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شكر
ما كان بإمكان البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات ()PNEA
أن يتحقق سنة  2016دون مساهمة وزارة التربية الوطنية
والتكوين املهني .نوجه تشكراتنا بالدرجة األولى إلى السيد
الوزير رشيد بلمختار ،وإلى السيد الكاتب العام يوسف
بلقاسمي لالهتمام الكبير الذي أبدياه لتحقيق هذا البرنامج
وتعاونهما في إجنازه.
كما نشكر أيضا السيدة إلهام لعزيز ،مديرة برنامج جيني
( )GENIالتي عبئت املنسقني اجلهويني واإلقليميني
للبرنامج؛ ونسقت مع أطر الهيئة الوطنية للتقييم ()INE
وأطر قطب نظام املعلومات ( )PSIباملجلس األعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي (ِ ،)CSEFRSفي تصور وبناء
املسطحة الرقمية التي مت اعتمادها في مترير الروائز وملء
االستمارات.
نتوجه بالشكر أيضا إلى جميع املنسقني الوطنيني واجلهويني
واإلقليميني لبرنامج جيني ( )GENIالذين ساهموا بجدية
في إجناح البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات )PNEA
 ).2016فبفضل انخراطهم والتزامهم ،متت تهيئة قاعات
املعلوميات وجنح التأطير التقني للعمليات امليدانية .لقد
مكن انخراطهم الهيئة الوطنية للتقييم ( )INEمن أن حتقق،
ألول مرة ،مترير الروائز وملء االستمارات عبر مسطحة رقمية
مغلقة.
ويتوجب علينا توجيه الشكر ،أيضا ،للسيدة هند حلبيب،
مديرة مديرية إدارة منظومة اإلعالم لتوفيرها معطيات عينة
التالمذة واملؤسسات .كما نوجه تشكراتنا للسيد محمد
الساسي ،مدير مديرية التقومي وتنظيم احلياة املدرسية
والتكوينات املشتركة بني األكادمييات ولفريقه ،والذين
ساهموا بدورهم في املصادقة على الروائز التي أعدها
املفتشون التربويون التخصصيون سنة  ،2011وراجعوها سنة
.2015
نتوجه بالشكر للسيد محمد أضرضور ،مدير األكادميية
اجلهوية للتربية والتكوين جلهة الرباط-سال-القنيطرة الذي
سهل التمرير والتمرير التجريبي عبر املسطحة الرقمية لدى
تالمذة جهة الرباط-سال-القنيطرة.
وبهذه املناسبة ،نشكر جميع مديري األكادمييات اجلهوية
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الذين حثوا مديري املؤسسات التعليمية التي كانت ضمن
العينة ،واألساتذة ،على االنخراط في العملية ،وأشرفوا على
متكني الفاعلني من عدة البرنامج وكتيبات املساطر اخلاصة
بها.
وما كان لهذا العمل أن يرى النور لوال مساهمة كل املفتشني
واملدرسني الذين بنوا الروائز وصادقوا على االستمارات،
وصححوا اإلجنازات الكتابية .لهذا نقدم لهم شكرنا احلار.
نقدم شكرنا احلار جلميع املمررين الذين شاركوا في مترير
الروائز وفي تأطير ملء التالمذة لالستمارات ،كما نشكر
املشرفني على سير العمليات امليدانية؛ وكل املديرين
واألساتذة الذين أجابوا عن االستمارات والتالمذة املعنيني
والذين فاقت نسبة مشاركتهم  ،94%فقد ساهموا جميعهم
في جناح هذه العملية.
إن كل من شكر أعاله ساعد فريق الهيئة الوطنية للتقييم
التابعة للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
في إجناز البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات  ،2016وبالتالي
في تقدمي صورة فوتوغرافية عن واقع حال مكتسبات تالمذة
اجلذوع املشتركة بالسلك الثانوي التأهيلي ،من أجل حتسن
مردودية مدرستنا وتفتح تالمذتنا وجناحهم.

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى
للتربية والتكوين والبحث العلمي.
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املقدمة
يعتبر البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات ()PNEA
عيرا وآلية لقياس مكتسبات التالمذة،
تقييما-حصيلة مُ َ ً
وبالتالي مردودية املؤسسات التعليمية .وهو برنامج يدخل
ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية للتقييم التي حددها
القانون والنظام الداخلي للمجلس األعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي .كما أنه يشكل آلية للتقييم ضمن سيرورة
مصاحبة تنزيل الرؤية االستراتيجية . (1) 2030-2015
ومتثل مكتسبات التالمذة أحد أهم مقاييس جودة
التعلمات ،إذ ال ميكن قياس تأثير اإلصالحات على أداء
املدرسة بشكل ملموس إال إذا انعكست هذه اإلصالحات
إيجابيا على مكتسبات التالمذة.
ويقدم البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات في صيغته
احلالية ( ،)PNEA2016والذي يأتي سنة بعد تنزيل الرؤية
االستراتيجية ،صورة فعلية عن وضعية مكتسبات التالمذة
لتكون موضوع تتبع ،ولتقدير اجلهود اإلصالحية املبذولة
واإلصالحات التي مت إجراؤها .وإن من شأن إرساء آلية
للتقييم املنتظم للمكتسبات أن يسهم في جعل هذه اآللية
أداة لقياس التقدم الفعلي لإلصالح ومصاحبته.
ومعلوم أن أدبيات تقييم املكتسبات تكشف عن وجود
توجهني عامني :توجه كوني يقارب التربية في كونيتها،
وبالتالي يقبل مبدأ تقييم مُ َعير يقوم على منهاج افتراضي
يبنيه خبراء ينتمون لدول عديدة ويسمح بإجراء مقارنات
دولية .وتنتمي الدراسات التقييمية الدولية الكبرى
التي جترى في العديد من البلدان مبا فيها املغرب إلى هذا
التوجه) .(2ومن املعلوم أن الدراستني ( TIMSو)PIRLS
اللتني تشرف عليهما اجلمعية الدولية لتقييم التحصيل
( ،)IEAتستهدفان باألساس تقييم املكتسبات الدراسية
للتالمذة في بعض املستويات الدراسية املفصلية .أما

الدراسة الدولية ( )PISAالتي يقوم بها االحتاد األوربي
( ،)OCDEفتخص التالمذة الذين بلغوا  15سنة ،وتهدف
باألساس تقييم الكفايات .وإذا كانت هذه الدراسات تعرف
انتشارا فألجل تقييم املكتسبات بشكل مقارن ،والتعرف
على عوامل النجاح القابلة للنقل من نظام تعليمي آلخر).(3
ويوجد ،بجانب هذا التوجه الدولي ،توجه آخر يقوم على
خصوصية التربية ،وذلك بغاية ربطها بسياقها الوطني،
حيث يكون من الالزم أخذ املناهج الوطنية بعني االعتبار،
واستحضار إكراهاتها وخصوصيات السياق السوسيو-
اقتصادي والثقافي للمدرسة عند إرساء معايير التقييم.
وال يتعلق األمر باختيار توجه ورفض التوجه اآلخر ،بل التحقق
مما إذا كان كل توجه من هذين التوجهني يسلط الضوء على
أبعاد تربوية ال يأخذها التوجه اآلخر بعني االعتبار .والواقع،
أن الدراسات الدولية تسمح بإجراء مقارنات دولية ،وبالتالي
توفير معطيات لتقدير مكانة وموقع البلد في الترتيب مقارنة
بأنظمة تربوية أخرى .ومقابل ذلك ،يخبر البحث الوطني
كالبرنامج الوطني لتقييم املكتسبات عن وضعية مكتسبات
التالمذة في عالقة باملناهج الوطنية وأخذا بعني االعتبار
حمليطها االجتماعي والتربوي.
ويعتبر التقييم جزءا من التربية والتكوين ،ويصبح أكثر
وجاهة وضرورة في سياق مدرسي عام يعرف اختالالت في
املردودية تشهد عليها مختلف التقارير (الوطنية والدولية)
التي صدرت عن التربية ،وكذا خطابات الفاعلني التربويني.
ولهذا حدد البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات أربعة
أهداف ذات أولوية قصوى:
• يشكل هذا البرنامج لدى الهيئة الوطنية للتقييم
باملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي آلية
وطنية لقياس مردودية املدرسة.

( )1يوصي تقرير املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،من أجل مدرسة اإلنصاف واجلودة واالرتقاء :رؤية استراتيجية لإلصالح 2030 -2015
في املادة  72من الرافعة  12مبا يأتي " :احتكام عمليات بناء املناهج والبرامج والتكوينات ،ومراجعتها املستمرة ،إلى تقييمات مؤسساتية منتظمة لإلجناز

واملردودية والنجاعة ،تشمل اخلطط اإلصالحية ،والتحصيل الدراسي والتكويني ،واستعمال املقررات والكتب املدرسية والوسائط التعليمية ،واملمارسات
البيداغوجية ،استنادا إلى مرجعيات دقيقة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية" .ص.38 :
( )2يتعلق األمر بالدراسة الدولية لتوجهات تدريس الرياضيات والعلوم ( )Trends in International Mathématics and Science Studyاملعروفة اختصارا
ب ،TIMSSوالدراسة الدولية للقراءتية ( )Progress in Reading Literacy Studyاملعروفة اختصارا ب  ،PIRLSوهما برنامجان تشرف عليهما اجلمعية
الدولية لتقومي التحصيل ( )International Association for the Evaluation of Educational Achievementاملعروفة اختصارا ب IEA؛ وكذلك البرنامج
الدولي لتتبع مكتسبات التالمذة ( )Program for International Student Assesmentاملعروف اختصارا ب  PISAوالذي يشرف عليه االحتاد األوربي.
وقد قرر املغرب االنخراط في برنامج  PISAسنة .2018

(3) Bouvier Alain. « Les acquis des élèves. Introduction ». Revue internationale de l’éducation de Sévres,43, Décembre2006. Que savent
les élèves.
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التقرير التحليلي

بدأ العمل بهذا البرنامج منذ سنة  ،2008وعرف بعد ذلك
فترة توقف .أما استئنافه سنة  ،2016فيعكس إرادة املجلس
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في التوفر
على آلية وطنية لتقييم املكتسبات تدعم مشاركة املغرب
للبلدان في الدراسات التقييمية الدولية ،وتضمن االنتظام
في تتبع تطور إجنازات التالمذة ومكتسباتهم ،وبالتالي
تقييم مردودية منظومة التربية والتكوين.
إن وضع األسس آللية وطنية للتقييم املنتظم ملكتسبات
التالمذة هو أيضا تقييم ألداء املدرسة والسياسة التربوية
من خالل قياس مكتسبات التالمذة في مستويات دراسية
أساسية بالنسبة ملسارهم الدراسي (نهاية السلكني االبتدائي
والثانوي اإلعدادي واجلذوع املشتركة).
• تفسير مكتسبات التالمذة.
ال يكتفي البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات بتقييم هذه
األخيرة في حد ذاتها فقط ،بل يدمج البحث في احملددات أو
العوامل التي يفترض أنها تؤثر في هذه املكتسبات .وبذلك
يوفر البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات إطارا تفسيريا
للعوامل احملددة لتحقق األهداف املسطرة أو عدم حتققها،
في ارتباط مبختلف السياقات سواء كانت على مستوى
املؤسسة أو املناخ املدرسي أو مواصفات مديري املؤسسات
أو املدرسني أو نوعية املمارسات البيداغوجية داخل الفصول
الدراسية.
ومن الواضح أن البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات يستند
في خلفيته على األسئلة الكبرى التي حتاول نظريات التعلم
اإلجابة عنها ،مبا في ذلك النظرية البنائية والنظرية السوسيو-
بنائية :ماذا يتعلم التالمذة؟ وكيف يتعلمون ما يتعلمونه؟
إن النظرية البنائية تعتبر أن كل تلميذ "يبني" معرفته ،وأن
تعلمه يتم عبر نشاط عقلي يعيد تنظيم املعارف ،بحيث
يتم إدماج املعارف اجلديدة ،وبالتالي يتحول التلميذ إلى بان
ملعارفه ،مما يحتم على املدرس مالحظة هذا النشاط املعرفي
وحتفيزه وتأطيره وإعادة توجيهه .أما النظرية السوسيو-بنائية
فال تقف عند هذا احلد ،بل تضيف إلى ذلك الدور احلاسم
للتفاعالت االجتماعية باعتبارها الشرط الضروري لعملية
البناء هاته .ويأخذ البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات بعني
االعتبار هذه التفاعالت لقياس مفعول احمليط السوسيو-
تربوي على املكتسبات .ولذلك دعم الروائز اخلاصة باملواد
واملوجهة للتالمذة ،باستمارات خصت التالمذة واملدرسني
واملديرين.
• إخبار املجتمع عن واقع حال مدرسته.
إن التربية شأن عام يخص الدولة والفاعلني التربويني كما
يخص األسر .فاملدرسة تكون دائما حتت األضواء الكاشفة
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لوسائل اإلعالم وللفاعلني املتدخلني في املجال االقتصادي
وللمجتمع املدني واألحزاب السياسية .إنها مؤسسة تُولِّد
انتظارات لدى اجلميع ألنها متثل مجال إنتاج الرأسمال
البشري لألمة ،وأحد عوامل النمو األساس ،وبالتالي فإن
التربية تعتبر مجاال لتبلور الطموحات الفردية واجلماعية.
وأمام هذا التشخيص ،يكون من حق املجتمع أن يطالب
بتوفير معلومات علمية ذات مصداقية عن مدرسته ،وهو
ما يقوم به البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات باعتماده
املنهجية العلمية في تقييم مكتسبات التالمذة؛ وبذلك
فهو يقدم املعطيات عن مردودية املدرسة ،ويسهم في توعية
الفاعلني التربويني لكي يسائلوا املناهج البيداغوجية املعمول
بها وأساليب تسيير املؤسسات التعليمية .كما أنه يساهم،
على مستوى آخر ،في نشر ثقافة التقييم والعمل مببدإ ربط
املسؤولية باحملاسبة وتأكيد مسؤولية منظومة التربية والتكوين
أمام املجتمع.
• توفير املعطيات املساعدة على اتخاذ القرار.
ليس لهذا البرنامج من قيمة إذا لم ينجح في أن يصير آلية
وطنية تساعد نتائجها على قيادة منظومة التربية والتكوين
بغاية حتسني مردوديتها الداخلية .ويتطلب تطوير التربية
الربط بني حالة املكتسبات التي كشف عنها التقييم والتعرف
على العوامل التي تفسر هذه احلالة؛ وهي املقاربة التي تسمح
بتعيني مكامن ومواطن التأزم واالختالالت داخل منظومة
التربية والتكوين واستشراف إمكانيات اإلصالح الواجب
استثمارها.
كما يوفر البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات العناصر
الضرورية للتفكير في املناهج وإصالحها ،سيما البرامج
الدراسية والتنظيم البيداغوجي ،وتكوين املدرسني،
واملمارسات التدريسية ،والكتب املدرسية ،والتوجيه ،وكذا
التقومي.
وينتظم هذا التقرير في ستة فصول:
يعرض الفصل األول املقدمات املنهجية التي تبرز التساؤالت
التي يلتزم بها البرنامج ،مع تأكيد رهان تقييم املكتسبات
ووجاهة اختيار مستوى اجلذوع املشتركةِ ،علما أن املنهجية
الكاملة للبرنامج الوطني لتقييم املكتسبات ( )PNEAقد
قدمت في التقرير املنهجي املصاحب للتقرير التحليلي.
ويقدم الفصالن الثاني والثالث وصفا خلصائص التالمذة
وسياقهم السوسيو-اقتصادي ومسارهم الدراسي ،مع تقدمي
خصائص املدرسني ومديري املؤسسات انطالقا من املعطيات
التي مت التوصل إليها من خالل مختلف االستمارات التي
خصت التالمذة واملدرسني واملديرين .كما يعرضان أيضا
املعطيات الوصفية للمحيط السوسيو-تربوي بالتركيز على
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املمارسات التربوية داخل األقسام والتدبيرية للمؤسسات
واملناخ املدرسي ،وكذا املشاكل االجتماعية والدراسية.
ويتمم الفصل الرابع التحليل الوصفي بعرض نتائج حتليل
معدالت مكتسبات التالمذة بالنسبة للجذوع املشتركة
األربعة في املواد الست (اللغة العربية ،اللغة الفرنسية،
الرياضيات ،التاريخ واجلغرافيا ،علوم احلياة واألرض
والفيزياء والكمياء) ،مع إبراز أهم اخلالصات التي كشفت
عنها النتائج .ويقدم هذا الفصل صورة فوتوغرافية عن واقع
حال مكتسبات التالمذة ،تبرز مستوى إجنازاتهم الدراسية،
كما تكشف عن مستوى األداء املدرسي في املواد موضوع
التقييم.
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ويحلل الفصل اخلامس ،من خالل منذجة إحصائية متعددة
املستويات ،العوامل التي حتدد مستوى املكتسبات .وفي
هذا اإلطار ،يتم حتليل املميزات الفردية للتالمذة ولوسطهم
العائلي ،ومفعول القسم ومفعول املؤسسة .وتسمح هذه
املقاربة بتحديد العوامل التي تؤثر بشكل أكبر في مكتسبات
التالمذة.
ويأتي التحليل البيداغوجي لبنود الروائز موضوعا للفصل
األخير للتعرف على صعوبات التعلم التي يواجهها
التالمذة ،والتي ترجع باألساس إلى مضامني البرامج الدراسية
ومناهج التدريس.

التقرير التحليلي

 . Iمقدمات منهجية

 .1أهداف البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات
()PNEA

يروم البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات حتقيق مجموعة من
األهداف من خالل معاجلة نتائج الروائز املوضوعة للتالمذة،
واألجوبة عن أسئلة االستمارات املوجهة للتالمذة واملدرسني
واملديرين .وميكن حتديد أهم هذه األهداف في اآلتي:
•تقييم مستوى التحصيل الدراسي في مستويات
دراسية مفصلية؛
•حتديد تأثير متغيرات السياق غير املدرسية على
املردودية الداخلية للنظام التربوي؛
•حتديد مفعول املمارسات التربوية والتدبيرية على
مكتسبات التالمذة؛
•تقدير وقياس جودة املناخ الدراسي وتأثيره على
املكتسبات الدراسية؛
•متكني املقررين والباحثني والفاعلني التربويني من
مؤشرات موضوعية وذات مصداقية ألداء منظومة
التربية والتكوين؛
•إطالق دينامية جديدة إلصالح املناهج التربوية.
وهكذا ،سيصبح البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات
بفضل حتقيقه لهذه األهداف ،أداة ملتابعة اإلصالحات،
وآلية من اآلليات املساهمة في نشر املعرفة والبحث العلمي
والبيداغوجي في مجال التربية.

 .2رهانات البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات
()PNEA

إذا كان مستوى مكتسبات التالمذة يعتبر مؤشرا حاسما على
أداء املدرسة ،فإن نتائج البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات
متثل رهانا حاسما بالنسبة ملنظومة التربية والتكوين محليا
وجهويا ووطنيا .وقد يعترض على هذا الرهان بدعوى
أن التالمذة ال يولون كبير اهتمام للروائز املمعيرة لقياس
املكتسبات ما دامت أجوبتهم عن بنود الروائز ليست موضوع

تنقيط أو إشهاد ،وما دام انتقالهم إلى املستويات األعلى أو
جناحهم ال يرتبط بنتائج هذا التقييم .غير أن هذه احملدودية
هي في حد ذاتها نقطة قوة ،ذلك أن التهييئ لالمتحانات
غالبا ما يستهدف احلفظ وال ُيترجم دائما بتقوية الرأسمال
املعرفي للتالمذة .وعلى العكس من ذلك ،يقدم تقييم
املكتسبات الذي يتم من خالل مترير روائز بنيت باالعتماد
على أطر مرجعية دون ربطها بإكراه ما مستوى التحصيل
الفعلي للتالمذة.
وعادة ما يستهدف التقييم في السياق املدرسي،
تقييم املعارف التي مت حتصيلها من خالل فروض املراقبة
واالمتحانات .غير أن مفهوم املكتسبات يتجاوز املعارف
التي مت حفظها وتخزينها في الذاكرة ،بل يشمل مفهوم
املكتسب كال من املعارف والكفايات واجلوانب الثقافية.
وعندما يتم اعتماد املنهاج الرسمي ،فإن التقييم يسائل
"املكتسبات" باعتبارها معارف ،وإمكانية تعبئتها وإعادة
استثمارها في إطار مدرسي.
والبد من اإلشارة إلى أن مفهوم املكتسبات الذي ظهر في
الدراسات الدولية احملكومة مبعايير موحدة ،قد فرض نفسه
في سياق معولم ،غير أنه عرف في العديد من البلدان نوعا
من التملك والتكييف على املستوى الوطني بتبنيه للبرامج
واملناهج الوطنية.
إن تقييم املكتسبات عبر الروائز املمعيرة ليس موجها بتاتا
ملدرسني يبحثون عن تقييم معارف تالمذتهم من خالل
نظام للتنقيط ،واالمتحانات ،والفروض ،وفروض املراقبة
املستمرة ،وتصنيف للتالمذة ،فتقييم املكتسبات ال يجد
مكانه في إطار بيداغوجية احملاكاة واإلكراه .بل على العكس
من ذلك ،يقدم هذا التقييم املكتسبات منوذجا آخر يقوم على
تقدير إجمالي ليس للتالمذة باعتبارهم أفرادا متمايزين ،بل
باعتبارهم جماعة ،وبالتالي باعتبار داللتهم على درجة أداء
نظام تربوي بعينه( .)4وهو السبب الذي يجعل من تقييم
املكتسبات تقييما خارجيا تقوم به مؤسسات مستقلة عن
املنظومات التربوية.

(4) Les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de l’école ? Rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale. Ministère
de l’éducation nationale. France. Juillet.2005.
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 .3دواعي اختيار مستوى اجلذع املشترك للسلك
الثانوي التأهيلي

يرجع اختيار تقييم مكتسبات تالمذة اجلذوع املشتركة
للسلك الثانوي التأهيلي إلى مجموعة من االعتبارات ،وهي
كاآلتي:
•تأتي سنة اجلذع املشترك مباشرة بعد السنة التي أنهى
فيها التالمذة التعليم اإلجباري ،كما أن األمر يتعلق
بتالمذة خضعوا لعملية توجيه في نهاية السلك
اإلعدادي ليلتحقوا باجلذع املشترك ،وليوجهوا من
جديد عند نهاية اجلذع املشترك نحو سلك البكالوريا.
ولكل هذه االعتبارات تعتبر سنة اجلذع املشترك سنة
مفصلية في املسار الدراسي للتالمذة .يخص األمر
مرحلة وصل إليها التالمذة بعد أن قضوا  10سنوات
من التمدرس دون احتساب سنتني إضافيتني بالنسبة
للذين مروا من التعليم األولي(.)5
•إضافة إلى االعتبار األول ،يكشف بلوغ مستوى
اجلذع املشترك في منظومة تربوية تعرف نسبا عالية
من الهدر املدرسي( ،)6عن قدرة معينة على رفع
حتديات التمدرس .لهذا ،يكون من الوجيه جدا
تقييم مكتسبات التالمذة الذين جنحوا في جتاوز

حاجز االنقطاع والتسرب الدراسيني.
•أما على املستوى السيكولوجي ،فإن تالمذة اجلذوع
املشتركة يكونون في مرحلة انتقالية بني مرحلتي
الطفولة واملراهقة ،وهي مرحلة يعيشون فيها حتوالت
فزيولوجية ونفسية ومعرفية كبيرة ،مما يجعل تقييم
مكتسباتهم في هذه املرحلة وسيلة ملعرفة مؤهالتهم
التربوية ،وبالتالي آفاق توجيههم مع أخذ تطلعاتهم
وطموحاتهم بعني االعتبار.

 .4بناء الروائز

اختار البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات تغطية اجلذوع
املشتركة األربعة :اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"،
واجلذع املشترك "علوم" ،واجلذع املشترك "التكنولوجي"،
واجلذع املشترك "األصيل" .أما املواد موضوع التقييم
فهي اللغة العربية ،واللغة الفرنسية ،والتاريخ واجلغرافيا،
والرياضيات ،وعلوم احلياة واألرض وأخيرا الفيزياء والكيمياء
وذلك مبؤسسات التعليم العمومي واخلصوصي.
ولتحديد املستويات املهارية ،مت استلهام صنافة بينجامن
بلوم ( ،)Benjamin Bloomوهي صنافة تقترح تنظيما
تراتبيا وتدرجيا للتعلمات (.)7

( )5ست سنوات في التعليم االبتدائي وثالث سنوات في التعليم الثانوي اإلعدادي ،إضافة إلى سنة باجلذع املشترك ما دام التالمذة أجروا الرائز عند نشهر
هاية املوسم الدراسي ،أي  10سنوات من الدراسة.
( )6بلغ معدل التكرار حوالي  11%بالسلك االبتدائي ،و 17%بالسلك الثانوي ،مع نسبة االنقطاع املدرسي  3%باالبتدائي ،و 12%في الثانوي اإلعدادي ،و14%
في الثانوي التأهيلي في املوسم الدراسي . 2015-2014
(7) Voir Benjamin Bloom et al. Taxonomie des objectifs pédagogiques : vol.1 Domaine cognitif. Presses de l’Université du Quebec. 1975.
Voir aussi Robert J. Marzano, Designinga new taxonomy of educational objectives, CorwinPress, 2001.
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التقرير التحليلي

وجهت هذه الصنافة تصور األطر املرجعية التي كانت
أساس بناء موضوعات وروائز البرنامج الوطني لتقييم

املكتسبات (.)PNEA 2016
أما سيرورة إعداد الروائز ،فتعبر عنها اخلطاطة اآلتية:

ويقدم التقرير املنهجي املرفق بهذا التقرير الوصف املفصل
لكل مرحلة من املراحل املنهجية للدراسة.

تسمح بالكشف عن العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير
مباشر في املكتسبات الدراسية للتالمذة.
ويتبنى البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات ،في تقييمه
للمحيط السوسيو-تربوي ،منوذجا نظريا مت بناؤه من طرف
كل من ميشل جانوس (  )Michel Janoszوباتريسيا جورج
( )Patricia Georgesوسوفي بافن (،)Sophie Pavent( )8
وهو منوذج نظري ينطلق من احلاجيات األربع األساسية
للتالمذة في اإلطار املدرسي ،أي احلاجة لالنتماء واحلاجة
لألمن واحلاجة للتفتح وأخيرا احلاجة لالعتراف .ومن هذا
املنطلق ،يسائل البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات احمليط
املدرسي ،ويبحث فيما يوفره للتالمذة لتلبية هذه احلاجيات
األربع.
وهكذا ميكن تلخيص هذا النموذج في الشكل التالي:

 .5إعداد استمارات السياق

يسائل البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التالمذة
انطالقا من عالقاتها مع احمليط السوسيو-تربوي ،حيث
يبرز أثر مميزات الفاعلني التربويني من تالمذة ،ومدرسني،
ومديرين ومن عالقاتها بالشروط السوسيو-اقتصادية
والسياسية ،وأيضا من عالقاتها مع احمليط املادي والتنظيمي
للمؤسسات املدرسية واملمارسات التربوية واملناخ املدرسي
وكذا املشاكل االجتماعية واملدرسية.
وللتعرف على تأثير هذه العوامل في مكتسبات التالمذة ،مت
إعداد ثالث استمارات خاصة بكل من التالمذة واملدرسني
ومديري املؤسسات التعليمية .وكان الهدف من هذه
االستمارات هو توفير أكبر قدر من املعلومات الوجيهة التي

(8) Michel Janosz, Patricia Georges et Sophie Pavent. « L’environnement socio-éducatif à l’école secondaire : un modèle théorique pour
guider l’évaluation du milieu », Revue canadienne de psycho-education. Volume 27, numero2, 1998,pp :285-306. P :288.
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 .6اختيار العيــــــنات

مت اختيار العينات وفق تصميم تفريعي متعدد املستويات
(املؤسسات ،ثم األقسام ،فالتالمذة) حيث مت تبني تفريع
صريح حسب اجلهة ونوع املؤسسة (خصوصية /عمومية)،
وداخل كل تفريع صريح (باستثناء التعليم اخلصوصي) مت
القيام بتفريع ضمني حسب الوسط (حضري/قروي).
كما مت اعتبار كل جذع مشترك عاملا إحصائيا مستقال بذاته،
وبالتالي مت بناء تصميم عينة خاص بكل جذع مشترك بشكل
منفصل ،ومت حتديد عدد مؤسسات العينة مع األخذ بعني
االعتبار لعدد اجلذوع املشتركة املتوافرة في كل مؤسسة.
(انظر التقرير املنهجي).
وقد شارك فعليا في هذه الدراسة  34.109من أصل 36.188
من التالمذة املستهدفني ،أي بنسبة مشاركة قدرها .94%
كما مت ملء  4.606استمارة خاصة باملدرسني موزعة على
الشكل اآلتي:
• 852مدرسا ومدرسة للغة العربية؛
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• 854مدرسا ومدرسة للغة الفرنسية؛
• 822مدرسا ومدرسة لالجتماعيات؛
• 832مدرسا ومدرسة للرياضيات؛
• 479مدرسا ومدرسة لعلوم احلياة واألرض؛
• 767مدرسا ومدرسة للفيزياء والكيمياء.
وبالنسبة للمديرين واملديرات ،شارك في ملء االستمارة
 543مديرا ومديرة من أصل  ،581أي بنسبة .93%
كما مت مترير الروائز وملء استمارات البرنامج الوطني لتقييم
املكتسبات عبر مسطحة رقمية (Plateforme numérique
 ،)offlineوال يلج التلميذ إلى الرائز إال باستخدام الرقم
اخلاص به في برنامج مسار ،علما أن الولوج للرائز ال يسمح
به إال للتالمذة الذين هم ضمن العينة الوطنية ،واحملددين
حسب اجلهة واإلقليم واملؤسسة والقسم .وقد مت ضمان
العدة الكاملة حسب كل جهة مبعدل  20مفتاحا  USBلكل
مؤسسة من مؤسسات العينة.

التقرير التحليلي

 . IIالتحليل الوصفي ملحددات املحيط
السوسيو-تربوي
من املؤكد أن املردودية الدراسية للتلميذ ترتبط بعدة  .1.1املميزات السوسيو-دميوغرافية للتالمذة
عوامل منها تاريخه العائلي ،وانتماؤه االجتماعي ،ومساره إن إحدى احلقائق األكثر بروزا هي أن  51%من تالمذة اجلذع
الدراسي ،ودرجة حافزيته ومميزاته الشخصية ،مما يفيد أن املشترك هن تلميذات .وهو األمر الذي يعكس التحوالت
من واجب املدرسة أن تأخذ بعني االعتبار كل هذه العوامل الثقافية التي عرفها املجتمع املغربي تدريجيا منذ االستقالل،
خللق الشروط املساعدة على التعلمات.
وباألخص على مستوى متدرس الفتيات.
ويقدم هذا الفصل ،انطالقا من معطيات االستمارات ثلثا تالمذة اجلذع املشترك ازدادوا بالوسط احلضري.
التي وجهت إلى كل من التالمذة واملدرسني واملديرين يعكس هذا املعطى أن التأخر الذي عرفه الوسط القروي
حتليال وصفيا للمحددات السوسيو-اقتصادية للتالمذة ،على مستوى التمدرس في مرحلة معينة ،وباألخص متدرس
وللممارسات التربوية والتدبيرية ،واملناخ املدرسي ،وكذا الفتيات ،ينعكس سلبا على األجيال املعنية طوال مسارها
املشاكل املدرسية واالجتماعية.
الدراسي .والواقع ،أن تالمذة اجلذع املشترك للموسم
الدراسي  2016-2015ينتمون للجيل الذي التحق باملدرسة
  .1مميزات التالمذة
قبل  10سنوات .واحلال أنه إذا كان معدل التمدرس الصافي
يقدم التحليل الوصفي األول للمميزات السوسيو-اقتصادية للفتيات بالسلك االبتدائي يتعدى  95%بالوسط احلضري
للتالمذة معطيات عن وسطهم العائلي ومستواهم السوسيو -في املوسم  ،2005-2004فإنه لم يتعد آنذاك  84%بالوسط
اقتصادي ،ومسارهم الدراسي.
القروي.
املبيان  .1نسبة التالمذة حسب املميزات السوسيو-دميوغرافية
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سجلت الدراسة أن متايزات السن بني اآلباء وأولياء األمور
من جهة ،وبني أبنائهم وبناتهم من جهة ثانية ،هي فروقات
كبيرة نسبيا ،ذلك أن آباء  48%من تالمذة اجلذع املشترك
يبلغ سنهم  50سنة أو أكثر ،و 44%منهم سنهم يتراوح ما
بني  40و 49سنة .ويعكس هذا املعطى الفارق اجليلي الكبير
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بني اآلباء وأطفالهم ،والذي ميكن أن تتولد عنه اختالفات في
اإلدراكات والقيم ،خصوصا مع التحوالت املجتمعية العميقة
املرتبطة بوتيرة تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال .وفي
مقابل ذلك ،لوحظ أن أمهات  17%فقط من تالمذة اجلذع
املشترك يبلغ سنهن  50سنة أو أكثر ،وأن أمهات  31%من
13

تالمذة اجلذع املشترك يقل سنهن عن  40سنة ،مقابل
بالنسبة لآلباء .وهكذا ،ميكن القول إن أمهات التالمذة هن،
من حيث السن ،أقرب من أبنائهن وبناتهن مقارنة باآلباء.
أما فيما يخص عامل حجم األسرة ،فإن  60%من التالمذة
لديهم على األقل ثالثة إخوة أو أخوات و 37%منهم لديهم
أربعة إخوة أو أكثر .وهذا يظهر أن حجم أسر التالمذة التي
ترجع إلى جيلي الستينات والسبعينات يبقى كبيرا نسبيا،
وهو ما من شأنه أن يؤثر على توزيع املوارد املتوافرة داخل  .2.1الظروف السوسيو-اقتصادية للتالمذة
األسر لتغطية حاجيات ستة أشخاص على األقل ،وتأثير ذلك بالنسبة للسكن ،تقطن أسر  53%من التالمذة دورا مستقلة
التوزيع على التمدرس ،حيث يحتمل أن يكون لذلك تأثير مقابل أسر  10%التي تقطن في سكن غير الئق و 16%تسكن
سلبي على اجلزء املخصص من املوارد لتمدرس األبناء .أما في شقة ( )3%أو منزال مشتركا ( )13%مع أسر أخرى.
بخصوص ترتيب التالمذة بني إخوانهم وأخواتهم فإن 43%
املبيان  .2نسبة التالمذة حسب الظروف السوسيو-اقتصادية
4%

منهم هم في الرتبة الثالثة أو أكثر وفقط  3%منهم فقط ليس
لديهم إخوة ،بينما الثلث منهم هم أبكار داخل أسرهم.
إن حظوظ االستفادة من املوارد املتوافرة بهذا القدر أو ذاك
تتقلص في ارتباط بالرتبة بني اإلخوة داخل األسرة؛ فالتالمذة
الذين يكونون في الرتبة األولى يكونون نسبيا أكثر حظا من
حيث شروط متدرسهم.
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ربع التالمذة يقطنون بسكن ميكن وصفه بـ"غير املالئم"
(سكن غير الئق وشقق أو دور مشتركة مع أسر أخرى).
ويكشف هذا املعطى عن هشاشة شروط جزء كبير من
تالمذة التعليم العمومي.
وبخصوص الدعم االجتماعي ،يستفيد  17%من التالمذة
من املنح ،إما منحة كاملة (اإلطعام والسكن) ،أو نصف
منحة (اإلطعام فقط) بالنسبة للمكررين .ويقدم هذا الدعم
للتالمذة الذين انتقلوا من السلك الثانوي اإلعدادي إلى
السلك الثانوي التأهيلي والذين ال يتوفرون في مقر إقامتهم
على مؤسسات ملتابعة الدراسة التأهيلية ،أو التالمذة الذين
وجهوا إلى جذع مشترك مبؤسسة بعيدة عن مقر إقامتهم.
آباء  %6من التالمذة عاطلون عن العمل مقابل أمهات 88%
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عاطالت عن العمل .يأتي التوزيع املهني العام ملختلف أباء
وأولياء التالمذة ،على الشكل اآلتي 17% :من التالمذة
آباؤهم موظفون مقابل  14%من التالمذة آباؤهم فالحون
و 13%جتار .وينبغي أن نالحظ أن  9%من التالمذة آباؤهم
متقاعدون ،و 5%منهم آباؤهم ال يتوفرون على عمل قار .أما
بالنسبة لألمهات ،فإن  3%من التالمذة يصرحون أن أمهاتهم
بدون عمل و  85%أن أمهاتهم هن ربات بيت.
لم يتمدرس آباء ثلث التالمذة ،أما نسبة عدم متدرس
األمهات ،فتجاوزت النصف.52% :
حسب نتائج اإلحصاء العام للسكنى والسكان لسنة ،2014
 32%من ساكنة املغرب التي يتجاوز سنها  15سنة هي أمية:
 22.1%من الرجال و 41%من النساء .وأكيد أن معدل األمية

التقرير التحليلي

يرتفع مع السن ،وبالتالي فإن آباء التالمذة الذين يتجاوزون
 35سنة سيكون معدل أميتهم مرتفعا بالضرورة أكثر من
الساكنة التي يتجاوز سنها  15سنة أو أكثر.
وحسب تصريحات مديري املؤسسات ،ينتمي  98%من
تالمذة اجلذع املشترك إلى أسر فقيرة ( )56%وإلى الطبقة
املتوسطة ( .)42%وميكن القول ،بناء على هذا التصنيف،
إن مرتادي التعليم الثانوي التأهيلي العمومي هم أساسا أبناء
األسر الفقيرة والطبقة املتوسطة .وحسب التصريحات نفسها

فإن  2%من التالمذة فقط يصرح مديروهم بأن أغلبهم من
أسر ميسورة.
 .3.1الوسط السوسيو-ثقايف للتالمذة
يخلق املستوى الثقافي ألسر التالمذة جوا تربويا داخل األسر
يشجع على التمدرس أو يعيقه .ولقد أجاب أغلب التالمذة
الذين سئلوا عن توفر الكتب لدى أسرهم باإليجاب.

املبيان  .3نسبة التالمذة حسب الوسط السوسيو-ثقافي
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صرح  56%من تالمذة اجلذع املشترك بتوفرهم على
كتب دراسية (غير الكتب املدرسية املقررة) و 55%منهم
يتوفرون على كتب دينية ،بينما  30%يتوفرون على كتب
أدبية ،و 28%على كتب علمية .ويظهر أن الكتب الدينية
واملدرسية حتتل املكانة األولى في الفضاء العائلي للتالمذة.
وإذا كانت الدراسة ال تدقق في مضمون تلك الكتب وال في
وتيرة استخدامها ،فإن هذه املالحظة تعطي فكرة عامة عن
احمليط الثقافي للتالمذة.
أما بالنسبة للغة التواصل ،فإن ثلثي التالمذة يتكلمون
العربية الدارجة داخل أسرهم مقابل  21%يتكلمون
األمازيغية فقط أو العربية الدارجة واألمازيغية معا .ويرجع
هذا املعطى إلى أن ثلثي التالمذة ينحدرون من الوسط
احلضري حيث تسود اللغة العربية الدارجة .لكن ،لنسجل
رغم ذلك أن خمس التالمذة يتكلمون األمازيغية داخل
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أسرهم :نصفهم يتحدثون باألمازيغية فقط والنصف اآلخر
يتحدث بالدارجة واألمازيغية .وتعتبر هذه النسب قريبة من
نتائج اإلحصاء العام للسكان لسنة  2014والذي يشير إلى
أن  27%من الساكنة املغربية تتكلم األمازيغية .وتشكل
هذه النسبة  20.1%بالوسط احلضري ،مقابل 36.6 %بالوسط
القروي.
 .4.1املسار الدراسي للتالمذة
ثالثة أرباع التالمذة يتجاوز سنهم  15سنة ،وبالتالي فإن
أغلبهم يتجاوز سنهم السن القانوني املطابق ملستواهم
الدراسي ،أي  15سنة .وذلك ،إما ألنهم تأخروا في الولوج
للمدرسة ،أو ألنهم تعثروا في مسارهم الدراسي .والواقع أن
املعطيات تظهر أن  38%من التالمذة كرروا املستوى الواحد
على األقل مرة واحدة في مسارهم الدراسي.
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صرح ثلثا التالمذة أنهم استفادوا من التعليم ما قبل
املدرسي العصري .ويفسر هذا املعدل املرتفع متكن هؤالء
من اإلفالت من الهدر املدرسي واالنقطاع عن الدراسة،
ذلك أن االستفادة من التعليم ما قبل املدرسي متثل  -من
بني عوامل أخرى  -عامال داعما للتمدرس سمح لهؤالء

التالمذة بالوصول إلى مستوى اجلذع املشترك من سلك
التعليم الثانوي التأهيلي .ويؤكد هذا املعطى مبا ال يدع
مجاال للشك ،التأثير اإليجابي للتعليم ما قبل املدرسي في
النجاح والبقاء الدراسيني.

املبيان  .4نسبة التالمذة حسب املسار الدراسي
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أما فيما يخص نوعية التعليم ،فإن حوالي اخلمس ()19%
من التالمذة تابعوا دراستهم االبتدائية في مدرسة
خصوصية ،و 12%في ثانوية إعدادية خصوصية .ويظهر
هذا املعطى أن شريحة هامة من األسر تلجأ إلى التعليم
اخلصوصي بشكل رئيسي بالنسبة للسلك االبتدائي،
وبدرجة أقل بالنسبة للسلك الثانوي اإلعدادي؛ غير أن
نسبة كبيرة من تالمذة القطاع اخلصوصي يتحولون إلى
التعليم الثانوي التأهيلي العمومي .ويفسر األمر بكون جودة
العرض التعليمي في القطاع اخلصوصي بالنسبة للسلكني
االبتدائي والثانوي اإلعدادي أهم نسبيا من عرضه بالنسبة
للسلك الثانوي التأهيلي الذي يتطلب ،بحكم التخصص،
استثمارا مهما في املوارد البشرية والتجهيزات (املختبرات)
واملعينات الديداكتيكية ،والتي ال ميكن ألغلب مؤسسات
التعليم اخلصوصي توفيرها.
ويظهر أيضا ،أن نصف التالمذة اختاروا اجلذع املشترك بناء
على رغباتهم .إضافة إلى ذلك فإن ثلث التالمذة يفضلون
التوجه نحو مسلك "اآلداب والعلوم اإلنسانية" و 38%نحو
مسلك "علوم جتريبية" ،مقابل  13%نحو مسلك "علوم
االقتصاد والتدبير" وفقط  10%نحو شعبة "العلوم الرياضية".
وعلى مستوى آخر ،فإن خمسي التالمذة يرتبطون
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بشبكة األنترنيت في منازلهم .ورغم أن أغلب التالمذة
( )93%يلجؤون إلى األنترنيت للقيام ببحوث مدرسية ،فإن
 82%منهم يلجون الشبكات االجتماعية ،و 24%اعترفوا
بتصفحهم للمواقع املخلة باآلداب واألخالق.
 .5.1الدعم املدرسي للتالمذة
على العموم ،حوالي  36%من تالمذة اجلذوع املشتركة
يستفيدون من الدعم املدرسي املؤدى عنه .وحتتل حصص
الدعم اخلصوصي في مادتي الرياضيات املقدمة بنسبة ،22%
والفيزياء والكيمياء بـ  ، 14%مقابل  10%للفرنسية و9%
لإلجنليزية و 6%لعلوم احلياة واألرض.
كما أن  90%من التالمذة يرغبون في االستفادة من
الساعات اإلضافية في اللغتني الفرنسية و/أو اإلجنليزية
مقابل  49%في مادة الرياضيات ،وتكشف هذه النسب،
بشكل واضح ،عن احلاجة احلقيقية للتالمذة في اللغات
والرياضيات وعجز النظام التربوي العمومي في مجال حتسني
التعلمات خصوصا ما تعلق منها بتدريس اللغات (الفرنسية
واإلجنليزية) والرياضيات.

التقرير التحليلي

املبيان  .5نسبة التالمذة حسب الدعم املدرسي املؤدى عنه
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نظرا للنقص املسجل في التحكم في اللغات األجنبية،
فإن  60%من التالمذة يرغبون في االستمرار في دراسة
املواد العلمية باللغة العربية مقابل  24%الذين يفضلون
متابعة دراسة العلوم باللغة الفرنسية و 15%منهم باللغة
اإلجنليزية .وهذا اختيار "عقالني" ألنهم درسوا املواد
العلمية باللغة العربية ،زيادة على كون مستواهم ضعيفا في
اللغة األجنبية األولى ،ولم يشرعوا في دراسة اللغة األجنبية
الثانية إال في نهاية التعليم اإلعدادي (هذا إن بدأوها فعال
ألن دراسة اإلجنليزية لم تعمم بعد في اإلعدادي) .وللعلم،
فإن تفضيل متابعة الدراسة العليا باللغة العربية قد لوحظ
في التعليم العالي حيث يغير العديد من التالمذة الذين
نالوا البكالوريا العلمية اختياراتهم في اجتاه الشعب األدبية
ألنهم ال يستطيعون متابعة الدراسة في التعليم العالي باللغة
الفرنسية.
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 .2مميزات املدرسني واملدرسات

أكدت املعطيات أن نوعا من املناصفة بني املدرسني واملدرسات
قد حتقق داخل هيئة التدريس ،وباألخص بالنسبة ملدرسي
ومدرسات مواد اللغة العربية ،والفرنسية ،وعلوم احلياة
واألرض .أما بالنسبة لباقي املواد ،فإن  31%من التالمذة
تدرسهم مدرسات في مادة االجتماعيات ،واخلمس بالنسبة
لتدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء .وهكذا تبقى
هيمنة املدرسني بارزة في املواد العلمية بشكل خاص.
في املتوسط ،فإن  45%من التالمذة يدرسهم مدرسون سنهم
أقل من  40سنة .أما على مستوى العدد اإلجمالي ،فيسجل
ميل نحو نوع من التساوي بني التالمذة الذين يدرسهم
أساتذة يقل سنهم عن  40سنة وأولئك الذين يتجاوز سن
أساتذتهم ذلك .أما خمس التالمذة فيقل سن مدرسيهم
في املواد العلمية عن  30سنة ،مقابل عشر التالمذة بالنسبة
ملدرسي اللغات واإلنسانيات.
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كما تكشف املعطيات عن أن ما يقارب خمس التالمذة لم
يتلق أساتذتهم في مواد اللغة العربية والتاريخ واجلغرافيا
والفيزياء والكيمياء ،وكذا علوم احلياة واألرض أي
تكوين أساسي قبل تكليفهم بالتدريس .والشيء نفسه
بالنسبة لـ 10%من التالمذة الذين لم يتلق مدرسوهم
تكوينا أساسيا في اللغة الفرنسية مقابل 14%للرياضيات،
أي أن هؤالء املدرسني مت توظيفهم توظيفا مباشرا .مما يعني
أن نسبة هامة من املدرسني تد ِّرس مواد لم تتلق فيها أي
تكوين بيداغوجي أو ديداكتيكي ،وهو تكوين ضروري
ملمارسة مهنة التدريس ،والتحكم في املناهج التربوية وطرق
التدريس.
إن ثلثي التالمذة يدرسهم مدرسون لديهم أقدمية في
التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي تبلغ خمس سنوات
أو أكثر.
وحوالي  13%في املتوسط من التالمذة يقل الغالف الزمني
لساعات التدريس لدى مدرسيهم في مواد التاريخ
واجلغرافيا والرياضيات والفيزياء والكيمياء ،وكذلك
علوم احلياة واألرض عن  15ساعة أسبوعيا ( .)9وتصدق
املالحظة نفسها على مدرسي  8%من التالمذة بالنسبة
ملواد اللغتني العربية والفرنسية .وخالفا لذلك ،فإن 31%

من التالمذة لديهم مدرسون في اللغة العربية والرياضيات
وعلوم احلياة واألرض يعملون وفق استعمال زمن كامل،
أي  21ساعة أسبوعيا ،مقابل  40%بالنسبة ملدرسي اللغة
الفرنسية ،و 24%ملدرسي التاريخ واجلغرافيا ،وفقط %12
بالنسبة ملدرسي الفيزياء والكيمياء .وبشكل عام ،يالحظ
استخدام غير كامل لساعات العمل األسبوعية لكل مدرس
رغم اخلصاص املسجل في املوارد البشرية في بعض املناطق.
ويرجع هذا إلى منط تدبير املوارد البشرية املتسم بنوع من
عدم املرونة؛ ذلك أن تعيني املدرسني يتم على أساس التعيني
في مؤسسة واحدة ،وبالتالي يصعب إمتام ساعات العمل
األسبوعية في مؤسسة أخرى غير مؤسسة التعيني.
في املتوسط ،يرغب أساتذة  43%من التالمذة في تغيير
مكان عملهم ألسباب عدة .فأساتذة  25%من التالمذة
يرغبون في االنتقال لالقتراب من عائالتهم ،في حني أن
أساتذة  10%يرغبون في تغيير املؤسسة التعليمية لعدم توافر
شروط العمل.
أما بالنسبة للتكوين املستمر ،فإن  60%من التالمذة لم
يستفد مدرسوهم من أي تكوين مستمر في السنوات
اخلمس األخيرة.
في املتوسط ،يلجأ مدرسو  82%من التالمذة في املواد

( )9الغالف الزمني الرسمي لألستاذ(ة) محدد في  21ساعة أسبوعيا
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التقرير التحليلي

العلمية لألنترنيت في ممارساتهم التدريسية .كما أن
أساتذة املواد األدبية لـ 75%من التالمذة يستخدمون هم
أيضا األنترنيت واملوارد الرقمية .ونستنتج أن أغلب مدرسي
التعليم الثانوي التأهيلي يعتمدون على األنترنيت في إعداد
الدروس والتمارين.

 .3مميزات مديري ومديرات الثانويات التأهيلية

 6%من التالمذة فقط يتابعون دراستهم بثانويات تديرها
نساء ،مما يعني أن املناصفة ما زالت بعيدة التحقق على
مستوى اإلدارة التربوية للمؤسسات الثانوية ،إذ إن العدد
األكبر للمؤسسات الثانوية التأهيلية يديرها رجال.
أربعة أخماس التالمذة يتابعون دراستهم مبؤسسات
يديرها مديرون يبلغ سنهم خمسني سنة أو أكثر .ويفهم
من ذلك أن األقدمية هي من بني املعايير التي ينتقى على
أساسها مديرو املؤسسات التعليمية.
استفاد مديرو  88%من التالمذة من تكوين إداري قبل

توليهم مهام اإلدارة التربوية ،ذلك أن أغلب مديري
املؤسسات صرحوا بأنهم استفادوا من تكوين إداري قبل
تعيينهم في مؤسساتهم .ويفيد هذا األمر أنه مت تأهيلهم
بدرجة ما لتأدية مهامهم.
مديرو  87%من التالمذة عملوا باإلدارة التربوية منذ
خمس سنوات أو أكثر .والواقع ،أن أغلبهم سبق له أن
كلف مبهام اإلدارة التربوية إما كحارس عام أو كناظر دروس.
ال يستفيد مديرو نصف التالمذة من السكن الوظيفي
داخل املؤسسات التي يديرونها ،مع العلم أن توفير
السكن الوظيفي ملديري املؤسسات التعليمية يعتبر شرطا
ضروريا للتسيير اجليد للمؤسسة .ومبا أن السكن الوظيفي
لكل من املدير واحلارس العام يكون مبدئيا متضمنا في دفتر
التحمالت اخلاص ببناء مرافق املؤسسة ،فمن احملتمل جدا أن
أشخاصا آخرين غير معنيني هم من يستفيدون من السكن
الوظيفي لهذه املؤسسات.

املبيان  .7نسبة التالمذة حسب مميزات املديرين واملديرات
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بشكل عام ،يرغب مديرو  46%من التالمذة في تغيير
املؤسسات التي يعملون بها .ويرغب مديرو ( )16%من
التالمذة في تغيير مؤسساتهم بسبب ظروف العمل غير
املالئمة أو ألسباب تتعلق بتمدرس األبناء ( .)17%وبناء
على هذا املعطى ،يلزم افتراض وجود درجة معينة من عدم
االستقرار في عالقة هؤالء املديرين مبؤسساتهم ،ويحتمل
جدا أن يكون لعدم االستقرار هذا تأثير سلبي على أدائهم
ملهامهم.

البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالمذة اجلذع املشترك
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 .4الوسط املادي والتنظيمي للمؤسسة

أظهرت املعطيات اإلحصائية أن  16%من التالمذة يتابعون
دراستهم مبؤسسات قروية ،وهي نتيجة تؤكد أن العرض
التربوي بالوسط القروي قد تطور بشكل كبير في السنوات
األخيرة ،إذ إن  43%من التالمذة املنتمني للوسط القروي
يتابعون دراستهم مبؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي
بالوسط القروي.
فقط ربع التالمذة هم الذين استفادوا من خدمات التوجيه
املدرسي ،ذلك أن ثلثي التالمذة صرحوا أنهم اختاروا اجلذع
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املشترك باللجوء إلى مساعدة أفراد من عائالتهم (األب أو
األم أو أحد األقرباء) مقابل  15%مبساعدة أحد األساتذة.
ولم يلجأ ما يقارب نصف التالمذة ( )47%إلى مساعدة
أي طرف آخر في اختيارات التوجيه .مما يظهر أن خدمات
التوجيه ما زالت بعيدة عن أداء وظيفتها.
وقد أظهرت معطيات الدراسة أن أغلب املؤسسات الثانوية
التأهيلية تعرف نقصا في املوارد املادية وخصاصا في
املوارد البشرية .وهكذا ،وحسب تصريحات املديرين،
فإن  38%من التالمذة ال يستفيدون من خدمات القاعات
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متعددة الوسائط ،و 8%من التالمذة ال تتوفر مؤسساتهم
على مالعب رياضية .أما على مستوى اخلصاص في املوارد
البشرية ،فإن  25%من التالمذة يتابعون دراستهم مبؤسسات
تعرف خصاصا في مدرسي اللغة الفرنسية ،و 23%يعانون
خصاصا في مدرسي الرياضيات ،مقابل  16%في مدرسي
الفيزياء والكيمياء و 13%في مدرسي علوم احلياة واألرض.
واجلدير بالذكر أن  83%من التالمذة يتابعون دراستهم
مبؤسسات تعرف خصاصا في أطر اإلدارة التربوية.

التقرير التحليلي

 . IIIالتحليل الوصفي ملكونات املحيط
السوسيو -تربوي
ُيفترض في املدرسة أن توفر للفاعلني التربويني وسطا آمنا،
مشجعا على التعلم بالنسبة للتلميذ ،وعلى التدريس
بالنسبة لألستاذ ،وعلى التدبير بالنسبة للمدير .كما
يفترض في املدرسة أن تكون املكان الذي يتم فيه تشجيع
االندماج االجتماعي ألفراده من خالل استجابتها حلاجياتهم
من االنتماء وربط العالقات وتنمية مهاراتهم االجتماعية.

 .1املمارسات التربوية والتدبيرية

تفيد الدراسات األمبريقية للتربية أن بعض املمارسات
التربوية والتدبيرية تؤثر بشكل كبير على جودة التعلمات،
وذلك من خالل مجموعة من األبعاد:
  .1.1جودة التدريس
قاربت الدراسة جودة التدريس من خالل طرح مجموعة من
األسئلة تخص:
•تسهيل فهم الدروس؛
•التصريح بأهمية املضامني املدرسة؛
•املشاركة الفعالة للتالمذة في القسم؛
•الربط بني التعلمات اجلديدة واملكتسبات القبلية
للتالمذة؛
•تكييف مناهج وطرق التدريس مع مستوى التالمذة؛
•املساعدة على فهم الدروس واستيعابها؛
•تصحيح الفروض داخل القسم مع التالمذة؛
•إجناز الواجبات املنزلية.
اجلدول  .1رأي التالمذة في جودة التدريس حسب املواد
بالنسبة املئوية ()%
سلبي

متأرجح

إيجابي

العربية

15

33

52

الفرنسية

19

32

49

التاريخ واجلغرافيا

17

29

54

الرياضيات

28

32

40

علوم احلياة واألرض

16

29

55

الفيزياء والكيمياء

22

31

47
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أظهر البحث أن جودة تدريس الرياضيات هي األضعف،
ألن  28%من التالمذة يحكمون عليها سلبيا ،متبوعة بجودة
تدريس الفيزياء والكيمياء ،)22%( ،واللغة الفرنسية
(.)19%
في الواقع ،إن مناهج التدريس وأساليبه هي التي تعتبر املعنية
باإلدراك السلبي جلودة التدريس .ذلك أن  52%من التالمذة
يعتبرون أن مناهج وأساليب تدريس الرياضيات قلما تسهل
فهم هذه املادة إن لم تكن ال تسهله باملرة .ولديهم الرأي
نفسه بخصوص أساليب تدريس كل من اللغة الفرنسية
والفيزياء والكيمياء  ،46%واللغة العربية  ،41%و 37%بالنسبة
للتاريخ واجلغرافيا و 35%لعلوم احلياة واألرض.
وعلى مستوى آخر ،صرح  62%من التالمذة أن مدرسي مواد
التاريخ واجلغرافيا وعلوم احلياة واألرض يكيفون مناهجهم
وأساليب تدريسهم مع مستوى املتعلمني .وسجل التالمذة
نفس املالحظة بخصوص مادة الفيزياء والكيمياء (،)53%
والفرنسية( ،)57%والعربية ( ،)59%و 49%بالنسبة ملادة
الرياضيات.
كما يسائل إدراك التالمذة جلودة التدريس درجة تكييف
التدريس حلاجيات املتعلمني ،حيث يالحظ أن التصورات
السلبية للتالمذة تخص بشكل أكثر وضوحا أساليب
تدريس الرياضيات.
 .2.1الزمن الفعلي للتدريس
يستلزم الزمن الفعلي للتدريس االستغالل األقصى للغالف
الزمني الرسمي املخصص لكل مادة ولكل حصة أو وحدة
بيداغوجية ،ذلك أن ضياع الوقت في بداية احلصة أو بني
احلصص ،وعدم انضباط التالمذة داخل األقسام أو عدم
التحضير اجليد للحصص من طرف املدرسني ،كلها عوامل
تؤثر سلبيا على زمن التدريس املقرر ،وحتول دون استغالله
االستغالل األمثل لفائدة التالمذة.
و ُيقيم البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات هذا البعد من
خالل العناصر اآلتية:
•االنضباط داخل الفصل؛
•اإلزعاج والفوضى أثناء احلصص؛
•ضياع الوقت في بداية احلصة وما بني احلصص؛
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•درجة التحكم في القسم وضبطه من طرف األساتذة.
يعتبر نصف التالمذة تقريبا أنه ال يتم احترام الزمن املخصص
للتدريس .ويهم هذا التقييم جميع املواد مع تباين محدود،
حيث جند نسبة املتبنني لهذا التوصيف عند التالمذة 52%
في اللغة العربية ،و 51%في الرياضيات ،و 50%في الفرنسية،
مقابل  46%بالنسبة لعلوم احلياة واألرض ،و 45%للتاريخ
واجلغرافيا ،وأخيرا  43%للفيزياء والكيمياء.
اجلدول  .2رأي التالمذة في الزمن الفعلي للتدريس
حسب املواد ()%
سلبي

متأرجح

إيجابي

العربية

52

32

16

الفرنسية

50

31

19

التاريخ واجلغرافيا

45

28

27

الرياضيات

51

29

20

علوم احلياة واألرض

46

29

25

الفيزياء والكيمياء

43

32

25
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في املتوسط 28%،من التالمذة يصرحون أن هناك ضياعا
لوقت التدريس في بداية احلصة وبني احلصص.
ويؤكد  58%من التالمذة أن أساتذة الرياضيات ميضون
الكثير من الوقت في فرض النظام داخل القسم ،مقابل 33%
من التالمذة الذين يؤكدون األمر نفسه بالنسبة ملدرسي باقي
املواد ،وهو األمر الذي يقلص من التوظيف األمثل للغالف
الزمني الرسمي املخصص لتدريس هذه املواد.
 .3.1فرص االستثمار املدرسي
ال يرجع تفتح التلميذ وتطور قدراته إلى جناحه الدراسي
فقط ،بل يرجع أيضا إلى الفرص املتاحة له كي يوظف
طاقاته ومؤهالته الفنية واإلبداعية داخل املدرسة .ولهذا،
ينبغي لتنمية األنشطة الرياضية والثقافية املندمجة مع احلياة
املدرسية والتربية أن تأخذ بعني االعتبار تنوع وتعدد ذكاءات
التالمذة حتى تستجيب حلاجيات كل واحد منهم مبا يتالءم
ومؤهالته وميوله.
وقد حددت الدراسة التيمات املتصلة بفرص وحظوظ التفتح
في اآلتي:
•تنظيم األنشطة الرياضية؛
•تنظيم األنشطة الثقافية؛
•برمجة خرجات تربوية بحثية؛
•انخراط ومشاركة التالمذة في األنشطة الثقافية
والرياضية؛
22

•انخراط املدرسني في األنشطة ومشاركتهم فيها.
•كل التالمذة تقريبا يصرحون أن مؤسساتهم تهتم
باألنشطة املوازية وأغلبيتهم ( )95%تشارك -حسب
املديرين -في األنشطة الرياضية ،مقابل 79%
منهم يشاركون في األنشطة الثقافية التي تنظمها
مؤسساتهم.
 .4.1نظام التأطير
يتضمن نظام التأطير قواعد وإجراءات النظام واالنضباط
داخل املؤسسة املدرسية مبا فيها النظام الداخلي وميثاق
القسم .ومبدئيا ،ينبغي أن تكون هذه القواعد توافقية
ومكتوبة ومعروفة لدى اجلميع ،معلنا عنها ،وتطبق بصرامة
وشفافية.
وقد استهدفت استمارات الدراسة نظام التأطير من خالل:
•نشر النظام الداخلي للمؤسسة واإلعالن عنه؛
•التواصل بني جميع املعنيني بخصوص النظام الداخلي
للمؤسسة؛
•تصريح املدرسني بالقواعد الواجب احترامها داخل
األقسام؛
•التطبيق احلرفي للقواعد من طرف املدرسني؛
•ضمان النظام داخل األقسام.
اجلدول  .3رأي التالمذة في نظام التأطير ()%
سلبي

متأرجح

إيجابي

العربية

16

32

52

الفرنسية

19

31

50

التاريخ واجلغرافيا

19

29

52

الرياضيات

27

30

43

علوم احلياة واألرض

18

30

52

الفيزياء والكيمياء

22

30

48
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يظهر أن حصص الرياضيات هي نسبيا األكثر عرضة لعدم
االنضباط ألن  43%من التالمذة فقط صرحوا بانضباط
التالمذة في حصص هذه املادة ،مقابل  48%للفيزياء
والكيمياء ،و 50%للفرنسية و 52%بالنسبة لباقي املواد.
وباستثناء حصص الرياضيات ،أكثر من نصف التالمذة
يصرحون أن املدرسني يناقشون القواعد الواجب احترامها
داخل القسم ( ،)56%ويطبقون القواعد املتفق عليها
بصرامة ( ،)53%وينجحون في فرض النظام داخل القسم

التقرير التحليلي

( .)%55أما في حصص الرياضيات فإن  %46من التالمذة
فقط يصرحون أن مدرسي هذه املادة ينجحون في فرض
النظام داخل الفصل.
وعموما ،تعكس إجابات التالمذة انقساما بني التالمذة
بخصوص إخبار املدرسني بالقواعد الواجب االلتزام بها
وفرض االنضباط ،إذ أن نصف التالمذة يؤكدون حدوثه
بينما النصف األخر ينفي وقوعه.

وعلى مستوى آخر ،أظهر البحث أن مدرسي الرياضيات
والفيزياء والكيمياء يشجعون تالمذتهم بنسبة أقل من
أجل حتسني مستواهم الدراسي ،ذلك أن  51%تقريبا من
التالمذة صرحوا أن مدرسي الرياضيات يشجعونهم ،و53%
لهم املالحظة نفسها بخصوص مدرسي الفيزياء والكيمياء،
مقابل  60%من التالمذة الذين لهم الرأي نفسه بالنسبة
ملدرسي باقي املواد.

 .5.1نظام االعتراف
إن االعتراف باملجهودات املبذولة من طرف التالمذة
يجعل املناخ الدراسي مشجعا على التعلمات وداعما لها.
فاملؤسسات التي تتبنى التشجيع اإليجابي تعرف مشاكل
أقل على مستوى االنضباط مقارنة باملؤسسات التي تلجأ
بشكل ممنهج للعقوبات.
وعلى مستوى آخر ،يلعب إميان املدرسني بقدرات ومؤهالت
تالمذتهم دورا مهما في شحذ هممهم ،وبالتالي جعلهم
يبذلون جهودا إضافية في تعلماتهم.
وتدرس االستمارات نظام االعتراف في املؤسسات التعليمية
من خالل:
•حث التالمذة على حتسني أدائهم الدراسي؛
•إميان املدرسني بقدرة تالمذتهم على النجاح؛
•تثمني جهود التالمذة؛
•أحكام القيمة التي يصدرها املدرسون أمام تالمذتهم.

 .6.1منط التدبير
تفترض جودة تسيير املؤسسة انخراط الفاعلني من تالمذة
ومدرسني وأطر إدارية في تدبير شؤون املؤسسة ،وهو األمر
الذي يتطلب حتديدا لألهداف واملهام حسب مؤهالت
وكفايات كل واحد .علما أن اإلدارة التربوية مطالبة،
على مستوى أول ،بإشراك كل املتدخلني وتعبئتهم ،وعلى
مستوى ثان ،بالتوظيف األمثل للموارد املتوافرة .وقد متت
مقاربة تسيير املؤسسة التربوية من خالل املوضوعات اآلتية:
•إخبار املؤسسة لآلباء بالنتائج الدراسية ألبنائهم؛
•استدعاء اآلباء من طرف اإلدارة التربوية في حالة
التغيب غير املبرر ألبنائهم؛
•الدعم املدرسي للتالمذة الذين يواجهون صعوبات
دراسية؛
•إرساء قنوات للتواصل بني اإلدارة والتالمذة؛
•ضمان املوارد الضرورية للسير اجليد للتعلمات؛
•التطبيق احلرفي والشفاف للنظام الداخلي للمؤسسة؛
•حتفيز التالمذة املتفوقني من طرف اإلدارة.
وقد أظهر التحليل اإلحصائي لهذا البعد تضمنه بعدين
فرعيني :بعد فرعي أول ميكن أن نسميه "انخراط آباء وأولياء
التالمذة" ،والذي يتضمن املوضوعني األولني ،أي "إخبار
املؤسسة لآلباء بالنتائج الدراسية ألبنائهم" و"استدعاء
اآلباء من طرف اإلدارة التربوية في حالة التغيب غير املبرر
ألبنائهم" ،وبعد فرعي ثان ميكن أن نسميه "التسيير
الداخلي للمؤسسة" ويتضمن كل املوضوعات األخرى.
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اجلدول  .5رأي التالمذة في منط التدبير ()%

اجلدول  .4رأي التالمذة في نظام االعتراف ()%
سلبي

متأرجح

إيجابي

العربية

18

35

47

الفرنسية

22

33

45

التاريخ واجلغرافيا

22

31

47

الرياضيات

30

31

39

علوم احلياة واألرض

21

32

47

الفيزياء والكيمياء

26

31

43

إذا كان  47%من التالمذة يثمنون نظام االعتراف في مواد
اللغة العربية والتاريخ واجلغرافية وعلوم احلياة واألرض ،فإن
 39%فقط منهم لهم املوقف نفسه بخصوص الرياضيات،
و 43%بالنسبة للفيزياء والكيمياء .ورغم املجهودات التي
يقوم بها التالمذة فإن الصعوبات التي يجدونها في استيعاب
املواد العلمية ال تسمح لهم بنيل االعتراف بهذه اجلهود
املبذولة.

البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالمذة اجلذع املشترك

2016 PNEA

سلبي

متأرجح

إيجابي

انخراط آباء التالمذة

27

14

59

التدبير الداخلي
للمؤسسة

21

39

40

املصدر :معطيات البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات .PNEA2016

23

يؤكد  41%من التالمذة أن اإلدارة قلما تشرك آباءهم ،أوال
تشركهم أساسا ،في تتبع مسارهم الدراسي .وهكذا ،فإن
أكثر من نصف التالمذة ( )54%يصرحون أن اإلدارة ال تخبر
بكيفية منتظمة آباءهم بنتائجهم الدراسية ،وأن  38%لم يتم
استدعاء آبائهم من طرف إدارة املؤسسة عند تغيبهم غير
املبرر.
ومن جهة أخرى ،فإن  60%من التالمذة لهم رأي سلبي أو
متأرجح عن التسيير الداخلي ملؤسساتهم .وهكذا فإن 46%
من التالمذة يؤكدون أن املؤسسة ال تنظم لفائدة التالمذة
املتعثرين حصصا للدعم ،كما أن  37%فقط يصرحون أن
املدرسني الذين يتغيبون يعوضون احلصص التي تغيبوا فيها.
أكثر من  40%من التالمذة صرحوا أن إدارة املؤسسة :ال تقوم
باجلهد الكافي خللق الشروط املالئمة للتعلمات ()45%؛
وال تنشر النظام الداخلي للمؤسسة ( )41%وال حترص على
التطبيق الفعلي للقواعد املنظمة لالنضباط داخل املؤسسة
( )42%وال تثمن التفوق ،أو قلما تفعل ذلك (.)45%
ميكن استنتاج أن نصف التالمذة تقريبا لهم رأي سلبي عن
اشتغال مؤسساتهم.

 .2املناخ املدرسي

يعكس املناخ املدرسي القيم واملواقف واألحاسيس التي
تسود في الوسط املدرسي .والواقع أن املناخ املدرسي اجليد
يخلق الظروف املالئمة للتعلم .وقد مت اعتماد خمسة أبعاد
في هذه الدراسة اس ُت ِ
حضرت أثناء بناء االستمارات ،ومت
قياسها من خالل تصريحات التالمذة .وهي األبعاد اآلتية:
البعد العالئقي ،والبعد التربوي ،وبعد العدالة ،وبعد األمن،
وبعد االنتماء.
اجلدول  .6رأي التالمذة في املناخ املدرسي ()%
املناخ العالئقي

سلبي

متأرجح

إيجابي

25

36

39

املناخ التربوي
االلتزام الشخصي

3

12

85

االلتزام العائلي

5

5

90

مناخ العدالة

17

36

47

مناخ األمن

31

25

44

اإلحساس باالنتماء

21

36

43
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 .1.2املناخ العالئقي
يعتبر املناخ العالئقي مؤشرا جلودة العالقات بني األشخاص
داخل املؤسسة املدرسية .فاالحترام املتبادل والثقة في دعم
الغير واإلنصات والتواصل كلها محددات مفتاح ألي مناخ
عالئقي جيد .وقد ركزت الدراسة ،في سياق تقديرها جلودة
املناخ املدرسي ،على املوضوعات اآلتية:
•االحترام املتبادل بني التالمذة؛
•التعاون والتضامن بني التالمذة؛
•التواصل والتفاعل بني التالمذة واملدرسني؛
•التفاهم بني املدرسني.
ومن الضروري ،أن نشير إلى أن التحليل اإلحصائي التأكيدي
للنتائج املتوصل إليها لم يبرز ترابطا بني بعد "املناخ العالئقي"
واملوضوعات التي خصت العالقات بني اإلدارة والتالمذة من
جهة ،وبني اإلدارة واملدرسني من جهة أخرى.
ويعتبر ربع التالمذة أن املناخ العالئقي داخل مؤسساتهم
مناخ متوتر .وصرح  43%من التالمذة باتفاقهم التام مع
اجلملة التي تقول ":يطبع االحترام املتبادل العالقات بني
التالمذة" داخل مؤسساتهم .كما يتفق  39%من التالمذة متام
االتفاق مع اجلملة التي تقول " يتعاون التالمذة ويتضامنون
فيما بينهم" ،مقابل  40%مع اجلملة التي مفادها " يتفاهم
التالمذة جيدا مع املدرسني".
وميكن القول ،بناء على ما تقدم ،إن إدراكات التالمذة
للمناخ العالئقي في مؤسساتهم هي إجماال إدراكات موزعة
بني املواقف السلبية واإليجابية.
 .2.2املناخ التربوي
أظهر حتليل معطيات الدراسة أنه ميكن تقسيم املناخ التربوي
إلى بعدين فرعيني هما :بعد "االنخراط وااللتزام الشخصي"
وبعد "االنخراط وااللتزام العائلي" .وهكذا ،فإن أغلبية
التالمذة ( )85%صرحوا أنهم يبذلون مجهودات لتحسني
مستواهم الدراسي .والواقع أن االهتمام بالتربية والتعليم
يتم التعبير عنه على مستوى الطموح وليس على مستوى
الفعل املمارس .فإذا كان  94%من التالمذة يطمحون إلى
متابعة دراستهم العليا ،فإن نسبة  69%منهم فقط هم الذين
ينجزون واجباتها املدرسية.
وعلى مستوى آخر ،فإن  90%من آباء وأولياء التالمذة يولون
أهمية كبيرة لتمدرس أبنائهم .ويتجلى ذلك في كون 91%
من التالمذة يشجعون من طرف آبائهم وأولياء أمورهم
ليركزوا على الدراسة ،كما أن  83%يستفيدون من دعم
العائلة ومساندتها ملتابعة دراستهم بنجاح.

التقرير التحليلي

إن املناخ التربوي يعكس من خالل االنخراط الشخصي
والعائلي ،من جهة أولى ،القيمة واألهمية التي متنحها
العائالت ،وبالتالي املجتمع للتربية والتعليم ،ويعكس،
من جهة ثانية ،الثقة في احلظوظ والفرص املتاحة الندماج
املتخرجني في احلياة االقتصادية واالجتماعية ،ذلك أنه إذا
كانت مجهودات املتعلمني ال تضمن لهم االنخراط في
النسيج االنتاجي واالجتماعي ،فسيسود اإلحباط ،وبالتالي
يكون املناخ التربوي غير مشجع.
 .3.2مناخ العدل
مير إرساء مناخ العدل داخل املؤسسات التعليمية بالضرورة
عبر االعتراف مبشروعية القواعد اجلاري بها العمل وعبر
التطبيق الشفاف واملنصف لهذه القواعد ،وأيضا عبر
التقييم املوضوعي لألفعال والوقائع املؤكدة موضوعيا ،وليس
لألشخاص أو سلوكاتهم الشخصية اخلاصة بهم .وبالتالي،
يعتبر اإلنصاف قيمة أساسية في التربية والتعليم.
ومن أجل ضبط مدى حضور مناخ العدالة داخل املؤسسات،
ركزت الدراسة على اآلتي:
•أسلوب تعامل اإلدارة التربوية مع التالمذة؛
•أسلوب تعامل املدرسني مع التالمذة؛
•أسلوب تعامل اإلدارة مع املدرسني.
وقد كشف البحث عن أن أكثر من نصف التالمذة ()53%
لديهم إدراك سلبي أو متأرجح ملناخ العدل في مؤسساتهم،
ذلك أن  50%من التالمذة ال يحسون أنهم يعاملون فعليا
بطريقة عادلة ومنصفة من طرف مدرسيهم ،ويخالج 46%
منهم نفس اإلحساس نفسه إزاء تعامل األطر التربوية معهم.
وعلى مستوى آخر ،يعتبر ثلث التالمذة ( )35%أن تعامل
اإلدارة التربوية مع املدرسني ليس عادال ومنصفا بشكل
قاطع.
 .4.2مناخ األمن
يعتبر املناخ الذي يسود فيه األمن والهدوء شرطا ضروريا
للتعلم .لهذا ينبغي ملناخ األمن أن يتميز باالستقرار والثقة
واإلحساس باحلماية من أي خطر أو تهديد داخل املؤسسة
التعليمية أو في محيطها .وقد قاربت الدراسة بعد "مناخ
األمن" من خالل املداخل اآلتية:
•إحساس التالمذة باألمن داخل املؤسسة؛
•إحساس التالمذة باألمن في محيط املؤسسة؛
•إحساس املدرسني باألمن داخل املؤسسة؛
•إحساس املدرسني باألمن في محيط املؤسسة؛
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•إحساس أطر اإلدارة التربوية باألمن داخل املؤسسة؛
•إحساس أطر اإلدارة التربوية باألمن في محيط املؤسسة.
وقد تبني من الدراسة أن املؤسسات الثانوية التأهيلية بعيدة
عن أن تكون آمنة ،إذ إن أكثر من نصف التالمذة ()56%
لديهم رأي سلبي أو متأرجح بخصوص جو األمن في
مؤسساتهم ،وباألخص في محيط هذه املؤسسات ،حيث
يشغل انعدام األمن بالهم كثيرا .وهكذا ،يصرح  41%من
التالمذة أنهم ال يشعرون فعال بتوفر األمن داخل املؤسسات
التعليمية ،وهو شعور نفسه لدى املدرسني وأطر اإلدارة
التربوية .وترتفع هذه النسبة املئوية لتصل إلى  70%بالنسبة
النعدام األمن في محيط املؤسسات الثانوية.
 .5.2الشعور باالنتماء
يتمظهر الشعور باالنتماء للمؤسسة من خالل االعتزاز
بالتردد عليها ،واألهمية واالعتبار اللذين حتضى بهما وأخيرا
بتملك القيم التي تروج لها .وتقيس الدراسة درجة االنتماء
للمؤسسة لدى الفاعلني من خالل املداخل اآلتية:
•إرادة ورغبة التالمذة في إمتام دراستهم الثانوية بنفس
املؤسسة؛
•إرادة ورغبة املدرسني في االستمرار في العمل بنفس
املؤسسة؛
•إرادة ورغبة األطر اإلدارية في االستمرار في العمل
بنفس املؤسسة؛
•تبني ومتلك القيم التي تروج لها املؤسسة.
إن  43%من التالمذة يصدرون حكما إيجابيا عن إحساسهم
باالنتماء ملؤسستهم ،مقابل  46%ال يرغبون في إمتام
دراستهم الثانوية بنفس املؤسسة .كما أن  57%من التالمذة
لديهم االنطباع بأن أغلبية مدرسيهم ال يرغبون في متابعة
التدريس بنفس املؤسسة و 48%لديهم الشعور نفسه إزاء
األطر اإلدارية ،مما يفيد ضعف االرتباط باملؤسسة التعليمية،
وبالتالي يقلص من قوة الشعور باالنتماء الذي يعتبر ضروريا
لكل عمل جماعي.

 .3املشاكل املدرسية واالجتماعية
 .1.3الغش والتغيب غير املبرر
يوجد ميل إلى التطبيع مع الغش املدرسي داخل املؤسسات
التعليمية ،ذلك أن ثلث التالمذة يدرسهم مدرسون
يتساهلون مع الغش في االمتحانات .إن تساهل املدرسني
مع الغش ينسف قيمة االستحقاق من أساسها ،أي القيمة
التي ينبغي أن تكون هي السائدة داخل منظومة التربية
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والتكوين.
أما التغيب غير املبرر فيمس خمس التالمذة .وهي نفس
حالة املدرسني ،إذ صرح  45%من التالمذة بأن مدرسي مواد
اللغة العربية و/أو الفرنسية يتغيبون ،مقابل ثلث التالمذة
يتغيب مدرسوهم في الفيزياء والكيمياء و 40%في مواد
التاريخ واجلغرافيا والرياضيات وعلوم احلياة واألرض.
 .2.3عدم االنضباط والعنف
تعرف املؤسسات التعليمية مظاهر عدم االنضباط
والسلوكات الالمدنية .إن  23%من التالمذة ال ينضبطون
داخل أقسامهم ،و 22%ال يحافظون على نظافة الفضاء
املدرسي وال يعتنون به ،وهو األمر الذي يفسر ،في أغلب
احلاالت ،بعدم التصريح بقواعد السلوك داخل املؤسسات
التعليمية ،مما يؤدي إلى عدم احترام هذه القواعد وفقدانها
جدواها وفعاليتها ،وبالتالي عدم تطبيقها.
ويبقى العنف جد منتشر في الثانويات ،فخمس التالمذة
يلجؤون إلى العنف املادي واللفظي .كما أن النسبة نفسها
تقع ضحية له .وعالوة على ذلك ،تعرض في املعدل أساتذة
 19%من التالمذة إلى عنف لفظي ،وأساتذة  16%من التالمذة
إلى شكل من العنف املادي.
غير أن ممارسات املدرسني ال تخلو هي أيضا من عنف .ذلك
أن  45%من التالمذة يدرسهم مدرسون ميارسون العنف
اللفظي ،مقابل  13%من التالمذة ميارس مدرسوهم عليهم
العنف املادي.
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 .3.3املخدرات والتحرش
ليس الفضاء املدرسي في مأمن من ظواهر خرق املعايير
التربوية وضوابط حسن السلوك .فمعطيات الدراسة تؤكد
أن استهالك املخدرات داخل املؤسسات التعليمية من طرف
التالمذة ظاهرة منتشرة نسبيا ،إذ يصرح  15%من التالمذة
أنهم يدخنون السجائر ويصرح  13%منهم أنهم يستهلكون
املخدرات داخل املؤسسات ،مقابل  10%من التالمذة
يصرحون أنهم يشربون املشروبات الكحولية .ورغم أن هذه
املمارسات تخص عددا محدودا من التالمذة ،فإن حدوثها
داخل املؤسسة يعتبر بحق مسا بالروح التربوية للمؤسسة.
فإذا كان عشر التالمذة يصرح بأنهم استهلكوا املشروبات
الكحولية داخل املؤسسات الثانوية ،فإن ذلك يعني تراخي
اإلدارة التربوية وعدم صرامتها في العمل بقواعد حسن
السلوك وإلزام جميع التالمذة باحترامها.
وعلى مستوى آخر ،يعتبر التالمذة أيضا ضحايا ملن يخرقون
القواعد األخالقية واملدنية للسلوك .وهكذا ،فإن  18%من
التالمذة صرحوا أنهم كانوا ضحايا للتحرش اجلنسي أو
املعنوي بشكل دائم أو غالبا .وتعتبر نسبة تعرض الفتيات
للتحرش أعلى بعض الشيء من نسبة الذكور 19% :بالنسبة
للتلميذات مقابل  16%للتالميذ .ويقع التحرش من طرف
املدرسني و/أو أطر اإلدارة التربوية أو من طرف التالمذة
أنفسهم.

التقرير التحليلي

 . IVالتحليل الوصفي للمكتسبات
الدراسية للتالمذة
يتم التعبير عن نتائج التالمذة مبعدل النسبة املئوية املتحققة اللغوية املطلوبة في املنهاج الرسمي في حدها األدنى .ففي
من األهداف /الكفايات احملددة في البرامج الدراسية حسب الواقع ،ال يتجاوز معدل التحصيل الوطني في اللغة العربية
املجاالت املضامينية واملستويات املهارية لكل مادة من املواد  39%مع فرق  7نقط بني اجلهتني األقل أداء ( 37%في كل
من جهتي فاس-مكناس والدار البيضاء الكبرى-سطات)
املعنية وحسب كل جذع مشترك.
واجلهة األعلى أداء ( 44%في جهة سوس-ماسة) .غير أن
املستوى األدنى املسجل يبقى هو ذاك اخلاص باللغة الفرنسية
 .1اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"
حيث لم يتجاوز وطنيا  23%من األهداف احملققة.
 .1.1نسب التحصيل حسب اجلهة والوسط ونوع التعليم وتبقى معدالت التحصيل اخلاصة باجلهات في هذه املادة جد
تكشف نتائج الدراسة أن تالمذة اجلذع املشترك "آداب متمركزة حول معدل التحصيل الوطني ،وال يتجاوز أكبر
وعلوم إنسانية" في التعليم العمومي لم يكتسبوا الكفايات تباين أو فرق ثالث نقط.
املبيان .8معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية" حسب اجلهات (عمومي)
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إن جهات طنجة-تطوان-احلسيمة ( )41%والدار البيضاء
الكبرى-سطات ( )41%واجلهة الشرقية ( )40%سجلت
وحدها في مادة االجتماعيات معدالت حتصيل أدنى من
املعدل الوطني ( )42%في حني تراوحت معدالت باقي
اجلهات ما بني  42%و.48%
كما يبقى أداء تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"
في مادة الرياضيات جد ضعيف ،إذ لم يتجاوز معدل
التحصيل  38%على املستوى الوطني.
أما على املستوى اجلهوي ،فيبقى تالمذة جهتي درعة
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تافياللت وسوس-ماسة هم أصحاب األداء األعلى نسبيا
في املادة ( )43%مقابل  36%فقط في جهة الدار البيضاء
الكبرى .أما حتصيل تالمذة باقي اجلهات فيتراوح ما بني
 38%و.41%
وقد متيزت معدالت التحصيل في مادة علوم احلياة واألرض
بارتفاعها النسبي ،حيث جتاوزت عتبة املعدل ،إذ حصل
تالمذة جميع اجلهات على املعدل مع تباين بلغ سبع نقط
بني اجلهة األدنى حتصيال ( 49%في جهة الدار البيضاء
الكبرى-سطات) واجلهتني األعلى حتصيال ( 56%في كل
من سوس-ماسة ودرعة-تافياللت).
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املبيان .9معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "آداب
وعلوم إنسانية" عمومي حسب الوسط

املصدر :معطيات البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات .PNEA2016

جاءت معدالت حتصيل تالمذة مؤسسات الوسط احلضري
أدنى قليال من معدالت زمالئهم مبؤسسات الوسط القروي،
باستثناء معدالت التحصيل في مادة اللغة الفرنسية حيث
يزيد معدل حتصيل تالمذة الوسط احلضري عن معدل
حتصيل تالمذة الوسط القروي ،لكن بنقطة واحدة.
وتبدد هذه النتائج الرأي الشائع الذي يعتبر أن األداء الدراسي
لتالمذة الوسط احلضري يفوق أداء أقرانهم بالوسط القروي.
املبيان .10معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "آداب
وعلوم إنسانية" حسب نوع التعليم

املصدر :معطيات البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات .PNEA2016

يعتبر إجناز تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"
املتمدرسني في مؤسسات القطاع اخلاص أفضل نسبيا من
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إجناز تالمذة اجلذع نفسه املتمدرسني في القطاع العمومي،
باستثناء اإلجناز في اللغة العربية حيث يزيد إجناز تالمذة
القطاع العمومي بنقطة واحدة عن إجناز تالمذة القطاع
اخلاص .والواقع أن الفارق بني معدل حتصيل تالمذة القطاعني
العمومي واخلصوصي ،يصل في كل من اللغة الفرنسية
والرياضيات إلى  14نقطة مقابل  6نقط في االجتماعيات
و 5نقط في علوم احلياة واألرض لفائدة التعليم اخلصوصي.
 .2.1نسب التحصيل حسب املجاالت املضامينية
واملستويات املهارية (عمومي)
مت آحتساب معدالت التحصيل في كل مادة بنا َء على حتقيق
األهداف التي رسمها املنهاج الوطني لكل مجال مضاميني.
تعتبر معدالت حتصيل التالمذة في اللغة العربية ،حسب
املجاالت املضامينية أعلى نسبيا في مجالي "القراءة" ()48%
و"دراسة املؤلفات" ( )49%مقابل  35%لـمجال "الدرس
اللغوي" و 19%ملجال " التعبير واإلنشاء" حيث يظهر النقص
بشكل واضح.
وتسجل املالحظة نفسها بخصوص اللغة الفرنسية حيث
يصل معدل التحصيل في مجال"فهم املقروء" نسبة ()34%
في حني تنزل هذه النسبة في مجال "التعبير واإلنشاء" إلى
( .)13%مما يفيد ضعف التحصيل في الفهم ،وضعفا أكبر
على مستوى التحرير الكتابي.
وقد استطاع تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"
حتصيل  43%من املعارف املبرمجة غير أن معدل " التطبيق"
بقي في حدود  30%و  28%في "التحليل" ،مما يظهر الصعوبة
التي يجدها التالمذة في تعبئة املعارف املكتسبة في املادة.
ويظهر من خالل هذه املعدالت أن تدريس اللغات يتمحور
أكثر حول الدرس اللغوي أكثر من متحوره حول اللغة
الوظيفية عبر تنمية التعبيرين الشفهي والكتابي.
ويتساوى معدل حتصيل التالمذة في كل من التاريخ
واجلغرافيا بنسبة  .42%وبذلك تكون مكتسبات التالمذة
في املادتني من نفس املستوى.
أما في مادة الرياضيات ،فيعتبر معدل حتصيل التالمذة في
مكوني اإلحصاء ( )54%والهندسة ( )40%أفضل من
معدل التحصيل في احلساب العددي ( ،)30%وهو ما
يعكس ميل تالمذة الشعبة األدبية إلى اجلوانب الرياضية
امللموسة على حساب مجاالت مضامينية أكثر جتريدا .أما
على املستوى املعرفي ،فقد اكتسبوا ،عمليا ،نصف املعارف
الرياضية املطلوبة ( ،)48%غير أن التطبيق عندهم لم يصل
إال إلى  29%وفقط إلى  26%على مستوى االستدالل.
وعموما ،متيز مستوى التحصيل العام لتالمذة اجلذع املشترك
"آداب وعلوم إنسانية" ،في مادة علوم احلياة واألرض ،بكونه
جتاوز عتبة املعدل بنقطة أي  ،51%وتوزع بني  47%في املجال
التقرير التحليلي

املضموني اخلاص بـ"املاء أصل احلياة" ،و 54%في املجال
املضموني "اإلنسان والبيئة" .وهما مجاالن يبقيان أقرب إلى
اهتمامات التالمذة ،مما يفسر معدل التحصيل املرتفع نسبيا.
وبشكل عام ،ميكن تسجيل أن اكتساب التالمذة ملعارف
علوم احلياة واألرض هو اكتساب مقبول نسبيا ،إذ وصل
معدل حتصيل املعارف  ،51%و 53%على مستوى "التطبيق"،
و 47%بالنسبة لالستدالل.

 .2اجلذع املشترك "علوم"

على أعلى معدل حتصيل في اللغة العربية ( )51%في الوقت
الذي كانت فيه نسبة حتصيل تالمذة جهة الدار البيضاء
الكبرى-سطات هي أدنى نسبة حتصيل (.)43%
وتبقى معدالت التحصيل حسب اجلهات بالنسبة للغة
الفرنسية جد متدنية ،وتتغاير بشكل طفيف حول املعدل
الوطني ( ،)32%وهو أمر يختلف عن معدل التحصيل
في التاريخ واجلغرافيا الذي جاء في حدود  ،48%وبذلك
يحقق (تقريبا)األهداف احملددة لتدريسهما على املستوى
الوطني مع اختالفات بينة بني اجلهات .وتعتبر نسبة جهة
الدار البيضاء الكبرى-سطات أدنى نسبة ( ،)45%مقابل
أعلى نسبة ( ،)52%والتي سجلتها جهتا درعة-تافياللت
وسوس-ماسة.

 .1.2نسب التحصيل حسب اجلهة والوسط ونوع التعليم
حقق تدريس اللغة العربية في اجلذع املشترك "علوم" 46%
تقريبا من أهدافه احملددة .وحصل تالمذة األقاليم اجلنوبية
املبيان .11معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "علوم" حسب اجلهات (عمومي)

املصدر :معطيات البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات .PNEA2016

رغم أن تالمذة اجلذع املشترك "علمي" في مادة علوم احلياة
واألرض في كل اجلهات حصلوا تقريبا على املعدل ،فإن
ثلث أهداف برنامج الرياضيات فقط هو الذي حتقق عندهم،
مقابل ما بني  36%و 44%من األهداف احملققة في الفيزياء
والكيمياء.
يعتبر إجناز تالمذة اجلذع املشترك "علمي" الذين يدرسون
في املؤسسات التعليمية بالوسط احلضري في اللغة الفرنسية
أفضل من إجناز زمالئهم الذين يدرسون بالوسط القروي،
وهي مقارنة نسبية ،إذ لم يتحقق إال ثلث األهداف احملددة
لتدريس اللغة الفرنسية مبؤسسات الوسط احلضري ،مقابل
 29%بالنسبة لتحقق األهداف مبؤسسات الوسط القروي.

املبيان  .12معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "علوم"
حسب الوسط (حضري/قروي  -عمومي)
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املبيان  .13معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "علوم"
حسب نوع التعليم (عمومي/خصوصي)
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تعتبر نسب حتصيل تالمذة اجلذع املشترك العلمي في
التعليم اخلصوصي أعلى نسبيا من نسب زمالئهم في التعليم
العمومي في جميع املواد .ويظهر الفرق واضحا جدا بني
القطاعني العام واخلاص في اللغة الفرنسية (33نقطة) ،وفي
الرياضيات (14نقطة) ،وفي الفيزياء والكيمياء(12نقطة)،
مقابل فارق  5نقط بينهما في مادة التاريخ واجلغرافيا،
وفارق  6نقط في مادة علوم احلياة واألرض لفائدة التعليم
اخلصوصي.
 .2.2نسب التحصيل حسب املجاالت املضامينية
واملستويات املهارية (عمومي)
يظهر من خالل حتليل نسب التحصيل في اللغة العربية
حسب املجاالت املضامينية ،أن نصف األهداف تقريبا حتقق
في مجال "القراءة" و"الدرس اللغوي" ،في حني تكاد نسبة
التحصيل تصل إلى  29%في مجال "التعبير واإلنشاء".
وفي اللغة الفرنسية ،يعتبر مجال مضمون "التحرير الكتابي"
املجال األصعب للتالمذة الذين إذا كانت نسبة حتصيلهم في
مجال "فهم املقروء" تصل إلى  ،47%فإن نسبة حتصيلهم في
"التحرير الكتابي" ال تصل إال إلى .24%
وعلى غرار تالمذة اجلذع املشترك"آداب وعلوم إنسانية"،
حصل تالمذة اجلذع املشترك "علوم" على نسب حتصيل
وطنية مرتفعة نسبيا في التاريخ واجلغرافيا ،إذ حصل تالمذة
اجلذع األدبي على  ،47%مقابل  49%لتالمذة اجلذع العلمي،
مقارنة بباقي املواد.
إن ما يسجل هو ضعف التالمذة في حتقيق أهداف مجموع
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مجاالت مضامني الرياضيات ،حيث لم يحقق التالمذة
في مجال مضمون "احلساب العددي" سوى  ،33%مقابل
 35%من األهداف في مجال "الهندسة" ،و 33%في مجال
"اإلحصاء" .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يستطيع تالمذة اجلذع
العلمي تعبئة املعارف املكتسبة في الرياضيات ما دام معدل
اكتسابهم للمعارف يبقى في حدود  ،42%مقابل  31%في
التطبيق ،و 29%في االستدالل.
غير أن التالمذة يحققون نتائج أفضل في املجال املضاميني
"علوم البيئة" حيث حققوا  54%من األهداف ،و  46%في
مجال "التوالد عند النباتات" .والواقع أن التالمذة هم أكثر
استئناسا بالبيئة احمليطة ،والتي تكون موضوع حتسيس وأقرب
إلى معيشهم ،فهم يعبئون بشكل أفضل املعارف املكتسبة
في علوم احلياة واألرض .فقد بلغ معدل التحصيل  52%في
مستوى مهارة "املعرفة" ،مقابل  46%على مستوى مهارة
"التطبيق" ،و 48%في "االستدالل".
تتميز املكتسبات في الكيمياء ( )45%بارتفاعها مقارنة
بالفيزياء التي حتققت فيها األهداف بنسبة  33%في مجال
"امليكانيكا" ،و 38%في مجال "الكهرباء".

 .3اجلذع املشترك "التكنولوجي"
 .1.3نسب التحصيل على املستوى الوطني
تتقدم نتائج حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "التكنولوجي"
على نتائج زمالئهم في اجلذع العلمي في اللغة العربية
والفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء ،باستثناء مادة
االجتماعيات ،حيث يتساوى اجلذعان املشتركان تقريبا.
املبيان  .14معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك
"التكنولوجي"" /علوم" (عمومي)
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التقرير التحليلي

يبني الرسم البياني الفرق في معدالت التحصيل بني تالمذة
اجلذعني املشتركني "العلمي" والتكنولوجي" لفائدة تالمذة
اجلذع املشترك األخير ،حيث يصل الفرق إلى  5نقط
في العربية ،و 6نقط في الفرنسية ،و 7نقط في كل من
الرياضيات والفيزياء والكيمياء .وهو ما يرجع بالتأكيد ،في
جزء منه ،إلى نظام التوجيه املدرسي .والواقع أن محدودية
عرض التعليم التقني تدفع إلى نوع من االنتقاء لتالمذة
نهاية السلك اإلعدادي الراغبني في التوجه إلى هذا اجلذع
املشترك.
 .2.3نسب التحصيل حسب املجاالت املضامينية
واملستويات املهارية
على مستوى املجاالت املضامينية للغة العربية ،حصل
التالمذة على أعلى نتيجة في مجال "القراءة" (،)59%
يليه مجال "الدرس اللغوي" ( ،)53%وأخيرا مجال التعبير
الكتابي "التعبير واإلنشاء" بتحقيقه لثلث األهداف املسطرة.
تفوق تالمذة اجلذع املشترك "التكنولوجي" في كل املجاالت
املضامينية للغة الفرنسية على زمالئهم في باقي اجلذوع
املشتركة ،وذلك في الرائز نفسه الذي خصص لهم جميعا،
إذ بلغت نسبة التحصيل العام في الفرنسية  42%موزعة على
مجال "فهم املكتوب" '( )49%و 36%في "اإلنتاج الكتابي".
وتتأكد هذه املالحظة مرة أخرى على املستوى املعرفي حيث
بلغت نسبة حتقيق األهداف  66%في "املعرفة" ،و 56%في
"الفهم" ،و 43%في "التطبيق" ،وأخيرا 39%في "التحليل"،
وهي نسب أعلى بشكل واضح من تلك التي حققها تالمذة
باقي اجلذوع املشتركة.
غير أنه ال بد من مالحظة أن تالمذة اجلذع املشترك
"التكنولوجي" يدرسون أسبوعيا ،وبغالف زمني يتحدد
في  3ساعات ،مادة إضافية باللغة الفرنسية ،هي مادة "علوم
املهندس".

 .4اجلذع املشترك "األصيل"
 .1.4نسب التحصيل على املستوى الوطني
يبقى مستوى تالمذة اجلذع املشترك األصيل في مستوى
تالمذة اجلذع املشترك آداب وعلوم إنسانية نفسه ،باستثناء
مستواهم في اللغة الفرنسية الذي يعتبر أقل من مستوى
زمالئهم.
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املبيان  .15معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "أصيل"/
"آداب وعلوم إنسانية" (عمومي)
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 .2.4نسب التحصيل حسب املجاالت املضامينية
واملستويات املهارية
يتبني من خالل الرسم البياني أن تالمذة اجلذع املشترك
أصيل مييلون أكثر في اللغة العربية إلى املجاالت املضامينة
لـ"القراءة" و"دراسة املؤلفات" ،مما يفسر كون نسب
التحصيل في هذه املجاالت مرتفعة نسبيا حيث تصل إلى
 48%بالنسبة لـ"القراءة" و 43%بالنسبة لـ"دراسة املؤلفات".
وعلى النقيض من ذلك ،ال تتجاوز نسب حتصيلهم في
"الدرس اللغوي"  ،35%و  14%في "التعبير واإلنشاء".
وتعتبر مكتسبات تالمذة اجلذع املشترك األصيل في اللغة
الفرنسية هي األضعف ،إذ يصل معدل التحصيل عندهم في
مجال "املعرفة" إلى  .37%والواقع أن التالمذة الذين راكموا
تأخرا كبيرا في تعلم واكتساب اللغة الفرنسية في السلك
اإلعدادي ،هم الذين يتوجهون إلى اجلذع املشترك األصيل.
ولكن تالمذة اجلذع املشترك ،مثلهم مثل زمالئهم في باقي
اجلذوع ،يولون أهمية خاصة ملادة االجتماعيات.
ويتركز اهتمام تالمذة هذا اجلذع في مادة الرياضيات على
اإلحصاء ،حيث يصل معدل حتصيلهم في هذا املكون إلى
 ،53%ولكنه ال يتعدى  30%في "احلساب العددي" و39%
في "الهندسة".
وعلى املستوى املهاري ،يواجه تالمذة اجلذع األصيل
صعوبات في تعبئة معارفهم الرياضية .فإذا كان نصف
املعارف تقريبا قد مت اكتسابه ( ،)47%فإن نتائج "التطبيق"
ال تتجاوز  ،29%و 28%في "االستدالل".
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أما نتائج التحصيل في مادة علوم احلياة واألرض ،وباألخص
على مستوى املجاالت املضامينية ،فإن معدل األهداف
املبرمجة التي حتققت هو  45%في مجال "املاء :أصل احلياة"،
و 53%في مجال "اإلنسان والبيئة".

 .5مكتسبات التالمذة يف اللغات والرياضيات

خلص التحليل الوصفي لنتائج حتصيل تالمذة اجلذوع
املشتركة حسب اجلذع واملادة إلى ضعف عام في نتائج
التحصيل ،يؤكد نقصا في املكتسبات .ويتجلى
هذا النقص في املكتسبات بشكل واضح في اللغات
والرياضيات بالنسبة جلميع اجلذوع املشتركة.

ساعة في اللغة الفرنسية للجذعني
املشتركني" :آداب وعلوم إنسانية"
و"أصيل"؛
 2083 oساعة في اللغة العربية و1667
ساعة في اللغة الفرنسية للجذعني
املشتركني" :علوم" و"تقني".
الكتاب األبيض ،وزارة التربية الوطنية ،2002 ،اجلزء
األول ،صص.27،24 ،23 :
املبيان .16معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "اآلداب
والعلوم اإلنسانية" في اللغة العربية

 .1.5نقص املكتسبات يف اللغات
جاءت نتائج معدالت املكتسبات اللغوية لكل اجلذوع
املشتركة أقل من املعدل بآستثناء اللغة العربية في اجلذع
املشترك التكنولوجي .وكذلك بالنسبة للجذع املشترك
"آداب وعلوم إنسانية" الذي لديه غالف زمني أكبر نسبيا
في اللغة العربية ،مقارنة بباقي اجلذوع ،ومع ذلك كانت
النتائج ضعيفة.
إطار  : 1الغالف الزمني الرسمي
حسب الكتاب األبيض :يكون التالمذة الذين هم في
نهاية اجلذع املشترك قد استفادوا من:
• 1607ساعة في اللغة العربية و 1123ساعة في اللغة
الفرنسية طوال التمدرس بالسلك االبتدائي؛
• 408ساعة في اللغة العربية و 408ساعة في اللغة
الفرنسية طوال التمدرس بالسلك اإلعدادي؛
• انطالقا من الغالف الزمني احلالي وعدد أسابيع
الدراسة الرسمية ( ،)34يكون تالمذة اجلذع املشترك
قد استفادوا من:
 170 oساعة في اللغة العربية و 136ساعة في
اللغة الفرنسية بالنسبة للجذعني املشتركني:
"آداب وعلوم إنسانية" و"أصيل"؛
 68 oساعة في اللغة العربية و 136ساعة
في الفرنسية للجذعني املشتركني" :علوم"
و"تقني".
• وبذلك ،يكون التالمذة الذين أنهوا الدراسة باجلذع
املشترك قد استفادوا طوال متدرسهم خالل  10سنوات
من:
 2185 oساعة في اللغة العربية و1667
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بالنسبة للغة العربية ،فإن النتائج حسب املجاالت املضامينية
في اجلذع املشترك األدبي تظهر أن "التعبير واإلنشاء" يعرف
أدنى معدل  ،19%وهو املعطى الذي يؤكد نقصا كبيرا في
التعبير الكتابي لدى التالمذة في اللغة العربية في جذع
مشترك يؤهل لآلداب ،وبالتالي ،يفترض درجة معينة من
التحكم اللغوي مطابقة ملطالب املنهاج الرسمي للمادة.
أما بالنسبة للمكتسبات في اللغة الفرنسية ،فإن أغلب
تالمذة اجلذوع املشتركة "آداب وعلوم إنسانية"" ،علوم"،
و"أصيل" لم تصل نسبة حتصيلهم إلى .33%

التقرير التحليلي

املبيان .17معدل التحصيل في اللغة الفرنسية حسب
اجلذوع املشتركة

 .2.5نقص املكتسبات يف الرياضيات
تظهر نتائج تالمذة اجلذع املشترك "علوم" في مادة
الرياضيات التي متثل بالنسبة إليهم املادة األساسية ،أن 84%
منهم حصلوا على معدالت أقل من  ،100/50وأن 54%
منهم لم يتخطوا عتبة حتقيق ثلث املطالب ،أي ،100/33
وهو ما يعكس النقص شبه العام في مكتسبات الرياضيات
لدى التالمذة.
املبيان  .19معدالت التحصيل في الرياضيات حسب
اجلذوع املشتركة
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املبيان .18معدل حتصيل تالمذة اجلذع املشترك "اآلداب
والعلوم اإلنسانية" في اللغة الفرنسية
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إن من شأن ضعف احلصيلة على مستوى مكتسبات
التالمذة في الرياضيات أن يحد من قدرة االستدالل
لديهم ،واحلال أن متكني التالمذة من هذا النوع من الكفايات
هو مهمة املدرسة ،ذلك أن القدرة على االستدالل تعتبر لدى
احملللني مؤشرا ،بل " متغيرة تأكيدية ،دالة وذات مصداقية
على تطور التالمذة ،كما أن هذه القدرة على االستدالل
حتدد القدرة على متابعة الدراسة ما بعد الثانوية وعلى اآلفاق
املالية للمتمكن منها عند االنخراط في احلياة النشيطة"(.)10
املصدر :معطيات البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات .PNEA2016

يسجل مجال كفاية "اإلنتاج الكتابي" في اللغة الفرنسية
لدى تالمذة اجلذع املشترك األدبي أدنى حصيلة بـ  ،13%كما
أن كل املستويات املهارية تسجل معدالت دنيا كما يبني
ذلك الرسم البياني أعاله.
يتمثل ضعف مكتسبات التالمذة في اإلنتاج الكتابي في
عجزهم عن التعرف على الكلمات وداللتها وكذلك البنيات
النحوية للغة ،مما يحول دون الفهم ،وبالتالي الوصول إلى
معرفة ما يتضمنه النص املكتوب.

 .6توزيع معدالت التحصيل يف باقي املواد

في اللغة العربية ،لم يتمكن  81%من تالمذة اجلذع املشترك
"آداب وعلوم إنسانية" ،والذين تعتبر هذه املادة من أهم
املواد ،من الوصول إلى املعدل ( 50على  .)100أكثر من
ذلك ،إن  35%من هؤالء التالمذة لم يتجاوز حتصيلهم 33
نقطة ،في حني أن  2%منهم استطاعوا أن يتجاوزوا معدل
حتصيل  66نقطة أو يساويها .مقارنة بذلك ،يبقى تالمذة
اجلذوع املشركة العلمية في وضعية أفضل على اعتبار أن
 40%منهم استطاعوا احلصول على املعدل بل جتاوز عتبته.

(10) OCDE. Principaux résultats de l’enquête PISA 2012. Le niveau de compétence en mathématiques. Ce que les élèves de 15 ans savent
et ce qu’ils peuvent faire avec ce qu’ils savent. OCDE, 2014, p.6
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املبيان  .20معدالت التحصيل في اللغة العربية حسب
اجلذوع املشتركة

املبيان  .22معدالت التحصيل في الفيزياء والكيمياء
حسب اجلذوع املشتركة
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بالنسبة للتاريخ واجلغرافيا ،تصل نسبة التالمذة الذين كانت
نتائجهم دون املعدل حوالي  73%بالنسبة للجذع املشترك
األدبي ،و 53%بالنسبة للجذع املشترك العلمي .وجند من بني
تالمذة اجلذوع املشتركة  28%بالنسبة للجذع املشترك األدبي
و 18%بالنسبة لتالمذة اجلذع العلمي هم الذين لديهم معدل
حتصيل يتعدى عتبة  33نقطة من أصل مئة.

بالنسبة لعلوم احلياة واألرض ،فإن التالمذة الذين حصلوا
على معدالت أقل من املتوسط هو أقل عددا مقارنة بباقي
املواد .فهم ميثلون نسبة  46%بالنسبة لتالمذة اجلذع األدبي،
و 48%بالنسبة لتالمذة اجلذع العلمي .وباملوازاة مع ذلك،
فإن نسبة التالمذة الذين حققوا نتائج أحسن نسبيا (66
نقطة وأكثر) هي نسبة مرتفعة ( 14%بالنسبة للتالمذة
األدبيني ،و 20%بالنسبة للتالمذة العلميني) ممقارنته مبا متت
مالحظته في باقي املواد.

املبيان  .21معدالت التحصيل في التاريخ واجلغرافيا
حسب اجلذوع املشتركة

املبيان  .23معدالت التحصيل في علوم احلياة واألرض
حسب اجلذوع املشتركة
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في مادة الفيزياء والكيمياء ،لم تتجاوز معدالت حتصيل
ثالثة أرباع تالمذة اجلذع العلمي املعدل ،ولم يحقق 35%
منهم حتى ثلث األهداف احملددة حسب مطالب املنهاج
الوطني .مقابل ذلك 6% ،فقط من تالمذة اجلذع املشترك
علوم استطاعوا احلصول على معدل أعلى أو يساوي 66
نقطة من أصل  100نقطة.
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التقرير التحليلي

إطار  : 2التوقيت الرسمي
حسب املنهاج الرسمي (الكتاب األبيض) ،يكون
التالمذة عند نهاية اجلذع املشترك قد استفادوا من:
• 136ساعة في التاريخ واجلغرافيا في سلك التعليم
االبتدائي؛
• 306ساعة في التاريخ واجلغرافيا في سلك التعليم
الثانوي اإلعدادي؛
•أي ما مجموعه  442ساعة في التاريخ واجلغرافيا في
التعليم اإللزامي.
• 306ساعة في النشاط العلمي في سلك التعليم
االبتدائي؛
• 204ساعة في مادة علوم احلياة واألرض في السلك
الثانوي اإلعدادي؛
• 204ساعة في مادة الفيزياء والكيمياء في السلك

البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالمذة اجلذع املشترك
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الثانوي اإلعدادي.
•حسب الغالف الزمني الرسمي وعدد أسابيع الدراسة
الرسمية ،يكون التالمذة عند نهاية سنة اجلذع
املشترك قد استفادوا من:
» » 136ساعة في مادة التاريخ واجلغرافيا
بالنسبة للجذع املشترك "آداب وعلوم
إنسانية؛ و 68ساعة بالنسبة للجذعني
املشتركني" :علوم" و"التكنولوجي"؛
» » 34ساعة في مادة علوم احلياة واألرض
بالنسبة للجذعني املشتركني" :آداب وعلوم
إنسانية" و"أصيل"؛ و 102ساعة بالنسبة
للجذع املشترك "علوم"؛
» » 136ساعة في مادة الفيزياء والكيمياء
بالنسبة للجذعني املشتركني" :علوم"
و"التكنولوجي".
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 . Vالتحليل متعدد املستويات
للمكتسبات الدراسية للتالمذة
يركز هذا الفصل على العوامل الرئيسية التي ميكنها أن
تساهم في الرفع من إجنازية التالميذ أو في خفضها في
مستوى اجلذوع املشتركة "آداب وعلوم إنسانية" و"علوم".
ويجد هذا االختيار تبريره في كون  91%من تالمذة
العينة يتابعون دراستهم في هذين اجلذعني ،في حني أن
التالمذة الذين يتابعون دراستهم باجلذع املشترك األصيل
والتكنولوجي ال ميثلون سوى  4%و 5%على التوالي .وإضافة
إلى ذلك فإن تالمذة اجلذع العلمي والتكنولوجي يدرسون
نفس البرنامج ،وبالتالي أجروا نفس الرائز .وتصدق املالحظة
نفسها على تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"
و"أصيل" باستثناء رائز اللغة العربية.
أما تالمذة القطاع اخلاص ،فلم يؤخذوا بعني االعتبار في
النمذجة بسبب عددهم احملدود.
متت منذجة مواد العربية والفرنسية والرياضيات بالنظر إلى
أهميتها.
وحتتل اللغة العربية مكانة خاصة في النظام التربوي ألنها لغة
تدريس مختلف املواد ،إضافة إلى كونها مادة مدرسة في كل
األسالك.
وتكتسي اللغة الفرنسية أهمية ألنها لغة االنفتاح على العالم
وعلى ثقافات أخرى .وهي أيضا وسيلة تواصل ضرورية،

خصوصا بالنسبة للتعليم العالي الذي يقدم دروسه كلها
تقريبا بهذه اللغة.
وتلعب الرياضيات هي أيضا كمادة ،دورا أساسيا في التطور
املعرفي والعقلي للتلميذ.
ومبا أن املعطيات هي معطيات متراتبة ،حيث إن التلميذ
ينتمي لقسم ،والقسم ينتمي ملؤسسة ،فإن التقنية األكثر
مالءمة لنمذجة معدالت حتصيل التالمذة ،هي النماذج
متعددة املستويات.

 .1حتليل التغاير

وأثناء بناء العينة ،مت اختيار قسم واحد من كل جذع مشترك
في كل مؤسسة من مؤسسات العينة .ونتج عن ذلك أن
النماذج التي مت بناؤها هي مناذج من مستويني ،حيث
املستوى األول يتكون من التالمذة ،واملستوى الثاني يتكون
من املؤسسات .وتسمح هذه النماذج بتقدير املفعوالت
والتأثيرات السياقية ،أي مفعول املؤسسة ومفعول القسم؛
كما تسمح أيضا بتقسيم الفروق املوجودة بني معدالت
التالمذة حسب مكونني :مكون فردي (مفعول التلميذ)
ومكون جماعي (مفعول املؤسسة) .ومت بناء منوذج موصوف
(بالفارغ) أو "ال مشروط" في مرحلة أولى ،لتقدير هذه
التأثيرات أو املفاعيل.

اجلدول  .7تغايرمعدل التحصيل حسب مستويي املؤسسة والتلميذ ()%
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

مفعول املؤسسة

22

25

24

18

18

21

مفعول التلميذ

78

75

76

82

82

79
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تتراوح نسبة املغايرة بني معدالت التحصيل الراجعة إلى
االختالفات بني املؤسسات ما بني  18%و 25%مشيرة بذلك
إلى وجود مفعول هام للمؤسسة؛ غير أن أهمية هذا املفعول
األخير أقل من أهمية مفعول التلميذ الذي يبقى مهيمنا .مما
يدفع إلى التفكير بأن العوامل األكثر حتديدا في تفسير فروق
املعدالت بني التالمذة ترجع إلى اخلصائص املميزة لهؤالء
التالمذة.
بيد أنه ينبغي تدقيق نتيجة التحليل اإلحصائي بتحليل
36

سوسيولوجي ،فمفعول مميزات التالمذة يؤثر على نتائج
التحصيل ألن املدرسة جتد صعوبة في تعويض النقص
االجتماعي والثقافي للتالمذة أو جتاوزه.

 .2تأثير محددات الوسط السيوسيو-تربوي

مت تقدير منوذج من مستويني لكل جذع مشترك من اجلذوع
املشتركة ،ولكل مادة من املواد التي مت ذكرها ،وذلك لفحص
العالقة بني هذه اخلصائص وخصائص املؤسسات واألقسام
التقرير التحليلي

ومعدالت التحصيل .وتظهر نتائج هذه النماذج أن التكرار
هو العامل الذي يؤثر على مكتسبات التالمذة أكثر من باقي
العوامل في أغلب احلاالت.
لكن ينبغي القول إن ضعف مستوى التالمذة في مختلف
املواد ،يحد من القدرة التفسيرية للعديد من العوامل ،بل
يجعلها غير دالة .وهو صحيح بالنسبة لبعض خصائص
الوسط املدرسي التي ال تؤثر ،أو تؤثر بنسبة ضعيفة ،رغم
أهميتها ،على تعلمات تالمذة اجلذوع املشتركة بالتعليم
العمومي الذين شاركوا في الدراسة.
 .1.2مفعول النوع
أظهر حتليل توزيع معدالت التحصيل حسب النوع أن نتائج
الفتيات أعلى من نتائج التالمذة بشكل دال في اللغات.
وأن الفرق بني معدالت التحصيل أكثر أهمية عند تالمذة
اجلذع املشترك العلمي .من وناحية أخرى ،تبقى معدالت
التلميذات والتالمذة في الرياضيات متطابقة تقريبا بالنسبة

للجذعني املشتركني األدبي والعلمي.
ويؤكد التحليل متعدد املستويات أن معدالت حتصيل
التلميذات أكثر من مثيالتها لدى التالميذ في مادتي اللغة
العربية والفرنسية .أما النتائج احملصلة في الرياضيات فتؤكد
أن التلميذات ميلن إلى احلصول على معدالت أقل من
معدالت التالميذ في مستوى اجلذع املشترك "علوم" .غير
أن متغيرة النوع ليس لها تأثير دال على املردودية الدراسية
لتالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية".
تفيد نتائج دراسات مختلفة أن التلميذات أعلى إجنازية من
التالميذ في اللغات ،في حني أن هؤالء يكونون أحسن في
املواد التي تعتمد التجريد والتكميم كالرياضيات .وهي
نتيجة تتأكد في تقرير  )11( PISA2012الذي كشف عن
تباينات مقلقة بخصوص االهتمام الذي يولونه للرياضيات
حيث يكون مستوى حافزية وإصرار التالميذ أعلى من
حافزية وإصرار التلميذات في تعلم هذه املادة.

اجلدول .8معدل التحصيل حسب النوع
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

التالميذ

42

28

33

36

21

39

التلميذات

49

37

34

42

26

40
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 .2.2مفعول التكرار
تبني النتائج أن التالمذة الذين كرروا على األقل مرة واحدة
في مسارهم الدراسي ،حصلوا على معدالت حتصيل أقل
من أولئك الذين لم يسبق لهم أن كرروا .ويتراوح الفرق بني
معدالت التحصيل في املجموعتني بني  6و 13نقطة بالنسبة
للتالمذة العلميني ،في حني يتراوح بني  1و 6بالنسبة لتالمذة
اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية ".
وتفسر اختالفات معدالت التحصيل هاته ،والتي يظهر أنها
كبيرة ،خصوصا بالنسبة للجذع املشترك علمي ،في جزء
كبير ،ضعف مستوى التالمذة ،وتظهر أن التكرار له أثر
سلبي على جناح التالمذة.
وإجماال ،يظهر مفعول التكرار على املكتسبات الدراسية
للتالمذة كمفعول دال وسلبي في املواد الثالث ،وفي
اجلذعيني املشتركني معا ،غير أن حجم تأثيره يختلف حسب

املواد .فبالنسبة ملادة الرياضيات ،مثال ،يظهر أن التكرار ليس
له مفعول أو تأثير هام على النجاح الدراسي للتالمذة في
اجلذع املشترك آداب وعلوم إنسانية".
عادة ما يعتبر التكرار وسيلة التدخل في حالة التالمذة
املتعثرين بغاية تسهيل استدراكهم ،وبالتالي االحتفاظ
بهم داخل منظومة التربية والتكوين .غير أن العديد من
الدراسات أكدت األثر السلبي للتكرار على النجاح املدرسي
للتالمذة ،فهو ال يحسن من أدائهم ،وغالبا ما ال يحفزهم.
كما أن دراسات أخرى تظهر أن أحسن النتائج هي تلك
التي يحصل عليها التالمذة في منظومات تربوية ال تعتمد
التكرار أو قلما تلجأ إليه )12(.لهذا ،سيكون تبني سياسات
لدعم التالمذة ومصاحبتهم لتحسني أدائهم املدرسي أكثر
فائدة لهم.

(11) Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves
(12) Résultats des enquêtes internationales de l’évaluation des acquis
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اجلدول  .9معدل التحصيل حسب التكرار
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

تالمذة كرروا على األقل مرة واحدة

39

23

29

37

21

39

تالمذة لم يكرروا قط

48

36

35

42

27

40
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تدفع هذه املالحظة إلى التفكير في إمكانيات للدعم
املدرسي للتالمذة الذين يواجهون صعوبات ،وذلك لتفادي
جتربة التكرار التي يظهر أنها ال تساهم في حتسني املكتسبات
الدراسية للتالميذ.
 .3.2مفعول التعليم األولي
أظهرت النتائج بشكل دال أن معدالت حتصيل التالمذة
الذين استفادوا من التعليم األولي أعلى من معدالت حتصيل

أولئك الذين لم يستفيدوا منه .ويتراوح الفرق في معدالت
التحصيل بني املجموعني بني نقطة واحدة وثالث نقط
لتالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية" ،وبني  2و8
نقط بالنسبة لتالمذة اجلذع املشترك "علوم".
وقد أكدت نتائج التحليل أن ارتياد أحدى مؤسسات
التعليم األولي يؤثر إيجابيا على إجنازات التالمذة في كل
املواد باستثناء مادة الرياضيات ،حيث ال يظهر أن التعليم
األولي ال يؤثر على نتائج التالمذة في اجلذع املشترك "علوم".

اجلدول  .10معدل التحصيل حسب االستفادة من التعليم األولي
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

تالمذة استفادوا من التعليم األولي

47

35

34

40

25

40

تالمذة لم يستفيدوا من التعليم األولي

43

27

32

38

22

39
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وإذا كان املفعول اإليجابي للتعليم األولي مؤكدا ،فإن نتائج
البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات تظهر أن هذا املفعول
يظهر أكثر على مستوى اللغات مما يظهر على مستوى
الرياضيات.
 .4.2مفعول نوع التعليم
أظهر حتليل توزيع معدالت التحصيل حسب نوع مؤسسة
التعليم االبتدائي أنه في مادة اللغة الفرنسية ،التالمذة

الذين درسوا باملدارس االبتدائية اخلصوصية ،يحصلون على
معدالت مرتفعة دالة ،مقارنة بالتالمذة الذين درسوا في
املدارس االبتدائية العمومية.
وتؤكد نتائج النموذج هذه املالحظة .غير أنه ال توجد عالقة
دالة بني نوع التعليم االبتدائي وكفايات التالمذة في اللغة
العربية والرياضيات في اجلذعني املشتركني معا ،العلمي
واألدبي.

اجلدول  .11معدل التحصيل حسب نوع التعليم االبتدائي
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

عمومي

45

30

33

39

23

40

خصوصي

46

44

36

38

32

38
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التقرير التحليلي

ميكن تفسير هذا التأثير على معدل حتصيل اللغة الفرنسية
باألهمية التي تولى لها في املدارس االبتدائية اخلصوصية منذ
السنة األولى.
 .5.2مفعول االلتزام
بخصوص االلتزام الشخصي للتلميذ ،مت بناء املؤشر انطالقا
من مجموعة من املتغيرات التي تقيس درجة انخراط التلميذ

في الدراسة باعتبار اجلهد املبذول لتحسني مستواه الدراسي،
وإرادة التفوق لديه ،وحرصه على مسار دراسي جيد،
وكذلك وتيرة إجنازه للواجبات املنزلية ،ورغبته في متابعة
الدراسة العليا .وميكن إرجاع أداء التالمذة الدراسي في جزء
منه إلى انخراطهم ورغبتهم وحافزيتهم ،ذلك أن التلميذ
احملفز واملنخرط يكون أكثر استعدادا لبذل مزيد من اجلهود،
وهو ما من شأنه أن يؤثر باإليجاب على نتائجه الدراسية.

اجلدول  .12معدل التحصيل حسب التزام التلميذ
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

األكثر التزاما

46

33

34

40

24

40

األقل التزاما

37

24

30

35

20

35

املصدر :معطيات البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات .PNEA2016

تظهر النتائج أن التالمذة الذين أظهروا التزاما أكبر في حياتهم
الدراسية ،حققوا نتائج أفضل من التالمذة األقل انخراطا،
وأن الفرق بني معدالت التحصيل يتراوح بني  4و 5نقط عند
تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية" ،ويتراوح ما
بني  4و 9نقط عند تالمذة اجلذع املشترك "علوم".
وتؤكد مجموع التقديرات هذه النتيجة ،إذ يكون النخراط
التلميذ تأثير إيجابي على جناحه الدراسي في اجلذعني
املشتركني ،وبالنسبة للمواد الثالث التي خضعت للنمذجة
(العربية ،الفرنسية ،الرياضيات).
 .6.2مفعول حجم القسم
في سنة  ،2016-2015وصل معدل التالمذة في أقسام

املؤسسات العمومية إلى حوالي  36تلميذا في اجلذع
املشترك "علوم" و 38تلميذا في اجلذع املشترك "آداب وعلوم
إنسانية " .وقد درست نسبة هامة من تالمذة العينة بأقسام
جتاوز عدد التالمذة فيها  40تلميذا ،بل جتاوزوا هذا العدد
في املؤسسات العمومية حيث مثلوا تقريبا  38%و 50%في
اجلذعيني املشتركني "آداب وعلوم إنسانية" و"علوم".
وقد حصل تالمذة هذه األقسام في اجلذع املشترك "علوم"
على نتائج أضعف من تلك املسجلة في أقسام حجمها
أقل من  35تلميذا .ويظهر الفرق بأربع نقط في العربية
والفرنسية ،وبنقطتني في الرياضيات بالنسبة لتالمذة اجلذع
املشترك "علوم".

اجلدول .13معدل التحصيل حسب معدل التالمذة في الفصل
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

أقل من  35تلميذا في القسم

48

35

35

40

24

40

ما بني  35و 40تلميذا في القسم

45

31

33

39

23

39

أكثر من  40تلميذا في القسم

44

31

33

39

24

39
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تؤكد النمذجة متعددة املستويات هذه املالحظة ،حيث إن
العالقة بني حجم القسم ومعدالت التحصيل سلبية ،ودالة
إحصائيا .غير أن مفعول هذه املتغيرة يبقى ضعيفا باملقارنة
مع مفعول عوامل أخرى خصوصا في مادة الرياضيات .أما
فيما يخص تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"،
فإن الفرق بني مجموعتي التالمذة ال يتجاوز نقطة واحدة،

البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالمذة اجلذع املشترك

2016 PNEA

وغير دال إحصائيا.
 .7.2مفعول الثقافة
متت مقاربة هذا املفعول من خالل قياس مفعول توافر املوارد
البيداغوجية باملنزل ،وتأثير هذه املوارد على املكتسبات
الدراسية للتالمذة .وهكذا ،مت بناء املؤشر انطالقا من
متغيرات تقدم معطيات عن :وجود مكتب مبنزل التلميذ أو

39

 .8.2مفعول اللغة
أظهرت نتائج النمذجة أن التكلم باللغة الفرنسية في املنزل
يؤثر إيجابيا على مردودية تالمذة اجلذع املشترك "علوم" في
اللغة الفرنسية .والواقع ،أن التباين في معدالت التحصيل
في هذه املادة ،بني الذين يتكلمون الفرنسية وأولئك الذين
ال يتحدثون بها ،يصل إلى  13نقطة.
أما بالنسبة للجذع املشترك آداب وعلوم إنسانية فإن الفرق
هو  8نقط.

عدم وجوده ،ونوعية الكتب املتوافرة (كتب علمية ،أدبية،
دينية ،مدرسية خارج البرنامج).
وقد أظهرت نتائج النمذجة أن توفر املوارد البيداغوجية باملنزل
(من كتب ومكتب) له تأثير إيجابي ودال على مردودية
التلميذ املدرسية .والواقع ،أن توافر الكتب باملنزل يساعد
على القراءة ويسهل احلصول على املعلومات واملعارف ،كما
أن التوفر على مكتب في املنزل ،يساعد التالمذة على أن
ميضوا كثيرا من الوقت في مراجعة دروسهم وإجناز متارينهم.
لقد تأكد املفعول اإليجابي والدال في املواد الثالث ،وفي
اجلذعني معا" ،علوم" و"آداب وعلوم إنسانية".

اجلدول .14معدل التحصيل حسب اللغة املستعملة في املنزل
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
نسبة التالمذة

معدل التحصيل

نسبة التالمذة

معدل التحصيل

تالمذة ال يتكلمون الفرنسية في منازلهم

88%

31

94%

23

تالمذة يتكلمون الفرنسية في منازلهم

12%

44

6%

31
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 .9.2مفعول تكنولوجيا املعلومات واالتصال
أظهرت نتائج النمذجة أن التوفر على موارد رقمية
وتكنولوجية (احلاسوب والربط باألنترنيت باملنزل) يؤثر
إيجابيا على مردودية تالمذة اجلذع املشترك علوم في اللغة
العربية ،والفرنسية ،والرياضيات؛ كما يؤثر إيجابيا على
مردودية تالمذة اجلذع املشترك آداب وعلوم إنسانية في
اللغة الفرنسية .غير أن األدبيات لم حتسم في أهمية هذا

املفعول ،إذ سجل بعض املؤلفني إمكانية أن تكون هناك
نتيجة مختلفة ،إذا ما اعتبرنا حضور احلاسوب أو األنترنيت.
فقد أظهر ،مثال ،أنيل وأوزير (،)13()2012( )Anil et Ozer
اللذان حلال نتائج  PISA2006بالنسبة للتالمذة األتراك ،أن
وجود احلاسوب باملنزل يؤثر إيجابيا على مردودية التالميذ
في العلوم ،بينما كشفا عن مفعول سلبي الستخدام
األنترنيت في اللهو واأللعاب.

اجلدول  .15معدالت حتصيل تالمذة التعليم العمومي حسب توافر احلاسوب أو األنترنت باملنزل
اآلداب والعلوم اإلنسانية
العربية

الفرنسية

العلوم
الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

تالمذة يتوفرون على حاسوب في منازلهم
ال

39

23

39

44

28

32

نعم

40

26

40

47

36

35

تالمذة يتوفرون على األنترنت في منازلهم
ال

39

23

40

44

29

33

نعم

40

26

39

47

37

35
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(13) Anil D. and Ozer Y., "The effect of the aim and frequency of computer usage on student achievement according to PISA 2006", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.46, p. 5484-5488, 2012.
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 .3تأثير مكونات احمليط السوسيوتربوي

وباألخص بالنسبة للجذع املشترك "علوم" ،حيث سجلت 8

 .1.3مفعول جودة التدريس
اعتبرت معدالت حتصيل التالمذة الذين يعتبرون جودة
تدريسهم ضعيفة أدنى من نتائج التالمذة الذين صرحوا
باستفادتهم من تدريس جيد.
وتعتبر الفروق في اللغة الفرنسية هامة ،على هذا املستوى،

نقط كفرق بني من صرحوا بجودة التدريس وأولئك الذين
صرحوا بالعكس .ومقابل ذلك ،لم يسجل أي فرق بني
الفريقني بالنسبة للغة العربية في نفس اجلذع املشترك .ولم
يتعد الفرق نقطة واحدة في مادة الرياضيات بالنسبة للجذع
املشترك "آداب وعلوم إنسانية".

اجلدول  .16معدل التحصيل حسب جودة التدريس
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

تقدير سلبي

45

27

32

37

22

39

رأي ايجابي

45

35

34

40

25

40
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أكد التحليل متعدد املستويات هذه النتائج ،إذ بقدر ما
تزيد جودة التدريس بقدر ما تزيد معدالت التحصيل.
وتبقى العالقة بني جودة التدريس ومعدالت التحصيل دالة
إحصائيا ،باستثناء في اللغة العربية بالنسبة للجذع املشترك
"علوم" .ولكنها تبقى ضعيفة في مادة الرياضيات عند
اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية".

 .2.3مفعول زمن التدريس
تتراوح الفروق بني معدالت حتصيل التالمذة الذين لديهم
رأي سلبي عن تدبير زمن التدريس وأولئك الذين لديهم
رأي إيجابي ما بني  1و 9نقط لصالح التالمذة الذين لهم رأي
إيجابي.

اجلدول  .17معدل التحصيل حسب الزمن املخصص للتدريس
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

رأي سلبي (ضياع للوقت)

44

29

32

38

23

39

رأي إيجابي (استغالل أمثل للوقت)

47

38

36

41

25

40
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يظهر أن االستغالل األمثل للزمن ييسر التعلمات ويدعمها .3.3 ،مفعول العدل
كما أن العالقة بينهما هي عالقة دالة إحصائيا ،وأكثر بروزا جاءت نتائج حتصيل التالمذة الذين لهم رأي سلبي عن
في مادة اللغة الفرنسية باجلذع مشترك "علوم" ،ولكنها مناخ العدل داخل مؤسساتهم أضعف نسبيا من نتائج
ضعيفة نسبيا في الرياضيات بالنسبة للجذع املشترك "آداب التالمذة الذين كان لهم رأي إيجابي بخصوص مناخ العدل
وعلوم إنسانية" ،وفي اللغة العربية بالنسبة للجذع املشترك مبؤسساتهم ،مما يقود إلى افتراض وجود عالقة إيجابية بني
"علوم".
مناخ العدالة من جهة ،واألداء أو اإلجناز املدرسي للتالمذة
من جهة ثانية.
اجلدول  .18معدل التحصيل حسب مناخ العدل
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

رأي سلبي

45

31

33

38

23

37

رأي إيجابي

46

32

34

39

24

40
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يؤكد التحليل متعدد املستويات وجود عالقة دالة إحصائيا
في مادة الرياضيات أيضا ،إذ بقدر ما يكون مناخ الدراسة
عادال ومنصفا بقدر ما تكون نتائج حتصيل التالمذة أحسن.
 .4.3مفعول التغيبات غير املبررة
يسمح حتليل توزيع معدالت التحصيل في عالقة بالتغيبات

غير املبررة باستخالص عالقة بني تدني مستويات التحصيل
من جهة ،والتغيبات غير املبررة من جهة ثانية ،حيث إن
التالمذة الذين يتغيبون ،وباألخص الذين يتغيبون دون
مبرر ،يضيعون قسما كبيرا من الزمن املخصص للتعلم،
وبالتالي يقلصون من فرص النجاح الدراسي.

اجلدول  .19معدل التحصيل حسب التغيبات
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

تلميذ يتغيب دون مبرر

41

27

30

36

22

37

تلميذ ال يتغيب

47

34

34

40

24

40
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تؤكد النتائج املتوصل إليها هذا التوجه بالنسبة لتالمذة
اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية" .غير أن تغيب تالمذة
اجلذع املشترك "علوم" ال يؤثر بشكل دال على حتصيلهم في
الفرنسية والرياضيات.

 .5.3مفعول الغش
تتراجع معدالت حتصيل التالمذة الذين يغشون في
االمتحانات مقارنة بنتائج الذين ال يغشون .ويتراوح الفرق
بني  3و 4نقط عند تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم
إنسانية" ،وبني  5و 8نقط لدى تالمذة اجلذع املشترك
"علوم".

اجلدول  .20معدل التحصيل حسب ممارسة الغش
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

تلميذ يغش

42

27

30

37

22

38

تلميذ ال يغش

47

35

35

41

25

41
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يظهر أن مفعول الغش على املردودية الدراسية للتالمذة،
والذي مت استنتاجه من النموذج التحليلي ،هو مفعول سلبي
ودال في كل املواد ،وبالنسبة للجذعني املشتركني "آداب
وعلوم إنسانية" و"علوم".

 .6.3مفعول العنف
مت تبني فروقات في معدالت التحصيل تتراوح بني  2و 6نقط،
وذلك بني التالمذة األكثر عرضة للعنف ،والتالمذة األقل
عرضة له ،وهو تفاوت لفائدة التالمذة األقل عرضة للعنف.

اجلدول  .21معدل التحصيل حسب وتيرة التعرض للعنف
اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم
العربية

الفرنسية

الرياضيات

العربية

الفرنسية

الرياضيات

تالمذة قلما يتعرضون للعنف

49

34

35

40

24

40

تالمذة يتعرضون كثيرا للعنف

43

29

31

36

22

38
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رغم اختالف احملددات التي تؤثر على معدالت التحصيل،
فإن ضعفها يبقى بارزا.

 .4مقارنة بني معدالت حتصيل التالمذة (التعليم
العمومي)

في هذا القسم من التقرير ،يتم وصف التالمذة الذين حصلوا
على أعلى املعدالت مقارنة بأولئك الذين حصلوا على
أدناها .وتتكون العينة األولى من  10%من التالمذة الذين
حصلوا على أعلى املعدالت ،كما تتكون العينة الثانية من
 10%من التالمذة الذين حصلوا على أدنى املعدالت .أما
املواد التي يتم حتليل نتائجهم فيها ،فهي اللغة العربية بالنسبة
للجذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية" ،والرياضيات بالنسبة
للجذع املشترك العلمي ،والفرنسية بالنسبة للجذعني معا.
في اللغة العربية ،حصل تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم
إنسانية" األعلى حتصيال على  62نقطة من أصل  100نقطة.
أما أولئك الذين كانوا في آخر الترتيب ،فحصلوا على 19
نقطة ،أي بفرق  43نقطة بينهما.
يصل الفرق بني مجموعتي التالمذة ،في اللغة الفرنسية ،إلى
 55نقطة ،مما يؤكد أن تباين اإلجنازية بني املجموعتني يزداد
أكثر في هذه املادة األساسية في اجلذعني املشتركني األدبي
والعلمي .والواقع أن نتائج التالمذة األكثر ضعفا ال تتجاوز
في املعدل  11نقطة من أصل  ،100في حني أن أحسنهم أداء
حصلوا على  66نقطة.
يالحظ في مادة الرياضيات ،بالنسبة لتالمذة اجلذع املشترك
العلمي نفس التوجه الذي سجل في املواد السابقة .إذ متكن
التالمذة الذين هم في مقدمة الترتيب من حتصيل  63نقطة،
مقابل  17نقطة للتالمذة ذوي األداء األدنى ،أي بفرق 46
نقطة عن نتائج التالمذة األعلى حتصيال.
املبيان  .24الفروق بني معدالت حتصيل التالمذة األعلى
واألدنى إجنازا" (عمومي)
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إجماال ،يبقى مستوى مكتسبات التالمذة ذوي اإلجناز
األدنى أضعف بكثير من مستوى التالمذة الذين كانت
لهم نتائج أحسن ،علما بأن معدل هؤالء نفسه ال يتعدى
 66نقطة في أحسن احلاالت .وبالتالي فإن أكثر من ثلث
األهداف احملددة في البرامج واملقررات الرسمية لم تتحقق
لدى هؤالء التالمذة .ومع ذلك ،فإن هذه التمايزات في
التعلم بني التالمذة تطرح أسئلة بخصوص االختالفات التي
ميكن أن توجد بني هاتني املجموعتني من التالمذة من حيث
املميزات الفردية واملدرسية .ومن ثمة ضرورة تقدمي بعض
التوضيحات لهذه املسألة من خالل حتليل ملمح أو جانبية
التالمذة األعلى أداء.
• التالمذة األعلى أداء يكررون أقل
من املهم أن نسجل أن  8%من تالمذة اجلذع املشترك "علوم"
األعلى أداء في الرياضيات صرحوا أنهم كرروا على األقل مرة
واحدة في مسارهم الدراسي .وهي نسبة أقل بشكل دال من
النسبة املسجلة عند التالمذة األدنى أداء ( ،)38%أي بفارق
 30نقطة بينهما.
في اللغة العربية ،ميثل التالمذة الذين كرروا على األقل مرة
واحدة  38%من التالمذة األعلى أداء في اجلذع املشترك
"آداب وعلوم إنسانية" ،أما نسبة التالمذة األدنى أداء الذين
كرروا على األقل مرة واحدة في مسارهم ،فتصل إلى ،73%
أي بفارق دال هو  35نقطة .وقد مت تسجيل نفس التوجه
بالنسبة للغة الفرنسية مع فرق  50نقطة بني نسبتي كل من
التالمذة األعلى أداء ( )9%والتالمذة األدنى أداء (.)59%
• مييل التالمذة األعلى أداء أكثر إلى اختيار اجلذع املشترك
حسب ميولهم ملواده األساسية
بالنسبة لتوجيه التالمذة حسب ميولهم للمواد األساسية في
اجلذع املشترك املعني ،تظهر النتائج أن  65%من التالمذة
األعلى أداء في الرياضيات اختاروا اجلذع املشترك العلمي
ألنهم يفضلون املواد الرئيسية في هذه الشعب ،مقابل 38%
بالنسبة للتالمذة األدنى أداء ،بفارق دال يتحدد في  27نقطة
بني النسبتني.
أما في اللغة العربية ،فإن  62%من التالمذة الذين حصلوا
على أحسن النتائج اختاروا اجلذع املشترك "آداب وعلوم
إنسانية" لنفس األسباب ،مقابل  42%من التالمذة األقل
أداء .وسجل نفس التوجه في اللغة الفرنسية مع فرق  14نقطة
بني نسبتي الفئتني من التالمذة ( 57%مقابل .)43%
• أغلبية التالمذة الذين كان أداءهم في اللغات هو األعلى
هن تلميذات
أغلبية التالمذة الذين جنحوا في أن يكون مستوى أداءهم
اللغوي هو األعلى هن تلميذات ( 71%في اللغة الفرنسية،
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و 70%في اللغة العربية) .فهن أقل حضورا ضمن فئة
التالمذة األدنى أداء في اللغة الفرنسية ( ،)38%ونفس
الشيء بالنسبة للغة العربية (.)34%
• التالمذة األعلى أداء في اللغات هم التالمذة الذين
استفادوا من التعليم األولي
يبدو أن املرور من التعليم األولي كان حاسما بالنسبة لتعلم
اللغات ،إذ جند أن  67%من التالمذة األعلى أداء في اللغة
العربية باجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية" ترددوا على
روض األطفال .وتظهر هذه النسبة بوضوح أنها أكبر من
مثيلتها عند التالمذة الذين لم تكن نتائج حتصيلهم في
اللغة العربية مرضية ،وهي نسبة .53%
وتصدق نفس املالحظة بالنسبة للغة الفرنسية حيث أن
 85%من التالمذة األعلى أداء في اجلذعني املشتركني العلمي
واألدبي ،صرحوا أنهم ترددوا على روض األطفال ،مقابل
 57%من التالمذة ذوي األداء األدنى ،أي بفارق دال يصل
إلى  28نقطة.
• قلما يلجأ التالمذة األعلى أداء إلى الغش
التالمذة األدنى أداء هم األكثر استعدادا للغش .والواقع،
أن  43%من التالمذة األدنى حتصيال في اللغة الفرنسية
باجلذعني املشتركني العلمي واألدبي يلجؤون للغش في
االمتحانات ،مقابل  17%بالنسبة للتالمذة األفضل أداء مع
فرق دال بني النسبتني يصل إلى  26نقطة .وجند نفس امليل
في مادة الرياضيات بالنسبة للجذع املشترك العلمي (16%
مقابل  .)41%أما نسبة تالمذة اجلذع املشترك "آداب وعلوم
إنسانية" الذين يؤكدون جلوؤهم املتكرر للغش في مادة اللغة
العربية ،فترتفع لدى الفئتني األعلى واألدنى أداء ،بنسبة
 23%بالنسبة للفئة األولى ،و 49%بالنسبة للفئة الثانية.
• التالمذة األعلى أداء هم التالمذة األقل تغيبا
أظهرت النتائج أن نسبة هامة من التالمذة األقل أداء
تتغيب دون مبرر .وتصل هذه النسبة إلى  27%في مادة
الرياضيات بالنسبة للجذع املشترك العلمي؛ وإلى  27%في
مادة الفرنسية بالنسبة للجذعني املشتركني األدبي والعلمي؛
وتصل إلى  35%في اللغة العربية بالنسبة للجذع املشترك
"آداب وعلوم إنسانية" .أما نسبة التالمذة األعلى أداء الذين
يتغيبون دون مبرر فهي قليلة حيث تبلغ نسبتهم في كل من
مادتي الرياضيات والفرنسية إلى ( ،)11%وإلى نسبة ()13%
في اللغة العربية.
• نسبة التالمذة الذين لدى أحد والديهم مستوى تعليميا
عاليا أكبر ضمن التالمذة ذوي األداء األعلى
تقارب نسبة تالمذة اجلذع املشترك العلمي األعلى أداء في
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مادة الرياضيات ،والذين ألحد أبويهم مستوى تعليميا عاليا
 .32%وتصل النسبة إلى  33%بالنسبة للتالمذة املتفوقني في
اللغة الفرنسية بالنسبة للجذعني املشتركني العلمي واألدبي.
وتعتبر هذه النسب أعلى بشكل واضح من مثيالتها
لدى التالمذة األقل أداء ( 14%في الرياضيات ،و 8%في
الفرنسية) ،مما يزيد في الفرق بني املجموعتني ب  18نقطة
في الرياضيات ،وب  25نقطة في اللغة الفرنسية.
• التالمذة األعلى أداء يلتزمون أكثر في دراستهم
تظهر نسبة هامة من التالمذة األعلى أداء التزاما ملحوظا في
دراستهم .وتصل هذه النسبة إلى  92%في اللغة الفرنسية
بالنسبة للجذعني املشتركني األدبي والعلمي ،وإلى  91%في
الرياضيات بالنسبة للجذع املشترك العلمي ،وإلى  89%في
اللغة العربية بالنسبة للجذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية".
وتبقى درجة التزام التالمذة األقل أداء بدراستهم هي أيضا
مرتفعة غير أنها تبقى أقل مقارنة بالنسب األولى حيث ميثل
التزامهم في مادة الرياضيات  80% ،81%في الفرنسية ،و79%
في اللغة العربية.
• تقريبا نصف التالمذة األعلى أداء يتوفرون على مزيد
من املوارد البيداغوجية في منازلهم
يبقى توافر املوارد البيداغوجية باملنزل ،مبا في ذلك مكتب
وكتب من بني العوامل التي متيز التالمذة األعلى أداء عن
التالمذة الذين ال يتوفرون على نفس القدر من املوارد.
وتشير النتائج أن حوالي نصف التالمذة من ذوي األداء
العالي في اللغة الفرنسية ( )53%وفي الرياضيات ()50%
صرحوا بأنهم يتوفرون على مكتب وكتب مبنازلهم ،في
حني ال تبلغ هذه النسبة سوى  26%في اللغة العربية .ويظهر
الفرق مع التالمذة ذوي األداء األدنى أكثر أهمية في كل من
الفرنسية والرياضيات حيث يصل إلى  27و 26نقطة على
التوالي ،في حني يبقى الفرق في اللغة العربية في حدود 13
نقطة.
• التالمذة األعلى أداء مقارنة مع التالمذة األدنى أداء هم
أكثر توفرا على احلواسيب وأكثر ارتباطا باألنترنت
متكن تكنولوجيا املعلومات واالتصال التالمذة من الكفايات
الرقمية التي تساهم ،جزئيا ،في جناحهم الدراسي .وجند،
في هذا املستوى ،أن حوالي نصف التالمذة األعلى أداء
في كل من الفرنسية والرياضيات يتوفرون على حاسوب
ويرتبطون باألنترنت في منازلهم .ويصل الفرق بينهم وبني
تالمذة األدنى أداء إلى  32نقطة بالنسبة للفرنسية ،و19
بالنسبة للرياضيات.
• نسبة التالمذة األفضل ترتيبا ،والذين درسوا باملدارس
االبتدائية اخلصوصية ،ويتكلمون الفرنسية في منازلهم

التقرير التحليلي

أو يقطنون بالوسط احلضري ،هي األكبر مقارنة بنسبة
التالمذة األقل أداء.
في اللغة الفرنسية ،جند خصائص أخرى كنوع املؤسسة
التعليمية في السلك االبتدائي ،ووسط سكن العائلة أو اللغة
املتحدث بها داخل املنزل ،تكرس الفرق بني التالمذة األكثر
واألقل أداء.
والواقع أن  34%من التالمذة الذين يحصلون على أحسن
املعدالت يصرحون بأنهم تابعوا دراستهم االبتدائية في
مؤسسات تعليمية خصوصية ،مقابل  7%بالنسبة لتالمذة
األداء األدنى .إضافة إلى ذلك فإن جزءا مهما من هؤالء
التالمذة يصرحون أنهم يتكلمون باللغة الفرنسية داخل
منازلهم ،وهي نسبة تصل إلى  25%مع فرق دال يتجاوز 19
نقطة مقارنة بالتالمذة األدنى أداء (.)6%
أما بخصوص عامل وسط إقامة العائلة ،فإن نسبة التالمذة
األعلى أداء والذين تسكن عائالتهم بالوسط احلضري تصل
 83%مقابل  64%بالنسبة للتالمذة ذوي األداء األدنى مع فرق
دال ب  19نقطة.
• التالمذة األعلى أداء يدركون إيجابيا املمارسات التربوية
في القسم
إن عددا كبيرا من تالمذة األداء األعلى يدركون املمارسات
التربوية الفصلية بشكل إيجابي ،مقارنة بتالمذة األداء
األدنى.
بالنسبة لفئة تالمذة األداء األعلى ،أكثر من ثالثة تالمذة
من بني خمسة يصرحون باستفادتهم من تدريس جيد للغة
العربية بالنسبة للجذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"؛ وفي
اللغة الفرنسية بالنسبة للجذعني املشتركني األدبي والعلمي.
أما في فئة تالمذة األداء األدنى ،فإن أقل من تلميذ من اثنني
في اللغة العربية ( ،)49%وتلميذين من بني خمسة في
الفرنسية ( )41%لديهم نفس اإلدراك جلودة التدريس الذي
يتلقونه في الفصل.
ومييل التالمذة املتفوقون إلى التصريح أن نظام االعتراف،
والذي يتجلى في التشجيع ودعم واملمارسات اجليدة
املشجعة على التعلمات ،هو نظام محفز .ومتثل نسبتهم
في اللغة العربية  ،56%و 57%في الفرنسية ،و 49%في
الرياضيات .أما بالنسبة لتالمذة األداء األدنى ،فإن النسب
هي على التوالي ،36% ،40% :و.33%
وعلى مستوى آخر ،يعتبر تدبير الغالف الزمني للتدريس
من خالل التحكم في السلوكات املشوشة للتالمذة ،عامال
آخر مييز بني تالمذة األداء األعلى وبني تالمذة األداء األدنى.
إذ متثل نسب التالمذة من ذوي األداء املرتفع والذين اعتبروا
أن زمن التدريس داخل األقسام مدبر بشكل جيد ( 18%في
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اللغة العربية 31% ،في الفرنسية 31% ،في الرياضيات) .ومتثل
تقريبا ضعف نسب الذين يقتسمون نفس اإلدراك من بني
تالمذة املجموعة الثانية ( 9%في العربية 15% ،في الفرنسية،
و 17%في الرياضيات).
ويتميز التالمذة األعلى أداء بأن لهم إدراك إيجابي لنظام
التأطير املرتبط بضوابط العمل الفصلي واالنضباط ،حيث
جند  59%بالنسبة للغة العربية ،و 57%بالنسبة للفرنسية،
يعتبرون هذا النظام فعاال ،مقابل  47%في العربية ،و 44%في
الفرنسية بالنسبة لتالمذة األداء األدنى.
• عدد كبير من التالمذة األعلى أداء يدرس بأقسام أقل
اكتظاظا
إذا كانت نسبة التالمذة الذين يدرسون بأقسام ال تتجاوز 35
مقعدا نسبة ضعيفة على العموم ،فإنه يالحظ رغم ذلك أن
هذه النسبة هي أكبر عند تالمذة األداء األعلى مقارنة بنسبة
تالمذة األداء األدنى حيث جند على التوالي بالنسبة لفئتي
التالمذة  37%مقابل  28%في الرياضيات ،و 38%مقابل 22%
في الفرنسية.
• تالمذة األداء األعلى هم األقل عرضة للعنف.
متيز التالمذة الذين حصلوا على أعلى املعدالت بكونهم
أقل عرضة للعنف سواء داخل أو خارج املؤسسة التعليمية.
وميثلون نسبة ثالثة أرباع في اللغة العربية والفرنسية
والرياضيات .وتتقلص هذه النسبة في حالة التالمذة
األقل أداء ( 54%في العربية 58% ،في كل من الفرنسية
والرياضيات) .وهكذا ،يكون الفرق بني النسب حسب
املواد على التوالي هو  21و 16و.17
• نصف تالمذة األداء األعلى يدرسون مبؤسسات أغلب
تالمذتها ينتمون إلى عائالت متوسطة أو ميسورة.
يظهر أن التركيبة السوسيو-اقتصادية للمؤسسات التعليمية
عامل متايز بني التالمذة ذوي األداء األعلى وزمالئهم ذوي
األداء األدنى .وبهذا املعنى ،فإن نسبة التالمذة الذين
يدرسون باملؤسسات املتكونة أساسا من تالمذة ينتمون
لألسر املتوسطة أو امليسورة تقارب  51%بالنسبة لتالمذة
األداء األعلى في الرياضيات 49% ،بالنسبة ألفضل التالمذة
في اللغة الفرنسية .وتتراجع هذه النسبة إلى  40%لدى
التالمذة الذين حصلوا على أدنى املعدالت في الرياضيات،
وإلى  36%في اللغة الفرنسية ،أي بفارق  11و 13نقطة بني
النسبتني لدى املجموعتني.
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اجلدول  .22ملمح التالمذة األعلى واألدنى إجنازا في اللغة الفرنسية
 1/10من التالمذة
األعلى إجنازا

 1/10من التالمذة
األدنى إجنازا

التلميذات

71%

38%

التالمذة املتوفرون على حاسوب وربط باألنترنيت مبنازلهم

51%

19%

التالمذة الذين استفادوا من التعليم األولي

85%

57%

التالمذة الذين درسوا مبؤسسة خصوصية للتعليم االبتدائي

34%

7%

التالمذة الذين يتوفرون على موارد بيداغوجية مبنازلهم ( كتب،
مكتب)

53%

26%

التالمذة الذين آباؤهم أو أمهاتهم لهم/لهن مستوى تعليم
جامعي أو عال

33%

8%

التالمذة الذين صرحوا بأن مناخ االعتراف في أقسامهم إيجابي

57%

36%

التالمذة الذين صرحوا أن مستوى تدريسهم جيد

62%

41%

التالمذة الذين صرحوا بأنهم يتحدثون اللغة الفرنسية مبنازلهم

25%

6%

التالمذة الذين تابعوا دراساتهم االبتدائية بالوسط احلضري

83%

65%

التالمذة الذين عائالتهم تستقر بالوسط احلضري

83%

64%

التالمذة الذين يدرسون بأقسام ال يتعدى عدد تالمذتها 35

38%

22%

التالمذة األقل عرضة للعنف

74%

58%

التالمذة الذين صرحوا أن تدبير الغالف الزمني للتدريس جيد

31%

15%

التالمذة الذين لهم ميل ملواد اجلذع املشترك

57%

43%

التالمذة الذين وفدوا من مؤسسات أغلب تالمذتها ينتمون
لفئات اجتماعية متوسطة أو ميسورة

49%

36%

التالمذة الذين صرحوا أن نظام التأطير في أقسامهم فعال

57%

44%

التالمذة املنخرطون في دراستهم

92%

80%

التالمذة الذين صرحوا أن االقتناع بنجاحهم والتشجيع عليه جد
قوي في أقسامهم

63%

51%

التالمذة الذين تابعوا دراستهم اإلعدادية مبؤسسات خصوصية

14%

4%

التالمذة الذين تابعوا دراستهم اإلعدادية مبؤسسات بالوسط
احلضري

86%

76%

التالمذة الذين يتغيبون باستمرار

11%

27%

التالمذة الذين يغشون باستمرار

17%

43%

التالمذة الذين كرروا على األقل مرة واحدة

9%

59%

متغيرات السياق

الفرق بالنسبة املئوية
التالمذة األعلى إجنازا
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اجلدول  .23ملمح التالمذة األعلى واألدنى إجنازا في الرياضيات
 1/10من التالمذة
األعلى إجنازا

 1/10من التالمذة
األدنى إجنازا

التالمذة الذين لهم ميل ملواد اجلذع املشترك

65%

38%

التالمذة الذين يتوفرون على موارد بيداغوجية مبنازلهم

50%

24%

التالمذة املتوفرون على حاسوب وربط باألنترنيت مبنازلهم

49%

30%

التالمذة الذين آباؤهم أو أمهاتهم لهم/لهن مستوى تعليم عال

32%

14%

التالمذة األقل عرضة للعنف

75%

58%

التالمذة الذين صرحوا بإيجابية مناخ االعتراف في أقسامهم

49%

33%

التالمذة الذين صرحوا أن تدبير الغالف الزمني للتدريس جيد

31%

17%

التالمذة الذين وفدوا من مؤسسات اغلب تالمذتها ينتمون
لفئات اجتماعية متوسطة أو ميسورة

51%

40%

التالمذة املنخرطون في دراستهم

91%

81%

التالمذة الذين يدرسون بأقسام ال يتعدى عدد تالمذتها 35
تلميذ

37%

28%

التالمذة الذين صرحوا بقوة االقتناع بنجاحهم في أقسامهم

55%

46%

التالمذة الذين يتغيبون باستمرار

11%

27%

التالمذة الذين يغشون باستمرار

16%

41%

التالمذة الذين كرروا على األقل مرة واحدة

8%

38%

متغيرات السياق

الفرق بالنسبة املئوية
التالمذة األعلى إجنازا
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اجلدول  .24ملمح التالمذة األعلى واألدنى إجنازا في اللغة العربية
 1/10من التالمذة
األعلى إجنازا

 1/10من التالمذة
األدنى إجنازا

التلميذات

70%

34%

التالمذة األقل عرضة للعنف

75%

54%

التالمذة الذين لهم ميل ملواد اجلذع املشترك

62%

42%

التالمذة الذين صرحوا بإيجابية مناخ االعتراف في أقسامهم

56%

40%

التالمذة الذين استفادوا من تعليم أولي

67%

53%

التالمذة الذين صرحوا أن مستوى تدريسهم جيد

63%

49%

التالمذة الذين يتوفرون على موارد بيداغوجية مبنازلهم

26%

13%

التالمذة الذين صرحوا بفعالية نظام التأطير في أقسامهم

59%

47%

التالمذة املنخرطون في دراستهم

89%

79%

التالمذة الذين صرحوا أن تدبير الغالف الزمني للتدريس جيد

18%

9%

التالميذ الذين يدرسهم مدرسون تزيد جتربتهم عن  20سنة

32%

43%

التالمذة الذين يتغيبون باستمرار

13%

35%

التالمذة الذين يغشون باستمرار

23%

49%

التالمذة الذين كرروا على األقل مرة واحدة

38%

73%

متغيرات السياق

الفرق بالنسبة املئوية
التالمذة األعلى إجنازا

40
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 . VIالتحليل البيداغوجي لبنود الروائز

تكمن أهمية التحليل البيداغوجي ألجوبة التالمذة عن
بنود الروائز في كونه يسمح برسم خريطة توضح صعوبات
التعلم التي يواجهها التالمذة ،وبالتالي املساعدة في البحث
عن أسباب ذلك ،ومساءلة البرامج الدراسية واملمارسات
التدريسية.
ويفترض في التحليل البيداغوجي ضبط مدى التطابق بني
األهداف الرسمية التي يحددها املنهاج ،ومستوى مكتسبات
التالمذة .كما يقتضي فحص مدى اكتساب التالمذة
للمكتسبات القبلية في السلكني االبتدائي واإلعدادي التي
تؤهلهم ملتابعة الدراسة بالسلك الثانوي التأهيلي ،وكذلك
تقدير نقط القوة والضعف لدى التالمذة الذين أمضوا سنة
باجلذع املشترك ،والتساؤل عن أهليتهم وقدرتهم على متابعة
الدراسة في شعب ومسالك متخصصة .وعالوة على ذلك،
يساهم التحليل البيداغوجي في التعرف على االختالالت
املنهاجية التي أدت إلى ضعف مكتسبات التالمذة.
وتغطي املواد موضوع التقييم احلقول املعرفية الكبرى،
أي اللغات (العربية والفرنسية) ،واإلنسانيات (التاريخ
واجلغرافيا) ،والعلوم احلقة (الرياضيات) والعلوم التجريبية
(علوم احلياة واألرض ،والفيزياء والكيمياء) .ويعتبر التحكم
في هذه احلقول املعرفية املدرسية مبثابة املمر الضروري لكي
يلج املتعلمون عالم املعرفة والتجديد التكنولوجي.

 .1حتليل بنود رائز مادة اللغة العربية

يستفيد تالمذة اجلذعني املشتركني " آداب وعلوم إنسانية"
و"أصيل" من خمس ساعات أسبوعية لدراسة اللغة العربية
ملدة  34أسبوعا ،أي بغالف زمني سنوي  170ساعة في املوسم
الدراسي .ويتوزع البرنامج إلى أربع مجزوءات متساوية من
حيث الغالف الزمني واألهمية ،على أساس مجزوءتني في
كل أسدوس .وتركز كل مجزوءة على موضوع عام يوجه
مضامينها البيداغوجية.
وتتوزع املجزوءات املبرمجة في اجلذعني املذكورين أعاله
حسب املوضوعات اآلتية:
 .1احلكي؛
 .2احلجاج؛
 .3الشعر العمودي؛
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 .4الشعر احلر.
أما فيما يخص اجلذعني املشتركني "علوم" و" تكنولوجيا"،
فإن التالمذة يدرسون اللغة العربية ساعتني في األسبوع طوال
 34أسبوعا ،أي  68ساعة طوال السنة الدراسية ،حيث تتم
دراسة مجزوءة واحدة في كل أسدوس .ويدرس في املجزوءة
األولى موضوع أصناف اخلطاب (السرد ،الوصف ،التخيل،
اإلخباري) ،في حني تدرس املجزوءة الثانية موضوعات
عامة ومتنوعة من قبيل العوملة ،حقوق اإلنسان ،اإلعالم
والتواصل ،الشعر واحلرية ،إلخ.
 .1.1اجلذع املشترك "علوم"
أ .فهم املقرؤء
تعرف نوع النص
 64%من التالمذة قادرون على ّ
األدبي.
ميكن تفسير هذه النسبة املرضية إلى حد ما بكون التالمذة
استأنسوا بالنصوص السردية منذ السلك اإلعدادي.
وتعتبر برمجة هذا النوع من النصوص باجلذع املشترك دعما
للمكتسبات القبلية للتالمذة في هذا املكون من مكونات
البرنامج.
أما كون ثلث التالمذة اختاروا اجلواب" :نص وصفي"،
كجواب صحيح ،فيمكن تبريره وقبوله على اعتبار أن
الوصف مكون مندمج في النص السردي املقترح.
وإذا أخذنا بعني االعتبار هذا التداخل بني منطي النص في
أجوبة التالمذة ،أمكننا اعتبار أجوبة التالمذة صحيحة في
مجموعها ،باستثناء حوالي واحد في املئة من التالمذة لم
يتوفقوا في اإلجابة ،حيث اختاروا أجوبة خاطئة ،أي أن
النص ينتمي إلى فئة "النص احلجاجي" أو "خطاب".
 68%من التالمذة جنحوا في التعرف على مكان وقوع
أحداث النص األدبي.
رغم أن النص املقترح على التالمذة يحيل على أمكنة
عديدة ،مما يدفع إلى نوع من االلتباس ،فإن أغلبية التالمذة
توفقوا في حتديد املجال الذي تأطرت ضمنه أحداث النص
املقترح.
 49%من التالمذة جنحوا في حتديد موضوع النص األدبي.
عجز نصف تالمذة اجلذع املشترك عن حتديد موضوع النص
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بالضبط ،إذ لم يحققوا بعد املستوى املطلوب في اللغة
العربية الذي يسمح لهم بفهم النصوص األدبية ،والتمييز
بني اخليارات املقترحة ،والتي تنتمي إلى نفس احلقل الداللي.
 78%من التالمذة قادرون على تفسير أحداث النص
األدبي تفسيرا مالئما.
تدل نسبة النجاح املرتفعة على الفهم اجليد للنص من
طرف التالمذة .وميكن تفسير هذا األمر ،على األقل جزئيا،
بكون النص يصف العالقة بني املربية والطفل ،وميس اجلانب
العاطفي لتالمذة مراهقني.
 39%من التالمذة جنحوا في التعرف على الباعث الفعلي
حلالة نفسية في سياقها النصي.
يرجع فشل أغلب تالمذة اجلذع العلمي املشترك في حتديد
الباعث الفعلي للحالة النفسية في سياق النص ،إلى كونهم
وضعوا أمام وضعية تتضمن أربعة خيارات متقاربة على
مستوى احلقل املعجمي ،وبالتالي يسهل اخللط بينها ،حيث
كان عليهم أن يختاروا واحدة منها.
 45%من التالمذة قادرون على حتليل تعبير محدد في
سياقه األدبي والثقافي.
ميكن تفسير كون أغلبية تالمذة اجلذع املشترك لم يتمكنوا
من حتديد السبب الفعلي الذي رسخ في ذهن الطفل أن "
احليوانات التي كانت تتحرك في احلديقة مخلوقات شريرة"
بكون السؤال يحيل على مفهوم " مخلوقات شريرة"،
وبالتالي من الصعب حتديد طبيعتها بالضبط.
وميكن القول إن التالمذة فهموا جيدا النص ،غير أنهم أولوا
عبارة " احليوانات التي كانت تتحرك في احلديقة مخلوقات
شريرة" بخلفية املخيال السائد والذي يربط بني القط األسود
والشر.
 68%من التالمذة يفهمون النص السردي الذي يقرؤونه.
استطاع أغلب تالمذة اجلذع العلمي حتديد العبارة التي ال
تنتمي إلى حقل اخلوف ،مما يدل على أنهم فهموا مضمون
النص السردي املقترح عليهم .ونستنتج من هذه اخلالصة،
أنه ميكن استخدام النصوص السردية باعتبارها حوامل
بيداغوجية جد فعالة لنقل املعرفة والقيم للتالمذة املراهقني.
 32%يفهمون معنى العبارات في سياق النص.
لم يتمكن أغلب تالمذة اجلذع العلمي من فهم معنى عبارة
" بيت شاسع" و"حضور املربية" في النص ،وهما عالمتان
على غنى األسرة.
والواقع ،أن السؤال يقوم على متغيرين :األول متغير مادي
(املجال) ،والثاني متغير اجتماعي (حضور املربية).
وأكثر من نصف التالمذة اجنذبوا إلى اجلواب املموه ":أسرة
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مفككة" ،ألن حضور املربية ارتبط في ذهنهم بتفكك
العائلة ،وليس باملكانة االجتماعية الرفيعة للعائلة .رمبا لو
أخذ التالمذة بعني االعتبار املتغير الثاني" منزل شاسع"،
لكان باإلمكان تقدمي اجلواب الصحيح.
 20%من التالمذة استطاعوا ضبط األثر النفسي لبعض
أحداث النص األدبي.
لم يستطع أغلب تالمذة اجلذع العلمي حتديد الشعور
الفعلي للطفل جتاه القصص التي كانت حتكيها له املربية ،أي
شعور "اإلعجاب".
وقد مال عدد من التالمذة إلى اجلواب املموه" االستغراب"،
ورمبا رجع ذلك إلى ورود عبارات االستغراب والدهشة في
النص ،والتي ال حتيل على الطفل املندهش ليس من القصص
احملكية ،بل باألحرى من غزارة املعلومات التي تعرفها املربية.
جزء آخر من التالمذة اجنر وراء اجلواب املموه القائل بـ"اخلوف"
ألنهم لم مييزوا بني خوف الطفل النابع من طبيعة احمليط الذي
يعيش فيه (املنزل) ،وبني إعجابه باملربية.
وميكن استخالص أن هؤالء التالمذة لم يكتسبوا بعد
الكفايات التي تسمح لهم بإدراك وحتليل العالقات بني
مكونات نص أدبي.
 88%من التالمذة تعرفوا على ضمير السرد املهيمن في
النص.
إنه نص سردي تخص أحداثه طفولة الكاتب التي يتحدث
عنها بنفسه ،مما يعني أن األمر يخص شخصا-ساردا يحكي
بضمير املتكلم املفرد ،ويقول "أنا".
ويعتبر هذا السؤال من السهولة مبكان بحيث ال ميكن إال
االستغراب من كون عشر التالمذة عجزوا عن متييز الضمائر
في صيغتها األولية ،والتي يفترض أنهم حتكموا فيها منذ
السنوات األولى للتعليم االبتدائي.
 70%من التالمذة متكنوا من حتديد الرؤية السردية
السائدة في النص.
ال ميلك التالمذة ،الذين لم يتمكنوا من حتديد الرؤية
السردية املهيمنة في النص ،أي "الرؤية املصاحبة (مع)"
للطفل /السارد الذي يسرد طفولته دون تفسير للحوادث،
مستوى في اللغة العربية ميكنهم من التمييز بني أنواع التبئير
في نص سردي.
 48%من التالمذة جنحوا في تلخيص النص.
يعتبر تلخيص النص من الكفايات األساسية التي يستهدفها
برنامج اللغة العربية باجلذع املشترك من خالل القراءة املنهجية
للنصوص.
إن نصف التالمذة لم يتمكنوا من تقدمي التلخيص الوفي
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للفقرة املقترحة ،وبالتالي فهم ال يقدرون على حتليل نص
وإعادة ترتيب معطياته بغاية تلخيصه.
 32%من التالمذة قادرون على التعبير عن وجهة نظرهم
في مضمون النص.
لم تستطع أغلبية التالمذة إعطاء التأويل الصحيح للحالة
النفسية للكاتب (الصدق) وهو يسرد وقائع طفولته ،إذ
اختار أغلب التالمذة اإلجابة بكونه "حزينا" أو "خائفا"،
ألنهم في األغلب األعم خلطوا بني زمن الطفولة املعيش
الذي هو جزء من املاضي ،والزمن البعدي للكتابة عن هذه
املرحلة من احلياة.
 60%من التالمذة قادرون على حتديد نوعية النص األدبي.
رغم أن اإلجابة " :العبارات التي يعبر الكاتب من خاللها
عن مشاعره وأحاسيسه" يعتبر جوابا مموها ،فإن اختياره
من طرف ثلث التالمذة كجواب صحيح ،ميكن قبوله ألن
النص السري ،في هذه احلالة ،يتضمن عبارات تخص مشاعر
الكاتب وانفعاالته.
ومن الضروري في هذه احلالة ،أن تكون األجوبة املموهة
محبوكة وال حتتمل أي لبس.
 39%من التالمذة يستطيعون حتديد اجلملة اإلنشائية.
يعتبر درس اجلملة اخلبرية واجلملة اإلنشائية مكونا من
مكونات برنامج اللغة العربية للجذع املشترك ،وهو درس لم
يسبق لهم أن درسوه من قبل ال في السلك االبتدائي وال في
السلك اإلعدادي .والواقع ،أن درس البالغة ال يدرس إال
ابتداء من اجلذع املشترك للسلك الثانوي التأهيلي في إطار
الدرس اللغوي.
ويظهر أن هذا الدرس ال يستوعب جيدا من طرف أغلب
تالمذة اجلذع العلمي من السلك الثانوي التأهيلي ،ألن
هذا النوع من املضامني يحتاج تطبيقات عديدة لالستئناس
مبختلف الصيغ البالغية من قسم ،ونداء ،وأمر ،وتعجب،
إلخ.
 35%من التالمذة قادرون على متييز االستعمال املجازي
لأللفاظ.
ال ميلك أغلب التالمذة الكفايات اللغوية التي تسمح
لهم بالتمييز بني االستعمال العادي لأللفاظ واالستعمال
املجازي .والواقع ،أن تدريس هذا الدرس البالغي يستلزم
التركيز على األمثلة والتمارين التطبيقية ،وباألخص التدرب
على االستخدام البالغي للخطاب.
 80%و  90%من التالمذة يتحكمون على التوالي في جمع
املذكر السالم وجمع املؤنث السالم مقابل  36%بالنسبة
جلمع قلة وجمع كثرة.
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تفسر هذه النتائج بكون التالمذة سبق لهم في السلكني
االبتدائي واإلعدادي أن تعرفوا على جمع املذكر السالم
واملؤنث السالم ،واللذين يتداوالن كثيرا مقارنة مع جمع
القلة وجمع الكثرة.
 88%من التالمذة يستطيعون التعرف على أسماء اآللة.
يعتبر درس اسم اآللة مفهوما بشكل جيد من طرف تالمذة
اجلذع العلمي املشترك ،ما دام مضمونه مبرمج في االمتحان
اإلشهادي لنهاية السلك اإلعدادي.
 71%من التالمذة قادرون على التعرف على أسماء اإلشارة.
تعرف التالمذة على أسماء اإلشارة طوال سنوات متدرسهم
بالسلكني االبتدائي والثانوي اإلعدادي ،وبالتالي فإن أغلبية
التالمذة فهمت اسم اإلشارة إلى البعيد الذي كان موضوع
السؤال.
 41%من التالمذة يعرفون قواعد كتابة الهمزة.
يعتبر درس كتابة الهمزة الدرس األول في برنامج اللغة
العربية للجذع املشترك العلمي ،والهدف منه هو تشخيص
مكتسبات التالمذة اللغوية .ويتعلق األمر باملكتسبات
القلبية للتالمذة بغاية دعمها وتقويتها.
إن أغلب التالمذة لم يستوعبوا حالة كتابة الهمزة على
السطر .والواقع أن كتابة الهمزة على السطر تطرح عدة
مشاكل للتالمذة نظرا الختالف طريقة كتابتها ولالختالف
بني املشارقة واملغاربة .وهي اختالفات تخلق نوعا من
االلتباس لدى قارئ األدب العربي.
 26%من التالمذة قادرون على تطبيق قواعد الشعر.
ميكن أن نتساءل عن وجاهة دراسة علم العروض لتالمذة
يدرسون مواد علمية وتقنية.
ب .التعبير الكتابي
"يهدف مكون " التعبير واإلنشاء" باجلذع املشترك إلى
إقدار املتعلم على اإلنتاج الكتابي عبر التحكم في مجموعة
من املهارات التعبيرية الكتابية والتواصلية باللغة العربية،
وباألخص قدرته على تعبئة املكتسبات اللغوية والثقافية
بغاية كتابة إنشاء.
كان موضوع اإلنشاء حول ظاهرة مجتمعية راهنة وهي:
"انشغال اآلباء عن تربية أبنائهم وتركها للمربيات أو
اخلادمات".
 18%من التالمذة احترموا التعليمة املطلوبة بخصوص
اإلنشاء.
من وجهة نظر املالءمة ،قلة من التالمذة فهموا املطلوب
والتزموا به ،وكتبوا إنشاء في املوضوع الذي طلب منهم.
غير أن أغلب تالمذة اجلذع املشترك العلمي ما زالوا بعيدين
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عن اكتساب الكفايات العامة املستهدفة من طرف املنهاج
الوطني ،أي الكفايات املنهجية لإلنشاء.
 8%من التالمذة حرروا موضوعا منسجما.
قدم هؤالء التالمذة إنشاء منسجما احترموا فيه التسلسل
املنطقي لألفكار عبر استخدام الروابط التي تضمن االنسجام
العام والداخلي للمنتوج ،أي انسجام املعنى واملبنى.
 16%من التالمذة كتبوا دون ارتكاب أخطاء إمالئية
ونحوية.
يعجز أغلب تالمذة اجلذع العلمي عن تكوين جمل
صحيحة أو يجدون صعوبة في اختيار الكلمات املناسبة ،مع
احترام قواعد الصرف والتركيب واإلمالء.
 9%من التالمذة متمكنون من التعبير الكتابي باللغة
العربية.
أما معايير تقدير جودة املنتوج الكتابي ،فيخص األمر معيارا
يسمح بتقدير أصالة األفكار وغناها وتطابقها مع املوضوع.
إن عشر التالمذة فقط ،ميكن اعتبارهم متمكنني من التعبير
الكتابي باللغة العربية.
 .2.1اجلذع املشترك "اآلداب والعلوم اإلنسانية"
أ .فهم املقروء
 28%من التالمذة قادرون على حتديد طبيعة النص.
رغم أن النص مقتطف من مجموعة قصصية ،فإن أغلب
تالمذة اجلذع األدبي لم يتمكنوا من حتديده باعتباره قصة
قصيرة ،وهو ما يعكس ليس فقط عجز التالمذة على التمييز
بني أصناف اخلطابات السردية ،وإمنا أيضا عجزهم عن التركيز
واملالحظة ألن املطلوب كان يتضمن في طياته اجلواب.
 21%من التالمذة قادرون على حتديد موضوع النص.
لم يستطع أغلب تالمذة اجلذع املشترك حتديد موضوع
النص ،إذ اختاروا كموضوع للنص ما لم يكن موضوعا،
بل فقط أحال إليه النص من قبيل "أثر اجلفاف على حياة
الفالحني" أو "املشاكل التي تواجهها زراعة النخيل" ،ولكن
ليست هي املوضوع الرئيسي للقصة أي " شدة ارتباط
الفالح باألرض".
 37%من التالمذة قادرون على التعرف على إطار األحداث
داخل النص.
ما دام أغلب التالمذة ُو ِض ُعوا أمام اختيارات جد قريبة من
اجلواب الصحيح ،فإن أغلبيتهم لم تستطع حتديد املكان
اجلغرافي الفعلي حيث جتري أحداث األقصوصة ،أي "منطقة
زراعية سقوية".
والواقع أن التالمذة الذين اختاروا اجلواب "منطقة صحراوية
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قاحلة" ،لم يكونوا على خطإ تام ما دام النص يشير إلى
مشاكل اجلفاف ،و إلى مشاكل زراعة النخيل.
وعالوة على ذلك ،فإن أغلبية التالمذة جتاهلوا اجلواب
القائل" :منطقة بحرية شاطئية" ،مما يعني أن األجوبة التي
قدمها التالمذة لم تكن أجوبة عشوائية.
 55%من التالمذة استطاعوا حتديد معنى عبارة في سياق
النص.
رغم أن النص يعكس بشكل صريح الضغوطات التي تعرض
لها بطل القصة ،فإن نصف التالمذة لم يستطيعوا فهم
الداللة السياقية للجملة التي تقول" :ظل جاهدا يحاول
استبقاءها" ،أي أنه "قاوم بيع النخلة".
ليس مفهوما عجز أغلب التالمذة األدبيني عن فهم نص ذي
طبيعة اجتماعية قريبة من الواقع املغربي.
 65%من التالمذة تعرفوا على سبب وقوع حدث في سياق
النص.
تعكس هذه النسبة املرتفعة من التالمذة الذين جنحوا
في التعرف على السبب احلقيقي ملشاكل بطل القصة:
"اجلفاف" ،فهما مقبوال وكافيا ملضمون النص.
 28%من التالمذة تعرفوا على كيفيات وتعابير الشعور
داخل النص.
لم يفهم أغلب تالمذة اجلذع املشترك األدبي معنى عبارة:
"شعر الرجل باحلرج إذ حتولت كل األبصار إليه" ،مما يعكس
"عزة النفس".
ومقابل ذلك ،ميكن تفسير اختيار التالمذة للخجل بكون
أغلب نصوص القراءة هي موضوع تأويالت متنوعة ،إذ ربط
التالمذة بني اجلملة التي تقول" :كل األبصار حتولت إليه"
والشعور باخلجل.
 43%من التالمذة يفهمون األحاسيس الفعلية لشخوص
النص األدبي.
إن فشل أغلبية تالمذة اجلذع املشترك األدبي في إدراك
الشعور الفعلي للبطل ،واملتمثل في "روعة جمال النخلة"،
يعكس ،مرة أخرى ،قلة التركيز وضعف املالحظة ،ألن
اجلواب الدقيق كان متضمنا بشكل صريح في نهاية النص.
 38%من التالمذة قادرون على حتديد الرؤية السردية
السائدة في النص األدبي.
ال يتوفر أغلبية تالمذة اجلذع املشترك األدبي على مستوى
لغوي في العربية ،يسمح لهم بالتمييز بني أنواع التبئير في
النص السردي .والواقع ،أن نصف التالمذة اختاروا اجلواب
القائل بـ"الرؤية املصاحبة" ،في حني أن اجلواب املنسجم مع
النص هو "الرؤية من اخللف" ،ألن السارد يعرف كل شيء
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عن شخوص النص ،وبذلك يكون السارد دائم احلضور.
نستنتج أن دراسة املؤلفات لم متكن التالمذة من األدوات
واملفاهيم الوظيفية والضرورية للقراءة املنهجية للنصوص
األدبية.
 56%من التالمذة تعرفوا على النمط السائد في النص.
إن التالمذة الذين لم يفهموا أن النص نص سردي ،اختاروا
اجلواب املموه القائل" :هيمنة الوصف في النص" .ومع ذلك،
ورغم أن النص املقترح يصف بعض األحداث واألمكنة ،فإن
اخلاصية املهيمنة في النص هي السرد.
 39%من التالمذة متكنوا من فهم الرسالة التي يتضمنها
النص.
لم يستطع عدد كبير من التالمذة فهم الرسالة التي حملها
النص ،والتي تقول" :في العجلة الندامة وفي التأني
السالمة".
إن اختيار جزء من التالمذة للجواب املموه القائل" :ما ضاع
حق وراءه طالب" ،ميكن تفسيره بكون النص يعكس أيضا
إصرار وصبر البطل الذي يتشبث بحقه ،وبالتالي يرفض بيع
نخلته.
والواقع ،أن اختيار التالمذة الذين أخطأوا اجلواب ،هو
موزع بشكل متساو تقريبا على مختلف األجوبة املموهة،
مما يؤكد ،مرة أخرى ،أن أجوبة التالمذة ليست عشوائية،
ولكن تعكس اختالفات في تأويل النص وفهمه.
 67%من التالمذة يعرفون تسلسل أحداث القصة.
متكن التالمذة من معرفة أن الكاتب رسم خطا زمنيا
متسلسال ،وبالتالي فهم استوعبوا وحتكموا في مورفولوجية
القصة بشكل عام ،وباألخص كرونولوجية األحداث
(البداية ،التقلبات ،العقدة ،حل العقدة والنهاية).
ومع ذلك ،فإن خمس التالمذة اعتبروا أن األمر يتعلق
باألحرى بخط زمني متقطع .واحلال أن الكرونولوجية
املتقطعة ،عكس النص املقترح ،ال حتترم قط التسلسل
املنطقي لألحداث ،ذلك أن الكرونولوجية املتقطعة بلجوئها
إلى مختلف التقنيات الفنية مبا فيها احلذف واالسترجاع،
تنجح في خلق تباعد بني زمن احلدث وزمن حكيه أو سرده.
 26%من التالمذة يعرفون املعنى املجازي للجملة.
يتطلب اجلواب من التالمذة ،بذل جهد في التركيب حتى
يتمكنوا من فهم قصد الكاتب باستخدامه لعبارة "هفا قلبه
البنه في مصر" .ويعكس هذا التعبير في الواقع اشتياق
الكاتب البنه.
ومن جهة أخرى ،فإن التالمذة الذين اختاروا اجلملة":
ترقرق في عينيه دمع حبسه جاهدا" باعتبارها اجلملة األكثر
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تعبيرا عن شوق األب ،قد أولوا عاطفيا شوق األب البنه من
خالل ترقرق الدمع .وبعبارة أخرى ،ترتبط احلمولة املجازية
للكلمة أو اجلملة بتأويل كل قارئ.
 68%من التالمذة قادرون على حتليل نص مكتوب.
يعني هذا أن تالمذة اجلذع املشترك األدبي قادرون على
استخالص اخلالصات األساسية مما قرأوا ،ألنهم بالتأكيد
اكتسبوا درجة معينة من التحكم في حتليل النصوص
املكتوبة باللغة العربية.
 25%من التالمذة قادرون على تأويل أحداث النص.
إن األغلبية املطلقة للتالمذة لم تستطع استغالل املؤشرات
الواردة في النص ،ولم تستطع تقدمي التأويل الصحيح لكون
بطل القصة كان على حق حينما تشبث بنخلته ورفض
بيعها.
وهكذا ،إذا كان التأويل أو اجلواب الصحيح هو" :توصل
بثالثني جنيها تكفيه ليحل بها دينه" ،فإن اختيار هؤالء
التالمذة توزع بنوع من التساوي على باقي األجوبة املموهة
املتمثلة في" :جلس منتصبا في السوق متلؤه الثقة"؛ وشعر
"باحلرج إذ حتولت كل األبصار إليه'؛ "في الطريق إلى بيته
حتسس رزمة مال" .ويفسر هذا بكون السارد قدم كل
الوضعيات بوصف حالة البطل الذي كان ينتظر وصول املال
الذي أرسله له ابنه .وبالتالي ،فإن التالمذة كانوا مضطرين
إلى تقطيع القصة واختيار األحداث األكثر داللة.
 59%من التالمذة قادرون على حتديد السجع في نص
أدبي.
يعتبر درس السجع من بني الدروس اجلديدة في اللغة والبالغة
املقررة في برنامج اجلذع املشترك للسلك الثانوي التأهيلي.
ويتطلب استيعاب درس السجع تعبئة موارد لسانية في
وضعيات تواصلية ،وفي وضعيات التلقي واإلنتاج الكتابي.
 49%من التالمذة قادرون على التمييز بني مختلف الصيغ
البالغية.
لم يستطع أغلب تالمذة اجلذع املشترك األدبي أن يفهموا أن
االقتباس هو أن يتم تضمني خطاب مؤلف في صلب مؤلف
آخر أو تضمينه باعتباره سلطة مرجعية أو حجة حاسمة
كتضمني آية قرآنية أو حديث نبوي شريف.
ولم مييز تالمذة اجلذع املشترك األدبي بني االقتباس
واالستعارة ،وجمعوا بني االقتباس واجلناس أو بينه وبني
الطباق.
وميكن القول إن النسبة املرتفعة لعدم النجاح في اإلجابة عن
هذا السؤال تبقى غير مفهومة نظرا لسهولة مفهوم االقتباس
مقارنة بباقي الصيغ البالغية.
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 32%من التالمذة يستطيعون حتديد اجلملة اإلنشائية.
تعتبر دراسة اجلملة اخلبرية واجلملة اإلنشائية جزءا من
درس البالغة املبرمج لتالمذة اجلذع املشترك في إطار الدرس
اللغوي .ويرجع عدم حتكم أغلب تالمذة اجلذع املشترك
األدبي في اجلملة اإلنشائية إلى قلة أو عدم كفاية التطبيقات
والتوضيحات باألمثلة ،ألن أغلب املدرسني يكتفون بتقدمي
القواعد العامة بشكل نظري وليس بشكل وظيفي أو إجرائي.
 35%من التالمذة يتحكمون في املجاز في اللغة العربية.
اعتبر أغلب تالمذة اجلذع املشترك األدبي أن اجلملة "سارت
احلياة رغدا " تعبير واقعي ألنهم لم مييزوا بني فعل سار الذي
يخص الكائن احلي والفعل صار الذي يخص التحوالت التي
متس طبيعة الشيء.
 23%من التالمذة يعرفون الكتابة العروضية.
متثل هذه النسبة نسبة ضعيفة جدا تعكس الصعوبة املنهجية
والتقنية في تدريس العروض ،وبالتالي حاجة التالمذة إلى
مزيد من التركيز والتدريب على تلك الكتابة أثناء دراستها.
 22%من التالمذة يستطيعون حتديد البحر الذي ينتمي
إليه البيت الشعري.
لم يستطع أغلب التالمذة اكتساب التقنيات األساس
للعروض ،ورمبا يرجع ذلك إلى منهجية تدريس العروض
الذي يدرس في غياب التطبيقات والتدريب.
 71%من التالمذة استطاعوا التعرف على نوع النص
األدبي.
متكن أغلب التالمذة من معرفة أن "ابن الرومي في مدن
الصفيح" هي مسرحية .ومع ذلك فإن نسبة التالمذة الذين
لم يتمكنوا من معرفة اجلنس األدبي ملؤلف درسوه تطرح
وجاهة برمجة دراسة مؤلفات طويلة نسبيا باجلذع املشترك
األدبي.
 79%من التالمذة فهموا مضمون النص املسرحي.
فهم التالمذة جيدا أن املسرحية تعالج الصراع بني الشاعر
وجيرانه .والواقع ،أن عنوان املسرحية "ابن الرومي في مدن
الصفيح" عنوان يوحي باجلواب الصحيح ،وهو كون ابن
الرومي شاعرا.
وعلى مستوى آخر ،فإن نصف تالمذة اجلذع املشترك األدبي
فهموا حل عقدة القصة ،وهو أن البطل انتهى إلى" :معانقة
املدينة واخلروج إلى األسواق" .ويدل هذا ،على أن أغلب
التالمذة قرأوا وفهموا مضمون املؤلف ،ورمبا هذا ما يعطي
معنى وحجة إضافية لبرمجة هذه املؤلفات التي تدفع التالمذة
إلى حب القراءة.

البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالمذة اجلذع املشترك

2016 PNEA

 21%من التالمذة استطاعوا فهم الرسالة التي تنقلها
املسرحية.
إن فشل أغلب التالمذة في التعرف أو حتديد الرسالة التي
تنقلها املسرحية أال وهي " :التمرد على القيم التي متسخ
إنسانية اإلنسان" ،تعكس ضعفا ملحوظا لدى التالمذة
األدبيني بخصوص حتليل املؤلفات وتقييمها .وبعبارة
أخرى ،إن هؤالء التالمذة ما زالوا بعيدين عن القراءة النقدية
ملا يقرؤونه.
 22%من التالمذة قادرون على حتديد أهم صفات شخصية
البطل.
إذا كان ثالثة أرباع تالمذة اجلذع األدبي حكموا إيجابيا على
شخصية البطل ،فإن الباقي حكموا عليه بشكل سلبي.
وهكذا ،فإن احلكم اإليجابي على شخصية البطل متثل إما
في كونه" :شخصية حكيمة وتعشق احلرية" أو في كونه
"شخصية ثائرة وتعشق احلياة" .والواقع أن اجلواب األول،
أي "شخصية حكيمة وتعشق احلرية" هو اجلواب الصحيح،
على أن اجلواب الثاني ميكن أيضا اعتباره جوابا صحيحا ألنه
من الصعب الفصل بني مكوني احلكمة والثورة في شخصية
البطل.
 44%من التالمذة تعرفوا على مميزات البنية الفنية للنص
املسرحي.
أغلب تالمذة اجلذع املشترك األدبي اختاروا اجلواب من بني
األجوبة املموهة ألنهم لم يتمكنوا من فهم هذا املؤلف (سهرة
مع أبي خليل القباني) ،وبالتالي أجابوا بشكل عشوائي.
 54%من التالمذة تعرفوا على األشكال الفنية للمسرحية.
لم يستطع أغلب التالمذة حتديد الشكل الفني الذي
اعتمده الكاتب في مسرحيته ،أي "الغناء والرقص وإشراك
املتفرجني ".وتدل األجوبة اخلاطئة للتالميذ على تباين فعلي
في مستويات حتكمهم في درس املؤلفات الذي هو جزء من
برنامج اجلذع املشترك.
 63%من التالمذة يعرفون التيار الفني الذي تنتمي إليها
املسرحية.
أكيد أن الدرس املخصص لدراسة املؤلفات يعطي مكانة
كبيرة لدراسة املدارس الفنية املهيمنة .وتأتي املرحلة
التركيبية لتتوج املرحلتني السابقتني أال وهما املرحلة
التوجيهية واملرحلة التحليلية.
ب .التعبير الكتابي
طلب من التالمذة إجناز إنشاء حول املوضوع اآلتي" :افترض
أن ابن محجوب لم يستجب لنداء الرحم ولم يبعث ألبيه
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ماال ،واقترح نهاية مغايرة حلكاية محجوب الواردة في
النص".
إن الهدف من هذا املوضوع اإلنشائي هو التأكد من قدرة
التالمذة على توظيف مكتسباتهم اللغوية وتطبيقها في
اإلنتاج الكتابي املطلوب منهم.
 11%من التالمذة هم الذين احترموا مطلب االرتباط
باملوضوع وعدم اخلروج عنه.
من وجهة نظر املالءمة ،لم يفهم أغلبية التالمذة املطلوب
منهم ولم يحترموه ،وبالتالي كتبوا خارج املوضوع.
 6%من التالمذة هم الذين قدموا منتوجا متماسكا
ومنسجما.
إن إنشاءات أغلب التالمذة بعيدة عن أن تكون إنتاجات
متماسكة ،وبالتالي فإن األفكار فيها ليست منظمة وال
تسلسل منطقي لها.
 7%من التالمذة يحررون دون ارتكاب أخطاء في النحو أو
اإلمالء وفي التعبير.
أغلب التالمذة عاجزون عن توظيف مكتسباتهم اللغوية في
التعبير الكتابي.
 4%من التالمذة متمكنون من اللغة العربية.
فقط أقلية من تالمذة اجلذع املشترك األدبي هي التي ميكنها
الكتابة بلغة عربية سليمة وفصيحة.

 .2حتليل بنود رائز اللغة الفرنسية

يتطلب تدريس اللغة الفرنسية انطالقا من املؤلفات األدبية
متكني التالمذة من الوسائل اللغوية املالئمة ،وإكسابهم
األساليب املطلوب تعبئتها أو توظيفها أثناء حتليل هذه
املؤلفات .ولهذا السبب ،تعتمد برامج ومناهج اللغة
الفرنسية في السلك الثانوي التأهيلي دراسة اللغة الفرنسية
بشكل مندمج ،أي انطالقا من املؤلفات األدبية املكتوبة
أصال باللغة الفرنسية.
إن دراسة األقصوصة أو القصة القصيرة املبرمجة في اجلذوع
املشتركة ،تفسر بإرادة واضعي البرامج االعتماد التدريجي
على دراسة املؤلفات األدبية باعتبارها داعمة لسيرورات
تعليم اللغة الفرنسية وتعلمها ،ويقوم اختيار تعليم
األقصوصة على االعتبارات اآلتية:
•إنها نص قصصي قصير ال يتعدى في غالب األحيان
صفحات معدودة؛
•إنه سرد يقدم شخوصا قليلة العدد مقارنة بالرواية؛
•إنه نص سرد قصير كثيف دراميا ويشد القارئ؛
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•إنه نص تغيب عنه املقاطع الوصفية الطويلة ،وبالتالي
املنفرة للقارئ املبتدئ.
وباختصار ،يعتبر تدريس األقصوصة باللغة الفرنسية دعامة
بيداغوجية إلكساب التالمذة شبكات ومنهجية قراءة
املؤلفات .ومن املهم ،أن يسجل ،هنا ،أن كل تالمذة اجلذوع
املشتركة يدرسون نفس البرنامج بنفس الغالف الزمني ،أي
أربع ساعات أسبوعيا ،وهو ما يعني  136ساعة في السنة.
أ .فهم املقروء
 %38من التالمذة العلميني استطاعوا التعرف على قصيدة
شعرية باالعتماد على شكلها ،مقابل  %37من التالمذة
األدبيني.
خص هذا البند مكتسبات التالمذة في التعرف على مختلف
أنواع القصائد الشعرية التي درست طوال السنة الدراسية
املبرمجة في نهاية كل مجزوءة.
ولم يعرف أغلب التالمذة أن السونيتة ( )sonnetلها دائما
شكل واحد ( 14بيت أي رباعيتان ( )quatrainsتليهما
ثالثيتان (.)tercets
وميكن تفسير ضعف نسبة جناح التالمذة في التعرف على
هذه الصيغة بكونهم يجدون دائما صعوبات في تعلم
حتليل اخلطاب األدبي (أنواع اآلداب ،أنواع السرد ،أنواع
الشعر .)...إضافة إلى ذلك ،ال يكون برنامج الشعر
املبرمج في نهاية كل مجزوءة موضوع تقومي دائم من طرف
األستاذ(ة).
وتنبغي اإلشارة إلى أن عدد القصائد املقترحة في نهاية كل
مجزوءة ،والذي يتراوح من  3إلى  4قصائد ال يسمح نهائيا
بتثبيت وحفظ املميزات اخلاصة بكل منط شعري .ورمبا
ستكون النتيجة أحسن لو مت التركيز في نهاية كل مجزوءة
على صنف واحد فقط يتم حتليله بعمق.
و74%

 66%من التالمذة العلميني يعرفون صنف اخلطاب
منهم مييزون بني اخلطاب الوصفي واخلطاب السردي،
مقابل  51%و 64%للتالمذة األدبيني.
يعتبر فهم أنواع اخلطابات والنصوص من بني املكتسبات
القبلية األساسية لدراسة وحتليل املؤلفات واخلطاب األدبي.
ومن املؤكد أن التالمذة قد سبق لهم أن درسوا من قبل في
السلك اإلعدادي أنواع النصوص ،مبا فيها النص الوصفي،
وبالتالي ،ميكن القول إن التالمذة الذين فشلوا في اإلجابة لم
يتمكنوا من استدراك تأخرهم حني دراسة املجزوءة األولى
من برنامج اللغة الفرنسية باجلذع املشترك ،واملخصصة
للمراجعة ورفع املستوى اللغوي.

التقرير التحليلي

 67%من التالمذة العلميني قادرون على التعرف على
الشخصية الرئيسية في املسرحية ،مقابل  59%من
التالمذة األدبيني.
إن هذه النتيجة املُرضية نسبيا ترجع إلى أن الشخصية
الرئيسية للمسرحية السيد جوردان ()Monsieur Jourdain
حاضرة في أغلب املشاهد الكوميدية للمسرحية.
غير أنه ال يظهر على التالمذة الذين فشلوا في اإلجابة عن
هذا املطلب أنهم استوعبوا مفهوم الشخصية الرئيسية رغم أن
برنامج اجلذع املشترك خصص له ثالث مجزوءات (،)2.3.4
أي خصها بثالثة أرباع من الغالف الزمني السنوي املخصص
لتدريس اللغة الفرنسية على هذا املستوى.
 55%من التالمذة العلميني تعرفوا على مميزات القصة
الواقعية ،مقابل  41%من التالمذة األدبيني.
تخصص املجزوءة الثانية من البرنامج لدراسة األقصوصة
الواقعية .وينبغي للتلميذ أن يستخلص اخلصائص املميزة
لها مبا في ذلك بنية السرد اخلاصة بها (احلالة األولى ،عنصر
االنطالق ،األحداث ،احلبكة ،واحلكي) ،وكذلك ارتباطها
بالواقع وقصرها (فهي نص يبقى دائما قصيرا مقارنة بالنص
الروائي).
إن التالمذة الذين فشلوا في اإلجابة عن هذا البند ،إما
أنهم يخلطون بني مميزات القصة الواقعية ومميزات القصة
العجائبية ،وإما أنهم اختاروا ميزة مشتركة بينهما ،أو أنهم
اختاروا امليزة املميزة للرواية ،أي كونها سردا طويال.
ومن املؤكد أن هؤالء التالمذة ال يتوفرون على مستوى لغوي
يسمح لهم باكتساب كفاية حتليل النص األدبي الذي هو في
هذه احلالة القصة القصيرة.
 39%من التالمذة العلميني قادرون على حتديد املظهر
الكوميدي في املسرحية ،مقابل  28%من التالمذة
األدبيني.
بعض التالمذة خلطوا بني أنواع املسرحيات (الكوميديا
والتراجيديا والدراما) ،أو خلطوا بني "الشخصية
التراجيدية" التي جندها في املأساة وبني "الشخصية الهزلية"
املميزة للكوميديا ،في حني أن التالمذة اآلخرين اختاروا من
بني األجوبة املموهة ،تلك األجوبة التي جتمع صفات ومميزات
هذين النوعني املسرحيني :من جهة الكوميديا التي تصف
نقائص الناس ومساوئهم ،ومن جهة ثانية ،التراجيديا التي
يكون مآلها مأسويا.
وميكن أن ترجع نسبة النجاح الضعيفة إلى جدة دراسة هذا
النوع من اخلطابات األدبية بالنسبة للتالمذة ،خصوصا فيما
يتعلق بعدد املعارف واملفاهيم الواجب عليهم استيعابها
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في مدة محدودة ال تتجاوز شهرين ،وهي املدة املخصصة
لتدريس املجزوءة.
وقد تبني من خالل النتائج أن مستوى املتكسبات القبلية
ألغلب التالمذة في اللغة الفرنسية ،سواء في السلك االبتدائي
أو اإلعدادي ،ال يسمح لهم قطعا بفهم خصوصيات ومميزات
املؤلفات األدبية.
 38%من التالمذة قادرون على حتديد عدد شخوص القصة
القصيرة.
ما زال جزء من التالمذة ال يتحكم في امليزة األساسية لهذا
النص األدبي الذي "ال يوظف إال شخوصا معدودة" مقارنة
بالرواية .وجند جزءا آخر من التالمذة يظهر عدم فهمه التام
ملا هو مطلوب منه ،حيث يختار اجلواب القائل إن القصة
القصيرة تقدم شخصا واحدا.
ويعني هذا أن أغلب التالمذة لم يطورا القدرة التي تسمح
لهم بتحليل وفهم خصائص القصة القصيرة رغم أنهم درسوا
هذا النوع األدبي ملدة تزيد عن أربعة أشهر (املجزوءتان  2و3
من البرنامج).
 23%من التالمذة العلميني مييزون بني مختلف الوضعيات
في املسرحية الهزلية ،مقابل  29%من التالمذة األدبيني.
التقنيات الكوميدية األكثر استخداما من طرف موليير في
مسرحياته هي :إبراز الطبع الكوميدي أو الهزلي (تتم املبالغة
املقصودة في إبراز مساوئ الشخوص وعيوبها بغاية إضحاك
اجلمهور)؛ وهناك الوضعية الهزلية (تصبح الوضعية هزلية
ألن الشخص يجد نفسه في صعوبة مضحكة أو هناك سوء
تفاهم)؛ والهزل بالكالم (اللعب بالكلمات وحتويرها) أو
الهزلي باحلركات (وضعيات هزلية ،تعابير بالوجه ،ضربات
بالعصا ،لعب بالصوت ،اللباس.).
وتنقص أغلب التالمذة املكتسبات اللغوية القبلية
والضرورية لفهم هذه التقنيات والتمييز بينها .والواقع أنه
كان على التالمذة أن يحللوا املشهد بني السيد جوردان
ونيكول( )Nicoleفي ضوء التقنيات األربع التي مت ذكرها
أعاله ،مما كان سيقودهم إلى التعرف على أن اجلواب
الصحيح هو" :وضعية هزلية".
والواقع ،أن بعض التالمذة يخلطون بني "الوضعية الهزلية"
مع "الهزل بالكالم" ،ومع "احلركات الهزلية" ،في حني أن
آخرين لم يتمكنوا من فهم املشهد وحتديده على أساس أنه
ميثل مساوئ أو عيوب شخصيات متت املبالغة في وصفها
عن قصد .ومن هنا كان اختيارهم للجواب املموه" :وضعية
هزلية ترجع إلى الطبع".
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 20%من التالمذة العلميني يدركون املعانى أو التعابير في
سياقها النصي ،مقابل  11%من التالمذة األدبيني.
ميكن تفسير فشل األغلبية الساحقة من التالمذة من جهة
باملستوى اللغوي العالي لأللفاظ والتعابير التي قدمها البند،
كما ميكن تفسيرها من جهة أخرى ،باملستوى الضعيف
ملكتسبات التالمذة في املعجم بشكل عام.
ولم يستطع التالمذة اختيار اجلواب الصحيح الذي مت
إدخاله باعتباره اسم طائر ("  ،)"Oiesوالذي ال ميكن بأي
حال من األحوال أن تكون له عالقة مبفهوم البؤس .وتفيد
النتائج أن التالمذة يعجزون عن تبني العالقة بني العبارة التي
تقول(" ،)"masure, vivre péniblementو("،)"vivre de soupe
وهي عبارات وكلمات أدبية ترجع بالفعل إلى معجم البؤس.
ويركز برنامج اجلذع املشترك في اللغة الفرنسية بشكل خاص
على تطوير قدرات التالمذة في "الربط بني اللغة واملعنى".
ولهذا ،يستحضر اختيار دراسة مقاطع املؤلفات التي
تقترح عليهم مميزات اخلطاب األدبي (األسلوب ،الوتيرة،
أشكال اخلطاب ،أنواع األساليب ،احلقل الداللي ،املعجم
املوضوعاتي ،طرق االسترجاع والنقد).
ويبقى التحكم في هذا املجموع من الوسائل اللسانية
واألسلوبية التي لها وظائف دقيقة في بناء املعنى ،ضروريا
للتالمذة حني القيام بكل قراءة منهجية وتفاعلية للنصوص
األدبية.
ومن املهم مالحظة أن التالمذة ،هنا ،وجدوا أنفسهم ،مرات
عديدة ،أمام هذا النوع من األسئلة في السلك التعليمي
السابق ،وباألخص في السلك اإلعدادي.
 28%من التالمذة العلميني قادرون على التعبير عن وجهة
نظرهم بخصوص مضمون النص ،مقابل  27%من التالمذة
األدبيني.
لم تكتسب األغلبية الساحقة من التالمذة القدرة على
التقييم الصحيح لبنية التواصل في الوضعية األدبية .ذلك أن
جميع أجوبتهم بقيت في مستوى "اللغة اجلارية" من قبيل:
("�réellement bête ; « veut se moquer de lui » ; « a attra
 .)."» pé le fou rireوبالتالي ،فإن هؤالء التالمذة لم يطوروا
قدرتهم على حتليل1- :التفاعل بني شخوص في مشهد
مسرحي؛2-ردود الشخوص على بعضها البعض وذلك
لفهم التأثير الذي يبحث عنه املؤلف (اآلثار الكوميدية)؛
3تقنيات الكوميديا عند موليير سواء على مستوى الكلمةأو الوضعية أو الطبع أو احلركة؛
وباختصار ،فإن أغلب التالمذة ليس لهم املستوى اللغوي
الذي يسمح لهم بتطوير قدرات التحليل والتقييم.
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 32%من التالمذة العلميني قادرون على حتديد داللة التعبير
في سياقه ،مقابل  25%من التالمذة األدبيني.
لم يكتسب أغلب التالمذة القدرة على حتليل اخلطاب
املسرحي ،وخصوصا القدرة على حتليل نوايا املؤلف واآلثار
التي يبحث عن إحداثها لدى املتفرج ،إذ تبقى مكتسباتهم
بخصوص اإلجراءات واألساليب ذات الصلة دون أهمية
تذكر.
 30%من التالمذة العلميني يدركون احلالة النفسية التي
يعبر عنها منطوق خطاب أدبي ،مقابل  16%من التالمذة
األدبيني.
أغلب التالمذة يعجزون عن التمييز في اخلطاب األدبي
بني الوسائل اللغوية التي تعكس موضوعية الكاتب وتلك
الذاتية ،وبالتالي املرتبطة باألحاسيس وأحكام القيمة
للممثل أو الشخص املتكلم .وهكذا يخلط التالمذة بني:
الشعور باالحتقار واإلعجاب ،الشعور باالحتقار والشعور
باحلزن ،الشعور باالحتقار والشعور بالفرح.
ويظهر أن التالمذة ال يتحكمون باملرة في إجراءات وأساليب
التقدير ،وبالتالي ال يتحكمون في الوسائل اللغوية التي
تسمح لهم بتأويل وفهم منطوق وفق أسلوب محدد.
 33%من التالمذة العلميني يدركون داللة اجلناس في نص
أدبي ،مقابل  28%من التالمذة األدبيني.
لم يستطع التالمذة التعرف على مفعول األسلوب
الذي بحث عنه املؤلف من خالل استرجاعه لكلمة خيط
(" ("ficelleوإعادة التعبير عنها بعبارة  :قطعة من حبل
رقيق (" )"morceau de corde minceفي النص ،وبالتالي
استنتاج أن هذا االسترجاع أو االستدراك يريد به الكاتب
تأكيد القيمة الضعيفة للموضوع" :حبل" "("�le peu de va
 ،("leur de l’objet ficelleكما أن التالمذة ال يظهر عليهم
أنهم مييزون بني حكمي القيمة ،احلكم املثمن واحلكم
املبخس.
 60%من التالمذة العلميني قادرون على معرفة داللة
أساليب خطاب أدبي معني ،مقابل  51%من التالمذة
األدبيني.
يتعلق األمر هنا بأسلوب عرفه التالمذة منذ تعليمهم
اإلعدادي ،أال وهو املقارنة .ولهذا ليس من املدهش أن ينجح
أغلب التالمذة في اإلجابة عن السؤال اخلاص بها.
ومع ذلك ،فإن بعض التالمذة ما زالوا يخلطون بني "املقارنة"
و"االستعارة" .والواقع أنهما صيغتان يكون فيهما التشبيه
هو العملية األساس ،غير أن االستعارة تتميز عن املقارنة
بغياب وسائل املقارنة.
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ومن جهة أخرى ،فإن باقي التالمذة ال يستطيعون إدراك
جانب التماثل في املقارنة ما داموا يخلطون بينها وبني
التشخيص أو بينها وبني التضخيم.
 36%من التالمذة العلميني قادرون على حتديد معنى الكلمة
في سياقها النصي ،مقابل  26%من التالمذة األدبيني.
طلب من التالمذة أن يوظفوا مكتسباتهم املعجمية املرتبطة
بالقصة العجائبية (" .)"La venus d’Illeوهكذا ،فإن ثالثة
ألفاظ ترجع إلى معجم اجلمال في هذا العمل مت اقتراحها
عليهم لكي يجدوا العنصر الدخيل على هذا املعجم.
وميكن تفسير النسبة املرتفعة للتالمذة الذين فشلوا في
اإلجابة بشكل صحيح عن هذا السؤال بعجزهم عن التمييز
بني األلفاظ املعبرة عن اجلمال وتلك املعبرة عن كل ما هو
فانتاستيك أو عجيب وغريب ،وهي ألفاظ متعددة في
مستويات داللتها ومرجعياتها.
ومن املؤكد أنه قد ُف ِّسر للتالمذة أن متثال فينوس هو رمز
احلب في امليثولوجيا ،ورمز اجلمال في القصة ،وبالتالي ال
ميكن اعتبار هذا التمثال عنصرا دخيال على النص .ومن
املمكن أن يكون التالمذة قد اعتبروا التمثال قدميا ،ويرجع
إلى العقد الروماني ،وبالتالي فهو متثال يسبب احلوادث
والكوارث حسب إحدى شخصيات القصة .ورمبا رجع
هذا إلى كون أغلب التالمذة لم يستوعبوا املعارف والداللة
امليثولوجية أثناء دراسة األقصوصة.
 36%من التالمذة العلميني قادرون على حتديد معنى عبارة
في النص ،مقابل  14%من التالمذة األدبيني.
طلب من التالمذة توظيف مكتسباتهم بخصوص التعدد
الداللي لكلمة (" )"pâtéeومرجعيتها الثقافية (الفرنسية
وبالضبط النورماندية) للعبارة القائلة :تقدمي الطعام
املعجون لألطفال.)" donner la pâtée aux enfants "/
وميكن لهذا التحليل املزدوج ،املمارس في سياق النص ،أن
يتمم مبكتسباته من خالل الدراسة املفصلة لألقصوصة "في
احلقول" طوال السنة الدراسية.
ولم ينجح أغلب التالمذة في إجناز التركيب الذي يسمح
لهم بتحديد داللة العبارة القائلة " :تقدمي الطعام املعجون
لألطفال" في سياقها.
وترجع األجوبة اخلاطئة إلى :من جهة أولى ،اخللط بني
كلمة العجني (" )"la pâtéeالتي تعني عادة مادة لزجة أو
خليطا لزجا مع كلمة "  "patteالتي تعني مجرد عضو من
أعضاء حيوان (جزء من رجله) .وميكن تفسير هذا اخلطإ،
من جهة ثانية ،بضعف الرصيد اللغوي للتالمذة وجهلهم
بالتمييزات والتدقيقات التي متيز الكلمات عن بعضها
البعض ،وبالتالي اخللط بني جملة إعطاء الطعام "donner
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 ،"les pâtesوهو غذاء مألوف في املطبخ ،وعبارة (تقدمي
الطعام لألطفال ،)"donner la pâtée aux enfants"/وهو
تعبير له معنى قدحي في سياق النص .إن هذا اللبس يرجع
باألكيد إلى غياب معارف خاصة بتعدد معاني ومرادفات
كلمة ( ،)la pâtéeوباألخص ترجع إلى جهل املرجعية
الثقافية الفرنسية للتعبير في سياقه احملدد.
 52%من التالمذة العلميني قادرون على استخالص
املعلومات اخلاصة للشخوص داخل األقصوصة ،مقابل
 38%من التالمذة األدبيني.
ُيظهر هذا النجاح احملدود وغير الكافي أن املعرفة اخلاصة
باألقصوصة الواقعية " في احلقول" جلي دي موبسان ليست
مكتسبة بطريقة نهائية.
وميكن تفسير هذه النتيجة السلبية بعدة تفسيرات ممكنة،
منها )1 :احتمال أن ال يتذكر التالمذة مضمون النص،
وبالتالي ال يكونون متأكدين من اختياراتهم؛ )2غياب
التركيز لدى التالمذة أثناء أنشطة القراءة؛  )3لم يطور
التالمذة مبا يكفي حتكمهم في تقنيات إعداد بطاقة القراءة
اخلاصة باملؤلفات املبرمجة؛ )4وأخيرا لم يتحكم التالمذة
بعد في القراءة املنهجية للمؤلفات.
 17%من التالمذة العلميني قادرون على فهم عبارة في
سياق النص ،مقابل  11%من التالمذة األدبيني.
إذا لم يستطع التلميذ فهم أصل ضغينة أو حقد السيد
مالوندران(  ( )Manlandrainإزاء السيد هوشكورن (�Hau
 ،)checorneفإنه ال يستطيع فهم داللة عبارة "جمعت
بينهما معامالت بخصوص رسن (" .)"Licolوالواقع أن
الشخصيتني املتعارضتني سبق أن وقع بينهما سوء تفاهم
جتاري ،بقيا بعده على خصام ،وهو ما يفسر ضعف نسبة
جناح التالمذة في اإلجابة.
وإذا كان باإلمكان تفسير خطإ التالمذة في اإلجابة من خالل
اختيار اجلواب القائل :كان بينهما تعامل جتاري سابق ،فإن
قوة اجلواب املموه جعلتهم ينجذبون إلى اجلواب القائل:
كانت بينهما عالقات عائلية ،ألنه لم تتم اإلشارة في القصة
كاملة إلى هذا النوع من العالقة بني الشخصني.
وعكس ذلك ،ميكن التأكد من أن التالمذة الذين أجابوا
اجلواب القائل" :كانت بينهما عالقات صداقة" ،لم يفهموا
العبارة في سياقها وال في سياق العمل الذي اقتبست منه،
وهو األمر الذي يجعلنا نتساءل هل قرأ هؤالء التالمذة
بالفعل هذا املؤلف.
 51%من التالمذة العلميني يتحكمون في فهم اخلطاب
املباشر واخلطاب غير املباشر ،مقابل  43%من التالمذة
األدبيني.
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أغلب التالمذة لم يستوعبوا مهارة حتويل اخلطاب املباشر
إلى خطاب غير مباشر ،واخلطاب غير املباشر إلى خطاب
مباشر ألنهم ال يضبطون قواعد االنتقال من خطاب إلى آخر،
خصوصا على مستوى تطابق األزمنة والفواصل والضمائر.
 38%من التالمذة العلميني ال يقدرون على إصدار حكم
على ما يقرؤونه ،مقابل  43%من التالمذة األدبيني.
أغلب التالمذة لم يتملكوا اخلاصية األساسية للكوميديا
ولم يفهموها ،أي الترفيه وإضحاك املشاهد وتربيته من
خالل الوصف الكاريكاتوري ملساوئ ونقائصهم ،إذ بقي
جزء منهم عند حدود التحليل السطحي" :إضحاك املتفرج
مجانيا" .كما أن التالمذة الذين اختاروا اجلواب املموه:
"حل كل مشاكل املجتمع" ،لم يفهموا شيئا ال في املشهد
وال في املسرحية .ومن احملتمل أن يكون اختيارهم قد مت
بشكل عشوائي.
أما بخصوص التالمذة الذين اختاروا اجلواب" :إثارة
انفعاالت املتفرج" ،فإن جوابهم يبقى في جزء منه صحيحا
ألن كل كتابة أدبية يكون غرضها هو إثارة انفعاالت القارئ.
ومع ذلك ،فإن امليزة الغالبة في مسرحية موليير هي إرادة
الكاتب املسرحي "إثارة انفعاالت املتفرج وتعليمه أو تربيته"
من خالل رسم مساوئ ونقائص الناس واملجتمع.
 34%من التالمذة العلميني قادرون على تنظيم أجزاء
النص املتفرقة ،مقابل  21%من التالمذة األدبيني.
يتطلب هذا التمرين املعقد من جهة التالمذة التوظيف
املتزامن ملكتسباتهم اللغوية النحوية واملعجمية .فحينما
يتعلق األمر بإيجاد النظام األصلي ألجزاء من النص قدمت
متفرقة ،فإنه ينبغي االنتباه إلى أدوات التماسك أو االنسجام
العام والداخلي للنص من روابط لغوية ومنطقية ومكونات
نسقية .كما ينبغي ،أيضا ،أن يكونوا قادرين على إدراك
الداللة العامة للنص وعلى إعادة تشكيله.
وباختصار ،فإن هذا النوع من التمارين ،في حالة جناح
التالمذة فيه ،يخبرنا مبا فيه الكفاية عن قدراتهم ،ليس فقط
في فهم ما هو مكتوب ،ولكن أيضا في قدراتهم على إعادة
بناء ما قدم مجزأ.
والواقع أن أغلب التالمذة أظهروا حدودا في مكتسباتهم
في مجال قراءة النصوص ودراستها ،وذلك ألسباب عدة
نذكر منها عجزهم عن )1:فهم املعنى اإلجمالي للنص؛)2
التعرف على نوع النص ،وخصوصا النص السردي؛ )3تبني
الوسائل اللغوية والروابط التي تضمن تنظيم النص؛ )4إعادة
بناء السرد باستخدام الروابط؛ )5االعتماد على املكونات
البالغية والنسقية للنص إلعادة بناء تراتب فقراته( ،وهي
تقنيات مت تدريسها).
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ب .التعبير الكتابي
 14%من التالمذة العلميني احترموا التعليمة والتزموا
باملوضوع ،مقابل  2%من التالمذة األدبيني.
ال يقدر التالمذة على فهم منطوق املطلب وال على إنتاج
نص ،وهو ما يظهر بشكل عام نوعا من انسداد األفق تشهد
عليه بعض أجوبتهم .ومن ذلك األمثلة اآلتية:
d«desole tu pas comprais » ; « je nebacombri » ; « nè
pas comprès » ; « ne cemprent pas la le sens », « je
; »nou pas comprisfrénçais » ; «pardany je sais pas
; »«JE NAIME PAS LE SUJET» ; «MAFHME WALOO
.etc

 19%من التالمذة العلميني قادرون على حترير كتابي
متماسك ،مقابل  3%من التالمذة األدبيني.
يعجز أغلبية التالمذة عن كتابة إنشاء يحترمون فيه تسلسل
األفكار ،ويستخدمون الروابط التي تضمن التماسك العام
والداخلي للمنتوج الكتابي.
 9%من التالمذة العلميني عبروا كتابيا دون ارتكاب أخطاء
في النحو أو اإلمالء ،مقابل  1%من التالمذة األدبيني.
ما يقارب ثلث تالمذة اجلذع العلمي املشترك هم فقط الذين
يستطيعون كتابة جمل صحيحة من الناحية اللغوية إمالئيا
ونحويا .أما نسبة التالمذة في اجلذع املشترك األدبي الذين
لهم هذا املستوى من التمكن من الكفاية فهم ال يتجاوزون
.1%
 8%من التالمذة العلميني متمكنون من التعبير الكتابي
باللغة الفرنسية.
إن ضعف مستوى التحكم في الكفاية التحريرية لدى تالمذة
اجلذع املشترك األدبي يعكس مستوى التمكن املتحقق ،فإذا
كان فقط  8%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي هم الذين
قدموا كتابة تقدم أفكارا أصيلة وعبروا عنها بلغة سليمة،
فإن نسبة تالمذة اجلذع املشترك األدبي تبقى عمليا ضئيلة
جدا.

 .3حتليل بنود رائز التاريخ واجلغرافيا

يقوم املنهاج احلالي للتاريخ واجلغرافيا على املبادئ اآلتية:
•مبدأ التداخل والتكامل بني التاريخ واجلغرافيا؛
•مبدأ التدرج من سلك آلخر بغاية متكني التالمذة
من الكفايات املستهدفة بشكل تصاعدي وتراكمي
(االستئناس ،االكتساب والتثبيت).
وباستثناء اجلذع املشترك آداب وعلوم إنسانية الذي تدرس
فيه هذه املادة أربع ساعات أسبوعيا ،فإن تالمذة باقي اجلذوع
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املشتركة ال يستفيدون إال من ساعتني أسبوعيا.
 .1.3بنود رائز التاريخ
 21%من التالمذة العلميني يعرفون ردة فعل العالم اإلسالمي
على الضغوط األوروبية في القرنيني السابع عشر والثامن
عشر ،مقابل  36%من التالمذة األدبيني.
رغم أن اجلواب الصحيح هو "محاولة اإلصالح" ،فإن
التالمذة انحازوا إلى اجلواب القائل" :اجلهاد البحري" أو
"املقاومة املسلحة" ،مما يظهر ُ
جتذر ثقافة املواجهة بني العاملني
اإلسالمي واملسيحي لدى أغلب التالمذة.
وإضافة إلى ذلك ،فإن التالمذة الذين اختاروا جواب:
"املعاهدات التجارية" ،رمبا عمموا ردة الفعل املغربية على
باقي العالم اإلسالمي ألنهم درسوا في السنة الثالثة من
السلك اإلعدادي تبعات اإلمبريالية على املغرب في القرن
19؛ وتفيد هذه النتيجة أن التالمذة ما زالوا يخلطون بني
"الدولة الوطنية" و"األمة اإلسالمية".
وأما على املستوى املعرفي ،فإن أغلب التالمذة لم يستوعبوا
وحدات البرنامج اخلاصة بحالة العالم اإلسالمي ومحاوالت
اإلصالح.
وأما على مستوى الكفايات ،فإن التالمذة لديهم صعوبات
جمة للتمييز بني احلقب التاريخية (بني القرون ،)19/18/17
وأيضا صعوبات في التمييز بني املجالني اجلغرافيني :املغرب
والعالم اإلسالمي.
 53%من التالمذة العلميني يعرفون مفهوم امليركنتيلية،
مقابل  46%من التالمذة األدبيني.
إن مفهوم امليركنتيلية مفهوم أساسي في البرامج والتوجيهات
التربوية للجذع املشترك حيث تعطاه قيمة كبيرة وذلك
لتمكني التالمذة من كفايات ثقافية ومعرفية .وإذا كانت
امليركنتيلية سبق وأن درست في السنة الثانية من اإلعدادي،
فإن جزءا كبيرا من تالمذة اجلذع املشترك كانوا بعيدين
عن استيعاب التحوالت العميقة في املجاالت االجتماعية
واالقتصادية والثقافية التي عرفها العالم املتوسطي ما بني
القرنني  15و ،18وخصوصا الدور الرئيسي الذي لعبته
امليركنتيلية في توجيه السياسات الداخلية واخلارجية لبعض
بلدان أوروبا الغربية.
 49%من التالمذة العلميني يعرفون مفهوم فكر األنوار،
مقابل  40%من التالمذة األدبيني.
رغم أن مفهوم األنوار متت معاجلته في درسي الثورة الفرنسية
بالنسبة للسنة الثانية إعدادي ،وأوروبا الغربية وإرساء
احلداثة باجلذع املشترك ،فإن أغلب تالمذة اجلذع املشترك
لم يتمكنوا من ضبط معناه الدقيق ،وبالتالي فإن املبادئ
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األساسية للفكر احلديث لم تستوعب من طرف نصف
تالمذة اجلذع املشترك.
 79%من التالمذة العلميني يعرفون االكتشافات اجلغرافية
الكبرى ،مقابل  76%من التالمذة األدبيني.
طابق أغلب التالمذة بني االكتشافات اجلغرافية الكبرى
والتوسع األوروبي واكتشافه للعوالم اجلديدة .والواقع ،أن
التالمذة درسوا االكتشافات اجلغرافية في مرحلني :في السنة
الثانية إعدادي ،وباجلذع املشترك.
 50%من التالمذة العلميني يعرفون املعنى التاريخي ملفهوم
"املد العثماني" ،مقابل  76%من التالمذة األدبيني.
رغم أن مفهوم "املد العثماني" كان أقرب إلى "الغزو
العثماني" ،فإن هذا اجلواب املموه لم يجلب إال نسبة ضئيلة
من التالمذة ،في حني اختار أغلب التالمذة "الفتوحات
اإلسالمية" ،رغم الفارق الزمني واجلغرافي بني الغزوات
اإلسالمية والتوسع العثماني .ومن احملتمل أن أغلب
التالمذة مييزون بني العثمانيني وهم يجسدون (اإلمبراطورية
اإلسالمية) وبني األتراك.
 45%من التالمذة العلميني قادرون على متييز نوعية
الوثائق التاريخية ،مقابل  44%من التالمذة األدبيني.
يتعلق األمر بجزء "مقتطف من كتاب" ،والواقع أن أغلب
التالمذة يعتبرون الوثيقة إما خطابا أو رسالة .وال يستطيعون
التمييز بني مختلف الوثائق التاريخية رغم أن كفاية حتليل
النصوص التاريخية جزء من الكفايات املستهدفة في برنامج
التاريخ في السنة الثالثة إعدادي.
 44%من التالمذة العلميني قادرون على حتديد مصدر
الوثيقة التاريخية ،مقابل  26%من التالمذة األدبيني.
رغم أن اإلحالة في أسفل الوثيقة تشير إلى "مؤلف" ،فإن
أغلب التالمذة اجنروا إلى األجوبة املموهة القائلة" :رواية
شفوية" أو "مخطوط" أو "جريدة".
 30%من التالمذة العلميني قادرون على حتديد الفكرة
العامة لوثيقة تاريخية ،مقابل  26%من التالمذة األدبيني.
تفسر هذه النسبة الضعيفة جدا عدم اكتساب أغلب
التالمذة للكفايات املنهجية الضرورية الستغالل وثيقة
تاريخية وتوظيفها.
 49%من التالمذة العلميني يعرفون موقعة األحداث
التاريخية في الزمن ،مقابل  47%من التالمذة األدبيني.
رغم أن الوثيقة الثانية حتيل بشكل صريح إلى حقبة
السعديني ،فإن أغلب التالمذة لم يستطيعوا حتديد أحداث
الوثيقة في الزمن املطابق لهذا العصر أي القرنيني  15و.16
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 11%من التالمذة العلميني فهموا أثر احلدث التاريخي،
مقابل  13%من التالمذة األدبيني.
إن األغلبية الساحقة للتالمذة ال تستطيع ربط مضمون
الوثيقة أي االحتالل البرتغالي للسواحل املغربية بتأثيره،
أي بتحويل اجتاه الطرق التجارية نحو السواحل األطلنطية.
والواقع ،أن األمر يتعلق بأحداث تاريخية يفترض أن التالمذة
قد درسوها في السنة الثانية من السلك اإلعدادي وعمقوا
دراستهم لها في اجلذع املشترك.
وهكذا ،فإن التالمذة ال يعرفون نوع التجارة التي عانت من
املنافسة البرتغالية ،مما يعني أنهم لم يستوعبوا التحوالت
التاريخية التي عرفها املغرب في ذلك العهد ،خصوصا حتول
اجتاه محاور التجارة وانعكاسات ذلك على توازن القوة بني
ضفتي البحر األبيض املتوسط .ورغم أن اجلواب الصحيح
كان يتمثل في التجارة الصحراوية ،فإن األجوبة تركزت
حول التجارة البحرية .والواقع ،أنه منذ احلقبة املرينية
خسرت التجارة البحرية أهميتها لفائدة التجارة الصحراوية
التي كانت بدورها تعرف منافسة التجارة البحرية مع وصول
البرتغاليني في القرنني  15و ،16مما يعني بأن تالمذة اجلذع
املشترك لم يستطيعوا تعبئة وتوظيف مكتسباتهم القبلية
التي راكموها من قبل.
 63%من التالمذة العلميني استطاعوا حتديد تاريخ الثورة
الفرنسية ،مقابل  57%من التالمذة األدبيني.
فشل التالمذة في حتديد الثورة الفرنسية في الزمن ،وخلطوا
في األغلب بني مختلف مراحل الثورة الفرنسية :حكم لويس
السادس عشر ( ،)1789-1779إلغاء امللكية املطلقة (،)1789
انقالب نابليون ونهاية الثورة (.)1799
 22%من التالمذة العلميني استطاعوا حتديد اإلشكالية
التاريخية للثورة الفرنسية ،مقابل  21%من التالمذة
األدبيني.
ال تتضمن أجوبة أغلب التالمذة العناصر املفتاحية لإلشكالية
التاريخية ،أي موضوعها وزمنها ومكانها .فأغلب التالمذة
اجنذبوا إلى أسباب الثورة ونتائجها .ويرجع هذا إلى أن
املدرسني يركزون أكثر على األسباب والنتائج املفترضة
للوقائع التاريخية أكثر من تركيزهم على املفاهيم املبينة
أو املهيكلة لإلشكالية التاريخية.
 46%من التالمذة العلميني يعرفون اإلجنازات التي حققتها
الثورة الفرنسية ،مقابل  39%من التالمذة األدبيني.
لم يستطع أغلب تالمذة اجلذع املشترك حتديد اإلجنازات
التي ساهمت فيها الثورة الفرنسية ،وباخلصوص "تغيير
النظام وإلغاء االمتيازات وإعالن حقوق اإلنسان".
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 .2.3بنود رائز اجلغرافيا
 45%من التالمذة العلميني جنحوا في تعريف "قاعدة
قدمية" ،مقابل  32%من التالمذة األدبيني.
رغم أن القاعدة القدمية تشكلت في الزمن ما قبل الكمبري،
فإن أغلب التالمذة اختاروا األجوبة املموهة التي ترجع إلى
العصر اجليولوجي األول أو الثاني أو الثالث.
 39%من التالمذة العلميني جنحوا في تعريف اجلبال
احلديثة ،مقابل  33%من التالمذة األدبيني.
أغلبية تالمذة اجلذع املشترك ال يعرفون املعنى الدقيق
ملصطلح اجلبال احلديثة ،أي التواءات حدثت في القشرة
األرضية نتيجة حركة تكتونية خالل الزمن اجليولوجي
الثالث ،وبالتالي ال يعرفون اخلصائص املميزة للجبال احلديثة،
خصوصا بينتها املورفولوجية واجليولوجية ،وكذلك زمن
تكونها.
 25%من التالمذة العلميني جنحوا في تعريف األحواض
الرسوبية ،مقابل  23%من التالمذة األدبيني.
إن األجوبة اخلاطئة للتالمذة اختارت تعاريف ال عالقة لها
بالعناصر املشكلة لألحواض الرسوبية ،خصوصا الشكل
املورفولوجي للطبقات والزمن اجليولوجي لتكونها.
 31%من التالمذة العلميني جنحوا في تعريف الكتل
القدمية ،مقابل  23%من التالمذة األدبيني.
إن هذه النسبة الضعيفة جدا في اإلجابة تؤكد أن أغلبية
التالمذة لم تستوعبوا الدرس املرتبط بأشكال التضاريس،
ولم يوظفوا مكتسباتهم القبلية ألنه سبق لهم أن درسوا
هذه املفاهيم في مادة علوم احلياة واألرض في السنة الثالثة
من اإلعدادي ،وباألخص في الوحدة املرتبطة بالظواهر
اجليولوجية الباطنية.
 23%من التالمذة جنحوا في تعريف بنية الساكنة.
رغم أن كل العناصر الضرورية لإلجابة الصحيحة متوافرة،
فإن القليل من التالمذة هم الذين اختاروا اجلواب الصحيح
بخصوص تعريف مفهوم البنية السكانية باعتباره مفهوما
يلخص توزيع السكان حسب السن والنوع واملهنة ،ذلك
أن أغلبية التالمذة اختاروا اجلواب :البنية العمرية أو الهرم
السكاني .والواقع أن التالمذة استأنسوا بهذه املفاهيم في
اإلعدادي ،ويفترض فيهم التمكن منها عند وصولهم
للجذع املشترك.
 35%من التالمذة العلميني قادرون على متييز أنواع التعبير
اجلغرافي ،مقابل  32%من التالمذة األدبيني.
تعني النتيجة أن أغلبية تالمذة اجلذع املشترك يعجزون عن
التمييز بني أشكال التعبير في اجلغرافيا (التعبير اللفظي،
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الطبوغرافي ،الكمي.)... ،
 20%من التالمذة العلميني قادرون على تعريف النطاق
املناخي احلار ،مقابل  13%من التالمذة األدبيني.
اختار أغلب التالمذة اجلواب اخلاطئ القائل" :بني  60درجة
شمال و 90درجة شمال وجنوب خط االستواء" باعتبارها
املنطقة املطابقة للنطاق املناخي احلار ،مما يؤكد أن التالمذة
ال مييزون بني درجة احلرارة ودرجة خطوط الطول والعرض.
 53%من التالمذة العلميني قادرون ،انطالقا من خريطة،
على حتديد مناطق ذات اخلطر الزلزالي باملغرب ،مقابل
 42%من التالمذة األدبيني.
ترجع هذه النسبة الضعيفة نسبيا إلى أن املوضوعات املرتبطة
بامللفات البيداغوجية ال تشكل جزءا من فروض املراقبة
املستمرة ،وبالتالي ال تثير انتباه األساتذة.
 39%من التالمذة العلميني يتحكمون في االجتاهات
األربعة للمجال ،مقابل  26%من التالمذة األدبيني.
تظهر هذه النتيجة أن أغلب تالمذة اجلذع املشترك ما زالوا
غير متحكمني في االجتاهات األربعة األساس وفي االجتاهات
الفرعية التابعة لها .واحلال أن هذه تعتبر كفاية أساسية
ينبغي اكتسابها منذ التعليم االبتدائي.
 67%من التالمذة العلميني قادرون على حتديد مجاالت
اخلطر الزلزالي باملغرب ،مقابل  58%من التالمذة األدبيني.
إن التالمذة الذين قدموا أجوبة خاطئة لم يستطيعوا استغالل
املعطيات املتوافرة في اخلريطة اجلغرافية بشكل صحيح.
ويظهر هذا أن الكفاية املرتبطة بقراءة اخلرائط اجلغرافية ما
زالت لم تكتسب من طرف أكثر من ثلث تالمذة اجلذع
املشترك.
 72%من التالمذة العلميني في املتوسط قادرون على القيام
باستنتاجات حول الزالزل ،مقابل  68%من التالمذة
األدبيني.
رغم أن نسبة األجوبة الصحيحة مرتفعة ،فإن ثلث تالمذة
اجلذع املشترك قد فشلوا في استنتاج ما يتعلق بالزالزل
خصوصا" :بقدر ما يكون هناك مجال جغرافي غير مستقر
بقدر ما يكون هناك خطر زلزالي مرتفع"" ،كلما كانت قوة
الزالزل مرتفعة كلما كانت اخلسائر مرتفعة".
 72%من التالمذة العلميني واعون بخطر تأثير االحتباس
احلراري ،مقابل  65%من التالمذة األدبيني.
إن االحترار أو اجتاه احلرارة إلى االرتفاع هو من ضمن
املؤشرات املناخية التي يعرفها كوكب األرض ،واملرتبط
بظاهرة االحتباس احلراري.
وقد استطاع أغلب التالمذة التعرف على حجم اخلطر
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املرتبط باالحتباس احلراري والذي هو في الواقع "كارثة بيئية
كونية" .وميكن القول إن التالمذة قد اكتسبوا هذه املعارف
من خالل وسائل اإلعالم التي أولت بدورها اهتماما لهاته
الظاهرة مثلها مثل البرامج الدراسية.
 21%من التالمذة العلميني قادرون على متييز املصطلحات
املرتبطة بظاهرة االحتباس احلراري ،مقابل  17%من
التالمذة األدبيني.
من املالحظ أن أغلب التالمذة يخلطون بني االحتباس
احلراري ،وارتفاع درجات احلرارة .ومن جهة أخرى ،فإن
نصف تالمذة اجلذع املشترك فقط قادرون على تعريف
االحتباس احلراري.
 30%من التالمذة العلميني يعرفون مراحل املقاربة
اجلغرافية ،مقابل  33%من التالمذة األدبيني.
إذا كانت املقاربة اجلغرافية تقوم على الوصف ثم التفسير،
وفي األخير التعميم ،فإن أغلب تالمذة اجلذع املشترك ال
يعرفون حترير أو كتابة مقدمة عن ظاهرة االحتباس احلراري.
 63%من التالمذة العلميني يعرفون اختيار التصميم
املناسب ملوضوع حول االحتباس احلراري ،مقابل  54%من
التالمذة األدبيني.
مبدئيا ،ينبغي لهذا التصميم أن يبدأ بتعريف املفهوم
املركزي (االحتباس احلراري) ،ثم معاجلة أسبابه وآثاره،
وأخيرا استخالص العبر وإظهار اجلهود املبذولة للحد من
خطر هذه الظاهرة.
 63%من التالمذة العلميني تعرفوا على العبارات التي
تعكس انخراط املغرب في املجهودات الدولية ملواجهة
ظاهرة االحتباس احلراري ،مقابل  56%من التالمذة
األدبيني.
إذا كانت أغلبية تالمذة اجلذع املشترك قد ربطت بني انخراط
املغرب ومساهمته في املؤمترات الدولية حول الظاهرة،
والتزامه باحترام توصياتها وتفعيلها في برامجه الوطنية ،فإن
خمس التالمذة يعتبرون مشاركة املغرب في هذه امللتقيات
الدولية مجرد مشاركة رمزية.

 .4حتليل بنود رائز الرياضيات

يحتل تدريس الرياضيات مكانة مميزة في املنهاج الوطني،
ويخصص لتدريس الرياضيات باجلذع املشترك خمس
ساعات أسبوعيا بالنسبة للجذع املشترك العلمي ،مقابل
ساعتني فقط أسبوعيا بالنسبة للجذع املشترك آداب وعلوم
إنسانية وأيضا اجلذع املشترك أصيل.
أما بخصوص البرنامج الدراسي للمادة فهو يعالج احلساب
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العددي والدوال العددية والهندسة واإلحصاء.
ميكن تلخيص نتائج التالمذة في مادة الرياضيات باجلذوع
املشتركة كاآلتي:
 .1.4اجلذع املشترك "علوم"
تصنيف األعداد
• 22%من التالمذة يعرفون بأن  1/3عدد جذري؛
• 29%من التالمذة يعرفون أن √ 2/3عدد حقيقي؛
• 41%من التالمذة يعرفون بأن  -49عدد صحيح نسبي؛
• 26%من التالمذة يعرفون بأن  10-5عدد عشري.
ومن املؤكد أن برنامج الرياضيات يولي دائما أهمية بالغة
لتصنيف األعداد في كل أسالك التعليم .لهذا ،يفترض في
التالمذة عند نهاية السلك االبتدائي أن مييزوا بني األعداد
الصحيحة الطبيعية ،واألعداد العشرية والكسور .كما
يفترض أيضا أن مييزوا بني هذه األعداد من جهة ،واألعداد
الصحيحة النسبية واجلذرية من جهة أخرى ،عند نهاية
متدرسهم بالسلك اإلعدادي.
والواقع ،أنه باستثناء األعداد الصحيحة الطبيعية التي
يبقى من السهل متلكها واستيعابها ،فإن استيعاب باقي
األعداد يتطلب من املدرسني القيام بأنشطة وممارسات
مالئمة تستدعي بنفس القدر الهندسة اإلقليدية ،وكذلك
التذكير باملسار التاريخي لهذه األعداد (إعادة االكتشاف).
وهذا يفترض في املدرسني ليس فقط التوفر على املعارف
في الرياضيات ،بل أيضا معارف متينة في ديداكتيكها
وإبستمولوجيتها.
وعالوة على ذلك ،يتطلب مثل هذه األنشطة حتضيرا دقيقا
للدروس ،وبالتالي بذل مجهودات إضافية.
والواقع ،أن املدرسني يولون تدريس العمليات احلسابية
أهمية أكبر من تلك التي يولونها تصنيف األعداد ،والنتيجة
هي أن أغلب التالمذة ال يستطيعون تكوين فكرة دقيقة
عن مفهوم العدد وال متلكه بالنظر حملدودية املدة الزمنية التي
يخصصها املدرسون لهذا املكون من مكونات البرنامج.
 62%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يتمكنون من حتديد
قيمة مقربة بتفريط إلى العدد  πعندما يأخذ .3.14159
رغم أن ثلثي التالمذة تقريبا قدموا اجلواب الذي يعتبر
صحيحا ،أي  ،3.1412فإن منطوق البند لم يكن دقيقا،
حيث أن  ، 10-4>0.00039=3.14159-3.1412وبالتالي فإن
العدد  3.1412ليس قيمة مقربة بتفريط للعدد .π
لكي يتطابق امللفوظ مع اجلواب الذي هو  ،3.141كان ينبغي
تعديل عبارة "بتفريط" بعبارة بإفراط ،وتعديل  10-4ب .10-5
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 34%من التالمذة قادرون على تعميل حدودية من الدرجة
الثانية
من املؤكد أن تقنيات التعميل والنشر وكذا املتطابقات
الهامة ،تستخدم في حل املسائل في الرياضيات ،وهو
السبب الذي يجعل هذه املفاهيم مدرجة في برنامج هذه
املادة منذ السنة األولى إعدادي.
لقد فشل أغلب التالمذة ،ولم يالحظوا أن احلد األول
للحدودية 4x2–20x–(x+1)(x-5)5ميكن أن تكتب بالصيغة
اآلتية  4x2–20xوبالتالي استخالص العامل املشترك (.)x-5
ويعكس هذا املعطى عجز التالمذة عن حتليل مكونات
املسألة للتعرف على خصوصيتها وإعادة تركيبها حللها.
 43%من التالمذة يتحكمون في القسمة اإلقليدية
للحدوديات.
يتعلق األمر بإجراء القسمة اإلقليدية حلدودية من الدرجة
الثالثة على حدودية من الدرجة األولى.
ويرجع ضعف نسبة النجاح في جزء منه إلى الطريقة التي
تدرس بها القسمة اإلقليدية للحدوديات ،والتي تعالج
وتدرس باعتبارها مجرد تقنية للحساب ،واحلال أنه إذا ركزنا
على املفهوم في حد ذاته ،فإن التالمذة تكون لهم إمكانية
أخرى حلل املسائل باالعتماد على عمليتي نشر وتعميل
احلدوديات.
إضافة إلى ذلك ،وباستثناء درس احلدودية فإن مدرسي
الرياضيات باجلذع املشترك ال ينبهون التالمذة إلى أبعاد
وأهمية القسمة اإلقليدية في حل مسائل أخرى ،وباخلصوص
حساب نهايات الدوال اجلذرية.
 43%من التالمذة يعرفون تأطير التعابير العددية احملتوية
على بارامتر واحد.
في الواقع ،يبدأ التالمذة في دراسة عمليات تأطير وترتيب
التعبيرات العددية منذ السنة األولى من اإلعدادي ،ويتم
حتويل هذه العمليات بالتدريج إلى مجموعات جديدة
من األعداد .وهكذا ،فإذا كانت القواعد عامة تبقى ثابتة
وال تتغير ،فإن التالمذة ُيدعون لتوسيع مجال تطبيق هذه
القواعد بقدر ما يتقدمون في مسارهم الدراسي.
 32%من التالمذة قادرون على حل متراجحة من الدرجة
الثانية.
إن اإلكراهات املتعلقة مبسافة وأطوال وأضالع املستطيل التي
ينبغي أن تكون بالضرورة موجبة ،قد وضعت التالمذة أمام
مشكل تركيبي تطلب حله استدالال ممنهجا ،غاب عند
أغلب التالمذة الذين لم يكتسبوا الكفايات املنهجية التي
تسمح لهم بترييض الوضعيات املركبة بغاية إيجاد حل لها

التقرير التحليلي

باللجوء إلى التقنيات املالئمة واالستدالل املنطقي.
والواقع ،أن اكتساب هذه الكفايات املنهجية يرجع إلى
مناهج التدريس أكثر مما يرجع إلى البرنامج الرسمي للمادة.
 52%من التالمذة قادرون على حل مسألة يؤول حلها إلى
حل متراجحة من الدرجة األولى مبجهولني.
يعود احلصول على هذه النسبة املقبولة نسبيا من جتربة
التالمذة إلى كون هؤالء التالمذة كانوا ملزمني بالتدرب على
حل هذا النوع من التمارين بفعل أنهم كانوا يختبرون فيها
في االمتحان اإلشهادي عند نهاية السنة الثالثة من السلك
اإلعدادي .ويؤكد هذا املعطى الدور األساسي لتدرب
التالمذة على إجناز التمارين الرياضية واستيعابها.
 31%من التالمذة قادرون على حتديد حيز تعريف اجلذر
املربع لدالة تآلفية.
كان املطلوب من التالمذة هو حل متراجحة من الدرجة
األولى ،وهو ما ميكن اعتباره في متناولهم بالنظر إلى
مستواهم الدراسي.
إن معدل النجاح الضعيف بوضوح ،ميكن أن يرجع إلى
مشكل سيكولوجي أكثر منه معرفي .ففي كل مرة يجد
التالمذة أنفسهم أمام رمز اجلذر املربع خاصة حينما يتضمن
عددا متغيرا ،يتولد لديهم االنطباع بأن هذا التمرين سيكون
بالضرورة صعبا .وجتد هذه احلالة النفسية للتالمذة مصدرها
في الغالف الزمني املخصص للجذور املربعة ،والذي
يبقى غير كاف .إن البرنامج الوطني للرياضيات ال يشير
إلى اجلذور املربعة إال عند نهاية السنة الثانية من السلك
اإلعدادي (خاصية فيتاغورس) وال تدرس بشكل صريح إال
في األسدوس األول من السنة الثالثة إعدادي .أما في اجلذع
املشترك فإن املدرسني يعتبرون أن تقنيات احلساب املرتبطة
باجلذور املربعة قد اكتسبت ،وبالتالي ال يولون أهمية كبيرة
لدعم املكتسبات القبلية للتالمذة وجتاوز ثغراتهم.
 35%من التالمذة قادرون على حتديد رتابة دالة انطالقا من
متثيل مبياني.
إن فشل األغلبية الساحقة للتالمذة في اإلجابة عن هذا
السؤال ،يجد تفسيره في كون أغلب املدرسني يقدمون
رتابة الدالة بطريقة مجردة دون اإلحالة على متثيالت مبيانية.
 27%من التالمذة قادرون على استنتاج الصيغة الرياضية
لدالة انطالقا من متثيلها البياني.
إن هذه النتيجة غير الكافية ،تؤكد أن تالمذة اجلذع املشترك
علوم لم يتهيأوا مبا فيه الكفاية للتعرف على خصائص
ومميزات دالة انطالقا من متثيلها الرسم البياني .والواقع ،أن
التطبيقات اخلاصة بالدوال العددية تتبع نفس اخلطوات،
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أي تقدمي الصيغة الرياضية للدالة ،ثم دراسة خصائصها،
للوصول في النهاية إلى إنشاء متثيل مبياني .بخالف ذلك،
طلب منهم في التمرين أن يقوموا بالعكس.
 35%من التالمذة يتحكمون في احلساب املثلثي.
أغلب التالمذة يكتفون بحفظ الصيغ املثلثية .والواقع أنه لو
جلأ هؤالء التالمذة إلى استخدام الدائرة املثلثية لكان بإمكانهم
استخراج الصيغ املثلثية املالئمة ،وبالتالي استعمالها في حل
املسألة املطلوبة ،مما يؤكد أن التالمذة لم يتم تكوينهم في
القسم مبا يكفي الستخدام التمثيالت مبا فيها الدائرة املثلثية
التي تساعد على استخراج اخلصائص والصيغ املثلثية دون
اللجوء حلفظها.
 19%من التالمذة قادرون على ترييض مسألة وإيجاد حل
لها.
يتعلق األمر بتحديد القيمة القصوية ملساحة مستطيل
محيطه معلوم .وعمليا ،يتطلب حل هذه املسألة أوال،
القدرة على ترييض املسألة ،وحتويلها إلى دالة حدودية من
الدرجة الثانية ،ثم حل املعادلة أو املتراجحة التي مت التوصل
إليها ،وأخيرا تأويل النتيجة في اجتاه إعطاء احللول املناسبة
للمسألة.
والواقع أن أغلب التالمذة لم يكتسبوا هذه الكفايات
املنهجية بعد ،وبالتالي لم يستطيعوا حل املسألة املطروحة.
وهذا يرجع أساسا إلى مناهج التدريس التي تركز على
اجلوانب املجردة والروتينية للرياضيات على حساب
كفايات التحليل واالستدالل التي تسمح للتالمذة بتعبئة
مكتسباتهم في مختلف الوضعيات الواقعية والفعلية.
 30%من التالمذة قادرون على متثيل املتجهات.
رغم أن السؤال ال يتطلب سوى تعيني اختيار اإلنشاء
الهندسي املالئم للمتجهة املعطاة في السؤال ،فإن أغلب
التالمذة قاموا بتقدمي أجوبة خاطئة.
ويرجع سبب هذا الفشل إلى مناهج التدريس التي ال تعتمد
اإلنشاءات الهندسية لتبليغ املفاهيم الرياضية بطريقة بليغة،
مبا فيها مفهوم املتجهة.
والواقع أن أغلبية املدرسني يولون أهمية أكبر للعالقات
املتجهية ،ولتحويلها باستخدام عالقة شال.
ويؤكد هذا املعطى أنه إذا مت االستمرار في تدريس الرياضيات
دون اللجوء إلى األشكال الهندسية ،فسينتهي األمر إلى جتريد
تدريس هذه املادة بشكل يجعلها بعيدة عن متناول أغلبية
التالمذة عوض أن يقربها إليهم عبر تسهيل استيعابها.
 42%من التالمذة قادرون على حتديد املعادلة الديكارتيكية
ملستقيم مواز ملستقيم معني ومير من نقطة معلومة.
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مير حل هذا التمرين أوال عبر حتديد متجهة موجهة للمستقيم
ثم صياغة املعادلة الديكارتيكية لتحديد املعاملني األول
والثاني ،وأخيرا حساب املعامل الثالث باستخدام نقطة
التالقي مع املستقيم.
ورغم أن هذا التمرين ال يستدعي إال املعارف األولية
وتقنيات مألوفة ،فإن أغلبية التالمذة العلميني فشلوا في
اإلجابة عن هذا السؤال.
 25%من التالمذة قادرون على حتديد صورة املربع
بالتحاكي.
من املؤكد أن التالمذة سبق لهم أن درسوا وتعرفوا على
التحويالت التآلفية ،خصوصا التماثل املركزي في السنة
األولى من اإلعدادي ،ثم التماثل احملوري في السنة الثانية
من اإلعدادي ،واإلزاحة في السنة الثالثة .ولكن التحاكي
ال يدرس إال في اجلذع املشترك ،مما يظهر بأن هذا الدرس
اجلديد لم يستوعب بشكل جيد من طرف أغلبية التالمذة.
 38%من التالمذة قادرون على تطبيق مبرهنة املتوسط.
يتعلق األمر هنا بتحديد طول متوسط مثلث طول أضالعه
معلوم ،وذلك باستخدام مبرهنة املتوسط.
ورمبا يرجع فشل أغلب التالمذة في اإلجابة عن هذا البند
إلى جدة املبرهنة التي تعتبر جزءا من درس اجلدّ اء الس ّلمي.
وعالوة على ذلك ،فإن اجلداء السلمي يرتبط أيضا بشكل
وثيق باألشكال الهندسية وباحلساب املثلثي ،وبالتالي يكون
من الصعب على التالمذة أن يستوعبوا هذه املفاهيم بالنظر
ملناهج التدريس املتمحورة حول اجلوانب النظرية واملجردة.
 3%من التالمذة يتحكمون في اجلداء السلمي.
إن معدل النجاح هذا جد منخفض ،ويعكس مرة أخرى
اخللل في مناهج تدريس املفاهيم الهندسية التي تهمل
التوضيحات باخلطاطات واألشكال الهندسية اإلقليدية.
 15%من التالمذة قادرون على حتديد الوضع النسبي
للمستقيمات في الفضاء.
إن مشكل تدريس الهندسة الفضائية في منهاج املادة،
يطرح منذ مدة .والواقع أن أشكال الهندسة الفضائية أو
باألحرى املنظور املتساوي (رسم شكل على مستوى ميثل
جسما في الفضاء) يتطلب التحكم في قواعد الرسم التي
ال يتم تدريسها في مستوى دراسي .وبالتالي فإن أغلب
التالمذة يعانون من صعوبات على مستوى فهم ودراسة
الهندسة املستوية ،وال يتوفرون على األدوات التي تسمح
لهم بالتعامل مع الهندسة الفضائية.
 21%من التالمذة قادرون على حتديد إحداثيات نقطة في
معلم ديكارتي.
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نسبة النجاح الضعيفة ترجع من جهة أولى إلى أن التالمذة
اعتادوا دراسة معالم ديكارتية متعامدة وممنظمة ،وهي
ليست حالة هذا التمرين ،ومن جهة أخرى ،إلى أن هذه
املعالم عادة ما تقدم خارج سياق معطيات التمرين ،عكس
ما هو عليه احلال في هذا التمرين.
 32%من التالمذة يتحكمون في عمليات جمع وطرح
املتجهات.
إن األغلبية الساحقة من التالمذة تعجز عن إجناز العمليات
األساسية على املتجهات ،وهو ما يرجع إلى االستيعاب غير
الكافي لعالقة شال التي تبقى أساسية في هذا النوع من
العمليات.
 10%و 25%من التالمذة يعرفون حساب مجموع النسب
لتوزيع إحصائي.
إن فشل أغلب التالمذة في اإلجابة بشكل صحيح عن أسئلة
تتطلب استدعاء املفاهيم األساس في اإلحصاء الوصفي
ميكن تفسيره بكون درس اإلحصاء املبرمج في نهاية السنة
الدراسية لم يكن قد درس بعد عند مترير الرائز أو متت
دراسته بنوع من االستعجال.
 .2.4اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"
 25%من التالمذة يعرفون حساب التعبير العددي التالي :

إن حساب هذا التعبير ال يتطلب إال تقنيات حسابية سبق
وأن اكتسبت في نهاية السلك االبتدائي وفي السنة األولى
من اإلعدادي (القاسم املشترك ،مقلوب عدد ،الطرح،
جمع وطرح الكسور) .وبالتالي نستنتج أن فشل أغلب
التالمذة في هذه العمليات األساس هو عائق حاسم كبير
أمام متابعتهم دراسة الرياضيات.
 12%من التالمذة يعرفون حتديد عدد العناصر جلزء من
مجموعة تطابق نسبة مئوية معلومة.
رغم أن اجلواب عن هذا السؤال كان ميكن أن يتم ذهنيا دون
اللجوء إلى احلساب باليد ،فإن أغلب التالمذة فشلوا في
هذا ،إضافة إلى أن احلساب املباشر ال يتطلب سوى عملية
ضرب بسيطة متبوعة بطرح ،مما يكشف عن ضعف متكن
التالمذة من عمليات احلساب األساس ،مع ضعف ملحوظ
في االستدالل العقلي.
 11%من التالمذة قادرون على بسط أعداد تتضمن اجلذور
املربعة.
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يتعلق األمر ببسط عدد حقيقي مركب مكون من جذع
مربع ومن جزء أو كسر .ويرجع هذا بامللموس ،إلى
ضرب عدد حقيقي في مرافقه ،ثم إجراء املتطابقة الهامة
 .a(a+b)*(a-b)=a2-b2وبالتالي فإن أغلب التالمذة األدبيني
يعجزون عن معاجلة األعداد املتضمنة للجذور املربعة.
 43%من التالمذة يعرفون حتديد نقط على مستقيم متدرج
لنقط أفاصيلها معلومة.
ال يتطلب هذا التمرين التحكم في تقنيات احلساب
وال امتالك كفاية خاصة ،بل يتطلب فقط القراءة املباشرة
للمعطيات على مستقيم متدرج .مما يفيد أن أغلب التالمذة
لم يستطيعوا القراءة الصحيحة ملعطيات مبيان بسيط.
 20%من التالمذة قادرون على تعميل حدودية من الدرجة
الثانية.
في الوقت الذي يبرز فيه القاسم املشترك بشكل صريح في
نهايتي احلدودية ،فإن قلة من التالمذة هم الذين انتبهوا
إلى ذلك ،مما يدل على غياب التركيز ،وعلى ضعف قدرة
املالحظة عند أغلبية هؤالء التالمذة.
 16%من تالمذة اجلذع املشترك األدبي قادرون على حتديد
الثمن اجلديد ملنتوج بعد أن خصموا نسبة من ثمنه القدمي.
يعكس هذا املعدل غير املنتظر نوعا من االنفصال التام بني
املكتسبات الدراسية واحلياة اليومية للتالمذة .وفي الواقع،
إذا وجد هؤالء التالمذة أنفسهم أمام متجر يعلن الثمن
القدمي مع نسبة اخلصم ،فإنهم سيجدون بسهولة ثمن البيع
للمنتوج املعني.
وهكذا ،جند أن التالمذة يستخدمون ملكاتهم العقلية
بشكل تلقائي ومتبصر في احلياة العملية ،في حني أنهم في
املدرسة يعتمدون على الذاكرة واحلفظ فقط.
 18%من التالمذة قادرون على تأطير تعبير عددي يحتوي
على بارامتر واحد.
باستثناء ربع التالمذة الذين لم مييزوا بني ( )1-xونقيضه
( ،)x-1فإن أغلب التالمذة فشلوا في هذا التمرين ،وقدموا
أجوبة اعتباطية.
 29%من التالمذة قادرون على حتويل نظمة معادالت
مبجهولني إلى معادلة من الدرجة الثانية.
إن التالمذة في أغلبيتهم غير مهيئني حلل معادالت من
الدرجة الثانية ،وبالتالي فهم ال يتحكمون على اإلطالق في
التقنيات املطلوبة لهذه الغاية.
 14%من التالمذة قادرون على حتديد مجموع تعريف دالة
جذرية بصيغة (.a/(x-b
يظهر أن التالمذة ال يتحكمون باملرة في صيغ املجاالت
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املغلقة واملفتوحة ،ونصف املغلقة ونصف املفتوحة ،وال في
جمعها.
 52%من التالمذة قادرون على حتديد رتابة دالة تآلفية من
خالل متثيلها البياني.
إن التالمذة األدبيني الذين يواجهون مشاكل في التعامل مع
التعريف الرياضي املجرد لرتابة دالة ،توجهوا إلى استيعاب
ملموس لهذا املفهوم من خالل التمثيل الرسم البياني ،مما
يفسر نسبة النجاح املقبولة في اإلجابة عن هذا السؤال.
 -11%من التالمذة قادرون على حتديد صورة عدد بدالة
تآلفية بتمثيل مبياني.
إن هذا املعدل الضعيف في اإلجابة الصحيحة عن هذا السؤال
يعكس الصعوبات التي يواجهها التالمذة في معاجلة الدوال
التآلفية من خالل متثيلها الرسم البياني .ومع ذلك ،نسجل
أن التالمذة يتعاملون بسهولة أكثر حينما يستخدمون
األعداد املوجبة في متثيل مبياني ،مقارنة باألعداد السالبة.
 60%من التالمذة قادرون على حتديد التمثيل البياني
املطابق لدالة جدول تغيراتها معلوم.
إن هذه النسبة املقبولة من األجوبة ،تظهر أن التالمذة
يواجهون صعوبات جمة في فهم املفاهيم الرياضية املجردة،
ولكنهم يستوعبون هذه املفاهيم نفسها حني تقدم إليهم
بشكل ملموس وبصري ،وخصوصا من خالل متثيالت
الرسم البيانية.
 30%من التالمذة قادرون على حتديد نقطة في املستوى
املنسوب إلى معلم متعامد ممنظم.
أغلب التالمذة الذين فشلوا في اإلجابة عن هذا السؤال ،ال
مييزون بعد بني أفصول وأرتوب .واحلقيقة أن هؤالء التالمذة
يعرفون إحداثيات نقطة ،غير أنهم يقدمونها في صيغة
(أرتوب ،أفصول) وليس حسب االصطالح (أفصول،
أرتوب).
 14%من التالمذة قادرون على حتديد معادلة مستقيم مواز
ملستقيم ومير من نقطة معلومة مبعادلتها الديكارتية.
اكتفى أغلب التالمذة بالتأكد من أن املستقيم مير عبر النقطة
املعلومة ،ونسوا باملرة التحقق من الشرط الثاني ،وهو أن
يكون املستقيم موازيا ملستقيم معلوم مبعادلته الديكارتية.
 31%من التالمذة قادرون على حتديد معادلة املستقيم املار
بنقطتني.
لإلجابة عن هذا السؤال ،كان ينبغي حتديد ميل املستقيم
باعتماد إحداثيات النقطتني ،ثم حتديد األرتوب األصلي.
والواقع أن التالمذة درسوا منذ السنة الثالثة إعدادي هذه
التقنيات التي كانت موضوع االمتحان اإلشهادي ،وبالتالي،
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فإن املعدل املرتفع للتالمذة الذين فشلوا في اإلجابة عن
هذا السؤال ،يدفع إلى الشك بالفعل :هل اكتسب هؤالء
التالمذة احلد األدنى من املكتسبات في الرياضيات بالسلك
اإلعدادي والذي يسمح لهم باالنتقال والدراسة بالسلك
الثانوي التأهيلي؟
 32%من التالمذة قادرون على حتديد نظمة معادالت حلها
هو زوج إحداثيات نقطة التقاء مستقيمني ممثلني على
معلم ديكارتي.
يتعلق األمر هنا بتحديد املعادالت ،وقد أرجعت إلى
املستقيمني املمثلني على معلم ديكارتي ،ومن خالل
احتساب ميلهما واستنتاج إحداثيات األصل من الرسم
البياني .إن اختيار أجوبة التالمذة يكشف عن أن ثلثهم
ارتكب أخطاء في استخدام العالمات عند التحقق ،مما يفيد
غياب التركيز.
 8%و 6%من التالمذة قادرون على حتديد عدد مبيعات
منتوج وحساب معدل توزيع الوالدات وذلك على
التوالي.
من املؤكد أن التالمذة في اإلعدادي قد درسوا املفاهيم
األساس في اإلحصاء الوصفي .لهذا قد يكون من احملتمل
جدا أنهم لم يراجعوا ولم يعمقوا هذه املفاهيم املبرمجة في
نهاية السنة الدراسية في املادة.

 .5حتليل بنود رائز مادة علوم احلياة واألرض

ينتظم برنامج مادة علوم احلياة واألرض حسب محورين
أساسيني :احملور األول يخص النظريات البيولوجية الكبرى
(النظرية اخللوية ،النظرية الكروزمية  ،)...التي تضمن
االنسجام بني مضامني هذه املادة .أما احملور الثاني فيخص
مجموعة من املفاهيم املندمجة (النظام البيئي ،الوسط
البيولوجي  )...ويأخذ بعني االعتبار احلاجيات الفردية
واملجتمعية للمراهقني فيما يخص الصحة والتنمية
املستدامة.
ويخصص لتدريس علوم احلياة واألرض غالف زمني يحدد
في ساعة أسبوعيا بالنسبة للجذع املشترك "آداب وعلوم
إنسانية" واجلذع املشترك "أصيل" ،وفي ثالث ساعات
بالنسبة للجذع املشترك "علوم" ،أما اجلذع املشترك
"التكنولوجي" فهو ال يدرس هذه املادة.
 .1.5اجلذع املشترك "علوم"
 52%من التالمذة قادرون على حساب تردد توزيع
إيكولوجي.
رغم أن التالمذة اعتادوا حساب القيم اإلحصائية األساس
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منذ أن كانوا بالسلك اإلعدادي ،فإن نصفهم فقط هم الذين
جنحوا في حساب تردد توزيع إيكولوجي .والواقع أن أغلبية
التالمذة يواجهون صعوبات في نقل املكتسبات الدراسية
ملجال تخصصي (اإلحصاء)إلى مجال آخر (علم البيئة).
 46%من التالمذة قادرون على حساب معامل تردد توزيع
نباتي.
من املؤكد أن اخلرجات البيئية للتالمذة تسمح لهم بتملك
أدوات اإلحصاء الوصفي ،خصوصا عندما يجمعون عينات
ويصنفونها .وعالوة على ذلك ،فإن إجناز القياسات وحتديد
العينات واملقاطع ،ومالحظة التحوالت والقيام باجلرود
اإلحصائية ،كلها عمليات تساعد املتعلم على استيعاب
املميزات والشروط اإليكولوجية التي متيز وسطا بيئيا،
كما أنها تساعد على استيعاب العوامل املؤثرة في توزيع
النباتات.
املفاهيم اإليكولوجية األساسية :
• 76%من التالمذة توفقوا في تعريف احمليا؛
• 66%من التالمذة توفقوا في تعريف الفونة؛
• 54%من التالمذة توفقوا في تعريف النظام البيئي؛
• 82%من التالمذة توفقوا في تعريف العشيرة
اإلحيائية.
يتعلق األمر بالتحقق مما إذا كان التالمذة يعرفون املفاهيم
اإليكولوجية األساس ،خصوصا احمليا ،والفونة ،والنظام
البيئي ،والعشيرة اإلحيائية ،وهي كلها مفاهيم ضرورية
لفهم دروس علم البيئة.
إن التالمذة الذين فشلوا في حتديد هذه التعريفات لم
يستوعبوا بعد املفاهيم اإليكولوجية األساس وبالتالي ،قد
يواجهون مشاكل على مستوى متابعة الدروس اإليكولوجية.
خصائص التربة:
• 81%من التالمذة جنحوا في تعريف حمضية التربة؛
• 47%التالمذة جنحوا في تعريف بنية التربة؛
• 76%من التالمذة جنحوا في تعريف النفاذية.
يتعلق األمر هنا باختيار التعريفات الصحيحة لبعض خصائص
التربة مثل احلمضية ،وبنية التربة ،ونفاذيتها.
وباستثناء مفهوم بنية التربة ،فإن مفهومي احلمضية والنفاذية
يوظفان في الفيزيولوجيا واجليولوجيا والكيمياء ،وبالتالي
فإن أغلب تالمذة اجلذع املشترك العلمي فهموا املوضوع
جيدا.
ومن املستحب صياغة تعريفات خصائص التربة انطالقا من
جتارب بسيطة تقارن وتصف وحتلل حسب معايير التعريف
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احملددة مسبقا .وإن من شأن العمل وفق هذه الطريقة أن
يساعد التالمذة على أن يستوعبوا جيدا هذه اخلصائص
واملميزات.
ومن املؤكد أنه في وسط مدرسي موسوم باالكتظاظ والنقص
احلاد في العتاد الديداكتيكي الضروري إلجراء املناولة
والتجريب ،يعوض املدرسون حصص املناولة والتجريب
املخبري بوسائل أخرى أقل فعالية ،مثل الوثائق املصورة أو
االكتفاء بالكتاب املدرسي.
 55%من التالمذة قادرون على قراءة وحتليل الوثائق
والبيانات واألخطوطات اإليكولوجية.
يعتبر استعمال واستثمار املقاطع واألخطوطات ،كفاية
أساسية مطلوبة في علم البيئة ،فهي تعتبر من وسائل التعبير
األساسية ،كما تعتبر من الدعائم التي تسمح بتمثيل الواقع
اإليكولوجي بغاية ضبط خصائصه ومميزاته.
إن نسبة هامة من التالمذة ،يعجزون عن تعبئة واستثمار
مكتسباتهم املدرسية في حتليل املعطيات بواسطة تعبير
بالرسم البياني أو األخطوط.
والواقع ،أن أغلب املدرسني ال يتوقفون مبا يكفي عند هذه
األشكال التعبيرية (البيانات واألخطوطات) بغاية ربح
الوقت ،وبالتالي إمتام البرنامج الرسمي في الوقت احملدد.
 59%من التالمذة يعرفون تأثير ديدان األرض على التربة.
تعتبر معارف أغلب التالمذة في هذا املوضوع معارف عامة
تنقصها الدقة .والواقع ،أن خصائص التربة ومميزاتها ينبغي
أن تكون موضوع استنتاج ،انطالقا من دراسة معطيات
الدراسات اإليكولوجية وبناء املعرفة ،وليس من خالل تقدمي
ملعارف جاهزة.
 73%من التالمذة يعرفون تأثير التعاقب الزراعي على
املردودية الزراعية للتربة.
ميكن تفسير النسبة العالية لألجوبة املوفقة عن هذا السؤال
بكون التالمذة استأنسوا بالتقنيات الزراعية ،خصوصا
مفهوم التعاقب الزراعي ،وذلك في دروس اجلغرافيا .ومع
ذلك ،فإن التفسير العلمي لتأثير هذه التقنية ال يتم إال في
مادة علوم احلياة واألرض.
وقد استطاع أغلب التالمذة توظيف معطيات املنطوق بغاية
نقل مفهوم "التعاقب الزراعي" من مجال اجلغرافيا إلى مجال
علوم احلياة واألرض.
 23%من التالمذة قادرون على حتديد املجال احليمناخي
حملطة باالعتماد على األخطوط املطر حراري.
تكشف هذه النتيجة عن الصعوبات التي تواجه األغلبية
الساحقة من تالمذة اجلذع العلمي املشترك على مستوى
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االستدالل العلمي .والواقع ،أن حتديد املجال احليمناخي
حملطة الصويرة مير عبر حساب حاصل سقوط املطر ألمبرجيز،
وقراءة هذه النتيجة في ضوء معطيات األخطوط مطر-
احلراري.
إن تنمية االستدالل في مادة علوم احلياة واألرض تتطلب
تركيبا متوازنا بني مقاربة النهج العلمي ومقاربة النهج
التجريبي املتمحورين حول االستقصاء واملالحظة والتفسير.
 71%من التالمذة قادرون على حتديد فترة القحولة انطالقا
من أخطوط املطر حراري.
عادة ،يكلف تالمذة اجلذع املشترك العلمي من طرف
املدرسني بأن يقوموا في منازلهم بأخطوطات مطر حرارية،
وذلك الستثمارها في حصص الدروس داخل القسم .وإضافة
إلى ذلك ،فإن هذه األنشطة حتتسب وتكون موضوع تنقيط،
مما يفسر نسبة النجاح املرتفعة في اإلجابة عن السؤال.
 49%من التالمذة قادرون على حتديد الفترة الفعالة ملعاجلة
التربة مببيدات األعشاب.
يتعرف التالمذة مبناسبة دراسة العوامل احملددة لتوزيع
الكائنات احلية في مجال ما على إيجابيات وسلبيات
استخدام مبيدات األعشاب في الزراعة.
ويطلب من التالمذة استحضار تأثير املبيدات على املردودية
الزراعية ،والشروط التي جتعل استخدام هذه املبيدات أكثير
فعالية .والواقع ،أن التالمذة يعرفون مسبقا األثر اإليجابي
للمبيدات ،ولكن ذلك ال مينع من تأكيد أن استخدام هذه
األخيرة ينبغي أن يكون عقالنيا وإال أصبح تأثيرها مضرا.
 35%من التالمذة قادرون على متثيل سلسلة غذائية
انطالقا من دراسة تركيز املبيد احلشري .DDT
من املؤكد أن تالمذة اجلذع العلمي املشترك قد اعتادوا
متثيل سالسل غذائية انطالقا من معطيات رقمية تخص
األفراد ونظامهم الغذائي ،علما بأن التالمذة درسوا اخلطر
الذي ميثله تركيز املبيد احلشري  DDTفي إحدى حلقات
السلسلة الغذائية .ومع ذلك ،عجز أغلب التالمذة عن
تطبيق معارفهم أو نقلها من مستوى إلى آخر.
 49%من التالمذة يعرفون أهمية تربية املواشي داخل
اإلصطبالت.
درس التالمذة بعض التقنيات املستخدمة للرفع من العرض
الغذائي ،خصوصا التسمني الذي يقوم على تخزين املادة
العضوية كمصدر الطاقة التي يحتاجها اجلسم لكي يتحرك.
ولم يستطع أغلب تالمذة اجلذع العلمي تطبيق معارفهم
على املعطيات التجريبية لتحديد تأثير التسمني على
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مردودية تربية املواشي.
 61%من التالمذة يعرفون األثر السلبي لتدخل اإلنسان في
التوازن الطبيعي.
ترجع هذه النسبة من النجاح في اإلجابة عن السؤال ،من
جهة أولى ،إلى كون التالمذة قد تعرفوا في مادة النشاط
العلمي بالسلك االبتدائي ،وفي مادة علوم احلياة واألرض
بالثانوي اإلعدادي عن "عالقات اإلنسان بالوسط الطبيعي"،
ومن جهة ثانية ،إلى حتسيس التالمذة في اجلذع املشترك
بأهمية العالقة الغذائية واحلفاظ على التوازن الطبيعي،
وكذلك احملافظة على التنوع البيولوجي.
وهذا يؤكد أن التدريس املتدرج للمفاهيم العلمية (من
االبتدائي مرورا باإلعدادي إلى التأهيلي) ،يسهل استيعاب
هذه املفاهيم ومتلكها من طرف أغلب التالمذة.
 42%من التالمذة يعرفون أن املردود الزراعي ميكنه ،في
بعض احلاالت ،أن ينخفض نتيجة استخدام املبيدات
احلشرية.
تعتبر حماية التربة من كل أشكال اإلتالف من بني اإلجراءات
احلمائية التي تضمن استغالال زراعيا مستداما ،وبالتالي فإن
برنامج مادة علوم احلياة واألرض للجذع املشترك العلمي،
يقصد من بني ما يقصد ،حتسيس التالمذة باألخطار املترتبة
عن االستغالل الالعقالني للتربة ،وبالتالي ضرورة احلفاظ
عليها وحمايتها من كل إتالف ،مبا في ذلك إتالفها من
خالل االستخدام املبالغ فيه والالعقالني للمبيدات احلشرية.
وفي الواقع ،يعجز أغلب تالمذة اجلذع املشترك العلمي
عن تعبئة معارفهم واملعطيات التجريبية املتاحة لهم ،لكي
يستوعبوا انعكاسات النشاط البشري على احمليط البيئي.
التوالد اجلنسي عند النباتات
• 65%من التالمذة يعرفون أن الورقة التوويجية حتمي
الزهرة؛
• 78%من التالمذة يعرفون أن املبيض ينتج البويضات
غير امللقحة؛
• 62%من التالمذة يعرفون أن املئبر ينتج حبوب
اللقاح.
• 52%من التالمذة يعرفون أن امليسم يستقبل حبوب
اللقاح.
يركز درس التوالد اجلنسي عند النباتات الزهرية على الزهرة
باعتبارها جهاز توالد ينتج األمشاج الذكورية واألنثوية.
وهكذا يتم التخصيب الذي يعطينا بذورا تنتج نابتا جديدا.
ويفترض أن تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون أعضاء
الزهرة ودور كل عضو في التوالد اجلنسي.
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وتفسر النسبة املرتفعة لألجوبة باألهمية اخلاصة التي يوليها
املراهقون الشباب لوظيفة التوالد كيفما كانت طبيعتها.
 37%من التالمذة يفهمون ظاهرة إنبات حبوب اللقاح.
يسمح درس اإلخصاب املضاعف لتالمذة اجلذع املشترك
العلمي بالفهم امللموس لسيرورة اإلخصاب عند النباتات
الزهرية ،وذلك باالعتماد على معطيات جتريبية ،ومالحظات
ميكروسكوبية موضحة بخطاطات.
وهكذا ،فإن أغلب تالمذة اجلذع املشترك العلمي ،إما
أنهم لم يستوعبوا مراحل اإلخصاب عند النباتات ،أو هم
عاجزون عن حتليل املعطيات املقدمة لهم في أخطوطات ،رمبا
بسبب أساليب التدريس التي ال متنح الوقت الالزم للتالمذة
الستيعاب طريقة العمل بهذه احلوامل الديداكتيكية.
التكاثر اخلضري
• 16%من التالمذة يعرفون تقنيات الترقيد؛
• 43%من التالمذة يعرفون تقنية التطعيم؛
• 19%من التالمذة يعرفون تقنية االفتسال.
سبق لتالمذة اجلذع املشترك العلمي أن تعرفوا على التكاثر
اخلضري بالسلكني االبتدائي والثانوي اإلعدادي؛ ويأتي
برنامج مادة علوم احلياة واألرض ليعمق فهمهم لصيغ
ومميزات هذا املفهوم ،ويبني األهمية اإليكولوجية والزراعية
التي ميثلها ،وكذلك حدوده.
إن نسبة النجاح املنخفضة بشكل غير عادي في اإلجابة عن
السؤال ،تكشف أن التالمذة إما أنهم درسوا هذا الدرس
بعجالة ،أو لم يدرسوه أصال في تاريخ التقييم ،على اعتبار
أنه مبرمج في نهاية البرنامج.
 48%من التالمذة يعرفون داللة التغيير الوراثي.
إن التغيير الوراثي والهندسة الوراثية ،هما مظهران للتوالد
الالجنسي عند النباتات عبر التدخل .فإذا كان التالمذة قد
تعرفوا بالسلك اإلعدادي على الهندسة الوراثية ،فإن برنامج
علوم احلياة واألرض في اجلذع املشترك ،يفترض فيه أن
يقود التالمذة إلى التمييز بني التغيير الوراثي باعتباره ظاهرة
طبيعية ،والهندسة الوراثية كتقنية مختبرية .وبالضبط،
فالهندسة الوراثية ليست سوى تطبيق للتغيير الوراثي الذي
يقوم على تدخل مباشر في اخلاليا بتعديل برنامجها الوراثي.
ويظهر أن أغلب التالمذة لم يستوعبوا بعد مفهوم التغيير
الوراثي أو اجليني املبرمج هو أيضا في نهاية السنة.
 .2.5اجلذع املشترك "آداب وعلوم إنسانية"
 48%من التالمذة يعرفون أن استهالك املياه يتزايد مع
مستوى النمو.

التقرير التحليلي

تقريبا ،نصف تالمذة اجلذع املشترك األدبي ،يعون أن التطور
الصناعي وحتسن ظروف احلياة ،ينتج عنهما استغالل مفرط
للموارد املائية .والواقع ،أن سكان البلدان املتقدمة هم الذين
تسجل عندهم أعلى نسبة استهالك للمياه ،سواء بالنسبة
لالستخدام املنزلي أو االستخدام الصناعي.
 67%من التالمذة يعرفون أن استهالك املياه يتزايد مع
تزايد املساحات املسقية.
من املؤكد أن النمو الدميوغرافي يصاحبه طلب متصاعد
على املوارد الغذائية ،وبالتالي استغالل مساحات أكبر لتوفير
الغذاء ،مع ما يتطلبه ذلك من استهالك للمياه .وهكذا ،فإن
أغلب تالمذة اجلذع املشترك األدبي يتفقون على أنه بقدر
ما تكون هناك مساحات مسقية بقدر ما يتزايد استهالك
املوارد املائية.
 35%من التالمذة يدركون أثر النمو املتزايد للطلب على
استهالك املياه على املوارد املائية املتاحة.
أغلب تالمذة اجلذع ال يقدرون على الربط بني تزايد الطلب
على استهالك املياه واستنزاف مخزون املياه اجلوفية .ويفسر
هذا الفشل بعدم قدرة التالمذة على حتليل املعطيات
التجريبية ،وبالتالي ربط النتائج بأسبابها.
 60%من التالمذة يعرفون أن السبب الرئيسي لتلوث
املياه اجلوفية هو املياه العادمة املنزلية.
ميثل تلوث املياه اجلوفية خطرا أكيدا على اإلنسان ومحيطه
احليوي.
ويظهر أن أغلب التالمذة واعون بأن بعض األنشطة اليومية
لإلنسان تفاقم من اخلطر الذي ميثله تلوث املياه اجلوفية.
ورغم أن الرسم البياني املقدم يظهر بوضوح أن املياه العادمة
املنزلية تساهم بشكل كبير في تلويث املياه اجلوفية ،فإن
خمس التالمذة أشاروا إلى األنشطة الصناعية .فعوض
أن يقوموا بتحليل موضوعي ملعطيات الرسم البياني ،اجنر
التالمذة للجواب املموه املؤكد لألفكار املسبقة التي ترى أن
النشاط الصناعي هو الذي يلوث أكثر من املياه العادمة ،في
حني يظهر الرسم البياني العكس.
 21%من التالمذة يعرفون أن مخزون املياه العذبة يوجد
بالقطبني الشمالي واجلنوبي.
ال يظهر أن تالمذة اجلذع املشترك آداب وعلوم إنسانية غير
واعني بندرة مخزون املياه العذبة التي ال متثل سوى ثلث
مخزونات املياه املتوافرة .والواقع ،أن توزيع أجوبة التالميذ
عن هذا السؤال يظهر أنهم أجابوا بطريقة عشوائية ،ألنهم
عجزوا عن حتليل النسب املئوية ملختلف احتياطات الكرة
األرضية من املياه ،والتي قدمت لهم في الرسم البياني.
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 37%من التالمذة يدركون أن اجلليد هو اخلزان القاري
الرئيسي للمياه على الكوكب األرضي.
لم يقدر أغلب التالمذة على حتليل اجلدول الذي يوزع
مخزونات املياه حسب مصادرها .وترجع الصعوبة التي
يواجهها التالمذة في حتليل معطيات الوثيقة إلى املمارسات
التدريسية التي ال تعطي الوقت الكافي الستيعاب الوثائق
املوضحة واخلطاطات التركيبية املثبتة في الكتاب املدرسي.
 36%من التالمذة قادرون على التمييز بني أنواع الفرشات
املائية.
إن املياه اجلوفية تتجمع في املستويات املائية املوجودة بني
طبقتني صخريتني تسمح نفاذيتهما ومساميتهما بذلك .إن
الفرشات املائية تتغير حسب طبيعة وموقع التجمعات املائية.
ويطلب من التالمذة التمييز بني أنواع الفرشات املائية
باعتماد معياري املستوى املائي والتشبع.
وترجع النسبة املرتفعة لفشل التالمذة في اإلجابة عن هذا
السؤال ،من جهة أولى ،إلى جدة هذا املفهوم في البرنامج،
ومن جهة ثانية ،إلى الصعوبة التي يواجهها تالمذة اجلذع
املشترك "آداب وعلوم إنسانية" في معاجلة رسم البيانيات
واخلطاطات.
 28%من التالمذة يعرفون أن تدهور جودة مياه الفرشات
املائية يرجع إلى زيادة األنشطة الفالحية والصناعية.
من املؤكد أن املياه اجلوفية غير محمية من عوامل التلوث.
وأغلب التالمذة ال يتمكنون من تعبئة معارفهم حول
أسباب تلوث الفرشات املائية .ومن جهة أخرى ،ال يوظفون
مكتسباتهم في اجلغرافيا ،خصوصا بالنسبة للمناطق التي
تعرف كثافة سكانية وأنشطة اقتصادية .ويعني هذا ،أن
التالمذة لم يصلوا بعد إلى مستوى معرفي ليستدلوا بهذه
املعطيات ،ويعبئوا مكتسابتهم في وضعيات ملموسة.
 67%من التالمذة يعرفون تقنيات معاجلة املياه املستعملة.
أصبحت معاجلة املياه املستعملة ضرورة ،خصوصا معاجلة
املياه العادمة املستعملة ،ملواجهة األمراض واألوبئة ،وكذلك
لرفع حتدي ندرة املوارد املائية.
ورغم أن أغلبية التالمذة يعرفون أن الوثيقة التي قدمت لهم
تقدم خطاطة تقنية ملعاجلة املياه العادمة ،فقد لوحظ خلط
لدى خمس التالمذة بني هذه التقنية ،وتقنية إنتاج املاء
الصالح للشرب ،واحلال أن املياه املستعملة املعاجلة ،هي مياه
توجه ألغراض أخرى غير إنتاج املاء الصالح للشرب.
 58%من التالمذة قادرون على تفسير تطور انبعاث
الغازات في بعض البلدان الصاعدة.
يعتبر تطور األنشطة االقتصادية والنمو الدميوغرافي من
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أسباب تزايد انبعاث الغازات التي تضر بطبقة األوزون
وتفاقم من االحتباس احلراري ،مما يهدد توازن النظام البيئي
وميثل خطرا على الصحة وراحة اإلنسان.
وإذا كان ثالثة أخماس التالمذة ،قد ربطوا مستوى انبعاث
الغازات في الصني والهند بالنمو الصناعي غير املهتم بحماية
البيئة ،فإن ثلثهم اعتبر أن النمو الصناعي لهذين البلدين
يتم مع مراعاة إكراهات البيئة.
ولم يصل التالمذة الذين لم يتوفقوا في اإلجابة عن هذا
السؤال إلى مستوى االستدالل الذي يسمح لهم بتعبئة
معارفهم لتفسير وضعية مت توضيحها مببيان.
 31%من التالمذة يعرفون سبب االرتفاع املستمر ملستوى
احمليطات.
يساهم االحتباس احلراري في الرفع من حرارة األرض ،مما
يؤدي بدوره إلى ذوبان الثلوج ،وبالتالي إلى ارتفاع مستوى
احمليطات.
ولم يتمكن أغلب تالمذة اجلذع األدبي من الربط بني تغير
مستوى احمليطات طوال القرن العشرين ،وتراجع مساحات
اجلليد بالقطبني الشمالي واجلنوبي ،مما يفيد بأن التالمذة
لم يستوعبوا التفسير العلمي لبعض الظواهر ذات األهمية
في احلاضر.
 54%من التالمذة يعرفون سبب االرتفاع املستمر للحرارة.
ينتج االحتباس احلراري عن تركيز ثنائي أكسيد الكربون في
طبقة األوزون ،مما يؤدي إلى ارتفاع درجة احلرارة في الغالف
اجلوي.
ويفترض في التالمذة القدرة على الربط بني هذه الظواهر
الثالث باالعتماد على متثل املنحنيات التي قدمت لهم في
التمرين.
إن املثير لالنتباه حقا ،هو أن خمس التالميذ قدموا ربطا
غير منتظر ،يفيد أن ارتفاع احلرارة يرجع إلى ذوبان اجلليد.
ومن احملتمل أن التالمذة اعتقدوا بأن األمر يتعلق بـ" :ارتفاع
احلرارة يؤدي إلى ذوبان اجلليد" .فمثل هذه املالحظة ،تفيد
ضعف التركيز عند هؤالء التالمذة.
 56%من التالمذة يعرفون سبب وأثر األمطار احلمضية.
إن انبعاث الغازات امللوثة والغبار في الغالف اجلوي يك ِّون
طبقة تتحول إلى أمطار حمضية حني تتفاعل مع التساقطات.
ويتضرر الغطاء الغابوي من هذه األمطار ،مما يهدد التنوع
البيولوجي.
أما كون ثلث التالمذة يفكرون بأن ارتفاع احلرارة أو
استخدام املبيدات احلشرية هما من العوامل املسؤولة عن
األمطار احلمضية ،فإنه يقودنا إلى التساؤل عن "طبيعة"
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املمارسات التدريسية التي لم تتمكن من ترسيخ التفسير
العلمي الدقيق للظواهر لدى هؤالء التالمذة.
 44%من التالمذة يعرفون أن منحنى تطور التنوع
البيولوجي مييل إلى التراجع.
أخذ التراجع البيولوجي أشكاال كارثية منذ القرن العشرين
بسبب عدة عوامل ،منها اإلفراط في استغالل املوارد
الطبيعية ،إذ تظهر النتائج أن أغلبية تالمذة اجلذع األدبي
ال يستطيعون استنتاج مثل هاته اخلالصات انطالقا من رسم
البيانيات ،وبالتالي ال يستطيعون تعميمها وحتويلها لفهم
وضعيات جديدة.
 51%من التالمذة قادرون على التعرف على بعض مصادر
الطاقة املتجددة.
يساهم اللجوء إلى الطاقات املتجددة في حماية البيئة ،وفي
التقليص من انبعاث الغازات امللوثة التي تفاقم من ظاهرة
االحتباس احلراري.
وال مييز خمس التالمذة بني الطاقات املتجددة النظيفة والطاقة
العضوية .وهناك خمس آخر ،يعتبر اخلطاطات التوضيحية
لأللواح الشمسية واملروحيات مقاومة لقوة الريح.
وتبقى معارف أكثر تالمذة اجلذع األدبي بخصوص الطاقات
املتجددة غامضة جدا وتنقصها الدقة .مما يفيد بأن مناهج
التدريس املعمول بها إما أنها محدودة ،أو ال متكنهم من
الكفايات العلمية األساس.
 46%من التالمذة واعون باخلطر الذي ميثله اللجوء إلى
الطاقة األحفورية.
من املؤكد أن الطاقة األحفورية حترر أكبر كمية من غاز ثنائي
أكسيد الكربون .ومع ذلك ،فإن أكثر من نصف التالمذة
يجهلون هذه احلقيقية ،فخمسهم يعتبر أن محروقات
السيارات هي السبب الرئيسي النبعاث ثنائي أكسيد
الكربون ،رغم أن اجلواب الصحيح تصرح به املعطيات
الواردة في الوثيقة التي قدمت لهم ،مما يفيد أن أغلب
التالمذة يعجزون عن استثمار معارفهم في حتليل معطيات
رقمية جلدول إحصائي.
 58%من التالمذة يعرفون أهمية املقاومة البيولوجية في
حتسني املردودية الزراعية مع احلفاظ على البيئة.
تعتبر املقاومة البيولوجية من بني التقنيات غير امللوثة التي
يتم اللجوء إليها حاليا لتحسني املردودية الزراعية دون
استخدام املبيدات واملواد الكيماوية املضرة بالصحة وبالبيئة.
وتقوم هذه التقنية على إدخال كائنات حية في وسط بيئي
ملقاومة نباتات وحشرات مضرة.
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نقل األمراض:
• 42%من التالمذة يعرفون بأن التيفويد ينتقل عبر
املياه واألغذية امللوثة؛
• 80%من التالمذة يعرفون بأن السيدا ينتقل عبر
الدم امللوث واالتصاالت اجلنسية غير احملمية.
• 67%من التالمذة يعرفون بأن الزكام ينتقل عن
طريق اإلفرازات األنفية والبلعومية.
سهل تطور وسائل النقل والتواصل من حركية األشخاص
ونقل املنتوجات والسلع ،مما سرع من وتيرة انتشار األمراض
واألوبئة ،وبالتالي جعل من أخذ احتياطات جماعية ملقاومة
عوامل العدوى أمرا ضروريا.
إن النسبة املرتفعة للتالمذة الذين يعرفون سبب السيدا تفسر
بآنية هذا املرض الذي كان موضوع نقاش من طرف الفاعلني
االجتماعيني ووسائل اإلعالم واحلمالت التحسيسية التي
تنبه وحتذر من السلوكات اخلطيرة.
أما عجز أغلب التالمذة عن حتديد الطريقة التي يتم بها نقل
التيفويد فإنها ترجع رمبا إلى جهلهم لهذا املرض الذي ينتشر
بشكل أساس في آسيا وفي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
 33%من التالمذة يعرفون أن التلقيح يحمي من السل.
إن التلقيح تقنية طبية حتمي من بعض األمراض واألوبئة .وقد
متت معاجلة هذا املفهوم في السلك االبتدائي كما في السلك
اإلعدادي ،وكان موضوع حمالت حتسيسية بشكل منتظم.
ورغم أن درس التلقيح باجلذع املشترك ،يتم على مستوى
علم اجلراثيم واملناعة ،فإن مستوى مكتسبات التالمذة يبقى
في حدود املعرفة العامة .ومن ثم أصبح ضروريا ،أوال حتديد
مجاالت املفاهيم العلمية املدروسة في البرامج ،وثانيا،
التوضيح الكافي للمدرسني من خالل التوجيهات التربوية،
مستويات صياغة هدف كل مفهوم.
 36%من التالمذة يعرفون أن عدد األطفال املصابني
بالسيدا يتزايد بسبب األمهات املصابات.
تعتبر السيدا مرضا قاتال ،كما أن معرفة عوامل انتشاره هي
الوسيلة الوحيدة للوقاية منه .ورغم أن هذا الوباء قد متت
معاجلته في اإلعدادي ،وكان موضوع حمالت حتسيسية
في وسائل اإلعالم ،فإن أغلب تالمذة اجلذع األدبي ال
يستطيعون تعبئة معرفتهم في وضعية حقيقية ممثلة في
توزيع لألطفال املصابني والوفيات املسجلة.

 .6حتليل بنود رائز الفيزياء والكيمياء

يهدف برنامج الفيزياء والكيمياء للجذع املشترك العلمي
والتكنولوجي إلى تقوية الكفايات العلمية لدى التالمذة،
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وذلك في ثالثة مجاالت مضامينية ،وهي امليكانكا
والكهرباء والكيمياء.
ويخصص لتدريس الفيزياء والكيمياء باجلذع املشترك أربع
ساعات أسبوعيا للجذعني العلمي والتكنولوجي .وهي مادة
ال يدرسها تالمذة اجلذع األدبي واألصيل.
أما نتائج تالمذة اجلذع املشترك العلمي في بنود الفيزياء
والكيمياء فهي كالتالي:
حتويل وحدات قياس الطول إلى املتر
• 28%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون
حتويل البيكوميتر إلى متر؛
• 34%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون
حتويل النانومتر إلى متر؛
• 38%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون
حتويل ميكامتر إلى متر؛
• 45%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون
حتويل اجليكامتر إلى متر.
بشكل عام ،يواجه تالمذة اجلذع العلمي صعوبات في حتويل
وحدات القياس بيكوميتر ونانومتر وميكامتر وجيكامتر إلى
متر .وتتزايد هذه الصعوبة باخلصوص مع القياسات متناهية
الصغر.
وتكون الكتابة العلمية لوحدات القياس بصيغة عددية ما
بني العدد  1والعدد  9مضروبة في أس  ،10أي ( ،)a*10nمع
 nعدد صحيح نسبي.
ومن املؤكد أن هذه الكتابة العلمية لوحدات القياس تسمح،
من جهة أولى ،بسهولة مقارنتها وتصنيفها ،وتسمح ،من
جهة ثانية ،بتسهيل تقدمي ومتثيل األطوال الصغيرة والكبيرة
جدا على سلم للقياس.
إن النجاح النسبي للتالمذة في حتويل وحدات القياس
الكبرى ،يفسر بكون امليكامتر واجليكامتر تستخدم في
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،والتي ألف التالمذة
التعامل معها .وإضافة إلى ذلك ،فهذه الوحدات الكبرى،
تكتب بأس عشرة موجب ،مما يجعلها مفهومة بسهولة أكثر
مقارنة بوحدات القياس التي تكتب بأس سالب.
وفي جميع احلاالت ،يبقى التحكم في هذه الوحدات حاسما
بالنسبة لتالمذة سيتابعون دراستهم العلمية والتكنولوجية.
 42%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يتحكمون في
حتويل وحدات قياس األحجام.
إن املطابقة بني وحدات قياس احلجم والسعة متت معاجلتها
في السنة السادسة من التعليم االبتدائي بالنسبة للسوائل،
وفي السنة الثانية من اإلعدادي بالنسبة للسوائل والغازات.
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وهكذا ،فإن التالمذة سبق لهم أن تدربوا وتعلموا حتويل
وحدات القياس باستخدام جداول التحويل .وإضافة إلى
تقنيات حتويل وحدات القياس ،يفترض في تالمذة اجلذع
املشترك القدرة على حساب كتلة سائل أو غاز بناء على
قاعدة التناسب .غير أن أغلب تالمذة اجلذع العلمي
املشترك ال يتحكمون في تقنية التحويل وال في تطبيق
القاعدة الثالثية.
 54%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على حتديد
قوى التماس والقوى عن بعد املطبقة على جسم في حالة
توازن.
من املؤكد أن مفهوم القوة مفهوم حدسي ،متت معاجلته منذ
السنة الثانية من السلك اإلعدادي عبر دراسة أثره امليكانيكي
في حالتي السكون واحلركة .فكل جهد ميكانيكي ترافقه
قوة ،وكل القوى ،سواء كانت مموضعة أو موزعة ،تصنف
إلى قوى متاس وقوى عن بعد.
رياضيا ،يتم متثيل القوة مبتجهة لها نفس خصائص هذه
القوة (نفس االجتاه ،نفس الشدة ،نفس املنحى).
ويعمق مفهوم القوة باجلذع املشترك ،من جهة أولى ،حني
دراسة القوى املطبقة من طرف نابض ودافعة أرخميدس،
ومن جهة ثانية ،عند دراسة توازن جسم مطبقة عليه ثالث
قوى غير متوازية.
ورغم األهمية التي يوليها البرنامج الدراسي ملفهوم القوة،
فإن أغلب التالمذة عجزوا عن جرد القوى املطبقة على جسم
في حالة توازن.
ويفسر هذا بكون دراسة القوى املؤثرة في توازن اجلسم يتم
التركيز فيها على اجلوانب الرياضية واملجردة ،على حساب
التجريب والتوضيح بناء على وضعيات ملموسة.
 39%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يستوعبون مبدأ
القصور.
تؤثر كتلة اجلسم على قوة التجاذب وعلى مقاومته لتغيير
حركته (القصور) .ويرتبط القصور بشكل وثيق مع الكتلة،
وبالتالي بقدر ما تكون الكتلة كبيرة بقدر ما يكون القصور
كذلك ،إذ يعلمنا مبدأ القصور الذي صاغه إسحاق نيوتن،
أن اجلسم اخلاضع لقوى متوازنة فيما بينها أو غير خاضع
ألي قوة ،يكون في حركة مستقيمية منتظمة بالنسبة ملرجع
كاليلي .فحسب مبدإ القصور ،إذا كان حاصل متجهات
القوى املطبقة على جسم منعدما ،فإن هذا اجلسم يكون إما
في حالة سكون أو في حركة مستقيمية منتظمة ،والعكس
صحيح.
ويفسر فشل أغلب التالمذة في اإلجابة عن هذا السؤال،
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أوال ،بتجذر الفكرة اخلاطئة منذ أرسطو والتي مفادها أن
القوة هي مصدر احلركة؛ ثانيا ،بكون مناهج التدريس
ال تستحضر التأطير التاريخي واإلبستمولوجي ملفاهيم
الفيزياء؛ ثالثا ،بغياب التجريب داخل حصص الدروس
ألسباب متعددة.
 54%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون تعريف
احلركة املستقيمية املنتظمة.
يتعلق األمر بتحليل تطور احلركة في عالقة بالزمن.
إن ثلث التالمذة العلميني ال مييزون بني احلركة املنتظمة
(السرعة الثابتة وغير املنعدمة) والسكون (انعدام السرعة)،
واحلالة هذه أن جل التالمذة ال مييزون بني حالة السكون
وحالة احلركة املستقيمية املنتظمة.
 11%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على الربط
بني شدة دافعة أرخميدس جلسم مغمور والكتلة احلجمية
للسائل.
يتعلق األمر ،هنا ،بتعبئة واستحضار خصائص دافعة
أرخميدس ،وخصوصا أن "دافعة أرخميدس املطبقة على
جسم مغمور تكون أكبر كلما كانت الكتلة احلجمية
للسائل أكبر" و" بقدر ما تكون الشدة التي يشير إليها
الدينامومتر صغيرة ،بقدر ما تكون دافعة أرخميدس كبيرة
والكتلة احلجمية للسائل كبيرة" .ونتيجة لذلك "بقدر ما
تكون الكتلة احلجمية صغيرة بقدر ما تكون شدة القوة التي
يشير إليها الدينامومتر كبيرة".
والواقع ،أن متلك التالمذة ملفهوم دافعة أرخميدس ،يتطلب
أربع مراحل متتالية :أوال ،إبراز وجود دافعة أرخميدس؛
ثانيا ،قياسها أمبريقيا؛ ثالثا ،حتديد العوامل املؤثرة في شدة
دافعة أرخميدس بشكل جتريبي؛ رابعا ،إعادة اكتشاف
دافعة أرخميدس جتريبيا.
وعند مراجعة البرامج والتوجيهات التربوية والكتب
املدرسية ،مت االنتباه إلى أنه يتم االكتفاء باإلشارة إلى دافعة
أرخميدس املطبقة من طرف املاء أو سائل دون ذكر طبيعته.
 16%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على حتديد
شدة وزن جسم مرتفع عن سطح األرض.
يتعلق األمر بتطبيق العالقة املقربة بني شدة وزن جسم
والتجاذب األرضي.
لم تستطع األغلبية الساحقة من التالمذة حساب كثافة
وزن جسم مرتفع عن سطح األرض ،ألنهم غير قادرين على
حساب شدة قوة التجاذب األرضي أو استخدام املعادلة التي
تعبر عن تغاير اجلاذبية في عالقة باالرتفاع عن سطح األرض.
ويفترض في املدرسني ،حسب التوجيهات البيداغوجية،
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التوضيح التجريبي لتوازن جسم ،وتوجيه التالميذ الختيار
املعنى اإليجابي للدوران احملوري بغاية حساب حلظات
متجهات القوة املتدخلة في توازن جسم حول محور دوران.
 26%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على حتديد
اجتاه خط تأثير قوة.
يتعلق األمر بتوظيف شرط توازن جسم خاضع لثالث
قوى ،حيث إن خطوط تأثير القوى الثالثة تكون مستوائية
ومتالقية.
إن فشل ثلث التالمذة العلميني في حتديد اجتاه خط القوة
الثالثة جلسم في حالة توازن خاضع لثالثة قوى يفسر بـ:
أوال ،استيعاب غير كاف لشروط توازن جسم؛ ثانيا ،نسيان
الشرط الثاني للتوازن في حالة غياب محور دوران؛ ثالثا،
تدريب غير كاف للتالمذة على حل مثل هذه املسائل.
 33%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على حتديد
شدة القوة املساهمة في توازن جسم صلب قابل للدوران
حول محور ثابت.
يتعلق األمر بتطبيق شرط توازن جسم صلب قابل للدوران
حول محور ثابت.
لم يستطع ثلثا تالمذة اجلذع العلمي تعبئة مبرهنة العزوم
بغاية حساب شدة القوة املساهمة في توازن جسم صلب
قابل للدوران حول محور ثابت .ويرجع هذا العجز إلى
ضعف استيعاب مفهوم عزم قوة وحساب حاصل عزوم
القوى بالنسبة حملور الدوران.
 49%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون ان انتقال
التيار الكهربائي في محلول سائل راجع إلى األيونات.
ثلث التالمذة العلميني أرجعوا انتقال التيار الكهربائي في
احملاليل إلى اإللكترونات احلرة ،مما يكشف عن اللبس في
ذهنهم بني طبيعة التيار الكهربائي في احملاليل األيونية والتيار
الكهربائي في الفلزات .واألغلب أن هذا اللبس يرجع إلى
املضمون البيداغوجي الذي ال مييز بني طبيعة التيار الكهربائي
في املوصالت الفلزية والتيار الكهربائي في اإللكتروليتات.
 63%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون أن شدة
التيار الكهربائي هي نفسها في كل موصل كهربائي
مركب على التوالي في دارة مغلقة.
كانت خاصية التيار الكهربائي املستمر في دارة مغلقة على
التوالي ،موضوع درس في السلك اإلعدادي ،ويتم تعميق
دراسة هذه اخلاصية في اجلذع املشترك.
إن ثلث التالمذة نسوا هذه اخلاصية األساس ،وقدموا جوابا
يقول بأن شدة التيار الكهربائي تزيد أو تنقص من موصل
إلى آخر مركب على التوالي في دارة مغلقة.
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والواقع أن التصورات املغلوطة لدى التالمذة عن التيار
الكهربائي لم يتم العمل على تصحيحها وال سيما باللجوء
إلى املناولة والتجريب.
 44%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون خصائص
ثنائيات القطب غير النشيطة.
أغلب التالمذة ال يقدرون التمييز بني ثنائيات القطب
النشيطة وثنائيات القطب غير النشيطة ،انطالقا من
خصائصهما .إن مناهج التدريس املتمحورة حول التجريب
هي وحدها القادرة على توضيح اخلصائص املشتركة واملميزة
لكل ثنائي قطب.
 27%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على تطبيق
قانون العقد في الكهرباء.
رغم أن التالميذ قد سبق لهم أن تناولوا هذا القانون في
السنة األولى من السلك اإلعدادي ،وعمقوا دراسته في
اجلذع املشترك ،فإن الربع منهم فقط هم الذين استطاعوا
تطبيق هذا القانون.
 21%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على تطبيق
قانون إضافية التوترات.
أظهر حتليل النتائج أن أغلب التالمذة العلميني لديهم
تصورات غير صحيحة في مجال الكهرباء .والواقع أن أغلبهم
يعتقدون أن التوتر املطبق من طرف املولد موزع بالتساوي
بني مربطي املوصلني املركبني على التوالي بني مربطي املولد.
ومن األفضل ،أن يتم اللجوء إلى أنشطة جتريبية ،وذلك لكي
يعيد التالمذة اكتشاف قانون إضافية التوترات ،وبالتالي
تصحيح تصوراتهم اخلاطئة بهذا اخلصوص.
 40%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على تطبيق
عالقة املُقا ِو َمة املكافئة ملوصلني مركبني على التوازي.
ال يقدر أغلب التالمذة على التمييز بني تركيب مقاومات
على التوالي وتركيبها على التوازي ،وبالتالي فإن التالمذة
طبقوا عالقة املقاومة املكافئة ملوصالت مركبة على التوالي،
عوض أن يطبقوا عالقة املقاومة املكافئة ملوصالت مركبة على
التوازي كما طلب منهم.
 30%من تالمذة اجلذع العلمي املشترك قادرون على
تطبيق قانون بويي (. )Loi de Pouillet
يرجع هذا اإلخفاق إلى ضعف التحكم في التعبير عن التوتر
بني مربطي املولد في االصطالح مولد والتعبير عن التوتر
بني مربطي احملرك في االصطالح مستقبل ،وكتابة املتساوية
بينهما لالستدالل على تعبير القوة الكهرمحركة للمولد
وحساب قيمتها.
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 51%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يتحكمون في
منهج التحليل الكروماتوغرافي.
إن التحليل الكروماتوغرافي هو حتليل فيزيائي كيميائي
يسمح بفصل مختلف املكونات خلليط.
وتقريبا ،نصف التالمذة العلميني ،ال يتحكمون في منهج
التحليل الكروماتوغرافي ألنهم ال يستطيعون الربط بني
سرعة النوع الكيميائي واملسافة التي يقطعها.
 34%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون مكونات
الذرة.
A
فقط ثلث التالمذة يعرفون أن الذرة  Z Xمكونة من  Aنوية،
و Zبروتون ،و( )Z-Aإلكترون ،مما يعني أن أغلب التالمذة
العلميني ال يعرفون الداللة الدقيقة للرمز االصطالحي للذرة
.AZ X
 77%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على توزيع
اإللكترونات على طبقات ذرة معينة.
إن طبقة إلكترونية ال ميكنها أن تتضمن إال عددا محدودا
من اإللكترونات-2 :للطبقة  K، 8للطبقة  ،Lو 8للطبقة .M
وهكذا فإن اإللكترونات تبدأ في احتالل طبقة  Kثم  Lثم
 ،Mعلما بأن اإللكترونات ال حتتل طبقة إال بعد ملء الطبقة
السابقة.
وأغلب التالمذة متكنوا من توزيع اإللكترونات على طبقات
ذرة األركون.
 49%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على
تطبيق قاعدتي الثنائية والثمانية للتنبؤ بعدد العالقات
التساهمية التي ميكن أن تكونها ذرة ذات بنية معينة.
تسمح قاعدتا الثنائية والثمانية بالتنبؤ باأليونات التي ميكنها
أن تتكون انطالقا من ذرة معينة .وهكذا ،فإن تكون أيون
يتبع مبدأ بسيطا :يتكون األيون األكثر استقرارا ،أي الذي
له طبقة إلكترونية خارجية  .k(K)2 (L)8 et (M)8عند التحول
األيوني ،فإن الذرة إما تفقد أو حتصل على اإللكترونات التي
تسمح لها باحلصول على إحدى الطبقات اخلارجية السابقة.
ونصف التالمذة تقريبا لم يوفقوا في التطبيق الصحيح
للقاعدة الثنائية والثمانية ،ألنهم لم يستوعبوا هاتني
القاعدتني وال الروابط التساهمية.
 50%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون متثيل
كرام جلزيئة.
تطلب اجلواب عن هذا السؤال معرفة متثيل كرام جلزيئة
األمونياك.
ٌ
متثيل كرام نظرة للتشكل الفضائي للذرات التي
ويعطي
تكون اجلزيئة ،حيث تظهر الروابط في الفضاء .وبالنسبة
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جلزيئة األمونياك ،هناك متثيل رابطة وثنائي غير رابط في
ني إحداهما أمام املستوى واألخرى خلفه ذرة
املستوى ورابطت ٌ
األزوت وذرتا الهيدروجني تتموضعان في شكل هرم.
وقد عجز أغلب التالمذة عن التعرف على متثيل كرام
جلزيئة األمونياك بسبب النقص الذي راكموه في الهندسة
الفضائية ،والواقع أن العالقات الفضائية جلزيئة األمونياك
تأخذ شكال هرميا.
 52%من تالمذة اجلذع العلمي املشترك يعرفون حساب
الكتلة املولية اجلزيئية.
إن الكتلة املولية اجلزيئية هي مجموع الكتل املولية الذرية
لكل الذرات املكونة للجزيئة.
وتقريبا نصف التالمذة ال يعرفون العالقة التي تربط بني
الكتلة املولية اجلزيئية جلزيئة والكتلة املولية الذرية للذرات
التي تكونها.
 47%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي يعرفون حساب
كمية املادة املوجودة في نوع كيميائي كتلته وكتله املولية
اجلزيئية معينتان.
بخصوص تطبيق العالقة بني الكتلة والكتلة املولية ملركب
كيميائي حلساب كمية مادته والتعبير عنها بالوحدة
الصحيحة،
وفي الواقع ،إن عدم التحكم في العالقة األساسية الرابطة
بني كمية املادة وكتلة نوع كيميائي ،قد تشكل عائقا في
استيعاب دروس الكيمياء فيما بعد.
 35%من تالمذة اجلذع العلمي املشترك قادرون على
حتديد كمية غاز ثنائي أكسيد الكربون في حجم معني
من الهواء.
نسبة جناح ضعيفة بخصوص تطبيق العالقة بني حجم غاز
وحجمه املولي حلساب كمية مادته والتعبير عنها بالوحدة
الصحيحة.
ميكن إرجاع سبب اإلخفاق إلى ضعف التحكم في تعريف
احلجم املولي وتعريف كمية املادة.
 23%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على
حتديد صيغة اجلزيئية لنوع كيميائي انطالقا من البنية
اإللكترونية للذرات التي تكونها.
يتعلق األمر بتحديد الصيغة اجلزئية لفلورور السيليسيوم،
باستحضار البنية اإللكترونية لكل من الفليور
والسيليسيوم.
وأغلب التالميذ لم يدركوا أن الذرة ميكنها حسب بنيتها
اإللكترونية ،أن تشترك مع ذرات أخرى بإلكتروناتها،
وذلك بغاية احلصول على طبقة إلكترونية خارجية مشبعة.

التقرير التحليلي

 46%من تالمذة اجلذع املشترك العلمي قادرون على حتديد
املعادلة الكيميائية املتوازنة.
يؤكد قانون آنحفاظ الكتلة على آنحفاظ الذرات نوعا وعددا
خالل التفاعل الكيميائي ،حيث يكون عدد الذرات املوجود
في املتفاعالت مساويا لعدد الذرات املوجود في النواجت.
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ولم يقدر أغلب التالمذة على حتليل املعامالت
الستوكيومترية ،وبالتالي فإن التالمذة العلميني الذين ال
يتحكمون في هذه الكفاية األساسية قد يواجهون صعوبات
في متابعة دراسة الكيمياء.
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خالصة عامة
فرضت الدراسات التقييمية املُ َمعيرة نفسها في السنوات
األخيرة بسبب تطور وظائف التربية ،وبروز انتظارات جديدة
من املدرسة .فعالوة على وظيفة التنشئة االجتماعية التي
تهدف إلى تربية الفرد املتمكن من املعارف واحملترم للمعايير
والقيم وللروح املدنية ،برزت الوظيفة املعرفية ،وكذلك
وظيفة إكساب الكفايات الضرورية لتنمية الفرد واملجتمع
واملعرفة كوظائف أساسية للمدرسة .وفي هذا اإلطارُ ،يبرز
لنا تقييم مكتسبات التالمذة مستوى جودة التربية ،وكذلك
قدرة املدرسة على منح املتعلمني املكتسبات واملعارف
الضرورية للولوج إلى مجتمع املعرفة واالبتكار والتجديد.
وتظهر نتائج البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات
( )PNEA2016أن تالمذة اجلذع املشترك للسلك الثانوي
التأهيلي يعانون من نقص على مستوى املعارف والكفايات
األساس احملددة في املنهاج الرسمي .ولقد أبرز التحليل
الوصفي ملعدالت التحصيل ضعفا عاما في مكتسبات
التالمذة ،وباألخص في اللغات والرياضيات ،وبالنسبة
لكل اجلذوع املشتركة .وتستدعي هذه النتائج الهزيلة
ضرورة التحديد الدقيق لقاعدة الكفايات األساس التي
ينبغي للتالمذة أن يكتسبوها عند نهاية تعليمهم اإللزامي،
لتسمح لهم مبتابعة الدراسة في السلك الثانوي التأهيلي()14
أو التكوين املهني أو سوق الشغل.
إن ضعف مكتسبات التالمذة في اللغات والرياضيات
يعكس وضعية تستدعي التدخل املستعجل لرفع مستوى
مجموع التالمذة.
إن حتليل معدالت التحصيل اخلاصة باملكتسبات ،وكذلك
التحليل البيداغوجي ألجوبة التالمذة ،كلها معطيات
تكشف عن ضعف مستوى التحكم في اللغتني العربية
والفرنسية جلميع تالمذة اجلذوع املشتركة .لكن ،رغم أن
الضعف على مستوى التحكم اللغوي بارز ،فإن التباين
بني معدالت التحصيل موجود بني اجلذوع املشتركة لصالح
تالمذة اجلذع املشترك التكنولوجي .وتعكس هذه املالحظة
تأثير توجيه مدرسي يقيم تراتبا بني اجلذوع املشتركة على
أساس النتائج الدراسية ،حيث يتوجه التالمذة الذين لديهم
نتائج أحسن نسبيا إلى الشعب العلمية والتقنية ،في حني
()14
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يضطر التالمذة األقل مستوى للتوجه إلى الشعب األدبية.
ويقتضي جتاوز التراتب بني الشعب رفع مستوى مكتسبات
التالمذة في السلكني االبتدائي والثانوي اإلعدادي.
إن الضعف العام لنتائج التالمذة يحد من حجم الفوارق
بينهم ،مما جعل التركيز منصبا على بعض العوامل األكثر
حتديدا وتأثيرا على مكتسبات التالمذة .وهكذا ،أبان
التحليل متعدد املستويات للمكتسبات ،أن نسبة هامة من
التباين بني معدالت التحصيل ترجع إلى االختالفات التي
متيز املؤسسات عن بعضها البعض ،وأكد وجود مفعول مهم
للمؤسسة .غير أن مفعول التلميذ يبقى أكثر بروزا .وبناء
عليه ،فإن العوامل األكثر حتديدا لنتائج التالمذة الدراسية،
سواء تالمذة اجلذع املشترك "علوم" أو اجلذع املشترك "آداب
وعلوم إنسانية" ،ترجع باألساس إلى املميزات الشخصية
والعائلية للتالمذة.
ويبقى التكرار الذي يعكس الصعوبات التي راكمها التالمذة
طوال مسارهم الدراسي ،العامل األكثر تأثيرا في املكتسبات
الدراسية للتالمذة في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات،
ذلك أن نتائج التالمذة الذين كرروا على األقل مرة واحدة
أقل من نتائج التالمذة الذين لم يسبق لهم التكرار.
وبالنسبة للغات ،جند ميزة فردية أخرى لها تأثير على نتائج
التالمذة .ويتعلق األمر بعامل النوع ،حيث نالحظ أن
التلميذات يتفوقن على التالميذ في اللغة العربية والفرنسية.
وتعتبر االستفادة من التعليم األولي عامال مؤثرا ما دام يسمح
بتحسني نتائج التالمذة ،غير أن أهميته تختلف من جذع
مشترك آلخر ومن مادة ألخرى .كما أن نتائج التالمذة في
اللغة الفرنسية ترتبط بنوعية املؤسسة االبتدائية التي متت
الدراسة بها ،حيث إن نتائج التالمذة الذين درسوا باملدارس
االبتدائية اخلصوصية أفضل نسبيا ،إضافة إلى أن التكلم
بالفرنسية داخل الوسط العائلي وكون املستوى التعليمي
لآلباء عاليا ،وكلها عوامل يبدو أنها تساهم في حتسني نتائج
التالمذة في هذه املادة.
ويساهم عامل توجيه التالمذة بناء على ميولهم للمواد
الرئيسية للجذع الذي اختاروه في تسهيل التعلمات
خصوصا بالنسبة لتالمذة اجلذع املشترك "علوم" .وعلى

مت مترير الروائز في نهاية السنة الدراسية للجذع املشترك
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مستوى آخر ،يعتبر الغش ،وبدرجة أقل ،التغيب دون مبرر،
من العوامل التي تؤثر سلبيا على األداء الدراسي للتالمذة،
في حني أن درجة التزام أو انخراط هؤالء في الدراسة يؤثر
إيجابيا على مكتسباتهم.
أما توافر املوارد التربوية باملنزل ،فيلعب أيضا دورا إيجابيا في
تفسير الفروقات بني مكتسبات التالمذة .وتصدق املالحظة
نفسها بالنسبة لتوافر احلاسوب وخدمة األنترنيت ،ذلك أن
توافرهما باملنزل يسمح بتحسن طفيف ملستوى التحصيل
الدراسي.
وعلى مستوى القسم ،يساهم التدريس اجليد واالستغالل
الناجع للغالف الزمني املخصص للتدريس في حتسني
التعلمات .ولكن عندما يزداد عدد التالمذة في القسم،
فإن هذا املفعول يتقلص ألن حجم القسم يؤثر سلبيا على
التحصيل الدراسي ولو بنسبة ضعيفة.
وعلى مستوى املؤسسة ،يعيق العنف الذي يكون التالمذة
ضحايا له سيرورات تعلماتهم أو يجعلها مضطربة .وتصدق
املالحظة نفسها على النقص في املوارد املادية والبشرية.
غير أن مفعولها ال يقبل التعميم على اجلذعني املشتركني
وال على املواد الثالث التي كانت موضوعا للنمذجة

(العربية ،الفرنسية ،الرياضيات) .ويلعب مناخ العدالة،
من جهة أخرى ،دورا مشجعا على التعلمات ،خصوصا في
الرياضيات.
ولقد أبان التحليل البيداغوجي إلجابات التالمذة عن
الصعوبات التي يواجهها التالمذة في تعلماتهم .والواقع،
أن التالمذة ال يستطيعون حاليا تعبئة أو استثمار املعارف
املكتسبة ،واحلال أن القدرة على تعبئة هذه املكتسبات أو
استثمارها هي مفتاح النجاح الدراسي بل ومفتاح النجاح
في احلياة ،ألنها متنح التالمذة الحقا القدرة على ترصيد ما
تعلموه ،وتثمني ما اكتسبوه طوال مسارهم الدراسي في
حياتهم النشيطة.
ومن أجل تفعيل وتنزيل الرؤية االستراتيجية ،2030-2015
ينبغي توفير املوارد املادية والبيداغوجية الضرورية ،وتتبع
التقدم املتحقق على مستوى مكتسبات التالمذة طوال
املرحلة املعنية ألن مكتسبات التالمذة تبقى املؤشر احلاسم
على حتسن أداء املدرسة ،إذ ال نقاش في أن " :االستثمار في
حتسني مردودية التربية هو بوضوح أقل تكلفة من انخفاض
مستوى األداء الدراسي للتالمذة"(.)15

(15) OCDE. Principaux résultats de l’enquête PISA 2012. Le niveau de compétence en mathématiques. Ce que les élèves de 15 ans savent
et ce qu’ils peuvent faire avec ce qu’ils savent. OCDE, 2013, p.9.
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أية آفاق استراتيجية انطالقا من نتائج
البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات؟
إن مالحظة الضعف العام ملستوى تالمذة اجلذوع املشتركة
تعكس ضعف مردودية املدرسة رغم اإلصالحات املتتالية
واجلهود املبذولة لرفع مستوى التعليم وحتسني صورة املدرسة
لدى املجتمع.
إن هذا الضعف الذي أظهره البرنامج الوطني لتقييم
املكتسبات ،سنة بعد صدور الرؤية االستراتيجية

 ،2015-2030يسير في اجتاه اإلصالحات املوصى بها من
طرف الرؤية االستراتيجية  ،2015-2030ويستدعي التزاما
جريئا يستهدف األبعاد ذات األولوية ،والتي لها مفعول
إيجابي مضاعف لصالح حتسني ملموس ملستوى التعلمات
واملكتسبات.

إن "ضعف املستوى" الذي غالبا ما تتم إدانته من طرف
احلس العام هو أمر واقع .غير أن وراء هذا الواقع مفعوالت
متراكمة .وكما أظهر هذا التقرير ،فإن العديد من العوامل
تتدخل لتحديد ضعف املستوى .ومع ذلك ،هل ميكن أن
نستخرج االختالالت األكثر بروزا والتي ينبغي التدخل على
مستواها واستهدافها خللق دينامية للتغيير في العمق للرفع
من مردودية املدرسة؟
• مفعول القسم :إصالح املناهج البيداغوجية وتكوين
املدرسني.
أظهر التحليل البيداغوجي للنتائج بشكل عام ،وبالنسبة
جلميع املواد ،أن أغلب التالمذة ال يقدرون على اإلجابة عن
أسئلة أو بنود الرائز وفق ما هو منتظر منهم ،علما أن هذه
األسئلة أو البنود اعتمدت في مرجعيتها على املناهج الوطنية
الرسمية .فقد أظهرت نتائج التالمذة وحتليل املوضوعات
أن ما هو رسمي باعتباره برنامجا لوزارة التربية الوطنية،
ال يترجم على أرض الواقع مبفعول إيجابي على مستوى
مكتسبات أغلب التالمذة.
ويستدعي هذا األمر مساءلة مضامني البرامج واملناهج
البيداغوجية في اآلن نفسه ،إذ يعكس حتليل املوضوعات
الصعوبة التي يواجهها أغلب التالمذة في اإلجابة عنها جوابا
صحيحا ،مما يؤكد ضعف املكتسبات القبلية للتالمذة،
مرفوقا مبضامني غير متكيفة مع مستواهم .فالتعليم اإللزامي،
سواء في السلك االبتدائي أو في السلك الثانوي اإلعدادي،
ال ميكن أغلب التالمذة من القاعدة األساس التي تسمح لهم
مبتابعة دراستهم إلى حدود الباكالوريا ،فيصلون إلى اجلذع

املشترك بنقص في املكتسبات ال يستطيعون جتاوزه.
وعلى مستوى آخر ،تعكس صعوبات التالمذة أيضا خلال
في املناهج التربوية ،وفي تكوين املدرسني ،وفي قدرتهم
على التكيف والتكييف التي يتطلبها تطور البيداغوجيا
باعتبارها فن التدريس ،وكذلك جتديد مناهجها .فهل يتم
تكوين املدرسني لتحفيز وتوجيه التالمذة لكي يتقدموا في
بناء معارفهم وضمان تقدم تعلماتهم ،أم أن املناهج النقلية
هي املناهج التي يتم تكوين املدرسني عليها؟
• مفعول السياق العائلي :دعم اجتماعي مخصوص
لفائدة تكافؤ الفرص
ظهر من خالل حتليل معدالت مكتسبات التالمذة أن السياق
العائلي واملجال الترابي (املوطن) له تأثير على املكتسبات،
ذلك أن حجم األسرة ،واملستوى التعليمي لآلباء ،وتوافر
املوارد البيداغوجية كالكتب واحلاسوب واالرتباط بشبكة
باألنترنيت باملنزل ،وتكلم األسرة باللغة الفرنسية ،كلها
عوامل تؤثر على مكتسبات التالمذة .فاخلصائص الفردية
للتالمذة ،وما يرتبط بها في السياق العائلي ،تلعب دورا
يكرس عدم تكافؤ الفرص بني من تتوافر لديه هذه الظروف،
وبني التالمذة املنتمني لعائالت فقيرة .وتظهر نتائج البرنامج
الوطني لتقييم املكتسبات ،مثال ،أن التالمذة الذين يتكلمون
الفرنسية داخل وسطهم العائلي لديهم نتائج أحسن من
الذين ال يتكلمونها داخل أسرهم ،مما يدفع إلى القول
بضرورة تقوية الدعم االجتماعي عبر استهداف التالمذة
األقل حظا ،وتبني سياسة مالئمة وأنشطة داعمة ،تساعدهم
على جتاوز الصعوبات التي يواجهونها في متدرسهم ،والتي
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ترجع في األصل إلى سياقهم االجتماعي والعائلي .وهكذا،
ينبغي ملدرسة تكافؤ الفرص أن تساهم في جتاوز وضعية
الالتكافؤ من خالل دعم اجتماعي ،وتدخل على مستوى
دعم الشروط االجتماعية للتالمذة ذوي األصول االجتماعية
الفقيرة مقارنة بالتالمذة احملظوظني.
• مفعول املؤسسة :ضرورة تنمية املوارد
إذا كانت األغلبية الساحقة من تالمذة اجلذوع املشتركة ،كما
أظهر ذلك البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات (،)PNEA
تنتمي إلى الطبقات االجتماعية املتوسطة أو الفقيرة ،وكان
احمليط الثقافي ألغلبية التالمذة غير مشجع ،فإنه يصبح
من الواجب على املدرسة أن متأل هذا النقص على مستوى
الرأسمال الثقافي الذي ال تستطيع العائلة منحه للتلميذ.
وتظهر نتائج البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات ،حسب
تصريحات مديري املؤسسات ،أن نقص املوارد املادية
داخل املؤسسات يبقى مؤكدا .فـ  38%من مجموع تالمذة
اجلذع املشترك ال يستفيدون من خدمات القاعة متعددة
الوسائط ،و 8%منهم تنقص مؤسساتهم مالعب رياضية،
و 57%من تالمذة اجلذوع ال تتوفر مؤسساتهم على قاعة
للمطالعة (مكتبة) ،و 31%يدرسون في مؤسسات تعرف
نقصا في قاعات الدروس ،و 60%من املؤسسات الصيانة
فيها غير كافية .وينتج عن هذا أن محيط املؤسسة محيط
فقير من حيث موارده الثقافية .فهو ال مينح التلميذ املوارد
الثقافية (املكتبة ،الكتب ،الولوج إلى تكنولوجيا املعلومات
واالتصال) لتعويض النقص الذي يعرفه وسطهم العائلي،
وبالتالي للتحرر ثقافيا من إكراهات واقعهم االجتماعي.
إن هدف التربية والتعليم هو املساهمة في ازدهار الفرد
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ورقيه؛ وال ميكن للمدرسة أن حتقق هذه الغاية إذا كان
محيطها امتدادا حمليط الفقر من خالل نقص البنيات التحتية
واملوارد الثقافية.
• عدم فعالية التكرار :ضرورة إرساء الدعم املدرسي
واإلصالح
نالحظ بخصوص مفعول التلميذ ،أن للتكرار تأثيرا سلبيا
على املعدالت ،في حني أن املفروض هو أن يكون مبثابة حل
للفشل الدراسي ،وأن يكون فرصة لكي ينطلق التلميذ من
جديد في مسار النجاح .وتدفع هذه املالحظة إلى استخالص
اآلتي :إذا كان التكرار ال يقوم بتحسني مستوى التالمذة
وال يساعدهم على جتاوز صعوباتهم املدرسية ،فينبغي احلد
أو التقليل من أهميته .غير أن حال مثل هذا ال يحل كل
مشاكل التالمذة الذين يواجهون صعوبات دراسية ،إذا ما
أخذنا بعني االعتبار احلاجيات املتباينة للتالمذة وملسارهم
الدراسي .فمثال ،نالحظ أن التالمذة الذين استفادوا من
التعليم األولي ومن التعليم االبتدائي اخلصوصي ،تكون
نتائجهم أحسن نسبيا من نتائج باقي التالمذة .وفي هذه
احلالة ،يكون دور املدرسة هو بالضبط السماح ألولئك الذين
ال يتفوقون ،بالوصول إلى مستوى أولئك الذين يتفوقون
وينتج عن هذا ،أن الدعم املدرسي املندمج في التدريس ،هو
الكفيل بتجاوز ضعف مستوى التالمذة ،واحلد من التكرار
لعدم فعاليته.
تتماشى مشاريع اإلصالح التي برمجتها وزارة التربية الوطنية
والتكوين املهني مع األوراش التي أطلقها اإلعالن عن الرؤية
االستراتيجية  .2030-2015وهو ما يستلزم دعم هذه
املشاريع لكي تؤثر إيجابيا على مكتسبات التالمذة.
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املالحق
بعض الدروس املستقاة من التحليل البيداغوجي التي
تستلزم املعاجلة

من أجل جتاوز الثغرات واالختالالت التي كشف عنها
التحليل البيداغوجي ألجوبة التالمذة عن بنود الروائز ،من
الضروري اتخاذ بعض اإلجراءات البيداغوجية والديداكتيكية
التي تفرض نفسها.
وهكذا ،يقتضي حتسني تدريس مادة اللغة العربية القيام
باآلتي:
•مراجعة مسطرة اختيار املؤلفات املبرمجة في دراسة
املؤلفات ،مع األخذ بعني االعتبار ،إضافة إلى االستجابة
ملطالب املنهاج الرسمي ،االستجابة للطموحات
املعرفية واجلمالية والثقافية للتالمذة املراهقني؛
•التركيز في دراسة املؤلفات على الكفايات املنهجية،
مبا في ذلك كفاية القراءة املنهجية للنصوص وشبكات
حتليل اخلطاب األدبي؛
•إيالء اجلوانب التطبيقية والوظيفية األهمية الالزمة لها
في تدريس اللغة العربية؛
•مراجعة الدرس اللغوي في اجتاه تبسيط قواعد النحو
بغاية تسهيل متلك اللغة العربية؛
•متكني مدرسي اللغة العربية من كل ما ميكن أن يجعل
تدريسهم يتناغم والتطورات احلديثة في مناهج
تدريس اللغات.
كما يلزم جتاوز النقص احلاصل في تدريس مادة اللغة
الفرنسية من خالل اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
•العمل على جعل السلكني االبتدائي والثانوي
اإلعدادي يؤديان مهمتهما املتمثلة في متكني املتعلمني
من الكفايات اللغوية الضرورية ملتابعة دراساتهم في
السلك الثانوي التأهيلي ،وما بعده؛
•التركيز على تنمية الكفايات املنهجية ،وباألخص
منهجية توظيف شبكات قراءة وحتليل النصوص
األدبية؛
•تطوير أنشطة القراءة املتمحورة حول اإلجناز واملنهجية
عوض حصرها في دراسة خصائص النصوص األدبية؛
•التقليص من عدد األنواع األدبية املبرمجة باجلذع
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املشترك ألن الغالف الزمني املخصص ال يسمح
بتعميق دراسة كل هذه املؤلفات؛
•بناء مشروع بيداغوجي دقيق يخص مؤلفات محدودة
العدد ،يتمحور باألساس حول تطوير الكفايات
املنهجية للتالمذة مبا يؤهلهم للتعامل مع املكتوب،
وجعلهم قادرين على ممارسة الفكر النقدي ملا يقرؤون؛
•تكوين املدرسني في مناهج إعداد املشاريع البيداغوجية
حول املؤلفات األدبية؛
•حث املدرسني على تبني مناهج التدريس النشيطة
الدامجة للمتعلمني في سيرورات التعلم؛
•احلرص على أن يقوم املدرسون بأنشطة بيداغوجية
تكسب التالمذة الكفايات التحريرية ،من خالل
التدريب على الكتابة داخل األقسام مما يسمح لهم
بالتوظيف الفردي والفعلي للقدرات اللغوية.
أما تدريس مادة التاريخ واجلغرافيا فينبغي التركيز فيه على
ما يلي:
•التمييز الدقيق بني الكفايات اخلاصة بالتاريخ
واجلغرافيا ،وبني الكفايات املستعرضة؛
•ضمان االنسجام والتكامل في املوضوعات املشتركة
بني التاريخ واجلغرافيا وبني مواد أخرى ،كعلوم احلياة
واألرض؛
•إعطاء أهمية أكبر الكتساب الكفايات الضرورية
لدراسة الوثائق التاريخية ،ولتحليل اخلرائط اجلغرافية؛
•اعتبار واحتساب كل موضوعات وحدات البرنامج في
التقييم ،مبا في ذلك امللفات البيداغوجية؛
•التركيز أكثر على اكتساب الكفايات املنهجية،
وباخلصوص ما يؤدي إلى التحكم في املقاربتني
التاريخية واجلغرافية.
كما يحتاج تدريس مادة الرياضيات إصالحات ومراجعات
عميقة ،وذلك من خالل:
•حتديد وتدقيق وتقييم املكتسبات القبلية الواجب
اكتسابها بالضرورة من طرف التالمذة للمرور إلى
السلك الثانوي التأهيلي ألن ولوج هذا السلك من
دون إكسابهم الكفايات الرياضية الضرورية األساس
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هو مبثابة احلكم عليهم بالفشل ،ليس فقط الفشل في
مسارهم الدراسي ،بل أيضا الفشل في احلياة املهنية
واالجتماعية؛
•تضمني الكتب املدرسية ملادة الرياضيات بعض
التطورات التاريخية لبعض املفاهيم الرياضية األساس
كتكون مفهوم األعداد اجلذرية واألعداد احلقيقية؛
•إكساب التالمذة القدرة على اللجوء التلقائي للدائرة
املثلثية إليجاد الصيغ واخلاصيات املثلثية عوض
االعتماد على حفظها؛
•استخدام الهندسة األقليدية باعتبارها دعامة
بيداغوجية تسهل استيعاب ومتلك التالمذة للمفاهيم
الرياضية مثل املتجهات وحساب اجلداء السلمي؛
•إيالء أهمية أكبر لدراسة اجلذور املربعة في البرنامج
املدرسي والرفع من عدد ساعات الغالف الزمني
املخصص لتدريسها داخل الفصول؛
•تعميم مادة التكنولوجيا مع التركيز على قواعد الرسم
أو باألحرى قواعد املنظور املستوي لألشكال الهندسية
في الفضاء ،وذلك بغاية متكني التالمذة من األدوات
التي تسمح لهم بالتعامل مع األشكال الهندسية سواء
في املستوى أو في الفضاء؛
•تصور أنشطة تتمحور حول اجلوانب التطبيقية
للرياضيات عوض االكتفاء مبراكمة املعارف الرياضية
املجردة والتمارين التطبيقية لها؛
•تقوية التأطير البيداغوجي ملدرسي الرياضيات ،وجعل
ممارساتهم تتماشى وتطور بيداغوجيا وديداكتيك
تدريس الرياضيات؛
•ضمان تكوين ملدرسي الرياضيات يسمح لهم بتوظيف
املوارد الرقمية في ممارساتهم بالقسم ،وذلك بغرض
شد انتباه هذا اجليل من التالمذة املرتبط بتكنولوجيا
املعلومات واالتصال.
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ويقتضي حتسني تدريس مادة علوم احلياة واألرض ،من
ضمن ما يقتضيه ،اآلتي:
•توفير مختبرات علمية مجهزة باملؤسسات الثانوية؛
•جتهيز املختبرات بالعتاد الضروري للتجريب واملناولة؛
•تنمية النهج التجريبي املتمحور حول أنشطة
االستقصاء واالستكشاف العلمي؛
•تفويج التالمذة إلى مجموعات صغيرة حتى تكون
لكل تلميذ في القسم فرصة التعامل مع أجهزة
التجريب وأدوات القياس؛
•اللجوء املمنهج للموارد الرقمية باعتبارها دعامات
بيداغوجية؛
•تبني مناهج التدريس التي تسمح بالتفسير العلمي
للظواهر ،وبالتالي تصحيح التصورات اخلاطئة.
أما تطوير تدريس الفيزياء والكيمياء فيسلتزم اآلتي:
•محورة تدريس الفيزياء والكيمياء حول اجلوانب
العملية والوظيفية؛
•جتهيز املؤسسات التعليمية باملختبرات العلمية املتوفرة
على األجهزة الضرورية إلجراء املناوالت والتجارب؛
•برمجة أنشطة تطبيقية بحيث تكون لكل تلميذ
الفرصة للقيام مبناولة فعلية بشكل فردي؛
•تصحيح التصورات املغلوطة لدى التالمذة بخصوص
بعض املفاهيم الفيزيائية ،باللجوء مثال إلى تاريخ
العلوم وأنشطة إعادة االكتشاف؛
•برمجة أنشطة تطبيقية تضع التالمذة أمام وضعيات
حقيقية تتطلب تعبئة مكتسباتهم الدراسية (إصالح
عطب كهربائي مثال)؛
•استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتوظيفها في
القيام مبحاكاة بيداغوجية تسمح للتالمذة باستيعاب
املفاهيم الفيزيائية والكيميائية التي ال ميكن أن تكون
موضوع جتارب كالسيكية.
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