etude besoins

صفحة  ١من ١٦

االندماج الفاعل للمربين والمربيات في التعليم بالوسط القروي

)دراسة الحاجات في مجال التكوين(

إعداد
لويز فيليون
عبد القادر الزاكي

ميلود احبدو
فخر الدين برادة
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تصـدير

تتناول الدراسة الحالية نتائج المرحلة التمھيدية لمشروع موسع يروم تحسين برامج تكوين المدرسين والمدرسات بغية تمكينھم من
االندماج الميسر في الوسط القروي واالنخراط الفعال في تنمية التعليم به ،وذلك وفق استراتيجية وزارة التربية لتنمية التعليم بالوسط
القروي ومقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومشروع دعم تمدرس الفتيات بالمغرب.
وينجز المشروع الموسع بتعاون بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية ومشروع تربية الفتيات بالمغرب ،وبمشاركة فعلية من
طرف عينة موسعة من ھيئة التأطير بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات ،وھيئة اإلشراف التربوي ،والمعلمات والمعلمين الجدد،
وطلبة وطالبات السنة الثانية بمركز التكوين بالنيابات المشمولة باستراتيجية تنمية التعليم بالوسط القروي )الحسيمة ،الرشيدية ،سيدي
قاسم ،الصويرة ،ورزازات( .وقد التحقت بھذه النيابات نيابات تارودانت وتزنيت وزاكورة في المراحل الالحقة للمشروع.
ويتوافق السعي لتيسير االنخراط االجتماعي والتربوي الفاعل للمدرسين والمدرسات في تنمية التعليم بالوسط القروي وتشجيع
تمدرس الفتيات مع التوجھات العامة للميثاق الوطني للتربية والتكوين .فقد نصت المبادئ األساسية بالميثاق على أن نظام التربية
والتكوين يعمل "على تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامھم ،وحق الجميع في التعليم ،إناثا وذكورا ،سواء في
البوادي أم الحواضر ،طبقا لما يكفله دستور المملكة" المادة  .١٢وتضمنت الدعامة األولى المخصصة لتعميم تعليم جيد في مدرسة
متعددة األساليب "إيالء الفتاة في العالم القروي عناية خاصة" المادة  .٢٥وفصل الميثاق ما ينبغي القيام به لتيسير تعميم جيد ولتقريب
المدرسة من روادھا وإدماجھا في محيطھا المباشر )المادة  ،(٢٩فأوصى بخصوص إنصاف الفتاة على أنه ينبغي
"ھـ ـ بذل مجھود خاص لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي ،وذلك بالتغلب على العقبات التي ما زالت تحول دون ذلك .ويتعين في
ھذا اإلطار دعم خطة التعميم ببرامج محلية إجرائية لصالح الفتيات ،مع تعبئة الشركاء كافة ،وخاصة المدرسين والمدرسات واألسر
والفاعلين المحليين".

 .١األھداف العامة
يروم المشروع في مجمله تحقيق األھداف العامة اآلتية:
تحسين إعداد المعلمين والمعلمات بالسنة الثانية من التكوين لتأھيلھم من أجل االندماج الموفق في الوسط القروي
×
واالنخراط الفاعل في تنمية التمدرس به كما وكيفا؛
تمكين ھيئة التأطير بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات من تحسين التكوين الذي يستفيد منه الطالب والطالبات أثناء
×
التكوين والتدريب؛
×

تقوية روح العمل الجماعي لفريق التكوين الذي تتضافر فيه جھود ھيئة التفتيش واإلدارة وھيئة التأطير بمراكز التكوين؛

الوصول إلى نتائج يمكن للمصالح المعنية بوزارة التربية ا لوطنية استثمارھا لتحسين التكوين األساسي وتطويره بمراكز
×
تكوين المعلمين لتنمية كفايات ھيئة التدريس على الوجه المطلوب.

 .٢مراحل اإلنجاز
يتضمن التخطيط األولي للمشروع إنجازه بكيفية متدرجة ووفق مراحل مترابطة تتضمن

األعمال اآلتية:

¨المرحلة األولى :ورشات بمراكز تكوين المعلمين لجمع المعطيات المتعلقة بالصعوبات والحلول المتصلة
باالندماج في المجتمع والمدرسة واألقسام بالوسط القروي ومقترحات تحسين التكوين لتيسير االندماج الفاعل.
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¨المرحلة الثانية :جرد البيانات وتحليل النتائج الستخالص األنشطة واألساليب والوسائل المالئمة إلثراء التكوين
وحسن تأھيل المربين والمربيات.
¨المرحلة الثالثة :إعداد أنشطة ووثائق لدعم تكوين طالب وطالبات السنة الثانية بالمراكز لتنمية الكفايات التي
يحتاجونھا لتيسير اندماجھم الموفق في التعليم بالوسط القروي.

¨المرحلة الرابعة :تنظيم ورشات تكوينية لضبط األنشطة وأساليب إنجازھا من قبل ھيئة التكوين واإلشراف
التربوي بكل مركز لفائدة طالب وطالبات السنة الثانية قبل التخرج.
¨المرحلة الخامسة :تنظيم ملتقى دراسي عقب تخرج الفوج المستفيد من ورشات الدعم لمراجعتھا في ضوء
نتائج إجرائھا من قبل ھيئات التكوين واإلشراف بمراكز التكوين.
¨المرحلة السادسة :تقويم مدى فعالية تحسين التكوين في تيسير حسن االندماج والتعليم بالوسط القروي بمشاركة
المستفيدين منه بعد سنة من عملھم بالوسط القروي.
¨المرحلة السادسة :تقديم أنشطة الوحدات التي أبان التجريب عن فعاليتھا وتعديل ما يحتاج إلى تعديل لتشكل
منطلقا يمكن للمصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية أن توسعه أو تعممه بإدماجه في وحدات منھاج التكوين.

 .٣عينة جمع المعطيات وتدارس سبل تحسين التكوين
ضمت العينة اإلجمالية بكل مركز من

المراكز الخمسة:

* عينة من المعلمات والمعلمين الذين أنھوا سنتھم األولى من العمل بالوسط القروي في يونيه  ،٢٠٠٠ومضى عام كامل على
تخرجھم من مركز تكوين المعلمين )يونيه  .(١٩٩٩وتشكلت ھذه العينة بكل مركز من حوالي  ٢٠معلما ومعلمة وفق معيار المساواة
في التمثيلية قدر المستطاع من حيث :
ـ الجنس )تساوي عدد الذكور وعدد اإلناث(؛
ـ االنتماء للمنطقة) :تساوي عدد المنحدرين منھا مع عدد غير المنحدرين منھا(؛
ـ معرفة اللغة المحلية بالمناطق البربرية )نصف يتكلمھا ونصف ال يتكلمھا(.
* عينة من طالب السنة الثانية على باب التخرج )حوالي  ٢٠مع مراعاة التساوي بين عدد اإلناث وعدد الذكور(.
* عينة من ھيئة التأطير بالمركز ):٤ذكور وإناث عند اإلمكان(؛
* عينة من ھيئة اإلشراف بالمدارس القروية) ٤:ذكور وإناث عند اإلمكان(؛
* عينة من مديري المدارس القروية ٤ :أو ) ٣ذكور وإناث عند اإلمكان(.

 .٤مصادر المعطيات وطريقة جمعھا
اعتمد المشروع في مرحلته األولى تجارب وخبرات آراء ھيئة التكوين بالمراكز ،وھيئة اإلشراف واإلدارة بالوسط القروي ،وھيئة
التدريس التي قضت سنة من العمل بالمدارس القروية ،ومجموعات من المتدربين والمتدربات في نھاية التكوين بالمراكز .ونظمت
لھذا الغرض ورشات في صيغة مجموعات مناقشة لجمع المعطيات والتجارب بكل مركز وفق البرنامج اآلتي:
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اليوم األول:
ملتقى تمھيدي لتحضير الورشة بمشاركة المؤطرين المنتدبين لتأطير أعمالھا .وانصبت أعمال الملتقى على تقديم أھداف المشروع
ومراحل إنجازه ،وموضوع ورشة اليوم الثاني وأھدافھا ،وتحديد حصصھا وأساليب تأطيرھا من قبل ھيئة التكوين واإلشراف،
وضبط اإلجراءات الكفيلة بتأمين حسن سير األعمال.
اليوم الثاني:
ورشة تدارس الصعوبات التي يواجھھا المدرس)ة( بالوسط القروي والحلول المساعدة على تخطيھا ،وتداول الرأي في سبل تحسين
تكوين المدرسين والمدرسات لتمكينھم من حسن االندماج في الوسط القروي وتنمية التعليم به.

وقد تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين ،تعمل كل واحدة منھما بقاعة خاصة ،ويؤطر أشغالھا أعضاء ھيئة التكوين واإلشراف.
وشكلت كل مجموعة كبرى  ٤مجموعات صغرى :ثالث منھا تضم مدرسين ومدرسات ومتدربين ومتدربات ،وواحدة تضم ھيئة
التكوين واإلشراف واإلدارة.
وبعد االستقبال واالفتتاح انصبت أعمال الورشة على تدارس المحاور اآلتية:
ـ المحور األول )الحصة األولى( :االندماج االجتماعي للمدرسين والمدرسات بالوسط القروي ،وذلك من خالل جواب كل مجموعة
مناقشة عن السؤالين اآلتيين:
· ما ھي التحديات والمشاكل التي واجھتھا بخصوص اندماجك في البيئة االجتماعية
والثقافية التي يتميز بھا الوسط القروي الذي تعمل فيه؟
·ما ھي الحلول التي توصلت إليھا )إن كنت قد وجدت حلوال( للتغلب على المشاكل
التي اعترضت تأقلمك مع المجتمع المحلي؟

ـ المحور الثاني )الحصة الثانية( :االندماج المھني للمدرسين والمدرسات في المدرسة القروية ،وذلك من خالل جواب كل مجموعة
مناقشة عن السؤالين اآلتيين:
· ما ھي التحديات والمشاكل التي واجھتھا بخصوص اندماجك في المدرسة على مستوى
التعامل مع المدير/المديرة وھيئة التدريس ،وعلى مستوى البنية التحتية للمؤسسة؟
· ما ھي الحلول التي توصلت إليھا )إن كنت قد وجدت حلوال( للتغلب على المشاكل
التي اعترضت اندماجك في المؤسسة؟

ـ المحور الثالث )الحصة الثالثة( :التمكن من كفايات التدريس العملي باألقسام ،وذلك من خالل جواب كل مجموعة مناقشة عن
السؤالين اآلتيين:
· ما ھي التحديات والمشاكل التي واجھتھا بخصوص عملك داخل األقسام والتفاعل اإليجابي مع المتعلمين؟
· ما ھي الحلول التي توصلت إليھا للتغلب على صعوبات االندماج المھني داخل األقسام؟
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ـ المحور الرابع )الحصة الرابعة( :مقترحات تحسين التكوين بالمراكز ،وذلك من خالل جواب كل مجموعة مناقشة عن السؤال
اآلتي:
·انطالقا من تجربتكم)ن( :ما ھي المقترحات المالئمة لتحسين برامج تكوين المعلمين من أجل إعداد المعلمين
والمعلمات للعمل الناجح في الوسط القروي واالندماج الميسر فيه؟

وجرت عملية تدارس كل محور من المحاور األربعة وفق النھج اآلتي:
· تحديد المطلوب والتثبت من وضوحه بواسطة أسئلة موجھة للعمل؛
· عمل في مجموعات إلنجاز المطلوب )  ٤٠دقيقة(؛
· تقاسم نتائج أعمال المجموعات ) ٢٠دقيقة(؛
· مناقشة النتائج المتوصل إليھا) ١٥دقيقة(.

 .٥متن النتائج وطريقة معالجة المعطيات

دونت كل مجموعة صغرى نتائج أعمالھا بكل محور في ورقة خاصة ،وھو ما أفضى إلى تشكيل متن خاص بكل مركز ) ٥٦ورقة
تشمل ٨ :ورقات لكل من تحديات االندماج في المجتمع ،والعالقات في المدرسة ،والعمل في األقسام )٨ + ( ٣ x 8ورقات للحلول
المرتبطة بكل تحد من التحديات الثالثة )٨ + ( ٣ x 8ورقات لمقترحات تحسين التكوين لتيسير االندماج لحلول القسم االجتماعي(.

وھو ما شكل متنا إجماليا يضم  ٢٨٠ورقة على مستوى المراكز الخمسة ) ،(٥٦ x 5وتنوع طول الجواب عن كل سؤال ليتراوح ما
بين نصف ورقة وورقة ونصف .وأضيفت إلى المتن العام حصيلة الجلسة الختامية التي نظمت في صيغة مناقشة مفتوحة للتعبير
الحر عن وجھات النظر في مختلف القضايا التي تناولتھا الورشة.
وتمت معالجة متن النتائج وفق تقنيات تحليل المحتوى ،بحيث تم الجرد األولي الشامل لكافة اآلراء والمقترحات المتعلقة بكل محور
)صعوبات ،تحديات ،مشاكل ،حلول ،ومقترحات( على مستوى كل مجموعة وعلى مستوى المجموعات بكل مركز ،ثم على مستوى
المراكز الخمسة .وأفضت ھذه العملية إلى جرد النتائج وتبويبھا في بنود جامعة لمعاني الصيغ المعبرة عنھا مع حساب تكرارھا
الستخالص مدى تواترھا على مستوى كل مجموعة ومركز ثم على مستوى المراكز برمتھا.
وراعينا في الجرد والتبويب والتحليل التداخل النسبي الحاصل بين المحاور ،فاحتفظنا في كل محور بما أورده المشاركون
والمشاركات فيه حتى ولو كان أشد ارتباطا بمحور آخر .واعتمدنا الترجيح في تبويب الحلول وإلحاقھا بمشكل معين ،حيث أظھرت
النتائج حصول تداخل وترابط بين الحلول المقترحة للصعوبات والمشاكل الفرعية الداخلة في كل محور ،وعبرنا عن ذلك في
الجداول بخطوط متقطعة أو بياضات تفصل بين الحلول الخاصة بكل مشكل للداللة على قابليتھا لالستثمار في تذليل الصعوبات
والمشاكل األخرى المتفرعة عن المحور العام .وراعينا أيضا التداخل والترابط بين المشاكل والحلول المطروحة في المحاور
المختلفة ،وھو ما يتضح من خالل الحضور المستمر لقضايا التواصل والعالقات والبنية التحتية والتجھيزات والوسائل عبر المحاور
المختلفة سواء على مستوى المشاكل أم الحلول .ألن ما ييسر أو يعسر االندماج االجتماعي أو المھني أو التربوي تتعدى آثاره في
كثير من األحيان المجال الخاص به إلى المجاالت األخرى.

 .٦ملخص النتائج

أسفر الجرد والتبويب واإلحصاء عن النتائج المفصلة في الجداول الملحقة بھذا التقرير ،وفيھا احتفظنا بجل الصيغ المستعملة من قبل
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المشاركين حتى تكون قابلة الستثمارات أخرى مفيدة في مجال تنمية التمدرس بالوسط القروي وتطوير التكوين بالمراكز .ونقدم
خالصة النتائج العامة مبوبة حسب توالي المحاور التي انصبت عليھا أعمال الورشات.

نتائج المحور األول :تحديات االندماج االجتماعي والحلول المالئمة لتذليلھا

يمكن ضم تحديات االندماج الميسر في المجتمع القروي وتبويبھا حسب النتائج إلى ما يأتي:
· فقدان المدرسة لمكانتھا في نظر السكان) ٣٩تكرارا( ،حيث تسود نظرة السكان السلبية للمدرسة وفائدة التمدرس ).(٣٩
· تعثر التواصل اإليجابي والعالقات السليمة بين المجتمع المحلي والعاملين بالمدرسة ،( (٧٥وذلك من خالل المواقف
والسلوكات السلبية للسكان تجاه المدرسين والمدرسات ) ،(٤٦واللغة وصعوبات التواصل ) ،(٢٣وغياب التفاھم بين المدرسة
والسلطة واآلباء ).(٦
· تباين العقليات والعادات واألخالق ) ،(٣٩من خالل تعارض بعض العادات الحضرية مع ثقافة المجتمع المحلي )،(٣١
وسلوكات غير الئقة لبعض أعضاء ھيئة التدريس ).(٨
· ھشاشة البني التحتية والمرافق وظروف العيش باألرياف) ،(١١٤وذلك من خالل شبه انعدام المرافق الضرورية )(٣١
 ،ومشاكل السكن ) ،(٢٧وقساوة ظروف العيش باألرياف ) ،(٢٤ومشاكل المواصالت والتنقل ) ،(٢٣وموقع المدرسة ).(٩
· مشاكل أخرى ،منھا تأخر تسوية الوضعية المادية في بداية المشوار ،والفرق بين التكوين النظري والعمل التطبيقي،
وإقحام المربي في نزاعات قبلية محلية...

وللتخفيف من تحديات االندماج االجتماعي تقدم النتائج حلوال متنوعة بتنوع التجارب وترابط المشاكل ،فالمشاكل المدرجة في
)أ،ب،ج( تعود في مجملھا إلى توتر العالقة بين المجتمع المحلي والمدرسة بكافة مكوناتھا ،بينما تعود المشاكل المدرجة في )د( إلى
افتقار األرياف للتجھيزات والمرافق الضرورية .وتبعا لذلك يمكن دمج الحلول المتعلقة بتغيير النظرة السلبية للسكان تجاه المدرسة
وإجمالھا في وسيلتين/حلين مترابطين ومتداخلين:
ـ االنفتاح على المجتمع والتواصل اإليجابي معه ) ،(١٠٨وذلك بانفتاح المدرسة على محيطھــا) ،(٣٦والتفاعل مع المجتمع المحلي
واالنفتاح عليه ) ،(١٨وتواصل المدرسة مع محيطھا ) ،(٤ومشاركة السكان حياتھم والتواصل معھم ) ،(٧واالنفتاح على لغة
المجتمع المحلي ) ،(١٦وتوعية السكان بأھمية المدرسة والتمدرس ) ،(٢١والتحسيس بضرورة احترام العادات المحلية ) ،(٤وھو ما
يقتضي اإلعداد النفسي والمعرفي القبلي للمعلمين والمعلمات ).(٢
ـ اإلخالص في أداء الواجب واالنخراط في المجتمع المحلي) ،(٦٩وذلك عن طريق اإلخالص والتفاني في العمل ) ،(٦واحترام
تقاليد الوسط وأعرافه ) ،(٢٧والتكيف مع الوسط لتصحيح التصورات الخاطئة ) (١١وتوعية السكان بأھمية دور المعلمين
والمعلمات في تربية األطفــال ) ،(١٠وتعرف خصوصيات المنطقة ومحاولة التكيف معھا ) ،(١٠واستثمار ما ھو إيجابي بالوسط،
واالندماج عن طريق إسداء خدمات للمجتمع المحلي ،والتمرس بالحياة القروية ،والتحمل والتكيف ،وعدم االكتراث بالقيل والقال.
ويركز الحالن معا على تصالح المدرسة مع المجتمع عن طريق االنفتاح والتواصل وأداء الواجب واالنخراط الفاعل في الوسط
من أجل تنمية روح الثقة وتعزيز أدوار المدرسة إلعادة االعتبار لھا وللعاملين بھا.
أما مشاكل االندماج العائدة إلى افتقار األرياف للتجھيزات والمرافق الضرورية ،فتقدم لھا النتائج حلوال مرتبطة بالنھوض بالعالم
القروي ،وأخرى قائمة على استثمار الوسائل المحلية لمواجھة الصعوبات ،إضافة إلى حلول تنظيمية وأخرى خاصة بمشكالت معينة
وفق ما يأتي:
ـ النھوض بالعالم القروي وتحسين أحوال المدارس ) ٤٢تكرارا( ،عن طريق بتوفير البنية التحتية والتجھيزات بالوسط القروي )(١٤
 ،وتوفير البنيات التحتية ) (٦وتزويد المدرسة بالماء والكھرباء) ،(٢وتوفير السكن المالئم ).(٢٠

٢٨/١٠/١٩

 file://D:\3منقول دسك\١خاص بالمستندات\ابحاث\ادبيلت الكفايات\etude besoins.htm

etude besoins

صفحة  ٧من ١٦

ـ استعمال حلول محلية لتوفير الغذاء والتغلب على مشاكل المواصالت والسكن ) ،(١٩وذلك باستعمال المواد المحلية ) (٥واالستعانة
بالسكان في التسوق ) (٥والعادات المتبعة في التجفيف والتخزين والتسوق ) ،(٢والحلول المتداولة محليا للتغلب على مشاكل
المواصالت والسكن والتخلص من الحشرات).(٧
ـ إجراءات تنظيمية وإدارية من قبل المصالح والجھات المعنية ،وذلك مثل عقلنة معايير تحديد مواقع المدارس ،وترشيد بنائھا،
وتخصيص تعويضات خاصة للعمل في الوسط القروي ،نظرا لكونھا إجراءات أساسية لتيسير اندماج المدرسة في الوسط وانخراط
العاملين بھا في المجتمع المحلي.
ـ حلول خاصة لمواجھة مشكالت معينة ،وذلك مثل توفير األمن للمعلمات ،والتوعية الصحية للمعلمين وتدريبھم على اإلسعافات
األولية ،والتزام الحياد في الصراعات والنزاعات بين السكان ،والتعاون بين ھيئة التدريس لتقاسم األعباء...

نتائج المحور الثاني :تحديات االندماج داخل المدرسة والحلول المالئمة لتذليلھا

يواجه المدرسون والمدرسات مشاكل مرتبطة بأحوال المدارس والعالقات القائمة بين
يأتي :

العاملين بھا ،مردھا حسب النتائج إلى ما

· التدبير غير المالئم ) ،(١٤١وذلك من خالل التدبير غير المالئم ) ،(٥٦وسلطوية اإلدارة وعدم التفاھم مع ھيئة
التدريس ) ،(٤٣وغياب المجالس التربوية الميسرة للتعاون ) ،(٣١ومشاكل الوثائق الرسمية ) .(٦وھو ما يفسر في حدود معينة
بإثقال كاھل المدير بمھام متنوعة) ،(٥علما بأن غياب المجالس ومشاكل الوثائق الرسمية تتجاوز طاقات المديرين إلى مشاكل التدبير
العام للنظام التربوي.
·األوضاع المزرية للمدارس ) ،(٦٦وذلك لغياب المرافق والوسائل وھشاشة البنية التحتيـة ) ،(٥٧وعزلة المدرسة
وافتقارھا لألمن ).(٩
· مشاكل وصراعات بين أعضاء ھيئة التدريس ألسباب متنوعة ).(٥٧
· مشاكل الموضوعية واالنتظام والسلطوية في عمل اإلشراف التربوي ).(٣٥
· صعوبة تحمل المسؤولية من قبل المدرسين الجدد نظرا لقلة التجربة وصغر السن ).(٦

ويمكن تبويب الحلول المقترحة للتغلب على مشاكل االندماج داخل المدرسة وفق ما يأتي:
ـ تحسين التدبير التربوي واإلداري ) ،(٥٨وذلك بإعادة النظر في تكوين المديرين والتكوين المستمر ) ،(١٨ومراعاة المدير لظروف
المعلمين وخلق االنسجام بينھم ) ،(١٥وإعادة النظر في ھيكلة اإلدارة لجعلھا أداة للنھوض بالتعليم ) ،(٤وتيسير ظروف عمل الجدد
ومساعدتھم تربويا ) ،(٤ومعرفة الحقوق والواجبات ) ،(٤وتكوين لجن للمتابعة ) ،(٣وتفعيل دور الجمعيات في الفضاء المدرسي )
 ،(٣وتقريب اإلدارة من الفرعيات ) ،(٢وإشراك المعلمين في التدبير ) ،(٢وتحسين تدبير موارد المؤسسة ،وتسريع األداء اإلداري،
وتدبير النزاعات حول الوسائل.
ـ تنمية العالقات التربوية السليمة بين أعضاء ھيئة التدريس ) ،(٣٦وذلك بدعم االحترام المتبادل والتعاون وتصفية األجواء )،(١٤
وااللتزام باإلطار التشريعي واألخالقي ) ،(١٠وتوزيع المستويات بالتراضي وإلغاء مبدأ آخر من التحق ) ،(٤ومساعدة القدماء للجدد
وتبني السلوك اإليجابي ) ،(٢وتنظيم أنشطة رياضية وأمسيات من أجل االندماج ) ،(٢وتفعيل دور مجالس المعلمين والفرق
التربوية ،والتعاون والتنسيق بين ھيئة التدريس ،وتفعيل تعاونيات القسم ،وأداء ھيئة التدريس للواجب وتجنب التغيب تالفيا
لالصطدام مع المدير.
ـ تفعيل مھام التأطير التربوي وإعادة النظر في اإلشراف ) ،(٣٣من خالل تكثيف الزيارات واالنتقال من التفتيش إلى التأطير )،(٩
وتنظيم لقاءات في بداية الدخول للتوجيه وخلق عالقات إيجابية ) ،(٦وتعامل مھني بخصوص التوجيھات ) ،(٥والقيام بالتكوين
المستمر وتنظيم لقاءات توجيھية ) ،(٤وتكوين المفتشين وإعادة النظر في أدوارھم ) ،(٣ومنح المدرس/ة ھامشا للمبادرة واالبتكار )
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 ،(٢ووجوب مراعاة ظروف المعلم قبل الحكم ) ،(٢ومتابعة المعلمين وتوجيھھم بعد التحاقھم بالعمل ،واعتماد تقويم ھادف يفصح
عن معايير التقويم.
ـ إعادة النظر في التكوين ) ،(٢٤سواء تعلق األمر بھيئة اإلدارة )،(١٨أم اإلشراف ) (٣أم التدريس).(٣
ـ تجھيز المدارس وصانتھا ) (١٥من قبل الوزارة التي ينبغي أن تعمل على توفير البنية التحتية وتجھيز المدارس ) ،(٤وتوفير
الوسائل التعليمية ) ،(٤التحفيز المادي للمعلمين وصيانة المؤسسات وتجھيزھا ،ويمكن االستعانة في ذلك بالتضامن المادي لألولياء
والمسؤولين وتنظيم حمالت دورية ) (٢وتفعيل الشراكة وانفتاح المؤسسة على المحيط ) (٢وتقريب المدرسة من التجمعات السكنية
) (٣كحل لفك عزلتھا عن وسطتھا.
ـ االجتھاد والتكوين ا لذاتي ) ،(٥وذلك بمساعدة المعلم لنفسه واستعمال الحلول الشخصـية ) ،(٢واجتھاده الكتساب التجربة ،والقيام
بالمبادرات الشخصية لحل المشاكل ،وحرصه على التكوين الذاتي.

نتائج المحور الثالث :التدريس والتفاعل مع المتعلمين والمتعلمين :الصعوبات والحلول

تتجلى صعوبات التدريس والتفاعل مع المتعلمين والمتعلمات حسب النتائج في النواحي اآلتية:
· تردي المستوى وعدم اھتمام المتعلمين وصعوبات التواصل معھم ) ،(٦٧وھو ما يتمثل في ضعف مستويات المتعلمين)
 ،(٢٤وصعوبات التواصل مع األطفال ) ،(٢٣وعدم اھتمامھم بالتمارين وغياب التجاوب واالنضباط ).(٢٠
· تردي أحوال المدارس وأحوال السكان ) ،(٦٥وھو ما يتجلى في تردي األقسام والتجھيزات وغياب الوسائل التعليمية )
 ،(٢١واكتظاظ األقسام ) ،(١٢وضعف الحالة االقتصادية لألسر وتشغيل األطفال ) ،(١٩وعدم توفر األدوات والمراجع ).(١٣
·كثرة المواد وعدم كفاية الغالف الزمني وإرھاق المعلم بكثرة التحضيرات ).(٤٢
· مشاكل التدريس بأقسام المستويات المتعددة ).(٣٨
· غياب التكوين المالئم للتدريس بالوسط القروي ).(٢٨
· عدم مالءمة البرامج للتالميذ بالوسط القروي )(٢٤

أما الحلول فيمكن تبويبھا حسب الصعوبات وترتيبھا حسب تواترھا إلى ما يأتي:
ـ توفير التكوين المالئم للتدريس بأقسام المستويات المتعددة )  ،( ٥٨وذلك لتزويد المعلم ببيداغوجية القسم المشترك ) ،(٢٥وابتكار
طرائق وتقنيات وحلول ناجعة) ،(١٢وإعداد مقررات ووثائق خاصة باألقسام المشتركة) ،(٨وتنظيم تكوين مستمر حول الموضوع)
 ،(٨والتعاون بين الزمالء في المدرسة) ،(٢وتقديم دروس نموذجية في أقسام مشتركة) ،(٢واالحتكاك بالزمالء ذوي الخبرة.
ـ تكييف البرامج والدروس لتالئم التالميذ والوسط ) ،(٣٧حيث ينبغي تكييف البرامج والمناھج مع واقع المتعلمين ومحيطھم )،(٣٠
وتمكين المعلم من تقنيات التكييف والتكوين المستمر) ،(٦وتطبيق جھوية التعليم.
ـ تفعيل التواصل مع المتعلمين والمتعلمات وتحفيزھم لتحسين التعلم ) ،(٢٩ويمكن االستعانة في ذلك باللغة المحلية وبالوصي المعين
) ،(٩وتحبيب المدرسة للتالميذ بأنشطة محفزة تحبب الدراسة ) ،(٣وتخصيص حصص للدعم وتنمية المكتسبات ) ،(٣ودعم اللغة
المتعلمة لدى التالميذ وتبسيطھا ) ،(٣وتمديد بعض الحصص نظرا لتوقيتھا ومستوى التالميذ ) ،(٢وتوعية اآلباء بحق األبناء في
التعليم ،وبضرورة التمدرس األولي ،وتوعية األطفال بأھمية التعلم ،واستعمال أنشطة موازية لتقوية الرغبة في التعلم ،وخلق صورة
مميزة للمدرسة خالل التسجيل ،وتشخيص مستويات المتعلمين في بداية السنة ،وتقديم أنشطة منزلية داعمة ،وتعيين المعلمين في
مناطقھم ،والتوعية بضرورة االنضباط واحترام التوقيت.
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ـ إعادة النظر في كثرة المواد وكثافتھا والتحضيرات المرھقة ) ،(٢٦وذلك باالقتصار على تطبيق ما ھو أساس في المقرر)،(٧
ومراجعة البرامج وتكييف استعمال الزمن مع المواد ) (٦وإعادة النظر في جدول الحصص والغالف الزمني) ،(٣والتقليص من عدد
الجذاذات واالكتفاء باألساسي) ،(٣وتعاون بين الزمالء لتبادل جذاذات مشتركة ) ،(٣وإخضاع التحضيرات للجذع المشترك )،(٢
وتغيير مفھوم التحضير ،وتوزيع مناسب للمعلمين.
ـ التخفيف من قلة الوسائل واالكتظاظ وتردي أحوال المدارس ) ،(٢٤إذ ينبغي تزويد المدارس بالوسائل التعليمية الضرورية)،(٢
وتوفير الكتب والمراجع للمعلم والمتعلم .ومن الحلول المساعدة صنع بعض الوسائل التعليمية محليا) ،(٤واالحتفاظ باألدوات
المدرسية في القسم تالفيا للضياع ،وإعداد حقيبة تربوية متنقلة على جميع الفرعيات ،وتكوين خزانة بكل قسم ،واالستعانة بجمعية
اآلباء ،وبالمفتش والمدير لحل مشكل األدوات المدرسية ،والقيام بمبادرات شخصية ،والتعاون بين المعلمين إلنتاج المواد والوسائل.
وھو ما يقتضي التحفيز المعنوي والمادي للمعلم والمعلمة) .(٣وللتخفيف من االكتظاظ وتردي أحوال المدارس ينبغي تحديد حد
أقصى لعدد التالميذ في القسم الواحد) ،(٢وتوفير الحجرات ،وتضامن الجميع لترميم األقسام ،وبناء حجرات جديدة ،وتوفير
الطاوالت ،واستعمال بعض المحالت والفضاءات الممكنة.
ـ التكوين وتحسين طرائق التدريس ) ،(١١وذلك باعتماد طرائق تربوية تساعد على إبداء الرأي) ،(٣وترك ھامش من الحرية
والمبادرة للمدرس/ة) ،(٣وانتظام التكوين المستمر والزيارات التوجيھية للمفتشين) ،(٢وإعادة النظر في التكوين لجعله أكثر مالءمة،
ومراعاة الفروق الفردية وأحوال التالميذ ،واعتماد البيداغوجيا الفارقية .علما بأن إضافة المقترحات المتعلقة بالتكوين في األقسام
المشتركة وتقنيات التكييف إلى تحسين الطرائق يجعل التكرارات الخاصة بالتكوين تبلغ  ٥٠تكرارا.

نتائج المحور الرابع :مقترحات تحسين برامج التكوين بالمراكز

قدم المشاركون والمشاركات مقترحات متنوعة ومتكاملة لتحسين مناھج التكوين بالمراكز ،وھي مقترحات تتدرج حسب التواتر
وفق ما يلي:
·

تطوير التكوين التطبيقي )(٧٧

·

إدراج وحدات وأنشطة جديدة في التكوين)(٧٦

·

تطوير منھجية التكوين)(٤٠

·

إعادة النظر في التقويم وظروف التكوين)(٣٧

·

إعادة النظر في نظام التكوين برمته )(٢٦

·

تنمية التعاون والتنسيق بين الفاعلين التربويين )(٢٠

·

تطوير إمكانات المراكز وأدوارھا )(١٥

ونقدم مضامين كل مقولة معتمدين التدرج والترابط القائم بين مكونات المناھج التربوية وفق ما ھو متداول في الدراسات
المتخصصة:
 .١األسس واألھداف العامة للتكوين ومصادر اشتقاقھا) .(٦٢وفيھا ندرج إعادة النظر في نظام التكوين برمته ) ،(٢٧وتنمية
التعاون والتنسيق بين الفاعلين التربويين ) ،(٢٠وتطوير إمكانات المراكز وأدوارھا ).(١٥
تشمل مقترحات إعادة النظر في نظام التكوين برمته أسسا ومبادئ عامة ومصادر الشتقاق األھداف وتحديدھا ،وذلك من خالل
االنطالق من مواصفات المدرس المغربي في الميثاق الوطني ،وربط التربية والتكوين بالتنمية ) ،(٢وباستراتيجية للتعليم بالوسط
القروي ) ،(٥واعتماد نموذج التكوين باألھداف والكفايات ) ،(٣والعمل بالوحدات المجزوءة في التكوين ،واعتماد تكوين يؤھل
لتكييف البرامج في ظل التوجه الجھوي ) .(٣ومما يساعد على ذلك من الناحية التنظيمية القابلة للنقاش اعتماد ثالث سنوات للتكوين
النظري والتطبيقي وإنجاز بحث ،وفتح المركز في وجه حاملي الشھادات الجامعية دون تحديد السن ) ،(٥وقد يقتضي األمر تكوين
معلمين متخصصين في الوحدات الدراسية المقررة) .(٥ومن وسائل تعزيز تضافر الجھود لتحقيق أھداف التكوين تنمية التعاون
والتنسيق بين الفاعلين التربويين من مكونين ومفتشين ومديرين ) ،(١٢والتواصل بين المعلمين الجدد والطلبة ) ،(٤وربط العالقات
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مع مختلف الفاعلين ) ،(٣والتنسيق بين أساتذة المركز .ومما يساعد على تحقيق األھداف تطوير إمكانات المراكز وأدوارھا بتوفير
المرافق والوسائل السمعية البصرية واستثمار المعلوماتية ) ،(٥وإغناء خزانات المراكز وتوفير المراجع والوثائق عن العالم القروي
) ،(٣وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات بين ا لمراكز ) ،(٢وقيامھا بالتكوين المستمر ) ،(٢وربطھا بالمناطق القروية،
واعتناءھا باألنشطة الثقافية ،وإحداث مجلة خاصة بمراكز التكوين.

 .٢تطوير المحتويات والخبرات بإدراج وحدات وأنشطة جديدة ) .(٧٦وھي تشمل حسب المقترحات منھجية التدريس باألقسام
المشتركة ) ،(٢٢وعلم االجتماع القروي وعلم نفس الطفل القروي ) ،(١٦وتطبيقات التوثيق التربوي ) ،(٨واالستئناس باللغة
المحلية ) ،(٧وتطبيقات تقنيات البحث التربوي ) ،(٥وإنجاز أبحاث تتناول ظواھر التعليم بالوسط القروي) ،(٣واستعماالت تقنيات
التنشيط والتواصل ) ،(٢واإلعالميات ) ،(٢وورشات إنتاج الوسائل التعليمية ،والتعليم المصغر ،ووسائل تنمية التعليم بالوسط
القروي ،واستعمال التقنيات التربوية الحديثة ،والتخطيط التربوي .ومما يعزز ھذه الوحدات واألنشطة إدراج حصص وخرجات
وأنشطة لتعرف خصوصيات الجھة والوسط ) ،(٣وحصص لمناقشة المشاكل ،وأخرى إلعداد الطالب نفسيا للعمل بالوسط القروي،
وعقد لقاءات بين المعلمين الممارسين والطلبة .وھو ما يصب في منھجية التكوين بعده.

 .٣تطوير منھجية التكوين وتحسين التكوين التطبيقي ) .(١١٧ = ٧٧+٤٠يشمل تطوير منھجية التكوين اإلكثار من الورشات
والندوات واأليام الدراسية ) ،(١٢وتغليب التطبيقي على النظري مع الدمج بينھما ) ،(١٠واستخدام منھجية تنمي قدرات التكوين
الذاتي وروح االبتكار لدى الطلبة ) ،(٦واجتناب طريقة نمطية خالل التكوين ) ،(٣وتدريس المنھجية بكيفية موازية للتدريب انطالقا
من السنة األولى ،والعناية المتوازنة بالمادة المعرفية ومنھجية تدريسھا ،وإعادة النظر في منھجية التأطير ،وتشجيع المتدربين وبث
حب العمل في نفوسھم لتحقيق الجودة ،وتنظيم خرجات لمناطق نائية ،واعتماد التكامل بين المواد المقررة ،وتجنب الطريقة اإللقائية
في التدريس والتكوين ،والربط بين المنھجيات والتطبيق .وتضم مقترحات تطوير التكوين التطبيقي تنظيم تداريب ميدانية وزيارات
وتطبيقات بالمدارس القروية ) ،(٢٧وحضور األساتذة والمفتشين أثناء التدريب بالميدان ) ،(١١وإحداث أقسام مشتركة بالمدارس
التطبيقية ) ،(٨وبدء العمل التطبيقي في السنة األولـى ) ،(٦وتوفير الجو المالئم للتطبيق وتحفيز مدرسي التطبيق ) ،(٦وتحمل
مسؤولية أقسام كاملة خالل التدريب ) ،(٥وإنشاء مدرسة تطبيقية تابعة للمركز ) ،(٣واستغالل البحوث المنجزة حول الوسط القروي
) ،(٣وتنظيم محكم للعمل بالمدرسة التطبيقية ) ،(٣واعتماد الكفاءة في اختيار المدرسين المطبقين ) ،(٢واستعمال معايير محددة
ومعروفة في االمتحان التطبيقي ،وتكوين المعلمين المطبقين ،وتوفير عدد أكبر من المدارس التطبيقية.

 .٤إعادة النظر في التقويم وظروف التكوين ) .(٣٧وذلك من خالل إعادة النظر في مباراة الدخول واعتماد معايير تحقق االنتقاء
الجيد ) ،(١٠وإعادة النظر في نظام التقويم واالمتحانات النھائية ) ،(٩والتحفيز المادي والمعنوي للطلبة المعلمين ) ،(٤واحترام
الطالب بالمدرسة التطبيقية وإبعاد األساليب السلطوية بالمركز ) ،(٤وإجبارية التكوين الذاتي) ،(٤والتكوين على أخالقيات المھنة )
 ،(٣والتقليل من عدد الطلبة باألقسام لتحسين االستفادة ،وخلق تواصل بين المتخرجين ،وتأجيل االختبارات العملية سنة واحدة بعد
التخرج.

 .٧مناقشة واستثمار
يتأثر االندماج االجتماعي والتربوي الفاعل للمربين والمربيات في الوسط القروي بعوامل متنوعة ومتشابكة ،وتبعا لذلك تتعدد
صعوبات االندماج وتأخذ أشكاال متنوعة؛ منھا ما ھو اجتماعي وثقافي ،ومنھا ما ھو تربوي ،ومنھا ما ھو مادي واقتصادي .ولكنھا
تبقى مترابطة ومتفاعلة فيما بينھا .وعلى غرار تنوع الصعوبات وترابطھا تتنوع الحلول أيضا وتتفاعل فيما بينھا إيجابا وسلبا .وھو
ما يؤكد أھمية الحلول الشاملة التي تتصدى للعديد من المشاكل في إطار استراتيجية متكاملة.
وتكشف المشاكل والحلول معا عن وجود عوامل فاعلة لھا وزن حاسم في تيسير االندماج بكافة أبعاده ،وفي تنمية التمدرس وتحسين
جودة التعلم والنھوض بتربية البنين والبنات .ذلك أن وجود مواقف سلبية متبادلة بين المدرسة والمجتمع المحلي يشكل عائقا يحول
دون تحقيق تنمية التمدرس حتى ولو توفرت كافة الشروط األخرى ،والنقص الحاد في التجھيزات والمرافق والوسائل يعرقل تحقيق
الجودة المرجوة حتى ولو غابت المعوقات األخرى ،وعدم مالءمة تكوين المربين للمھام المطلوبة منھم يجعل الجھود تذھب أدراج
الرياح ولو توفرت الوسائل األخرى .وقد تواتر ظھور بعض العوامل بصيغ متنوعة في كل محور من المحاور ،وھو ما يؤكد دورھا
الحاسم إيجابا وسلبا في العملية برمتھا ،من ذلك مثال:
* العنصر البشري وموقفه من التربية والتعليم والتكوين؛ سواء كان مستفيدا من خدمات المدرسة)السكان والمتعلمون( أم كان مساھما
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في تقديمھا )ھيئة التدريس واإلدارة والتكوين واإلشراف( .وتنمية المواقف السليمة لدى العنصر البشري حل شامل لكثير من المشاكل
؛
* التواصل اإليجابي وتنمية العالقات السليمة بين كافة األطراف سواء تعلق األمر بالتفاعل مع المجتمع أم بالتفاعل داخل المدرسة
واألقسام ومراكز التكوين؛
* انفتاح المؤسسة والعاملين بھا على المحيط من خالل أعمال ھادفة ونتائج ملموسة تنمي روح ا لثقة والتعاون وتصحح المواقف
السلبية ،لتكون المؤسسة مركز إشعاع في محيطھا؛
* توفير الحد األدنى الالزم من التجھيزات والمرافق والوسائل الضرورية ليشكل ھذا الحد رصيدا يمكن تنميته وتحسينه في إطار
الحلول المتنوعة التي تضمنتھا النتائج لمواجھة ھشاشة البنية التحتية وتردي أحوال المدارس والتجھيزات وشبه انعدام الوسائل؛
* التكوين المالئم للمربين ،سواء تعلق األمر بھيئة التدريس أم بھيئة اإلدارة واإلشراف؛
* التكوين المالئم لتمكين المربين من تفعيل مواقف العنصر البشري ،واستثمار تقنيات التواصل والتنشيط االجتماعي والتربوي،
وتقنيات البحث عن الحلول المالئمة للمشكالت ،وتكييف البرامج والوسائل ،وإعداد أنشطة وبرامج محلية تبلور انفتاح المدرسة على
محيطھا وتفاعلھا معه .علما بأن التحفيز المعنوي والمادي للعنصر البشري يبقى وثيق الصلة بالتكوين ويشكل ركيزة لدعم االنخراط
الفعال للمربين والمربيات في أداء الرسالة المنوطة بھم.
ويمكن مناقشة النتائج السابقة في ضوء بعض الوثائق المرجعية الموجھة لنظام التربية والتكوين ومؤسسات التكوين ،وخاصة بعض
مقتضيات الميثاق الوطني ،وبعض عناصر "مشروع إعادة ھيكلة مؤسسات تكوين األطر التربوية" الصادر عن الكتابة العامة
لوزارة التربية الوطنية )وحدة تنسيق تكوين األطر( ،ووثيقة "مساق واستراتيجية تكوين المدرسين" الصادرة عن مديرية المناھج.
وسنورد أھم مقتضيات الميثاق التي تقدم حلوال لبعض المشاكل المادية والتنظيمية التي بقيت عالقة ،وترسي دعائم حلول أخرى
أشارت إليھا النتائج السابقة ،فقد تضمن الميثاق مقتضيات توجيھية إلرساء الحلول الميسرة لالندماج االجتماعي والتربوي وتحسين
برامج التكوين،منھا:
ـ انفتاح المدرسة على محيطھا "بفضل نھج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة ،والخروج إليه منھا بكل ما يعود
بالنفع على الوطن ،مما يتطلب نسج عالقات جديدة بين المدرسة وفضائھا البيئي والمجتمعي والثقافي واالقتصادي" .وشكل ھذا
االنفتاح إحدى غايات )مشروع إعادة ھيكلة مؤسسات تكوين األطر التربوية ،ص .(١٠وھو انفتاح يسھم في تصالح المدرسة مع
محيطھا وحل المشاكل المتعلقة بالمواقف السلبية المتبادلة بين المدرسة والسكان .وفصل الميثاق بعض وسائل التعاون لبلورة ھذا
االنفتاح في تدعيم الجانب التطبيقي للتعليم)المادة  .(٤٨كما استعمل مبدأ تعدد وظائف استعمال المؤسسات وتجھيزاتھا بكيفية تعزز
استضافة أنشطة التربية غير النظامية والدعم التربوي ومحو األمية والعروض المتنوعة التي تجعل المدرسة محجا للسكان ومركزا
للتوعية وفق ما اقترحته النتائج السابقة.
ـ إرساء عالقات تعاونية بين المدرسة ومحيطھا في إطار التزامات واضحة ،وذلك انطالقا من واجبات محددة تلتزم بھا الدولة
)المادة  ،(١٣وواجبات شراكة تدعم بھا الجماعات المحلية الجھود المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة )المادة  ،(١٥ومسؤوليات
لألسرة في تنشئة األطفال وإعدادھم للتمدرس الناجح)المادة  ،(١٦وحقوق التكريم والتشريف والتحفيز والتكوين للمربين والمربيات
مقابل واجبات أداء الرسالة المنوطة بھم على الوجه السليم )المادة  .(١٧وذلك في إطار شراكة تتبلور داخل مجلس تدبير المؤسسة
الذي تمثل فيه الجماعات وجمعيات اآلباء والفاعلون المحليون .وينجم عن تطبيق ھذه المقتضيات استمرارية التواصل والتفاعل بين
المدرسة ومحيطھا ،وھو ما يسھم في البحث عن حلول لكثير من المشاكل التي تعرقل االندماج وتنمية التمدرس.
ـ تحسين البناءات المدرسية والتجھيزات والوسائل ،وقد تضمن الميثاق توجھات تفصل ما ورد في النتائج السابقة ،حيث نص في
معرض ما ينبغي القيام به لتعميم تعليم جيد ،في األوساط القروية وشبه الحضرية ،على "إنجاز شراكة مع ا لجماعات المحلية ،كلما
أمكن ،لتخصيص أمكنة مالئمة للتدريس والقيام بصيانتھا ،على أن تضطلع الدولة بتوفير التأطير والمعدات الضرورية" .ويؤكد ھذه
المقتضيات بالمادة  ١٧١التي تنص على "إسھام الجماعات المحلية في تعميم التعليم االبتدائي ،خصوصا في العالم القروي،
بتخصيص محالت جاھزة ومالئمة ،أو بناء محالت دراسية جديدة وتجھيزھا وصيانتھا بشراكة مع الدولة ،وكلما أمكن مع المنظمات
غير الحكومية المعتمدة من لدن السلطات الوطنية أو الجھوية للتربية والتكوين" .ومن مسؤوليات الدولة في ھذا الباب أن "ترصد لكل
مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة ،يقوم المدير بصرفھا تحت مراقبة مجلس التدبير" م .١٤١ومن مھام ھذا المجلس تقويم
الوضعية المادية للمؤسسة وتجھيزاتھا والمناخ التربوي السائد بھا ،واقتراح حلول مالئمة للصيانة ولرفع مستوى المدرسة وإشعاعھا
داخل محيطھا .ويشترط في كل بناية جديدة في قطاع التربية والتكوين االستجابة لمتطلبات الترشيد المقترحة في الحلول السابقة،
إضافة إلى حلول تعويضية ومرحلية في المناطق القروية المعزولة )المادة .(١٦٠ويتيح تطبيق ھذه المقتضيات إيجاد حلول ناجعة
لتحسين البنية التحتية والمرافق والتجھيزات بالمدارس القروية لتصب في تيسير االندماج وتنمية التمدرس.
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ـ إعادة النظر في تكوين المربين والمربيات ،وقد عبرت عنه نتائج المحورين الثاني والثالث ودعمته مقترحات تحسين ا لتكوين في
المحور الرابع .وقد حدد الميثاق التوجھات العامة لتوحيد مختلف مؤسسات تكوين أطر التربية والتكوين على المستوى الجھوي
وربطھا بالجامعة ،من أجل "تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجھين واإلداريين من تكوين متين قبل استالمھم لمھامھم...
وتدعيم البحث التربوي لخدمة جودة التربية والتكوين ...وتنظيم دورات التكوين المستمر) "...المادة .(١٣٤
ـ تكوين أطر التدريس ،جعل الميثاق "تجديد المدرسة رھين بجودة عمل المدرسين وإخالصھم والتزامھم ]من الحلول السابقة[
ويقصد بالجودة التكوين األساسي الرفيع ،والتكوين المستمر الفعال والمستديم ،والوسائل البيداغوجية المالئمة ،والتقويم الدقيق لألداء
البيداغوجي" المادة .١٣٣وذلك ليجعلوا المدرسة "مفعمة بالحياة ،بفضل نھج تربوي نشيط ،يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى
اعتماد التعلم الذاتي ،والقدرة على الحوار والمشاركة في االجتھاد الجماعي" المادة  .٩ويربط الميثاق التقويم والترقي "بإقرار نظام
حقيقي للحفز والترقية يعتمد معايير دقيقة وشفافة وذات مصداقية" م ) ١٣٧وھو مطلب واضح في النتائج السابقة( .وإضافة إلى
الحوافز العامة والمشتركة تتضمن المادة  ١٣٨التفاتة خاصة للمربين باألرياف "مراعاة الظروف الخاصة لألطر التربوية العاملة
بالوسط القروي بتوفير الشروط الضرورية لعملھم وحفزھم بمنح تعويضات خاصة") .وھو ما يدعم مقترحات واردة في النتائج
السابقة(.
وسعى "مشروع إعادة ھيكلة مؤسسات تكوين األطر التربوية" إلى تفعيل مقتضيات الميثاق في إطار شامل يحدد السياق العام
للمشروع ،والغايات والمداخل المعتمدة ،واستراتيجية التكوين المقترحة لكل من التكوين األساسي والتكوين المستمر والبحث
التربوي ،ومكونات التدبير اإلداري والتربوي ،والمقتضيات اإلجرائية الستراتيجية التكوين .كما سعت وثيقة "مساق واستراتيجية
تكوين المدرسين" الصادرة عن مديرية المناھج إلى إرساء مكونات منھاج التكوين في قسم أول ،واستراتيجية التكوين بالتناوب في
قسم ثان .القسم األول يرسي مساق التكوين من خالل تحديد المواصفات المطلوبة في المتخرج ،ورصد محاور التكوين المنمية
للكفايات األساسية الالزمة للمربي ،وتشخيص الحاجات األساس للمدرسين في مجال التكوين )باستعمال استمارة موجھة للخريجين
والمكونين والمفتشين والمسؤولين عن تكوين المدرسين لجمع بيانات عن الكفايات األساسية التي ينبغي أن يتمكن منھا المدرس ألداء
مھامه التربوية على أحسن وجه ممكن( .أما القسم الثاني فيفصل استراتيجية التكوين بالتناوب موضحا مكوناتھا التربوية ،ثم جوانبھا
الھيكلية والتنظيمية.

ـ تكوين المديرين وتدبير المؤسسات التربوية ،يقدم الميثاق مقتضيات مفصلة تالئم حل المشاكل المتعلقة بالتدبير والعالقات داخل
المؤسسة ،وتلبي مقترحات تحسين التدبير التربوي واإلداري واالجتماعي للمؤسسة في النتائج السابقة .وذلك في المادة )١٨حقوق
وواجبات المشرفين على تدبير المؤسسات التربوية واإلدارات المرتبطة بھا( ،والمادة  )١٤٩مدير المؤسسة وإلزامية تلقيه تكوينا في
مجال اإلدارة التربوية ،ومجلس التدبير من حيث األعضاء والمھام ،وميزانية التسيير والصيانة وصرفھا( .إضافة إلى توجھات
تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين)المواد١٥٤ـ .(١٥٧
ـ تفعيل مھام التأطير التربوي وإعادة النظر في اإلشراف ،وقد أورد الميثاق بخصوص ھذا التفعيل مقتضيات تعزز دور اإلشراف
وتلبي مقترحات ھيئة التدريس ،حيث نص في الفقرة ب من المادة ١٣٥على أن "تقوم السلطة الوطنية المشرفة على قطاع التربية
والتكوين بإعادة ھيكلة ھيئة المشرفين التربويين وتنظيمھا ،وذلك :بتدقيق معايير االلتحاق بالمراكز ومعايير التخرج منھا ،وتعزيز
التكوين األساسي وتنظيم دورات التكوين المستمر ،...وتنظيم عملھم بشكل مرن يضمن االستقاللية لممارسة التقويم السريع
والفعال ،...وتجديد العالقة مع المدرسين لجعلھا أقرب إلى اإلشراف والتأطير التعاوني والتواصلي".
ـ إعادة النظر في البرامج وكثرة المواد وكثافتھا المرھقة ،تتوافق جل المقترحات السابقة إلعادة النظر في البرامج مع ما جاء به
الميثاق مفصال في المجال الرابع المخصص للرفع من جودة التربية والتكوين ،لـ "يستجيب الرفع من جودة أنواع التعليم من حيث
المحتوى والمناھج ألھداف التخفيف والتبسيط والمرونة والتكيف" المادة  .١٠٤ويورد مقتضيات لمراجعة البرامج والمناھج والكتب
المدرسية للرفع من جودة التعلم )كان تردي المستوى وعدم تجاوب المتعلمين من المشاكل البارزة في النتائج السابقة(.
ـ تكييف البرامج والدروس لتالئم حاجات التالميذ والوسط ،وھو تكييف يتطلب تمكين المربين من متطلباته ومعاييره وتقنياته لحسن
استثمار البرامج والوسائل وفق الروح السائدة بالميثاق الستحضار حاجات المتعلم والمجتمع ومتطلبات التنمية في قلب المدرسة،
وھو ما ينبغي استحضاره بخصوص القسم اإللزامي من البرامج الوطنية ) (٧٠%في ضوء "صياغة أھداف تكميلية وتجديدھا
وتحليلھا بما يستجيب لحاجات المتعلمين ومتطلبات الحياة المعاصرة ،وبما ينتظره الشركاء من التربية والتكوين" الفقرة ب من
المادة .١٠٦
ـ إعداد برامج محلية للدعم واإلثراء والتفتح واالستجابة لحاجات المتعلمين والشركاء ،وھو إعداد ال يعتمد تكييف برامج معدة
مسبقا ؛ وإنما يبني أنشطة مكيفة انطالقا من صياغة األھداف التكميلية وتجديدھا وتعميقھا بما يستجيب لحاجات المتعلمين
ومتطلبات الحياة المعاصرة ،وبما ينتظره الشركاء من التربية ،لبلورة انفتاح المدرسة على محيطھا من خالل األنشطة واالختيارات
التي تشكل برنامجا محليا تعرضه المدرسة على اآلباء والمتعلمين الراشدين في حدود  ١٥%من البرنامج )الفقرة و من المادة
 .(١٠٦و"تخصص إما لساعات الدعم البيداغوجي لفائدة المتعلمين المحتاجين لذلك ،أو ألنشطة مدرسية موازية وأنشطة للتفتح
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بالنسبة للمتعلمين غير المحتاجين للدعم" .وربما كان من األنسب عدم حصر ھذه األنشطة في الدعم لمن يحتاجه حتى ال تتحول
األنشطة إلى عقوبة لھم ما دام رفاقھم يمرحون في أنشطة موازية وأنشطة للتفتح ھم منھا محرومون ،علما بأن رعاية الموھوبين
وذوي الميول الخاصة لم ترد بوضوح ضمن األنشطة المذكورة .ومن المقتضيات التي تتيح توسيع آفاق ھذه األنشطة ليكون لھا دور
فاعل في االستجابة لحاجات األطفال ومتطلبات التنمية المحلية ورعاية الموھوبين المقتضيات المتصلة بھدف اكتساب األطفال
مھارات تقنية ورياضية وفنية أساسية مرتبطة مباشرة بالمحيط االجتماعي واالقتصادي للمدرسة )ضمن أھداف التعليم األولي
واالبتدائي ،المادة (٦١واألنشطة العملية الساعية إلى إقامة تالؤم وثيق بين النظام التربوي والمحيط االقتصادي )المادة ،(٤٠
واألنشطة الرياضية والموازية)المادة  (١٣١التي تحيل أيضا على المادة السابقة ،وأنشطة انفتاح المدرسة على محيطھا وعلى اآلفاق
اإلبداعية )المادة  .(٤٨علما بأن االستجابة لحاجات الشركاء والمتعلمين تقتضي تعداد األنشطة الممكنة على سبيل التمثيل ال على
سبيل الحصر .ويحتاج المربون والمربيات إلى اكتساب كفايات تمكنھم في إطار المجالس التربوية دراسة حاجات المتعلمين
والشركاء ومتطلبات التنمية المحلية وخصوصيات الوسط لتخطيط وإعداد وإنجاز وتقويم أنشطة البرامج المحلية وتطويرھا
وتجديدھا .وھو ما يمكن المدرسين والمدرسات من االستخدام العملي لتقنيات التكييف سواء تعلق األمر بإثراء البرامج الوطنية أم
بإعداد أنشطة البرنامج المحلي.
ـ مقترحات تحسين التكوين لتيسير االندماج ،عبرت النتائج السابقة عن نظرة متكاملة إلعادة النظر في التكوين في إطار التفاعل
الحاصل بين األسس واألھداف ،والمحتويات واألنشطة ومنھجية التأطير والتداريب العملية والتقويم .وتضمنت مقترحات تلتقي في
كثير من جوانبھا مع األنشطة التربوية والتكوينية في "مشروع إعادة ھيكلة مؤسسات تكوين األطر" ومساق واستراتيجية تكوين ا
لمدرسين.
ودون الدخول في تفاصيل ال يستوعبھا التقرير الحالي نكتفي باإلشارة إلى تكامل التوجھات العامة للوثيقتين مع توجھات المشروع
الحالي .علما بأن الوثيقة األولى تتناول التكوين في كافة أبعاده االستراتيجية والتربوية واإلدارية والتنظيمية لتفعيل مقتضيات الميثاق
بما فيھا توحيد المراكز والمدارس الحالية في إطار معاھد تربوية جھوية للتكوين األساسي والمستمر؛ بينما تركز الوثيقة الثانية على
استراتيجية التكوين بالتناوب بعد إرساء مساق التكوين؛ أما المشروع الحالي فيولى عناية خاصة لجعل المجتمع في قلب المدرسة عن
طريق تكوين ييسر االندماج االجتماعي والتربوي الفاعل للمدرسين والمدرسات في الوسط وتنمية التمدرس ،ويولي تبعا لذلك عناية
خاصة لكفايات التواصل والتنشيط االجتماعي ،وتفعيل المجالس والفرق التربوية إلعداد مشاريع محلية ،واستخدام المقاربات
االبتكارية لحل المشكالت في عين المكان ،وتفعيل انفتاح المدرسة على المجتمع ،وتكييف البرامج والوسائل ،وإعداد أنشطة محلية
لإلثراء  .وھو ما يتوافق إلى حد كبير مع حاجات تكوين مدرسي التعليم االبتدائي في وثيقة "نتائج تحليل الحاجيات بالتعليم االبتدائي"
الصادرة عن مديرية المناھج )يوليوز  .(٢٠٠٠فھي تتضمن حاجات ملحة في صيغة كفايات ،مثل دعم عالقة المدرسة بمحيطھا
االجتماعي الثقافي واالقتصادي ،والعمل في شبكات للشراكة ،وإعداد أعمال للشركة المحلية .وحاجات ذات أولية بالغة ،مثل استثمار
الوسط باعتباره مصدرا تربويا ،وتنشيط فرق تربوية في إطار مشروع المؤسسة ،وتنشيط ورشات األنشطة اليدوية والتقنية ،وتفعيل
التواصل بين المدرسة وشركائھا وشركاء المدرسة.
 .٨مقترحات دعم التكوين لتيسير االندماج
يمكن التمييز بين نوعين من المقترحات لدعم التكوين وتحسينه:
ـ مقترحات آنية في صيغة أنشطة لدعم التكوين الحالي لطالب وطالبات السنة الثانية ،من أجل تيسير اندماجھم االجتماعي والمھني
والتربوي ،وتنمية قدرتھم على تفعيل انفتاح المدرسة على المجتمع واالنخراط في تنمية تمدرس البنين والبنات بالوسط القروي.
وتنجز في شكل ورشات تكوينية قصيرة ،بموازاة مع التكوين الحالي بالمراكز المساھمة في المشروع ،ليتم إخضاعھا للتجريب
والتقويم والتطوير للنظر في إدماجھا بالتكوين من قبل الجھات المختصة بعد التقويم الشامل للتجربة.
ـ مقترحات لتحسين التكوين بالمراكز على ھدي من المقترحات السابقة في الموضوع ،وفي ضوء النتائج النھائية لتجربة المشروع
الحالي لتستثمرھا الجھات المعنية وفق ما تراه مناسبا لتطوير التكوين في ضوء التوجھات ا لعامة لنظام التربية والتكوين.

 .١ .٨أنشطة لدعم التكوين الحالي لطالب وطالبات السنة الثانية
انطالقا من نتائج الدراسة والوثائق المرجعية السابقة نقترح جملة من األنشطة لتدارس انتقاء أربعة منھا على األقل لتثري بھا ھيئة
التكوين واإلشراف تأھيل طالب وطالبات السنة الثانية لتيسير االندماج االجتماعي والمھني والتربوي الفاعل في الوسط القروي،
وتعالج األنشطة المقترحة الموضوعات اآلتية:
ـ تطبيقات تقنيات حل المشكالت وتدبير النزاعات لتيسير االندماج
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)منھجية حل المشكالت وتدبير الصراعات المرتبطة بالوسط والمدرسة في العالم القروي ،باستعمال التقنيات المتداولة وشھادات
الممارسين من المعلمين والمعلمات بالوسط القروي(.
ـ انفتاح المدرسة على محيطھا :حاالت وتجارب
)تدارس حاالت موثقة كتابة أو مصورة بالفيديو ألمثلة متنوعة من حاالت فعلية لالنفتاح الموفق أو المتعثر ،مع شھادات ومقابالت
موثقة أو مسجلة في الموضوع آلراء ومواقف عينة من الممارسين بالوسط القروي.(...

ـ تطبيقات في علم االجتماع القروي لتسير االندماج
)تعرف خصائص المنطقة وثقافتھا في ارتباطھا المباشر بالجوانب التطبيقية الميسرة لالندماج والتفاعل اإليجابي بين المدرسة
ومحيطھا.(...
ـ تطبيقات تقنيات التنشيط والتواصل لتيسير االندماج االجتماعي والمھني
)استثمار تقنيات التنشيط والتواصل من قبل ھيئة اإلدارة والتدريس داخل المدرسة وفي التعامل مع المحيط؛ وتدارس ما ينبغي فعله
وما ينبغي تجنبه من أجل تواصل اجتماعي ومھني فعال.(...
ـ االستئناس الميداني بالتواصل االجتماعي والمھني في المدارس القروية
)استقصاء ميداني موجه يقوم به الطالب والطالبات في مجموعات لمدة أسبوع بمدارس قروية يسھل عليھم االستقرار بھا لجمع كافة
المعطيات والبيانات المرتبطة بالموضوع من خالل بطاقات واستمارات تعد خصيصا لھذا الغرض ،وبعد العودة للمركز يشتغلون في
مجموعات لجرد خالصة النتائج ثم ينظم يومان دراسيان في الموضوع .وإذا تعذر القيام بذلك من قبل الجميع ،فيمكن إسناد
االستقصاء الميداني لمن يتيسر لھم ذلك ومساھمة الباقين معھم في جرد النتائج وإعداد اليومين الدراسيين.(...
ـ تقنيات تكييف البرامج والوسائل لتحسين التعلم
) دواعي التكييف وأھدافه ومعاييره وتقنياته ،وما ينبغي فعله أو تجنبه في تكييف الدروس واألنشطة التعليمية التعلمية والوسائل.(...
ـ إعداد األنشطة والبرامج المحلية لبلورة انفتاح المدرسة على محيطھا
)تنمية الكفايات المنھجية إلعداد األنشطة والمواقف التعليمية التعلمية لبلورة انفتاح المدرسة على محيطھا في ضوء مقتضيات الميثاق
المرتبطة بالقسم المحلي من البرنامج الذي تعرضه المؤسسة على شركائھا.(...
ـ تفعيل المجالس التربوية إلعداد مشاريع المدرسة لتحسين التعلم
)تفعيل المجالس التربوية لدعم التعاون والتنسيق والعمل الجماعي بين ھيئة اإلدارة والتدريس لبلورة مشاريع محلية لتحسين التعلم
بتعاون مع شركاء المؤسسة وجمعيات المجتمع المدني.(...
ـ دور المديرين في التدبير التربوي واالجتماعي واإلداري الميسر الندماج المعلمين والمعلمات
)ورشة تدريبية لھيئة اإلدارة وعينة من ھيئة التدريس بالوسط القروي لتنمية مساھمة ھيئة اإلدارة في تيسير اندماج المعلمات
والمعلمين الجدد ،مع إعداد دليل توجيھي يتضمن وسائل تيسير االندماج ،وما ينبغي فعله أو تجنبه في ھذا المجال.(...
ـ تطبيقات في علم االجتماع التربوي لتيسير االندماج
)استثمار قضايا علم االجتماع التربوي لبلورة تفاعل المدرسة مع محيطھا وتيسير اندماج العاملين بھا.(...
ـ االستئناس بالتدريس في أقسام المستويات المتعددة
)استئناس نظري موصول بتطبيقات عملية متنوعة.(...

٢٨/١٠/١٩

 file://D:\3منقول دسك\١خاص بالمستندات\ابحاث\ادبيلت الكفايات\etude besoins.htm

etude besoins

صفحة  ١٥من ١٦

 .٢ .٨مقترحات لتحسين التكوين بالمراكز
تضمنت النتائج السابقة مقترحات لتحسين التكوين تشمل أسس مناھجه وأصول اشتقاق أھدافه ،وإثراء محتوياته وخبراته بإدراج
وحدات وأنشطة جديدة ،وإعادة النظر في منھجية التأطير وتفعيل التكوين التطبيقي ،ومراجعة نظام التقويم ومعاييره ،وتحسين
الظروف العامة التي يجري فيھا التكوين .وقد أصبحت مراجعة التكوين مسألة ضرورية في ظل التوجھات الحالية لنظام التربية
والتكوين في ضوء ما تضمنته الوثائق المرجعية التي ينخرط المشروع الحالي في توجھاتھا العامة .ويمكن للجھات المكلفة بنظام
التكوين ومناھجه استثمار النتائج السابقة في صيغتھا الحالية ،فقد جاءت معبرة بوضوح عن عناصر واتجاھات التحسين المنشود من
قبل ھيئة التكوين واإلشراف والتدريس ،وتضمنت مقترحات تستجيب لالتجاھات الحديثة في التكوين ولتوجھات الميثاق الوطني في
الموضوع .وقد آثرنا تأجيل المقترحات المفصلة في الموضوع إلى حين استكمال المراحل الالحقة للمشروع ،قصد استثمار نتائج
األعمال المتبقية بكيفية معمقة في تقديم مقترحات نسقية موسعة يمكن استثمارھا وفق ما يدعم تفعيل التكوين في ضوء التوجھات
العامة لنظام التربية والتكوين .غير أن بعض المقترحات العملية قابلة للتطبيق المباشر دون انتظار المراجعة الشاملة ،ألنھا تكتسي
طابعا استعجاليا وتستجيب لحاجات عملية وظيفية في ظل التكوين الحالي ،وذلك مثل:
 تحسين معايير االنتقاء القبلي وتطعيمھا بما يتيح مراعاة الميول اإليجابية نحو المھنة والرغبة فيھا؛ تحسين التكوين التطبيقي وتفعيل دوره في إعداد المربين والمربيات للعمل بالوسط القروي؛ تطوير منھجية التكوين بالمراكز ليغلب عليھا طابع عملي يدعم المشاركة والتفاعل والتعلمعن طريق العملي وينمي الميول االبتكارية وقدرات التعلم الذاتي؛
 دعم التكوين بأنشطة وخبرات وظيفية لتيسير االندماج من خالل االستئناس بخصوصيات ثقافة الجھة ،وتقوية معرفة الطالبوالطالبات بالواقع االجتماعي والتربوي للمنطقة عن طريق االحتكاك المباشر وتنظيم زيارات وخرجات وتداريب في الميدان كلما
أمكن؛
 توثيق عالقة المركز بالمناطق القروية التي يزودھا بالمربين والمربيات وإنجاز تقارير عن خصائصھا االجتماعية والثقافيةومواردھا الفنية واالقتصادية ومتطلبات تنميتھا؛
 الربط بين النظري والتطبيقي لتعزيز ربط طرائق تدريس الوحدات بتطبيقاتھا خالل التكوين بالمركز وأثناء التدريب الميدانيبالمدارس التطبيقية ،مع إيالء أقسام المستويات المتعددة عناية خاصة بالمراكز التي تنتشر في محيطھا القروي ھذه األقسام.

خاتمــة
يتمثل الھدف العام للمشروع في تحسين تكوين المعلمين والمعلمات لتمكينھم من االندماج الموفق في الوسط القروي واالنخراط
الفاعل في تنمية التمدرس به كما وكيفا .ويعد ھذا التقرير حلقة تمھيدية من حلقات المترابطة ،وھو يقدم نتائج استقصاء تجارب وآراء
عينة موسعة من المربين والمربيات في مجاالت االندماج االجتماعي والمھني والتربوي بالمدارس القروية ومقترحات تحسين
التكوين لتيسير االندماج الفعال.
وقد جاءت النتائج معبرة عن وجود عوامل فاعلة لھا وزن حاسم في تيسير أو عرقلة االندماج بكافة أبعاده ،وفي تنمية التمدرس
وتحسين جودة التعلم والنھوض بتربية البنين والبنات .منھا :طبيعة عالقة المدرسة بمحيطھا االجتماعي ،مستوى التجھيزات
والمرافق والوسائل ،ونوع العالقات السائدة بين ھيئة التدريس ،وأسلوب تعامل ھيئة اإلدارة واإلشراف مع ھيئة التدريس ،ونوع
العالقات التفاعلية مع المتعلمين والمتعلمات ،ومدى مالءمة تكوين مختلف أطر التربية العاملة بالمدارس القروية لتيسير االندماج.
وأبانت الحلول من خالل التجارب والمقترحات عن الدور الحاسم لكل من  :العنصر البشري ومواقفه ،والتواصل اإليجابي بين كافة
الشركاء ،وانفتاح المؤسسة على شركائھا عن طريق أنشطة وأعمال ذات نتائج ملموسة ،وتوفير الحد األدنى الالزم من التجھيزات
والمرافق والوسائل الضرورية للعمل.
وعلى ھدي من النتائج المستخلصة والوثائق المرجعية المعتمدة اقترحنا قائمة من األنشطة لدعم التكوين الحالي؛ وبعد عرض
المقترحات على الشركاء سيتم اختيار األنشطة التي تحظى باألولوية لديھم لتكون موضوعا لورشات تكوينية ،يتم إعدادھا وإنجازھا
بمشاركة ھيئة التكوين واإلشراف بالمراكز المشمولة بالمشروع ،ثم تخضع للمراجعة والتقويم والتطوير وفق ما ھو محدد مراحل
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المشروع بمستھل ھذا التقرير.
وﷲ ولي التوفيق
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