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Abstract
The topic of our intervention is related to the problematic approach of establishing a
university institution specialized in the arts, which is a problem of current and paramount
importance to the Moroccan university educational system, which has been, since the
founding stage of the first Moroccan university in Rabat in 1957 AD, floundering in multiple
problems, including:
 improvisation in program formulation and preparation,
 Adopting traditional pedagogies,
 Focus on the quantitative nature of knowledge
 monist and reductionist approaches
 Lack of interest in strategic, cultural, methodological, and then communicative
competencies.
 Inability of students to apply the conditions of scientific research,
 Weak outputs and high wastage rates, as 50 percent of students registered in the first
year leave during the first cycle. Also, 10 percent of students in each cohort are the ones
who obtain the leave.
 The university's lack of openness to its surroundings and its confinement to the function
of graduating educational frameworks in most cases. . . to other problems that clearly
demonstrate the absence of holistic approaches for those in charge of this field.
Awareness of the Moroccan League crisis began more than a decade ago. But the multiple
approaches remained unilateral studying the flabby situation of higher education in
isolation from other conditions, which led to the absence of social, economic and political
development, that is, sustainable human development that takes into account all media and
independent and dependent variables. The thing that motivated us to think about this
simple contribution, which aims at educational reform that aims to achieve a set of goals
ranging from what is general, what is educational, and what is socio-economic, often
forgotten by those in charge of educational affairs in our country. It is the technical sector
that can contribute greatly in bringing our youth to safety. . Therefore, the thought came to
create a “specialized technical university. ”
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التعليم العالي بين الفنية والتأهيل المقاوالتي
– نحو بناء جامعة فنية متخصصة –
محمد صبري
د ،.جامعة شعيب الدكالي الجديدة ،المغرب

رشيد البوشاري
د ،.جامعة شعيب الدكالي الجديدة ،المغرب

الملخص
يتعلق موضوع مداخلتنا بمقاربة إشكالية إنشاء مشروع مؤسسة جامعية متخصصة في الفنون ،وهي إشكالية ذات راهنية
وذات أهمية قصوى بالنسبة للمنظومة التعليمية الجامعية المغربية التي ظلت ،ومنذ مرحلة التأسيس ألول جامعة مغربية
بالرباط سنة 1957م ،تتخبط في مشاكل متعددة منها:
 اإلرتجالية في صياغة البرامج وإعدادها،
 عتماد بيداغوجيات تقليدية،
 التركيز على الطابع الكمي للمعرفة،
 المقاربات األحادية واالختزالية،
 عدم االهتمام بالكفايات االستراتيجية ،الثقافية ،والمنهجية ،ثم التواصلية،
 عدم قدرة الطلبة على تطبيق شروط البحث العلمي،
 ضعف المخرجات وارتفاع نسبة الهدر ،إذ أن 50بالمائة من الطلبة المسجلين في السنة األولى يغادرون خالل السلك
األول .كما أن  10بالمائة من طلبة كل فوج هم الذين يحصلون على اإلجازة،
 عدم انفتاح الجامعة على محيطها واقتصارها على وظيفة تخريج األطر التعليمية في الغالب . . .إلى غيرها من المشاكل
التي توضح بالملموس غياب مقاربات شمولية للقيمين على هذا المجال.
ولقد بدأ الوعي بأزمة الجامعة المغربية منذ أكثر من عقد من الزمن .لكن المقاربات المتعددة ظلت أحادية تدرس الوضعية
المترهلة للتعليم العالي بمعزل عن األوضاع األخرى ،الشيء الذي أدى إلى تغييب التنمية االجتماعية واالقتصادية ثم
السياسية ،أي تلك التنمية البشرية المستدامة التي تأخذ بعين االعتبار جميع الوسائط والمتغيرات المستقلة منها والتابعة.
الشيء الذي حمسنا إلى التفكير في هذه المساهمة البسيطة التي ترمي إلى إصالح تعليمي يتوخى تحقيق مجموعة من
األهداف تتراوح بين ما هوعام ،وما هوتربوي ،وما هواجتماعي ـ اقتصادي غالبا ما يتناساه القيمون على الشأن التعليمي في
بالدنا .إنه القطاع الفني الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في الوصول بشبابنا إلى بر األمان . .لذلك جاء التفكير في إحداث
"جامعة فنية متخصصة".
الكلمات المفتاحية :التعليم العالي ،جامعة فنية متخصصة.
المقدمة:
يعد ظهور الجامعة نقطة تحول مهمة في تاريخ التعليم والثقافة .فإنشاؤها حقق للبشرية تقدما ملموسا وكبيرا في
مجاالت الحصول على المعرفة األكاديمية والفكر النقدي الذي يقدمه هذا النوع من المعرفة .ولقد كانت الثمار المتحققة من
إنشاء الجامعة وتطورها كثيرة وفي كل بقعة من بقاع العالم ولوبدرجات متفاوتة . .ولم تقتصر فوائد الجامعة على األوطان
التي نشأت فيها بل عبرت المعرفة األكاديمية الحدود وجالت في اآلفاق وأصبحت الجامعات مراكز للتبادل العلمي والثقافي
بين الحضارات والشعوب والدول على الرغم من أنها كانت والزالت تؤدي مهامها في ظروف ليست دائما ً مواتية.
إن الجامعة هي طليعة التغيير نحواألفضل ،ألن التعليم ،وال سيما التعليم الجامعي ،يعد أهم وسائل التطور
والتحديث في المجتمعات كافة ،وذلك لما يحققه من أهداف أساسية ،إلى جانب التدريس والبحث العلمي ،وفي خدمة المجتمع.
لذا ،وجب عليها أن تكون متكاملة مع المجتمع وواعية ومدركة الحتياجاته وتطلعاته .فضالً عن ذلك ،تعد الجامعة اليوم أحد
أهم المؤسسات التي تسهم في توجيه المجتمع والتأثير في اتجاهاته.
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لكل ما تقدم وجدنا أن دراسة الجامعة انطالقا من نشأتها وتطورها وقضاياها األساس اليوم ،المتمثلة بالحرية
األكاديمية واستقالليتها ،يمكن أن تقدم خدمة للجامعة وللجامعيين وللمجتمع في آن واحد (هادي ،2010 ،ص.)1 :
إن الحديث عن الجامعة يتطلب البحث عن جذور نشأتها ومسار تطورها .ويكشف لنا التاريخ أن الجامعة نشأت
وترعرعت في أحضان الحضارات القديمة ،وتقدمت وازدهرت بازدهار األمم والبلدان ،وبفعل التمدن الذي عرفته البشرية
عبر العصور.
تاريخ تأسيس الجامعة ووظائفها:
أ ـ الجامعات في التاريخ القديم:
عرفت البشرية الجامعة ألول مرة في التاريخ في عهد البابليين قبل زهاء خمسة ألف سنة ،تسمى "جامعة بيت
مومي" ،أقيمت في موقع"تل حرمل"الذي يبعد بكيلوميترات قليلة عن بغداد ،حيث تخرج منها عدد مشهور من العلماء
المصريين واليونانيين وغيرهم .وفي هذه الجامعة تم وضع أسس الجبر الحديث ،وتم اكتشاف أهم نظريات الهندسة
المستوية ،فسما علماء هذه الحقبة بالعلوم المعروفة آنذاك ،فبلغوا منها شأنا عظيما غير مسبوق
(مطلك الفهد ،2009 ،ص.)82 :
وفي الهند ،وبالضبط في منطقة "األشرام"ظهرت محاوالت أولى في التعليم العالي ،بإنشاء "مدارس الغابات
للبالغين"حوالي عام 1000قبل الميالد عندما كتب "ريك ـ فيدا"النص األدبي حيث استوطن اآلريون األوائل .كما استمد
الشاعر الهندي "طاغور"وحيه من هذا التقليد الهندوسي في التعليم العالي عندما أنشأ "جامعة سانتنكيتان"في منطقة
"البنغال" .وقد ذكر"كونفوشيوس"في مؤلفه "كتاب في التاريخ" عن حضارة آسيا القديمة أن اإلمبراطور "شون"( 2005ـ
 2255قبل الميالد) شرع بتعيين موظفي الدولة عن طريق االمتحانات السنوية( . . .كيرتز ،1975 ،ص ،ص.) 9 -8 :
ولعل أقرب اتجاه للجامعات الحديثة في العالم القديم موجود في أكاديمية "أفالطون"التي أسست في ضواحي "أثينا" في
القرن الخامس قبل الميالد ،فيها ألقى دروسه وألف كتبه .واستمر التعليم فيها أربعين سنة ،إلى حين أمر اإلمبراطور
"جوستينيان"بإقفالها نهائيا عام 529ميالدية ،حيث استمرت في التحصيل العلمي حوالي ألف عام
(كيرتز ،1975 ،ص.)9 :
وبانتقالنا للعلم اإلسالمي ،وبالضبط منذ أمثر من ألف سنة ،أقام العباسيون المدارس والجامعات ،حيث أسس خليفة
المسلمين"هارون الرشيد" "بيت الحكمة" في بغداد ،وجعل فيه المشرفين النساخ والمترجمين وحوى العديد من نفائس الكتب
من مختلف العلوم والمعارف بمختلف اللغات .وتوسع "بيت الحكمة "وازداد شأنه في عهد الخليفة" المأمون" ( 198ـ
218ه) الذي أرسل في طلب الكتب من مختلف البلدان .فاجتمع في هذا البيت عدد كبير من المترجمين من مختلف
اللغات(اليونانية ـ السريانية ـ الهندية ـ الفارسية . .وغيرها) .ثم أسس "المدرسة النظامية" في بغداد (459ه) التي كان لها
آدابها وتقاليدها في تحصيل العلم . .وكان لظهور "المدرسة المستنصرية"(عام631ه 1239/م) ،التي يمكن عدها أول جامعة
عربية إسالمية ،أثرا كبيرا حيث عنيت بتدريس علوم القرآن واللغة العربية والرياضيات والطب . .إلخ.
وفي المغرب العربي ،ظهرت "جامعة القرويين" بمدينة فاس بالمغرب ،بنيت كمؤسسة تعليمية على يد السيدة"
فاطمة بنت محمد الفهري" عام  245هـ859/م .وحسب موسوعة جينيس لألرقام القياسية ،فإن هذه الجامعة هي أقدم واحدة
في العالم التي الزالت تُدرس حتى اليوم .وفي مصر ،ظهرت "جامعة األزهر" عام 358ه972 /م.
وبذلك ،تكون هذه الجامعات العربية سليلة الجامعات األوروبية المباشرة ،حيث انتقلت عدوى المعرفة والعلوم
والفلسفة التي بذرها الفكر الروماني الهيليني إلى العرب الفاتحين ،فنشروها على مدى اإلمبراطورية اإلسالمية الواسعة
األطراف ،وأضافوا إليها تقاليدهم الخاصة في المعرفة والرياضيات والعلوم والطب والقانون والفلسفة واألدب . .وكانت
النتيجة نشوء مراكز عظيمة للتعليم العالي في بغداد ودمشق والقدس والقاهرة وفاس .وكانت هذه المؤسسات تتمركز حول
الجوامع كالنجف واألزهر والزيتونة والقرويين ،هذه المؤسسات التي كونت وحدة فكرية عظيمة في عالم العلم ،فأصبحت
قبلة شباب أوروبا الذين سافروا إلى بغداد ،وشباب الصين والهند وإيران وأذريبدجان إلى النجف طلبا للعلم
(كيرتز ،1975 ،ص)9 :
ب ـ الجامعات في القرون الوسطى:
وكان على أوربا االنتظار حتى القرون الوسطى لتشهد ظهور مصطلح ومفهوم "الجامعة ("بالالتينية
)(Universitasهادي ،2010 ،ص )2 :بالمعنى الحديث بها ألول مرة ،وكان ذلك مع ظهور أول جامعة أسست بها في
"بولونيا" بإيطاليا (عام 1076م) التي وصل عدد طلبتها عشرة آالف طالب في القرن الثاني عشر الميالدي .بعد ذلك،
ظهرت جامعات أخرى بكل من مدن"بادوا" في إيطاليا و"مونبليه" في فرنسا ومدن متوسطة أخرى بمبادرات من الطلبة
أنفسهم الذين كانوا يمولون الجامعات ويعينون أطرها التدريسية.
وفي المدة نفسها تقريبا ،ظهرت مجموعة من الجامعات األخرى شمال أوروبا كجامعة "باريس"التي أسسها
"روبرت دوسوربون"كاهن الملك "لويس التاسع"سنة 1257م ،وجامعة "أوكسفورد" وجامعة"كامبريدج" بمبادرة من
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األساتذة أنفسهم ،وكذا من طرف الكنيسة حيث كانت إمتدادا لها في أغلب األحيان ،ثم من طرف األباطرة والملوك .وكذا
من قبل الباباوات واألمراء الذين أسسوا جامعة "نابولي"و"روما"(عام 1303م) في إيطاليا ،وجامعة"تولوز"في فرنسا
(عام 1229م) ،وجامعة"براغ"(عام 1347م) ،وجامعة"فيينا" (عام 1365م) في النمسا ،وجامعة"كولونيا" في المانيا (عام
1388م) (هادي ،2010 ،ص.)7 :
مما تقدم ،يتبين أن الجامعة في أوائل القرون الوسطى ولدت مستقلة ،لكن تطورها هدد الكنيسة والدولة اللتين سعتا
إلى تحييدها في أول األمر ،ثم سارعتا إلى إنشاء جامعات خاصة بها.
وبظهور الجامعات األوروبية في القرن الثالث عشر ،حققت شعوب هذه القارة تقدما كبيرا في التحصيل المعرفي على
المستوى األكاديمي ،مما جعل التفكير في تجاوز الحدود الجغرافية أمرا ممكنا .فجاءت المبادرة من اإلسبان الذين بادروا
بإنشاء بعض الجامعات في مستعمرات أمريكا الالتينية كجامعة"المكسيك"(عام 1553م) ،وجامعة"ليما" في البيرو .كما
أنشأ البري طانيون جامعتي "كلكتا" و"مومباي" بالقارة الهندية على شاكلة جامعة"لندن" (عام 1857م) ،وجامعة"هللا
أباد"(عام 1887م) .أما في اليابان ،فقد أنشأت الجامعات بها ابتداء من نهضتها (عام 1868م).
وفي روسيا تأخر ظهور الجامعات بها ،بالرغم من حجمها وتاريخها ،عن باقي بلدان أوربا ،إذ لم تتأسس أية جامع
فيها إال في (عام 1755م ) ،حينما تأسست جامعة"موسكو"كأول جامعة روسية بتوقيع مرسوم إنشاءها من قبل
اإلمبراطورة"إليزافيتا بيتروفنا".
وإذا ما تتبعنا مسار نشوء الجامعات في الغرب من حيث التقاليد ،فإن البروفيسور "تيرانس كيلي" األستاذ
بجامعة"بكنغهام"البريطانية يرى أن هذه الجامعات اتبعت ثالثة تقاليد في كل من أمريكا والمملكة المتحدة والقارة األوربية:
ففي أمريكا ،لم تعرف الواليات المتحدة ،قبل حصولها على اإلستقالل ،سوى ثمان جامعات هي على التوالي:
ـ جامعة "هارفرد"(عام 1636م ).
ـ جامعة "وليامس دجاري" (عام 1693م).
ـ جامعة"ييل" (عام 1701م).
ـ جامعة"برنستون"(عام 1746م).
ـ جامعة "بنسلفانيا" (عام 1751م).
ـ جامعة"كولومبيا"(عام 1754م).
ـ جامعة"بروان"(عام 1764م).
ـ جامعة"دارصون" (عام 1769م).
وبعد االستقالل (عام  ،)1776ظهرت جامعات مستقلة في كل والية ،من غير أن تظهر جامعات على المستوى الفيديرالي.
وفي المملكة المتحدة ،ظهرت الحركة الجامعية في "أكسفورد"(عام 1096م )؛ ثم ظهرت بعد ذلك جامعة"كمبردج"(عام
1209م) .بعد ذلك بفترة بعيدة ،ظهرت جامعة "لندن" (عام1836م) ؛ جامعة"مانشستر"(عام1851م)؛
جامعة"نيوكاسل"(عام 1852م)؛ جامعة"برمنغهام" (عام 1900م)؛ جامعة"ليفربول"(عام 1903م)؛ جامعة"ليدز"(عام
1904م)؛ جامعة"شفيلد"(عام 1955م).
أما في القارة األوربية ،فكانت قصة الجامعات مختلفة ،حيث أنشأت الجامعة الحديثة بمبادرة من الحكومات:
ففي فرنسا ،بادر "كولبرت"رئيس الوزراء (1661م ـ 1683م) بإنشاء العديد من المدارس العليا للعلوم والتكنولوجيا:
ك"المدرسة العليا لروما"؛ و"المدرسة الملكية للرسم"؛ و"المدرسة الملكية للتصميم"؛ و"المدرسة العليا للطرق
والمواصالت"(عام 1716م)؛ و"المدرسة العليا للمناجم"(عام 1778م)؛ ومدرسة"البوليتكنيك للهندسة"(عام 1795م).
وفي ألمانيا ،أنشأت جامعة"برلين" كجامعة بحثية (عام 1810م) .ثم توالى إنشاء جامعات للبحوث والتدريس في كل مناطق
ألمانيا(هادي ،2010 ،ص ،ص.)10-8 :
وعلى صعيد آخر ،فإن قبول المرأة في الجامعات الغربية لم يكن معروفا حتى منتصف القرن التاسع عشر ،حيث
أنشئت أول كلية للبنات في الواليات المتحدة األمريكية (عام 1861م) .وكانت فرنسا أول دولة أوربية قبلت النساء في
الجامعات (عام 1862م) ،وتلتها بريطانيا (عام 1878م) (هادي ،2010 ،ص.)10 :
ج ـ انتشار الجامعات الحديثة في دول العالم:
رأت الجامعة ،أوما كان يسمى ب"اتحاد المدرسين والطلبة" ،النور في القرن الثالث عشر ميالدي ،انطالقا من
مشروع بناء مسار دراسي متصل وتصاعدي يفضي بمدارس (تقابل تعليمينا االبتدائي والثانوي الحاليين) إلى مستوى تعليم
رفيع .كما كان يقال قديما لمدة طويلة ،أوإلى تعليم عال كما يقال اليوم ،تتماهى معه المؤسسة الجامعية.
مما تقدم ،يتبين لنا أن مسار نشأة الجامعات بمعناها الحديث قد مر بمراحل عديدة يجملها "باسيل فلتشر"بأربعة مراحل هي:
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المرحلة األولى :وهي مرحلة نشأة الجامعات ،حيث كانت البداية في القرن الثالث عشر الميالدي حين طرحت وظائف
الجامعة من خالل التكوين في المجال المعرفي ،وصيغ التكوين ذي المستوى الرفيع في المعرفة ،ثم تشغيل النخب .وكانت
هذه المرحلة كنتاج طبيعي لتوليف المهتمين اآلخرين ،وهي التي أعطت الجامعة ،بشكل كبير ولمدة طويلة ،أهميتها
االجتماعية وحظوتها في نفس الوقت.
لقد أدرك االتحاد ال جامعي أن نشاطه يجب أن يمكن من تشغيل نخب من بين من يرتادون الجامعة .وقد كان األمر يتعلق
في البداية بنخب دينية على شكل أعضاء في تراتبية الكنيسة.
المرحلة الثانية :تحددت مع تحول الجامعة نحوالالئكية ،كما تم ذلك تدريجيا إلى غاية القرن الثامن عشر الميالدي ،حيث
إتسع مفهوم تلك النخب بشكل أكبر ليشمل النخب التي قد يحتاجها المجتمع الحديث الصاعد من أجل تدبيره وإدارته ،أي كل
الوظائف التي كانت تتطلب التوفر المسبق على مستوى معرفي أعلى من مستوى متوسط السكان.
المرحلة الثالثة :تشمل النصف الثاني من القرت التاسع عشر حيث حدث توسع في إنشاء الجامعات ،إضافة إلى ظهور
مؤسسات للتعليم العالي خارج الجامعات وعلى نطاق واسع
المرحلة الرابعة :وهي التي تمتد من الحرب العالمية الثانية حتى اليوم ،حيث ظهرت الجامعات في كل دول العالم .وعرفت
هذه المرحلة ظهور الجامعات التخصصية كالجامعات التكنولوجية والجامعات الطبية والجامعات اإلنسانية(فلتشر ،د .ت،
ص ،ص)25 -20 :
د ـ ظهور الجامعة بالمغرب:
باستثناء بعض المعاهد التي تم إحداثها إبان الحماية الفرنسية ،والتي كانت إدارتها تتم انطالقا من فرنسا ،كان
الفضاء الجامعي لمغرب االستقالل شبه فارغ ،حيث أحدثت أول جامعة مغربية (في سنة 1957م) بالرباط .وفي غشت(
1960م) حدد ظهير جديد أنواع الشهادات في اإلجازة ودبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة.
ه ـ نماذج جامعية مرتبطة بتلك الوظائف:
إتبعت الجامعة مسارات مختلفة ،من بينها:
جامعة الفالسفة :إتبعت أوال تصور فالسفة ألمانيا ،في بدية القرن التاسع عشر الميالدي( ،فيتشه ،هيغل ،شالييرماخر،
وبصفة خاصة فون هومبولدت) ،والذي تشكل ،بالنسبة له ،مكان البحث عن الحقيقة العلمية .وهوبحث ال يمكن أن يتم إال
تحت مظلة الفلسفة.
جامعة العلماء والسياسيين :بعد ذلك ،جاء عهد العلماء الذين سلموا بأن العلم يجب أن ينطبق على تطوير التكنولوجيا ،وأن
يساهم في رفاهية عامة الناس(عصر األنوار) .وقد اشترك العلماء والسياسيون عندئذ في اإلعالن عن تبنيهم للمثل األعلى
للعلم من أجل العلم والمثل األعلى للعلم المفيد .ويعرف هذا األخير بمعنى اإلسهامات التي يمكن أن يقدمها العلم للتكنولوجيا
والصناعة وللثروة الوطنية .وهوما يقودنا إلى الصنف الثالث.
جامعة الجماهير :تشكل الجامعة هنا نقطة تالقي تأثيرات تحاول جاهدة التكيف معها .يتعلق األمر هنا بتأثيرات الطابع
الجماهيري التدريجي للتعليم الجامعي من جهة ،وبنتائج التطور اإلقتصادي والسياسي التي سيترتب عليها المطلب الرئيس
الذي يسمى عموما ب"دمقرطة"الجامعة من جهة ثانية ( 1968وما بعدها).
جامعة المقاوالت :يسيرالمقاولون اليوم نحوتحقيق الغلبة في كل المجاالت ،حيث تفرض جامعة المقاوالت نفسها(الكراوي
وكليرك ،2012 ،ص ،ص.)451 -450 :
مفهوم التعليم الفني الجامعي:
بات اإلنسان اآلن سمة من سمات العصر الحديث ،خصوصا ً في ظل تغيرات متسارعة في أساليب العمل واإلنتاج
التي تجعل من عملية التأهيل وإعادة التأهيل التحدي األساس الذي يتوجب مواجهته من كافة األنظمة االجتماعية
واالقتصادية .كما أن المرحلة المقبلة وما تستوجبه من ضرورة دمج اقتصادنا الوطني باالقتصاد العالمي يفرض ضرورة
إكساب مؤسسات العمل واإلنتاج القدرة الكافية على المنافسة والتقيد بضوابط النجاعة االقتصادية بكل مستلزماتها ،والتي
يعتبر التعليم الفني ،والتدريب المهني في مقدمتها ،يضاعف من ذلك ما تشهده بالدنا من تحوالت اقتصادية ،واالتجاه
نحوتشجيع االستثمارات المحلية ،والخارجية في ظل اقتصاد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل النموالسكاني،
وفي نفس الوقت يمتلك إمكانيات اقتصادية غير مستقلة .لكن ،ما المقصود بالتعليم الفني؟
عرفت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم(اليونسكو) التعليم الفني والتقني والمهني بكونه"يطلق على
جوانب العملية التربوية ،التي تتضمن ،باإلضافة إلى التعليم العام ،دراسة التقنيات والعلوم المرتبطة بها ،وإكساب المهارات
واالتجاهات ،وضروب الفهم والمعارف المتسمة بالطابع العملي فيما يتعلق بالمهن واألعمال في شتى قطاعات الحياة
االقتصادية واالجتماعية (" . .التميمي ،2007 ،ص .)11 :وهونمط من التعليم العالي الذي يتضمن اإلعداد التربوي
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وإكساب المهارات والمعرفة التقنية ،والذي تقوم به مؤسسات تعليمية لمدة ال تقل عن سنتين بعد مرحلة الدراسة الثانوية،
إلعداد أطر فنية في مختلف االختصاصات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية واإلدارية . .وغيرها .وتقع عليها
مسؤولية التشغيل والصيانة والخدمات .ويمثل الفنيون في مستواهم حلقة وصل بين اإلختصاصيين (خريجي الجامعات)
وبين العمال المهرة خريجي الثانويات المهنية.
وقد أدت التطورات التكنولوجية والعلمية والثورة المعلوماتية التي تجذرت في وسائل اإلنتاج والخدمات إلى
الحاجة لتخريج فنيين في مجاالت متعددة مثل شعب التربية الموسيقية ،الفنون التشكيلية ،والفنون البصرية والوسائطية،
بمستوى متقدم يتمتع فيها المتخرجون بالكفاءة (معارف ومهارات) أعلى من تلك التي يتصف بها خريجوالمعاهد
المتوسطة ،فيتم إنشاء ما يسمى بالكليات الفنية التي تكون مدة الدراسة فيها ما بين"3و "5سنوات بعد المرحلة الثانوية .ويأتى
إقرارها استجابة الحتياجات فئة عريضة من المتعلمين ،وكإجراء مستعجل لمسايرة التطور الحضاري ولحاجات المجتمع
ألطر فنية في مختلف الفنون ،واستجابة أيضا للتحوالت التي يعرفها المجال االقتصادي واستثماره بما يفيد المجتمع وسوق
العمل واالنفتاح على المهن الجديدة والمعاصرة.
إنه استثمار في مجال تعليمي وتكويني يفتح آفاق هامة وتخصصات مهنية واعدة ،حيث أن المغرب في أمس
الحاجة إليها في الوقت الراهن .فاالنفتاح على المهن الجديدة والمعاصرة التي أضحت تشكل أقطاب اقتصادية قوية بالدول
المتقدمة ،والتي في غالب األحيان يكون المغرب مضطرا لالستعانة وجلب المتخصصين فيها من الخارج ،كهندسة الصوت،
التوزيع الموسيقي ،اإلنتاج الموسيقي ،التصميم اإلشهاري ،التصميم الصناعي ،تصميم المحيط ،األنفوغرافيا ،التصوير
الفوتوغرافي ،الرسم التوضيحي ،فنون الطباعة ،تصميم الديكور ،التخصصات السمعية البصرية والوسائطية ،المهن
السينمائية ،صناعة األشرطة المرسومة… .والالئحة طويلة جدا .هذا االنفتاح هومطلب ملح في الوقت الراهن ،وال يقبل
التأجيل أواالختيار.
وهوالسبيل للخروج من بوتقة تعليم محصور في المواد التقليدية والمهارات والخبرات المعرفية والمهن المرتبطة
بها ،التي أغرقت سوق الشغل دون فائدة .فالتعليم في زمن العولمة تطور وانفتح على خبرات إنسانية حديثة وال يمكن
للمغرب أن يبقى حبيس العرض التعليمي ” الكالسيكي ” المحكوم بدرايات “المعرفة النظرية” ،كما أن حصر التعلم ضمن
خانة التحكم في هذه المواد فقط ،لم يعد كافيا إلقدار خريج الجامعة المغربية على االندماج في حياة القرن الحادي والعشرين،
واالنفتاح على العالم واالستجابة لمتطلباته.
وكما هومعلوم ،فإن التعليم الجامعي المهني الذي يتمثل في إعداد "كوادربشرية"مؤهلة مهنيا وفق حاجات سوق
الشغل ،ينقسم إلى مجالين(أومسلكين) اثنين:
تعليم جامعي تقني أكاديمي :يركز على الجانب النظري أكثر منه على الجانب العملي ،ويمثل هذا النوع من
التعليم تكوين مهندسين في الكليات والجامعات بمستويي "اإلجازة المهنية"و"الماسترالمتخصص" .ويؤهل هذا التعليم
خرجيه للعمل المهني كخبراء ومشرفين ومصممين .فتكون بيئة العمل المناسبة لهم في القطاعات والمقوالت الفنية التي بدأ
السوق الوطني يعرفها بشكل متزايد في السنين األخيرة كمقاوالت اإلنتاج الفني في مجاالت متعددة كالفن السينمائي،
مؤسسات إشهارية خاصة ،مقاوالت مسرحية ،مقاوالت لتنظيم الحفالت والمهرجانات . .إلخ ،وكذا في مواقع هامة وحساسة
داخل الوطن وخارجه.
تعليم جامعي تقني مهني :يركز على الجانب العملي أكثر منه على الجانب النظري ،ويمثل هذا النوع من التعليم
تكوين تقنيين وحرفيين بمستوى "دبلوم الدراسات الجامعية العامة) ،" (DEUGحيث يعمل خريجوه في سوق العمل في
المجال الحرفي المباشر .وهوما يحتاجه بكثرة سوق العمل الداخلي ،خصوصا في اآلونة األخيرة ،حيث يشتكي هذا المجال
من قلة
أو انعدام فنيين وحرفيين قادرين على العمل في المجال الفني وفي المقاوالت الفنية المستحدثة التي تشتكي من قلة اإلنتاج
وعدم قدرتها على مساير ة متطلبات السوق (قلة األفالم والمسلسالت والمسرحيات المحلية النوعيةـ ضعف اإلنتاج فيما
يتعلق بالريبورتاجات واألفالم والوثائقية ،ضعف الوصالت اإلشهارية لضعف المهنية التي تميز المشتغلين في هذا القطاع
حاليا.) . .
 3ـ مسارات التعليم الفني الجامعي البيداغوجية والديداكتيكية:
يعتبر النماء االقتصادي الباعث األساس في التنمية الشاملة ألي أمة تحتاج لموارد مادية وبشرية تنظمها
وتستخدمها .لذا نتجت أهمية تطوير الموارد البشرية عن طريق التعليم والتدريب الذين يعتبران من أهم متطلبات النماء
االقتصادي شريطة توجيه أساليب ونوعية نتاجات التعليم نحواحتياجات االقتصاد للقوى العاملة ،ال سيما أن العالقة بين
الت كوين والعمالة ظلت هاجس التخطيط التعليمي الرئيس لتحقيق مالءمة بين الخريجين بمستوياتهم وقطاعاتهم المختلفة في
المناهج التعليمية وبين االحتياجات والطاقة االستيعابية لسوق العمل .كما أن العالقة بين التكوين والعمالة ترتبط بمسائل
عديدة .فالتوسع في التكوين يفوق الطاقة االستيعابية لسوق العمل ويولد التطور في طموحات الطالب وأسرهم .كما أنه ليس
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هنالك من توافق بين تاركي الدراسة وفرص العمل المنتج األمر الذي يؤدي إلى مشاكل البطالة بين الخريجين(أدهم علي،
 ،1992ص.)52 :
ولما أصبح التعليم الفني هوأساس التنمية في المجتمعات الحديثة ،كان من األهمية بمكان وضع معايير أكاديمية
لقطاع التعليم الفني لالرتقاء بجودته حتى تتم مواجهة التحديات التي يتعرض لها وطننا المغرب في الوقت الراهن .وقد
أصبح استمرار التطوير والتقويم سمة أساس من سمات العصر ،وأضحى تطبيقهما واستحداث آليات لتفعيلهما ضرورة
الغني عنها في كل مناحي حياتنا تحقيقا للجودة الشاملة ومواكبة للتغيرات المعاصرة والمستقبلية ،ثم الحرص على ضمان
الجودة في مجاالت التعليم لتغطية احتياجات سوق العمل وتأهيل الخريج تأهيال أكاديميا رفيع المستوي ،فيقوم بوضع معايير
أكاديمية تساير المعايير الدولي ة بشكل يناسب خصوصية البيئة المحلية لتحقيق الحد األدنى من المعارف والمهارات التي
يجب أن تتوافر في مؤسسات ومخرجات التعليم الفني .ولن يتأتى له ذلك إال من خالل إصالح المسارات البيداغوجية
والديدكتيكية.
أ ـ المسارت البيداغوجية:
البيداغوجيا نظرية تطبيقية تسعى إلى اختيار طريقة ما في التدريس عبر إجراءات وتقنيات معينة ،وتوظيفها
بارتباط مع وضعية تعليمية(غريب ،2006 ،ص .)717 :لقد أمست قضية " تنمية الممارسة البيداغوجية " تتربع على
عرش القضايا الساخنة ضمن ملفات المنظومة التربوية في كثير من الدول ،خصوصا المتقدمة منها صناعيا ،اقتصاديا،
تكنولوجيا ،وتربويا . .وأضحت الجودة خالل الظرفية الراهنة هدفا ووسيلة في الوقت نفسه؛ في حين يشكوفيه الحاضر
التربوي في دول العالم الثالث من عدة نواقص وقصورات ،في مقدمتها اإلطناب المعرفي الممل والحشوالمعلوماتي الرهيب
الذي يميز المحتويات والبرامج على حساب اإلبداع واالبتكار( . .العروي ،1987 ،ص .ص .)198 -197 :لكن حقل
التعليم و التعلم خالل السنوات األخيرة شهد تطورات هامة المست جل مكونات الفعل التعليمي ـ التعلمي وكذا تمفصالته
وآلياته .وتوجهت األنظار بشكل مهم صوب الثروة البشرية ،حيث أن البلدان التي تحتل اليوم قوى صاعدة هي التي
استثمرت في الرأسمال البشري وحسمت ،باكرا ،إصالح
ومالئمة أنظمتها التربوية(مزيان بلفقيه ،) ،2006 ،بحيث تستجيب الدراسات الجامعية فيها لشروط متعددة ،من
بينها" تلبية الحاجات الدقيقة وذات األولوية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية"(الميثاق ،البند ،80ص ،)30 :يمكن
إحداث أسالك مخصصة فيها لإلعداد ولمزاولة المهن المقننة في الجامعات إلى جانب األسالك ذات الطابع النظري
الموجودة سلفا في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،والتي ال يمكن االستغناء عنها لدورها الفكري والتاريخي والحضاري.
ويعتبر التعليم الفني أحد هذه األسالك المخصصة إلعداد الشباب لإلندماج في الحياة العملية (الميثاق ،البند.)77
لقد تم تحديد أهداف التعليم الفني الجامعي لخدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريا واإلسهام في رقي الفن والفكر
في صوره المختلفة المحددة باإلطار التكويني لمعاهده الفنية المختصة بمجاالت تعليمية ذات طبيعة خاصة تشكل في
مجموعها االلتزام بالسياسة العامة ،من خالل التخطيط لألهداف التي ترتكز على التحديث الثقافي المدعم لمشروعات التغير
االقتصادي واالجتماعي والتقدم الحضاري ،سواء بالتأسيس أوالتطوير أواالستدراك إللهام العمل الثقافي وشحذ قدراته
للتطور.
ويمثل التعليم الفني الجامعي المعمل التأهيلي لتخريج فنانين مؤهلين علميا ً لتقديم إبداعات جادة على أسس علمية
وفكرية متطورة ،يتم إنشاؤها كإحدى مؤسسات التعليم الجامعي المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية على اختالف
أنواعها .كما يمكن تحديد وثيقة لسياسة التعليم في المملكة المغربية تهدف إلى خلق تعليم فنى ومهنى يهدف إلى كفاية
المملكة من العاملين المؤهلين في سائر الميادين والمستويات ؛ بحيث يتم تدعيمهم فنيا وماليا حتى تضمن إقبالهم على هذا
النوع من التعليم ،وبشكل يجعلهاتحقق اكتفاء ذاتيا .ويمكن لهذه الوثيقة ،أيضا ،تلخيص أهداف التعليم من منظور التنمية
الشاملة فيما يلي:
 تخريج أجيال واعية بالدور التاريخي لألمة والتحديات التي تواجهها ،ومؤمنة بمهمتها بحيث تدرك حقوق وواجبات
المواطنة ،وتعتز بتراثها ،فتقدس قيمها الروحية ،ثم تكون مسلحة بأعلى مستويات القيم وأخالقيات التعامل.
 بناء الشخصية القادرة على التفاعل مع متطلبات التنمية الشاملة ،ودفعها إلحداث الطفرات المطلوبة ،وهذا يعني
بالضرورة إنشاءبرامج الرعاية الطالبية والشبابية (اجتماعية ونفسية وتربوية وإرشادية وثقافية وفنية ورياضية
وصحية . .إلخ) بشكل متكامل وشامل.
 تحقيق التكامل بين مستويات التعليم العام والفني والجامعي والتقني وربطها بأهداف وبمتطلبات التنمية ،وتطوير
برامجها لتجهيز الخريجين لسوق العمل.
إن الغرض من تطوير التعليم الجامعي له بعدان :األول هوالتخلص من سلبياته الحالية؛ وتأسيس تصور جديد لدور العلوم
اإلنسانية وأهدافها ،وتسخيرها واستثمار فاعليتها إلحداث التغييرات الحقيقية في منظومة التربية والتكوين وفي المجتمع
أيضا؛ والثاني هوتحضيره ليتماشي مع مبادئ التغيير وبرنامج التنمية الشاملة .ويمكن حصر الخطوات األساس في عملية
التطوير كاآلتي:
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 تحضير النشء لمواجهه سوق العمل في ظل عصر سريع التغيير ولشق طريقه في الحياة بنجاح ،وتهيئته لدفع عجلة
التنمية الشاملة .ولذلك ،يتم البدء بتوسيع دائرة المواد االختيارية من خالل إدخال مناهج جديدة تشمل ،بجانب المواد
األساس ،مواد تهدف إلي تعليم كيفيه تحضير دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة وطرق التقدير الحسابي ومبادئ
بحوث العمليات والتعرف على نظم الشركات ومبادئ المحاسبة ،وقوانين العمل ،ومبادئ اإلدارة والجودة الشاملة والتسويق،
وتوصيل المعلومات كتابيا وشفويا ،وكتابة التقارير وكيفيه العمل الجماعي ،وطرق إدارة االجتماعات والحوار والمناقشة
وفن التفاوض وأساليب التخطيط وطرق اتخاذ القرار ،وكيفية تنظيم المسابقات والمعارض والندوات واإللمام بتكنولوجيا
المعلومات واستخدامات الحاسوب ،باإلضافة إلى إدخال نظام التعاون في التعليم الجامعي حيث يسمح للطالب االنتظام في
برنامج للتدريب بالصناعة أوالخدمات لتنمية مهاراته ومواهبه العلمية والفنية ثم الرياضية.
 تغيير متطلبات الحصول على الشهادة الجامعية عن طريق فصلها من متطلبات االلتحاق بسلك الوظيفة العمومية فقط.
ويتم ذلك انطالقا من القبول بالجامعات طبقا لنظام آخر غير نظام الحصول على الشهادة الثانوية عن طريق إجراء مقابالت
تكون في مجال التخصص المطلوب الذي يتناسب مع أهداف الكلية وطبيعة مناهجها .وتقوم كل كلية بتحديد مجموع القبول
بها ،وتوفير مراكز إلجراء هذه المقابالت عدة مرات في العام.
 التخلص من عقم المناهج الدراسية وجمود طرق التدريس من خالل إحداث تغيير جذري في طرق التفكير عند تناول وفهم
المواد العلمية واإلنسانية علي السواء .كما يتم نقل بؤرة االرتكاز من التعليم إلى التكوين ،ومن المكون إلى المتكون ،ومن
الحفظ واالستظهار إلى التفكير والتأمل والتخيل واالبتكار .ويمكن تحقيق ذلك من خالل تدريب الطالب على استخدام طرق
اإلدراك بالقياس وباالستنباط ،وعرض المفهوم العلمي من خالل التجربة المعملية الحية أوالممثلة على الحاسوب قبل شرح
النظرية ،وتشجيع الفكر النقدي الموجه للنظرية العلمية والتركيز على ربط النماذج الرياضية بتطبيقاتها العملية .هذا مع
تعميق اإلحساس باالنتماء المهني لدى العاملين في قطاع التعليم العالي من مؤطرين وإداريين .ويتحقق ذلك من خالل الجهد
المتواصل للتنمية المهنية للعاملين في هذا القطاع عن طريق الدورات التدريبية والتكوين المستمر .
 بناء الشخصية الحركية القادرة على التفاعل مع متطلبات التغيير السياسي .لذا ،وجب التأكيد علي االهتمام بتوعية
الطالب في المرحلة اإلعدادية بحقوق وواجبات المواطنة المعلومة في الدستور بالضرورة ،والتعرف على النظام السياسي
والحكومي ومؤسسات الدولة والمؤسسات االجتماعية ،وكيفية التعبير عن الرأي من خالل المنابر الحرة وكيفية اللجوء
للقضاء ،والخدمات التي توفرها الحكومة وكيفية الحصول عليها.
 تشجيع المؤطرين و القطاع الخاص على تأليف الكتب االلكترونية بالوسائط المتعددة ووضعها على الشبكة الموحدة (مقابل
تعويضات لحقوق التأليف) ،ومطالبه وزارة التعليم العالي بتسجيل شرائط فيديوللمكونين المتميزين
( مقابل عائد مادي)وتوفيرها في مكتبات الجامعات وبيعها مقابل أسعار رمزية ،ثم تشجيع نقابة التعليم العالي والبحث
العلمي على توفير الخدمات و التأمينات وبرامج الرعاية الشاملة للمكونين ومراقبة أخالقيات المهنة والحفاظ على شرفها
وسمعتها.
 إعطاء الجامعة حرية وصالحيات أكبر في إدارة ميزانيتها ،مع زيادة فاعلية مجالس إدارتها في تخطيط وتمويل وإدارة
الجامعة وحل المشاكل التربوية ،ثم إشراك الطالب في اتخاذ القرار وتمثيلهم في مجالس اإلدارة.
 االهتمام بترسيخ الدقة في العمل وتنمية المهارات الفنية والعلمية واليدوية من خالل تعدد األنشطة غير المنهجية
والرحالت والمعسكرات التي تنمي روح العمل الجماعي وتصقل المواهب القيادية والزيارات الميدانية ،والكشف المبكر
عن المواهب الرياضية والعلمية والثقافية والفنية وصقلها ،لتكوين جيل من الموهوبين والمبدعين المبتكرين الذين يمكنهم
تنمية الحضارة والمساهمة في صناعة التقدم ،وذلك من خالل توفير المناهج المتقدمة الخاصة بهم واستخدام طرق التكوين
المناسبة لذلك ،ثم عمل معارض دورية ومسابقات على مستوى المحليات واألقاليم ألنشطة ومنتجات الجامعات وإنجازاتها
وكذا تشجيع الطالب والمكونين والجامعات وتوزيع الحوافز والجوائز على المتميزين.
 التوسع في التعليم الجامعي الفني وبرامج التدريب المهني التي تمنحها هذه الجامعات .وسيسمح نظام الساعات في التعليم
الجامعي للطالب استكمال نصاب الساعات من خالل حصوله على دورات تدريبية أومهنية في شتى المجاالت .فيمكن مثال
لطالب السلك األول الجامعي) (DEUGأن يحصل على دورة في مقاولة فنية ما حسب تخصصه.
 وضع حد أقصي لعدد الطالب بالفصل الواحد.
بهذا وغيره ،يمكن أن تسير الجامعة الفنية بخطوات ثابتة وسريعة نحوالنهوض بالتعليم إلى أعلى مستويات الجودة
العالمية ،من خالل إجراء البحوث العلمية ،والتعاون الثقافي والعلمي واإلستراتيجي مع أفضل الجامعات في العالم ،وتعزيز
المعرفة ،ثم تحسين مستوى األداء لفائدة جميع المنتسبين وحتى غير المنتسبين إليها .وبالتالي ،ال تقتصر أهداف الجامعة
على التدريس النظري فقط ،بل بمرافقته بالفن التطبيقي الذي يجمع بين الفن واإلنتاج لعمل منتج يخدم اإلنسان ،ويهتم
بدراسة الشكل و الوظيفة من خالل دراسة المعارف العلمية والتقنيات المتعددة لكي يحقق الربط بين الفن والعلم ،ويستطيع أن
يفي بمتطلبات المجتمع ،وتحقيق مستوي معرفي أفضل لإلنسان واالرتقاء بمستوي معيشته ومجتمعة من خالل ابتكار
وتطوير المنتج ،مع االستجابة لمتطلبات البيئة والمجتمع بشكل واقعي ،واستحداث تقنيات وأساليب علمية مالئمة لعمليات
اإلنتاج يتطلع ،من خاللها ،إلي استخدام منتج متميز يتالءم مع المتغيرات البيئية والبشرية والتقنيات المستجدة.
بناء على ما تقدم ،من المفترض أن توفر دراسة الفنون التطبيقية" المهني" الذي يتم إعداده تبعا ً الستعداداته
الشخصية وبناء ا ٌ على تفضيله لواحدة من ثالثة اتجاهات:
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 الفنان المحترف الذي تتجلى قدرته في اإلنتاج الفني المتفرد ،في أي من مجاالت التخصص؛
 التقني في فرع من فروع التصميم الفني ،القادر على وضع التصميمات التي يتولى تنفيذها الفنيون ،في خطوط اإلنتاج
المختلفة .وبذلك ،يخرج التصميم الى حيز الوجود؛
 المهندس أواإلطار الفني القادر على إدارة وتطوير وسائل اإلنتاج في فرع التصميم الفني الذي يتخصص فيه.
ومن ثم ،يجب التأكيد على األهداف المرجوتحقيقها من دراسة الفنون التطبيقية التي تعمل على تكوين مهنيين في
مجاالت متعددة ،مزودين بأصول المعرفة والتطبيق وطرق البحث المتقدمة ،وتختص بتنوع تخصصاتها التي تشمل وتهتم
بكل مجاالت التصميم واإلنتاج ،والتي تفي بالمتطلبات التصميمية والتقنيات للمؤسسات اإلنتاجية الفنية وكل ما يحقق
متطلبات المجتمع .و ذلك من خالل تزويد خريجيها بأسس الفهم والمعرفة واالطالع والمهارات الفنية والتقنية مع وعى
ٕوإدراك كامل بمشكالت ومتطلبات المجتمع والبيئة وأخالقيات المهنة .كما تهتم بإثراء العلوم الفنية التي تعمل تنمية الذوق
والقيم اإلنسان ية ورقى الفكر واإلبداع وبعث الحضارة والتراث التاريخي للشعب المغربي وتقاليده األصيلة وتوثيق الروابط
الفنية والعلمية والثقافية والتقنية .ونظرا لطبيعة خريجي القطاع ،فإن الطلب عليه سيزداد بصورة كبيرة داخل سوق العمل
بمختلف تخصصاته الصناعية ،اإلنتاجية ،البحثية ،الفنية ،الحرفية ،االستشارية .لذا ،فان هذا القطاع سيعد من القطاعات
المتفردة محليا واقليميا .وسيكون مصدراأساسا الستثمار وتنمية القدرات والثروات البشرية.
ب ـ المسارات الديداكتيكية:
هي مقاربة خاصة بمشكالت التدريس ،أوأسلوب معين لتحليل الظواهر التعليمية(غريب ،2006 ،ص.)262 :
وهي شق من البيداغوجيا لكون موضوعها يتحدد في تحضير وتجريب استراتيجيات بيداغوجية تهدف إلى تسهيل إنجاز
مشاريع تطبيقية لتحقيق هدف علمي(غريب ،2006 ،ص.)264 :
ال بد من اإلشارة إلى أن المصطلح الذي كان سائدا في كليات علوم التربية وفي بعض مؤسسات التكوين
التربوي ،للداللة على الديداكتيك ،هو"التربية الخاصة"؛ في حين كانت تستعمل في مراكز تكوين أخرى كلمة "منهجية"
للداللة على هذا التخصص .وكانت تتضمن البحث في المسائل التي يطرحها تعليم مختلف المواد الدراسية المقررة .ومن
الخاص بالسينما
هنا جاءت تسمية التربية الخاصة بتعليم المواد ا لدراسية ،مثل التكوين الخاص بالمسرح أوالتكوين
مثال ،في مقابل التكوين العام أو البيداغوجيا التي تهتم بمختلف القضايا التعليمية في النظام التكويني برمته ،كيفما كانت
المادة الملقنة.
إن الديداكتيك علم مساعد للبيداغوجية ،حيث أسند إليها دور بناء االستراتيجيات المساعدة على بلوغ األهداف.
فالديداكتيك إذا مادة تطبيقية ليس إال ،موضوعها تحضير وتجريب استراتيجيات بيداغوجية تهدف إلى تسهيل انجاز
المشاريع ذات الطابع التعليمي .ويمكن للديداكتيك أن تكتسي خصائص العلم التطبيقي ،باعتبارها تسعى إلى تحقيق هدف
علمي يتمثل في وضع استراتيجيات بيداغوجية.
لقد عرفت أدوار الممارس البيداغوجي الحديث تغييرات جذرية سواء على مستوى التكوين األكاديمي أوعلى
مستوى الممارسة الفعلية للعملية التعليمية ـ التعلمية ،حيث بات لزاما عليه مواكبة المستجدات التي تحدث على صعيد تطبيق
المناهج والمقررات التربوية من جهة ،ورسم الخطط البيداغوجية/الديداكتيكية المبرمجة من جهة أخرى ،قصد تحقيق منتوج
معرفي عالي الجودة أثناء مزاولة مهمة التدريس داخل أسوار المؤسسة الجامعية ،من أجل ضمان التقدم المرغوب فيه،
فضال عن تفاديه (أي الممارس البيداغوجي) السقوط في فخ النمطية والتلقين الببغائي والوحدة والتسلط ،أوفي جميع الحاالت
السقوط في األمية المعرفية التي تعيق ،بشكل واضح ،أداءه الديداكتيكي وتكبح استمرارية اشتغاله في ظل الظروف المتذبذبة
وغير المستقرة التي تعرفها الممارسة البيداغوجية الحالية ،وتساهم في إغراق الوضعية التربوية في دوامة السلبية والدونية
والالتوازن بين األهداف المسطرة (الصناعة الجامعية) والواقع المعيشي وسوق الشغل (المنتوج الجامعي).
والحال أن مسألة " تنمية الممارسة البيداغوجية " تعتبر مكونا غير قابل لإلختزال ،وبنية متكاملة يحكمها نسق
محدد ،كما تعتبر ذاتا ال تعرف االستقرار؛ حيث تتشكل من جملة من الوظائف التي تنهل ،بدورها ،من مجموعة من الفروع
العلمية .وبالتالي ،فهي تعتبر مشروعا بيداغوجيا بخصوصيات مميزة ،ومطلبا أساسا للنهوض بأوضاع الحياة التكوينية
الجامعية بشكل عام والفنية بشكل خاص.
وكنتيجة حتمية إلبدال النظرة الماضوية التي كانت ،والتزال ،تحكم الفعل التعليمي التعلمي داخل المؤسسات
الجامعية ،ظهر ما يسمى ب " التعليم االستراتيجي"على ساحة الممارسة البيداغوجية كبديل للتعليم التلقيني الذي يساهم في
تقوقع أداء الممارس البيداغوجي من جهة ،وإجهاض كل ممارسة تربوية تروم تجديد الفعل التكويني نحواألفضل من جهة
أخرى .لقد فرض" التعليم االستراتيجي " نفسه كنمط حديث وفعل بيداغوجي جديد يرنوإلى الرقي بمردودية عمليات التكوين
الجامعي وبأداءات الممارس البيداغوجي ،وتحسين جودة نشاطاته التدريسية وتأهيل ظروف اشتغاله أثناء معالجة وضعية
تعليمية ما .وبالتالي ،من شأن هذا النوع من التعليم أن يحقق قفزة نوعية كبيرة في مجال التدريس ،وسيرفع بال شك وثيرة
التحصيل الدراسي ،كما سيحقق النتاجات المعرفية الثقافية/الوجدانية القيمية/الحس ـ حركية المهارية ذات الجودة العالية
والتي تصبوإليها مختلف النظريات السيكوبيداغوجية ،وتسعى إليها بشدة جل اإلصالحات التربوية على اختالف تصوراتها
الموضوعة وشعاراتها المرفوعة.
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إذن ،ال مناص من تسليط األضواء من جديد على أداء الممارس البيداغوجي ،باعتباره حجر الزاوية في كل تجديد
وإصالح و باعتباره أيضا المنفذ األول لجل الخطط االستراتيجية المرسومة من أجل إخراج وضعية الممارسة البيداغوجية
من إبدال الفعل التلقيني إلى إبدال الفعل االستراتيجي؛ وفي هذا المنظور يعد المكون وسيطا وموجها ومشخصا(اسليماني،
 ،2003ص ،)138 :حيث أصبحت أدوار الممارس البيداغوجي الحديث تعرف دينامية وحركية كبيرة جعلته يتقلد المهام
الصعبة داخل الفضاء الجامعي بكل مكوناته ،حيث ازدادت حدة وأضحت مساحتها أكثر امتدادا وشساعة .لكن السؤال
الجوهري الذي صار طرحه يكتسي صبغة اإللحاحية بامتياز داخل نسقية المنظومة التكوينية الجامعية هو :ما هي األدوار
الجديدة لألستاذ الجامعي ضمن ما يسمى حاليا بحقل التعليم االستراتيجي؟ في الواقع هناك ثالث مراحل رئيسة يمكن
التعريف من خاللها على أهم أدوار الممارس البيداغوجي الحديث ،في هذا الحقل التعليمي الجديد الذييدعى " التعليم
االستراتيجي " أو " السيناريوالبيداغوجي االستراتيجي":
أوال :مرحلة التخطيط:
إن التخطيط من أهم األمور التي تسهم في تحقيق جميع أنواع المشاريع التي يضعها الفرد/اإلنسان في حياته
اليومية ،والتخطيط مصدر خطة ،وهي جملة األساليب والتدابير التي يمكن القيام بها ألجل تحقيق هدف معين(أوزي،
 ،2006ص ،)61والتخطيط البيداغوجي ال يخرج عن هذه الدائرة؛ إذ يتضمن بدوره مجموعة من اإلجراءات والخطوات،
وهومرحلة من المراحل الحاسمة والتي من شأنها إعطاء الدفعة اإليجابية الضرورية للممارسة البيداغوجية نحوتحقيق نسبة
عالية من المردودية المطلوبة .لذا ،وجب على الممارس البيداغوجي التحلي بالصبر والمسؤولية ،مع استحضار مهاراته
الخاصة وإبداعاته الشخصية من جهة .وأن يحظى بمستوى تأهيلي أكاديمي ومهني ،وكذا قدرته على التخطيط الجيد
للتدريس ،وتنفيذه للخطة المرسومة بفعالية ونجاح ،وإدارته للطلبة المكونين بشكل ناجح ،من جهة أخرى ،يضمن سيرورة
فعالة لميكانيزمات الفعل التكويني .وهذه إحدى الخطوات البارزة التي يمكن للممارس البيداغوجي اعتمادها قبل مواجهة
الجماعة المستهدفة بالتكوين بشكل مباشر:
 تحديد الكفاية المطلوب اكتسابها من خالل الوضعية التعليمية المطروحة.
 تحديد الهدف التعليمي -العقبة وفق األهداف الوطنية ومكتسبات وقدرات الطلبة.
 دراسة القدرات والمهارات واالستعدادات الخاصة لتحقيق المبتغى والغرض الوجداني/القيمي من الوضعية المدروسة.
 تحديد بعض الصعوبات التي يمكن أن يصادفها الطالب الخاضع للتكوين ،خاصة تلك التي ترتبط بالتصورات أوبضعف
التحكم اللغوي.
 تحليل المعارف النظرية واإلجرائية واإلشتراطية التي تكون الحمولة الديدكتيكية للوضعية المختارة.
 إنتقاء أنسب المشكالت تلقائية كانت أومحدثة أومبنية(الفتي ،2003 ،ص ،)126 :والتي من شأنها استفزاز الذات المتعلمة
وإعمال الفكر وتحقيق التواصل المفضي إلى سرمدية الحوار التعليمي بين أقطاب المثلث البيداغوجي.
 تحديد الحمولة المعرفية التي يستلزمها الهدف المراد تحقيقه أثناء توظيف "المكتسب" ،مع ضرورة استحضار المخزون
المعرفي السابق للمتعلم.
 تصور العوائق االبستيمولوجية "على اختالفها :معرفية موضوعية كانت أولغوية لفظية أومعرفية توحيدية أونفعية
براغماتية أوجوهرية أوإحيائية"(باشالر ،2002 ،ص .ص )96 -95 :الممكن حدوثها أثناء تشفير رموز الفعل التعليمي من
لدن الطالب المتعلم.
 التفكير في اإلستراتيجية الناجعة لدعم المتعلمين الخارجين عن دائرة االكتساب االيجابي للمكون التربوي -التعليمي,
مرتكزا على أدبيات البيداغوجية الفارقية التي تروم تعلم االستقالل الذاتي كأساس لتحقيق النجاح النافع (شرقي،2003 ،
ص.)132 :
ثانيا :مرحلة مواجهة الجماعة الستهدفة:
تكتسي هذه المرحلة صبغة خاصة باعتبار الخصوصية التي تعرفها ثنائية التعلم-اإلنتباه موازاة مع المواقف
السيكولوجية التي تحكم عالقة المؤطر بالمتعلم ،إذ من المعروف أن هناك عامال يؤثر في انتباه وتعلم الطالب ،يتحدد في
طبيعة العالقة التفاعلية بين المؤطر والطالب ،ذلك أن العمل الجماعي يتيح للطالب على وجه الخصوص فرص إتمام تكوين
شخصيته وإعدادها من خالل التعامل مع غيره من األقران وفق عالقة ومبادئ محددة ،فضال عن اإلحترام والتقدير اللذين
يسهمان في إقباله على عملية التعلم ،مما يساعده على التخلص مما يضايقه ويعرقل تكوينه.
والحال أن هذه المرحلة تستلزم من الممارس البيداغوجي الكثير من المرونة في األداء والضبط اإليجابي
للمجموعة أثناء التكوين ،والروح العملية والنفس الطويل ،والرغبة في التعليم والحرص الشديد على االلتزام بمواعيد
المحاضرات واألمانة في تنفيذ ذلك ،حيث يعتبر المؤطر فعاال عندما يستطيع أن يجابه المواقف الطارئة ويتخذ القرار
المناسب في الوقت المناسب ،وبالتالي يسهم في تطوير آليات الممارسة البيداغوجية نحواألفضل .وفي ما يلي بعض
الخطوات الرئيسة التي يمكن أن يتبعها الممارس البيداغوجي خالل التحضير الجيد للمحاضرات التي تشكل العمود الفقري
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ألي ممارسة بيداغوجية ناجحة .ومن المعلوم أنه كلما كانت الممارسة البيداغوجية ناحجة إال وكان فعل التكوين ناحجا،
بحيث ينشئ جسورا مع عناصر المعرفة األخرى المكتسبة .ولتحضير سيكوديداكتيكي موفق من لدن الممارس البيداغوجي،
البد من:
 تنظيم مجال التكوين وتدبير الزمن الجامعي وفق األنشطة المسطرة ،مع تحسس إيقاعات تعلم الطلبة المكونين،
 إستحضار مالبسات وظروف االشتغال المتضمنة للهدف التعليمي والغرض البيداغوجي التربوي واألهداف
النوعية المستهدفة.
 زيادة على المعينات الديداكتيكية الالزمة ثم وسائل التقويم وأنشطة التقييم المالئمة للوضعيات التعليمية التكوينية
المقترحة.
 إثارة المعارف المكتسبة السابقة على اختالفها؛ تصريحية ،إجرائية ،إشتراطية.
 تنظيم هذه المعارف وفق ما تستلزمه ظروف الممارسة البيداغوجية على شكل شبكة أو"خريطة الطريق".
 تدبيراألساليب البيداغوجية المختلفة وفق تعدد المهام.
 البحث عن العالقات التي تربط التكوينات المنجزة بعضها ببعض.
 األخذ بعين االعتبار الفجوات الحاصلة على صعيد المعرفة الحقيقية والمعرفة المجهولة لدى المتعلم رغبة في
استحداث جسرمعرفي تعليمي.
 تذكر ردود أفعال المتعلمين السابقة وعلى ضوئها يم تحضير كيفية توجيه المسار التعليمي التكويني للوضعية
البيداغوجية القادمة.
 إعتماد تقنيات التنشيط المؤدية إلى رفع وثيرة التحصيل والتواصل المفضيان إلى تعاقد بيداغوجي صريح
وإيجابي.
 التفكير في تنويع وضعيات التكوين بغرض تحقيق الهدف المرسوم.
إن فعل اإلنجاز يقتضي ،ضمن سيرورة الممارسة البيداغوجية الفعلية ،جعل المتعلم في قلب االهتمام والتفكير
خالل العملية التكوينية والتأطيرية ،فضال عن اتباع نهج تربوي نشيط ,يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم
الذاتي ,والقدرة على الحوار والمشاركة في االجتهاد الجماعي ،كما يستلزم هذا الفعل توفر المتعلم على مجموعة من
القدرات والمهارات و األدوات والتقنيات البيداغوجية التي تسهم في استنفاره لمجموعة مهمة من الموارد وتوقظ ملكاته
واستعداداته وتثير رغبته في االشتغال وتمزج بين تمثالته ودافعيته لجل المشكالت التي تصادفه ،ألن اإلنسان ،على حد
تعبير "جون ديوي" ،يتعلم عن طريق حل المشكالت التي تواجهه (جماعي ،2004 ،ص ،)13باإلضافة إلى أن المتعلم
يتعلم ليس ألن الواقع موجود ويجب البحث عن فهمه ،لكن ألن الفرد/اإلنسان في بحثه عن فهم الواقع يحدث هذا الواقع.
واإلنجاز كفعل بيداغوجي قائم بذاته يعتبر مجاال واقعيا بالنسبة للمتعلم ،ويشكل نواة اشتغاله ،وبالتالي فهوفي بحث
مستمر عن هذا الواقع رغبة في فهم ميكانيزماته وتمفصالته ،فال ينفك المتعلم يوظف لهذا الغرض كل ما يملك لتحقيق
المبتغى (اإلستقرار الوجداني).
وفي غياب تشغيل معقلن آلليات التفكير وضبط محكم لفعل اإلنجاز ،تتعطل عجلة البحث ويفشل المتعلم في تجاوز
العائق بمظهره السلبي (اسليماني ،2006 ،ص ،)136 :ثم يتقوقع ويغدوإذ ذاك تعلمه آليا بال جدوى داخل فضاء التكوين.
إذن فاإلنجاز محطة بارزة ضمن سيرورة الممارسة البيداغوجية بقوة الفعل ،حيث يأخذ عدة وضعيات وصيغا
تجعل منه لحظة حاسمة من اللحظات البيداغوجية ،نوجزها في صيغتين:
صيغة إنجازات نظرية :كاإلجابة عن أسئلة شفوية يطرحها األستاذ المؤطر أوقراءة نص أوتقرير خاص بهذا الغرض
التكويني.
صيغة إنجازات تطبيقية :كإنجاز تمارين أوبحوث ميدانية ،يتم تقديمها في شكل عروض للمناقشة والتقييم.
هاتان الصيغتان وغيرهما تعدان من الخطوات ذات األهمية الكبرى التي تسهم كثيرا في اكتساب وتنمية المعارف التقريرية
واإلجرائية والشرطية بلغة سلسة قريبة جدا من المتعلم ،وذلك قصد جعله يشعر بالمتعة والحماس وهومنخرط في إيجاد
الحل .وهذا يحيل إلى تنظيم الفعل التعليمي التكويني بتبيان استراتيجيات معرفية وما بعد معرفية ( أدائية/سلوكية ) وذلك من
خالل:
 عملية التشكيل.
 الممارسة الموجهة.
 الممارسة الذاتية المستقلة.
 يصل بالمتعلمين إلى إعادة تنظيم معارفهم المكتسبة ،وتغيير شبكاتهم الداللية تدريجيا.
 يساعد المتعلم على ربط معارفه ومكتسباته السابقة بتلك التي يتوصل إليها مما يجعله يبني معارفه وينمي قدراته.
 يتعهد بتثمين الجهود مع تشجيع فعل اإلرادة التي يعرب عنها بعض المتعلمين.
 يحرص دوما على وضع المتعلم موضع التقدم الذي يحرزه بأمانة ،مع ضرورة تسجيل المؤشرات الدالة على هذا
التقدم في بطاقة " السير والمتابعة" الخاصة بكل متعلم.
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 يضع مؤشرات النجاح بطريقة تيسر نمط االشتغال المعمول به ( المجموعات).
 يحلل أخطاء المتعلمين أثناء عملية الدعم البيداغوجي ،حيث من واجبه فهم العوامل التي أدت إلى ارتكاب الخطأ،
والتفكير جديا في أسبابه بمعية المتعلمين ،إذ يتم تحديد أنواعا عدة؛ البعض يعود إلى المتعلمين أنفسهم ،والبعض
اآلخر يرجع باألساس إلى المعرفة ،وبعضها إلى التعلمات.
 يدعم التعلمات ويعمل على تتبيث التوقعات الصائبة واالشتغال وفقها.
 يضع نصب عينيه تعدد الذكاءات لدى المتعلمين ( فضائي ،طبيعي ،جسمي حركي ،موسيقي ،منطقي-رياضي،
لغوي( . .أمزيان ،2004 ،ص .ص.)140 – 136 :
 يعيد االستقرار ،لدى الجماعة المستهدفة ،على المستوى الوجداني والمعرفي.
ثالثا :مرحلة اإلدمــــــــــــــــــــــاج:
تكتسي بدورها هذه المرحلة صبغة خاصة باعتبارها المرحلة النهائية لمسار الممارسة البيداغوجية ،وتشكل
بالتالي المالمح الحقيقية لألداء الديداكتيكي الفعال والناجح على جميع األصعدة ،وأي خلل يصيبها تفشل الممارسة
البيداغوجية برمتها.
عرف مصطلح "اإلدماج" على عدة مستويات لغوية كانت أونفسية أوبيداغوجية ،ولكن يبقى التعريف الذي
صاغه" كزافيي روجيرس" من أبسط وأنجع التعارف؛ إذ
عرفه على أنه عملية نربط بواسطتها بين العناصر التي كانت منفصلة في البدايـة من أجل تشغيلها وفق هدف
معطى(بوتكالي ،2005 ،ص,ص .)51 - 50 :كما أنه نشاط ديداكتيكي من أجـــــل استدراج المتعلم إلى تحريك المكتسبات
التي هي موضوع تعلمات منفصلة (بوتكالي ،2005 ،ص .)91 :إذن يتضح أن مسؤولية جسيمة ستلقى على ظهر
الممارس البيداغوجي ،قبل المتعلم ،قصد تحقيق نوع من اإلدماج بين هذه المكونات التربوية كلها ،إذ خالل هذه المرحلة
سيصل بالمتعلمين إلى مالحظة ومعاينة إنجازاتهم بداية من خطة االنطالق:
• ما ذا تعلــــــــم.
• كيف تعلــــــــم.
• طريقة التعلـــــــم.
• صعوبات التعلــــــم.
• استراتيجيات التعلــــم.
• مايجب تحسينــــــه.
هذه باختصار شديد الست أسئلة التي من شأنها ضبط عملية اإلدماج من طرف الممارس البيداغوجي بالشكل
المناسب الذي يضمن مسارا جيدا لمراحل الفعل التعليمي التكويني .ومجمل القول :فليس بالغريب أن تتطور منظومة
التكوين الفني خالل الظرفية الراهنة برمتها ،مع إعطاء األولوية للعنصر البشري بوجه خاص ،نظرا للتطور المذهل الذي
بات يعرفه العالم في جميع الميادين .وكنتيجة حتمية لذلك ،فالممارسة البيداغوجية بالتحديد سيطالها التغيير والتجديد
باعتبارها قطبا موجبا ،يسهم بقوة في تأهيل المتعلم وصناعته لمواكبة متطلبات سوق الشغل ومواجهة أزمات المستقبل .لكن
تجديد الجامعة رهين بجودة عمل المؤطرين والمكونين ،وإخالصهم والتزامهم ،ألن نجاح أي إصالح وأي برنامج تعليمي
يتوقف ،في المقام األول ،على كفاءات وقدرات المكون .ولن يتأتى له هذا النجاح إال بإسهامات ومشاركة متدخلين وفاعلين
في المجاالت التربوية ،االجتماعية واالقتصادية ،وذلك لكون هذا" النسق البيداغوجي" يعد نسقا نوعيا.
 4ـ في اتجاه جامعة مقاولة (أوجامعة المقاوالت):
يشهد العالم اليوم تطورات وتغيرات مستمرة في كل الميادين .ومع هذه التطورات أصبحت التنمية البشرية تمثل
أزمة وثقال يقع على كاهل المؤسسات التعليمية التي صار لزاما عليها أن تطور من أدائها وأن تحسن من كفاءاتها لإلسهام
بشكل فاعل في بناء اإلنسان وإعداده ليتعامل مع المتغيرات والتحديات التي ال تسكن أبدا.
والبحث في ميدان إصالح التنمية البشرية يتطلب استثمار الحقائق والمعلومات المتوافرة من أجل تسليط الضوء
على قضايا اإلصالح التي تستهدف تجديد وتطوير نظام التعليم ودور التخطيط التعليمي فيه(الشراح ،2002 ،ص،)12 :
بحيث يحدد ما يجب عمله في ضوء األهداف المراد تحقيقها كما يبين كيفية العمل ومن يقوم به في مدى زمني محدد.
أ ـ تخطيط التنمية البشرية:
تتطلب التنمية البشرية تخطيطا علميا ،في وقت صار فيه تخطيط الموارد البشرية وسيلة لهذه التنمية .لذلك ،نجد أن
أكثر المشكالت التي تعاني منها نظم التعليم في بعض دول العالم تتعلق بعدم قدرتها علي إعداد موارد بشرية مكونة
لمواجهة احتياجات سوق العمل ،ومسايرة التبدالت الدائمة في هذه االحتياجات ،دول كثيرة ما زالت تعاني مشكلة البطالة
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بين المتعلمين نتيجة الزيادة العالية في أعداد الطالب وما يترتب على ذلك من توسع في التعليم وتضخم في
مخرجاته(الشراح ،2002 ،ص.)332 :
فالمجتمعات التي تواجه مشكالت البطالة بين المتعلمين تدرك خسارتها الفادحة في فقدان القوى العاملة المعدة
والمدربة على مهن رفيعة قد تتسابق دول أخرى عليها لالستفادة منها .فالمشكلة في هذه الحالة ليست في ارتفاع المستويات
العلمية والمهنية للقوى العاملة؛ إنما األمر يتعلق في أنها تمثل فائضا ً أوتضخما ً تعليميا ً ألنها فوق قدرة االقتصاد علي
استيعاب كل الخريجين .فعندما يقوم مهندس بعمل كتابي أوإداري ،فإنه ال يساهم في زيادة اإلنتاج بشكل مطلق ،بل علي
العكس ،فإن هذه الظاهرة لها نتائج اجتماعية ضارة قد تتمثل في عدم الرضي واإلحباط والالمباالة والصراع االجتماعي.
لذلك البد من التمييز بين رغبات الناس في اختيارهم للتخصصات التي قد ال يتوافر لها مجاالت للعمل مستقبالً وبين ما
هوممكن مهنيا ً واقتصاديا ً .بمعني أن الرغبة االجتماعية للوظائف يجب أن تتماشى مع اإلمكانات االقتصادية المتاحة للدول،
ولطبيعة أوضاع سوق العمل .فالرغبة االجتماعية في دراسة العلوم االنسانية أوالقانونية مثالً أوغير ذلك يجب أن تتوافق مع
اإلمكانية االقتصادية .فما الفائدة من مخرجات تعليمية تتمثل في القانونيين والتربويين لكنها تعمل بعد تخرجها كتبة وحراس
وسائقي تاكسي(الشراح ،2002 ،ص . . .)333 :إ لى غيرها من الوظائف غير المهيكلة.
فالبطالة شكل من أشكال الهدر في الموارد البشرية تتصدر مسؤوليته نظم التعليم ،لكن التعليم بطبيعة الحال يتأثر
بجملة من العوامل الخارجة عن نطاقه وسيطرته كالتغيير المفاجئ في السياسات السكانية واالقتصادية ،والتبدالت الدولية في
ميادين التجارة والسياسة والعالقات الدولية . .وغيرها .وفي مجتمعات كثيرة تتأثر أنظمة التعليم بضعف الربط بينها وبين
أجهزة التخطيط العام ،بخاصة في ميدان تخطيط القوى البشرية ،حيث ال يتوفر للتعليم المعلومات الالزمة عن الناس
والدولة .وما لم توجد هذه الرابطة ،فان من المتعذر على جهاز التخطيط التعليمي أن يضع الخطط للقوى العاملة التي بها
يمكن أن يشغل الفرد دورا وظيفيا ً منتجا بعد أن ينال مستوى معين من التعليم والتكوين.
واليمكن أن ينمواالقتصاد إال بربطه بالوظائف الفنية والمهنية والصناعية .وهذا يتطلب التنسيق والتكامل مع نظام
التعليم من أجل بناء المعارف والمهارات والمهن التي يحتاجها سوق العمل .فدراسة للقوى العاملة على خط التخطيط
التعليمي ليس بمتعذر لتجنب العجز في القوي العاملة المطلوبة ،وحتى في معالجة مشكلة الفائض في العمالة الذي يؤدي إلي
البطالة بين المتعلمين أوهجرة العقول للخارج ( . .الشراح ،2002 ،ص)334 :
لسيت قضية توجيه التعليم ،لغرض اإلنتاج وتحسين األداء واالقتصاد ،كما يتصورها البعض ،مجرد عالقة رياضية
بين المنتج وسوق العمل ،أومن الوظائف التي تستدعي بناء برامج تعليم جديدة ،أوحجم ونوع المنشآت التعليمية المطلوبة،
أوالتوسع في التعليم المهني والفني؛ إنما المسألة تنحصر أساسا في صياغة فلسفة وأهداف تربوية تلبي الحاجات المستقبلية.
فالمحتويات التعليمية واألساليب يجب أن توافق فلسفة البعد الكيفي للتعليم ،الذي لن يكتب له النجاح إال إذا كان ذا بعد
وظيفي ،ينمي لدى الطالب المتعلم طريقة التفكير العلمي ،واكتساب المهارات ،وإدراك قيمة العمل . . .لذا ،يحتاج التعليم
الموجه ،نحوالعمل المنتج ،إلي امكانات مادية وبشرية تعينه على السير في تنفيذ خطط إعداد القوى العاملة.
وهذا يستدعي التنسيق مع القطاعين االجتماعي واالقتصادي من منظور التوافق مع الفلسفة واألهداف التربوية.
الشيء الذي النجده في التعليم العالي المغربي الذي ظل يتخبط منذ مرحلة تأسيسه إلى بدية القرن الواحد والعشرين ،في
مشاكل متعددة منها:
 االرتجالية في صياغة البرامج وإعدادها،
 المقاربات األحادية واالختزالية،
 عدم االهتمام بالكفايات االستراتيجية ،الثقافية ،المنهجية ،والتواصلية،
 ضعف التواصل بين أطرافها وبينها وبين محيطها،
 عدم قدرة الطلبة على تطبيق شروط البحث العلمي،
 ضعف المخرجات وارتفاع نسبة نسبة اإلهدار ،إذ أن خمسين بالمائة من الطلبة الذين يسجلون في السنة األولى
يغادرون خالل السلك األول .كما أن عشرة بالمائة من طلبة كل فوج هم الذين يحصلون على اإلجازة،
 غياب الجسور بين الحقول المعرفية،
 عدم االنفتاح على محيطها واقتصارها على وظيفة تخريج األطر التعليمية بدعوى واهية مثل التعريب والمغربة.
وتدل اإلحصائيات لمخرجات التعليم وعالقتها بسوق العمل في المغرب أنها مخرجات غير منتجة ،والتتناسب مع
األهداف االجتماعية واالقتصادية.
لقد بدأ الوعي بأزمة الجامعة المغربية منذ أكثر من عقد من الزمن على األقل ،ولكن المقاربات المتعددة ظلت
أحادية تدرس الوضعية المترهلة للتعليم بمعزل عن األوضاع األخرى ،الشيء الذي أدى إلى تغييب التنمية االجتماعية
واالقتصادية والسياسية .أي تلك التنمية المستدامة والبشرية التي تأخذ بعين االعتبار جميع الوسائط والمتغيرات المستقلة
منها والتابعة(اسليماني ،2006 ،ص.)138 :
وقد دعت اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الواحد والعشرين ،برئاسة "جاك ديلور" ،تحت إشراف منظمة
"اليونسكو" في تقريرها لسنة 1994م إلى ضرورة إشراك ثالت جهات فاعلة ورئيسة تسهم في نجاح االصالحات التربوية:
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المجتمع المحلي والسلطات العامة والمجتمع الدولي" ،فمحاولة فرض إصالحات تربوية من القمة أومن الخارج لم تلق بداهة
أي نجاح ،والبلدان التي توجت فيها عملية اإلصالح بقدر من النجاح هي البلدان التي استحثت لدى المجتمعات المحلية ولدى
اآلباء والمدرسين إلتزاما قويا ساده حوار مستمر وأشكال مختلفة من المساعدة الخارجية ،سواء أكانت مالية أم تقنية أم
مهنية :فأهمية المجتمع المحلي في أية استراتيجية لتطبيق االصالحات بنجاح أمرجلي.
فال يمكن ألي مجتمع في هذا الكون أن يستقيم عوده من أجل صناعة سياسية تنموية واقتصادية واجتماعية هادفة إلى
تحقيق الغايات والطموحات واآلمال ،إالبتنمية موارده البشرية.
وللحقيقة ،فإن المؤشرات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية تعتبر مؤشرات واقعية للداللة على تقدم حياة
المجتمعات ،وتقف على رأس تلك المؤشرات ،ما يتعلق ب"التعليم" بشكل عام ،والتعليم الفني ،ثم التدريب المهني بشكل
خاص ،كونه المعني بتزويد العملية اإلنتاجية في أي مجتمع بالمهارات والقدرات اإلنتاجية المختلفة في شتى المجاالت .وما
يتعلق كذلك بالتخطيط بصفة عامة والتخطيط التعليمي بشكل خاص .كيف ذلك؟
ب ـ التخطيط التعليمي:
هوعملية علمية منظمة و مستمرة لتحقيق أهداف مستقبلية بوسائل مناسبة تقوم على مجموعة من القرارات
واإلجراءات الرشيدة لبدائل واضحة وفقا ألولويات مختارة بعناية بهدف تحقيق أقصى استثمار ممكن للموارد واالمكانات
المتاحة ولعنصري الزمن والتكلفة كي يصبح نظام التربية (التعليم ) بمراحله األساس أكثر كفاية وفاعلية لالستجابة
الحتياجات المتعلمين وتنميتهم الدائمة(البوهي ،د .ت ،ص.)23 :
من األسباب والدواعي التي تحتم قيام واألخذ بالتخطيط التعليمي:
1ـ اإليمان المتزايد بالتخطيط وقيمته في السيطرة على المستقبل.
 2ـ قيام التخطيط االقتصادي وشعوره بالحاجة األساس إلى التخطيط التعليمي لتلبية حاجة االقتصاد من العنصر البشري.
 3ـ تحول النظرة إلى التعليم باعتباره خدمة استهالكية إلى اعتباره مردوداً وتوظيفا ً مثمرا ً لرؤوس األموال.
 4ـ الزيادة السكانية وما ارتبط بها من تزايد الطلب على التعليم.
 5ـ التغير في تركيب المهن والوظائف وما يتطلبه ذلك من مستويات مختلفة من المهارات والمهن والخبرات الضرورية
المواكبة للتطور في هيكل العمالة وتغيره.
 6ـ ضرورة مجاراة التعليم الفني والمهني للتقدم والتغير السريعين في ميدان العلم والصناعة خاصة.
 7ـ التكامل بين أنواع التعليم ومشكالته مما يستلزم التخطيط لتقديم حلول شاملة.
ويرتبط نجاح التخطيط التعليمي بخطط التنمية التي تقتضي توفير االحتياجات الالزمة من الموارد البشرية المؤهلة
كما ً وكيفا ً وفي الوقت والمكان والمستويات المناسبة حاليا ً ومستقبالً .وتصنف هذه االحتياجات إلي:
 احتياجات عاجلة يجب أن تتوافر في األعوام القليلة القادمة.
 احتياجات متوسطة يجب أن تتوافر في زمن خطة خمسية واحدة أوخطتين.
 احتياجات بعيدة المدى ويجب أن تتوافر في فترة من  20-15سنة.
وتوفير االحتياجات العاملة والملحة يتم في الغالب عن طريق "التدريب التحويلي" "والتدريب التجديدي" .أما
التنبؤ باالحتياجات بعيدة المدى ،فيتم ضمن استراتيجية شاملة بحيث يتم عمل تقدير لشغل الوظائف والمهن الضرورية
لتحقيق أهداف خطة التنمية ،فال يزيد إجمالي الطلب من الموارد البشرية على إجمالي العرض.
وفي حالة تحديد وتقدير االحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية في كل مهنة وكل مستوى وظيفي وترجمتها
إلى حاجات تعليمية ،يعبر عنها بعد ذلك بأهداف تربوية تمثل ناتج النظام التعليمي (مخرجاته) .وهنا يتم التدخل ،المحسوب
تخطيطيا ،إلعادة توجيه التعليم وتعديل سياسته للربط بينه وبين االحتياجات للوصول إلى نوع من التوازن بين العرض
والطلب من الموارد البشرية.
نحو جامعة فنية مقاولة:
يشكل هذا التصور مثال مرجعيا عاما لرسالة هذه الجامعة وهيكلتها ،كمكان لتضافر جهود الفاعلين في المجال
المعرفي واالقتصادي إلنشاء جامعة للفنون تضم مسالك مهنية وتمنح شهادات في:





دبلوم الدراسات الجامعية الممهننة :موزعة على أربعة فصول دراسية :سنتان
اإلجازة المهنية :موزعة على ستة فصول دراسية 3 :سنوات
الماستر :موزعة على أربعة فصول دراسية :سنتان
الدكتوراه :حسب شروط مدارس الدكتوراه.
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وتتمثل شروط االنتساب والتسجيل في:
 حيازة باكالوريا أوما يعادلها.
 النجاح في مقابلة (أومباراة) الدخول.
وستكون أول جامعة لتعليم الفنون ،وذات طبيعة متفردة في المغرب ،تحدد أهدافها لخدمة المجتمع واالرتقاء به
حضاريا ً ،واإلسهام في رقى الفن والفكر في صوره المختلفة المحددة باإلطار التكويني لمسالكها الفنية المختصة بمجاالت
تعليمية ذات طبيعة خاصة تشكل في مجموعها االلتزام بالسياسة العامة ،من خالل التخطيط لألهداف التي ترتكز على
التحديث الثقافي المدعم لمشروعات التغير االقتصادي واالجتماعي والتقدم الحضاري ،سواء بالتأسيس أوالتطوير
أواالستدراك إللهام العمل الثقافي وشحذ قدراته للتطور.
وستمثل جامعة الفنون المعمل التأهيلي لتخريج فنانين مؤهلين علميا ً لتقديم إبداعات جادة على أسس علمية وفكرية
متطورة ،كإحدى مؤسسات التعليم الجامعي المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية.
وقد حددت اختصاصات وأهداف جامعة الفنون ،بأنها تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي
تقوم بها مسالكها في سبيل خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريا ً ،كما تسهم في رقى الفكر والفن والقيم اإلنسانية ،واالتجاه
بالفنون اتجاها ً وطنيا يراعي تراث البالد وأصالتها.
وستتكون جامعة الفنون من مسالك متعددة ،من بينها:
 - 1مسلك الفنون الشعبية :لتخريج جيل من الفنانين إلعدادهم كخبراء فى الفنون الشعبية ،بهدف المحافظة على التراث
الشعبى وتسجيله ثم تسويقه.
 2ـ مسلك الرقص التعبيري :يهدف تخريج فنانين راقصين قادرين على االرتقاء بهذا الفن وتطويره على أسس فنية وطنية
رفيعة.
 3ـ مسلك الفنون المسرحي :يهدف إعداد ممثلين ومخرجين وفنانى الديكور المسرحى والنقد المسرحى على مستوى عال
من العلم والخبرة .ويشمل المعهد أقسام متخصصة في :ـ التمثيل ؛ ـ الفنون الدرامية؛ ـ الديكور ؛ ـ النقد المسرحي؛ ـ
الماكياج؛ ـ الفنان الشامل . . .إخ.
 4ـ مسلك السينما :يهدف تخريج دفعات من السينمائيين على قدر عالى من الثقافة السينمائية والعلم لإلسهام في رفع مستوى
الصناعة السينمائية .المتمثلة في :اإلنتاج؛ اإلخراج؛ التصوير؛ هندسة الديكور؛ هندسة الصوت ؛ المونتاج؛ الخدع
السينمائية؛  . . .إلخ.
 5ـ مسلك الموسيقى والكونسرفتوار :يهدف إعداد جيل من الدارسين للموسيقى ،التوزيع الموسيقي ،اإلنتاج الموسيقي
وتكوين أوركسترا وكورال الكونسرفتوار.
 6ـ مسلك النقد الفنى :يخرج دفعات من النقاد الفنيين على مستوى من الدراسة الفنية والوعى الحسى ،ستكون مهمتهم القيام
بأعمال نقدية للمهرجانات الفنية.
وستحقق الجامعة الفنية التفاعل المشترك داخل بنية المجتمع عن طريق الفرق الفنية التي ستنشئها للتطبيق العملي
للدراسة ،وتقديم العروض الفنية ،مثل :ـ الفرق االكاديمية للموسيقي التراثية؛ ـ اوركسترا اكاديمية الفنون السيمفوني ؛ ـ
الفرقة االكاديمية للرقص التعبيري؛ ـ الفرقة االكاديمية للمسرح . .إلخ.
وفي إطار خطة التوسع التي ستسعي إليها الجامعية الفنية ،ستتبنى خطة موسعة من المشروعات اإلنشائية التي
ستساهم في استيعاب الخدمات التعليمية المزمع تقديمها.
وتنقسم هذه الخطة إلي ما يلي:
أوال – مشروعات سيتم تنفيذها ويجري اإلعداد لها والتجهيز الفتتاح:
 1ـ بالتوه سينمائي :سيتم تجهيزه بأحدث شبكة لإلضاءة وكذلك باآلالت والمعدات التي تساير تكنولوجيا العصرومساهمة
في االرتقاء بصناعة السينما.
 2ـ الورش الفنية المتخصصة :وهي مجموعة من الورش التي ستساهم في خدمة مسالك الجامعة من حيث تصنيع
الديكورات المسرحية والسينمائية والمالبس واإلكسسورات حتى يتحقق التكامل الخدمي الفني.
 3ـ المبني المركزي لتعليم الفنون :وسيكون بمثابة مجمع مكون من مجموعة من الطوابق ،ولكل طابق طابعه المتميز
وخدماته التعليمية المستمدة من التخصصات الدقيقة لمسالك الجامعة مثل:
 1ـ مبنى استديوالفيديو.
 2ـ مبنى المعهد العالي للنقد الفني.
 3ـ مبنى المعهد العالي للعمارة البيئية.
 4ـ مبنى المعهد العالي للفنون الشعبية.
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 5ـ مبنى مركز دراسات الفنون الشعبية.
 6ـ مبنى قاعة المؤتمرات والندوات.
 7ـ مباني لمدرجات كبيرة ومتوسطة وصغيرة.
 8ـ مبنى العيادة الخارجية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
 9ـ مبنى المعهد العالي لفنون الطفل.
 10ـ مبنى الحي الجامعي للطلبة.
 11ـ مستشفى للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
 12ـ مبنى متحف الفنون الشعبية.
 13ـ مبنى معامل التصوير السينمائي وملحقاته.
 14ـ مقصف لألساتذة وآخر للطلبة.
وإلنشاء هذا المشروع الجامعي الطموح وضمان استمراريته ،البد من إنشاء "مديرية اإلدماج والعالقات مع
المقاوالت" المتخصصة في هذا المجال ،وتقريب الجامعة الفنية من العالم االقتصادي ـ االجتماعي لكي تضطلع بكيفية
أفضل ،برسالتها العلمية والثقافية .ولتحقيق ذلك ،سيتم إحداث المجاالت والهياكل التالية:






تشكيل مجلس التوجيه والعالقات مع األوساط االقتصادية الفنية( ،يديره رئيس مقاولة فنية يسمى الرئيس المدير العام)
كفضاء لتبادل اآلراء وإثرائها .ويجتمع ،بانتظام ،كل من ممثلي أرباب المقاوالت الفنية وممثلي المجتمع المدني ثم
ممثلي الجهاز الحكومي (مديرية التشغيل ،الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،مديرية االستثمارالجهوي،
المجالس المحلية واالقليمية ،الغرف التجارية والصناعية والمهنية ) . .مع مسيري الجامعة الفنية.
خلق مجال المبادرة واالبتكاراالقتصادي (فضاءات مخصصة للمقاوالت الفنية ،مع تسهيالت هامة ) . .حيث يشكل
المكان المفضل للشراكات والتعاون مع الفاعلين في ميادين التنمية االقتصادية.
تشكيل منتدى اإلدماج والتبادل مع المقاوالت ،ينعقد مرة كل سنة ويكون مناسبة للحوار بين المسؤولين البيداغوجيين
والطلبة مع قناصي الكفاءات الذين تبعثهم المقاوالت لهذا الغرض.
إنشاء "أيام المقاولة الفنية" بجامعة الفنون تكون عبارة عن تظاهرة إلبراز مزاياها االقتصادية ودورها في التنمية
المحلية ودورها في امتصاص البطالة ،وتكون مسجلة في أجندة الجامعة بشكل رسمي.

خاتمة:
إن الهدف من إنشاء جامعة للفنون هوضمان اندماج أفضل في مخططات التنمية المحلية للمدينة الموجودة بها ،وحث
السلطات بإشراكها في سياسة التعاون الالمركزية في سياسة البحث ـ التنمية ،وفي مبادرات أخرى . . .ولتحقيق هذا
المبتغى ،البد من:






ربط التخطيط التعليمي بالتخطيط االقتصادي في إطار خطة التنمية لتفادي تخريج فئة غير مرغوب فيها
استخدام التدريب التحويلي لتخفيف مشكلة البطالة الحالية.
إنشاء مشاريع تنموية كبيرة في الجهات واألقاليم ،في إطار التنمية المتوازنة ،وتوفير الخدمات بها بصورة تجعلها
جاذبة للكفاءات واليد العاملة المؤهلة ،األمر الذي يقلل من الهجرة إلى مناطق الحضر وخاصة المدن الكبرى ،مما يقلل
من حجم البطالة بها.
دعم التعليم بالمدن المتوسطة وخاصة الجامعات الفتية ،وربط التخصصات بكلياتها باحتياج المدينة والجهة من اليد
العاملة المهنية على المدى المتوسط والطويل.
إنشاء قاعدة بيانات مربوطة بشبكة معلومات تستفيد منها األجهزة المناط بها وضع سياسات االستخدام وتخطيط اليد
العاملة الكفئة وتخطيط التعليم الذي يستشرف االحتياجات المستقبلية للوطن.
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