




ا�سرتاتيجيا،  و  منتجا  ا�ستثمارا  باعتبارها  دائما،  الوطنية  الرتبية  لقد ظلت 
ت�ستفيد من اأولوية عناية الدولة التي مل تتوان عن جتنيد الكفاءات و الإمكانات 
ال�سرورية للتكفل بالطلب الجتماعي و منه، ال�ستجابة اإىل احلاجة التنموية 
و  القاعدية  الهياكل  �سبكة  تعزيز  يف  جمة  ا�ستثمارات  �سرفت  لقد  الوطنية. 
لقد  و  املدر�سني.  تكوين  و  بتوظيف  تعلق  و كذا فيما  البيداغوجية  جتهيزاتها 
تزايد ا�ستهالك الأعداد الهائلة من التالميذ و املوؤطرين للنفقات العمومية و 
بلغ اأرقاما مذهلة. و بات اليوم من امل�ستوجب احلديث عن الأرباح فيما تعلق 
اأن نظامنا الرتبوي و  اإن نتائج التحقيقات املقاِرنة الدولية تبني  بالفعالية. و 

التكويني ما زال يرتاوح مكانا دون ما ن�سبو اإليه من توقعات جماعية.

و اليوم، وجب على نظامنا الرتبوي اأن يجيب عن هذا املطلب �سواء فيما يخ�ص 
اأو  العليا  الدرا�سات  و حت�سريهم ملجابهة  التالميذ  تكوين  ميدان  فعاليته يف 
اإن من الق�سايا املطروحة اليوم باإحلاح م�ساألة امل�ستوى الذي  �سوق العمل. و 
بلغته نوعية منظومتنا الرتبوية و قيادتها، فهل با�ستطاعة هذه القيادة �سمان 

تكافوؤ الفر�ص و �سمان النجاح لكل التالميذ؟

و اأي�سا، هل وزارة الرتبية الوطنية قد التزمت بعملية اإ�سالح وا�سعة النطاق 
و  النوعية  و ذلك بتح�سني  الع�سرين،  و  القرن احلادي  املدر�سة اجلزائرية على كل رهانات و حتديات  تفتح  اإىل  تهدف 

الوجاهة؟ 

و يف هذا ال�سياق، فاإن تقييم الأهداف املحققة يتطلب مقاربة تعاونية و ت�ساركية من كل الفاعلني. و انطالقا    من املعايري 
املحددة م�سبقا، فاإن هذا النوع من التقييم يرتكز على جمموعة من املوؤ�سرات، تتنا�سب مع معطيات اإح�سائية تتو�سح من 

خاللها �سورة خ�سائ�ص النظام الرتبوي يف زمن معني.

اإن تقييما كهذا ي�سمح مبعرفة ما اإذا مت بلوغ الأهداف املتعلقة بالنجاح الدرا�سي للجميع و/اأو بتقلي�ص الالم�ساواة، من 
خالل ح�ساب التقدم املنجز اأو بطبيعة احلال تقدير مداه .

ل مندوحة من اإر�ساء �سيا�سة تقييمية مدعمة بالقانون التوجيهي 08-04 املوؤرخ 03 جانفي 2008 من اأجل ترقية ثقافة 
مبنية على النتائج و املردود. اإن مديرية التقييم و ال�ست�سراف بوزارة الرتبية الوطنية، و بالتعاون مع املفت�سية العامة، 
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية و/اأو موؤ�س�سات دولية و وطنية مدعوة اإىل القيام بدرا�سات و بحوث حول قيادة و حكامة 

املنظومة و الإ�سالح امل�سروع يف تطبيقه منذ 2003.

د. نورية بن غربيت
وزيرة الرتبية الوطنية

                                                                                                       

كلمة معالي وزيرة التربية الوطنية



و  ل ريب يف حقيقة ما بذلته و تبذله الدولة اجلزائرية من جمهودات تنظيمية و ب�سرية 
مادية جّمة يف �سبيل الرفع من م�ستوى مردود قطاع الرتبية الوطنية، اإن على م�ستوى تكافوؤ 
النوعية يف هذا  لتح�سني  املقدمة  نوعية اخلدمات  م�ستوى حت�سني  على  اأو  التعليم  فر�ص 

القطاع.
من  الدولة  تخ�س�سها  التي  املالية  املوارد  من  دافق  �سيل  من   ي�ستفيد  القطاع  زال  فما 
ميزانيتها العامة من اأجل حت�سني تعميم دعم املوؤ�س�سات الرتبوية باملوارد الب�سرية توظيفا 
و تكوينا، و باملوارد املادية هيكلة و جتهيزا. كل هذا لأن تطوير القطاع الرتبوي كان - و ما 

يزال - دائما يكمن يف �سلب اهتمامات الدولة و ميثل ثابتا من ثوابتها.
و ما كان ليبلغ تعميم التعليم ما بلغه من مدى عمودي و اأفقي لول الإجنازات الكربى يف 
الب�سرية،  ميدان تهيئة الهياكل و توفري التجهيزات و التوظيف الدائم و امل�ستمر للموارد 

خا�سة منها فئة املمار�سني الرتبويني وبالأخ�ص فئة املدر�سني.
و كما نعلم جميعا، فقد اأ�س�ص الإ�سالح الهيكلي ال�سامل الذي انطلق عام 1976 للمدر�سة 
 6 بني  ما  العمر  من  البالغني  اجلزائريني  الأطفال  لكل  املجانية  و  الإجبارية  الأ�سا�سية 
و  التعليم  الأبعاد: دميقراطية  الثالثي  املبداإ  ا�ستهدف حتقيق  قد  و   ، �سنة   16 و  �سنوات 
يف  �سرع  التي  اجلديدة  الإ�سالحات  اأما  التكنولوجي.  و  العلمي  التوجه  و  التاأطري  جزاأرة 
تنفيذها �سنة 2002 و التي جت�سدت يف القانون التوجيهي للرتبية الوطنية 08- 04 املوؤرخ 

23 جانفي 2008 فقد ا�ستهدفت حت�سني نوعية الرتبية و التعليم.
و يف هذا ال�سياق، ل بد من اأن ن�سري اإىل اأن تقييم اأهداف النوعية املتعلقة بهذه الإ�سالحات 
اأو  املحلي  اأو  الوطني  امل�ستوى  على  اإن  م�ستوياتها،  و  درجاتها  و  النوعية  هذه  حتقق  مدى  تقدير  �سبيل  يف  مقاربة  اإجراء  ي�ستوجب 
الو�سيطي؛ ثم حتديد نتائجها ب�سورة دقيقة من خالل اإجراء مقارنة بني ما حتقق وبني النتائج املنتظرة، و ذلك بهدف اتخاذ تدابري 

د من اختاللت و نقائ�ص متت مالحظتها.  تعديل امل�سار و الت�سحيح الفعال و الناجع ملا ُر�سِ
اإن هذا النمط من التقييم – و نعني هنا التقييم بالأهداف - ممكن حتقيقه من خالل رقمنة املعاجلات الإح�سائية القادرة على 

توفري نتائج تف�سيلية دقيقة و �سريعة.
هذه املقاربة اجلديدة املبنية على الأهداف تتطلب تغيري وظيفة املقّيمني؛ من خالل انتقالها من جمرد معاجلة املعطيات و املعلومات 

اإىل تف�سري للنتائج التي يتم الو�سول اإليها على اأ�سا�ص احل�ساب املرقمن.
و قد اأثبتت  كتابات الأخ�سائيني حول تقييم الرتبية و التعليم مدى قدرتها على ا�ستنباط املوؤ�سرات الوجيهة و املو�سوعية و كذا قدرتها 

على تقدمي تقارير عن النتائج التي مت احل�سول عليها بف�سل هذه الأعمال التقييمية.
هذه املوؤ�سرات يجب ا�ستعمالها ب�سورة عقالنية و بالنباهة العلمية املطلوبة ق�سد الوقوف على مدى حتقق كل هدف من الأهداف 

املخطط لها حتققا.
اإن القيادة الفعالة للنظام الرتبوي و احلكامة الرا�سدة امل�ستوجبة له تقت�سيان وجود درا�سات و اأعمال بحثية يف ميدان التقييم ميكن 

للمعهد الوطني للبحث يف الرتبية القيام بها، و ذلك بالتعاون مع باحثني خرباء يف املو�سوع. 
اإن اأعمال التقييم هذه ل ريب يف كونها قادرة على ال�سماح بتقدير فعالية امل�سار الرتبوي و تقدمي تقارير عن املردود الداخلي للنظام 
املدر�سي و تقييم درجة حتكم التالميذ باملعارف و الكفاءات امل�سرح بها يف املناهج التعليمية، و كذا تقدير مدى فعالية اإجراءات 

الدعم املمنوحة  للتالميذ...
و اأخريا، فاإن هذا العدد من جملتنا » بحث و تربية » يهدف اإىل تقدمي اأمثلة عملية تظهر مدى اأهمية مثل هذا النوع من الأعمال 

التقييمية. 

حممد اإيدار
املدير العام للمعهد الوطني 
للبحث يف الرتبية

كلمة العدد 



وزارة الرتبيـة الوطنيـة
املعهد الوطني للبحث يف الرتبية

اإن جملتنا م�ستحدثة، هدفها تثمني البحث يف الرتبية. تناولت الأعداد ال�سابقة:
الوترية املدر�سية

 اإ�سهامات تكنولوجيا االإعالم و االت�سال يف تطوير املنظومة الرتبوية
 التقومي، م�سار لتعديل النظام الرتبوي

 من مناجمنت الق�سم اإىل مناجمنت النظام 
تكوين املكونني

 تاأمالت يف مدر�سة الغد من اأجل تربية ذات نوعية
 تعليم الريا�سيات

مو�سوع العدد القادم:
االأق�سام المتعددة الم�ستويات

خرباء، باحثون، مفت�سون، مدر�سون، اأولياء، تالميذ... جملة»  بحث و تربية »  ف�ساء ت�ستطيعون من خالله عر�ص:
 نتائج اأعمالكم البحثية؛

 مقالت) 5-8 �ص ، بنط Simple arabic ،12، يف حدود �سهر(
مالحظات نقدية و اقرتاحات...

لالت�سال بنا عن طريق:
inreeducrecherche@yahoo.fr :الربيد الإلكرتوين

العنوان: �ص ب.193ن وادي الرمان- اجلزائر-
الهاتف: 68-09-30-46/21-04-30-021 ) خط مبا�سر(/ 47-04-30-021)عرب املوزع الهاتفي(

 www.inre-dz.org  :املوقع
مع ت�سكراتنا.

�سليمان بورنان، حبيبة بوكرتوتة و عائ�سة بلعنرت، 
م�سوؤولو املجلة

�س.ج: ن�ستطيع اإر�سالكم ن�سخا اإن بعثتم لنا بعنوانكم الربيدي

دعوة للم�ساهمة يف جملة )) بحث و تربية ((
جملة البحث يف الرتبية ي�سدرها املعهد الوطني للبحث يف الرتبية
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كلمة العدد

الملـف:  مقاربة النظام الرتبوي من اأجل حتليله
المقابلة :  مع األن مانغا  Alain MINGAT، اأ�ستاذ م�ست�سار يف علوم الرتبية 

من املركز الوطني للبحث الرتبوي - جامعة بورغويْن ) فرن�سا(
تظـاهرات علمية  

 امللتقى الدويل حول » مقاربة النظام الرتبوي من اأجل حتليله، من القيادة 
املركزية اإىل القيادة املحلية، منهجيات و اآفاق »  

 ملتقى عر�ص نتائج الدرا�سة بحثية حول و�سف و حتليل الفوارق بني 
موؤ�س�سات التعليم الثانوي 

مسـاهمات الباحثين : ترجمة مقاالت علمية
  بغداد لخ�سر، خبير م�ست�سار في علوم التربية: نظرة عامة 

لمقاربة تقييمية لنوعية النظام التربوي
-IREDU جامعة بورغوني ،Alain MINGAT ،اأالن مانغا 

Bourgogne- : عنا�سر لروؤية مقارنة دولية حول النظام التربوي 
الجزائري، 

 اأالن بوفيي، عميد، ع�سو �سابق للمجل�س االأعلى للتربية، اأ�ستاذ 
 :  Sherbrooke et Poitiers سرف بجامعة بواتيي و �سيربروك�

التدري�ص: مهنة تحت الرقابة اأو دون رقابة؟
 دوني�س موري، Denis MEURET، اأ�ستاذ في علوم التربية في 
معهد البحث في التربية  IREDU: اقتراح �سغير لتح�سين العدالة 

في المدر�سة
  جون بيار اأوبان Jean-Pierre OBIN، مفت�س عام للتربية 

الوطنية – فرن�سا : تقييم ل�سيا�سة عمومية في فرن�سا / تحويل 
التالميذ  في الموؤ�س�سات المدر�سية

  روزا محجوب، م�ست�سارة رئي�سية في التوجيه و االإر�ساد 
المدر�سي- المعهد الوطني للبحث في التربية)INRE(: تفاوت مدى 

توزيع الأ�ساتذة  في موؤ�س�سات التعليم الثانوي بالجزائر
 ع�سام بن �سيف اهلل، م�ست�سار رئي�سي في التوجيه و االإر�ساد 

المدر�سي- المعهد الوطني للبحث في التربية: الفوارق في تدعيم 
الموؤ�س�سات بالم�ستخدمين غير المدر�سين  في الثانويات في الجزائر

مراجع للتوثيـق

آراء من الميدان

جدول المحتويات

مدير النشر:
حممد اإيدار

لجنة القراءة:
حممد اإيدار

اأحمد بن بردي

مسؤولو المجلة:
�سليمان بورنان
حبيبة بوكرتوتة
عائ�سة بلعنرت

فريق التحرير:
�سليمان بورنان

ليلى ع�سكر
�سارة �سرماط 

ب�سمة اأحمد عامر

ساعد في التحرير:
وردة خمي�ص
امل�ساهمات

خل�سر بغداد  
Alain MINGAT  األن مانغا
Alain Bouvier  األن بوفيي

Denis MEURET  دوني�ص موري
Jean-Pierre OBIN  جون بيار اأوبان

روزا حمجوب
ع�سام بن �سيف اهلل
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الملف
مقاربة النظام التربوي من أجل تحليله

مفعول المؤسسة

متهيد

املتبناة من  العامة  الإجراءات  و  الرتبوية  ال�سيا�سة  كانت  اإذا 
فاإن  املركزي،  امل�ستوى  على  تتحدد  تربوي  نظام  ت�سيري  اأجل 
موؤ�س�ساتهم  يف  اأي  املحلية،  امل�ستويات  يف  يتعلمون  التالميذ 
�سامل  لنظام  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  نعلم  كنا  اإذا  و  الدرا�سية. 
كل  يف  املمنوحة  الرتبوية  اخلدمات  يف  الن�سجام  �سمان  هو 
اأعمال  اإجراء  دون  يتم  ل  ذلك  فاإن  حتويها؛  التي  املوؤ�س�سات 

حتليلية تقييمية حقيقية. 
و  الفعالة»  املدار�ص   « بـ  يعرف  ما  حول  البحث  اأ�سغال  تبنّي  
لالأخذ  ا  ُمهمًّ املحلي  يعترب  مدى  اأي  اإىل  املوؤ�س�سة»   مفعول   «
الت�سيري  حول  نعمل  اأن  اأ�سا�سي  هو  درجة  اأي  اإىل  و  بالعتبار، 

املحلي لتعديل الفوارق املحتملة بني املوؤ�س�سات املتواجدة.
احلاجة  بينت  خمتلفتني  بطريقتني  عموما  تتم  الأ�سغال  هذه 
و  الإداري  الطابع  يف  فتتمثل  الأوىل  الطريقة  اأّما  تكاملهما. 

التي  الإدارية  بالطرق  فتهتم  الثانية  الطريقة  واأّما  الو�سفي، 
الوظيفية يف  امل�ستويات  امل�سوؤولية يف خمتلف  بالأ�سخا�ص  تنيط 

املرور من مرحلة املتاأثر اإىل مرحلة الفاعل. 

 النظام )املنظومة(: امل�سطلح و التعريف
 «systema« الإغريقية   اللفظة  من    système م�سطلح  ا�ستق 
التي كانت تعني قدميا »جمموع» و»ح�سد» و»جتمع»  و م�ستقة من 
الفعل sunìstemi، الذي يعني »يوّحد» اأو »يجمع». و بالتايل فهو 
يعني جمموعة منظمة من عنا�سر مرتابطة ت�سكل كال متكامال 
sys�  حيث كل عن�سر منه مرتبط حتما بعن�سر اآخر من النظام

.tème

 اأما امل�سطلح العربي فهو م�ستق - كما  ورد يف ل�سان العرب – 
مه  وَنَظّ وِنظامًا  َنْظمًا  َيْنِظُمه  َنَظَمه  و  التاأْليُف.  و هو  ْظُم  الَنّ من 
والتنظيُم  ْلك  ال�ِسّ يف  جمعته  اأي  اللوؤْلوؤَ  ونَظْمُت  م  وَتَنَظّ فاْنَتَظم 
ْمته وَنَظَم الأَمَر على املَثل وكُلّ �سيء  عر وَنَظّ مثله ومنه َنَظْمُت ال�ِسّ
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ه اإىل بع�ص فقد َنَظَمْته. َمْمَت بع�سَ َقَرْنَته باآخر اأو �سَ
و  هيكليا  و مركبات مرتابطة  اأجزاء  من  مكون  للنظام هيكل  و 
وظيفيا، و له �سلوك يتمثل يف اإدخال و حتريك و اإخراج املواد و 

الطاقة و املعلومات.
عنا�سر  جمموعة  (Bertalanffy 1973(،النظام  ح�سب  و 
عنا�سر  جمموعة  اأنه  (Rosnay 1975(فريى  اأما  متفاعلة. 
 Le يعتربه  و  معني.  هدف  ح�سب  منظمة  و  ديناميكيا  متفاعلة 
ميار�ص  بغايات  جمهز  حميط  يف  مو�سوعا   )Moigne 1977)

هويتها  تفقد  اأن  دون  الزمن  مع  تتطور  داخلية  بنية  له  ن�ساطا 
اأما  غاية.  له  متطور  و  مهيكل  ن�سط،  مو�سوع  اإنه  الوحيدة. 
غايات  له  و�سعت  الذي  فالنظام   )Mélèze 1972) لـ  بالن�سبة 
هو جمموعة منظمة من الو�سائل، الطرق، القواعد و الإجراءات 
و  املحيط.  عن  مر�سية  اإجابات  على  باحل�سول  ت�سمح  التي 
بت�سور 1981Checkland فاإن مفهوم النظام عبارة عن وحدة 
بهيكلة  الإن�ساين  الن�ساط  على  تطبيقها  عند  تتميز  متكاملة 
�سّلمية، بخ�سائ�ص بارزة و ب�سبكات من الت�سال و الرقابة. و 
عند تطبيقها على جمموعات طبيعية اأو من و�سع الإن�سان فاإن 

اخل�سائ�ص البارزة تظهر مكونة خ�سائ�ص اأوىل.

 النظام الرتبوي:
- تعريفه

التعليمية  الرتبوية  الأهداف  جمموع  الرتبوي  يق�سدبالنظام 
اإىل جانب هند�سة التعليم من حيث حتديد اأهدافه و حتليلها و 
�سياغة ا�سرتاتيجياته و املقاربات التي على اأ�سا�سها يتم التعليم، 
كذا  و  الوجيهة.  التعليمية  الو�سائل  و  التعليم   مراحل  حتديد  و 
اإجراءات التقييم و التقومي من حيث جتريب اخلربات التعليمية 
وتف�سريها،  للنتائج  حتليل  مع  الختبارات  خمتلف  واإجراءات 
القوة  نقاط  املردود،اعتمادا على تخطيط يحدد  ق�سد حت�سني 

وال�سعف وينفذ ا�سرتاتيجيات العالج و الدعم.
حميطه 

املحيط  حاجة  من  وا�ستمراره  وجوده  الرتبوي  النظام  ي�ستمد 
اإليه واإىل ما ميكن اأن يقوم باإنتاجه و ما يفرزه هذا النظام من 
الرئي�سي  امل�سب  املحيط  يعترب  لذا  معنوية،  اأو  ماديه  منتجات 
النظام  ميد  املحيط  اأن  اإل  النظام؛  خمرجات  اإليه  تتجه  الذي 
ويحقق  اأن�سطته  ميار�ص  كي  له  الالزمة  والإمكانات  باملوارد 

اأهدافه .                  

لكون املحيط – اأ�سال – ذلك اجل�سم الذي يوؤثر النظام الرتبوي 
فيه و هو – يف الوقت نف�سه - توؤثر  مكوناته يف هذا النظام؛ لهذا 
تكاد تنتفي احلدود بني النظام الرتبوي وحميطه ب�سبب تفاعل 
عنا�سرهما معا. حتى اأ�سبحت درا�سة اأي نظام تربوي ت�ستلزم 
درا�سة  كل املنظومات الأخرى التي تتفاعل معه و هو ما ن�سميه 
حميط النظام الرتبوي، و اإن كانت لعنا�سر هذا املحيط غايات 
بالقول  نق�سد  فاإننا  املحيط  هذا  عن  نتحدث  عندما  و  اأخرى. 
عنا�سر النظام ال�سيا�سي و النظام الإداري و النظام القت�سادي 

و النظام العمراين و النظام ال�سو�سيوثقايف..
و ميكننا اإدراج هذه العنا�سراملوؤثرة  يف النظام الرتبوي يف 

ثالثة اأطر:
 الإطار التاريخي وي�سمل جملة الأحداث والوقائع.

 الإطار الفل�سفي والعلمي و الإثني والديني.
الطبيعية  العوامل  وي�سمل  اجلغرايف  الطبيعي  الإطار   

واجلغرافية.
ر�سمية  هي   –  )1960( بار�سون�ص  يوؤكد  كما   – منظومة  كل  و 

تراتبية �ُسلمية تق�سم بدورها اإىل ثالثة م�ستويات:
املوؤ�س�سات  يف  ويتمثل  البيداغوجي،  التقني  امل�ستوى   

الرتبوية واملدر�سني و الرتبويني و النف�سانيني والعمال.
 امل�ستوى الإداري، ويتمثل يف امل�سالح الو�سيطة و املحلية 
التقني  امل�ستوى  يف  وتنظيمها  الأن�سطة  بتن�سيق  تقوم  التي 

لتحقيق الأهداف ال�سيا�سية.
حتدد  التي  الهيئات  يف  ويتمثل   ، ال�سيا�سي  امل�ستوى 
التوجه العام للنظام الرتبوي حيث حتديد الغايات الرتبوية 
املناهج  وتر�سم  امللزمة  القرارات  و  العامة  والأهداف 

والو�سائل الالزمة لتحقيق الأهداف.

 مقاربة النظام الرتبوي:
ميكن مقاربة نظام تربية و تكوين باعتباره مرتكزا على �سل�سلة 

من العالقات:
ال�سيا�سات و  املوارد )العمومية و اخلا�سة املجندة،  بني 
اأمناط التنظيم املو�سوعة(، و النتائج )امل�سجلة يف خمتلف 

الأبعاد(،
بني روؤية داخلية) تدفق التالميذ و عمل امل�سالح الرتبوية 
اأثناء متدر�ص الأفراد(، و روؤية خارجية) تاأثريات اقت�سادية 
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و اجتماعية( بعد اندماج الأفراد يف احلياة العملية، 
اأمناط  و  ال�سيا�سات  )اأين حتدد  الوطني  امل�ستوى  بني  و 
املحلي  امل�ستوى  و  امل�ستهدفة(،  الو�سائل  ملختلف  العمل 
احلقيقي  املكان  البالد  موؤ�س�سات  خمتلف  تعترب  )حيث 
لإنتاج اخلدمات و املكان الذي تتحول فيه املوارد اإىل  نتائج 

ملمو�سة(.

 مفعول املوؤ�س�سة: املفهوم و ال�سياق
ُتف�ّسر نظرية مفعول املوؤ�س�سة املردود املدر�سي للتالميذ بالعالقة 
مع املوؤ�س�سة التي يتمدر�سون بها. ُبنيت هذه النظرية من خالل 
 )Murphy 1998 و Beck(         اأعمال باحَثني اأنكلو�سك�سونيني

اللذين حاول حتديد خ�سائ�ص املوؤ�س�سات ذات املردود العايل.
ذات  املدار�ص  بني  املردود  يف  الفارق  املوؤ�س�سة»  »مفعول  ُيف�ّسر 
اجلوانب  فاإّن  بالتايل  و  بها.  خا�سة  متغرّيات  من  جمموعة 
موؤثرة  جوانب  هي  الت�سيريية  و  البيداغوجية  املادية،  الإدارية، 
داخليا  حميطا  العوامل  هذه  ُت�سّكل   .)Meuret 2000( جّدا 
كلُّ  للمدر�سة.  اجلّيدة  النتائج  ي�سمن  تعلُّمي  لنظام  م�سّجعا 
البيداغوجية  مواردها  هياكلها،  زبائنها،  تاريخها،  لها  مدر�سة 
و منط من املناجمنت وُكلها ُت�سّكل املحيط الداخلي. يكفي وجود 
فارق بني عن�سر و اآخر من هذه العنا�سر كي تختلف النتائج من 

مدر�سة لأخرى.
التالميذ يف  نتائج  اأّن  اإىل   )Murphy 1998 و   Beck( اأ�سار و 
املدار�ص اجلّيدة هي مو�سوع حتاليل و ُت�ستعمل لتقرير التح�سينات 
الواجب اإدخالها على التعليم املقّدم. كما جُترى عمليات تكوين 
ق�سد  الأولياء  مع  ات�سالت  جانب  اإىل  املدر�سة  داخل  م�ستمر 
Fombrun و  اأخرى  قّدم  اإقحامهم يف �سري املدر�سة. من جهة 
al 1984 املحيط املدر�سي كعن�سر فاعل يف النتائج. اإذ ت�سمح 

اخلارجية  و  الداخلية  املوارد  بتحديد  املدر�سي  املحيط  ت�سكيلة 
امل�ستوى  على  القرارات  اتخاذ  منظومة  يف  ُتوؤثر  اأن  املمكن 
املدر�سة  تبحث  خا�سة،  ثقافة  ذا  تنظيما  باعتبارها  و  العملي. 
عن حتريك نظامها القيمي ح�سب »زبائنها»؛ موقعها اجلغرايف و 
قطاع انتمائها. هذه العنا�سر الأ�سا�سية ت�سمح بتحديد العوامل 
اعتبارها  ميكن  التي  »ال�سهرة»  بع�ص  مع  املندجمة  املحيطية 
ب�سدد  فنحن  بالتايل  و  باملدر�سة.  �سهرة»  مال  »راأ�ص  من  نوعا 
حتديد منط من العالقة التي تبنيها املدر�سة مع و�سطها ق�سد 
على  احلفاظ  مع  جتان�سا  و  واقعية  الأكرث  الأهداف  حتديد 

مهامها الأ�سا�سية التي �سبغها بها املجتمع. و اأي�سا اإذا كانت كل 
تتبنّاها املدر�سة �سيكون لها مفعول يف املجتمع  التي  الن�ساطات 

املحيط، املدر�سة هي اأي�سا متاأثرة مبا يحدث يف هذا املجتمع. 
جناح  فر�ص  اإّن   ،  1988  Mingat و    Duru-BELLAT ح�سب 
التالميذ  لتقّدم  بالن�سبة  اأّما  الرتبوية  باملوؤ�س�سة  متعّلق  درا�سي 
فهناك اختالف وا�سح بني موؤ�س�سات التعليم املتو�سط منف�سلة 
عن حجمها و عن موقعها اجلغرايف، �سواء كانت ثرية اأو فقرية. 
الطور  نهاية  يف  عليها  املتح�سل  النتائج  اأّن  اأي�سا  تبنّي  كما 
اأّن  و  الدنيا  الأق�سام  م�ستوى  على  املجمعة  بالفوارق  مرتبطة 
الفوارق تتعّمق اأكرث يف الأق�سام العليا. كما بنّي هوؤلء الثالثة اأّن 
تاأثري املدر�سة يف نتائج التالميذ اأ�سا�سي مثله مثل اخل�سائ�ص 
الفردية للتالميذ. فكّلما كان للتلميذ م�ستوى اأّويّل عال كّلما كان 
)طرائق  البيداغوجية  املمار�سات  من  ي�ستفيد  اأن  با�ستطاعته 
التعليم، املحتويات، تنظيم عمل التالميذ، اإلخ( كما بّينوا اأي�سا 
اأّن امل�ستوى املتو�ّسط للتالميذ يف الإكماليات الرثية يبقى مرتفعا 
مدار�ص  اأّن  اإىل  اأ�ساروا  و  ال�سعبية.  الإكماليات  يف  عنه  جّدا 
املناطق الفقرية لها ن�سب مرتفعة من كبار ال�سن و ن�سب �سعيفة 

من النجاح. 
نتائج  يف  اإيجابيا  توؤثر  اأن  املمكن  الداخلية  العوامل  اإّن  و  هذا، 
مدر�سة ما تتحدد يف مدير فّعال، دعم من املجتمع و املدر�سة، 
ال�سرورية، موظفني مدّر�سني  بالو�سائل   اإ�سراف منتظم، دعم 
Du� و    Meuret 2000 مطابقة  نوعية  ذات  هيكلة  و  )فّعالني 
من  اأمناط  اأربعة  الباحثون  حّدد  قد  و   .)ru-BELLAT 2003

املدار�ص: املدر�سة الرثية ذات النتائج اجلّيدة و ال�سلوك ال�سارم 
ت�ستوجب  بيداغوجية  هيكلة  و  اأي�سا  �سارم  انتقائي  نظام  و 
اأّما النمط الثاين فهي املدار�ص الفقرية قليلة  واجبات منزلية. 
النتائج تت�سف بغياب احلوار بني الفاعلني يف احلياة املدر�سية 
و قلة الواجبات املدر�سية وقليلة الطموح. اأّما النوع الثالث فهي 
مي�سورا  جمهورا  ت�ستقبل  هي  و  النتائج  قليلة  و  الرثية  املدار�ص 
لكنها تعي�ص يف جو عنيف. و رغم �سعف النتائج اإّل اأّن التالميذ 
ينتقلون. و النوع الرابع فهي املدار�ص الفقرية لكنها جّيدة النتائج 
فهي ذات حجم �سغري و تت�سف باختالف نتائجها. ي�ستفيد فيها 
عالقات  يعقدون  �سباب  مدر�سوه  م�سّجع  حميط  من  التالميذ 

توا�سلية جّيدة. 
املعطيات  بنك  خالل  من  و  املحلية،  التجارب  دّلت  قد  و 
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املدر�سية  النتائج  يف  تتفق  تربوية  موؤ�س�سات  وجود  على  املتوّفر 
باملوارد  اإن  الدعم  نوعية  يف  تختلف  و  الر�سمية  لالمتحانات 
لهذه  التحليل  نتائج  دّلت  كما  املادية.  بالو�سائل  اأو  الب�سرية 
النتائج و خل�سائ�ص املوؤ�س�سات كيف اأّن بع�سها يتفّوق كثريا على 
البع�ص الآخر و عند حتليل العوامل يتم اكت�ساف مدى الفوارق 
بينهما اإن بخ�سو�ص اخل�سائ�ص الفردية و اجلماعية للتالميذ 

اأو املوظفني الرتبويني.        

 مقاربة النظام الرتبوي و مفعول املوؤ�س�سة:
هناك تقليد معهود يتمثل يف معاجلة نظام تربوي وطني بطريقة 
�ساملة، و كاأن الأمر يتعلق بهيئة من�سجمة. و هناك �سبب اأ�سا�سي 
يربر هذه الروؤية و ذلك كوننا عندما نعالج ال�سيا�سات الرتبوية 
و الإجراءات الوطنية التي من جهة تهدف اإىل حتقيق الفعالية 
و من جهة اأخرى متيل اإىل اأن تكون مطبقة ب�سكل من�سجم عرب 
الرتاب الوطني، نبحث اإًذا عن ربط الت�سورات املتعلقة بالعدالة 

و الن�سجام بالتي تتعلق بالفعالية ال�ساملة.
املعياري  الت�سور  هذا  قيمة  فاإن  الأنظمة،  لكل  بالن�سبة  لكن 
املبدئي ت�سطدم مع الواقع ب�سبب اإمكانية عدم التحقيق الفعلي 
النتقال  اإىل  بنا  يوؤدي  مما  ح�سوله.  مفرت�سا  كان  ملا  التام  و 
من الروؤية املعيارية املبدئية اإىل روؤية اإيجابية، عامة/ حدثية و 

تقييمية. 
ما  حّد  اإىل  ي�سبه  تربويا  نظاما  اأّن  هو  الت�سور  هذا  منطلق 
موؤ�س�سة تتكّون من م�سالح مركزية لالإدارة )املقر( و من جهة 
اأخرى من جمموعة هامة من الفروع التي ت�سمن، على امل�ستوى 
من  عدد  اأي�سا  يوجد  املقر.  ُيحّددها  خدمات  اإنتاج  املحلي، 
اأمناط  و  اخلدمات  ُيحّدد  الذي  املركز،  بني  الو�سيطة  الهياكل 
و  التمويل  من  التمويل  من  ُعظمى  ن�سبة  ي�سمن  الذي  و  الإنتاج 
بني املوؤ�س�سات على امل�ستوى املحلي التي  ت�ستقبل املوارد من اأجل 
و�سع الإجراءات املحددة وطنيا ق�سد توفري معارف م�ستهدفة 
المتحانات  يف  اإجناحهم  ق�سد  بهم  تتكّفل  الذين  للتالميذ 

الوطنية.
لكن ميكن اأن تتواجد ب�سكل قوي جمموعة من الأ�سباب، العوامل 
و الظروف التي جتعل اأّن قنوات الت�سال التي تنطلق من املركز 
ت�ستغل  ل  موؤ�س�ساتهم  يف  التالميذ  اأعداد  خمتلف  اإىل  الوحيد 
فعو�ص  النطالق.  حلظة  عند  منه  املنتظر  املرغوب  بال�سكل 
تتوّجه  من�سجمة،  هيئة  من  متكّون  النظام  اأّن  لو  كما  القيام 

الأنظار املقّيمة اإىل نتائج المتحانات و فوارقها. و يف هذه الروؤية 
اأّنه  ترى  الرتبية  يف  البحث  ميدان  يف  املعروفة  املمار�سات  فاإّن 
من الوجاهة ا�ستهداف املوؤ�س�سات باعتبارها حاملة لالإجراءات 
الوطنية و يف نف�ص الوقت لإمكانيات التنويع على امل�ستوى املحلي. 
تهم  الثانوي  التعليم  املرتبطة مبوؤ�س�سات  و  التنويع  اإمكانات  اإّن 
ب�سكل كبري عّدة اأمناط من املجالت. اإّن امليدان املرجعي الذي 
باأّنها  علما  النتائج  يخ�ص  الذي  هو  به  التعّلق  الأ�سا�سي  من 
بطريقة  اكت�سبوا  اأّنهم  املفرو�ص  من  الذين  التالميذ  تخ�ص 
و بهذا اخل�سو�ص  املقّررة.  املناهج  الواردة يف  التعلُّمات  اأف�سل 
من املهم معاجلة مدى ات�ساع رقعة التغرّيات يف نتائج التالميذ 
يف الثانوية، اأي نتائج البكالوريا ح�سب كل موؤ�س�سة يتمدر�ص فيها 

كل تلميذ.
ينطلق م�سطلح تقييم املوؤ�س�سة من فكرة ب�سيطة مفادها اأن 
املوؤ�س�سة ت�ستغل كمحّول، من خالل 3 مراحل: مرحلة دخول 
تتحدد  و  ثم مرحلة اخلروج.  الو�سيطية   املرحلة  التالميذ، 
جتميع  ب�سمان  الأول  امل�ستوى  يف  املوؤ�س�سات  تقييم  فكرة 
ا�ستعمال  خالل  من  الثالث  املراحل  تلك  حول  معلومات 
اإح�سائية  بتحاليل  القيام  ثم  ال�سنوي،  التحقيق  معطيات 
على  مردودية  الأكرث  املوؤ�س�سات  حتدد  قيادة  لوحات  تنتج 
التي  املوارد  و  ت�ستقبلهم  الذين  التالميذ  خ�سائ�ص  اأ�سا�ص 
التي  و  مردودية  الأقل  املوؤ�س�سات  حتدد  و  عليها  تتح�سل 

�ستو�سع حمل حت�سني. 
و قد بينت التجارب الأخرى وجوب تطوير املقاربة الإدارية 
اجلميع  ا�ستوعب  اإذا  اإنه  حالها  ل�سان  يقول  التي  التقليدية 
با�ستمرار؛  تتطور  �سوف  النتائج  فاإن  التنظيمية  الن�سو�ص 
لتقييم  الو�سفية  و  الإدارية  املقاربة  مبقدور   اأنه  بينت  كما 
مبفهوم  تلقيحها  مت  اإذا  اإيجابية  اآثارا  تقدم  اأن  املوؤ�س�سات 
مع  النظام  يف  العاملني  الأ�سخا�ص  خمتلف  لن�ساط  جديد 
امل�سوؤولية  مفهوم  اإىل  الإداري  الإ�سناد  مفهوم  من  نقلها 

الوظيفية .  
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املجلة:  يف نظركم يف اأي جمال يعترب التقييم ن�ساطا علميا 
يقت�سي معرفة فعلية خا�سة؟

الرتبية،  يف   :Alain MINGAT مانغا  األن  ال�سيد 
اأولياء  املدر�سني،  الفاعلني )املدراء،  تدور وجهات نظر خمتلف 
التالميذ...( حول كل املوا�سيع املتعّلقة باملدر�سة، و التي كثريا 
ما تكون متناق�سة. و بالتايل ل ميكن اعتبار وجهات النظر هذه 
فر�سيات، و يف هذا املنظور، ميكن اأن تقّيم اأو ي�سادق عليها اأو 
ترف�ص كلّيا. لهذا ال�سبب، فمن ال�سروري جتاوز الآراء و الأخذ 
بعني العتبار الأحداث و احلقائق. هذا لأّن املقاربة العلمية تتمّثل 

يف مقابلة اخلطاب بالأحداث احلقيقية امل�سّدقة.
اهتّم  ما  اإذا  لكن  و  م�سبوطة  مفاهيم  الرتبية،  يف  ن�ستعمل، 
تطبيقها.  طرق  على  يعتمد  فهو  املفاهيمية،  بالأ�س�ص  التقييم 
 « الفارقة  البيداغوجيا   « تقييم  اأردنا  ما  اإذا  املثال  �سبيل  فعلى 
تعّلمات  يف  الإيجابي  تاأثريها  اإمكانية  عن  البحث  و  )املفهوم(، 
التالميذ، يتوجب علينا التحقيق حول احلالت التي ا�ستعمل فيها 
تطبيقها  يف  �سرع  كيف  معرفة  و  كهذه  مقاربة  فعال-  املدر�ص- 
عمليا. ينبغي حتديد املمار�سات الفعلية لأّن التقييم يعتمد عليها؛ 
املح�سل  النتائج  و  املمار�سات  تنّوع  بني  املقارنة  با�ستطاعتنا  و 

عليها، لنف�ص املفهوم.../...
ت�سمح  اأجهزة حتليلية  التقييم،  اأجل  لدينا، من  تتوّفر  اأن  ينبغي 
و  اآثارها  حتديد  و  تاأثرياتها  ف�سل  و  العوامل،  خمتلف  بتقدير 
فعاليتها. َترْبز طريقة الفعل هذه من املقاربة العلمية. و لهذا ل 

توجد خ�سو�سية جد كبرية للتقييم.
فكل الأ�سخا�ص العاملني يف جمال الرتبية لهم وجهات نظر حول 
اأنه  اإل  اأكرث.  اهتمامهم  ينال  مو�سوع  اأو  باملدر�سة  يتعّلق  ما  كل 
يجب اأن يتم حتويل وجهات النظر هذه اإىل جمموعة فر�سيات و 
ذلك بتبني املقاربة العلمية. و لهذا يتوجب هيكلة العمل و معرفة 

تطبيق الطرق و اأدوات التحليل.../...

المقابلة
 ،Alain MINGAT  مع األن مانغا

املرك��ز  م��ن  الرتبي��ة  عل��وم  يف  م�ست�س��ار  اأ�س��تاذ 
الوطن��ي للبح��ث - جامع��ة بورغ��ويْن 

Bourgogne )فرن�سا(
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اأّن النظام الرتبوي نظام  املجلة: كثريا ما ن�ستند اإىل فكرة 
متجان�ص. غري اأّن الواقع لي�ص كذلك. كيف ميكن قيا�ص الفوارق 

املحتملة بني املوؤ�س�سات؟
هناك  كان  اإذا   :Alain MINGAT مانغا  األن  ال�سيد 
م�سطلح  ميكن اأن يعرّب عن التقييم فهو » املقارنة ».   ل ميكننا 
من  اأ�سا�سا،  نتعّلم،  فنحن  تنوع،  عندنا  كان  اإذا  اإّل  م  نقيِّ اأن 
التماثل  و  باملتماثلة.  لي�ست  الأ�سياء  اأن  تعني  املقارنة  املقارنة. 
عبارة عن اإرادة، غالبا ما تكون فل�سفية، موؤ�س�ساتية اأو �سيا�سية 
على  الرتبوي  النظام  نعّرف  اأن  نتمنى  كنا  ما.  تربوي  لنظام 
ال�سعيد املركزي و نظن اأنه بالإمكان تطبيقه بطريقة متجان�سة 
هذا  عن  البعد  كل  بعيدون  اأننا  من  بالرغم  البالد.  كامل  على 

املرجع و عن هذا الهدف.
مّت  اأو  اإحداثه  مّت  �سواء  للتقييم،  اأ�سا�سيا  بعدا  الختالف  يعترب 
خمتلف  حتديد  يف  يتمثل  و  الأول  هو  يهّمنا  الذي  و  ا�ستنتاجه. 
اأ�سكال التنّوعات. لدينا نظام �سامل غري اأنه يت�سّكل من موؤ�س�سات 
عّدة تقوم بكّل ما تريد، على ال�سعيد املحلي، با�ستعمال، الدليل 
من  ال�سادرة  ال�ساملة  التنظيمات  اأي�سا  حتى  اأو  واملعلومات 
املركزية كمراجع م�سرتكة، غري اأننا جند تف�سريات كثرية حملية 
ممكنة لهذه املعلومات التي مّت حتديدها على امل�ستوى املركزي؛ 
فمن املحتمل اإًذا، اأننا لن جند ال�سيء ذاته يف كّل مكان. تعترب 
منتوجها  حتديد  يتّم  حيث  كبرية  جمموعة  من  فرعا  املوؤ�س�سة 
على امل�ستوى املركزي، يف حني يتم الإنتاج على امل�ستوى املحّلي. 
من هنا يحدث جتنيد املوارد الب�سرية و املالية و البنى التحتية و 

ت�ستخل�ص النتيجة.
هل تتجان�ص املوارد من موؤ�س�سة لأخرى؟ اجلواب �سيكون حتما ل 
اإذا ما لحظنا اأن الثانويات التي لها نف�ص عدد التالميذ )مثال 
الأخرى   اأن  حني  يف  اأ�ستاذا   45 توظف  اأن  ميكن  تلميذ(   600

توظف 35 و اأخرى اأكرث من 55 اأ�ستاذا. و من املهّم حتديد ما 
اإذا كانت لدى هذه املوؤ�س�سات خ�سائ�ص حمّددة. 

اأن يكون لهذه الختالفات يف الو�سائل نتائج  من املحتمل جّدا، 
على م�ستوى نتائج التالميذ. لكن باأية درجة و هل هناك عوامل 
هل  الو�سائل،  عن  بعيدا  و  لأخرى؟  بالن�سبة  هام  جدُّ  دور  لها 
ٌتعترب ممار�سات الفاعلني املحليني متجان�سة؟ يتعّلق هذا باملجال 

. الثاين من التغريُّ
ميكن لهذا التنّوع اأن يهتم، مبعناه ال�سامل، مبمار�سات املدّر�سني 
بالن�سبة  ال�سيء  نف�ص  الطريقة...   بنف�ص  يعملون  ل  الذين 

ملمار�سات مديري املوؤ�س�سات التعليمية.

كما  املوؤ�س�سات،  بني  خمتلفة  املوارد  تكون  اأن  ميكن  وعموما، 
املنخرطني  الفاعلني  اإمكانيات  و  ممار�سات  تكون  اأن  ميكن 
لتحويل الو�سائل املُقدمة من قبل الإدارة اإىل نتائج مدر�سية عند 
خا�سة  ممّيزات  التالميذ  لهوؤلء  لكن  اأي�سا.  خمتلفة  التالميذ 

مدر�سية ميكن اأن تختلف من موؤ�س�سة اإىل اأخرى عرب البالد. 
كل  يف  اكت�سافها  ميكن  التي  الختالفات  هذه  مدى  ما  اإًذا، 
و  النتائج؟  النهائية فيما يخ�ّص  مرحلة؟ وما مدى الختالفات 
النتائج  تنّوع  تف�سري  يف  املختلفة  املكّونات  هذه  كل  تاأثري  هو  ما 

النهائية؟
على �سبيل املثال، نعلم اأّنه يف معظم الدول، مبا فيها اجلزائر، 
من  كبري  ب�سكل  الختبارات  يف  النجاح  ن�سبة  تتغرّي  اأن  ميكن 
ات  التغريُّ متعّدد  بنموذج  اإًذا  العمل  فيجب  اأخرى.  اإىل  موؤ�س�سة 
لتحديد تاأثري كل عامل من العوامل املعتربة، و خا�سة املمّيزات 
النتائج  لتقدير  املجندة،  الو�سائل  و  التالميذ  لكل  الجتماعية 
الفوارق  مدى  با�ستنتاج  الإجراء  هذا  ي�سمح  عليها.  ل  املُتح�سّ

املتعّلقة مبمار�سات الفاعلني.../...
لكن مبجّرد اإجناز هذا العمل التقييمي و ال�سامل، يتّم احل�سول 
على نتائج. البع�ص منها اإيجابي و ل ي�ستدعي تف�سريات خا�سة 
) لكن باإمكانها اأن تتطلب اتخاذ اإجراءات(، و من ناحية اأخرى، 
ميكن للبع�ص الأخر اأن ي�ستدعي  تقديرا نوعيا اأو ذاتيا. فمثال، 
هل ُيعترب م�ستوى ما من التنوع حول جانب ما مقبول اجتماعيا 
اأم ل ؟ و هل من املنا�سب اتخاذ اإجراءات للحد منه، و بالتايل ما 

هي الإجراءات املحتمل اتخاذها ؟
املجلة:  و لكن كيف ُتف�ّسر وجود هذه الفوارق؟ و كيف يتم 

الت�سّرف؟

اأن  الطبيعي  Alain MINGAT: من  األن مانغا  ال�سيد 
ل  اأن  الطبيعي  من  لي�ص  لكن  تربوي.  نظام  يف  فوارق  تتواجد 

حُتّدد، و حتى اأّن ل يتم تعديلها.
موؤ�س�سات  بني  الفوارق  هذه  لتف�سري  يكون  اأّن  جّدا  املحتمل  من 
البلد، كالتي تتعلق بدعم  املوؤ�س�سات باملوّظفني و باملوارد عموما 
اأ�سل  امل�ستوى املحلي،  لنتائج على  املوارد  تتعّلق بتحويل  التي  اأو 
تف�سريي م�سرتك. ق�سد ربط ثالثة جوانب جهازية و موؤ�س�سية 
اإن مل تكن جمتمعة يف ت�سيري النظام، �ست�ساهم ب�سكل كبري يف 

اإحداث اختاللت ملحوظة:
يتمثل اجلانب الأّول باملعرفة اأو الوفرة الوظيفية للمعلومات 
القاعدية على الظواهر املدرو�سة. يف هذا امل�ستوى، الأنظمة 
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اإىل  بحاجة  كونها  من  بالرغم  موجودة  للمعلومات  الإدارية 
حت�سينها ق�سد ا�ستغاللها.

اجلانب الثاين هو اأن تتعلم موؤ�س�سة نظامية كيفية قراءة 
ملو�سوعها  املنا�سبة  بالتحاليل  للقيام  القاعدية  املعلومات 
اإعداد  اأو داخلها ق�سد  �سواء تعلق الأمر مبا بني املوؤ�س�سات 
اتخاذ  ليتّم  امل�ساكل  عنا�سر  لُتحديد  املنا�سبة  املوؤ�سرات 

التدابري العالجية اأو التعديلية.
يدرك  اأن  يف  اأهمية،  الأكرث  هو  و  الثالث،  اجلانب  يتمثل 
النظام وجود فوارق معتربة بالرغم من اجلهود التي يبذلها 
ق�سد  معاجلتها  املهم  ومن  التنظيم،  ميدان  يف  النظام 
حتقيق الفعالية اأو العدالة. بناء على هذه الفر�سيات، هناك 

تعديالت موؤ�س�سية و وظيفية مهمة.
اجلزء الثاين من ال�سوؤال املطروح هو »كيف يتّم الت�سرف». من 
دون �سك، يجب اعتبار اأّن الإجراءات الالزمة اإما اأن تكون على 
م�ستوى ال�سيا�سة الرتبوية للبلد اإن تعلق الأمر بالنظام الرتبوي 
ّناع القرار املعنيني من اأجل التغيري اإن تعلق  اأو اأن تكون بتوعية �سُ

الأمر بتقييم التعليم الثانوي احلايل مثال.
العادي احلايل على  الت�سيري  بفوارق هامة يف  الأمر  تعلق  اإذا  و 

م�ستوى النظام فال بد من اإدراج  مبادئ و كيفيات قوّية 
للنظام  الإدارية  الثقافة  ي�ستلزم  تغيريا هاما يف  للتعديل. مما 

لأّنه يتعّلق بـ: 
و  باملوّظفني  الدعم  يخ�ص  )فيما  النتائج  قيا�ص  اإدماج   
يف  للموؤ�س�سات(  الأكادميية  النتائج  يخ�ص  فيما  و  باملوارد 

ت�سيري النظام لالنتقال من الإدارة اإىل القيادة.

 تطوير الإ�سناد الإداري ب�سورة وظيفية تكون اأكرث دقة، 
بالنتقال من مفهوم العون اإىل مفهوم الفاعل.

اأو  امل�ستوى املركزي  اإن على  الأ�سا�سيني،  الفاعلني  جتهيز 
بالأجهزة   )i جهة  من  الاّلمركزية  امل�ستويات  خمتلف  على 
ميكن   ( اإليهم  ُت�سند  التي  اجلديدة  املهام  لإجناز  التقنية 
لذلك اأن يفرت�ص اإنتاج الو�سائل التقنية اخلا�سة و التكوين 
بو�سائل   )ii اأخرى،  جهة  من  و  معها(  يتما�سى  الذي 
موؤ�س�سية ذات م�سداقية ق�سد اتخاذ التدابري الاّلزمة عند 

احلاجة.../...

 املجلة: مّما فهمناه جّيدا، ل نتيجة اإيجابية لأي جهد لتطوير 
النظام الرتبوي، يف غياب التقييم! 

�سك،  دون  من   :Alain MINGAT مانغا  األن  ال�سيد 
ال�سركات  اإن  اأقول  النهاية،  يف  املقابلة،  لهذه  جّيدة  كخامتة  و 
ال�سناعية تقوم  بكثري من اإجراءات املراقبة و التعديل لتح�سني 
نوعية منتجاتها و جتعل الإنتاج اأكرث فعالية. اإنها حقيقة يجب اأن 
تكون �سرورة ملّحة يف جمال الرتبية، نظرا لكونها قطاًعا جَدَّ 
اأجل »�سناعة يد عاملة»  اأخرى، من  مهم من جهة، و من جهة 
يكون لالأفراد فيها دور هام جّدا مع احتمال �سئيل جدا لوقوع 

اأخطاء ب�سرية.

املجلة: ن�سكركم على تكري�سكم لنا بع�سا من وقتكم و اإجابتكم 
عن هذه الأ�سئلة املهمة لنظامنا الرتبوي.  

                 
          

 
                     

)Alain MINGAT( من اليمني اإىل الي�سار   حبيبة بوكرتوتة، عائ�سة بلعنرت و اأالن مينغا 
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v     ال�سياق و الهدف 
القت�سادية  التنمية  يف  الرتبية  توؤديها  التي  بالوظيفة  مقتنعا 
بها  يقوم  التي  بالوظيفة  اأي�سا  موؤمنا  و  للبالد،  الجتماعية  و 
ال�سيا�سات  تنفيذ  و  و�سع  و  ر�سم  امل�ساهمة يف  اأجل  من  البحث 
للبحث يف الرتبية   الوطني  الإ�سالحات الرتبوية، نظم املعهد  و 
تقييم  و  قيادة  م�ساألة  يتناول  م�سرتك  مو�سوع  حول  ملتقيات 

النظام الرتبوي على امل�ستوى املركزي و املحلي.

v �سل�سلة امللتقيات
�سكل  على  التكوين  مديرية  مب�ساركة  االأول  امللتقى  تنظيم  مت 
دورات تكوينية تطبيقية ا�ستهدف مفت�سي و م�ست�ساري التوجيه و 
الإر�ساد املدر�سي و روؤ�ساء مكاتب م�سالح الربجمة و الإح�ساء.

وكان الهدف ثالثي الأبعاد:
 تكوين املمار�سني يف ا�ستغالل املعلومات املتعلقة بخ�سائ�ص 
املوؤ�س�سات و حتويلها اإىل بطارية موؤ�سرات وجيهة، و مقارنتها مع 

نتائج التالميذ يف امتحان البكالوريا، دورة جوان2013،
 بناء – مع امل�ساركني- قاعدة بيانات مع م�ستويني خمتلفني، 
تتعلق القاعدة الأوىل بامل�ستوى الفردي » تالميذ » و التي ت�سدر 

نتائج  امل�سابقات، و حتوي   و  الديوان اجلهوي لالمتحانات  عن 
وتتعلق   .2013 بكالوريا  امتحان  يف  املواد  ح�سب  التالميذ 
ال�سامل الذي تقوم به  التحقيق  الثانية مبا ي�سدر عن  القاعدة 

م�سالح الإح�ساء و التخطيط، عن كل »موؤ�س�سة ».
املتغريات  بتعيني  القاعدتني،  هاتني  ت�سفية  على  العمل  يرتكز 
على  املعطيات  كل  توحيد  خاللها  من  يتم  ب�سورة  احلقيقية، 

م�ستوى كل الوليات املعنية بالدرا�سة و التحليل. 
ا�ستعمال برجمية  التكوين يف  امل�ساركني يف عمليات   تكوين 

التحليل الإح�سائي SPSS، و ذلك بدمج القاعدتني:
نتائجهم،  جانب  اإىل  التي،  التالميذ  قاعدة  امتالك   – اأ 
حتتوي على خ�سائ�ص املوؤ�س�سة الرتبوية التي يدر�سون فيها، 
ب – امتالك قاعدة املوؤ�س�سة التي، اإىل جانب املعلومات و 
خ�سائ�ص  حجمها،  �سياقها،  و  موقعها  املت�سمنة  املوؤ�سرات 
 ، البيداغوجية  لأق�سامها  املتو�سط  احلجم  مدر�سيها، 
باملعطيات  ترثى  �سوف  املدر�سني...الخ،  غري  م�ستخدميها 

حول النتائج املتو�سطة للتالميذ الذين حتتويهم.
املفاهيم  بع�ص  اإىل  العودة  فر�سة  من  امل�ساركون  ا�ستفاد  لقد 

تظاهرات علمية: ملتقيات / أيام دراسية / منتديات

من اليمني اإىل الي�سار   مينة تون�سي، روزا حمجوب و اأالن مينغا 
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على   التعرف  و  الفارقي  الو�سفي  الإح�سائي  بالتحليل  املتعلقة 
التحليل بالنمذجة ) البيانية و املنطقية الريا�سية(.

تتمثل املقاربة، املعتمدة للقيام بهذه الدرا�سة التي �ستنجز عقب 
جمع خمتلف املعطيات الأ�سا�سية، يف العمل- يف املرحلة الأوىل- 
على عينة ولئية )33 ولية(؛ الأمر الذي اأجرب فريق الدرا�سة 
على التنقل اإىل الوليات املعنية؛ مما ا�ستلزم  تنظيم امللتقيات 
التكوينية هذه يف �سكل جتمعات جهوية) و�سط، جنوب، غرب، 

�سرق(.
 2013 دي�سمرب   11-10 يومي  ُنّظم  فقد  الثاين  امللتقى  اأما 
اخلبري  ن�سطه  قد  و  الرتبية،  للبحث يف  الوطني  املعهد  مقر  يف 
الوطني  باملركز  املدير   Mingat  Alain مانغا  اأالن  الفرن�سي، 
اقت�ساد  يف  البحث  معهد  يف  باحث  و   CNRS العلمي  للبحث 
 .  Dijon ديجون  يف   Bourgogne بورغويْن  بجامعة  الرتبية 
الرتبوية ) يف  الأنظمة  �سري  تتعلق مبختلف جوانب  اأعمال  له  و 
فرن�سا، اأوروبا و الدول النامية( و تتعلق اأي�سا مبنهجيات التحليل 
جانب  اإىل  املقارن؛  التحليل  و  الجتماعية  العلوم  يف  ال�سامل 
معهد  من   Adeline  Seurat �سورات  اأدلني  امل�ساركة  الباحثة 
 Bourgogne بورغويْن  بجامعة  الرتبية  اقت�ساد  يف  البحث 
بديجون Dijon، التي عملت خا�سة يف ق�سايا حمو الأمية لدى 

الطفولة املبكرة يف اإفريقيا �سبه ال�سحراوية.
املعلومات  و  املعارف  الدويل تدعيم  امللتقى  ا�ستهدف هذا  و قد 
التكوينية  امللتقيات  اإثر  توفرت  التي  بالتقييم  العالقة  ذات 
خمتلف  بني  للنقا�ص  ف�ساء  اإن�ساء  ا�ستهدف  كما  اجلهوية، 
الفاعلني يف القطاع الرتبوي املدعوين، من مفت�سي و م�ست�ساري 
باحثني  اإىل جانب  الإدارة،  و  املواد  مفت�سي  و  املدر�سي  التوجيه 
 ...CREADمن مركز البحث يف االقت�ساد التطبيقي و التنمية
و ذلك مع اخلرباء الأجانب يف ميدان الرتبية، و النظر �سوية يف 
اإ�سهامات نتائج اأعمال التحليل و البحث لتنمية النظم الرتبوية يف 
خمتلف عنا�سره ) الأنظمة الفرعية( و جوانبه )الكم، النوعية، 
العدالة، النجاعة( و هذا من امل�ستوى املركزي ) وزارة الرتبية 

الوطنية ( اإىل املحلي)اجلهة، الولية، املوؤ�س�سة الرتبوية(.
و اإىل جانب احلا�سرين من العا�سمة و الوليات املحاذية مت بث 
اأ�سغال امللتقى عرب نظام املحا�سرة عن بعد لفائدة 25 ولية من 

التي غطتها امللتقيات اجلهوية.
قدم اخلبريان خالل امللتقى عر�سا عن اأعمالهما ذات العالقة 
القيادة  من  حتليله:  ق�سد  الرتبوي  النظام  مقاربة  باملو�سوع:  

املركزية اإىل القيادة املحلية: طرق و ا�ست�سرافات. 

املبادئ  الأوىل  مداخلته  يف  مانغا  األن  اخلبري  تناول  قد  و 
من  م�ستويني  ذكر  حيث  الرتبوية،  النظم  لتقييم  املرجعية 
عر�ص  من  بد  ل  حيث   ،0 بامل�ستوى  الأول  يتعلق  املبادئ 
ال�سيا�سات  اأن  كما  وجيهة.  و  فعلية  وقائع  على  اخلطاب 
الذي ترتكه يف  االأثر  اإطار  اإال يف  لها  قيمة  الو�سائل ال  و 

النتائج )التغطية، النوعية، امل�ساواة، الإدماج املهني...(.
و  االأ�سوب،  املنهجي  ال�سلوك  هي  املقارنة  اأن  اإىل  اأ�سار  و 
اإقامة عالقة املقارنة بني االآثار و املوارد �سرورية ) كلفة- 

جناعة(.
و اأما الثاين فهو اأن الآثار لي�ست دائما على ا�ستقامة واحدة 
عليه  و  اأنتجتها،  التي  للو�سيلة  املخ�س�سة  املوارد  حجم  مع 
املقاربة  و  الأولية  ال�سروط  العتبار  بعني  الأخذ  من  بد  ل 

الفارقية لالآثار.
و اأ�سار اخلبري اإىل اأن عمليات التقييم تتناول قيمة املفهوم 
من  اأكرث  مهمة  التنفيذ  ف�سيغ  للتطبيق؛  اخلا�سة  ال�سيغ  و 
املفاهيم، و عليه ل باأ�ص اإن كان بالإمكان اإقامة التقييم على  
�سيغ اأخرى للتنفيذ، من جهة، و مراقبة �سروط التنفيذ اإن 

وجد تنوع يف هذا امل�ستوى �سمن العينة املقيمة.
و عندما ن�ستهدف مرحلة درا�سية فاإن للتالميذ م�سبقا ما�ص 
الدرا�سية  املرحلة  يف  النتائج  فتحليل  اجتماعيا،  و  درا�سيا 
قيمة   « ي�سكالن   مبداآن  املرحلة  بداية  يف  امل�ستوى  مبراقبة 
و  بالعتبار.  اأخذه  يجب  لالنتقاء  ممكنا  طريقا  و  م�سافة» 
هذا يعني اأي�سا النموذج الزمني لإن�ساء فوارق) اجتماعية، 
جغرافية(. لذا ل بد من حتديد ما الذي يرتكب اأثناء و قبل 

املرحلة.
و اأ�سار اأي�سا اإىل وجود عوامل متعددة توؤثر يف النتائج ميكن 
للتلميذ،  الجتماعية  و  ال�سخ�سية  ح�سرها يف اخل�سائ�ص 
خ�سائ�ص املدر�سة و �سياقها الجتماعي، خ�سائ�ص املدر�ص 
للمالحظة و  القابلة  القابلة و غري  الق�سم، و اخل�سائ�ص  و 
املتعلقة بالأداءات داخل الق�سم.../... و اأن النظم الرتبوية 
ميكنها اأن تتميز بقابلية بالغة للتغريات يف ا�ستدراك الو�سائل 
اأنظمتها  اإىل ظهور نقائ�ص معتربة يف  يوؤدي  النتائج مما  و 

الت�سيريية على امل�ستويات الإدارية و البيداغوجية.
اأما املداخلة الثانية ملينغا فكان مو�سوعها: الفوارق الهيكلية يف 
توزبع املوارد على املوؤ�س�سات حيث بداأها بت�سريح ج�سم النظام 
الرتبوي الذي له راأ�ص يقرر على اأ�سا�ص مبادئ مرجعية: املناهج، 
منط املدر�سني و الإجراءات الهيكلية العامة... و من اأجل تطبيق 
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هذه املبادئ يقوم الراأ�ص بن�سر �سل�سلة من الن�سو�ص التنظيمية 
و يوفر له جمموعة من الأذرع  ق�سد تطبيقها و التاأكد من ح�سن 

هذا التطبيق) مديريات جهوية، مفت�سيات(.
اإل اأن واقع العمل يتخذ له مكانا اأو�سع يف عدد كبري من املدار�ص 
اختالفات  حدوث  بالإمكان  و  الإقليم،  على  املتوزعة  املنفردة 
يحدث  ما  و  املركزي  امل�ستوى  على  املبادئ  حتديد  بني  كبرية 
رة،  حقيقة على م�ستوى الواقع املحلي - فيما يتعلق باملوارد املوفَّ
النتائج  كذا  و  الق�سم  و  املدر�سة  داخل  اليومية  املمار�سات 
باملوارد)  الدعم  يخ�ص  فيما  التالميذ-  عند  عليها  املتح�سل 
املدر�سة،  و  املركزي، اجلهوي  امل�ستوى  الب�سرية( على  فيها  مبا 
قدرة  يخ�ص  فيما  كذا  و  املوظفون،...(؛  الإداري)  الت�سيري  اأي 
فاعلة يف  نتائج  اإىل  لديها  املتوفرة  املوارد  املدار�ص على حتويل 

التعلمات لدى التالميذ، اأي الت�سيري البيداغوجي.
اأما فيما يتعلق بدعم املوؤ�س�سات باملوارد، فلهذا اجلانب مبادئ 
مرجعية، فبقدر ما زاد العدد زادت الو�سائل. و املوؤ�س�سات التي 
حتوي نف�ص عدد التالميذ ل بد من اأن تتوفر على نف�ص الو�سائل.

اإذ  التطبيق،  عند  ما ل حترتم متاما  غالبا  املبادئ  اأن هذه  اإل 
احتياجاتها  عن  زاد  ما  املوارد  من  املدار�ص  بع�ص  لدى  جند 

اأخرى مل تتح�سل على ما يلبي هذه الحتياجات... 
بني  النتائج  يف  الفوارق  تقدير  فتناولت   الثالثة  مداخلته  اأما 
للبيانات الفردية لكن  املوؤ�س�سات، و قد حتدث فيها عن قاعدة 
نهاية  العر�سية)  اخلامة  التقديرات  عن  و  موؤ�س�ساتية  اأغلبها 
مثل  املقارنة  قابلية  ت�سمن  قاعدة  من  لها  بد  ل  التي  طور( 
و  املوؤ�س�سات  لكل  وطنية  امتحانات  يف  جناح  اأو  عالمات  وجود 
املمنوحة حمليا  العالمات  اأن  اإذ  اختبارات ممعرية على عينة؛ 
لي�ست وجيهة لذا متنح الأف�سلية لتقدير الفوارق بني املوؤ�س�سات 

و اختبار دللتها و لتقديرات �سافية بالقيمة امل�سافة. 
 f  = NivFin الطور  امل�ستوى يف بداية  تناول م�ساألة مراقبة  كما 
ابتدائي،  Etab(اأي )م�ستوى نهائي = دالة )م�ستوى   ،NivIni(
خ�سائ�ص املوؤ�س�سة(( و يتم تعيني اأثر موؤ�س�سة �ساف للخ�سائ�ص 
املدر�سية البتدائية جلمهورها و تقدير ح�سة الفوارق اخلامة يف 

نهاية الطور الآتية من الفوارق اخلام للطور.
الجتماعية،   املتغريات  بالعتبار  الأخذ  �سرورة  اإىل  اأ�سار  كما 
ر بوا�سطة  فالنتائج ) العر�سية/ القيمة امل�سافة( ميكن اأن تف�سَّ
و�سط،  �سياقية)  و  فردية  اأو  متميزة  اجتماعية،  خ�سائ�ص 

جمموعات اجلمهور(

و اأ�سار اإىل  ف�سل الآثار الجتماعية قبل و اأثناء الطور و تعيني 
اآثار املوؤ�س�سات » ال�سافية»  للخ�سائ�ص الجتماعية / ال�سياقية. 
اإىل اخل�سائ�ص املدر�سية البتدائية و ما  و بعد ف�سل ما يوؤول 
التاأثري  اإىل  يوؤول  ما  و  الجتماعية/ال�سياقية  العوامل  اإىل  يوؤول 

الوا�سح للموؤ�س�سة و عندئذ تبنى الفعالية داخل املوؤ�س�سات.
 اإًذا هناك عامالن كبريان ممكنان:

الر�سمية  اخل�سائ�ص  نف�ص  للموؤ�س�سات  لي�ست  اأنه  اأولهما 
فهناك خ�سائ�ص عامة)حجم، داخلية،...( و هناك موارد) 
موظفون مدر�سون و غري مدر�سني، و�سائل و تنظيم،...(؛ كما 
اأن املوؤ�س�سات غري متكافئة القدرة يف حتويل املوارد املمنوحة 
املتمدر�سني  التالميذ  لدى  حم�سو�سة  مدر�سية  نتائج  اإىل 

بها...
و قد نالت املوا�سيع املطروحة يف هذا امللتقى اهتمام امل�ساركني 
فقد ُدفع اخلبريان اإىل التدخل مرات عدة لالإجابة عن ان�سغالت 
امللتقني �سواء احلا�سرون اأم عرب نظام الفيديو حما�سرة و قد 
اأدوات  اأو  طرائق  يخ�ص  فيما  معريف  كم  من  اجلميع  ا�ستفاد 

التقييم بداأ يت�سكل و �سوف يدعم مبلتقيات اأخرى.
اأخرى ا�ستهدفت طرائق  و بالفعل فقد نظمت ملتقيات تكوينية 

.SPSS التقييم ال�سامل و التحليل الإح�سائي بوا�سطة
فمن 02 اإىل 04 مار�ص بق�سنطينة و من 09 اإىل 11 مار�ص بعني 
تيمو�سنت قام املتخ�س�سون يف املو�سوع التابعني للمعهد الوطني 
للبحث و الرتبية بتغطية ملتقيني تكوينيني حول التحليل بوا�سطة 
الو�سفية  لالإح�سائيات  معمقة  مراجعة  مع   SPSS برجمية 
لرت�سيخ  التفكك(  اإجراءات  و  مركزي  توجه  ذات  )تقديرات 
الأ�سغال  يف  الأدوات  هذه  بهدف  املتعلق  املعريف  للجانب  اأف�سل 

املتعلقة مبجال التقييم.
هذه  م�سمون  خالل  من  جانبان  ا�سُتهدف  فقد  لالإ�سارة  و 
و  الأدوات  خمتلف  مراجعة  يف  الأول  متثل  التكوينية:  اللقاءات 
تف�سري  و  احل�ساب  منط  منها،  الفائدة  و  الإح�سائية  املفاهيم 
النتائج يف اأعمالنا التقييمية) نتائج التالميذ، اأداءات املوؤ�س�سات 
الرتبوية...( اأما الهدف الثاين فيتعلق بالتحكم يف هذه الأدوات 

 .SSPS من خالل برجمية التحليل الإح�سائي

امللتقى الدويل اخلا�ض بعر�ض نتائج 
الدرا�سة:

و قد توجت هذه اللقاءات مبلتقى دويل ُنّظم يومي 07-08 ماي 
2014 يف مقر املعهد الوطني للبحث يف الرتبية، و كان الغر�ص 
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منه عر�ص نتائج اأ�سغال الدرا�سة التحليلية التي قام كل من  روزا  
و  و�سف  حول  متحورت  التي  اهلل  �سيف  بن  ع�سام  و  حمجوب 
حتليل الفوارق ما بني املوؤ�س�سات يف التعليم الثانوي اجلزائري و 
اأ�سرف عليها منهجيا و اأكادمييا اخلبري الدويل األن مانغا الذي 
عر�ص على املوؤمترين الإطار العام و ال�سياق الذي متت فيه هذه 

الدرا�سة .
و بعدها  �سرع املوؤمترون يف ال�ستماع اإىل عر�ص نتائج الدرا�سة 

بداية بالآن�سة روزة حمجوب التي نعر�ص مداخلتها كالآتي:
  الآفاق امل�ستهدفة

نوعية   )i �سمان  يف  تربوي  لنظام  الأ�سا�سية  الأهداف  تتمثل 
بني  لها  جيد  جتان�ص   )ii و  املمنوحة  الرتبوية  للخدمات  جيدة 
و  العوامل  لبع�ص  بالن�سبة  اأنه  اإل  تكّونها.   التي  املوؤ�س�سات  كل 
التالميذ يف  اإىل  املركز  التوا�سل من  دواليب  اأن  الأ�سباب جند 
لو  كما  نفعل  اأن  فعو�ص  متوقعا.  كان  كما  ت�ستغل  ل  موؤ�س�ساتهم 

اأن النظام ي�ستغل كوحدة متجان�سة نتعلق اإًذا مبعاجلة فوارقه. 
على  املبادئ  تعيني  بني  كبرية  اختالفات  وجود  ميكن  بالفعل 
فيما  املحلي  امل�ستوى  على  فعليا  يقع  ما  بني  و  املركزي  امل�ستوى 
يخ�ص: املوارد املتوفرة، ال�سلوكات اليومية يف املدر�سة، الق�سم و 

النتائج املتح�سل عليها لدى التالميذ.
 الإطار التحليلي العام

التعليم  الفوارق بني موؤ�س�سات  و هنا يربز عن�سران من حتليل 
الثانوي يخ�سان:

i( اخل�سائ�ص و املوارد )املوظفون( التي تتوفر عليها      
- الت�سيري الإداري )املوظفون،...(

ii( النتائج التي يتح�سل عليها التالميذ       
-الت�سيري البيداغوجي

 حتليل توزيع املوارد بني املوؤ�س�سات
. املبادئ املرجعية:

– كلما كان التعداد كبريا كلما كانت الو�سائل كبرية
– املدار�ص التي تدر�ص نف�ص عدد التالميذ يجب اأن تتوفر على 
نف�ص الو�سائل، لكن هذه املبادئ لي�ست دائما مطبقة اإل بالتقريب 
يف  البواقي  درجات  لبع�ص  م�ستمر  اكت�ساف  هناك  كان  حيث 
عليه،  تتوفر  اأن  من  يجب  مما  اأكرث  على  تتوفر  املدار�ص  بع�ص 
و يف بع�ص املدار�ص الأخرى تتوفر على اأقل مما يجب مع وجود 

حمتمل لنموذج لقت�ساد قيا�ص) كلفات اأجور ثابتة(.

 حتليل الفوارق يف النتائج املتح�سل عليها ح�سب 
املوؤ�س�سات

بني  املتغريات  حول  تقرير  تقدمي  هو  للدرا�سة  املركزي  الهدف 
املوؤ�س�سات للنتائج يف البكالوريا:

 على اأ�سا�ص النتائج الفردية، من خالل:
i( اخل�سائ�ص الفردية للتالميذ،

هوؤلء  فيها  يتمدر�ص  موؤ�س�سات   موارد  و  خ�سائ�ص   )ii
التالميذ،

iii( اخل�سائ�ص الجتماعية ال�سياقية للموؤ�س�سة
وحدة  باعتبارها  الثانوية  املميزة،  املعطيات  اأ�سا�ص  على 
مالحظة، مبتغري لتف�سري عالمة املعدل لكل واحد من التالميذ 

اأو ن�سبة النجاح.
 املعطيات املجندة

�سملت الدرا�سة 33 من جملة 50 مديرية تربية عرب الوطن، 03 
منها اأق�سيت ب�سبب معطيات غري متجان�سة اأو ناق�سة، و هي:

اأدرار- الأغواط - اأم البواقي- باتنة- ب�سكرة - ب�سار - البليدة 
- البويرة - مترنا�ست - تيزي وزو - تلم�سان – اجللفة - �سيدي 
بلعبا�ص - قاملة -  امل�سيلة – مع�سكر – ورقلة – البي�ص – اإليزي 
تيبازة   – – خن�سلة  الوادي   – تندوف   – الطارف   – بومردا�ص   –
– النعامة - عني تيمو�سنت - اجلزائر �سرق- اجلزائر و�سط- 

اجلزائر غرب.
 بالن�سبة لهذه العينة » النهائية » لـ30 ولية جندت 03 م�سادر 

اأ�سا�سية من املعطيات الإح�سائية، و هي:
i( معطيات الدواوين اجلهوية لالمتحانات و امل�سابقات، 

اخل�سائ�ص و املوارد للموؤ�س�سات التي يتمدر�ص فيها هوؤلء 
التالميذ، بالن�سبة للنتائج الفردية للتالميذ يف بكالوريا 

جوان 2013 لكل موؤ�س�سة،
ii( معطيات م�سالح الربجمة و الإح�سائيات، بالن�سبة 

خل�سا�ص املوؤ�س�سات و مواردها ل�سنة 2013�2012.
iii( معطيات من قاعدة بيانات البلدية للديوان الوطني 

لالإح�سائيات بالن�سبة للمعطيات ال�سياقية، ذات الطبيعة 
اجلغرافية و الجتماعية.

مت   ( ولية   30 لـ  عينتنا  �سكلت  موؤ�س�سة   1  029 املجموع  يف 
اإق�ساء 29 موؤ�س�سة ب�سبب معلومات ناق�سة(.
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الفوارق يف دعم املوؤ�س�سات بامل�ستخدمني املدر�سني
 البعد الكمي للدعم باملدر�سني

عن  الواقع  ابتعاد  مدى  مبعاينة  يتعلق  امل�ستهدف  التقييم  اإن 
احلالة املعيارية املرجعية و احلالة التي هي تبتعد فيها الفوارق 
امل�ستوى  على  عبثية  بطريقة  هل  توزعها،  كيفية  و  املعيار  عن 

الوطني اأم ب�سورة » مهيكلة».
 بع�ض العنا�سر الو�سفية

يبلغ احلجم املتو�سط للثانويات 757 تلميذا، 5.21 % منها اأقل 
من500 تلميذ، و  20 % يبلغ عدد تالميذها 1000 تلميذ.

و  البلديات احل�سرية،  مبنية يف  منها   % 65 فـ  املوؤ�س�سات  اأما 
25. 5 % يف ال�سبه ح�سرية و9.5 % يف الريفية.

 من املوؤ�س�سات تعمل بنظام ن�سف الداخلي، لكن 
3
2 ثم اإن  

 بقليل من التالميذ ي�ستفيدون منه) بالن�سبة لـ 11 
3
1  >

3  (. و عن الداخليات فهي موجودة 
2 ثانوية < بقليل من 

لكن ن�سبة امل�ستفيدين منها هي < 2 %. 
 حتليل البعد الكمي للدعم باملدر�سني 

 العالقة بني عدد التالميذ و عدد املدر�سني 
نالحظ جّيدا اأّن العالقة اخلطّية موجبة جدُّ معتربة اإح�سائيا، 
اإّل اأّنه توجد فوارق بني املوؤ�س�سات بخ�سو�ص عالقة املتو�سط. اإّن 
 % 13.6 الثانويات هو   الباقي بني الدعم باملدّر�سني يف  حجم 

. )0.867-1=R²-1(
حجم البواقي يف دعم الثانويات باملدر�سني )تكبري على 

الثانويات التي حتتوي على 600 اإىل 900 تلميذ (
تلميذا   750 من  القريبة  للثانويات  بالن�سبة  اأّنه  جّيدا  نالحظ 
و   .)47 هو  )املتو�سط   57 اإىل   35 بني  يرتاوح  مدر�سيها  عدد 
من املفيد حتديد اإىل اأي تقدير ميكن ت�سجيل الفوارق املكت�سفة.

 الفرق ح�سب الولية 
– الطريقة: بناء بطارية متغرّيات �سّماء للوليات و ا�ستعمالها 

كعوامل تف�سريية يف التحليل. 
بّينت النتائج اأّن النتماء اإىل ولية ما ي�سنع فوارق عميقة نوعا 
الختالفات  اإىل  ينتمي   ٪13.6( ال�سامل  الباقي  من   ٪35 ما؛ 

بني الوليات(
بني  الفوارق  ال�سامل جمتزاأة من  الباقي  63٪ من  بالتكامل،  و 

داخل الوليات) بني موؤ�س�سات الولية(.
املعامالت  باعتبار  الوليات  بني  الفوارق  تركيز  قيا�ص  بني  كما 

املثال،  �سبيل  ، على  اأ�ستاذا   15 املرتبطة بكل منها وجود فارق 
بني اإكمالية يف الطارف و اأخرى باجللفة.

 تاأثري العوامل ال�سياقية و الجتماعية 
هناك متغريان اأدخال يف النموذج، اأ( موقع املوؤ�س�سة)ح�سرية، 
ال�سو�سيو  املوؤ�سر  ب(  و  ح�سرية/ريفية(،  �سبه 
الثانوية.  موقع  البلدية  ل�سكان   )NIVECO+DMS(اقت�سادي
املوؤ�س�سات  و  املوؤ�س�سات احل�سرية  اأن  التحليل  نتائج  بينت  و قد 
يف  متوزعة  و  الريفية  مثيالتها  من  مدعمة  جد   « املتميزة   «
 500 بني  من  للتو�سيح،  و  �سيق.  اجتماعي  و  اقت�سادي  �سياق 
�سيدي  ب�سار،  اأدرار،  وليات:   6 من  واحدة  يف  موزعني  تلميذ 
ما  قيمة  تندوف،  و  البي�ص  مع�سكر،  م�سيلة،  قاملة،  بلعبا�ص، 
زودت به مقدرة بـ 36.0 مدر�سا من بينها ما يوجد �سياقها يف 
جمال م�سجع، و فقط 31.7 مدر�سا يف املوؤ�س�سات التي �سياقها 

ال�سو�سيو اقت�سادي �سعب.
و باال�ستنتاج، يتبني لدينا:

تاأثريا  ميار�ص  للموؤ�س�سة   جغرايف  ال�سو�سيو  ال�سياق  اأن  اأ( 
معتربا اإح�سائيا يف الدعم باملدر�سني،

اأن  طبعه  من  ال�سياق  ذات  للموؤ�س�سات  دعم  جمرد  اأن  ب( 
يزيد من هذه ال�سعوبات.

 حتليل البعد الكمي للدعم باملدر�سني
القانوين،  اإطارهم  اأ(  متوفرتان:  للمدر�سني  خا�سيتان  توجد 
عينتنا،  يف  و  نوعهم.  ب(  و  مر�سمون/مرتب�سون/متعاقدون، 
72 % من املدر�سني مر�سمون يف حني يوجد فقط 26 % مرتب�سون 

و 3 % متعاقدون؛ كما توجد ن�سبة 55 % من املدر�سات الإناث.
 الفوارق يف ن�سبة املدر�سني غري املر�سمني

اقت�سادي  ال�سو�سيو  امل�ستوى  و  اجلغرايف  الو�سط  ح�سب 
لبلدية موقع املوؤ�س�سة

تبني وجود فوارق قوية، فمن جهة  جند 19 % من املدر�سني غري 
املر�سمني يف ثانوية ح�سرية واقعة يف بلدية مي�سورة، و 49 % يف 

احلالة املعاك�سة)ثانوية ريفية واقعة يف بلدية متوا�سعة(.
تاأثري اخل�سائ�ص الجتماعية، اجلغرافية و الولئية على 

ن�سبة املدر�سني غري املر�سمني يف الثانويات:
يالحظ اأن الن�سبة املئوية لغري املر�سمني تنخف�ص  عندما نقدر 
املوؤ�س�سات الكبرية احلجم، بينما الن�سبة املئوية لغري املر�سمني 
احل�سرية  �سبه  من  احل�سرية  الأو�ساط  يف  �سعفا  اأكرث  فهي 
يف  اأقوى  املر�سمني  لغري  املئوية  الن�سبة  اأن  حني  يف  الريفية.  و 
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الفوارق  نف�ص  و  املتوا�سعة.    البلديات  يف  املتواجدة  الثانويات 
جندها بني الوليات

 الفوارق يف ن�سبة املدر�سني غري الإناث
اإن القيمة املتو�سطة لن�سبة الإناث من بني املدر�سني يف الثانويات 
90 %(؛ و قد بني التحليل اأن  10 اإىل  55 %) املجال من  هي 
ن�سبة الإناث كانت اأكرب يف املوؤ�س�سات الكبرية احلجم و لكن اأي�سا 
باملوؤ�س�سات الريفية، و كانت كذلك اأكرب ملا تعلق الأمر بالبلديات 
املي�سورة، و جد متغرية ح�سب الولية. و ل بد من الإ�سارة اإىل اأن 

كل هذه الفوارق معتربة اإح�سائيا.
املوؤ�س�سات:  معطيات  اأ�سا�ص  على  البكالوريا  نتائج  يف  الفوارق 

الفوارق الإجمالية للنجاح و تاأثري العوامل التنظيمية
 تغريات النتائج يف البكالوريا، خ�سائ�ض و 

موارد املوؤ�س�سات، و ال�سياق الجتماعي
هناك ثالثة اأنظمة قوية للمتغريات بني خمتلف ثانويات الوطن:

معدل  حم�سو�ص:  ب�سكل  تتغري  البكالوريا  يف  التالميذ  نتائج  اأ( 
ن�سبة   ،)7.9 املتو�سط  املعدل   (12+ و   8- بـ  تتغري  العالمات 

النجاح تتغري بني 20 و 80 % ملتو�سط 44 %
ب( ظروف التعليم تتغري اأي�سا ب�سكل حم�سو�ص بني املوؤ�س�سات:

و   33 بـ  تقدر  البيداغوجية  لالأق�سام  املتو�سط  -احلجم 
تتاأرجح بني 22 و 45،

- الن�سبة املئوية لغري املر�سمني ترتاوح بني 0 و 60 % 
) املعدل املتو�سط هو 29 %(

مبعدل   80 و   10 بني  ترتاوح  مدر�ص  تلميذ/غري  ن�سبة   -
متو�سط يقدر بـ 29.

ج( الظروف ال�سياقية للموؤ�س�سات و كذا اخل�سائ�ص ال�سو�سيو 
اقت�سادية جلمهورها هي اأي�سا جد متغرية فيما بينها:

-  املدة املتو�سطة للدرا�سة DMS ترتاوح بني 5.3 و 10 
�سنوات درا�سة.

 التغريات املوجبة للتف�سري هي ن�سبة جناح املوؤ�س�سة يف 
البكالوريا و العالمة الإجمالية املتو�سطة للتالميذ؛

 املتغريات املف�سرة لتغريات النتائج:
- املتغريات اخلا�سة باملوؤ�س�سات: عدد التالميذ،% 

للمعيدين، النظام) ن�ص داخلي، داخلي(، احلجم املتو�سط 
لالأق�سام، % للمدر�سني غري املر�سمني، ن�سبة التاأطري 

تلميذ/ موظفون غري مدر�سني، كلفة الوحدة لالأجر 
املتو�سط، النتماء لولية.

- املتغريات اخلا�سة ب�سياق و بجمهور املوؤ�س�سة: املوقع 
اجلغرايف، املدة املتو�سطة للدرا�سة DMS بالبلدية و املوؤ�سر 

ال�سو�سيو اقت�سادي.

من اليمني اإىل الي�سار  اأالن مينغا  و ع�سام بن �سيف اهلل
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 تاأثري خ�سائ�ض املوؤ�س�سات، و ال�سياق 
الجتماعي يف النجاح يف البكالوريا

ال�سياق: يح�سب بن�سبة ترتاوح بني 10 و 12 % من املتغري  -1
الإجمايل للنتائج يف البكالوريا بني املوؤ�س�سات) للمدة املتو�سطة للدرا�سة 

DMS التاأثري الأ�سا�سي(.

النفقة بالوحدة لالأجر: تف�سر بن�سبة �سعيفة متغري النتائج، و  -2
quadratique تاأثريها بالأحرى الربيعي

متار�ص املوارد املتعلقة بالأجور تاأثريا موجبا و معتربا لكنه غري حا�سم 
على النجاح.

النمط الربيعي quadratique الذي ميار�ص تاأثري الإ�سباع 
ثلث الثانويات لها موارد اأعلى من هذه العتبة ل توؤثر يف النجاح، كان من هو نحو 70000 دينار/ تلميذ

الأف�سل ا�ستعمال الفائ�ص عن هذه الـ 70000 دج  للثانويات التي لي�ص 
لها �سوى  50000 دج.

 ا�ستعمالت خمتلفة للموارد توؤثر ب�سفة 
خمتلفة يف النتائج

نتائج  على  للح�سول  م�سجعا  عامال  ي�سكل  املوؤ�س�سة  حجم 
جيدة يف البكالوريا؛

امتحان  يف  نتائج  باأية  مرتبط  لالأق�سام  االإعادات  تردد 
البكالوريا، و �سدتها ال�سلبية جوهرية. 

احلجم املتو�سط لالأق�سام البيداغوجية ميار�ص تاأثريا قويا يف 
النتائج، اإنه يرتاوح بني 22 و 42؛ و بني هذين احلدين فاإن فرق 

النجاح هو 15 نقطة.
اإن العالقة بني عدد املدر�سني و الأق�سام البيداغوجية عالية 
متار�ص  ل  هي  و  التعليم(،  لزمن  اأقل  ا�ستعمال  ي�سجل  جدا) 

تاأثريات اإيجابية  يف النوعية الفعلية للخدمة الرتبوية؛
املراأة  وجود  يعترب  التعليم:  �سلك  يف  لالإناث  املئوية  الن�سبة 
املدّر�سة اإيجابيا �سواء على العالمات املتو�سطة للتالميذ اأو على 

فر�ص النجاح يف هذا المتحان.
يف  املرتب�سني  من  قوية  ن�سبة  للمدر�س:  القانوين  الو�سع 
وجود  لكن  التوا�سع،  الوا�سحة  النتائج  مع  ت�سرتك  املوؤ�س�سات 
املدر�ص املتعاقد ل يبدو اأنه حامل للنتائج الدنيا مقارنة باملر�سم.
خدمات ن�سف الداخلي و الداخلي: ن�سبة كبرية من ن�سف 
الداخليني يف ثانوية  ت�سكل �سياقا م�سجعا بالأحرى للتعلمات لدى 

التالميذ، يف حني اأن الداخلي يبدو بالأحرى �سلبيا.
 ( العامة  املالمح  ذوي  املدر�سني  غري  باملوظفني  التاأطري 

تغري �سعيف جدا بني موؤ�س�سة و اأخرى( ل يبدو له تاأثري م�سجع 
من  بالرغم  �سلبي  تاأثري  له  و  البكالوريا،  التالميذ يف  نتائج  يف 

�سعف تركيزه الإجمايل.
  لكننا ن�سجل مفعول موؤ�س�سات  قوي، و قليل 

للولية
 تبني نتائج حتليل تغري النتائج اأن ال�سياق معترب فيما 

يقارب 10 %و اأن التاأثري الإ�سايف للظروف الر�سمية 
معتربة يف حدود 15 %، و هذا يعني اأن التغري بني 
املوؤ�س�سات يف �سياق ما و موارد/ اإجراءات التنظيم 

امل�سابهة، يعترب مفعول املوؤ�س�سة بن�سبة 75 % من التغريات 
الكلية

 اإن املمار�سات اخلا�سة للموؤ�س�سة يف تنوعها، اأي القدرة 
على حتويل املوارد اإىل نتائج لها حوايل 5 مرات اأكرث 

من التاأثري مقارنة باملوارد املمنوحة من طرف الدولة و 
ظروف الت�سيري. ن�سجل اإًذا نقائ�ص يف م�ستوى القيادة 

البيداغوجية للموؤ�س�سات/ املنظومة.
 اأخريا، يقدر ما يقارب 75 % من مفعول املوؤ�س�سات 

منح�سرا �سمن ثانويات نف�ص الولية، اأما املفعول الناجت 
مما بني الوليات فال ميثل اإل ربع مفعول املوؤ�س�سات 

الإجمايل.
بني  الفوارق  بيان  اإىل  اهلل  �سيف  بن  ع�سام  ال�سيد  تطرق  و 
تناول  حيث  املدر�سني  غري  باملوظفني  الدعم  يف  املوؤ�س�سات 
يف  جاء  قد  و  الدرا�سة.  من  اإليها  املتو�سل  النتائج  بالتحليل 

مداخلته ما ملخ�سه:
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 اجلوانب العامة للفوارق بني املوؤ�س�سات يف الدعم باملوظفني غري املدر�سني:
و يق�سد بهم :

اأ( جمموع املوظفني الذين ترتبط مهامهم بالوظيفة البيداغوجية للموؤ�س�سة) املدراء، نواب املدراء، م�ست�سارو الرتبية، املخربيون 
و املكتبيون(

ب( جمموع املوظفني املمار�سني لوظائف اإدارية) مقت�سدون، كتاب(
ج( جمموع املوظفني املمار�سني لوظائف الدعم التقني: 

–  م�سالح عامة: �سيانة، حرا�سة
–  م�سالح خا�سة بالإطعام اأو الداخلية

 24 اأو وظيفتها(، مقرب اإىل عدد التالميذ، هذا يعطي قيمة متو�سطة بـ  31.7)مهما كانت فئتها  العدد املتو�سط لكل موؤ�س�سة هو 
للعالقة تلميذ- غري مدر�سني.

اأ( عدد املوظفني غري املدر�سني لثانوية يتزايد مع العدد الإجمايل للتالميذ املتمدر�سني
ب( يتزايد اأي�سا ب�سفة خا�سة و اإ�سافية ح�سب عدد ن�سف الداخليني من جهة، و من جهة اأخرى عدد الداخليني الذين ي�ستفيدون 

من هذه اخلدمات املكملة.
 تقدير العالقة بني عدد املدر�سني و عدد التالميذ

اختبار   t de student المعاملاملتغري
عدد تالميذ املوؤ�س�سة

0,01718,7العدد الإجمايل

18,724,7الثابت

R²0,253

– اإن تف�سري التغري لعدد غري املدر�سني يف ثانوية ما بح�سب العدد الوحيد للتالميذ املتمدر�سني.  
– يكون منوذج تغرّي عدد غري املدر�سني يف الثانوية ح�سب العدد الوحيد للتالميذ املتمدر�سني ي�سري جّيدا لكن ميكن يف احلال 
مالحظة اأّن معامل حتديد R² �سعيف جّدا )0.253(، و لكن، اإذا كان عدد التالميذ املتمدر�سني ُمنا�سبا لعر�ص عدد مدر�سي 

  ،)R²=0.864( املوؤ�س�سة
 تقدير العالقة بني عدد غري املدّر�سني و عدد التالميذ )2(

اختبار Studentاملعاملاملتغرّيات
عدد تالميذ املوؤ�س�سة

0.01718,7العدد العام

0.0085,8عدد الن�سف داخليني

0.0467,0عدد الداخليني

22.417 الثابتة

R²0.308

– ُن�سيف كُمتغرّيات تف�سريية   i( عدد الن�سف داخليني و ii( عدد الداخليني. ُيعترب ال�سعر الإ�سايف املوّحد للموظفني عال جّدا 
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بالن�سبة ل�سخ�ص داخلي )معامل 0.046( على �سخ�ص ن�سف داخلي )0.008(.
– ا�ستقّر معامل حتديد النموذج يف 0.308، مما ُيعترب ارتفاعا بارزا بالن�سبة للرقم 0.253، مع الأخذ بعني العتبار الأ�سعار 

اخلا�سة بالداخلي و الن�سف داخلي.
– لكن تبقى هذه القيمة التي ُتقّدر بـ  0.308 �سعيفة جّدا، تك�سف عن باقي جّد مهم يف جتهيزات هذا النوع من املوظفني.

 العالقة بني عدد غري املدر�سني و التالميذ + اأثر ممّيزات البلدية
املتغرّيات

اختبار Studentاملعامل
عدد تالميذ املوؤ�س�سة

0.01718,7العدد العام

0.0085,8عدد الن�سف داخليني

0.0467,0عدد الداخليني

2.5568,2املوؤ�سر القت�سادي/اجتماعي )�سكان البلدية(

و�سط املوؤ�س�سة )مرجع ح�سري(

5,0�3.4��سبه ح�سري

5,0�5.6�ريفي

21.625,4الثابتة

R²0.4

ُتعترب الفوارق الإ�سافية ح�سب ال�سياق البلدي )و�سط جغرايف و مميزات �سو�سيو اقت�سادية( اإح�سائيا هامة جّدا.
ت�سمح بارتفاع ملحوظ لـ R²، حيث ينتقل من 308.0 اإىل 400.0

ت�سعى املوؤ�س�سات الواقعة ببلديات ُيهتم بها على ال�سعيد القت�سادي و الجتماعي للتجهيز باملوظفني غري املدر�سني اأكرث.
ب�سفة تكميلية و اإ�سافية، ُيدخل الفعل الوحيد للو�سط اجلغرايف فوارق هامة على ح�ساب املوؤ�س�سات الواقعة يف و�سط �سبه ح�سري و 

ريفي خا�سة 
 العالقة بني عدد غري املدّر�سني و التالميذ، الفوارق بني الوليات

اختبارtاملعاملاملتغرّيات
عدد تالميذ املوؤ�س�سة 

0.01518,7العدد العام

0.01210,8عدد ن�سف الداخليني 

0.0346,6عدد الداخليني 

2.2628,7املوؤ�سر القت�سادي/اجتماعي ل�سكان البلدية

و�سط املوؤ�س�سة )مرجع ح�سري(
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6,3�3.6��سبه ح�سري 

6,9�6.3�ريفي 

الولية التي تقع بها املوؤ�س�سة 
17,6�14.8�م�سيلة، اجلزائر غرب

9,5�10.7�البليدة 

11,5�6.7�الأغواط، باتنة، مع�سكر، بومردا�ص، اجلزائر �سرق

7,4�4.7�اجللفة، ڤاملة، ورقلة، الوادي

اأدرار، اأم البواقي، ب�سار، ب�سكرة، خن�سلة، نعامة، مترنا�ست، 
تلم�سان، تيزي وزو، اإليزي، الطارف، تندوف، تيبازة، اجلزائر 

و�سط
0�

3.94,8بويرة، البي�ص، عني متو�سنت 

6.14,6�سيدي بالعبا�ص

22.430.3ق�سنطينة

R²0.613

i( ي�سمح الهتمام بالولية برفع قيمة R² من 400.0 اإىل 613.0
ii( بالن�سبة لعدد التالميذ املقارن )الإجمايل، ن�سف الداخليني، الداخليني(، يف نف�ص الو�سط اجلغرايف و نف�ص ال�سياق ال�سو�سيو 

اقت�سادي، ميكن اأن يكون للثانويات عدد الغري مدر�سني متغري ح�سب الولية. 
iii( لكن ... الباقي [R²(، 38.7%-1(] ُيبنّي اأّنه يوجد اأي�سا متييزات بارزة بني ثانويات نف�ص الولية. 

 حجم تعيني املوؤ�سر القاعدي؛ اأهمية و تركيب الباقي
يف تق�سيم التنّوع، نذّكر اأّنه يف نظام معياري »جّيد»، يجب اأن يكون حجم عدد التالميذ لعر�ص عدد غري املدر�سني، حمددا من دون

 بواقي طفيلية؛ و لكن ذلك موجود و يقت�سي حتديد الأهمية

جمال الفوارق بني 
املوؤ�س�سات

R² التمييز مع العدد الوحيد 

للتالميذ

الباقي
املجموع 
)1-R²(  

الو�سط 
داخل الولياتبني الولياتالجتماعي

التجهيز الكمي بغري 
30.869.29.221.338.7املدر�سني

– نالحظ �سعف R² مع تعداد التالميذ املُقّدر بـ )30٪(. اإذا كان �سحيحا اأّننا جند غالبا عالقة تالميذ/ غري املدر�سني اأ�سعف 
باملقارنة مع عالقة تالميذ / مدر�سني، فُتعترب حالة اجلزائر فيما يخ�ص غري املدّر�سني �ساّذة، وتقت�سي من دون �سك اإعادة النظر.

– ُتعترب البواقي الطفيلية بارزة جّدا؛ و تتخذ كل الأ�سكال ح�سب ال�سياق )احل�سري/الريفي و امل�ستوى ال�سو�سيو اقت�سادي و بني 
الوليات(.      
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ر معنى م�سطلح التقييم عن م�ساره املفاهيمي، خا�سة  لقد ُحوِّ
متعّلقا  باعتباره  م�سمونه  فقد  و  التعليم،  و  الرتبية  ميدان  يف 
يف  و  اأّقل.  اأو  اأكرث  ب�سكل  مو�سوعيا  و  وجيها  اعترب  هو  ما  بكّل 
الوقت الذي اأ�سبح تطّور نوعية النظام الرتبوي حديث ال�ساعة، 
اإىل وقتنا هذا،  ت�ستعمل  التي بقيت  التقييمية،  املقاربة  اأظهرت 
داعما  يكون  تقييم  منط  اإىل  نطاقها  تو�سيع  فتوّجب  حدودها. 

للت�سيري ال�سارم للمنظومة الرتبوية.
2002، و الذي اعتمدته غرفتا  اإّن الإ�سالح الذي حدث عام 
رقم  الوطنية  للرتبية  التوجيهي  القانون  ج�سّده  و  الربملان 
و  حمّددة  اأهدافا  اأدرج  قد   ،2008 جانفي   23 املوؤّرخ   04-08

دقيقة ذات نوعية. و يفر�ص تقييم هذه الأهداف مقاربة ت�سمح 
بتقدير م�ستويات حتقيقها. كما تفرت�ص هذه املقاربة اأن يتجاوز 
امل�سّجل  الرتاجع  اأو  التقّدم  على  القائم  التقييَم  املتوّقع  التقييُم 
اإىل  ي�ستند  و  اأكرث من ذلك -  بل -  �سابقة،  مقارنة مع و�سعية 

املقارنة فيما بني اجلهات.
مع  مقارنة  الرتاجع  اأو  التقّدم  على  القائم  التقييم  يكون  ل  قد 
اأو ذاك  و�سعية �سابقة منا�سبا لتقدير مدى حتقق هذا الهدف 
مقارنة  درا�سية  �سنة  تراجع  مالحظة  املمكن  من  كان  ما  اإذا 
الأهداف  دون  عليها  ل  املح�سّ النتائج  تعترب  بينما  اأخرى،  مع 

املر�سومة. 

يقوم هذا النوع من التقييم باملقارنة بني و�سعية حالية و و�سعية 
ل عليها و النتائج التي  �سابقة و لي�ص باملقارنة بني النتائج املح�سّ
التقييم  من  النوع  لهذا  ميكن  ل  بالتايل  و  الأهداف.  تقت�سيها 
الأهداف  مع  عليها  املح�سل  النتائج  توافق  مدى  اإىل  ي�سري  اأن 
امل�سّطرة؛ و بالتايل ل ميكن اأن ي�ستعمل ملعرفة ما اإذا مت بلوغها 

اأم ل.
يعترب التقييم الذي ي�ستند اإىل املقارنة فيما بني اجلهات )داخل 
املوؤ�س�سات، داخل البلديات، داخل الدوائر، داخل الوليات...( 
من  النوع  هذا  اعتبار  ميكن  ل  و  الت�سنيف.  على  قائما  تقييما 
من  اجلهات  من  بع�ص  ت�سّنيف  مّت  اإذا  �سادقا  تقييما  التقييم 
التي  اجلهات  جمموعة  نتائج  تعترب  حني  يف  كفاءة،  الأكرث  بني 
بني  من  الأف�سل  تكون  اأن  )بالإمكان  متو�سطة  معاينتها  مّتت 
بني  من  اجلهات  بع�ص  نتائج  ت�سنيف  ميكن  كما  املتو�سطني(؛ 
جّد  اجلهات  هذه  من  جهة  كل  نتائج  تعترب  بينما  �سعفا  الأكرث 
ل  اإًذا  املمتازين(.  بني  من  الأ�سعف  تكون  اأن  )ميكن  ممتازة 
ميكن اأن ي�ستعمل التقييم القائم على املقارنة بني اجلهات ملعرفة 

ما اإذا مت حتقيق الأهداف امل�سّطرة اأم ل.
ل ميكن حتقيق تقييم النوعية ح�سب رغبة اأي كان؛ اإذ ينبغي اأن 
يعتمد على مقاربات و طرق ت�سمح بتقدير درجة بلوغ كّل هدف 
من الأهداف امل�سندة  لالإ�سالح. و بالتايل، و وفقا لنمط التقييم 

مسـاهمات الباحثين
ترجمة مقاالت علمية

بغداد خل�سر،
 خبري م�ست�سار يف علوم الرتبية

نظرة عامة لمقاربة تقييمية لنوعية النظام التربوي
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املطّبق، يتحّتم اإدراج  بعد مرتبط بالتقييم مقارنة بدرجة حتقيق 
الفرق  اإىل تو�سيح  التقييم هذا  املنتظرة. يهدف بعد  الأهداف 
الذي يف�سل بني درجة الأداء املحقق و درجة الأداء املحّدد يف 

الهدف املفرت�ص بلوغه. 
يتمّثل اأحد الأهداف الرئي�سية للتقييم يف اإمكانية حتديد الفرق 
ح�سب  و  الولية  ح�سب  املدر�سية،  املوؤ�س�سات  ح�سب   ، املوجود 
اجلهات... ، بني امل�ستوى الذي مّت بلوغه من قبل اجلهات املعنية 
و درجة الهدف امل�سطر. و �سوف يكون من املمكن حتديد مدى 
ابتعاد اجلهات عن الأهداف املن�سودة ، حتى يت�سنى ، و بطريقة 
م�ستهدفة و مالئمة، اإيجاد التعديالت و الت�سحيحات الالزمة. 

على  املطّبقة  و  العامة  الت�سحيحات  و  التعديالت  على  ينبغي 
تنح�سر  اأن  يجب  ل  كما  تتطور.  اأن  الرتبوية  املنظومة  م�ستوى 
التعديالت و الت�سحيحات املتعلقة بالختاللت �سوى  يف عنا�سر 
امل�ستويات و الهيئات التي تتمو�سع ب�سفة معتربة  اأعلى اأو اأدنى 
م�سخ�ص ح�سب  تقييم  اإنه  العالقة.  ذات  الأهداف  م�ستوى  من 
خارج   املوجود  امل�ستوى  عنا�سر  بتحديد  �سي�سمح   امل�ستويات 

الهدف امل�سّطر.
بو�سع  القرار  لأ�سحاب  �سي�سمح  بامل�ستويات  التقييم  هذا  اإّن 
ال�سلبية  بالعنا�سر  يتعّلق  فيما  منا�سبة  اإيجاد حلول  و  اإجراءات 
ق�سد التقدم يف  نتائجها و التخفيف من الفوارق و الالم�ساواة 
لوحة  التقييمي  الإجراء  هذا  ي�سّكل  امل�ستويات.  داخل  املوجودة 
قيادة ت�سمح بقيادة القطاع املدر�سي بطريقة مو�سوعية و دقيقة 

كما ت�سمح ب�سمان حكامة جّيدة. 
على  احل�سول  الأهداف  على  املرتكزة  الأداء  درجة  ت�ستلزم 
نتائج. اإّن املقاربة املتعّلقة بالتقييم، الذي يعمل على تقدير درجة 
بلوغ  كّل هدف من الأهداف امل�سندة لالإ�سالح، ت�سمح باإمكانية 

تقدير حتقق النتائج التي حتّددها الأهداف)...(
لتقدير الإمكانيات الرتبوية للجزائر و حتديد قيمة اإنتاج النظام 
اإىل جزء  يتطرق، فقط،  اأن  للتقييم  الرتبوي، حقيقة، ل ميكن 
من النظام املدر�سي الذي تديره وزارة الرتبية الوطنية، بل يجب 
اأن ُيدرج اأي�سا القطاع اخلا�ص و القطاع العام املكّلفان بالرتبية 
و التعليم. و ينبغي اأن توؤدي املعطيات التي مّت جمعها حول هذين 
القطاعني اإىل تقييم النتائج الذي على القطاع املكّلف بالرتبية و 

التعليم اأن ي�سرع فيه.
التوزيع  على  ذلك،  على  عالوة  النوعية،  تقييم  يرتكز  اأن  يجب 
ح�سب النوع فيما يتعّلق بالرتبية التح�سريية و التكّفل بالطفولة 
املبكرة و كذا الولوج ملختلف م�ستويات التعليم و اإجبارية التعليم. 

يقت�سي التكّفل النوعي بالطلب الجتماعي الرتبوي و التعليمي اأن 
ياأخذ التقييم بعني العتبار ظروف التمدر�ص فيما يخ�ص هياكل 
ال�ستقبال و التاأطري من الناحية الكمية، و ينبغي اأن يتّم تقييم 
نوعية التاأطري من حيث التاأهيل و الإ�سهاد. كما عليه اأن يتمكن 
العمومية  ال�سلطات  منحته  الذي  الأولوية  م�ستوى  تقدير  من 
لقطاع الرتبية، فيما تعلق بالناحية املالية، و ذلك بتقدير التوزيع 
و اعتبار فّعاليته. ل  التعليم  بالن�سبة لكل م�ستوى من م�ستويات 
تو�سيعه ح�سب  يتم  اأن  يجب  لهذا  و  �سامال،  التعداد  يعترب هذا 
التي طّورتها هيئات  تطّور القطاع املدر�سي، ليم�ّص القرتاحات 

الأمم املتحدة املّكلفة بالرتبية و التعليم و التكوين. 
يتّم  موثوقة  معطيات  على  ارتكز  اإذا  اإل  مو�سوعيا  تقييم  ل 
جمعها من امل�سدر، و تتم معاجلتها يف حينها لنقلها لكّل م�سوؤول 
معنّي. و ت�سمح الو�سائل املعلوماتية باإدخال املعلومات و املعطيات 
يتم  الذي  ال�سامل  التحقيق  اإجراء  فور  مبا�سرة  معاجلتها  و 
تنظيمه كّل دخول مدر�سي. لي�ص على املقّيمني الن�سغال بعمليات 
و�سائل  طريق  عن  تقدميها  يتّم  التي  املوؤ�سرات  و  احل�ساب 
تف�سري  على  الرتكيز  عليهم  يتوجب  لكن  و  فح�سب،  املعلوماتية 

النتائج و اقرتاح التو�سيات.                     
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مقدمة و اأفاق عامة  
و  النوعية  الكم،  حول  م�سرتكة  اأفكار  و  اأهداف  هناك   
الوجاهة، فكل الدول تبحث من اأجل امتالك اأف�سل نظام تربوي 
الداخلي، حني  امل�ستوى  فعلى  معنّي.  زمن  نظامها يف  و حت�سني 
هذه  تبحث  التمدر�ص،  �سن  الدول  يف  ال�سغار  املواطنون  يبلغ 
لنظامها  تغطية  اأف�سل  على  عامة عن احل�سول  ب�سورة  الدول 
على  للنوعية  م�ستوى  اأف�سل  عن  و  الكم،  م�ستوى  على  الرتبوي 
امل�ستوى  على  اأّما  للمتمدر�سني.  املمنوحة  اخلدمات  م�ستوى 
هذه  تبحث  الر�سد،  �سن  ال�سغار  هوؤلء  بلوغ  فحني  اخلارجي، 
الدول عن الكيفية التي جتعل نظامها الرتبوي و التكويني منتجا 
يف  موا�سعهم  يجدون  فاعلني  و  اجتماعيا  م�سوؤولني  ملواطنني 
الندماج املن�سجم و الفّعال يف �سوق العمل و امل�ساهمة يف التقّدم 

القت�سادي و الجتماعي لهذه الدول. 
 لكن حتقيق هذه الأهداف ي�سطدم باملعوقات. و يجب اأن 
ن�سّجل اأّن الأن�سطة الرتبوية لها تكلفة و كل الدول معّر�سة لعوائق 
طبيعية و �سياقية، خارجية عن النظام الرتبوي من جهة، و من 
جهة اأخرى - من دون �سك- يجب عليها اأن تتاأقلم بني العوائق 
املوارد  حمدودية  ب�سبب  عليها،  ال�ساغطة  امليزانية  و  املالية 
العمومية العامة و وجود مناف�سة طبيعية بني خمتلف الوظائف 

اجلماعية.
 و يف �سياق الندرة هذا ، تتخذ الفعالية اأهمية خا�سة جّدا، 
يف حني اأّن الأهداف الجتماعية ت�ستهدف ما نريد حتقيقه من 
نتائج ب�سورة مثالية و ا�ست�سرافية، فاإن الفعالية ُت�سّكل ا�ست�سرافا 

اأكرث منه واقعا، من خالل معاجلتنا للنتائج املتح�سل عليها فعليا 
يف حلظة زمنية معطاة  و متنا�سبة مع حجم املوارد التي كانت 
التي  الإجراءات  تلك  فّعالة  اإذا  اإّنها  عليها.  للح�سول  �سرورية 
اأبعاد  خمتلف  )يف  النتائج  من  اأعلى  م�ستوى  حتقيق  اإىل  توؤدي 
اآفاق  اإّن  اإًذا   ...  ، املجّندة  املوارد  باعتبار  امل�سطرة(  الأهداف 
نظام تربوي، ت�سري نحو البحث خا�سة عن الفعالية يف ا�ستعمال 
من  ذلك  و  القطاع   ت�سرف  حتت  املو�سوعة  العمومية  املوارد 

خالل اجتاهني من القرارات: 
اأ(-  يخ�ص الأول توزيع املوارد على خمتلف امل�ستويات الرتبوية 
الو�سطى  و  ال�سفلى  امل�ستويات  يف  اأّنه  علما  التكوين،  اأمناط  و 
للنظام تعترب التغطية و النوعية املرجعني الأولويني للنتائج، يف 
حني اأّن يف امل�ستويات العليا و النهائية يعترب �سوق العمل و توظيف 

ال�سباب املرجعني الأولويني. 
اأما امل�ستوى الثاين من القرار فيخ�ص تنظيم اخلدمات  ب( - 

الرتبوية يف كل م�ستوى تربوي معترب ب�سورة منف�سلة. 
اإًذا هناك جانبان مكّمالن معتربان، اأما الأول فيتمثل يف البعد 
الكتب  املناهج،  حمتويات  مثل  اللوجي�ستي،  التنظيمي  الر�سمي 
املدر�سية، الهياكل املدر�سية، نوعية التكوين، تعوي�ص املدر�سني، 
امل�ستوى  يف  املركزي،  امل�ستوى  يف  الدعم  موظفي  ا�ستعمال 
الو�سيطي و يف املوؤ�س�سات التعلمية، توفري الو�سائل البيداغوجية 
الأق�سام  )حجم  التالميذ  جتّمعات  )التعليمية(،  الديداكتية  و 
امل�سرتكة(،  الأق�سام  احلال  بطبيعة  و  البيداغوجية  الأفواج  اأو 
تنظيم خدمات الداخليات اأو ن�سف الداخليات، ... فمن جهة، 

،Alain MINGAT ،األن مانغا
IREDU� Bourgogne جامعة بورغوين 

عناصر لرؤية مقارنة دولية حول النظام التربوي 
الجزائري
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للتالميذ  املمنوح  التعليم  ظروف  ال�سيغ  هذه  خمتلف  ت�سكل 
اأخرى،  جهة  من  و  الدرا�سة،  م�ستويات  خمتلف  يف  املتمدر�سني 
ت�سكل النفقات العمومية العامة. لكّنه من املمكن)و هو مالحظ 
ب�سفة �سبه دائمة( اأن ل يكون التوازن بني خمتلف هذه ال�سيغ 
اأكرب من املوارد املوّزعة جلهة ما قد ل تكون  جّيدا، فنجد كّما 
جيدة  نتائج  على  احل�سول  يف  �سلبا  فُيوؤثر  اأخرى،  جلهة  كافية 

مقارنة بحجم املوارد املالية املجّندة.
و اأّما اجلانب الثاين الذي ُي�ساهم )غالبا ب�سكل كبري( يف جناعة 
اخلدمات الرتبوية املمنوحة فيتمثل يف التغرّيات املالحظة على 
املوؤ�س�سات بني املوارد التي تتوفر عليها و بني النتائج التي تنجح 
بها  ُتدعم  التي  الو�سائل  فاإّن  بالفعل،  لتالميذها.  حتقيقها  يف 
عليها(  تتح�سل  اأن  ميكن  التي  التنظيم  اأمناط  )و  املوؤ�س�سات 
داخل  املتنّوعة  املمار�سات  باأّن  التعليم، علما  �سياق  اإّل  ت�سّكل  ل 
احل�سور،  و  املواقيت  مراقبة  املوؤ�س�سة،  مدير  )دور  املوؤ�س�سات 
)تنفيذ  الأق�سام  داخل  و  املدر�سني...(  مع  الت�ساركي  العمل 
التلميذ،  مع  العالئقية  املمار�سات  الدرو�ص،  حت�سري  املنهاج، 
يتعلم  كي  الأ�سا�سية  هي  املعاجلة،...(  و  التقييم  ممار�سات 
التالميذ. و مُيكن ملجموع هذه املمار�سات اأن تكون بن�سبة اأكرب اأو 
لة، و  اأقل مبتعدة عما ُيعترب جّيدا من وجهة نظر النتائج املح�سّ

بالتايل ح�سول اأثر معترب فيما يخ�ص الفعالية.
يف  املوارد  ا�ستعمال  يف  فعالية،  الأقل  الدول  على  اأي�سا  ُن�سّجل 
اأولوية  تربير  يف  اأكرب  �سعوبات  املعّدل،  يف  الرتبوي  نظامها 

ميزانيتها التي تطلب منحها اإليها  . 
 لكن بالرغم من اإقرارنا بوجود العوائق، يجب اأن ُيعطى 
م�ستوى عمليات  فالعدالة على  اعتبارهما...  الفعالية  و  للعدالة 
درجة  بني  معتربة  هيكلية  عالقات  بوجود  تتعلق  التمدر�ص 
الفوارق،  درجة  و  معنّي(  تربوي  مل�ستوى  )اأو  لنظام  التغطية 
فكّلما كانت التغطية �سعيفة كّلما �ُسجلت فوارق كبرية بني اأفواج 
التالميذ الذين يتمدر�سون بها، و عندما تتح�ّسن التغطية الكمية 
اإدخال  يعني  التغطية  يف  التقّدم  لأّن  ت�سمحل؛  الفوارق  فاإّن 
بع�ص ممن قد ُيحرمون من التمدر�ص ... يف حني، يتخذ مفهوم 
بامل�ستويات  تعّلق  �سواء  متعّددة  معان  احلال-  -بطبيعة  العدالة 
الدنيا و الو�سطى من النظام اأو العليا و النهائية: ففي م�ستويات 
البتدائي و املتو�سط يكون الهدف هو التغطية ال�ساملة،    و عليه 
يف  املفرو�ص.  من  تطرح  ل  التمدر�ص  يف  العدالة  ق�سايا  فاإّن 
املقابل، ميكن جّدا اأن توجد فوارق على م�ستوى نوعية اخلدمات 

النهائية  و  العليا  امل�ستويات  يف  اأما  التعّلم.  نتائج  و  املمنوحة 
هذا  يف  و  ؛  التمدر�ص  ميكنها  فقط  ال�سكان  من  ن�سبة  للنظام، 
ال�سياق فاإّن العدالة تعني تكافوؤ الفر�ص يف الت�سجيل يف درا�سات 

خم�س�سة للبع�ص.  
اأخريا، يجب اعتبار اأّن نظاما تربويا م�سّكال من عدد كبري من 
املوؤ�س�سات ميكن اأن يوؤدي اإىل عدة موؤثرات معتربة فيما يخ�ص 
العدالة. بالفعل، فاإّن الدعم باملوارد، ظروف الدرا�سة املمنوحة 
للتالميذ و فر�ص احل�سول على اأح�سن النتائج ميكن لها اأحيانا 

اأنت�سنع الفرق الوا�سح بني موؤ�س�سة تعليمية اأخرى.
 كّل بلد يفّكر يف اأف�سل الأداءات، اإّل اأّن التقييم و املقارنة 
الدولية ميكن لهما فتح نوافذ مفيدة لتحفيز التفكري. فكل البلدان 
حتدد اأهدافا عامة، و كّلها اأي�سا تفكر - دون �سك - باأّنها تقوم 
مبا يف و�سعها لتحقيق هذا الأفق؛ اإّل اأّن ذلك ل يعني اأّنها تنجح 
بنف�ص الدرجة. اإّن النظرة املقارنة، و خ�سو�سا املقارنة الدولية، 
ميكن لهما اأن تكون فر�ستني للتموقع املو�سوعي و التزّود باأفكار 
مفيدة ق�سد حتقيق نظرة عالجية اأو حت�سينية. هذه املقارنات 
لها بع�ص املحدودية لأّن ال�سياقات الدولية تختلف، و كل الدول 
تهدف ب�سورة اإىل حتقيق اأهداف عامة قابلة للمقارنة لنظامها 
اأح�سن  عن  البحث  �سبيل  يف  عوائق  اإىل  معّر�سة  اإّنها  الرتبوي؛ 
فاإذا  عليه،  و  العوائق.  و  الأهداف  بني  للمزاوجة  الإجراءات 
وجب اأن جترى هذه املقارنات ب�سورة ا�ستك�سافية، فيجب جتّنب 

ا�ستعمالها ب�سورة معيارية.
اجلدية  الرتبوية  لل�سيا�سة  الكربى  الق�سايا  بع�ص  �سنتناول 
و تعقيبها بتحاليل م�ستنتجة  با�ستعمال معطيات مقارنية دولية 

من اأعمال اأكرث حديثة و �سنتناول اأي�سا كيفية تف�سريها. 

حالة و مردود النظام اجلزائري وفق مقاربة مقارنية 
 النجاعة الكمية ال�ساملة 

ن�ستعمل  لنظام تربوي يف عمومه،  الكمية  النجاعة  اإىل  للتطّرق 
 EVS( موؤ�سر التغطية ال�ساملة للنظام، اأي معدل احلياة املدر�سية
اأو املدة املتو�سطة للتمدر�ص لكوكبة من ال�سباب يف بلد ما( الذي 
للنظام  املجّندة  العمومية  املوارد  حجم  رفقة  للمالحظة  ُيو�سع 
اليون�سكو  تن�سر  للبلد.  اخلام  الداخلي  للناجت  املئوية  بالن�سبة 
ل�سنة  اأرقاما  يعر�ص  اأدناه،   1 اجلدول  الإح�سائيتني؛  هاتني 
لكل  اخلام  الداخلي  الناجت  حيث  البلدان  لكل   2009/2008

ن�سمة يقع بني 2000 و 10.000 دولر اأمريكي. الر�سم البياين 
ح و�سعية 25 بلدا حم�سوبا يف الف�ساء الذي يتقاطع مع  1 ُيو�سّ
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املئوية  بالن�سبة  للرتبية  العمومية  بـاملوارد  املتعلقة  الإح�سائيات 
للناجت الداخلي اخلام و بـمعّدل احلياة املدر�سية.

البلدان على كّل من املحورين  ُن�سّجل فارقا مت�سعا نوعا ما بني 
مع جمال من الختالف بني 2،5 و 6،3 % من الناجت الداخلي 
اإىل   10,4 و من  العمومية،  النفقات  فيما يخ�ص ح�سة  اخلام 
16،1 �سنة فيما يخ�ص قيمة معّدل احلياة املدر�سية. نالحظ يف 
الر�سم البياين اأّن النقاط التي مُتثل كل بلد يف البعدين متفرقة 
اأية  حتديد  ا�ستطاعتنا  عدم  حد  اإىل  كثرية  اأي�سا  اإنها  ؛  جّدا 
عالقة اإح�سائية معتربة بني البعدين )R²= 0 ،013(. و هذا 
يبنّي وجود متغريات كبرية يف منط تنظيم اخلدمات الرتبوية؛ 
ميكن  اأننا  تبني  البلدان  بهذه  املمثلة  اجلماعية  التجربة  اأّن  اإذ 

اأن نح�سل على  اأية تنمية لنظام تربوي مع اأي حجم من موارد 
عمومية.  

)النقطة  اجلزائر  و�سعية  للبلدان،  اجلديد  ال�سياق  هذا  يف 
تتح�سل  مقبولةحيث  تبدو  البياين(  الر�سم  داخل  احلمراء 
البالد على م�ستوى تغطية )13,5 �سنة( اأعلى بقليل من متو�ّسط 
الدول يف العّينة )13,1 �سنة( مل�ستوى من النفقات )4,3 % من 
ن.د.خ(   و اأقل بقليل من املتو�ّسط )4،5 % من ن.د.خ( . اإّنها 
تتمو�سع على كل حال قريبة من تقاطع القيم املتو�سطة للبعدين 

املعتربين.

اجلدول 1 : مقارنة دولية للنجاعة الكمية ال�ساملة 2008 

ن.د.خ/ن�سمة 2008 البلد
دولر اأمريكي

نفقات عمومية 
للرتبية بـ ٪ لـ ن.د.خ

معدل احلياة 
م.ح.�ص/ن.د.خاملدر�سية

49674.313.63.14اجلزائر

م�سر
الأردن
لبنان

املغرب
تون�ص

2079

3922

7219

2793

4345

3.8

4.6

2.7

5.6

6.3

11.7

13.3

13.8

10.4

14.5

3.12

2.9

5.06

1.86

2.32

ناميبا
جزر موري�ص

4075

7600

6.0

3.2

11.3

13.6

1.87

4.24

بلغاريا
رومانيا
تركيا

كازاخ�ستان

6798

9300

10298

8514

4.4

4.3

2.9

3.1

13.7

14.5

12.4

15.1

3.09

3.37

4.32

4.93
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اأندوني�سيا
ماليزيا

الفيليبني
تايالندا
الفيتنام

2172

8099

1925

3993

1070

4.6

5.8

2.7

4.1

5.3

12.9

12.6

11.7

12.3

11.5

2.82

2.18

4.34

2.98

2.17

الأرجنتني
بوليفيا

الربازيل
ال�سيلي

كولومبيا
املك�سيك
نيكاراغوا

البريو

8226

1734

8628

10166

5436

9893

1131

4456

6.0

6.3

5.4

4.5

4.8

4.9

3.1

2.5

16.1

13.5

14.0

14.7

13.6

13.5

10.8

13.0

2.67

2.14

2.59

3.25

2.83

2.77

3.45

5.12

55544.513.12.95ااملتو�سط

       
الر�سم البياين 1: النفقات العمومية للرتبية ٪ للناجت الداخلي اخلام و معدل احلياة املدر�سية  
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تبدو حالة اجلزائر اإًذا مقبولة تقريبا على م�ستوى التغطية الكمية 
م�ستويات  بني  بالتمييز  اجلانب  هذا  نعالج  عندما  و  ال�ساملة. 
الدرا�سة نالحظ اأّنه – اأول- جّد اإيجابي على امل�ستويات الأوىل 
البتدائي  التعليمني  م�ستوى  على  جّدا  قوية  تغطية  مع  للنظام 
للم�ستوى  بالن�سبة  الطرح  ي�ستحق  ال�سوؤال  اأّن  اإّل  املتو�سط.  و 

الأعلى.../...
 نوعية اخلدمات املمنوحة

حول  العاملي  التقييم  يف   2007 عام  اجلزائر  �ساركت  لقد 
اإّنها منا�سبة للقيا�ص وفق املرجع   .TIMSS الريا�سيات و العلوم 
و  الرابعة  ال�سنة  يف  اجلزائريني  التالميذ  مكت�سبات  مل�ستوى 

ميكن  هنا  و  الدويل.  ال�سياق  يف  الأ�سا�سي  التعليم  من  الثامنة 
املعدلت.  بقّيم  منها  نكتفي  املالحظات؛  من  عدد  ت�سجيل 
اجلدول 3 التايل، ي�سمح لنا بتحقيق هذه املقارنة و و�سع حالة 

اجلزائر يف هذا ال�سياق الدويل.
اإّن النتائج املتو�سطة لختبارات TIMSS ح�سب الدول، )هي اأي�سا 
حُت�سب كمعّدل لالختبارات الفرعية يف الريا�سيات و يف العلوم( 
الدرا�سيني  الق�سمني  كلى  600 يف  اإىل   300 على حوايل  تتوّزع 
مو�سوع التحقيق )بالن�سبة للمعدلت املرتاوحة بني 482 و 459 
التغريات  جمال  ُي�سّجل  الدرا�سة(  من  الثامنة  و  الرابعة  لل�سنة 

بني الدول فوارق معتربة فيما بينها. 

TIMS ,2007 اجلدول 3:املقارنة الدولية للنتائج املتو�سطة لتقييم

ن د خ/ ن $ البلد
ن د خ/ ن $ اأمريكي،  البلدTIMS4TIMS8اأمريكي، 2008

2008TIMS4TIMS8

18133511.0�سلوفاكيا1226306.0غانا

18203366.0العربية ال�سعودية2079399.5م�سر

19162575.0جمهورية كوريا2172412.0اأندوني�سيا

20729500.5521.5ت�سيكيا2793344.5391.5املغرب

20813432.5البحرين2793423.5�سوريا

21047472.5مالطا2919428.0415.5جورجيا

22968397.5عمان3496360.0363.5ال�سلفادور

27015510.0519.5�سلوفينيا3787492.0493.5اأرمينيا

27499498.0زيالندا اجلديدة3891471.5473.5اأوكرانيا

27652465.5اإ�سرائيل3922454.5الأردن

30865580.5551.0هونكونغ3993456.0تايالندا

31928458.5قرب�ص4345322.5432.5تون�ص

36738588.5580.0�سنغافورة4678419.0431.0اإيران
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38212558.0562.0اليابان4967366,0397,5اجلزائر

38563521.0487.5اإيطاليا5436398.5كولومبيا

42935541.5527.5اإنكلرتا6498478.0�سربيا

44132526.5اأملانيا6798467.0بلغاريا

6892359.5بوت�سوانا
الوليات املتحدة 

47015534.0514.0الأمريكية

49579521.5505.5اأ�سرتاليا7219431.5لبنان

52730514.0501.0ال�سويد8099472.5ماليزيا

52951529.0هولندا8514541.0كازاخ�ستان

58383332.0386.0الكويت9300405.0461.5رومانيا

62596520.0الدامنارك10298443.0تركيا

95190475.0478.0الرنويج11700545.0521.0رو�سيا

14071522.0ليتوانيا

483,4454,3متو�سط العينة15865523.0528.0املجر

    
 يف هذا ال�سياق حيث العّينة متكونة من عدة بلدان من منظمة 
التعاون و التنمية القت�سادية OCDE تتواجد اجلزائر على كل 

حال بعيدة تقريبا عما حتت معّدل: 
i( يف ال�سنة الرابعة بـ 117 نقطة حتت املعّدل، 

الفرق)القيمة املتو�سطة بالعّينة هي 483( كبري جّدا، 
علما اأّن الفرق اأكرث كثافة يف العلوم )131 نقطة( عن 

الريا�سيات )104 نقطة(؛ 
ii( يف ال�سنة الثامنة ، الفرق اأقل اإذ ينزل اإىل 57 نقطة 

حتت معّدل العّينة )نتيجة اجلزائر هي 397.5 مقابل 
نتيجة متو�سطة تقّدر بـ 454.3 بالن�سبة للعّينة العامة 

للبلدان(، علما اأّن هذه املرة ل ن�سّجل فارقا معتربا بني 
الريا�سيات و العلوم.

اأّن هذا التمثيل مع نتائج اأح�سن لل�سنة الثامنة على  اأّول  ُن�سّجل 
ال�سنة الرابعة اأف�سل من اأن يكون العك�ص. يف حالة ما اإذا ُيقارب 

اأغلبية املتمدر�سني يف ال�سنة الرابعة �سيلتحقون بال�سنة الثامنة. 
لها  6 بلدان  اإل  الدرا�سة ل توجد  الثامنة من  ال�سنة  هذا، و يف 
نتيجة اأقل من اجلزائر من جملة 43 بلدا لعّينة TIMSS؛ و اإذا 
ما ح�سرنا املقارنة على البلدان التي ن..د.خ لكل ن�سمة اأقل من 
15000 دولر، فاإّن من بني 24 بلدا من العّينة �ستحتل اجلزائر 

20. و فيما يخ�ص اختبارات ال�سنة الرابعة، و التي للبلدان التي 

لها ن.د.خ لكل ن�سمة اأقل من 15000 دولر و التي عددها 13 
�ستحتل اجلزائر املرتبة 10.

 و اإذا ما ح�سرنا املقارنة على الدول التي تتواجد يف رقعة 
جغرافية و ثقافية قريبة مع اجلزائر )البلدان امللّونة بالرمادي 
ن�سبيا  قريبة  اجلزائر  و�سعية  �ستكون  ال�سابق(   3 اجلدول  يف 
الرابعة  لل�سنة  النتائج  حيث  من  قليال  اأف�سل  اإّنها  املعّدل.  من 
)366 للجزائر مقابل 355 و هو معّدل الدّول الأربعة امل�ساركة 
اأ�سا�ص نتائج ال�سنة  يف عملية التقييم(، و اأقل جودة قليال على 



34

الثامنة )اجلزائر 397، و معّدل الدول 11 املعنية هو 414 (.
 و اإذا ما اقت�سرنا يف املقارنة على البلدين اجلارين، فاإّن 
و�سعية اجلزائر تبدو اأف�سل يف ال�سنة الرابعة )366 للجزائر، 
الإيجابية  ال�سورة  هذه  اأّن  علما  لتون�ص(،   323 للغرب،   345

للجزائر نتيجة �سعف الدولتني. على اأ�سا�ص نتائج تالميذ ق�سم 
ال�سنة الثامنة، و�سعية اجلزائر اأقل جودة بنتيجة قريبة من التي 
نتيجة  املرة،  هذه  و  للمغرب(   391 للجزائر،   397( للمغرب 
اأقل ب�سكل وا�سح عن نتيجة تون�ص )حيث النتيجة املتو�سطة هي 

 .)432

النوعي  البعد  اأّن  ت�سجيل  احلال  بطبيعة  يجب  اإجمال،   
اإىل  عنه  البتدائي  التعليم  اإىل  مييل  التالميذ  لدى  للتعلُّمات 
املتو�سط و الذي يتطلب ب�سكل وا�سح اأن يتح�ّسن. يف حال وجود 
منوذج عام يكون م�ستوى التعّلمات ح�سبه مييل اإىل الت�ساعد مع 

م�ستوى تنمية البالد، ن�سجل يف هذه احلالة اأّنه: 
ن.د.خ  نف�ص  يف  املتواجدة  الدول  مع  العامة  املقارنة  يف   )i

نقطة يف   60 بـ  البلد عجزا  يعرف  ن�سمة مع اجلزائر،  لكل 
�سلم TIMSS يف ال�سنة 4 ابتدائي و بـ 40 نقطة يف ال�سنة 8 

اأ�سا�سي. 
ii( اإذا ما ا�ستهدفت اجلزائر يف اأفقها التنموي القت�سادي 
البلدان  لتالميذ  للتعّلمات  املتو�سط  امل�ستوى  الجتماعي  و 
10000 دولر اأمريكي، فهذا  التي لها ن.د.خ لكل ن�سمة = 
ي�ستدعي جهدا كبريا اإ�سافيا بـ 100 نقط يف ال�سنة 4 و 70 
يف ال�سنة 8. يبدو اأّنها اأهداف على الدولة اأن ت�سعها ن�سب 

عينيها. 
 الفوارق يف توزيع اخلدمات و يف التمدر�ض الفردي 
اأي�سا جّد هامة ت�ستحق العتبار، و هذه  اإّن ق�سايا العدالة هي 

ت�ستطيع اأن تكون م�ستهدفة ح�سب عّدة �سبكات للقراءة:
– فمن جهة فكرة الوظيفية فاإّن نظاما تربويا يت�سكل - من 
جهة - من م�ستوى مركزي ُيحّدد الأهداف، املوارد، م�سارات 
و اأمناط التنظيم، و من جهة اأخرى، م�ستوى حملي )بطبيعة 
التي  هي  اأي�سا  اإنها  مركزية(؛  ل  هياكل  خالل  من  احلال 
يف  و  للتالميذ.  الرتبوية  للخدمات  احلقيقي  بالدعم  تتكفل 
هذا ال�سياق اإّن نظاما يكون اأكرث عدالة هو الذي يقوم بتوزيع 
الو�سائل على املدار�ص التي ت�سمن اأّن كل الأطفال ي�ستفيدون 

ت�سيري هي  املوؤ�س�سات  كل  اأّن  و  متجان�ص،  تعليم  من ظروف 
اأي�سا ب�سكل متجان�ص حتى ل تكون فر�ص التالميذ للح�سول 
التي  على م�ستوى للنجاح مرتبطة فقط باملوؤ�س�سة املدر�سية 

يتمدر�سون فيها. 
– اأّما �سبكة القراءة الثانية فهي ذات طبيعة �سو�سيولوجية، 
فهي ت�ستهدف م�سار متدر�ص التالميذ و تهتم بحجم الفوارق 
تتواجد يف  اأن  التي ميكن  اجلغرافية و الجتماعية املحتملة 

هذا امل�ستوى.
اأكيد، ميكن للنظرة املقارنية الدولية اأن ُتو�سع يف هذه الأفكار. 
ب�سورة  عنها  حتدثنا  التي  اجلوانب  اعتماد  ميكننا  اأنه  اإل 
مبا�سرة،  لي�ص ذلك حالة الق�سايا التي ت�ستهدف العدالة يف حال 
ما اإذا كان فقط متغرّي »النوع» هو الوحيد املتوفر غالبا، كما يف 
قاعدة UNESCO-ISU. و �سي�سكل البعد الوطني و املونوغرايف 
بطريقة  ُيتّمم  اأن  له  ميكن  البعد  هذا  اأّن  علما  حتمية،  مقاربة 
ميتا- حتليلية يف حال ما اإذا ُوجدت درا�سات ذات طبيعة مقارنة 

اأُجريت يف عدة بلدان.
اأ(-  دعم املوؤ�س�سات باملوظفني

 فيما يخ�ص �سري اخلدمات فاإّن املوظفني ي�سكلون جانبا اأ�سا�سيا 
من اأجل العدالة يف نوعية اخلدمات املوفرة  و  تركيبة جدُّ غالبة 

لتكُلفتهم.

فهامة،   الأوىل  اأما  باملوظفني،  بالدعم  تتعلقان  م�ساألتان  هناك 
و  الفعالية  ال�ساملة  النجاعة  تخ�ص  هنا  معتربة  غري  لكنها 
للموظفني  املخ�س�سة  التمويالت  كتلة  يف  الوطنية  الختيارات 
�سواء تعّلق الأمر باملدر�سني اأو غري املدر�سني؛  اأّما الثانية فتتعّلق 
بالعدالة و تعالج الفوارق املمكن اكت�سافها يف الدعم باملوظفني 
نحو املوؤ�س�سات على اأ�سا�ص اختيارات ُتتخذ على امل�ستوى ال�سامل.

هناك طريقة �سهلة ملعاجلة الدعم باملوظفني )باعتماد مدر�سني 
و غري مدر�سني( يف كل موؤ�س�سة، تتمثل يف تقدير القيمة النقدية 
خمتلف  يف  املدر�سني  عدد  عن  الناجتة  الأجور  )كتلة  ال�ساملة 
على  بتق�سيمها  و  للدولة(  الو�سطى  الفئوية  كلفتهم  و  فئاتهم 
عدد التالميذ؛ و هذا ي�سمح بتحديد نفقات كل تلميذ داخل كل 
ال�ستعمال  قليل  الإجراء  هذا  لتطبيق  مركبة  نتيجة  موؤ�س�سة. 
اجلزائرية  الثانويات  حالة  يف  القطاعية،  التحليالت  يف 

2012/2013 مقرتحة يف البيان 3 الذي يلي.
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الر�سم البياين 3: توزيع كلفة الوحدة الأجرية البيداغوجية على م�ستوى املوؤ�س�سة

  

يقرتح هذا الر�سم توزيع كلفة الوحدة الأجرية »البيداغوجية»، 
لكل  الأجرية  الكلفات  بتق�سيم  قمنا  اأن  بعد  املتح�سل عليها  اأي 
املخ�س�سني  و  باملوظفني  املتعّلقة  التقديرات  كانت  و  موؤ�س�سة 
جّيدا  منّيز  الداخلية.  ن�سف  و  بالداخلية  اخلا�سة  للن�ساطات 
وجود فوارق اأو ت�سُتتات جدُّ جوهرية بني الثانويات مبا اأّن كلفة 
يف  ترتاوح  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  البيداغوجية  الأجرية  الوحدة 
جمال ميتد اأكرث اأو اأقل بني 35000 و 105000 دينار )عامل 
من 1 اإىل 3(. طبعا هذه الفوارق توؤول بنا اإىل خ�سائ�ص ظروف 
املتو�سط  احلجم  يف  )متغرّيات  ثانوية  لكل  احلقيقية  التعليم 
املدّر�سني  املوظفني  ا�ستعمال  ن�سبة  يف  البيداغوجية  لالأق�سام 
فهذه  املدر�سني(.  غري  للموظفني  �سخاء  اأقل  اأو  اأكرث  توفري  يف 
ح�سب  للتالميذ  املمنوحة  التعليم  ظروف  يف  املعتربة  الفوارق 

املوؤ�س�سات املتعهدة هي التي تطرح حقيقة م�سكلة العدالة.
هذا  اأّن، يف  ُتبنّي  املنجزة  املكّملة  التحليالت  فاإّن  ذلك  على  زد 
التالميذ  من  كبري  عدد  لها  التي  املوؤ�س�سات  »امل�سّو�ص»،  التنوع 
احل�سري  الو�سط  يف  التي  بينما  تتباطاأ،   اجتماعيا  املعوزين 
توؤدي  اجتماعيا  و  اقت�ساديا  مي�سورون  تالميذ  يتعهدها  التي  و 
منط  فاإّن  ال�سياقية  الفوارق  تعديل  عو�ص  و  ب�سهولة.  وظيفتها 

الدعم بالو�سائل للموؤ�س�سات مييل نحو التفاقم.

ب(- الفوارق اجلغرافية االجتماعية للم�سارات الدرا�سية
على  بالتعرف  اإّل  الإدارية  املعطيات  ت�سمح  ل  �سابقا،  ُذكر  كما 
تاأثري النوع، و كذا- يف بع�ص الأحيان- الفوارق اجلغرافية بني 

الوليات. اإّن التحقيقات حول العائالت ُت�سكل قاعدة جّد مف�سلة 
لتحليل هذه امل�سائل. كما قد مّت ا�ستغالل املعطيات املقدمة من 

طرف التحقيق املتعدد املوؤ�سرات MICS ل�سنة 2006. 
ح�سب  فوارق  فعال  ُوجدت  اإن  اأنه  هي  الأوىل  املالحظة   
النوع، فاإّن الإناث هن اللواتي لهن اأف�سل امل�سارات الدرا�سية 
املتو�سط،  و  البتدائي  الفوارق متوا�سعة يف  اإّن  الذكور.  من 
كل  يف  اأّن  هنا  نقّدر  الثانوي؛  يف  جوهرية  ُت�سبح  لكّنها 
يف  اإناث  منهم   61  ،2013 �سنة  البكالوريا  يف  ناجح   100

39 فقط ذكور. فاإذا لحظنا هذا النوع من الإح�ساء  حني 
ما  نوعا  قوي  متايز  وجود  نكت�سف  فاإننا  الدولية  باملقارنات 
اأو حمافظة» على  بني البلدان التي ميكن ت�سميتها »تقليدية 
متدر�ص  فيها  يتغّلب  التي  و  الجتماعي،  و  الثقايف  امل�ستوى 
الذكور على الإناث، و البلدان الأكرث »حداثة» و غالبا الأكرث 
منّوا اقت�ساديا اأين جند متدر�ص الإناث مييل اإىل اأن يكون 

الأف�سل؛ و اجلزائر تتموقع �سمن الفئة الثانية.

 اأما جغرافيا فنالحظ فر�سا غري مت�ساوية بني التالميذ 
)فاحل�سريون اأف�سل متدر�سا من الريفيني( و ح�سب الولية، 
فالأفراد القاطنون يف وليات اجلنوب اأقل حظا يف موا�سلة 

م�سار التمدر�ص.

   لكن هناك فوارق ذات كثافة اأكرب م�سجلة ح�سب م�ستوى ثراء 
 MICS املوايل)   4 اجلدول  يف  املعطيات  تبينه  كما  عائلة،  كل 

2006( و املبنّي يف الر�سم البياين4 املرافق.
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اجلدول 4: توزيع الأفراد املتمدر�سني على كل م�ستوى درا�سي اأثناء التحقيق، ح�سب ربع اأرباع)quintile( ثرائهم

ربع الأرباع
امل�ستوى 
الدرا�سي

Q1 20%+
Q2Q3Q4فقراء

Q1 20%+
املجموعاأغنياء

البتدائي

املتو�سط

الثانوي

العايل

%24 

%18 

%12 

%9 

%20 

%20 

%15 

%13 

%21 

%21 

%20 

%18 

%17 

%20 

%21 

%22 

%18 

%21 

%32 

%39 

%100 

%100 

%100

%100 
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الر�سم البياين 4:  توزيع التعداد ح�سب ربع اأرباع الغنى لكل م�ستوى درا�سي

يف امل�ستوى البتدائي جند ح�س�سا اأكرب لالأطفال القادمني من 
اأو�ساط فقرية كما هم ممثلون يف بلدهم، و هذا يعني اأن لديهم 
اأكرب  زمن  ا�ستهالك  اإًذا يف   ( اأكرب  ب�سكل  الإعادة  نحو  جنوحا 
من زمن اأقرانهم من الو�سط الغني لال�ستمرار يف الطور(؛ لكن 
الفوارق بينهم �سعيفة عموما. نف�ص ال�ساأن يف امل�ستوى املتو�سط 
كما هو مبنّي يف الر�سم البياين، و هذا ب�سبب التغطية الوا�سعة 
من  امل�ستوى  هذا  الدرا�سة يف  �سن  الذين هم يف  لل�سكان  اأي�سا 

التعليم.
الفوارق  تظهر  التوجيه  اإجراءات  وبعد  الثانوي،  يف  لكن 
الجتماعية، و بكثافة ملحوظة، ميكن اأن ن�سجل اأن املتمدر�سني 
 بينما ي�سكل التالميذ 

4
3 القادمني من الأو�ساط املي�سورة  ي�سكلون 

امل�ستوى  على  الإجمايل  العدد   
4
1 املعوز  الو�سط  من  القادمني 

التعداد  حيث  من  مت�ساويتان  الكتلتني  اأن  حني  يف  الوطني، 
ال�سكاين. يف الواقع اأن الفئتني الأكرث عوزا هما اللتان تت�سرران، 
يف حني جند الفئتني 3 و 4 ) متو�سطتا احلال( حتافظان على 
تتعمق فجوة  العايل  التعليم  و يف  الرتبوي.  النظام  متثيلهما يف 
 1 و   5 الأرباع  ربع  لل�سباب يف  الفر�ص  تكافوؤ  الفوارق، و عالقة 

ت�ستقر يف حدود4,5.
و اإجمال، ميكننا - بالن�سبة للعدالة- اعتبار اأن هناك نتائج جيدة 
يف م�ستوى التغطية يف التعليم البتدائي و املتو�سط) ل �سيما فيما 
يتعلق بالتغطية العالية جدا( و تبداأ امل�ساكل يف الظهور انطالقا 
الفقراء  ال�سكان  ح�ساب  على  خ�سو�سا  الثانوي  التعليم  من 
للبالد. هذه النتائج هي دون �سك ذات طبيعة ت�ستدعي م�ساءلة 

اأ�سحاب القرار حول ال�سيا�سة الرتبوية للبالد.

   حتى ل نختم ب�سورة نهائية
ــ  اأي�سا  ــ  لكن  اإيجابية،  نقاط  ا�ستخراج  مت  قد  ال�سياق  هذا  يف 
ـــ  اأن ي�ستدعي  اإ�سكالية. و هذا ميكن  اأكرث  مع عدد من النقاط 
اأي�سا على  ولكنه يحث  التوثيقي،  البحث  ـــ مزيدا من  من جهة 
املزيد  جمع  قبل  العملي  التدخل  و  تربوية  �سيا�سة  يف  التفكري 
من التوثيق الإ�سايف) و لن تكون هذه الوثائق كما ينبغي(. اإنه 
اأفق مركزي لأعمال التقييم و عالقتها العادية اإن مع ال�سيا�سة 

الرتبوية اأو مع ت�سيري النظام. 
و  الجتماعية  الظروف  تاأثري  بالتاأكيد  ت�سورنا  اإذا  بالفعل، 
ال�سياقية اخلا�سة للبالد و اأقاليمها على نتائج التحاليل املقدمة، 
فقد بينت اأي�سا اأن  احلالت املكت�سفة ، و خارج دائرة اجلوانب 
اخلارجية،  ت�ستدعي اأي�سا ) خ�سو�سا( تدابري عملية داخلية و 

متابعتها التي تبدو بو�سوح ميدانا ميكن التعمق فيه.
اأعمال  كفاية  عدم  ت�سجيل  املفيد  من  يبدو  ال�سياق،  هذا  يف 
التقييم داخل النظام. هذه الأعمال ميكن اأكيد اأن تتم خارجه 
و حمددة الزمن، و لكن ميكنها اأي�سا - بدون �سك كذلك -  اأن 
تتعلق بالأعمال املدرجة يف ن�ساط النظام العتيادي. من املفيد 
القيام بت�سيري اأ�سغال فكرية بهدف التقدم يف ال�سيا�سة الرتبوية 
و  الإدارة  م�ستوى  على   ( و�سائلها  ت�سيري  يف  كما  الر�سمية، 
املوظفني(. لكن علينا �سرورة عدم اإهمال اأن هذه الأفكار يجب 
اأن تخ�ص اأي�سا البعد البيداغوجي، �سري املوؤ�س�سات املدر�سية و 
قيادة نتائج التالميذ) يف خمتلف اأبعادها(. و هذا ينطبق مع كل 

م�ستويات النظام.
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منهما  واحد  كل  متايز  رغم  متقاربان،  نقا�سان  يدور  حاليا، 
عن الآخر، ي�ستحّقان اأن نقاطع بينهما: اأحدهما يتعلق مبراقبة 
الرتبية،  يف  الرتبوية.  الأنظمة  بتعديل  الآخر  و  التعليمي  العمل 
يبداأ كّل اأمر انطالقا من الإجراءات املُتَّخَذة يف امليدان. و تتطّلب 
هذه الإجراءات ا�ستقاللية الفاعلني و – رمبا- مراقبة خارجية 
ُد مهمة املدر�سة  لنتائجهم. مع ذلك، و يف معظم البلدان، حُتدَّ
التدرجية  ال�سل�سلة  بني طريف  ما  و  �سيا�سي.  م�ستوى  اأعلى  على 
اإعطاء معنى  ت�ساهم يف  و وظيفية  و�سيطية  هذه، جند درجات 
و تعزيز بناءات تعاونية. و يقوم كل م�ستوى بتطبيق التعديالت 
الإقليمية الّتي تبدو له وجيهة. فما هي خ�سو�سية كل منها؟ كيف 
ع يف تنا�سق و ُيحر�ص على تعديلها ؟ و هل ت�سمن - بقدر  ُتو�سَ

كاف- رقابة على عمل املدر�سني؟ هل لديها ال�ستعداد لذلك؟

وليدة  لي�ست  هي  اإ�سارات:  الآنية  امل�سادفات  حتمل  ما  غالبا 
مهمني  نراهما  اللذين  ال�ساعة  مو�سوعي  حال  هو  و  ال�سدفة. 

لنقاطعهما هنا. من جهة، يطرح كتاب اأوليفيي موليني
 Monica Gather ثورلر  غاذر  مونيكا  Olivier Mauliniو   
الرقابة؟»،  حتت  مهنة  التعليم  »هل  التايل:  الت�ساوؤل   Thurler

»التعليم  الدول:  من  كبري  لعدد  بالن�سبة  اأنه  اأجزم  حني  يف 
عبارة عن مهنة دون رقابة»؛ هذا هو احلال ل�سيما يف فرن�سا. 
اأخرى، قامت موؤمترات دولية كالذي نّظمته جامعة  و من جهة 
تعديالت  اأثر  عن  تت�ساءل   2014 �سنة  فيفري  �سهر  يف  ل�سبونة 
الأنظمة الرتبوية، خا�سة التعديالت الإقليمية. اإنهما فر�سيتان 
نظهره  �سوف  الذي  بال�سكل  ارتباطهما،  من  بالرغم  خمتلفتان 
اأجريناها حول هذا  التي  باأخذ اقتبا�سات كبرية من املحا�سرة 

املو�سوع الذي �سيظهر اأثناء اأ�سغال موؤمتر ل�سبونة املذكور اأعاله.

معّقد،  الرتبوي  النظام  اأّن  لنبنّي  فكري  جهد  اإىل  نحتاج  ل 
املتبايني  الفاعلني  من  هائال  عددا  يجند  اأنه  خ�سو�سا و 
املعا�سرة.  املهنية  التنظيمات  اأكرب  من  واحد  اإنه  اخل�سائ�ص. 
ذلك اأن النظام الرتبوي ي�ستدعي اإ�سراك ال�سلطات ال�سيا�سية، 
املجتمع  املدر�سني،  اأوليائهم،  التالميذ،  املدر�سية،  املوؤ�س�سات 
املدين، ال�سركات، اجلمعيات، املنظمات غري حكومية، الأو�ساط 
و  الع�سوية  الأطراف  املحلية و غريها من  الثقافية، اجلماعات 
يجري هذا انطالقا من جمموعة متنوعة من الو�سعيات املحلية. 
»مهّمة»  التعليم  يعني  البلدان،  من  كبري  عدد  ففي  جهة،  من 
حمدّدة على اأعلى م�ستوى �سيا�سي: الدولة، الربملان، احلكومة، 
مة». و  املناطق، البلديات... من ِقبل ما ن�سميه »ال�سلطات املُنظِّ
من جهة اأخرى، كما يقول القت�ساديون، يتم �سمان »اخلدمة» 
من  كل  يعترب  املتلقني:  مع  التوا�سل  عند  امليدان،  يف  مبا�سرة 
تنظيم امل�سارات الرتبوية و ما يتم منحه مبا�سرة للتالميذ مهّمة 
عدد كبري من الفاعلني، مبا يف ذلك املدر�سني - طبعا - الذين 
 – املراقبني  خمتلف  اأّن  حني  يف  جّدا،  مراقبون  باأنهم  ي�سعرون 
الر�سمية،  الرقابة  غياب  بالأحرى  ي�سجّلون  منهم-  واحد  اأنا  و 
من  الرتبوي  النظام  ي�سابه  ما  جند  ل  بالنظراء.  اأو  ت�سل�سليا 
حيث  ال�سحة  جمال  يف  حتى  املجتمع،  يف  اأخرى  قطاعات 

ا�ستقاللية الطبيب لي�ص فيها ما ُيح�َسد عليه مقارنة باملدر�ص. 
يتم –اإىل حّد ما –  عزل الأ�ساتذة بع�سهم عن بع�ص يف املوؤ�س�سات 
الرتبوية التي حتاول بعناء تويّل ا�ستقالليتهم اجلماعية مبا يف 
مكان  نف�ص  فورا، يف  »اخلدمة»  ُت�سَتعمل هذه  و  تطويرها.  ذلك 

األن بوفيي، عميد، ع�سو �سابق باملجل�ض الأعلى للرتبية، 
اأ�ستاذ �سرف بجامعة بواتيي و �سريبروك

   Poitiers et Sherbrooke 

التدريس: مهنة تحت الرقابة أم دون رقابة؟
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يعتربون  الذين  للتالميذ،  ال�سرورية  امل�ساركة  مع  »اإنتاجها»، 
طرفا ع�سويا يف تعّلماتهم، اإذ التلميذ هو الذي يتعّلم. و تظهر 
اأي�سا،  النقطة  هذه  حول  و  فوري.  ب�سكل  الق�سم  يف  التفاعالت 
جند الت�سابه كبريا مع اخلدمات ال�سحية. و يف الأخري، يربط 
من  بالقاعدة،  القمة  الأقل-  -على  الوا�سح  الت�سل�سلي  اخلط 
خالل ت�ساوؤل ُمِلّح: هل من الأف�سل ممار�سة مناجمنت »الأعلى 
هو  الأول  اأّن  العلم  مع  الأعلى»،  اإىل  »الأ�سفل  اأم  الأ�سفل»  اإىل 
الأكرث �سيوعا من الثاين و جاهز للتمو�سع ب�سهولة ملراقبة فعل 

املدر�سني، على الأقل من اجلانب النظري؟
و�سيطية  م�ستويات  توجد  الت�سل�سلية  ال�سل�سلة  هذه  طريف  بني  و 
ت�سجع التبادلت الأفقية و الوظيفية ما بني املوؤ�س�سات الرتبوية 
و املدر�سني عن طريق خمتلف اأ�سكال ال�سبكات )الأ�سخا�ص و/
اأو املوؤ�س�سات الرتبوية(. و يختلف هذا الأمر ب�سكل ملمو�ص من 
بلد لآخر: فالتنظيمات ال�سيا�سية الإقليمية لي�ست نف�سها. )...( 
الأطراف  خمتلف  بني  امل�سرتك  للبناء  منا�سبة  امل�ستويات  هذه 
التقييم  ممار�سة  غاية  اإىل  �سي�سلون  فهل  املحلية.  الع�سوية 

التعاوين و التنظيم؟ الأمر نادر جّدا.
اإ�سافة اإىل تعزيز التبادلت الأفقية و الوظيفية، تعمل التعديالت 
الإقليمية الو�سيطية يف كل الجتاهات،   و كذلك يف الجتاهات 
�سلطات  الأعلى-  يف  كذا  –و  ميدانيني  نا�سطني  اأي  »ال�سفلى»، 
معدَلة؛ و اأي�سا من �سركائهم اجلواريني، اأكرث اأو اأقل عددا وفقا 

للتنظيمات ال�سيا�سية للبلدان و ثقافتها.../...
الفعل التعليمي و رقابته

تربوي- خا�سة من  –يف نظام  الواقع، من اجلّيد العرتاف  يف 
بال�ستقاللية  امليدان  يف  ُنّفذت  و  اأُجِرَيت  التي  الأن�سطة  جهة 
الفردية للفاعلني )عادة ما تتوّفر ب�سكل كبري، و يف فرن�سا ي�سمن 
القانون هذه ال�ستقاللية(، و ال�ستقاللية اجلماعية للموؤ�س�سات 
املدر�سية )غالبا ما تكون حمدودة جّدا و غري م�سّجعة تقريبا، 
فقط يف بع�ص البلدان ل�سيما بلدان �سمال اأوروبا اأو بلدان اأوروبا 

الو�سطى كاملجر )هنغاريا(.
الق�سم  التدري�ص،- داخل  اأو  الرتبية  بالتعليم،  الأمر  تعّلق  �سواء 
اأثناء  يتم  هذا  كّل  يف  اأهمية  اأكرث  هو  ما  فاإن  للغاية»  »املقّد�ص 
الت�سال املبا�سر مع التالميذ: يحاول املدّر�ص تنظيم امل�سارات 
يقّدم  و  ينتج  كما  لتالميذه،  التعليمية(  )العمليات  الرتبوية 
»خدمة» يخال اأّنه من واجبه اإعطاوؤهم اإياها، يف اإطاره اخلا�ص 
به، و هذا يكون غالبا من خالل م�سروعه البيداغوجي، حّتى و 

اإن كان لديه �سعور لتقدميه حتت �سغوط خارجية كبرية لق�سمه. 
ع�سر  التا�سع  القرن  من  املوروث  املدر�سي  ال�سكل  هنا  جند 
مع  ال�سرق،  يف  اآ�سيا،  يف  طويلة  فرتة  منذ  حّتى  اأو  الغرب،  يف 

اختالفات تاريخية و ثقافية ت�ستحق اأن تكون حمّددة.
يف الق�سم، يجب على التالميذ املو�سوعني يف و�سعيات و �سياقات 
العمليات  اأن�سطتهم  من  انطالقا  ي�سعوا  اأن  للتعّلم  حقيقية 
كفاءات  و  جديدة  معارف  اكت�ساب  اإىل  تقودهم  التي  املعرفية 
بينهم،  فيما  اأو  املدّر�ص  مع  التفاعالت  من  بت�سهيل  جديدة، 
اإّن  نقول  اأن  مكت�سباتهم. ميكن  املدر�ص من  يتحقق  اأن  �سريطة 
مة مبا�سرة يتم ا�ستهالكها يف املوقع من خالل  هذه اخلدمة املُقدَّ
التفاعالت. تظهر هنا عالقة حمددة بالزمان و املكان، مبميزات 
ال�سكل املدر�سي احلايل. جند هذا اأي�سا يف قطاع ال�سحة –يف 

امل�ست�سفى– يف العالقات بني الأطباء و املر�سى.
كبرية  تقريبا  املدر�ص  ا�ستقاللية  تبدو  البلدان،  اإىل  بالنظر 
احل�سابات  ل–  اأو   – ترافقها  عام(،  ب�سكل  يكفي  مبا  )كبرية 
التي يقّدمها جتاه زمالئه )يف الواقع، لي�ص غالبا جّدا(، �سلمه 
الإداري، اأولياء التالميذ )يف بع�ص البلدان(، امل�سوؤولني املحّليني 
املنتخبني اأو الأطراف الع�سوية. اإّن الفوارق املالحظة -من بلد 
لآخر- هي فوارق ثقافية قبل كل �سيء. مثال يف اأوروبا، تتمايز 
الكاثوليكية( و بلدان  الفوارق ما بني بلدان اجلنوب )بالأحرى 
ال�سمال )الربوت�ستانتيني(. يف �سوي�سرا، توجد تباينات كبرية يف 

خمتلف مقاطعاتها.
اأّن  تفرت�ص  املكان  و  الزمان  يف  املتمو�سعة  الجتاهات  هذه  اإّن 
و  البتكار  من  يتمكنوا  لكي  كافية  ا�ستقاللية  ميلكون  املدر�سني 
بهم.  اخلا�ص  اإطارهم  يف  البيداغوجية  م�سوؤولياتهم  حتمل 
تكون  ما  )غالبا  موؤ�سرات  املدر�سون  ميلك  بذلك،  للقيام 
�سمنية(، يقي�سون نتائج ن�ساطاتهم )تقييم مكت�سبات التالميذ 
يف  وجاهتها.  اأي�سا  اأو  نوعيتها  حول  يت�ساءلون  و  كفاءاتهم(  و 
ل التقييم الذاتي، ميكن لهذه املوؤ�سرات اأي�سا  البلدان اأين يف�سَّ
التي  احل�سابات  �سياغة  يف  و  اأنف�سهم  تقييم  يف  ت�ساعدهم  اأن 

يطبقونها. كذلك، يندرج هذا يف اأكرث من هدف يجب ُبُلوغه.
اإّن التعديالت املحلية و الآنية و كذا املُمار�سة، �سواَء كانت ثقافيا 
تلقائية  معّقدة،  اأو  ب�سيطة  فريدة،  اأو  منتظمة  فقرية،  اأو  ثرية 
تت�سّمن معارف  تعليمية.  بال�سرورة  تعترب  بالو�سائل،  اأو مزّودة 
املعرفية(  )ل�سيما  مكت�سباتهم  اأخطائهم،  حتليل  التالميذ، 
املحّددة  اجلوهرية»  »الكفاءات  مبعنى  الكفاءات  يف  التحّكم  و 
على امل�ستوى الدويل. يتم قيا�سها عن طريق حتقيق دويل متنّوع 



40

)PISA، TIMSS، PIRL(  اأو وطني، حتى و اإن مل يهتم املدر�سون– 
بالقيام به، معتقدين  اأو تظاهروا  بالقيام بذلك  العموم-   على 
البيداغوجية  الفردية  ا�ستقالليتهم  على  يحافظون  اأّنهم  بذلك 

يف الق�سم. )...(
تعزيز  هو  املحلّية  التعليمية  التعديالت  هذه  من  الهدف  اإّن 
للمدر�سني  ت�سمح  للتلميذ.  موّجهة  هي  اإذا  التالميذ،  تعّلمات 
مبمار�سة اأ�سكال من »معاجلة» تعّلمات التالميذ مقارنة بالإطار 
املحّدد بامل�سروع البيداغوجي الذي -اأحيانا- هو م�سروع فريق 

املدر�سني اأو املدر�سة.
هذه التعديالت ل عالقة لها مبراقبة الفعل التعليمي؛ عندما تكون 
هناك اأ�سكال من املراقبات الوا�سحة – عادة- ل تكون مرتبطة 
– اأين مازال  بالعديالت املمار�سة. على �سبيل املثال، يف فرن�سا 
نتائج  على  تعديالتها  تعتمد  ل  البيداغوجي-  التفتي�ص  مياَر�ص 
البتدائي  التعليم  يف  بقليل  اأكرث  بذلك  يقومون  رمبا  التالميذ، 
اإذا كان احل�سور الرمزي جّدا  الثانوي.  التعليم املتو�سط و  من 
يف  �سنوات   7 اأو   5 كل  مّرة  واحدة  �ساعة  )يق�سون  للمفت�سني 
التي  املدر�سني  لتربير خطابات  الثانوي( ي�سلح  التعليم  اأق�سام 
»مدّققة»  و  اإدارية  )مراقبات  املراقبة  حتت  ع  �سُيو�سَ لها  وفقا 
املوؤ�س�سات  راأي مدراء  اأ�ساطر  فاأنا  العك�ص،  يقولون(، على  كما 
املدر�سية، اأولياء التالميذ و امل�سوؤولني املنتخبني الذين ي�سريون 
اإىل عدم وجود رقابة حقيقية على مهنة املدر�ص. هل �سيتم تقّبل 
هذا يف امل�ست�سفيات اأو على م�ستوى اخلدمات الجتماعية؟ با�سم 

ماذا يكون هذا الختالف؟
ال�سلطات املعّدلة )احلكومة(

يف  الكال�سيكية  ال�سلطات  هو  ال�سل�سلة  من  الثاين  الطرف 
و لكن  ال�سيا�سية بطبيعة احلال،  ال�سلطات  الع�سري.  جمتمعنا 
الريا�سية،  الدينية،  الثقافية،  القت�سادية،  ال�سلطات  اأي�سا 
هذا  املعدلة».  »ال�سلطات  بـ  ت�سمى  ما  غالبا  اجلمعوية...، 
امل�سطلح ي�سمح باإدراج خمتلف الأطراف الع�سوية يف احلديث: 
املحلية.  اجلماعات  البلديات،  الوليات،  الديانات،  الدولة، 
)...(. ميّيز التنظيم ال�سيا�سي للبالد الأقاليم فيما بينها )مبا 
الدولة(.  عن  الأخرى  املنتخبة  الهيئات  اإىل  ينتمي  ما  ذلك  يف 
حلجم  وفقا  الن�سبي  وزنهم  قيا�ص  يتم  اأخرى،  اأمور  بني  من 
مثال،  فرن�سا  يف  للمدر�سة.  �سونها  يخ�سّ التي  املادية  املوارد 
من   )DIE( التعليم»  على  )الداخلي(  املحّلي  »الإنفاق  ياأتي 
الدولة بن�سبة 54 % )الن�سبة املئوية يف انخفا�ص ب�سكل منتظم 

 % 25 بن�سبة  املحلّية  ال�سلطات  و من  الزمن:  منذ عقدين من 
الباقي  و  املرحلة(،  نف�ص  يف  منتظم  ارتفاع  يف  املئوية  )الن�سبة 
ياأتي من ال�سركات  و العائالت )الن�سبة املئوية م�ستقرة يف هذه 

املرحلة(...
هذا  الق�سايا،  هذه  على  ال�سوء  تلقي  الدولية  املقارنات  اإّن 
يجتمعون.  عندما  منه  اأنف�سهم  الرتبية  وزراء  يحرم  ل  ما 
اخليارات  تعترب  خمتلفة.  مب�سادر  و  متعّددة  الدرا�سات  هذه 
 – �سرعّية  بطريقة  ياأتي  ما  حول  مثال،  حا�سمة،  الإيديولوجية 
اأن  اأي�سا  اأو مبا�سرة من الأولياء. يجب علينا  اأو ل- من الدولة 
تكون خمتلفة متاما عن اخلطاب  اأن  اأن احلقيقة ميكن  نعرف 
براي  مارك  الظل»، ح�سب  »مدر�سة  فرن�سا،  كذلك يف  ال�سائد. 
Mark Bray، يدفع تكاليفها الأولياء و التي ُت�ساف اإىل التمدر�ص 

اأكرث  الر�سمي،  كما متّثل حاليا �سوًقا متنامية ب�سكل كبري منذ 
من قرن من الزمن )بن�سبة 10 % �سنويا(، و التي تبلغ 3 مليارات 
اأورو، يف حني اأّن ل احلكومة )ال�سلطات املعدلة( و ل النقابات 
غري  –بطريقة  يرتكون  بهذا  و  الكبرية.  الظاهرة  هذه  طرحت 
لئقة- املدر�سة غري الر�سمية و ال�سوق املوّجهة و حتى املدر�سة 
اأ�سكال  �سمان  تنظر يف  اأن  من  اإذا متكنت احلكومة  الر�سمية. 
يفعلوا  اأن  ميكنهم  ماذا  للمدر�سني،   اجلماعي  الفعل  ملراقبة 
حيال هذا القطاع الكبري غري الر�سمي يف التنمية، ورمبا موؤثر 
على  يحر�ص  الذي  من  للطالب؟  العلمي  التح�سيل  على  جدا 

الربط بني ال�سجالت الر�سمية و غري الر�سمية؟
طرف  من  م�ستوى  اأعلى  على  املدر�سة  مهمة  حتديد  يتم 
احلكومة، ب�سرف النظر تقريبا عن الفاعلني يف امليدان. و يتم 
البلدي من طرف جمموع  املجل�ص  و م�ست�ساري  النواب  انتخاب 
فيما  ال�سيء  نف�ص  املدر�سني.  طرف  من  فقط  لي�ص  املواطنني، 
يخ�ص املفو�سني يف اللِّجان املدر�سية يف الكيباك. انطالقا من 
اخليارات الإيديولوجية و ال�سيا�سية و القيم التي تعرّب عن خيار 
�ص للمدر�سة، يحّددون مهّمتها و غاياتها  املجتمع و الدور املخ�سّ
مبدونة  ُيَراَفق  اأن  لهذا  ميكن  البلدان،  بع�ص  يف  اأهدافها.  و 

لقواعد ال�سلوك )مدونة اأخالقية(.
تقوم احلكومة )ال�سلطات املعدلة( ب�سبط خياراتها ال�سرتاتيجية 
حة  التي حتّددها من خالل موؤ�سرات النتائج   و الأداءات، مو�سّ
 -2006 �سنة  -منذ  الربملان  يقوم  فرن�سا  يف  دولية.  مبقارنات 
بذلك يف اإطار القانون النظامي املتعّلق بقوانني املالية )ق.ن.ق.م( 
)LOFL(. تهتم بالنجاعة و الفعالية و النوعية و العدالة )نقطة 

.)PISA سعف النظام الرتبوي الفرن�سي ح�سب�
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قبل  هي  ال�سل�سلة  من  امل�ستوى  هذا  يف  املُمار�سة  التعديالت  اإّن 
كل �سيء �سيا�سية، فيما يخ�ص تقييم ال�سيا�سة العمومية للرتبية، 
على اأ�سا�ص موؤ�سرات يتم �سبطها. ل ت�سّكل هذه التعديالت اأّي 
نوع من املراقبة على عمل املدر�ص. و يكمن هدفها يف التح�سني 
النظام  لنتائج  املتوا�سل  التح�سني  كذا  و  العمل  ل�سري  امل�ستمر 
تعديل  اإىل  تهدف  ال�سيا�سة.  نحو  موّجهة  اأنها  كما  الرتبوي؛ 
ُي�ساءلوا من  اأن  النظام العام و ت�سمح للم�سوؤولني املنتخبني من 
بلوغ  مّت  )هل  النتائج  يخ�ص  فيما  املجتمع:  و  املواطنني  طرف 
و  اأف�سل؟(  هو  مبا  قاموا  )هل  الأداءات  املُعلنة(،  الأهداف 
الفعالية )هل قاموا بذلك باأقل ثمن؟(. مع ذلك، من ت�ستخدم 

هذه التعديالت؟ ما هي نتائجها احلقيقية؟
التعديالت  اأنواع  املختلفة بني  الطبيعة  و  املعتربة  الفجوة  نقي�ص 
اأُخرى  ل  و  التعديات  هذه  ل  لكن  ال�سل�سلة.  طريف  يف  املَُمار�سة 
مهنة  كانت  اإذا  املدر�ص.  عمل  ملراقبة  اأ�سكال  اعتبارها  ميكن 
املدر�ص حتت املراقبة كما يعتقد البع�ص، فهذا يعني اأّن املدر�ص 

اأي�سا مراقب.
بناء معنى     

يوجد بني طريف ال�سل�سلة هذه م�ستويات و�سيطية من اأجل �سمان 
التناوب )فوق-حتت و حتت-فوق(،    و لكن اأي�سا لتقدمي قيمة 
ُم�سافة حمّددة. يرتبط عددها بالبلدان و املنظمات ال�سيا�سية 
مع  املحيط؟  مع  عالقاتها  هي  فما  املو�سوعة.  الإدارية  و/اأو 
و  اجلغرافية  املميزات  مع  الإقليمية؟  الع�سوية  الأطراف 
هي  ما  املعني؟  لالإقليم  التاريخية  و  الثقافية  و  القت�سادية 
اأّية  و  اأفقية  اإجراءات  اأّية  املدار�ص؟  بني  الوظيفية  التبادلت 

لة؟ روابط بني املدر�سني هي بذلك مف�سّ
اإّن هذه امل�ستويات الو�سيطية –عندما ُتوَجد- ت�ساعد يف اإعطاء 
يعترب  امل�سرتك:  البناء  ت�سجيع  يف  و  املحلّية  لالإجراءات  معنى 
التجارب  لت�سهيل  مالئمة  اإًذا  امل�ستويات  هذه  بناًء.  املعنى 
املحلّية.  الع�سوية  الأطراف  خمتلف  ذلك  يف  مبا  اجلوارية، 
هناك مقارنات ممكنة. اإّن احلكامة املكّيفة ت�ستند اإىل م�ساريع 
م�ساريع  فرن�سا  يف  كذلك  توجد  و  املحلّية.  امل�ساريع  و  املدار�ص 

على م�ستوى اأكادميية الرتبية.
ميار�ص كّل م�ستوى التعديالت املحلّية التي تبدو له منا�سبة. ما 
هي خ�سو�سية كّل تعديل؟. مّرة اأخرى، ل نتبنّي �سيًئا له عالقة 
اأخرى  مراقبات  هناك  كانت  اإن  و  حتى  التعليم،  فعل  مبراقبة 
ال�سرعية  )مراقبة  الإداري  امل�ستوى:  هذا  على  عادة  متار�ص 

مثال(، املايل، ما يتعلق بالوظيفة، الإدماج املهني، �سغوط قطاع 
موؤ�سرات  الو�سيطية  املحلية  التعديالت  تتطّلب  اإلخ.  التعليم، 
ة، حمّددة مب�سروع حمّلي عندما يكون هناك واحٌد.  حملّية خا�سّ
ما هي الروابط املحّددة بالن�سبة لالإقليم و لالأطراف الع�سوية؟ 

ما اأهمّية اخليارات املقّدمة؟
يف  ُقُدما  املعلمني  دفع  هو  التعديالت  هذه  من  الغر�ص  اإّن 
املجتمعات  و  املهني،  للتطّور  منهج  يف  اجلماعية،  تعّلماتهم 
املحلّية و املوؤ�س�سات الرتبوية التعليمية. رمبا هذا امل�ستوى ميكنه 
اأي�سا اأن ميار�ص اأ�سكال من املراقبات الذاتية على �سجل مهني 
�سارم. يتم القيام بهذا من خالل مقارنات بني املدار�ص، بتحليل 
اأخطائها، تقييم مكت�سبات التجربة و الكفاءات اجلماعية. هنا، 
عند هذا امل�ستوى تتم مراقبة م�سارات التالميذ، و تتم مكافحة 
و  للح�سول على وظيفة حملّية،  التح�سري  و  املدر�سي،  الت�سّرب 
التعديالت  هذه  اإًذا،  الّدائم.  املهني  بالإدماج  الهتمام  يكون 
هناك  كان  اإذا  اجلماعي.  الفعل  و  التوجه  طريق  عن  موّجهة 
مراقبة للعمل التعليمي، اإذن رمبا هي هنا ب�سكل وا�سح: مراقبة 

حملية و اجتماعية و اقت�سادية. اأين جندها ممار�سة حّقا؟
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اخلامتة                                                                             
يّلخ�ص اجلدول اأدناه ما قيل �سابقا و ذلك مبقارنة التعديالت املمار�سة فيما بينها يف امل�ستويات الثالثة املذكورة.

امل�ستوى الزمنياملوؤ�سراتالأهدافالهدفالطبيعة

حت�سني تعّلمات تعليميامليدان
التالميذ 

- تعزيز التعّلمات 
- ت�سهيل املعاجلات

- مكت�سبات 
التالميذ

- كفاءات 
التالميذ

يومي اأو �سهري

امل�ستويات 
الو�سيطية

- بناء املعنى
- فعل جماعي

ت�سجيع التعّلمات 
اجلماعية 
للمدر�سني

- روابط لالإقليم
- مقارنة بني 

املدار�ص
- تقومي كفاءات 

املدر�سني

- م�سار
- ت�سرب 

مدر�سي
- �سهادات

- احل�سول 
على وظيفة

ن�سف �سنوي   
اأو �سنوي

�سيا�سةالنظام العام
حت�سني �سري 

العمل و نتائج 
النظام

- �سري العمل  و 
النتائج

- املقارنة بني 
البلدان

- اإعطاء تقارير 
للمواطنني 

و امل�سوؤولني 
املنتخبني

حمّددة 
من طرف 
احلكومة 

)ال�سلطات 
املعدلة(

�سنوي و متعّدد 
ال�سنوات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
اإّن التعديالت اخلا�سة بكل م�ستوى و التي هي بب�ساطة متجاورة ت�سر بالتعديل العام ، بالعك�ص فاإذا كان الهدف هو �سمان الفعالية 
كيف �سيتم و�سعها يف النظام و كيف يتم تعديل التعديالت، دون و�سع اآليات للمراقبة ت�سمن حتقيق ال�سرورة  و املالءمة ؟ اإن تعديل 
التعديالت يحر�ص على ترابط و ان�سجام املجموعة و كذا املالءمة. و يتطّلب الن�سجام ممار�سة مناجمنت عن طريق التوجه و حكامة 

منا�سبة. هذا لي�ص م�سروعا بل حتدٍّ يجب رفعه ل�سالح التالميذ و من اأجل املنفعة العامة.  
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املمركز،  املدر�سي،  نظامهم  اأن  العتقاد  الفرن�سيون  يحب 
قّدرته  ما  ح�سب   ،2000 �سنة  يف  الآخرين.  من  م�ساواة  اأكرث 
PISA)الربنامج الدويل ملُتابعة املكت�سبات(، كان توزيع الكفاءات 

املتقّدمة  بالدول  مقارنة  م�ساواة  اأقل  �سنة   15 يف  املدر�سية 
و   2003 بني  خا�سة   ،2000 �سنوات  خالل  اأّنه  كما  الأخرى. 
و  جّدا،  ال�سعفاء  للتالميذ  الدرا�سي  امل�ستوى  انخف�ص   ،2006

و  التعاون  منظمة  بلدان  من  واحدة  اليوم  فرن�سا  جعل  ما  هذا 
OCDE، التي  ُتعترب فيها الاّلم�ساواة  يف  التنميةالقت�ساديني 
النتائج املدر�سية عند نهاية التمدُر�ص الإجباري، بني الأفراد و 
العر�ص نريد بيان هذا  الأعلى.  و يف هذا  الفئات الجتماعية، 
ر�سم  و  تف�سري  باقرتاح  الإجباري،  التعليم  يف  للعدالة  التدهور 
خطوط عري�سة ل�سيا�سة قابلة للعالج ميكن ال�ستفادة منها حتى 

خارج فرن�سا.
تدهور العدالة يف التعليم الإجباري

اإّن املعيارين الأكرث توافقا لتمييز عدالة نظام مدر�سي هما-من 
اأخرى-  جهة  من   - و  جّدا،  ال�سعفاء  التالميذ  م�ستوى   - جهة 
درجة تاأثري الأ�سول الجتماعية على النجاح املدر�سي. يت�سّمن 
مواجهة  اإمكانية  اأطفاله  كل  منح  املجتمع  على  اأن  فكرة  الأّول 
للذين  اأكرث  موارد  ُتكّر�ص  اأن  يعني  ذلك  و  بلغه.  الذي  التعقيد 
املعياري. امل�ستوى  ببلوغ  لهم  ي�سمح  حتى  اأقل  كفاءات  ميلكون 
ثم   ، الأولوّية  ذات  التعليم  مبناطق  ال�سيا�سة  هذه  يف  في�سرع 
من  م�سرتكة  بقاعدة   « التالميذ  كل  حتّكم  ت�ستهدف  التي  تلك 
هذا  من  متدر�سهم  اآخر  يف  ي�ستوحون  و  املعارف»  و  الكفاءات 

املعيار.اأما املعيارالثاين فيتمثل يف موؤ�سر عدم التكافوؤ الجتماعي 
للفر�ص جتاه املدر�سة.

يعترب حتقيق PISA )الربنامج الدويل ملُتابعة املكت�سبات( نقطة 
جّيدة ملالحظة العدالة يف التعليم الإجباري. يرّكز هذا التحقيق 
ذات  اختبارات  على  ويعتمد  �سنة،   15 البالغني  التالميذ  على 
نوعية عالية �سياقية و ب�سيكومرتية، ت�سمح مبقارنة فرن�سا ببلدان 

.OCDE اأخرى من منظمة التعاون و التنمية القت�ساديني
ت�سمح PISA بتقدير تطّور موؤ�سري العدالة منذ 2000 بالن�سبة 
 2006 و منذ  للريا�سيات  بالن�سبة   2003 و منذ  املكتوب  لفهم 

بالن�سبة للعلوم.
منذ هذه التواريخ، انخف�ست النتيجة املتو�سطة لتالميذنا، لكن 
يف املجالت الثالثة ، ل تختلف ب�سكل ملحوظ عن معّدل منظمة 
التعاون و التنمية القت�ساديني OCDE. و ل تتما�سى مع الأبعاد 

التي اأخذناها كموؤ�سرات للعدالة يف التعليم الإجباري.
ح�سب  بدايةالفرتة،  يف   100 بـ  املوؤ�سرات  هذه  قيمة  حُتّدد 
يف  ذلك،  منذ  الأوىل  الع�سرية  تنخف�ص  و   ،PISA 2012 نتائج 
6 نقاط يف كلتا احلالتني و ارتفع  الريا�سيات و فهم املكتوب،بـ 
تاأثري الأ�سول الجتماعية ب�سدة يف هذين املجالني، بـ 19 نقطة 

يف فهم املكتوب و بـ 23 نقطة يف الريا�سيات.
كان   ،2012 و   2006 بني  اأّنه،  فنالحظ  للعلوم،  اأمابالن�سبة 
هناك ا�ستقرار لهذه املوؤ�سرات، جنده ما بني التاريخني بالن�سبة 
للمجالني الآخرين، حيث كان هناك انخفا�ص يف العدالة ما بني 

2003 و 2006. 

،Denis MEURET ،دوني�ض موري
 اأ�ستاذ يف علوم الرتبية يف معهد البحث يف الرتبية  

IREDU

اقتراح بسيط لتحسين العدالة في المدرسة
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بلدان  غري  يف  جّدا  بارزا  التدهور  هذا  كان  الوقت،  نف�ص  يف 
و  جمتمعة،   OCDE القت�ساديني  التنمية  و  التعاون  منظمة 
تطّورت هذه املوؤ�سرات اأكرث )لكنه غري كاف لي�سري هذا التقّدم 

معتربا اإح�سائيا(.
كانت نتائج هذا التقّدم و موؤ�سراتنا للعدالة اأ�سواأ ب�سكل ملحوظ، 
التنمية  و  التعاون  بلدا من منظمة   34 يف 2012، من متو�سط 
القت�ساديني OCDE و هذا يف كل جمال من املجالت الثالثة 
 PISA املعتربة. ل�سيما اأّن تاأثري الأ�سول الجتماعيةكان يف نتائج
يف الريا�سيات بارزا �سنة 2012، و يف فهم املكتوب يف 2009، 
القت�ساديني  التنمية  و  التعاون  منظمة  يف  الأقوى  ُيعترب  حيث 

 .OCDE

ملاذا هذاالتطور؟
�سعبة  و  متعددة  الأ�سباب  تعترب  ما  الرتبية،غالبا  يخ�ص  فيما 
اأّن  مبا  حمتملة،  اأ�سباب  عن  البحث  يجب  اأّنه  اإّل  التو�سيح. 

الت�سخي�ص ال�سحيح �سروري لقرتاح احللول. 

 االأ�سباب لي�ست خارجية 
يواجهون  الذين  املوؤ�س�سات،  مديرو  اأو  املدر�سون  يندد  ما  غالبا 
الت�سخي�ص املذكور اأعاله، بتدهور الظروف الجتماعية للتعليم. 
يف  الاّلم�ساواة  بزيادة  الجتماعي  الو�سط  تاأثري  زاد  فقد 
املداخيل. و انخف�ص م�ستوى ال�سعفاءجدا بارتفاع ن�سبة الفقر. 
بينما اإذا اأخذنا بعني العتبار الإح�سائيات التي ن�سرها املعهد 
اأو مر�سد   INSEE الوطني لالإح�ساء و الدرا�سات القت�سادية  
مراقبة الاّلم�ساواة، فغري�سحيح اأن تكون قدارتفعت الاّلم�ساواة 
و البطالة اأو عدم ال�ستقرارما بني 1997 و 2006، حيث ُتعترب 
ال�سنوات الو�سطى للتعليم يف التعليم املتو�سط للكوكبات ال�سابقة

  .PISA 2009 و PISA  2000

)الكوكبة  املهاجرين  التالميذ  ن�سبة  انتقلت  اأخرى،  ناحية  من 
 ،PISA قبل  من  املختربين  التالميذ  بني  من  الثانية(  اأو  الأوىل 
من  12 % �سنة 2000 اإىل 13 % �سنة 2009، مما ُيعترب تطوُّرا 
دون عتبة العتبار. و عليه يجب ا�ستبعاد هذا النوع من الأ�سباب 

اخلارجية. 
و  املتكافئة  الجتماعية  الاّلم�ساواة  اأّن  ت�سّور  ميكننا  عليه  و 
ارتفع  اأو املدر�سي قد  التمييز الجتماعي  و  ال�ستقطاب املكاين 
بعني  املاأخوذتني  الكوكبتني  تعليم  فرتات  بني  ما  املتو�سطات  يف 
اأخرى،  ناحية  PISA،من  معطيات  با�ستعمال  بالفعل،  العتبار. 

كان  اأين  الدرا�سية  املناهج  يف  اأكرب  كانت  الاّلم�ساواة  اأّن  تبنّي 
التمييز العن�سري بارزاجّدا بني املوؤ�س�سات. لكن ح�سب الدرا�سة 
امل�ستوى  املوؤ�س�سات، على  التمييز بني  تقّدم  ُتقّدر  التي  الوحيدة 

العاملي، مل يتزايد ذلك يف الفرتة التي تُهّمنا. 

 زيادة الاّلم�ساواة يف نهاية االبتدائي
نتائج تالميذ PISA  اعتمدخا�سة على تقدمهم  مت افرتا�ص اأن ّ
يف التعليم املتو�سط. لكن، على الرغم من اأّننا ل نعرف اإّل القليل 
نهاية  يف  ما  كوكبة  خاللهام�ستوى  من  يوؤثر  التي  الظروف  عن 
املحتمل  من  املتو�سط،  التعليم  نهاية  يف  م�ستواها  يف  البتدائي 
 ،PISA 2012 اأفواج  تالميذ  و�سل  اإذا  ما  حالة  يف  اأنه  جدا 
ال�ساد�سة  ال�سنة  اإىل  منهم،  املحرومني  و  خا�سةال�سعفاءجّدا 
مب�ستوى �سعيف اأكرث من تالميذ فوج PISA 2000،فذلك ُيعترب 
 .PISA جزًءا من تف�سري زيادة الاّلم�ساواة بني هاتني الطبعتني لـ

و قد ات�سح احلال كذلك. 
التدهور  فر�سية  ا�ستبعاد  اإىل  الأّويل  ال�ستنتاج  هذا  يوؤدي 
من  جزءا  يحمل  البتدائي  التعليم  اأّن  يف  التفكري  و  العن�سري 
امل�سوؤولية يف تدهور العدالة املالحظة من قبل PISA يف �سنوات 
اأن  جّدا  املحتمل  من  املطلوب  التف�سري  اأّن  اإذن  فنعلم   .2000

و  يكون داخليا، ويتعّلق بالتعليم البتدائي كما يتعّلق باملتو�سط، 
ل  يتعلق الأمر مبادة معينة اإذ اأن نف�ص التقّدم يف فهم املكتوب و 

الريا�سيات قد لوحظ.

 فر�سيةالتعديل
من املحتمل جّدا، اأن تكون كيفيات تعديل النظام املدر�سي جزءا 

من التف�سري.
اإجراءات  كمجموع  املدر�سي  النظام  تعديل  حتديد  ميكن 
فعله  يجب  مبا  اأعوانه  يقوم  اأن  التنظيم  ي�سمن  خاللها  من 
التعديل  هذا  مثل  يكون  اأّن  التناق�ص  من  و  جّيدة.  بطريقة  و 
املدر�سة،  اأعوان  بها  يتمّتع  التي  ال�ستقاللية  ب�سبب  �سروريا 
معقولة  و  مهامهم  طبيعة  ب�سبب  �سرورية  ا�ستقاللية  فهي 
متدر�سهم  طوال  التالميذ  تعلُّم  ينتج  تاأهيلهم.  درجة  ب�سبب 
عن  نت�ساءل  وهنا  متخ�س�سني.  متعّددين،  اأعوان  ن�ساط  عن 
اأهداف  ُتعترب  اأخرى،  ناحية  من  عملهم.  يف   ان�سجامهم  مدى 
لتلميذ معنّي غري  ناجعا  فّعال  تعليم  التعليم متعددة و مميزات 
اأكيدة، ذلك لكون الفاعلني– رغم ح�سن نواياهم – قد يقومون 
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تف�سل  التي  غري  اأهداف  نحو  ي�سعون  اأو  فّعالة  غري  مبمار�سات 
املوؤ�س�سة روؤيتهم يحققونها.

حيث  باملعايري:  تعديال  فرن�سا  يف  التقليدي  التعديل  ُيعترب  كان 
اعتمد على اجلدول الزمني وعلى برنامج كل مادة وعلى املراقبة 
بتنفيذ  اأّن املدّر�سني »يقومون  التحّقق من  التي يتم من خاللها 
و  و ب�سكل جّيد»، وبالتايل يقللون  مبدئياتغري الأهداف  املنهاج 

املمار�سات غري الفّعالة. 
التعليم  من  جزء  انخف�ص  �سُعف،حيث  قد  التعديل  هذا  اأن  اإل 
املوؤ�س�سات(،و  ا�ستقاللية  )زادت  الوطنية  املناهج  تغطيه  الذي 
اأُبعدالتفتي�ص و �سعف. فعلى �سبيل املثال، اأ�سبح من النادر جّدا 
تفتي�ص.و  اأي  بعد  للمدّر�ص  البيداغوجية  العالمة  تُّخّف�ص  اأن 
افرت�ست عّدة اأ�سباب لتف�سري هذا ال�سعف، اإذ �سار املدّر�سون 
على  متفقون  الباحثني  اأن  اإل  ال�سلطوية،  اللتعليمات  تقبل  اأقل 
وجوده و اأّن فرن�سا من الدول التي مل تقم جيدا باأ�سكال جديدة 

للتعديل.
التعديل  يف  ال�سعف  هذا  تف�ّسر  اأن  ميكن  اأ�سباب  عّدة  هناك 
التالميذ  اأّن  نعلم  بالفعل،  العدالة.  على  خا�سة  ينعك�ص  الذي 
يتلقونه  الذي  التعليم  بفعالية  املحرومني ح�سا�سون  اأو  ال�سعفاء 
خا�سة، يف حني اأّن �سغط الأولياء، الأهون يف موؤ�س�سات الأحياء 
ال�سعبية، يتغّلب على �سعف التعديل الإداري اأقّل من مكان اآخر. 
اأكرب من جهة  ل�سغط  املوؤ�س�سات  الأ�ساتذة يف هذه  يخ�سع  كما 

التالميذ لتقدمي تعليم اأقل �سرامة.../...
على العك�ص من ذلك، ففي البلدان الأجنلو �سك�سونية، ا�ستبدل 
املختارة،  املحلية  الن�سائح  تبادل  املبني على  التقليدي  التعديل 
الذي برز يف �سنوات 80، بالتعديل املبني على الطلب )ا�ستقاللية 
املوؤ�س�سات و اختيار املدر�سة(، ثّم يف �سنوات 90، اأمام النتائج 
املخّيبة لالآمال للمقاربة بالطلب و باإزالة القيود، الذي ي�سمونه 
بـ »التعديل بالنتائج»، و �سماه  معار�سوه بـ » اللتزام بالنتائج» و 

 .accountability ُيطلق عليه بالجنليزية
24 من منظمة التعاون و التنمية  23 بلدا �سمن  عر�ص،اليوم، 
الطريقة  لهذه  اأكرث  متباينة  ن�سخة   ،OCDE القت�ساديني 
نف�سها  الن�سخة  هذه  تفر�ص  قوية.   16 الن�سخة  ُتعترب  للتعديل، 
للمناهج  احلديث  للتعديل  �سيوعا  الأكرث  كال�سكل  واقعيا 
املدر�سية، ولو اأّنه يجب التاأكيد على عدد هام من البلدان مبا يف 

ذلك امل�سّنفة عاليا يف PISA )فنلندا، اليابان( ... 
بع�ص  اأ�سا�سية:  عنا�سر   4 على  التعديل  من  ال�سكل  هذا  يعتمد 
 3 تت�سمن  باآلية  املوؤطرين  املدر�سني  و  للموؤ�س�سات  ال�ستقاللية 
عنا�سر: معايري )ما يجب على التالميذ معرفته و معرفة فعله، 
يف متييز املناهج، التي ت�سري اإىل ما يجب على املدر�سني تعليمه( 
اأداء  بتقدير  ت�سمح  و  املعايري  بلوغ  درجة  ُتقّدر  اختبارات  و 
املوؤ�س�سات، و اأخريا حوافز، �سلبية اأو اإيجابية، ح�سب هذا الأداء.
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وجه  على  خمتلفة.  اأ�سكال  بو�سوح  العام  ال�سكل  هذا  يغطي 
على  تقريبا  ملزمة  التحفيزات  تكون  اأن  ميكن  اخل�سو�ص، 
املدار�ص. ُترّكز اأحيانا،على تعميم الأداءات فقط، اأو اأكرث على 
التحاور مع الإ�سراف الإداري الذي من خالله ُتقرر الإجراءات 
التي يتعنّي اتخاذها من قبل الطرفني لتح�سني اأداء املدر�سة : و 
هذا ما يحدث يف اأونتاريو و الكيبيك. ميكن لهذه التحفيزات اأن 
تكون مالية اأي�سا )و يعني يف هذه احلالة التحفيزات الإيجابية: 
بينهم،  فيما  اأداًء  الأف�سل  املدار�ص  موظفو  يتقا�سمها  مكافاأة 
على �سبيل املثال( اأوقد تكون غالبا اليوم تنظيمية: حيث تنق�ص 
املدار�ص  ُتكثف يف  و  اأداًء  الأف�سل  املدار�ص  الإدارية يف  املراقبة 
غري املنتظمة، التي تتلقى جمموع امل�ساعدات و ال�سغوط. كما هو 
 2002 عليه احلال يف اجلهاز الذي ُعّمم بالوليات املتحدة يف 
بقانون» No child left behind » )عدم التخلي عن اأي طفل(. 
فاملوؤ�س�سات بحاجة للتح�سن مبا اأّنه مل يقرتب تالميذ املجموعة 
العرقية اأو الجتماعية من الهدف املحّدد على الأقل يف 2014 
)بلوغ 100 % من التالميذ م�ستوى كفًءا، فهذا ُيعترب هدفا جّد 
طموح( يتلقون اأّول م�ساعدات، و بعد ذلك جمموع امل�ساعدات و 
ال�سغوط )اأ�سا�سها الرتخي�ص لتالميذهم بالدرا�سة يف مدر�سة 
من  م�سمونة  تدعيمية  درو�سا  لهم  بالتقدمي  اللتزام  اأو  اأخرى 
قبل موؤ�س�سة خارجية(التي ميكن اأن توؤدي، بعد خم�سة �سنوات، 

اإىل ا�ستبدال مدير املوؤ�س�سة اأو اإىل غلقها.
يف فرن�سا، هناك جهازان يقرتبان من التعديل بالنتائج. تعترب 
القاعدة امل�سرتكة للمعارف و الكفاءات كمعيار، كما ميكن اعتبار 

ن�سر موؤ�سرات القيمة امل�سافة للثانويات كتحفيز جّيد.
النتقادات املوّجهة للتعديل بالنتائج

ا�ستقطب التعديل بالنتائج يف فرن�سا، انتقادات �سديدة ، تتخذ 
بالطبيعة  التعليم  نتائج  �ستكون  البع�ص،  ح�سب  وقائيا.  طابعا 
يف  كبري  موجودب�سكل  التقدير  هذا  اأّن  للتقدير.مع  غريقابلة 
تقارير  و  امتحانات  و  مراقبات  �سكل  على  املدر�سي  نظامنا 
اأثار الرتبية ل ُتعترب م�ستحيلة التقدير  اأّن  التوجيه،و لكّنه يبدو 
اإمّنا املدّر�سني و  اإذا تعّلق الأمر بتقييم ل يخ�ص التالميذ و  اإّل 

املوؤ�س�سات. و يهدف البع�ص الآخر اإىل مفهوم الكفاءة.
من  بالنتائج  للتعديل  جّدا  املربهن  الفل�سفي  النقد  اقرتاح  مّت 
يك�سف عن  ما  و هذا   .Marta Nussbaum نو�سبام  مارتا  قبل 
بتكوين  الدميوقراطية:  ُت�سّجع  ل�سالح مدر�سة  ُمقنع جدا  تاأييد 
اأفراد قادرين على نقد التقاليد و التعاطف مع الآخرين و التخّيل 
تبنّي  الرنج�سية.  العدوانية  و  بداخلهم  الذي  اخلوف  حماربة  و 

على �سبيل املثال، يف اإطار التحديث بالرتحيب مبدر�سة ديوي و 
بالتعليم عند رو�سو يف نف�ص الوقت، فيما تتحّكم فعال كفاءة عملية 
الدميوقراطية  املدر�سة  هذه  فح�سبها،  الأخر.  رف�ص  من  حتذر 
مهددة با�ستبدالها مبدر�سة تخدم القت�ساد فقط، وغري عادلة 
للتخّيل(  الذين يحتاجون  الباحثني  و  املهند�سني  اإّل  اأّنه  ) مبا 
لي�ص  و  التقنية  بالكفاءات  فقط  حمدودة)تهتم  اأّنها  على  و 
قانون   وتتُهم  الدميقراطية(.  بالكفاءات  ت�سميته  ميكن  مبا 
اأي طفل( الذي  » No child left behind » )عدم التخلي عن 
ُيعترب ممّول لتعليم كهذا، و لكن يف احلقيقة مل ُترّبر هذا النقد.

يهدف  بالنتائج  التعديل  اأّن  العتقاد  العك�ص  على  ميكننا  لكن، 
لإك�ساب كل التالميذ كفاءات هامة يف اللغة، يف الريا�سيات و يف 
العلوم، يف احلقيقة،هي مالئمة لتطوير قدراتهم املدنية و بعيدا 
عن ذلك ترقية تلقينهم بالكفاءات التقنية املتخ�س�سة، حيث اأّن 
القت�ساد اليوم بحاجة قليلة للكفاءات العامة،فهو جزء اأ�سا�سي 

من برنامج املدر�سة الدميقراطية.../...
من  الرتياب  يربز  باأنه  اأي�سا  بالنتائج  التعديل  اتهم  كما 
املدّر�سني، و التهجم املعنوي عليهم. يف احلقيقة ميكن ا�ستعمال 
حّجة الرتياب �سد اأي �سكل من التعديل، و ميكننا بالعك�ص القول 
بح�ساب مفعول املمار�سات التعليمية، فهي حمل ثقة اأكرث من اأي 
نوع من التعديل. اأما بالن�سبة ملعنوياتهم، فاملقارنة مع الوليات 
املتحدة، ل ُيعترب الرتابط هو ال�سبب. ل ميكن ال�ستنتاج من هذه 
التطورات املتباينة اإّل اأّن التعديل بالنتائج يح�ّسن الر�سا املهني 

و مكانة املدر�سني، لكن ميكن ا�ستنتاج اأّن العك�ص ممكن جّدا.

 تعديل حتى يبلغ الكل القاعدة امل�سرتكة
املدر�سة  يف  الفقراء  اأو  جّدا  ال�سعفاء  التالميذ  حالة  ُتلزم 
تعديل  تخّيل  فيجب  اإليهم.  بالنتائج  التعديل  توجيه  الفرن�سية 
يكون هدفه �سمان اأن ل ُينهي اأي تلميذ متدر�سه البتدائي من 
امل�سرتكة  القاعدة   « هذه  ُت�سكل  التي  الكفاءات  و  املعارف  دون 
من املعارف و الكفاءات و الثقافة» و التي يجب على كل التالميذ 

اكت�سابها خالل متدر�سهم ح�سب قانون الرتبية لـ 2013. 
حاليا، تقوم هذه القاعدة بدورها ب�سكل ناق�ص ل�سببني خا�سة. 
 No child left « الأمريكي  القانون  مع  ت�سرتك  فهي  من جهة، 
هدف  حتديد  خطاإ  يف  طفل(  اأي  عن  التخلي  )عدم   « behind

بعيد املنال. و تقول الن�سو�ص الر�سمية اخلا�سة بالقاعدة نف�سها 
الكفاءات. فمن املحتمل جّدا  التالميذ بكل  اأح�سن  يتمّتع  اأّنه ل 
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القاعدة،  تلك  بلد  اأي  يف  جّدا  ال�سعفاء  التالميذ  يبلغ  لن  اأن 
املئوية  املكتوب،  فهم  ففي  عدالة.  الأكرث  البلدان  ذلك  يف  مبا 
 %  5 اأدناها  يتواجد  التي  النتيجة   -  PISA 2009 لـ  اخلام�سة 
من التالميذ الأ�سعف جّدا- هي على �سّلم متو�سط 500 و معيار 
الت�ستت 100، 305 بفرن�سا، �سد 382 بفنلندا و 400 بكوريا،  
القت�ساديني  التنمية  و  التعاون  منظمة  اإىل  املنتميان  البلدان 
OCDE اأين هو مرتفع جّدا. اإن فارقا كهذا، حوايل 100 نقطة، 

القاعدة  اأّن  العتقاد  تلميذ يف عامني. ميكن  يتعّلمه  اأعلى مما 
امل�سرتكة التي حُتدد تقريبا هذا امل�ستوى املطلوب �ستكون هدفا 
جّد طموح و لكن جدَّ واقعي على ما ُي�سري اإليه التعريف احلايل 

للقاعدة الفرن�سية.
من جهة اأخرى، و يف املقابل،  ميكننا القول اإّن تقدير بلوغ هذه 
القاعدة ال�سرورية  غري �سارم، كما ُتعترب متابعة تقّدم التالميذ 
نهاية  يف  القاعدة،  يف  التحّكم  اإن  كثريا.  تقريبية  اجتاهها  يف 
التعليم املتو�سط،  يوؤكده جمل�ص الق�سم ل الختبار الر�سمي. اأّدى 
هذا الإجراء يف 2011 اإىل اأن 90 % من املرت�سحني يف �سهادة 
امل�سرتكة  القاعدة  يف  يتحكمون  باأّنهم  اأعلن  املتو�سط،  التعليم 
اإي�سال  هدف  تقريبا  �سنبلغ  هذا،  على  و  املعارف.  و  للكفاءات 
جيل باأكمله مل�ستوى القاعدة امل�سرتكة، مّما يجعل من القاعدة 
العتبار  بعني  الأخذ  مع  خا�سة  الطموح،  قليل  معيارا  املذكورة 
يف  ال�سعفاء  اجلّد  تالمذتنا  قاعدة  عن  �سابقا  تو�سيحه  مّت  ما 

جمالت  PISA الثالث.
اإذن يجب اإعادة النظر ب�سرامة يف تعريف القاعدة و تقدير مدى 
بلوغها. و يتطّلب التعديل بالنتائج املوّجه »للقاعدة» اأن ُيحدد يف 
املتعلقة  الكفاءات  و  املعارف  مواد  كل  يف  و  درا�سي  م�ستوى  كل 
امل�سار    « يف  هو  التلميذ  اأّن  اإىل  فيهما  التحكم  ي�سري  والتي  به 
متدر�سه  نهاية  يف  القاعدة  اكت�ساب  اإىل  يوؤدي  الذي  ال�سحيح» 
الإجباري. اإن لإعداد هذه الختبارات تكلفة، اأكرث و�سوحا لكنها 

لي�ست بال�سرورة باهظة مقارنة بالتقييمات الر�سمية احلالية.
على جهاز التعديل املبني على هذه الختبارات اأن يخ�سع للت�ساور 
التوجيهية  املبادئ  بع�ص  اقرتاح  ميكن  بالتايل  و  الفاعلني.  مع 

لهذا املو�سوع: 
من  التالميذ  توجيه  يتوّقف  موؤ�س�سات؟  اأم  مدّر�سون  اأ(- 
يف  م�سرتكة  قاعدة  نحو  التوجه  م�سار  يف  معنّي  م�ستوى 
و  كثريين.  على  الثانوي،  يف  و  واحد  اأ�ستاذ  على  البتدائي 
ميلكها  ل  موؤ�س�ساتهم،  مدّر�سي  جتاه  �سالحيات  للمدراء 
اأن  املنا�سب  فمن   البتدائية،  املدر�سة  مديرات  و  مديرو 

يتوجه التعديل نحو  املدّر�سني يف البتدائي و نحو املوؤ�س�سات 
يف الثانوي.

اأمريكية  اأبحاث  تقرتح  لّينة؟  اأم  �سديدة  حتفيزات  ب(-  
للمقاطعات  بينما،  ال�سديدة.  للتحفيزات  فعالية كبرية جّدا 
الكندية التي مُتار�ص حتفيزات لينة، منظومات تربوية عادلة 
لني  �سكل  اقرتاح  اإىل  يدعو  و هذا  الوقت.  نف�ص  فعالة يف  و 
 - املوؤ�س�سات  اأو   - املدّر�سون  املثال،  �سبيل  على  للتحفيز. 
حني يبلغ عدد قليل من  تالميذهم يف نهاية ال�سنة، �سنتني 
لتقييم  يخ�سعون  القاعدة»  نحو  »الطريق  عتبة  متتاليتني، 
اإىل  التقييم  هذا  يوؤدي  املفت�سني،  و  النظراء  بني  يجمع 
اأو بني  و مفت�سه،  الأ�ستاذ  ُتعتَمد خالل مقابلة بني  تو�سيات 
املدير ومديرية الرتبية، بح�سور م�سوؤول التقييم، حيث يتم 

مراجعة التنفيذ.
ميكن اقرتاح �سيا�سات اأخرى، اأكرث توافقية من �سكل جديد من 
التعديل، من اأجل حت�سني العدالة يف املدر�سة الفرن�سية. تقرتح 
الإجباري،  التدري�ص  متديد  الغر�ص  لهذا  التجريبية  الدرا�سات 
التخفي�ص من الإعادات ، التقلي�ص من حجم الأق�سام يف املناطق 
يف  التدخل  املدر�سية،  املوؤ�س�سات  بني  التفرقة  حيث  املحرومة، 
التقريب  التوّجه نحو »مدر�سة قاعدية»،  الطفولة اجلد مبكرة. 
�سيكون  ت�سخي�سي  تعليم  و ممار�سة  املتو�سطات  و  املدار�ص  بني 

على الأرجح مفيدا جّدا للعدالة يف التعليم.
اإًذا ملاذا الدفاع عن التعديل بالنتائج؟

اأّول لأّنه، اإذا كانت درا�ستنا �سحيحة، ُنعالج امل�سكل الذي ي�سبب 
تدهور العدالة و على العك�ص، عدم معاجلة هذا امل�سكل قد ُيقّلل 
من تاأثري ال�سيا�سات التي ذكرناها، و اأي�سا عموما، كل �سيا�سة 

لزيادة الو�سائل.
مات التعليم على املدى  كما اأّن التعديل بالنتائج اأهل لت�سجيع تقدُّ
الطويل. و ميكن اأن يوؤدي اإىل احرتافية اأكرث تاأكيدا للمدر�سني، 
من خالل نظام مدر�سي مزود من جهة باأبحاث جتريبية دقيقة 
مات التالميذ. يف الدول التي مّت تطبيق  و تقييمات منتظمة لتقدُّ
م كبري يف الأبحاث حول فعالية التعليم  ذلك، كان م�سحوبا بتقدُّ

و يف اإي�سال نتائجه للممار�سني.
اأعوان  اأن  التعديل  يعني هذا  �سيا�سية.  الأ�سا�سية  و لكن احلجة 
املدر�سة  يتقّبلون اعتبار اأنهم من الواجب عليهم تقدمي عرو�ص 
حال لتقييمها من ِقبل اجلمهور اأو الإدارة التي متثلهم. �ستعترب 
الاّلزمة  املمّيزات  من  كواحدة  فاأكرث  اأكرث  الأخالقية  هذه 

للمدر�سة يف جمتمع دميقراطي. 



48

املكت�سبات(  ملتابعة  الدويل  pisa )الربنامج  نتائج حتقيق  تعّزز 
املدر�سة  عليها  كانت  التي  القدمية  الو�سعية   ،2012 لعام 
فيها  ازداد  الفعالية،  قليلة  مدر�سة  اعتربت  التي  و  الفرن�سية، 
اأكرث  عددهم  تزايد  والذين  ال�سعفاء،  التالميذ  بني  الفرق 
فاأكرث، و التالميذ النجباء، و الذين انخف�ست ن�سبتهم. اأ�سبحت 
الدول  جمموعة  مع  مقارنة   « عادلة  غري   « الفرن�سية  املدر�سة 
املتقدمة، مدر�سة اأين تتوّقف نتائج و م�سار التالميذ على الأ�سول 
و  املن�سود  الهدف  مع  متاما  املتنافية  القت�سادية،  الجتماعية 
املتعّلق بتكافوؤ الفر�ص. �سمحت درا�سات متنوعة من التيّقن اأن 
اأحد الأ�سباب الرئي�سية لهذا اخللل يكمن يف الفروق الجتماعية 
و العرقية املتنامية بني املوؤ�س�سات، و التي تفاقمت، حاليا، بفعل 
مرونة نظام حتويل التالميذ يف الإكماليات و الثانويات. و فعال 
اأفكار تدور حول هذه الق�سية يف املجتمع الفرن�سي.  فقد بداأت 
اختيار  يف  الأولياء،  حلرية  �سيكون  اأّنه  من  القتناع  بينها  من 
املوؤ�س�سة املدر�سية، تاأثري اآيل يف حت�سني الأداء املدر�سي املتو�سط 
توجيه  معوقات  اإهمال  يف  �سيتمثل  اآخر،  اعتقاد  و  للتالميذ. 
يف  املدر�سية»  »اخلريطة  بـ  ن�سميه  )ما  قريبة  ملدر�سة  التالميذ 
بني  و  التالميذ  بني  الالم�ساواة  اآليا  �سيطّور  الذي  و  فرن�سا( 
الوطنية  للرتبية  العامة  املفت�سية  من   كّل  ُكّلفت  املوؤ�س�سات. 
)IGEM( و اإدارة الرتبية الوطنية و البحث )IGAENR( بتقييم 
مدى تاأثريات مرونة هذه املعوقات على العائالت، و املقّرر عام 
2007 من قبل احلكومة. اإّن التقرير املقدم للوزارة ، اإىل جانب 

منها  الوطنية  حاليا،  عندنا  تتوّفر  التي  الدرا�سات  و  الأبحاث 
طرق  بني  معّقدة  عالقات  و  متباينا  م�سهدا  ي�سف  الدولية،  و 

م�سهد  للتالميذ،  املدر�سي  الأداء  و  امل�ساواة  و  املوؤ�س�سة  اختيار 
�سنعمل هنا جاهدين على تو�سيحه.

» اخلريطة املدر�سية » ت�سيري العر�ض و الطلب املدر�سيني
اأيامنا هذه يف فرن�سا و يف بع�ص  ن�سمي اخلريطة املدر�سية، يف 
العر�ص  حتديد  اإىل  الرامية  الأحكام  جمموعة  الأخرى،  الدول 
املدر�سي العام و معاجلة الطلب الرتبوي للعائالت. يف الأ�سل ) 
مر�سوم 29 دي�سمرب 1958 املوؤ�ِس�ص للجان الأكادميية للخريطة 
تخطيط  الإدارة،  اإ�سراف  حتت  بو�سع،  الأمر  يتعّلق  املدر�سية( 
حتديد  املوؤ�س�سات،  بناء  و  متوقع  العر�ص:  )منهجية(  تنظيم  و 
من  و  اختياري،  و  متخ�س�ص  تعليم  اإدراج  ال�ستقبال،  قدرات 
ثّمة التوزيع العادل للو�سائل. و من جهتهما، فاإّن معاجلة الطلب 
اأن كانا يف التعليم الثانوي من  الرتبوي و حتويل التالميذ، بعد 
 1963 �سنة  عهدا  قد  طويلة،  ملّدة  املوؤ�س�سات  مدراء  م�سوؤولية 
اأدرك  الأخرية،  الآونة  يف  الوطنية.  للرتبية  الإقليمية  لالإدارة 
اأّن كاّل من حتديد العر�ص العام و معاجلة طلبات  الراأي العام 
العائالت يعتربان جانبا نف�ص امل�ساألة؛ هذا ما جعل العامة من 
عن  للتعبري  املدر�سية  اخلريطة  كلمة  ح�سريا،  يتبنون،  النا�ص 

هذه امل�ساألة.
مع ذلك، ل يقت�سر الطلب الرتبوي للعائالت على معوقات هذه 
لأّن  ثّم  لها،  بخا�سع  لي�ص  اخلا�ص  التعليم  لأّن  اأّول  اخلريطة؛ 
العائالت تتبنى طرًقا متنوعة لتجّنبها، يف حني ت�سعى املوؤ�س�سات 
اإىل تطوير ا�سرتاتيجيات جلذب اأو اإبعاد بع�ص التالميذ؛ و اأخريا 
لأّن العديد من الوزراء، و منذ 1984، قاموا بو�سع اأحكام ق�سد 

تقييم سياسة عامة في فرنسا
تحويل التالميذ  في المؤسسات 

المدرسية
 ،Jean�Pierre OBIN جون بيار اأوبان

مفت�ض عام للرتبية الوطنية – فرن�سا
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التخفيف من هذه املعوقات )الأخرية منها كانت يف 2007(، و 
م�ساألة  عن  بالتغا�سي  بالطلب  تاأمل  التي  للعائالت  ت�سمح  التي 
�سمت  اإذا  ذلك،  على  عالوة  قريبة.  ملوؤ�س�سة  التالميذ  حتويل 
»اخلريطة املدر�سية مع اإمكانية الرتخي�ص» يف اخلارج، اأكرث من 
ثلثي الدول املتقدمة و اأّن   10 % منهم يعرفون نظام » اخلريطة 
 OCDE املدر�سية بدون اإمكانية الرتخي�ص » فاإّن الكثري من دول
اخلريطة  دون  تعمل  القت�ساديني(  التنمية  و  التعاون  )منظمة 
املدر�سية. و بذلك ُيحّول التالميذ عن طريق » اختيار حّر »كامل 

جلزء منهم و منظم من قبل الإدارة للجزء الآخر.

امل�ساواة و الأداء، مفهومان ذوا اأهمية يف تقييم 
املنظومات

الدولية.  التقييمات  يف  ال�ستعمال  كثري  الأداء  م�سطلح  يعترب 
اإّل اأنه مل ُيتنب يف فرن�سا اإّل موؤخرًا، بحيث اأنه كثريا ما ف�سلنا 
م�سطلح  يقدم  بالرتبية.  تعّلق  ما  كّل  عن  للتعبري  نتائج  كلمة 
مّت  باملناف�سة:  املتعّلقة  تلك  الأوىل  اإ�سافية،  الأداء ثالث دللت 
ا�ستعارة الكلمة من الإجنليزية يف القرن التا�سع ع�سر، ا�ستعمل 
تتعّلق  الثانية  الدللة  الريا�سة.  يف  ثم  ال�سباق  م�سمار  يف  اأّول 
للتعبري  الع�سرين  القرن  بداية  ا�ستعمل امل�سطلح  بالتكنولوجيا، 
فيما  اتخاذه  مّت  الذي  املعنى  ما،  جلهاز  املثلى  الإمكانيات  عن 
معنى  اأخريا  و  الب�سرية».  الآلة   « التجريبي  النف�ص  علم  بعد يف 
اإجنليزي اآخر ي�ستعمل يف اأيامنا هذه بالفرن�سية، و هو التمثيل، 
و  معدل،  و  ب�سيطة  عالمة  الأم�ص،  فنتيجة  الفني.  املعر�ص  يف 
بالتايل ميكن اأن تكون �سرية و �سخ�سية؛ على خالف اأداء اليوم 
من  ت�ستلزم  مناف�سة؛  اإىل  بدورها  توؤدي  مقارنة  يقت�سي  الذي 
اأن  ينبغي  كما  موؤ�سرات،  و  اختبار  اأجهزة  مقيَّمة  تكون  اأن  اأجل 
كما  فرديا  الأداء  يكون  اأن  فّعالة. ميكن  تكون  عامة حتى  تكون 
و  ق�سم  اأو  بتلميذ  �سواء  الأمر  ويتعّلق  جماعيًا:  يكون  اأن  ميكن 
اأّن ل قيمة له هنا اإذا  بالتايل مبوؤ�س�سة اأو حتى اأي�سا ببلد، بيد 
مل يتم مقارنته و تقّييمه )تقديره( ب�سكل دقيق، و من ثمة ن�سره. 
مّما جاء الأداء؟ اإذا ما و�سعنا م�ساألة جهاز التقييم )التقدير( 
نف�سه، جانبا، نعلم اأنه يعتمد على ثالث جمموعات من العوامل. 
للتالميذ،  الفردية   « املواهب   « ال�سخ�سية،  ال�سفات  اأّول، 
الجتماعي  ال�سياق  ثانيا،  �سخ�سياتهم؛  جمهوداتهم،  عملهم، 
اجلغرافية؛  و  الثقافية  القت�سادية،  العائلية،  بجوانبه  الثقايف 
تاأثري  املوارد و خا�سة  املدر�سة و حميطها، مع م�ساألة  اأخريا،  و 

املوؤ�س�سة ال�سهري )...(.

ال�سكلي  التكافوؤ  مبداأ  كان  ما  اإذا  امل�ساواة.  فكرة  تاأتي  هنا  من 
بامل�ساواة  املتعّلق  ذاك  فاإّن  للتطبيق،  بالأحرى  اأو  للفهم،  �سهال 
لالإدراك،  �سهولة  اأقل  التناف�ص،  يف  العدالة  الإن�ساف،  مبعنى 
كما بينته درا�سة اأجراها  François Dubet حول هذه امل�ساألة. 
ففي فرن�سا، نق�سد عادة » بتكافوؤ الفر�ص » هدف طموح العدالة 
هذا. اإذا فّكرنا جّيدا يف bel oxymore، رماة الرند، ندرك اأّن 
لهم نف�ص فر�ص الفوز؛ لكن التناف�ص املدر�سي لي�ص بلعبة حظ و 

ل ميكن جعل » فر�ص » البع�ص و البع�ص الآخر مت�ساوية )...(
يعترب مفهوم امل�ساواة جزءا من املفردات ال�سائعة يف الدرا�سات 
الدولية، و ب�سكل خا�ص يف املجال الرتبوي، و نعني بها؛ نظام ل 
يفرق كثريا بني التالميذ و بني اأفواج التالميذ. عالوة على ذلك، 
تتميز امل�ساواة باملقاربة » بالفر�ص »، وذلك بالرتكيز، لي�ص على 
ظروف متدر�ص التالميذ، و اإمّنا على نتائجهم و اأداءهم، لي�ص 
 Antoine على نقطة انطالق، و اإمّنا على �سورة الو�سول. اأ�سار
Prost، و هذا منذ فرتة طويلة، على اأّن دمج الثانوي و البتدائي 

1975، يف فرن�سا، مل يعد بفائدة على  العايل الذي حدث عام 
تالميذ الطبقات ال�سعبية: نظام ل ميّيز كثريا بالرغم من ذلك 

مل يحقق امل�ساواة املرجوة.
اإّن هذا البناء املدر�سي للم�ساواة، القائم على اأداء التالميذ، قد 
الرتكيز على  و طموحنا هنا هو  الأجهزة.  تنوع يف  حدث جراء 

واحد منها: طرق اختيار املوؤ�س�سة املدر�سية.
الأداء، امل�ساواة و الختالط

الأمر  بادئ  يف  �سندر�ص  املدر�سة،  اختيار  لق�سية  التطرق  قبل 
الطريقة التي ميكن لنا ربط ظروف التمدر�ص باأداء التالميذ. 
�سنعتمد هنا على درا�ستني تو�سيحيتني، واحدة وطنية و اأخرى 

دولية.
ب�سكل  ت�ستند  و  فرن�سا،  على  الأوىل  الدرا�سة  ترتكز  الواقع،  يف 
خا�ص اإىل النجاح الفارقي للتالميذ يف حميطات خمتلفة، مقّيمة 
)مقّدرة( خا�سة بنتائجهم يف امتحان �سهادة التعليم الأ�سا�سي 
لعام 2001. يعتمد باحثو هذه الدرا�سة، الكمية و النوعية يف اآن 
واحد، على »النتائج املتوقعة» من التالميذ. يربز هوؤلء العالقة 
املوجودة بني م�ستويات الكت�ساب و م�سارات التالميذ من جهة، 
املناطق   ( الإقليمية  الجتماعية  الديناميات  اأخرى  جهة  من  و 
حتدث  التي  )التفاعالت  املدر�سية  و  احل�سرية...(  اأو  الريفية 
Yvelines )Ver� منطقة تعر�ص  القريبة(.  املوؤ�س�سات   بني 

sailles(فروق اجتماعية كبرية بني الأحياء و الإكماليات، كما و 
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اأن نتائج موؤ�س�ساتها يف امتحان �سهادة التعليم الأ�سا�سي متدنية 
كثريا )3.8 نقطة( مقارنة مع تلك املتوقعة. يف املقابل

la Loire ( Saint-Etienne) ، الأكرث حت�سرا من بني املقاطعات 

املتمّيزة بنجاح مدر�سي عال، ت�سري اإىل 3.4 نقطة، و تعترب نتيجة 
اأكرث من املتوقع قد مّت احل�سول عليها يف امتحان �سهادة التعليم 
الأ�سا�سي، و نف�ص ال�سيء بالن�سبة ل�سهادة التعليم املتو�سط و كذا 
البكالوريا، و هذا راجع، ب�سكل خا�ص، لأداء التالميذ يف مناطق 
 ،Stéphanoise ناحية  تقدم  حني  يف   .)ZEP(اخلا�سة الرتبية 
خ�سائ�ص اجتماعية مكانية جّد خا�سة. من جهة، الال�ستقرار 
الجتماعي )الفقر(: فهي ت�سمل عدة مناطق ح�سرية ح�سا�سة 
الدخل  ذوي  العاملني  و  البطالني  ن�سبة  فيها  جتاوزت   )ZUS(
املحدود )RMI( �سعف املتو�سط الوطني. ولكن من جهة اأخرى، 
ما  قليال  احل�سرية  النق�سامات  فاإّن  الباحثون»  يالحظه  كما 
املتماثلة،  الفرن�سية  ال�سواحي  معظم  مع  مقارنة  فيها  حلظت 
كما و اأّن �سيا�سات التجديد احل�سري �ساهمت يف املحافظة على 
هذه الو�سعية ». يعترب، اإذا، منوذج Stéphanois الأكرث فعالية 
اأّن الختالط الجتماعي  اإذ  Versaillais؛  و م�ساواة من منوذج 
بتباين  متعّلق  مالئم  بيداغوجي  بتكّفل  املرتبطان  املدر�سي،  و 
املوؤ�س�سات و الأق�سام، يبدو كعامل اأداء �سامل و م�ساواة اجتماعية 

قّوي.
توؤيد الدرا�سات الدولية هذه اخلال�سة، و التي قّدم من خاللها 
2008. ففي  Georges Felouzis درا�سة تلخي�سية نهاية عام 

الجتماعي،  العامل  هذا  ح�سب  العادلة،  الأنظمة  تتميز  الواقع، 
الآن،  راأيناه  امل�ستوى الجتماعي كما  بن�سبة متييز �سئيلة، على 
هذا من جانب، و من جانب اآخر على م�ستوى الهياكل املدر�سية. 
الدويل  )الربنامج   pisa حتقيق  اإىل  بال�ستناد  الباحث،  ي�سرح 
العاملني  ربط  خالل  من  النتيجة  هذه   ،) املكت�سبات  ملتابعة 
فكّلما  التالميذ:  الأّول يف طريقة �سم  يتمثل  الثنني.  البنيويني 
اأهمية  قلت  كّلما  اأكرث،  متباينة  الأق�سام  و  املوؤ�س�سات  كانت 
و  ال�سمالية  الدول  عند  احلال  هو  هذا  و  النتائج،  و  امل�ساواة 
الدول ال�سكندينافية. اأما الثاين فيتعّلق بالأنظمة...، اأين يعترب 
ما  يف  �سّيقا  جّيد»  ب�سكل  املوجهني  غري   « التالميذ  تعّلم  زمن 
الأملانية  املدار�ص  يف�ّسر �سعف م�ساواة  العامة، ما  املواد  يخ�ص 
على  الجتماعي،  الدمج  اإذا،  يعترب،  البلجيكية.  و  النم�ساوية  و 

ال�سعيد الدويل كما يف فرن�سا، �سرط قاطع لتحقيق امل�ساواة. 
 

اختيار املوؤ�س�سات، العدالة و الأداء
اختيار  تاأثري طرق  مل�ساألة مدى  مبا�سرة،  نتطرق،  اأن  لنا  ميكن 
الأداء  و  العدالة  اأ�سا�ص  على  التالميذ  حتويل  و  املوؤ�س�سات 
يف  و  املرنة  املدر�سية  اخلريطة  طريق  عن  فرن�سا  يف  املدر�سي، 
النظر  وجهة  من  انطالقا  اأخرى.  اإجراءات  خالل  من  اخلارج 

هذه، و باعتبار مدينة Saint-Etienne اإىل جانب مدينة
 Dunkerque، و منذ 1984، اأّول منطقة غري منظمة قطاعيا، 
فهي تتجنب اإعطاء ا�ستنتاجات مت�سرعة جّدا حول الرابط الآيل 

بني املرونة و العدالة.
باحث  ملدّر�ص  ترجع  الأوىل  درا�ستني،  اإىل  اأي�سا  هنا  ن�ستند 
بلجيكي Nico Hirtt، و ترتكز على عالقة الختيار احلر للعائالت 
و  الأوروبية.  البلدان  يف  املدر�سي  لالأداء  الجتماعي  بالتحديد 
 Nathalie Mons الثانية درا�سة قامت بها اجلامعية الفرن�سية 
و التي ت�ستند عموما اإىل تاأثري طرق اختيار املوؤ�س�سات يف الدول 

املتقدمة.
ملتابعة  الدويل  pisa )الربنامج  Nico Hirtt على حتقيق  يعتمد 
الريا�سيات  لتقييم  التالميذ  نتائج  املكت�سبات (، فانطالقا من 
الجتماعي  التحديد  موؤ�سر  العدالة،  موؤ�سر  يحدد   ،2003 عام 
فنلندا  ت�سدر  هذا  من  يتبنّي  و   ،)IDS( الريا�سيات لالأداء يف 
التي  فرن�سا  على عك�ص  الأوروبية  الدول  ترتيب  قائمة  بلجيكا  و 
اختيار  حرية  موؤ�ّسر  الباحث  يقّدر  الأخرية.  املراتب  احتّلت 
املوؤ�س�سات )ILC( التي تدمج ثالثة اأجهزة لكّل بلد و التي تتمثل 
و  اخلا�ص  التعليم  اأهمية  عمومية،  موؤ�س�سة  اختيار  طرق  يف: 
اإًذا،  الإح�سائية،  الدرا�سة  تظهر  للموؤ�س�سات.  املتو�سط  القرب 
ال�سعيفة؛  الختيار  و حرية  القوية  العدالة  بني  العالقة اجلّيدة 
اأين يحدث الختيار امل�سبق و التمييزي  اأملانيا،  اإذا ما ا�ستثنينا 

للتالميذ. 
حرية  تعترب  اأين  لبلجيكا،  اخلا�سة  الو�سعية  نالحظ  كما 
الت�سجيل بالكاملة و التعليم اخلا�ص بالأغلبي، و اأين تزيد كرثة 
يف  الت�سجيل  طرق  اإذا،  تظهر،  الختيار.  حرية  من  املوؤ�س�سات 

التعليم العمومي كعامل من عوامل العدالة املدر�سية.
التالميذ  لأداء  الجتماعي  التحديد  و  العائالت  اختيار  حرية 

Nico Hirtt ح�سب
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حتمل اأعمال Nathalie Mons طموحات اأو�سع: اأّول لأنها تدرج معطيات اأكرث و تعالج جمموعة الدول املتقدمة؛ ثانيا، كونها ت�سعى اإىل 
حتديد تاأثريات طرق الختيار و اقرتاح منط، �سبق ذكره اأعاله. و �سنقت�سر هنا، على عر�ص ا�ستنتاجني اأ�سا�سيني اثنني.

بادئ ذي بدء، نالحظ اأّن حرية طرق اختيار املوؤ�س�سات  ل توؤدي اإىل حت�سني فّعالية نظام ما. ب�سكل اأو�سع » ل يوجد اأي جهاز ت�سجيل، 
مينح للعائالت حرية اأكرث، مرتبط بالأداء العام العايل حتّدد الباحثة، و هذا لأّن  تنّوع املجهودات البيداغوجية للتالميذ ال�سعفاء 
نادرا ما كان حا�سرا ». يف حني، ا�ستفاد التالميذ الأكرث كفاءة من هذه الأنظمة الليربالية، اأين اأمكنهم الن�سمام ملوؤ�س�سات النخبة 

بكّل �سهولة.
ثانيا، اإذا ما كانت اأنظمة التحويل ال�سلطوية النادرة )كما هو احلال يف اليابان، كوريا اجلنوبية و اليونان( عادلة، فاإّن الدول التي 

تعمل باخلريطة املدر�سية لي�ست بالعادلة و ل بالكفوؤة مقارنة مع تلك التي و�سعت الختيار احلّر املنّظم )...(
اإذا ما اتبعت خمطط معنّي، ب�سكل خا�ص تنظيم الإدارات املدر�سية  Nathalie Mons، فاإّن �سيغ حرية الختيار،  اأخريا، و ح�سب 

لرغبات الأولياء، ميكن اأن تكون اأكرث عدالة من نظام اخلريطة املدر�سية )اجلدول التايل(

Nathalie Mons الأنظمة املختلفة للت�سجيل يف موؤ�س�سة ما ح�سب



52

نحو ا�ستخدام ُمدَمج لتكنولوجيات الإعالم و الت�سال
  OCDE ن�سبة دول

التاأثرياتالتعليقاتمبا يف ذلكاملعنية

اخلريطة املدر�سية 
100 % تقريباالدقيقة

كوريا، اليابان، هونغ 
كونغ، اليونان

التحويل املت�سّلط للتالميذ 
من دون اأية اإمكانية 

ترخي�ص.
النظام املت�سّلط، 

العادل و الفّعال عموما.

اخلريطة املدر�سية مع 
37 %اإمكانية الرتخي�ص

فرن�سا )قبل 
2007(، الربتغال، 
اأملانيا، النم�سا، ثلث 
املقاطعات الأمريكية

فح�ص ال�سلطات املحلية 
للرغبة يف الرتخي�ص وفق 

معايري متنوعة )بيداغوجية، 
عائلية...(

نظام غري عادل و قليل 
الفّعالية.

حرية الختيار التامة 
25 % تقريباللعائالت

بلجيكا، هولندا، 
املجر، الت�سيك، 
اأ�سرتاليا، زيلندا 

اجلديدة.

البلد اأين تنجم هذه النتيجة 
من الت�سوية التاريخية بني 

املجتمعات الدينية و البلدان 
التي تاأثرت من الليربالية 

اجلديدة.

نظام غري عادل و قليل 
الفّعالية، عدا بالن�سبة 

للتالميذ النجباء.

حرية الختيار 
25 % تقريبااملنتظمة

ال�سويد، الدامنارك، 
ربع املقاطعات 

الأمريكية، فرن�سا؟

اختيار الأولياء ...ق�سد 
اإعطاء الأولوية للقرب 
و احلفاظ على اأ�سكال 
الختالط املتنوعة يف 

املوؤ�س�سات.

نظام عادل و فّعال.

اأّول،  هامني.  اثنني  ا�ستنتاجني  بو�سع  الدرا�سات  هذه  ت�سمح 
ما،  بلد  اأو  ما  اإقليم  دخول  و  املوؤ�س�سات  حدود  جتاوز  فبمجرد 
ترتبط العدالة بالأداء؛ ول نالحظ اأّي نظام غري عادل و فّعال يف 
الوقت نف�سه. و بالتايل، يكمن فهم هذه املعادلة الب�سيطة داخل 
الأق�سام: هذا لأّن الختالط  يعّزز العدالة و التي توؤدي بدورها 

اإىل الأداء )...( 
فيما  مرتبطة  املوؤ�س�سة  اختيار  طرق  تكون  اأن  ينبغي  بالتايل،  و 
فاإىل جانب هذا  ما.  بلد  اأداءات  لبلوغ   تكفي  ل  اأنها  اإّل  بينها، 
اإىل  توؤدي  و  تتفاعل  اأن  لها  اأخرى ميكن  تتدّخل عوامل  العامل، 
م�سارات جماعية من �ساأنها اأن تف�سر الفوارق الكبرية التي مّتت 
مالحظتها منها: ال�سيا�سات احل�سرية و الجتماعية )على �سبيل 
املثال Saint-Etienne(، كرثة املوؤ�س�سات و ثقل التعليم اخلا�ص 
بع�ص  ذكر  ميكن  كما  )اأملانيا(،  امل�سبق  الختيار  )بلجيكا(، 
الّلوثرية(،  الثقافة  ذات  ال�سمالية  )الدول  الثقافية  اجلوانب 
كذا  و  الفرن�سي(،  النخبوي  )التقليد  التدري�ص  هيئة  و�سعية 

طموح العائالت جتاه اأولدهم...

يف فرن�سا، الأمل لي�ض باملمنوع
فيما يتعّلق بفرن�سا، يبدو اأّن قانون اإعادة تاأ�سي�ص املدر�سة املوؤرخ 

الجتماعي يف  الختالط  تطوير  اإىل  الرامي   ،2013 8 جويلية 
املوؤ�س�سات، �سي�سنف بالدنا، من الآن ف�ساعدا، من بني الدول 
ينبغي  هل  ذلك،  على  عالوة  املعدل»  احلّر  لالختيار   « املطّبقة 
لهذا التوجيه اأن ت�سّجعه الإدارة املركزية لوزارة الرتبية الوطنية  
وعلى  الواقع،  يف  املحليني؟.  امل�سوؤولني  بانخراط  اإي�ساله  معُ 
ال�سعيد الدويل، تتعّلق املوؤ�سرات الوحيدة املتوّفرة  بعدد طلبات 
تقرير  اقرتاح  فبالرغم من  العائالت.  ر�سا  ن�سبة  و  الرتخي�ص 
املفت�سيات العامة، مل يتواجد، خم�ص �سنوات من بعد، اأي موؤ�سر 
ي�سمح مبتابعة تقّدم ن�سبة الختالط الجتماعي للموؤ�س�سات و ل 
اأي جهاز �سعى للح�سول عليه و اإدارته )ت�سيريه( جماعيا و اأخذه 
ال�سعيد  على  اأّما  و  البيداغوجية.  الناحية  من  العتبار  بعني 
املحلي، يقاوم الكثري من الأطر الإدارية و البيداغوجية التخلي 
عن املعايري البيداغوجية القدمية و العمل باملعايري الجتماعية، 
من  العديد  ففي  الثانوي.  للتعليم  النتقال  عند  خا�ص  ب�سكل  و 
مديريات الرتبية، يتّم توجيه التالميذ الثانويني، و الذي يتّم عرب 
النرتنت، ح�سب النتائج املح�سل عليها، و بالتايل تعطى الأولوية 

للتالميذ النجباء فيوجهون اإىل اأح�سن املوؤ�س�سات.   
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ك�سركة متلك   يعترب  الرتبوي  النظام  اأن  هو  التفكري  منطلق  اإّن 
من جهة، خدمات مركزية )املقر( حيث يتم حتديد اخلدمات 
كبريا  عددا  متلك  اأخرى،  جهة  من  و  العامة،  الإنتاج  طرق  و 
اخلدمات  هذه  اإنتاج  ب�سمان  املكّلفة  )املوؤ�س�سات(  الفروع  من 

املحّددة على م�ستوى املقر.
و من اأجل �سمان الوظائف التعليمية  للتالميذ تتلّقى الثانويات 
 - -خا�سة  و  التجهيزات  و  الهياكل  يخ�ص  ما  يف  تخ�سي�سات 

املُ�سَتخَدمني املدر�سني و غري املدر�سني.   
هذه  توزيع  كيفية  حول  خارجي  تقييم  اإجراء  عر�سنا  يقرتح 
اجلزائري  ال�سياق  يف  البالد  ثانويات  ملختلف  التخ�سي�سات 
املتعلقة  التخ�سي�سات  خا�ص  ب�سكل  ي�ستهدف  و  حاليا. 

باملدر�سني.
الواقع، من  التوزيع على م�ستوى  لهذا  تقييم  اقرتاح  اأجل  و من 
مع  املاُلَحظ  الواقع  مطابقة  و  مرجعية  معامل  اقرتاح  املنا�سب 
ما يجب اأن يكون على اأ�سا�ص هذه املعامل. لذلك، و على اأ�سا�ص 
ا�ستخال�ص  ميكن  التوزيع،  يف  العدالة  و  الن�سجام  مفاهيم 

مبداأين ب�سيطني و بديهيني:
عدد  كان  كبريًا،  املوؤ�س�سة  يف  التالميذ  عدد  كان  كّلما   
التخ�سي�سات كبريا من حيث الو�سائل اللوج�ستية        و و�سائل 

الت�سيري )املدر�سني(؛
 اإذا حوت املوؤ�س�سات نف�ص عدد التالميذ يجب اأن يكون لها 

نف�ص التخ�سي�سات من حيث املوارد املادية     اأو الب�سرية.
  ي�سمح هذان املبداآن بتحديد مراجع للمقارنة ق�سد احلكم على 

تخ�سي�ص الو�سائل ملختلف املوؤ�س�سات الثانوية للبالد.
يف هذا الإطار، يتمّثل التقييم امل�ستهدف ،اإًذا – اأول- يف درا�سة 
النموذجية  املثالية  الو�سعية  عن  الواقع  انحراف  حجم  و  مدى 
للمرجعية املعيارية. تقدم هذه املقاربة بالفعل نظرة �ساملة عن 
امل�ساكل املمكنة عند توزيع التخ�سي�سات . اإ�سافة اإىل  التقدير 
�سوؤال  هناك  الإجمالية،  النحرافات  لهذه  الكّمي  و  الواقعي 
تكميلي ميكنه حتديد اإىل اأي مدى ميكن اعتبار هذه النحرافات 
عن املرجع ع�سوائية »بحتة» اأم مهيكلة؟ و بهذا ميكننا tمثال- 
اأي�سا  و  موّحد،  ب�سكل  الوليات  كل  معاملة  تتم  كيف  درا�سة 
من  التي  الو�سائل  تخ�سي�سات  لإعطاء  منوذج  وجود  اإمكانية 
تكون  اأن  العك�ص ميكن  على  )اأو  اأكرث  لة  مف�سّ تكون  اأن  املحتمل 
جّد  ظروف  يف  تعمل  التي  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  لة(  مف�سّ غري 
�سعبة )مثال املوؤ�س�سات التي لديها جمهور من التالميذ املعوزين 

اأو التالميذ الريفيني(.
 بع�ض العنا�سر الإي�ساحية التمهيدية

ترتكز هذه الدرا�سة على عيّنة من 30 ولية، موّزعة على الرتاب 
الوليات  لهذه  الثانوي  التعليم  موؤ�س�سات  كل  اإدراج  الوطني. مت 
متعّلقة  لأ�سباب   - لكن   .1058 التي عددها  و  التحليل  هذا  يف 
بنوعية املعلومات- مّت �سحب 29 ثانوية )حوايل 3%(، لي�سبح 

تفاوت مدى توزيع األساتذة  في مؤسسات 
التعليم الثانوي بالجزائر

روزا حمجوب

م�ست�سارة رئي�سية للتوجيه و الإر�ساد املدر�سي- املعهد 
)INRE( الوطني للبحث يف الرتبية
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العدد 1029 ثانوية. و جتدر الإ�سارة اأي�سا اإىل اأّن العدد املعترب 
الدرا�سية  ال�سنة  خالل  فعليا  حا�سرن  اأ�سخا�ص  هم  للمدر�سني 
و لي�سوا عبارة عن منا�سب مالية، عدا بع�ص احلالت اخلا�سة 
)مر�ص، اأمومة( منعتهم ظروفهم هذه من التواجد يف املوؤ�س�سة 

طوال اأّيام ال�سنة.
العينة؛  ثانويات  بني  املوجود  التنوع  جوانب  بع�ص  اأول  لندر�ص 
فللتنّوع الأّول ُبعٌد جغرايف مع توزع وا�سع على كامل البالد )مع 
وجود تنوع يف بع�ص ال�سياقات املحلّية(. اأما التنوع الثاين فيتعلق 
 )1 )ال�سكل  التايل  البياين  الر�سم  يعر�ص  املوؤ�س�سات.  بحجم 

هذا التفاوت يف املوؤ�س�سات التابعة لـ 30 ولية من عينتنا.

ال�سكل 1: توزيع حجم املوؤ�س�سات الثانوية )30 ولية(

كبري  حجم  ذات  اجلزائرية  الثانوية  املوؤ�س�سات  اعتبار  ميكن 
من   %  21.5 تلميذا.    757 يبلغ  متو�ّسط  عدد  مع  ن�سبيا؛ 
املوؤ�س�سات حتتوي على اأقل من 500 تلميذ، يف حني اأّن لـ 20 % 

اأكرث من 1000 تلميذ تتموقع  اأ�سا�سا يف اأو�ساط ح�سرية
 )65 %(، اأو �سبه ح�سرية )25.5 %)؛ و 9.5 % من املوؤ�س�سات 
الريفيون-  -ل�سيما  التالميذ  من  عددا  اأّن  يعني  هذا  ريفية. 
اأن يتنقلوا للتمدر�ص. و عليه، يعمل ثلثا املوؤ�س�سات  يجب عليهم 
بنظام الن�سف الداخلي )بالن�سبة لـ 11 % من املوؤ�س�سات، اأكرث 
من ثلثي عدد تالميذها ي�ستفيدون من هذا النظام(. اأما النظام 
للتالميذ  الإجمالية  الن�سبة  اأن  اإذ  ن�سبيا؛  نادر  فهو  الداخلي 

الداخليني يف البالد هي اأقل من 2 %.

تتمايز املوؤ�س�سات الثانوية اأي�سا وفقا لعدد املدر�سني العاملني بها 
و طاقم املُ�سَتخدمني من غري املدر�سني. ففيما يخ�ص املدر�سني، 
ي�سّكل متو�سط عددهم يف كل موؤ�س�سةt.45 ؛ و 31.7 بالن�سبة 
مع  بالعالقة  وظائفهم(.  اأو  فئاتهم  كانت  )اأّيا  املدر�سني  لغري 
 16.5 مدر�ص  تالميذ/  حا�سل  متو�ّسط  فاإن  التالميذ،  عدد 
)رقم ميكن اعتباره منا�سبا( و قيمة متو�سطة بـ 24 فيما يخ�ص 

حا�سل تالميذ- م�ستخدم من غري املدر�سني.
 .32.9 بـ  البيداغوجية  الوحدات  املتو�سطة حلجم  القيمة  تقّدر 
يقود و�سع حا�سل لهذا املوؤ�سر و كذا حا�سل تالميذ-مدر�ص اإىل 
لكل  اثنني  �سني  ُمدرِّ يعادل  ما  املتو�ّسط-  –يف  يوجد  اأّنه  تقدير 

وحدة بيداغوجية.
الإجمالية  العينة  على  املتو�سطة  الأرقام  هذه  اإىل  اإ�سافة 
قوّي جّدا بني  تفاوت  امل�ستعملة وجود  املعطيات  تبنّي  املدرو�سة، 

املوؤ�س�سات.
كذلك، يتنوع التفاوت ELENS )حا�سل تالميذ-مدر�ص( من 12 
اإىل 25 )مع ا�ستبعاد احلالت الق�سوى(، اأي من الب�سيط اإىل 

ال�سعف وفقا للموؤ�س�سات من اأجل معدل وطني بلغ 16.4.
كما ُيظِهر احلجم املتو�سط للوحدات البيداغوجية تباينا كبريا 
 50 و   25 بني  يرتاوح  البيداغوجية  الوحدة  حجم  )متو�سط 
تلميذا(. كما يتنّوع حا�سل تالميذ-غري مدر�ص ما بني 20 اإىل 

40 تلميذا.

متو�ّسط حا�سل عدد املدر�سني و عدد الوحدات البيداغوجية هو 
هذا  اأّن  مبا   .2.40 اإىل   1.65 من  يبداأ  جمال  على  ل  ُي�سجَّ  ،2
يف  للزمن  املدّر�سني  ا�ستعمال  ن�سبة  اإىل  ب�سّدة  يرجع  املوؤ�سر 
موؤ�س�سة ما، فهذا يعطينا انطباعا باأّن طرق تقدمي التخ�سي�سات 

للموؤ�س�سات فيما يخ�ص املدر�سني هي دون �سك غري نوعية.
 حتليل التخ�سي�سات باملدر�سني يف الثانويات 

ح�سب عدد تالميذها
بداية، يتم اإجراء حتليل عدد املدر�سني يف موؤ�س�سة ما على اأ�سا�ص 
معيار واحد هو التالميذ املتمدر�سون؛ بعد ذلك ندر�ص احتمال 

تدخل عوامل �سياقية و اجتماعية ب�سكل تكميلي.
خمتلف  توزيع   -2 املرقمان  التاليان  البيانيان  الر�سمان  يبنّي 
التالميذ  عدد   )1 يقاطع  ف�ساء  يف  عينتنا  من  الثانويات 
املتمدر�سني يف موؤ�س�سة و 2( عدد املدر�سني الذين يعملون خالل 

ال�سنة الدرا�سية 2012-2013.
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ال�سكل 2: العالقة بني عدد التالميذ و عدد املدر�سني

املوؤ�س�سات ما بني 600 و 900 تلميذ  

 العينة االإجمالية 

 
اأُن�سَئ الر�سم البياين على الي�سار حول جمموع موؤ�س�سات العينة، 
عدد  التي  املوؤ�س�سات  على  ميينا  البياين  الر�سم  يرّكز  حني  يف 

تالميذها يرتاوح ما بني 600 و 900 تلميذ(.
جند يف الر�سم البياين على الي�سار العالقة الإجمالية التي ت�سري 
عدد  كان  املوؤ�س�سة  يف  كبريا  التالميذ  عدد  كان  كّلما  اأّنه  اإىل 
�سني لها كبريا. اإّن العالقة خطّية و اإيجابية و  املدر�سني املخ�سّ

ذات دللة اإح�سائية للغاية.
للموؤ�س�سات  النت�سار  من  �سيئا  هناك  اأن  جّيدا  نرى  ذلك  مع 

هذه  وجود  اإّن  اأخرى.  جهة  من  املتو�سطة  للعالقة  و  جهة  من 
الر�سم  يف  املتو�سطة  و  الفعلية  التخ�سي�سات  بني  النحرافات 
البياين على اليمني ُيعربَّ عنها –مثال- من خالل املوؤ�س�سة A التي 
لديها 550 تلميذا  و 21 مدّر�سا، يف حني ميكننا - على اليمني- 
قراءة اأّن لكل 550 تلميذا يجب »توفر» 39 مدر�سا. تبنيَّ ال�سّدة 
و   R² التحديد  معامل  طريق  عن  النحرافات  لهذه  الإجمالية 
 R² للقيمة  كتكملة  و  0.864؛  بـ  املدرو�سة  احلالة  ر يف  ُقدِّ الذي 
بعدد  مقارنة  التالميذ  تعداد  ي�سرح  الذي  اجلزء  تقي�ص  التي 

املدر�سني، تعترب القيمة [tR²-1، هنا 0.136 
)13.6 %(، قيا�سا كمّيا مدى حجم الباقي يف الدعم باملدر�سني 
املقدم ملوؤ�س�سات التعليم الثانوي باجلزائر خالل ال�سنة الدرا�سية 

.2012-2013

ميكننا اإدراك مدى حجم هذه البواقي اأف�سل يف اجلزء الأمين 
ذات احلجم  املوؤ�س�سات  ي�ستهدف  الذي   ،2 البياين  الر�سم  من 
الذي يرتاوح بني 600 و 900  تلميذ. نالحظ اإًذا اأّنه من اأجل 
عدد  ييباين  تلميذا،   750 تالميذها  تعداد  يقارب  موؤ�س�سات 
املدر�سني ما بني 35 و 57 )لقيمة متو�سطة، مقدرة على اليمني 
بـ 47(. كذلك، اإذا ا�ستهدفنا املوؤ�س�سات التي تعّد 47 مدر�سا، 
نبنّي اأّنه ميكن اأن يتمدر�ص ما بني 650 و اأكرث من 900 تلميذ. 

هذه املتغريات هي جوهرية.  

 اإدخال بع�ض الفوارق املمكنة اإ�سافة اإىل ما 
تعّلق بتعداد التالميذ

 فوارق جوهرية بني الوليات
بّينت النتائج اأّن النتماء اإىل ولية ما ُيحدث فوارق كبرية نوعا 
ما. و هذا ميكن قيا�سه بادئ ذي بدء بكون داخل الباقي العام 
 35% اأي   ،(86.4%  -  91.2%( نقطة   4.8 نقطة(،   13.6(
بلدان  تلك املالحظة يف  باملقارنة مع  الباقي )ن�سبة مهّمة  لهذا 
اأخرى( يتطابق مع فوارق بني الوليات؛ و بالتكامل، هذا يرتك 

%65 لالختالفات داخلها، اأي بني الثانويات املتواجدة فيها.

لقيا�ص، ب�سكل مبا�سر، مدى ما ميكن لهذه الفوارق بني الوليات 
اأن تكون مهّمة، ي�ستح�سن اأي�سا ا�ستهداف الفوارق بني املعامالت 
املتعّلقة بكل ولية يف منوذج التنازل؛ ب�سورة ق�سوى بني وليتي 
اجللفة و الطارف، الفارق ال�سايف حلجم املوؤ�س�سات هو اأكرث من 

15 )-8.16 و 6.91 +(.
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 التاأثري التكاملي املحتمل للعوامل ال�سياقية و 
الجتماعية

يف  املجّندة  املعلومات  وفرة  ب�سبب  و  مبا�سرة،  ب�سورة  و 
املوؤ�س�سة،  موقع  حميط   ).i متغرّيين  ا�ستعملنا  العمل،  هذا 
و  الريفي  و  ح�سري  �سبه  احل�سري،  املحيط  بني  بالتمييز 
الذين  لل�سكان  الجتماعية  و  القت�سادية  اخل�سائ�ص   ).ii
ُيوؤخذ هذا اجلانب يف احل�سبان  التالميذ؛  اإليهم هوؤلء  ينتمي 
املتو�سطة  املدة  جهة،  من  يدعم،  الذي   ،IECOSOC موؤ�ّسر  يف 
لتمدر�ص �سكان البلدية التي تتموقع فيها املوؤ�س�سات، و من جهة 
اأخرى، م�ستواهم القت�سادي ) بالعتماد على دخلهم و ظروف 

حياتهم(.
بّينت نتائج التحاليل i.( اأّن ال�سياق ال�سو�سيو جغرايف للموؤ�س�سة 
ميار�ص –حقيقة- تاأثريا معتربا اإح�سائيا و كبريا ميكن مالحظته 
من خالل الدعم باملدر�سني، و ii.( اأّن هذا التاأثري لي�ص تعوي�سا 
للفوارق يف ال�سعوبات الكبرية للموؤ�س�سات من اأجل اأداء مهمتها، 
بل اإّن اأقّل دعم للموؤ�س�سات التي �سياقها اخلارجي �سعب، هو من 

النوع الذي قد يفاقم هذه ال�سعوبات ب�سكل كبري.

 فوارق اأكرث نوعية يف تنّوع الدعم باملدر�سني
رت  َتوفَّ الدرا�سة،  هذه  �سياق  يف  املجّندة  املعطيات  بني  من 
بني  بالتمييز  القانوين،  و�سعهم   ).i هما  للمدر�سني  خا�سيتان 
الأ�ساتذة املر�سمني، املرتب�سني و املتعاقدين و، من جهة اأخرى، 

ii(  نوعهم.

 فوارق فيما يخ�ض ن�سبة املدر�سني غري املر�سمني
بع�ص  ميار�ص  املوؤ�س�سة  حجم  اأّن  اأول  النمذجة  نتائج  تبنّي   
التاأثري على ن�سبة املدر�سني غري املر�سمني مع ميول اإىل جعل هذه 
الن�سبة تنق�ص تدريجيا بقدر اعتبار املوؤ�س�سات الكبرية احلجم، 
املر�سمني  غري  املدر�سني  ن�سبة  اأّن  متقارب،  ب�سكل  تبنّي،  كما 
�سئيلة اأكرث يف املحيط احل�سري من املحيط �سبه احل�سري، و 
العليا  الن�سبة  ميلك  )الذي  الريفي  املحيط  يف  منه  �ساآلة  اأكرث 
املدر�سني غري املر�سمني(؛ بالإ�سافة اإىل هذا الواقع اجلغرايف، 
يبنّي كذلك، اأّن ن�سبة غري املر�سمني لديها اأي�سا توّجه جّد معترب 
الجتماعية  و  القت�سادية  اخلا�سيات  تكون  عنما  اأقوى  لتكون 

ل�سكان البلدية موقع املوؤ�س�سة متوا�سعة.

اجلدول 1: ن�سبة املدر�سني غري املر�سمني املقدرة يف موؤ�س�سة وفقا للمحيط اجلغرايف و امل�ستوى ال�سو�سيو-
اقت�سادي لبلدية التموقع

املحيط اجلغرايف للبلدية
موؤ�سر اخلا�سيات القت�سادية و الجتماعية ل�سكان بلدية اأين مت تاأ�سي�ص املوؤ�س�سة الثانوية

»مي�سور»»متو�ّسط»»متوا�سع»

34.1026.4218.74ح�سري

41.8334.1526.47�سبه ح�سري

49.2841.6033.92ريفي

                     
   ُتظهر الأرقام املدّونة يف اجلدول 1 فوارق حجمية جوهرية. فعال، فاإّنه يف موؤ�س�سة ح�سرية تتموقع يف  بلدية حيث القاعدة املتو�سطة 
لل�سكان مي�سورة جند معدل %19 من املدر�سني غري املر�سمني، يرتفع هذا الرقم اإىل %49 يف املعدل يف موؤ�س�سة ريفية تتواجد يف بلدية 
حيث تعترب ن�سبة ال�سكان »متوا�سعة». بالتاأكيد يتعّلق الأمر بحالت ق�سوى؛ لكن اإذا قراأنا اجلدول بطريقة عمودية )لنف�ص امل�ستوى 
ال�سو�سيو-اقت�سادي( اأو بطريقة اأفقية )نف�ص نوع املحيط(، تربز الفوارق، من جهة، كونها بالفعل ت�ستحق الذكر، و من جهة اأخرى 

كّل مّرة على ح�ساب الو�سعيات ال�سعبة.
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 فوارق فيما يخ�ض ن�سبة املدر�سات
و من اأجل هذا املتغري امل�ستهدف، ن�سبة املدر�سات، هناك اجتاه 
الن�ساء  من  اأكرب  ن�سبة  احلجم  كبرية  للموؤ�س�سات  يكون  اأن   ).i
يف هيئة املدر�سني، ii.( اأن يكون للموؤ�س�سات يف الأماكن الريفية 
اأي�سا عددا اأكرب من الن�ساء بني املدر�سني و iii.( اأن تكون ن�سبة 
امل�ستوى  على  ي�سرا  اأكرث  البلدية  تكون  ما  بقدر  اأكرب  الن�ساء 
ب�سكل كبري  اأي�سا  املعطى  يتغرّي هذا  و الجتماعي.  القت�سادي 

من ولية )من جمموعة وليات( اإىل ولية اأخرى.

اخلال�سة
التخ�سي�سات  اأبعاد  خمتلف  بك�سف  قمنا  العر�ص،  هذا  يف 
فوارق  وجود  عن  تعرّب  عاّمة  نتيجة  الثانويات.  يف  باملدر�سني 
هذا  ُيظِهر  التخ�سي�ص.  مناذج  خمتلف  يف  جوهرية  حجمية 

وجود نظام ميكنه اأن يربح الكثري اإذا مّتت معريته.
املوؤ�س�سات  بني  الفوارق  وجود  كالنوع،  اجلوانب  لبع�ص  بالن�سبة 
قد ل تكون لها انعكا�سات عند الوهلة الأوىل. لي�ص الأمر نف�سه 
فيما يخ�ص النحرافات التي تكون يف بع�ص الأحيان كبرية جّدا 
التالميذ.  نف�ص عدد  تدّر�ص  موؤ�س�سات  داخل  املدر�سني  يف عدد 
على هذا امل�ستوى، جند اختالفات يف ظروف التعليم املمنوحة 

بذلك  وا�سعني  فيها،  يتمدر�سون  التي  للموؤ�س�سة  وفقا  للتالميذ 
يف  انح�سرنا  ال�سياق،  هذا  يف  امل�ساواة.  ملبداإ  �سيئا  تطبيقا 
تو�سيحات  توفر  دون  الثانويات،  يف  باملدر�سني  التخ�سي�سات 
بعدد  املتعّلقة  النحرافات  هذه  �ستحدثها  التي  الآثار  حول 
على  بعدها  و  البيداغوجية  الأق�سام  حجم  على  اأول  املدر�سني 
النتائج الأكادميية للتالميذ؛ لكن و دون اأدنى �سك �سينجم عن 
تخ�سي�ص عدد قليل من املدر�سني يف ثانوية معطاة t.( اأق�سام 

مكتظة و ii.( نتائج مدر�سية �سئيلة.
نتاجا  فيها  جند  اإذ  اأخرى،  مّرة  الذكر  ت�ستحق  نتيجة  اأخريا، 
كمونيا معتربا لل�سيا�سة الرتبوية امللمو�سة: بدرا�سة الفوارق بني 
تتاأ�س�ص، من جهة، ح�سب الختالفات  اأنها  املوؤ�س�سات، بتحديد 
من  ي�سرا  اأكرث  مبعدل  يبدو  )بع�سها  الوليات  بني  الكبرية 
اأي�سا  الكبرية  اأخرى، ح�سب الختالفات  و، من جهة  الأخرى( 
بني موؤ�س�سات نف�ص الولية. مما يفرت�ص  تف�سيل اإعادة النظر 
املمنوحة  التخ�سي�سات  حتّدد  التي   ).i الإجراءات  يف  جمددا 
ملختلف الوليات انطالقا من امل�ستوى املركزي و ii.( التي حتّدد 
التخ�سي�سات املمنوحة للموؤ�س�سات انطالقا من مديرية الرتبية 
اأجل  من  و  للنظام  اأف�سل  وظيفي  ان�سجام  اأجل  من  ولية،  لكل 

العدالة فيه.        
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خ�سو�سا  و  التجهيزات  و  بالهياكل  الثانويات  م  ُتدعَّ
و  مدّر�سيها  بعدد  الثانويات  هذه  تتميز  بامل�ستخدمني. و 
غري  امل�ستخدمني  بني  من  منّيز  املدر�سني.  غري  م�ستخدميها 
املدر�سني اأولئك املكّلفني ب�سمان الت�سيري البيداغوجي للموؤ�س�سة 
الذين  و  اأمني مكتبة...(؛  ) املدير، م�ست�سار الرتبية، خمربي، 
و  املقت�سد   ( الإداري  الطابع  عليها  يغلب  وظائف  ميار�سون 
الأمانة(    و اآخرين ميار�سون وظيفة الدعم التقني ) ال�سيانة، 
الداخليات.  و  املدر�سية  املطاعم  يف  العاملني  كذا  و  احلرا�سة( 
خمتلفة  اأنواع  تقدمي  يف  املدر�سني  غري  امل�ستخدمون  ي�ساهم 
يف  الدعم  هذا  م�ستوى  ويزيد  املوؤ�س�سات  لتالميذ  الدعم  من 
املوؤ�س�سات التي يتواجد فيها النظام الداخلي و ن�سف الداخلي.

و جتدر الإ�سارة اإىل اأن العدد املتو�سط للم�ستخدمني غري املدر�سني 
يبلغ يف كّل موؤ�س�سة 31.7 )مهما كان ترتيبهم و وظيفتهم(. ما 
يعطي، و ا�ستنادا اإىل عدد التالميذ، قيمة متو�سطة بحوايل 24 

بالن�سبة لعالقة  تالميذ – م�ستخدم غري مدر�ص.
املدر�سني  غري  امل�ستخدمني  عدد  ارتفاع  نتوّقع  عامة،  وب�سفة 
و  املتمدر�سني،  للتالميذ  الإجمايل  العدد  ح�سب  ما  لثانوية 
ب�سفة خا�سة و اإ�سافية، ارتفاعه ح�سب عدد تالميذ الن�سف – 
داخليني، هذا من جهة، و الداخلني، من جهة اأخرى،      و الذين 

ا�ستفادوا من هذه اخلدمات التكميلية.
اأّي مدى و باأي حجم، يبتعد الواقع امليداين عن الو�سعية  فاإىل 

املعيارية املرجعية ؟

عدد  تباين  على  التعرف  اأجل  من  درا�سة  اإجراء  مّت  لقد 
امل�ستخدمني غري املدر�سني يف التعليم الثانوي باجلزائر. و لهذا 

مّت تقدير اأربعة مناذج:
غري  امل�ستخدمني  عدد  تباين  حتديد  اإىل  يهدف   :1 النموذج 
املتمدر�سني.  التالميذ  عدد  باعتبار  موؤ�س�سة  يف  املدر�سني 
باإمكاننا  اأنه  اإّل  جّيد،  ب�سكل  تعمل  النمذجة   اأّن  الدرا�سة  تبنّي 
      .)R2 )0.253 التحديد  معامل  �سعف  الفور،  على  املالحظة، 
و جتدر الإ�سارة، قبل ا�ستخال�ص نتيجة حول منوذج التدعيمات 
التالميذ  عدد  تغري  كان  اإذا  اأنه  اإىل  فيها،  املتغرّي  ارتفاع  و 
املتمدر�سني مالئما لتحديد عدد املدر�سني يف موؤ�س�سة ما، فهو 
اأقّل مالءمة حينما يتعّلق الأمر بعدد امل�ستخدمني غري املدر�سني، 
مع مراعاة وجود تنوع يف خدمات الن�سف الداخلي و الداخلي 

ح�سب املوؤ�س�سات.
للتالميذ.   املمنوحة  اخلدمات  تنّوع  جانب  يدمج   :2 النموذج 
لتالميذ  الإجمايل  العدد  العتبار  بعني  النموذج  هذا  ياأخذ 
كما  الرتبوية؛  ا�ستفادة اجلميع من اخلدمات  املوؤ�س�سة يف حال 
اأنه يدرج، كمتغرّي تف�سريي، عدد تالميذ ن�سف الداخليني، من 
جهة، و من جهة اأخرى، عدد التالميذ الداخليني من اأجل دعم 
هذه اخلدمات بامل�ستخدمني غري املدر�سني. حتدد النتائج ب�سكل 
اأّن  العلم  مع  لهذه اخلدمات  الإ�سافية اخلا�سة  جّيد احلاجات 
للداخلي  بالن�سبة  جّدا  مرتفعة  تعترب  الإ�سافية  الكلفة  هذه 

)0.046( مقارنة مع ن�سف الداخلي )0.008(.

الفوارق في تدعيم المؤسسات بالمستخدمين 
غير المدرسين  في الثانويات في الجزائر 

ع�سام بن �سيف الّل 
م�ست�س��ار رئي�س��ي للتوجي��ه و الإر�س��اد املدر�س��ي-

INRE -املعه��د الوطن��ي للبح��ث يف الرتبي��ة
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التوّقف قلياًل عند معامل حتديد لهذا  عالوة على ذلك، يجدر 
معتربة  زيادة  اإىل  ي�سري  ما   ،0.308 بـ  يقّدر  الذي  و  النموذج 
نتاج  الزيادة  كانت هذه  لقد   .)0.253( 01 بالنموذج  مقارنة 
الداخلي.  و ن�سف  الداخلي  و  و الجتماعية  الرتبوية  اخلدمات 
رغم  تبقى   0.308 اأي  القيمة  هذه  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  كما 
 )  1-R2( باق وجود   ا�ستنتاج  متدنية.  وميكننا، حاليا،  ذلك 
جّد معترب لنموذج تدعيم املوؤ�س�سات بامل�ستخدمني غري املدر�سني 

 .)0.692(
اإ�سافية  فوارق  وجود  اإمكانية  يدرج  بالفعل،   :3 النموذج 
كذا  و  الثانوية  فيها  تتواجد  اأين  اجلغرافية  املنطقة  ح�سب 
ح�سب اخل�سائ�ص الجتماعية القت�سادية للبلدية. يبدو هذان 
اأخرى،  جهة  من  و  اإح�سائيا،  معرّبين  جهة،  من  اجلانبان، 
ي�ساهمان يف زيادة مقدرة لقيمة التباين الذي يف�ّسرها النموذج؛ 

و بهذا يتغرّي R2 من 0.308 اإىل 0.400.
ت�سري قيمة معامالت املتغريات اجلديدة هذه) انظر اجلدول(، 

اإىل ال�سدة القوية ن�سبيا ملختلف التاأثريات:
ي�سرا  اأكرث  بلديات  يف  املتواجدة  املوؤ�س�سات  تتوّفر   
اقت�ساديا و اجتماعيا على عدد كبري نوعا ما من امل�ستخدمني 
غري مدر�سني. فبمجرد تواجد املوؤ�س�سة يف منطقة مي�سورة، 
اإ�سافيني مقارنة مع  7 م�ستخدمني غري مدر�سني  لها  مُينح 

البلديات غري املحظية اجتماعيا. اإنه فارق جد داّل.
املتواجدة يف املناطق احل�سرية  املوؤ�س�سات  ا�ستفادة   
من امل�ستخدمني غري املدر�سني اأكرث من املوؤ�س�سات التي تقع 
يف املناطق �سبه احل�سرية )وهذا بفارق 3( و هو اأكرب ب�سكل 

اأكرب يف املناطق الريفية.

هذا  و  الوليات،  بني  فوارق  تواجد  اإمكانية  يبنّي   :4 النموذج 
ما توؤّكده فعال النتائج ، فبمجرد اعتبار النتماء لولية ما يوؤدي 
ذلك اإىل زيادة القيمة الرقمية لـ R2 للعالقة الإح�سائية. و التي 
جّد  جديد  مك�سب  بالتايل  و  0.613؛  اإىل   0.400 من   تنتقل 

كبري.
تظهر هذه النتيجة، و هذا ح�سب تعداد التالميذ القابل للمقارنة 
)ح�سري،  املكان  نف�ص  يف  داخلي(  داخلي،  ن�سف  )اإجمايل، 
�سبه ح�سري، ريفي( و يف نف�ص ال�سياق الجتماعي القت�سادي 
البلدي، اأنه من املمكن اأن تتوّفر املوؤ�س�سات – يف املتو�سط - على 
املتمركزين  الولية  ح�سب  يختلفون  مدر�سني  غري  م�ستخدمني 

فيها.
معقولة   جتمعات  حتديد  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأدت  اأخريا،  و 
للوليات و اإعداد ت�سل�سل بني الوليات و جمموعات وليات. كما 

اأدت اإىل حتديد اأنه عندما نفرت�ص:
 تعدادا للتالميذ املتماثلني عدديا )الإجمايل، ن�سف 

الداخليني، الداخليني(،
 نف�ص املنطقة )ح�سرية، �سبه ح�سرية، ريفية(،

 نف�ص ال�سياق الجتماعي القت�سادي البلدي،
امل�ستخدمني غري  متغرّي من  للثانويات عدد جّد  يكون  اأن  ميكن 
املدر�سني. يتّم حتديد هذا اجلانب من خالل زيادة الباقي الهام 
)R2�1 (، ما ميّثل 38.7 % من املتغريات ال�ساملة، مبينني اأّنه 
اإذا ما كانت هناك حّقا فروق معتربة جّدا بني خمتلف الوليات 
)اأو جمموعة وليات(، فهناك اأي�سا فوارق كبرية جندها داخل 
غري  بامل�ستخدمني  املوؤ�س�سات  تدعيم  يخ�ص  فيما  الوليات 

املدر�سني.

اخلامتة 
لقد مّت حتديد اأن:

يف  الثانويات  بني  املدر�سني  غري  امل�ستخدمني  توزيع  اأ( 
بع�ص  تدعيم  مّت  )لقد  معترب  جّد  بباقي  يتمّيز  اجلزائر 

املوؤ�س�سات ب�سكل جّيد دون الأخرى(،
ر هذه التخ�سي�سات مل يكن له، يف النهاية، نتيجة  ب( َتَوفُّ

مثبتة على النوعية الفّعالة لتعّلمات التالميذ. 

يف  التوزيع  حت�سني  اإىل  بالإ�سافة  و  الظروف،  هذه  ظل  يف  و 
املوؤ�س�سات، من املحتمل جّدا اأن ينظر يف التخفي�ص العام يف عدد 
امل�ستخدمني  معدل  تقدير  مّت  لقد  املدر�سني.  غري  امل�ستخدمني 
الت�سيري  غري املدر�سني املكلّفني بالت�سيري العام للموؤ�س�سات    و 

املتعّلق بالتالميذ بـ 1 من كّل 27.
واحد غري  ن�سبة م�ستخدم  تقلي�ص  فاإّن  التو�سيح،  �سبيل  و على 
لـ35  واحد غري مدّر�ص  ن�سبة م�ستخدم  تلميذ من  لـ27  مدّر�ص 
التالميذ، و  تعّلمات  تلميذ ) تطّور لن يعود ب�سرر حقيقي على 
30 % من املوؤ�س�سات(  و�سعية قد تواجدت �سابقا فيما يقارب 
من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل اقت�ساد ميّثل 10 % من جمموع رواتب 

املدر�سني.
املدر�سني  غري  للموظفني  اجلزائر  و�سعية  اأن  يت�سح  هنا  من  و 

لي�ست بالنموذجية، و تقت�سي - بال ريب- املعاجلة.  
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تقدير العالقة بني عدد املوظفني غري املدر�سني و تعداد التالميذ و ال�سياق اجلغرايف/ الجتماعي القت�سادي و 
الولية

املتغريات

النموذج 04النموذج 03النموذج 02النموذج 01

اإح�سائيات املعامل
Studentاإح�سائيات املعامل

Studentاملعامل
اإح�سائيات
Studentاإح�سائيات املعامل

Student

عدد  تالميذ املوؤ�س�سة
التعداد الإجمايل

تعداد ن�سف الداخليني 
تعداد الداخليني 

0.01718.7
0.017
0.008
0.046

 18,8
 5,8
 7,1

0.011
0.014
0.056

 11,2
 9,9
 8,9

0.015
0.012
0.034

 18,6
 10,8
 6,6

املوؤ�سر القت�سادي/ 
الجتماعي ل�سكان  

البلدية
2.55

6
 8,22.262 8,7

مكان املوؤ�س�سة
�سبه ح�سري

ريفي
3.4�
5.6�

 5,0�
 5,0�

3,6�
6,3�

 6,3�
 6,9�

ولية تواجد املوؤ�س�سة
م�سيلة، اجلزائر غرب

بليدة
الأغواط، باتنة، 

مع�سكر، بومردا�ص و 
اجلزائر �سرق

جلفة، قاملة، ورقلة و 
الوادي

14,8�
10,7�
6,7�
4,7�

 17,6�
 9,5�
 11,5�
 7,4�

اأدرار، اأم البواقي، 
ب�سار، ب�سكرة، خن�سلة، 

نعامة، مترنا�ست، 
تلم�سان، تيزي وزو، 
اإليزي، الطارف، 
تندوف، تيبازة، 

اجلزائر و�سط

0-

البويرة، البي�ص، عني 
متو�سنت

�سيدي بلعبا�ص
3.9
6.1

 4,8
 4,6

18.724.717.022.421.625.422.430.3ق�سنطينة
معامل التحديد املتعدد 

R20.2530.3080.4000.613
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آراء من الميدان

كان املكان باملعهد الوطني للبحث يف الرتبية، وقد احت�سن طيلة 
جلب  الذي  امللتقى  اأ�سغال   ،2014 ماي   8�7 اليومني  هذين 
مو�سوعه اهتماما عاما. يتعلق الأمر بعر�ص تقرير حتليلي لنتائج 
يف  املوؤ�س�سات  بخ�سائ�ص  عالقتها  يف   ،2013 لعام  البكالوريا 

التعليم الثانوي باجلزائر.

كان اجلمهور كثري العدد متكونا من م�ست�ساري التوجيه و الإر�ساد 
املدر�سي، مديرين و ممثلي وزارة الرتبية الذين يعتربون املعنيني 

اأكرث باملو�سوع.

و  مهتم  بالمتحانات،  اخلا�سة  التقارير  عر�ص  جو  اجلو  كان 
معني، مو�سل عرب �سبكة نظام املحا�سرة عن بعد بـ 17 ولية.

ينتميان  باحثان  �سابان  اهلل  �سيف  بن  ع�سام  و  حمجوب  روزا 
اإىل املعهد الوطني للبحث يف الرتبية، ا�ستفادا من خربة الأ�ستاذ 
الأنظمة  عمل  جوانب  خمتلف  تقييم  يف  املتخ�س�ص  مانغا  األن 
لقد  الرتبوية بديجون بفرن�سا.  البحوث  التعليمية، باحث مبعهد 
لقد  العام:  اإطارها  و  الدرا�سة  خطة  يف  الدقيق  التف�سيل  مت 
 104 20.000 تلميذ على عينة ع�سوائية من  خ�ست الدرا�سة  

موؤ�س�سة موزعة على 8 وليات.

نظرة بيداغوجية
مقاربة نظام تربوي لتحليله: اأية منهجية و اأية اآفاق؟

مينة تون�سي

�أالن مينغا
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الثانوي  التعليم  يف  املوؤ�س�سات  بني  للفوارق  الروؤية  زاوية  كانت 
ت�سع متركزها على نتائج امتحان بكالوريا 2013.

لقد كانت الإ�سكالية مهمة متثلت يف مدى اإمكانية اعتبار الفوارق 
مف�سرة لتغريات النتائج.

لقد عمل الباحثان على اأ�سا�ص قاعدة معطيات موجودة و كانت 
حتليل  بعد  و  هكذا،  و  حلول.  طرح  اإىل  دافعة  حقيقة  املقاربة 
توزيع  اأجل  من  التو�سيات  من  جمموعة  ا�ستنباط  مت  مقارن، 

اأف�سل للموارد الب�سرية و املادية و ا�ستعمال اأن�سب لها. 

اأدرار،  العر�ص فقد جاءت من قاملة،  التي تبعت  املناق�سات  اأما 
العوامل  على  ركزت  التي  بومردا�ص...  اجلزائر،  البليدة، 
التغيبات،  اخلا�سة،  الدرو�ص  النتائج)  لهذه  اخلارجية 
الإ�سرابات...( منها على العوامل الداخلية للظاهرة املالحظة. 
اأما من جانب الباحثني فاإن كلماتهما املفتاحية فكانت الفعالية و 

العدالة من اأجل نظام تربوي ذي نتائج جيدة...

يف راأيي فاإن لهذه الدرا�سة كل اجلدارة لو�سع الأ�سبع على 03 
نقط:

حتديد  ق�سد  تربوي  لنظام  املنظومية  املقاربة  فائدة    
املراجع الأ�سا�سية، و اأي�سا و�سع معايري؛

ي�سمح  مراقبة  جهاز  بوا�سطة  الإجراءات  اتباع  اأهمية    
بجعل الأعمال الإجرائية ممكنة التحقق؛

على  الق�ساء  ق�سد  للتعديل  اآليات  اإر�ساء  �سرورة    
الختاللت و تقلي�ص الفوارق.

اإن هذا امللتقى الذي حظيت ب�سرف و لذة تن�سيطه ب�سفة مديرة 
لأ�سغاله، يعطي مفاتيح قراءة و يفتح اآفاقا حللول مهمة.

مينة تون�سي
مفت�سة الرتبية الوطنية
) ن�س مرتجم من الن�س االأ�سلي باللغة الفرن�سية(

من اليمني اإىل الي�سار   روزا حمجوب و اأالن مينغا
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مراجع للتوثيق

في التربية المقارنة / دراسات نوعية
عنوان الكتاب: يف الرتبية املقارنة / درا�سات نوعية

املوؤلف: منى يون�ض بحري 
دار الن�سر:دار �سفاء للن�سر و التوزيع الأردن

ال�سنة: 2009
عدد ال�سفحات: 352

طريق لم يسلك بعد/ اإلصالح 
التعليمي في الشرق األوسط و شمال إفريقيا

عنوان الكتاب: طريق مل ي�سلك بعد/ الإ�سالح التعليمي يف ال�سرق 
الأو�سط و �سمال اإفريقيا

THE WORLD BANK  :املوؤلف
الرتجمة: د. حممد اأمني خميمر و د. مو�سى فايز اأبو طه 

دار الن�سر:دار الكتاب اجلامعي
ال�سنة: 2010

عدد ال�سفحات: 547



64

نظم التربية والتعليم في الوطن 
العربي/ ما قبل وبعد عولمة التعليم 

عنوان الكتاب: نظم الرتبية والتعليم يف الوطن العربي/ما قبل وبعد 
عوملة التعليم

املوؤلف: عبد اللطيف ح�سني فرج 
دار الن�سر:دار احلامد للن�سر و التوزيع

ال�سنة: 2008
عدد ال�سفحات: 576

التعليم  نظام  حالة  التعليم/  اأنظمة  تقومي  الكتاب:  عنوان 
الإلزامي يف اجلزائر

املوؤلف:  د. طوطاوي – مبدوعة زوليخة
كلية  العمل/  التكوين-  خمرب:الرتبية-  من�سورات  الن�سر:   دار 

العلوم الإن�سانية والجتماعيةالها�سمية
ال�سنة: 2009 

عدد ال�سفحات: 286

تقويم أنظمة التعليم/ حالة نظام 
التعليم اإللزامي في الجزائر

عنوان الكتاب:  القيا�ض النف�سي و الرتبوي
املوؤلف:الأ�ستاذ الدكتور ح�سن علي �سالمة

دار الن�سر: دار الفجر للن�سر والتوزيع � القاهرة 
ال�سنة: 2010

عدد ال�سفحات: 488

القياس النفسي و التربوي






