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 مقدمة: 

ي العقدين 
 
ي شملت عرف المغرب ف

ات الهامة، الت  ين مجموعة من اإلصالحات والتغيير األخير

اتيجياتها البناءة لمسايرة النهضة التنموية، سواء   قطاعات حيوية كان الهدف منها تقوية ودعم اسي 

، أو تربوي. ولعل المتمعن اليوم ألهم الدراسات  كانت متعلقة بما هو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي

ي تع
ي بناء منظومة تعليمية متكاملة، واألبحاث الت 

 
ت  بالمجال التعليمي وما يرافقها من تحوالت عميقة ف

ي وجه هذه المنظومة التعليمية التواقة 
 
سيجد نفسه أمام تحديات من نوع خاص تقف سدا منيعا ف

ي مختلف مراحله التعليمية حت  تسىع إىل 
 
ي واالزدهار، وتحقيق مبدأ الجودة التعليمية ف

 
دائما للرف

ي عىل اإلبداع واالبتكار قادر عىل تنمية قدرات ومعارف المتعلمير  حت  
تحقيق النجاح وضمان تعليم مبت 

ي المسار التنموي للبالد، ألن مسألة تقوية وتعزيز 
 
ي التطوير والريادة الدائمة ف

 
يكون لهم دورا مهما ف

اء وباحثير  وأكاديميير  أن عملية إرساء نظام تعليمي مدمج  جودة التعليم بالمغرب رهير  حرصنا كخير

 .ومنصف هو بمثابة نهضة تربوية ورافعة حاسمة لتفعيل وإنجاح خطط النموذج التنموي الجديد

بية والتكوين بالمغرب بمثابة بعد محوري أساس والذي تنضوي تحت  إيمانا منا أن قطاع الي 

ي األبعاد األخرى المتعلقة باالستثمار واالقتصاد الُمنتج وال
 
تكنولوجيا المتطورة. ومن هنا كان لوائه باف

ي 
 
ي تضمن استمرارية ونجاح هذا المعىط التنموي ف

البد األخذ بعير  االعتبار جميع الوسائل واألدوات الت 

المراحل التدريسية، سواء تعلق األمر بتحديد مدى أهميته وخصائصه وخصوصياته، أو التطرق إىل 

ية المشجعة له. أو الدور المؤ  ي الذي يسهر عىل التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة العوامل التحفير 
سسات 

ي هذه الخطط داخل مؤسسات تعليمية تكون كفيلة ببلورة النموذج التنموي بشكل متكامل وشموىلي 
 
ف

ي وتكوينه، من أجل تشكيل جيل الغد بخصائص  ي الرأسمال البشر
 
ته األساس االستثمار الجيد ف ركير 

يتحقق بطبيعة الحال دون ثقافة مؤسساتية مشجعة له تراعي متطلبات سوق الشغل وهذا لن 

ي 
 
ي يبق  عنضا مهما ف بية والتنمية، فالعامل البشر بوية العالقة التفاعلية بير  الي 

ي أبعادها الي 
 
تستحض  ف

ي مستويات 
 
ه ومستويات تعليمه بطريقة صحيحة تتحكم بشكل كبير ف نجاح هذا األمر ألن درجة تفكير

ية، بحيث ية،  التنمية البشر ي مستوى التنمية البشر
 
ي ومستوى تكوينه يتحكم ف نجد أن المحدد البشر

ي تتيح معها فرصا جوهرية من أجل تحسير  التعليم والبحث العلمي بالمغرب
 .الت 

وسعيا منا إىل مسايرة مخرجات هذا النموذج التنموي الجديد عىل كل المجاالت بصفة عامة 

بية والتعليم بصفة خاصة نأم وع أن تجيب وقطاع الي  ل أن تكون األوراق البحثية المقدمة لهذا المشر

ي 
 :عىل تساؤالت إشكالية عميقة يمكن أن نصوغها كاآلت 
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بية والتكوين انطالقا من آفاق  كيف يمكن إرساء تنمية فعالة وناجحة عىل مستوى منظومة الي 

نة عىل مستوى البحث النموذج التنموي الجديد؟ وماهي رهاناته المستقبلية من أجل تحقيق هيكلة  مي  

؟  العلمي

ي التعليم تراعي مسألة وعليه جاءت أهداف الكتاب لكي تعمل عىل 
 
تحقيق مقاربة دامجة ف

ي حسب  بوية من أجل تصحيح خارطة التعليم المغرتر
التكامل والتجانس والتمفصل بير  المشاري    ع الي 

بوية إصالح جذري للمنظومة امن أجل  توجيهات النموذج التنموي الجديد؛ تغيير تصورنا  تعتمد عىللي 

ي التنمية؛
 
ي عن طريق التعليم والتكوين والتأهيل و  لموقع التعليم ف ي الرأسمال البشر

 
االستثمار الجيد ف

؛الذي والبحث،  ي  الجوانب اإلبداعيةتنمية حت  نحقق  يشكل قاطرة مستقبل المجتمع المغرتر

ي وما رافقه من مراحلهم التعليمية  بمختلفللمتعلمير  
 
ات ف ي مجتمع بغية اعض الرقمية متغير

 
الندماج ف

ي لتحقيق التنمية المستدامةالمعرفة، كهدف اسي    . اتيجر

 الرشاد. سبيل  وي  هدينا اىلىل الصواب ن يوفقنا إوهللا نسأل أ                        

اوي                                                                                     ي الحضر د. العرب 
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 التعليم اإللكتروني وأهميته في تنزيل مخططات النموذج التنموي الجديد

 . يونس البوداميكتور دال

 -املغرب– جامعة محمد الخامس الرباط، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

elboudami.youness@gmail.com 

 ملخص: 

ارتأت الدولة املغربية في إطار سعيها الحثيث لتحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة؛ تمس مختلف القطاعات 

تنموي جديد يستهدف تكوين الفرد، وتنمية الحيوية، ويعود أثرها بالنفع على الجميع دون إقصاء أو ميز؛ إلى تبني نموذج 

املنظومة التربوية  تعتري التي  االختالالت على تجاوز وذلك بالعمل  ،قدراته، وتأهيله ليكون عنصرا فاعال في بناء وطنه ورقيه

إللكتروني النموذج في مجال التربية والتكوين يمكن االستعانة بالتعليم اولتنزيل اإلصالحات التي يرومها هذا  .منذ عقود

ومندمجة تصب اهتمامها على املتعلم، وتمنحه  ومقاربات حديثةاستراتيجيات  على باعتباره نمطا تعليميا متطورا يعتمد

 وطموحاته.  يوافق تطلعاتهمشوقا تعليما 

املعارف  – استراتيجيات -التعليم اإللكتروني – املنظومة التربوية –النموذج التنموي الجديد الكلمات املفاتيح:

 اللغات الحية. –األساسية 

Abstract 

The Moroccan state has been committed to achieving a comprehensive and 

sustainable development which would concern the various vital sectors and benefit 

everyone without exclusion or distinction. This has led to adopting a new development 

model aiming at forming the individual, improving his abilities and qualifying him to 

become an active element in building and promoting his home country.  This would 

therefore require trying to overcome the imbalances which have affected the 

educational system for decades. So one way to achieve these goals is to adopt 

electronic education, which is considered a sophisticated learning pattern that can play 

crucial roles in accomplishing the educational reforms of this model as it relies on 

modern and integrated strategies and approaches that focus on the learner, and offer 

him an interesting education that would fit his aspirations and ambitions. 

Keywords: The new development model – the educational system- electronic 

education- strategies- the basic knowledge- the living languages.  
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 مقدمة:

ملنظومة التربوية انطالقا من تأهيل املدرسة املغربية في ايسعى النموذج التنموي الجديد إلى إحداث نهضة حقيقية 

؛ إذ ركز اهتمامه على تجاوز مكامن النقص التي والعمومية على وجه الخصوص، لتستجيب لطموحات الشعب املغربيعموما 

تكوينه والعمل على يعاني منها املتعلم املغربي؛ والتي حددت في عدم إتقانه للمهارات األساسية في القراءة والحساب واللغات؛ 

كما يصبو إلى جعل املنظومة التربوية قادرة على  ؛طنه بعد نهاية مساره التعليميليكون عنصرا فاعال في بناء و  يؤهله تكوينا

مطلع السنة  19جائحة كوفيد تفش ي التكيف مع اإلكراهات العرضية التي قد تعرفها في املستقبل، كتلك التي شهدتها خالل 

من املتعلمين من مسايرة  كبيرةمما حرم فئة  ؛ حيث لم تكن مؤهلة العتماد نمط التعليم عن بعد،عيوبهااملاضية، والتي عّرت 

عجز معظم املدرسين إضافة إلى ، متعددة الوسائطتوفر املدارس على قاعات  عدمبرنامجهم الدراس ي ألسباب عديدة أبرزها 

  بسبب ضعف تكوينهم في مجال الرقميات. عملية التدريس،على إعداد دروس رقمية تيسر 

إلكراهات أصبح لزاما إقحام التكنولوجيا بشكل كبير وفعال في العملية التعليمية أمام هذا الوضع، ولتجاوز هذه ا

التعلمية بهدف تجويدها، لكونها تستثير اهتمام املتعلم، وتعزز استقالليته، وتشجعه على التعلم الذاتي، مما سيساهم في 

ملتعلمين. وهو ما سيقودنا للتساؤل عن األدوار الحد من الهدر املدرس ي، والقضاء على األمية، وتذويب الفروق الفردية بين ا

تنزيل أسس املشروع التنموي الجديد في مجال التربية والتكوين، وتنفيذ التي يمكن أن يضطلع بها التعليم اإللكتروني ل

مخططاته بالشكل املطلوب للوصول إلى الغايات املنشودة. من هنا يمكن أن نحصر إشكاالت هذه الدراسة في سؤالين 

 وهريين هما:ج

 األهداف ما و  ؟ما األسس التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد في شقه املرتبط بمجال التربية والتكوين

 التي يسعى لتحقيقها؟

 ما التعليم اإللكتروني؟ وكيف يمكن أن يساهم في تنزيل مخططات املشروع التنموي الجديد؟ 

الوصفي التحليلي حتى يتسنى لنا استنباط أهمية التعليم وقد فرضت طبيعة هذه الدراسة أن نعتمد املنهج 

 اإللكتروني، واألدوار التي يمكن أن توكل إليه لإلسهام في إنجاح اإلصالحات التي تبناها املشروع التنموي الجديد.

 أسس املشروع التنموي الجديد وأهدافه: (1

 :مرجعيات النموذج التنموي الجديد (1.1

فقد كلف جاللته في . مقاربة تشاركية تستمد مرجعياتها من التوجيهات امللكية الساميةيعد النموذج التنموي الجديد 

أكتوبر  12خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة، بتاريخ 

من إدارات عمومية،  ؛مختلف املؤسسات الوطنية لجنة خاصة عهد إليها إجراء مجموعة من املشاورات املوسعة مع 2018

وهيئات استشارية، ومنظمات دولية ومهنية، وفاعلين اقتصاديين، وهيئات املجتمع املدني، وخبراء من قطاعات شتى، إضافة 

ها هذا النموذج حول األولويات التي ينبغي أن يركز علي ؛إلى استقاء آراء املواطنين عن طريق ملء وتعبئة استمارة عبر اإلنترنيت
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التنموي. وركزت هذه املشاورات على تحديد مكامن النقص التي تعتري النموذج التنموي الحالي، والبحث عن اإلجراءات 

 .جميع املواطنينلتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعم منافعها  الضروريةاالستعجالية 

ولوياته ضمان الكرامة اإلنسانية، وتحقيق الذي يضع ضمن أ 2011كما استمد هذا املشروع مرجعيته من دستور 

 تكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعية بين جميع فئات املجتمع املغربي الذي يتميز بطابع التماسك والتنوع واالنفتاح.

إن املغرب وانطالقا من مؤهالته البشرية واالقتصادية والطبيعية، وموقعه االستراتيجي، واملكانة املتميزة التي يحظى 

على بلورة مشروع تنموي جديد يلبي حاجاته وطموحاته،  أن يعملاليوم  ملزماها على الصعيدين اإلقليمي والدولي، أصبح ب

ويستجيب للتحوالت الجيوسياسية واالقتصادية التي يشهدها العالم. من هنا كانت الرؤية االستشرافية لجاللة امللك بمثابة 

 يضمن له العيش الكريم واالزدهار والرقي.استجابة لتطلعات املجتمع املغربي بما 

وقد خلصت هذه املشاورات التي أشرف عليها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إلى أن املواطن ينبغي أن يكون 

على جميع حياة الفرد التغييرات اإليجابية التي تمس رصد  من خالل تقاس نجاعته الحلقة األهم في أي إصالح، بل ويجب أن

 .صعدة، وترتقي به في سلم التنمية البشريةاأل 

إن غاية النموذج التنموي الجديد هو:" بناء نموذج تنموي دينامي يحقق نموا قويا، دامجا ومستداما، ويضمن تكافؤ 

الش يء  .1الفرص، وينهض بتنمية الفرد، ويعزز قدراته في ظل مجتمع مزدهر ومتضامن، يحتل فيه املواطن مكانة مركزية"

يكون له انعكاسات إيجابية في تسريع وتيرة النمو، وتعزيز الحس الوطني وترسيخه لدى املواطنين، مما سيساهم في الذي س

 ضمان استقرار الوطن، والقدرة على مواجهة األخطار الخارجية املحذقة به.

تكوينا يؤهله ألن يكون  ردالف إال إذا تمت العناية بتكوينالتنموي الجديد اإلصالحات التي يرومها النموذج  ولن تتحقق

من خالل  وتجويدهمساهما في تحقيق النهضة التنموية للبالد؛ لذا تم إعطاء األولوية فيه لتأهيل نظام التربية والتكوين 

محاربة الهدر املدرس ي، وتطوير قدرات الفرد انطالقا من إكسابه املعارف األساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، وتمكينه 

لغات الحية، إضافة إلى العمل على توفير مختلف الفضاءات الثقافية التي ستساعده على نماء كفاياته اللغوية من ال

 والتواصلية والثقافية انطالقا من تشييد املكتبات واملتاحف واملسارح ودور السينما..

أصبح يشكل عبئا يثقل إن النموذج التنموي الجديد يسعى لكسر الهوة بين التعليم العمومي والخصوص ي الذي 

كاهل األسر املتوسطة الدخل، والطامحة في تلقي أبنائها تعليما يوافق تطلعاتهم في ظل ما يعتري التعليم العمومي من نقائص 

 وصعوبات تجعله غير قادر على بلوغ الحد األدنى من الجودة املنشودة.

 ملاذا النموذج التنموي الجديد؟ (2.1

الحالي قادرا على االستجابة لطموحات الشعب املغربي؛ حيث تميز بضعف وتيرة تحقيق لم يعد النموذج التنموي 

(، فاملنظومة الوطنية للتربية والتكوين على سبيل املثال لم تحقق ما كان منتظرا 2018-2008أهدافه خالل العشرية األخيرة ) 

بي يعاني ضعفا كبيرا على مستوى اكتساب املعارف منها؛ إذ أن استقراء نتائج االختبارات الدولية كشف أن املتعلم املغر 

، وذلك 2( PISAو   PIRLSو TIMSSاألساسية في القراءة والعلوم والرياضيات بل واحتل مراتب جد متأخرة في اختبارات)

                                                           
 .24، ص:2019: النموذج التنموي الجديد للمغرب، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  1
2  :TIMSS.دراسة اتجاهات التحصيل في الرياضيات والعلوم على الصعيد الدولي : 

PIRLS       لتقويم تطور الكفايات القرائية.: الدراسة الدولية 
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الضرورية، ألسباب متعددة، أبرزها الخصاص الكبير الذي تعرفه املدرسة العمومية على مستوى األطر التربوية والتجهيزات 

وما يترتب عنهما من مشاكل تعيق سير العملية التعليمية التعلمية في صورتها الطبيعية، ناهيك عن تفش ي ظاهرة الهدر 

تلميذ في طوري التعليم االبتدائي واإلعدادي حسب املجلس األعلى للتربية  338.000ما يناهز  2018املدرس ي التي بلغت سنة 

  1والتكوين والبحث العلمي.

مام هذا الوضع املتأزم لم يعد أمام الدولة من خيار سوى تبني نموذج تنموي جديد يضع ضمن أولوياته إصالح أ

وتجاوز مكامن الضعف التي تعتريها انطالقا من اعتماد مقاربات واضحة ومندمجة تتطلب من جميع  املنظومة التربوية،

، واتخاذ إصالحات تصب اهتمامها على تكوين املتعلم، وتنمية الفاعلين في الشأن التربوي تحمل املسؤوليات املنوطة بهم

 قدراته، وتأهيله ليكون قادرا على تحمل مسؤولية بناء وطنه وتحقيق ازدهاره.

 أهداف النموذج التنموي الجديد على مستوى منظومة التربية والتكوين: (3.1

ضة حقيقية للمنظومة التربوية انطالقا من يسعى النموذج التنموي الجديد في مجال التربية والتكوين إلى إحداث نه

تأهيل املدرسة املغربية عموما والعمومية على وجه الخصوص، لتستجيب لطموحات الشعب املغربي، وتخلصه من جشع 

املدارس الخاصة التي حّملت األسر ماال تطيقه، والعمل على إكساب املتعلم في جميع املراحل الدراسية مختلف املهارات التي 

له ألن يكون عنصرا فاعال في بناء وطنه بعد نهاية مساره التعليمي. لذا عمل النموذج التنموي الجديد بناء على خالصات تؤه

التي يعاني منها املتعلم املغربي،  النقصاللقاءات التشاورية والجلسات االستماعية التي قام بها أعضاؤه على تحديد مكامن 

 املنظومة التربويةبوالتي ُحددت في عدم إتقانه للمهارات األساسية في القراءة والحساب واللغات، مما ساهم في فقدان الثقة 

ثقة ومدى فاعليتها في تكوين وتربية النشء. كل هذه االختالالت جعلت النموذج التنموي الجديد يصب اهتمامه على إعادة ال

 :املفقودة إزاء املدرسة العمومية انطالقا من العمل على

إعادة االعتبار ملهنة التدريس وتثمين عملها، األمر الذي سيشجع الطلبة املتفوقين على ولوج معاهد التربية  -

والتكوين لتقلد مهمة التدريس في املدارس العمومية بعد قضاء تكوين قادر على الرفع من كفاءاتهم، 

روط ومعايير صارمة. إضافة إلى ضمان تكوينات مستمرة لفائدة املدرسين املزاولين ملهامهم ويخضع لش

ملسايرة مستجدات مجال التربية والتكوين، وربط ترقيتهم بأدائهم املنهي ومدى إسهاماتهم في تنزيل مخططات 

 هذا النموذج التنموي داخل الفصل الدراس ي.

ربي تتميز بالتنوع والتعدد، وتناسب ميوالته وحاجاته وقدراته، الش يء جعل املسارات التعليمية للمتعلم املغ -

الذي سيمكن من الحد من نسبة الهدر املدرس ي التي مازالت مرتفعة خصوصا في املناطق النائية والحواضر 

 التي تتميز بالهشاشة.

                                                                                                                                                                                     

PISA     .البرنامج الدولي لتقييم مكتسبات الطالب : 
، والخرائط اإلقليمية، الهيئة الوطنية للتقييم، 2018-2014: األطلس املجالي الترابي لالنقطاع املدرس ي، تحليل مسار فوج  1

 .30ص: ، 2019املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرباط، 
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األولي بجميع املؤسسات تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع املتعلمين املغاربة انطالقا من تعميم التعليم  -

التعليمية، وتوفير مربين ومكونين للتعامل مع هذه الفئة العمرية بشكل يسمح لهم بتنمية شخصيتهم، 

وإعدادهم لتلقي التعلمات األساسية في املرحلة االبتدائية. كما يهدف النموذج التنموي الجديد إلى تكوين 

تي تمكنهم من القضاء على الفروق الفردية بين املتعلمين، أساتذة الدعم، وتمكينهم من اآلليات الضرورية ال

وتجنب املتعثرين منهم االنقطاع عن الدراسة. إضافة إلى تفعيل دور هيئة مستشاري التوجيه التي ينبغي أن 

تساير املتعلم في مساره الدراس ي بشكل مستمر، وتساعده على إعداد مشروعه الشخص ي الذي يناسب 

 التحاقه بالطور اإلعدادي. قدراته ومهاراته بعد

إعادة النظر في البرامج الدراسية واملناهج البيداغوجية، وجعلها قادرة على تنمية الحس النقدي لدى  -

املتعلم، وتوسيع تفكيره، وتمكنه من اكتساب اللغات الحية بشكل فعال من خالل االنفتاح على اللغة 

فزه على تعلمها، إضافة إلى العمل على إدخال الرقميات اإلنجليزية في سن مبكرة، واعتماد مناهج حديثة تح

في عملية التدريس، وجعلها رافعة أساسية إلخراج املنظومة التربوية من النمط التقليدي إلى نمط حديث 

 يلبي حاجيات سوق الشغل.

منظمات اعتماد مقاربة إصالحية تشاركية للمنظومة التربوية انطالقا من إشراك جميع الفاعلين )األسر، و  -

املجتمع املدني، والجماعات الترابية، واإلعالم...( في اتخاذ بعض القرارات، واالرتقاء باملؤسسة التعليمية من 

مؤسسة تابعة لألكاديميات الجهوية التي تتكلف بتحمل جميع أعباء التسيير إلى مؤسسة تعليمية تحظى 

 باهتمام ورعاية الجميع.

سيخ القيم النبيلة في نفوس املتعلمين وتعزيز حبهم لوطنهم، وإعادة ثقة جعل املؤسسة التعليمية قاطرة لتر  -

 املجتمع بأدوارها التعليمية والتربوية والتكوينية في حياتهم.

 دور التعليم اإللكتروني في إصالح املنظومة التربوية وفق النموذج التنموي الجديد: (2

شكل التعليم اإللكتروني طفرة في مجال التعليم؛ إذ كّسر الحدود الزمكانية للعملية التعليمية التعلمية، من 

خالل تجميع متعلمين ينحدرون من مناطق مختلفة مع مدرس في نفس املنصة، يتفاعلون فيما بينهم بشكل جماعي 

ليم باستغالل الثورة التكنولوجية التي تسم عصرنا الحالي؛ وبصورة متزامنة أو غير متزامنة.  وقد تميز هذا النوع من التع

انطالقا من توظيف مختلف أدوات االتصال الحديثة السمعية والبصرية من حواسيب ووسائل العرض اإللكتروني 

قا وامللفات الرقمية واألقراص املدمجة وشبكات األنترنيت في تقديم املواد الدراسية. وهو ما جعل التعليم أكثر تشوي

ومتعة، وزاد من دافعية املتعلمين الكتساب املعرفة، وحّفزهم على التعلم الذاتي، فانعكس ذلك باإليجاب على نماء 

فما التعليم اإللكتروني؟ وما سماته وأهدافه؟ وكيف سيساهم في تنزيل اإلصالحات التي  اللغوية والتواصلية. كفاياتهم

 يرومها النموذج التنموي الجديد؟

 اإللكتروني: مفهومه وأهدافه وسماته:التعليم  (1.2
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التعليم السحابي أو اإللكتروني هو"طريقة تعليمية تسمح للشخص املتعلم بالتعلم الذاتي، مع توفير الجهد 

 1والوقت، وبدعم من املوارد البشرية املشرفة عنه. ويتطلب استخدام وسائل االتصال الحديثة السمعية والبصرية".

كتروني يغني املتعلم عن الحضور املادي إلى الفصل الدراس ي، ويسمح له بالتعلم الذاتي تحت بمعنى أن التعليم اإلل

إشراف وتوجيه مدرس يعمل على تزويده باملواد الدراسية في مدة زمنية قصيرة وبجهد أقل، وتتبع مسار تعلماته عن بعد، 

عتمد في 
ُ
التعليم التقليدي، فاملدرس مطالب بإعداد وتقييمها ودعمها. وهو ما يفرض استعدادات تخالف تلك التي ت

املضامين الدراسية ووسائل التقويم والدعم في شكل شرائح وفيديوهات تعليمية ومقاطع صوتية، أما املتعلم فملزم 

بإنجاز واجباته املنزلية التي تستهدف تنمية مهاراته اللغوية من استماع وتحدث وقراءة وكتابة في وقت محدد. ويمكن أن 

 م التعليم السحابي في صورتين مختلفتين هما:ُيقد

بصرية في نفس الوقت  -تعليم سحابي متزامن: يجمع بين املتعلمين ومدرسهم في منصة صوتية أو سمعية -

 باستخدام شبكات األنترنيت. وهذا الشكل قريب من التعليم التقليدي داخل الفصل الدراس ي.

شرائح والفيديوهات التي تتضمن املادة الدراسية إلى تعليم سحابي غير متزامن: يعتمد على إرسال ال -

 املتعلمين عبر بريدهم اإللكتروني، حتى يتسنى لهم مراجعتها في الوقت الذي يناسب كل واحد منهم.

إن التعليم السحابي يعمل على تنمية االستقاللية، والتنظيم، واالنضباط، وإتقان مهارات العمل لدى املتعلمين 

نه يهّم جميع الفئات، فال يختص بمتعلمي مرحلة تعليمية دون أخرى، حيث يمكن تطبيقه في التعليم بشكل جيد. كما أ

 املدرس ي والجامعي، وكذلك في معاهد ومراكز التكوين. ويسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف نذكر منها:

طة تعليمية تناسب تحفيز املتعلمين على املشاركة الفعالة في الحصة الدراسية من خالل اعتماد أنش -

 حاجاتهم، ومستمدة من وضعيات تواصلية حقيقية أو مشابهة لها.

تنويع استراتيجيات التعليم واملعينات التربوية انطالقا من توظيف فيديوهات وخطاطات وحوارات على  -

شكل مقاطع صوتية، وغيرها من الدعامات التربوية التي تجذب املتعلم ملوضوع الدرس، وتحفزه 

 ة بفعالية أكبر في بناء تعلماته.للمساهم

تعزيز العمل الجماعي لدى املتعلمين والتفاعل اإليجابي فيما بينهم، مما ينمي قدراتهم على مناقشة  -

 األفكار املقدمة إليهم، وتحليليها، وإبداء الرأي فيها.

لصعوبات مواكبة املتعلم في تعلمه انطالقا من تقديم دعم يناسب قدراته، ويساعده على تجاوز ا  -

 التعليمية التي تعترضه، وهو ما يجعل التعلم يسير وفق مسارات متعددة حسب مستوى كل متعلم.

 تقليص الهدر املدرس ي، وإتاحة الفرصة للعاملين بمتابعة دراساتهم الجامعية. -

 التغلب على نقص األطر التربوية الذي نتج عنه اكتظاظ في األقسام الدراسية. -

 السحابي بمجموعة من الخصائص منها:ويتميز التعليم 

املرونة: يسمح التعليم السحابي بتجاوز اإلكراهات الناتجة عن القيود املكانية والزمانية والنفسية  -

واالجتماعية واالقتصادية التي تواجه املتعلمين في التعليم التقليدي، والتي يكون لها انعكاسات سلبية 

                                                           
1 : L’enseignement à distance: Enjeux pédagogiques، syndicaux et sociétaux, Fneeq, p :11  
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على صيرورة العملية التعليمية التعلمية. كما يسمح لهم بالتعلم وفق املسار الذي يالئم قدراتهم 

ومهاراتهم وكفاءاتهم من خالل تنويع استراتيجيات وطرائق التدريس؛ بمعنى أنه يراعي حاجاتهم والفوارق 

 الفردية بينهم. 

األفقية والعمودية؛ أي التفاعالت التي تتم بين  باإلضافة إلى التفاعالت -االنفتاح: يراعي التعليم السحابي -

أهمية التفاعالت  -املتعلم واملدرس من جهة، وتلك التي تربط بين املتعلمين فيما بينهم من جهة أخرى 

 القائمة بين املتعلم ومحيطه األسري واملجتمعي والعملي، ودورها في نجاح العملية التعليمية التعلمية.

هذا التعليم بحداثته، حيث يعتمد في إكساب املتعلم مختلف املعارف وتنمية  مواكبة التطور: يتميز -

مهاراته اللغوية على استخدام وسائل تكنولوجية حديثة. األمر الذي سيساهم في تكوين جيل يواكب 

 الثورة املعلوماتية لعصره.

ه يعرف بعض النقائص التي ال تقلل وبالرغم من تعدد الخصائص اإليجابية التي يتميز بها التعليم السحابي، إال أن

من أهميته، إال أننا أردنا اإلشارة إليها ملراعاتها في املمارسة التعليمية عن بعد، وتداركها، والعمل على تجاوزها مستقبال 

 حتى نتمكن من استثماره بفعالية في تنزيل مخططات املشروع التنموي الجديد، ومن بين هذه السلبيات نجد:

ية التعليمية التعلمية من الجانب العاطفي، بسبب غياب االتصال املباشر بين املدرس ُيفرغ العمل -

 واملتعلم.

ارتفاع التكلفة املادية من أجل توفير الوسائل الالزمة لسير العملية التعليمية التعلمية بالنسبة للمتعلم  -

 واملدرس على حد سواء.

التكنولوجية الحديثة تجنبا لهدر الوقت والجهد، يتطلب امتالك الكفاءة الضرورية الستخدام الوسائل  -

 واإلحساس باإلحراج.

 يكرس العزلة واالنطوائية لدى املتعلم، ويحد من عالقاته االجتماعية. -

يسبب بعض املشاكل الصحية نتيجة املكوث أمام الحاسوب مدة طويلة، كالشعور بإجهاد العين وآالم  -

 الظهر.

 ق الكتابي في العملية التعليمية التعلمية.يركز على الشق الشفهي أكثر من الش -

 يقدم املواد الدراسية بشكل مجزإ، وُيفرغها من مبدإ التكامل الذي يربط بين وحداتها.  -

 يتعامل مع املتعلم كآلة من خالل التركيز على تنمية املهارات الحركية أكثر من املهارات العاطفية. -

يملكون رغبة في التعلم، أما بالنسبة ألولئك الذين ال يصلح هذا التعليم بالنسبة للمتعلمين الذين  -

يملكون هذه الدافعية فالبد من أن ينخرط املحيطون بهم في العملية التعليمية التعلمية لضمان سيرها، 

وتتبع مسارات تعلمهم. فبالرغم من أن هذا التعليم يتميز باملرونة إال أنه في الوقت  خالل تشجيعهممن 

 ج تعليمي محدد موضوعاتيا وزمنيا ينبغي االلتزام بتنفيذ مضامينه.نفسه يخضع لبرنام

ن من اكتساب املعرفة التقنية؛ بمعنى أن التخصصات التي يشكل الجانب التطبيقي حيزا مهما  -
ّ
ال يمك

 من برنامجها التعليمي كمراكز التكوين املنهي يصعب إنجاز بعض حصصها عن بعد.
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املناطق التي ال تغطيها شبكات األنترنيت، أو أولئك الذين ال  ُيقص ي املتعلمين الذين ينحدرون من -

 يتوفرون على أجهزة إلكترونية من ولوج منصات التعليم عن بعد.

 يقوم على مبدإ الثقة؛ إذ ال يمكن التحقق من أن املتعلم ينجز واجباته املنزلية بشكل فردي. -

ضاء على بعض االختالالت التي تعرفها كتفش ي ظواهر إن التعليم اإللكتروني سيمكن املنظومة التعليمية من الق

الهدر املدرس ي، واألمية وسط الكبار، واالنقطاع عن الدراسة بسبب سوء األحوال الجوية أو بسبب بعض األوبئة مثل 

 وباء كورونا الذي فرض علينا اعتماد نمط التعليم عن بعد. كما سيعمل التعليم اإللكتروني على: 

 ى التعلم، مما سيساهم في القضاء على األمية.زيادة اإلقبال عل -

إخراج العملية التعليمية التعلمية داخل الفصول الدراسية من الجمود والرتابة، الش يء الذي  -

سينعكس إيجابا على الكفاءة اللغوية والتواصلية للمتعلمين، لكون البرامج التقليدية ال تلبي حاجاتهم 

 وال تحفزهم على التعلم.

التغلب على كل املعيقات التي تحد من فرص التعلم كبعد املسافة عن املدارس أو عدم مالئمة التوقيت  -

املدرس ي مع ظروف العاملين بالنسبة للطلبة الجامعيين املأجورين أو بالنسبة للمسجلين في برامج محو 

 األمية. 

 تطوير استراتيجيات التعليم. -

 عدم التوقف في مرحلة معينة.االستمرارية في التعلم مدى الحياة، و  -

 تحديد معايير الكفاءة اللغوية للغات بشكل موحد ومدقق بين جميع مناطق املغرب. -

 كيفية مساهمة التعليم اإللكتروني في تنزيل مخططات النموذج التنموي الجديد: (2.2

جية الحديثة؛ ساهمت الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم في خلق جيل شغوف بمختلف الوسائل التكنولو 

حيث ينكب األفراد من مختلف الفئات العمرية على استخدامها بشكل يومي دون ضجر أو ملل ولفترات طويلة. وهو ما 

دفع بعض الخبراء التربويين إلى البحث عن االستراتيجيات التي يمكن أن توظف هذا الشغف للرفع من دافعية املتعلمين، 

لية أكبر، والحد من بعض الصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية التعلمية في وتحفيزهم لإلقبال على الدراسة بفعا

شكلها التقليدي. ومن االستراتيجيات التي يمكن اعتمادها في التعليم اإللكتروني لتنزيل مخططات النموذج التنموي 

وكيف يمكن استغاللها في تجويد الجديد نجد بيداغوجيا الصف املقلوب أو املعكوس. فماذا نقصد بهذه االستراتيجية؟ 

 العملية التعليمية التعلمية؟

 مفهوم بيداغوجيا الصف املقلوب أو املعكوس: (1.2.2

إن الفصل املقلوب أو املعكوس هو عبارة عن "مقاربة بيداغوجية تقوم بقلب طبيعة أنشطة التعلم التي تتم في 

وهذا يعني أن املتعلم بعدما كان مطالبا  1التقليدية للتعلم".الفصل الدراس ي أو البيت، مما يقود إلى تغيير األدوار 

                                                           
، 2018، مطبعة النجاح الجديدة، يناير 70أوزي أحمد، بيداغوجية الصف املقلوب أو املعكوس، مجلة علوم التربية، العدد :  1

 .7ص:

 



 برلين –المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  15  

باالستماع للمادة الدراسية في الفصل على شكل محاضرات يقدمها املدرس، واإلجابة عن األنشطة التطبيقية في البيت 

ام الوسائل لدعم ما اكتسبه وتعزيزيه، أصبح وفق هذه املقاربة يستمع ملحاضرات املدرس وشروحاته في البيت باستخد

التقنية السمعية والبصرية الحديثة، والعمل على فهم مضامينها، وإثراء معارفه من خالل البحث الذاتي، أما األنشطة 

التطبيقية فتتم برمجتها تحت إشراف املدرس وتوجيهه في الصف الحضوري أو في التعليم عن بعد في صورته املتزامنة. إن 

وبين املتعلمين  ،يزا زمنيا مهما للتفاعالت الصفية بين املتعلمين واملدرس من جهةاستراتيجية الصف املقلوب تعطي ح

فيما بينهم من جهة ثانية، من خالل املناقشة وإبداء الرأي، كما أنها تمنح املتعلم دورا فعاال في بناء تعلماته، وتنمي فيه روح 

للمعرفة إلى موجه ومرشد يساعد املتعلمين على تجاوز االستقاللية والتعلم الذاتي، أما املدرس فيتحول دوره من ملقن 

 الصعوبات التي تعيق فهمهم للمادة الدراسية.

 تجويد العملية التعليمية التعلمية باستخدام بيداغوجيا الصف املقلوب: (2.2.2

شكل التعليم السحابي طفرة نوعية في العملية التعليمية التعلمية؛ إذ جعلها تنفتح على مختلف الفئات، من 

الل تجاوزه لشرطي الزمان واملكان، فأصبح باإلمكان التعلم في الوقت الذي يناسب كل متعلم وفي املكان الذي يريده. إال خ

أن هذا الشكل من التعليم يتطلب لتحقيق األهداف املتوخاة منه تبني استراتيجيات تعليمية تناسبه، ومنها استراتيجية 

 الصف املقلوب؛ حيث أنها تمكن من:

 دافعية التعلم من خالل توظيف التقنيات الحديثة في التدريس.رفع  -

 ضمان استمرارية التعلم حتى في الظروف االستثنائية. -

إعطاء عناية أكبر لألنشطة التطبيقية والتفاعلية بين أطراف العملية التعليمية التعلمية؛ أي أنها  -

 رض لها.تؤهل املتعلم لتوظيف مكتسباته في املواقف التواصلية التي يتع

 تعزيز روح الجماعة والعمل التعاوني لدى املتعلم. -

 تربية املتعلم على االستقاللية والتعلم الذاتي. -

 تشجيع املتعلم على البحث والتوسع في معارفه املكتسبة. -

مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين؛ حيث تسمح لكل متعلم أن يتعلم وفق إيقاعه، من خالل إتاحة  -

لم األقل حذقا أن يستمع للمحاضرات مرات عديدة حتى يفهم مضامينها بشكل جيد، أو الفرصة للمتع

 تقسيمها إلى مقاطع بشكل يناسب قدراته وكفاءاته.

استغالل الزمن املدرس ي في املناقشة والتفاعل اإليجابي والقيام باألنشطة التطبيقية املناسبة من أجل  -

مين، وضمان استخدامها في الوضعيات التواصلية التي ترسيخ املكتسبات وتثبيتها في أذهان املتعل

 تصادفهم في حياتهم اليومية.

تخفيف العبء على املدرس من خالل االقتصاد في جهده ووقته بحيث يمكنه أن يسجل محاضرة  -

 ويقدمها ألقسام مختلفة وملواسم دراسية عديدة.

 االهتمام بالتقويم والدعم في كل مرحلة من مراحل التعلم. -

 .اإلبداع واالبتكاريع كل من املعلم واملتعلم على تشج -
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 منح املتعلم دورا فعاال في بناء تعلماته وجعله محورا للعملية التعليمية التعلمية. -

 إعطاء أهمية أكبر للجانب التطبيقي. -

اعتمادها على املعينات التربوية مما سيساهم في تذليل صعوبات التعلم، ويحرر العملية التعليمية   -

 لمية من الرتابة والجمود.التع

كل هذه املميزات التي تمنحها بيداغوجيا الصف املقلوب ستنعكس إيجابا على الكفاءة اللغوية والتواصلية 

 للمتعلمين، وستضمن استمرارية التعلم واالنخراط فيه بحيوية وفاعلية أكبر.

النموذج التنموي الجديد خاصة في لتنزيل بعض مخططات إن التعليم اإللكتروني بصفة عامة يمكن استثماره 

محاربة األمية في صفوف الكبار، والحد من ظاهرة الهدر املدرس ي التي تنخر املنظومة التعليمية، كما يمكن شقه املرتبط ب

وذلك لدعم مكتسبات املتعلمين وتثبيتها، والتقليل من الفوارق  ،التعليم الحضوري لنمطمواز  كنمط تعليميأن يوظف 

إضافة إلى إمكانية استخدامه لتحسين مستوى املتعلمين في اللغات الحية  ين متعلمي املستوى الدراس ي الواحد.الفردية ب

انطالقا من إحداث منصات تواصلية تساعدهم على توظيفها في مواقف تواصلية متباينة، وملدد زمنية أكثر مما يتيحها 

 كفاياتهم اللغوية والتواصلية فيها.التعليم التقليدي، األمر الذي سيساهم بال شك في نماء 

 خاتمة: 

عالم إلدخال بوابة آلية يمكن اعتمادها لتنزيل مخططات النموذج التنموي الجديد، و  اإللكترونييشكل التعليم 

دورا فعاال  املتعلم إعطاءتجويدها، انطالقا من العمل على ، مما سيساهم في في املنظومة التعليمية باملغرب التكنولوجيا

التعلم  هذا النمط التعليمي في بناء تعلماته، وتعزيز استقالليته، وتشجيعه على التعلم الذاتي مدى الحياة. كما سيجعل

في  تعلماته القدرة على توظيف من خالل إكسابه أكثر تشويقا، يستثير اهتمام املتعلم، وُيشعره بوظيفيات ما يتعلم

األمر الذي سيؤدي إلى تقليص نسبة الهدر املدرس ي، والحد يتعرض لها في حياته اليومية. مختلف املواقف التواصلية التي 

بتوفر اإلرادة إال أن تحقيق هذه النتائج مرهون من األمية، وجعل املسار الدراس ي منسجما مع حاجات املجتمع وغاياته. 

امهم بتبني مخرجات النموذج التنموي الجديد، السياسية الحقيقية، وتشبع املسؤولين الحكوميين بروح املسؤولية، والتز 

وتضافر جهود جميع الفاعلين في النظام التعليمي، وتغليب املصلحة العامة عن املآرب الحزبية والنقابية الضيقة التي ال 

 تخدم مصلحة الوطن، ولن تساهم في تكوين جيل قادر على اإلسهام في رقيه وازدهاره.

 الئحة املصادر واملراجع:

  ،والخرائط اإلقليمية، الهيئة الوطنية 2018-2014تحليل مسار فوج األطلس املجالي الترابي لالنقطاع املدرس ي ،

 .2019، الرباط، املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلميللتقييم، 

  اح الجديدة، ، مطبعة النج70أوزي أحمد، بيداغوجية الصف املقلوب أو املعكوس، مجلة علوم التربية، العدد

 .2018يناير 

  ،2019النموذج التنموي الجديد للمغرب، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 

 L’enseignement à distance : Enjeux pédagogiques, syndicaux et sociétaux, Fneeq, CSN, 2019 
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 امللخص                    

هذه الدراسة تقديم أهم تقاطعات مسار النموذج التنموي الجديد مع مؤسسة املدرسة باعتبارها  تستهدف                    

فضاء تتجسد فيه مرتكزات التنمية املستدامة ومجاال لترسيخ مبدأ التكامل واالنفتاح الذي يتأسس عليه منظور املدرسة 

املتجددة، في تفاعلها مع مختلف املتغيرات التي يعرفها محيطها الخارجي بكافة أبعاده. تتجلى هذه التقاطعات في الجديدة و 

على اعتبار أنه وثيقة  س يادر املنهاج الأهم اإلصالحات التي عرفتها وتعرفها منظومة التربية والتعليم والتي تجد منطوقها في 

االختيارات والتوجهات الوطنية في  ، لجملة من2020املنهاج الدراس ي املنقح، يوليوز سطر ملزمة لكافة الفاعلين التربويين. 

مجال التربية والتكوين واكبت بناء ورش النموذج التنموي الجديد للمغرب. فمختلف البرامج الدراسية تتبنى مدخال 

ركيزة أساسية لتأهيل وإعداد  صريحا وآخر ضمنيا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتتشعب بصيغة عرضانية لتمثل

. مكونات مادة النشاط العلمي أحد أهم املداخل التي تتجسد فيها التنمية مشبعة بقيم ومعارف ومهارات أجيال

 . املستدامة، بدءا من صياغة الكفايات إلى تصريفها في صيغة دروس ومشاريع تعلمية

 الكلمات املفاتيح:

مكونات النشاط –مستجدات املنهاج الدراس ي  -املدرسة املتجددة  –التنمية املستدامة  -النموذج التنموي الجديد

 .العلمي

Abstract 

This study aims introduce the most important intersections of the course of the 

new development model with the school institution as a space in which the 

foundations of sustainable development are embodied and an area to establish the 

principle of integration and openness upon which the perspective of the new and 

renewed school is based, in its interaction with the various variables known to its 

external environment in all its dimensions. These intersections are reflected in the 

most important reforms known to the education system, which find its aspect in the 
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school curriculum as a binding document for all educational actors.  The revised 

curriculum lines up, (July 2020), a number of national choices and trends in education 

and training and that accompanied the construction of Morocco's new development 

model workshop. Various school programmes adopt one explicit and another implicit 

entry point for achieving the Sustainable Development Goals and are branched out 

transversely to form a key pillar for the rehabilitation and preparation of generations 

that internalize values, knowledge and skills. The components of scientific activity are 

one of the most important entry points in sustainable development, starting from the 

formulation of competencies to the accomplishment   to its discharge in the form of 

lessons and learning projects.       

Keywords: The new development model - sustainable development - renewable 

school - developments in the curriculum - components of scientific activity.
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 :تقديم

إن استثمار نتائج مختلف الدراسات واألبحاث العلمية في املجاالت االقتصادية، االجتماعية والبيئية أفرز عن                      

تحديات مستجدة ومتجددة على املستويين الوطني والدولي، مما باتت معه الحاجة ملحة إلى إعداد أجيال مؤهلة ملواكبة 

ار عنصر التغيير كقوة دافعة وركيزة أساسية ملغرب القرن الواحد وعشرين. من هنا انصب الوطنية واعتب أوراش اإلصالح

الرهان حول إعداد مشروع نموذج تنموي جديد يرسم التطلعات وآليات تدبير التغيير. هذا الورش جعل من التربية 

برؤية وهوية جديدة  ايد االهتمام باملدرسةوالتعليم منطلقا لالهتمام باملوارد البشرية وتحقيق التنمية املستدامة. لذلك تز 

واعتبارها مؤسسة تربوية واجتماعية تقدم معارف، مهارات ومواقف. إن أبرز األوراش التي واكبت اإلصالح تتجسد في 

منهاج دراس ي رسمت معامله وفق اختيارات، جعلت تحقيق أهداف التنمية املستدامة عمودها الفقري. فمادة النشاط 

، إلى مادة تنفتح على مشاريع ومواضيع تخدم أهداف التنمية 2020لت مع املنهاج الدراس ي الجديد، يوليوز العلمي انتق

املوضوعات واملهارات املقررة  تساهماملستدامة.  فأين تتجلى مرتكزات التنمية املستدامة في املنهاج الدراس ي املنقح وكيف 

   في برنامج مادة النشاط العلمي في تحقيق أهدافها؟

إلى عرض حضور التربية والتعليم في النموذج التنموي الجديد لنعرج في محطة ثانية  سنتطرق في مبحث أول                    

 على أهم ما جاء به املنهاج الدراس ي في عالقته بالتنمية املستدامة من خالل املنهاج والبرنامج الدراس ي ملادة النشاط العلمي.

 د: تجديد مليثاق وطني شامل ومتكاملالنموذج التنموي الجدي .1

ورش بناء متكامل األبعاد، يغطي العنصر االجتماعي، االقتصادي، البيئي، الثقافي إلخ.  النموذج التنموي                      

بهوية خاصة واختيارات استراتيجية محددة. في سياق املشاريع  تنموي  مسارو لتحوالت واكبة اكما أنه منعطف مل

املغرب وال يزال في مختلف املجاالت، يعتبر النموذج التنموي الجديد رافعة بشحنة قوية ألنه  الواعدة التي انخرط فيها

السامية كما أنه يخصص عبر مداخله روحه من خلفيات مرجعية ودستورية تتجلى أهمها في الخطب امللكية  يستمد

 مجاال واسعا يرقى إلى تحقيق التنمية املستدامة. 

 النموذج التنموي رافعة قوية لتحقيق مشروع مجتمعي واعد 1.1

إن تقدم كل مجتمع يقاس بمدى قدرته على تحقيق نهضة وإقالع اقتصادي واجتماعي ومدى جاهزيته ملسايرة                  

ة الكبرى. حيث لن تتأتى هذه العناصر إال بإيالء موضوع التنمية أهمية جوهرية في املشروع املجتمعي األنظمة العاملي

الوطني. ولعل جعل موضوع التنمية في صلب القرارات السياسية واالقتصادية من شأنه أن يضفي عليها صبغة اإللزامية 

 من جهة والتوجه االستراتيجي من جهة أخرى. 

املؤسساتية،  تجلياتهايقارب التنمية في مختلف  ينهل النموذج التنموي الجديد باملغرب أهميته من كونه                  

ي ة السامية التب امللكيكما تؤطره خلفيات مرجعية   تتجسد أساسا في الخط والترابية.  االقتصادية، االجتماعية، البيئية

نصره هللا على " إعادة النظر في النموذج التنموي ملواكبة  التطورات التي تعرفها السادس  جاللة امللك محمد  احث فيه
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 خطابال حسب ما جاء فيتكليف لجنة لبلورة مشروع النموذج التنموي الجديد ليتواصل صرح الورش الوطني ب 1البالد"

  .2018أكتوبر  12عية العاشرة بتاريخ افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريفي   امللكي

وعهد إليها بناء مشروع النموذج التنموي حيث عملت على تشخيص الوضعية  2019أحدثت هذه اللجنة في نونبر 

من رحم حاجيات املجتمع وتطلعات املواطنين. اتضحت  انطالقاالتنموية للبالد ورسمت معالم ورش البناء والتنمية 

النموذج  نصره هللاالسادس  جاللة امللك محمد  يته في نص الخطاب امللكي السامي حيث اعتبرمعالم هذا الورش و أهم

. من هنا تتجلى الهوية الخاصة بالنموذج التنموي  2 "إضافة لبنة جديدة في مسارنا التنموي" التنموي الجديد بمثابة 

 الذي ال يعتبر قطيعة مع املشاريع التنموية السابقة بل يكرس ملبدأ االستمرارية بنفس جديد ووفق نهج ودفعة قويتين.

طني و كونه يشكل لنموذج التنموي  هو اعتباره تجديدا مليثاق و يضا على اإن ما يضفي مشروعية و أهمية  أ                     

"التزاما معنويا و سياسيا و رمزيا قويا أمام جاللة امللك و أمام األمة برمتها، بإمكانه أن يشكل محطة تاريخية جديدة 

هو تجديد وتأكيد على العهد التنموي الذي انخرط فيه املغرب سواء من خالل املشاريع تجديد امليثاق ف. 3لبالدنا"

 . طموح تنموي جديديرقى لبلوغ  ات واالتفاقيات الدولية. فامليثاق الوطنياملسطرة أو من خالل الشراك 

إن الوعي بمختلف التحوالت على الصعيدين الوطني والعاملي يعتبر إحدى مرتكزات النموذج التنموي الجديد.                    

بال شك في التنمية لكنه يشكل ويرفع في فالوتيرة السريعة التي يعرفها عالم االقتصاد والتكنولوجيا والرقميات يسهم 

الوقت نفسه تحديات لها في مجال البيئة على وجه الخصوص، مع استنزاف املوارد الطبيعية من مجاالت خضراء ومياه. 

فعدم الوعي بالتحوالت البيئية وما يرافقها من تغيرات مناخية من شأنه أن يزيد من تفاقم ظواهر تمس املجتمع وتجعل 

الفوارق االجتماعية. من هنا يراهن  كثر هشاشة كظاهرة الهجرة القروية واستفحال الفقر مما سيعمق أكثرطبقاته أ

، تتحقق فيه معادلة تسعى إلى الربط بين مكونات مختلفة كما هو 2035الجديد على بلوغ طموح في أفق  النموذج التنموي 

 مبين في الرسم التالي

 

 

 

 

 

 

                                                           
أكتوبر  13افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثانية من الوالية التشريعية العاشرة  مقتطف من نص الخطاب امللكي في 1

2017. 
 .2019يوليوز  29مقتطف من نص الخطاب امللكي بمناسبة عيد العرش املجيد  2
الثقة لتسريع وتيرة  النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة(، 2021اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي )أبريل  3

 .9، ص ، التقرير العامالرفاه للجميع التقدم وتحقيق
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 20351: طموح املغرب في أفق 1الوثيقة رقم                                                                   

من خالل هذا الرسم البياني يخاطبنا رهان املغرب املستدام الذي يقودنا إلى مفهوم التنمية املستدامة كشكل من     

نها "التنمية املستمرة، و العادلة ، و املتوازنة، و املتكاملة، و التي تراعي اشكال التنمية. تعرف التنمية املستدامة على أ

من  . نستشف2البعد البيئي في جميع مشروعاتها، و التي ال تجني الثمار لألجيال الحالية على حساب األجيال القادمة"

تنمية مستمرة ومتوازنة يحضر فيها خالل هذا التعريف جملة من الخصائص تميز التنمية املستدامة على اعتبار أنها 

البعد البيئي بقوة كما أنها تخدم الحاضر بعين املستقبل. من جهة أخرى، فالتنمية املستدامة تهتم بالعنصر البشري 

 بصيغة تجعله في صلب أهدافها وغاياتها.

والبرامج املتعلقة بالحفاظ على التنوع إذا كانت التنمية املستدامة حاضرة عبر مختلف املشاريع املطلقة                      

البيولوجي واملوارد البيئية بصفة عامة، فإنها أخذت بعدا أكثر أهمية مع النموذج التنموي الجديد. فمدخل املغرب 

املستدام مدخل ضامن لتحقيق أهداف التنمية عبر إعداد أجيال تعي أهمية املحافظة على الثروات البيئية، منخرطة 

أساس لكل التنموي يراهن على الرأسمال البشري كمدخل نموذج البناء  ية في تدبيرها. من هنا، يتضح أنبوعي ومسؤول

وهذا يتحقق عبر منظومة التربية والتعليم فاألوراش اإلصالحية التنموية تعتبر املدرسة شريكا أساسيا وتسعى إلى  إصالح

 رسم وظائف جديدة لها وتجديد وتجويد العرض التربوي. 

 موذج التنموي الجديد   ورهان النهضة التربوية الن 1.2

التي يوليها للتربية  تجعلنا نستشعر األهميةالنهضة التربوية إن قراءة مالمح النموذج التنموي الجديد بخلفية                      

ليها تشخيص الوضعية والتعليم والتي تم تصريفها عبر محطتين تدخليتين. نعتبر األولى تشخيصية، فاللجنة التي عهد إ

حيث اتضح من خالل مؤشرات ضعف مجال تنمية الرأسمال البشري التنموية للبالد عملت على التركيز على مساءلة 

تحصيل التالميذ خصوصا في التعلمات األساسية بسلك التعليم االبتدائي. عزت هذه املؤشرات إلى غياب تمفصالت، 

خصوصا في البوادي  تعميم التمدرس األساس يتتجلى في عمومية ه كخدمة توسيع فالعرض املدرس ي تطور فعال عبر

أي تطوير  خدمات التربية والتكوينوالقرى النائية وتأهيل البنيات التحتية، لكن لم تواكب هذه الوتيرة سيرورة تجويد 

 البرامج واملناهج الدراسية. 

في إعداد تصور ومجاالت تحقيق التنمية، وهنا يشكل الجانب  تندرج املحطة الثانية بعد تلك التشخيصية                  

املحور نستحضر باألساس  تيجية للتحول التي يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد.االسترااملحاور التربوي أحد أبعاد 

طنين وإشباعهم ويطمح إلى تطوير وتنمية قدرات املوا 3"تعزيز الرأسمال البشري " يركز علىاالستراتيجي الثاني الذي 

تم والتعليم.  التربية في اتخاذ القرارات. هذا املحور يقترح إنجاز إصالحات يغطي جزء منها نظام  باالستقاللية وروح املبادرة

                                                           
النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة (، 2021اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي )أبريل   1

 .49، ص.، التقرير العامالرفاه للجميع التقدم وتحقيق
 .82مؤشراتها، ص. -أبعادها  -ن مدحت محمد، التنمية املستدامة: مفهومهامدحت أبو النصر، ياسمي 2
النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة (، 2021اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي )أبريل  3

 .69، ص.، التقرير العامالرفاه للجميع التقدم وتحقيق
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تعليم ذو جودة "يار األول: استراتيجية لتحقيق هذا املحور حيث يتجلى حضور الجانب التربوي في الخ تخياراتحديد 

املدرسة ف .إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية»الجديد عبر هذا الخيار إلى  النموذج التنموي يطمح .  1"للجميع

واملنهي. )...(  ودعم نجاحه األكاديمي ،متعلم من اكتساب املهارات األساسية لضمان اندماجه االجتماعيكل  يجب أن تمكن

، أزمة ثقة )...( جودة التعلمات أزمة :ها النظام التربوي املغربي التي يعيش يتطلب هذا الطموح تجاوز األزمة الثالثية األبعاد 

تنظيم مسار "رافعات من بينها ما يركز على  . فهذا يتحقق حسب تقرير اللجنة عبر أربع2"املغاربة إزاء املؤسسة التربوية

 3من طرف املتعلم " بهااكتسيجب أن ا التلميذ في عدة مستويات للتعلم عبر تحديد املعارف واملهارات والسلوكيات التي

عبر مراجعة عميقة للبرامج قصد  4"تجديد املحتويات واملناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز"تتمثل في  أخرى  ورافعة

. وهنا عند الحديث عن الفضول املعرفي تحضر 5"الفضول املعرفيالسيما التفكير املستقل و تنمية القدرات األفقية "

 بقوة، املبنية على نهج التقص ي وطرح التساؤالت حول الظواهر الطبيعية.النشاط العلمي  ةمنهجية تدريس ماد

من جهة أخرى، نجد في النموذج التنموي الجديد إيقاعا لضرورة مواكبة املناهج الدراسية  لورش اإلصالح في                       

: ، العنصر املتمثل في لها ة تيجيار التي تجعل إحدى اختياراتها االستو 6" مجاالت ترابية قادرة على التكيف"املحور الرابع: 

و اآلخر املتمثل   ،7"الحفاظ على املوارد الطبيعية و تقوية قدرات الصمود لدى املجاالت الترابية أمام التغيرات املناخية"

لحفاظ على املوارد املائية من خالل تثمين ا"االختيار االستراتيجي الخامس:  . أيضا في8"حكامة املوارد الطبيعية في "  دعم 

فهذه املداخل صرفت في صيغة موارد  .9"أفضل لها و تدبير أكثر صرامة لندرتها لفائدة األجيال الالحقة و املقبلة و الحالية

 ودروس تعليمية تحتضنها مادة النشاط العلمي بالخصوص.

لجديد ينبثق من رحم ميثاق وطني يتسم بطابع اإللزامية وااللتزام فإن هذا إذا كان النموذج التنموي ا                           

األخير يستمر مع وثيقة املنهاج الدراس ي باعتبارها أيضا وثيقة ملزمة تحدد االختيارات والتوجهات الكبرى. إن السؤال 

ملدرسة أم أن هذه املحاور تم الذي يطرح نفسه هو هل يمكن اعتبار النموذج التنموي الجديد إضافة نوعية ملرتكزات ا

 ؟2030-2015التأسيس لها خصوصا مع امليثاق الوطني للتربية والتكوين، املخطط االستعجالي والرؤية االستراتيجية 

 

                                                           
 .71نفس املرجع، ص. 1
 .93نفس املرجع، ص.  2
 .94نفس املرجع، ص.  3
 .94ص.  نفس املرجع، 4
 .94نفس املرجع، ص.  5
 .117نفس املرجع، ص.  6
 .126نفس املرجع، ص.  7
النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة (، 2021اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي )أبريل  8

 .126، ص. ، التقرير العامفاه للجميعالر  التقدم وتحقيق
 .127نفس املرجع، ص.  9
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النشاط العلمي مادة  . التنمية املستدامة في البرامج واملناهج الدراسية: تدريس 2

 أنموذجا

املرجعيات التي ترجمت سبل إصالح  فالتي يوليها املغرب للتربية والتعليم من خالل مختل نستشعر األهمية                

. هذه األوراش 2030   -2015منظومة التربية والتكوين من   امليثاق الوطني للتربية والتكوين وصوال إلى الرؤية االستراتيجية 

مواد دراسية كانت تقدم وكأنها جزر  ن معارف من خاللاإلصالحية تتجاوز املنظور التقليدي للمدرسة املتمثل في تلقي

مستقلة إلى مدرسة منفتحة ودامجة بمواد دراسية وتعلمات وظيفية تحقق التكامل واالنسجام على مستوى املستويات 

الدراسية وأيضا على مستوى األسالك التعليمية.  التأكيد على مغرب مستدام يتم فيه إعداد أجيال تواكب مشوار 

 اإللزامية والتي تجد صداها في املنهاج الدراس ي.راءة مالمح النموذج التنموي بخلفية التنمية يجرنا لق

 التنمية املستدامة في املنهاج الدراس ي للتعليم االبتدائي 2.1

إن ضرورة االهتمام باملدرسة تتأتى من كونها تمنح جملة من اآلليات التي تعبر مختلف مقومات التنمية وأبعادها                  

وفق  2020االجتماعية، االقتصادية، السياسة والثقافية. جاء إعداد صيغة منقحة ومحينة للمنهاج الدراس ي، يوليوز 

، قادرة على ينوطة باملدرسة التي تتجلى في كونها منفتحة على محيطها الخارجمحطة تشخيصية وكجواب عن املهام امل

االستجابة لحاجات املجتمع املتجددة وتطلعاته وتسهم في األوراش التنموية املفتوحة. يولي املنهاج الدراس ي  املنقح  أهمية 

جد منطوق ذلك من خالل وثيقة املنهاج  التي تم لتحقيق التنمية املستدامة عبر املواد و البرامج الدراسية  املسطرة حيث ن

، و السيما من خالل إكساب املتعلم املهارات و الكفايات الالزمة ، التنمية الشاملة املستدامةبلورتها لتسهم " في تحقيق 

بما يحقق تقدم التي تمكنه من االنفتاح و االندماج في الحياة العملية و املشاركة الفعالة في األوراش التنموية للبالد، 

 1املجتمع و اإلسهام في تطوره.'

التنموي يعتمد املداخل األساسية للمنهاج الدراس ي لتحقيق التنمية املستدامة  فالنموذجمن جهة أخرى،                    

نمية فنجد أن الت .واملتمثلة في مدخل التدريس بالكفايات، مدخل التربية على القيم ومدخل التربية على االختيار

املستدامة حاضرة بشكل صريح في االختيارات الوطنية في مجال القيم حيث يتوخى نظام التربية و التكوين تحقيق أهداف 

فتوزيع املواد  2" التنمية املستدامةعلى املستوى الشخص ي للمتعلم تتحدد في "احترام البيئة الطبيعية و العمل على 

التفتح يسمح  اللغات، مجال الرياضيات والعلوم، مجال التنشئة االجتماعية و الدراسية وفق املجاالت التعلمية : مجال

ة يعد قوة دافع. حتى ال ننس ى أن مدخل التربية على القيم  احترام اآلخرالتسامح ، اإلنصاف، الحرية، بتكريس قيم 

 للمشروع الجماعي واملجتمعي التنموي. 

الجديد للبرامج الدراسة وفق ما جاء به املنهاج الدراس ي املنقح على مبدأ املجاالت أو األقطاب:  ينبني التنظيم                  

املوارد  تنميةقطب اللغات، قطب التنشئة االجتماعية والتفتح، قطب الرياضيات والعلوم. يتوخى من خالل هذه املجاالت 
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 .18-17ص ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
، 2021-2020مستجدات املنهاج الدراس ي للتعليم االبتدائي برسم السنة الدراسية (، 2020مديرية املناهج والبرامج، )يوليوز  2

 .22ص،  ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
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ستقاللية وجعله يتشبع بفكر منفتح وقدرة على االنفتاح وتلقين املتعلم معنى اال البشرية عبر تجويد املنظومة التربوية 

األقطاب الجديدة تندرج وفق مسار يجعلها وظيفية  وفقواالندماج في مختلف التحوالت التي يعرفها العالم. فالتعلمات 

واملعرفية واملهارية. تنقيح املنهاج الدراس ي عامة  ةوتستجيب أكثر لحاجات املتعلم االجتماعية، النفسية، الحس حركي

وعلى وجه الخصوص املرتبط بتدريس مادة النشاط العلمي هو مواكبة للتجديد الذي أضحى من مهام املدرسة وخاصة 

 املرتبط بتطوير النموذج البيداغوجي. 7فيما يتعلق باملشروع 

 التنمية املستدامة في مادة النشاط العلمي 2.2

الرياضيات والعلوم الذي يضم املواد الدراسية التالية: الرياضيات،  تندرج مادة النشاط العلمي في مجال                 

النشاط العلمي واالعالميات.  تدريس العلوم يستحضر ذات املتعلم وما يميز شخصيته بمختلف أبعادها وما يميز الفئة 

التساؤل ويستفسر عن العالم الخارجي، الظواهر التي  رحلة يبدأ الطفل فيالعمرية لتالميذ السلك االبتدائي. ففي هذه امل

يشاهدها وما يميز محيطه من أشياء وحيوات. فهذا الفضول نوع من أنواع التفاعل مع املحيط كما أن األطفال في سلك 

تدريس النشاط العلمي حول مبدأ  االبتدائي يميلون أكثر إلى امللموس من املجرد ويفضلون املناوالت اليدوية. من هنا ارتكز

تنمية الفضول العلمي عبر تقنيات وأساليب بيداغوجية تجعل املتعلم قريبا من محيطه البيئي، يحاول فهمه ويعبر عن 

 الظواهر والسلوكات وقادرا على إدراك التحديات البيئية واالجتماعية وبالتالي يمكنه تبني واتخاذ قرارات ومواقف بشأنها.      

تغطي مادة النشاط العلمي املكونات املحددة في الرسم أسفله. فاملضامين األساسية التي تقدم للمتعلمين                           

يتم تناولها عبر ممارسات عملية ألجرأتها وقيم ومواقف تتخذ اتجاها. وهنا تندرج أهمية تأهيل املتعلمين ليصبحوا قادرين 

 ة تجاه البيئة املحيطة بهم.على اتخاذ مواقف إيجابي

 

 

 

 

 

 1: مكونات مادة النشاط العلمي باملدرسة االبتدائية.2وثيقة رقم                                             

لعل تغطية املستويات، املعرفي، املهاري والقيمي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة هو تأكيد على أنها                     

بطابع الشمولية والتكامل فهي تخاطب جميع مكونات شخصية املتعلم. تتحدد هذه الرؤية أكثر من خالل  تتسم

حيث نجد من بينها ما يهم تحقيق أهداف التنمية املستدامة  األهداف العامة لتدريس مادة النشاط العلميصياغة  

                                                           
، 2021-2020للتعليم االبتدائي برسم السنة الدراسية مستجدات املنهاج الدراس ي (، 2020مديرية املناهج والبرامج، )يوليوز  1

 .254ص. ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
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طوير  قيم الصدق و األمانة العلمية و احترام الذات و كما هو وارد في وثيقة املنهاج الدراس ي : "تبني مواقف إيجابية  وت

 1."تحقيق أهداف التنمية املستدامةاآلخر و البيئة املشتركة، و االنخراط في مسار 

مادة النشاط العلمي   مجال لتنزيل إن ما يمكن التأكيد عليه حسب خلفية املنهاج الدراس ي املنقح هو أن                    

الرؤية الجديدة التي جاء بها املنهاج الدراس ي تعترف بقدرة هذه املادة  الوطنية للتنمية املستدامة ذلك أنتيجية لالسترا

 على تنزيل الورش الوطني الجديد للتنمية ومواكبة التغيير كما هو مفصل في وثيقة املنهاج الدراس ي:

 

 

 

 

 

 

 

  2:  مستويات تحقيق التنمية املستدامة في مادة النشاط العلمي 3وثيقة رقم                                  

التنمية املستدامة تعتبر إذا إحدى مرتكزات منهاج النشاط العلمي ما يفسر حضورها كهدف من  األهداف                  

، املستداماملسطرة لهذه املادة   و التي تسعى عبر تظافر جهود  الجميع  "لخلق عالم ينعم فيه الجميع باملساواة و االزدهار 

االستنزاف غير الكفء و غير املنصف بالنسبة لألجيال القادمة، و املساهمة في تقديم مع الحفاظ على موارد كوكبنا من 

الحلول لتدارك املخاطر و التصدي للتحديات املتمثلة في التدهور البيئي و االنحسار السريع للتنوع البيولوجي و تغير 

 3املناخ، و التي ساهمت فيها البشرية مساهمة واضحة"

تنتقل التنمية املستدامة من مستوى األهداف إلى مستوى أكثر إدماجا عبر وضعيات مركبة لتتجسد في                     

بمادة النشاط العلمي بكل مستوى دراس ي من مستويات السلك االبتدائي حيث نصادفها عبر  الخاصة الكفاياتصياغة 

ية لتتوسع مع السنتين الثالثة والسنة الرابعة إلى محور "الحفاظ على املحيط البيئي" املحلي خالل السنوات األولى والثان

 املحيط البيئي الجهوي لتشمل مع السنتين الخامسة والسادسة املحيط الدولي كما هو مبين في الوثيقتين أسفله:

 

                                                           
 .254ص.نفس املرجع،  1
 .253ص. ،نفس املرجع 2
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 .252، ص. وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي
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 1: الكفايات الخاصة بتدريس مادة النشاط العلمي في السنتين الثانية و الثالثة4وثيقة رقم 

 

 2: الكفايات الخاصة بتدريس مادة النشاط العلمي في السنة الخامسة  5رقم  وثيقة

حضور لفظ االستدامة يتم بشكل ضمني في السنوات األربع األولى ليصبح صريحا في صياغة الكفايات ولم ال                     

الحياة  استدامةكمعجم يتداوله املتعلمون في السنتين الخامسة والسادسة حيث نصادف عبارة " أهمية كل ذلك في 

                                                           
 .270، ص. نفس املرجع 1
، 2021-2020مستجدات املنهاج الدراس ي للتعليم االبتدائي برسم السنة الدراسية (، 2020مديرية املناهج والبرامج، )يوليوز 2

 .271ص.  ،طنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلميوزارة التربية الو 
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الحياة على سطح األرض". اقتصارنا على الكفايات الخاصة ستدامة اوصحته وسالمة املجتمع الذي )ت(يعيش فيه و 

األخرى يفسره أن نص الكفاية في املستوى األول هو نفسه الخاص  تباملستويات الثاني، الثالث والخامس دون املستويا

الشأن بالنسبة بالنسبة للمستوى الرابع الذي يجد صدى له في املستوى الثالث، وكذلك  ءباملستوى الثاني، نفس الش ي

 للمستوى السادس الذي يتجلى في نص الكفاية الخاص باملستوى الخامس مع تغيرات طفيفة تكاد تكون منعدمة.

املجاالت في مادة عند بلورة نص الكفايات الخاصة بتدريس املادة، يتم التفكير في سبل تحقيقها و لعل تعدد                      

 الجياة / العلوم الفيزيائية/ علوم األرض و الفضاء/ مجال التكنولوجيا  واملضامين النشاط العلمي : مجال علوم 

قراءة تجليات و  أبعاد  تحقيق التنمية  لاألساسية التي تغطيها، أرضية خصبة لتحقيق الكفايات وهذا ما يمنح الفرصة 

ت العملية املرتبطة باملضامين الخاصة بمجال األهداف واملمارسا . ندرج على سبيل املثالفي البرامج الدراسية  املستدامة

 علوم الحياة بالسنة الخامسة ابتدائي، مكون التربة كما هو مبين في الوثيقة أسفله: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1:  نموذج للبرامج الدراسية لدرس الكائنات الحية ووظائفها و تفاعالتها مع البيئة.6وثيقة رقم 

في األهداف املسطرة للبرامج الدراسية واملمارسات العملية املرتبطة بها يحضر عنصر االستدامة من خالل                      

الوعي بأهمية املحافظة على البيئة عبر تعريف متعلمي السنة الخامسة ابتدائي بأهمية 'الزراعة املستدامة" وربطها 

على املساهمة في 'مشاريع التشجير" سواء في املحيط املدرس ي أو خارجه. وهنا ينبغي بممارسات عملية يعمل فيها املتعلم 

تفعيل أدوار الحياة املدرسة والتأسيس لألندية التربوية باملؤسسات التعليمية، خصوصا نادي البيئة حتى تجد التنمية 

 املستدامة أرضية حية لتحقيقها.

                                                           
، 2021-2020مستجدات املنهاج الدراس ي للتعليم االبتدائي برسم السنة الدراسية (، 2020مديرية املناهج والبرامج، )يوليوز  1

 .288وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، ص. 
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التنمية املستدامة أخيرا في مشاريع املتعلم عبر مكون التكنولوجيا. تعتبر هذه املشاريع فرصة  تتجسد                      

للمتعلم لتنمية مهاراته وروح االبداع واالبتكار لديه. لهذا ينبغي أن تحظى بعناية خاصة من لدن األساتذة والفاعلين 

ثمين وتحفيز مبادرات وإنجازات املتعلمين واألساتذة. التربويين عبر تدبير منهجي لخطوات تدبير هذه املحطة، تشجيع، ت

أيضا إحداث ركن الحتضان املشاريع حيث يمكن التأسيس لنادي التكنولوجيا كفضاء باملدرسة يستقبل اإلنجازات 

ويشكل فضاء لتقاسم املشاريع على مستوى املؤسسة وكذا على مستوى مؤسسات املديرية اإلقليمية. وهنا تتجلى أهمية 

 يل املسابقات العلمية، كما جاء في املنهاج الدراس ي للنشاط العلمي، لخلق روح التنافسية مما يشجع على االبتكار.تفع

يتم التدبير الزمني للمشاريع على أساس مشروع في كل وحدة دراسية تمتد لستة أسابيع، بمعدل ستة مشاريع                     

يع باملضامين واملوارد املقررة في الوحدة الدراسية وتتدرج من البسيط إلى املركب. في كل سنة دراسية. ترتبط هذه املشار 

 تستعرض الوثيقة أسفله أمثلة للمشاريع املقترحة لإلنجاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1: املواضيع املقترحة في البرنامج الدراس ي للتكنولوجيا7وثيقة رقم

املشاريع املقترحة تهتم أكثر بالجانب البيئي وبتقنبات تدوير النفايات. تبقى هذه الالئحة مفتوحة وقابلة لإلغناء                

والتعديل حيث تتاح الفرصة للمتعلمين ولألساتذة القتراح مشاريع أخرى مما يسهم في تعزيز القدرة على اتخاذ القرار 

 ر املشروع وتعويد املتعلمين على التعلم الذاتي وتنمية االستقاللية لديهم.والتحلي باملسؤولية في اختيا

 خاتمة:

إن اعتبار التنمية املستدامة رافعة لتحقيق النهضة التربوية اعتراف بمدى قابلية املدرسة للتكيف مع عنصر                      

دامة في جميع املواد املدرسة في سلك التعليم االبتدائي، التغيير وجعله محركا وديناميكية للتجديد. تحضر التنمية املست

فنجدها في صيغة نصوص قرائية في اللغة العربية كما تتخلل دروس االجتماعيات والتربية اإلسالمية غير أنها تبقى أكثر 

 إلخ. حضورا في مادة النشاط العلمي التي تعطي املتعلم الفرصة لتطبيق أبجدياتها عبر املناوالت، التجارب،

                                                           
، 2021-2020مستجدات املنهاج الدراس ي للتعليم االبتدائي برسم السنة الدراسية (، 2020مديرية املناهج والبرامج، )يوليوز  1
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إن عنصر التنمية املستدامة في النموذج التنموي الجديد يعطي انطالقة قوية لألوراش التربوية غير أن                      

التحدي األكبر في نظرنا هو تحقيق الوعي باألهمية التي يوليها املنهاج الدراس ي ملفهوم وأبعاد التنمية املستدامة الذي 

ا مادة دراسية بهوية خاصة وصريحة تدرس في األسالك التعليمية بالتدرج وتعمل على تمكين سيكون أكثر فاعلية بجعله

 املتعلمين من أسس التربية املستدامة ليسهموا في األوراش اإلصالحية للبالد.

افية:  املراجع البيبليوغر

  الطاقات النموذج التنموي الجديد: تحرير (، 2021اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي )أبريل

 ، التقرير العام، الرباط.لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع واستعادة الثقة

 ( ،2016بولين املعوش أيوب ،)دار أفكار للطباعة إشكالية التنمية املستدامة في العالم العربي ،

 والنشر، لبنان.

  ،أبعادها  –ومها التنمية املستدامة: مفه(، 2017)مدحت أبو النصر، ياسمين مدحت محمد- 

 ، املجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة.مؤشراتها

  مستجدات املنهاج الدراس ي للتعليم االبتدائي برسم السنة (، 2020مديرية املناهج والبرامج، )يوليوز

 ، وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، الرباط.  2021-2020الدراسية 

 ( ،2021وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، مديرية املناهج والبرامج،) 

دار الثقافة للنشر ، 2021، طبعة في النشاط العلمي، كتاب التلميذ، السنة الخامسة ابتدائي داملفي

 .ءوالتوزيع، الدار البيضا
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 النظام القانوني للمصنفات البيداغوجية الرقمية

The juridical regime of digital educational works 

 محمد أمهري 

 الرباط السويس ي واالجتماعيةبكلية العلوم القانونية واالقتصادية  أستاذ باحث

amhiray@hotmail.com 

 ملخص

بجميع املستويات التعليمية في تسريع التحول الرقمي ملنظومة ساهم اعتماد التعليم عن بعد كنمط للتدريس 

، إما بمبادرة ةرقميالبيداغوجية الوارد العديد من املإنتاج التربية والتكوين باملغرب، وقد كان من نتائج هذه العملية 

رسمية للسلطات الحكومية املكلفة بالتربية والتكوين، أو بمجهودات فردية أو جماعية لألطر التربوية واإلدارية والتقنية 

 العاملة باملؤسسات التعليمية.

تساؤالت حول النظام عدة بشخصية مؤلفيها، تطرح  ةالفكرية ذات الصلة الوثيق اإلنتاجاتغير أن هذه 

البيداغوجية  واردطبيعة املتحديد وني الذي تخضع له هذه املصنفات، ال سيما الجوانب القانونية املتعلقة بالقان

الجزاءات املقررة حماية ، و والجهة التي تؤول إليها حقوق امللكية الفكرية ونطاقها ،الرقمية وشروط إضفاء الحماية عليها

 لحقوق املكفولة ألصحاب هذه املصنفات.ل

 الحماية. –االبتكار  –حقوق املؤلف  –املصنفات البيداغوجية الرقمية –التعليم عن بعد  املفتاحية:الكلمات 

 

Abstract 

The adoption of distance education called also distance learning as a teaching method 

at all educational levels has contributed to the acceleration of the digital transformation in the 

education and training system in Morocco. This process has had multiple results, among 

which are producing many digital pedagogical resources; these sources of information are 

made either by the government authorities in charge of education and training as official 

initiative, or by individual or collective efforts of educational, administrative and technical 

staff working within learning institutions. 

However, these intellectual productions closely related to the personality of their 

authors, raise several questions about the juridical system under which these works are a 

subject, especially the legal aspects in relation to determination of the nature of digital 

pedagogical resources and who to protect them. But also, the authority and scope of intellectul 

property rights, as well as the penalties established to protect the rights settled to the owners 

of these contributions. 

Keywords: Distance education - Digital pedagogical works - Copyright - Innovation - 

Protection 
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 مقدمة

يعيش العالم اليوم تحوال رقميا طال مختلف مجاالت الخدمات العمومية وعلى رأسها مجال التربية والتكوين، 

 وكان من نتائج ذلك أن استفادت العملية التعليمية من التكنولوجيات الحديثة في التدريس والتأطير والتدبير والتقييم.

هذه التكنولوجيات لضمان االستمرارية ومع تفش ي جائحة كورونا، أصبحت الحاجة ملحة لتوظيف 

، حيث تم 1البيداغوجية، والحد من تداعيات هذه الجائحة، وقد ترتب عن ذلك تسريع وثيرة اعتماد التعليم عن بعد

إنتاج العديد من املضامين البيداغوجية الرقمية إما بشكل رسمي من طرف السلطات الحكومية املعنية، أو من طرف 

 إلدارية والتقنية باملؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها. األطر التربوية وا

، 20302-2015لرؤية االستراتيجية لإلصالح تنزيال ل، املشرعيحظى حاليا باهتمام نمط التعليم عن بعد وإذا كان 

 رقم املرسومحيث صدر بشأنه ، 3املتعلق بإصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51.17القانون اإلطار رقم و 

الجوانب القانونية العديد من فإن بعد، الذي حدد شروط وكيفيات تقديم هذا التعليم،  عن بالتعليم املتعلق 2.20.474

ال سيما تلك املتعلقة بحماية حقوق ، الفقهيةالدراسة و  قانونيال تأطيرذات الصلة باملوضوع تبقى في حاجة إلى مزيد من ال

رد واملضامين البيداغوجية الرقمية التي يتم إعدادها من طرف األطر التربوية وفي مقدمتهم امللكية الفكرية على املوا

التفاعلية، املنصات إنتاج وتداول هذه املوارد واملضامين يعتمد على مجموع من البرامج املعلوماتية و السيما وأن األساتذة، 

على شبكات وأنظمة االتصال التي تساهم بشكل كبير في ربط  واألدوات التكنولوجية واألجهزة االلكترونية املختلفة، عالوة

 القائمين على العملية التربوية باملتعلمين.

وما يزيد من أهمية البعد القانوني لحقوق املؤلف على املصنفات البيداغوجية الرقمية، توجه املشرع نحو 

در تنزيال ملقتضيات القانون اإلطار سالف مأسسة هذا النوع من التعليم بتكريسه ضمن النصوص القانونية التي ستص

الذكر، حيث سيتيح هذا األمر إمكانية إحداث ملؤسسات رقمية متخصصة أو متعددة التخصصات تابعة للجامعات، 

 .4وكذلك إحداث مراكز للتعليم والتكوين عن بعد ضمن هياكل الجامعة

الذي يعد جزءا من الثروة املؤلف ألستاذ ا بواسطةتحقق إال يالتعليم عن بعد ال يمكن أن ب النهوضوحيث إن 

اإلجمالية ملنظومة التربية والتكوين، وأهم مكون من مكونات رأسمالها غير املادي، فإنه يتعين أن تضمن الترسانة 

                                                           
على النحو التالي: "التعليم عن بعد هو عملية نقل املعرفة عرفت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة التعليم عن بعد  1

إلى املتعلم في موقع إقامته أو عمله بدال من انتقال املتعلم إلى املؤسسة التعليمية، وهو مبني على أساس إيصال املعرفة واملهارات 

 واملوارد التعليمية إلى املتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة."

، ص. 2020م عن بعد: مفهومه، أدواته واستراتيجياته، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، التعلي املرجع:

14. 
، من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث 2030-2015الرؤية االستراتيجية لإلصالح 2

 .59العلمي، ص. 
املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر األمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  51.17ن القانون رقم م 33املادة  3

 (2019غشت  19بتاريخ 6805. )الجريدة الرسمية عدد 2019غشت  9بتاريخ  1.19.113
: إصالح التعليم العالي، آفاق راجععليم العالي، ملزيد من التفصيل حول إدماج الرقمنة في التعليم والخدمات التعليمية بقطاع الت 4

 53-52، ص2019، يونيو 05/2019استراتيجية، تقرير املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رقم 
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الحقوق املحمية اإلبداعي القانونية حقوقه على اإلبداعات الفكرية التي ينتجها لهذا الغرض، دون أن يمس ذلك العمل 

مدى قدرة الترسانة القانونية الحالية ي األطراف ذات الصلة باملضامين البيداغوجية، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول لباق

 املعدة ألغراض التعليم عن بعد؟الرقمية حماية املضامين البيداغوجية على 

 وترتبط بهذا التساؤل عدة أسئلة فرعية من أهمها:

 ما املقصود باملصنفات البيداغوجية الرقمية، وما هي أشكالها املختلفة؟  -

 ما هي الشروط املطلوبة لحماية املصنف حتى يتمتع بالحماية القانونية؟ -

 ما هي الحقوق املترتبة عن إنتاج املؤلف البيداغوجي؟ -

تالزم بين حقوقه على ما ينتجه وبما أن حماية حقوق املؤلف في مجال التعليم عن بعد تقتض ي أن يكون هناك 

وواجب احترام حقوق أصحاب املصادر واملصنفات التي استعان بها إلعداد وتقديم  من ابتكارات بيداغوجية من جهة،

 منتوجه البيداغوجي، فإنه يتعين على املؤلف عدم املساس بحقوق أصحاب اإلبداعات األدبية والفنية القائمة.

لحقوق املؤلف، ثم بعد ذلك  ةالبيداغوجي واردتحديد كيفية اكتساب منتج امللذلك، فإن األجدر أن نقوم ب

 .سنقوم ببيان اآلثار املترتبة عن اكتساب هذه الحقوق 

 وهكذا، سنعالج هذا املوضوع في مطلبين وذلك على النحو التالي:

 املطلب األول: املصنفات البيداغوجية الرقمية، إنتاجات جدير بالحماية

 ي: املصنفات البيداغوجية الرقمية، إنتاجات متعددة الحقوق املطلب الثان

 

 .املطلب األول: املصنفات البيداغوجية الرقمية، إنتاجات جدير بالحماية

إن العنصر الجوهري الذي يدخل في تكوين كل حق سواء كان ماديا أو معنويا هو وجود محل يرد عليه هذا 

الحق بالنسبة لعملية التعليم عن بعد في تلك املصنفات البيداغوجية التي الحق. وفي مجال حقوق املؤلف، يتمثل محل 

تقوم األطر التربوية بإعدادها ألغراض التعليم، وحتى تكون هذه املصنفات جديرة بالحماية القانونية ال بد من أن تتسم 

 باللمسة اإلبداعية ملنتجيها.

وعاء للحقوق  اباعتباره ةالرقمي ةالبيداغوجي اتفاملصنب املقصودلذلك، سنتطرق في نقطة أولى إلى تحديد 

 )أوال( على أن نتناول في نقطة ثانية الشروط الضرورية لحماية هذه املصنفات )ثانيا(.

 .أوال: مفهوم املصنفات البيداغوجية الرقمية محل الحماية القانونية

بإنتاجها )دروس رقمية، تسجيالت  تنوعت أشكال املوارد البيداغوجية الرقمية التي يقوم أطر هيئة التدريس

سمعية بصرية، تطبيقات بيداغوجية، محاضرات مسموعة، محاضرات تفاعلية...(، كما تعددت املسميات املستعملة 

للداللة على هذا املنتوج الفكري )موارد بيداغوجية، موارد رقمية، موارد بيداغوجية رقمية سمعية بصرية، مراجع 

...(، لكن رغم هذا التنوع في األشكال، والتعدد في املسميات، تبقى هذه املصنفات جية، دعامات بيداغو بيداغوجية

إنتاجات فكرية، تجسد خاصية اإلبداع لدى اإلنسان، وبالتالي، فإنها تعتبر، من حيث املبدأ، البيداغوجية الرقمية، 

 بمفهوم قانون امللكية الفكرية.   مصنفات أدبية وفنية
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املشرع يشملها مفهوم املصنف كما حدده البيداغوجية الرقمية  ن القول إن املصنفاتومن هذا املنطلق، يمك

املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة حيث اعتبر املصنف "كل إبداع  2.00املادة األولى من القانون رقم في املغربي 

 أدبي أو فني باملعنى الذي تحدده أحكام املادة الثالثة الواردة أدناه.".

بالرجوع إلى املادة الثالثة التي أحال عليها التعريف سالف الذكر، نجدها تقدم لنا مزيدا من التوضيح حول و 

 مفهوم املصنف حيث نصت على ما يلي:

يسري هذا القانون على املصنفات األدبية والفنية املسماة فيما بعد "باملصنفات " التي هي إبداعات فكرية أصلية "

 :والفن مثلفي مجاالت األدب 

 املصنفات املعبر عنها كتابة؛ -

 برامج الحاسوب؛ -

 املحاضرات والكلمات والخطب واملواعظ واملصنفات األخرى املكتوبة بكلمات أو املعبر عنها شفاهيا؛ -

 املصنفات املوسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات؛ -

 املصنفات املسرحية واملسرحيات املوسيقية؛ -

 املصنفات الخاصة بالرقص واإليماء؛ -

 البصرية بما في ذلك املصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام؛–املصنفات السمعية  -

مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية واملنتوجات وأعمال النقش واملطبوعات  -

 الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة األخرى؛

 ات الخاصة بالهندسة املعمارية؛املصنف -

 املصنفات الفوتوغرافية؛ -

 املصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛ -

الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم األولية واإلنتاجات الثالثية  -

 األبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح األراض ي والهندسة املعمارية والعلوم؛

 ابير الفولكلورية واألعمال املستمدة من الفولكلور؛التع -

 ".رسوم إبداعات صناعة األزياء -

أنه لم يقدم تحديدا دقيقا للمصنف، بحيث لم يحدد الخصائص أو  1واملالحظ من خالل هذا التعريف التشريعي

 .2للمصنفات املحمية 1اد تمثيليالشروط التي ينبغي استيفاؤها لالرتقاء باملصنف إلى مرتبة الحماية، بل اقتصر على تعد

                                                           
وفي مقابل النظرة التشريعية للمصنف، نجد أن الفقه قام بمحاوالت إبداعية لتقديم تعريف للمصنف. وهكذا، نجد األستاذ  1

محمد األزهر يعتبر املصنفات بأنه "تلك التي تتضمن التركيب اإلبداعي والخيال املنسوج بنسيج الفكر والتأمل، معتمدا التوجه 

 ." الحس ي عند اإلنسان

(، حقوق املؤلف في القانون املغربي، دراسة مقارنة، امللكية األدبية والفنية، مطبعة دار النشر املغربية، الدار 1994زهر )"محمد األ 

 "117البيضاء، ص. 
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وقد دفعت هذه الالحصرية في التعداد البعض إلى القول أن هناك مصنفات مسماة تشمل تلك التي خصها املشرع 

بالذكر ضمن النص القانوني، ومصنفات غير مسماة لم يأت على ذكرها، وأن هذه الالحصرية في التعداد هي التي سمحت 

ا عليها قانونا كما هو الحال بالنسبة للمضامين البيداغوجية الرقمية التي تتسم بطابع بحماية أعمال لم يكن منصوص

 .3األصالة

حسنا فعل عندما قدم أمثلة عن املصنفات األدبية والفنية، إيمانا منه أن  إن املشرعومع ذلك، يمكن القول 

اإلبداع ال يشمل فقط مضمون املصنف، ولكن يلحق كذلك القوالب التي سيتخذها والقنوات التي سيسلكها ليصل إلى 

 .4أو شكلها أو الغرض منها املصنفات أيا كان نوعها أو أهميتهاعموم الجمهور أو الفئة املستهدفة. كما أن الحماية تشمل 

البيداغوجية الرقمية تعتبر مصنفات مشمولة بالحماية القانونية، شريطة أن  يمكن القول إن املواردوبالتالي، 

 تكون أصلية، وأن يتم التعبير عنها في شكل قابل لالستنساخ.

 إما شكل مصنفات أصيلة، أو مصنفات مشتقة.  ،املصنفات التي يبدعها أعضاء هيئة التدريسهذه ويمكن أن تتخذ 

فهي املصنفات التي أبدعها أطر هيئة التدريس بأنفسهم أو  بالنسبة للمصنفات البيداغوجية األصلية، -

املصنفات املعبر عنها كتابة أو كاملحاضرات و التي ينتمون إليها، ودون اقتباس من مصنفات أخرى،  اتاملؤسس

، شرط أن وغيرها من املصنفات املستحدثة... لبصرية، والرسوم التوضيحيةشفهيا، واملصنفات السمعية ا

تتضمن اللمسة الشخصية ملؤلفها، ومن ثم تسري عليها الحماية القانونية املقررة في قانون حقوق املؤلف 

 .والحقوق املجاورة

كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطالقا من مصنف فهي  بالنسبة للمصنفات البيداغوجية املشتقة، -

موجود من قبل، ويندرج ضمن هذه الفئة الترجمات واالقتباسات ألغراض بيداغوجية، وكذا تحويالت 

إذا كانت ، تتمتع أيضا بنفس الحماية التي خص بها املشرع املصنفات األصلية اإلنتاجاتاملصنفات، فهذه 

 .5عيةملسة إبداهي األخرى،  ت،تضمن

لجوء املشرع إلى إيراد تعداد غير حصري لألعمال األدبية إن الهدف وراء ومن خالل ما سبق، يمكن القول 

خاصة وأن ، ي وقابليته الستيعاب مستجدات الواقعالحيلولة دون الشيخوخة املبكرة للنص القانونهو والفنية املحمية 

                                                                                                                                                                                     

وفي تعريف فقهي آخر، اعتبر املصنف بكونه هو 'التعبير الخصب عن الذكاء الذي يقوم بتنمية فكرة تتبدى في صور ملموسة، 

 ".ية من األصالة والتفرد وتكون قابلة لالستغالل والتوصيل إلى الجمهور تتسم بدرجة كاف

(، إبداعات األجراء، وفقا لقانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، منشورات مجلة القضاء املدني، مطبعة 2015نبيل بوطوبة )

 .16املعارف الجديدة، الرباط، ص. 
 كلمة "مثل" ليبين أن التعداد الذي أورده جاء على سبيل التمثيل ال الحصر. 002.من القانون رقم  3استعمل املشرع في املادة  1
 .71(، مفهوم حق املؤلف وحدود حمايته جنائيا، دراسة تحليلية نقدية، دار األمان، ص. 1997عبد الحفيظ بلقاض ي ) 2
بحوث القانونية والقضائية، الطبعة األولى، (، حق املؤلف في القوانين العربية، املركز العربي لل2018بالل محمود عبد هللا ) 3

 .66لبنان، ص.  –بيروت 
(، حقوق امللكية الفكرية في التشريع املغربي، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر املعرفة، الرباط، ص. 2017إدريس الفاخوري ) 4

83. 
 سالف الذكر. 2.00من القانون رقم  5املادة  5
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واستنساخها فحسب، بل يصبح قادرا أيضا على إيجاد أشكال التقدم التقني ال يخلق أشكاال جديدة لنقل املصنفات 

 جديدة من املصنفات، كما هو الحال بالنسبة للمواقع واملنصات االلكترونية واملضامين البيداغوجية الرقمية.

 ثانيا: شروط إضفاء الحماية على املصنفات البيداغوجية الرقمية

هذا االبتكار في  تجلىماية ال بد أن يكون مبتكرا )أ(، وأن يلكي يكون املصنف البيداغوجي الرقمي مشموال بالح

 شكل مادي )ب(.

 شرط االبتكار  .أ

، لذلك انعقد بشأن هذا املفهوم املركزي ما يشبه اإلجماع 1يشكل شرط االبتكار البصمة الوراثية لحق املؤلف

 .L’originalité  على أن املصنف الجدير بالحماية هو الذي تتوفر فيه خاصية االبتكار

املصنف  تمتعأن ي لذلك، يتعين ويقصد باالبتكار تميز املصنف باألصالة، وأال يكون منقوال عن مصنف آخر.

قدر من الطابع اإلبداعي الذي يسبغ عليه األصالة، سواء في اإلنشاء أو التعبير أو غيرهما. وهنا ال يقصد بالبيداغوجي 

واضع املصنف قة في خلق املصنف، بل يكفي لتوافر هذا العنصر أن يكون األستاذ بعنصر االبتكار بالضرورة الجدة املطل

قد أضاف من جهده وعبقريته جديدا، وأن يكون له دور في إبراز شخصيته في املوضوع وفي طريقة املعالجة،  البيداغوجي

م به املؤلف وتظهر فيه من حيث تنظيم املصنف البيداغوجي وتبويبه وعرض أفكاره، لذلك فإن أي مجهود ذهني يقو 

 .2شخصيته يعد ابتكارا

وعليه، وحتى يتم بسط الحماية القانونية على املصنف البيداغوجي، اشترط املشرع أصالته، أي أن يتضمن 

ملسة املؤلف وبصمته الخاصة على ما ينتجه من مصنفات، وبالتالي، قد يكون املصنف مجرد إعادة إظهار للمصنف 

و التنقيح أو التبويب الجديد، وقد يكون اإلبداع عن طريق تلخيص مصنف سابق، أو مجرد إعادة األصلي بعد اإلضافة أ

إنتاج لهذا املصنف، وذلك بتحويل مضمونه إلى عرض مكتوب أو شفهي، كما قد يتجلى اإلبداع في مجرد ترجمة للمصنف 

 .3إلى لغة أخرى 

نها االعتراف بحقوق االستغالل والصالحيات األدبية وفي مجال التعليم عن بعد، فإن مناط الحماية التي ينشأ ع

لألستاذ هو ما يقوم به من جهد إبداعي وعمل خالق. أما إذا اقتصر عمل األستاذ على النقل الحرفي أو مجرد استنساخ 

 مصنف للغير لم تسقط عنه الحماية القانونية بعد، فإن االبتكار كعلة منشئة للحماية على أساس امللكية األدبية

والفنية يغدو معدوما، بل ويغدو العدوان على حقوق الغير في التأليف أمرا محققا، مما يعد سببا سائغا لرفع دعوى 

 .4التقليد إذا ما توفرت سائر شروطها

                                                           
 .39، ص. بالل محمود عبد هللا، مرجع سابق1
قال الفقيه السنهوري أن "االبتكار هو األساس الذي تقوم عليه حماية القانون، وهو الثمن الذي تشترى به هذه الحماية،  2

واملصنف الذي يكون مجرد ترديد ملصنف سابق، دون أن يكون فيه أثر لالبتكار ودون أن يحمل طابع شخصية املؤلف، ال يدخل في 

 حماية القانون"

)د.ت(، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الثامن، حق امللكية، دار إحياء التراث العربي، لبنان،  عبد الرزاق السنهورياملرجع: 

 .292ص. 
 .42إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص. 3
 .81عبد الحفيظ بلقاض ي، مرجع سابق. ص. 4
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 شرط املظهر املادي .ب

يقصد باملظهر املادي للمصنف البيداغوجي أن تكون األفكار اإلبداعية قد أفرغت في شكل مادي ظاهر وملموس 

يبرز فيه إلى الوجود إما في شكل مؤلف مكتوب أو تسجيل مسموع أو مرئي، أو في شكل خطاطات أو رسوم، فاألفكار ما لم 

 .1تتخذ شكال معينا ال تتمتع بالحماية، ومن ثم فإن وجود الشكل يعتبر شرطا لنشوء الحق

ل املحسوسة التي تمكن جمهور وقد جعل القانون وسائل التعبير عن األفكار مطلقة، حيث تشمل جميع األشكا

كاملصنفات املكتوبة أو املرئية، وأخرى  نظرالطلبة من تلقيها. وهكذا، فإن بعض املصنفات البيداغوجية يمكن تلقيها بال

 يمكن تلقيها بالسمع كاملحاضرات والتسجيالت الصوتية.

مؤقتا، كما هو الشأن بالنسبة املصنفات يمكن أن يتمتع بالحماية ولو كان هذه كما أن الشكل الذي تتخذه 

لصفحات املواقع والبوابات االلكترونية ومضامين املنصات الرقمية التي يقوم القائمون عليها بتغيير مضامينها باستمرار 

 لتواكب املستجدات البيداغوجية.

 وهكذا، يمكن القول أن املصنف الذي يتمتع بحماية حق املؤلف هو املصنف املبتكر، بغض النظر عن

،وتترتب الحماية كذلك بمعزل 2مواصفاته، إذ أن الحماية ال ترتبط بنوع التعبير وال بشكله وال بنوعية املصنف وهدفه

 عن الدولة التي أنشأ فيها املصنف، كما ال يشترط لتحقق هذه الحماية القيام بأي إجراء شكلي.

لمصنف، فإن األفكار تبقى خارج دائرة الحماية، وإذا كانت الحماية القانونية ترتبط وجودا وعدما بالشكل املادي ل

فهذه األخيرة تعتبر حرة وغير قابلة للتملك، ما دامت حبيسة الذهن ولم توضع في قالب معين، وبمجرد اإلفصاح عنها 

 يجوز ألي كان إعادة تناولها واستعمالها بكل حرية. 

حقوق املؤلف املتعلق ب 2.00منة من القانون رقم وقد أشار املشرع إلى هذا االستثناء بشكل صريح في املادة الثا

 والحقوق املجاورة، حيث نص على أنه " ال تشمل الحماية املنصوص عليها في هذا القانون .... األفكار."

وبالتالي، فإن األفكار ال تترتب عليها أية حقوق استئثارية ما لم تتخذ شكال معينا، فحماية حق املؤلف ينبغي أن 

 .3على الفكرة التي تظل دائما مكتنفة بعدم التحديد، وإنما على الشكل امللموس الذي أفرغ فيه املصنفتنصب ليس 

وما قيل عن األفكار ينسحب كذلك على النصوص الرسمية كالنصوص التشريعية والتنظيمية واألحكام والقرارات 

 هي غير مشمولة بالحماية بواسطة حق املؤلف.القضائية، واألساليب واألنظمة ومناهج التسيير واملفاهيم واملبادئ، ف

وعليه، يحق ألطر هيئة التدريس، عند إعداد املصنفات البيداغوجية الرقمية ألغراض التعليم عن بعد، توظيف 

 األفكار والنصوص الرسمية واملفاهيم واملبادئ املشار إليها بكل حرية ما لم تتخذ شكال معينا جدير بالحماية. 

 

 : املصنفات البيداغوجية الرقمية، إنتاجات متعددة الحقوق املطلب الثاني

تترتب على إضفاء صفة مصنف على اإلنتاج البيداغوجي الرقمي تمتع صاحب املصنف بعدة حقوق )أوال(، 

 يترتب على االعتداء عليها تعرض شخص املعتدي لجزاءات مختلفة األنواع والدرجات)ثانيا(.

                                                           
 .33بالل محمود عبد هللا، مرجع سابق، ص. 1
 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 2.00من القانون رقم  3خيرة من املادة الفقرة األ  2
 .47عبد الحفيظ بلقاض ي، مرجع سابق، ص. 3
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 املشمولة بالحمايةاملؤلف أوال: تعدد حقوق 

حق )أ(، ثم بعد هذا الإن تحديد نطاق حقوق املؤلف صاحب املصنف البيداغوجي الرقمي يقتض ي تحديد أصحاب 

 الواردة على حقوق التأليف)ج(. دالقيو وثالثا ذلك مضمون حق املؤلف )ب(، 

 تحديد صفة املؤلف مالك الحقوق اإلبداعية  .أ

، ويعتبر املالك األول للحقوق املعنوية واملادية 1الذي أبدع املصنفاألصل أن املؤلف هو الشخص الذاتي 

عدة بدله يكون العمل اإلبداعي ثمرة مجهود كما يمكن أن (، 1تكون له كامل الحقوق على إبداعه الذهني)و ، 2ملصنفه

 ( 2أشخاص)

 املؤلف، شخص ذاتي .1

أطر تكون املصنفات البيداغوجية الجديرة بالحماية في الغالب من إبداع أستاذ تكون له صفة موظف ينتمي إلى 

، أو مهندس أو قاض ي يزاول مهام التدريس، وال يجوز إضفاء صفة مؤلف على مثال األساتذة الباحثينهيئة التدريس ك 

 شخص األستاذ إال إذا كان مبتكرا للمصنف.

يحتاج األمر تدخل أطر إدارية فإنه في بعض األحيان الذي يقدم املادة العلمية األساسية، هو ذ األستاوإذا كان 

التصوير واإلخراج واملونتاج...(، بحيث ال يمكن  مختصون فيوتقنية لتسهيل عملية إنتاج املصنف البيداغوجي الرقمي )

ستاذ إال بمساعدة هؤالء املتخصصين، خاصة وأن للمصنف البيداغوجي أن يخرج إلى الوجود بالكيفية التي يتصورها األ 

تدخلهم قد يتجاوز الجوانب الشكلية، ليؤثر في املضمون البيداغوجي, وبالتالي، ال يمكن القول بأن أحدهما يضع الجوهر 

 واآلخر يصنع الشكل، فكالهما يصنعان منتوجا جديدا الغاية منه هو التعليم والتكوين.

ملساهم في عملية إنتاج املصنف البيداغوجي قد اقتصر تدخله على تنفيذ تعليمات وفي هذا الشأن، إذا كان ا

األستاذ صاحب املضمون البيداغوجي، أو التوجيهات املحددة مسبقا من قبل األستاذ أو إدارة املؤسسة التعليمية، فإن 

عملية اإلنتاج مجرد صانع ال في  يالشخص الذي قدم الدعم التقنلمصنف، ويبقى ل ااألستاذ، في هذه الحالة، يعتبر مالك

 يرقى إلى مرتبة املؤلف، ما دام أن شخصيته لم تظهر في املصنف.

ي ينتجها تال ةالبيداغوجي اتاملصنفصاحب حق امللكية في ومن جهة أخرى، يطرح التساؤل حول تحديد 

إذ نجد  ،جابة دقيقة في هذا الشأنال سيما وأن النصوص القانونية ال تقدم إ ،باملؤسسات الجامعيةالعاملون األساتذة 

النظام األساس ي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين الذي ينص في مادته الرابعة على أن "األساتذة الباحثين معهود إليهم أن 

بمهمة املساهمة في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال 

ينص في مادته السابعة على أنه "لتقديم التعليم عن  3املتعلق بالتعليم عن بعد 2.20.474ية." وكذلك املرسوم رقم تطبيق

بعد، يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين ... إعداد موارد رقمية سمعية وبصرية خاصة بهم، تراعى في إعدادها 

رقمية الضوابط والتوجيهات التربوية املنظمة للمناهج الدراسية وبرامج التكوين املعتمدة، أو االستعانة باإلنتاجات ال

                                                           
 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 2.00املادة األولى من القانون رقم  1
 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 2.00من القانون رقم  31املادة  2
، 7019( يتعلق بالتعليم عن بعد، الجريدة الرسمية عدد 2021غشت  24) 1443محرم  15صادر في  2.20.474املرسوم رقم   3

 .5665، ص 2021شتنبر  6صادر بتاريخ 
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لزامية إعداد األساتذة للمضامين البيداغوجية، إتنص على وهي مقتضيات  الرسمية التي تنتجها اإلدارة املنتمين لها."

 ملكية هذه املصنفات. إلبهالكنها لم تتطرق إلى الجهة التي ستؤول 

 قانون فقد خصها ال، األساتذة املتعاقدين مع املؤسسات التعليميةأما بالنسبة للمصنفات املبتكرة من طرف 

منه أنه "في حالة مصنف أنتج  35حيث اعتبر في املادة  بأحكام خاصةحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ب املتعلق 2.00رقم 

من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد املشغل في  نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إال 

ضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر املؤلف املالك األول للحقوق املعنوية إذا كانت هناك حول هذا املصنف مقت

واملادية، ولكن الحقوق املادية حول هذا املصنف تعتبر محولة إلى املشغل في الحدود التي تبررها األنشطة املعتادة 

 للمشغل أثناء إبداع املصنف."

املوظفين العموميين باملصنفات املبتكرة من قبل وفي ظل هذا الوضع الذي لم يتم فيه تخصيص أحكام خاصة 

وفي انتظار تعديل مقتضيات قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة املغربي ليشمل مقتضيات تعالج ، أثناء أداء مهامهم

ه ال يمكن حرمان هذه املوظفين العموميين من حقوقهم على يمكننا القول أنموضوع إبداعات املوظفين العموميين، 

صنفات البيداغوجية الرقمية، هذا مع األخذ بعين االعتبار أال يؤثر استعمال مالك املصنف للحقوق املقررة له قانونا امل

 .1على السير العادي ملرفق التعليم الذي يعمل به

 املصنفات املبتكرة من طرف عدة أشخاص  .2

حدد أصحاب الحقوق املحمية، قد يتشارك عدة أشخاص في إعداد مصنف بيداغوجي. وفي هذه الحالة، حتى ن

 يجب أن نميز بين املصنف املشترك واملصنف الجماعي، واملصنف املشتق. 

، فإذا تعذر فصل نصيب كل 2يكون املصنف البيداغوجي مشتركا، إذا أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفينو 

 فيما بينهم، إال إذا اتفق على غير ذلك.واحد منهم، يسند حق املؤلف إلى جميع املشاركين في هذا العمل بالتساوي 

ويعتبر املؤلفون املشاركون في هذا النوع من املصنفات املالكين األولين للحقوق املعنوية واملادية، وإذا أمكن 

تقسيم املصنف املشترك إلى أجزاء مستقلة، فإنه يمكن لكل مشارك االستفادة بشكل مستقل من الجزء الذي ساهم 

 .3م بكافة الحقوق التي يخولها املصنف املشتركفيه، مع احتفاظه

كل مصنف تم إبداعه من قبل مجموعة من املؤلفين بإيعاز من شخص فهو الجماعي البيداغوجي املصنف أما 

ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه، وتكون املشاركة الشخصية ملختلف املؤلفين املساهمين في إبداع 

 مجموع املصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف اإلسهامات وتحديد أصحابها.املصنف ذائبة في 

ويلتقي املصنف الجماعي مع املصنف املشترك في كونهما يتمان باشتراك عدة أشخاص، لكن يختلف عنه في كون 

 الجماعي ينجز تحت إشراف ولحساب شخص طبيعي أو معنوي. املصنف

اتخذ مبادرة إنجاز املؤلف الجماعي هو املالك األول للحقوق املادية ويعتبر الشخص الذاتي أو املعنوي الذي 

 واملعنوية.

                                                           
 وما بعدها. 61نبيل بوطوبة، مرجع سابق، ص.   1
 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 2.00البند الرابع من املادة األولى من القانون رقم  2
 سالف الذكر.2.00من القانون رقم  32املادة  3
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سالف الذكر،  2.00املشتق، حسب مقتضيات املادة األولى من القانون رقم البيداغوجي لمصنف أما بالنسبة ل

 قبل.هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطالقا من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من ف

 وتتعدد صور املصنفات املشتقة، التي تدخل في حكم املصنفات املحمية وتتمتع بنفس الحماية ونذكر منها:

 الترجمات واالقتباسات والتعديالت املوسيقية وكذا تحويالت املصنفات والتعبيرات الفولكلورية؛ -

انات، مثل املوسوعات واملنتخبات مجموعة املصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بي -

وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة لالستغالل بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، 

بواسطة االختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. ال يمكن أن تضر الحماية 

 ه بحماية املصنفات املوجودة سابقا واملستعملة في إعداد هذه املصنفات.املنصوص عليها في الفقرة األولى أعال 

بخاصية االبتكار، املشتق  البيداغوجي وكما هو الشأن بالنسبة للمصنفات األصلية، يجب حتى يتمتع املصنف

 بروز شخصية وملسة املؤلف.

 نطاق الحقوق املشمولة بالحماية  .ب

والفنية تشكل مصدرا أساسيا للدعم املالي، وحافزا على اإلبداع الفكري، في البداية، كانت املصنفات األدبية 

ومن ثم كان الحق املحمي حقا ماليا، ومع مرور الوقت تم االعتراف بعدد من الحقوق التي تهدف إبراز االعتبار الشخص ي 

 للمؤلف.

 مادية.و حقوق املعنوية لذلك، فإن إنتاج املصنفات البيداغوجية، هي األخرى، تخول للمؤلف مجموعة من ال

، إذ من غير املتصور أن يبدأ مؤلف املصنف 1وتعتبر الحقوق املعنوية أسبق في الوجود من الحقوق املالية

 البيداغوجي في الحصول على املزايا املالية من مصنفه قبل أن يقرر نشره.

 2.00من القانون رقم  9ادة ويتمتع صاحب املصنف البيداغوجي بالحقوق املعنوية التي حددها املشرع في امل

املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، حيث إن "مؤلف املصنف، بصرف النظر عن حقوقه املادية وحتى في حالة 

 :تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي

أ. أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا املصنف في حدود اإلمكان 

 وبالطريقة املألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا املصنف؛

 ب. أن يبقى اسمه مجهوال أو أن يستعمل اسما مستعارا؛

ج. أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير ملصنفه أوكل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو 

 بسمعته."

ة املخولة ملؤلف املصنف البيداغوجي في الحق في الكشف عن وعليه، تتمثل أهم الحقوق واالمتيازات املعنوي

املصنف عن طريق النشر بكل الطرق املتاحة، والحق في نسبة مصنفه إليه، والحق في تغيير مضمونه، أو السحب من 

 التداول إذا ارتأى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته، والحق في الترخيص أو منع الترخيص باالستعمال.

                                                           
 .165عبد الحفيظ بلقاض ي، مرجع سابق، ص. 1
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الحقوق املعنوية بأنها غير قابلة للتصرف فيها أو حجزها، كما أنها حقوق خالدة للمؤلف ال يطالها  وتتميز

 .1التقادم نهائيا، كما ال يمكن إلغاؤها، وأنها حقوق ال تنقض ي بالوفاة وإنما تنتقل إلى ورثة املؤلف

ا األخير، بشكل شمولي ومطلق، عالوة على الحقوق املعنوية التي ترتبط بشخصية املؤلف ووجدانه، يستأثر هذ

بالعائدات املالية التي قد يكسبها من جراء استغالل مؤلفه البيداغوجي، وال يحد من هذا اإلطالق إال القيود الواردة على 

 حق املؤلف بنص صريح في القانون. 

من  10املادة  أما عن صور الحقوق املادية التي يمكن أن يتمتع بها مؤلف املصنف البيداغوجي، فقد حددتها

قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، إذ تخول حق التصرف املطلق للمؤلف في مصنفه بجميع أنواع التصرفات 

القانونية، كحق استنساخ أو ترجمة املصنف، وحق الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع وغيرها من حقوق 

 امللكية الفكرية.

حيث طبيعتها عن الحقوق املعنوية، فالحقوق املالية تخول صاحبها حقوق وتختلف الحقوق املالية من 

 إستئثارية، كما أنها قابلة للتصرف والحجز عليها، وتتميز بطابعها املؤقت.

 .2أما عن مدة حماية الحقوق املادية للمؤلف فهي تستمر طوال حياته وخالل سبعين سنة بعد وفاته

قيام أي شخص غير مؤلف املصنف باستنساخه أو نقله إلى الجمهور أو  لكن املبدأ العام القاض ي بعدم جواز

إما لعلة في القيد أو  ةقرر هي مو ، استغالله بأية طريقة أخرى، ترد عليه عدة استثناءات أوردها املشرع بشكل محدد

ت ألغراض االستثناء، أو بسبب طبيعة املصنف أو الغرض املخصص له، كما هو الشأن بالنسبة الستنساخ املصنفا

تسقط عنها الحماية لتؤول إلى  حيثتعليمية، والوثائق الرسمية )النصوص القانونية، األحكام والقرارات القضائية...( 

 امللك العام.

ويجوز ممارسة حق استنساخ أو استعمال املصنف أو غيرها من الحقوق املستثناة من الحماية دون الحاجة إلى 

 يض للمؤلف مقابل ممارسة الحقوق املذكورة. موافقة املؤلف وال أداء أي تعو 

لغرض التعليم من األمور املباحة، شريطة أن يتخذ البيداغوجية وفي هذا السياق، يعتبر استعمال املصنفات 

 توضيح في منشورات أو تسجيالت صوتية أو مرئية، مع ذكر املصدر واسم املؤلف إذا ورد في املصدر.  هذا االستعمال شكل

 :كذلك في دائرة اإلباحةويندرج 

 ؛القيام بعملية االستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو االمتحانات داخل مؤسسات التعليم -

 .استنساخ املصنفات قصد االستعمال الشخص ي -

 .استنساخ املصنفات قصد االستشهاد بها ضمن مصنف آخر -

 تض ي التقيد بالضوابط التالية:وعليه، فإن االستفادة من االستثناء سالفة الذكر يق

 أن يكون االستثناء منصوص عليه بموجب نص قانوني؛ -

 باالستغالل العادي للمصنف؛ضررا االستثناء يلحق أال  -

                                                           

ي: " وتعتبر الحقوق املعنوية غير محددة املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة على ما يل 2.00من القانون رقم  25نصت املادة 1 

 في الزمان وغير قابلة للتقادم أو اإللغاء وتنتقل بعد وفاة املؤلف إلى ذوي حقوقه."
 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 2.00من القانون رقم  25املادة  2
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 دون مبرر باملصالح املشروعة للمؤلف.ضررا االستثناء يلحق أال  -

 

 الرقميةثانيا: تنوع أوجه الحماية الجزائية لحقوق مؤلفي املصنفات البيداغوجية 

مما ال شك فيه أن إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال في عملية التدريس والتكوين قد ساهم بشكل كبير في 

تحقيق طفرة نوعية في إنتاج وتداول املصنفات خاصة تلك املوجهة ألغراض التعليم عن بعد. بحيث سهلت الوسائل 

الع عليها واستنساخها على نطاق واسع، وخالل مدة زمنية التكنولوجية الحديثة عملية حفظ هذه املصنفات، واإلط

 .1املعنوية واملادية وجيزة، وهو ما هيئ فرصا غير مسبوقة للنيل من حقوق أصحاب هذه املصنفات واملس بمصالحهم

بالحماية الالزمة، كان البد من وجود جزاءات تتناسب وجسامة الرقمية وحتى تتمتع املصنفات البيداغوجية 

 املقترف من جهة، وأهمية املصلحة املشمولة بالحماية من جهة أخرى.الفعل 

وبالرجوع إلى املقتضيات التي أقرها املشرع، نالحظ أن وسائل الحماية القانونية تتوزع بين ما هو تدابير 

 تحفظية، تكتس ي طابعا استعجاليا )أ(، وجزاءات مدنية )ب( وأخرى جنائية )ج(.

 

 التدابير التحفظية .أ

لتدابير التحفظية إلى الوقف الفوري لالعتداء على الحقوق املادية واملعنوية املكفولة للصاحب املصنف تهدف ا

البيداغوجي، وصون األدلة ذات الصلة بالفعل الجرمي، وهي تدابير وقائية مؤقتة،تأمر بها املحكمة االبتدائية املختصة، 

إلى حين البت النهائي في الدعوى  حماية ملصالحهم التأليفأو من آلت إليه حقوق  بناء على طلب املؤلف املتضرر 

 القضائية التي قد يطول أمدها.

املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، تتخذ التدابير  2.00من القانون رقم  61وحسب مقتضيات املادة 

 التحفظية التي يمكن األمر بها إحدى الصورتين: 

 أي حق محمي بموجب القانون سالف الذكر؛ إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق 

حجز نسخ املصنفات أو املسجالت الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت بدون ترخيص صاحب الحق املحمي، 

 واألدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت إلنجاز هذه النسخ. 

ن أن ينعقد االختصاص القضائي ونظرا لكون التدابير املزمع اتخاذها تكتس ي طابعا استعجاليا، كان ال بد م

من قانون املسطرة  149لرئيس املحكمة االبتدائية بصفته قاضيا للمستعجالت وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 

 املدنية. 

نشر كتاب أو محاضرات أو مخطوطات بيداغوجية  يأمر بتوقيفوفي هذا الصدد، يمكن لرئيس املحكمة أن 

أو على منصات خاصة، السيما إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أرباح مالية متأتية من على مواقع التواصل االجتماعي 

اإلشهارات. كما يمكن األمر بحجز نسخ املصنفات أو التسجيالت املرئية واملسموعة التي أنجزت بدون ترخيص صاحب 

 الحق.
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 التعويض في إطار الدعوى املدنية  .ب

االعتداء على الحق املحمي، يمكن للمتضرر املطالبة بالتعويض عن باملوازاة مع التدابير التحفظية التي توقف 

 األضرار التي لحقت به وذلك على أساس قواعد املسؤولية املدنية.

وفي هذا السياق، يحق للمؤلف الخيار بين رفع دعوى التعويض مباشرة أمام القضاء املدني، أو املطالبة 

 .1بمناسبة نظر القضاء الزجري في الدعوى املتعلقة بجنحة التقليدبالتعويض في إطار الدعوى املدنية التابعة 

وتجدر  ومتى تبتت مسؤولية املعتدي، جاز للمحكمة الحكم بالتعويض لجبر الضرر الذي لحق صاحب املصنف.

امة اإلشارة إلى أن املشرع عندما رتب املسؤولية عن االعتداء على حقوق املؤلف لم يكتف باإلحالة على القواعد الع

املتعلق  2.00بل نص على قواعد خاصة للمسؤولية ضمن القانون رقم  -التقصيرية والعقدية –للمسؤولية املدنية 

حالة خرق حق  منه قد نصت على أنه: "في 62بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة، حيث نجد أن الفقرة األولى من املادة 

لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق على  معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون يحق

 تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.".

وإذا كان مبلغ التعويض عن الضرر يحدد طبقا ملقتضيات القانون املدني، فإنه يراعى فيه حجم الضرر املادي 

 . 2الخرق من فعله واملعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم األرباح التي حصل عليها مقترف

ويالحظ من خالل املقتض ى سالف الذكر أنه رغم تخصيص املسؤولية املدنية في مجال حقوق املؤلف 

والتي نص عليها ظهير االلتزامات والعقود في  بمقتضيات خاصة، نجد أن املشرع حافظ على أركان املسؤولية التقليدية

به بمقتض ى نص قانوني، ويتخذ هذا الخطأ عدة صور في مجال املتمثل في خرق حق معترف الخطأ ، وهي: 773الفصل 

التعليم عن بعد كاستنساخ املصنفات البيداغوجية املعدة على دعامة الكترونية دون ذكر املصدر أو اسم املؤلف، أو 

ا أو مادي الذي لحق املؤلف من جراء االعتداء سواء كان هذا الضرر الضرر استعمالها لغرض تحقيق عائدات مالية. و

 بين الخطأ والضرر الذي لحق املؤلف. العالقة السببيةمعنويا، و

 الجزاءات الجنائية .ج

إلى جانب املسؤولية املدينة، فإن مرتكب االعتداء على الحقوق املحمية للمؤلف، يسأل جنائيا، وتطبق عليه، 

باالعتداءات على امللكية األدبية  الجنائية العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي املتعلقة من جهة، الجزاءات

                                                           
انون الجنائي عقوبة جنحة التقليد وذلك على النحو التالي: " من طبع في اململكة كال أو بعضا من مجموعة الق 575حدد الفصل 1

من الكتب أو التصانيف املوسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم 

ويعاقب بغرامة من مائتين إلى عشرة آالف درهم، سواء نشرت هذه املؤلفات املتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، 

 .في املغرب أو في الخارج

 ".ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه املؤلفات املقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها
 التعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 2.00من القانون رقم  62الفقرة الثانية من املادة  2
من ظهير االلتزامات والعقود على ما يلي: "كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به  77ينص الفصل  3

ه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب املباشر في القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكب

 حصول الضرر."
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في القانون  وتسري عليه، من جهة أخرى، جزاءات جنائية خاصة واردة ، ال سيما تلك املعلقة بجريمة التقليد.1والفنية

 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 2.00رقم 

من  576و 575املشرع في الفصلين من أهم صور االعتداء على حقوق املؤلف، وقد حدد  وتعتبر جريمة التقليد

مجموعة القانون الجنائي بعضا من صورها كطبع الكتب أو التصانيف املوسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي 

إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، وكذلك إنتاج أو عرض أو إذاعة مؤلف أدبي بجميع الوسائل املتاحة بما فيها استعمال 

 ، شريطة أن يكون هذا العمل مخالف للقوانين املتعلقة بحقوق املؤلف.وسائل التواصل الحديثة

 10و 9عالوة على ذلك عاقب املشرع االعتداء املتعمد على حقوق املؤلف املادية واملعنوية املشار إليها في املادتين 

( درهم أو بإحدى 100.000( ومائة ألف )10.000بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة آالف )

 .2هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد االستغالل التجاري 

 وتضاعف العقوبات في حالة االعتياد على ارتكاب املخالفة. 

، 3فعال كما يندرج ضمن األفعال غير القانونية التي تعتبر خرقا لحقوق املؤلف التحايل على كل تدبير تكنولوجي

سواء كان هذا التدبير التكنولوجي عبارة عن أداة أو مكون يمكن عند استعماله العادي دون مراقبة الولوج إلى مصنف أو 

 أداة أو مسجل صوتي أو أي ش يء آخر محمي، أو من حماية حقوق املؤلف أو الحقوق املجاورة.

التعليم عن بعد ومنصات اإلنتاج  املرخص إلى منصاتوهكذا، يندرج ضمن هذه الصورة من االعتداء، الولوج غير 

البيداغوجي الرقمي املحدثة من طرف مؤسسات التربية والتكوين كالجامعات واملؤسسات الجامعية بغرض تقديم 

 املضامين البيداغوجية.  

 بيل:  أن تصدر عقوبات إضافية من ق عالوة على العقوبات الجنائية، يمكن للمحكمة التي تنظر في القضية

 حجز النسخ املنجزة خرقا ألحكام القانون واملواد واألدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت القتراف املخالفة؛

 مصادرة األصول ذات الصلة بالنشاط غير القانوني؛ -

 مصادرة النسخ املنجزة خرقا ألحكام القانون؛ -

 إتالف النسخ واملواد واألدوات املستعملة في الجريمة؛ -

 النهائي أو املؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب املخالفة أو شركاؤه فيها؛ اإلغالق  -

 نشر الحكم الصادر باإلدانة بجريدة واحدة أو أكثر. -

**** 

                                                           
 من مجموعة القانون الجنائي. 579إلى  575الفصول من  1
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة املقصود بالخرق املتعمد بقصد االستغالل  2.00من القانون رقم  64حدد املادة  2

 التجاري:

 :خروقات املتعمدة بقصد االستغالل التجاري ما يلي"ويراد بال

 كل اعتداء متعمد على حقوق املؤلف أو الحقوق املجاورة، ليس دافعه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الربح املادي؛ -

 كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل الحصول على امتياز تجاري أو على كسب مالي خاص." -
 املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة. 2.00من القانون رقم  65الفقرة الخامسة من املادة  3
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في مستقبل حقوق املؤلف في مجال التعليم عن بعد يقتض ي إعادة النظر في  إن التفكيروعموما، يمكن القول 

، جاء بها إدماج الرقميات في منظومة التربية والتكوينالتي  تاملستجداالترسانة التشريعية الحالية لجعلها تتالءم مع 

  ، وملا ال سن مقتضيات خاصة تأخذ بعين االعتبار:عن بعد نمط التعليم وانعكاساتها على

 طبيعة العالقات النظامية القائمة بين األساتذة مؤلفي املصنفات البيداغوجية واملؤسسات التي يعملون بها؛ -

الجانب األخالقي في عملية اإلبداع والتصرف والتداول، وحدود استعمال هذه املصنفات البيداغوجية من طرف  -

 املتعلمين.

 قائمة املراجع

 ( حقوق املؤلف 1994األزهر محمد ،) في القانون املغربي، دراسة مقارنة، امللكية األدبية والفنية، مطبعة

 دار النشر املغربية، الدار البيضاء.

 ( مفهوم حق املؤلف وحدود حمايته جنائيا، دراسة تحليلية نقدية، دار 1997بلقاض ي عبد الحفيظ ،)

 األمان، الرباط.

 حقوق املؤلف والحقوق املجاورة، منشورات مجلة (، إبداعات األجراء، وفقا لقانون 2015) بوطوبة نبيل

 القضاء املدني، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط.

 ( حقوق امللكية الفكرية في التشريع املغربي، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر 2017الفاخوري إدريس ،)

 املعرفة، الرباط.

 ( حق املؤلف في القوانين العربية2018بالل محمود عبد هللا ،) املركز العربي للبحوث القانونية ،

 لبنان. –والقضائية، الطبعة األولى، بيروت 

 د.ت(، الوسيط في شرح القانون املدني، الجزء الثامن، حق امللكية، دار إحياء  عبد الرزاق السنهوري(

 التراث العربي، لبنان.

 ( مفهومه، أدواته واستراتيجياته، منظمة األمم امل2020التعليم عن بعد ،) تحدة للتربية والعلوم والثقافة

 )اليونسكو(.

  من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، املجلس األعلى 2030-2015الرؤية االستراتيجية لإلصالح ،

 للتربية والتكوين والبحث العلمي.

 ي رقم إصالح التعليم العالي، آفاق استراتيجية، تقرير املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلم

 .2019، يونيو 05/2019

  املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر األمر بتنفيذه الظهير  51.17القانون رقم

 (.2019غشت  19بتاريخ 6805. )الجريدة الرسمية عدد 2019غشت  9بتاريخ  1.19.113الشريف رقم 

  اورة كما وقع تعديله وتتميمه، الصادر بتنفيذه املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املج 2.00القانون رقم

ماي  18بتاريخ  4796، )الجريدة الرسمية عدد 2000فبراير  15بتاريخ  1.00.20الظهير الشريف رقم 

2000.) 

  باملصادقة على  1962نونبر  16املوافق  1382جمادى الثانية  18صادر في  431.59.3الظهير الشريف رقم

 (.1963يونيو  1مكرر بتاريخ  2120)الجريدة الرسمية عدد مجموعة القانون الجنائي 
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  ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود كما وقع 1913غشت  12)1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في

 تعديله وتتميمه.

  ( يتعلق بالتعليم عن بعد، الجريدة 2021غشت  24) 1443محرم  15صادر في  2.20.474املرسوم رقم

 . 2021شتنبر  6، صادر بتاريخ 7019د الرسمية عد
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إدماج البعد الثقافي في املدرسة رافعة أساسية لتحقيق النهضة التربوية باملغرب في 

 ظل النموذج التنموي الجديد

The integration of the cultural aspect in Moroccan schools is considered to be a 

key element for achieving an educational uprising in the light of the new 

development model. 

 توفيق أكياس، متصرف تربوي وباحث في ديداكتيك العلوم االجتماعية

 امللخص:

في سياق انخراط الشعب املغربي بجميع اطيافه في ورش التفكير والنقاش الدائر من أجل بلورة  املقالياتي هذا 

 النموذج التنموي الجديد  تقرير صورة واضحة ومتماسكة حول 

املدرسة عامال أساسيا لتحقيق  الثقافي فيإدماج البعد إيمانا منا بكون ملوضوع هذا املقال جاء اختيارنا  وقد

ظل النموذج التنموي الجديد، نظرا لكون الثقافة مادة قابلة لالستثمار في تنمية كفايات  ة املنشودة فيالتربويالنهضة 

اكسابه املوارد التي تساعده على االنخراط الجيد في محيطه املحلي والجهوي والوطني والعاملي،  جهة، وفياملتعلم من 

 ة ثانية. من جه لديه،وترسيخ قيم الهوية الحضارية بكل مستوياتها 

، والتعريف باألسباب والرهانات التي تجعل من إدماج املدرسةإلى تحديد العالقة بين الثقافة و  املقال اهذ يسعى

   محاور: يتطلب االشتغال عبر ثالثة، مما لتحقيق النهضة التربوية رافعة أساسية املدرسةالبعد الثقافي في 

 اإلطار املفاهيمي للمقال 

 الثقافي كرافعة أساسية لتحقيق النهضة التربوية باملغرب في ظل النموذج التنموي  مرجعيات إدماج البعد 

 إدماج البعد الثقافي في املدرسة رافعة أساسية للتنمية املستدامة. 

 .النهضة التربوية-املدرسة-الثقافة-النموذج التنموي الجديد :الكلمات املفاتيح

 

Abstract 

The context of Moroccans debate about the new development model report in 

order to have a clear idea is what brings this article into light. 

Our strong belief that the integration of the cultural aspect in our schools is a 

key factor for achieving the desired educational uprising under the new development 

model makes us select this theme. Culture is an investable element in developing the 

learner’s competencies. Besides, it provides the leaner with the tools that facilitate his 

proper engagement in her/his local, regional, national and international environment, 

and instill in his/her the cultural identity values. 

This article seeks to determine the relationship between culture and school and 

to define the reasons and stakes that make the integration of the cultural aspect a key 
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factor for achieving an educational uprising. Therefore, we have to focus on these 

three axes: 

⮚ The conceptual framework of the article. 

⮚ The cultural aspect integration references as a key element for achieving an 

educational uprising in Morocco under the development model. 

⮚ The integration of the cultural aspect in school is fundamental for sustainable 

development. 

Key words: The new development model- Culture- School-The educational 

uprising 

 

 مقدمة:

في سياق انخراط الشعب املغربي بجميع اطيافه في ورش التفكير والنقاش الدائر من أجل بلورة  املقالياتي هذا 

وفق مقاربة تشاركية شاملة ومندمجة، الذي وضع النموذج التنموي الجديد  تقرير صورة واضحة ومتماسكة حول 

ملواكبة التطورات التي »لتنموي إلى إعادة النظر في نموذجنا ا امللك محمد السادس جاللةصاحب ال لدعوة استجابة 

هذه الدعوة التي خلقت دينامية جديدة انخرطت فيها جميع القوى الحية ببالدنا وهي دينامية إيجابية في «  تعرفها البالد

حد ذاتها وحبلى باآلمال أظهرت أن املغاربة مقتنعون بأن بمقدور بالدهم  تحقيق مستوى عال من التنمية إذا توفرت 

  .كالظروف لذل

لقد كان هذا االعالن عن انطالق ورش النموذج التنموي اقرارا من اعلى سلطة في البالد بفشل النموذج التنموي 

لم يعد باالمكان في  ، وأنهالحالي. إذ أن املتأمل في الشأن املغربي تتجلى له بوضوح إشكالية التنمية بمستوياتها املختلفة

. وهو ما تكلل بتقديم الى التنمية بنفس الطريقة التي كنا ننظر اليها سابقا ننظرن أ 21من القرن  لثمغرب العقد الثا

تقرير "النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع املسيرة نحو التقدم واالزدهار من أجل الجميع" من 

 .2021ماي  25طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في 

املدرسة عامال أساسيا  الثقافي فيإدماج البعد إيمانا منا بكون ملوضوع هذا املقال في هذا السياق جاء اختيارنا 

ظل النموذج التنموي الجديد، نظرا لكون الثقافة مادة قابلة لالستثمار في تنمية  التربوية املنشودة فيلتحقيق النهضة 

التي تساعده على االنخراط الجيد في محيطه املحلي والجهوي والوطني  اكسابه املوارد ، وفيكفايات املتعلم من جهة

 والعاملي، وترسيخ قيم الهوية الحضارية بكل مستوياتها لديه ، من جهة ثانية.

 اإلطار املفاهيمي للمقال

بمعناها املفاهيمي إلى تسليط الضوء على املفاهيم املهيكلة للدراسة من أجل اإلحاطة الجيدة  يسعى هذا املدخل

 لضبط املفاهيم التي سنعتمدها في تحديد رهانات وأدوات بحثنا.

 النموذج التنموي الجديد
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بمناسبة  2017أكتوبر13هو نموذج جاء  استجابة  لإلرادة امللكية التي أعلن عنها في خطابيه أمام البرملان في 

بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية  2018توبرأك12و 2017/2018افتتاح الدورة التشريعية االولى من السنة التشريعية 

حيث دعا جاللته الحكومة  والبرملان، ومختلف املؤسسات والهيئات املعنية، كل  2018/2019االولى من السنة التشريعية 

في مجال اختصاصه،  إلعادة النظر في النموذج التنموي باملغرب وبلورة منظور جديد يستجيب لحاجيات املواطنين وقادر 

على الحد من الفوارق والتفاوتات االجتماعية واملجالية  ومواكبة التطورات الوطنية والعاملية. حيث كلف جاللته في 

لجنة خاصة، مهمتها تجميع املساهمات وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خالصاتها في منظور استراتيجي  2018أكتوبر  12خطاب 

ولروافد التغيير املقترحة،   الجديد، مع تحديد األهداف املرسومة له شامل ومندمج، لصياغة مشروع النموذج التنموي 

 ، إلضافة لبنة جديدة في املسار التنموي للبالد. 1وكذا سبل تنزيله

هذه  وترتكز جدي تنموي  نموذج معالم لرسم مسبوقة وغير مبتكرة عمل منهجية اللجنة حيث" اعتمدت

 موضوعية التقنية ملشاكل الحلول  بأن الراسخ االعتقاد من انطالقا املوسعة، الوطنية واملشاورة اإلنصات على املنهجية

 الواقع أرض من النابعة الحلول  الجميع وبأن انخراط ضمان على لوحدها قادرة وغير االجتماعي الرابط لتقوية كافية غير

 .2نفسها" عن للتعبير الفضاء املالئم الحلول  لهذه توفر كلما متميزين ووجاهة تتسم بابتكار

 وهو تقرير يتكون من ثالثة أقسام: 2020ماي  25وقد تكللت أعمال اللجنة بتقديم تقرير النموذج التنموي في 

خصص لتشخيص الوضعية الراهنة في البالد من خالل إسهامات  مغرب اليوم وعالم الغد القسم األول:

رف مكامن الضعف والقوة التي عرفها املسار التنموي املواطنين واملؤسسات الشفوية منها والكتابية واإللكترونية، لتع

باملغرب، واستقراء تصورات املواطنين وتمثالتهم للتغيير ولقيادة التغيير. من أجل تحديد املرتكزات وعناصر االستشراف 

 الوطنية.، التي تتوافق مع تطلعات املغاربة والتحوالت الوطنية والعاملية. وتنسجم مع األطر املرجعية 2035في أفق 

من  2035.  تم خالله تقديم رؤية مستقبلية للمغرب في أفق القسم الثاني: النموذج التنموي، مغرب الغد

خالل صياغة األهداف واملؤشرات الالزمة لتحقيق طموحات الرؤية. كما تم تحديد مرجعيات جديدة للتنمية تتأسس على 

لثقة واملسؤولية.  لتكون أرضية مناسبة إلنجاح محاور النموذج سس لثقافة اؤ مبادئ مشتركة تضمن التزام الفاعلين، وت

 األبعاد االقتصادية، البشرية، االجتماعية واملجالية. ذات، التنموي االستراتيجية للتحول 

استعرض في محوره األول نماذج لألوراش التحولية إلطالق النموذج التنموي  القسم الثالث: رافعات التغيير.

الجديد.  وتضمن محوره الثاني دعوة إلى إعداد ميثاق وطني من أجل التنمية ليشكل لحظة توافقية النخراط جميع 

 .مشاربها بكل الحية القوى  جميع عمل تقود وتوجه مشتركة الفاعلين في مجال التنمية حول طموح جديد للبالد ومرجعية

                                                           
بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية االولى  2018أكتوبر12مقتبس من الخطاب الذي القاه صاحب الجاللة محمد السادس يوم  1

 https://www.chambredesrepresentants.ma/arلنواب ، تم االطالع عليه بموقع مجلس ا2018/2019من السنة التشريعية 

 21/01/2021بتاريخ
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، "النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع املسيرة نحو التقدم   2

 ..13، ص2021الجميع"، التقرير العام، أبريل واالزدهار من أجل 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar
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 سياسية، أحزاب ( التنمية مجال في الفاعلين مع عالقات الدولة بتجديد الكفيلة اآللية يمثل أن للميثاق ويمكن

 تتلخص عباراته تجديد   ؛)الثالث والقطاع ترابية مجاالت وشركاء اجتماعيون، خاص قطاع دستورية، مؤسسات

 .1واإلدماج االستدامة الشراكة، التفريع، التمكين، املسؤولية، تحمل :في األساسية

 النهضة التربوية باملغرب في ظل النموذج التنموي 

شرطا أساسيا  2انسجاما مع املبدأ الثالث من مبادئ النموذج التنموي الجديد الذي اعتبر دعم القدرات

لتحقيق املبادئ األخرى، إذ ينصب على تطوير ودعم القدرات الذاتية والتنظيمية لجميع الفاعلين، بما في ذلك الدولة.   

الذي تبناه النموذج من أجل  3لحل املشاكل" approche itérativeوانسجاما كذلك مع املبدأ الثالث" للمنهج التواتري 

 ق التجريب والخبرة.  تعزيز التعلم الفاعل عن طري

وفي سياق املحور االستراتيجي الثاني من بين املحاور االستراتيجية األربعة التي اعتمدها النموذج التنموي  

لتحقيق طموحاته وأهدافه.  والذي يرتكز على تعزيز الرأسمال البشري لبالدنا، بهدف منح كل املواطنين القدرات التي 

خذ بزمام أمورهم وتحقيق طموحاتهم واملساهمة في تنمية بالدنا واندماجها في اقتصاد تمكنهم بكل استقاللية من األ 

 السوق واالقتصاد الالمادي استنادا إلى الكفاءات.

 أن املغربية   يجب فاملدرسة .التربوية للمنظومة حقيقية نهضة إحداث إلى الجديد التنموي  النموذج "يطمح

 أن يجب كما .واملنهي نجاحه األكاديمي ودعم االجتماعي، اندماجه لضمان األساسية املهارات اكتساب من متعلم كل تمكن

 االستقاللية معنى تلقينه خالل من املغرب، ويصنع مستقبل ذاته يطور  متفتح شباب لتكوين بوتقة املدرسة هذه تصبح

 مع التأقلم على وقدرة منفتح وفكر املغربية الهوية في اإلنسانية الراسخة بالقيم مطبوعة وأخالقيات واملسؤولية

 النظام يعيشها التي األبعاد الثالثية األزمة تجاوز  الطموح هذا تجسيد العالم. يتطلب يعرفها التي السريعة التحوالت

والحساب  القراءة في األساسية للمهارات التالميذ أغلبية إتقان عدم في تتمثل التي التعلمات، أزمة جودة :املغربي التربوي 

 التي املدرسة مكانة أزمة في التعليمية؛ وهيئتها التربوية املؤسسة إزاء املغاربة ثقة أزمة الدراس ي؛ مسارهم نهاية في ت،واللغا

 أي بلوغ يمكن ال التربوي، للنظام عميق تحول  فبدون  .الفرص تكافؤ وتشجيع االجتماعي االرتقاء في دورها تلعب تعد لم

 واإلدماج االقتصادي والنمو االجتماعي والتماسك املواطنين مستوى ازدهار على للمغرب التنموية األهداف من هدف

 جوهري  بشكل التعليم جودة لتحسين حقيقية تربوية نهضة إلى يدعو التنموي الجديد النموذج فإن لذلك، .الترابي

من  % 90 من أزيد يمتلك أن يجب ،2035 أفق في .للمغرب املجتمعي املشروع صلب في املدرسة العمومية وضع وإعادة

 تحقيق يقتض ي كما .حاليا % 30 من أقل مقابل االبتدائي، التعليم مرحلة نهاية عند األساسية املدرسية املهارات التالميذ

 للمغرب، التربوية النهضة إرساء في وألجل الشروع .التعليم لجودة األساسية املحددات يشمل نسقيا تغييرا الطموح هذا

                                                           

النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع املسيرة نحو التقدم واالزدهار من أجل الجميع، التقرير العام،   1

 145اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ص 

 56نفس املرجع، ص   2

 57، نفس املرجع، ص 7اإلطار رقم 3
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 املنبثق اإلطار والقانون  2030 رؤية واستكمال تعزيز من شأنها طموحة إصالحات إلى الجديد التنموي  النموذج يدعو

 لإلكراهات مالئمة حلول  إيجاد مع... والتكيف الصمود حيث من التعليمي قدرات النظام من الرفع إلى باإلضافة هذا عنها،

من خالل  1الرقميات" مجال في املدرسين كفاءات وتعزيز التعليمية باألنترنت املؤسسات ربط وتطوير بتعميم املتعلقة

 :جوهري  بشكل والتكويني التربوي  بجودة نظامنا االرتقاء قصد رافعات إصالحات تعتمد على أربع

 التعلمات لنجاح الضامنين جعلهم قصد املدرسين وتحفيز تكوين في االستثمار -1

 متعلم.إعادة تنظيم املسار الدراس ي ونظام التقييم لضمان نجاح كل  -2

 تحديد املحتويات واملناهج البيداغوجية لتعلم فعال ومحفز -3

 جعل املؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين -4

 تعريف الثقافة.

أحص ى عاملا  فقد يعتبر مفهوم الثقافة مفهوما متعدد ا يتغير بتغير التخصصات العلمية التي اهتمت بتحديده

عة أصناف: وصفية بتعريفا للثقافة قاما بفرزها على س 160ماال يقل عنكلوكهون و  كروبيراألنثروبولوجيا االمريكيان 

  2وتاريخية وتقييمية وسيكولوجية وبنيوية وتكوينية، وجزئية غير كاملة

، تسمح بتعريف هوية مجتمع فهناك من يعتبر الثقافة مجموعة من املمارسات، والعادات، والتظاهرات الفنية

وهناك من يعتبرها مجموعة من الظواهر االجتماعية )دينية، أخالقية جمالية، علمية...( خاصة   3أو جماعة معينة.

بجماعة أو مجتمع معين. أو حضارة معينة. أو مجموعة من طرق املالحظة والتنبؤ والتفكير والتعبير وردود الفعل... ومنهم 

من أشكال العيش واالعتقادات، واملعارف واإلنجازات، والعادات والتقاليد واملؤسسات واملعايير  من يعتبرها مجموعة

 والقيم واالنطباعات   التي تسمح بتعرف وتحديد أعضاء مجموعة بشرية في فترة زمنية محددة. 

املفهوم املتعدد األبعاد واملضامين واملداخل لكلمة ثقافة. إال أن هناك إجماعا حول  عموما يمكن القول أنه رغم

كون الثقافة هي مجموعة من املعارف املكتسبة من طرف فرد معين، فهي تبنى وتصنع أي أنها ليست أمرا فطريا. كما أنها 

واألدبية والدينية ...التي تكتسب مع الزمن  تتجلى في األشياء التي يصنعها اإلنسان، أو في الطقوس واملمارسات الفنية

 طابعا رمزيا يدل على املظاهر املميزة ملجتمع انساني.

معاني  ةللثقافة من بين التعاريف األكثر شمولية حيث حدد املصطلح في االربع كريستوفر فيرجينريعد تعريف و 

 التالية:

                                                           

 93س املرجع، ص نف  1

سوسيولوجيا الثقافة: املفاهيم واإلشكاليات...من الحداثة إلى العوملة، عماد عبد الغني، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة  2

 28، ص 2006األولى، بيروت شباط/فبراير 

3 Le petit Larousse illustré, Edition 2004 
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 "فشخص ما يصبح مثقفا حينما يتجه صعودا نحو فكرة الكمال أو الهدف أو االنعتاق أو  الثقافة حالة للفكر

إنجاز طموح إنساني، فالثقافة بهذا املعنى نوعية تكتسب من طرف القادرين على التعلم وتحقيق الصفات املرغوبة 

 يرهم.وهي بذلك ثقافة نخبوية يتميز بها أفراد معينون عن غ .1لدى الكائن البشري املثقف"

 "وهي بهذا  2حيث تكون بعض املجتمعات أكثر ثقافة وحضارة من املجتمعات األخرى" الثقافة ترتبط بفكرة الحضارة

 املعنى أداة لتصنيف مدى تحضر املجتمعات أو بصيغة أخرى أداة للداللة على نخبوية املجتمعات.

  :لدى أي مجتمع منفرد يمكن العثور عليها في  "الثقافة هي إطار جماعي للفنون واألعمال الذهنيةالثقافة العليا

املسارح وقاعات االحتفاالت وصاالت اللوحات الفنية الجميلة واملكتبات العامة بدال من االمتداد إلى مظاهر الحياة 

 فالثقافة بهذا املعنى تنحصر في فئات معينة من املجتمع تمتلك االمكانيات املادية واملعرفية 3االجتماعية لإلنسان."

والذهنية الستيعاب التيارات الفنية والثقافية السائدة وتحليل خطابها. فهي ثقافة خاصة بمجموعة من الناس 

 تشترك مع بعضها في مسألة ما تميز افرادها عن باقي أفراد املجتمع.

 هي مجموعة : "وهو تعريف رالف لنتون الذي اعتبر أن ثقافة املجتمع هي طريقة حياة أفراده، و الثقافة أسلوب حياة

 4االفكار والعادات التي تعلموها وساهموا فيها ثم نقلوها من جيل إلى آخر"

وقد تبنى أغلب علماء االجتماع املعاصرين هذا املعنى األخير للثقافة باعتبارها اسلوب حياة يميز االنسان عن 

ر عن مجموع السمات الروحية واملادية بقية الكائنات الحية إذ تشكل عنصر ترابط بين كل مكونات الواقع االنساني، وتعب

والفكرية والعاطفية التي تميز فئة اجتماعية عن غيرها، وتشمل الفنون واآلداب وطرائق العيش واالنتاج، كما الحقوق 

 األساسية لإلنسان ونظام القيم والتقاليد والعالقات.  

 يحيلنا هذ املعنى العام للثقافة إلى تصورين أساسين:

 : حيث يسعى االنسان إلى اكتسابها لتنمية مستواه املعرفي والفكري واغناء حسه االبداعي.الثقافة كهدف -

الثقافة كأداة: ألن املواضيع الثقافية تحمل قيمة رمزية تدل على العالقات التي تربط الفرد بمحيطه املحلي  -

دة الفرد عل ربط عالقة شخصية مع والجهوي والوطني والعاملي، وتعبر عن قيمه وهويته. كما تعتبر أداة مهمة ملساع

 املواضيع واألشياء الثقافية، وبالتالي التفاعل معها بشكل إيجابي. 

باعتبارها نسقا منسجما ذو أصل اجتماعي يرتبط  ،املادي والالمادي هاإن هذا التصور للثقافة يحيلنا على بعدي

العاملي املعني  ؤتمراملتعريف ينسجم هذا التصور مع  و بالنشاط االنساني ملجموعة معينة وتطور وعيها بذاتها.

أن الثقافة ينبغي أن ينظر  الذي أكدبمؤتمر موندياكيلت،  واملعروف 1982بالسياسات الثقافية الذي عقد بمكسيكو 

                                                           
وهولبورن، ترجمة حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والنشر، الطيعة األولى سوسيولوجيا الثقافة والهوية، هارملبس  -1

  71، ص 2010
 .8نفس املرجع، ص:  -2
 8نفس املرجع، ص:  -3
 .8نفس املرجع، ص:  -4



 برلين –المانيا  /قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واال 52  

اعية إليها بوصفها مجمل السمات املميزة: الروحية واملادية والفكرية والعاطفية التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتم

 وعلى أنها تشمل إلى جانب الفنون واآلداب، طرائق الحياة وأساليب العيش املشترك، ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات. 

حول التعدد  إعالن اليونيسكوتمأسس مع  بالتنمية حيثكان نقطة انطالق نحو ربط الثقافة التعريف هذا 

ب" أهمية التراث الثقافي  2003صون التراث الثقافي غير املادي لسنة .  و تأكد مع اعتراف اتفاقية 2001الثقافي في شتنبر

حول  2005. وجاءت   اتفاقية اليونيسكو 1غير املادي بوصفه بوثقة للتنوع الثقافي وعامال يضمن التنمية املستدامة"

ثقافة كعنصر استراتيجي حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي لتؤكد هذا التوجه، إذ شددت على " ضرورة إدماج ال

بأهمية املعارف التقليدية  في السياسات اإلنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون اإلنمائي الدولي" ، كما أقرت" 

 للثراء املادي
ً
اإليجابي في التنمية  وغير املادي، وال سيما نظم معارف الشعوب األصلية، وبإسهامها بوصفها مصدرا

 2"بطريقة مالئمة ة حمايتها وتعزيزهااملستدامة، وبضرور 

سهم في زيادة الرهان على أ لفية ممااألمع فشل استراتيجات تنزيل أهداف  املفهوم تزامنهذا التطورعلى مستوى 

 .2030كبعد من ابعاد االجندة  للتنمية واعتمادهاالثقافة كرافعة 

 التنمية      paradigmeعلى أن براديكمومع تـأكيد التقارير املنجزة حول حصيلة تحقيق أهداف األلفية 

أصبح متجاوزا، تزايدت األصوات الداعية إلى إضافة الثقافة كرافعة بيئة( -مجتمع-اقتصادثالثي األبعاد ) املستدامة

على "أهمية  2012( في سنة 20رابعة للتنمية.  حيث نصت الوثيقة الختامية ملؤتمر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+

إلى "جعل الثقافة في سياسات  2013مشاركة الشعوب االصلية في تحقيق التنمية املستدامة". ودعا إعالن هوانجو 

عد لتقديم  2014التنمية املستدامة". انسجاما مع ما سبق أصدرت اليونيسكو تقرير "الثقافة والتنمية املستدامة"
ٌ
الذي أ

 10ألى  3صل بالثقافة والتنمية املستدامة"   حيث أكد في الفصول من "خيارات لنهج موحد تتبعه األمم املتحدة فيما يت

على" دور الثقافة في تحقيق التنمية املستدامة" نظرا " للتطور الـذي طـرأ علـى مفهـوم التنميـة بحيـث اتخـذ شـكل نمـوذج 

 ."اف بـدور الثقافـةمتعـدد الجوانـب أفض ى إلى توسيع نطاق هـذا النمـوذج ومهـد الطريـق أمـام االعتـر 

انسجاما مع هذا التطور الذي عرفه الوعي بقيمة الثقافة في التنمية على املستويين املؤسساتي واألكاديمي. أدرك 

املجتمع الدولي أنه البد من براديكم جديد للتنمية املستدامة يتوفر على مكون واضح للثقافة. يؤسس لتنمية مندمجة، 

 .البعض بأبعاد متوازنة يطعم بعضها

تحت عنوان   "تحويل  2015التي تبنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في سبتمبر  2030وقد جاءت األجندة 

بمثابة اعتراف بالدور االساس ي للثقافة من أعلى هيئة في االمم املتحدة.  حيث » 2030عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 

نتعهد بأن نعزز التفاهم الثقافي والتسامح واالحترام املتبادل »من مقدمتها بما يلي  36تعهد املوقعون على الخطة في البند 

ودعم روح املواطنة العامليـة واملسؤولية املشتركة. ونعترف بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم ونقر بأن الثقافـات والحضـارات 

  ."اصرها التمكينية األساسيةجميعها يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية املستدامة ألنها من عن

للتنمية املستدامة بما في ذلك، تلك التي تركز على التعليم الجید، املدن  17وقد وردت الثقافة في االهداف 

املستدامة، البيئة، النمو االقتصادي، االستهالك املستدام، أنماط اإلنتاج، الجمعيات السلمية والشاملة، املساواة بين 

                                                           

 2003اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير املادي، لليونيسكو   1

 2005أكتوير  20لتعبير الثقافي، باريس اتفاقية اليونيسكو حول حماية وتعزيز تنوع شكال ا 2



 برلين –المانيا  /قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واال 53  

 ّ إلى الصناعات الثقافية واإلبداعية، مما يؤكد املنظور الجديد الجنسين واألمن ال
ً
غذائي. بدایة من التراث الثقافي وصوال

َمكُن وتقود على حد سواء األبعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة
ُ
 .لثقافٍة ت

ر للثقافة باعتبارها محركا للتنمية في دفع إلعادة االعتبا   2030ان هذا اإلطار النظري الذي تقدمه األجندة 

 70في الخطاب امللكي السامي املوجه للدورة  1/70 انسجاما مع التزام بالدنا بالقرار النموذج التنموي الجديد باملغرب.

حيث نص على كون هذه الدورة:" تكتس ي أهمية خاصة،  2015شتنبر   30للجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقدة بتاريخ 

. وهي مناسبة لتأكيد التزامنا الجماعي، من 2015ونها ستشهد باألساس، املصادقة على خطة التنمية املستدامة ملا بعد لك

 أجل تحقيق األهداف النبيلة، التي يدعو إليها ميثاق منظمتنا، واالستجابة لتطلعات شعوب العالم".

في بالتنمية أصبح البد من إدماج البعد الثقافي في هذا التطور على مستوى التفكير في عالقة البعد الثقافي سياق 

املدرسة من أجل" تعزيز رأس املال البشري ليكون محددا حاسما لنجاح النموذج التنموي الجديد، بالنظر إلى كونه رافعة 

مورهم، لتكافؤ الفرص، ووسيلة لبناء مجتمع يسوده القانون يكون فيه املواطنون مستقلين وقادرين على األخذ بزمام أ

.  حيث أن النموذج التنموي الجديد جعل من تحقيق "تعليم ذو جودة" 1ورافعة رئيسية لتنافسية بالدنا في املستقبل"

 إلى إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، اختياره االستراتيجي األول لتعزيز رأس املال البشري.‘يطمح 

افعة أساسية  لتحقيق النهضة التربوية باملغرب في ظل النموذج مرجعيات إدماج البعد الثقافي كر

 التنموي 

لقد أسهم التطور الذي عرفته النظرة الى الثقافة على املستوى الكوني باعتبارها رافعة اساسية للتنمية 

فه املستدامة في ترسيخ إيماننا بأهمية البعد الثقافي لنجاح النموذج التنموي املغربي الجديد في تحقيق طموحاته وأهدا

 بشكل عام وتحقيق النهضة التربوية على وجه الخصوص. 

وحتى يتأسس هذا التصور على اسس سليمة ال بد ان ينطلق من تحديد مرتكزات ومرجعيات السياسة الثقافية 

في من خالل العودة إلى النصوص التشريعية والقانونية للمملكة في مرحلة أولى، والتشريعات والتوجيهات التربوية املغربية 

مرحلة ثانية، ثم تشخيص حضور الثقافة في النموذج التنموي الجديد في مرحلة ثالثة. من أجل بناء تصور إلدماج البعد 

الثقافي في املدرسة املغربية يتوافق مع هذه املرجعيات وقادر على اإلسهام في تحقيق طموح النموذج التنموي الجديد 

 لتحقيق النهضة التربوية باملغرب.

 في املرجعيات التشريعية والقانونية املغربية الثقافة

 الثقافة في التوجيهات امللكية السامية 

 عرفت الثقافة حضورا وازنا في الخطابات والرسائل امللكية منذ تربع جاللته على عرش املغرب حيث دعـا جاللته 

إلـى إيالء الثقافـة، بمفهومهـا الحضـاري،  2" 2004يوليوز 30الخطاب السامي املوجه بمناسبة عيد العرش املجيد في 

                                                           

النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع املسيرة نحو التقدم واالزدهار من أجل الجميع، التقرير العام،  1

 92اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ص 

 /16/09تم االطالع عليه بتاريخ  2004يوليوز 30 مقتطف من الخطاب امللكي السامي املوجه بمناسبة عيد العرش املجيد 2 

 https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7في موقع املجلس االعلى للسلطة القضائية على الرابط التالي    2021
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هـادف ، فـي  املكانـة الالئقــة بهــا، باعتبارهــا ركنــا أساســيا فــي توجهنــا االســتراتيجي ، الرامـي لتمكيـن املغـرب مـن مشـروع ثقافـي

 .اعـل بيـن الثقافـات الجهويـة والوطنيـة والكونيـة"منـاخ مـن الحريـة، املشـجع علـى اإلبـداع واالبتـكار، املجسـد للتنـوع ، والتف

.. "واعتبارا ملا تقتضيه التنمية البشرية، من تكامل .2013يوليوز  30العرش بتاريخ  جاء خطابوفي نفس السياق 

أنها قوام بين مقوماتها املادية واملعنوية، فإننا حريصون على إعطاء الثقافة ما تستحقه من عناية واهتمام، إيمانا منا ب

حيث حرص جاللته على التأكيد على أنه "ملا كان املغرب غنيا بهويته،  ."التالحم بين أبناء األمة، ومرآة هويتها وأصالتها

املتعددة الروافد اللغوية واإلثنية، ويملك رصيدا ثقافيا وفنيا، جديرا باإلعجاب، فإنه يتعين على القطاع الثقافي أن 

 ."1يجسد هذا التنوع

الثقافية ى حرص صاحب الجاللة على التنمية الثقافية في مجموعة من الرسائل التي وجهها الى التظاهرات وتجل

 باملغرب املنظمة

  27الثالثاءاملشاركين في الندوة االثامنة لوزراءاالعالم املنعقدة في الرباط.، يوم  جاللته إلىالرسالة السامية التي وجهها 

 2007يناير 

  التي وجهها جاللته إلى املشاركين في أشغال املناظرة الوطنية حول السينما التي افتتحت أشغالها يومالرسالة امللكية 

 .2012أكتوبر  16الثالثاء 

  سامية إلى املشاركين في املؤتمر الدبلوماس ي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية من أجل إبرام معاهدة الالرسالة

املنشورة ، والذي  األعمالذوي الصعوبة في قراءة النصوص املطبوعة في لتسهيل ولوج ضعاف البصر وأالشخاص 

بالثقافة عن حضور البعادها  االهتمام امللكيلقد عبر  .مدينة مراكشب 2013يونيو  18الثالثاء انطلقت أشغاله يوم 

 نسان.   املتنوعة باعتبارها وسيلة لالندماج االجتماعي والتنمية االقتصادية وبكونها حقا من حقوق اال

  2011دستور حضور الثقافة في 

عدة إشارات ضمنية ومباشرة إلى مفهوم الثقافة حيث ورد في تصدير الدستور أن "  2011تضمن دستور 

اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تالحم وتنوع مقومات 

املوحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية اإلسالمية، واالمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية هوياتها الوطنية، 

بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية واملتوسطية. كما أن الهوية املغربية تتميز بتبوء الدين اإلسالمي مكانة الصدارة 

االعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم املتبادل بين الثقافات فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب املغربي بقيم االنفتاح و 

 2والحضارات اإلنسانية جمعاء"

                                                           

تم االطالع عليه بتاريخ  2013يوليوز  30مقتطف من الخطاب امللكي السامي املوجه بمناسبة عيد العرش املجيد بتاريخ   1

   maroc.maعلى موقع البوابة الوطنية  16/09/2021
 .2، ص 1201، اململكة املغربية، االمانة العامة للحكومة، سلسلة "الوثائق القانونية املغربية"، طبعة 2011دستور  -2
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كما نص الفصل الخامس على أْن " ...يحدث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية، مهمته، على وجه 

ية باعتبارها تراثا أصيال الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية واألمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية املغرب

 1وإبداعا معاصرا. ويضم كل املؤسسات املعنية بهذه املجاالت. ويحدد قانون تنظيمي صالحياته وتركيبته وكيفيات سيره" 

 :التاليةفي الفصول وكذلك تمت اإلشارة ال إلى االثقافة في الباب الثاني املتعلق بالحريات والحقوق األساسية  

 السلطات العمومية اتخاذ عدة تدابير من بينها: أنه "على 33الفصل   -

 .توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد  

  تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة واألنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف املواتية

 2لخالقة واالبداعية في كل املجاالت..."لتفتق طاقاتهم ا

"تعمل السلطات العمومية على توفّير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي  6الفصل  الثانية منالفقرة  -

لحرية املواطنات واملواطنين، واملساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية 

 واالجتماعية.،" 

تعمل اململكة املغربية على حماية الحقوق واملصالح املشروعة للمواطنات واملواطنين  16الفصل .1/"الفقرة حسب  -

تحرص على الحفاظ على الوشائج اإلنسانية معهم، والسيما الثقافية منها، وتعمل  اكم .الخارجاملغاربة املقيمين في 

 على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية

املرأة، على قدم املساواة، بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يتمتع الرجل و " -

 ..،" 1فقرة .19/والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور.".، الفصل 

دعم السلطات العمومية بالوسائل املالئمة، تنمية  26الفصل .  -
ُ
 الفني اإلبداع الثقافيت

يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها. ويضمن االستفادة من هذه " 4الفقرة .28الفصل ،  -

 .املغربي الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع

توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية  - يلي:على السلطات العمومية اتخاذ التدابّير املالئمة لتحقيق ما  -

  /1البند .1الفقرة ،33/االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد".،الفصل 

للبرملان، باإلضافة إلى امليادين املشار إليها في الفقرة السابقة، صالحية التصويت على قوانين  2الفقرة.71الفصل ، "  -

 ،              ".سية لنشاط الدولة، في امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافيةتضع إطارا لألهداف األسا

بعد تعيين امللك ألعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس ي البرملان مجتمعين، "   1الفقرة .88الفصل ،  -

وط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. وجب أن يتضمن هذا البرنامج الخط

من خالل تأمل الصيغ التي حضر بها مفهوم الثقافة في املتن  جاالت... والثقافيةوالخارجية." املبه، في مختلف  القيام

 الدستوري، يمكن إبداءاملالحظات التالية:

                                                           
 .5نفس املرجع، ص:  -1
 16نفس املرجع، ص   2
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  اي انها قائمة على احترام التعدد الثفافي  ثقافة كونية، إسالمية، عربية، أمازيغية، افريقية... يضمن الدستور

 ومنفتحة على روافد متعددة 

 اشارات واضحة الى في الدستور ال نجد  لثقافة التي نسعى إليها لتكون قاطرة إلى الحداثة واالبداع والتطور بخصوص ا

 مفاهيم التطور والحداثة

  تكررت حيث  ة تمسك بزمام السياسات الثقافية.فما زالت الدولاملسؤول عن التوجهات الثقافية باملغرب؟  أما عن

عبارة ت  دوور  الوطنية.حول السياسة اللغوية والثقافة  دستور من ال 5الفصل / فيمرتين عبارة "تعمل الدولة" 

في الحياة السياسية واالقتصادية  الخاصة باملشاركةبالفقرة  6في الفصل،  االولى كذلك:السلطة العمومية" مرتين “

املتعلق بدعم الوسائل املالئمة، لتنمية اإلبداع الثقافي والفني، والبحث  26والثقافية واالجتماعية. والثانية في الفصل 

 وهو ما يتنافى مع املبادئ العامة للحقوق الثقافية. بالرياضة.  العلمي والتقني والنهوض

  لتنصيص صري 
ً
باالحتفاء باإلطار  2011، حيث اكتفى دستور "ضمان الحق في الثقافة ـ» :ح علىكما نالحظ غيابا

املعياري الدولي للحقوق الثقافية، من خالل التأكيد على الحقوق الثقافية، بما فيها الثقافة األمازيغية لغة وهوية في 

 .إطار مسلسل من رفع التهميش الذي طالها في اإلعالم واملدرسة والقضاء

  ش...(. بينما تمت ياماكن الع-اشارة ملفاهيم ترتبط بالبعد االقتصادي والتنموي للثقافة )االقتصاد الثقافي ال توجد

 على كلمة ادماج. صاالشارة الى ادماج الشباب من خالل الثقافة دون التنصي

 حضور الثقافة على املستوى القانوني

 10من شوال 18الصادر في 2.06.328تناط بالسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة بموجب املرسوم رقم 

، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة املتعلقة بالتراث 1بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة 2006نوفمبر 1427

إدارة مركزية مكونة من مديريات )التراث والفن  والتنمية الثقافية والفنية. هذا املرسوم حدد تنظيم الوزارة على شكل

 والكتاب( ومديرية لدعم املهام )مديرية الشؤون االدارية واملالية وهو ما يؤكد هيمنة الدولة على الشأن الثقافي.

 الثقافة في املرجعيات التشريعية التربوية املغربية

 حضور الثقافة في امليثاق الوطني للتربية والتكوين

بمثابة دستور تربوي للبالد يتسم كما وصفه صاحب الجاللة امللك محمد  2امليثاق الوطني للتربية والتكوينيعتبر 

بالتعليم  املتعلق الثالثة للسنة التشريعية السادس نصره هللا، في خطابه السامي الفتتاح الدورة التشريعية الخريفية

، بكونه وثيقة " تعبر عما نبتغي من تعليم مندمج مع محيطه منفتح على العصر دون تنكر 1999أكتوبر  8بتاريخ 

ملقدساتنا الدينية ومقوماتنا الحضارية وهويتنا املغربية بشتى روافدها. إن غايتنا هي تكوين مواطن صالح، قادر على 

                                                           

الجريدة الرسمية عدد  .يتعلق باختصاصات وزير الثقافة (2012يناير  26) 1433ربيع األول  2صادر في  2.12.41مرسوم رقم  1

لقانوية والقضائية لوزارة (، تم االطالع عليه في موقع عدالة، البوابة ا2012فبراير  2) 1433ربيع األول  9الصادرة بتاريخ  6018

 https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/177878.htmالعدل باململكة املغربية. على الرابط   
 /Ar/Pages/charteEF.aspxhttps://www.men.gov.maامليثاق الوطني للتربية والتكوين،   2

 23/04/2021تم االطالع عليه بتاريخ  

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/177878.htm


 برلين –المانيا  /قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واال 57  

وقت بهويته التي تجعله فخورا بانتمائه، مدركا لحقوقه وواجباته، عارفا اكتساب املعارف واملهارات مشبع في نفس ال

بالشأن املحلي والتزاماته الوطنية وبما ينبغي له نحو نفسه وأسرته ومجتمعه، مستعدا لخدمة بلده بصدق وإخالص 

 ل".وتفان وتضحية، وفي اعتماد على الذات وإقدام على املبادرة الشخصية بثقة وشجاعة وإيمان وتفاؤ 

لقد نص امليثاق الوطني للتربية والتكوين على مراجعة كل املكونات البيداغوجية والديداكتيكية لسيرورات 

التربية والتكوين بهدف الرفع من جودة التعلم، كما أكد على أن هذه املراجعة تشمل البرامج واملناهج والكتب املدرسية 

ملرتكزات الثابتة واالختيارات والتوجيهات التربوية املوجهة ملراجعة مناهج والجداول الزمنية واإليقاعات املدرسية، وأبرز ا

التربية والتكوين. األمر الذي يجعله إطارا مرجعيا أساسيا البد من تحليل خطاباته الصريحة والضمنية إذا ما أردنا 

 تأسيس البحث التربوي والديداكتيكي على ركائز صحيحة.

الل استكشاف حالة الثقافة في امليثاق الوطني للتربية والتكوين. حضورها في مواد وفي سياق بحثنا تبين لنا من خ

 امليثاق إما بشكل صريح أو ضمني. حيث تمت اإلشارة إليها في املواد التالية:

 الجهویة روافده بتنوع للبالد، والثقافي الحضاري  التراث في التربوي  النظام "يتأصل من املرتكزات الثابتة 3املادة 

 خلقية قيم من یحمله ملا به املتواصل اإلشعاع وضمان وتجديده، هذا التراث حفظ ویستهدف واملتكاملة، املتفاعلة

 " .وثقافية

)تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها وإتقان اللغات األجنبية والتفتح  من الدعامة التاسعة 110الفقرة 

 على األمازيغية( التي نصت على ما يلي:

 تعزيزها إن وحيث للبالد، الرسمية اللغة هي املغربية، اململكة دستور  العربية بمقتض ى اللغة إن حيث 

 وطنيا طموحا وسيبقى یزال وال كان والحياة العلم مختلف مجاالت في واستعمالها

 البالد لتراث املخصبة الروافد لتعدد واعتبارا  

 للحضارات كملتقى االستراتيجي الجغرافي املغرب ملوقع واعتبارا  

 واإلفريقية واألوربية املغاربية بأبعاده الجوار لروابط واعتبارا  

 العاملي الصعيد على والتواصل االنفتاح مد في البالد الندراج واعتبارا  

 على واالنفتاح العلوم تدريس لغة تحديد في التربوي  التوجيه به ینهض أن ينبغي الذي للدور  واعتبارا 

  .املتطورة التكنولوجيا

 على القائمة الشاملة، البالد نهضة حيوية في التربوي  النظام "یندرج من املرتكزات الثابتة 4املادة  -

 في هویته مقومات مع یتفاعل املغربي املجتمع وجعل الدائم للمعاصرة، والتطلع لألصالة الوفاء بين اإليجابي التوفيق

 حقوق  تكرس وأنظمة آليات من فيها وما العصريةاإلنسانية  الحضارة معطيات على تفتح وفي وتكامل، انسجام

 .كرامته" وتدعم اإلنسان

 من الغايات الكبرى: 9املادة  -

  " تسعى املدرسة املغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون:

مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، یتجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي، -أ 

 على الحوار واملشاركة في االجتهاد الجماعي.والقدرة 
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مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار املجتمع في قلب املدرسة، والخروج إليه منها بكل -ب 

ما یعود بالنفع على الوطن، مما یتطلب نسج عالقات جديدة بين املدرسة وفضائها البيئي واملجتمعي والثقافي 

 واالقتصادي."

السعي إلى أكبر تالؤم بين النظام التربوي واملحيط االقتصادي( في من الدعامة الثالثة ) 48 املادة -

إلى انفتاح املدرسة على محيطها وعلى اآلفاق اإلبداعية. من خالل "تدعيم الجانب التطبيقي  48سياق دعوة املادة 

م الدراس ي" و "التعاون على تنظيم أنشطة و"تنظيم تمارين تطبيقية وتداریب توافق سن املتعلمين ومستواه للتعليم"

تربوية وتكوينية )كتجريب منتجات أو خدمات أو تجهيزات أو طرائق تكنولوجية، أو إبداع وعرض أعمال مسرحية أو 

 موسيقية أو تشكيلية أو غير ذلك(.

نصت  التي 106املادة )مراجعة البرامج واملناهج والكتب املدرسية والوسائط التعليمية( في  7الدعامة  -

 التعليم األولي إلى التعليم الثانوي على ثالثة أقسام متكاملة: واملجزوءات من ووحدات التكوينتوزيع مجمل الدروس »على 

 في املائة من مدة التكوين بكل سلك 70قسم إلزامي على الصعيد الوطني في حدود  -

في املائة من تلك املدة،  20إلى  15قسم تحدده السلطات التربوية الجهوية بإشراك املدرسين في حدود  -

 وتتضمن بالضرورة تكوينا في الشأن املحلي وإطار الحياة الجهوية."

من خالل هذا العرض لحضور مفهوم الثقافة في امليثاق الوطني للتربية والتكوين تبين لنا أنه حضور باهت ال 

لوجي والتربوي من جهة كما انه ال ينسجم مع يواكب التطور الذي عرفه االهتمام بالثقافة على املستويين االبستيمو 

تحقيقها باملغرب في قطاعات  تمالتوجهات الوطنية في مجال تثمين وحفظ وصيانة التراث الثقافي، واإلنجازات الكبيرة التي 

 السياحة...(.  –أخرى )الثقافة 

قصد التربوي التكويني للميثاق، إال أن االشتغال التربوي على الثقافة يبقى موضوعا واعدا لكونه يندرج ضمن امل

الذي يهدف إلى تأهيل املتعلمين للتمكن من الكفايات الالزمة لتكييفهم في محيطهم املحلي والعاملي، والتي ترتبط بحاجيات 

املجتمع وتطلعاته في املجاالت االجتماعية والثقافية واملهنية واالقتصادية. كما يندرج االهتمام بالثقافة ضمن مدخل 

 م الذي يعد أحد العناصر األساسية في الفلسفة التربوية التي جاء بها امليثاق. القي

 "على ثالثة أقسام متكاملة:ولعل حث امليثاق على إعادة بناء املناهج بكيفية موزعة 

  في املائة من مدة التكوين بكل سلك. 70قسم إلزامي على الصعيد الوطني في حدود 

 في املائة من تلك  20إلى  15جهوية بإشراك املدرسين في حدود قسم تحدده السلطات التربوية ال

 املدة، وتتضمن بالضرورة تكوينا في الشأن املحلي وإطار الحياة الجهوية.

  في املائة،  15عدد من االختيارات تعرضها املدرسة على اآلباء واملتعلمين الراشــــدين، في حـــدود حوالي

البيداغوجي لفائدة املتعلمين املحتاجين لذلك، أو ألنشطة مدرسية موازية وأنشطة وتخصص إما لساعات الدعم 

 للتفتح بالنسبة للمتعلمين غير املحتاجين للدعم."

يعتبر فرصة مناسبة إلدماج الثقافة في املناهج الدراسية املغربية ملا توفره من إمكانيات لرد االعتبار للمجال 

 للمتعلمين وتحقيق وظائف املدرسة املغربية ذات البعد االنساني.واالرتقاء باملستوى الثقافي 
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 حضور الثقافة في الكتاب األبيض

الذي أعدته لجان مراجعة املناهج التربوية املغربية للتعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي  1يعتبر الكتاب األبيض

ة املوجهة ملراجعة مناهج التربية والتكوين املغربية وفق والثانوي التأهيلي بمثابة خارطة طريق. حددت االختيارات التربوي

الفلسفة التربوية للميثاق، من خالل اعتماد التربية على القيم وتنمية وتطوير الكفايات التربوية والتربية على االختيار 

روع املجتمع املغربي، اعتبار املناهج التربوية في آن واحد مرآة ملشانطالقا من " كمدخل بيداغوجي ملراجعة املناهج، و 

ومحاولة الستقراء الحاجات اآلنية واملستقبلية لهذا املجتمع من الزوايا الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، 

وبعالقة مع األبعاد املحلية والجهوية والوطنية والدولية لهوية مواطن اليوم والغد، املطالب بالتفاعل والتكيف املستمر 

تغيرات املجتمعية، ورفع التحديات التي تفرضها، داخلية كانت أم خارجية، على األفراد وعلى مكونات مع مختلف امل

 املجتمع." 

التراث الثقافي في املناهج املغربية، ال بد أن تجعل من الكتاب األبيض بأجزائه دماج بناء عليه فإن أي محاولة إل 

االختيارات والتوجهات التربوية العامة املعتمدة في مراجعة املناهج الثمانية وبشكل خاص الجزء االول الذي تناول " 

 التربوية" خيطا ناظما للتفكير. 

وكما هو الحال بالنسبة للميثاق الوطني للتربية والتكوين فقد تبين لنا من خالل تحليل مضامين الكتاب األبيض 

من خالل التوجيهات  والتوجيهات في مجال القيم مستوى االختيارات علىالحضور الضمني والصريح للثقافة. حيث ورد 

 التالية:

 ترسيخ الهوية املغربية الحضارية والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها. -

 التفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة اإلنسانية املعاصرة. -

 تنمية الذوق الجمالي واإلنتاج الفني والتكوين الحرفي في مجاالت الفنون والتقنيات. -

 ة القدرة على املشاركة اإليجابية في الشأن املحلي والوطني.تنمي -

 احترام البيئة الطبيعية والتعامل اإليجابي مع الثقافة الشعبية واملوروث الثقافي والحضاري املغربي. -

حيث  على مستوى االختيارات والتوجيهات في مجال تنمية وتطوير الكفايات.كما يحضر مفهوم التراث الثقافي 

تثمار الثقافة عند التفكير في طرق اكتساب الكفايات التي دعا الكتاب األبيض إلى بنائها في إطار تنفيذ مناهج يمكن اس

التربية والتكوين. سواء تعلق األمر بالكفايات املرتبطة بتنمية الذات أو القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي، وكذلك 

 قتصادية واالجتماعية.الكفايات القابلة للتصريف في القطاعات اال

ورغم كون الكفايات املتعلقة بالثقافة يمكن أن تتخذ طابعا استراتيجيا أو منهجيا أو ثقافيا أو تكنولوجيا. إال أن 

الكفايات الثقافية تعد األكثر ارتباطا بموضوع الثقافة، سواء عند معالجة شقها الرمزي املرتبط بتنمية الرصيد الثقافي 

دائرة إحساساته وتصوراته ورؤيته للعالم والحضارة البشرية بتناغم مع تفتح شخصيته بكل مكوناتها، للمتعلم، وتوسيع 

                                                           
، االختيارات والتوجهات التربوية العامة املعتمدة في مراجعة املناهج التربوية، لجان مراجعة املناهج التربوية 1الكتاب األبيض ج  1

 2002يونيو  1423املغربية للتعليم االبتدائي والثانوي واالعدادي والتأهيلي، ربيع األول 
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وترسيخ هويته كمواطن مغربي وكإنسان منسجم مع ذاته ومع بيئته ومع العالم. أو في شقها املوسوعي املرتبط باملعرفة 

 .بصفة عامة

التي تفسح املجال  ات والتوجيهات في مجال املضاميناالختيار تحضر ا الثقافة كذلك بشكل صريح وضمني في 

 لالشتغال على التراث الثقافي من خالل حثها على:

 االنطالق من اعتبار املعرفة إنتاجا وموروثا بشريا مشتركا. -

 اعتبار املعرفة الخصوصية جزءا ال يتجزأ من املعرفة الكونية. -

اعتماد مقاربة شمولية عند تناول االنتاجات املعرفية الوطنية في عالقتها باإلنتاجات الكونية مع الحفاظ على ثوابتنا   -

 األساسية.

 اعتبار غنى وتنوع الثقافة الوطنية والثقافات املحلية والشعبية كروافد للمعرفة. -

 بير الفنية والثقافية.االهتمام بالبعد املحلي والبعد الوطني للمضامين وبمختلف التعا -

 العمل على استثمار عطاء الفكر اإلنساني عامة لخدمة التكامل بين املجاالت املعرفية. -

 االهتمام باملضامين الفنية. -

 إحداث التوازن بين املعرفة في ذاتها واملعرفة الوظيفية. -

يفسح الكتاب األبيض أيضا املجال للتفكير في الثقافة في سياق تدقيق مواصفات املتعلمين عند نهاية األسالك. 

مواصفات املتعلمين عند نهاية السلك االبتدائي املرتبطة بالقيم واملقاييس حيث يمكن إدماج البعد الثقافي لتحقيق 

 والتي تهدف إلى جعله: االجتماعية

 ينية والخلقية والوطنية واإلنسانية.متشبثا بالقيم الد -

 قادرا على اكتشاف املفاهيم والنظم والتقنيات األساسية التي تنطبق على محيطه الطبيعي واالجتماعي والثقافي املباشر. -

من اجل جعل املتعلم  املواصفات املرتبطة بالكفايات واملضامينكما يمكن االشتغال على املواضيع الثقافية لتحقيق 

 على التفاعل مع اآلخر ومع املحيط االجتماعي على اختالف مستوياته )األسرة، املدرسة( والتكيف مع البيئة.قادرا 

 أما فيما يخص مواصفات املتعلم في نهاية السلك اإلعدادي فيمكن التفكير في البعد الثقافي لجعل املتعلم:

 مل روافدها.متشبعا بقيم الحضارة املغربية بكل مكوناتها وواعيا بتنوع وتكا -

 متشبعا بقيم املشاركة اإليجابية في الشأن املحلي. -

 متمكنا من املهارات التقنية واملهنية والرياضية والفنية األساسية ذات الصلة باملحيط املحلي والجهوي للمدرسة. -

 قادرا على تكييف املشاريع الشخصية ذات الصلة بالحياة املدرسية واملهنية. -

 ينمي إحساسه ورؤيته لذاته ولآلخر.متمكنا من رصيد ثقافي  -

ورغم تنوع مواصفات املتعلمين عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي حسب تنوع األقطاب والشعب إال أنه يمكن 

 استشعار حضور البعد الثقافي لتحقيق مواصفات مشتركة بين الشعب يمكن إجمالها في جعل املتعلم:

ويته الدينية والوطنية، محافظا على تراثه الحضاري، محصنا ضد كل أنواع معتزا بقيم الدين اإلسالمي ومعتزا به -

 االستالب.

 منفتحا على قيم الحضارة اإلنسانية في أبعادها اإلنسانية. -
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اتخاذ مواقف إيجابية تجاه املحيط االجتماعي والطبيعي والثقافي من خالل توظيف املعارف املكتسبة في إطار التفاعل  -

 اإليجابي.

االختيارات التربوية املوجهة وأخيرا يمكن القول إنه رغم الحضور الضعيف ملفهوم الثقافة بشكل صريح إال أن 

ملراجعة مناهج التربية والتكوين املغربية التي جاء بها الكتاب البيض من جهة وتصوره للمناهج التربوية في عالقتها بوظائف 

ن املجال للتفكير في إدماج البعد الثقافي وبناء تصور ديداكتيكي لتدريسه يفسحا   التعليم وبدينامية املجتمع املغربي

القيم املرجعية الوطنية الثابتة للمجتمع املغربي، وتؤطر بالتالي استقراءات حاجات املجتمع املستقبلية التي ينسجم مع 

 يلزم أن تنبني عليها املناهج التربوية.

    2030- 2015التراث في الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

هي رؤية استراتيجية لإلصالح التربوي باملغرب بلورها املجلس ، 1 2030- 2015الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

 استجابة ،2014 ماي 16 الصادر بتاريخ به املتعلق والقانون  ستور، لدا طبقا للمهام التي أناطه بهااألعلى للتربية والتكوين 

 طريق خارطة وضع أجل من ،2014 أكتوبر 10 بتاريخ للبرملان، الخريفية الدورة افتتاح في للمجلس املوجهة امللكية للدعوة

تمام تنزيل امليثاق الوطني إل وفاعليها، مكوناتها مختلف إرادات والتقاء لألمة، امللحة املجتمعية الحاجةو  . املدرسة إلصالح

وتجديدها،  وتأهيلها املدرسة يقتضيه من مالءمات وتطوير. إلصالحللتربية والتكوين باعتباره اطارا مرجعيا، مع ما 

 واملناهج والتكوين، والتربية ،اإلنسان حقوق  ميادين في الدولية التحوالت األمثل وتواكب النحو على بأدوارها لتضطلع

 شملت موسعة راتمشاو  خالل إطالق من .العام والفكري  التكنولوجي والتطور  واالبتكار، العلمي والبحث واملعرفة،

 العلمي، والبحث والتكوين التربية عن املسؤولة والقطاعات والشركاء، واملستفيدة، املعنية واألطراف املدرسة، في الفاعلين

مساءلة " في املغاربة من ممكن عدد أكبر من أجل إشراك .والخبراء الوطنية الكفاءات من املوضوع في أي ر له ومن

 2.املغربية واستشراف افاقها املدرسة واقع بخصوص" الضمير

مقاربات بيداغوجية وديداكتيكية، البد أن تندرج ضمن وبناء بناء عليه فإن أي محاولة للتجديد التربوي 

مضامين تصريف الرؤية االستراتيجية إذا ما أرادت أن تحقق أهدافها وتكون قابلة للتنفيذ. وهو ما دفعنا إلنجاز قراءة 

الرؤية من توجهات وأهداف ومستلزمات الستخالص حضور الثقافة في الرؤية وإمكانيات االشتغال التي معمقة ملا ورد في 

 توفرها إلدماج البعد الثقافي في املدرسة املغربية.

وقد تبين من خالل قراءتنا في الرؤية ان الحاجة إلى الثقافة في املدرسة املغربية تتضح في العديد من محاورها 

 3أن الرؤية تقوم على املبادئ التاليةوفقراتها، حيث 

 الدستورية   وامللكية الوطنية والوحدة اإلسالمي، الدين في املتمثلة لألمة املغربية   الدستورية الثوابت•"

 واالختيار الديمقراطي.

                                                           
-2015درسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، الرؤية االستراتيجية لإلصالح ، من أجل م2030-2015الرؤية االستراتيجية لإلصالح   1

على املوقع  2021-08-23، اململكة املغربية، املجلس العلى للتربية والتكوين. تم االطالع عليها بتاريخ 2030

https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Ar.pdf 
 . 7نفس املرجع، ص:  -2
 .6نفس املرجع، ص:  -3
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 االعتدال على املبنية العالم، على واملنفتحة الروافد، والغنية املكونات، واملتعددة املوحدة، املغربية الهوية•

 والحضارات الثقافات بين والحوار االنتماء وتقوية القيم سيخ وتر والتسامح

 اإلنسان حقوق  وقيم مبادئ•

 املستدامة البشرية للتنمية رافعة العلمي والبحث والتكوين التربية منظومة اعتبار•

 ".الحديثة والتكنولوجيات واالبتكاراإلبداع  و والعلم املعرفة مجتمع في االنخراط•

وقد انعكس هذا الحضور للبعد الثقافي على مستوى املبادئ، في جوهر الرؤية.  حيث اقترحت من أجل إرساء 

نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح ، الرافعة الثانية عشرة التي دعت الى تطوير الجودة للجميعمدرسة 

 بمكونات مندمج، وطني منهاج اعتمادخالل  منالبيداغوجية  واملقاربات الهندسة مستوى  على. 1والنجاعة واالبتكار

 ومالءمتها البيداغوجية املقاربات تنويعو  التربية والتكوين، بأطوار الدراسة أقطابو  ومسالك شعب مستوى  على جهوية،

 للمتعلمين، اإليجابي التفاعل حفز على التربوية العالقة فتحوأيضا  والتكوين. والتعلم التدريس وضعيات مختلف مع

  .البيداغوجية واالستقاللية على االجتهاد وارتكازها واالبتكار، املبادرة وتشجيع

 البيداغوجية، والطرائق والبرامج املناهج في فقد اقترحت الرؤية إعادة النظر 2على مستوى املناهج والبرامجأما 

 واالستدالل والتحليل املالحظة مهارات وتنمية واملتعلمة، للمتعلم الفكري  البناء نحو وتوجيهها وتنويعها، تخفيفها اتجاه في

 ثقافة تنمية على وتشجيعه التربوي، للفعل غاية باعتبارهباملتعلم  االهتمام على املناهج تركيز. و لديهما النقدي والتفكير

 لديه. والواجبللمؤسسة  االنتماء ثقافة وتقوية ،كشريك معه والتفاعل واالجتهاد، واملبادرة النقد الفكري وروح الفضول 

  وتحضيره
ً
عنى التي الدراسية املواد على االنفتاحأيضا واالبتكار.  و  التفتح أنشطةو  البيئية التربية مجال في ميدانيا

ُ
 ت

 العامة، الثقافةعلى  التربية اعتبارمع  القيم. وترسيخ األخالقي، البعد وتعزيز والحياتية، الريادية والتربية الذاتية بالتنمية

 بمكوناتها الوطنية الثقافة وترسيخ ستراتيجية،ا عرضانية وكفاية الحديثة، الدراسية للمناهج األساسية ا املحاور  أحد

 .الصدد هذا في والعلمية البيداغوجية للمعايير وفقا الدراسية، املقررات داخل حضورها بتعزيز املختلفة،

استحضار الثقافة على مستوى ثالث رافعات  يمكن3مدرسة االرتقاء الفردي واملجتمعيجل إرساء أومن 

ثقافي، والرافعة الثامنة عشر ترسيخ مجتمع -للتغيير. حيث اقترحت الرافعة السابعة عشر تقوية االندماج السوسيو

 املواطنة والديموقراطية واملساواة، ثم الرافعة عشرون التي دعت إلى االنخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع املعرفة.

من خالل قراءتنا في مضامين الرؤية االستراتيجية، أن مبادئها تتقاطع في مجملها مع دعوة بحثنا إلى  لقد تبين

 إدماج البعد الثقافي في املدرسة.   

املدرسة حامل للثقافة وناقل لها في نفس »وهو ما يتجلى بشكل واضح في الرافعة السابعة عشر التي اعتبرت أن 

 الثقافي عبر: اآلن، تضطلع بدورها في النقل

 املدرس• -

 املدرسية. والكتب والتكوينات الدراسية البرامج• -

                                                           
 .30نفس املرجع، ص:  -1
 .31نفس املرجع، ص:  -2
 .51نفس املرجع، ص:  -3
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 والتكوين التربية لعمليات املوازية املصاِحبة أو والترفيه والتثقيف التواصل برامج• -

 وللمشترك للمجتمع باالنتماء اإلحساس ا وتقوية املتعلمين؛ لدى الفني الذوق  لتنميةالدراسية األنشطة  املواد• -

 .املعرفي والفضول  والتواصل القراءة وكفايات عادات وتنمية ككل، اإلنساني

انطالقا من ذلك، يتعين على املدرسة الجديدة االضطالع بمهمتها في تحقيق االندماج الثقافي عبر جعل الثقافة 

املغربي وترسيخ  بعدا عضويا من أبعاد وظائفها األساسية، على نحو يضمن نقل التراث الثقافي والحضاري الروحي

سلس ومنصف للثقافة بين املجاالت الترابية، والسير في  التعددية الثقافية واالنفتاح على ثقافات الغير، وضمان ولوج

 1اتجاه تحويل املدرسة من مجرد فضاء الستهالك الثقافة إلى مختبر لإلسهام في إنتاجها ونشرها."

يؤكد وجهة نظرنا    2030-2015ؤية االستراتيجية لإلصالح إن هذا الحضور الصريح والضمني للثقافة في الر 

مكين ت حول الحاجة الى إدماج البعد الثقافي لتحقيق النهضة التربوية باملغرب في ظل النموذج التنموي الجديد. من أجل

 التعليم وفي والكوني، الوطني بعديها في القيم على والتربية االجتماعية التنشئة في بوظائفها األمثل االضطالع من املدرسة

 والثقافي، واالقتصادي االجتماعي االندماج وتيسير أهيلالت وفي واالبتكار، البحث وفي والتأطير، التكوين وفي والتعلم،

 متطلبات ومع والدولية، واملستقبلية الجديدة املهن ومع البالد، حاجات مع والتكوينات للمناهج املستمرة واملالءمة

األمر الذي يسمح لنا باالشتغال على املوضوع في إطار يحترم املرجعيات التربوية املغربية، ويجعل بحثنا قابال  .العصر

 للتنزيل على مستوى املمارسة التربوية باملغرب.

   2املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.  51.17الثقافة في القانون اإلطار رقم  

املتعلق بمنظومة التربية والتكوين مرجعا تشريعيا مؤطرا في شأن اإلصالح التربوي  51.17اإلطار يعتبر القانون 

وأداة لتغيير واقع املدرسة املغربية في اتجاه ترسيخ مدرسة موحدة املعايير واألهداف واملسارات، متعددة األساليب 

اء بالفرد واملجتمع، مدرسة تستعيد وتحظى والتخصصات، مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع واالرتق

 بثقة املجتمع والدولة.

يستمد القانون اإلطار مضامينه من مقتضيات دستور اململكة واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان 

. التي أقرها 2030- 2015كما صادقت عليها اململكة املغربية أو انضمت إليها وتفعيال لتوصية الرؤية االستراتيجية لإلصالح 

إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم -جاللة امللك محمد السادس نصره هللا والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون 

من أجل منحها سندا قانونيا يعتبر مرجعية مؤطرة وملزمة لتدبير الشأن العام  . الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته

  في مجال التربية والتكوين.

وكما هو الحال بالنسبة للرؤية االستراتيجية، أبرزت قراءتنا في القانون اإلطار إشارات صريحة وضمنية الى 

اإلطار، عند تعريف مفهوم السلوك املدني بكونه التي عرفت بمفاهيم القانون  املادة الثانيةالثقافة. حيث نصت 

 روافدها، بشتى والتمسك بالهوية املنفتحة، الحضارية وقيمها لرموزها تام احترام في للبالد، الدستورية بالثوابت التشبث»

                                                           
 53 الرؤية االستراتيجية، مرجع سابق، ص -1
املتعلق  51.17بتنفيذ القانون اإلطار رقم  2019غشت  9املوافق ل  1440ذي الحجة  7مؤرخ في  1.19.113الظهير الشريف رقم  2

 (2019اغسطس 19)1440ذو الحجة  17، 6805التكوين والبحث العلمي. الجريدة الرسمية العدد بمنظومة التربية و 
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 بااللتزامات والوعي املبادرة، املثمر وروح االجتهاد بفضيلة والتحلي والحقوق، الواجبات وإدراك لألمة، باالنتماء واالعتزاز

والتعايش." وهو تعريف يحيل  والتضامن التسامح بقيم والتشبع واملجتمع، واألسرة الذات تجاه وباملسؤوليات الوطنية،

 الى العديد من املؤشرات الثقافية.

 دافهلتحقيق أه 1اإلطار املرتكزات التي استند عليها القانون ينسجم التفكير في إدماج البعد الثقافي كذلك مع 

 :وخاصة

 وامللكية الروافد، متعددة الوطنية والوحدة الحنيف، اإلسالمي الدين في املتمثلة للبالد الدستورية الثوابت -

 الديمقراطي. واالختيار الدستورية،

واالعتدال  االنفتاح قيم وعلى األمة، إلى االنتماء تعزيز على واملبنية املكونات، املتعددة املوحدة الوطنية الهوية -

 اإلنسانية. والحضارات الثقافات بين املتبادل والتفاهم والحوار والتسامح

من القانون اإلطار بشكل صريح إلى الثقافة في الفقرة الخامسة التي نصت على  2املادة الخامسةوقد أشارت 

 القادمة باملوروث األجيال تعريف يكفل بما التعليمية، والوسائط والتكوينات واملناهج البرامج في الثقافي البعد "إدماج

 الوطنية" الثقافة وتنمية األخرى، الثقافات على واالنفتاح وتثمينه، روافده بمختلف الوطني الثقافي

 على العلمي والبحث والتكوين التربية منظومة التي    دعت أن "تقوم 318 املادةكما يحضر البعد الثقافي في 

 واالجتماعي االقتصادي املحيط وبين وبينها جهة، ومستوياتها من مكوناتها بين واملمرات الجسور  إقامة قاعدة أساس

 أخرى." جهة من والثقافي والتقني والعلمي واملنهي

ومالءمة  تحيين التي نصت على إلزامية 28املادة يمكن أيضا التفكير في سبل استثمار الثقافة لتزيل توجيهات 

 إدماج تراعي اللجنة الدائمة ملراجعة املناهج أن حيث دعت .مستمرة بكيفية الحديثة البيداغوجية التطورات مع املناهج

 لهذا إعدادها والتكوينية؛ عند البيداغوجية والبرامج التعليمية املناهج صلب في واإلبداعية والرياضية الثقافية األنشطة

 والدالئل. األطر

سجم اشكال حضور البعد الثقافي في القانون اإلطار مع ما ورد عند وأخيرا يمكن القول إنه من البديهي أن تن

قراءتنا للرؤية االستراتيجية، إذ أن القانون اإلطار يستمد مضامينه من الرؤية. إال أن املالحظ ان القانون اإلطار لم يول 

مقتضيات  رسة. كما أنه لم يتضمنالعناية الكافية والواضحة في مستوى الصياغة القانونية إلدماج البعد الثقافي في املد

 الدولة. أو تعمل على ضمان تنفيذها بها تلتزم التي الرئيسة واالختيارات بخصوص إدماج البعد الثقافي تبرز التوجهات

 أجل من والتقييم واملساءلة بالتتبع تسمح موثوقة، ميدانية وكيفية ومرجعيات كمية ومقاييس قانونية ومعايير بآليات

 ومواكبة املستجدات. املستمر، تطويرها

                                                           
  6القانون اإلطار، مرجع سابق، ص   1
 7نفس املرجع، ص   2
  12نفس املرجع، ص  3



 برلين –المانيا  /قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واال 65  

وبما أن طموح النموذج التنموي الجديد في إرساء النهضة التربوية، يقتض ي القيام بإصالحات من شأنها تعزيز 

والقانون اإلطار املنبثق عنها.  فإنه من البديهي التفكير في إدماج البعد الثقافي في املدرسة لتحقيق  2030واستكمال رؤية 

ة باملغرب في ظل النموذج التنموي الجديد ضمانا الستمرارية التطور الذي جاءت به الرؤيا في هذا املجال. النهضة التربوي

 وهو ما يقودنا لتشخيص حضور الثقافة في النموذج التنموي.

 1حضور الثقافة في النموذج التنموي الجديد

م بإصالحات من شأنها تعزيز واستكمال يقتض ي طموح النموذج التنموي الجديد في إرساء النهضة التربوية القيا

والقانون اإلطار املنبثق عنها.  ومن البديهي التفكير في إدماج البعد الثقافي في املدرسة لتحقيق النهضة التربوية  2030رؤية 

يقودنا باملغرب في ظل النموذج التنموي الجديد ضمانا الستمرارية التطور الذي جاءت به الرؤيا في هذا املجال. وهو ما 

 لتشخيص حضور الثقافة في النموذج التنموي. 

ويمكن استشعار البعد الثقافي  منذ  عنوان التقرير العام " النموذج  التنموي الجديد، تحرير الطاقات 

واستعادة الثقة لتسريع وثيرة التقدم وتحقيق الرفاه"   اذ أن هذا العنوان يحيلنا إلى فعل ثقافي" يجمع بين بعدين 

ين حيث يبرز األول باعتباره تجليا من تجليات املمارسة االجتماعية   ) مثل القراءة والتعبد، التواصل التقليدي أو متكامل

بواسطة  التقنيات الجديدة ، واملشاركة في الشأن العام، أو  استهالك املنتوج الفني والثقافي...( وأما البعد الثاني فيتحدد 

ؤسسات االجتماعية)األسرة، املؤسسات، الجمعيات املدنية، األحزاب السياسية، من خالل  الفعل الثقافي داخل امل

 2املمارسات اإلعالمية ("

واعتبارا من هذه التحديات كان من الضروري على النموذج التنموي إيالء عناية خاصة للبعد الثقافي. وهو ما     

 من تتشكل خصبة، أرضية من يتجلى لنا منذ تمهيد التقرير الذي نص على كون " نماء األمة يستمد جذوره انطالقا

 فإن العصور، مر على للحضارات مدارا شكل تاريخي، عمق ذا بلدا وبكونه .الزمن الطويل إطار في تندرج رمزية مقومات

املغربية  األمة فإن العريق، اإلرث بهذا وتشبثا .لتطوره كأساس القيم واشاعة واإلدماج التعددية دائما اختيار كرس املغرب

 واالقتصاديةاالجتماعية  أبعادها في التنمية مقومات كافة استثمار على ينبني حضاري  إقالع تحقيق على تراهن

 3والسياسية والثقافية وذلك ضمن رؤية مستقبلية طموحة ترتكز على الشعور باالنتماء إلى نفس الوطن" 

 .على املستقبل منفتحة وذاكرة حيا إرثا معهم يحملون  العالم، عبر تواجدوا أينما ورجاال، نساء املغاربة،»ألن   

 بجعل يلتزمون  فإنهم على تحقيقها، والحرص وتنميتها أحالمهم زرع بغية التاريخ ومع أنفسهم مع موعد ضرب خالل ومن

                                                           
نحو التقدم  للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، "النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع املسيرة ا 1

 .2021واالزدهار من أجل الجميع"، التقرير العام، أبريل 
، تم االطالع عليه 10/2013تقرير أماكن العيش والفعل الثقافي، رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم  2

 http://www.cese.maعلى الرابط  01/09/2021بتاريخ 
التنموي، "النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع املسيرة نحو التقدم واالزدهار للجنة الخاصة بالنموذج  3

 9.ص2021من أجل الجميع"، التقرير العام، أبريل 
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 .بناء مستقبله في وتساهم العالم تطورات تطلعاتهم تواكب وبجعل للمستقبل، مغذية جذورا وتراثهم وتعدديتهم قيمهم

 املشترك"   واالزدهار السلم بقيم في التشبث االستمرار على قادرا وطنهم جعل على وأيضا

يتبين أن النموذج التنموي   الجديد جعل من املقومات الثقافية للبالد نقطة انطالق للدفع بمشروعه  بناء عليه

 وانتظارات الجماعي، إذ يرتكز على الجذور املشتركة للمغاربة لتكريس روح االنتماء الجماعي، كما أنه يستند على تطلعات

  املواطنين لضمان التزامهم وانخراطهم في تحقيق طموحاته.

وقد تجلت الحاجة الى االهتمام بالبعد الثقافي من خالل نتائج االستشارات التي أجريت مع املواطنين، حيث 

اتفق العديد من املشاركين على  كون "نظامنا التعليمي يقتل االبداع"،  وعلى أنه"  يجب تكريس حرية التعبير والحريات 

بالثقافة خالل تشخيص التقرير  للوضعية الراهنة حيث تبين   أنه " وقد استمر هذا االهتمام  1الفردية داخل املجتمع"

اليزال الولوج إلى وسائل التنشئة االجتماعية وازدهار الشخصية عبر الثقافة والرياضة صعبا...وإذا كانت البنيات التحتية 

ودين أو دون تطلعات املخصصة الحتضان األنشطة الثقافية قد تم تطويرها ، فإن محتوى عرضها وتنشيطها ظال محد

األمر الذي جعل التقرير يدعو إلى " االهتمام الكبير الذي ينبغي إيالؤه للثقافة ولتثمين املؤهالت الترابية    2الشباب" 

استجابة إلنتظارات وتطلعات املغاربة في مجال الثقافة، حيث ورد في التقرير أن   3وإلصالح شبكات األمان االجتماعي ..."

 واألنشطة التحتية والبنيات والفني الثقافي املخصصة للتعبير الفضاءات بة تطالب بتثمين ومضاعفةالفئات الشا

 مجتمع لبناء ضروريا شرطا أيضا بل الفرد، قدرات لتنمية مصدرا ليس فحسب للجميع املتاحة الثقافة وتعتبر .الرياضية

تم  الذين الثقافي املجال في املقاولون  أكد كما .الثقافي وتنوعه املغرب ثراء مع يتناسب مشترك متناغم وعيش ديمقراطي

 .4والثروة الشغل فرص لخلق مهما قطاعا تصبح أن يمكن الثقافة أن على إليهم اإلنصات

 مكامن»لقد اهتم التقرير بالبعد الثقافي بشكل كبير كرافعة قوة لبناء دولة الحق والقانون تجعل املغرب يمتلك 

 داخلية طرائق وتمتزج التوجهات، مختلفنحه القدرة على أن تتعايش تحت مظلته مختلف التيارات، وتتحاور القوة الالزمة التي تم

 هذه .أرضه من انطالقا اإلنسانية إغناء في يشارك بلد أنه نهاية املطاف في ليثبت أموره، لتسيير خارجية أخرى  مع

 5".مشترك مصير إلى الجماعية الطاقة وتحويل املشترك االنتماء بتقوية الكفيلة األسس من خلق تمكن املؤهالت

تأكد هذا التصور للثقافة في التقرير على مستوى مقترحات االختيارات االستراتيجية حسب محاور التحول، إذ 

غابت على مستوى املحور الثاني الخاص بتعزيز الرأسمال البشري رغم العالقة الوطيدة بين الثقافة والرأسمال البشري، 

                                                           
 20، ص1نفس املرجع، إلطار رقم  1
 26نفس املرجع، ص  2
 27، ص4نفس املرجع،االطار رقم   3
 36نفس املرجع، ص 4
 46" انتماء مشترك ومصير مشترك"، التقرير العام ص6اإلطار رقمنفس املرجع،   5
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االدماج والتضامن" الذي جعل من " تعبئة التنوع الثقافي كرافعة لالنفتاح والحوار »لتحضر على مستوى املحور الثالث 

 1والتماسك" خيارا استراتيجيا.

حضر البعد الثقافي في التقرير أيضا في عالقة باملجال االقتصادي باعتباره يشكل مادة خصبة لالستثمار 

 الحضاري  لبالدنا بتراثها إن .التحوالت لهذه االستجابة من تمكنه كبرى  مؤهالت على رباملغ السياحي حيث " يتوفر

 نطاقا تغطي وأن فريدة تجربة للسياح توفر أن القدرة على عامليا، املشهور  ومطبخه املتنوع واإليكولوجي والطبيعي والثقافي

 2".الطلب من واسعا

 الثقافي كفرصة إلدماج الجميع وتوطيد الرابط االجتماعي. أذ ينص علىيعود التقرير للتأكيد على منظوره للبعد 

 للحماية فعال ومنصف ونظام والحوار االنفتاح على تشجع ثقافية منظومة خالل من االجتماعي الرابط تقوية"

ي كرافعة وقد جعل من " النهوض بالتنوع الثقاف  3"  .هشاشة األكثر الفئات تجاه سيما التضامن، يجسد االجتماعية

 في األهمية بالغ عامليا رهانا تغدو أن إلى مدعوة الثقافة لالنفتاح، للحوار وللتماسك" خيارا استراتيجيا. حيث اعتبر " إن

 وبحكم االجتماعي، التماسك وإلى املعنى إلى والكونية املتجددة الحاجة وذلك بحكم والسيادة، االقتصادي الصعود مجال

فالثقافة من منظور النموذج    4والجودة" واملحتوى  الناعمة العناصر تثمين الضروري  من تجعلالتي  العاملية التحديات

 قدرات تنمية من الجديد التنموي  يجعل النموذج :والتنوع الوطنية للوحدة مزدوج ملتطلب»التنموي الجديد تستجيب 

  والريادة... شروط اإلقالع من شرطا املبادرات تحرير ومن وازدهاره املواطن

املبادرات  تشجيع أيضا األهمية ومن .بينهما فيما املتكاملين والتنوع للوحدة مزدوج بمتطلب يتعلق األمر

 الثقافي الحقل هيكلة هذا كذلك يجب لكن .الثقافي الحقل في الفاعلين كل عن الصادرة واملقترحات واالبتكارات، الصاعدة

 فإن ذلك، على وعالوة .الصحة والتعليم أهمية بنفس مهما، عاما مرفقا الثقافة من يجعل قوي  مركزي  مقترح حول 

جاه بمهمة رئيسية تضطلع بأن مطالبة الخصوص، على العمومية، اإلعالم وسائل
ُ
 اإلعالم، :في تتجلى املغاربة املواطنين ت

من أجل ذلك اقترحت لجنة    5الوطنيين" والثقافة بالتاريخ االجتماعي والنهوض الرابط تعزيز العمومي، النقاش وتنشيط

 :6النموذج التنموي مايلي

 إدماج قوي للثقافة في املنظومة التربوية  -

 دعم دور اإلعالم باعتباره أداة لإلخبار والنقاش العام ومواكبة مسار تحوله الرقمي. -

 تشجيع تطوير مبادرات ثقافية مبدعة -

 هم في إغناء الحوار والتحسيس واالشعاع الدولي للمغرب.دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعالمي مبتكر يتسم بالجودة ويسا -

                                                           
 .71نظرة عامة على مقترحات االختيارات االستراتيجية حسب محاور التحول، ص -نفس املرجع، جدول   1
 76، ص12نفس املرجع اإلطار رقم   2
 .106نفس املرجع، ص  3
 110نفس املرجع، ص   4
 110نفس املرجع، ص   5
 111ع ص نفس املرج  6
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عموما، لقد تبين من خالل تشخيصنا للحضور الثقافة في تقرير النموذج التنموي الجديد، ان هناك اهتمام 

جيد بالثقافة خاصة في بعدها الهوياتي.  إال أن املالحظ أن هناك غياب للعنصر الثقافي في جدول مؤشر نتائج النموذج 

 مما يقودنا للتساؤل حول    أسباب غياب مؤشرات وأهداف ثقافية يسعى النموذج إلى أجرأتها؟  1لتنموي الجديدا

وفيما يخص موضوع بحثنا حول إدماج البعد الثقافي في املدرسة كرافعة لتحقيق النهضة التربوية باملغرب في ظل 

 النقاشات التربوية من خالل "إدراج املنظومة في ثقافةلل قوي  النموذج التنموي، فإن دعوة لجنة النموذج إلى إدماج

 املواد لتعليم بعض كطرق  اآلخر على واالنفتاح والحوار والجدل النقد ملكة صقل من تمكن التي واملناظرات املوضوعاتية

 املناهج في أكبر، بشكل بالفنون، مرتبطة اختيارية تعلمات بإدراج أيضا األمر ويتعلق .اللغات وتعلم والفلسفة كالتاريخ

تنسجم مع اطروحتنا وتقودنا إلى التفكير في السبل  ; 2".التأهيلي الثانوي  السلك منذ فنية شعب وبتطوير الدراسية

واالمكانيات التي تجعل من إدماج البعد الثقافي في املدرسة يسهم في تحقيق النهضة التربوية.  فماهي هداف إدماج البعد 

 هي سبل تنزيل هذه األهداف وأجرأتها؟الثقافي في املدرسة؟ وما

 إدماج البعد الثقافي في املدرسة رافعة أساسية لتحقيق النهضة التربوية باملغرب في ظل النموذج التنموي الجديد

رافعة  كونه إلى أكد تقرير النموذج التنموي الجديد أن تعزيز الرأسمال البشري محدد حاسم لنجاحه، "بالنظر‘

 أمورهم، بزمام على األخذ وقادرين مستقلين املواطنون  فيه يكون  القانون  يسوده مجتمع لبناء ووسيلة الفرص، لتكافؤ

واعتبر أن األمر يتطلب القيام بانعطافات ومراجعات جوهرية على   3".املستقبل في بالدنا لتنافسية رئيسية ورافعة

حقيق ذلك. كان أولها تحقيق "تعليم ذو جودة" من مستوى السياسات العمومية، حيث حدد ثالثة خيارات استراتيجية لت

خالل طموح النموذج التنموي "إلى إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية. فاملدرسة املغربية يجب أن تمكن كل متعلم 

من اكتساب املهارات األساسية لضمان اندماجه االجتماعي، ودعم نجاحه األكاديمي واملنهي. كما يجب أن تصبح هذه 

ملدرسة بوتقة لتكوين شباب متفتح يطور ذاته ويصنع مستقبل املغرب، من خالل تلقينه معنى االستقاللية واملسؤولية ا

وأخالقيات مطبوعة بالقيم اإلنسانية الراسخة في الهوية املغربية وفكر منفتح وقدرة على التأقلم مع التحوالت السريعة 

ح تجاوز األزمة الثالثية األبعاد التي يعيشها النظام التربوي املغربي: أزمة يتطلب تجسيد هذا الطمو  .التي يعرفها العالم

جودة التعلمات، التي تتمثل في عدم إتقان أغلبية التالميذ للمهارات األساسية في القراءة والحساب واللغات، في نهاية 

؛ أزمة في مكانة املدرسة التي لم تعد تلعب مسارهم الدراس ي؛ أزمة ثقة املغاربة إزاء املؤسسة التربوية وهيئتها التعليمية

 دورها في االرتقاء االجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص."   

بناء على ما سبق، وفي سياق البحث عن حلول ناجعة لتجاوز أزمات املدرسة جاء اختيارنا إلدماج البعد الثقافي 

اغوجية التي يوفرها؟ وكيف يمكن أجرأة النقل في املدرسة، فماهي الغاية من هذا اإلدماج؟ وما هي االضافات البيد

 الديداكتيكي للبعد الثقافي في املدرسة؟

 رهانات إدماج البعد الثقافي في املدرسة

                                                           
 51نفس املرجع، جدول نتائج النموذج التنموي الجديد، ص   1
 11نفس املرجع، ص   2
 92نفس املرجع، ص   3
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يأتي التفكير في إدماج البعد الثقافي في املدرسة استجابة ملجموعة من الرهانات الوطنية الكبرى والنوعية تتعلق 

الثقة، مكانة املدرسة( التي يطمح النموذج التنموي -ألزمات املدرسة الثالث )الجودةباألساس بمحاولة إيجاد حلول ناجعة 

  الجديد إلى تجاوزها من خالل إحداث نهضة تربوية في املدرسة املغربية.

وبما أن "األزمة ال تكون كارثية إال إذا كنا نواجهها بأفكار مسبقة جاهزة" حسب عبارة حنة أرندت، ونظرا لكون 

يديولوجي للمدرسة أدى إلى التشكيك في وظائفها، مع بروز النظريات التي ترى أن رأس املال الثقافي يسهم في البعد اإل 

غياب العدالة املدرسية، وأيضا مع صعود نموذج التدريس بالكفايات الذي شكك في القيمة االجتماعية للمعارف وحد 

هم على مرجعياتهم العلمية واألكاديمية وعلى املعارف التي من الدور التربوي للمدرسين، الذين أصبحوا يؤسسون شرعيت

يمنحونها ملتعلميهم.  وارتكاز التعليم املدرس ي حول كفايات أساس تحدد قاعدة تربوية البد من توفرها للجميع حسب 

د ومغلق فئات عمرية، تجتمع في بنيات طبقية يشرف فيها املدرس على مجموعة متعلمين ملزمين بالتواجد في مكان محد

هو القسم. لتلقي محتويات مدرسية خاضعة لتقطيع أفقي للمعارف وفق مواد دراسية مختلفة ترتكز على معارف علمية 

مرجعية. يخضع فيها هذا التقطيع لخاصية تراكمية املعرفة، وإلكراهات مراقبة مسار النقل املعرفي ونتائجه. دون مراعاة 

 للفروقات الفردية للمتعلمين. 

ح لزاما علينا إعادة النظر في الشكل املدرس ي الحالي، وإعادة االعتبار للوظيفة التربوية للمدرسة فقد أصب

املرتكزة حول القيم. وأصبح من البديهي التفكير في إدماج الثقافة في املدرسة نظر للتفاعل العضوي بينهما. فمن الصعب 

 واملنفتح، والفعال الواعي الذهن عليه ينبني الذي األساس تمثل الثقافة إن تصور نظام تعليمي دون قاعدة ثقافية." إذ

 مواقعه تحديد من والتمكن به يحيط الذي العالم فهم أجل من يستعملها التي الفرد واملعرفة بين العالقة تحدد حيث

 بين الضروري  الوسيط بدور  تقوم أن وعليها الدينامية، هذه بناء في حاسم بدور  تضطلع أن املدرسة ينبغي فإن .وأدواره

كما  واإلنتاج، واالندماج واالستيعاب الفهم من تمكنه خاصة هوية بناء املتعلم يستطيع كي الثقافة، املتعلم ومواضيع

 .1"متزنة أحكام إصدار من تمكنه

بناء عليه، فإن اعتبار الثقافة رافعة أساسية لتحقيق النهضة التربوية يضعنا أمام رهان كبير يتمثل في كيفية 

التعامل مع مختلف مكوناتها وأشكال تعبيرها، والنظر في كيفية إبراز أهميتها الوظيفية في تجاوز ازمة املدرسة، واالستثمار 

الجيد لإلمكانيات التي توفرها. باعتبارها جسرا متينا من جسور نشر وإشاعة حقوق االنسان، ودعامة من دعامات 

 ة تشكل رافعة مهمة للتنمية املستدامة.توطين الديموقراطية باملغرب، وثروة مجتمعي

 أسباب إدماج الثقافة في املدرسة

 إن اعتبار إدماج الثقافة باملدرسة رافعة أساسية لتحقيق النهضة التربوية يرجع لعدة أسباب نذكر منها:

 الشباب.ترسيخ الوعي الجماعي بكون املشروع الثقافي مدخل أساس ي من املداخل املؤسسة للمستقبل وإلدماج  -

                                                           
 10/2013املدرسة، التكنولوجيا الجديدة والرهانات الثقافية، رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم   1

 .6ص
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التشبع بمقومات الهوية الوطنية بتعدد روافدها اللغوية والثقافية وبتنوع خصوصياتها الجهوية، فبي إطار التفاعل مع  -

 الثقافة الوطنية واالنفتاح على الثقافة الكونية.

قافة باعتباره دمقرطة الثقافة بتسهيل الولوج إليها لنقلها من ايدي النخبة إلى عامة الشعب، عبر ضمان الحق في الث -

مدخال من مداخل اإلدماج من جهة، واحترام الحقوق اللغوية والثقافية في غنى التعابير واالبداعات الجهوية واملحلية من 

 جهة ثانية.

جعل الفضاء املدرس ي مناسبة الكتساب الكفايات االساس، في جو من مفعم بالحياة يعزز الفضول املعرفي والرغبة في  -

 التعلم.

تعلمين لالنخراط في التحدي التنموي الذي يجعل من الثقافة واقتصاداتها رافعة اساسية لتطوير الرأسمال اعداد امل -

 البشري.

 تشجيع دينامية التكوين بالنظير من خالل االشتغال املشترك على املواضيع الثقافية. -

واالقتصاديين والسياسيين، وانفتاح  يسمح االشتغال على الثقافة بانخراط املدرسة في شراكات مع الفاعلين الثقافيين -

 املدرسة على محيطها وفق مقاربة متداخلة املواد تشتغل على كفايات عرضانية.

عموما يمكن القول إن إدماج البعد الثقافي في املدرسة يسمح بإيقاظ الحس الفني من خالل اكتشاف االشكال 

ها، إذ يمنحنا طريقة حيوية ونشيطة لتقديم املعارف الفنية والثقافية، ويؤسس لعالقة جديدة بين املدرسة ومحيط

وإغناء املعارف األساس، عن طريق تنويع الوضعيات الواقعية لربط املدرسة بالحياة. وأيضا تنويع املقاربات النظرية 

. ويرسخ لتمكين جميع املتعلمين من التعلم واكتساب األدوات الالزمة ملواجهة الوضعيات الحياتية واالنخراط في مجتمعه

لديه قيم التسامح وتقبل االخر. وهو ما ينسجم بشكل كبير مع طموح النموذج التنموي الجديد بتحقيق نهضة تربوية 

 باملغرب.

 اإلضافات البيداغوجية واستراتيجيات التعلم والتعليم

 اإلضافات البيداغوجية

بما أن األمر يتعلق بإبراز إمكانيات إدماج البعد الثقافي   في التعليم والتعلم، فإن االنشغال البيداغوجي يهتم 

بمدى داللة املؤشرات الثقافية، لتعرف مدى قدرتها على تقديم إضافات بيداغوجية ذات معنى توفر إمكانيات حقيقية 

 االستثمار املادي لهذه املؤشرات يخضع للحمولة الثقافية للمتعلمين. وواقعية لالستثمار داخل الفصول الدراسية. إذ أن 

وبما أن التعليم والتعلم يركز على البرامج التكوينية املخططة، فالبد من تقييم مدى إمكانية إسهام املؤشرات 

 ى البيداغوجي يجب أن:الثقافية في تنمية الكفايات الخاصة واملستعرضة. وحتى تكون املؤشرات الثقافية دالة على املستو 

 .تندرج في تطور أحد املواد الدراسية 

  تسمح بتطوير كفاية خاصة على األقل وتمكن من ربط عالقة بمجاالت تكوينية عامة حيث تسمح بتحقيق أحد

 املحاور التي ترتكز عليها التربية والتكوين.
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  تعليمية ملادة معينة أو مشروع متعدد توفر إمكانية حقيقية داخل القسم لخدمة فئة مستهدفة خالل وضعية

 املواد.

 1إذا تحققت الشروط السابقة فلن يكون املؤشر محفزا للتعلم فحسب بل مادة له أيضا.

 وهناك عدة معايير يجب أخذها بعين االعتبار لتقييم داللة املؤشرات الثقافية. حيث يتم ذلك عبر عدة مستويات:

 ثقافة عامة(-قافة مباشرة: تحديد نوع املؤشر )ثاملستوى األول  -1

 : يجب تشخيص طبيعة املؤشر ملعرفة ما إذا كان يشكل مرجعية ناجعة للتعلمات.املستوى الثاني -2

 : تحديد التعلمات املنتظر اكتسابها.املستوى الثالث -3

ر في : تقويم قيمته على املستوى البيداغوجي. من خالل تقويم ما إذا كان املؤشر قابال لالستثمااملستوى الرابع -4

 وضعية تعليمية تعلمية، والكشف عن نوعية عالقته بالبرامج التربوية

جعل مؤشر تراثي يستجيب لجميع املعايير األربعة السابقة إال أنه يمكن اعتبار مؤشر ثقافي مؤشرا ورغم صعوبة 

االنفتاح على املحيط داال، إذا استجاب على األقل ملعيار واحد على األقل يسهم في التكوين الشمولي للمتعلم: 

 2تنمية شخصية املتعلم.-االنفتاح املحيط الخارجي-املباشر

 دور املدرس)ة( في إدماج البعد الثقافي باملدرسة

إن إدماج البعد الثقافي في التعلم والتعليم مسؤولية جماعية ملجموعة من املتدخلين واملتدخالت، فهو أمر 

ة على مستوى املؤسسات وعلى مستوى املجموعات التربوية واملحيط يتطلب تعبئة جهود وكفاءات الفرق التربوي

االجتماعي. كما يجب على الشركاء الثقافيين االستجابة ملبادرات الحاجيات التكوينية للهيئة التربوية من أجل إنجاز 

 : ناقل للثقافةتجارب تربوية غنية ومتنوعة عل املستوى الثقافي. وهكذا يمكن لدور املدرس)ة( ان يأخذ عدة أشكال

passeur culturel  مؤول ثقافي...وبالتالي فإن عمل املدرسين يمكن أن يكون أكثر فاعلية إذا كانوا على علم بالعناصر  -ناقد

املكونة للبرنامج التكويني وإذا انخرطوا في عمل جماعي. انسجاما مع هذا االتجاه )الدور الرئيس ي للمدرس( سنقترح في 

عض الخطوط التوجيهية للتدخالت التي تسعى إلى تعريف وتوضيح الكيفية التي يستطيع بها الصفحات القادمة ب

املدرسون تمرير ونقل الثقافة. إن االرتكاز على قاعدة من املبادئ التي تحددها التوجيهات السابقة. تسمح للمدرسين 

ت تعليمية تمكن من إرساء البعد الثقافي، بإبراز سلوكيات مالئمة لدور املمرر الثقافي. من خالل استعمال استراتيجيا

 3وتعتمد على مصادر تربوية ناجعة ثقافيا، تسمح باقتراح أنشطة تربوية دالة تسمح بإدماج البعد الثقافي.

 

 

                                                           
1L’intégration de la dimension culturelle à l’école document de référence à l’intention du personnel enseignant,  

gouvernement du Québec, dépôt légal, bibliothèque national du Québec 2003.  P14.  
2Ibid, p16  
3.,Ibid  p19 
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 بعض املبادئ التي تشجع على إدماج البعد الثقافي في املدرسة

وجي، يجب على املدرسين الرجوع إلى بعض ومن أجل جعل إدماج البعد الثقافي داال وناجعا على املستوى البيداغ

 املبادئ املوجهة للتخطيط لهذه العملية داخل القسم التالية:

 .معرفة تاريخ وطرائق ومبادئ وتطورات املادة الدراسية 

 .التحكم في الكفايات واملبادئ واملفاهيم املرتبطة باملادة 

 .تملك معارف بيداغوجية متعلقة باملادة املدرسة 

  املصادر التربوية، البشرية املادية والتقنية أو البيئية.تنويع 

 .تجنب الوقوع في النخبوية أو الشعوبية 

 .تجنب إصدار األحكام األخالقية أو الدغمائية 

 عامة(-تجنب اختيار معالم ثقافية من نفس النوع )مباشرة 

اقف وسلوكيات املدرسين  مو

املبادئ السابقة وبالتالي تسمح بإدماج البعد الثقافي  إن بعض مواقف املدرسين تكون أكثر مالءمة لتطبيق

 بشكل أفضل. نذكر من بينها:

 أن يضع مصادره الثقافية في املحك ويتقبل أنه ال يعرف كل شبئ.. -

االهتمام باملحيط الثقافي للمتعلمين، من خالل االنصات إلى ردود أفعالهم وتعرف مرجعياتهم وأذواقهم ومواقفهم  -

 التهم.املتنوعة، وتساؤ 

 إبراز كل ماله عالقة بالثقافة املحلية والعاملية، وثقافة االمس واليوم. -

 إظهار الفضول املعرفي تجاه مختلف املظاهر الثقافية، والقدرة على التعبير عن مواقفه ونقلها. -

رقة في استعمال طرق تواصل تجعل موضوع التعلم الثقافي أكثر أهمية وجاذبية، وتجنب استعمال املقاربات الغا -

 1 الرسمية.

 

 

 

                                                           
1Ibid, p19  
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 استراتيجيات التعلم 

وإذا اعتبرنا أن إدماج البعد القافي في املدرسة يمر عبر استثمار املعالم الثقافية الدالة خالل الوضعيات 

التعليمية، يجب االتفاق أن هذا األمر يتم بطرق مختلفة تأخذ بعين االعتبار العناصر املكونة للبرامج التكوينية. إذ أن 

 لعديد من االستراتيجيات التعليمية التي تسمح بذلك، نذكر منها:هناك ا

االنطالق من التجارب الثقافية املعيشة للمتعلمين، من أجل االستثمار الجيد للمصادر الثقافية الخارجية في أنشطة  -

 التعلم، والرفع من إسهامها في إدماج البعد الثقافي.

 في العمل على املصادر.البحث عن حلول لجعل املتعلم أكثر انخراطا  -

 طرح األسئلة بدال من عرض معارف ثقافية متضمنة لألجوبة بشكل مسبق. -

 تشجيع تكوين لجان بحث حول مواضيع ثقافية -

 استثمار املصادر الثقافية للجماعة أو املجتمع املحلي. -

 اقتراح وجهات نظر مختلفة حول نفس املوضوع كلما كان األمر ممكنا. -

املعالم التراثية في سياق مناسب يسمح لها بتقديم إضافات وحلول إلشكالياته، وإغناء اهتماماته العمل على توظيف  -

 وحاجياته.

األمور املختلفة الخارجة عن  l’extraordinaire dans l’ordinaire de la vieاالشتغال بطريقة تجعل املتعلم يكتشف  -

 تمكن من اكتشاف محيطه بنظرة مختلفة. املألوف من خالل أمور مألوفة في الحياة اليومية، كي ي

 دفع املتعلم إلى ربط الصالت بين املعالم املجالية والخارجيات، وبين املاض ي والحاضر. -

التنبؤ بلحظات يمكن للتعلمين خاللها تبادل اكتشافاتهم الشخصية ملواضيع ومعالم تراثية. لم يتم تناولها من طرف  -

 املدرس.

 1مقاربة متعددة الحواس...-املرادفات واالضداد-لعب األدوار-العصف الذهني-ظرتنويع تقنيات التدخل )التنا -

 املصادر التربوية

اثناء انجاز االستراتيجيات التعليمية، يمكن ملدرس االشتغال على مجموعة من املصادر التربوية اإلنسانية، 

 ن تأخذ هذه املصادر أشكاال مختلفة نذكر منها:واملادية، والنفسية، او البيئية...ومن أجل إدماج البعد الثقافي. يمكن أ

شخصيات -شخصيات عمومية-أفراد الجماعة أو املجموعة-الكبار-أفراد األسرة –املدرسون  املصادر البشرية: -أ

 فنية...

                                                           
1,Ibid  p   20 
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تكنولوجيا -تحف فنية-مواضيع من الحياة اليومية–تاريخية...( -شعرية-الكتب )أدبيةاملصادر املادية والتقنية:  -ب

 مجالت....-ات واالتصالاملعلوم

 معارض علمية وتقنية...-أماكن تاريخية-متاحف-معارض-قاعات عرض-مكتبات مصادر مباشرة: -ت

بحيث يتم اختيار املصادر بحرية من طرف املدرسين، لتتالءم مع مستوى املتعلمين، ومع الكفايات املستهدفة، 

 1واملهام املراد إنجازها، واملعالم التراثية املختارة...  

 أنشطة تربوية مقترحة:

إن طبيعة بعض األنشطة التربوية تسهل استثمار املعالم الثقافية الدالة، حيث أنها تساعد على التنمية 

املتناغمة للكفايات الخاصة واملستعرضة، كما أنه بإمكانها االندماج مع محاور متنوعة لتنمية املجاالت التكوينية العامة. 

سنقدمها يمنح أفضلية للتكوين الشامل وتتوقع التمكن النشيط للمتعلم من عدة تعلمات، إن األنشطة املقترحة التي 

 تمكن املتعلم من:

 فضاء دولي...-فضاء لتصفح الجرائد واملجالت-فضاء للسماع –تصور واستثمار فضاء للكتب  -

ية أثناء نشاط يعمل مقابلة أشخاص من املحيط االجتماعي للمدرسة من أجل معالجة مواضيع تغني حمولته الثقاف -

 على استثمار معلمة ثقافية دالة.

 املشاركة النشيطة في الحياة الثقافية للمدرسة. -

 املحميات...(-قاعات العرض-التردد على األماكن الثقافية )املتاحف -

 تبادل االكتشافات الثقافية مع باقي املتعلمين سواء على مستوى الفصل الدراس ي أو املدرسة أو مجموعة مدارس -

 مختلفة. وحتى على مستوى دول مختلفة.

 اكتشاف أثر املاض ي في بعض املواضيع التعليمية من الحاضر. -

 طرح وجهات نظر مختلفة حول نفس املوضوع.  -

استكشاف املظاهر الثقافية املختلفة للشعوب والجماعات البشرية األخرى. وذلك تخصيص مجال أو وحدة دراسية  -

 الحكايات الشعبية...(-العادات الغذائية-املوسيقى-االجتماعي مالتنظيد ما )خالل السنة الستكشاف ثقافة بل

 تاريخ...(-تقاليد-التساؤل حول الفوارق املوحدة بين التمظهرات الثقافية للشعوب املختلفة )عادات الساكنة -

 إعداد شبكة لتوقيت البرامج الثقافية في وسائل اإلعالم )التلفزيون والراديو...( -

 ثقافية. انطالقا من مواضيع وثيمات متعددة   إنجاز مجلة -

                                                           
1,Ibid  p22 
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 األدبية...(-السيسيولوجيا-التاريخية-إنجاز برنامج إذاعي أو تلفزي يهتم بالخصائص الثقافية )االنتربولوجية -

 زيارة محالت تجارية تعرض منتوجات ثقافات أخرى. -

 االلكتروني( مع تالميذ ثقافات أخرى.-التراسل )الورقي -

 رف املتعلمين.تنظيم معارض من ط -

 تخيل تاريخ شخص أو موضوع تراثي مقدم في عمل فني. -

 إنجاز خط زمني يتم إغناءه بوضع معالم أثرية تتزامن مع األحداث والوقائع والتجارب واالكتشافات. -

 املشاركة في التبادل الثقافي النشيط مع الفنانين واملبدعين. -

 مشاهدة أفالم ثم ممارسة النقد عليها. -

 أحياء وقرى من أجل اكتشاف التنوع املعماري.زيارة  -

 خاتمة

لقد بيننا خالل هذا املقال أن مطلب إدماج البعد الثقافي في املدرسة، هو مطلب ينسجم مع املرجعيات 

التشريعية والتربوية لبالدنا، ويوفر إمكانيات االشتغال على بيداغوجية نشيطة وطموحة تسمح بدمج مواد متعددة 

مختلفة. مما يستدعي تشجيعها وتسهيل العمل بها من طرف املؤسسات التربوية، وأيضا املختصين في  وأشكال تربوية

ن إدماج البعد الثقافي في املدرسة ليس مجرد تراكم بسيط للمعارف بل هو أداة لهيكلة الزمن واملجال إ القطاع الثقافي،

طيد العالقة بين البرامج املدرسية والتكوين الشخص ي وتطوير التربية الحسية لالنطالق نحو اكتشاف اآلخر. تسمح بتو 

للمتعلمين.  واالرتقاء بجودة املدرسة لتتمكن من أداء وظائفها واسترجاعها مكانتها في املجتمع.   وتجاوز أزماتها الثالث التي 

ماج البعد الثقافي في وردت في تشخيص النموذج التنموي الجديد لوضعية املدرسة املغربية. وهو ما يؤكد تصورنا بكون إد

 وي املدرسة رافعة أساسية لتحقيق النهضة التربوية باملغرب في ظل النموذج التنم

 قائمة املراجع

  2003اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير املادي، لليونيسكو 

 2005اكتوير  20، باريس اتفاقية اليونيسكو حول حماية وتعزيز تنوع شكال التعبير الثقافي 

  املثقف العربي، همومه وعطاؤه، إعداد أنيس صايغ، بيروت، مركز 1995صدقي   الدجاني وآخرون،أحمد ،

 دراسات الوحدة العربية.

 التنمية حرية، ترجمة وتقديم شوقي جالل، الطبعة االولى، القاهرة، املركز القومي للترجمة، 2010،أمارتيا صن.  
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 ملنظمات العربية في التنمية املستدامة، ورقة عمل مقدمة إلى الدكتور عبد العزيز بن عبد هللا السنبل، دور ا

 مؤتمر التنمية واألمن في الوطن العربي )األمن مسئولية الجميع(

  اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، "النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع املسيرة

 2021رير العام، أبريل نحو التقدم واالزدهار من أجل الجميع"، التق

 سلسلة الوثائق القانونية املغربية، اململكة املغربية األمانة العامة للحكومة )مديرية 2011الدستور طبعة ،

 املطبعة الرسمية(

 االختيارات والتوجهات التربوية العامة املعتمدة في مراجعة املناهج التربوية، لجان مراجعة 1الكتاب األبيض ج ،

 2002يونيو  1423وية املغربية للتعليم االبتدائي والثانوي واالعدادي والتأهيلي، ربيع األول املناهج الترب

  املدرسة، التكنولوجيا الجديدة والرهانات الثقافية، رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية

  10/2013رقم 

 مليثاق الوطني للتربية والتكوين، ا 

 2019الجديد للمغرب، مساهمة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، لنموذج التنموي ا، 

  ،النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع املسيرة نحو التقدم واالزدهار من أجل الجميع

 التقرير العام، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، 

  أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء، الرؤية االستراتيجية  ، من2030-2015الرؤية االستراتيجية لإلصالح

 ، اململكة املغربية، املجلس العلى للتربية والتكوين2030-2015لإلصالح 

  2014يوليوز  31،و، اليونيسكاملستدامةالثقافة والتنمية. 

  بتنفيذ القانون اإلطار  2019غشت  9املوافق ل  1440ذي الحجة  7مؤرخ في  1.19.113الظهير الشريف رقم

ذو الحجة  17، 6805املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. الجريدة الرسمية العدد  51.17رقم 

 (2019اغسطس 19)1440

  وثيقة الختامية التاليـة ملـؤتمر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد ٢٠٣٠تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ،

 2015شتنبر  25الجمعية العامة لالمم املتحدة،  2030 نميـة ملـا بعـدخطـة الت

  2015تقرير املجلس األعلى للحسابات الخاص بوزارة الثقافة برسم سنة  

  تقرير من أجل مبثاق جماعي جديد، معايير يجب احترامها وأهداف يجب التعاقد بشأنها، املجلس االقتصادي

 ،  1/2011 ذاتية رقمواالجتماعي، إحالة 

  10/2013 ذاتية رقمتقرير اماكن العيش والفعل الثقافي، املجلس االقتصادي واالجتماعي، إحالة ، 

  17/2014 ذاتية رقمتقرير املدرسة والتكنولوجيا والرهانات الثقافية، املجلس االقتصادي واالجتماعي، إحالة  

 25/2016 ذاتية رقم تقرير اقتصاديات الثقافة، املجلس االقتصادي واالجتماعي، إحالة، 

  25/2016 ذاتية رقمتقرير املضامين الثقافية واإلعالم، املجلس االقتصادي واالجتماعي، إحالة ، 

  تقرير   .03/2012 ذاتية رقماملجلس االقتصادي واالجتماعي، إحالة  الثقافة،تقرير ادماج الشباب عن طريق

 ، 40/2019 ذاتية رقماملجلس االقتصادي واالجتماعي، إحالة  بالقراءة،النهوض 

 ،ترجمة حاتم حميد محسن، دار كيوان للطباعة  والهوية،، سوسيولوجيا الثقافة 2010هارملبس وهولبورن

 والنشر، الطيعة 



 برلين –المانيا  /قتصادية إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واال 77  

  2011ة ، اململكة املغربية، االمانة العامة للحكومة، سلسلة "الوثائق القانونية املغربية"، طبع2011دستور ، 

 ،ترجمة، تحقيق:  والعشرين،، الفوض ى االضطراب العاملي عند مشارف القرن الحادي 1997زبغنيو بريجنسكي

 مالك فاضل، األهلية للنشر والتوزيع

 ،دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، املجلس الوطني للثقافة والفنون  ، الحضارة1978حسن مؤنسن

 الكويت -واآلداب 

  مؤتمر االمم املتحدة للتنمية املستدامة، ريوديجانيرو، 20املتحدة للتنمية املستدامة، ريو+مؤتمر االمم ،

 2012يونيو

  إعالن " وضع الثقافة في صميم سياسات  "،مفتاح للتنمية املستدامة الثقافة:“الدولي حول مؤتمر هانغجو

مفتاح للتنمية املستدامة"، جمهورية  :ةالثقاف“حول التنمية املستدامة"، املعتمد في مؤتمر هانغجو الدولي 

 الصين الشعبية، 

  الجريدة  .يتعلق باختصاصات وزير الثقافة (2012يناير  26) 1433ربيع األول  2صادر في  2.12.41مرسوم رقم

 (2012فبراير  2) 1433ربيع األول  9الصادرة بتاريخ  6018الرسمية عدد 

 ،دينة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي فرجينيا.، الثقافة، امل، الحضارة1994نصر محمد عارف 

  عبد االله الوداعي، القانون الدولي ودوره في حماية البيئة، املنظمة العاملية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول

 العربية، مصر،

 ،2006شباط/فبراير  عماد عبد الغني، سوسيولوجيا الثقافة: املفاهيم واإلشكاليات...من الحداثة إلى العوملة ،

 مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت 

  99.12( بتنفيذ القانون اإلطار رقم 2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4صادر في  1.14.09ظهير شريف رقم 

 1435 جمادى األولى 18بتاريخ  6240بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة، الجريدة الرسمية عدد 

  .3194(، ص 2014مارس  20)

  ،الفقيه،  بيروت مكتبة، 2 طج، 2مقدمة إلى علم االجتماع العام، ترجمة مصطفى دندشلي،  ،2002غي روسيه

 .، الفعل االجتماعي.1ج

 L’intégration de la dimension culturelle à l’école document de référence 
à l’intention du personnel enseignant, gouvernement du Québec, dépôt 
légal, bibliothèque national du Québec 2003.   
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 تفعيل الحياة املدرسية وأثره في النهضة التربوية

Activation of school life and its impact on educational renaissance 

 عبد هللا بوشروض

 باحث بسلك الدكتوراه وحدة األديان والعقائد السماوية

-املغرب–كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة محمد الخامس الرباط    

abdellah.bouchroud@gmail.com 

 ملخص: 

من أهمية في تحقيق النمو املتكامل  االحياة املدرسية، ملا لههي تفعيل  إن أهم وسيلة لتحقيق النهضة التربوية

كونها تسعى إلى تمكين املؤسسة لو  واملتوازن لشخصية املتعلم سواء على املستوى املعرفي أو النفس ي أو االجتماعي...

التعليمية من تجاوز وظيفتها التقليدية املحصورة في تقديم املعرفة النظرية الجاهزة، وجعلها مدرسة مفعمة بالحياة، 

 منفتحة على محيطها الخارجي ومجتمعها باعتبارها صورة مصغرة للمجتمع. 

ودة التربية والتكوين ألنها تالمس الجوانب التربوية تحتل الحياة املدرسة مكانة مرموقة بين آليات الرفع من ج

والسلوكية والقيمية والتواصلية واإلبداعية للمتعلمين، فهي مجال للتربية على القيم الدينية والوطنية، واملبادئ 

وإرساء اإلنسانية، وأسس الديموقراطية والحرية واحترام اآلخر، وهي فضاء للتواصل البناء وتبادل الخبرات والتجارب 

روح التعاون والعمل املشترك، وهي وسيلة لبناء الرأسمال البشري عمود التنمية وركيزتها، وقاطرة لالنخراط في اقتصاد 

 ومجتمع املعرفة. 

إن جعل املدرسة مجاال لإلبداع واالبتكار، وفضاء للتعبير عن رغبات املتعلمين وميوالتهم واختياراتهم، ووسيلة 

 .تأتى إال بالحرص على تفعيل الحياة املدرسية باعتبارها مهدا للمواهب واألفكار الجديدةلن ي الكتشاف املواهب

لقد أضحى تفعيل الحياة املدرسية خيارا استراتيجيا البد منه إلصالح نظام التربية والتكوين، يتطلب مشاركة كل 

 ها.الفاعلين لخلق مدرسة مفعمة بالحياة، نشيطة ومتطورة نحن في أمس الحاجة إلي

إلبداع ة، االقيم الدينية والوطني، جودة التربية والتكوين، الحياة املدرسية، النهضة التربوية الكلمات املفتاحية:

 .واالبتكار

Abstract 

The most important means of achieving the educational renaissance is the activation of school 

life. because of its importance in achieving the integrated and balanced growth of the learner’s 

personality, whether at the cognitive, psychological or social level... and because it seeks to 

mailto:abdellah.bouchroud@gmail.com
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enable the educational institution to transcend its traditional function confined to providing 

ready-made theoretical knowledge, and making it a school full of life, open to its external 

surroundings and its society as a microcosm of society. 

School life occupies a prominent position among the mechanisms for raising the quality of 

education and training because it touches the educational, behavioral, value, communicative 

and creative aspects of learners. It is a means of building human capital, the pillar and 

foundation of development, and the locomotive for engaging in the knowledge economy and 

society. 

Making school a space for creativity and innovation, a space for expressing learners' desires, 

tendencies and choices, and a means of discovering talent can only be achieved by making 

school life work as a cradle for new talent and ideas. 

The activation of school life has become an essential strategic option for the reform of the 

education and training system, requiring the participation of all actors in order to create a 

vibrant and sophisticated school that we need most. 

Keywords: educational renaissance, school life, quality of education and training, religious 

and national values, creativity and innovation. 

 

 مقدمة: 

األمم  ايختلف اثنان على أن التعليم من أهم األسس والركائز التي تقوم عليها املجتمعات، وتزدهر بهقد ال 

، وما تقدمت أمة من األمم إال بفضل اهتمامها بالتعليم، كما أن تخلف األمم مرده األساس ي هو إهمال والحضارات

التعليم مجال حيوي ونشيط يستدعي أن توجه إليه  ن مجالأل ذلك . التعليم، أو عدم تقويمه وإصالح ما به من اختالالت

كل الجهود واالهتمامات حتى يكون قادرا على تحقيق األهداف والطموحات والغايات التي تنشدها املجتمعات والدول، 

ولكي يكون مسايرا للتطور والتقدم الذي يعرفه العالم على جميع املستويات، خاصة وأن هذا العصر هو عصر العلم 

رفة والتحوالت التكنولوجية والرقمية، ولذلك فإن االهتمام بالتعليم وجعله ضمن األوليات أمر حتمي وضروري واملع

باعتبار أن املدارس والجامعات ومؤسسات التكوين املنهي هي التي تهتم بتكوين املوارد البشرية القادرة على االندماج في 

 مردوديته وإنتاجيته.املجتمع واملساهمة في تطويره وتقدمه والرفع من 

واملتأمل في واقع التعليم في كثير من البلدان يجده ال يرقى إلى ذلك املستوى الذي يستطيع تكوين جيل واع بما له 

وما عليه، متخلق باألخالق العامة، ومتشبع بأسمى القيم والفضائل، ومحب لوطنه وتاريخه، ومعتز بهويته الثقافية 

س ي في ذلك هو غياب التتبع واملواكبة واإلصالح، الذي يعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع والدينية، ولعل السبب الرئي

 مكونات املجتمع من حكومة وبرملان وأحزاب وجماعات ومثقفين وباحثين وغيرهم.

ووعيا بأهمية اإلصالح في النهوض بالتعليم والرفع من مردوديته وجودته، فقد قامت الدولة املغربية بسلسلة من 

صالحات ال زالت تؤتي أكلها إلى يومنا هذا، ومن أبرزها: صدور امليثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية االستراتيجية اإل 
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، وقد شملت هذه اإلصالحات مجموعة من املجاالت املهمة في التعليم، غير أن 51.17، والقانون اإلطار رقم 2015-2030

 من االهتمام، خاصة ما يتعلق بتنزيلها. هذه اإلصالحات ال تزال في حاجة إلى كثير

وتجدر اإلشارة إلى أن من أهم مداخل اإلصالح التي ينبغي االهتمام بها وتفعيلها والعمل على تطويرها هو مجال 

الحياة املدرسية، ملا له من أهمية في تحقيق النمو املتكامل واملتوازن لشخصية املتعلم سواء على املستوى املعرفي أو 

الذي ينظم كل ما  20081أو االجتماعي... ونظرا لهذه األهمية فقد صدر  دليل الحياة املدرسية بتاريخ غشت  النفس ي

 يتعلق بأنشطة الحياة املدرسية وكيفية تنزيلها والسبل الناجعة لتفعيلها.

التقليدية وتتمثل أهمية الحياة املدرسية في كونها تسعى إلى تمكين املؤسسة التعليمية من تجاوز وظيفتها 

املحصورة في تقديم املعرفة النظرية الجاهزة، وجعلها مدرسة مفعمة بالحياة، منفتحة على محيطها الخارجي ومجتمعها 

باعتبارها صورة مصغرة للمجتمع. باإلضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير في اكتشاف مواهب املتعلمين وإبداعاتهم والسماح 

هم واختيار قناعاتهم وتعلمهم تحمل املسؤولية واختياراتهم، فضال عن تأسيس مجتمع لهم بالتعبير عن ميوالتهم ورغبات

 متماسك ومتوازن، يتمتع بكافة القيم والكفايات القادرة على تطويره والرقي به.

كما أن وظيفة جعل املدرسة مجاال للتجديد واإلبداع لن يتأتى إال بالحرص على تفعيل الحياة املدرسية 

دا للمواهب واألفكار الجديدة، فكم من موهبة عاملية تم اكتشافها بفضل تفعيل أنشطة الحياة املدرسية، باعتبارها مه

 وكم من موهبة ضاعت وتالشت بسبب غياب أنشطة الحياة املدرسية.

وألجل تحليل هذا املوضوع ومقاربته من مختلف جوانبه يتحتم علينا أن نشير إلى تعريف الحياة املدرسية 

 ، وغاياتها وأهدافها، واآلليات الكفيلة بتفعيلها، فضال عن أثرها في الرفع من جودة التربية والتكوين.وأهميتها

 املحور األول: تعريف الحياة املدرسية وأهميتها 

 املحور الثاني: غايات وأهداف الحياة املدرسية 

 املبحث الثالث: طرق وآليات تفعيل الحياة املدرسية 

 والتكوين.لرفع من مستوى التربية أثر الحياة املدرسية في ا الرابع:املبحث 

 : الحياة املدرسية: تعريفها وأهميتها.املحور األول 

 .تعريف الحياة املدرسية  -أ

الحياة التي يعيشها املتعلمون في جميع األوقات واألماكن املدرسية )أوقات الدرس جاء في دليل الحياة املدرسية: "

واالستراحة واإلطعام والساحة واألقسام واملالعب الرياضية ومواقع الزيارات والخرجات التربوية...( قصد تربيتهم من 

حركية من شخصياتهم، مع ضمان خالل جميع األنشطة املبرمجة التي تراعي الجوانب املعرفية والوجدانية والحس 

                                                           
 م 2019تم إصدار دليل معدل سنة  - 1
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املشاركة الفعلية والفعالة لكافة الفرقاء املعنيين )متعلمون ومدرسون وإدارة تربوية وأطر التوجيه التربوي وآباء وأمهات 

 .1وشركاء املؤسسة(

ة، مصغر للحياة االجتماعية التي يعيشها املتعلم في أماكن وأوقات مناسبفالحياة املدرسية هي بمثابة نموذج 

التدريس واإلدارة ويسهم  هيئةتهتم بالتنشئة الشاملة لشخصية املتعلم بواسطة أنشطة تفاعلية متنوعة تشرف عليها 

 فيها مختلف الشركاء.

ويشترط لتحقيق الحياة املدرسية أن تكون مفعمة بالحياة بحيث تتجاوز التلقي السلبي إلى اعتماد التعلم الذاتي 

ون مفتوحة على محيطها باستحضار املجتمع في قلب املدرسة بنسج عالقات بين املدرسة والقدرة على الحوار، وأن تك

 وفضائها البيئي واملجتمعي واالقتصادي.

وتتحدد جوانب الحياة املدرسية في إزالة املعوقات املادية واملعنوية التي تحول بين املتعلمين والتعليم، وتوفير 

لعملية التعليمية على أساس مشاركة كل األطراف، وتقديم الخدمات التعليمية أحسن الظروف امليسرة للتعليم، وقيام ا

 .2بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجية، وتحقيق املساواة بين مختلف املناطق والجهات والبنيات املحلية

 .أهمية الحياة املدرسية  -ب

إن املتأمل في نمط الحياة الحالية وتحديات عصر العوملة يجد أن النظام التربوي السائد الذي دأبت عليه 

املدرسة قديما واملقتصر في تلقين املعرفة الجاهزة، واملحدد لدور املؤسسة التربوية في الدرس والتحصيل، لم يعد قادرا 

في إيجاد مجال إلخراج قدراته واكتشاف ميوالته وتحقيق رغباته على جعل املتعلم في محور يبحث فيه عن نفسه مجتهدا 

الوجدانية والعاطفية، وحيث إن املؤسسة التربوية أولى بأن توفر له هذا املجال في ظروف تأطيرية وتربوية تحد من 

ماده لتحقيق املخاطر التي قد يتعرض لها خارج املؤسسة، فقد أضحت الحياة املدرسية خيارا استراتيجيا البد من اعت

 أهداف التربية والتكوين.  

ولقد جاء في مقدمة دليل الحياة املدرسية أنها تحتل مكانة متميزة باعتبارها مدخال أساسيا لالرتقاء باملنظومة 

التربوية، إذ إن جميع املشاريع واملخططات اإلصالحية التي تبنتها الوزارة أولت لهذا املدخل الحيوي أهمية قصوى لتحقيق 

 . 3تحول التربوي واملجتمعي املنشودال

 النقاط اآلتية: من خاللويمكن إبراز أهمية الحياة املدرسية 

  2015كون الحياة املدرسية املدخل األساس إلحداث التحول التربوي واملجتمعي الذي تنشده الرؤية االستراتيجية-

التي أعطت للمدرسة أهمية جوهرية في االرتقاء بالفرد واملجتمع، وجعلتها في عمق الدينامية املجتمعية وسياساتها  2030

                                                           
مديرية الحياة املدرسية، دليل الحياة املدرسية، منشورات وزارة التربية والوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،  - 1

 .9م، ص2019ط
 ؛7، ص:2003الدار البيضاء، طمحمد مكس ي، الحياة املدرسية وإشكالية الحداثة والتطرف، مطبعة النجاح الجديدة،  - 2
 .4دليل الحياة املدرسية، ص - 3
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م املواطنة والديموقراطية واملساواة، مناهضة كل أشكال التمييز ، باعتبارها الفضاء األمثل لترسيخ قي1العمومية

 واملشتل امليداني لتوطين فضائل السلوك املدني القائم على التعايش والتسامح وقبول االختالف والتعدد.

  :وأن بناء  علينا أن الرأسمال البشري هو عمود التنمية االقتصادية واالجتماعية، ىال يخفالحاجة إلى الرأسمال البشري

اإلنسان املسهم في التنمية يبتدئ منذ مرحلة الطفولة بحسن التأطير والتكوين والرعاية الشامل ملختلف مجاالت 

الحياة، وهو األمر الذي ال يتأتى إال عن طريق تكوين املتعلمين في مختلف املجاالت التربوية والسلوكية والعلمية 

امل البناء مكتسبا املهارات الحياتية والكفايات الالزمة التي تمكنه من االندماج واإلبداعية ليتخرج املتعلم من املدرسة ك 

في الحياة العملية، واملشاركة الفاعلة في األوراش التنموية للبالد، مفعما بالوطنية الصادقة، متشبعا بالقيم اإلنسانية 

املساواة وتكافؤ الفرص  أمبدباالستناد إلى  النبيلة، وهذا لن يتحقق مالم يتم تفعيل الحياة املدرسية بصورة دقيقة،

  .والجودة للجميع

  شمولية الحياة املدرسية ملختلف املجاالت التربوية: إن املدرسة التي تنشدها الرؤية االستراتيجية توجب االنتقال

أدوار املؤسسة بالتربية والتكوين من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم الذاتي والتفاعل، وتهدف إلى توسيع 

ة والتنمية املستدامة، ئلتسع مجاالت تربوية متعددة حددها دليل الحياة املدرسية في أربع، هي: املواطنة، والبي

، ومن هطه الشمولية تنبعث أهمية الحياة املدرسية في الرافع من مستوى 2والصحة املدرسية، واألمن اإلنساني

 لتقدم والرقي الحضاري.التعليم باعتباره قاطرة التنمية ووسيلة ا

  تعليم التالميذ كيف ينتفعون بأوقات فراغهم جسميا وعقليا واجتماعيا: الشك أن وقت الفراغ الذي يتمتع به املتعلم

الحياة  تفعيلخارج وقت التعلم ليعد فرصة ذهبية يجب اغتنامها لتكون في صالح التربية والتكوين، وال شك أن 

ط عالقة التلميذ باملجاالت املوازية للدراسة خارج أوقات الدرس بإشغاله باكتشاف املدرسة وسيلة لتحقيق ذلك برب

مواهبة وإخراج قدراته، واستفراغ طاقاته في اإلبداع واالبتكار من خالل ما توفره املؤسسة التربوية من آليات التنشيط 

وا أعماال يشغلون بها أيديهم وعقولهم دوالتثقيف، وقد نبه األستاذ محمد عطية األبراش ي إلى أن التالميذ إذا لم يج

 فيملؤونلى الدخول بينهم، إأخذوا يعبثون بالنظام، ووجدوا الفرصة سانحة لنشر الرذيلة، ووجد الشيطان وسيلة 

وقتهم الخالي من العمل بأحاديث تافهة وألفاظ بديئة، وأعمال مستقبحة، ينفر منه العقل وألدب، وينفر منها الذوق 

 . 3والخلق

ولفت بصدد  ذلك إلى أن في استطاعة املدرسة أن تقوم بعمل اجتماعات وحفالت رياضية أو اجتماعية تشرك 

بنائها في املاض ي والحاضر، فتوجد روح التعاون أرسة مع من بها من التالميذ، حتى تجمع بين دفيها من تخرج في امل

                                                           
رؤية استراتيجية لإلصالح  –املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء  - 1

 .10، ص 2015-2030
 وما بعدها.  19دليل الحياة املدرسية، ص  - 2
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ي بعض أوقات الفراغ، وتنهض باملجتمع علميا وعمليا والصداقة واألخوة والوفاء بين القدامى والجدد من التالميذ ف

 .    1وخلقيا واجتماعيا

 الثاني: غايات وأهداف الحياة املدرسية. حور امل

لم تكن الدعوة إلى تفعيل الحياة املدرسة إال ألجل تحقيق أهداف وغايات تلتقي في الرفع من جودة التربية 

أن للحياة  االستراتيجية يجدا دليل الحياة املدرسية، والتي تنشدها الرؤية والتكوين، وإن املتأمل في األهداف التي رسمه

 املدرسية ثالثة أهداف كبرى: 

املواهب  واكتساببناء مدرسة املواطنة وتكافؤ الفرص، وجعلها فضاء خصبا يساعد على تفجير الطاقات االبداعية  .1

املواصفات واملقومات التي يجب توفرها في  في مختلف املجاالت. فقد حدد امليثاق الوطني للتربية والتكوين أهم

املدرسة املغربية لتضطلع بمهامها في التنشئة االجتماعية، من خالل تربية املتعلمين على القيم واالختيار، وإكسابهم 

هلهم لالندماج الفاعل في الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ومن ؤ تكفايات ثقافية وتواصلية واستراتيجية، 

مفعمة بالحياة،  -" أ بين أبرز ما ورد في مادته التاسعة بهذا الخصوص، أن املدرسة الوطنية الجديدة تسعى ألن تكون:

تي، والقدرة على الحوار بفضل نهج تربوي نشيط، يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذا

 . واملشاركة في االجتهاد الجماعي

مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار املجتمع في قلب املدرسة، والخروج إليه منها بكل ما  -ب 

يعود بالنفع على الوطن، مما يتطلب نسج عالقات جديدة بين املدرسة وفضائها البيئي واملجتمعي والثقافي 

 .2"تصاديواالق

وإذا كانت وظائف املدرسة الجديدة تتجاوز املهام التقليدية املتمثلة في شحن أذهان املتعلمين باملعارف الغزيرة التي 

تفتقد لكل داللة ونجاعة وفعالية، إلى أدوار طالئعية جديدة قوامها التجديد واإلبداع واالنفتاح على املحيط، 

الفردية والجماعية، فهذا بالطبع لن يتم إال عبر تفعيل الحياة املدرسية ملا لها من مستحضرة في ذلك حاجات املجتمع 

 دور فعال في بناء شخصية املتعلم في أبعادها التربوية واملعرفية واملهاراتية والوجدانية.

ويسهم فيها التدريس واإلدارة  هيئةالتنشئة الشاملة لشخصية املتعلم بواسطة أنشطة تفاعلية متنوعة تشرف عليها  .2

مختلف الشركاء املتدخلون في الحياة املدرسية املشار إليهم في التعريف، في إطار رؤية شمولية وتوافقية، وصقل 

شخصية املتعلم في كل أبعادها وتكريس املظاهر السلوكية االيجابية، وترسيخ املبادرة واالبتكار، حتى ينشأ املتعلم 

نّمى الكفايات والقيم التي تؤهله لالندماج الفاعل في الحياة. سليما متوازنا عقليا ونفسيا ووجدانيا
ُ
 ، وت

نظرة واسعة،  ي فالهدف من التربية والتكوين هو تخريج أطفال يستطيعون التفكير بحرية واستقاللية، ذو 

مين الفرصة الحياة املدرسية تعطي للمتعلإن ن على التحليل والفهم والنقاش وإبداء الرأي واحترام الرأي اآلخر. يقادر 

للتعرف على جميع املعارف والفنون واألفكار اإلبداعية، حيث ينمو الطفل وهو قادر على املشاركة في الحضارة اإلنسانية 

                                                           
 .76محمد عطية األبراش ي ص  - 1
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واملساهمة فيها، في نظرة بعيدة عن التفكير في العيش فقط، ألن مجتمعنا في حاجة إلى جيل جديد يستطيع العمل مع 

 جتماعية من أجل تحقيق املصالح العامة واملشتركة. بعضه بتكافل وتعاون على الروح اال 

التربية على القيم باعتبارها رافعة أساسية لتنمية وتأهيل الرأسمال البشري: تكتس ي القيم والتربية على فضائلها أهمية  .3

االرتقاء بالتربية قصوى بالنسبة للمجتمع، لكونها أحد مرتكزات الحياة اإلنسانية في جانبيها الفردي واالجتماعي، ويعد 

على القيم رسالة تربوية تفرض ذاتها بإلحاح على املجتمعات املعاصرة، غير أن االضطالع بها يسائل بالدرجة األولى 

. لذا فإن من غايات تفعيل الحياة املدرسية 1املنظومة التربوية، ويجعل مسؤوليتها مركزية ودورها حاسما ودائم الرهينة

الت التربية القيام بهذا الدور املنوط باملدرسة، عن طريق تربية املتعلمين على القيم اإلسالمية باعتبارها إحدى أهم مجا

 …اية البيئة والتنمية املستدامةواملواطنة واملبادئ اإلنسانية واملمارسة الديموقراطية وحم

 : طرق ووسائل تفعيل الحياة املدرسية.لثالثا حور امل

يتضح من خالل املادة التاسعة من امليثاق الوطني للتربية والتكوين التي تحدد أوصاف املدرسة الوطنية 

 الجديدة أن لتفعيل الحياة املدرسية وسليتان هما: 

: توسيع قاعدة مؤسسات التفتح الفني واألدبي باعتبارها امتدادا ملجال الحياة املدرسية، السيما من خالل األولى

ء األندية التربوية، وتشجيع التلميذات والتالميذ على اإلنخراط فيها باعتبارها إطارا تنظيميا مهما لترسيخ قيم دعم وإرسا

بين  2املواطنة وفضائل السلوك املدني، ومناهضة السلوكات املشينة، وتنظيم املهرجانات الوطنية للتشبيك املوضوعاتي

 بداعية. األكاديميات في املجاالت الثقافية والفنية واال 

: انفتاح املؤسسة على محيطها االجتماعي واالقتصادي والثقافي عن طريق خلق الشراكات مع باقي الثانية

مكونات املجتمع بشكل يستجيب للحاجيات التنموية واملجتمعية امللحة، ويتماش ى مع ما يفرضه العصر من تحوالت 

قاع التكنولوجيات املتعددة وتفعيل الذكاءات املتعددة في مذهلة، تجعل من االنخراط في اقتصاد املعرفة ومسايرة إي

صدارة الرهانات التي يتعين على املنظومة التربوية تحقيقها. لتحقيق التحول التربوي املنشود الكفيل بإحداث التحول 

 املجتمعي الذي يطمح إليه الجميع.  

الحياة املدرسية في ست مقاربات، وست ولقد تولى دليل الحياة املدرسية تحديد الوسائل العملية لتفعيل 

 آليات، هي كاآلتي:  

 أوال: املقاربات. 

دور في إبراز املواهب والطاقات واإلبداعات وتنمية الحس الفني والجمالي لدى املتعلمين، من ملا لها  األنشطة التربوية: .1

 باإلضافة إلى ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية في ظل العوملة. 
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 وآليات التنسيق.واإلبداعية والفنية بين األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو إطار يوضح أليات ومواضيع االشتغال 
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وهي مجموعة من القدرات والكفايات املرتبطة بحياة الشباب واملراهقين، في شكل منهج متكامل  الحياتية:املهارات  .2

للنهوض  بأدوارهملبناء وتصحيح توجهاتهم السليمة، للقدرة على التكيف والسلوك اإليجابي، وتأهيلهم للقيام 

 باملجتمع واملساهمة في تنميته وازدهاره. 

التعليم باألقران وهو قيام الشباب بإرشاد أو مشورة غيرهم من الشباب من نفس العمر  ويسمى التثقيف بالنظير: .3

ونفس الخلفية، من خالل اتصال وجاهي فردي أو جماعي. ومفاد هذه املقاربة انتقاء مجموعة من األفراد وفق 

واضيع تتصل بحياتهم خضاعهم لتكوين خاص وملدة زمنية معينة، كي يصبحوا قادرين على تناول مإمجموعة معينة و 

 اليومية مع نظائرهم، بغية تبادل معارف وتنمية مهارات حياتية، وكذا تمرير رسائل تربوية لهم. 

بتكثيف الجهود ملحاربة بعض السلوكات املرفوضة خلقا وديانة والتي تسربت في اآلونة  محاربة الظواهر املشينة: .4

املخدرات والتدخين وغيرها، انسجاما مع مقتضيات امليثاق األخيرة إلى الوسط املدرس ي كالعنف والغش وتعاطي 

الوطني للتربية والتكوين الذي ينص على أن نظام التربية والتكوين باململكة املغربية يهتدي بمبادئ العقيدة االسالمية 

 وقيمها الرامية لتكوين املواطن املتصف باالستقامة والصالح، املتسم باالعتدال والتسامح.  

فهي تحقق إثراء خبرات املتعلمين واملتعلمات التربوية واملعرفية واالجتماعية، وتكسر جمود  الخرجات الدراسية: .5

 املناهج الدراسية، وتنمي حب االستطالع وزيادة القدرة على التفكير العملي باملالحظة واالكتشاف.

املوضوعات، ت وتقاسم التجارب حول مختلف والتي تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والخبرا امللتقيات والندوات: .6

 إلى التقريب بين مختلف وجهات النظر واآلراء املتنوعة وتوفير الفرص للدعم املتبادل والتعلم.   باإلضافة

 ثانيا: اآلليات. 

بالواقع هي آلية لتفعيل أنشطة الحياة املدرسية، وفضاء لتبادل وتعميق الخبرات والتعلمات، وربطها  األندية التربوية: .1

والرياض ي، وتهدف املحلي واآلني، ويشمل مجال التفتح العلمي والتكنولوجي واملنهي، ومجال التفتح الثقافي واالجتماعي 

لرفع من حس املشاركة واملبادرة لدى املتعلمين ال سيما املنتمين إليه، وتقوية الشعور باالنتماء الجماعي األندية إلى ا

 ودعم التثقيف بالنظير. وإذكاء روح التعلم التعاوني،

وتشمل مجلس التدبير، واملجلس التربوي، واملجالس التعليمية، ومجالس األقسام، وهي آلية  مجالس املؤسسة: .2

لتفعيل الحياة املدرسية، تعزز دور التالميذ من خالل إشراك ممثلين عنهم في أشغال بعضها، وتتولى تسيير شؤون 

 .  كوغير ذلالسنوي العام الذي يتضمن األنشطة التعليمية والتثقيفية املؤسسة كالنظام الداخلي والبرنامج 

شراف أطر إ: هي بمثابة مراكز محلية للوقاية ومناهضة العنف بالوسط املدرس ي، تحت خاليا االستماع والوساطة .3

واملتعلمات هيئة اإلدارة التربوية، وبتنشيط من األساتذة املتطوعين الذين يسهرون على تقديم املساعدة إلى املتعلمين 

يواجهون صعوبات وتعثرات إما على املستوى الدراس ي أو االجتماعي أو النفس ي، وتمكينهم من التواصل  نالذي

 وسط االجتماعي الخارجي.  واالندماج داخل الوسط املدرس ي، ثم داخل ال

م، 1993وهو جهاز أساس ي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل التي وقع عليها املغرب عام  برملان الطفل: .4

لة ءاء اململكة امكانية االلتقاء والتشاور والتعبير عن آرائهم ومساحوهو إطار يتيح لعدد من األطفال من مختلف أن
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من القضايا الوطنية خاصة تلك التي تهكم الطفولة، ويتوخى برملان الطفل املساهمة في  أعضاء الحكومة بشأن عدد

 ترسيخ ثقافة املواطنة وقيم الديموقراطية لدى الناشئة من خالل تنمية وعيها بحقوقها وواجباتها.

بشحذ همم تميز توهي من املحطات املهمة في املسار الدراس ي للمتعلمين واملتعلمات،  املهرجانات واملسابقات: .5

ذ تعطي لهم الفرصة الختيار ما يوافق قدراتهم ويشبع إالتالميذ واستنهاضها وتنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس، 

 ميولهم ويواكب مداركهم واستعدادهم الشخصيي، فتبرز مواهبهم وتنمي مهاراتهم العقلية والعلمية. 

ى حفظ الذاكرة، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، وربط املاض ي وهو آلية تهدف إل تخليد األيام الوطنية والدولية: .6

في  بالحاضر، ووضع التجربة الوطنية في صميم التجارب الدولية، بهدف تمثلها وترسيخ القيم الوطنية واالنسانية

من خالل السلوك اليومي للمتعلمين، وذلك عن طريق استغالل األيام املحتفل بها لربط ما هو محلي بالوطني والعاملي 

مجاالتها التي تتلخص في: التربية على حقوق اإلنسان واملواطنة، واملجال الثقافي والفني، ومجال الصحة، ومجال 

 البيئة والتنمية املستدامة. 

 : أثر الحياة املدرسية في الرفع من جودة التربية والتكوين.املحور الرابع

تتمثل املعايير التي تقاس على ضوئها جودة التعليم في املستوى املعرفي والثقافي للمتعلمين، وفي مدى قدرتهم على 

، ودرجة تمثلهم للقيم االسالمية والوطنية واملبادئ اإلنسانية، ومدى قدرتهم على االندماج في ةاملسؤولياالبتكار وتحمل 

 حياة املدرسية في الرفع من مستوى التربية والتكوين من خالل األبعاد اآلتية:  الحياة االجتماعية، وسنبين أثر تفعيل ال

 البعد املعرفي:  -أ

إن الحياة املدرسية تكسب املتعلم من خالل برامجها وأنشطتها تكوينا علميا منفتحا على مختلف املواضيع 

وغيرها، وهذا االنفتاح املعرفي خارج املقرر املعرفية من حساب وتاريخ وجغرافيا ولغات وفلسفة وعلوم طبيعية وفيزياء 

نظرة شمولية، قادرا على املساهمة ا الدراس ي يمنح للمتعلم املعرفة الالزمة واألساسية ليصبح في املستقبل باحثا ناجحا ذ

 في اإلنتاج املعرفي. 

 :البعد املهاري والقدرة على االبتكار -ب

أن نفخ الحياة في املدرسة بتوفير مجاالت اإلبداع واالبتكار كاألندية، واملسابقات الثقافية، والخرجات  كال ش 

املدرسية... سيمكن املتعلم من اكتشاف مهاراته وقدراته، ومن ثمة يعمل على تطويرها، باإلضافة إلى تشجيع املشاركة 

 ته مع اآلخرين. وتعزيز الفضول لديه وتمكينه من إدارة إحباطاته وتفاعال

 البعد التواصلي واالجتماعي وتحمل املسؤولية:  -ت

إن مختلف األنشطة التي توفرها الحياة املدرسية، ومختلف األدوار التي يتقلدها املتعلم في إطارها خاصة في 

األعمال التشاركية التي تمكن املتعلم من االحتكاك مع زمالئه والتفاعل معهم بمنطق املسؤولية وتقبل االختالف، لكفيل 

ؤولية والقدرة على التسيير، وهذا ما يسهل عليه اإلندماج في الحياة بأن ينمي لدى الطفل القدرة على التواصل وحس املس

 االجتماعية، ويجعله مؤهال للمشاركة في قضايا املجتمع، واإلسهام في تشخيص مشكالته وحلها.  

 البعد التربوي والقيمي:  -ث
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رجتمتها في ممارسات الحياة املدرسية هي املناخ التربوي واالجتماعي لتنمية قيم الناشئة بصورة متوازنة، وت

حياتية، حيث إن مكونات الحياة املدرسية التعليمية والترفيهية والثقافية تعمل على تكريس املظاهر السلوكية اإليجابية، 

والتحلي بحسن السلوك أثناء التعامل مع كل الفاعلين في الحياة املدرسية، خاصة وأن هذه البرامج تمر في جو يهتدي 

طنية، واملثل العليا، والسلوك اإلنساني الراقي تجاه املحيط، ومبادئ الديموقراطية، مما يجعل املتعلم بالقيم الدينية والو 

يتربى على القيم بصورة مباشرة وواقعية أكثر تأثيرا من مجرد التنظير والتأمل، وهو أمر يتيح للمشرفين على الحياة 

 املدرسية قياس مدى تحصيل املتعلمين للقيم وتمثلها. 

 نخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع املعرفة: اال  -ج

إن االنخراط في اقتصاد ومجتمع املعرفة بات أمرا حتميا لكل من يصبو إلى تحقيق التنمية، وال يمكن تحقيق 

ذلك إال بإعادة النظر في التربية والتكوين باعتبارها أساس تقدم الشعوب ونهضتها، وما تفعيل الحياة املدرسية إال دعوة 

واإلبداع، كل ذلك من أجل نشر الثقافة، وتطوير  دالتفكير والنقادة النظر في نظام التربية والتكوين بهدف تنمية إلى إع

الجوانب الحوارية، وإكساب املتعلمين كفايات وقدرات تمكنهم من التصرف بذكاء، وتكسبهم القدرة على مواجهة 

املجال  ما هو محلي، وتفتح لهم آفاق التفوق والتميز، وتفسح لهالوضعيات املشكلة التي تولدها الصلة بينما هو عاملي وم

لولوج العالم الرقمي والتكنولوجي، وتلك من أهداف الرؤية االستراتيجية التي تروم جعل املدرسة قاطرة لتعزيز موقع 

الوظيفي  املغرب في مصاف البلدان الصاعدة بتقوية االنخراط الفاعل في مجمع املعرفة القائم على االستعمال

لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وربط البحث واالبتكار بالتنمية، وتحفيز القطاع االقتصادي على االنخراط في هذه 

 الدينامية، وتشجيع التفوق واالمتياز.

  :خاتمة

لم تعد املدرسة اليوم فضاء للتعليم والتلقين منعزلة عن املجتمع، بل صارت مدرسة الحياة وفضاء للسعاة 

 .واألمان، يشعر فيها املتعلم بالدفء والحميمية وشاعرية االنتماء

إن املدرسة التي ينشدها امليثاق الوطني للتربية والتكوين هي التي يتحقق فيها االندماج بإيجابية واقتناع، ويتحقق 

وحقوق اإلنسان، ويكون فيها التنشيط بتخطيط محكم، ينعم فيها الفاعلون التربويون بالسعادة والحرية والديموقراطية 

فيها املتعلمون محور االهتمام، يتربون فيها على نبذ العنف والتطرف واالنعزالية، ويتبنون مبدأ الحوار البناء واملشاركة 

الفعالة مع باقي املتدخلين في تفعيل الحياة املدرسية وتنشيطها في رحاب املحبة والصداقة، وفي جو مفعم بالحيوية 

بالقيم النبيلة، والسلوك الحسن. انها مدرسة منفتحة على محيطها االقتصادي واالجتماعي والثقافي، والنشاط، ومهتد 

دون يساهم في تطويرها كل األطراف املعنية من جماعات محلية ومؤسسات إنتاجية وجمعيات ومنظمات وسائر الفاعلين 

 .والتتبع والحرص على املستوى املطلوبإغفال دور اآلباء واألمهات ومسؤولي األسر في املشاركة باملراقبة 

إن نفخ روح الحياة في املدرسة بتفعيل الحياة املدرسية كما رسمتها املراجع واملقررات الوزارية لجدير بأن يؤتي 

أكله في حينه، وكفيل بأن يمنح للدولة واملجتمع جيال من الشباب الصالح، املتشبع بالقيم اإلسالمية، املتمسك بثوابته 
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الدينية والوطنية، املتمثل للمبادئ الديموقراطية، القادر على مواجهة تحديات العوملة، املسهم في البناء الحضاري 

 والتنمية الشاملة. 

إن تفعيل الحياة املدرسية هو الذي عليه رهان النهضة التربوية، وهو أمر يستدعي تظافر جهود كل األطراف 

 لحياة، نشيطة ومتطورة نحن في أمس الحاجة إليها. املعنية بذلك، لخلق مدرسة مفعمة با
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Résumé : 

Cet article tente de mettre en exergue l'état des lieux d’un secteur vital au Maroc qui a subi, à l'instar 

du reste de monde, plusieurs épreuves réelles, notamment au temps de la crise sanitaire mondiale causée 

par le « Covid 19 », qui est le secteur de l'enseignement supérieur, ainsi d'étudier quelques défaillances à la 

lumière des réformes successives que le secteur a connue, dont la dernière est la révision de 2014. Dans ce 

sens, les efforts d'experts spécialisés en la matière se sont conjugués afin de protéger et promouvoir ce 

secteur important, vu qu’il constitue, non seulement, un pilier de base au sein des composantes 

stratégiques de l'État, mais aussi un levier principal sur lequel gage le pays pour réussir le processus du 

développement humain et durable. Ainsi, en améliorant sa qualité avec une bonne gestion, nous lui 

permettant de relever les défis actuels qu’affronte ce secteur notamment l’adaptation de l’enseignement 

avec les exigences mondiales et l’acquisition des savoirs contemporaines partagés à l’échelle international 

et qui s’appuient sur l'innovation technologique et l'intelligence artificielle. 

A cet égard, la Commission Spéciale du Modèle de Développement au Maroc a insisté, dans son 

Rapport Général, sur la nécessité de renforcement du rôle de l'institution universitaire, en tant qu'interface 

officielle de l'enseignement supérieur, et d'y développer la recherche scientifique, par l’allocation d'autres 

ressources de financement, en plus des budgets officiels alloués par l'État en faveur de la recherche dans 

diverses sciences. Ainsi, la Commission du M.D. préconise de mettre en place des mécanismes 

d'évaluation indépendants, qui permettraient, premièrement, de tirer un énorme potentiel de 

connaissances offert par les bases de données internationales, et deuxièmement, d'assurer la qualité et la 

sobriété de la recherche vis-à-vis la situation actuelle de l'enseignement supérieur dans le contexte 

marocain, qui nécessite une mise à jour numérique et une bonne gouvernance du système administratif 

lié en particulier à la recherche scientifique, et développer les dispositifs de formation des chercheurs pour 

acquérir leurs compétences et renforcer leurs capacités, et aller de pair en cours avec le système de mise à 

niveau et de formation continue des ressources humaines. 

mailto:achraf.imaounen@uit.ac.ma
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 ملخص:

ارات حقيقية، ومن أبرزها وضع األزمة يحاول هذا املقال رصد وضعية قطاع حيوي باملغرب خضع لعدة اختب

، وهو قطاع التعليم العالي، على غرار باقي دول العالم، وكذلك تحليل بعض 19العاملية التي أحدثها فيروس كورونا كوفيد 

، حيث تظافرت جهود الخبراء م2014وآخرها مراجعة االختالالت في ضوء اإلصالحات املتتالية التي عرفها القطاع 

املتخصصين في هذا الشأن من أجل التفكير الحازم للحفاظ على هذا القطاع الهام، باعتباره ركيزة أساسية ضمن 

، وتحسين جودته وتدبير شأنه على النحو املستدامةاملقومات االستراتيجية للدولة، ورافعة أساسية في مجال التنمية 

تحديات الراهنة، واملتمثلة في ضرورة مواكبة التطورات العاملية املتسارعة، واالستفادة من الذي يمكنه من رفع أهم ال

 املعرفة الحديثة التي تتركز على االبتكار التكنولوجي والذكاء االصطناعي.

وفي هذا السياق تأتي أهمية تقرير النموذج التنموي الجديد باملغرب، حيث شدد على الحاجة إلى تعزيز دور 

سسة الجامعية باعتبارها الواجهة الرسمية للتعليم العالي، وضرورة تطوير البحث العلمي بها، وذلك من خالل إيجاد املؤ 

مصادر تمويلية أخرى إلى جانب امليزانيات الرسمية التي ترصدها الدولة للبحث في مختلف العلوم، باإلضافة إلى وضع 

على  االستفادة من إمكانيات املعرفة الهائلة التي تتيحها قواعد البيانات تساعد  ، التي من شأنها أنلتقييممستقلة لآليات 

العاملية، وتضمن رصانة األبحاث وجودتها، مع ما يتطلبه وضع التعليم العالي الراهن في السياق املغربي من تحديث رقمي 

كوين الباحثين، بما يحقق ، وتطوير مناهج تعلى الخصوص وبحكامة جيدة للنظام اإلداري املتعلق بالبحث العلمي

 كفاءاتهم ويعزز قدراتهم، ويسير جنًبا إلى جنب مع نظام االرتقاء والتدريب املستمر للموارد البشرية.

االصالحات، التنمية املستدامة، البحث العلمي، ضمان الجودة، التحديات  الكلمات املفاتيح: جودة التعليم العالي،

 االستراتيجية.

INTRODUCTION : 

D’après la Déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur pour le 21éme siècle de l’UNESCO, ce 

dernier exerce une triple fonction d’éducation, de formation et de recherche. Sa mission principale est de 

« contribuer au développement durable et à l’amélioration de la société dans son ensemble »1. Or, Les 

universités et les établissements d’enseignement supérieur sont un terreau fertile pour les idées nouvelles, 

                                                           
1 UNESCO, 1998. Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur, L’enseignement supérieur au XXIe siècle 

Vision et actions, Paris, 5-9 octobre 1998. 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_fre.htm. Accès 20/4/2014.  

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_fre.htm.%20Accès%2020/4/2014
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l’innovation et la recherche, façonnant des secteurs-clés comme la santé et les énergies renouvelables, 

ainsi que les politiques visant à édifier des sociétés cohésives et justes.  

Aujourd’hui, l’évolution exponentielle et la transformation constante sont des thèmes récurrents qui 

cadrent l’Enseignement Supérieur (ES). Le secteur se développe rapidement et attire de plus en plus des 

clients (les étudiants), les établissements d’enseignement supérieur (EES) et les programmes de formations 

se sont beaucoup diversifiés et sont souvent privatisés. Dans le même cadre, et selon une analyse récente 

de l'IIPE1  et du Rapport Mondial de Suivi de l’Education (RMSE) de l’UNESCO, seulement 1% des plus 

pauvres étudie plus de quatre ans dans l’enseignement supérieur, alors qu’ils sont 20% parmi les plus 

riches.  

En conséquent, la qualité des établissements et de leurs programmes est de plus en plus examinée, partout 

dans le monde, suscitant un peu partout la mise en place de mécanismes d’assurance qualité (AQ). Les 

gouvernements contrôlent également la qualité des Etablissements d’Enseignement Supérieur (E.E.S.) 

et/ou leurs programmes, en confiant périodiquement à des organismes externes la mission d’effectuer un 

état des lieux, dans le cadre de procédures d’agrément et d’audit ou bien d’évaluation de la qualité. Dans 

ce contexte, et bien qu’obéissant d’abord à des facteurs externes, de nombreux E.E.S. ont renforcé leurs 

processus pour garantir la qualité académique et l’employabilité en mettant en place des mécanismes 

d’Assurance Qualité Interne (A.Q.I.).  Par exemple, beaucoup d’entre eux revoient régulièrement leurs 

programmes académiques et s’assurent de leur adaptation au marché du travail. Pour cela, ils collectent 

systématiquement des données auprès des étudiants, des diplômés et des employeurs. En même temps, ils 

rencontrent bien des difficultés pour mettre en œuvre des méthodes d’Assurance Qualité Interne. Leurs 

systèmes d’information sont souvent incapables d’analyser la qualité en termes de rétention et 

d’achèvement des étudiants, si bien que les informations recueillies ne sont pas exploitées aux fins de la 

planification, de l’affectation des ressources et de la prise de décision, et que les résistances à l’A.Q.I. ne 

sont pas rares. 

En outre, l’instabilité et la mauvaise qualité des prestations dans l’enseignement supérieur dans sa 

globalité peut coûter trop cher, et propager une véritable onde de choc dans l’ensemble du système 

éducatif. Il est indispensable de protéger ce secteur dans les situations de conflit et de crise. Le haut degré 

                                                           
1 L’Institut International pour la Planification de l’Education 
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de compétences qu’il offre est un atout majeur pour reconstruire un pays. Or, trop souvent, les mesures 

visant à atténuer les effets dévastateurs des crises sur l’éducation négligent l’enseignement supérieur.  

En revanche, la place occupée par l’enseignement supérieur au niveau mondial, rend impératif, non 

seulement de traiter ses problématiques, ses défaillances, et ses limites, mais aussi d’exposer et d’étudier 

ses pistes et perspectives de développement an niveau régional et national. Les universités et les autres 

établissements de l’enseignement supérieur sont l’usine de production scientifique, dans les domaines de 

recherche sur lesquels se gage le développement du pays, tel que la santé, les énergies renouvelables, les 

sciences de gestion, les sciences sociales, et autres.  

Concernant les Objectifs de Développement Durable (O.D.D.) dont s’inscrit le Maroc, l’enseignement 

supérieur joue un rôle crucial dans l’évolution des Nations et s’inscrit dans la même perspective du 

développement mondial. Son impact va au-delà de dicter les moyens d’atteindre le quatrième objectif 

éducatif de développement durable (ODD4), mais aussi l’ensemble des dix-sept objectifs de l’agenda 

2030. 

C’est dans ce contexte, que s’inscrit le Rapport Général sur le Nouveau modèle de développement (NMD), 

qui a été présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 25 mai 2021, par donner des recommandations, 

afin d’améliorer l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au Maroc à l'horizon 2035. Pour ce 

faire, il prévoit son projet « Pari du Savoir «, tout autant un levier pour l’égalité des chances et une rupture 

majeure avec la représentation de l’enseignement supérieur et de l’éducation, de façon plus générale, 

comme facteur de reproduction des inégalités. 

Parallèlement, c’est aussi l’occasion de réinventer un secteur d’enseignement supérieur marocain capable 

de répondre pleinement aux pressions et aux défis d’aujourd’hui, ainsi que de préparer les étudiants à un 

avenir meilleur.  Des changements systémiques et institutionnels s’imposent pour garantir un niveau 

optimal de qualité et de pertinence dans ce contexte de croissance. Il faut adapter les programmes aux 

exigences d’un avenir vert, lutter contre la corruption et la fraude, ainsi qu’ouvrir – virtuellement et 

physiquement – l’accès aux campus au plus grand nombre. 

A cet égard, plusieurs questions se posent en débat. Que signifient d’abord les concepts qualité et 

assurance qualité ? et Quand nous pouvons juger la qualité d’un établissement d’enseignement supérieur 

? Quels mécanismes pourraient assurer la qualité de l’enseignement supérieur offert par les 
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établissements marocains ? Et enfin, quels sont les apports du Nouveau Modèle de Développement en 

matière de recommandations et orientations stratégiques ? 

A travers cet article, nous essayerons de répondre à l’ensemble de ces questions posés de jeter la lumière 

sur le concept de la qualité et celui de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, pour faire une 

étude hélicoptère sur l’histoire du concept au niveau mondial, afin d’arriver au contexte marocain, dont 

s’inscrit essentiellement, ce travail de recherche. Par la suite, nous allons exposer, analyser et étudier 

l’ensemble des recommandations présentés par la C.S.M.D. afin de développer en continu et corriger les 

défaillances que connait l’établissement universitaire marocain. 

La Qualité et l’Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur  

S’interroger sur l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur ne peut se faire sans définir d’abord ce 

que l’on veut dire par qualité, et plus précisément par qualité dans l’enseignement supérieur. La définition 

la plus courante est celle de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) à savoir » l’aptitude d’un 

ensemble des caractéristiques d’un produit ou d’un service à satisfaire des besoins exprimés ou implicites 

». Dans ce contexte, quatre définitions ont été identifiés par Harvey et Knight (1996), à savoir :  

- La qualité s’agit d’un processus de changement qualitatif qui apporte une valeur ajoutée aux 

étudiants (transformation).  

- La qualité est liée à l’excellence et l’élitisme (exceptionnelle). 

- La qualité met l’accent sur les processus et leurs spécifications et liée au zéro défaut (perfection). 

- La qualité est définie en termes de retour sur investissement. Elle est liée aux notions d’efficacité 

et d’efficience.  

De son coté, et selon une recherche effectuée sur un échantillant des cadres supérieurs des établissements 

d’enseignement supérieur, Lomas (2001) propose que l’adéquation aux objectifs et la transformation 

semblent être les deux définitions les plus appropriées de la qualité.  

Dans le même contexte, la qualité dans l’enseignement supérieur s’est orientée vers la performance et a 

adoptée l’approche de la valeur-ajoutée (Koslowski, 2006), cette approche consiste à mesurer un 

ensemble de compétences que l’étudiant devrait acquérir par une éducation universitaire. Koslowski 

(2006) met le point sur » la valeur ajoutée « en tant que définition de la qualité en révélant qu’après avoir 
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été dominé, à la fin des années 1990, par la gestion totale de la qualité et l’amélioration de la qualité en 

continu. 

En revanche, la notion de la qualité de l’Enseignement Supérieur est essentiellement liée à une culture 

d’évaluation, ainsi qu’elle peut être entendue de plusieurs façons, raison pour laquelle il faut intégrer le 

contexte. Cependant, l’UNESCO donne la définition suivante « la qualité dans l’enseignement supérieur 

est un concept dynamique, à plusieurs dimensions et plusieurs niveaux, qui se rapporte aux paramètres 

contextuels d’un modèle éducatif, aux missions et objectifs des établissements, ainsi qu’à des références 

spécifiques dans un système, un établissement, une formation ou une discipline donnée »1.  

En outre, si la qualité est définie par la création de valeur, la fixation des objectifs et leurs atteinte, la 

capacité de satisfaction des exigences des parties prenantes, et enfin l’orientation vers l’excellence (Van 

Damme, 2003), le terme d’Assurance Qualité (A.Q.) est de plus en plus utilisé pour désigner le niveau de 

résultat académique atteint par les diplômés d’enseignement supérieur, sont maintenus et améliorés (Dill, 

2010). Quant à sa définition, elle représente un système basé sur le principe que chacun dans 

l’organisation a la responsabilité de maintenir et renforcer la qualité du produit ou du service (Chaffee & 

Sherr, 1992).  

D’après l’Organisation International de la Normalisation (ISO), il s’agit de » l’ensemble des actions 

préétablies et systématiques pour donner la confiance appropriée en ce qu’un produit ou service satisfera 

aux exigences données relatives à la qualité ». Pour le Réseau International des Agences d’Assurance 

Qualité dans l’Enseignement Supérieur définie l’assurance qualité par : » ... l’assurance qualité peut être 

liée à un programme, une institution ou tout un système d’enseignement supérieur. Dans chaque cas, 

l’assurance qualité est l’ensemble des attitudes, objets, actions et procédures qui, de par leur existence et 

leur utilisation, et avec les activités de contrôle de la qualité, s’assure que les normes académiques 

appropriées sont maintenues et améliorées dans et par chaque programme » (Antony 2006).  

Donc, le but de la certification de l’assurance qualité est « de démontrer au client sa compétence et son 

savoir-faire en matière de qualité de l’offre, et de démontrer la maîtrise des processus de réalisation sans 

pour cela s’attacher à la performance du produit «2. Les parties prenantes, dans le cas de l’enseignement 

                                                           
1 IIPE/UNESCO - Module N°2. 
2 www.iso.org   
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supérieur, sont « ces groupes qui ont, entre autres, un intérêt dans la qualité des provisions et standards 

des sorties. Ceci inclut le gouvernement, les employeurs, les étudiants, les employés académiques et 

administratives, les managers institutionnels, les étudiants potentiels et leurs parents, les contribuables »1. 

L’histoire de la qualité dans l’Enseignement Supérieur aux Etats-Unis 

L’histoire de la qualité dans l’enseignement supérieur aux Etats-Unis a vu le jour sous la forme d’une 

action volontaire et autorégulatrice (Rhoades & Sporn 2002 ; Ewell 2007). Son apparition est marquée par 

une multitude des formes d’enseignement supérieur sans avoir des standards centralisés définis. Au 

19éme siècle, l’intervention des pouvoirs politiques de l’Etat aurait été inévitable afin d’arrêter le 

bouleversement que connait les systèmes d’enseignement supérieur durant cette époque (van Vught & 

Westerheijden 1994). 

La seconde moitié du 19éme siècle a connu la fondation des associations d’accréditation, qui sont des 

organisations non gouvernementales et à but non-lucratif qui se répartissent en deux classes : 

Associations professionnelles qui se chargent de l’accréditation des programmes, et associations 

régionales qui s’occupent de l’accréditation des établissements. Dans ce contexte, les établissements 

universitaires ont choisi de prendre l’initiative afin de développer deux processus d’évaluation de la 

qualité : l’accréditation des programmes d’études et des établissements universitaires, et l’évaluation 

périodique de la qualité des programmes d’études (Kells 1999).  

De 19652 au début des années 1980, l’enseignement supérieur connaît une rapide croissance qui est à la 

fois due à l’apparition de nouveaux établissements et à l’élargissement des établissements publics déjà 

existants. Certains Etats ont essayé de mettre en place les structures organisationnelles qui seront plus tard 

la base sur laquelle vont s’appuyer les démarches d’assurance qualité, afin de gérer cette expansion. 

L’accréditation commence à acquérir un nouveau rôle fédéral, notamment par la mise en œuvre des 

SHEEO (State Higher Education Executive Officers), dans nombreux Etats. Ces entités devaient gérer 

l’augmentation du nombre d’étudiants et même recommander des politiques de financement. Pendant 

cette période, les établissements sont obligés de rendre compte des rapports de gestion (portant sur l’accès 

et l’efficience) à l’intention des SHEEO. Il faut noter que dans ces rapports, on donne peu d’importance aux 

                                                           
1 Harvey, L., 2004–14, ibid. Stakeholder 
2 L’année de la parution de la loi sur l’enseignement supérieur au Etats-Unis 
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processus d’enseignement – apprentissage et aux résultats obtenus par les étudiants. La notion de la 

qualité, durant cette époque, s’exprimait par la réputation ou bien le prestige de l’établissement.  

A partir des années 1970, les gestionnaires académiques avaient mis en place des évaluations 

d’enseignements dans les universités, en relation avec l’évolution dans la carrière et la promotion. Même 

si de nombreux enseignants universitaires les appréciait comme « un mal nécessaire » (Benson et Lewis 

1994, p. 195). Je note qu’il y a toute une littérature qui s’est développée au sujet des évaluations des 

enseignements, ainsi sur les critères utilisés pour évaluer l’activité d’enseignement dans les universités 

(Aleamoni 1976 ; Feldman 1978, 1989 ; Kulik et McKeachie 1975 ; Kulik 2001 ; Cashin et Downey 1992). 

Lors du début des années 1980, plusieurs facteurs ont apparus qui contribuait à rendre l’assurance qualité 

un instrument d’action à part entière, à la fois dans les stratégies de gestion des universités et dans les 

politiques gouvernementales. Au moins trois facteurs importants y ont contribué :  

- Le nombre d’étudiants augmente de plus en plus ;  

- L’impact du rapport fédéral A Nation at Risk (USDOE, 1983) qui montrait le déclin de la qualité de 

l’enseignement primaire et secondaire ;  

- Le changement d’approche politique de l’enseignement supérieur : l’enseignement supérieur n’est plus 

envisagé en tant qu’utilité sociale, mais comme investissement stratégique ou » bien public « qui doit 

contribuer au développement économique (Ewell, 2002, 2007). 

Pendant les années 1990, les indicateurs de performance représentaient l’instrument privilégié par les 

Etats-Unis, afin de contrôler l’enseignement supérieur. Les établissements universitaires avaient adopté 

des stratégies et des méthodes pour développer les processus liés à la qualité et sa garantie, en mesure de 

fournir les preuves de leur compatibilité. Par conséquent, l’enseignement supérieur a connu un fort 

développement en matière des comparaisons entre les établissements universitaires, en se basant sur des 

indicateurs de performance communs, ce qui a par conséquence l’assurance qualité devient de plus en 

plus envisagée au Etats-Unis. Le fait de mettre en place un processus qui consiste à suivre des programmes 

de formation dans l’enseignement supérieur est considéré comme un investissement stratégique. Sans 

oublier que Cummings (1996) présente les caractéristiques principales de l’université-service ou Clark 

(1998) décrit l’université entrepreneuriale, ils affirment que la planification de la gestion professionnelle et 

de l’administration de l’établissement universitaire sont des composantes aussi importantes dans la 
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stratégie admise par l’université. L’enseignement supérieur des Etats-Unis a connu l’inclusion de Total 

Quality Management (TQM) au niveau de la gestion stratégique de la qualité (Marchese, 1998). 

Enfin, l’apparition de nombreux aspects et changement a marqué le début des années 2000 (Ewell, 2007). 

Cette fois, Le marché et non pas les Etats, augmente les pressions en faveur de la compétitivité qui 

influence par conséquent le comportement des établissements universitaires. Le gouvernement fédéral a 

exercé une pression de sa part, qui consiste à donner de l’attention particulière aux résultats de 

l’apprentissage des étudiants. Ensuite, un autre aspect porte sur l’ouverture au public en matière de 

publication des résultats des évaluations, or, il parait nécessaire de fournir de l’information plus détaillée 

sur les forces et les faiblesses des programmes d’étude. Un dernier changement, celui qui concerne la 

transition des techniques d’évaluation, d’une version traditionnelle qui visite les pairs sans formation 

particulière en évaluation, vers une autre version qui s’est appelée » l’audit académiques » (importé de 

l’Europe, d’Asie et d’Australie). Cependant de nombreuses craintes existent à ce sujet de l’ouverture au 

public comme, par exemple, l’altération de l’information suite à la perte de la confidentialité. 

L’histoire de la qualité dans l’ES en Europe 

Au contraire des Etats-Unis, dans laquelle la qualité est initiée par les universités mêmes dans un 

environnement de plus en plus ouvert et concurrentiel, en Europe, c’est aux Etats qu’incombe le 

mouvement vers la gestion par la qualité afin de réguler les systèmes d’enseignement supérieur. 

Vers les années 1980, le rythme socioculturel, économique et politique est moins accéléré. Seuls trois 

pays, Angleterre, France et Pays-Bas, mettent en place des agences d’assurance qualité. Dans ce cadre, 

Neave (1997) appréciait la frénésie du transfert des démarches d’assurance qualité d’un coté à l’autre de 

l’Atlantique et une fois en Europe, de l’Ouest vers l’Est. 

Après 1990, de nombreuses agences sont instituées par plusieurs Etats européens, qui traitent d’assurance 

qualité dans l’enseignement supérieur. La culture politique des Etats et leur méthode traditionnelle d’agir 

dans l’ES ont donné une diversité au niveau des mécanismes d’assurance qualité instaurés en Europe. 

Dans ce contexte, nous distinguons deux types de pays, d’une part, les pays de l’ex-Europe communiste, 

où l’Etat a joué un rôle traditionnel dans l’ES, qui consistait à mettre en place des dispositifs d’assurance 

qualité plus centralisateurs. D’autre part, dans des pays comme la Suisse, la Norvège ou la Finlande, par 

exemple, l’assurance qualité apparait comme résultat des négociations entre les associations des 
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universités et l’Etat (Tomusk 2000 ; Perellon 2003 ; Välimaa, 2004 ; Stensaker 2004). Dans la même 

période, il ne faut pas marginaliser le rôle des chercheurs dans le transfert des modèles d’assurance qualité 

des Etats-Unis vers l’Europe, avec des transformations économiques et sociétales favorisant l’installation 

de la culture de la qualité dans l’ES européen. 

Le 19 Juin 1999, la Déclaration de Bologne a été signé par les pays participants, elle exprime la volonté et 

l’implication des ministres européens d’éducation de mettre en place des réformes suivant un cadre 

commun de références, afin de réguler l’enseignement supérieur dans leur pays. Plusieurs axes de réforme 

sont ainsi convenus, dont « la promotion de la coopération européenne en matière d’assurance qualité à 

l’horizon 2010 « qui est le cinquième des six objectifs de réforme mentionnés dans cette déclaration 

intergouvernementale. A partir des années 2000, tous les développements en matière de la qualité de l’ES 

sont liés au processus de Bologne. Il faut observer que la Déclaration de Bologne est un accord politique 

simple, qui vise essentiellement d’accréditer et d’unifier le système éducatif d’enseignement supérieur 

européen dans sa globalité, et que chaque pays l’intègre à sa manière dans le contexte de son pays. 

Ensuite, L’association des universités européennes s’occupait du lancement du premier projet européen 

sur la qualité dans l’enseignement supérieur, relié à la déclaration de Bologne. Dans ce contexte, les débats 

révèlent l’absence du consensus et de soutien européen à une approche commune dans le domaine de la 

qualité.  

Les années 2000 ont été marqué par la naissance d’un nouveau projet sur la qualité de l’enseignement 

supérieur1, financé par la commission européenne. A ce propos, le nouveau projet vise essentiellement à 

développer la capacité de l’établissement universitaire d’agir au nom de la qualité. Actuellement, les 

développements économiques et politiques ont permis d’imposer un changement de perspective très 

important en matière de la qualité, et la rendre comme outil de gestion de l’établissement universitaire ou 

comme outil de gestion étatique du système d’enseignement supérieur, qui est en relation avec la 

Nouvelle Gestion Publique (NGP). Dans plusieurs pays européens. Dans le même sens, Braun (2001) 

distingue entre une NPG corporatiste, dont collaborent la communauté académique et les leaders 

politiques et universitaires dans la prise de décision et l’élaboration des dispositifs de qualité. Et une NPG 

entrepreneuriale que nous pouvons la trouver, par exemple, dans des pays où la communauté 

académique est entrain de restructurer ses valeurs après des régimes totalitaires. 

                                                           
1 Il s’agit du projet intitulé Quality culture, mis en œuvre en plusieurs phases, entre 2002 et 2006.   
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Histoire et état des lieux de l’Enseignement Supérieur et sa qualité au Royaume du 

Maroc 

De son côté, le Maroc a pu bénéficier des expériences des Etats-Unis et des pays Européens leader dans le 

domaine, en matière de stratégies, de politiques et de réformes. La création de nombreuses structures 

notamment à partir des années 1970 n’a pas remis en cause la dualité du système : secteur sélectif, versus 

secteur non sélectif. Sous l’effet de la massification, le système sera étendu et décentralisé à partir des 

années 1990. Dans cette extension, la professionnalisation des formations a pris une grande ampleur, 

mais en respectant une certaine hiérarchie : d’une part des formations professionnalisantes à accès régulé 

dans des Ecoles supérieures de technologie, des Facultés des sciences et techniques, Ecoles nationales de 

commerce et de gestion, etc., et d’autre part, des licences appliquées à accès ouvert à l’Université. 

Avant 2002 sur le plan managérial, l'université marocaine se présentait comme la somme arithmétique 

d'un ensemble d'établissements plus ou moins autonomes au plan de la structure d'organisation, d'où 

vient un problème au niveau de la chaîne de gestion en matière du gaspillage et d'absence d'économies 

d'échelles. La loi 01-00 est venu essentiellement pour consacrer un changement radical sur ce plan en 

normalisant l'Université et en intégrant fonctionnellement ses composantes.  

Introduite par la Loi 01-00, la réforme LMD a été adoptée en 2002 par le Ministère de l’enseignement 

supérieur et confiée au Comité d’Animation, de Pilotage et de Suivi de la Réforme (CAPESUR) composé 

des 14 recteurs et présidents d’universités, de doyens, de directeurs d’établissements d’enseignement 

supérieur et de représentants du syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNESup). Ce comité est 

pour rôle d’orienter la réforme, en étroite collaboration avec la CPU (Paris) en particulier sous la forme de 

Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) à hauteur de 4,33 millions d'euros pour la coopération française et un 

apport marocain de 3 millions d'euros, en soutien à la réforme. Ce soutien (Benchenna, 2009) s’est traduit 

aussi par un programme franco-marocain (2004-2007) dit "Appui à la Réforme de l'enseignement 

supérieur marocain" (ARESM) dans lequel se sont impliqués 14 universités marocaines et 39 universités 

françaises. 

Dans un état des lieux dressé peu après l’introduction de la réforme LMD, Basfao1 (2005) juge au contraire 

très sévèrement l’ancien système en soulignant des dysfonctionnements en particulier dans le secteur 

                                                           
1 Membre de l’équipe des animateurs de la réforme LMD au Maroc. 
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ouvert qui inscrivait selon lui 90% des bacheliers, notant que la durée moyenne pour obtenir une licence 

était de 9,33 années, soit un surcoût de 230% ; le taux moyen de déperdition dans le premier cycle était de 

plus de 50%. Parmi les nombreux facteurs invoqués pour expliquer cet état, Basfao cite l’insuffisance de la 

motivation chez les étudiants, le manque de préparation pour l’enseignement supérieur et un hiatus entre 

la langue de l’enseignement fondamental (primaire et collège) et celle de l’enseignement supérieur. 

Le rapport officiel du Ministère de l’Education nationale (MEN-ESFCRS, 2008) est critique à l’égard des 

nouveaux inscrits dans les filières LMD. Car 75% des bacheliers s’orientent vers les Lettres et Sciences 

Humaines et les Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, au détriment des filières techniques et 

professionnelles, donnant en principe des compétences plus recherchées sur le marché du travail. 

Après l’évaluation en janvier 2008 du programme ARESM franco-marocain pour la période 2004-2007, le 

Ministère de l’enseignement supérieur a approuvé la prolongation du programme pour la période 2008-

2010, sur les trois volets visés par ce programme, gouvernance, formation et recherche scientifique. Au-

delà de cette normalisation, les responsables visent deux autres objectifs ; d’une part, rendre l'université 

marocaine en mesure d'exporter son savoir-faire acquis grâce à ce projet dans le cadre d'une coopération 

triangulaire (Ibid.). D’autre part, en vue d’attirer des investisseurs étrangers dans l’enseignement supérieur. 

Ces objectifs permettent de penser que l’Etat cherche à rentrer dans ce que l’UE appelle l’économie de la 

connaissance. Or, pour ouvrir le marché marocain de la formation supérieure aux investisseurs étrangers, 

l’Etat a besoin aussi de développer quantitativement et qualitativement son secteur d’enseignement 

supérieur et de recherche. Dans ce cadre qu’est venue la décision du gouvernement pour définir en 

octobre 2009 un programme » d’urgence 2009- 2012 «, étalé sur quatre années pour l’enseignement 

supérieur et la recherche. Les principaux apports du Programme d’Urgence ont consisté à introduire le 

principe de la contractualisation sur la base d’objectifs précis et de moyens identifiés et de ressources 

affectées. En outre, cette contractualisation était pluriannuelle (4 ans), ce qui a permis de disposer de plus 

de visibilité sur l’évolution du système dans sa globalité. Ainsi a émergé un nouveau mode de gestion axé 

sur les résultats, corollaire de la redevabilité. En effet, des rapports à mi-parcours et des rapports annuels 

furent produits durant les années 2009, 2010 et 2011. Ils retracent clairement les réalisations atteintes par 

chaque université et pour chaque composante en les comparant aux objectifs fixés. Ces rapports 

soulignent des difficultés que l’État se doit d’aplanir en tant que régulateur. 
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Selon le Rapport de l’enseignement supérieur (2018)1 le pilotage de l’enseignement supérieur doit 

impérativement passer par des indicateurs qui rendent compte de l’état des progrès réalisés. La tentative 

de la tutelle, lors du lancement du Programme d’Urgence, de concevoir une batterie d’indicateurs pour 

apprécier le rendement des universités, pourrait être actualisé et servir de base à un pilotage par le suivi 

des indicateurs. Un tel processus ne peut se réaliser sans un système d’information fiable et uniforme pour 

échanger les données entre les universités à l’administration centrale, alors que les décisions politiques, et 

la planification stratégique sont nécessairement tributaires d’un système national d’information 

harmonisé et fiable en vue de fonctionner comme un outil d’aide à la prise de décision. 

En effet, La révision de 2014 s’appuyait sur le programme gouvernemental de 20122. L’axe de ce 

programme gouvernemental » Rayonnement de l’université marocaine en termes de formation et de 

recherche scientifique « prévoyait en effet dans son levier 4 (renforcement et mise en œuvre des 

programmes sociaux) de procéder à : » l’évaluation globale des formations pour améliorer la qualité de 

l’enseignement supérieur à travers particulièrement la réforme du cycle licence. L’objectif fut de renforcer 

les compétences et les aptitudes personnelles des étudiants en leur apportant la maîtrise des langues, de la 

communication et des technologies de l’information ainsi que la transmission de la culture de 

l’entreprenariat… «3. 

L’introduction des institutions sous le chapitre de ‘bonne gouvernance’ par la nouvelle Constitution 

(2011) a amené dans son sillage une modification du Conseil Supérieur de l’Enseignement et de ses 

missions, qui devient le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique. 

Toujours en termes de bonne gouvernance, le Gouvernement créa en 2014 l’Agence Nationale 

d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ANEAQ) 

(loi 80-12, BO n° 6284 du 21 août 2014). Cette création, intervenue en 2014 fut opérationnelle en 2016. 

Il est particulièrement positif de relever que ce processus a permis de développer une capacité nationale 

endogène à conduire les réformes ou les révisions : en témoignent notamment l’élaboration des matrices 

pédagogiques, les Cahiers des normes pédagogiques nationales et des descriptifs techniques des modules. 

Au fil des différentes réformes et révisions, des acteurs universitaires, responsables du Ministère et du 

                                                           
1 L’enseignement supérieur au Maroc : Efficacité, efficience et défis du système universitaire à accès ouvert. 2018. 
2 Royaume du Maroc, Chef du Gouvernement. Le Programme Gouvernemental, janvier 2012. 
3 Traduit de l’original en arabe. 
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Syndicat national de l’enseignement supérieur, ont pu entamer un processus de mise en place d'une 

ingénierie nationale participative pour conduire le changement.  

Dans l’autre sens, à chaque révision, en particulier celle de 2009 et de 2014, l’expertise pédagogique n’a 

pas été suffisamment présente dans la conception de l’ingénierie pédagogique ainsi qu’à propos de 

l’accréditation. Il convient de souligner qu’au niveau national, on dispose de peu de spécialistes 

d’ingénierie pédagogique. Cette dernière fait également défaut dans tout le processus d’accréditation des 

filières, sachant que seul l’effort de quelques enseignants expérimentés est en mesure de combler cette 

faiblesse. 

Actuellement, et selon les statistiques universitaires de l’enseignement supérieur public marocain, ce 

dernier contient, en plus de cinq instituts de recherche, 153 entité universitaire, dont 66 établissements 

sont à accès ouvert, capables d’accueillir plus de 300.000 étudiants, et 82 sont à accès régulier, capables 

d’accueillir 172.003 étudiants. Le nombre des enseignants permanents est de 15.325. Alors que 6.867 

personnes représentent le corps administratif.  

Les statistiques globales des universités publiques au Maroc (année universitaire 200-2021) 

 

Source1 

                                                           
1 Rapport des statistiques universitaires du Maroc, Enseignement supérieur universitaire public de l’année 

universitaire 2020-2021. 
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La structure des étudiants inscrits aux universités marocaines (année universitaire 200-2021) 

 

Source1 

La majorité des rapports établis à propos de l’enseignement supérieur au Maroc tirent la sonnette 

d’alarme, et relève plusieurs défaillances que connait le secteur ; surcharge des établissements, inégalités 

des chances, faible accès au marché de travail, etc. Dans quelques années, le Maroc comptera plus d’un 

million d’étudiants dans ses établissements d’enseignement supérieur (989 899 étudiants durant l’année 

universitaire 2020-2021), pourtant, peu de plans tangibles prévoient l’insertion professionnelle de ces 

futurs diplômés, concluent ces bilans. 

Selon les statistiques du Haut-commissariat au Plan (HCP), le chômage est de plus en plus important 

auprès des diplômés, et son taux a atteint 16,7% en 2019. Les résultats académiques au sein des 

établissements supérieurs ne sont pas moins inquiétants, en cinq ans, le taux de réussite des étudiants en 

enseignement supérieur à accès ouvert a chuté de 27,6 %. Ensuite, le HCP relève De graves difficultés 

d’insertion professionnelle liées à la dévalorisation du diplôme universitaire marocain. 

Apports du Nouveau modèle de développement (NMD) dans l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement supérieur 

                                                           
1 Rapport des statistiques universitaires du Maroc, Enseignement supérieur universitaire public de l’année 

universitaire 2020-2021. 
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L’enseignement supérieur et la recherche scientifique sont primordiaux pour le développement du 

royaume. Le Maroc ne pourra devenir une nation durablement compétitive sans un enseignement 

supérieur et une recherche scientifique de qualité. Aucune nation n’a pu se développer sans “savoir”. 

Affirme Rachid GGUERRAOUI, membre de la CSMD.  

En répondant à l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à une réévaluation du modèle de 

développement national, tout en relevant la nécessité d’établir une nouvelle approche centrée sur les 

citoyens, leurs besoins et leurs attentes, c’est dans ce contexte que vient le Nouveau Modèle de 

Développement pour traiter et améliorer essentiellement quatre secteurs prioritaires cristallisent les 

attentes citoyennes, dont l’éducation (l’enseignement) fait partie avec un pourcentage qui dépasse 50%. 

La priorité de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement qui a pour mission de 

déployer un modèle marocain qui prend comme base les réalités marocaines et qui répond aux attentes 

des citoyens marocains. La commission propose également de mettre l’accent sur « la qualité des services 

telle que mesurée par les acquis des élèves, par le niveau de compétence des étudiants et leur 

employabilité et par une offre de soins qui rende effective la généralisation de la couverture santé ». Autre 

facteur d’amélioration, la valorisation des ressources humaines et le renforcement de leurs capacités, qu’il 

s’agisse des enseignants, des chercheurs, des médecins ou du personnel de santé. 

Selon la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), l’enseignement supérieur 

marocain souffre d’une ouverture limitée sur son environnement socio-professionnel, et subit un faible 

développement de la recherche scientifique et technique. Dans ce sens, la CSMD préconise le 

renforcement substantiel de l’offre des services universitaires sur l’ensemble des territoires, et d’en assurer 

l’accès équitable. C’est ainsi que la Commission préconise d’opérer » une réelle modernisation des 

établissements d’enseignement supérieur publics et privés et d’œuvrer en faveur du relèvement de leur 

performance ». Ceci implique également une plus forte valorisation des filières de formation 

professionnelle et des modes d’apprentissage hybrides, afin d’offrir aux jeunes marocains les voies pour 

l’acquisition de compétences élevées et l’amélioration de leurs perspectives d’insertion dans le marché du 

travail. 

A cette fin, la CSMD préconise quatre propositions. Il s’agit premièrement d’assurer » l’autonomisation des 

établissements d’enseignement supérieur «, permettant aux universités d’avoir une souveraineté complète 
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sur leur business plan, ce qui pourrait booster les partenariats public-privé, qui font le succès de 

l’enseignement supérieur sous d’autres cieux. 

« Cette nouvelle gouvernance s’appuiera sur un système de pilotage des établissements universitaires 

transparent, crédible et axé sur la performance, à travers la mise en place de contrats pluriannuels entre 

ces établissements et l’État, fixant les objectifs à atteindre : production de publications et brevets, 

attractivité et employabilité des étudiants, impact sur l’économie régionale et nationale », explique la 

Commission dans son rapport. 

La gouvernance de ces établissements gagnerait à créer une cohérence entre les programmes de 

formations et les attraits régionaux, de sorte à accompagner le développement de l’économie locale. Ces  

établissements devraient s’inscrire dans une logique à l’américaine, en promouvant la qualité de leur offre 

de formation et la diversifier » tout en s’inscrivant dans des approches de partenariat avec le secteur privé 

», créant ainsi le terrain propice à la création de l’emploi.  

Le rapport du NMD souligne qu’il faut promouvoir la recherche scientifique à travers un mécanisme de 

financement et d’évaluation indépendant. La Commission reste convaincue que le développement du 

Maroc ne pourra être significatif » que s’il est porté par une recherche d’excellence au sein des universités 

». 

L’ambition est de faire de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique un véritable levier de 

développement, est de positionner le Maroc comme hub régional puis international de l’enseignement 

supérieur (universitaire et professionnel), de la recherche scientifique (y compris l’innovation).  

Pour atteindre cet objectif, le CSMD propose le projet « Pari du Savoir », dont les objectifs sont les 

suivants:  

- Objectifs directs 

Il s’agit tout d’abord de réaliser l’ambition du Maroc de devenir un hub régional, mesurable à travers la 

concentration de campus intégrés, ouverts sur l’international, portés par des universités marocaines : 12 à 

horizon 2030. Ensuite, attirer les étudiants marocains enclins à quitter le pays pour poursuivre leurs 

études à l’étranger suite au baccalauréat en leur proposant une formation de qualité et des perspectives 

d’emploi dans des domaines de l’avenir. Enfin, augmenter le nombre d’étudiants étrangers au Maroc, 
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particulièrement africains, avec un passage d’une proportion d’environ 2 % de l’effectif actuel à 20 % à 

horizon 2030. 

- Objectifs indirects : 

Le projet vise d’une part, à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur marocain,  qui pourrait être 

reflétée par le classement de 2 universités marocaines dans le top 100 du Classement Shanghai, 4 dans le 

top 200 et 5 dans le top 300, à horizon 2035. D’autre part, l’objectif est d’intégrer l’enseignement 

supérieur et la recherche comme leviers de développement du capital humain et de renforcement de 

capacités entre pays africains. 

En effet, pour atteindre les objectifs fixés du projet « Pari du Savoir », deux orientations stratégiques sont 

mises en place :  

- Orientation stratégique (1) : 

Premièrement, il est indispensable de concevoir un nouveau modèle d’établissements de l’enseignement 

supérieur, ouverts sur leur environnement et sur le monde. Deuxièmement, il faut accorder une attention 

particulière au numérique et à l'enseignement des langues, particulièrement l’anglais, tout en renforçant le 

français et l’arabe. Et dernièrement, favoriser les partenariats publics-privés, afin de créer de nouveaux 

établissements à but non lucratif et d’ouvrir des filières payantes et sélectives dans les domaines de pointe, 

tout en instaurant un système de bourses pour ne pas pénaliser les étudiants candidats marocains les 

moins aisés.  

- Orientation stratégique (2) : 

Il s’agit d’un nouveau modèle d'évaluation et de financement de la recherche, que nous divisons en deux 

parties ; celle relative au financement de la recherche scientifique et de l’innovation, et l’autre relative au 

dispositif de formation des docteurs selon les standards internationaux. La plateforme de financement 

consiste à créer un fonds de financement de la recherche et de l'innovation géré directement par un 

conseil scientifique indépendant et orienté directement vers les inventeurs et les chercheurs, ensuite, 

sélectionner des projets de recherche proposés par des chercheurs et de les financer sur plusieurs années 

et enfin à créer un lien fort entre ce dispositif et la diplomatie marocaine ; une telle approche contribuerait 

à doter l’enseignement supérieur marocain de visibilité au niveau international. 
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Quant à la reconstruction du dispositif de formation en faveur des formateurs, il s’agit de mettre en place 

un plan stratégique de formation pour les docteurs, afin de reconstituer les effectifs des enseignants-

chercheurs suite aux départs massifs à la retraite, en formant un total de 6.000 étudiants-doctorants par 

an, en régime permanent, à raison de 2000 par promotion par an sur un cursus de 3 ans. Ensuite, les 

doctorants chercheurs devront suivre des formations certifiantes aux métiers et outils pédagogiques de 

l’enseignement, ainsi qu’aux langues étrangères (anglaise en particulier). Et finalement, encourager ceux 

d’entre eux qui le désirent, à la fin de leur doctorat, de mener des projets ou bien de créer des entreprises 

exploitant les résultats de leurs recherche scientifique supérieure. 

Conclusion : 

L’enseignement supérieur au Maroc semble traverser une phase cruciale, sur la base d’un bilan 

sombre et un nombre d’étudiants de plus en plus croissant. D’autant plus, l’inadéquation entre les 

formations et les besoins du marché du travail persiste encore. Ces tendances peuvent mener à une 

surcharge des établissements, une dégradation des résultats académiques et des taux élevés du chômage 

des diplômés dans les quelques années à venir.  

C’est dans ce contexte que des tentatives de réformes ont émergé, dans l’espérance de diversifier l’offre 

éducative au Maroc, d’assurer une ouverture sur l’international, et de s’adapter aux développements du 

marché du travail et de ses opportunités, particulièrement dans le secteur industriel et tout ce qui est en 

relation avec la transformation digitale. Donc, pour accélérer la trajectoire de développement du Maroc et 

l’ériger au rang des nations durablement compétitives, il est indispensable d’améliorer la qualité de 

l’enseignement supérieur et professionnel ainsi que valoriser la recherche scientifique.  

Le rapport du NMD souligne qu’il faut promouvoir la recherche scientifique à travers un mécanisme de 

financement et d’évaluation indépendant. La Commission reste convaincue que le développement du 

Maroc ne pourra être significatif » que s’il est porté par une recherche d’excellence au sein des 

universités». 

Pour ce faire, la structuration du système de recherche scientifique à travers la mise en place d’un 

mécanisme d’évaluation scientifique rigoureux permettant d’assurer les fonctions de contre-pouvoir, est 

de mise, selon la CSMD. Cela équilibrerait l’autonomie donnée aux organes de gouvernance des 

établissements universitaires. Ce mécanisme d’évaluation doit reposer sur un conseil scientifique 
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indépendant, qui pourrait être formé de personnalités scientifiques marocaines (dont les Marocains du 

Monde) et étrangères de renommée internationale. 

Cela dit, le rapport du NMD n’a pas manqué de souligner que la nouvelle génération de doctorants doit 

porter en son sein les meilleurs étudiants de la nation qui, en plus de leur discipline scientifique, doivent 

être formés aux métiers et outils de la pédagogie et de l’enseignement ainsi qu’aux langues étrangères, en 

particulier l’anglais. 

Dans ce contexte particulier du Maroc, vient la nécessité de mettre en place et aussi mettre en œuvre un 

Système de Management de la Qualité (SMQ) qui doit s’appliquer à l’élaboration des programmes de 

formation qui doivent être basée sur les besoins du marché de travail pour :  

1. Assurer la qualité de l’administration universitaire ; en contribuant à améliorer sa compétitivité 

dans le contexte d’autonomisation, répondant aux besoins de l’intégration régionale, nationale et 

mondiale.  

2. Mettre en place une politique Qualité déclinée dans les domaines de la formation et de la 

recherche scientifique et plus généralement dans la gouvernance universitaire.  

3. Favoriser l’engagement de l’équipe et améliorer la productivité du corps administratif. Sachant 

que les organismes inscrits dans une démarche de management de la Qualité affichent de 

meilleurs résultats sur le plan de la satisfaction au travail, du roulement du personnel, de 

l’absentéisme et de la motivation des employés…  

4. Assurer la satisfaction des étudiants en améliorant la gestion de plaintes le contrôle qualité et le 

suivi de la satisfaction. Les recherches indiquent qu’un des principaux avantages de la mise en 

place d’un SMQ est la baisse du nombre de plaintes de la part des clients (étudiants).  

5. Faciliter l’accès à des nouveaux marchés et la création de nouvelles collaborations avec d’autres 

partenaires.  

Enfin, l’Université (classique) est régulièrement accusée de former des demandeurs d’emploi. Mais, les 

difficultés d’insertion des jeunes diplômés relève depuis 2000, et montrent clairement les limites de la 

réforme LMD et de la professionnalisation d’une bonne partie des formations universitaires. Est-ce que le 

Nouveau Modèle de Développement va réellement conduire au changement au Maroc à l’horizon 2030 ? 

Et à quel niveau le Maroc peut subir les financements et les dépenses dressées et demandées sur le NMD ? 

Il manque encore des données concernant l’insertion des étudiants ayant des diplômes type LMD. 
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Cependant, les bilans officiels sont plutôt critiques et alarmistes. Paradoxalement, dans une économie 

encore largement sous-encadrée, les taux de chômage des diplômés du supérieur sont plus importants 

que ceux des sans-diplômes. A cet égard, la bonne gouvernance consiste à concevoir, construire, et mettre 

en place un système de gestion moderne, qui cultive l'efficacité et consacre la performance, dote 

l’Université d’instruments technologiques nouveaux (par exemple, la digitalisation de l’ensemble des 

process de l’université) et de nouvelles méthodes de management, allant de pair avec un système de mise 

à niveau et de formation permanente des ressources humaines. 
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