب املالية املخصصة لوزارة الرتبية الوطنية ()2016-2010
السنة

املناصب املالية املفتوحة
التقاعد

حد السن
تقاعد نسبي
أخرى
املجموع

الفارق

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9000
4185
956
1171
6312
2688

6000
4650
738
1383
6771
-771

7200
6152
879
1461
8492
-1292

8000
7000
1526
1739
10265
-2265

7000
9022
2957
2484
14463
-7463

7000
9098
4116
2073
15287
-8287

8340
10063
6614
2797
19474
-11134

املصدر :مجلس الحسابات  -وزارة الرتبية الوطنية

مقارنــة مــع مكونــات النظــام الرتبــوي األخــرى ،تبــن أن و ،2018-2017مل يــزد عــدد األســاتذة إال بنســبة  1.03%فقــط.
تطــور عــدد األســاتذة هــو األبطــأ .ففــي الوقــت الــذي زاد هــذا عــى الرغــم مــن توظيــف مــا يقــرب مــن  35000أســتاذ
عــدد املؤسســات ،وقاعــات الــدرس مبعــدل ســنوي متوســط وأســتاذة متعاقــد (ة) بــن ســنتي  2016و.2018
بلــغ عــى التــوايل  ،1.64%و 1.38%بــن عامــي 2010-2009
جدول  .11تطور األساتذة مقارنة مع تطور مكونات النظام الرتبوي األخرى
السنة

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

متوسط التطور %

املؤسسة
القاعات
األقسام
االساتذة

9578
134379
184290
221582

9705
136860
184883
224834

10016
140824
185587
230307

10208
143858
184824
225802

10364
145717
184804
226079

10643
147015
187711
226266

10756
146634
183147
222736

10833
146459
177716
213199

10905
149901
199056
240542

1.64%
1.38%
0.97%
1.03%
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مــن املفيــد للغايــة مقارنــة تطــور أعــداد األســاتذة بتطــور
أعــداد التالمــذة .ففــي الوقــت الــذي زاد عــدد التالمــذة
باطــراد منــذ ســنة ( 2010-2009باســتثناء املوســم الــدرايس
 ،)2015-2014عــرف عــدد األســاتذة اتجاهــا نحــو االنخفــاض
بــن عامــي  2011و .2017ومــن الواضــح أن مــن شــأن هــذه
الزيــادة البطيئــة نســبيا يف عــدد األســاتذة ،مقارنــة باحتياجــات

النظــام الرتبــوي املتزايــدة ،أن تؤثــر ســلبيا يف جــودة التأطــر.
فقــد بلغــت هــذه النســبة  25تلميــذ وتلميــذة إىل األســتاذ
الواحــد يف ســنة  2018-2017مقابــل  25.5يف ســنة -2009
 .2010وبلغــت هــذه النســبة ذروتهــا ســنة  ،2017-2016ب
 27.9تلميــذ وتلميــذة لــكل أســتاذ وأســتاذة.

رسم بياين  .12تطور عدد األساتذة مقارنة بتطور عدد التالمذة
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 . 5تالمذة القطاع العمومي (ابتدايئ ،ثانوي إعدادي وثانوي تاهييل)
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يبــن تحليــل هــذا املــؤرش (نســبة التالمــذة إىل األســتاذ الواحــد)
تطــورا ً غــر منتظــم تبعــا للســلك التعليمــي والوســط .ففــي
التعليــم االبتــدايئ ،تدهــورت هــذه النســبة ،عمومـاً ،عامــا بعــد
عــام ،ال ســيام يف املناطــق الحرضيــة ،حيــث انتقلــت مــن 30.3
ســنة  2010-2009إىل  33.2ســنة  ،2018-2017وبلغــت ذروتهــا
ب  38.6ســنة  .2017-2016وتبقــى نســبة التأطــر أفضــل

نســبيا يف الوســط القــروي ،حيــث شــهدت ركــودا طــوال هــذه
الفــرة ،وبقيــت يف حــدود  25تلميــذ وتلميــذة ا لــكل أســتاذ
وأســتاذة  .وعــى الصعيــد الوطنــي ،ارتفعــت هــذه النســبة مــن
 27.5عــام  2010-2009إىل  27.7عــام  ،2018-2017وبلغــت
ذروتهــا ( )31.0خــال املوســم الــدرايس .2017-2016

جدول  .12نسبة التالمذة إىل األساتذة حسب السلك التعليمي والوسط
السنة

االبتدايئ

اإلعدادي

الثانوي

حرضي
قروي
املجموع
حرضي
قروي
املجموع
حرضي
قروي
املجموع

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

3 ,30
25,4
27,5
24,3
24,5
24,4
21,2
16,5
20,6

30,07
25,6
27,7
24,0
24,2
24,0
21,2
16,4
20,5

30,7
24,9
27,2
24,1
24,5
24,2
20,3
2; 15
19,5

30,8
25,2
27,4
26,4
24,9
25,9
21,1
18,8
20,8

31,4
25,2
27,4
26,9
26,4
26,7
20,7
17,2
20,1

32,3
24,7
27,6
27,1
25,9
26,7
19,4
17,4
19,1

34,7
25,2
28,7
28,2
27,4
27,9
18,7
15,1
18,0

38,6
26,8
31,0
30,0
29,6
29,9
19,5
15,4
18,6

33,2
24,4
27,7
26,6
25,9
26,3
17,9
14,5
17,2

املصدر :إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعىل للرتبة والتكوين والبحث العلمي

تعتــر نســبة التأطــر يف ســلك التعليــم الثانــوي اإلعــدادي أفضل .3 .أية خصائص وأي توقع للحاجات من
الرأسمال البشري؟
ومــع ذلــك ،فقــد ســاءت نســبة التالمــذة لــكل أســتاذ وأســتاذة

يف هــذا الســلك ،أيضــا ،حيــث انتقلــت مــن 24.4عــام -2009
 2010إىل  26.3عــام  ،2018-2017ووصلــت أعــى مســتوى لهــا
ســنة  17-2016ب  29.9تلميــذ وتلميــذة لألســتاذ الواحــد.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن الفــرق يف هــذه النســبة بــن الوســطني
الحــري والقــروي – وهــو فــرق مــا زال كبــرا يف للتعليــم
االبتــدايئ  -يتــاىش يف الثانــوي اإلعــدادي.
وأخـرا ،يف الثانــوي التأهيــي ،كان تطــور هــذه النســبة إيجابيــا،
إذ انتقلــت مــن  20.6تلميــذ وتلميــذة لــكل أســتاذ وأســتاذة
ســنة  2010-2009إىل  17.2عــام  .2018-2017وشــهد عــدد
األســاتذة يف هــذا الســلك زيــادة كبــرة ،مقارنــة مــع األســاك
األخــرى ،حيــث انتقــل مــن  38583أســتاذ وأســتاذة يف -2009
 2010إىل  53183يف .2018-2017
وتجــدر اإلشــارة إىل أن األمــر يتعلــق هنــا باملتوســطات الوطنيــة
التــي تخفــي تفاوتــات جهويــة وإقليميــة مهمــة ،إذ ميكــن أن
تصــل نســبة التالمــذة إىل األســاتذة يف بعــض األقاليــم عتبــات
غــر مقبولــة.
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تنبــئ شــيخوخة هيئــة التدريــس التــي وصفناهــا أعــاه بإحالــة
أعــداد كبــرة مــن األســاتذة عــى التقاعــد يف الســنوات املقبلــة.
ووفــق توقعــات وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،ســيحال عــى التقاعــد
نحــو  92258أســتاذ وأســتاذة بحلــول ســنة  2030بســبب
بلــوغ حــد الســن القانــوين للتقاعــد ،وسيســتفيد  30810أســتاذ
وأســتاذة مــن التقاعــد النســبي ،يف حــن ســيلتحق 19048
أســتاذ وأســتاذة آخــر مبراكــز تكويــن األســاتذة .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،تتوقــع الــوزارة الوصايــة أن يغــادر  6761أســتاذ وأســتاذة
املنظومــة الرتبويــة ألســباب أخــرى متنوعــة.

رسم بياين  .13اإلحاالت عىل التقاعد بحلول عام 2030
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تتطلــب هــذه الوضعيــة توقــع االحتياجــات مــن األســاتذة
واســتباقها .إن االرتبــاك الــذي اتســمت بهــا الســنة الدراســية
 ،2017-2016والتــي متيــزت بنقــص كبــر يف عــدد األســاتذة
الالزمــن بســبب عــدم توقــع االحتياجــات ،غنيــة بالــدروس
والعــر.
ورغــم عمليــات التوظيــف املهمــة التــي متــت خــال الســنتني
األخريتــن ،ال تـزال االحتياجــات مــن األســاتذة كبــرة .وأكــر مــن
ذلــك ،ســوف تتصاعــد تلــك الحاجــات تدريجيــا عــى املــدى
القصــر .وهكــذا ،ســتكون املنظومــة الرتبويــة الوطنيــة يف

حاجة إىل  21520أســتاذ وأســتاذة ســنة  ،19-2018وإىل 24558
يف ســنة  ،2020-2019وإىل  26,512يف الســنة املواليــة .بعــد
ذلــك ،ســتبدأ الحتياجــات يف االنخفــاض تدريجي ـاً حتــى تصــل
إىل  6016أســتاذ وأســتاذة ا يف عــام  ،2030-2029لكنهــا لــن
تصبــح أقــل أهميــة مــن اإلحــاالت عــى التقاعــد إال ابتــداء مــن
 .2027-2026وتجدراإلشــارة إىل أن  72%مــن هــذه االحتياجــات
ســتخصص لتغطيــة اإلحــاالت التقاعــد ،وإعــادة إدمــاج مراكــز
التكويــن
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رسم بياين  .14الحاجات من األساتذة عىل الصعيد الوطني
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يف املجمــوع ،تقــدر االحتياجــات بحلــول عــام  2030بـــ  096ملهــن الرتبيــة والتكويــن) .وهــو مــا يعنــي أن الفــوج األول
 206أســتاذ وأســتاذة  ،وهــو مــا يعــادل تجديــد هيئــة التعليــم مــن األســاتذة الذيــن ســيتابعون منهــاج التكويــن الجديــد لــن
بنســبة  80%تقريبــا .وهــذه فرصــة ســانحة ملراجعــة عمليــات يتخــرج إال ســنة .2023
توظيــف األســاتذة وتكوينهــم مراجعــة جذريــة قصــد تحســن
وهنــاك أيضـاً فجــوة بــن الحاجــات وقــدرت النظــام الجامعــي
جودتهــم .لكــن عمليــة تجديــد هيئــة التدريــس هــذه قــد
عــى التكويــن .فخــال العــام الــدرايس  ،2019-2018اســتقبلت
انطلقــت انطالقــة ســيئة مــع التوظيفــات التــي جــرت حتــى
الجامعــات العموميــة املغربيــة اإلثنــى عــر نحــو  4500طالبــا
اآلن ،والتــي شــملت أســاتذة ال يتوفــرون عــى التكويــن الــكايف،
فقــط يف مســالك اإلجــازة يف الرتبيــة .وهــذا أبعــد مــا يكــون
أو غــر مكونــن باملــرة.
عــن تلبيــة حاجــات النظــام الرتبــوي مــن األســاتذة.
كــا أن التفــاوت بــن تطــور الحاجــات واملخطــط الجديــد
لتكويــن األســاتذة يشــكل بــدوره إكراهــا حقيقيــا .يبــن
الرســم البيــاين  14أن العجــز يف األســاتذة ســيرتكز يف الســنوات
الخمــس األوىل (بــن عامــي  2018و .)2023ومــن املتوقــع أن
تقــوم الــوزارة الوصيــة خــال هــذه الفــرة بتوظيــف وتكويــن
أكــر مــن  121000أســتاذ وأســتاذة  ،أي مــا يقــرب  60%مــن
الحاجــات اإلجامليــة للنظــام الرتبــوي يف أفــق ســنة .2030
لكــن املخطــط الجديــد لتكويــن األســاتذة ،مل يبــدأ العمــل
بــه إال هــذا العــام ( )2019-2018بفتــح مســالك اإلجــازة يف
الرتبيــة .وسيســتغرق هــذا التكويــن خمــس ســنوات (إجــازة
يف  3ســنوات – وســنتان مــن التكويــن يف املراكــز الجهويــة
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رسم بياين  .15حاجات السلك االبتدايئ من األساتذة
13.814

15000

13.727

11.613

12000

9.559
9000

7.542

7.270

6.700

6.290
4.671
3.929

5.738

5.398

6000

3.937
3.026

2.739

3000

2.039
1.204

1.183

2024-25

2023-24

662
2029-30

7.340

7.798

7.231

7.517

7.769

2028-29

2027-28

2026-27

2025-26

IòJÉ°SC’G äÉ«LÉM

2022-23

2021-22

2020-21

2019-20

2018-19

0

øjƒµà∏d hG óYÉ≤à∏d IQOÉ¨ŸG

املصدر :إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعىل للرتبة والتكوين والبحث العلمي

ســيعرف الســلك االبتــدايئ أكرب عجــز ،خاصة يف الســنوات األربع
املقبلــة حيث ســيحتاج  13727أســتاذا وأســتاذة يف ســنة -2018
 ،2019و 13814أســتاذا وأســتاذة يف عــام  ،2020-2019و11613
أســتاذا وأســتاذة ســنة  .2021-2020وســينخفض الضغــط عــى
هــذا الســلك يف فــرة  ،2023-2022ألن العجــز يف األســاتذة
ســيكون أقــل ،عــى الرغــم مــن اإلحــاالت عــى التقاعــد التــي

تبقــى مهمــة .ويف املجمــوع ،تــرى الــوزارة الوصيــة أنــه ســيتعني
توظيــف  69975أســتاذا وأســتاذة يف التعليــم االبتــدايئ وحــده
بحلــول عــام  2030مــن أجــل تلبيــة احتياجــات هــذا الســلك
التعليمــي .ويف الوقــت نفســه ،ســيغادر النظــام الرتبــوي مــا ال
يقــل عــن  78721أســتاذا وأســتاذة إمــا بســبب التقاعــد ،أو
لاللتحــاق مبراكــز التكويــن

رسم بياين  .16الحاجات من األساتذة يف سلك التعليم الثانوي (اإلعدادي والتأهييل)
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وعــى عكــس التعليــم االبتــدايئ الــذي ســيحتاج أعــدادا كبــرة خاتمة

مــن األســاتذة يف للســنوات األربــع املقبلــة ،ســيواجه التعليــم
الثانــوي (اإلعــدادي والتأهيــي) هــذه الوضعيــة عــى املــدى
املتوســط .وبالفعــل ،ســتعرف حاجــات هــذا الســلك مــن
األســاتذة اتجاهــا تصاعديــا خــال الســنوات الســت املقبلــة،
لتصــل ذروتهــا ســنة ( 2024ب  18590أســتاذا وأســتاذة ) .ويف
املجمــوع ،ســتحتاج مؤسســات التعليــم الثانــوي  51154أســتاذا
وأســتاذة يف أفــق عــام 2030؛ ســيعوض  68.8%منهــم األســاتذة
الذيــن ســيحالون عــى التقاعــد أو الذيــن ســيعاد إدماجهــم يف
أكيــد أن إكراهــات امليزانيــة تؤثــر بشــكل كبــر يف توفــر
مراكــز التكويــن.
األســاتذة الذيــن يحتاجهــم النظــام الرتبــوي .ومــع ذلــك ،هنــاك
اختــاالت ترتبــط بالحكامــة اســتمرت لفــرة طويلــة ،كفائــض
األســاتذة يف بعــض األقاليــم ونقصهــم يف أقاليــم أخــرى ،وعــدم
أداء بعــض األســاتذة ســاعات التدريــس القانونيــة الواجبــة
عليهــم كاملــة ،وخاصــة يف املــواد العلميــة...إىل غــر ذلــك مــن
الثغ ـرات وأوجــه قصــور الحكامــة التــي وردت يف العديــد مــن
التقاريــر((( واملؤسســات ،دون أن تتمكــن الجهــات املعنيــة مــن
إيجــاد حلــول ناجعــة لهــا(((.
تعــاين حكامــة هيئــة التدريــس مــن عــدة اختــاالت وظيفيــة
عــى جميــع املســتويات (التخطيــط ،والتتبــع ،والتوقــع،
واالســتباق إلــخ) .وتحــد هــذه االختــاالت مــن التوظيــف
األمثــل للمــوارد البرشيــة .إن توزيــع املهــام بــن املســتويات
املركــزي (الــوزارة) ،والجهــوي (األكادمييــات) ،واإلقليمــي
(النيابــات اإلقليميــة) يعــرف عــدة أعطــاب ،ويحــول ،بالتــايل،
دون الحكامــة الرشــيدة لهيئــة األســاتذة.

وهكــذا ،فــإن االختــاالت التــي تضاعفــت وتراكمــت عــى
امتــداد فــرة طويلــة ،تجعــل مــن الصعــب عــى أي عمــل
عمومــي إيجــاد حلــول لهــا .ويعتــر التوظيــف املكثــف
للمدرســن منــذ عــام  ،2017بتكويــن ضعيــف أو بــدون تكويــن
عــى اإلطــاق ،مثــاال ســاطعا عــى نتائــج ســوء التدبــر.

 . 6مجلس الحسابات ،نظام الوظيفة العمومية 2017
 . 7املجلس األعىل للتعليم ،تقرير مهنة املدرس2008 ،
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الفصل الثامن.
رهانات وتحديات مهنة التدريس
تتميــز مهنــة التدريــس «بدرجــة عــدم تحديــد املهــام التــي
تتكــون منهــا» .وبالفعــل ،لقــد صــارت هــذه املهنــة أكــر
تعقيــدا ً بفعــل تزايــد انتظــارات املجتمــع منهــا ،ومــن املدرســة
بشــكل عــام((( .فباإلضافــة إىل املتطلبــات «الكالســيكية»
(التمكــن مــن الكفايــات لبيداغوجيــة والديداكتيكيــة الالزمــة)،
أصبــح ينتظــر مــن األســتاذ أن يقــوم مبهــام إضافيــة؛ كأن يتكلف
بفعاليــة بالتالمــذة الذيــن يعانــون مــن الهشاشــة ،وبأولئــك
الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف التعلــم أو الســلوك ،وأن
يســتخدم التقنيــات الجديــدة ،ويواكــب تطــور مجــاالت املعرفة
الجديــدة ،وتطــور املقاربــات الرتبويــة لديداكتيكيــة ،وأن ينمــي
الكفايــات االجتامعيــة والعاطفيــة لــدى التالمــذة ،ويأخــذ
االختالفــات الفرديــة املوجــودة بــن التالمــذة بعــن االعتبــار،
ويهتــم بالقضايــا الثقافيــة ،وباملســاواة بــن الجنســن ،إلــخ.
ولهــذه املتطلبــات الجديــدة آثــار مــن حيــث السياســة
العموميــة .وهكــذا ،صــار األســتاذ يعتــر أحــد الركائــز األساســية
لــكل عمــل يــروم النهــوض بالنظــام الرتبــوي ،وتحســن
جودتــه .وتدعــو عــدة منظــات دوليــة ،مثــل منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة ،واليونســكو ،إلــخ ،وعــدة دراســات
ميدانيــة إىل وضــع سياســات فعالــة وناجعــة يف مجــال هيئــة
التدريــس .وإدراكا منــه ألهميــة هــذه املســألة ،يتبــع املغــرب،
نفــس املنطــق .ولكــن ،مازالــت هنــاك تحديــات عديــدة يتعــن
عليــه رفعهــا.
 .1األستاذ :رهان استراتيجي

الحظــت الرؤيــة االسـراتيجية  2030-2015أن الخلــل الرئيــي
يف املدرســة العموميــة املغربيــة يكمــن يف جــودة خدماتهــا
وأدائهــا .وتؤكــد التقييــات الوطنيــة والدوليــة ( TIMSSو
 PIRLSو )PNEA PISAانخفــاض املســتوى التعليمي للتالمذة
املغاربــة يشــكل عــام .ولذلــك كان العمــل مــن أجــل الجــودة

هــو «أولويــة األولويــات بالنســبة للرؤيــة االسـراتيجية»((( التــي
اعتــرت تجديــد مهــن الرتبيــة والتعليــم والتكويــن الــرط
األول واألســايس لتحســن الجــودة (الرافعــة  .)9ويف أعقــاب
ذلــك ،دعــت الرؤيــة إىل العمــل عــى تحســن تكويــن األســاتذة،
وتحفيزهــم ،وإعــادة تقييــم وظائفهــم ،واحــرام كرامتهــم،
وتحســن ظــروف مزاولتهــم ملهنتهــم.
إن االهتــام بهيئــة التدريــس هــو خيــار اســراتيجي .وقــد
خلصــت عــدة دراســات جــد موثقــة إىل أن مــن بــن املتغـرات
الرئيســية التــي تؤثــر بشــكل قــوي يف تحصيــل التالمــذة ،والتــي
ميكــن أن يعمــل عليهــا واضعــو السياســات العموميــة ،تلــك
املتعلقــة باألســاتذة والتعليــم .وهنــاك اتفــاق عــام عــى أن
«جــودة األســتاذ» هــي املتغــر املــدريس الرئيــي الوحيــد الــذي
يؤثــر يف تحصيــل التالمــذة ونتائجهــم املدرســية(((.
وينحــو البحــث األكادميــي يف البلــدان املتقدمــة إىل إظهــار
الــدور الحاســم الــذي يقــوم بــه األســاتذة يف تحســن جــودة
التعلــم املــدريس((( .ووجــدت دراســة أجريــت عــى تالمــذة
الســنة األخــرة مــن ســلك التعليــم االبتــدايئ يف قــرص أن
العوامــل املرتبطــة مبســتوى القســم الــدرايس تفــر نســبة
كبــرة مــن الفــوارق امللحوظــة يف نتائــج التالمــذة يف الرياضيــات
أكــر مــا تفعــل العوامــل املرتبطــة مبســتوى العوامــل املرتبطــة
مبســتوى املدرســة((( .ويف البلــدان الناميــة ،يبــدو أن تنظيــم
أنشــطة التكويــن املســتمر لفائــدة األســاتذة ،واعتــاد مقاربــات
بيداغوجيــة جديــدة هــا التدخــان األكــر فعاليــة لتحســن
جــودة تعلــات التالمــذة(((.
يف املغــرب ،مــن الواضــح أن جــودة التعلــات كانــت ومــا تـزال
تحتــل مكانــة ثانويــة ضمــن أولويــات الســلطات العموميــة
املكلفــة بالرتبيــة والتكويــن .فقــد تــم الرتكيــز ،لفــرة طويلــة،
عــى «الكــم» عــوض الكيــف مــن أجــل تعميــم التمــدرس.

1 . Altet M. & Guibert P. (2014). Travail réel des enseignants et formation. Bruxelles : De Boeck, p. 79-96.

 . 2املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،الرؤية االسرتاتيجية 2030-2015

3 . Le rôle crucial des enseignants, OCDE, 2005.
4 . Hanushek, E. A., Kain, J. F., Rivkin, S. G., (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, 73 (2), 417- 458.
5 . Kyriakides, L., Campbell, R.J., Gagatsis, A., 2000. The significance of the classroom effect in primary schools: an application of Creemers’ comprehensive
model of educational effectiveness. School Effectiveness and School Improvement 11 (4), 501–529.
6 . McEwan, Patrick J. 2014 “Improving Learning in Primary School of Developing Countries: A Meta-Analysis of Randomized Experiments,” Review of
Educational Research.
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تســتند إىل نتائــج اختبــارات تالمــذة الســنوات الثالثــة والرابعــة
والخامســة ابتــدايئ وجــود عالقــة إيجابيــة وهامــة بــن نتائــج
التالمــذة والقيمــة املضافــة لألســتاذ( .((1ويف أفريقيــا ،يف منطقــة
فقــرة وقرويــة يف أوغنــدا ،أظهــرت بيانــات تتعلــق بتتبــع
وتقييــم برنامــج تعلــم القـراءة والكتابــة باللغــة املحليــة وجــود
ارتبــاط إيجــايب بــن نتائــج التالمــذة يف الكتابــة القـراءة والقيمــة
املضافــة لألســاتذة( .((1توضــح هــذه الدراســة األخــرة أنــه ميكــن
لألســاتذة أن يســاهموا يف تحســن نجــاح التالمــذة حتــى يف
بيئــة تعــاين مــن إكراهــات املــوارد ،ويف أقســام دراســية مكتظــة.

ولكــن اآلن ،وقــد ربــح املغــرب بشــكل عــام هــذا الرهــان،
هنــاك حاجــة إىل االنكبــاب بشــكل أكــر جديــة عــى جــودة
التعلــات .وكان البنــك الــدويل قــد دق ناقــوس الخطــر بشــأن
ضعــف املردوديــة الداخليــة للمدرســة يف العديــد مــن البلــدان،
وذكــر بــأن «التمــدرس ليــس مرادفــا للتعلــم»((( .وتبــن نتائــج
التقييــات الوطنيــة والدوليــة ملكتســبات التالمــذة املغاربــة أن
املغــرب معنــي بالدرجــة األوىل بهــذا االســتنفار .وتشــهد جميــع
التقييــات ،دون اســتثناء ،عــى انخفــاض مســتوى التالمــذة
املغاربــة يف جميــع املجاالت (يف القـراءة ،والرياضيــات ،والعلوم،
إلــخ) .واألســوأ مــن ذلــك ،هــو أن تحليــل بعــض التقييــات
يجــب عــى املغــرب أن يــدرك هــذا النــوع مــن اآلليــات التــي
يكشــف عــن اتجاهــات متضاربــة تســتحق االهتــام؛ كالتضارب
تســمح مبراعــاة أداء األســاتذة وتأثريهــم الحقيقــي يف تعلــم
بــن التحصيــل الضعيــف للتالمــذة مــن ناحيــة ،ونســب النجــاح
التالمــذة .وتبــن نتائــج بحثنــا هــذا أن هــذا البعــد (تأثــر
املرتفعــة جــدا ،مــن ناحيــة أخــرى(((.
األســتاذ يف نجــاح التالمــذة املــدريس) ال يؤخــذ يف االعتبــار مبــا
ومبــا أن األســتاذ هــو أحــد املتغــرات األكــر تأثــرا يف تعلــم فيــه الكفايــة يف املغــرب ،وأن أداء األســاتذة ال يقيــم ،عمومــا،
التالمــذة ،فقــد وضعــت بعــض الــدول آليــات لقيــاس مــا عــى الوجــه املطلــوب .ونتيجــة لذلــك ،ال يرتكــز نظــام الرتقــي
يســمى «تأثــر األســتاذ» مــن خــال حســاب قيمتــه املضافــة يف الوظيفــي عــى مكافــأة املردوديــة واألداء؛ وهــو مــا ال يــدع
أداء التالمــذة .وتُحســب هــذه القيمــة املضافــة وفقـاً ملجمــوع مجــاال كب ـرا لالســتحقاق ،وال يخلــو ،تبعــا لذلــك ،مــن عواقــب
الفــرق يف تقــدم تالمــذة القســم الواحــد بــن بدايــة الســنة بالنســبة لحفــز األســاتذة .ومــع ذلــك ،فقــد وضعــت الرؤيــة
الدراســية ونهايتهــا .ومتكــن هــذه الطريقــة مــن عــزل تأثــر االســراتيجية  2030-2015الكفــاءة واالســتحقاق يف صميــم
العوامــل األخــرى التــي تؤثــر عــى النجــاح املــدريس للتالمــذة ،إصــاح جهــاز تدبــر املســارات املهنيــة لألســاتذة.
مثــل الوســط االجتامعــي واالقتصــادي ،والتكــرار ،أو مســتوى
 .2حكامة الرأسمال البشري واإلنصاف
التالمــذة يف بدايــة الســنة الدراســية.
مل تصــل حكامــة هيئــة األســاتذة يف املغــرب بعــد إىل مســتوى
مــن ناحيــة أخــرى ،أظهــرت الدراســات املقارنــة للقيمــة الرهانــات التــي يطرحهــا إصــاح املنظومــة الرتبويــة وانتظــارات
املضافــة لألســاتذة تباينـاً كبـرا ً جــدا ً يف «تأثــر األســتاذ» يف أداء املجتمــع .فباإلضافــة إىل رضورة تزويــد املؤسســات التعليميــة
تالمــذة نفــس املســتوى التعليمــي عــى الصعيــد الوطنــي ،باملــوارد البرشيــة الالزمــة (التــي تعــاين مــن االختــاالت املذكورة
ولكــن أيضـاً ،عــى صعيــد املدرســة الواحــدة .فالتالمــذة ،الذيــن أعــاه) ،فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو ســؤال العدالــة
يدرســون عنــد أســتاذ ضعيــف الفعاليــة ال يتقنــون أكــر مــن املدرســية .نحــن نعلــم أن النظــام الرتبــوي ينطــوي عــى أشــكال
 50٪مــن املنهــاج الــدرايس املقــرر يف الســنة الدراســية ،بينــا عديــدة مــن الالمســاواة .لكــن املشــكلة هــي أن املدرســة،
يتمكــن التالمــذة الذيــن يدرســون عنــد أســتاذ أكــر فعاليــة عــوض أن تســاهم يف فــك االرتبــاط املوجــود بــن المســاواة
مــن التقــدم ،بحــوايل ســنة ونصــف الســنة يف إتقــان املنهــاج التالمــذة مــن حيــث مــن أصولهــم االجتامعيــة ومصريهــم
الــدرايس الرســمي((( ،مقارنــة مــع نظرائهــم الذيــن يعلمهــم أســتاذ املــدريس واالجتامعــي ،تعمــل ،عــى العكــس مــن ذلــك  ،عــى
ضعيــف الفعاليــة .
تفاقمــه( .((1ولقــد تبــن أن تدبــر هيئــة األســاتذة يوجــد يف
يف إقليــم البنجــاب ،بباكســتان ،أظهــرت دراســة تجريبيــة صميــم هــذه العمليــة.
7 . Banque mondiale, Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation, 2018.

 . 8بلغــت نســبة النجــاح يف البكالوريــا ســنة  2019رقــا قياســيا ب  ،77,9%علــا بــان هــذه الدفعــة هــي التــي تــم اختبارهــا يف إطــار الربنامــج الوطنــي لتقييــم
املكتســبات  PNEA 2016وحصلــو عــى معــدالت تـراوح بــن  32و 45عــى  100حســب الشــعب.

9 . Hanushek, E., Rivkin, S. (2010). Generalizations about Using Value-Added Measures of Teacher Quality. American Economic Review 100 (2): 267–71.
10 . De Talancé, M., (2016), Better teachers, Better results? Evidence from rural Pakistan, The Journal of Development Studies
11 . Buhl-Wiggers, J., Kerwin, J., Smith, J., and Thornton, R., (2017). The Impact of Teacher Effectiveness on Student Learning in Africa. Paper presented
at RISE Annual Conference 2017, Center for Global Development, Washington, DC, June 15–16: 2018

 . 12املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،مدرسة العدالة االجتامعية  :مساهمة يف التفكري يف منوذج التنمية الجديد»2018 ،
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كان توزيــع األســاتذة عــى مختلــف مناطــق ال ـراب الوطنــي التالمــذة املحظوظــن والتالمــذة املحرومــن(.((1
يتــم دامئــا عــى حســاب العــامل القــروي .فلفــرة طويلــة ،كان
لهــذا ينبغــي أن يكــون توفــر األســاتذة الجيديــن ،وتعليــم
غالبيــة األســاتذة ،وخاصــة يف التعليــم االبتــدايئ ،يعينــون أول
جيــد للتالمــذة املحرومــن ،وال ســيام مــن املناطــق القرويــة،
مــا يعينــون يف مــدارس قرويــة .ونظـرا للظــروف الصعبــة التــي
انشــغاال حقيقيــا للسياســة الرتبويــة ملــا لــه مــن انعكاســات
يعيــش ويعمــل فيهــا هــؤالء األســاتذة ،فإنهــم يعملــون كل
عــى العدالــة املدرســية واالجتامعيــة.
مــا يف وســعهم لالنتقــال إىل املراكــز الحرضىــة يف إطــار الحركــة
االنتقاليــة .ونتيجــة لذلــك ،ترتكــز غالبيــة األســاتذة الجيديــن  .3مهننة األساتذة
الذيــن يتوفــرون عــى الخــرة والتجربــة يف املراكــز الحرضيــة ،تعتــر مهننــة األســاتذة جوهــر إصــاح النظــام الرتبــوي
وهــو مــا يزيــد يف تفاقــم الالمســاواة بــن تالمــذة العــامل املغــريب .بالنســبة للرؤيــة االســراتيجية « ،2030-2015يبــدو
القــروي وتالمــذة األوســاط الحرضيــة.
أن هــذه املهننــة هــي حجــر الزاويــة لتحســن أداء الفاعلــن

لهــذا أوصــت الرؤيــة االســراتيجية بإيــاء اهتــام خــاص
للموظفــن العاملــن يف املناطــق الصعبــة ،والجهــات النائيــة
(تعويضــات ماديــة ،واإلســكان ،والنقــل ،والخدمــات االجتامعيــة
األخــرى ،وتجهيــز البنيــات املدرســية ،إلــخ .).ولكــن حتــى
اآلن ،مل يتخــذ أي إجــراء يف هــذا االتجــاه .ويف انتظــار ذلــك،
يســتمر نفــس املنطــق يف هيكلــة انتشاراألســاتذة عــر ال ـراب
الوطنــي :فقــد عينــت الغالبيــة العظمــى مــن األســاتذة الذيــن
تــم توظيفهــم منــذ عــام  2017يف العــامل القــروي .وبذلــك،
يكــون العــرض التعليمــي قــد «أعطــى املزيــد للتالمــذة الذيــن
يتوفــرون عــى املزيــد»  ...إن املؤسســات التعليميــة الواقعــة يف
املناطــق شــبه الحرضيــة أو القرويــة تتلقــى مــن املــوارد املاديــة
والبرشيــة أقــل مــا تتلقــاه املؤسســات املوجــودة يف املناطــق
الحرضيــة»(.((1

الرتبويــن « .ويــويل املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي اهتاممــا كبـرا لهــذه املســألة؛ وأصــدر بشــأنها تقريـرا
موضوعاتيــا( ،((1ثــم رأيــا( .((1وتلــح جميــع هــذه الوثائــق عــى
املداخــل األساســية الرضوريــة ملهننــة األســاتذة؛ وهــي إعــادة
تحديــد مهــام مهــن الرتبيــة وأدوارهــا ومواصفاتهــا ،ورضورة
التكويــن األســاس املؤهــل ،والتكويــن املســتمر مــدى الحيــاة
املهنيــة ،وتدبــر املســارات املهنيــة عــى أســاس املواكبــة
والتقييــم ،والرتقــي عــى أســاس االســتحقاق واألداء...

يتعلــق األمــر هنــا برهــان جوهــري .إن مهننــة مهنــة األســاتذة
ترتبــط مبفهــوم دينامــي للتعليــم ،وتســعى إىل تكويــن
مهنيــن مســتقلني ،قادريــن عــى االبتــكار ،والخلــق ،واإلبــداع.
وهــي نتيجــة لتطــور مهنــة التعليــم ،وخاصــة بفعــل ظهــور
التكنولوجيــات الجديــدة للمعلومــات واالتصــاالت ،وتنــوع
لكــن ،إذا كانــت الخصائــص االجتامعيــة والدميغرافيــة لــأرسة جمهــور التالمــذة الناجــم عــن تعميــم التمــدرس ،وإدخــال
التــي ينتمــي إليهــا التالمــذة مــن العوامــل التــي تؤثــر يف أبعــاد اإلنصــاف واإلدمــاج يف التعليــم.
نجاحهــم املــدريس ،فــإن أحــد األدوار األساســية للمؤسســة تعطــي برامــج التكويــن الراميــة إىل مهننــة األســاتذة أهميــة
التعليميــة هــو تحييــد أثــر تلــك العوامــل ،وتوفــر فــرص كبــرة الكتســاب املعــارف واملامرســات البيداغوجيــة القامئة عىل
متكافئــة لجميــع التالمــذة للحصــول عــى تربيــة جيــدة ،البحــث العلمــي؛ فض ـاً عــن االلت ـزام القــوي ببنــاء أخالقيــات
كيفــا كانــت أصولهــم االجتامعيــة .وكــا تظهــر العديــد مــن املهنــة .ويحــول هــذا النــوع مــن التكويــن األســاتذة إىل خـراء
الدراســات ،فــإن دور األســتاذ أســايس يف هــذه العمليــة .فقــد يف املــادة أو املــواد التــي يدرســونها ،كــا يعمــل عــى تنميــة
أظهــر تحليــل لـ  46بلدا ً شــاركت يف دراســة ( TIMSS) 2011أن حســهم النقــدي ،واســتقالليتهم ،وكذلــك قدرتهــم عــى مواجهــة
بعــض خصائــص املنظومــة الرتبويــة يف البلــدان املتقدمــة ،مثــل وضعيــات التدريــس املختلفــة .ويف هــذا اإلطــار ،يصبح األســاتذة
جــودة التعليــم ،واملنــاخ املــدريس ،تســاهم يف تعويــض تأثــر ضامنــن لجــودة التعليــم ،ومتمكنــن مــن الكفايــات الرضوريــة
الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي للتالمــذة الذيــن ينحــدرون لتكييــف مامرســاتهم املهنيــة مــع االحتياجــات الخاصــة بســياق
مــن األوســاط االجتامعيــة املحرومــة .ويف حــاالت كثــرة ،عندمــا التدريــس الــذي يشــتغلون فيــه.
يكــون التعليــم املقــدم جيــدا ،فــإن الفــوارق تتقلــص بــن
13 . Ibid,p.19
14 . Nilsen T., Blömeke S., Hansen K., Gustafsson J. (2016). Are school characteristics related to equity? The answer may depend on a country’s
developmental level. (Policy Brief No. 10). Amsterdam, The Netherlands: IEA. http://www.iea.nl/policy_briefs.html
15 . Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la echerchescieSntifique, « La promotion des métiers de l’éducation, de la formation et de
la gestion », février 2018..
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وتبــن نتائــج دراســتنا أننــا مــا زلنــا بعيديــن عــن هــذه
التطــورات .إن ضعــف جاذبيــة املهنــة ألجــود العنــارص وذات
اإلمكانــات العاليــة ،والنواقــص التــي تعــري عمليــة االنتقــاء،
يؤثــران ســلباً عــى جــودة هيئــة التدريــس .وتزيــد ظــروف
التكويــن الطــن بلــة .يتجــى ذلــك يف قــر مــدة التكويــن
األســاس ،إن مل يكــن يف انعدامــه التــام ،وغيــاب التداريــب
العمليــة ،وضعــف تأهيــل األســاتذة املكونــن ...ويــرى غالبيــة
األســاتذة الذيــن تــم اســتطالع آرائهــم أن التكويــن األســاس
الــذي تلقــوه ال يرقــى إىل املســتوى املطلــوب .يضــاف إىل ذلــك
نــدرة فــرص التكويــن املســتمر ،والتطويــر املهنــي .ونتيجــة
لذلــك ،يتطــور العديــد مــن األســاتذة بنواقــص تؤثــر بشــكل
حاســم يف تعلــات التالمــذة .وقــد كشــفت املقابــات البؤريــة
مــع جامعــات مــن األســاتذة عــن وجــود ثغ ـرات كبــرة عــى
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مســتوى تنشــيط وضعيــات التعلــم ،والتفريــق البيداغوجــي،
وإرشاك التالمــذة يف عمليــة التعلــم ،والعمــل الجامعــي،
واســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة ...ويف ظــل هــذه الظــروف،
يبــدو أن مهننــة األســاتذة ال تــزال بعيــدة املنــال ،وتســتلزم
عمــا عموميــا عــى عــدة مســتويات لتجديــد مهنــة التعليــم،
وجعلهــا رافعــة لتحســن جــودة املنظومــة الرتبويــة.

خالصة عامة
تبــن الرهانــات والتحديــات الــواردة يف هــذا التقريــر أن السياســة الجيــدة للرأســال البــري تتحــدد وت ُق َّيــم مــن خــال
تجديــد مهنــة التدريــس هــو يف صميــم إصــاح النظــام الرتبــوي قدرتهــا عــى التنبــؤ بالتوت ـرات مــن أجــل اســتباقها وتجنبهــا.
املغــريب .وهــو يرتبــط ،بشــكل أســايس ،باملبــادئ الكــرى التــي
ومــن ناحيــة أخــرى ،يتبــن يف هــذا التقريــر ،بالرجــوع إىل
تقــوم عليهــا الرؤيــة االسـراتيجية  ،2030-2015وهــي اإلنصاف،
خطابــات األســاتذة الذيــن شــملهم البحــث ،أن غالبيــة هــؤالء
وتكافــؤ الفــرص ،والجــودة للجميــع ،واالرتقــاء بالفــرد واملجتمع.
األســاتذة مل يختــاروا مهنــة التعليــم بســبب اســتعداداتهم
ويتطلــب تحقيــق هــذه األهــداف إعــادة النظــر بشــكل جــذري
وميوالتهــم الشــخصية لهــذه املهنــة أو بســبب جاذبيتهــا ،وإمنــا
يف منطــق السياســات العموميــة يف مجــال الرتبيــة والتكويــن
اختاروهــا مكرهــن بحكــم ظروفهــم االجتامعيــة واالقصاديــة.
مــن أجــل تزويــد النظــام الرتبــوي بأســاتذة أكفــاء وقادريــن
وعــاوة عــى ذلــك ،ال يتــم توظيــف األســاتذة مــن بــن أفضــل
عــى االســتجابة للمتطلبــات الجديــدة للرتبيــة.
الحاملــن لشــهادة البكالوريــا الذيــن يفضلــون التوجــه نحــو
ويبــن هــذا التقريــر أيضــا ،أن السياســة العموميــة املتبعــة مؤسســات التعليــم العــايل ذات االســتقطاب املحــدود عــوض
خــال العقديــن األخرييــن قــد اتســمت بغيــاب التوقــع ،املؤسســات ذات االســتقطاب املفتــوح .ويف هــذا الســياق ،يتــم
والتنبــؤ ،واســتباق األحــداث قبــل وقوعهــا؛ مــا جعــل تطــور اختيــار أعضــاء هيئــة التدريــس بالــرورة مــن بــن حامــي
التأطــر مل يواكــب تطــور أعــداد التالمــذة .وقــد فــرض ذلــك شــهادة البكالوريــا غــر املؤهلــن لاللتحــاق بهــذه املؤسســات
توظيــف األســاتذة عــى عجــل ،مــا أثــر بشــكل ســلبي عــى أي مؤسســات الولــوج املحــدود ،ومــن بــن أولئــك الذيــن
جاذبيــة املهنــة وصورتهــا يف املجتمــع .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تفــرض عليهــم ظروفهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة امتهــان
شــكل تكويــن األســاتذة موضــوع سياســة عموميــة متقلبــة ،مهنــة التعليــم لضــان أجــور مســتقرة وآمنــة .ويســتلزم هــذا
مل تتمكــن مــن ترصيــد املكتســبات الســابقة لتجديــد مهنــة الواقــع أن تبنــى جاذبيــة مهنــة التدريــس منــذ البدايــة ،مــن
التعليــم ،وتزويــد النظــام الرتبــوي برأســال بــري قــادر عــى خــال سياســة عموميــة جيــدة ،تجعــل مــن «الحامــل املتوســط
تغيــر املدرســة ،واالرتقــاء بجودتهــا .وهكــذا ،فــإن تنفيــذ لشــهادة البكالوريــا» أســتاذا جيــدا ً ،قــادرا ً عــى قيــادة التالمــذة
القانــون اإلطــار  ،51-17يف مجــال التعليــم ،ميــر بالــرورة نحــو النجــاح ،مــن خــال تكويــن أســايس قــوي ،واملواكبــة،
عــر سياســة عموميــة معلنــة ومخطــط لهــا ،إلحــداث تأثــر والتقييــم عــى أســاس االســتحقاق ،ومســار مهنــي ،ومهننــة
إيجــايب يف املنظومــة الرتبويــة عــى املــدى املتوســط والبعيــد .صارمــة ،ترفــع مــن قيمــة املهنــة داخــل املجتمــع.
وكــا يشــهد عــى ذاك تقريــر ملنظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة إن «هيئــة التدريــس الجيــدة هــي نتيجــة خيــارات
سياســية مقصــودة ،يتــم تنفيذهــا بعنايــة عــى مــر الزمــن»(((.
ال يتمثــل التوقــع يف التنبــؤ بالحاجــات مــن الرأســال البــري
فحســب ،وإمنــا أيضــا يف التنبــؤ بالتوتــرات التــي قــد تنشــأ
بــن الفاعلــن العموميــن واألســاتذة ،وتدبريهــا .إن كل تناقــض
يف السياســة العموميــة ،وكــذا التغيــر يف قواعــد التوظيــف
وكيفياتــه ،ويف التكويــن ،وســاليم األجــور ،إلــخ ،زيــادة عــى
الق ـرارات التــي تتــواىل ويلغــي بعضهــا بعضــا ،كل ذلــك ينــذر
بالتوت ـرات واملفاوضــات بــن األســاتذة والســلطات العموميــة.
وغالبــا مــا تنتهــي تلــك املفاوضــات بتنــازالت متبادلــة .ولكــن
هــذا ال يحــدث دون إضعــاف السياســة العموميــة ،والنيــل مــن
مهننــة التعليــم ،والتأثــر بالتــايل ،ســلبا عــى جــودة الرتبيــة .إن
1 . OCDE Politiques efficaces pour les enseignants. Perspectives PISA. OCDE, 2018
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ثانوي تأهييل
ثانوي تأهييل
ابتدايئ
ابتدايئ
ابتدايئ
ابتدايئ
ثانوي تأهييل
ثانوي تأهييل

حرضي
حرضي
قروي
قروي
حرضي
حرضي
قروي
قروي
حرضي
حرضي
قروي
قروي
قروي
قروي
حرضي
حرضي

10
6
9
6
13
6
6
12
10
6
10
6
6
14
6
10

مقابالت بؤرية
مقابالت
مقابالت بؤرية
مقابالت
مقابالت بؤرية
مقابالت
مقابالت
مقابالت بؤرية
مقابالت بؤرية
مقابالت
مقابالت بؤرية
مقابالت
مقابالت
مقابالت بؤرية
مقابالت
مقابالت بؤرية

ويف املرحلــة الثانيــة ،تــم اســتهداف األســاتذة أطــر األكادمييــات ،ومــدراء املؤسســات التعليميــة ،واملفتشــن الرتبويــن .وقــد أجــري
البحــث يف هــذه املرحلــة عــى شــكل جامعــات النقــاش البؤريــة (أو املقابــات البؤريــة) وف ًقــا للجدولــة الزمنيــة التاليــة:
 الخميس  :2020/02/06مقابالت بؤرية مع جامعة من األساتذة أطر األكادميياتاملكان :الثانوية التأهيلية باملحمدية وبالقرص الكبري
 االثنني  :10/02/2020مقابالت بؤرية مع جامعات من مديري املؤسسات التعليمية.املكان :الهيئة الوطنية للتقييم باملجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
 األربعاء  :2020/02/12مقابالت بؤرية مع جامعات من املفتشني الرتبويني.املكان :الهيئة الوطنية للتقييم باملجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي
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ملحق  :2إجراء بحث « زمن التدريس «

يف املغــرب ،اســتهدفت دراســة « زمــن التدريــس»  40مؤسســة تعليميــة (منهــا  20مدرســة ابتدائيــة ،و  20ثانويــة) يف  6جهــات
هــي  :طنجــة  -تطــوان  -الحســيمة ،وفــاس  -مكنــاس ،والربــاط  -ســا  -القنيطــرة ،والــدار البيضــاء -ســطات ،ومراكــش –آســفي،
وســوس -ماســة.

لإلحاطة بالعوامل املحددة لتغيبات األساتذة عن املدارس ،استعمل البحث عدة أدوات استقصائية:
• تحليــل الوثائــق :وخاصــة منهــا الوثائــق املتعلقــة بالبيانــات الثانويــة حــول الرتبيــة ،واإلحصائيــات املاكرو-اقتصاديــة ،وكذلــك
القوانــن الوطنيــة املتعلقــة بتدبــر شــؤون األســاتذة؛ واإلس ـراتيجية والتخطيــط الخاصــن بتغيباتهــم؛
• املقابــات نصــف املوجهــة مــع املتدخلــن الرئيســيني يف مجــال الرتبيــة والتعليــم .وتشــمل مســؤويل الرتبيــة عــى املســتويني
الــوزاري ودون الوطنــي ،واألســاتذة ،ومديــري املؤسســات التعليميــة ،وقــادة املجتمــع املحــي؛
• بحــث حــول األســاتذة :تــم إج ـراء مســح قصــر ومغلــق لجميــع األســاتذة املوجوديــن يف جميــع املؤسســات التعليميــة التــي
شــملتها عينــة الدراســة؛
• مقابــات بؤريــة مــع جامعــات مــن التالمــذة :تــم إجـراء مقابلــة بؤريــة يف كل مؤسســة مــن املؤسســات التعليميــة التــي شــملتها
العينــة .وتتكــون كل جامعــة مــن جامعــات النقــاش البؤريــة مــن ســبعة تالمــذة .
ويف كل مؤسسة من املؤسسات التعليمية التي شملتها العينة ،تم استجواب األشخاص اآلتيني :
•  1مدير املؤسسة؛
•  3أساتذة؛
• ممثل واحد عىل مستوى املجتمع املحيل (جمعية آباء التالمذة وأوليائهم أو جمعية التنمية)؛
• استامرة وزعت عىل جميع األساتذة الحارضين يوم الزيارة.
• أجريــت  7مقابــات مــع الفاعلــن يف مجــال الرتبيــة التعليــم عــى الصعيــد الوطنــي ،و 16مقابلــة مــع الفاعلــن عــى املســتوى
دون الوطنــي.
داخــل كل مؤسســة مــن املؤسســات التــي شــملتها العينــة ،تــم اختيــار األســاتذة وفــق الجنــس ،وعــدد ســنوات التجربــة يف
التعليــم ،والخصائــص الفرديــة األخــرى ذات الصلــة التــي تقــوم عليهــا الخـرات املختلفــة لألســاتذة ،وبالتــايل ،امليــل إىل التغيــب.
وبنــا ًء عــى مــا ســبق ،أجريــت مقابــات مــع  40رئيــس املؤسســات التعليميــة ،و 120أســتاذ ،و 280تلميــذ وتلميــذة عــى مســتوى
الوطنــي لتحقيــق أهــداف الدراســة.
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ملحق  .3خصائص أعضاء هيئة التدريس
 .1تطور أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس

خــال موســم  ،2018-2017بلــغ عــدد األســاتذة يف النظــام الرتبــوي يف كل األســاك التعليميــة مجتمعــة  240542أســتاذا وأســتاذة،
بينهــم  107267أســتاذة .وهكــذا ،فــإن النســاء ميثلــن  45٪مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،مقابــل  40٪يف ســنة  .2010-2009وقــد
تعــزز وزنهــن ضمــن العــدد اإلجــايل لألســاتذة بــن عامــي  2010-2009و ،18-2017حيــث انتقــل مــن  88936إىل 107267
أســتاذة ،أي بزيــادة قدرهــا  .20.6٪هــذا ،بينــا ظــل عــدد الرجــال شــبه مســتقر خــال نفــس الفــرة ،حيــث انتقــل مــن 132646
أســتاذا إىل  133275أســتاذ ،أي بزيــادة قدرهــا  .0.47٪وبذلــك ،تحســن مــؤرش التكافــؤ بــن الجنســن يف مهنــة التعليــم بشــكل
ملحــوظ ،حيــث انتقــل مــن  0.67إىل .0.80
الرسم البياين  .1تطور عدد األساتذة حسب النوع عىل الصعيد الوطني
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يختلــف وزن النســاء داخــل الهيئــة التعليميــة باختــاف األســاك التعليميــة .وهكــذا ،ففــي املرحلــة االبتدائيــة ،تــم تحقيــق
التكافــؤ بشــكل كامــل بــن النســاء والرجــال منــذ املوســم الــدرايس  .2018-2017وأفضــل مــن ذلــك ،أن عــدد النســاء تجــاوز قليـاً
عــدد الرجــال 64704 :أســتاذة يف مقابــل  64694أســتاذ.
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الرسم البياين  .2تطور عدد األساتذة حسب الجنس يف التعليم االبتدايئ
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لكــن ،كلــا تقدمنــا يف األســاك التعليميــة ،قــل وزن النســاء ،وابتعدنــا ،بالتــايل ،عــن التكافــؤ .ومــع ذلــك ،فــإن ارتفــاع نســبة
النســاء يف هيئــة التدريــس يظــل مطــردا :فقــد ارتفــع عــدد األســتاذات يف ســلك التعليــم اإلعــدادي حيــث انتقــل مــن  20667ســنة
 2010-2009إىل  27086يف ســنة  2018 ،2017-بزيــادة قدرهــا  .16.5٪وبذلــك أصبحــن ميثلــن  42٪مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف
هــذا الســلك ،وربحــن  5نقــاط مئويــة خــال نفــس الفــرة .أمــا األســاتذة الذكــور ،فقــد تقهقــرت نســبتهم خــال الفــرة نفســها،
وانخفــض عددهــم بنســبة  ،1.8٪إذ انتقــل مــن  34509إىل .33875
الرسم البياين  .3تطور عدد األساتذة حسب النوع يف التعليم الثانوي التأهييل
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يالحــظ االتجــاه نفســه يف ســلك التعليــم الثانــوي التأهيــي حيــث عــدد األســتاذات يــزداد بوتــرة أرسع مــن الوتــرة التي يــزداد بها
عــدد األســاتذة الذكــور ،وانتقــل مــن  12207يف ســنة  2010-2009إىل  18477يف عــام  ،2018-2017أي بقفــزة  .51.3٪وقــد شــهد
عــدد األســاتذة ،يف الفــرة نفســها ،زيــادة ملحوظــة بلغــت  31.5٪حيــث انتقــل مــن  26376أســتاذ إىل  34706أســتاذ .وهكــذا ،ظــل
األســاتذة الذكــور يشــكلون األغلبيــة يف هــذا الســلك ،وميثلــون مــا يقــرب ثلثــي العــدد اإلجــايل لهيئــة التدريــس(.)65٪
مهنة األستاذ في المغرب
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الرسم البياين  .4تطور عدد األساتذة حسب الجنس يف التعليم الثانوي التأهييل
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 .2الوسط المهني

يكشــف تحليــل توزيــع األســاتذة عــى الـراب الوطنــي عــن تطــورات متعارضــة تبعــا لألســاك التعليميــة .االتجــاه الرئيــي البــارز
هــو الزيــادة التدريجيــة يف عــدد األســاتذة يف الوســط القــروي ،وتراجعــه يف ســليك التعليــم االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي.
وبالفعــل ،يف ســنة  2010-2009عمــل يف التعليــم االبتــدايئ  53981أســتاذ يف الوســط الحــري ،مقابــل  48113فقــط خــال موســم
الــدرايس ( 2018-2017انخفــض هــذا العــدد إىل  40370يف ســنة  .)2017-2016وخــال الفــرة نفســها ،زاد عــدد األســاتذة املعينــن
يف العــامل القــروي تدريجيــا ،وانتقــل مــن  73842إىل  81285أســتاذ.
شــهد ســلك التعليــم الثانــوي اإلعــدادي نفــس االتجــاه .فمــن بــن  41133أســتاذ الذيــن كانــوا يعملــون يف األوســاط الحرضيــة
ســنة  ،2010-2009بقــي  37196فقــط يف ســنة  .18-2017وخــال نفــس الفــرة ،زاد عــدد األســاتذة املعينــن يف األوســاط القرويــة
بأكــر مــن  6000أســتاذا وأســتاذة.
مــن جانبــه ،عــرف ســلك التعليــم الثانــوي التأهيــي تطــو ًرا إيجاب ًيــا بالنســبة لــكال الوســطني القــروي والحــري .وهكــذا ،زاد
عــدد األســاتذة بــن عامــي  2009و 2010و 18-2017مبــا يقــرب مــن  8000أســتاذ يف الوســط الحــري ،وبأكــر مــن  6000أســتاذ
يف الوســط القــروي .وتتوافــق هــذه التغ ـرات مــع تطــور أعــداد التالمــذة الذيــن عرفــوا نفــس التغ ـرات.
الجدول  .1تطور عدد األساتذة حسب الوسط املهني
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76780

76217

77140

74701

73842

Rural

37196

33284

35472

37472

38788

38993

41195

41303

41133

Urbain

20765

17690

18207

18161

17176

16971

15723

15218

14043

Rural

41897

32422

39596

38679

37479

37277

38095

35388

33491

Urbain

11286

10192

9684

7834

7416

6115

6836

5825

5092

Rural
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Primaire
Collégial
Qualifiant

يكشــف التقاطــع بــن الوســط املهنــي والنــوع عــن معطــى آخــر مثــر لالهتــام .فبالتناســب مــع العــدد اإلجــايل لألســاتذة،
يشــكل األســاتذة الذكــور األغلبيــة يف املناطــق القرويــة ،الســيام يف التعليــم االبتــدايئ .وهكــذا ،فخــال املوســم الــدرايس -2017
 ،2018نجــد  34865امــرأة فقــط ضمــن مــا مجموعــه  81285أســتاذا معينــن يف الوســط القــروي .وعــى العكــس مــن ذلــك ،يفــوق
عــدد األســتاذات ( )29839عــدد األســاتذة الذكــور ( )18274يف الوســط الحــري .ولوحــظ نفــس االتجــاه يف التعليــم الثانــوي،
اإلعــدادي والتأهيــي عــى الســواء (انظــر الرســم البيــاين .)5
الجدول  .2تطور عدد األساتذة حسب الوسط والنوع
Année

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

18274

15212

16513

17478

18222

18880

20136

20893

21840

H

29839

25158

27645

29693

30494

31349

31182

31506

32141

F

46420

43174

45791

47454

47954

48314

50460

49633

49921

H

34865

29473

29874

29495

28826

27903

26680

25068

23921

F

20296

18482

19867

21239

21948

22340

24184

24519

24616

H

16900

14802

15559

16233

16564

16653

17011

16784

16517

F

13579

11565

11835

11850

11265

11290

10812

10572

9893

H

7186

6125

6372

6311

5911

5681

4911

4646

4150

F

26782

25145

25683

25191

24327

24375

25362

23811

22714

H

15115

13871

13913

13488

13152

12902

12733

11577

10777

F

7924

7277

6861

5484

5080

4281

4846

4172

3662

H

3362

2915

2823

2350

2336

1834

1990

1653

1430

F

Urbain
Primaire
Rural
Urbain
Collégial
Rural
Urbain
Qualifiant
Rural
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مــن املعلــوم أن ظــروف العمــل يف الوســط القــروي ،والســيام يف التعليــم االبتــدايئ ،صعبــة ،بــل صعبــة جــدا بالنســبة للنســاء.
لذلــك ميكــن تفســر العــدد القليــل نســبياً لألســتاذات يف املناطــق القرويــة باالمتيــازات التــي تتمتــع بهــا بعــض الفئــات منهــن يف
الحركــة االنتقاليــة(((.
الرسم البياين  .5توزيع عدد األساتذة حسب النوع يف الوسط الحرضي

61.854

53.831

57.117

59.414

60.210

60.904

60.926

59.867

59.435

65.352

58.839

62.063

63.908

64.497

65.595

69.682

69.223

69.170

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

πLQ

ICGôeG
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1 . Selon la circulaire-cadre n° 056 16 (du 6 mai 2015) relative aux mouvements de mutation du ministère de l’Education nationale et la formation
professionnelle, un avantage de 10 points est notamment attribué à :
- L’enseignante célibataire désirant rejoindre le lieu de résidence familial se trouvant en dehors de la délégation dans laquelle elle exerce.
- La femme divorcée ou veuve souhaitant rejoindre le lieu de résidence de sa famille se trouvant en dehors de la délégation dans laquelle elle exerce.
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الرسم البياين  .6توزيع عدد األساتذة حسب النوع يف الوسط القروي

45.413

38.513

39.069

38.156

37.073

35.418

33.581

31.367

29.501

67.923

62.016

64.487

64.788

64.299

63.885

66.118

64.377

63.476

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

ICGôeG

πLQ
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 .3الهرم العمري لهيئة األساتذة

يتضــح مــن خــال تحليــل بنيــة أعــار أعضــاء هيئــة التدريــس بصــورة ثابتــة بــن عامــي  2010-2009و 18-2017أن التغيــر
الرئيــي الــذي طــرأ عــى تلــك البنيــة يتعلــق باألشــخاص الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن  56عا ًمــا .فقــد عرفــت حصــة أولئــك
األشــخاص ،ضمــن العــدد اإلجــايل لألســاتذة ،أكــر ارتفــاع خــال تلــك الفــرة ،وانتقلــت مــن  6٪إىل .14٪
الشكل  .7توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الفئة العمرية بني سنتي  2010-2009و18-2017
2017-18

30-39 ans
40-49 ans
50-55 ans
> 56 ans

19%

2009-10

26%

15%

30%

6%
14%
23%
23%

14%

30%
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ومــع ذلــك ،فــإن هــذا التحليــل الثابــت (الســاكن) ال يســمح لنــا بالوقــوف عــى تطــور الهــرم العمــري ألعضــاء هيئــة التدريــس،
ألن التوظيــف الواســع بــن عامــي  2016و 2018واإلحــاالت عــى التقاعــد ،والســيام التقاعــد املبكــر (انظــر الجــدول  ،)1قــد غــر
متا ًمــا بنيــة األعــار مــن خــال تشــبيبها.
إذا أخذنــا ســلك التعليــم االبتــدايئ ،فإننــا نجــد أن عــدد األســاتذة الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  30عا ًمــا مل يتوقــف عــن االنخفــاض
منــذ ســنة  .-2010 2009وقــد أخــذ عــدد أف ـراد هــذه الفئــة ينخفــض بشــكل مســتمر مــن ســنة إىل أخــرى حتــى غايــة -2016
 ،2017حيــث انتقــل مــن  20572إىل  10105أســتاذ ،قبــل أن يرتفــع مــرة أخــرى ،ويتضاعــف يف عــام واحــد( ،انتقــل 10105أســتاذ
إىل  21.544أســتاذ).
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الرسم البياين  .8تطور عدد األساتذة حسب الفئة العمرية يف سلك التعليم االبتدايئ
50.000

38.831

38.916

41.484

42.847

42.959

43.440
40.109

36.059
31.658

30.747
26.680

21.544

24.418
23.607

20.393

20.742

19.480

16.623

21.293

27.589
22.849

21.825
16.078
13.999

12.534

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

> 56 ans

50-55 ans

40-49 ans

30-39 ans

19.717
12.481

10.405

2017-18

22.769
15.495

11.589

2016-17

32.689
28.527

31.525

37.427

40.000

33.775
30.000

29.186

29.126

25.756
16.391
14.344

2011-12

17.910

20.572

8.370

2010-11

6.923

2009-10

20.000

10.000

0

< 30 ans
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وجديــر بالذكــر أن الفئــات العمريــة  39-30عامــا و 49-40عامــا قــد اســتفادت مــن هــذه التوظيفــات الجديــدة بشــكل اســتثنايئ،
حيــث تــم رفــع ســقف عمــر التوظيــف إىل  47عا ًمــا خــال املوســم الــدرايس  2017-2016الــذي شــهد توظيــف  35000أســتاذا.
ومــع ذلــك ،فعــى الرغــم مــن ضــخ دمــاء جديــدة يف هيئــة التدريــس ،فــإن هــذه الفئــة مــن الســاكنة تبقــى متقدمــة يف الســن.
ذلــك ،أن عــدد األســاتذة الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن  56عا ًمــا قــد تضاعــف بثــاث م ـرات بــن عامــي  2010-2009و،18-2017
حيــث ارتفــع مــن  6923إىل  .20742تســتحوذ الفئــة العمريــة  55-50أيضً ــا عــى جــزء كبــر مــن العــدد اإلجــايل لألســاتذة.
وميكــن تفســر اتجاههــا التنــازيل ،الســيام ابتــداء مــن ســنة  2014-2013بارتفــاع اإلحــاالت عــى التقاعــد املبكــر (انظــر الجــدول
رقــم  )1الــذي تســتفيد منــه هــذه الفئــة بشــكل رئيــي يف ضــوء رشوط األهليــة ( 30عا ًمــا عــى األقــل مــن الخدمــة).
ونالحظ نفس االتجاهات تقريبًا يف سليك التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهييل.
الرسم البياين  .9تطور عدد األساتذة حسب الفئة العمرية يف سلك التعليم الثانوي اإلعدادي
20.000
17.715
16.439
14.141
11.931

8.310

16.308
14.479

14.238

11.488

11.658

9.355
8.414

7.140

7.238

10.928
8.655
8.154

14.216

13.347
13.344

13.713
13.405

12.401
12.043

12.450

8.548

8.566

8.425

7.981

14.918
12.563

12.774

12.421

9.038

8.893

7.034

14.177

12.329

13.511

12.091

7.763

15.000

10.000

7.204

8.123

5.000

5.944
4.655

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

> 56 ans

50-55 ans

40-49 ans

30-39 ans

2011-12

2010-11

2009-10

0

< 30 ans

املصدر :إحصائيات  :إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم -املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي

مهنة األستاذ في المغرب

117

الرسم البياين  .10تطور عدد األساتذة حسب الفئة العمرية يف سلك التعليم الثانوي التأهييل
20.000
17.926
16.318
15.357
13.367
10.929

10.605

10.717

10.913

13.863
12.528
11.553

14.831

10.997

8.962

8.340

8.642

8.563

4,991

4,681

4,863

4,882

2017-18

2016-17

9.780

10.281
7.070

6.366

4,239

11.372

11.328

10.190
8.593
5.535

3,765

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

> 56 ans

50-55 ans

40-49 ans

30-39 ans

6.893
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8.673

10.000

8.911
5.319

4,308

2,595

2011-12

2010-11

< 30 ans
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15.000

12.530
9.557

10.209

15.659

7.799
4.472

5.000

1,980

2009-10

0

لذكر هذا التقرير:
الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
حتت إدارة رحمة بورقية ومبساهمة طارق حاري ،رقية الشفقي ،عبد العزيز آيت حمو ،نوال زعاج،
مهنة األستاذ(ة) يف املغرب على ضوء املقارنة الدولية.
تقرير موضوعاتي ،دجنبر .2021

تصحيح وتنسيق وتصميم ونشر:
محمد زرنني ،فوزية عدي ،زكرياء بدري
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