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كلمة شكر
تقــدم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم ( )INEلــدى المجلــس األعلــى للتربيــة
والتكويــن والبحــث العلمــي ( )CSEFRSشــكرها إلــى كل الذيــن
ســاعدوا ودعمــوا إنجــاز دراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات
.PNEA-2019
وتشــكر كال مــن الســيد الكاتــب العــام لــوزارة التربيــة الوطنيــة ،ومديــرة
ومديــري األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن الذيــن عبئــوا المــوارد
الضروريــة إلنجــاح هــذا التقييــم الوطنــي.
وتعبــر عــن امتنانهــا وشــكرها للمفتشــين التربوييــن الذيــن اشــتغلوا
بتفــان فــي بنــاء العــدة البيداغوجيــة لدراســة البرنامــج الوطنــي لتقييــم
المكتســبات ( )PNEAمــن أطــر مرجعيــة ،وروائــز ،وكتيبــات التصحيــح.
وتشــكر ،أيضــا المنســقين الجهوييــن واإلقليمييــن الذين أشــرفوا ميدانيا
علــى كل مراحــل الدراســة فــي كل أكاديميــة جهويــة؛ كمــا تشــكر كل
األشــخاص والمدرســين الذيــن كلفــوا بتمريــر الروائــز واالســتمارات فــي
مؤسســات العينــة بجميــع األكاديميــات الجهويــة.
وفــي األخيــر توجــه الهيئــة الوطنيــة للتقييــم شــكرها إلــى كل مديــري
ومديــرات المؤسســات واألســاتذة واألســتاذات ،الذيــن كانــوا فاعليــن
وفاعــات فــي هــذا البرنامــج وبذلــوا مجهــودا فــي اإلجابــة عــن أســئلة
االســتمارات .وتشــكر التالمــذة الذيــن شــاركوا فــي تمريــر الروائــز
واالســتمارات.

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

مقدمة
نعايــن ،منــذ ســنوات الثامنينيــات ،ضغطــا يــزداد قــوة عــى
األنظمــة الرتبويــة لتقييــم أدائهــا بشــكل منتظــم وعلنــي ،وقــد
أدى هــذا التوجــه إىل تطويــر روائــز ممعــرة عــى املســتوى
العاملــي يف أغلــب البلــدان لتقييــم مكتســبات التالمــذة ،حيــث
تنــر نتائــج هــذه التقييــات وتناقــش مــن طــرف املدرســن
والباحثــن ووســائل اإلعــام والــرأي العــام.

تزامــن إجــراء الدراســة امليدانيــة للربنامــج الوطنــي لتقييــم
املكتســبات  2019مــع املصادقــة عــى القانــون اإلطــار17-51
 2019للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي الذي يفعــل توصيات
الرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح  .2030-2015وهــو نفــس
القانــون اإلطــار الــذي يــويص بإرســاء آليــة للتقييــم الخارجــي.
وينــدرج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات بشــكل كامــل
يف هــذه اآلليــة ،باعتبــاره برنامجــا يســتهدف تقييــم مكتســبات
وكفايــات التالمــذة بشــكل منتظــم مــن خــال إنجــازه دراســة
تقييميــة منتظمــة كل أربــع ســنوات.

ويف أغلــب الحــاالت ،تدفــع نتائــج التالمــذة األنظمــة الرتبويــة
إمــا إىل االحتفــاء برتبــة البلــد حــن يحتــل الصفــوف األوىل يف
الرتتيــب (مــا يــدل عــى أدائــه الجيــد) أو اتخــاذ إجــراءات
رضوريــة إلصــاح املنظومــة الرتبويــة للبلــدان التــي كانــت ويشــكل هــذا الربنامــج آليــة تقييمية تتطــور باســتمرار إذ تطور
نتائــج أدائهــا ضعيفــة .ذلــك أن تقييــم الجهــود املبذولــة مــن النســخة الحاليــة األدوات املنهجيــة الخاصــة بتقييــم مكتســبات
أجــل اإلصــاح يتــم عــر قيــاس مكتســبات التالمــذة وكفاياتهــم .التالمــذة مــن خــال تحليــل مســتويات كفايــات التالمــذة
حتــى مينــح الفاعلــن الرتبويــن تحليــا نافعــا لهــم .فأهميــة
وإذا كان الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات ()PNEA
هــذا التقريــر تــأيت مــن كونــه أنجــز ليكــون قاعــدة ومنطلــق
يتبــع منــوذج الروائــز املمعــرة ،فإنــه يفعــل ذلــك ليــس
كل مراجعــة وتصحيــح ،وكذلــك لتوجيــه اإلصــاح فيــا يخــص
إلب ـراز نجاحاتــه بــل للتعــرف عــى نقــط القــوة والضعــف يف
التعلــات.
التعلــات وتقديــر مفعوالتهــا وقياســها وبالتــايل تقييــم درجــة
يقيــم الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات ()PNEA
أداء املنظومــة الرتبويــة الوطنيــة.
مكتســبات تالمــذة نهايــة الســلكني االبتــدايئ واإلعــدادي،
وإذا كانــت الدراســات الدوليــة املمعــرة التــي تشــارك فيهــا
ويــأيت اســتهداف هاتــن الســنتني مــن التعليــم األســايس بالنظــر
دول عديــدة ،مــن ضمنهــا املغــرب ،تقيــم كفايــات التالمــذة
لدورهــا الحاســم يف متــدرس التالمــذة إذ تظهــر املعطيــات
انطالقــا مــا يفــرض أنهــم اكتســبوه بحكــم مســتواهم
اإلحصائيــة الخاصــة باالنقطــاع الــدرايس أن املنظومــة الرتبويــة
الــدرايس ،كدراســات  TIMSSو ،PIRLSأو  PISAانطالقــا مــن
تعــاين مــن هــذه الظاهــرة عــى مســتوى هاتــن الســنتني
ســن محــدد ( 14ســنة) ،فــإن خصوصيــة الربنامــج الوطنــي
الحاســمتني حيــث يلتحــق قســم كبــر منهــم بأولئــك الذيــن ال
لتقييــم املكتســبات تكمــن يف كونــه يقيــم مكتســبات وكفايــات
يشــتغلون وال يدرســون وال يتكونــون (.)NEET
التالمــذة انطالقــا مــن املنهــاج الرســمي للرتبيــة الوطنيــة،
يقــدم الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات تقييــا يدمــج
واملنجــز داخــل الفصــل الــدرايس.
الســياقات العائليــة والسوســو-اقتصادية للتالمــذة ،وكذلــك
وبإرســاء الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات وانتظــام دورتــه
املامرســات البيداغوجيــة للمدرســن ،وأســلوب إدارة املديريــن
كل أربــع ســنوات ،تكــون الهيئــة الوطنيــة للتقييم لــدى املجلس
للمؤسســات التعليميــة ،واملنــاخ املــدريس ومفعــول كل هــذه
األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي قــد أرســت آليــة
العوامــل عــى أداء التالمــذة .وقــد اســتهدف الربنامــج الســنتني
لتقييــم وتتبــع أجــرأة وتنفيــذ القانــون اإلطــار وبالتــايل اإلصالح.
الحاســمتني يف التعليــم األســايس لتقييــم مكتســبات التالمــذة
ذلــك أن مــن أهــداف الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
الذيــن أنهــوا الســلكني االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي (التعليــم
توفــر عنــارص تقييميــة متثــل مقياســا لتقييــم التقــدم الحاصــل
اإللزامــي) انطالقــا مــن عينــة متثيليــة شــملت  36.808تلميــذا
يف تعلــات التالمــذة طــوال ســرورة تفعيــل اإلصــاح.
وتلميــذة موزعــة كاآليت 18.025 :مــن تالمذة االبتــدايئ و18.883
مــن تالمــذة الثانــوي اإلعــدادي.
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(العــرض الرتبــوي ،الخصائــص السوســيو-اقتصادية والرتبويــة
تنتظم بنية هذا التقرير التحلييل حسب املحاور اآلتية:
لــكل مــن التالمــذة واملدرســن وأطــر اإلدارة الرتبويــة ،واملحيــط
املذكرة املنهجية
املــادي والتنظيمــي للمؤسســات املدرســية) ومــن جهــة ثانيــة،
تــرح املذكــرة املنهجيــة باملقاربــة املنهجيــة املتبنــاة يف بينهــا وبــن األبعــاد املدرســية الداخليــة املرتبطــة باملامرســات
بنــاء روائــز املــواد الدراســية املعنيــة بالتقييــم ،وكذلــك الرتبويــة والتدبرييــة وباملنــاخ املــدريس وباملشــاكل املدرســية
بنــاء االســتامرات الخاصــة بالســياق وكيفيــة اختيــار عينــات واالجتامعيــة.
«املؤسســات» و«األقســام» ،و«التالمــذة»؛ كــا تــرح مبناهــج
خصــص الفصــل الثالث لنمذجــة الكفايــات اللغويــة والرياضية
التحليــل املســتعملة ،علــا أن العــدة املنهجيــة الكاملــة
للتالمــذة حيــث يعالــج الفصــل مــاديت الرياضيــات واللغــة
للربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات ( )PNEA 2019هــي
العربيــة بالنســبة ملســتوى الســنة السادســة ابتــدايئ ومــاديت
موضــوع تقريــر مســتقل ينــر باملــوازاة مــع التقريــر التحليــي
الرياضيــات واللغــة الفرنســية بالنســبة ملســتوى الســنة الثالثــة
الحــايل.
إعــدادي باإلضافــة إىل مفعــويل كل مــن التلميــذ (ة) واملؤسســة
خصــص الفصــل األول لتحليــل مكتســبات التالمــذة وكفاياتهــم مــن خــال منــوذج التحليــل املتعــدد املســتويات.
اللغويــة والرياضيــة والعلميــة
وأخــرا ،خصــص الفصــل األخــر للتحديــات واآلفــاق حيــث
وتبــن
وذلــك باالعتــاد عــى توزيــع الكفايــات املتحصــل عليهــا تــم الرتكيــز عــى خالصــات التحليــل األكــر وجاهــةّ ،
مبســاعدة تطبيــق منــوذج اإلجابــة عــى البنود/األســئلة ( .)TRIالتحديــات الكبــرة التــي يواجههــا التعليــم األســايس ،وبالتــايل
وقــد قــام الخــراء البيداغوجيــون (مفتشــو املــواد املعنيــة) املنظومــة الرتبويــة .ذلــك أن مــن شــأن التعــرف عــى هــذه
بتخصيــص مفصــل ملســتويات الكفايــات الخاصــة بــكل مــادة التحديــات أن يســلط الضــوء عــى آفــاق السياســة العموميــة
دراســية .وتكمــن جــدة التحليــل يف النســخة الحاليــة مــن يف مجــال إصــاح املنظومــة الرتبويــة وبلــورة الخطــط العمليــة
الربنامــج الوطنــي يف أن النتائــج ال تقــدم بنــاء عــى املعــدالت ألجرأتهــا وتنفيذهــا.
فقــط ،بــل تقــدم أيضــا مــن خــال مســتويات كفايــات التالمذة.
ويظهــر التحليــل الوصفــي كفايــات التالمــذة حســب الجهــة،
والنــوع (ذكور/إنــاث) ،وحســب وســط اإلقامــة (حــري/
قــروي) ،ومنــط التعليــم عمومي/خصــويص /جامعــايت).
يعالــج الفصــل الثــاين وضعيــة مكتســبات التالمــذة وكفاياتهــم
يف ســياقها السوســيو-تربوي.
تتــم ،مــن جهــة أوىل ،دراســة الرتابــط بــن مهــارات ومســتويات
كفايــات التالمــذة وبــن متغــرات الســياق خــارج الــدرايس
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تقرير تحليلي

المنهجية
 .1البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات
أداة لقياس كفايات التالمذة المغاربة

يهــدف الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات الــذي دشــنته
الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعــى للرتبــة والتكوين
ســنة  ،2008إىل التعــرف عــى األداء اللغــوي والرياضيــايت
والعلمــي للتالمــذة املغاربــة يف مســتويات مفصليــة مــن
مســارهم الــدرايس وقياســه ثــم تفســره.
كانــت الدراســة األوىل للربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
ســنة 2009؛ وخصصــت لتقييــم مكتســبات تالمــذة الســنتني
الرابعــة والسادســة مــن الســلك االبتــدايئ والســنتني الثانيــة
والثالثــة مــن الســلك الثانــوي اإلعــدادي يف مــواد اللغــة العربيــة
والفرنســية والرياضيــات والنشــاط العلمــي بالنســبة لالبتــدايئ،
ونفــس املــواد باإلضافــة إىل علــوم الحيــاة واألرض والفيزيــاء
والكيميــاء بالنســبة لتالمــذة اإلعــدادي .وكان الهــدف مــن هــذا
الربنامــج هــو إظهــار حجــم التحديــات التــي تخــص ضــان
رشوط اإلنصــاف والجــودة يف الرتبيــة والتعليــم .وقــد شــكلت
نتائــج تقييــم الربنامــج الوطني للمكتســبات ســنة  2009العنرص
املحفــز للربنامــج االســتعجايل للرتبيــة الوطنيــة باعتبــار هــذا
الربنامــج اســراتيجية قطاعيــة كان الهــدف منهــا هــو إعطــاء
نفــس جديــد لإلصــاح الــذي أوىص بــه امليثــاق الوطنــي للرتبيــة
والتكويــن والــذي تأخــر تفعيلــه.
مــع بلــورة الرؤيــة االس ـراتيجية  2030 – 2015التــي طالبــت
مبدرســة اإلنصــاف والجــودة ورقــي الفــرد واملجتمــع ،يحافــظ
الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات عــى وضعــه باعتبــاره
األداة األساســية لتقييــم وتتبــع تنفيــذ وأجــرة اإلصــاح الجديــد.
وهكــذا جــاءت النســخة الثانيــة مــن الربنامــج الوطنــي لتقييــم
املكتســبات ،وهــي نســخة  2016التــي قيمــت مكتســبات
 36808تلميــذ وتلميــذة يف الجــذوع املشــركة مــن الســلك
الثانــوي التأهيــي ،وخصــت مكتســبات هــؤالء التالمــذة يف
اللغتــن العربيــة والفرنســية ،ويف االجتامعيــات ،ويف الرياضيــات،
ويف علــوم الحيــاة األرض ،وكذلــك يف الفيزيــاء والكيميــاء .ولقــد
وضــع هــذا التقييــم اليــد عــى عــدد مهــم مــن االختــاالت
عكســت الصعوبــات املرتاكمــة عــى مســتوى االنتقــال مــن
الســلك الثانــوي اإلعــدادي ،بــل حتــى االبتــدايئ وصــوال إىل
الســلك الثانــوي التأهيــي ،مــا بــرر تقييــم مكتســبات تالمــذة
التعليــم األســايس.

الهــدف ،إذن ،هــو جعــل الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
أداة للتتبــع املنتظــم لحالــة مكتســبات التالمــذة ،فهــو برنامــج
يتحقــق بشــكل دوري ،وينجــز كل أربــع ســنوات طــوال مســار
أجــرأة اإلصــاح وتنفيــذه .ويركــز الربنامــج الوطنــي لتقييــم
املكتســبات يف نســخته الثالثــة ( )2019عــى تقييــم درجــة
تحكــم التالمــذة يف اللغتــن العربيــة والفرنســية ،ويف الرياضيات
والنشــاط العلمــي بالنســبة لالبتــدايئ ،ويف اللغتــن العربيــة
والفرنســية والرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء وعلــوم الحيــاة
واألرض بالنســبة للســلك الثانــوي اإلعــدادي.
 .2البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات
آلية تقييم تعتمد المعايير الدولية

تــم إنجــاز ،عــى مســتوى معــرة ســرورة التقييــم ،مجموعــة
مــن العلميــات واتبــاع خطــوات محــددة لضــان جــودة
تقييــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات .ومــن بــن
هــذه العمليــات ،نــورد العمليــات اآلتيــة:

 .iبنــاء دقيــق لبنــود الروائــز يف عالقــة باألهــداف البيداغوجيــة
املعلــن عنهــا يف املنهــاج الوطنــي لــكل مــادة؛
 .iiالحــرص عــى متثيليــة بنــود كل رائــز للربنامــج الــدرايس
الــذي يدرســه التالمــذة؛
 .iiiتجريب الروائز واالستامرات للمصادقة عىل مضمونها؛
 .ivالتحليــل الســيكوميرتي الكالســييك املدعــوم بتحليــل يعتمــد
منــوذج اإلجابــة عــن البنــود ( )MRIوذلــك للمصادقــة عــى
بنــاء الروائــز؛
 .vالتحليل االستكشايف لالستامرات بعد التجريب امليداين ؛
 .viالتحليل التأكيدي لالستامرات بعد الدراسة الرئيسية؛
 .viiمعرية رشوط مترير الروائز واالستامرات وتصحيحها؛
 .viiiتبنــي إجــراء موحــد يف جمــع املعلومــات ومعالجتهــا
للتقليــص إىل أقــى حــد ممكــن مــن األخطــاء املحتملــة
والنســيان.
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 .1.2سيرورة بناء روائز المواد التخصصية:

مــن أجــل تحديــد املســتويات املهاريــة ،ك ّيــف الربنامــج
الوطنــي لتقييــم املكتســيات صنافــة بلــوم ( )Bloomحســب
مجــال التقييــم املســتهدف .وقــد تــم تقديــر األهميــة النســبية
ملجــال املضمــون واملســتوى املهــاري انطالقــا مــن نســبة الغــاف
الزمنــي الــذي يخصصهــا املنهــاج الرســمي يف وثائقــه لهــذا
املجــال املضمــوين وللمســتوى املهــاري املقابــل لــه .وهكــذا،
أعــد املفتشــون الرتبويــون التخصصيــون جــداول تخصيــص
خاصــة بــكل مــادة مدرســية.

متثــل الطلــب املؤسســايت يف تقييــم الفــارق املوجــود بــن املنهاج
املتحقــق (مكتســبات التالمــذة) وبــن املنهــاج الرســمي املعلــن
عنــه (الربنامــج املــدريس) .ويبحــث هــذا الربنامــج بامللمــوس،
عــى تبـ ّـن البنيــة األقــرب للمنهــاج الرســمي وذلــك باللجــوء
إىل منــوذج نظــري مــن بعديــن :البعــد األول يرتبــط باملجــاالت
الدراســية التخصصيــة أي يرتبــط باملــواد املدرســية (مجــاالت
املضمــون) ،يف حــن يرتبــط البعــد الثــاين باألفعــال والســلوكات
املعرفيــة (املســتويات املهاريــة) .وهكــذا ،يتــم تحديــد كل بنــد
ونقــدم ،مــن بــاب التمثيــل ،فيــا يــي جــدويل التخصيــص
مــن بنــود الرائــز يف عالقــة مبجــال مضمــوين محــدد ومبســتوى
الخاصــة مبــاديت اللغــة العربيــة والرياضيــات يف املســتويني
مهــاري مع ـ ّرف.
بالســلكني االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي.
جدول  .1جدول التخصيص الخاص باللغة العربية
املجال/املستوى

املعرفة
الفهم
التطبيق
التحليل
الرتكيب
التقييم
املجموع

السنة السادسة ابتديئ

القراءة
4
4
20
4
4
4
40

اللغة
3
3
15
3
3
3
30

الكتابة
3
3
15
3
3
3
30

السنة الثالثة إعدادي

املجموع
10
10
50
10
10
10
100

القراءة
10
15
15
5
5
**

اللغة
11
8
11
**
**
**
30

الكتابة
**
**
15
**
5
**
20

املجموع
10
10
50
10
10
10
100

جدول  .2جدول التخصيص الخاص بالرياضيات
املجال/املستوى

السنة السادسة ابتديئ

أنشطة رقمية
املعرفة
التطبيق
املنطق
املجموع

**
32
6
38

أنشطة
هندسية
**
23
6
29

السنة الثالثة إعدادي

أنشطة القياس

املجموع

أنشطة رقمية

**
27
6
33

**
82
18
100

15
9
5
29

أنشطة
هندسية
22
12
8
42

أنشطة القياس

املجموع

15
11
3
29

52
32
16
100

ويف مرحلــة ثانيــة ،كانــت هنــاك ورشــة جمعــت الخــراء
البيداغوجيــن (املدرســون واملفتشــون) للمصادقــة عــى
مضمــون هــذه الروائــز مــن أجــل املــرور إىل املصادقــة عــى
بنائهــا .ويف هــذا اإلطــار ،اعتمــد الربنامــج الوطنــي لتقييــم
املكتســبات عــى التحليــل الســيكومرتي.

لقــد طــور مصممــو الروائــز مجموعــة مــن البنود/األســئلة
تخــص األهــداف املحــددة لــكل مضمــون مــع مســتواه املهــاري
املقابــل لــه ،كــا أرفقــوا هــذا العمــل بدليــل للتصحيــح
( .)code bookيف مرحلــة أوىل ،كانــت بنــود الروائــز موضــوع
مناقشــة متبادلــة ومتعارضــة يف إطــار ورشــات موضوعاتيــة
حســب املــادة والســلك ،بــن مجموعــة مــن األســاتذة األكفــاء
 .2.2نموذج لبلورة أسئلة استمارات السياق.
واملجربــن الذيــن يُد ِّرســون تلــك املــواد للمســتوى الــدرايس
انطالقــا مــن كــون التالمــذة يتعلمــون يف ســياق تربــوي
املعنــي بالتقييــم.
واجتامعــي تتدخــل فيــه عــدة عوامــل تــم إلحــاق ثــاث
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اســتامرات ســياقية بالروائــز .وهــي اســتامرات خصصــت لهاتــه املؤسســات؛
لتالمــذة عينــة الدراســة ومدرســيهم يف املــواد املعنيــة بهــذا
البعد الثاين غطى املامرسات البيداغوجية والتدبريية؛
التقييــم ومديــري املؤسســات التــي دخلــت ضمــن عينــة
البعد الثالث خص املناخ املدريس؛
دراســة التقييــم.
البعد الرابع شمل املشاكل املدرسية واالجتامعية.

نظمت االستامرة حسب أربعة أبعاد كربى:

البعــد األول ويتضمــن الخصائــص الشــخصية والعائليــة يخــص البعــد األول العوامــل التــي تؤثــر يف املدرســة مــن
والدراســية للتالمــذة ،وكذلــك الخصائــص الشــخصية واملهنيــة خارجهــا ويحتمــل تأثريهــا عــى املحيــط الرتبــوي والتــي تســمى
للمدرســن ،ونفــس الخصائــص بالنســبة ملديــري املؤسســات مبحــددات املحيــط السوســيو-تربوي.
التعليميــة باإلضافــة إىل خصائــص املحيــط الفيزيــايئ واملــادي
خطاطة  .1محددات املحيط السوسيو-تربوي.
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ

á«aGôZƒÁódG ¢üFÉ°üÿG
ájÉ°üàbG ƒ«°Sƒ°ùdG ±hô¶dG
‘É≤K ƒ«°Sƒ°ùdG §°SƒdG
»°SQóŸG ºYódG
,,,,

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺘﺎذ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺪﯾﺮ

¢ùæ÷G
á«eób’G
øjƒµàdG
á«cô◊G
»Ø«XƒdG øµ°ùdG
,,,

¢ùæ÷G
á«eób’G
»°SÉ°SC’G øjƒµàdG
ôªà°ùŸG øjƒµàdG
á«cô◊G
,,,

اﳌﺤﯿﻂ

óLGƒàdG ¿Éµe
º«∏©àdG ´ƒf
ájöûÑdG OQGƒŸG
ájOÉŸG OQGƒŸG
IòeÓàdG ¬«LƒJ
,,,

أمــا األبعــاد الثالثــة األخــرى التــي تك ـ ِّون املحيــط السوســيو -بنائــه عــى أبحــاث نظريــة وإمربيقيــة اشــتغلت عــى تأثــر
تربــوي ،فتــم أخذهــا عــن النمــوذج الــذي طــوره جنــوس املحيــط املــدريس عــى نجــاح التالمــذة.
وفريقــه((( () JANOSZ et alالذيــن اعتمــدوا ،مــن أجــل
خطاطة  .2مكونات املحيط السوسيو-تربوي

اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ

óYGƒ≤dG ≥«Ñ£Jh ™°Vh
¢ùjQóàdG øeR
äÓeÉ©àdG IQGOEG
á«LƒZGó«ÑdG äÉ°SQÉªŸG
IòeÓàdG ìÉ‚ ™e πeÉ©àdG
–IòJÉ°SC’G õ«Ø
áÑ©°U á«©°Vh ‘ IòeÓàdG ºYO
ájRGƒe á£°ûfCG
á«°SQóŸG IÉ«◊G ‘ IòeÓàdG ácQÉ°ûe
™ªàéŸGh á°SQóŸG ÚHh IöS’Gh á°SQóŸG ÚH ¿hÉ©àdG
اﳌﻨﺎخ اﻟﺪراﺳﻲ

…ƒHÎdG ñÉæŸG
ádGó©dG ñÉæe
»≤FÓ©dG ñÉæŸG
AÉªàf’G ñÉæe

اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ

اﳌﻤﺎرﺳﺎت

á°SQóŸG ájDhQ ácQÉ°ûe
á«°SQóŸG IÉ«◊G ‘ á°ù°SDƒŸG »ØXƒe ácQÉ°ûe
»YÉª÷G πª©dG
IQGO’G ÒHóJ ´ƒfh IOÉ«≤dG

اﳌﺸﺎﮐﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﳌﺪرﺳﯿﺔ

áªFÓe ÒZ äÉaöüJ
Ö¨°T
∞æY

أمــا املظاهــر التــي مــن خاللهــا متــت مقاربــة األبعــاد الثالثــة املؤسســات التعليميــة .ويشــمل كل بعــد أبعــادا جزئيــة تعــر
األخــرى فقــد متــت مــن زاويــة نظــر ثالثــة فاعلــن :زاويــة نظــر عنهــا مجموعــة مــن األســئلة.
التالمــذة ،وزاويــة نظــر األســاتذة ،ثــم مــن زاويــة نظــر مديــري

1 . Michel Janosz, Patricia Georges et Sophie Parent « L’environnement socioéducatif à l’école secondaire : Un modèle théorique pour guider l’évaluation
du milieu », Revue canadienne de Revue canadienne de psychoéducation, Volume 27, Numéro 2, 1998.

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019

7

تــم تنظيــم ورشــة جمعت خـراء من مدرســن للمواد الدراســية
واملفتشــن الرتبويــن التخصصيــن ومديــري مؤسســات مدرســية
وبيداغوجيــن وسوســيولوجيني وذلــك للمصادقــة عــى مضمــون
تلــك االســتامرات .ولجــأ الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
إىل التحليــل العامــي للمصادقــة عــى بنــاء االســتامرة يف الشــق
املتعلــق باملحيــط السوســيو-تربوي.
 .3.2انتقاء المؤسسات واألقسام والتالمذة

مــن أجــل بنــاء عينــة متثيليــة متثــل الســاكنة املدروســة وتســمح
بالحصــول عــى تقديــرات دقيقــة مــع أعــى درجــة ممكنــة
مــن الدقــة وتفــادي أقــى مــا ميكــن مــن األخطــاء يف التقديــر،
كان البــد مــن انتقــاء محكــم للمؤسســات واألقســام والتالمــذة
الذيــن ســيتم تقييــم مكتســباتهم ،وكذلــك ظــروف عملهــم
بالنســبة لألســاتذة واملديريــن .كانــت هنــاك أيضــا معايــر
أخــرى ،كتوافــر املعطيــات أخــذت بعــن االعتبــار يف بنــاء العينة
التمثيليــة .وبالتــايل فــإن عينــة الدراســة هــي نتيجــة تصميــم
ملســح إحصــايئ يأخــذ بعــن االعتبــار كل معلومــة تخــص الفئــة
املســتهدفة وأهــداف الدراســة ومتطلبــات دقــة املعطيــات.

لقــد تــم اختيــار املؤسســات التعليميــة باســتخراج نســقي
يتناســب مــع الحجــم ( .)PPSوانطالقــا مــن كل مؤسســة تــم
اســتخراجها أو اختيارهــا ،يتــم اختيــار قســم بطريقــة عشــوائية
بســيطة .يف األخــر ،يتــم اختيــار كل تالمــذة ذلــك القســم الــذي
تــم اســتخراجه بطريقــة عشــوائية بســيطة ويتــم تقييمهــم (كل
قســم يســاوي فئــة) ،باإلضافــة إىل املدرســن الذيــن يدرســون
املــواد املعنيــة بالتقييــم للقســم الــذي وقــع عليــه االختيــار ،ثــم
مديــري املؤسســات التــي تنتمــي إليهــا تلــك األقســام ويــدرس
فيهــا أولئــك التالمــذة.
حــددت أحجــام العينــة لالســتجابة ملتطلبــات التمثيليــة والدقــة
املطلوبــن يف مثــل هاتــه الدراســات((( .وهكــذا كانــت عينــات
دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019عــى
الشــكل اآليت:
  18025تلميــذ وتلميــذة مــن الســنة السادســة ابتــدايئموزعــن عــى  600مدرســة ،كل مدرســة يؤخــذ منهــا قســم
(قســم عــن كل مدرســة)؛

  18883تلميــذ وتلميــذة مــن الســنة الثالثــة إعــداديبنــاء عــى مــا ســبق ،اعتمــد تصميــم املســح اإلحصــايئ امليــداين موزعــن عــى حــوايل  550مؤسســة إعداديــة (قســم عــن كل
الــذي تــم تبنيــه يف إطــار الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات إعداديــة).
 2019عــى بنــاء عينــة عشــوائية مرتاتبــة يف مجموعــات مــن
درجتــن .تتكــون وحــدات مجموعــات الدرجــة األوىل مــن
املؤسســات التعليميــة التــي تســتقبل تالمــذة املســتوى املعنــي
بالتقييــم يف حــن أن وحــدات مجموعــات الدرجــة الثانيــة
تتكــون مــن أقســام املســتوى الــدرايس املســتهدف مــن طــرف
الدراســة.
مــن أجــل املقارنــة ،كان البــد مــن القيــام برتاتــب رصيــح
حســب الجهــات وحســب منــط التعليــم (عمومــي /خصــويص).
باإلضافــة إىل ذلــكُ ،جمعــت املــدارس الجامعاتيــة يف طبقــة
رصيحــة خاصــة بهــا .كــا تــم إعــداد تراتــب ضمنــي حســب
الوســط داخــل كل طبقــة رصيحــة لتحســن درجــة متثيليــة
العينــات.

 . 2أنظر التقرير املنهجي PNEA 2019
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خطاطة  .3مؤسسات السنة الثالثة إعدادي
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺣﻀﺮي
ﻗﺮوي

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻄﺒﻘﻲ
اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺳﻂ

R10

R9

R8

R6

R7

ﻃﺒﻘﺔ واﺣﺪة ﺻﺮﯾﺤﺔ
اﳌﺪارس اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ

R4

R5

R3

R1

R2

 ١٠ﻃﺒﻘﺎت ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت
)ﻣﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﺒﻘﻲ ﺿﻤﻨﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺔ(

 ١١ﻃﺒﻘﺎت

خطاطة  .4مؤسسات السنة السادسة ابتدايئ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺣﻀﺮي
ﻗﺮوي

ﻏﯿﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﯿﺔ

اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻄﺒﻘﻲ
اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺣﺴﺐ
اﻟﻮﺳﻂ

R10
ﻃﺒﻘﺔ واﺣﺪة ﺻﺮﯾﺤﺔ
اﳌﺪارس اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ

ﻃﺒﻘﺔ واﺣﺪة ﺻﺮﯾﺤﺔ
اﳌﺪارس اﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺗﯿﺔ

R8

R9

R7

R6

R5

R4

R3

R2

R1

 ١٠ﻃﺒﻘﺎت ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت
)ﻣﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﺒﻘﻲ ﺿﻤﻨﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺔ(

 ١٢ﻃﺒﻘﺎت
 .4.2تمرير الروائز بواسطة الحاسوب

مــن أجــل متريــر الروائــز وأيضــا االســتامرات ،قــام الربنامــج
الوطنــي لتقييــم املكتســبات باللجــوء إىل تقنيــة القــراءة
األتوماتيكيــة ملعطيــات روائــز واســتامرات تالمــذة الســلك
االبتــدايئ بآلــة الســكانري ،أمــا بالنســبة للســلك اإلعــدادي فقــد
تــم اعتــاد التمريــر بواســطة الحاســوب ،وهــو تجديــد حاســم
يف هــذا التقييــم إذ ُح ِّملــت الروائــز واالســتامرات عــى حوامــل
رقميــة تــم وضعهــا رهــن إشــارة املؤسســات املعينــة بالنســبة
للتالمــذة واملدرســن ومديــري املؤسســات حتــى يجيبــوا عــن

األســئلة واملطالــب مبــارشة عــى الحاســوب .وقــد ســمح
التمريــر عــى الحاســوب باإلضافــة إىل االقتصــاد يف كلفــة الطبــع
والتصحيــح ومســك املعطيــات ،بتفــادي املشــاكل املرتبطــة
بصبيــب األنرتنيــت والســامة ورسيــة املعطيــات ،إذ تــم تجهيــز
منصــة رقميــة يف كل  USBتســتويف هــذه الــروط؛ كام ســمح
أيضــا للربنامــج بالتوفــر عــى معطيــات ال تتضمــن أخطــاء
املســك أو النســيان وتــم بفضــل هــذا الجهــد ربــح وقــت مثــن
يف الربنامــج.
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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 .5.2التجديد الثاني للبرنامج الوطني لتقييم
وتــم توزيــع املعــدالت عــى مجموعــات مــن الكفايــات (ملزيــد
المكتسبات :االنتقال من نموذج المعدل الكالسيكي
مــن التفاصيــل حــول منهجيــة بنــاء مجموعــات الكفايــات
إلى نظرية اإلجابة عن البنود/األسئلة ()TRI
انتقــل الربنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات  ،2019يف إطــار يرجــى الرجــوع إىل التقريــر املنهجــي للربنامــج الوطنــي لتقييــم
تطويــر منهجيتــه ،مــن التحليــل الكالســييك املبنــي عــى مكتســبات .)2019
املعــدالت إىل التحليــل املبنــي عــى نظريــة اإلجابــة عــن كل ســؤال أو بنــد مــن بنــود الرائــز يحيــل عــى إحــدى
األســئلة أو البنــود .ففــي التحليــل الكالســييك للمكتســبات مجموعــات الكفايــات حســب احتــال النجــاح يف اإلجابــة عنــه.
الدراســية يقــاس األداء املــدريس للتالمــذة مبعــدل نجاحهــم يف وقــد اقتــر تدخــل الخ ـراء البيداغوجيــن التخصصيــن عــى
الرائــز .والواقــع ،أن هــذا املعــدل الكالســييك (نســبة النجــاح) تخصيــص مجموعــات الكفايــات ،أي وصــف الكفايــات املحتمــل
هــو رهــن خصائــص بنــود أو أســئلة الرائــز :بالنســبة لنفــس التحكــم فيهــا اعتــادا عــى األســئلة/البنود التــي تشــكل كل
الســاكنة ،معــدل النجــاح يف رائــز متكــون مــن بنــود أو متاريــن مجموعــة مــن مجموعــات الكفايــات.
ســهلة هــو أعــى مــن معــدل النجــاح يف رائــز بنــوده صعبــة.
وهكــذا ،يــؤدي نفــس الرائــز الــذي منــرره لعينتــن مختلفتــن  .3تحليل معطيات البرنامج الوطني لتقييم
المكتسبات 2019
إىل نتائــج مختلفــة .مــا يعنــي صعوبــة الفصــل بــن املفعــول
املرتبــط بخصائــص البنــود أو األســئلة (معيــار الصعوبــة ،معيــار اعتمــدت التحاليــل يف إطــار الربنامــج الوطنــي لتقييــم
التمييــز بــن التالمــذة) ،وبــن كفايــة التالمــذة يف اإلجابــة عــن املكتســبات  2019بشــكل رئيــي عــى اســتخدام طريقــة
املربعــات الصغــرى الجزئيــة ( ،((( )PLSوعــى التحليــل العاميل،
ذلــك البنــد.
والتحليــل ثنــايئ املتغــرات ،وأيضــا عــى تحليــل االنحــدار
باإلضافــة إىل ذلــك ،تصعــب مقارنــة عينــة مــن التالمــذة بروائــز
متعــدد املســتويات.
مختلفــة ،كــا تصعــب املقارنــة بــن بنــود الروائــز حــن متــرر
وتعتــر طريقــة املربعــات الصغــرى الجزئيــة ( )PLSتقنيــة تقوم
لتالمــذة مختلفــن.
عــى اختـزال مجموعــة مــن املتغـرات التفســرية يف مــؤرشات
لجــأ تقييــم الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019إىل
تركيبيــة تســمى متغ ـرات كامنــة يتــم االشــتغال عليهــا هــي
نظريــة اإلجابــة عــن األســئلة ( )TRIالقامئــة عــى االفــراض
بالضبــط وليــس عــى املتغـرات األصليــة (التفســرية).
اآليت:
تســمح هــذه الطريقــة بتفــادي املشــاكل املرتبطــة بالتداخــل
« إن احتــال أن يجيــب تلميــذ جوابــا صحيحــا عــن ســؤال
الخطــي يف التحليــل اإلحصــايئ والعــدد املرتفــع مــن املتغـرات.
أو مطلــب يرتبــط مــن جهــة أوىل بخاصيــة أو ميــزة كامنــة يف
لهــذا الســبب اعتمدهــا الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
التلميــذ(ة) (مســتوى تحكمــه يف الكفايــة) ،ومــن جهــة أخــرى
حيــث تتضمــن اســتامرات كل مــن التالمــذة واألســاتذة
بالخصائــص الســيكومرتية للســؤال أو املطلــب (صعوبتــه
واملديريــن مئــات املتغـرات كان البــد مــن تجميــع عــدد منهــا
وقدرتــه عــى التمييــز بــن التالمــذة)».
واختزالهــا يف عوامــل محــدودة .ويتعلــق األمــر بعوامــل خصــت
يف مجــال تقييــم مكتســبات التالمــذة ،يشــكل ســلم الكفايــات املســتويات سوســيو -اقتصاديــة والثقافيــة للعائلــة ،وتوافــر
أداة تتميــز باألهميــة الخاصــة التــي تعطيهــا لتــدرج وتسلســل تكنولوجيــة املعلومــات واالتصــال يف كل مــن منــازل التالمــذة
الكفايــات املتحكمــة فيهــا يف عالقــة بتوزيــع املوضوعــات ويف املدرســة ،والدعــم االجتامعــي ،والبنيــة التحتيــة والولوجيــة،
امل ُ َق َّيمــة .مــا يســمح برســم ملمــح إجــايل للتالمــذة انطالقــا وتوافــر الوســائل الديداكتيكيــة يف املؤسســات ،واألنشــطة
مــن ميلهــم إىل التحكــم أو ال يف كفايــة معينــة أو يف مجموعــة املدرســية املوازيــة.
مــن الكفايــات.
حســب نفــس املنطــق ،تــم اســتعامل التحليــل العامــي لخلــق
يف هــذه الدراســة ،متــت معــرة املعــدالت (املهــارات) املحســوبة ســاليم يف التقديــر تخربنــا عــن املامرســات البيداغوجيــة،
حســب مقاربــة نظريــة اإلجابــة عــن األســئلة لنحصــل عــى واملنــاخ املــدريس ،واملشــاكل االجتامعيــة واملدرســية يف
معــدل  250نقطــة وعــى انحــراف معيــاري مــن  50نقطــة .املؤسســات التعليميــة .وقــد اســتند بنــاء ســاليم القيــاس هــذه
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تقرير تحليلي

عــى منــوذج املحيــط السوســيو-تربوي للمــدارس الكنديــة(((.
أمــا العوامــل التــي تــم بناؤهــا انطالقــا مــن منــوذج طريقــة
املربعــات الصغــرى الجزئيــة ومــن التحليــل العامــي ،فقــد تــم
تحليلهــا مــع متغـرات أخــرى يف دراســة معــدالت التالمــذة مــن
خــال التحليــل ثنــايئ املتغـرات والتحليــل املتنــوع املســتويات.
بالنســبة للتحليــل ثنــايئ املتغــرات والــذي هــو جــزء مــن
اإلحصــاء الوصفــي وهدفــه هــو دراســة العالقــة بــن متغريتــن،
فقــد تــم اســتخدامه يف الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
مــن أجــل تكويــن فكــرة عــن الروابــط املوجــودة بــن نتائــج
التالمــذة والعوامــل الســياقية والفرديــة مأخــوذة بانفصــال عــن
بعضهــا البعــض .وهكــذا ،تــم الربــط بــن النتيجــة املحصــل
عليهــا مــع املتغــرات والعوامــل التــي تــم اســتخراجها مــن
األجوبــة عــن أســئلة االســتامرات للتعــرف وقيــاس مفعــول
كل متغــرة مــن املتغ ـرات بالنســبة لــكل مســتوى درايس وكل
مــادة.

يظهــر التحليــل ثنــايئ املتغــرات ،بحكــم طبيعتــه ،مفعــول
متغــرة واحــدة فقــط عــى النتيجــة .والحــال أنــه ينبغــي،
يف حالــة وجــود العديــد مــن املتغــرات ،أخذهــا كلهــا بعــن
االعتبــار واســتخراج مفعولهــا األبــرز .ولحصــول ذلــك ،ال بــد من
اللجــوء إىل أحــد أنــواع التحليــل املتعــدد املتغـرات .ومــن بــن
هــذه التحليــات ،نجــد التحليــل متعــدد املســتويات ،الــذي هــو
منهــج تحليــل االنحــدار متعــدد املســتويات الخــاص باملعطيــات
املرتاتبــة حيــث تكــون املالحظــات متداخلــة يف طبقــات.
لالســتجابة لهــذا املعيــار تــم إخضــاع معطيــات الربنامــج
الوطنــي إىل منذجــة متعــددة املســتويات .وتســمح نتائــج
هــذه النمذجــة مبعرفــة العالقــة بــن املتغــرة /العامــل مــن
جهــة والنتيجــة مــن جهــة ثانيــة ،أي أنهــا تأخــذ بعــن االعتبــار
النتيجــة يف عالقــة بباقــي املتغــرات والعوامــل(((.

4. Janosz M., Bouthillier C., ″Rapport de validation du Questionnaire sur l’Environnement Socioéducatif des écoles secondaires″, Groupe de recherche
sur les environnements scolaires Université de Montréal, 2007.

 . 5تجب اإلشارة إىل أن التقرير املنهجي  PNEA 2019تتم صياغته يف استقالل عن التقرير التحلييل.
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الفصل األول.
الكفايات اللغوية والرياضية والعلمية
للتالمذة
يعتــر اكتســاب التعلــات مــن طــرف التالمــذة وتقدمهــم والقرويــة والحرضيــة ،وبــن التعليمــن العمومــي والخصــويص.
فيهــا مــن العنــارص البالغــة األهميــة يف تقديــر تطــور منظومــة
عــى مســتوى التحليــل يف هــذا الفصــل ويف عالقــة بباقــي
الرتبيــة وقيــاس درجــة فعاليتهــا.
املــواد ،ســيعتمد التحليــل املتبنــي لنظريــة اإلجابــة عــن البنــود
لقــد أظهــر البحــث منــذ ســنوات أن تعلــم اللغــة يلعــب دورا ( )TRIالتــي تســمح مبوضعــة وبتقديــر معايــر صعوبــة البنــود
أساســيا ليــس يف التحكــم اللغــوي فحســب ولكــن أيضــا يف ومســتويات كفايــات التالمــذة عــى نفــس الســلم.
اكتســاب باقــي املــواد الدراســية(((.
ويســمح هــذا التطابــق بــن مســتويات كفايــة التالمــذة داخــل
فيــا يخــص الرياضيــات والعلــوم ،وبالنظــر إىل أهميــة اكتســاب ســلم معايــر صعوبــة البنــود بتمييــز دقيــق للكفايــات املتحكــم
التالمــذة لهــذه املــواد الدراســية منــذ الســلك االبتــدايئ ،فمــن فيهــا مــن طــرف مختلــف مجموعــات التالمــذة.
املهــم أن يالحــظ أن املنظــات الدوليــة تخصــص آليــات
وأدوات لقيــاس اكتســاب الثقافــة العلميــة لــدى التالمــذة منــذ  .1كفايات التالمذة في اللغة العربية
الصغــر((( ،كــا أن أغلــب الدراســات الدوليــة املمعــرة تقيــم يعتمــد تقييــم مكتســبات التالمــذة يف اللغــة العربيــة ســواء
يف التعليــم االبتــدايئ أو يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي
مكتســبات التالمــذة اللغويــة والرياضيــة والعلميــة.
عــى قيــاس درجــة تحكمهــم يف الكفايــات يف ثالثــة مجــاالت
يحــاول الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019واملخصــص مضمونيــة هــي مجــال فهــم املكتــوب أي (القـراءة) واألنشــطة
لتقييــم مكتســبات التالمــذة يف املــواد العلميــة واللغــات أن اللغويــة (الــدرس اللغــوي) والكتابــة أي (التحريــر الكتــايب/
يجيــب عــن األســئلة اآلتيــة:
اإلنشــاء).
 ماهــي مســتويات مكتســبات التالمــذة وكفاياتهــم اللغويــة تفحــص هــذه املجــاالت املضمونيــة الثالثــة مــن خــال ســتةوالرياضيــة والعلميــة؟
مســتويات معرفيــة مهاريــة هــي املعرفــة والفهــم والتطبيــق
 كيــف ميكــن تصنيــف وترتيــب هــذه الكفايــات يف ســلم والتحليــل والرتكيــب والتقييــم (صنافــة بلــوم (.)Bloomالكفايــات وذلــك بتقييــم درجــة تحكــم التالمــذة يف املــواد بالنســبة إىل اللغــة العربيــة ،يخــص تحليــل نظريــة اإلجابــة عــن
الدراســية املعنيــة؟
البنود/األســئلة ( )TRIكفايــات الق ـراءة واللغــة يف اآلن نفســه

مــن خــال بنــود مزدوجــة ،أمــا فيــا يتعلــق بكفايــات املكتوب
 ماهي املحددات التي تؤثر يف مكتسبات التالمذة؟فقــد درســت بشــكل منفصــل مــن خــال تحليــل أنجــزه الخرباء
 ماهــي التحديــات التــي تظهــر مــن خــال نتائــج الربنامــجالرتبويــون أي املفتشــون املتخصصــون.
الوطنــي لتقييــم مكتســبات 2019؟
عىل مستوى السنة السادسة ابتدايئ:تقودنــا اإلجابــات التــي حصــل عليهــا الربنامــج الوطنــي لتقييــم
املكتســبات  PNEA2019مــن خــال أجوبــة التالمــذة عــى تــم توزيــع مهــارات تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ يف اللغــة
الروائــز إىل تقديــم شــامل ملجموعــة مــن املعــدالت والنتائــج العربيــة التــي تــم تحديدهــا بفضــل تطبيــق منهــج نظريــة
ومســتويات الكفايــات مــع إدخــال مقارنــات بنــاء عــى النــوع اإلجابــة عــن الروائــز ( ) )TRIإىل ســت مجموعــات مــن
والوســطني الحــري والقــروي ،وبــن املــدارس الجامعاتيــة الكفايــات واملهــارات للتالمــذة .وتــم متييــز كل مجموعــة مــن

1. Référence électronique Daniel Bessonnat, « Maîtrise de la langue et apprentissages disciplinaires », Revue internationale d’éducation de Sèvres [En
ligne], 19 | septembre 1998, mis en ligne le 18 avril 2013, consulté le 01 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/ries/2860 ; DOI : 10.4000/
ries.2860
2. OCDE. Mesurer les connaissances et compétences des élèves. Un nouveau cadre d’évaluation. 1999
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الكفايــات واملهــارات .وهــو مــا أعطــى توزيــع تالمــذة الســنة
السادســة ابتــدايئ حســب مســتويات الكفايــات ومجموعتهــا.
 31%مــن التالمــذة اســتوعبوا أقــل مــن  42%مــن برنامــج
اللغــة العربيــة الرســمي يف الســنة السادســة و 42%اســتوعبوا
أكــر مــن  92%مــن الربنامــج املــرح بــه.
رسم بياين  .1مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة
السنة السادسة بالنسبة املئوية ()%
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متثــل نســبة تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ العاجــزة عــن
اإلجابــة بشــكل صحيــح عــن كل أســئلة الرائــز  .2%مل يكتســب
هــؤالء التالمــذة أي مكتســب وال يتوفــرون عــى أي مــورد ،ولــو
يف حــدوده الدنيــا ،ليتابعــوا برنامــج اللغــة العربيــة الرســمي
لهــذا املســتوى الــدرايس .ويجيــب  7%مــن التالمــذة (املجموعة
األوىل) بشــكل صحيــح عــن األســئلة الخمســة األكــر ســهولة
نســبيا ضمــن أســئلة الرائــز .وهــم بالــكاد يتحكمــون يف 18%
مــن برنامــج اللغــة العربيــة للمســتوى ،ويســتطيعون تعــرف
نوعيــة النــص ،ومعنــى كلمــة مــن كلامتــه ،وفكرتــه الرئيســية،
والقيمــة التــي يــروج لهــا هــذا النــص.

أمــا تالمــذة املجموعــة الرابعــة ،فهــم ميثلــون  20%ويتحكمــون
يف  93%مــن الربنامــج ،وهــم قــادرون باإلضافــة إىل كل مــا
تقــدر عليــه املجموعــات الســابقة عــى تعــرف االســم املنقــوص
لصياغــة نكرتــه ،وتعــرف النعــت والتمييــز وخــر الناســخ
الفعــي ومواضيــع إثبــات وحــذف ألــف ابــن.
وينبغــي تســجيل أن  22%مــن تالمــذة الســنة السادســة
ابتــدايئ (املجموعــة الخامســة) تتحكــم يف  100%يف برنامــج
اللغــة العربيــة ،باإلضافــة إىل تحكمهــم يف مهــارات وكفايــات
املجموعــة الرابعــة .ويقــدرون عــى مقارنــة «النعــت والتمييــز
والناســخ الفعــي وفــق موقعهــا اإلعــرايب يف الجملــة».
حســب الوســط ،يتجــاوز معــدل تالمــذة املــدارس االبتدائيــة
الحرضيــة العموميــة يف اللغــة العربيــة مثيلــه لــدى تالمــذة
املــدارس القرويــة حيــث يصــل األول إىل  250نقطــة والثــاين
إىل  232نقطــة .أمــا تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة فقــد ســجلوا
معــدال أعــى مــن معــدل تالمــذة مــدارس الوســط القــروي ب
 7نقــط.
رسم بياين  .2مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة
السنة السادسة حسب الوسط بالنسبة املئوية ()%
28 28
27
22
19

30%

27
24

25%

22

20
18 18

20%

14

15%

8

10

10%

7
3 3
2

5

4
238 …hôb

3

2

245 á«JÉYÉª÷G ¢SQGóŸG

1

<1

5%
0%

250 »eƒªY …ö†M

أمــا املجموعــة الثانيــة املكونــة مــن  22%مــن تالمــذة املســتوى
الســادس ،فهــي قــادرة عــى تعــرف عنــارص النــص الســابق
ذكرهــا أعــاه ،ولكنهــا تســتطيع باإلضافــة إىل ذلــك الحكــم يصــل الفــارق املوجــود بــن الوســطني القــروي والحــري إىل
عــى مضمــون النــص ومتييــز االســم املقصــور عــن املمــدود  12نقطــة لفائــدة املــدارس الحرضيــة .ويبقــى معــدل تالمــذة
واملنقــوص واشــتقاق اســم املــكان مــن الفعــل الثــايث.
املــدارس القرويــة املحــدد يف  238نقطــة أقــل مــن املتوســط
الوطنــي يف حــن متكــن تالمــذة املــدارس الحرضيــة مــن
عكــس ذلــك ،فــإن تالمــذة املجموعــة الثالثــة ،وهــم حــوايل
الحصــول عــى املعــدل الوطنــي املتمثــل يف  250نقطــة.
 27%يتحكمــون يف أكــر مــن ثلثــي الربنامــج الرســمي بحــوايل
 70%منــه .إضافــة إىل كفايــات املجموعــة الثانيــة ،فتالمــذة أمــا فيــا يخــص مجموعــات الكفايــات ،فــإن تالمــذة الوســط
هــذه املجموعــة ،أي املجموعــة الثالثــة قــادرون عــى إنجــاز القــروي يرتكــزون أكــر مــن تالمــذة الوســط الحــري يف
عمليــات الــرف والتحويــل.
املجموعــات الثــاث األوىل األقــل أداء ،يف حــن أن تالمــذة
الوســط الحــري يتفوقــون يف املســتويات األكــر أداء .وهكــذا
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
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إذا كان  42%مــن تالمــذة الوســط الحــري قــد اســتوعبوا
عمليــا مجمــوع الربنامــج املســطر يف اللغــة العربيــة (أكــر مــن
 ،)92%فــإن هــذه النســبة ال تصــل إال إىل  32%يف الوســط
القــروي .واملالحظــة التــي ميكــن اإلدالء بهــا يف هــذا الســياق،
وانطالقــا مــن هــذه النتائــج ،هــي أن أداء تالمــذة الوســط
القــروي يف اللغــة العربيــة أداء ضعيــف مقارنــة بــأداء تالمــذة
الوســط الحــري.

األقــل أداء .والواقــع أنــه إذا كان  42%مــن تالمــذة التعليــم
الخصــويص ينتمــون إىل مجموعــة الكفايــات األكــر أداء ،فــإن
هــذه النســبة ال تتجــاوز  22%عنــد تالمــذة املــدارس الحرضيــة
العموميــة إذ يتحكــم ثلثــا تالمــذة املــدارس الخصوصيــة ()65%
عمليــا يف كل الربنامــج الــدرايس (أكــر مــن  )92%للغــة العربيــة
املســطر للســنة السادســة ابتــدايئ مقابــل  42%مــن التالمــذة
الذيــن يدرســون يف املــدارس الحرضيــة العموميــة .وهكــذا مييــل
الفــارق بــن منطــي التعليــم العمومــي والخصــويص إىل التعمــق
مــع ارتفــاع مســتويات الكفايــات.

إضافــة إىل ذلــك ،فــإن تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة لهــم أداء
أحســن مــن أداء تالمــذة املــدارس القرويــة مبعــدل أكــر يتمثــل
يف  245نقطــة مقابــل  238نقطــة .ويتحكــم  37%مــن تالمــذة أمــا النتائــج مــن حيــث العالقــة بالنــوع ،فتظهــر بــأن التلميذات
املــدارس الجامعاتيــة عمليــا يف مجمــوع برنامــج اللغــة العربيــة يتقدمــن يف األداء عــى التالميذ.
املســطر لهــذا املســتوى ،مقابــل  32%مــن زمالئهــم القرويــن
حققــت تلميــذات الســنة السادســة ابتــدايئ معــدل  255نقطة
الذيــن يدرســون يف املــدارس غــر الجامعاتيــة.
يف اللغــة العربيــة ،وهــو معــدل يتجــاوز املعــدل الوطنــي ب
يتحكــم تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن يدرســون يف  5نقــط ،يف حــن أن املعــدل املحصــل لــدى التالميــذ هــو 245
املــدارس الخصوصيــة بشــكل أفضــل يف اللغــة العربيــة ( 279نقطــة أي أقــل مــن  5نقــط مــن املعــدل الوطنــي.
نقطــة) مقارنــة مــع تالمــذة املــدارس العموميــة الحرضيــة
رسم بياين  .4مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة
( 250نقطــة).
السنة السادسة حسب النوع بالنسبة املئوية ()%
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تظهــر املقارنــة بــن مكتســبات تالمــذة املــدارس العموميــة يف
الوســط الحــري وتالمــذة املــدارس الخصوصيــة يف مــادة اللغــة
العربيــة ،أن تالمــذة املــدارس الحرضيــة العموميــة حصلــوا عــى
املعــدل الوطنــي املتمثــل يف ( 250نقطــة) مقابــل ( 279نقطــة)
عنــد تالمــذة املــدارس الخصوصيــة .وهــو مــا يرتجــم بفــارق 29
نقطــة لفائــدة تالمــذة مــدارس التعليــم الخصــويص.
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يؤكــد الفــارق املتمثــل يف  10نقــط بــن التلميــذات والتالميــذ
تقدمــا واضحــا ملكتســبات التلميــذات يف اللغــة العربيــة مقارنــة
مبكتســبات التالميــذ .يســجل أيضــا أن نفــس النســبة ســواء عنــد
الفتيــات أو الفتيــان ( )27%قــد اســتوعبت  70%مــن برنامــج
اللغــة العربيــة للســنة السادســة ابتــدايئ .عكــس ذلــك ،إذا
كانــت نســبة  46%مــن التلميــذات تتحكــم عمليــا يف مجمــوع
برنامــج اللغــة العربيــة للمســتوى املعنــي (أكــر مــن ،)92%
فــإن هــذا التحكــم ال يصــل إال إىل  38%بالنســبة للتالميــذ.

وحــن نقــارن بــن مجموعــات الكفايــات ،فــإن التعليــم يف نهايــة الســلك االبتــدايئ يصــل الفــارق بــن الجهــة األعــى
العمومــي يكــون أكــر حضــورا يف مجموعــات الكفايــات أداء نســبيا يف اللغــة العربيــة والجهــة األدىن أداء يف نفــس
املــادة إىل  21نقطــة.
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رسم بياين  .5أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ عمومي
دون الجامعايت حسب الجهة
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وحدهــم تالمــذة جهــة الربــاط ســا القنيطــرة والجهــة الرشقيــة
وجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،حصلــوا يف اللغــة العربيــة
عــى معــدل يتجــاوز املعــدل الوطنــي العمومــي ( 245نقطــة)،
أي بالتتــايل  ،256 ،258وأخــرا  249نقطــة .وحصــل تالمــذة
جهــة الــدار البيضــاء -ســطات عــى  244نقطــة فقــط ،وهــو
معــدل يقــرب مــن املعــدل الوطنــي يف التعليــم العمومــي
( 245نقطــة).
أمــا تالمــذة جهــات ســوس -ماســة واألقاليــم الجنوبيــة ،فقــد
ســجلوا نفــس املعــدل تقريبــا  243نقطــة .وســجل تالمــذة
جهتــي بنــي مالل-خنيفــرة ودرعة-تافياللــت نفس املعــدل 241
نقطــة .وحصــل تالمــذة جهتــي فاس-مكنــاس ومراكــش -آســفي
عــى املعــدالت األدىن أي حــوايل  238و 237نقطــة بالتتــايل.
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رسم بياين  .6مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة السنة السادسة ابتدايئ عمومي دون الجامعايت بالنسبة املئوية ()%
18

19

16

27

19

16
16

30

19

10

26

19

19
17

16

2 7

»Ø°SBG-¢ûcGôe

27
26
24

29
22

18

22
26

22
23

21
80%

25

5

4

1 6

19
20

40%
3

10

3

IôØ«æN-∫Óe »æH

2

4
2 5

á«böûdG á¡÷G

8

20%
1

Iô£«æ≤dG-Ó°S-•ÉHôdG
¢SÉæµe-¢SÉa

10

30
60%

9

2

äÉ£°S-iÈµdG AÉ°†«ÑdG QGódG

19

26

23
120%

10

3

âdÓ«aÉJ-áYQO

26

26

29

100%

27

8

3

á°SÉe-¢Sƒ°S

34
18

16

27

8

3

á«Hƒæ÷G º«dÉbC’G

24

27

17

8

3

»JÉYÉªL ÒZ »eƒªY

3

áª«°ù◊G-¿Gƒ£J-áéæW

0%
<1

املصدر :معطيات دراسة PNEA2019

اســتطاع أكــر مــن نصــف تالمــذة جهــة الربــاط ســا القنيطــرة -عىل مستوى السنة الثالثة من السلك الثانوي اإلعدادي.
بقليــل أي ( )51%اســتيعاب تقريبــا مجمــوع برنامــج اللغــة
تــم توزيــع مهــارات تالمــذة الســنة الثالثــة مــن اإلعــدادي
العربيــة للســنة السادســة ابتــدايئ (أكــر مــن  ،)92 %وحصــل
يف اللغــة العربيــة إىل ســت مجموعــات مــن الكفايــات ،وتــم
نفــس الــيء لتالمــذة الجهــة الرشقيــة  45%وجهــة تطــوان
توصيــف وتعريــف كفايــات كل مجموعــة مــن مجموعــات
الحســيمة  .44%وســجل تالمــذة جهــة مراكــش أســفي األداء
الكفايــات وضبطهــا.
األضعــف عــى مســتوى معدل اســتيعاب برنامــج اللغــة العربية
للســنة السادســة ابتــدايئ  .29%كــا ســجل ثلــث تالمــذة باقــي اســتوعب نســبة  46%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي
أقــل مــن  36%مــن برنامــج اللغــة العربية املســطر للمســتوى
الجهــات مــن جهتهــم أداء ضعيفــا يف اللغــة العربيــة.
مقابــل  10%مــن التالمــذة الذيــن اســتوعبوا أكــر مــن 90%
مــن الربنامــج.

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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رسم بياين  .7مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة
السنة الثالثة ثانوي إعدادي بالنسبة املئوية ()%
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يطــرأ عــى االســم املمــدود عنــد النســبة إليــه.
أمــا فيــا يتعلــق ب  14%مــن التالمــذة الذيــن يشــكلون
املجموعــة الرابعــة مــن الكفايــات ،فهــم يتحكمــون يف 83%
مــن برنامــج اللغــة العربية؛ وهــم قــادرون باإلضافــة إىل متكنهم
مــن قــدرات ومهــارات الصنــف الثالــث ،عــى التعــرف عــى
املقابــل لكلمــة يف النــص مــع األخــذ بعــن االعتبــار الســياق.
وعــى مســتوى اللغــة ،هــم قــادرون أيضــا عــى متييــز اســم
الفاعــل واســم املفعــول داخــل الجملــة والحالــة التــي يكــون
فيهــا االســم املنــادى مرفوعــا مــن ضمــن مجموعــات مــن
الحــاالت.
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أمــا املجموعتــن الخامســة ( )5%والسادســة ( ،)5%فتتحكــان
تقــدر نســبة التالمــذة الذيــن مل يســتطيعوا اإلجابــة عــن أي بنــد يف  92%و 100%عــى التتــايل مــن برنامــج اللغــة العربيــة
مــن بنــود الروائــز بـــ  .5%ومل يحصــل هــؤالء التالمــذة عــى أي للســنة الثالثــة إعــدادي.
مكتســب يف التعليــم االبتــدايئ وال عــى املســتلزمات اللغويــة
تظهــر املقارنــة بــن مكتســبات التالمــذة يف اللغــة العربيــة
الرضوريــة للتمكــن مــن متابعــة دراســة برنامــج اللغــة العربيــة
حســب الوســط التأخــر الــذي يعرفــه تالمــذة الوســط القــروي
املســطر يف الســنة الثالثــة إعــدادي .أمــا تالمــذة املجموعــة
مقارنــة بتالمــذة الوســط الحــري حيــث تبقــى النتيجــة
األوىل ،وميثلــون  ،10%فهــم قــادرون عــى تعــرف املعلومــات
مطابقــة لتلــك املســجلة عــى مســتوى نهايــة الســلك االبتــدايئ
الرصيحــة املتضمنــة يف النــص ،وتربيــر منــع كلمــة مصابيــح
أي بفــارق يصــل إىل  12نقطــة.
مــن الــرف وتفســر حــذف نــون (متعــددون) عنــد ورودهــا
مضافــا يف جملــة .وهــو مــا ميثــل تقريبــا  17%مــن برنامــج رسم بياين  .8مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة
السنة الثالثة إعدادي حسب الوسط بالنسبة املئوية ()%
اللغــة العربيــة املســجل يف الســنة الثالثــة إعــدادي أي الجــزء
40
األكــر ســهولة يف هــذا الربنامــج.
أمــا تالمــذة املجموعــة الثانيــة مــن الكفايــات ،فيمثلــون 31%
مــن التالمــذة ويتحكمــون يف حــوايل ثلــث برنامــج اللغــة
العربيــة للمســتوى الــدرايس ( .)33%وهــم قــادرون باإلضافــة
إىل التحكــم يف مهــارات وكفايــات املجموعــة األوىل ،تعــ ّرف
نوعيــة النــص واالختيــار بــن مختلــف وجهــات النظــر وتعــرف
كرونولوجيــة األحــداث.
أمــا  30%مــن تالمــذة اإلعــدادي الذيــن ينتمــون إىل املجموعــة
الثالثــة مــن مجموعــات الكفايــات ،فإنهــم يتحكمــون تقريبــا يف
ثلثــي برنامــج اللغــة العربيــة املســطر ( .)67%هــؤالء التالمــذة
باإلضافــة إىل تحكمهــم يف قــدرات وكفايــات املجموعــة الثانيــة،
فإنهــم قــادرون عــى التعــرف عــى مكانــة الشــخصية الرئيســية
يف النــص ومختلــف مميزاتهــا ،وأن يحيلــوا عــى معنــى الكلمــة
يف ســياقها ،وأن يتعرفــوا مــكان األحــداث يف الــرد ،وعــى
الجملــة التــي تلخــص املعنــى؛ كــا أنهــم قــادرون عــى التعــرف
عــى أســلوب التعجــب مــن فعــل يــدل عــى اللــون وتحديــد
الفعــل الثــايث الــذي يصــاغ منــه اســم التفضيــل والتغيــر الــذي
16
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يعتــر أداء تالمــذة اإلعــدادي القرويــن أضعــف بشــكل واضــح
مــن أداء تالمــذة الوســط الحــري ،إذ تصــل نقطتهــم إىل 237
نقطــة مقابــل  249نقطــة لفائــدة تالمــذة الوســط الحــري.
ثــم إذا كان  9%مــن تالمــذة اإلعــدادي يف الوســط الحــري
يتحكمــون عمليــا يف مجمــوع برنامــج اللغــة العربيــة ،فــإن
هــذه النســبة ال تصــل ســوى إىل  5%عنــد تالمــذة الثانــوي
اإلعــدادي بالوســط القــروي.

يعتــر الفــارق يف اللغــة العربيــة بــن الثانويــات اإلعداديــة
الحرضيــة الخصوصيــة والثانويــات الحرضيــة العموميــة فارقــا
هامــا ،إذ ينتقــل مــن فــارق  29نقطــة يف الســنة السادســة
ابتــدايئ إىل  51نقطــة يف الســنة الثالثــة إعــدادي.

رسم بياين  .10مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة
السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب النوع بالنسبة املئوية ()%
37
32
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رسم بياين  .9مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة
السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب منط التعليم بالنسبة
املئوية ()%
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 10وهكــذا تتجــاوز الفتيــات ،ب  260نقطــة ،املعــدل الوطنــي
5
4
 5 2 4 2ب  10نقــط ،يف حــن أن التالميــذ يبقــون ب  240نقطــة دون
0
املعــدل الوطنــي ب  10نقــط .ويؤكــد فــارق  20نقطــة لفائــدة
<1
1
2
3
4
5
6
الفتيــات ،التقــدم الواضــح للتلميــذات عــى التالميــذ .وهكــذا،
249 »eƒªY …ö†M
300 »°Uƒ°üN
فــإن الفــارق بــن نســبة الفتيــات اللــوايت تتحكمــن عمليــا يف
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
مجمــوع برنامــج اللغــة العربيــة للســنة الثالثــة إعــدادي يصــل
يصــل أداء التالمــذة الذيــن يدرســون يف مؤسســات حرضيــة
إىل  11%مقابــل  5%فقــط لــدى تالميــذ نفــس املســتوى.
خصوصيــة يف اللغــة العربيــة إىل  300نقطــة يف حــن يرتاجــع
أداء زمالئهــم الذيــن يدرســون يف إعداديــات حرضيــة عموميــة يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي ،يصــل الفــرق املوجــود
إىل  249نقطــة .ويــزداد الفــارق عــى مســتوى درجــة التحكــم بــن الجهــة األعــى أداء واألدىن أداء يف اللغــة العربيــة إىل 19
يف برنامــج اللغــة العربيــة بــن منطــي التعليــم الخصــويص نقطــة.
والعمومــي باالنتقــال مــن الســلك االبتــدايئ إىل الســلك الثانــوي وحدهــم تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي الذيــن يدرســون يف
اإلعــدادي.
الثانويــات اإلعداديــة العموميــة بــكل مــن جهــة سوس-ماســة،

وإذا كانــت نســبة  9%فقــط مــن تالمــذة املجموعتــن الرابعــة
والخامســة التــي تنتمــي إىل املؤسســات اإلعداديــة الحرضيــة
العموميــة تتحكــم عمليــا يف مجمــوع برنامــج اللغــة العربيــة
(أكــر مــن  ،)90%فــإن هــذه النســبة تصــل إىل  38%مــن
التالمــذة بالنســبة إىل اإلعداديــات الخصوصيــة .وبالتــايل ،فــإن
الفــارق بــن منطــي التعليــم مييــل إىل أن يتســع أكرث يف املســتوى
الثانــوي اإلعــدادي.

والجهــة الرشقيــة ،وجهــات الجنــوب ،اســتطاعوا الحصــول عــى
معــدالت تتجــاوز املعــدل الوطنــي يف التعليــم العمومــي
املتمثــل يف  245نقطــة ،حيــث حصلــوا بالتــوايل عــى معــدالت
 255و 253و .249وبقــي أداء تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي
بجهتــي فــاس -مكنــاس ومراكش-آســفي يف حــدود املعــدل
الوطنــي املتمثــل يف ( 245نقطــة).

يتضاعــف الفــارق يف اللغــة العربيــة بــن التلميــذات والتالميذ
مــن  10نقــط يف الســنة السادســة ابتــدايئ إىل  20نقطــة يف
الســنة الثالثــة إعــدادي لفائــدة الفتيــات.

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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رسم بياين  .11أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي يف اللغة العربية حسب الجهة
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مــن املهــم مالحظــة أن الفــرق يف اللغــة العربيــة بــن الجهــة (جهــة سوس-ماســة) يصــل إىل  19نقطــة.
األعــى أداء (جهــة بنــي مالل-خنيفــرة) والجهــة األدىن أداء
رسم بياين  .12مجموعات الكفايات يف اللغة العربية لتالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حسب الجهة بالنسبة املئوية ()%
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والخالصــة هــي أن نســبة التالمــذة الذيــن يتحكمــون بشــكل ويفحــص املجــال األول والثــاين مــن خــال ســتة مســتويات
كامــل يف برنامــج اللغــة العربيــة تــراوح مــا بــن  2%و 6%معرفيــة ومهاريــة هــي :املعرفــة ،والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليل،
والرتكيــب ،والتقييــم.
حســب الجهــات.
 .2كفايات التالمذة في اللغة الفرنسية

يقــوم تقييــم مكتســبات التالمــذة يف اللغــة الفرنســية ســواء يف
التعليــم االبتــدايئ أو يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي عــى
قيــاس درجــة تحكمهــم يف الكفايــات يف ثالثــة مجــاالت هــي
مجــال فهــم املكتــوب (القــراءة) ،ومجــال األنشــطة اللغويــة
(الــدرس اللغــوي) ومجــال الكتابــة (التحريــر الكتــايب :اإلنشــاء).

18

تقرير تحليلي

وخــص التحليــل مــن خــال نظريــة اإلجابــة عــن البنود/األســئلة
( )TRIكفايــات القــراءة واللغــة يف اآلن نفســه ألنهــا بنــود
مزدوجــة .أمــا فيــا يتعلــق بتقييــم كفايــات الكتابــة اإلنشــائية،
فقــد درســت بشــكل منفصــل مــن خــال تحليــل أنجــزه الخرباء
الرتبويــون (املفتشــون املتخصصــون) .ويســمح هــذا التحليــل
بتحديــد معايــر صعوبــة البنــود ومســتويات كفايــات التالمــذة

وتقديرهــا عــى نفــس الســلم للتمييــز الدقيــق بــن الكفايــات
املتحكــم فيهــا مــن طــرف مختلــف مجموعــات التالمــذة.

التوضيحيــة للصــورة املصاحبــة للنــص وإحســاس شــخص مــن
شــخوص النــص ،والتعــرف عــى صيغــة األمــر ،ومتييــز األفعــال
الضمرييــة املنعكســة ( )verbes pronominauxعــن األفعــال
غــر الضمرييــة (  )verbes non pronominauxوتعــرف كلمــة
مكونــة مــن بادئــة ( )préfixeوالحقــة ( ،) suffixeوقاعــدة
حكــم اتفــاق الصفــة مــع االســم املتصلــة بــه يف الجملــة
االســمية ( .)règle d’accord de l’adjectif qualificatifومتثــل
هــذه املضامــن  54%مــن برنامــج اللغــة الفرنســية للســنة
السادســة ابتــدايئ.

املــوارد اللغويــة املطلوبــة ملتابعــة دروس اللغــة الفرنســية
املربمجــة يف الســنة السادســة ابتــدايئ 12% .فقــط مــن تالمــذة
نهايــة الســلك هــم مــن اســتوعبوا مجمــوع الربنامــج الــدرايس.

أمــا بخصــوص  12%مــن تالمــذة الســنة السادســة الذيــن
يشــكلون املجموعــة الخامســة ،فهــم يتملكــون كفايــات
املجموعــة الرابعــة ،ويســتطيعون باإلضافــة إىل ذلــك ،متييــز
فعــل ينتمــي إىل املجموعــة الثانيــة ( ،)2ème groupeأي
التمييــز بــن الفعــل الــذي ينتهــي يف املصــدر املضــارع ب
 irوفعــل ينتمــي للمجموعــة الثالثــة ()3ème groupe
أي ينتمــي لبقيــة األفعــال غــر املنتميــة للمجموعتــن
(األفعــال الشــاذة) ؛ ومييــزون املفعــول بــه غــر املبــارش (le
 )complément d’objet indirectعــن املفعــول بــه املبــارش
()le complément d’objet direct؛ و يربطــون الفعــل
والفاعــل بالنعــت مــن حيــث التذكــر والتأنيــث باملفعــول
بــه املبــارش إذا كان مقدمــا عليهــا يف الجملــة؛ وكتابــة
الضمــر ( )leurبشــكل صحيــح ســواء كان نعــت نســبة
( )adjectif possessifأو ضمــرا ( )pronom personnel؛
وجمــع أســاء منتهيــة ب « »ailو ب « .»alوهكــذا يتحكــم
تالمــذة هــذه املجموعــة يف مجمــوع الربنامــج الرســمي للغــة
الفرنســية الخــاص باملســتوى الســادس.

عىل مستوى السنة السادسة ابتدايئ:
تــم توزيــع مهــارات وكفايــات تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ
التــي تــم اكتســابها يف اللغــة الفرنســية إىل ســت مجموعــات
مــن الكفايــات .كــا تــم متييــز مهــارات كل مجموعــة بشــكل
دقيــق.

رسم بياين  .13مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة
السنة السادسة بالنسبة املئوية ()%
بالنســبة إىل  17%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ
30
(املجموعــة الرابعــة) ،فهــم يتحكمــون يف  81%مــن الربنامــج
30
28
الرســمي يف اللغــة الفرنســية ،وهــم قــادرون ،باإلضافــة إىل
25
تحكمهــم يف قــدرات املجموعــة الثالثــة ،عــى تعــرف نوعيــة
20
النــص ،واســتنتاج معنــى كلمــة يف ســياقها ،وتع ـ ّرف الكلــات
17
15
املتجانســة أو املتامثلــة لفظــا واملختلفــة معنــى ورســا
12
( ،)homophones grammaticauxواملرادفــات ،والتمييــز بــن
9
10
وظيفــة الصفــة أو النعــت ( )fonction d’attributووظيفــة
4
5
اللقــب ( ،)la fonction épithèteوالكتابــة اإلمالئيــة الصحيحــة
0
ألســاء تتضمــن الحرفــن « ،»ouوترصيــف فعــل مــن أفعــال
<1
1
2
3
4
5
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املجموعــة األوىل -التــي تنتهــي يف املصــدر املضــارع ب er-
مل يكتســب  41%مــن التالمــذة ،طــوال الســنوات الســابقة )1er groupe ،يف املــايض املركــب (.)passé composé

تظهــر نتائــج اللغــة الفرنســية أن  4%مــن تالمــذة الســنة
السادســة ابتــدايئ مل يســتطيعوا اإلجابــة عــن أي ســؤال مــن
أســئلة الرائــز ،وأن  9%منهــم نجحــوا يف اإلجابــة عــن ســؤال
واحــد فقــط .يف حــن اســتطاع  28%مــن التالمــذة اإلجابــة عــن
ثالثــة أســئلة .وهــذه الفئــة األخــرة مــن التالمــذة اســتطاعت
بالــكاد فهــم مكانــة الشــخوص يف نــص رسدي قصــر ،ومعنــى
كلمــة يف ســياقها النــي ،وبالــكاد اســتطاعت التعبــر عــن
عالقــة منطقيــة ســببية .ومتثــل هــذه املكتســبات جميعهــا
حــوايل  8%مــن برنامــج اللغــة الفرنســية الرســمي ،أي الجــزء
األكــر ســهولة.
مــن ناحيــة أخــرى ،يتحكــم تالمــذة املجموعــة الثالثــة (،)30%
يف املهــارات والقــدرات التــي تتحكــم فيهــا املجموعــة الثانيــة،
باإلضافــة إىل كونهــم قادريــن عــى تحديــد مرجعيــة النــص
(الكاتــب ،املؤلــف الــذي اقتطــع منــه النــص) ،وفهــم الوظيفــة

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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رسم بياين  .14مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة رسم بياين  .15مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة
السنة السادسة حسب منط التعليم بالنسبة املئوية ()%
السنة السادسة حسب الوسط بالنسبة املئوية ()%
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تظهــر املقارنــة حســب الوســط أن أداء التالمــذة الذيــن
يدرســون مبؤسســات الوســط الحــري يكــون يف نهاية الســلك
االبتــدايئ ،أحســن قليــا يف اللغــة الفرنســية ( 246نقطــة) مــن
أداء تالمــذة الوســط القــروي ( 236نقطــة) .وبالنســبة لتالمــذة
الوســط القــروي ،فــإن االنتــاء ملدرســة جامعاتيــة قــد يرفــع
نســبة التالمــذة الذيــن يتحكمــون يف مجمــوع برنامــج اللغــة
الفرنســية الرســمي إىل مــا بــن  6%و.9%

يعتــر أداء تالمــذة التعليــم االبتــدايئ الخصــويص مبجمــوع
 293نقطــة أحســن مــن أداء زمالئهــم الذيــن يدرســون يف
مؤسســات التعليــم العمومــي الحــري الذيــن مل يتجــاوزوا
 246نقطــة .وبهــذا يصــل الفــرق املســجل بــن مؤسســات
العمومــي والخصــويص إىل  47نقطــة لفائــدة مؤسســات التعليم
الخصــويص .وال ميكــن إرجــاع هــذا الفــارق إىل األهميــة التــي
توليهــا مؤسســات التعليــم الخصــويص إىل اللغــة الفرنســية
فقــط ،فالفــارق بينهــا ،يصــل يف اللغــة العربيــة إىل  29نقطــة.
وبالتــايل فــإن الفــارق الــذي ميكــن إرجاعــه إىل التعامــل
التفضيــي للمــدارس الخصوصيــة مــع اللغــة الفرنســية ال
يتجــاوز  18نقطــة.

مل يســتطع التالمــذة القرويــون والحرضيــون الوصــول إىل
املعــدل الوطنــي يف اللغــة الفرنســية واملتمثــل يف  250نقطــة.
غــر أن أداء تالمــذة مــدارس الوســط الحــري ( 246نقطــة)
هــو أفضــل نوعــا مــا مقارنــة بــأداء تالمــذة مــدارس الوســط
القــروي ( 238نقطــة).
وتصــل نســبة التالمــذة الذيــن اســتوعبوا مجمــوع الربنامــج
وهكــذا ،تبقــى الفروقــات بــن مجموعــات الكفايــات عمليــا الرســمي يف اللغــة الفرنســية إىل  34%يف املــدارس االبتدائيــة
هــي نفســها ســواء يف الوســط القــروي أو الوســط الحــري .الخصوصيــة ،مقابــل  10%فقــط مــن تالمــذة املــدارس
فقــط  14%مــن تالمــذة الوســط القــروي ،و 17%مــن تالمــذة العموميــة يف الوســط الحــري .ويــزداد الفــارق بــن الوســطني
الوســط الحــري يتحكمــون يف  81%مــن الربنامــج الرســمي اتســاعا حــن يرتفــع مســتوى كفايــات التالمــذة.
للغــة الفرنســية .وال يتحكــم يف مجمــوع الربنامــج ســوى  6%يف نهايــة الســلك االبتــدايئ ،يكــون أداء التلميــذات يف اللغــة
مــن تالمــذة القــروي ،و 10%مــن تالمــذة مؤسســات الوســط الفرنســية أحســن مــن أداء التالميــذ مبعــدل  254مقابــل 247
الحــري.
نقطــة.

وعــى مســتوى آخــر ،فــإن  9%مــن التالمــذة الذيــن يدرســون
باملــدارس الجامعاتيــة هــم الذيــن اســتوعبوا مجمــوع الربنامــج
مقابــل  6%مــن تالمــذة املــدارس القرويــة غــر الجامعاتيــة.
تتقــدم املــدارس االبتدائيــة الخصوصيــة املــدارس العموميــة
الحرضيــة مبعــدل  293مقابــل  246نقطــة.
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تقرير تحليلي

رسم بياين  .16مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة
السنة السادسة حسب النوع بالنسبة املئوية ()%
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رسم بياين  .17أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ عمومي دون
الجامعايت يف اللغة الفرنسية حسب الجهة
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بحصــول تلميــذات الســنة السادســة ابتــدايئ عــى معــدل 254
نقطــة يف الفرنســية ،يكــون أداؤهــن أفضــل نســبيا مــن أداء
تتقــدم جهــة الربــاط -ســا-القنيطرة ب ( 263نقطــة) بشــكل
التالميــذ ( 247نقطــة) بفــارق  7نقــط لفائدتهــن .كــا أن14%
كبــر عــن باقــي الجهــات .أمــا تالمــذة املــدارس العموميــة
منهــن اســتوعنب مجمــوع الربنامــج الــدرايس ملســتواهن مقابــل
املنتميــة للجهــة الرشقيــة ،وجهتــي كل مــن فاس-مكنــاس،
 11%فقــط بالنســبة للتالميــذ.
وطنجة-تطوان-الحســيمة ،فقــد حصلــوا عــى التــوايل عــى ،248
يف نهايــة الســلك االبتــدايئ ،يصــل الفــرق بــن الجهــة األعــى  244 ،245نقطــة ،وبذلــك تجــاوزوا املعــدل الوطنــي العمومــي.
أداء نســبيا والجهــة األدىن أداء إىل  32نقطــة
أمــا املعــدالت املســجلة يف جهــة الــدار البيضاء-ســطات (،)241
ويف الجهــة الجنوبيــة ( ،)240وجهــة سوس-ماســة ( ،)239فهــي
قريبــة جــدا مــن املعــدل الوطنــي العمومــي .وتبقــى جهــات
درعة-تافاللــت ( ،)233ومراكش-آســفي ( ،)232وبنــي مــال-
خنيفــرة ( )231جــد بعيــدة عــن املعــدل الوطنــي.
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019

رسم بياين  .18مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة السنة السادسة ابتدايئ عمومي دون الجامعايت حسب الجهة
بالنسبة املئوية ()%
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تصــل نســبة تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ التــي تتحكــم يف املجموعــة الثانيــة ،تعــرف ظــرف زمــان ،وتنظيــم مقاطــع نصيــة
الربنامــج الرســمي للغــة الفرنســية إىل  17%يف جهــة الربــاط -لتكويــن رســالة شــخصية باســرجاع بنيتهــا األصليــة .والواقــع
ســا-القنيطرة ،وإىل  12%يف جهــة فاس-كنــاس ،مقابــل فقــط أن هــؤالء التالمــذة يتحكمــون يف  20%مــن الربنامــج الرســمي
للغــة الفرنســية ،أي يف الجــزء األســهل فيــه.
 5%يف جهتــي الــدار البيضاء-ســطات وفاس-مكنــاس.
عىل مستوى السنة الثالثة من السلك الثانوي اإلعدادي.
 76%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي اســتوعبوا أقــل
مــن  21%مــن الربنامــج الرســمي للغــة الفرنســية الخــاص
باملســتوى ،مقابــل  11%مــن التالمــذة الذيــن اســتوعبوا 91%
مــن الربنامــج.
يف هــذا املســتوى ،تــم توزيــع مهــارات تالمــذة الســنة الثالثــة
إعــدادي إىل ســت مجموعــات للكفايــات واملهــارات حيــث تــم
متييــز دقيــق لكفايــات كل مجموعــة مــن املجموعــات الســت.
رسم بياين  .19مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة
السنة الثالثة ثانوي إعدادي بالنسبة املئوية ()%
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تظهــر النتائــج أن  3%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي مل
يســتطيعوا اإلجابــة عــن أي ســؤال مــن أســئلة الرائــز بشــكل
صحيــح .وأجــاب حــوايل عــر التالمــذة ( )11%عــن ســؤال
واحــد فقــط وبالــكاد اســتطاعوا اســتخراج معلومــة رصيحــة يف
بدايــة الــرد.

يشــكل  11%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي املجموعــة
الرابعــة ،وهــي باإلضافــة عــى تحكمهــا يف قــدرات وكفايــات
املجموعــة الثالثــة ،قــادرة عــى فهــم ردود فعــل الشــخوص،
وعالقاتهــم ومشــاعرهم ،ووجهــة النظــر الســارد يف رسد قصــر؛
كــا يقــدرون عــى تحليــل وضعيــة تواصليــة لتحديــد املتلفــظ
املرســل أو اســتنتاج أحاســيس شــخصية مــن شــخصيات الــرد،
والتعبــر بشــكل صحيــح عــن العالقــات املنطقيــة كالســبب
والغايــة والفجائيــة؛ ويقــدرون عــى اســتخدام الروابــط (les
 )coordonnantsوفهــم معنــى كلمــة يف ســياقها أو اســتخالصه
مــن خــال معلومــة مضمــرة يف النــص؛ ويســتطيعون كذلــك
التعبــر عــن وجهــة نظرهــم بخصــوص ســلوك شــخصية مــن
شــخوص الــرد .وهــي املضامــن واملهــارات التــي متثــل 72%
مــن الربنامــج الرســمي للغــة الفرنســية.
ينبغــي تســجيل أن عــر التالمــذة ( )10%يتحكمــون يف 92%
مــن الربنامــج الرســمي ،وهــم ،باإلضافــة إىل كونهــم يتحكمون يف
مهــارات وكفايــات املجموعــة الرابعــة ،قــادرون عــى التعبري عن
العالقــات املنطقيــة للــرط واالســتثناء واالف ـراض (rapports
)logiques de concession et d’hypothèse؛ كــا يقــدرون
عــى متييــز منــط أفعــال صيغــة الشــك ()le mode subjonctif
عــن باقــي أمنــاط الفعــل األخــرى؛ ويقــدرون عــى توظيــف
اســم الصفــة أو النعــوث ( )les adjectifs qualificatifsلتمييــز
شــخص مــن شــخوص الــرد أو الحكايــة .أمــا نســبة التالمــذة
الذيــن يتحكمــون يف مجمــوع برنامــج اللغــة الفرنســية الرســمي
لنهايــة الســلك اإلعــدادي ،فهــي ال تتعــدى  .1%ويرجــع هذا إىل
القــول إن حــوايل عــر التالمــذة ( )11%هــم الذيــن يتحكمــون
عمليــا يف مجمــوع برنامــج اللغــة الفرنســية يف الســنة الثالثــة
إعــدادي.

تزيــد نســبة التالمــذة الذيــن يبقــون عنــد حــدود تعيــن
معلومــة رصيحــة ومرجعيــة النــص كاســم املؤلــف ونــوع يــزداد الفــرق بــن املــدارس االبتدائيــة القرويــة واملــدارس
العمــل األديب الــذي اقتطــف منــه النــص ،أي مــا ميثــل حــوايل الحرضيــة يف اللغــة الفرنســية لينتقــل مــن  8نقــط يف الســنة
 12%مــن الربنامــج الرســمي للغــة الفرنســية ،قليــا عــن ثلــث السادســة ابتــدايئ إىل  12نقطــة يف الســنة الثالثــة مــن التعليــم
الثانــوي اإلعــدادي.
التالمــذة (.)35%

مقارنــة باملجموعتــن الســابقتني ،يقــدر تالمــذة املجموعــة تظهــر املقارنــة بــن الوســطني الحــري والقــروي أن التالمــذة
الثالثــة ( )27%باإلضافــة إىل متكنهــم مــن قــدرات وكفايــات ســواء القرويــن أو الحرضيــن مل يســتطيعوا الوصــول إىل
املعــدل الوطنــي يف اللغــة الفرنســية ،أي  250نقطــة .غــر أن
22
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أداء تالمــذة الوســط الحــري يعتــر أفضــل نســبيا مــن أداء رسم بياين  .21مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة
السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب منط التعليم بالنسبة
زمالئهــم القرويــن ،مبعــدل  246نقطــة مقابــل  234نقطــة
املئوية ()%
للقرويــن.
49

رسم بياين  .20مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة
السنة الثالثة إعدادي حسب الوسط بالنسبة املئوية ()%
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يف الواقــع ،كان أداء تالمــذة التعليــم الثانــوي اإلعــدادي
246 …ö†M »eƒªY
234 …hôb
الخصــويص ( 328نقطــة) أفضــل مــن أداء تالمــذة التعليــم
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
الثانــوي اإلعــدادي العمومــي ( 246نقطــة) .مــا أدى إىل
وإذا كان املعــدل املحصــل عليــه يف اللغــة الفرنســية يف املــدارس
ازديــاد الفــارق بــن منطــي التعليــم ليصــل إىل  82نقطــة مقابــل
االبتدائيــة الحرضيــة ( )246يبقــى هــو نفســه املســجل لــدى
 47نقطــة كفــارق عــى مســتوى التعليــم االبتــدايئ.
الثانويــات اإلعداديــة الحرضيــة ،فــإن املعــدل املحصــل عليــه
يف املــدارس االبتدائيــة القرويــة ( )238يرتاجــع يف الثانويــات كــا أن  62%مــن تالمــذة الثانويــات اإلعداديــة الخصوصيــة
اإلعداديــة بالوســط القــروي لينــزل إىل  234نقطــة .ويرجــع يتحكمــون عمليــا يف مجمــوع الربنامــج الرســمي للغة الفرنســية
هــذا إىل تزايــد الفــوارق املســجلة عــى مســتوى مكتســبات ملســتوى الســنة الثالثــة إعــدادي ( 92%وأكــر) ،مقابــل 8%
فقــط مــن تالمــذة اإلعــدادي العمومــي.
اللغــة الفرنســية بــن الوســطني القــروي والحــري.
وعنــد املقارنــة بــن أداء كل مــن التلميــذات والتالميــذ ،نجــد باالنتقــال مــن  7نقــط يف نهايــة الســلك االبتــدايئ إىل  16نقطة
أن  13%مــن التلميــذات قــد اســتوعنب  92%مــن الربنامــج يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي ،زاد الفــارق عــن الضعــف
الرســمي للغــة الفرنســية للســنة الثالثــة إعــدادي ،مقابــل  8%بــن التلميــذات والتالميــذ لفائــدة التلميذات.
فقــط لــدى التالميــذ.
رسم بياين  .22مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية لتالمذة
يــزداد الفــرق بــن التعليــم الخصــويص والتعليــم العمومــي السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب النوع بالنسبة املئوية ()%
40
الحــري بخصــوص اللغــة الفرنســية حيــث يصــل إىل 82
38
35
نقطــة يف نهايــة الســلك اإلعــدادي مقابــل  47نقطــة يف نهايــة
33
29
30
الســلك االبتــدايئ.
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23

بحصــول تلميــذات الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي عــى  258اللغــة الفرنســية الرســمي ،مقابــل  9%مــن التالمــذة فقــط.
نقطــة يف الفرنســية ،يكــون أداؤهــن أفضــل مــن أداء التالميــذ
يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي ،يصــل الفــرق بــن الجهــة
الذيــن حصلــوا عــى  242نقطــة حيــث وصــل الفــارق بــن
األعــى أداء نســبيا يف اللغــة الفرنســية والجهــة األدىن أداء إىل
التلميــذات والتالميــذ إىل  16نقطــة لفائــدة التلميــذات .كــا
 11نقطــة.
أن  15%مــن التلميــذات يتحكمــن عمليــا يف مجمــوع برنامــج
رسم بياين  .23أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي يف اللغة الفرنسية حسب الجهة
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مقارنــة بــأداء تالمــذة باقــي الجهــات ،يعتــر أداء تالمــذة أمــا األداء األضعــف ،فســجل يف جهتــي درعة-تافياللــت ()237
نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي لجهــة فاس-مكنــاس والجهــة وبنــي مالل-خنيفــرة ( .)236ويــراوح معــدل باقــي الجهــات
الرشقيــة األفضــل نســبيا حيــث حصــل تالمــذة الجهتــن عــى مــا بــن نقطــة واحــدة وثــاث نقــط حــول املعــدل الوطنــي
العمومــي ( .)242ويصــل الفــارق بــن الجهــة األعــى أداء
التــوايل  247و 244نقطــة.
والجهــة األدىن أداء إىل  11نقطــة.
رســم بياين  .24مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنســية لتالمذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حســب الجهة بالنســبة
املئوية ()%
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وســجلت يف جهتــي درعــة –تافياللــت ( )3%وبنــي مــال-
خنيفــرة ( )4%أضعــف نســبة نســبيا لتالمــذة الســنة الثالثــة
ثانــوي إعــدادي الذيــن يتحكمــون يف مجمــوع الربنامــج
الــدرايس للغــة الفرنســية تقريبــا ( .)91%أمــا يف باقــي الجهــات
فتـراوح هــذه النســبة مــا بــن  5%و 8%مــن التالمــذة الذيــن
يتحكمــون يف مجمــوع الربنامــج الرســمي.
 .3كفايات التالمذة في الرياضيات

رضب عــدد صحيــح يف عــدد عــري .يف حــن اســتطاع  29%من
التالمــذة (املجموعــة الثانيــة) القيــام مبــا قامــت بــه املجموعــة
األوىل ،أي رضب عــدد صحيــح يف عــدد عرشي ،والقيــام بتحويل/
قياســات الســعة ،وقيــاس زاويــة شــكل هنــديس ،وهــو مــا ميثــل
 22%مــن الربنامــج الرســمي للرياضيــات لهــذا املســتوى.
ربــع تالمــذة هــذا املســتوى (املجموعــة الثالثــة) يتحكمــون يف
أكــر مــن ثلثــي الربنامــج الــدرايس الرســمي ( .)72%وباإلضافــة
إىل تحكــم هــؤالء التالمــذة فيــا يتحكــم فيــه تالمــذة املجموعة
الثانيــة ،فإنهــم قــادرون عــى القيــام بعمليــات جمــع وطــرح
وقســمة أعــداد صحيحــة وعرشيــة ،واســتعامل القاعــدة
الثالثيــة ،وحســاب محيــط ومســاحة قــرص وزاويــة مثلــث،
وتحويــل وحــدات املســاحة والقياســات الزراعيــة والحجــم.

يعتمــد تقييــم مكتســبات املتعلمــن يف الرياضيــات ســواء يف
التعليــم االبتــدايئ أو يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي عــى
قيــاس درجــة تحكمهــم يف الكفايــات يف ثالثــة مجــاالت هــي
األنشــطة العدديــة ،واألنشــطة الهندســية ،وأنشــطة القيــاس.
وتقيــم مكتســبات التالمــذة يف املجــاالت الثالثــة مــن خــال
ثالثــة مســتويات مهاريــة هــي :املعرفــة والتطبيــق واالســتدالل 15% .مــن تالمــذة املجموعــة الرابعــة قــادرون عــى إنجــاز
العمليــات الســابقة ،باإلضافــة إىل مقارنــة الكســور وترتيبهــا،
عىل مستوى السنة السادسة ابتدايئ:
وحســاب مســاحة أســطوانة ومحيطهــا ،وهــو مــا ميثــل 89%
بنــاء عــى توزيــع مهــارات تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ يف مــن الربنامــج الرســمي للرياضيــات يف الســنة السادســة ابتــدايئ.
الرياضيــات إىل ســت مجموعــات مــن املهــارات ،جــاءت كاآليت :وينبغــي القــول إن  12%مــن التالمــذة فقــط هــم الذيــن
 48%مــن التالمــذة اســتوعبوا أقــل مــن  23%مــن برنامــج يتحكمــون يف مجمــوع الربنامــج الــدرايس للــادة (.)100%
الرياضيــات الخــاص بالســنة السادســة ابتــدايئ ،وفقــط  27%ويقــدر هــؤالء التالمــذة ،باإلضافــة إىل كونهــم يتحكمــون يف
مــن تالمــذة الســنة السادســة اســتوعبوا أكــر مــن  88%مــن مهــارات املجموعــة الرابعــة ،عــى حــل مســائل تتطلــب تحويــل
وحــدات القيــاس واســتخدام النســب املئويــة.
الربنامــج الرســمي.
رسم بياين  .25مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة
السنة السادسة بالنسبة املئوية ()%
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باختصــار 27% ،مــن التالمــذة اســتوعبوا مجمــوع الربنامــج
تقريبــا ( 89%وأكــر) الخــاص بالرياضيــات للســنة السادســة
ابتــدايئ.
ال يعتــر الفــارق بــن املــدارس العموميــة الحرضيــة واملــدارس
القرويــة يف الرياضيــات داال (فــرق  3نقــط) .كــا يســجل
عــدم وجــود فــرق دال بــن التالمــذة الذيــن يدرســون
بالوســط القــروي يف مــادة الرياضيــات ســواء درســوا باملــدارس
الجامعاتيــة أم ال.

5

كذلــك مل يســتطع التالمــذة يف الوســطني القــروي والحــري
0
الحصــول عــى املعــدل الوطنــي يف الرياضيــات ( .)250كــا
<1
1
2
3
4
5
يبقــى الفــارق بــن املعدلــن املحصــل عليهــا مــن طــرف
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للتالمــذة الوســط الحــري ( )246والقرويــن ( )243دون
يف الســنة السادســة ابتــدايئ 4% ،مــن التالمــذة مل يســتطيعوا داللــة.
اإلجابــة عــن أي ســؤال مــن أســئلة الرائــز .واســتطاع 15%
(املجموعــة األوىل) اإلجابــة عــن ســؤال واحــد فقــط يخــص

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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رسم بياين  .26مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة نقطــة لفائــدة املــدارس الخصوصيــة؛ وهــو فــارق أقــل مــن
السادسة حسب الوسط ونوع املدرسة بالنسبة املئوية ( )%الفــارق املوجــود بينهــا يف اللغتــن العربيــة والفرنســية.
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تســجل املــدارس الخصوصيــة نســبة  27%مــن التالمــذة الذيــن
اســتوعبوا مجمــوع برنامــج الرياضيــات الرســمي للمســتوى
الســادس ،مقابــل فقــط  10%مــن تالمــذة املــدارس العموميــة.
وعــى عكــس اللغتــن العربيــة والفرنســية حيــث الفــارق كبــر،
فــإن الفــارق بــن نســب املجموعــات األعــى أداء يف الرياضيــات
يبقــى قامئــا ،فــإن الفــوارق تخــف بــن املــدارس العموميــة
والخصوصيــة.
يف نهايــة الســلك االبتــدايئ ،ال يوجــد فــرق دال يف الرياضيــات
بــن أداء كل مــن التلميــذات ( )252والتالميــذ (.)248

رسم بياين  .28مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة
بفــارق  5نقــط ،يكــون أداء التالمــذة القرويــن ()238
السادسة حسب النوع بالنسبة املئوية ()%
املتمدرســن باملــدارس الجامعاتيــة أقــل نســبيا مــن أداء
30
29
28
التالمــذة املتمدرســن يف املــدارس غــر الجامعاتيــة ( .)243مــن
26 25
25
جهــة أخــرى ،تتطابــق نســب مجموعــات الكفايــات عمليــا يف
20
الوســطني .مثــا ،مــا يقــارب عــر التالمــذة ( )10%ســواء يف
16
16
الوســط القــروي أو الحــري ،يتحكمــون يف الربنامــج الرســمي
15
14
14
12 12
للرياضيــات للســنة السادســة ابتــدايئ.
10
يف نهايــة الســلك االبتــدايئ ،أداء تالمــذة املــدارس االبتدائيــة
الخصوصيــة ( 280نقطــة) أفضــل نســبيا مــن أداء زمالئهــم
( 246نقطــة) يف املــدارس االبتدائيــة العموميــة.
رسم بياين  .27مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة
السادسة حسب منط التعليم بالنسبة املئوية ()%
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ليــس هنــاك فــرق كبــر بــن أداء كل مــن التلميــذات ()252
والتالميــذ ( )248يف مــادة الرياضيــات ،إذ ال يتجــاوز الفــارق 4
نقــط.
وتبقــى نســب مجموعــات الكفايــات عنــد التلميــذات متطابقــة
عمليــا مــع تلــك املســجلة عنــد التالميــذ 16% :عنــد الفتيــات
و 14%عنــد الفتيــان اســتوعبوا  89%مــن الربنامــج الرســمي
للرياضيــات للمســتوى الســادس ابتــدايئ ،يف حــن أن 12%
مــن التالمــذة ،ذكــورا وإنــاث ،اســتوعبوا مجمــوع الربنامــج.
غــر أن الفــارق املوجــود بــن التلميــذات والتالميــذ يف مــادة
الرياضيــات ،رغــم ضآلتــه ،مييــل إىل مزيــد مــن التقلــص مــع
ارتفــاع مســتويات الكفايــات.

مبعــدل  280نقطــة ،يكــون أداء تالمــذة التعليــم الخصــويص يف نهايــة الســلك االبتــدايئ ،يصــل الفــرق بــن الجهــة األعــى
أفضــل مــن أداء زمالئهــم يف التعليــم العمومــي والــذي ال أداء نســبيا والجهــة األدىن أداء يف مــادة الرياضيــات إىل 22
يتعــدى  246حيــث يصــل الفــارق بــن منطــي التعليــم إىل  34نقطــة.
26

تقرير تحليلي

رسم بياين  .29أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ عمومي دون تتقــدم جهــة الرباط-ســا-القنيطرة ( )257باقــي الجهــات
يف الرياضيــات .وحصــل تالمــذة املــدارس العموميــة للجهــة
الجامعايت يف الرياضيات حسب الجهة بالنسبة املئوية ()%
الرشقيــة ،ولجهــة فاس-مكنــاس ،وجهــة الــدار البيضاء-ســطات
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235
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239
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âdÓ«aÉJ-áYQO
241
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رسم بياين  .30مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة السادسة ابتدايئ عمومي دون الجامعايت حسب الجهة بالنسبة
املئوية ()%
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تصــل نســبة التالمــذة الذيــن يتحكمــون يف مجمــوع الربنامــج توصيــف مهــارات تالمــذة كل مجموعــة ،النتائــج اآلتيــة:
الرســمي للرياضيــات الخــاص بالســنة السادســة ابتــدايئ إىل
 44%مــن التالمــذة اســتوعبوا  23%مــن الربنامــج الرســمي
 13%يف جهــة الرباط-ســا-القنيطرة ،وإىل  11%يف جهــة فــاس-
للرياضيــات الخــاص مبســتوى الســنة الثالثــة ثانــوي اإلعــدادي،
مكنــاس ،والجهــة الرشقيــة وجهــة درعــة تافياللــت .وال تتعــدى
و 12%فقــط اســتوعبوا أكــر مــن  85%مــن الربنامــج.
هــذه النســبة  5%يف جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة يف حــن
ت ـراوح مــا بــن  6%و 10%يف باقــي الجهــات.
عىل مستوى السنة الثالثة من السلك الثانوي اإلعدادي.
يعطــي توزيــع مهــارات تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يف
الرياضيــات إىل ســبع مجموعــات مــن الكفايــات حيــث تــم
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019

27

رسم بياين  .31مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة تعــرف الجــذر الرتبيعــي املوجــب /الجــذر املربــع املوجــب،
والجــذر الرتبيعــي الســالب لعــدد موجــب؛ وتحديــد معامــات
الثالثة ثانوي إعدادي بالنسبة املئوية ()%
 30الــدوال الخطيــة والتآلفيــة ،والتعــرف عــى متثيلهــا املبيــاين.
29
29
 25وهــو مــا ميثــل  86%مــن الربنامــج الرســمي للرياضيــات.
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ينبغــي تســجيل أن أقــل مــن  1%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة
إعــدادي هــم الذيــن يتحكمــون يف مجمــوع الربنامــج الرســمي
للرياضيــات .ويقــدر تالمــذة هــذه املجموعــة بشــكل ملمــوس
عــى حــل مســائل رياضيــة تســتلزم معــادالت مــن الدرجــة
األوىل وعمليــات حســاب املثلثــات األوليــة ،باإلضافــة إىل
مجمــوع املهــارات التــي تتحكــم فيهــا املجموعــة الرابعــة.
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تتســع الفــوارق يف مكتســبات الرياضيــات بــن املؤسســات
تبــن مــن نتائــج دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات اإلعداديــة العموميــة الحرضيــة والقرويــة حيــث تنتقــل مــن
 PNEA2019أن  5%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي فــارق  4نقــط يف نهايــة الســلك االبتــدايئ لتصــل إىل  10نقــط
إعــدادي (املجموعــة مــا قبــل األوىل) مل يجيبــوا عــن أي ســؤال يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي.
مــن أســئلة رائــز مــادة الرياضيــات ،وأن ( 10%املجوعــة األوىل) رسم بياين  .32مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة
بالــكاد اســتطاعت أن تجيــب عــن أســئلة تخــص معرفــة مربهنة
الثالثة إعدادي حسب الوسط بالنسبة املئوية ()%
فيثاغــورس املبــارشة وغــر املبــارشة وتطبيــق املربهنــة املبــارشة
34
35
32
وغــر املبــارشة لطاليــس.
29 30
30

إضافــة إىل التحكــم يف املربهنــة املبــارشة وغــر املبــارشة لــكل
مــن فيثاغــورس وطاليــس ،فــإن  29%مــن تالمــذة الســنة
الثالثــة ثانــوي إعــدادي (املجموعــة الثانيــة) اســتطاعوا
التطبيــق الصحيــح ملربهنــات الحــاالت الثــاث للتقايــس
وتوظيــف التقنيــات األوليــة للمقارنــة والتأطــر يف الجــر.
ويتحكــم تالمــذة املجموعــة الثالثــة ( )29%يف هــذه املهــارات
األخــرة ،وهــم باإلضافــة إىل ذلــك ،قــادرون عــى معرفــة مفهوم
اإلزاحــة .ومتثــل هــذه املكتســبات  22%مــن الربنامــج الرســمي
للرياضيــات للســنة الثالثــة ثانــوي.
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مل يســتطع تالمــذة الوســط الحــري وال زمالءهــم ،تالمــذة
الوســط القــروي الحصــول عــى املعــدل الوطنــي يف الرياضيــات
واملتمثــل يف  250نقطــة .ويصــل الفــارق بــن التالمــذة
الحرضيــن ( )247والتالمــذة القرويــن ( )237إىل  10نقــط عنــد
نهايــة الســلك اإلعــدادي ،مقابــل  4نقــط عنــد نهايــة الســلك
االبتــدايئ .وهــو مــا يعنــي أن الفــوارق يف املكتســبات الرياضيــة
تــزداد اتســاعا مــع التقــدم يف املســار الــدرايس.

حســب توزيــع مجموعــات الكفايــات ،فــإن  15%مــن تالمــذة
اإلعــدادي (املجموعــة الرابعــة) باإلضافــة إىل أن لديهــم
مهــارات املجموعــة الثالثــة ،فهــم قــادرون عــى تطبيــق
املتطابقــات لتطويــر أو تعميــل أو تحديــد إحداثيــات نقطــة
ومكونــات متجهــة ،وحــل معادلــة مختــرة ملســتقيم ،وإيجــاد
حــل باملبيــان لنظميــة معادلــة مــن الدرجــة األوىل ،وحســاب
املــؤرشات اإلحصائيــة األوليــة .وهــو مــا ميثــل  55%مــن
ومــن جهــة أخــرى ،إذا كانــت نســبة  10%مــن تالمــذة الوســط
الربنامــج الرســمي للرياضيــات للســنة الثالثــة إعــدادي.
الحــري تتحكــم يف  86%وأكــر مــن الربنامــج الرســمي
ويتحكــم  11%مــن التالمــذة (املجموعــة الخامســة) يف  86%للرياضيــات ،فــإن هــذه النســبة ترتاجــع إىل  4%بالنســبة
مــن الربنامــج الرســمي ملــادة الرياضيــات .وهــم قــادرون ،لتالمــذة الوســط القــروي.
باإلضافــة إىل تحكمهــم يف مهــارات املجموعــة الرابعــة ،عــى
28

تقرير تحليلي

تضاعــف الفــرق يف مكتســبات الرياضيــات بــن اإلعداديــات
الخصوصيــة والعموميــة الحرضيــة لينتقــل مــن  34نقطــة
يف نهايــة الســلك االبتــدايئ إىل  66نقطــة يف نهايــة الســلك
اإلعــدادي لفائــدة املــدارس الخصوصيــة.

رسم بياين  .34مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة
الثالثة ثانوي إعدادي حسب النوع بالنسبة املئوية ()%
29

31

30

27

25

رسم بياين  .33مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة
الثالثة ثانوي إعدادي حسب منط التعليم بالنسبة املئوية ()%
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تصــل نســبة الفتيــات اللــوايت تتحكمــن يف مجمــوع برنامــج
الرياضيــات إىل  13%مقابــل فقــط  9%لــدى الفتيــان .ويتــاىش
الفــارق ،رغــم ضآلتــه ،بينهــا يف هــذه املــادة مــع االرتقــاء يف
مســتويات الكفايــات.

بحصولهــم عــى نتيجــة  313يف الرياضيــات ،يتفــوق تالمــذة يصــل الفــارق يف نهايــة الســلك اإلعــدادي بــن الجهــة األعــى
التعليــم اإلعــدادي الخصــويص عــى تالمــذة اإلعداديــات أداء نســبيا والجهــة األدىن أداء إىل  14نقطــة.
العموميــة الحرضيــة ( )247حيــث يصــل الفــرق بــن منطــي
رسم بياين  .35أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي
التعليــم إىل  66نقطــة لفائــدة املؤسســات اإلعداديــة الخصوصية.
يف الرياضيات حسب الجهة
وتتأكــد هــذه املالحظــة بالرجــوع إىل نســب مجموعــات
IôØ«æN-∫Óe »æH
237
الكفايــات يف منطــي التعليــم العمومــي والخصــويص .ذلــك أن
Iô£«æ≤dG-Ó°S-•ÉHôdG
240
áª«°ù◊G-¿Gƒ£J-áéæW
240
تالمــذة التعليــم اإلعــدادي العمومــي هــم الذيــن يحــرون
»Ø°SBG-¢ûcGôe
242
بقــوة يف املجموعــات األقــل كفــاءة واألدىن أداء ،عكــس تالمــذة
äÉ£°S-iÈµdG AÉ°†«ÑdG QGódG
242
التعليــم الخصــويص الذيــن يحــرون يف مجموعــات الكفايــات
»eƒªY »æWh
243
األعــى أداء .والواقــع ،أن  43%مــن تالمــذة اإلعداديــات
246
á«Hƒæ÷G º«dÉbC’G
العموميــة مل يحصلــوا املكتســبات الالزمــة ملتابعــة دراســة
246
á°SÉe-¢Sƒ°S
الرياضيــات يف الســنة الثالثــة إعــدادي ،مقابــل فقــط  13%مــن
246
âdÓ«aÉJ-áYQO
تالمــذة التعليــم اإلعــدادي الخصــويص.
248
á«böûdG á¡÷G
251

¢SÉæµe-¢SÉa

إضافــة إىل ذلــك ،فــإن نصــف تالمــذة اإلعــدادي الخصــويص
0
50
100
150
200
250
300
( )49%يتحكمــون يف أكــر مــن  86%مــن الربنامــج الرســمي
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
للرياضيــات الخــاص باملســتوى ،يف حــن أن هــذه النســبة
ال تتعــدى  9%لــدى تالمــذة مؤسســات التعليــم اإلعــدادي ســجل تالمــذة جهــة فاس-مكنــاس النتيجــة األعــى نســبيا
العمومــي.
ب  251نقطــة ،ويليهــم تالمــذة الجهــة الرشقيــة ( .)248وقــد
حصــل تالمــذة جهــات درعة-تافياللــت ،سوس-ماســة واألقاليــم
عمليــا ،يبقــى الفــارق بــن التلميــذات والتالميــذ يف مــادة
الجنوبيــة عــى نفــس الرتبــة بحصولهــم عــى  246نقطــة.
الرياضيــات ،قــارا 6 :نقــط فــرق يف نهايــة الســلك االبتــدايئ،
مقابــل  7نقــط يف نهايــة الســلك اإلعــدادي.
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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وجــاء تالمــذة جهتــي مراكش-آســفي ،والــدار البيضــاء الكــرى -الحســيمة بحصولهــم عــى نفــس النتيجــة 240 :نقطــة لــكل
ســطات يف نفــس الرتبــة ب  242نقطــة .وكذلــك األمــر بالنســبة جهــة.
لتالمــذة جهتــي الرباط-ســا-القنيطرة ،وطنجة-تطــوان-
رسم بياين  .36مجموعات الكفايات يف الرياضيات لتالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حسب الجهة بالنسبة املئوية ()%
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وإذا كان  12%مــن تالمــذة جهــة فاس-مكنــاس ،و 10%مــن النشاط العلمي يف املدرسة االبتدائية:
تالمــذة الجهــة الرشقيــة يتحكمــون يف  86%مــن الربنامــج
 38%مــن التالمــذة اســتوعبوا أقــل مــن  48%مــن برنامــج
الرســمي للرياضيــات ،فــإن هــذه النســبة ال تتعــدى  5%يف جهة
النشــاط العلمــي الرســمي للســنة السادســة ابتــدايئ ،مقابــل
درعة-تافياللــت ،و 4%يف جهــة بنــي مالل-خنيفــرة .أمــا يف
 33%مــن التالمــذة الذيــن اســتوعبوا أكــر مــن 84%.
باقــي الجهــات فتــراوح هــذه النســبة مــا بــن  6%و.7%
رسم بياين  .37أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ يف النشاط
 .4كفايات التالمذة في العلوم:
العلمي بالنسبة املئوية ()%
تُقـ ّوم مكتســبات التالمــذة يف املــواد العلميــة مــن خــال مــادة
30
28
النشــاط العلمــي بالنســبة لســلك التعليــم االبتــدايئ ،ومــاديت
25
25
علــوم الحيــاة واألرض ،والفيزيــاء والكيميــاء بالنســبة لســلك
20
18
التعليــم الثانــوي اإلعــدادي.
15
تتضمــن املجــاالت املضمونيــة للنشــاط العلمــي موضوعــات
الكهربــاء ،والطاقــة ،والضغــط ،والفلــك ،واألرض .ويتــم تقييــم
مكتســباتها مــن خــال ســتة مســتويات مهاريــة هــي :املعرفــة،
الفهــم ،التطبيــق والتحليــل.
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وتتضمــن املجــاالت املضمونيــة لعلــوم الحيــاة واألرض
املوضوعــات اآلتيــة :الرتبيــة الغذائيــة ،وظائــف االقتيــات،
متثــل نســبة  2%مــن التالمــذة الذيــن مل يجيبــوا ســوى عــن
وظائــف الربــط واملناعــة .ويتــم قيــاس كفايتهــا مــن خــال
ســؤال واحــد يخــص عالقتهــم مبعيشــهم اليومــي ،تلــك الفئــة
املســتويات املهاريــة اآلتيــة :اســرجاع املعــارف ،التطبيــق ثــم
مــن التالمــذة الذيــن مل يســتوعبوا املســتلزمات الرضوريــة
حــل املشــاكل.
ملتابعــة دروس النشــاط العلمــي الخاصــة باملســتوى الســادس
وقد أفىض منط التحليل إىل النتائج اآلتية:
االبتــدايئ .ونجــد أن عــر التالمــذة ( )11%ميثلــون املجموعــة
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019

30
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األوىل هــم بالــكاد قــادرون عــى تعــرف منتــج للطاقــة يف نهايــة الســلك االبتــدايئ ،حصــل التالمــذة الذيــن يدرســون
ومســتهلك لهــا ،ومكونــات الرتبــة (املــواد العضويــة واملعدنيــة) ،بالوســط الحــري عــى  251نقطــة يف مــادة النشــاط
والــدور الــذي تلعبــه الصهــرة يف حاميــة األجهــزة الكهربائيــة العلمــي ،مقابــل  244نقطــة حصــل عليهــا تالمــذة الوســط
القــروي .كــا أن االنتــاء إىل مدرســة جامعاتيــة ال يؤثــر عــى
املنزليــة.
مكتســبات التالمــذة يف مــادة النشــاط العلمــي.
أمــا املجموعــة الثانيــة ( )25%مــن التالمــذة ،فباإلضافــة إىل
كونهــا قــادرة عــى مــا تقــدر عليــه املجموعــة األوىل ،فإنهــا والخالصــة التــي ميكــن اســتخالصها مــن هــذه النتائــج هــي
قــادرة عــى متييــز مكونــات الــدارة الكهربائيــة ،ومختلــف أن الفــرق بــن مكتســبات تالمــذة الوســط القــروي وتالمــذة
مصــادر الطاقــة ،ومفعــول ارتفــاع درجــة الح ـرارة عــى متــدد الوســط الحــري يف مــادة النشــاط العلمــي ( 7نقــط) هــو أقــل
الغــازات ،والــدور الــذي يلعبــه التشــجري يف الحــد مــن انجـراف مــن الفــرق املوجــود بينهــا يف الرياضيــات ( 10نقــط).
الرتبــة .ومتثــل هــذه املضامــن  42%مــن برنامــج النشــاط
رسم بياين  .38مجموعات الكفايات يف النشاط العلمي لتالمذة
العلمــي للســنة السادســة ابتــدايئ.
السنة السادسة بالنسبة املئوية ()%
35
مــن جهتهــم ،يقــدر تالمــذة املجموعــة التالمــذة الثالثــة
33
29 27 28
30
( )28%عــى كل مــا يقــدر عليــه تالمــذة املجموعــة الثانيــة،
28
25
وباإلضافــة إىل ذلــك ،فهــم قــادرون عــى تعــرف أدوار العــداد
24
والفاصــل يف الكهربــاء ،وكذلــك الكائنــات املجهريــة التــي
20
19
16 15
16
تســتوطن األرض .وهــم قــادرون أيضــا عــى تحليــل وضعيــة
15
13
13
11
11
11
اقتصــاد الطاقــة ،ومعرفــة أســباب الصعــق الكهربــايئ ،والتمييــز
10
بــن الرتكيــب عــى التــوايل والرتكيــب عــى التــوازي .وبالتــايل،
5 3 3
2
فهــؤالء التالمــذة اســتوعبوا  73%مــن برنامــج النشــاط العلمــي
0
<1
1
2
3
4
5
للمســتوى الســادس ابتــدايئ.
244 …hôb

وتتكــون املجموعــة الرابعــة مــن  18%مــن التالمــذة الذيــن
يتحكمــون يف قــدرات املجموعــة الثالثــة ،ويزيــدون عليهــا
معرفتهــم بــأن الطاقــة الكهربائيــة تتحــول إىل طاقــة حراريــة،
ويقيســونها ،كــا يعرفــون بشــكل صحيــح نفاذيــة الرتبــة .وهــو
مــا ميثــل  85%مــن الربنامــج الرســمي ملــادة النشــاط العلمــي
للمســتوى الســادس ابتــدايئ.

244 á«JÉYÉª÷G ¢SQGóŸG
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تظهــر النتائــج أيضــا أنــه ال توجــد فــروق يف النتائــج يف مــادة
النشــاط العلمــي بــن تالمــذة الوســط القــروي ،ســواء درســوا
باملــدارس الجامعاتيــة أم ال.

وإذا كانــت نســبة تالمــذة الوســط الحــري الذيــن اســتوعبوا
مجمــوع الربنامــج الرســمي للنشــاط العلمــي هــي  ،16%فــإن
( )15%مــن تالمــذة املســتوى الســادس ابتــدايئ اســتوعبوا هــذه النســبة ال تتعــدى  13%لــدى تالمــذة الوســط القــروي.
مجمــوع الربنامــج الرســمي .وباإلضافــة إىل كونهــم يتحكمــون ويســجل تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة أدىن نســبة بالنســبة
يف مهــارات املجموعــة الرابعــة ،فإنهــم يعرفــون األخطــار للتحكــم يف مجمــوع برنامــج املــادة.
التــي يســببها الحــث املــايئ وتحــول املــادة العضويــة إىل مــادة
يف نهايــة الســلك االبتــدايئ ،ال يتجــاوز الفــرق بــن املــدارس
معدنيــة.
الخصوصيــة واملــدارس العموميــة عــى مســتوى مكتســبات
التالمــذة يف مــادة النشــاط العلمــي  10نقــط.

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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رسم بياين  .39مجموعات الكفايات يف النشاط العلمي لتالمذة
السنة السادسة حسب نوع التعليم بالنسبة املئوية ()%
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حصلــت التلميــذات عــى  251نقطــة مقابــل  249نقطــة
للتالميــذ ،وبالتــايل ال يوجــد فــرق دال بــن التلميــذات والتالميــذ
عــى مســتوى املكتســبات العلميــة .ويؤكــد تحليــل مجموعــات
الكفايــات هــذه املالحظــة إذ بالفعــل اســتوعبت  19%مــن
التلميــذات  85%مــن الربنامــج الرســمي للنشــاط العلمــي
كــا أن  16%منهــن اســتوعنب  100%مــن الربنامــج الرســمي
للنشــاط العلمــي الخــاص بالســنة السادســة ابتــدايئ يف حــن
أن هاتــه النســبة تصــل عنــد التالميــذ إىل  18%بالنســبة للذيــن
اســتوعبوا  85%مــن الربنامــج وإىل  15%مــن التالميــذ الذيــن
اســتوعبوا  100%الربنامــج.

يف نهايــة الســلك االبتــدايئ يصــل الفــرق بــن الجهــة األعــى
251 …ö†M »eƒªY
261 »°Uƒ°üN
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معطيات
املصدر:
أداء نســبيا يف مــادة النشــاط العلمــي والجهــة األدىن أداء
يعتــر أداء تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ يف التعليــم إىل 29نقطــة.
الخصــويص ( 261نقطــة) أفضــل نســبيا مــن أداء زمالئهــم يف رسم بياين  .41أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ عمومي دون
التعليــم العمومــي ( 251نقطــة) يف النشــاط العلمــي .غــر أن
الجامعايت يف النشاط العلمي حسب الجهة
الفــرق بينهــا يف هــذه املــادة ( 10نقــط) هــو أقــل حــدة مــن
»Ø°SBG-¢ûcGôe
237
الفــرق املوجــود بينهــا يف مــادة الرياضيــات ( 35نقطــة).
IôØ«æN-∫Óe »æH
237
ويبقــى الفــرق بينهــا عــى مســتوى نســب التحكــم يف برنامــج
املــادة ضئيــا نســبيا .وهكــذا ،فــإن  41%مــن تالمــذة التعليــم
الخصــويص يتحكمــون يف  84%مــن الربنامــج الرســمي للنشــاط
العلمــي ،مقابــل  35%مــن تالمــذة املــدارس العموميــة.
ال يوجــد فــرق دال بــن أداء التلميــذات والتالميذ يف املكتســبات
العلميــة حيــث حصلــت التلميــذات عــى  251نقطــة مقابــل
 249نقطــة للتالميــذ.
رسم بياين  .40مجموعات الكفايات يف النشاط العلمي لتالمذة
السنة السادسة ابتدايئ حسب النوع بالنسبة املئوية ()%
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ســجلت جهــة الربــاط ســا القنيطــرة األداء األعــى نســبيا أي
 266نقطــة متبوعــة بجهتــي طنجــة تطــوان الحســيمة ب
 255نقطــة ودرعــة تافياللــت ب  254نقطــة .وهــي معــدالت
تتجــاوز املعــدل الوطنــي ( 250نقطــة) .مــن جهــة أخــرى ،فــإن
جهتــي مراكــش أســفي وبنــي مــال خنيفــرة ســجلتا األداء األدىن
واملتمثــل يف  237نقطــة .أمــا فيــا يخــص املعــدالت املســجلة
يف جهتــي ســوس ماســة واألقاليــم الجنوبيــة فقــد حصلتــا معــا
عــى  241نقطــة بالنســبة لجهــة ســوس ماســة و 243نقطــة
بالنســبة لألقاليــم الجنوبيــة .أمــا بالنســبة لباقــي الجهــات فــإن
معــدل النشــاط العلمــي يـراوح مــا بــن نقطــة ونقطتــن حــول
املعــدل الوطنــي العمومــي دون احتســاب املــدارس الجامعاتيــة
أي مبعــدل  228نقطــة.

رسم بياين  .42مجموعات الكفايات يف النشاط العلمي لتالمذة السنة السادسة ابتدايئ عمومي دون الجامعايت حسب الجهة بالنسبة
املئوية ()%
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تســجل جهــة الربــاط ســا القنيطــرة ،مــرة أخــرى ،النســبة
األعــى نســبيا  24%مــن التالمــذة الذيــن اســتوعبوا مجمــوع
برنامــج النشــاط العلمــي للســنة السادســة ابتــدايئ .أمــا جهــة
مراكــش أســفي فقــد ســجلت النســبة األدىن عــى هــذا املســتوى
بنســبة  7%متبوعــة بجهــة بنــي مالل-الخنيفــرة  .9%أما نســب
التحكــم يف باقــي الجهــات فهــي تصــل إىل  17%يف جهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة وإىل  11%يف جهتــي ســوس ماســة وجهــات
األقاليــم الجنوبيــة.

ومل يســتطع مــا يقــارب ثلــث التالمــذة  ،32%وهــم ميثلــون
تالمــذة املجموعــة الثانيــة ،اإلجابــة ســوى عــن ســؤالني يخصــان
املعرفــة انطالقــا مــن خطاطــات توضيحيــة بســيطة .كــا مل
يســتطيعوا التعــرف عــى مراحــل الــدورة القلبيــة وبعــض
األمــراض الشــائعة للجهــاز التنفــي.
رسم بياين  .43مجموعات الكفايات يف علوم الحياة واألرض
لتالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي بالنسبة املئوية ()%
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عىل مستوى السنة الثالثة من السلك الثانوي اإلعدادي:
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علوم الحياة واألرض
تــم توزيــع مهــارات تالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي
يف علــوم الحيــاة واألرض إىل ســبع مجموعــات مــن الكفايــات
حيــث تــم توصيــف كفايــات ومهــارات كل مجموعــة بدقــة.
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 47%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي اســتوعبوا
أقــل مــن  38%مــن الربنامــج الرســمي مــن علــوم الحيــاة
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
واألرض الخــاص بالســنة الثالثــة إعــدادي و 24%مــن تالمــذة
باإلضافــة إىل املعــارف املكتســبة مــن طــرف تالمــذة املجموعــة
املســتوى اكتســبوا أكــر مــن  55%مــن الربنامــج الرســمي.
الثانيــة فــإن تالمــذة املجموعــة الثالثــة  28%مــن التالمــذة
أظهــرت دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019أن لديهــم معــارف أساســية تخــص مجــال االقتيــات كالهضــم
 6%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي مل يســتطيعوا اإلجابــة واالمتصــاص املعــوي والتنفــس والــدورة الدمويــة .كــا أن
عــن أي ســؤال مــن أســئلة رائــز علــوم الحيــاة واألرض ،كــا تالمــذة هــذه املجموعــة قــادرون عــى تعــرف مراحــل البلعمــة
أظهــرت أن  9%مــن تالمــذة هــذا املســتوى اســتطاعوا أن والتــي تتصــل باملناعــة واملقاومــة .أمــا قدرتهــم عــى االســتدالل
يجيبــوا عــن ســؤال واحــد فقــط يرتبــط بتتــايل مراحــل الــدورة فيمكنهــا أن تتــم بنــا ًء عــى أوصــاف وتصنيفــات بســيطة
القلبيــة.
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انطالقــا مــن حوامــل متعــددة .وميكنهــم القيــام بعمليــات
تطبيقيــة وأن يج ّربــوا صيغــا حســابية أو أن يســتغلوا معطيــات
رقميــة وتجريبيــة مطابقــة ملســتواهم الــدرايس .ومتثــل هــذه
املكتســبات حــوايل  37%مــن الربنامــج الرســمي لعلــوم الحيــاة
واألرض.

يف هــذه املــادة ،حصــل التالمــذة الذيــن يدرســون بالوســط
الحــري عــى معــدل ( )247أعــى نســبيا مــن املعــدل الــذي
حصــل عليــه تالمــذة الوســط القــروي ( )242بفــارق خمســة
نقــط .يبقــى الفــرق بــن تالمــذة الوســطني القــروي والحــري
فرقــا ضئيــا.

مــن جهــة أخــرى ،فــإن  14%مــن تالمــذة املجموعــة الرابعــة
اكتســبوا باإلضافــة إىل مهــارات املجموعــة الثالثــة معــارف
أساســية تخــص وظائــف العالقــة الخاصــة بالنشــاط العصبــي
املنعكــس .كــا أن لديهــم القــدرة عــى تعبئــة مكتســباتهم
ليســتدلوا بشــكل مؤســس ويســتطيعون اســتغالل مختلــف
الحوامــل مــن رســومات وجــداول وخطاطــات توضيحيــة أو
وظيفيــة وصــور للبنيــات الترشيحيــة وذلــك لــي يســتخرجوا
منهــا معلومــات وجيهــة .وهكــذا ،فــإن تالمــذة هــذه املجموعــة
قــد اســتوعبوا  56%مــن برنامــج علــوم الحيــاة واألرض للســنة
الثالثــة إعــدادي.

رســم بيــاين  .44مجموعات الكفايــات يف علوم الحياة
واألرض لتالمذة الســنة الثالثة إعدادي حســب الوسط
بالنســبة املئوية ()%

أمــا حقــل معــارف تالمــذة املجموعــة الخامســة  9%فهــو أكــر
اتســاعا ودقــة بخصــوص العنــارص املشــكلة لربنامــج نهايــة
الســلك اإلعــدادي .فتالمــذة هــذه املجموعــة يتحكمــون يف
وظائــف االقتيــات والعالقــة بحيــث يســتطيعون تعبئتهــا يف
وضعيــات جديــدة واســتثامرها يف حياتهــم اليوميــة مبــا يف ذلــك
اســتثامرها يف عنايتهــم بأجســادهم .وهــم يعرفــون أعــراض
االلتهــاب وميكنهــم تفســره .كــا أن قدراتهــم يف االســتدالل
تصــل إىل مســتويات أكــر تعقــدا ،ويســتطيعون اســتخراج
املعلومــات ومعالجتهــا انطالقــا مــن حوامــل متعــددة .كــا
ميكنهــم أن يرفعــوا مــن مســتوى التحليــل بشــكل الئــق.
اســتوعب تالمــذة هــذه املجموعــة  74%مــن الربنامــج الرســمي
ملــادة الحيــاة واألرض.

33

35

35

30 29

30
25
20

15
8

15

12

10 9

6

6

1 1
6

7

10
5
0

5

3

4
242 …hôb

2

1

<1

247 …ö†M »eƒªY

املصدر :معطيات دراسة PNEA2019

عــى مســتوى آخــر ،فإن الفــروق بني تالمــذة الوســطني الحرضي
والقــروي الذيــن يتحكمــون يف الربنامــج الرســمي ملــادة علــوم
الحيــاة واألرض تـراوح بــن  0و 3نقــط .مــا يرجــع إىل القــول
بعــدم وجــود فــرق فعــي بــن تالمــذة اإلعداديــات القرويــة
وتالمــذة املؤسســات الحرضيــة عــى مســتوى مكتســبات علــوم
الحيــاة واألرض.

يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي فــإن اإلعداديــات
الخصوصيــة تحقــق معــدالت يف علــوم الحيــاة واألرض أعــى
أمــا املجموعــة السادســة فهــي تتكــون مــن  1%مــن التالمــذة ،مــن تلــك التــي تحققهــا اإلعداديــات العموميــة يف الحــري
وهــم الذيــن اســتوعبوا مجمــوع برنامــج علــوم الحيــاة واألرض حيــث أداء األوىل إىل  297نقطــة مقابــل  247نقطــة بالنســبة
للســنة الثالثــة إعــدادي .إنهــم قــادرون ،باإلضافــة إىل تحكمهــم للثانيــة أي اإلعداديــات العموميــة الحرضيــة.
يف كفايــات املجموعــة الخامســة ،عــى التحكــم يف التفاصيــل يف مــادة علــوم الحيــاة واألرض ،يتجــاوز مســتوى التالمــذة
التــي تســمح لهــم بتصــور فيزيولوجــي ألجســادهم وكذلــك الذيــن يدرســون باإلعداديــات الخصوصيــة بشــكل كبري مســتوى
الحفــاظ عليهــا مــن اإلصابــة باملكروبــات.
زمالئهــم الذيــن يدرســون يف املــدارس العموميــة الحرضيــة.
يف نهايــة الســلك اإلعــدادي فــإن الفــرق بــن أداء تالمــذة فــإذا كان تالمــذة اإلعداديــات الخصوصيــة قــد حصلــوا عــى
الوســط الحــري ( )247وأداء تالمــذة الوســط القــروي ( 297 )242نقطــة ،فــإن املعــدل املحصــل عليــه مــن طــرف زمالئهــم
باإلعداديــات العموميــة الحرضيــة ال يتجــاوز  247نقطــة أي
ليــس فارقــا داال.
بفــارق  50نقطــة لصالــح تالمــذة اإلعداديــات الخصوصيــة.

34

تقرير تحليلي

رســم بيــاين  .45مجموعات الكفايــات يف علوم الحياة
واألرض لتالمذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي حســب منط
التعليم بالنســبة املئوية ()%

مبعــدل  253نقطــة يف مــادة علــوم واألرض ،يكــون أداء
التلميــذات أعــى نســبيا مــن أداء التالميــذ ( 247نقطــة).
وإذا كان الفــرق ال يتجــاوز نقطتــن بــن التلميــذات والتالميــذ
يف االبتــدايئ ،فــإن هــذا الفــرق يصــل إىل  6نقــط يف التعليــم
الثانــوي اإلعــدادي.

25

أمــا بخصــوص نســب التحكــم يف الربنامــج الرســمي ملــادة علــوم
الحيــاة واألرض ،فــإن الفــوارق بــن الفتيــات والفتيــان ليســت
دالــة حيــث نجــد  11%مــن الفتيــات اســتوعنب تقريبــا 74%
مــن الربنامــج و 2%منهــن اســتوعنب الربنامــج كامــا ،100%
فــإن هــذه النســب تصــل إىل  8%بالنســبة للفتيــان الذيــن
اســتوعبوا  74%مــن الربنامــج وإىل  1%بالنســبة للفتيــان الذيــن
اســتوعبوا الربنامــج كامــا.
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يف نهايــة الســلك الثانــوي اإلعــدادي يصــل الفــرق بــن الجهــة
تتزايــد الفــوارق عــى مســتوى التحكــم يف الربنامــج الرســمي األعــى أداء نســبيا يف مــادة علــوم الحيــاة واألرض والجهــة
مــا بــن منطــي التعليــم العمومــي والخصــويص .فــإذا كانــت ،األدىن أداء يف هاتــه املــادة إىل  13نقطــة.
يف الواقــع ،نســبة  34%مــن التالمــذة قــد اســتوعبت  74%مــن رســم بياين  .47أداء تالمذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي
الربنامــج و 8%منهــم قــد اســتوعبوا الربنامــج الرســمي ملــادة
عمومــي يف علوم الحياة واألرض حســب الجهة
علــوم الحيــاة واألرض كامــا ،فــإن هــذه النســب ال تصــل يف
áª«°ù◊G-¿Gƒ£J-áéæW
238
مؤسســات التعليــم العمومــي الحــري إال إىل  8%بالنســبة
241
IôØ«æN-∫Óe »æH
للذيــن اســتوعبوا  74%مــن الربنامــج ،وإىل  1%بالنســبة للذيــن
244
äÉ£°S-iÈµdG AÉ°†«ÑdG QGódG
اســتوعبوا مــن مجموعــة برنامــج املــادة للمســتوى.
245
»eƒªY »æWh

يف نهايــة الســلك اإلعــدادي ال يتعــدى الفــرق يف مــادة علــوم
الحيــاة واألرض بــن التلميــذات ( 253نقطــة) والتالميــذ (247
نقطــة)  6نقــط.
رســم بيــاين  .46مجموعات الكفايــات يف علوم الحياة
واألرض لتالمذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي حســب النوع
بالنســبة املئوية ()%
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إن املعــدالت املســجلة يف مــادة علــوم الحيــاة واألرض يف أقاليــم
الجنــوب وصلــت إىل ( 251نقطــة) ،ويف درعــة تافياللــت (252
نقطــة) ،ويف مراكــش أســفي ( 249نقطــة) ،ويف ســوس ماســة
( 248نقطــة) ،أي أن الفــارق يــراوح مــن نقطــة إىل نقطتــن
حــول املعــدل الوطنــي ( 250نقطــة).
أمــا فيــا يتعلــق مبعــدالت التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل جهــة
فــاس مكنــاس وجهــة الربــاط ســا القنيطــرة فهــم يتســاوون
مــع املعــدل الوطنــي العمومــي أي ( 245نقطــة) .وحصــل
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019

35

تالمــذة جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة عــى أدىن معــدل ( 238ويســجل أن الفــارق يف املعــدل بــن الجهــة األعــى أداء نســبيا
نقطــة) ،متبوعــن يف ذلــك بتالمــذة جهــة بنــي مالل-خنيفــرة يف مــادة علــوم الحيــاة واألرض (جهــة الجنــوب) والجهــة األدىن
أداء جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة يصــل إىل  13نقطــة.
( 241نقطــة).
رســم بيــاين  .48مجموعــات الكفايــات يف علوم الحياة واألرض لتالمذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي عمومي حســب الجهة
بالنســبة املئوية ()%
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إذا كانــت  26%و  25%مــن تالمــذة جهــة الجنــوب وجهــة عــى تعــرف ثنــايئ أكســيد الكربــون مــن خــال تحريــك مــاء
درعــة تافياللــت ومراكــش أســفي عــى التتــايل يتحكمــون يف الجــر.
أكــر مــن  55%مــن برنامــج علــوم الحيــاة واألرض الرســمي
رســم بيــاين  .49مجموعات الكفايات يف الفيزيــاء والكيمياء
الخــاص باملســتوى الثالــث إعــدادي ،فــإن هــذه النســب ال
لتالمــذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي بالنســبة املئوية ()%
تصــل إال إىل  19%و  17%عــى التــوايل يف جهتــي طنجــة تطــوان
35
32
الحســيمة وبنــي مالل-خنيفــرة.
30
27

• الفيزياء والكيمياء يف اإلعدادي
يظهــر مــن نتائــج دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 PNEA 2019أن  2%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي
مل يســتطيعوا اإلجابــة إال عــن ســؤال واحــد يتعلــق باســرجاع
صيغــة معادلــة « »P=U x Iالتــي تســمح بقيــاس القــدرة
الكهربائيــة املســتهلكة يف جهــاز كهربــايئ للتســخني.
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يف مــادة الفيزيــاء والكيميــاء  74%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة
إعــدادي مل يكتســبوا املســتوى األدىن يف الكفايــات املطلوبــة باإلضافــة إىل مكتســبات املجموعــة األوىل ،فــإن تالمــذة
املجموعــة الثانيــة ( )32%يســتطيعون تعــرف صيغــة األيــون
ملتابعــة الدراســة العلميــة يف الســلك الثانــوي التأهيــي.
انطالقــا مــن عــدد اإللكرتونــات التــي تفقدهــا الــذرة أو
وهكــذا ،فــإن  13%مــن تالمــذة (املجموعــة األوىل) قــد أجابــوا
تكتســبها؛ كــا أنهــم يســتطيعون تطبيــق رشط تــوازن جســم
فقــط عــن ســؤالني منهــا ســؤال يتعلــق باســرجاع صيغــة
خاضــع لقوتــن.
« »P=U x Iالتــي ســبق ذكرهــا ،أمــا الســؤال الثــاين فيقــوم

36

تقرير تحليلي

يُك ـ ِّون  27%مــن التالمــذة املجموعــة الثالثــة ،وهــم قــادرون ،رســم بيــاين  .50مجموعات الكفايات يف الفيزيــاء والكيمياء
لتالمذة الســنة الثالثة إعدادي حســب الوســط بالنسبة
باإلضافــة إىل مــا تقــدر عليــه املجموعــة الثانيــة ،عــى اســتثامر
املئوية ()%
خطاطــة وظيفيــة أو اتفاقيــة يف مجــال الفيزيــاء ،واســتثامرها،
وعــى تأويــل النتائــج التجريبيــة واســتخراج الخالصــات منهــا.
35
35
33
كــا أنهــم قــادرون ،انطالقــا مــن خطاطــة التجربــة ،عــى أن
29 29
30
رع تكــون الصــدأ وترسيــع وتريتــه.
يحــددوا العوامــل التــي تـ ِّ
25
ومتثــل هــذه املكتســبات  48%مــن الربنامــج الفيزيــاء والكيمياء
20
16
الرســمي للســنة الثالثــة إعــدادي.
15
15
13

وعــى مســتوى أخــر ،فــإن تالمــذة املجموعــة الرابعــة 15%
اســتوعبوا  81%مــن برنامــج الفيزيــاء الكيميــاء الرســمي .فهــم
قــادرون ،باإلضافــة إىل قــدرات املجموعــة الثالثــة ،عــى تحريــر
بيــان تحــول كيميــايئ ،وإنجــاز معــادالت التفاعــل بــن الفل ـزات
وحمــض الكلوريدريــك ،وأيضــا تصنيــف املــواد حســب خصائصها
الفيزيائيــة والكيميائيــة ،ومنذجــة حركــة مســتقيمة منتظمــة
بالنســبة لنظــام مرجعــي أريض .وهــم أيضــا قــادرون ،مــن جهــة
أخــرى ،عــى التنبــؤ مبفعــول محلــول حمــي أو قاعــدي يخــص
تطــور  pHيف محلــول مــايئ ،واســتغالل العالقــة بــن شــدة الــوزن
وكتلــة جســم ،وشــدة التثاقــل ،ومــن جهــة أخــرى ،هــم قــادرون
عــى التعــرف عــى مجمــوع القــوى املطبقــة عــى جســم يف
حالــة تــوازن ،وتطبيــق العالقــة الرياضيــة التــي تعــر عــن الشــدة
الكهربائيــة التــي تلقاهــا جهــاز كهربــايئ.
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ال يتعــدى الفــارق املســجل يف الفيزيــاء والكيميــاء عىل مســتوى
مكتســبات التالمــذة بــن الوســطني الحــري والقــروي  5نقــط.
إذ حصــل التالمــذة الذيــن يدرســون باإلعداديــات العموميــة
الحرضيــة عــى ( 246نقطــة) ،مقابــل ( 241قطــة) حصــل عليهــا
التالمــذة الذيــن يدرســون بالوســط القــروي .وهكــذا ،تبقــى
الفــوارق بــن تالمــذة الوســطني القــروي والحــري غــر دالــة
بالنســبة ملكتســبات الربنامــج الرســمي يف الفيزيــاء والكيميــاء
للســنة الثالثــة إعــدادي .حيــث يتحكــم  8%مــن تالمــذة
أمــا بالنســبة للتالمــذة الذيــن يشــكلون املجموعــة الخامســة اإلعداديــات العموميــة يف الوســط الحــري عمليــا يف مجمــوع
( ،)8%فهــم قــادرون ،باإلضافــة إىل مــا تقــدر عليــه املجموعــة الربنامــج  ،89%مقابــل  7%مــن تالمــذة الوســط القــروي.
الســابقة ،أي املجموعــة الرابعــة ،عــى االســتدالل العلمــي
باالســتناد عــى املعطيــات املتوفــرة أو التــي أنتجوهــا انطالقــا يف مــادة الفيزيــاء والكيميــاء ،تتقــدم إعداديــات التعليــم
مــن معــادالت رياضيــة .ومتثــل هــذه املكتســبات  89%مــن اإلعــدادي الخصــويص ( 303نقطــة) بشــكل كبــر عــى
برنامــج الفيزيــاء والكيميــاء الرســمي لهــذا املســتوى الــدرايس .إعداديــات القطــاع العمومــي الحــري ( 246نقطــة).

يســجل أن فقــط  2%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي هــم
الذيــن اســتوعبوا مجمــوع برنامــج الفيزيــاء الرســمي وهــم
قــادرون باإلضافــة إىل التحكــم فيــا تتحكــم فيهــا املجموعــات
الســابقة عــى تطبيــق قانــون أم عــى موصــل أمــي لحســاب
الشــدة املطبقــة عــى مربطيــه كــا أنهــم قــادرون عــى تعبئــة
معارفهــم بخصــوص تفاعــل املــواد مــع املحاليــل القاعديــة
الختيــار املــواد الــرورة للمحافظــة عــى املحاليــل القاعديــة.

وهكــذا ،حصــل التالمــذة الذيــن يدرســون باإلعداديــات
العموميــة الحرضيــة عــى  246نقطــة ،مقابــل  303نقــط حصــل
عليهــا تالمــذة املؤسســات الخصوصيــة بحيــث وصــل الفــرق
بــن منطــي التعليــم إىل  57نقطــة يف مــادة الفيزيــاء والكميــاء
بالســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي.

يف نهايــة الســلك اإلعــدادي ،ال يوجــد فــرق دال يف الفيزيــاء
والكيميــاء بــن التالمــذة الذيــن يدرســون يف الوســط الحــري
( 246نقطــة) والتالمــذة الذيــن يدرســون يف الوســط القــروي
( 241نقطــة).
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019

37

رســم بيــاين  .51مجموعات الكفايات يف الفيزيــاء والكيمياء وعــى مســتوى آخــر ،فــإن عــر التلميــذات  11%وأيضــا
لتالمذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي حســب منــط التعليم التالميــذ ( )10%تحكمــوا تقريبــا يف الربنامــج الرســمي ملــادة
الفيزيــاء والكيميــاء للســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي.
بالنســبة املئوية ()%
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عــى مســتوى التعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،يصــل الفــرق بــن
الجهــة األعــى أداء نســبيا يف الفيزيــاء والكيميــاء والجهــة
األدىن أداء إىل  12نقطــة.
رســم بياين  .53أداء تالمذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي
عمومــي يف الفيزياء والكيمياء حســب الجهة
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إن الفــوارق بــن تالمــذة التعليمــن العمومــي والخصــويص
يف اإلعــدادي ترتفــع مــع ارتفــاع مســتوى الكفايــات .وهكــذا،
فــإذا كانــت  43%مــن تالمــذة التعليــم اإلعــدادي الخصــويص
يتحكمــون عمليــا يف مجمــوع الربنامــج  89%وأكــر ،فــإن هــذه
النســبة ال تصــل إال إىل  8%عنــد تالمــذة الثانويــات اإلعداديــة
العموميــة الحرضيــة.
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عــى مســتوى الثانويــات اإلعداديــة ،فــإن النتيجــة املحصــل
عليهــا يف الفيزيــاء والكيميــاء مــن طــرف الفتيــات ( )251وحدهــم تالمــذة جهــة درعــة تافياللــت حصلــوا عــى املعــدل
وتلــك املحصــل عليهــا مــن طــرف الفتيــان ( )249ال متثــل أي الوطنــي ( )250يف الفيزيــاء والكيميــاء أمــا معــدل تالمــذة
جهــات مراكــش أســفي ( ،)249ســوس ماســة ( ،)249أقاليــم
فــرق دال بــن الفتيــان والفتيــات.
الجنــوب ( )248والجهــة الرشقيــة ( ،)247في ـراوح بــن نقطــة
رســم بيــاين  .52مجموعات الكفايات يف الفيزيــاء والكيمياء وثــاث نقــط أقــل مــن املعــدل الوطنــي .مــن جهتهــا فــإن
لتالمذة الســنة الثالثة ثانوي إعدادي حســب النوع بالنســبة جهــة الــدار البيضــاء ســطات وفــاس مكنــاس قــد حصلــوا عــى
املئوية ()%
املعــدل الوطنــي )244(.
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إذا كان عــر تالمــذة جهــة درعــة تافياللــت يتحكمــون عمليــا
يف مجمــوع الربنامــج الرســمي ( 89%فأكــر) ،فــإن هــذه النســبة
ال تصــل إال إىل  7%يف جهتــي الــدار البيضــاء ســطات وطنجــة
وتطــوان والحســيمة ،يف حــن تــراوح هــذه النســبة يف باقــي
الجهــات بــن  8%و.9%
الخالصة

إن الخالصــة التــي نســتطيع اســتخالصها مــن تحليــل نتائــج
تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ وتالمــذة الســنة الثالثــة
ثانــوي إعــدادي هــي الضعــف العــام ملكتســبات التالمــذة ،مــا
يؤكــد أن جــزءا كبــرا مــن املتعلمــن مل ينجــح يف اســتيعاب
جــزء مــن الربنامــج الرســمي ،وبالتــايل مل يســتطيعوا اكتســاب
املهــارات والكفايــات املطابقــة لهــذا املســتوى الــدرايس .مــا
يعكــس خصاصــا ونقصــا عــى مســتوى التعلــات .فقــط فئــة
قليلــة مــن التالمــذة هــي التــي كان أداؤهــا أعــى ،وتحكمــت
يف مجمــوع الربنامــج الرســمي ،أو وصلــت إىل التحكــم يف نصفــه
عــى األقــل .وإذا كانــت هــذه النتائــج ال تعكــس إال بعــض
الفروقــات يف املكتســبات بــن الفتيــات والفتيــان ،فإنهــا تظهــر
مــع ذلــك بــأن هنــاك فرقــا كبـرا بــن مكتســبات تالمذة الوســط
القــروي وتالمــذة الوســط الحــري ،أمــا الفــوارق بــن الجهــات
عــى مســتوى مكتســبات التالمــذة ،فهــي فــوارق تتغــر حســب
املــواد.

يف هــذا الســياق ،تؤكــد نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم
املكتســبات  PNEA2019بشــكل واضــح ضعــف مســتوى
كفايــات التالمــذة يف مادتــن هامتــن هــا اللغــة الفرنســية
والرياضيــات ،وبالتــايل ضعــف التعلــات عــى املســتويني
اللغــوي واملعــريف .أمــا مــا يظهــر بطريقــة صارخــة فهــو الفــرق
بــن التعليــم العمومــي والتعليــم الخصــويص لفائــدة التعليــم
الخصــويص .ويفــر هــذا التفــوق بأهميــة عامــل املســتوى
السوســيو-اقتصادي لــأرس ودوره يف هــذه املكتســبات.

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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الفصل الثاني.
مكتسبات التالمذة في سياقها االجتماعي
والتربوي
ســمحت نتائــج الروائــز واملعطيــات املســتخلصة مــن األجوبــة يســاهم توافــر البنيــات التحتيــة األساســية لــكل من املدرســة
عــن أســئلة االســتامرات الخاصــة باملدرســن ومديــري واإلعداديــة يف تحســن واضــح للنتائــج الدراســية للتالمذة.
املؤسســات مبســاءلة مكتســبات التالمــذة يف عالقــة مــن جهــة
رسم بياين  .55أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
أوىل مبحــددات املحيــط املــدريس (العــرض الرتبــوي وممي ـزات
مستوى البنية التحتية األساس للمدرسة
الفاعلــن الرتبويــن) ومــن جهــة ثانيــة يف عالقــة باملحيــط
300
السوســيو تربــوي (املنــاخ الــدرايس ،املامرســات الرتبويــة،
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املشــاكل االجتامعيــة والدراســية) .ركــز تحليــل هــذه املعطيــات
200
عــى املــدارس االبتدائيــة والثانويــات اإلعداديــة العموميــة التــي
كانــت ضمــن عينــة هــذه الدراســة.
150
100

 .1مفعول الوسط السوسيو-تربوي على
المردودية الدراسية

50

ال يرتبــط املــردود الــدرايس املتمثــل يف مكتســبات التالمــذة
فقــط بعوامــل مــن داخــل الســياق املــدريس بــل يرتبــط أيضــا
»°Vôeo
»°Vôeo ÒZ
مبحــددات مــن خــارج الســياق املــدريس مبــا يف ذلــك محــدد
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جــودة العــرض الرتبــوي ومميــزات الفاعلــن مــن تالمــذة
تـراوح الفروقــات بــن املــدارس االبتدائيــة املجهــزة مبــا يكفــي
ومدرســن وأطــر إداريــة تربويــة .يفحــص هــذا الفصــل مفعــول
واملتوفــرة عــى بنيــات تحتيــة أساســية وتلــك التــي ال تتوفــر
هــذه املحــددات وتأثريهــا عــى أداء التالمــذة.
عليهــا أو تتوفــر عليهــا بشــكل غــر كاف مــا بــن  8نقــط
بالنســبة لنتائــج التالمــذة يف النشــاط العلمــي و 9يف اللغــة
 .1.1البنيات التحتية األساسية
ســمح التحليــل اإلحصــايئ ببلورة مــؤرش تركيبي للبنيــات التحتية الفرنســية و 12نقطــة يف العربيــة ليصــل الفــارق أحيانــا إىل 15
األساســية التــي تســاهم بشــكل أســايس يف تحســن املكتســبات نقطــة بــن تالمــذة املــدارس يف مــادة الرياضيــات.
الدراســية للتالمــذة .ويتكــون هــذا املــؤرش مــن عنــارص تتمثــل رسم بياين  .56أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
يف ربــط املدرســة بشــبكة الكهربــاء وباملــاء الصالــح للــرب
مستوى البنية التحتية األساس لإلعدادية
وبوجــود املراحيــض وقنــوات الــرف الصحــي وكذلــك بطبيعــة
300
الولــوج إىل املدرســة يف عالقــة بــروط وظــروف مامرســة املهنــة
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البنيــات التحتيــة األساســية للمدرســة عــى نتائــج التالمــذة.
وهــو مــا تؤكــده أمبرييقيــا نتائــج دراســة الربنامــج الوطنــي
100
لتقييــم املكتســبات .2019
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البنيــات التحتيــة األساســية باملدرســة واملردوديــة الدراســية
لتالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ.
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يتأكــد املفعــول اإليجــايب لتوافــر البنيــات التحتيــة األساســية أغلب التالمذة يذهبون إىل املدرسة مشيا عىل األقدام
أيضــا عــى مســتوى مؤسســات اإلعداديــة حيــث يـراوح الفــرق
يف التعليــم االبتــدايئ 93% ،مــن تالمــذة املــدارس االبتدائيــة
بــن املؤسســات املجهــزة وتلــك الغــر مجهــزة مبــا فيــه الكفايــة
و  74%مــن تالمــذة اإلعداديــات يذهبــون إىل املدرســة مشــيا
أو عدميــة التجهيــز مــا بــن  9و 15نقطــة حســب املــواد.
عــى األقــدام .وال يســتفيد مــن النقــل املــدريس ســوى 14%
إذا كانــت البنيــات التحتيــة متــارس تأثـرا عــى النتائــج التالمــذة مــن تالمــذة اإلعــدادي مقابــل  2%فقــط مــن تالمــذة االبتــدايئ.
التــي تعكســها املردوديــة وأداء التالمــذة وبالتــايل مردوديــة وينبغــي أن نالحــظ حســب هــذه املعطيــات أن تالمــذة التعليم
املؤسســات ،فينبغــي أن نتســاءل عــن حالــة البنيــات التحتيــة االبتــدايئ يســتفيدون أقــل مــن النقــل املــدريس مــن تالمــذة
األساســية يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــات اإلعداديــة .فــاذا اإلعــدادي الذيــن هــم أكــر ســنا .والحــال أن  14%مــن تالمــذة
تقــول لنــا معطيــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات االبتــدايئ و  26%مــن تالمــذة اإلعــدادي يرصحــون أن املــدة
التــي يســتغرقها الوصــول إىل املدرســة هــي نصــف ســاعة وأكــر
 2019عــن هــذه الحالــة؟
مــن املــي .والواقــع ،أن املــدة التــي يســتغرقها الوصــول إىل
جــزء مهــم مــن التالمــذة يــرددون عــى مــدارس وإعداديــات
املدرســة خصوصــا بالنســبة ألطفــال االبتــدايئ تســتحق اهتاممــا
ال تتوفــر عــى البنيــات التحتيــة األساســية مــن حيــث املــاء
خاصــا ســيام يف الوســط القــروي حيــث تبعــد املدرســة عــن دور
الصالــح للــرب والكهربــاء واملراحيــض واملســاكن الوظيفيــة
التالمــذة مســافة طويلــة نســبيا.
الــخ.
إذ أن مــدة املســافة ال تكــون هــي نفســها بالنســبة لجميــع
أكــر مــن عــر ( )15%تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ
التالمــذة ألنهــا تكــون أطــول حســب فصــول الســنة (وحســب
و  7%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة مــن التعليــم الثانــوي
تنــوع الفضــاءات الجغرافيــة املناطــق الجبليــة ،الســهول،
اإلعــدادي يتابعــون دراســتهم يف مؤسســات تعليميــة دون
الصحــاري ،املناطــق املعزولــة .)... ،فصعوبــة الوصــول إىل
مــاء صالــح للــرب و  14%مــن هــؤالء التالمــذة يــرددون
املدرســة ومشــقتها ترتبــط بالســن وباملســافة وباملــدة وبالفصــل
عــى مؤسســات ابتدائيــة ال تتوفــر عــى مراحيــض .والحــال أن
واملنطقــة الجغرافيــة.
غيــاب املــاء واملراحيــض والــرف الصحــي يؤكــد الــردي الكبــر
يف التجهي ـزات الــذي ال ميكــن إال أن يؤثــر ســلبيا عــى الحيــاة مدرســو ربــع تالمــذة االبتــدايئ وخمــس تالمــذة اإلعــدادي
داخــل املدرســة .وهــو مــا يؤكــد التأثــر الســلبي ،عــى املســتوى يدرســون يف مــدارس بعيــدة عــن مقــر ســكناهم.
الصحــي عــى جــودة الحيــاة الدراســية وصحــة التالمــذة وخطــر
مــدرس  14%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ميارســون
انتشــار بعــض األمــراض .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن املحيــط
يف مناطــق صعبــة الولــوج .ونفــس الــيء بالنســبة للتعليــم
املــدريس غــر الالئــق يؤثــر نفســيا بشــكل ســلبي عــى املعيــش
اإلعــدادي باألخــص بالنســبة ملــدريس الفرنســية والفيزيــاء
الــدرايس لهــؤالء األطفــال واملراهقــن وعــى احرتامهــم لذاتهــم
والكيميــاء وعلــوم الحيــاة واألرض .وترتفــع هــذه النســبة
وصورتهــم عــن أنفســهم.
إىل  17%و  20%لــدى مــدريس اللغــة العربيــة والرياضيــات
وتظهــر املعطيــات أيضــا أن  16%مــن تالمــذة الســنة السادســة بالســلك اإلعــدادي .والواقــع ،فــأن مؤسســة تعليميــة صعبــة
ابتــدايئ و  20%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يــرددون الولــوج تشــجع ومتيــل إىل أن تعــرف ظاهــرة تغيــب الفاعلــن
عــى مؤسســات تعليميــة غــر مــزودة بالكهربــاء .مــا يؤثــر الرتبويــن ألســباب مختلفــة (نــدرة وســائل النقــل ونقصهــا،
ســلبيا عــى زمــن التعلــم (وجــوب إيقــاف الدراســة قبــل الظــروف املناخيــة الصعبــة ،عــدم توافــر الســكن.)...
حلــول الليــل أو بدايــة الدراســة بعــد طلــوع النهــار) كــا
إضافــة إىل ذلــك ،يســكن مــدرس ربــع تالمــذة االبتــدايئ (26%
يعــوق اســتعامل الوســائل الديداكتيكيــة التــي تشــتغل
إىل  27%حســب املــواد) وخمــس أســاتذة تالمــذة اإلعــدادي يف
بالتيــار الكهربــايئ .مــا يحــرم املــدرس مــن توظيــف املــوارد
مــدن أو جامعــات غــر املــدن أو الجامعــات التــي توجــد فيهــا
الديداكتيكيــة ويحــرم التالمــذة مــن فــرص التجريــب واملعاينــة
املــدارس التــي يدرســون بهــا .كــا أن أكــر مــن ثلثــي مــدريس
واملحــاكاة الرضوريــة يف بعــض التعلــات.
التالمــذة ( 65%إىل  70%حســب املــواد) يلجــؤون إىل وســيلة
نقــل (ســيارة ،حافلــة ،طاكــي  )...ليلتحقــوا مبــكان عملهــم.
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والحــال أن أحــد العوامــل األكــر أهميــة يف التحكــم يف
الزمــن الــدرايس تكمــن يف قــرب مــكان إقامــة املدرســن مــن
املؤسســات التعليميــة حيــث يعملــون فــإذا كانــت وســائل
النقــل تقلــص املســافة ،فــإن قضــاء الوقــت يف املواصــات
للوصــول إىل املدرســة أو اإلعداديــة يؤثــر إىل حــد مــا بشــكل
ســلبي عــى األداء البيداغوجــي للمدرســن داخــل أقســامهم.

يف الواقــع ،فقــط مديــرو نصــف تالمــذة الســنة الثالثــة مــن
اإلعــدادي ( )42%وحــوايل الربــع ( )27%مــن مديــري تالمــذة
الســنة السادســة ابتدائيــة يتوفــرون عــى ســكن وظيفــي .فمدير
 15%مــن التالمــذة و  13%مــن تالمــذة اإلعــدادي رصحــوا بأنهــم
ميارســون يف مؤسســات صعبــة الولــوج و  29%و  13%عــى
التــوايل يســكنون يف أماكــن غــر تلــك التــي توجــد فيهــا املــدارس
التــي يدرســون بهــا .هــذه الحالــة ال ميكنهــا إال أن تؤثــر عــى
فعاليــة التأطــر اإلداري يف أغلبيــة الوحــدات املدرســية.

يف املتوســط رصح مدرســو 49%مــن تالمــذة الســنة السادســة
ابتــدايئ برغبتهــم باملشــاركة يف الحركــة االنتقاليــة مقابــل
أســاتذة  42%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة اإلعــدادي .إن رشوط
العمــل الصعبــة داخــل املؤسســات أو يف محيطهــا التــي تــم
ذكرهــا ،هــي الســبب الرئيــي يف الرغبــة يف تغيــر مــكان
العمــل وذلــك بالنســبة ألســاتذة  32%مــن تالمــذة االبتدائيــة
و 15%مــن أســاتذة تالمــذة اإلعــدادي.

رصح مديــرو  45%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ
و 48%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي أنهــم يرغبــون يف
تغيــر مــكان تعيينهــم ألن رشوط وظــروف العمــل يف املؤسســة
التــي يعملــون بهــا هــي التــي تدفعهــم إىل الرغبــة يف تغيــر
ومغــادرة املؤسســات التــي عــر عنهــا مديــر  51%مــن تالمــذة
االبتــدايئ و  29%مــن تالمــذة اإلعــدادي وميكــن أن نجــد
تفســر .الفــرق بــن مديــري املؤسســات االبتدائيــة واملؤسســات
الثانويــة اإلعداديــة يف رشوط العمــل التــي تعتــر أكــر صعوبــة
يف الوحــدات املدرســية االبتدائيــة مقارنــة باإلعداديــات التــي
تكــون يف مناطــق أفضــل تجهي ـزا ً نســبيا.

رصح أســاتذة  %32مــن تالمــذة االبتــدايئ و  %15مــن
تالمــذة اإلعــدادي برغبتهــم يف املشــاركة يف الحركــة االنتقاليــة
وذلــك بســبب ظــروف املامرســة الصعبــة يف مؤسســتهم أو عــى مســتوى أخــر ،فــإن مديــري نصــف تالمــذة الســنة
السادســة ابتــدايئ و  38%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي
بســبب محيــط املؤسســات.
يســتخدمون ســياراتهم الشــخصية للذهــاب إىل العمــل.
يســاهم الشــعور باالنتــاء إىل املؤسســة التعليميــة يف خلــق
منــاخ مشــجع للتعلــات ويدفــع غيــاب الشــعور باالنتــاء إن رشوط العمــل غــر املســاعدة هــي التــي تدفــع مديــري
املدرســن إىل محاولــة تغيــر املؤسســة مبؤسســة أخــرى أفضــل نصــف تالمــذة االبتــدايئ وتقريبــا ثلــث تالمــذة اإلعــدادي إىل
الرغبــة يف تغيــر مــكان التعيــن.
منهــا مهنيــا وعائليــا واجتامعيــا.

أمــا الفــارق الخفيــف املوجــود بــن مــدريس التعليــم االبتــدايئ
والثانــوي اإلعــدادي بخصــوص الرغبــة يف املشــاركة يف الحركــة
االنتقاليــة فيفــر عــى األرجــح بكــون ظــروف مامرســة املهنــة
هــي أصعــب يف االبتــدايئ بالخصــوص يف الوحــدات املدرســية
املشــتتة واملتفرقــة مقارنــة باإلعداديــات املوزعــة واملتواجــدة
يف مناطــق محظوظــة نســبيا .إن توفــر البنيــة التحيــة األســاس
يف املدرســة ويف محيطهــا املبــارش مــن شــأنه أن يقنــع مــدريس
االبتــدايئ واإلعــدادي أال يفكــروا يف تغيــر مــكان عملهــم.
ذلــك أن ارتبــاط املدرســن مبؤسســتهم هــو رهــن للجاذبيــة
االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة للوســط املدرســة.

وتعتــر الحركــة اإلداريــة ملديــري املؤسســات التعليميــة وكذلــك
الحركــة االنتقاليــة لألســاتذة ،والتــي هــي حــق مــن حقوقهــم،
مــؤرشا عــى جــودة املحيــط السوســيوتربوي للمؤسســات
التعليميــة .وهكــذا فــإن اســتقرار الفاعلــن الرتبويــن هــو رهــن
جاذبيــة املحيــط السوســيوتربوي.
 .2.1المفعول الرقمي

ســمح التحليــل اإلحصــايئ ببلــورة مــؤرشات خاصــة باملــوارد
ال يســتفيد مديــر نصــف تالمــذة االبتــدايئ وتقريبــا ثالثــة الرقميــة مبــا يف ذلــك تكنولوجيــة املعلوميــات واالتصــال الرتبوية
أربــاع تالمــذة الســلك اإلعــدادي مــن أي ســكن وظيفــي ( .)TICEإن التحليــل الثنــايئ املتنــوع يســتخلص ترابطــا إيجابيــا
يعتــر تواجــد مديــر املؤسســة التعليميــة بعــن املــكان أحــد بــن املــوارد الرقميــة ونتائــج التالمــذة ســواء كانــوا يف االبتــدايئ
الــروط الرضوريــة لتدبــر عــن قــرب للمؤسســات التعليميــة .أو اإلعــدادي.
إذ يعتــر الســكن الوظيفــي عامــل اســتقرار للمنــاخ الرتبــوي .مــا ســمح بتحليــل مفعــول العامــل الرقمــي وتأثــره عــى
أداء التالمــذة حســب املــواد.
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تقرير تحليلي

تعتــر املردوديــة الدراســية للمــدارس واإلعداديــات املتوفــرة أمــا يف اإلعــدادي ،فــإن توافــر املــوارد الرقميــة بكميــة كافيــة
عــى مــوارد رقميــة كافيــة هــي أعــى نســبيا مــن تلــك املســجلة يســاهم يف تحســن واضــح مــن  6نقــط إىل  9يف نتائــج
التالمــذة فــإذا كان توافــر املــوارد الرقميــة يف كل مــن املدرســة
يف املؤسســات األقــل تجهي ـزا.
واإلعداديــة يلعــب دورا إيجابيــا يف مكتســبات التالمــذة،
أ .توافر املوارد الرقمية يف املدارس االبتدائية
فامهــي حالــة هاتــه املــوارد داخــل املؤسســات مــن وجهــة
رسم بياين  .57أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب نظــر التالمــذة؟
توافر املورد الرقمية يف املدرسة
أغلــب املــدارس االبتدائيــة والثانويــات اإلعداديــة ال تتوفــر
300
فيهــا املــوارد الرقميــة بالقــدر الــكايف.
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فيــا يخــص تكنولوجيــة املعلومــات واالتصــال يف الرتبيــة ،فــإن
 75%و  65%مــن تالمــذة االبتــدايئ يرصحــون بــأن مدارســهم ال
تتوفــر عــى قاعــة متعــددة الوســائط وال عــى ربــط باإلنرتنيــت.
وتصــل هــذه النســبة عنــد تالمــذة اإلعــدادي إىل  53%و 49%
عــى التــوايل .فمؤسســات  38%مــن تالمــذة االبتــدايئ و 32%
مــن تالمــذة اإلعــدادي ال تتوفــر عــى آلــة العــرض العاكــس
ومؤسســات  74%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  49%مــن تالمــذة
اإلعــدادي ال تتوفــر عــى موقــع بشــبكة الويــب.
أمــا عــى مســتوى القســم ،فــإن  88%مــن تالمــذة الســنة
السادســة ابتــدايئ و  65%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة مــن
الســلك اإلعــدادي ال زالــوا يســتعملون الســبورة الســوداء عــوض
الســبورة التفاعليــة التــي تدمــج الصــوت والصــورة والحركــة.

يكــون أداء تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن يتوفــرون
عــى مــوارد رقميــة كافيــة يف مدرســتهم أحســن بشــكل واضــح
مــن أداء التالمــذة الذيــن ال تتوفــر مدرســتهم عــى تلــك
املــوارد .ويظهــر تأثــر هــذا واضحــا نســبيا عــى مكتســبات
التالمــذة يف اللغــة العربيــة ويف النشــاط العلمــي مــع تحســن مل يســتفد مدرســو حــوايل ثلثــي تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي
نســبي ب 11و  9نقطــة عــى التــوايل متبوعــا بالرياضيــات ( 5مــن أي تكويــن يف تدبــر املــوارد الرقميــة.
نقــط) والفرنســية ( 4نقــط).
يســمح التكويــن الرقمــي للمدرســن بالتمكــن مــن مــوارد
رسم بياين  .58أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب بيداغوجيــة وديداكتيكيــة أكــر غنــى و فعاليــة مــن املــوارد
توافر املورد الرقمية يف اإلعدادية
الكالســيكية (الكتــب املدرســية ،الســبورة .) ...فاملــورد الرقمــي
 250 240 249 237 244 240 246 240 248 240 248يســمح بالتبــادل والتفاعــل والتقاســم بــن األركان الثالثــة
للمثلــث البيداغوجــي :التلميــذ ،املــدرس واملــادة املدرســية.
 200وهــو مــا يســمح لهــم أيضــا بنقــل الثقافــة الرقميــة.
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رصح أســاتذة حــوايل ثلــث تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ
والســنة الثالثــة إعــدادي بأنهــم اســتفادوا مــن تكويــن يف
اســتخدام تكنولوجيــة املعلومــات والتواصــل يف الرتبيــة .وهكذا،
يبقــى ثلثــا التالمــذة مبدئيــا يف قبضــة تدريــس كالســييك ال
يدمــج املــوارد الرقميــة.
يف االبتــدايئ ،يؤكــد مدرســو  16%مــن التالمــذة أن مدرســيهم
يلجــؤون دامئــا أو عــادة إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال
أثنــاء إنجازهــم الــدروس داخــل القســم .وتســجل نفــس
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املالحظــة بالنســبة للســلك اإلعــدادي بالنســبة ملــدريس اللغــة
العربيــة والفرنســية والرياضيــات الذيــن يرصحــون بنســب أكــر
تواضعــا (مــا بــن  9%و  .)16%وتعنــي هــذه النســب الضعيفــة
أن اللجــوء املنتظــم إىل املــوارد الرقميــة مل يســتقر بعــد ومل
يتحــول إىل مامرســة مألوفــة داخــل الفصــول ألســباب تتعلــق
بالتكويــن األســاس واملســتمر للمدرســن وبالبنيــة التحتيــة
ومبــوارد املؤسســات التعليميــة.
عكــس ذلــك ،يلجــأ مدرســو علــوم الحيــاة واألرض ل( )49%
مــن التالمــذة ومدرســو الفيزيــاء والكيميــاء ل ( )43%مــن
التالمــذة نســبيا أكــر إىل املــوارد الرقميــة يف دروســهم .ويوظــف
مدرســو هاتــن املادتــن املــوارد الرقيــة باعتبارهــا وســيلة إلنهــاء
دروس الربنامــج يف اآلجــال املحــددة أكــر مــا يوظفونهــا
كوســيلة لتحســن الــدروس باالعتــاد عــى املحــاكاة والتجريــب
املســاعد بالحاســوب .وهــو الســبب الــذي قدمــه أســاتذة ثلــث
تالمــذة اإلعــدادي بأنفســهم.
ينبغــي التأكيــد أن املــوارد الرقميــة قــد أضافــت الكثــر إىل
ديداكتيــك العلــوم مــن خــال مســاعدة املدرســن عــى بَ ْن َينــة
املعلومــات وإبـراز الروابــط والوظائــف والصيــغ ســواء بالنســبة
لعلــوم الحيــاة واألرض أو بالنســبة للفيزيــاء والكيميــاء .غــر
أن إل ـزام إنهــاء الربنامــج يف الوقــت املحــدد خصوصــا بالنســبة
للمســتويات اإلشــهادية يدفــع املدرســن إىل اســتخدام املــوارد
الرقميــة أكــر مــن أجــل إنهــاء الربنامــج قبــل تحســن تدريســهم
وتعلــات التالمــذة.
ويســتدعي هــذا األمــر مراجعــة الربامــج الدراســية خصوصــا يف
املــواد العلميــة لضــان تدريــس أكــر فاعليــة ،ومتكــن األســاتذة
مــن تكويــن يف الرقميــات يســمح لهــم باالســتفادة مــن املــوارد
الرقميــة يف مامرســتهم البيداغوجيــة.
رصح مديــرو املؤسســات التعليميــة االبتدائيــة واإلعداديــة
لنصــف التالمــذة تقريبــا بأنهــم مل يســتفيدوا مــن أي تكويــن
يف اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال يف املجــال
الرتبــوي.

مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ و  27%من تالمذة الســنة
الثالثــة إعــدادي ال يســتخدمون األدوات الرقميــة يف مامرســاتهم
اإلداريــة .وتتعــارض هــذه املالحظــة مــع ترصيــح  84%مــن
مديــري تالمــذة اإلعــدادي و  82%مــن تالمــذة االبتــدايئ بــأن
لديهــم حاســوب شــخيص وبــأن كل مديــري املؤسســات مزودون
بحاســوب مهنــي .وهكــذا ينبغــي التســاؤل عــن قــدرة هــؤالء
املديريــن عــى مســايرة التســيري الــذي أصبــح مرقمنــا أكــر
فأكــر إلج ـراء وإنجــاز املهــام اإلداريــة والبيداغوجيــة خصوصــا
مــع إرســاء نظــام مســار والتطــور مهنيــا يف وســط تربــوي حيــث
األميــة الرقميــة أصبحــت عائقــا كبـرا.
ب .توافر املوارد الرقمية باملنزل
بالنســبة للتالمــذة فــإن توافــر املــوارد الرقميــة باملنــزل لــه
تأثــر إيجــايب نســبيا عــى مردودهــم الــدرايس يف كل املــواد.
وهكــذا فــإن مختلــف النتائــج التــي حصــل عليهــا التالمــذة
الذيــن يتوفــرون عــى مــوارد رقميــة كافيــة مبنازلهــم وأولئــك
اللذيــن ال يتوفــرون عليهــا ،تتبايــن مــا بــن  7و 13نقطــة
حســب املــواد .أمــا فيــا يخــص الفــروق التــي أبرزهــا التحليــل
املتعــدد املســتويات ،فــإن هــذا التحليــل يأخــذ بعــن االعتبــار
باقــي العوامــل األخــرى بخــاف التحليــل الثنــايئ املتنــوع .وإال
فيمكننــا حــذف الجــزء الخــاص بتكنولوجيــا االتصــال والتواصــل
مــن التحليــل املتعــدد املســتويات لتفــادي الغمــوض.
رسم بياين  .59أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
توافر املورد الرقمية يف منازلهم
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يعتــر تحكــم مديــري املؤسســات التعليميــة يف اســتخدام
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال مــن رشوط تطويــر املامرســة
التدبرييــة والبيداغوجيــة نحــو مزيــد مــن الفعاليــة والنجاعــة .أمــا عــى مســتوى اإلعــدادي ،فــإن مفعــول املــوارد الرقميــة عىل
مســتوى التالمــذة يتأكــد .فتوافــر املــوارد الرقميــة لــدى عائــات
رصح مديــر  53%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ و48%
تالمــذة اإلعــدادي قــادر عــى تحســن نتائجهــم الدراســية حيث
مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي بأنهــم مل يســتفيدوا مــن أي
تـراوح النقــط مــا بــن  6إىل  16نقطــة حســب املــواد.
تكويــن يف اســتخدام املــوارد الرقميــة .وهــذا يــرر كــون 23%
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تقرير تحليلي

رسم بياين  .60أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب ت .التوظيــف البيداغوجــي للمــوارد الرقميــة مــن طــرف
التالمــذة
توافر املورد الرقمية يف منازلهم
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وإذا كانــت املعطيــات تؤكــد مفعــول املــوارد الرقميــة ،فينبغــي
أن نتســاءل عــا إذا كان التالمــذة يتوفــرون عــى مــوارد رقميــة
كافيــة يف منازلهــم.
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ُســجل تحســن واضــح للمكتســبات الدراســية يف كل املــواد
رصح حــوايل ثلــث تالمــذة االبتــدايئ وخمــي تالمــذة لــدى تالمــذة الســلك االبتــدايئ الذيــن يوظفــون املــوارد الرقميــة
اإلعــدادي أنهــم يتوفــرون عــى حاســوب وعــى ربــط ألغ ـراض بيداغوجيــة.
باإلنرتنيــت يف منازلهــم.
وي ـراوح الفــارق عــى مســتوى مكتســبات التالمــذة بــن مــن
أكــد  34%مــن تالمــذة اإلعــدادي أنهــم يتوفــرون عىل حاســوب يوظفــون هــذه املــوارد والذيــن ال يوظفونهــا بشــكل كاف مــا
يف منازلهــم و  35%منهــم يؤكــدون أيضــا بأنهــم يتوفــرون بــن  6إىل  14نقطــة حســب املــواد .واملالحــظ هــو أن التوزيــع
عــى الربــط باألنرتنيــت .ت ـراوح هــذه النســب عنــد تالمــذة البيداغوجــي لهــذه املــوارد يفيــد التالمــذة ويدعــم تعلامتهــم يف
اإلعــدادي مــا بــن  40%بالنســبة للحواســب و  43%بالنســبة اللغــة العربيــة والفرنســية.
للربــط باألنرتنيــت.
رسم بياين  .62أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي ثانوي حسب
االستخدام البيداغوجي للمورد الرقمية
باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه إذا كان  16%و  44%مــن تالمــذة
االبتــدايئ يتوفــرون عــى حاســوب وعــى هاتــف ذيك شــخيص،
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فــإن هــذه النســبة تصــل إىل  28%بالنســبة للحواســب و 68%
200
بالنســبة للهواتــف لــدى تالمــذة اإلعــدادي .وهكــذا ميكــن
القــول إن تالمــذة اإلعــدادي هــم أحســن تجهيــزا مقارنــة
150
بتالمــذة االبتــدايئ.
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كــا أن اســتخدام تالمــذة الســلك اإلعــدادي للمــوارد الرقميــة
ألغـراض بيداغوجيــة يســمح بتحســن النتائــج الدراســية مبعــدل
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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ي ـراوح مــا بــن  4إىل  12نقطــة حســب املــواد .ويظهــر هــذا
التحســن واضحــا يف اللغــة الفرنســية ( 12نقطــة).
يقــوم التوظيــف البيداغوجــي للمــوارد الرقمية ســواء بالنســبة
لتالمــذة االبتــدايئ أو اإلعــدادي أساســا عــى البحــث يف عالقــة
بالربنامــج الدرايس.

رسم بياين  .63أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
أصلهم االجتامعي واالقتصادي
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تكتــي طبيعــة اســتخدام املــوارد الرقميــة واألدوات الرقميــة
أهميــة خاصــة بالنظــر ملــا تتيحــه مــن تطويــر التعلــم الــذايت
120
والتدريــس عــن بعــد .وتظهــر املعطيــات بــأن أكــر مــن ثلــث
60
تالمــذة االبتــدايئ ( )38%و ( 60%مــن تالمــذة اإلعــدادي)
رصحــوا بأنهــم يســتخدمون األنرتنيــت بشــكل دائــم أو متكــرر
0
للقيــام بأبحاثهــم املدرســية يف حــن أن ( 28%االبتــدايئ) منهــم
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مضامــن محــددة مــن الربنامــج ( 56%تالمــذة اإلعــدادي).
وهكــذا ،فــإن  16%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  28%مــن تالمــذة يتأكــد مفعــول األصــل السوســيو اقتصــادي عــى املردوديــة
اإلعــدادي يتصفحــون األنرتنيــت بشــكل دائــم أو متكــرر الدراســية لتالمــذة الســلك االبتــدايئ يف جميــع املــواد .يف الواقــع،
لالطــاع عــى القوامــس واملوســوعات.
يحمــل التالمــذة ذوو املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي املرتفــع
مقارنــة بذلــك نجــد أن  19%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  47%عــى نقــط أفضــل مــن أولئــك الذيــن يكونــوا مســتواهم
مــن تالمــذة اإلعــدادي يلجــؤون إىل األنرتنيــت بشــكل دائــم أو االجتامعــي واالقتصــادي أقــل يــرا .وتــراوح الفــروق يف
متكــرر للدردشــة .ويعــرف  10%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  30%التحصيــل مــا بــن  11و 12نقطــة يف الرياضيــات ويف الفرنســية
مــن تالمــذة اإلعــدادي أنهــم يــرددون بشــكل دائــم أو متكــرر يف حــن تصــل إىل مــا بــن  14و 20نقطــة عــى التــوايل يف
عــى مواقــع تتضمــن محتويــات غــر مناســبة لألطفــال .ويؤثــر النشــاط العلمــي ويف اللغــة العربيــة.
هــذا االســتخدام الســلبي لألنرتنيــت عــى األطفــال واملراهقــن رسم بياين  .64أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
بالنســبة لتطورهــم املعــريف والســيكولوجي.
أصلهم االجتامعي واالقتصادي
300

 .3.1األصل االجتماعي واالقتصادي للتالمذة ومفعوله

كــا بالنســبة لباقــي املحــددات (البنيــات التحتيــة واملــوارد
الرقميــة) ،ســمح التحليــل اإلحصــايئ ببلــورة مــؤرش خــاص
باألصــل االجتامعــي واالقتصــادي للتالمــذة .وقــد اشــتق
هــذا املــؤرش مــن أجوبــة التالمــذة الخاصــة مبهنــة آبائهــم
ومســتواهم الــدرايس ومنــط الســكن العائــي وتوافــر الكتــب
باملنــزل واللغــات األجنبيــة املتكلمــة يف أرسهــم.
تؤكــد نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات 2019
املفعــول الحاســم لألصــل السوســيو اقتصــادي للتالمــذة عــى
أدائهــم املــدريس.
يفــر األصــل السوســيو اقتصــادي للتالمــذة بشــكل كبــر
االمســاواة بينهــم عــى مســتوى أدائهــم الــدرايس.
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يف الســلك الثانــوي اإلعــدادي ،تــرز الالمســاواة عــى مســتوى
األداء املــدريس بشــكل أوضــح .حيــث يصــل الفــرق بــن نتائــج

تالمــذة اإلعــدادي الذيــن لهــم مســتوى عــال وأولئــك الذيــن أكــر مــن ثلثــي تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي يتوفــرون عــى
لهــم مســتوى أدىن إىل مــا بــن  16و 24نقطــة حســب املــواد .كتــب دينيــة يف منازلهــم وثلــث منهــم يتوفــرون عــى كتــب
علميــة.
تســمح املعطيــات حــول مســتوى عيــش عائــات التالمــذة
وأصولهــم السوســيو اقتصاديــة بتدقيــق معــامل الالمســاواة  73%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  70%مــن تالمذة اإلعــدادي رصح
وتعكــس صعوبــة ضــان تكافــؤ الفــرص يف الرتبيــة بينهــم .بأنهــم يتوفــرون يف منازلهــم عــى كتــب دينيــة غــر الكتــب
املدرســية مقابــل  31%بالنســبة لالبتــدايئ و  33%بالنســبة
ثلــث التالمــذة ســواء يف االبتــدايئ أو اإلعــدادي يقطنــون يف
لإلعــدادي الذيــن رصحــوا بأنهــم يتوفــرون عــى كتــب علميــة.
مســاكن غــر الئقــة.
وتصــل هــذه النســبة إىل  46%بالنســبة لتالمــذة االبتــدايئ
تظهــر نتائــج الربنامــج الوطني لتقييــم مكتســبات  2019أن  5%و 42%بالنســبة لتالمــذة اإلعــدادي الذيــن يتوفــرون عــى كتــب
مــن التالمــذة يســكنون يف مســاكن غــر مهيكلــة وغــر قانونيــة أدبيــة.
و  18%منهــم يســكنون يف مســاكن مشــركة .وتصــل هــذه
النســبة لــدى تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي  18%بالنســبة  .4.1المرور من التعليم األولي
للســكن غــر املهيــكل و  13%بالنســبة للســكن املشــرك .عــاوة أظهــرت الدراســات األمربيقيــة حــول النجــاح الــدرايس كــا
عــى ذلــك فــإن  12%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  24%مــن تالمذة الدراســات الدوليــة حــول تقييــم املكتســبات املفعــول اإليجــايب
اإلعــدادي ال يتوفــرون يف مســاكنهم عــى مراحيــض مســتقلة .لربامــج التعليــم األويل وتأثريهــا عــى املهــارات املعرفيــة
واالجتامعيــة لألطفــال .فالتعليــم األويل يســاهم يف التقليــص
آباء ثلث تالمذة االبتدايئ وربع تالمذة اإلعدادي أميون.
مــن الهــدر املــدريس ســيام الحــد مــن التكــرار والهــدر
إن نســبة تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن رصحــوا بــأن واالنقطــاع الــدرايس .وتؤكــد معطيــات الربنامــج الوطنــي
آباءهــم أميــون أو اســتفادوا مــن دروس محاربــة األميــة هــي لتقييــم املكتســبات  2019املفعــول اإليجــايب للتعليــم األويل
 .30%وترتاجــع هــذه النســبة إىل  25%لــدى تالمــذة الســنة عــى املكتســبات الدراســية.
الثالثــة مــن الســلك الثانــوي اإلعــدادي .وينبغــي أن نالحــظ رسم بياين  .65أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
أنــه فقــط أبــاء  7%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  8%مــن تالمــذة
استفادتهم أم ال من التعليم األويل
اإلعــدادي هــم الذيــن تجــاوزوا مســتوى البكالوريــا ،مقابــل
300
 3%بالنســبة ألمهــات تالمــذة االبتــدايئ و  4%بالنســبة ألمهــات
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الســلك اإلعــدادي.
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أمــا فيــا يخــص املســتوى الــدرايس لألمهــات فــإن أمهــات 52%
مــن تالمــذة االبتــدايئ و  50%مــن تالمــذة اإلعــدادي هــن
أميــات اســتفادت منهــن  14%مــن أمهــات تالمــذة االبتــدايئ
و 16%مــن أمهــات تالمــذة اإلعــدادي مــن دروس محــو األميــة.
تقريبــا عــر تالمــذة االبتــدايئ وخمــس تالمــذة اإلعــدادي
يتكلمــون لغــة أجنبيــة يف منازلهــم
فيــا يخــص تالمــذة االبتــدايئ الذيــن يتكلمــون لغــة أجنبيــة
داخــل أرسهــم ،فهــم ميثلــون  7%بالنســبة ملــن يتكلــم
الفرنســية ،و 2%ملــن يتكلــم اإلســبانية ،و  2%مــن يتكلــم
اإلنجليزيــة .تصــل هــذه النســب عــى التــوايل إىل 2% ،10%
و  6%بالنســبة لتالمــذة اإلعــدادي .أمــا فيــا يخــص اللغــة
األمازيغيــة فــإن املعطيــات تؤكــد أن ربــع تالمــذة االبتــدايئ
تقريبــا  24%و  26%بالنســبة لإلعــدادي يتكلمــون األمازيغيــة
داخــل أرسهــم.
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يظهــر املفعــول اإليجــايب للتعليــم األويل بشــكل واضــح عــى
املكتســبات الدراســية لتالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ يف
مــادة اللغــة العربيــة .يف الواقــع ،يصــل الفــرق يف نتائــج اللغــة
العربيــة بــن التالمــذة الذيــن اســتفادوا مــن التعليــم األويل
وأولئــك الذيــن مل يســتفيدوا منــه هــو فــرق  12نقطــة مقابــل
فــرق ي ـراوح مــا بــن  4و 5نقــط فقــط يف باقــي املــواد.
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رسم بياين  .66أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب رسم بياين  .67أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب عدد
التكرارات
استفادتهم أم ال من التعليم األويل
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º©f

ويظهــر األثــر اإليجــايب للتعليــم األويل عــى مكتســبات التالمــذة
أكــر وضوحــا يف التعليــم الثانــوي اإلعــدادي .وهكــذا ،فــإن
الفــروق يف النتائــج بــن التالمــذة الذيــن اســتفادوا مــن التعليــم
األويل وأولئــك الذيــن مل يســتفيدوا منــه تـراوح مــا بــن  06و13
نقطــة حســب املــواد.
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تعتــر النتائــج املحصــل عليهــا يف كل املــواد مــن طــرف تالمــذة
الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن كــرروا عــى األقــل مــرة واحــدة
أدىن مــن النتائــج املحصــل عليهــا مــن طــرف التالمــذة الذيــن مل
يســبق لهــم قــط أن رســبوا .تـراوح الفــروق بــن هاتــن الفئتــن
مــن التالمــذة  19نقطــة يف اللغــة العربيــة و 12نقطــة يف باقــي
املواد.

تقريبــا نصــف تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ وثلــث تالمذة ويف حالــة التك ـرار مرتــن متتاليتــن ،يرتفــع الفــارق ليصــل إىل
الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي مــروا مــن دور الحضانــة قبــل  24نقطــة يف اللغــة العربيــة و 16نقطــة يف الفرنســية و 18يف
النشــاط العلمــي و 15نقطــة يف الرياضيــات ،مــا يفيــد أن
االلتحــاق باملدرســة االبتدائيــة.
التكـرار عــوض أن يقلــص مــن الفــارق يزيــد فيــه عــى مســتوى
يالحــظ أن التالمــذة الذيــن يدرســون بالســلك االبتــدايئ املكتســبات الدراســية بــن الذيــن كــرروا والذيــن مل يكــرروا.
والثانــوي اإلعــدادي مل ميــروا بالــرورة جميعهــم مــن التعليــم
األويل .أكــر مــن نصــف تالمــذة االبتــدايئ  62%وأكــر مــن ثلثي رسم بياين  .68أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
عدد التكرارات
تالمــذة اإلعــدادي  76%اســتفادوا مــن التعليــم األويل العــري.
تصــل هــذه النســبة إىل  13%بالنســبة لتالمذةاالبتــدايئ و7%
á«Hô©dG á¨∏dG
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235
231
229
بالنســبة لتالمــذة اإلعــدادي الذيــن درســوا بالكتاتيــب القرآنيــة.
 .5.1التكرار وتأثيره على المكتسبات

عــادة مــا يعتــر التكــرار كوســيلة تســمح للتالمــذة الذيــن
يواجهــون صعوبــة يف التعلــم باســتدراك التأخــر والتمكــن مــن
متابعــة دراســتهم بنجــاح .أغلــب الدراســات مبــا فيهــا دراســة
الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019تؤكــد املفعــول
الســلبي للتكــرار عــى النجــاح املــدريس.
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نفــس املالحــظ تســجل عــى مســتوى التعليــم الثانــوي
اإلعــدادي مــع نفــس البنيــة تقريبــا ولكــن مــع فــوارق
أكــر.

48

تقرير تحليلي

رصح حــوايل ثلــث تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ونصــف
تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي أنهــم كــرروا عــى األقــل مــرة
واحــدة يف مســارهم الــدرايس.
كــرر أكــر مــن ثلــث تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ()%36
عــى األقــل مــرة واحــدة يف مســارهم الــدرايس .ونفــس الــيء
تقريبــا بالنســبة لتالمــذة الســلك اإلعــدادي ( .)%49أمــا نســبة
التالمــذة الذيــن كــرروا مرتــن وأكــر ،فتصــل إىل  %14بالنســبة
لتالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ و  %21بالنســبة لتالمــذة
نهايــة الســلك اإلعــدادي.

رسم بياين  .69أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
التكوين األكادميي للمدرسني
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تظهــر نتائــج الدراســات الدوليــة مثــل  TIMSSو PIRLSوPISA
أن أحســن األداءات هــي تلــك التــي تحققهــا األنظمــة الرتبويــة
التــي ال تلجــأ إىل التك ـرار أو قلــا تلجــأ إليــه .ذلــك أن الدعــم يف االبتــدايئ ،ال توجــد فــروق حقيقيــة يف نتائــج التالمــذة الذيــن
املــدريس املكيــف هــو الــذي يظهــر أكــر فعاليــة مــن التك ـرار يدرســهم مدرســون حصلــوا عــى البكالوريــا أو اإلجــازة وحتــى
لتجــاوز صعوبــات التعلــم.
بالنســبة لبعــض املــواد إذا كان مســتواهم يتجــاوز اإلجــازة.
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 .6.1مفعول ملمح األستاذ

إذا كان املــدرس هــو الفاعــل الرئيــي يف النظــام الرتبــوي ،فمــن
الــازم أن نتســاءل عــن تأثــره عــى مكتســبات التالمــذة.

باســتثناء اللغــة الفرنســية ،فــإن النتائــج املحصــل عليهــا مــن
طــرف التالمــذة الذيــن يتوفــر مدرســوهم عــى دبلــوم الســلك
الثالــث (ماســر أو أكــر) هــي أقــل بشــكل واضــح مــن نتائــج
تالمــذة الذيــن لهــم مدرســن مســتواهم يقــف عنــد حــدود
اإلجــازة .يطــرح هــذا التشــخيص مســألة جــودة التكوينــات
األكادمييــة ويدفــع إىل البحــث عــن الصفــات الفعليــة التــي
تشــجع عــى التعلــات وتســهلها.

يف الواقــع ،يعتــر فعــل التدريــس توســطا مزدوجــا :فهــو مــن
جهــة أوىل توســط عالئقــي وتنظيمــي بــن املــدرس والتلميــذ
لتســهيل التعلــم (العالقــة البيداغوجيــة) ،وهــو مــن جهــة ثانيــة
توســط بــن املعرفــة والتلميــذ مــن خــال التعاقــد الديداكتيــي،
وبــن املعرفــة واملــدرس مــن خــال النقــل الديداكتيــي (العالقة رسم بياين  .70أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
التكوين األكادميي للمدرسني
الديداكتيكيــة) .وهكــذا تســتلزم مهنــة التدريــس باإلضافــة إىل
التكويــن األكادميــي والبيداغوجــي ،مؤهــات شــخصية ومهنيــة
á«Hô©dG á¨∏dG
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245
228
تســمح لــه بــأداء وظيفتــه عــى أحســن وجــه.
أ .التكوين األكادميي للمدرسني
ميكــن أن نتســاءل عــا إذا كان املســتوى األكادميــي للمدرســن
املؤكــد بالشــواهد املحصــل عليهــا مــن طرفهــم مفعــول عــى
التعلــات يف حالــة مــا إذا كان مــن املمكــن أن نفــرض بــأن
هــذه الشــواهد تشــهد عــى التحكــم يف املواد املدرســة وتســهل
نقــل املعــارف للتالمــذة.
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مثلــا هــو الحــال بالنســبة ملــدريس الســلك االبتــدايئ ،فــإن
مــدريس الســلك اإلعــدادي مل يكــن لهــم عمليــا أي مفعــول عــى
مكتســبات التالمــذة ســواء توفــروا عــى البكالوريــا أو اإلجــازة
أو حتــى الدكتــوراه.
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إن كــون مفعــول شــواهد األســاتذة يبقــى هــو نفســه بغــض
النظــر عــن كــون األســتاذ أدمــج يف املهنــة مبســتوى البكالوريــا
أو حاصــل عــى اإلجــازة أو الدكتــوراه .يجــب تفســره بأنهــم
جميعهــم اســتفادوا مــن تكويــن مهنــي ملــدة ســنتني مبراكــز
تكويــن املعلمــن واملراكــز الرتبويــة الجهويــة ،وبعــد 2012
باملراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن قبــل أن يلتحقــوا
باألقســام .وحدهــا التكويــن األســاس واملســتمر ميكنهــا أن
مينحــا املدرســن مهــارات يكــون لهــا مفعــول عــى تعلــات
التالمــذة وليــس الشــواهد العليــا (املاســر والدكتــوراه) والتــي
غالبــا مــا يتــم الحصــول عليهــا يف الجامعــات يف مــواد قليلــة
االرتبــاط بالرتبيــة .فالحصــول عــى هاتــه الشــواهد العليــا
عــادة مــا يكــون أثنــاء مســار املــدرس وتنفــع بالدرجــة األوىل يف
التفــاوض عــى الرتقــي املهنــي وتغيــر اإلطــار.
ال يتجــاوز املســتوى األكادميــي ملــدريس تقريبــا ثلــث تالمــذة
التعليــم االبتــدايئ البكالوريــا يف حــن أن أغلبيــة مــدريس
الســلك الثانــوي اإلعــدادي هــم مجــازون.

لحــوايل الثلــث أي ( )31%مــن التالمــذة هــم حاصلــون عــى
بكالوريــا أدبيــة .نجــد نفــس املفارقــة يف املــواد األخــرى.
فمــدريس اللغــة الفرنســية لنصــف تالمــذة الســنة السادســة
ابتــدايئ لديهــم بكالوريــا علميــة .نفــس املالحظــة بالنســبة
ملــدريس اللغــة العربيــة لثلــث التالمــذة تقريبــا .وهكــذا فــإن
إســناد تدريــس هــذه املــواد ملدرســن ال يكــون دامئــا مطابقــا
لتكوينهــم .إن مثــل اإلســناد التخصيــص أو التعيــن للمــوارد
البرشيــة ال ميكنــه إال أن تكــون لــه بعــض اآلثــار الســلبية عــى
جــودة التعلــات العلميــة واللغويــة للتعليــم االبتــدايئ .بعبــارة
أخــرى ،أال يكــون توجيــه املدرســن نحــو تدريــس مــواد غــر
مكونــن فيهــا هــو مصــدر الضعــف امللحــوظ يف املكتســبات
اللغويــة والرياضيــة لتالمــذة الســلك االبتــدايئ؟
ب .منط الولوج ملهنة التدريس
كان منــط الولــوج إىل مهنــة التدريــس يف الســنوات الســابقة
يقــوم عــى تكويــن تــراوح مدتــه مــا بــن ســنة بالنســبة
للحاصلــن عــى اإلجــازة ،وســنتني بالنســبة للحاصلــن عــى
البكالوريــا .كان هــذا التكويــن يتــم إمــا يف مراكــز تكويــن
املعلمــن بالنســبة للســلك االبتــدايئ أو يف مراكــز البيداغوجيــة
الجهويــة بالنســبة ملــدريس الســلك اإلعــدادي .ولكــن منــذ ســنة
 2012أصبــح تكويــن مــدريس جميــع أســاك التعليــم يتــم يف
املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن.

تــراوح نســبة التالمــذة الذيــن يدرســون عنــد مدرســن
حاصلــن عــى اإلجــازة بــن  51%و  61%حســب املــواد يف حــن
أن املســتوى الــدرايس ملــدريس تقريبــا ثلــث تالمــذة الســنة
السادســة إعــدادي ( 28%إىل  )34%حســب املــواد ال يتجــاوز
مســتوى البكالوريــا .مــن ضمــن املدرســن القدامــى الذيــن
التحقــوا مبهنــة التدريــس مبســتوى البكالوريــا ولكنهــم راكمــوا
رسم بياين  .71أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب منط
تجربــة مهنيــة.
ولوج مدرسيهم ملهنة التدريس
عكــس ذلــك فــإن أغلبيــة مــدريس الســلك الثانــوي اإلعــدادي
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هــم مجــازون مــع بعــض الفــرق حســب هاتــه املــادة أو تلــك.
فــإذا كان مــا بــن  78%و  85%مــن مــدريس اللغــة العربيــة
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حصلــوا عــى اإلجــازة ،فــإن هــذه النســبة أي نســبة الحاصلــن
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يف التعليــم االبتــدايئ ،نجد مدرســن لهــم تكوين أديب يدرســون
الرياضيــات والنشــاط العلمــي ،ومدرســن لهــم تكويــن علمــي
يدرســون اللغات.
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حــن نســائل املعطيــات حــول املفعــول الــذي ميكــن أن يكــون
تظهــر معطيــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات بعــض لنمــط ولــوج مهنــة التدريــس عــى مكتســبات التالمــذة نجــد
النتائــج التــي يســتحق التســطري عليهــا .إن مــدريس النشــاط أنــه باســتثناء اللغــة العربيــة ،فليــس هنــاك مفعــول فعــي
العلمــي لحــوايل نصــف ( )48%تالمــذة الســنة السادســة ابتدايئ لنمــط الولــوج ملهنــة التدريــس عــى األداء الــدرايس للتالمــذة.
هــم حاصلــون عــى بكالوريــا أدبيــة ومــدريس الرياضيــات
50
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رسم بياين  .72أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب إضافــة إىل ذلــك هنــاك عــر التالمــذة يدرســهم مدرســون مــن
أطــر األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن الذيــن اســتفادوا
منط ولوج مدرسيهم ملهنة التدريس
مــن تكويــن قصــر املــدة باملراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة
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والتكويــن ،والذيــن بــدأوا عملهــم يف ســياق موســوم باالحتجــاج
عــى مبــدأ التعاقــد .وهكــذا فــإن مــدريس  4%مــن تالمــذة
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الســنة السادســة ابتــدايئ تــم إدماجهــم دون تكويــن مهنــي
قبــي.
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أمــا فيــا يخــص الســلك الثانــوي اإلعــدادي ،فــإن مــدريس
علــوم الحيــاة واألرض ل  43%مــن التالمــذة هــم مــن خريجــي
املراكــز البيداغوجيــة الجهويــة .ونجــد نفــس املالحظــة بالنســبة
لباقــي املــواد حيــث نجــد أن مــدريس نصــف تالمــذة اإلعــدادي
تقريبــا هــم خريجــو هــذه املراكــز .فمدرســو  18%إىل 26%
(حســب املــواد للتالمــذة) هــم خريجــو املراكــز الجهويــة ملهــن
الرتبيــة والتكويــن .وينبغــي أن نســجل أيضــا أن مــدريس مــن
 11%إىل  24%حســب املــواد مــن تالمــذة اإلعــدادي هــم
مدرســون ينتمــون إىل مــا يعــرف بأطــر األكادمييــات الجهويــة
للرتبيــة والتكويــن ،أي األســاتذة املتعاقــدون.

تبقــى نتائــج تالمــذة الســنة الثالثــة مــن الســلك اإلعــدادي
عمليــا هــي نفســها ســواء ولــج مدرســوهم مهنــة التدريــس عرب
التوظيــف املبــارش أو عــر املــرور مــن تكويــن باملراكــز الرتبويــة
الجهويــة أو باملراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن .مــن
املهــم أن نالحــظ هنــا أن املدرســن الذيــن تــم إدماجهــم
مبــارشة قــد اكتســبوا تجربــة اســتطاعت أن تعــوض نقــص
إجــاال فــإن مــدريس تقريبــا ثلثــي تالمــذة االبتــدايئ ونصــف
التكويــن األســاس يف بدايــة مامرســتهم ملهنــة التدريــس.
تالمــذة اإلعــدادي تكونــوا حســب النظــام القديم (قبــل .)2012
عكــس ذلــك ،وعــى مســتوى آخــر ،تؤكــد دراســة الربنامــج وينتــج عــن ذلــك بأنهــم مل يســتفيدوا مــن التكويــن الــذي
الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019بــأن أداء التالمــذة الذيــن اســتفاد منــه املدرســون بعــد  2012يف املراكــز الجهويــة ملهــن
يدرســهم مدرســون ينتمــون إىل أطــر األكادمييــات الجهويــة الرتبيــة والتكويــن حيــث التكويــن العمــي ميثــل  60%مــع
ملهــن الرتبيــة والتكويــن لديهــم نتائــج أقــل نســبيا مــن نتائــج مجــزوءات حــول التخطيــط وإدمــاج تكنولوجيــة املعلومــات
التالمــذة الذيــن يدرســهم أســاتذة ولجــوا مهنــة التدريــس واالتصــال يف التدريــس واللغــة والتواصــل.
بطــرق أخــرى.
ت .التكوين املستمر للمدرسني
ميكــن تفســر هــذه الحالــة الفعليــة باإلدمــاج األخــر ملدرســن
مل يكتســبوا تجربــة بالقــدر الــكايف أو ميكــن إرجاعهــا إىل يفــرض أن التكويــن املســتمر للمدرســن حســب العديــد مــن
اإلرضابــات املتواتــرة طــوال الســنة الدراســية والتــي تزامنــت الدراســات يســمح للمدرســن بــأن يجــددوا معلوماتهــم حــول
مــع إنجــاز الدراســة امليدانيــة  2019أو أيضــا إىل تراجــع تطــور التخصصــات املدرســية والتكنولوجيــات الرقميــة املطبقــة
عــى الرتبيــة والتجديــد البيداغوجــي والديداكتيــي .فهــو
الحافزيــة العامــة لــدى هــذه الفئــة مــن املدرســن.
يســمح للمدرســن بإغنــاء وتطويــر كفاياتهــم املهنيــة .ويجعــل
إن مــدريس حــوايل ثلثــي تالمــذة الســلك االبتــدايئ ومــدريس مامرســتهم الرتبويــة أكــر فعاليــة ونجاعــة.
حــوايل نصــف تالمــذة اإلعــدادي كلهــم هــم مــن خريجــي
مراكــز تكويــن املعلمــن واملراكــز الجهويــة الرتبويــة.
إن مــدريس حــوايل  63%وإىل  66%حســب املــواد مــن تالمــذة
الســنة السادســة ابتــدايئ هــم خريجــو مراكــز تكويــن املعلمــن
مقابــل فقــط  8%بالنســبة لخريجــي مراكــز الجهويــة ملهــن
الرتبيــة والتكويــن.
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تــرز معطيــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019أن
التكويــن املســتمر ملــدريس اللغــة العربيــة والنشــاط العلمــي
كــا تــم مل يكــن لــه مفعــول إيجــايب عــى تالمــذة املســتوى
الســادس ابتــدايئ .عكــس مــدريس اللغــة الفرنســية والرياضيــات
الذيــن ســجلوا فرقــا يـراوح عــى التتــايل بــن  5و 6نقــط لفائدة
التالمــذة الذيــن اســتفاد مدرســوهم مــن تكويــن مســتمر طوال
الخمــس ســنوات األخــرة.
رسم بياين  .74أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
التكوين املستمر للمدرسني
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يراكــم املــدرس طــوال ســنوات التدريــس خــرة مــا يســمح
لــه بتطويــر مامرســاته الرتبويــة وتحســن جــودة تدريســه.
فالكفايــات البيداغوجيــة والديداكتيكيــة والتواصليــة تبنــى
وتــزداد جودتهــا مــع املامرســة يف القســم .كــا أن تقويــة
املكتســبات املهنيــة تســمح للمــدرس مبدئيــا مبقاربــة الربنامــج
الــدرايس مبرونــة أكــر مــن خــال التكييفــات والتدقيقــات
والتصويبــات التــي تفرضهــا الوضعيــات حســب مســتوى
التالمــذة املســتهدفني.
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وهكــذا فــإن النظــام الرتبــوي لســبب أو آخــر ال مينــح ألغلبيــة
مدرســيه إمكانيــة تطويــر كفاياتهــم املهنيــة .تظهــر نتائــج
دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات إشــكالية التكويــن
املســتمر للمدرســن .ويبقــى هــذا التشــخيص هــو نفســه حتــى
بالنســبة للذيــن اســتفادوا منــه حيــث رصحــوا بأنــه مل يكــن لــه
مفعــول عــى أداء التالمــذة .األمــر الــذي يســائل درجــة أهميــة
هــذا التكويــن والقيمــة املعطــاة لجــودة التكويــن املســتمر
ودوره يف تقــدم املســار املهنــي ومكانتــه يف سياســة تطويــر
الكفايــات املهنيــة للمدرســن.
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أمــا يف املســتوى الثانــوي اإلعــدادي ،ففقــط ثلــث املدرســن
تقريبــا هــم الذيــن اســتفادوا مــن تكويــن مســتمر طــوال
الخمــس الســنوات األخــرة .وإذا تركنــا جانبــا ،باســتثناء مــدريس
الفيزيــاء والكيميــاء ،فــإن خمــس الذيــن اســتفادوا هــم الذيــن
رصحــوا أنهــم اســتفادوا مــن التكويــن املســتمر عــى املســتوى
املعــريف والبيداغوجــي والديداكتيــي.

ث .الخربة املهنية للمدرسني
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¢VQC’Gh IÉ«◊G Ωƒ∏Y AÉ«ª«µdGh AÉjõ«ØdG

تــراوح نســبة مــدريس الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن مل
يســتفيدوا مــن التكويــن املســتمر طــوال الســنوات الخمــس
األخــرة مــا بــن  59%إىل  62%حســب املــواد .باإلضافــة إىل
ذلــك فــإن مــدريس  61%إىل  64%مــن التالمــذة حســب املــواد
الذيــن اســتفادوا مــن التكويــن رصحــوا بــأن هــذا التكويــن مل
يكــن نافعــا ال عــى املســتوى املعــريف وال عــى املســتوى الرتبوي
وال عــى املســتوى الديداكتيــي.

وينبغــي أن نســجل مــع ذلــك بــأن األقدميــة يف املهنــة ميكــن
يف الســلك الثانــوي اإلعــدادي مل يُســهم التكويــن املســتمر الــذي أن تكــون يف بعــض الحــاالت عائقــا يــرز مــن خــال مقاومــة
اســتفاد منــه املدرســون يف التأثــر اإليجــايب عــى مكتســبات أي تطــور أو رفــض أي تجديــد ونــوع مــن عــدم املطاوعــة يف
التالمــذة.
التكيفــات التــي تفرضهــا التحــوالت التــي تعرفهــا مامرســة
إن مــدريس حــوايل ثلثــي التالمــذة فقــط هــم الذيــن اســتفادوا مهنــة التدريــس.
مــن تكويــن مســتمر طــوال الخمــس ســنوات األخــرة ومل
يكــن لهــذا التكويــن تأثــر عــى أداء التالمــذة.
52

تقرير تحليلي

رسم بياين  .75أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب الخربة املهنية للمدرسني
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حســب دراســات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات فــإن
مــدريس كل املــواد الذيــن لديهــم أكــر مــن  20ســنة مــن الخربة
يربحــون أكــر عــى مســتوى الفعاليــة أكــر مــن األقــل تجربــة.
وهكــذا ،فــإن الفــارق بــن أداء تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ
الذيــن يدرســهم مدرســون لهــم أقدميــة تـراوح ما بــن  30و34
ســنة مــن املامرســة والتالمــذة الذيــن يدرســهم مدرســون لديهم

أقــل مــن  5ســنوات مــن التجربــة هــو فــارق ب  18نقطــة يف
اللغــة العربيــة  12نقطــة يف النشــاط العلمــي .وينبغــي أيضــا
أن نســجل أنــه باســتثناء الرياضيــات واللغــة الفرنســية ،فــإن
التالمــذة الذيــن يتوفــرون عــى مدرســن لهــم خــرة ( 30وأكــر
ســنة) حصلــوا عــى أكــر مــن املعــدل الوطنــي يف كل املــواد.

رسم بياين  .76أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب الخربة املهنية للمدرسني
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وتتعلــق نفــس املالحظــة بالتجربــة التــي تتجــاوز  30ســنة مــن الســلك الثانــوي اإلعــدادي ،فــإن هــذه النســبة ترتفــع إىل 22%
املامرســة يف التعليــم الثانــوي اإلعــدادي حيــث يظهــر أن لهــا بالنســبة ملــدريس اللغــة العربيــة ،وتـراوح مــا بــن  28%و 34%
تأثــر إيجــايب عــى مكتســبات التالمــذة يف اللغــة العربيــة ويف بالنســبة ملــدريس باقــي املــواد .ويتعــارض هــذا مــع املامرســة
البيداغوجيــة التــي تفــرض بــأن نعــن األســاتذة األكــر خــرة
الفرنســية.
للمســتويات اإلشــهادية.
إن مــدريس تقريبــا خمــس تالمــذة االبتــدايئ وثلــث تالمــذة
اإلعــدادي لديهــم تجربــة يف التدريــس تقــل عــن  5ســنوات .7.1 .ملمح مدير المؤسسة
يف املعــدل ،فــإن مــدريس  17%مــن تالمــذة الســنة السادســة يلعــب مــدراء املؤسســات التعليميــة دورا أساســيا يف الســر
ابتــدايئ لديهــم تجربــة مهنيــة أقــل مــن  5ســنوات .أمــا يف الجيــد للمؤسســة ويجعلــون املامرســات التدبرييــة تنســجم
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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مــع الطابــع الرتبــوي للمــدارس واإلعداديــات .وينبغــي لهــؤالء رسم بياين  .78أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
التكوين األكادميي ملديري املؤسسات
مديــري املؤسســات التعليمــة أن يكيفــوا باســتمرار منــط
تدبريهــم انطالقــا مــن اإلصالحــات الرتبويــة والتطــور الدائــم
√GQƒàcódG
242
230
234
244
247
لحاجيــات املدرســن والتالمــذة واالختصاصــات الخاصــة بــكل
فاعــل يعمــل تحــت مســؤوليتهم (الحــارس العــام ،املقتصــد،
Î°SÉŸG
245
244
247
248
240
املدرســون) واألخــذ بعــن االعتبــار إكراهــات املحيــط االجتامعي
واالقتصــادي والثقــايف ملؤسســاتهم.
IRÉLE’G
245
242
244
245
245
التكوين األكادميي ملديري املؤسسات

243

245

241

243

243

ÉjQƒdÉµÑdG

مــن شــأن التكويــن األكادميــي العــايل أن يســمح ملديــري
AÉ«ª«µdGh AÉjõ«ØdG
¢VQC’Gh IÉ«◊G Ωƒ∏Y
äÉ«°VÉjôdG
á«°ùfôØdG á¨∏dG
á«Hô©dG á¨∏dG
املؤسســات بتدبــر أفضــل للمتطلبــات البيداغوجيــة خصوصــا
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عــى مســتوى تدبــر املــوارد البرشيــة (املدرســون واألطــر
الرتبويــة الذيــن لديهــم هــم أيضــا تكويــن عــال نســبيا) .يف الســلك الثانــوي اإلعــدادي ،ال توجــد فروقــات دالــة عــى
رسم بياين  .77أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب مســتوى الفعاليــة بــن مديــري املؤسســات ســواء كانــوا حاصلني
عــى البكالوريــا أو اإلجــازة .عكــس ذلــك وباســتثناء مــادة
التكوين األكادميي ملديري املؤسسات
الفيزيــاء والكيميــاء ،فــإن املؤسســات املدرســية التــي يديرهــا
√GQƒàcódG
217
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مديــرون حاصلــون عــى الدكتــوراه تســجل مردوديــة دراســية
ضعيفــة.
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املســتوى األكادميــي ملديــري ربــع تالمــذة االبتــدايئ وخمــس
تالمــذة اإلعــدادي ال يتجــاوز البكالوريــا.

ÉjQƒdÉµÑdG
أغلبيــة مديــري املؤسســات التعليميــة هــم مجــازون .يف الواقــع
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فــإن املديريــن املجازيــن الذيــن يديــرون املــدارس واإلعداديــات
تــدرس بهــم حــوالــــي  69%مــن تالمــذة االبتــدايئ و 72%
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املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
مــن تالمــذة الســلك اإلعــدادي .هــذا املعطــى يؤكــد مبدئيــا
نوعــا مــن االمتيــاز لنمــط التســيري والرؤيــا لــدى مديــري هــذه
تــرز معطيــات الدراســة الوطنيــة للربنامــج الوطنــي لتقييــم
املؤسســات املدرســية التعليميــة املعنيــة.
املكتســبات  2019للســلك االبتــدايئ أن شــواهد مديــري
املؤسســات التعليميــة ليــس لهــا أي مفعــول عــى مكتســبات ومــع ذلــك فــإن املســتوى األكادميــي ملديــري  21%مــن تالمــذة
التالمــذة باســتثناء املديريــن املجازيــن الذيــن يظهــر أن ميكــن الســنة السادســة ابتــدايئ و  13%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة
لهــذه النتيجــة أن تقودنــا إىل تأكيــد أن املفعــول اإليجــايب عــى إعــدادي ال يتجــاوز البكالوريــا .بقــي أن نعــرف بأنــه إذا مــا
مكتســبات التالمــذة يف حالــة املديــر ،يرجــع إىل التكويــن الــذي كانــت التجربــة التــي اســتطاعوا مراكمتهــا تعــوض املســتوى
يؤهلهــم للتدبــر املؤسســات الرتبويــة وليــس إىل شــواهدهم األكادميــي الكتســاب الكفايــات الرضوريــة لتدبــر مــن جيــل
األكادمييــة.
جديــد ومكونــة مــن جيــل جديــد تتكــون مــن مدرســن حاصلني
عــى اإلجــازة أو مــا يعادلهــا تقريبــا .يف جميــع الحــاالت فــإن
التكويــن األكادميــي هــو دامئــا ضامنــة للتوفــر عــى قــدرة عــى
الرؤيــة وعــى املرشوعيــة حتــى وإن مل تكــن ترتجــم دامئــا عــى
مســتوى الكفايــات التدبرييــة.
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مــن تالمــذة اإلعــدادي مارســوا أكــر مــن  10ســنوات كمدرســن
الولوج إىل مهنة مدير املؤسسة التعليمية
قبــل أن يتحولــوا إىل اإلدارة الرتبويــة .يظهــر هــذا دور األقدميــة
قبــل  ،2014كان الولــوج إىل اإلدارة الرتبويــة يقــوم أساســا عــى
كمعيــار يف انتقــاء مديــري املؤسســات التعليميــة.
معيــار األقدميــة يف التدريــس .منــذ مــدة ،أصبــح املطلــوب
يف املقرتحــن لــإدارة الرتبويــة النجــاح أوال يف مبــاراة الولــوج فهــل لهاتــه األقدميــة يف التدريــس مفعــول إيجــايب عــى
إىل ســلك تكويــن أطــر اإلدارة الرتبويــة واألطــر اإلداريــة الفعاليــة اإلداريــة ملديــري املؤسســات التعليميــة؟
البيداغوجيــة واالجتامعيــة .وتفتــح هــذه املبــاراة أمــام موظفــي
إن املردوديــة الدراســية للمؤسســات التعليميــة التــي يديرهــا
وزارة الرتبيــة الوطنيــة الذيــن لديهــم عــى األقــل أقدميــة أربــع
مديــرون مارســوا أقــل مــن  15ســنة يف التدريــس هــي نســبيا
ســنوات يف الدرجــة الثانيــة ودبلــوم اإلجــازة أو مــا يعادلهــا.
أعــى مــن مردوديــة مؤسســات تعليميــة تتوفــر مديروهــا
حاليــا أغلــب مديــري املؤسســات التعليميــة هــم مدرســون عــى أقدميــة أكــر.
ســابقون .ذلــك أن مــدريس  %85مــن تالمــذة االبتــدايئ و %82
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يف التعليــم االبتــدايئ ،التالمــذة الذيــن يدرســون مبؤسســات
يديرهــا مديــرون مارســوا التدريــس مــا بــن  10إىل  14ســنة لهم
أداء أحســن نســبيا .فبعــد  15ســنة مــن املامرســة كمدرســن،
ترتاجــع مردوديــة مديــري املؤسســات وتبقــى تقريبــا متطابقــة

مــع املســتوى الــذي تــم الوصــول إليــه ب  15ســنة مــن
التجربــة .فهــل ينبغــي أن نشــر إىل أن املــدارس الــذي يديرهــا
مدرســون مارســوا أقــل مــن  10ســنوات كمدرســن تســجل
مردوديــة دراســية أدىن.
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يف التعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،املؤسســات التــي يديرهــا مديرون
مارســوا أقــل مــن  10ســنوات كمدرســن هــي التــي تســجل أداء
مدرســيا للتالمــذة مرتفــع نســبيا .بعــد  10ســنوات مــن املامرســة
كمــدرس فــإن املردوديــة الدراســية ملديــري اإلعداديــات ترتاجــع
ويبقــى األداء تقريبــا مســتقرا ومحافظــا عــى نفــس املســتوى
الــذي تــم الوصــول إليــه بأقدميــة  10ســنوات.

فحســب دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات 2019
وحدهــم مديــرو  26%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة ابتــدايئ
 7%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة مــن الســلك اإلعــدادي رصحــوا
بأنهــم حاصلــون عــى شــهادة تكويــن أطــر اإلدارة الرتبويــة أو
أطــر الدعــم اإلداري والبيداغوجــي واالجتامعــي.
التكوين املستمر ملديري املؤسسات التعليمية

نعايــن حاليــا ،عــى مســتوى اإلج ـراءات املتخــذة مــن طــرف
الــوزارة نوعــا مــن اإلرســاء لتكويــن ممهــن ملهنة مدير املؤسســة
التعليميــة .فإجــراء دراســة ملــف املرتشــح لــإدارة الرتبويــة
يفــرض أنــه يعكــس ملمحــه مــن حيــث التكويــن ومــن حيــث
تجاربــه يف التدبــر واألنشــطة الجمعويــة واملدنيــة .بعــد هــذا
الفحــص ،يتــم انتقــاء أويل ومقابلــة لتقييــم شــفوي ملهاراتــه
وكفاياتــه يف تدبــر مؤسســة تعليميــة عــى أســاس خربتــه .وهــو مل تظهــر نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات 2019
أي فــرق دال يف املردوديــة الدراســية بــن املــدارس والثانويــات
األمــر الــذي يفــرض الفــرق بــن املرتشــحني.
التــي اســتفاد مديروهــا مــن تكويــن مســتمر وتلــك التــي مل
يســتفيد املرتشــحون الجــدد ملهمــة مديــر املؤسســة التعليميــة
يســتفد مديروهــا مــن التكويــن املســتمر .ويعنــي هــذا أن
ســواء يف االبتــدايئ أو يف اإلعــدادي مــن تكويــن يف ســلك اإلدارة
التكويــن املســتمر كــا تــم هــو تكويــن ال يســاهم باملــرة يف
البيداغوجيــة .وهــو التكويــن املتوفــر باملراكــز الجهويــة للرتبيــة
تحســن مامرســة تدبــر مديــري املؤسســات لــي يكــون لــه
والتكويــن .ميتــد هــذا التكويــن طــوال ســنة ،ويتــوج بالحصــول
مفعــول عــى مردوديــة التالمــذة مــن حيــث املكتســبات .وهــو
عــى شــهادة ســلك تكويــن األطــر اإلدارية وأطــر الدعــم اإلداري
الواقــع الــذي يؤكــده املديــرون بأنفســهم.
والبيداغوجــي واالجتامعــي .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن املرتشــحني
إلدارة املؤسســات التعليميــة الثانويــة ينبغــي أن يكونــوا قــد إن مديــري تقريبــا ثلــث التالمــذة مل يجــدوا نفعــا يف التكويــن
املســتمر الــذي اســتفادوا منــه.
مارســوا قبــل ذلــك إمــا كحـراس عامــن أو كموظفــن.
عمومــا ،يفــرض يف التكويــن الــذي اســتفادت منــه أطــر اإلدارة
الرتبويــة أن يقــوي كفاياتهــم ليجعلهــم أكــر قــدرة عــى أداء
مهمتهــم .والحــال أن التكويــن املســتمر ملديــري املؤسســات
التعليميــة كــا تــم مل يكــن لــه تأثــر دال عــى املردوديــة
الدراســية ملؤسســاتهم.

تقــوم هــذه الصيغــة الجديــدة للتكويــن عــى تكويــن نظــري
وآخــر تطبيقــي ،مــع تكويــن ذايت يــرك اختيــاره للمتدربــن.
هــذه املكونــات الثالثــة يف التكويــن فيــا بينهــا .املكــون
األوىل يغطــي الجوانــب القانونيــة التنظيميــة والنظريــة إلدارة
املؤسســات التعليمــة .أمــا املكــون الثــاين ،فهــو تدريــب عــى
برمجــة األنشــطة وزيــارة املصالــح واملرافــق املديريــة اإلقليميــة
واألكادمييــة الجهويــة .ويعتــر املكــون الثالــث نتيجــة خاصــة
ملجهــود املرتشــح واملتــدرب ويعكــس املجهــودات التــي بذلهــا.

إن مديــري  10%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ و11%
مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي مل يســتفيدوا مــن أي
تكويــن مســتمر طــوال مامرســتهم ملهمــة مديــر مؤسســات
تعليميــة .عكــس ذلــك ،فــإن مديــر  72%مــن تالمــذة الســنة
السادســة ابتــدايئ و  59%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة مــن
الســلك اإلعــدادي اســتفادوا مــن تكويــن يف التدبــر اإلداري
واملــايل للمؤسســات التعليميــة .أمــا فيــا يخــص التكويــن عــى
تطبيــق مســار ،فقــد خــص مديــري ّ 72%مــن تالمــذة بالســلك
االبتــدايئ ومديــري  52%مــن تالمــذة الســلك اإلعــدادي.

قبــل ترســيمهم ،ينبغــي عــى األطــر اإلداريــة التــي مل تســتفد
مــن ســلك التكويــن يف ســلك اإلدارة البيداغوجيــة أن تســتفيد ينبغــي أن يســجل بــأن مديــري حــوايل  30%مــن التالمــذة
مــن تكويــن خــاص غالفــه  150ســاعة موزعــة عــى  6أشــهر ســواء يف اإلعــدادي أو باالبتــدايئ مل يجــدوا أن التكويــن ينفعهــم
مــا ال يســاعدهم عــى تحســن مامرســاتهم التدبرييــة يف ظــل
بقيــاس أســبوع يف كل شــهر.
التطــورات التــي تعرفهــا اإلدارة البيداغوجيــة.
يفــرض يف الجيــل الجديــد ملديــري املؤسســات التعليميــة
املســتفيد مــن هــذا التكويــن الــذي يأخــذ بعــن االعتبــار مهمــة
اإلدارة الرتبويــة أنــه مؤهــل للمســاهمة يف تطويــر املؤسســات
التعليميــة.
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الخربة اإلدارية ملديري املؤسسات التعليمية
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تكون مردودية التالمذة أكرث نسبيا ارتفاعا حني تصل سنوات الخربة اإلدارية للمديرين ما بني  15إىل  24سنة.
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ت ـراوح املردوديــة الدراســية ملديــري اإلعداديــات مــا بــن  15التتجــاوز تجربــة مديــري حــوايل خمــس تالمــذة الســنة
و 19ســنة مــن الخــرة يف اإلدارة الرتبويــة .بعــد  20ســنة مــن السادســة ابتــدايئ أي ( )22%وثلــث ( )34%تالمــذة الســنة
الخــرة الرتبويــة ينطبــق قانــون تراجــع املردوديــة يف املجــال الثالثــة إعــدادي  5ســنوات مــن التجربــة يف اإلدارة البيداغوجية.
الرتبــوي.
ميكــن لهــذا التشــبيب الــذي يرجــع إىل املغــادرة الكثيفــة وإىل
مديــرو خمــس تالمــذة الســلك االبتــدايئ وثلــث تالمــذة تقاعــد املديريــن القدامــى الذيــن تــم تعيينهــم أو تكييفهــم
اإلعــدادي لديهــم أقــل مــن  5ســنوات مــن املامرســة يف اإلدارة بنــاء عــى األقدميــة أن يكــون فرصــة لتغذيــة املنظومــة
الرتبويــة بأطــر إداريــة متتلــك الكفايــات الرضوريــة لتحديــث
الرتبويــة.
تدبــر املؤسســات التعليميــة.
مــن املؤكــد أن التحكــم يف تدبــر مؤسســة تعليميــة يتحســن
مــع التجربــة .يف الواقــع ،يســمح تراكــم ســنوات التجربــة مبدئيا
 .2المناخ الدراسي وأداء التالمذة
ملديــري املؤسســات التعليميــة بتفــادي املشــاكل والتوتــرات يحيــل املنــاخ الــدرايس عــى إدراكات الفاعلــن الرتبويــن
التــي ال نفــع منهــا .هكذا مييــل املديــرون ذوو الخــرة إىل إرشاك للتفاعــات فيــا بينهــم وعــى الطريقــة التــي يُعاملــون بهــا
الفاعلــن الرتبويــن (املدرســون ،التالمــذة واألطــر اإلداريــة) يف واالعتبــار الــذي يحضــون بــه داخــل املدرســة .يعطينــا املنــاخ
تدبــر املؤسســة.
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الــدرايس فكــرة عــن اإلمــكان الرتبــوي باعتبــاره قــدرة املدرســة التالمــذة باملدرســن» هــو الــذي لــه تأثــر مبــارش عــى
مكتســبات التالمــذة .يف الواقــع ،حصــل التالمــذة الذيــن لديهــم
عــى تحفيــز التالمــذة وتأمينهــم ودعمهــم.
إدراك إيجــايب لعالقاتهــم مبدرســيهم عــى نتائــج أعــى بشــكل
يف التقريــر الحــايل ،يقــارب املنــاخ املــدريس مــن خــال خمســة
واضــح مــن التالمــذة الذيــن عــروا عــن رأي ســلبي بخصــوص
أبعــاد فرعيــة تحلــل مفعــول هــذا األخــر عــى النتائــج املحصــل
هاتــه العالقــة حيــث وصــل الفــارق بينهــم إىل مــا بــن  15إىل
عليهــا مــن طــرف التالمــذة يف املــواد الدراســية.
 18نقطــة حســب املــواد.
 .1.2المناخ العالئقي

يف الســنة الثالثــة مــن التعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،ليــس لبعــد
«العالقــة بــن التالمــذة» وال لبعــد «عالقــة التالمــذة باملدرســن»
أي تأثــر دال عــى املردوديــة الدراســية للتالمــذة .ومــع
ذلــك ،فــإن الحكــم الــذي يصــدره التالمــذة ســواء باالبتــدايئ
أو اإلعــدادي عــن املنــاخ العالئقــي ،خصوصــا عــى مســتوى
العالقــة باملدرســن ،هــو حكــم يرتبــط بســنهم وبحالــة املراهــق
التــواق إىل التحــرر مــن الكبــار مبــن فيهــم املدرســن.

يخــر املنــاخ العالئقــي عــن جــودة العالقــات بــن مختلــف
الفاعلــن :بــن التالمــذة ،وبــن التالمــذة واملدرســن ،وبــن
املدرســن أنفســهم كــا بــن املدرســن وأطــر اإلدارة الرتبويــة.
ومبــا أن األمــر يتعلــق بأطفــال ومراهقــن ،فــإن املنــاخ
العالئقــي للمؤسســة يســاهم يف النمــو الســيكولوجي والعقــي
واالجتامعــي للتالمــذة محــددا بذلــك معيشــهم املــدريس
بالســلب أو اإليجــاب .ويشــكل هــذا املنــاخ بيئــة للمامرســات
حــوايل ثلــث تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي ليــس لهــم إدراك
البيداغوجيــة للمدرســن ولتعلــات التالمــذة.
إيجــايب للمنــاخ العالئقــي داخــل مؤسســاتهم.
وبالنســبة للمدرســن وأطــر اإلدارة الرتبويــة يحــدد املنــاخ
العالئقــي ســهولة أو صعوبــة بــل إمكانيــة أو اســتحالة فعــل حــوايل ثلــث ( )29%تالمــذة الســنة السادســة إعــدادي لديهــم
التدريــس وتدبــر القســم أو املؤسســة التعليميــة .وتبقــى حكــم ســلبي أو مــردد بخصــوص جــودة املنــاخ العالئقــي
فرضيــة مفعــول املنــاخ العالئقــي عــى مكتســبات التالمــذة الســائد بــن التالمــذة يف مؤسســتهم التعليميــة .بالنســبة إليهــم
فرضيــة قابلــة للتدقيــق وللربهنــة عليهــا مــن خــال نتائــج فــإن أدب ( )22%ولطــف ( )25%مــن زمالئهــم هــو املهــم
بالنســبة إليهــم .فهــؤالء األطفــال هــم يف حاجــة إىل منــاخ
الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات .2019
عالئقــي أكــر عاطفيــة يؤمنهــم ومينحهــم الرغبــة يف التعلــم.
تســاهم العالقــات الجيــدة بــن التالمــذة واملدرســن بشــكل
واضــح يف تحســن مكتســبات التالمــذة يف التعليــم االبتــدايئ .يفهــم بســهولة بــأن العالقــات بــن جــزء هــام مــن التالمــذة
يف منــاخ عالئقــي كهــذا ال ميكنهــا أن تكــون إال متوتــرة .يف
رسم بياين  .83أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب الواقــع 23% ،مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ يؤكــدون
إدراكهم لعالقاتهم مع مدرسيهم
أن« :التالمــذة ال يتفاهمــون جيــدا فيــا بينهــم».
249

246

244

246

250

234
231
229
226
ويعتــر  37%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي أن املنــاخ
 200العالئقــي داخــل مؤسســاتهم منــاخ ســلبي أو متوتــر ألســباب
عديــدة .هــؤالء التالمــذة لديهــم حساســية إزاء الجانــب
150
العالئقــي .وهــم ينتقــدون زمالءهــم بحــدة .وهــذا مــا يظهــر
 100مــن خــال أجوبتهــم حيــث رصح  20%مــن تالمــذة اإلعــدادي
أن« :التالمــذة ال يتعاونــون فيــا بينهــم» .ويفــوت ســياق
50
مثــل هــذا عــى التالمــذة فرصــة تعلــم العمــل الجامعــي ألن
0
التعــاون هــو الــذي يدعــم الطابــع االجتامعــي وتبــادل الخـرات
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بــن األف ـراد .أكــر مــن هــذا ،يســمح التعــاون بالدعــم األديب
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واملعنــوي للتلميــذ داخــل مجموعتــه ويقــوي إيجابيــا انتــاءه
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لجامعتــه .باإلضافــة إىل ذلــك ،يــرح  31%مــن تالمــذة
يف الســنة السادســة ابتــدايئ ،ال يؤثــر بعــد «العالقــة بــن
اإلعــدادي أن« :التالمــذة ال يحرتمــون بعضهــم البعــض» .حســب
التالمــذة» عــى مكتســبات التالمــذة ،بــل إن بعــد «عالقــة
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تقرير تحليلي

هــؤالء التالمــذة ،يغيــب البعــد املــدين عــن املنــاخ العالئقــي رسم بياين  .85أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
إدراكهم ملناخ األمن
بــن التالمــذة.
أمــا نســبة التالمــذة الذيــن رصحــوا « :ال ميكــن للتالمــذة
االعتــاد عــى بعضهــم البعــض» ( )32%فهــي نســبة مطابقــة
متامــا لنســبة التالمــذة الذيــن رصحــوا« :التالمــذة ال يحرتمــون
بعضهــم البعــض» .ويعنــي هــذا أنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك
تعــاون دون احــرام والعكــس صحيــح.
يولــد املنــاخ العالئقــي املتوتــر بالنســبة لربــع تالمــذة اإلعــدادي
توتــرات بــن التالمــذة ويؤثــر بشــكل ســلبي عــى منــاخ
التعلــات.
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يســاهم منــاخ األمــن يف تحســن جــودة التعلــات .ويتجــى
ذلــك مــن خــال إدراكات الفاعلــن لألمــن والنظــام وهــدوء وتعتــر نتائــج تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي الذيــن يشــعرون
الوســط املــدريس وكذلــك إلحتــاالت االعتــداء والتنمــر .ويخــص باألمــن يف مؤسســاتهم التعليميــة أفضــل مــن نتائــج أولئــك
هــذا املنــاخ منــاخ األمــن بــن التالمــذة ،وعــى مســتوى آخــر ،الذيــن ال يشــعرون بهــذا األمــن .وي ـراوح الفــرق بــن الفئتــن
مــا بــن  10إىل  14نقطــة حســب املــواد.
منــاخ األمــن لــدى األســاتذة واألطــر اإلداريــة.
مردوديــة التالمــذة الذيــن يحســون باألمــن يف مؤسســاتهم مــا هــو واقــع حــال منــاخ األمــن يف مدارســنا وثانوياتنــا
أحســن نســبيا مــن مردوديــة أولئــك الذيــن ال يشــعرون اإلعداديــة كــا تــدرك مــن طــرف الفاعلــن؟
باألمــن.

رسم بياين  .84أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم ملناخ األمن
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تكــون نتائــج تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن يشــعرون
باألمــن يف مدرســتهم أفضــل نســبيا مــن نتائــج زمالئهــم الذيــن
ال يشــعرون باألمــن :وي ـراوح الفــارق بــن النتائــج مــا بــن 8
إىل  10نقطــة حســب املــواد مــا يجعــل مــن األمــن عامــا مــن
عوامــل النجــاح الــدرايس.

ثلــث تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ونصــف تالمــذة الســنة
الثالثــة إعــدادي ال يشــعرون باألمــن يف مؤسســاتهم التعليميــة.

أكــر مــن ثلثــي ( )%69مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ
لديهــم إدراك ســلبي لألمــن يف مدارســهم .ويظهــر عنــد أغلبيــة
األطفــال نــوع مــن عــدم الراحــة يرتجــم بشــعور انعــدام األمــن
والخــوف يصفــه هــؤالء التالمــذة بـ«الخــوف» مــن الرسقــة
واالعتــداء واالحتقــار أو اإلهانــة .الــخ.
رصح  68 %مــن التالمــذة بأنهــم يخافــون مــن رسقــة أغراضهم.
وهــو خــوف ال ينبغــي االســتهانة بداللتــه وال بحمولته النفســية
واالجتامعيــة .عمومــا ،أغلبيــة التالمــذة هــم أبنــاء عائــات
وأرس ال تتوفــر دامئــا عــى مــوارد ماليــة كافيــة ل ـراء األدوات
املدرســية .لذلــك فأحــد أســباب التوتــر بــن املدرســن مــن
جهــة والتالمــذة وأوليائهــم مــن جهــة ثانيــة هــو توفــر األدوات
املدرســية .لهــذا فرسقــة األغـراض أو األدوات املدرســية بالنســبة
للتلميــذ ليســت عبئــا عــى العائلــة فقــط التــي ينبغــي لهــا
أن تجــدد رشائهــا بــل هــي أيضــا خطــر أو احتــال أن يعاقــب
أو يوبــخ مــن طــرف أوليــاء األمــور ألنــه مل يســتطع املحافظــة
عــى أغراضــه .هنــاك نتيجــة أخــرى ال تقــل أهميــة ،وهــي أن
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التالمــذة مدعويــن لتعلــم كيــف يحتاطــون يك ال تــرق منهــم وال يف املمــرات وال يف الســاحة وال يف املرافــق البعيــدة عــن
أغراضهــم .وهــو األمــر الــذي يطــرح مســؤولية اإلدارة الرتبويــة املجــال البــري لألطــر اإلداريــة.
بخصــوص ضــان منــاخ آمــن داخــل املؤســس التعليميــة.
فحــوايل ثلــث تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ونصــف تالمــذة
تظهــر املعطيــات بــأن األمــر يتعلــق بخــوف حقيقــي يتغــذى الســنة الثالثــة إعــدادي ال يشــعرون باألمــن يف مدارســهم
مــن منــاخ مــدريس إشــكايل مــادام أن ( )55%مــن التالمــذة وإعدادياتهــم .األمــر الــذي تكــون لــه آثــار ســلبية عــى النمــو
يخافــون بــأن يعتــدى عليهــم و ( )48%مــن أن تحــط كرامتهــم املعــريف والنفــي للمتعلمــن.
وأن يهانــون ،كــا أن  58%مــن التالمــذة يخافــون مــن زمالئهــم
 .3.2مناخ العدالة
األكــر ســنا منهــم .تؤكــد هــذه النتائــج حضــور الخــوف
كشــعور يأخــذ أشــكاال عديــدة حيــث يــأيت يف الرتبــة األوىل يعكــس إدراك التالمــذة ملرشوعيــة وإنصــاف قواعــد االنضبــاط
الخــوف مــن زمالئهــم األكــر ســنا .ويــأيت الخــوف مــن االعتــداء وتطبيقهــا والكيفيــة التــي يعاملــون بهــا جــودة منــاخ العدالــة
يف الدرجــة الثانيــة  .55%ويفــر هــذا الخــوف بفــروق القــوة الــذي يســود يف املؤسســة املدرســية .ففــي منــاخ عــادل
الجســدية بــن التالمــذة .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن االعتــداء داخــل حيــث االســتحقاق هــو الــذي يعتــر ،مييــل التالمــذة إىل بــدل
املؤسســة التعليميــة هــو احتــال أكــر مــن وارد مــادام نصــف مجهــودات إضافيــة لتحســن نتائجهــم الدراســية.
التالمــذة يرصحــون بأنهــم يخافــون مــن أن يعتــدى عليهــم تســجل املــدارس واإلعداديــات التــي يكــون فيهــا التالمــذة
داخــل املؤسســة التعليميــة .وهكــذا ،فــإن اإلهانــة التــي يــرح راضــن عــن جــودة منــاخ العدالــة فيهــا نتائــج أفضــل نســبيا.
بهــا  48%مــن التالمــذة وبأنهــم يخافــون منهــا ،هــي الخــوف
واالعتــداء الجســدي .كل هــذه املعطيــات تكشــف عــن ظاهــرة رسم بياين  .86أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم ملناخ العدالة
الخــوف التــي يعيشــها التالمــذة وتأُثريهــا عــى معيشــهم
249
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239
داخــل املدرســة االبتدائيــة يف ســن صغــرة ومتميــزة بنــوع مــن
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الهشاشــة الســيكولوجية.
200
عــى مســتوى آخــر ،فــإن نصــف تالمــذة الســنة الثالثــة إعدادي
ال يدركــون إيجابيــا منــاخ األمــن يف مؤسســاتهم اإلعداديــة .ذلك
أن  52%مــن تالمــذة اإلعــدادي يخافــون مــن زمالئهــم و 43%
منهــم مهــددون بــأن يتعرضــوا لالعتــداء داخــل اإلعداديــات.
إضافــة إىل ذلــك فــإن  42%يخافــون مــن اإلهانــة والتنمــر
و 35%يخافــون أن يذهبــوا لوحدهــم إىل بعــض املرافــق يف
بعــض املؤسســات الثانويــة...
ويظهــر الخــوف مــن بعــض األماكــن داخــل املؤسســة بالنظــر
إىل مســاحة اإلعداديــات (عــادة مــا تكــون أكــر مــن املــدارس
االبتدائيــة) ،كــا ترجــع إىل عــدم كفايــة األطــر اإلداريــة لتدبــر
ومراقبــة هــذا الفضــاء .هنــاك عامــل آخــر ال يقــل أهميــة عــن
باقــي العوامــل املذكــورة ،وهــو أن تالمــذة اإلعــدادي هــم
مراهقــون يطبعــون مرافــق املؤسســة بطابعهــم .وهكــذا يصبــح
هــذا الفضــاء معلومــا برموزهــم وبإراداتهــم وبرصاعاتهــم.
فمخــادع املالبــس ،واملراحيــض ،واملالعــب ،هــي كلهــا أماكــن
يخافــون الــردد عليهــا إذا مل يكونــوا قــد اســتوعبوا ضوابطهــا.
فالقانــون الداخــي للمؤسســة ال يحــرم دامئــا داخــل األقســام
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يســجل يف التعليــم االبتــدايئ تحســن يف نتائــج التالمــذة
يف املــدارس التــي يســود فيهــا منــاخ العــدل .وهكــذا فــإن
اإلحســاس بالعــدل يســاهم يف الرفــع مــن أداء التالمــذة مــن 7
نقــط إىل  10نقــط حســب املــواد.

رسم بياين  .87أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب غــر املالمئــة مــن طــرف املــريب عــادة مــا تكــون مرادفــا لعنــف
رمــزي أو إهانــة أمــام جميــع تالمــذة القســم .يفــرض مبــدأ
إدراكهم ملناخ العدالة
 250 245 245 240 243 241 244 241 246 241 245العدالــة أن املالحظــة التــي يبديهــا املــدرس تكــون يف عالقــة
بقاعــدة رصيحــة ومفهومــة مــن طــرف الجميــع تفيــد الســلوك
 200املأمــول أو غــر املرغــوب فيــه .مــن هنــا صعوبــة أن يكــون
 150املــدرس يف نفــس اآلن مدرســا ومربيــا.
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ترتابــط مكتســبات تالمــذة اإلعدادي يف كل املواد بشــكل طفيف
وإيجــايب مــع جــودة منــاخ العدالــة يف املؤسســات اإلعداديــة.
ومــع ذلــك فــإن إدراك التالمــذة باالبتــدايئ واإلعــدادي ملنــاخ
العدالــة يف مؤسســاتهم ليــس حولــه اتفــاق بينهــم.
خمــس تالمــذة االبتــدايئ وربــع تالمــذة اإلعــدادي لديهــم
إدراك ســلبي ملنــاخ العدالــة داخــل مؤسســاتهم التعليميــة.
رغــم أن أغلبيــة تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ عــرت عــن
إدراك إيجــايب ملنــاخ العدالــة ،يبقــى أن حــوايل خمــس التالمــذة
( )18%عــروا عــن إدراك ســلبي ملنــاخ العدالة داخل مدارســهم.
ويعتــر هــؤالء التالمــذة أيضــا أن مدرســيهم غــر مواظبــن مبــا
يكفــي وال يترصفــون بنفــس الطريقــة مــع التالمــذة املنضبطــن
والتالمــذة غــر املنضبطــن ( .)15%مبدئيــا ،تســتلزم ســلوكات
التالمــذة اســتجابة وجيهــة مــن طــرف املــدرس حســب نوعيــة
هــذا الســلوك هــل هــو ســلوك محمــود أم ســلوك مرفــوض.
مــن الطبيعــي إذن أن يســتجيب املدرســون حســب طبيعــة
ســلوك التالمــذة .غــر أن هنــاك مســتوى آخــر تســتهدفه
أجوبــة التالمــذة والــذي يظهــر فرقــا يف ردود فعــل املدرســن
إزاء التالمــذة حيــث ينتظــر هــؤالء أن يحكــم عليهــم وعــى
ســلوكهم وليــس عــى شــخصهم :التوبيــخ أو اإلشــادة تســتهدف
فعــل التلميــذ وليــس شــخصه مــن حيــث هــو شــخص.

يتأكــد هــذا امليــل مــرة أخــرى بالنســبة ل 14%مــن تالمــذة
االبتــدايئ الذيــن يتــرف مدرســوهم بطــرق مختلفــة مــع
التالمــذة املجديــن وغــر املجديــن .يظهــر أن مــدريس هــؤالء
التالمــذة يعطــون األفضليــة إىل «التالمــذة الجيديــن» عــى
حســاب التالمــذة الذيــن يعتــرون «ســيئني» مــا ميثــل مســا
مببــدأ العدالــة .فالتمييــز عــى أســاس هــذا التصنيــف الثنــايئ
«جيــد/يسء» ال ينبغــي لــه مبدئيــا أن يكــون حســب اعتقــاد
التالمــذة .مبدئيــا ،كل التالمــذة لهــم الحــق يف الخطــأ ويف
املحاولــة مــن جديــد .ومــن واجــب األســاتذة أن يعملــوا مــع
جميــع التالمــذة وأن يســاعدوهم عــى تجــاوز الصعوبــات
يف التعلــم .فنتائــج املتعلمــن هــي نتــاج ســرورة مفتوحــة
وديناميــة ،قابلــة للتحســن والتصحيــح والتطويــر بفضــل الجهــد
البيداغوجــي .مــن هنــا ،رضورة تقديــر واعتبــار مختلــف وتائــر
التعلــات وأخذهــا بعــن االعتبــار ألنــه مــن غــر العــدل أن
يختــزل مجهــود املتعلــم يف نتيجــة ســيئة أو خاطئــة وإهانتــه
وجعــل ذلــك ســببا أو مــررا لتمييــز مهــن لــه.

يعتــر تالمــذة االبتــدايئ حساســن للطريقــة التــي يتعامــل معهــا
األســاتذة معهــم انطالقــا مــن فروقــات النــوع .فاملهمــة الصعبــة
للمــدرس يف القســم هــي أن يســمح لــكل التالمــذة بغــض النظر
عــن نوعهــم ذكــور أم إنــاث بالتعلــم دون أي متييــز بينهــم.
ولكــن واقــع املامرســة الفصليــة بعيــد عــن أن يكــون مطابقــا
ملبــدأ املســاواة يف التعامــل ألن املامرســة الفعليــة هــي مامرســة
مرشوطــة ومحكومــة بتداخــل عوامــل ثقافيــة ومتثــات توجــه
مامرســة املدرســن .وهكــذا أجــاب  11%مــن التالمــذة بــأن
مدرســيهم ال يترصفــون بنفــس الطريقــة مــع كل مــن الفتيــات
والفتيــان عــى حســاب الفتيــان .هــذا التعامــل ينتــج رمبــا عــن
كــون أن الفتيــات هــن أكــر تركيـزا عــى التعلــات مــن الفتيان
بفعــل الرتبيــة الخاصــة التــي تتلقاهــا الفتيــات يف وســطهن
تصــدق نفــس املالحظــة عــى  20%مــن التالمــذة الذيــن رصحوا األرسي مقارنــة برتبيــة الفتيــان.
بــأن مدرســيهم ال يترصفــون بنفــس الطريقــة مــع التالمــذة
الذيــن يحرتمــون الضوابــط وأولئــك الذيــن ال يحرتمونهــا .غــر أنــه يبقــى مــن املهــم أن تســجيل أن نتائــج التالمــذة
ومــن الطبيعــي أن يتبنــى األســاتذة هــذه املقاربــة رشيطــة تخــص أساســا الجانــب البيشــخيص يف منــاخ العدالــة :حكــم
أن تســتهدف ســلوك التلميــذ وليــس شــخصه .فــردود الفعــل عــى الســلوك :جيــد/يسء؛ منضبط/مزعــج؛ مجتهد/متكاســل؛
وأخــرا اعتبــار النــوع :فتاة/فتــى .فالتالمــذة جــد حساســن
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إزاء عالقاتهــم املبــارشة مــع مدرســيهم ،ويشــخصنون العدالــة املردوديــة الدراســية لتالمــذة اإلعــدادي الذيــن لهــم إدراك
يف القســم وداخــل املؤسســة التعليميــة .وهــي مالحظــة جيــد للمنــاخ املــدريس هــي نســبيا أعــى مــن مردوديــة
يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار يف تكويــن املدرســن وتأطريهــم التالمــذة الذيــن لديهــم نظــرة أو تقديــر أقــل للمنــاخ املــدريس.
البيداغوجــي ألن التمييــز اإليجــايب لفائــدة الفتيــات يرجــع إىل
رسم بياين  .88أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
سياســة عموميــة وليــس إىل مامرســة فصليــة.
إدراكهم للمناخ الرتبوي
مــن جهتهــم ،فــإن ربــع ( )24%تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي
246
250 244 245
239 244
237 243
238
238 245
يجــدون أن منــاخ العدالــة داخــل مؤسســاتهم هــو مناخ ســلبي.
200
وهكــذا فــإن مــا بــن  15%و  18%مــن هــؤالء يعتــرون أن
القواعــد والعقوبــات يف مؤسســتهم هــي عقوبــات غــر عادلــة.
150
ويــرح  23%بأنهــم يعاملــون بطريقــة غــر عادلــة داخــل
100
مؤسســاتهم .ومعلــوم أن عواقــب مثــل هــذه املامرســات هــي
50
واضحــة :غيــاب الثقــة يف الــذات ،فقــدان املرشوعيــة ،وبالتــايل
غيــاب أيــة عالقــة أصيلــة بالقاعــدة املعتــرة ،بحــق أو غــر
0
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حــق ،غــر عادلــة.
وعــى عكــس تالمــذة االبتــدايئ ،يســتهدف تالمــذة اإلعــدادي
املؤسســة أكــر مــا يســتهدفون العالقــات البني-شــخصية.
ورمبــا كان هــذا مظهــرا مــن مظاهــر الفكــر الــذي يرفــض
املؤسســة .وهــو رفــض مييــز مرحلــة املراهقــة .وهكــذا فــإن
املؤسســة تفــرض القواعــد وال تناقشــها مــع هــؤالء التالمــذة
الذيــن يتفــادون العمــل بهــذه القواعــد وال يعرتفــون بهــا.
والحــال أن الدليــل الرســمي للحيــاة املدرســية لــوزارة الرتبيــة
الوطنيــة يطلــب انخ ـراط التالمــذة يف بلــورة ومناقشــة قواعــد
الحيــاة داخــل القســم (ميثــاق القســم) وداخــل املؤسســة
(النظــام الداخــي للمؤسســة) .فهــل متلــك الفاعلــون الرتبويــون
روح هــذا الدليــل أم أنــه مجــرد دليــل إداري دون أيــة فعاليــة
وظيفيــة؟
يف الواقــع ،يكــون األطفــال واملراهقــون أكــر حساســية إزاء
الطريقــة التــي يتعامــل بهــا البالغــون معهــم داخــل املؤسســة
التعليميــة ،مبــا يف ذلــك مدرســوهم وأطــر اإلدارة الرتبويــة .مــن
هنــا الرهــان الكبــر لإلعــداد األخالقــي للتالمــذة حتــى يتملكــوا
القيــم التــي تجســدها املؤسســة ويعيشــونها فرديــا.
 .4.2المناخ التربوي

يشــر املنــاخ الرتبــوي إىل القيمــة التــي تعطــى للرتبيــة ،وهــذا
مــن خــال فحــص إدراكات الفاعلــن إزاء إخــاص املدرســة
ملهمتهــا إلنجــاح التالمــذة ولجــودة الخدمــة التــي تقــدم فيهــا،
وللمعنــى املعطــى للتعلــات ولالنخــراط يف قيــم النجــاح
وقيمــة االعــراف والتعلــم والجهــد.
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باســتثناء مــادة اللغــة العربيــة ،فــإن جــودة املنــاخ الرتبــوي
لهــا مفعــول إيجــايب عــى املردوديــة الدراســية لتالمــذة الســنة
الثالثــة إعــدادي .وهكــذا ،فــإن اختــاف النتائــج بــن التالمــذة
الذيــن لهــم إدراك إيجــايب للمنــاخ الرتبــوي وبــن أولئــك الذيــن
لديهــم رأي ســلبي عــن هــذا املنــاخ تتبايــن مــا بــن  5إىل 8
نقطــة حســب املــواد.
تبقــى الطموحــات الرتبويــة لتالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي جــد
محــدودة فعــر تالمــذة اإلعــدادي فقــط يعتــرون بــأن مــن
املهــم متابعــة الدراســة والحصــول عــى دبلــوم.
تقريبــا خمــس ( )17%تالمــذة نهايــة الســلك اإلعــدادي غــر
راضــن عــن املنــاخ الرتبــوي يف مؤسســاتهم .وهكــذا فــإن
عــر التالمــذة ( )10%يــرون أن ال داعــي ملتابعــة الدراســة
والحصــول عــى دبلــوم .مــا يعنــي يف إدراك هــذه النســبة
مــن التالمــذة أن القيمــة االجتامعيــة لإلشــهاد ضعيفــة ألســباب
عديــدة ومحتملــة .أول ســبب يرجــع عــى األرجــح إىل ضعــف
التأطــر البيداغوجــي واإلداري الــذي مل يعــد قــادرا عــى تحفيــز
التالمــذة وإقناعهــم باالســتثامر واملثابــرة يف الدراســة .وهنــاك
ســبب ثــاين ،هــو تراجــع دور املدرســة يف الرتقــي االجتامعــي.
وهــو الــدور الــذي كانــت تلعبــه فيــا قبــل :مل تعــد املدرســة
تلعــب هــذا الــدور إال جزئيــا .وتــروج لهــذا اإلدراك خطابــات
متداولــة داخــل العائــات ال ميكنهــا إال أن تؤثــر عــى إدراكات
التالمــذة.

ويتأكــد ،مــرة أخــرى هــذا اإلقـرار مــادام أن  10%مــن تالمــذة
اإلعــدادي يشــعرون أن مدرســيهم ال يضعــون نجاحهــم الــدرايس
ضمــن أولوياتهــم .بالنســبة لهاتــه الفئــة مــن التالمــذة ،فــإن
األولويــات هــي أولويــات أخــرى غــر هاتــه مــادام أن 10%
مــن التالمــذة يقــدرون أن املؤسســة ال تنتظــر منهــم أن يقدمــوا
أحســن مــا لديهــم ،وبالتــايل ال يقومــون بــأي مجهــود يذكــر.

وبالفعــل ،فقــد حصــل تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن
عــروا عــن شــعور انتــاء إيجــايب إزاء مدرســتهم عــى نتائــج
أعــى بشــكل واضــح مــن نتائــج التالمــذة الذيــن عــروا عــن
رأي مناقــض ،إذ تـراوح الفــارق مــا بــن  10و 14نقطــة حســب
املــواد الدراســية.

رسم بياين  .90أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
إدراكهم ملناخ االنتامء
وهكــذا رصح  12%مــن تالمــذة اإلعــدادي أن مؤسســتهم ال
تقــوم بــأي جهــد مــن أجــل نجاحهــم .كــا أن نوعــا مــن الشــك
241 245
241 244
241 246
250 245 245
240 243
يطــال جــودة التعلــات داخــل املؤسســات لــدى  11%مــن
200
التالمــذة الذيــن يرصحــون بأنهــم مل يســتفيدوا مــن أي تدريــس
جيــد .وهــذا الترصيــح يلتقــي مــع كــون التعلــات ليســت ذات
150
أهميــة يف أعــن  12%مــن التالمــذة.
100

ينبغــي يف األخــر أن نســجل أن  19%مــن تالمــذة اإلعــدادي
يعتــرون أن البيئــة املدرســية غــر مشــجعة عــى التعلــات.
ورمبــا يفــر هــذا األمــر بعــدم توافــر املــوارد البرشيــة املؤهلــة
بشــكل جيــد.
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 .2.5مناخ االنتماء

تعتــر األهميــة التــي متثلهــا املدرســة بالنســبة للتالمــذة الذيــن
يدرســون بهــا وافتخارهــم باالنتــاء إليهــا ،وأهميتهــا باعتبارهــا
وســط عيــش ،كلهــا عوامــل بالغــة األهميــة لريكــز التالمــذة عــى
التعلــات .ذلــك أن الوعــي باالنتــاء الفعــي للمدرســة يعتــر
عامــا مــن عوامــل االنخــراط املســتمر يف مــروع املؤسســة
فامهــي عالقــة املتمدرســن مبؤسســاتهم ســواء كانــت مــدارس
الــذي يؤثــر عــى مردوديــة املتعلمــن.
ابتدائيــة أو ثانويــات إعداديــة؟
يلعــب اإلحســاس باالنتــاء إىل املدرســة أو اإلعداديــة دورا
حــوايل عــر تالمــذة االبتــدايئ ال يحبــون الرجــوع إىل املدرســة
إيجابيــا يف املردوديــة الدراســية للتالمــذة.
بعــد العطلــة يف حــن يفضــل نصــف تالمــذة اإلعــدادي متابعة
رسم بياين  .89أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
الدراســة يف مؤسســة إعداديــة أخرى.
إدراكهم ملناخ االنتامء
يعتــر أغلبيــة تالمــذة الســنة السادســة مــن الســلك اإلعــدادي
249
246
246
244
239
233
231
 )94%( 250 232منــاخ االنتــاء يف مؤسســتهم إيجابيــا .فهــم معتــزون
 200مبدرســتهم ( )88%وفرحــون بالذهــاب إليهــا ( )86%ويحبــون
الرجــوع إليهــا بعــد العطلــة ( )84%ويحبون مدرســتهم (.)87%

ويبقــى مفعــول «منــاخ االنتــاء» يف الســلك الثانــوي اإلعــدادي
إيجابيــا ولكــن بدرجــة أقــل مــا هــو عليــه األمــر يف الســلك
االبتــدايئ .وتـراوح الفــروق يف هــذا الســلك مــا بــن  0و 5نقــط
حســب املــواد.

150
100

50
0

»ª∏©dG •É°ûædG

äÉ«°VÉjôdG
»Ñ∏°S

á«°ùfôØdG á¨∏dG
»HÉéjEG

املصدر :معطيات دراسة PNEA2019

á«Hô©dG á¨∏dG

مقابــل ذلــك ،نجــد أن خمــس تالمــذة اإلعــدادي تقريبــا ()15%
ال يشــعرون أنهــم ينتمــون إىل مؤسســتهم .فهــم إمــا غــر
فخوريــن بكونهــم مــن ضمــن تالمــذة مؤسســتهم ( )11%أو
ال يحبــون باملــرة مؤسســاتهم اإلعداديــة ( )12%أو ال يجــدون
ذواتهــم داخــل مؤسســاتهم ( )15%أو أن مؤسســتهم ليــس لهــا
أيــة أهميــة يف نظرهــم (.)15%
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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والخالصــة هــي أن أكــر مــن نصــف تالمــذة الســلك اإلعــدادي فــا هــو إذن مفعــول (إرســاء القواعــد ووضوحهــا) عــى
املردوديــة الدراســية للتالمــذة؟
( )52%يفضلــون الدراســة يف إعداديــة أخــرى.
يؤثــر اإلرســاء الجيــد للقواعــد ووضوحهــا إيجابيــا عــى
 .3الممارسات التربوية الفعالة
ال يشــمل مصطلــح «املامرســات الرتبويــة» األفعــال والحــركات املردوديــة الدراســية لتالمــذة االبتــدايئ عكــس تالمــذة
واملســاطر التــي يتــم اتباعهــا يف القســم فقــط ،بــل يشــمل اإلعــدادي.
أيضــا االختيــارات واملناهــج والق ـرارات والغايــات والســرورات رسم بياين  .91أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
وكذلــك املعايــر املهيمنــة يف الوســط املــدريس.
إدراكهم إلرساء القواعد ووضوحها
أمــا «املامرســات البيداغوجيــة» ،فهــي تشــمل مختلــف أبعــاد
وأوجــه عمــل املــدرس مبــا يف ذلــك:
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• البعــد الديداكتيــي الــذي يخــص تدبــر املعرفــة مــن
طــرف املــدرس لتســهيل التعلــم ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار
اســراتجيات التالمــذة وحافزيتهــم للتعلــم؛
• البعــد البيداغوجــي ،ويتمحــور حــول املهــارات املهنيــة
الخاصــة باملــدرس وطــرق التدريــس والســلوكات املهنيــة
للمــدرس داخــل القســم؛
• البعــد العالئقــي ،يخــص التفاعالت مــع التالمذة واملجســدة
يف االتصــال والتواصــل والتبــادل ومنــاخ التعلــات.
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يحصــل تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن لهــم إدراك
جيــد إلرســاء القواعــد ووضحهــا يف مدارســهم عــى نتائــج أفضل
مــن أولئــك الذيــن لديهــم إدراك ســلبي .فــإذا كان الفــارق بــن
الفئتــن  7نقــط يف اللغــة الفرنســية ،فــإن هــذا الفــارق يتعــدى
 14نقطــة يف باقــي املــواد.

إذا كانــت املامرســات البيداغوجيــة تتمحــور أساســا
حــول التفاعــات بــن التالمــذة واملدرســن ،فــإن املامرســات
التنظيميــة واإلداريــة تركــز أكــر عــى التفاعــات بــن املدرســن
وإدارة املؤسســة التعليميــة .وتــأيت األهميــة املعطــاة إىل هــذا
املكــون مــن نتائــج األبحــاث التــي أظهــرت أن اإلدارة الجيــدة
رسم بياين  .92أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
للمؤسســة التعليميــة هــي رشط رضوري إلرســاء منــاخ
إدراكهم إلرساء القواعد ووضوحها
االنســجام بــن الفاعلــن الرتبويــن .ذلــك أن األبحــاث اإلمربيقيــة
246
245
245
244
244
243
242
250 246 245
239
تعــرف بالتأثــر الكبــر لبعــض املامرســات الرتبويــة عــى جــودة
التعلــات .ويف هــذا الســياق ،كيــف الربنامــج الوطنــي لتقييــم
200
املكتســبات ( )PNEAالنمــوذج السوســيو-تربوي مليشــيل
150
جانــوس ( )Michel Janoszوفريقــه((( ،واحتفــظ بــه ملقاربــة
وتحليــل املامرســات الرتبويــة املعتــرة ،إمربيقيــا ،فعالــة.
100
50

 .1.3إرساء القواعد ووضوحها

ينبغــي للقواعــد واملســاطر املحــددة للنظــام واالنضبــاط داخــل
املؤسســة التعليميــة وداخــل الفصــل أن تصــاغ كتابيــا وأن تكون
منســجمة ومفهومــة وقابلــة للتطبيــق برصامــة وشــفافية .إذ
أن نظــام التأطــر الجيــد هــو الــرط الــروري إلرســاء منــاخ
حيــث يســود النظــام واألمــن الرضوريــان للتعلــات.
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1 . Janosz M., Bouthillier C., ″Rapport de validation du Questionnaire sur l’Environnement Socioéducatif des écoles secondaires″, Groupe de recherche
sur les environnements scolaires Université de Montréal, 2007.
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يف الســنة الثالثــة مــن الســلك اإلعــدادي ،ال يعتــر الفــارق بــن بنيتهــا وتقدمهــا وجاذبيــة مضامينهــا.
التالمــذة الذيــن يعتــرون إرســاء القواعــد ووضوحهــا إيجابيــا
يســاهم التحكــم يف زمــن التدريــس «يف تحديــد واضــح
وأولئــك الذيــن يعتربونــه ســلبيا داال.
للمردوديــة الدراســية للتالمــذة ســواء يف اإلعــدادي أو يف
فكيــف يــدرك التالمــذة إرســاء القواعــد ووضوحهــا داخــل االبتــدايئ».
مؤسســاتهم التعليميــة؟
رسم بياين  .93أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم لزمن التدريس
أغلبيــة التالمــذة يف االبتــدايئ واإلعــدادي لديهــم إدراك إيجــايب
300
إلرســاء القواعــد ووضوحهــا داخــل مؤسســاتهم التعليميــة.
مــن املؤكــد أن عالقــة التالمــذة بالقاعــدة وبالقواعــد يف الوســط
املــدريس هــي أكــر مــن دالــة ألنهــا تدخــل ضمــن املــؤرشات
التــي تؤكــد أو تنفــي ارتباطهــم النفــي واألخالقــي باملدرســة.
فهــل هنــاك بالفعــل ارتبــاط ينتــج عــن احــرام القواعــد
املوضوعــة مــن أجــل الجميــع؟
تعتــر أغلبيــة تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ( )96%إرســاء
القواعــد ووضوحهــا إيجابيــا يف أقســامهم مقابــل ( )81%مــن
تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي .يفــر هــذا الفــرق بكــون
األســاتذة وأطــر اإلدارة الرتبويــة يف الســلك االبتــدايئ يتمتعــون
بســلطة واضحــة ،وبالتــايل فــإن تالمــذة االبتــدايئ هــم نســيبا
أميــل الح ـرام القواعــد .عكــس ذلــك فــإن تالمــذة اإلعــدادي
يدشــنون مراهقتهــم مــع كل مــا يســتدعي ذلــك مــن تغــر
يف الطبــاع ورصاع مــع كل أشــكال الســلطة ،مبــا فيهــا الســلطة
املجســدة مــن طــرف املدرســن وأطــر اإلدارة الرتبويــة.
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يـراوح الفــرق يف مكتســبات التالمــذة بــن أولئــك الذيــن لديهم
حكــم إيجــايب عــى زمــن التدريــس وأولئــك الذيــن لهــم حكــم
ســلبي مــا بــن  05إىل  12نقطــة يف التعليــم االبتــدايئ ،ومــا بــن
 8إىل  13نقطــة يف التعليــم الثانــوي اإلعــدادي حســب املــواد.

رسم بياين  .94أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب
وال ميكــن لعــدم الرضــا إال أن يولــد التوتــرات بــن التالمــذة
إدراكهم لزمن التدريس
300
املراهقــن وباقــي الفاعلــن الرتبويــن املكلفــن بتطبيــق
252
251
القواعــد ،وبالتــايل ال ميكــن لهاتــه الوضعيــة إال أن تؤثــر ســلبيا
240 249
239 247
240 248
239
250 241
عــى مردوديتهــم الدراســية ذلــك أن اإلحســاس بعــدم الرضــا
200
عــر عنــه حــوايل خمــس تالمــذة اإلعــدادي (.)19%
150

 .2.3الزمن الفعلي للتدريس

إن ضيــاع الوقــت قبــل الحصــة وأثناءهــا يخــص املــدارس
التــي تتميــز مبردوديــة ضعيفــة .فالتخطيــط الجيــد للــدروس
واســتعامل اســراتيجيات فعالــة لتدبــر ســلوكات الفاعلــن
والحفــاظ عــى النظــام كلهــا عوامــل تســمح بتفــادي ضيــاع
الوقــت املخصــص للتعلــات أو تقليصــه إىل أقــى حــد أو الحد
منــه .والواقــع أنــه بقــدر مــا يركــز التالمــذة عــى التعلــات
بقــدر مــا يقــل عندهــم خطــر االنخـراط يف أفعــال تشــوش عــى
ســر الــدروس وتقلــص مــن زمــن التعلــم .مــن املؤكــد أن تركيــز
التالمــذة عــى التعلــات ال يرجــع فقــد إىل تدبــر الســلوكات
داخــل الفصــل ،بــل يرتبــط أكــر بتخطيــط الــدروس مــن حيــث
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تدفعنــا هــذه النتائــج إىل التســاؤل عــا إذا كانــت املــدارس
االبتدائيــة والثانويــات اإلعداديــة تضمــن بالفعل زمــن التدريس؟
فقــط عــر التالمــذة يف االبتــدايئ وثلــث التالمــذة يف اإلعدادي
يجــدون زمــن التدريــس الفعــي مرضيا.
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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حســب نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات 2019
فقــط  12%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ يجــدون أن
زمــن التدريــس هــو جيــد ولهــم حكــم إيجــايب عليــه .بعبــارة
أخــرى ،فــإن أغلبيــة التالمــذة يعتــرون أن زمــن التدريــس غــر
مســتغل بشــكل جيــد بســبب ضيــاع الوقــت خصوصــا قبــل
بدايــة الــدرس وأثنــاءه.

عكــس ذلــك ،يبقــى مضمــون املــواد العلميــة مضمونــا محــددا
ودقيقــا يف مســتوى مــن مســتويات الواقــع (البيولوجيــا،
الجيولوجيــا ،الفيزيــاء والكيميــاء) .ونفــس األمــر بالنســبة
لــدروس الرياضيــات (الجــر ،الهندســة والحســاب أو القيــاس)
فاحتــال أو صعوبــة فهــم الرياضيــات والعلــوم يــأيت يف ذهنهــم
مــن الصعوبــة الكامنــة يف هاتــه املــواد وليــس إىل محدوديــة
قدراتهــم كــا لــو أن الصعوبــة هــي صعوبــة خارجيــة وال
ترتبــط بهــم.

ال تختلــف هــذه الوضعيــة عــن وضعيــة التعليــم الثانــوي
اإلعــدادي ،ذلــك أن حــوايل  68%مــن تالمــذة اإلعــدادي
يحكمــون ســلبيا عــى زمــن التدريــس يف اللغتــن العربيــة  .3.3إدراك التالمذة للممارسات البيداغوجية
والفرنســية مقابــل  61%فيــا يخــص زمــن التدريــس بالنســبة تخــص املامرســات البيداغوجيــة الجيــدة مامرســات املدرســن
للرياضيــات والعلــوم أي علــوم الحيــاة واألرض والفيزيــاء داخــل القســم وذلــك لجعــل التعلــات جذابــة بالنســبة
والكيميــاء.
للتالمــذة ،وتســهل لهــم الفهــم واســتيعاب الــدروس .وهــي
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن  52%و  54%يف املتوســط مــن تالمــذة مامرســات تركــز عــى األخــذ بعــن االعتبــار اس ـراتيجية تعلــم
اإلعــدادي يرصحــون بــأن التالمــذة يشوشــون عــى مــدريس التالمــذة وحافزيتهــم واالعــراف مبجهوداتهــم.
اللغتــن العربيــة والفرنســية عــى التتــايل يف بدايــة الــدرس .تؤثــر هــذه املامرســات البيداغوجيــة عــى جــودة التعلــات،
هــذه النســب ترتاجــع قليــا إىل  49%و  47%عــى التــوايل وبالتــايل عــى األداء الــدرايس للتالمــذة.
بالنســبة للرياضيــات والعلــوم (علــوم الحيــاة واألرض والفيزيــاء
والكيميــاء) .وهــي نفــس املالحظــة املســجلة عــى دروس جــزء نتائــج التالمــذة يف االبتــدايئ واإلعــدادي الذيــن يثمنــون
هــام مــن التالمــذة الذيــن يزعجــون األســاتذة حيــث ت ـراوح املامرســات البيداغوجيــة ملدرســيهم هــي أفضــل مــن نتائــج
أولئــك الذيــن لهــم رأي ســلبي عــن هاتــه املامرســات.
النســبة مــا بــن  50%إىل  58%حســب املــواد.
هــل ينبغــي أن نســتنتج بــأن جــودة زمــن تعلــم اللغــة العربيــة رسم بياين  .95أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم للمامرسات البيداغوجية
والفرنســية هــي نســبيا أقــل بالنســبة لتالمــذة اإلعــدادي مــن

جــودة زمــن التعلــم يف مــاديت الرياضيــات والعلــوم؟ هــل
يتعلــق األمــر مبيــل نحــو التقليــل مــن أهميــة اللغــات الراجــع
إىل احتــال جهــل العالقــة الوثيقــة بــن التحكــم يف اللغــات
واســتيعاب العلــوم؟
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يف الواقــع ،يجــد التالمــذة أنفســهم يف دروس اللغــات ســواء
العربيــة أو الفرنســية أمــام حقــل للتعبــر حيــث يكتشــفون
50
برسعــة محدوديــة وســائلهم التعبرييــة اللغويــة وعجزهــم
0
يف أدائهــم عــى املســتويات الثــاث عــى مســتوى التواصــل
á«Hô©dG á¨∏dG
á«°ùfôØdG á¨∏dG
äÉ«°VÉjôdG
»ª∏©dG •É°ûædG
الشــفوي باللغــة العربيــة أو الفرنســية ،وعــى مســتوى الكتابــة،
»HÉéjEG
»Ñ∏°S
وعــى مســتوى القــراءة .والواقــع أنــه يف حياتهــم اليوميــة
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يتكلمــون ويعــرون بطالقــة خــارج القســم ،ولكــن مبجــرد مــا
يف االبتــدايئ ،نتائــج التالمــذة الذيــن يثمنــون املامرســات
يغــرون الوســط اللغــوي ويلجــون القســم ،يتحــول الســجل
البيداغوجيــة ملدرســيهم هــي أفضــل نســبيا مــن نتائــج التالمذة
اللغــوي ويكتشــفون حدودهــم اللغويــة ،وبالتــايل يعــرون عــن
الذيــن يحكمــون ســلبيا عــى هاتــه املامرســات حيــث ي ـراوح
هــذه املحدوديــة بســلوكات غــر الئقــة ومشوشــة خصوصــا
الفــارق مــا بــن  9و 17نقطــة حســب املــواد.
فيــا يتعلــق باح ـرام قواعــد الســر الجيــد واالنضبــاط داخــل
الفصــول.
100
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رسم بياين  .96أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب ميكــن تفســر أجوبــة تالمــذة االبتــدايئ بكونهــم يخافون لســبب
مــا أو بــدون ســبب مــن عتــاب أو عقــاب األســاتذة واملدرســن
إدراكهم للمامرسات البيداغوجية
 250 236 246 234 243 234 245 234 247 238 245يف حالــة مــا إذا عــروا عــن رأي ســلبي عــن املامرســات
البيداغوجيــة ملدرســيهم .فهشاشــة الطفولــة يف هــذا الســن
 200تجعــل التالمــذة يخافــون املدرســن .ينبغــي أن نســجل هنــا أن
 150أجوبــة التالمــذة جــاءت عــن أســئلة طرحــت يف االســتامرات
التــي تــم ملؤهــا يف األقســام تحــت إرشاف مــدرس مــرف عــى
100
التمريــر داخــل املدرســة.
50

أمــا يف التعليــم الثانــوي اإلعــدادي ،فــإن هــذه النســب
0
ترتاجــع وتتدقــق أكــر وتـراوح مــا بــن  %56إىل  %78حســب
á«Hô©dG á¨∏dG
á«°ùfôØdG á¨∏dG
äÉ«°VÉjôdG
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املامرســات التدريســية املعنيــة .ويــرح تالمــذة اإلعــدادي
»HÉéjEG
»Ñ∏°S
بــأن أســاتذتهم يلحــون عــى فهــم الــدروس عــوض حفظهــا،
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ويرصحــون بأهميــة مــا يدرســون ،ويتأكــدون مــن الفهــم الجيــد
ويحصــل تالمــذة اإلعــدادي الذيــن عــروا عــن حكــم إيجــايب للــدرس قبــل املــرور إىل الــدرس اآلخــر ،ويســتخدمون مناهــج
عــى املامرســات البيداغوجيــة ملدرســيهم نتائــج أفضــل مــن يف التدريــس تســهل الفهــم ،ويفــرون جــدوى وأهميــة مــا
أولئــك الذيــن حكمــوا ســلبيا عــى هاتــه املامرســات حيــث يدرســونه ،ويشــجعون التالمــذة عــى االجتهــاد.
ي ـراوح الفــارق بــن النتائــج مــا بــن  7إىل  13نقطــة حســب
تفــر هــذه النتائــج املختلفــة نســبيا عــن نتائــج االبتــدايئ جزئيا
املــواد.
باالســتقاللية النســبية لحكــم تالمــذة اإلعــدادي وتقديرهــم
وتقــدم إجابــات التالمــذة الذيــن يتأثــرون باملامرســات يف ســن يــراوح مــا بــن  14ســنة وأكــر حيــث يرشعــون يف
البيداغوجيــة ملدرســيهم عنــارص وجيهــة نســبيا حــول جــودة اكتســاب االســتقاللية ويدشــنون بنــوع مــن االنتفاضــة مرحلــة
املامرســات البيداغوجيــة ملدرســيهم.
املراهقــة .كــا تفــر بــأن أجوبــة تالمــذة اإلعــدادي كانــت
غالبيــة تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي يصــدرون حكــا إيجابيــا عــى الحاســوب ،وهــو مــا ضمــن لهــم نســبيا نوعــا مــن الرسيــة
مقارنــة بتالمــذة االبتــدايئ.
عــى املامرســات البيداغوجيــة ملدرســيهم.
يف املــدارس االبتدائيــة ،يقــدر أغلــب تالمــذة الســنة السادســة
ابتــدايئ  %95إيجابيــا املامرســات البيداغوجيــة ملدرســيهم .وهو
نفــس التقديــر الــذي نجــده لــدى تالمــذة الســلك اإلعــدادي عمومــا ،يكــون املــدرس املحفــز والــذي يدبــر بشــكل جيــد
ســلوكات التالمــذة داخــل الفصــل أكــر ميــا إىل بــدل الجهــود
حــوايل .%86
لتحســن مناهجــه يف التدريــس وجعــل التعلــات جذابــة
أغلبيــة تالمــذة االبتــدايئ ( %80إىل  )%90هــم متفقــون متامــا مهمــة ومحفــزة لفضــول التالمــذة .إذ يكــون لحافزيــة املدرســن
وبشــكل رصيــح ،عــى أن مدرســيهم يرشحــون أهميــة مــا مفعــول إيجــايب عــى أداء التالمــذة.
يدرســون ،ويظهــرون لهــم الطــرق والتقنيــات لــي يفهمــوا
بشــكل أفضــل ،ويتأكــدون مــن الفهــم الجيــد للــدرس قبــل طرحــت عــى التالمــذة أســئلة تخــص إدراكهــم لدرجــة رضــا
املــرور للــدرس الالحــق ،ويشــجعون التالمــذة عــى العمــل املدرســن عــن مامرســة مهنتهــم وكيفيــة تدبريهــم للســلوكات
الجيــد ،ويحسســون التالمــذة بأنهــم قــادرون عــى النجــاح ،داخــل الفصــل.
ويشــرون إىل بدايــة األنشــطة ونهايتهــا ،ويســتخدمون طرقــا فعاليــة املدرســن املحفزيــن ســواء يف االبتــدايئ أو اإلعــدادي
عديــدة يف تدريســهم ،ويظهــرون للتالمــذة كيــف ينظمــون هــي نســبيا أعــى مــن فعاليــة املدرســن غــر املحفزيــن أو
أنفســهم لــي يشــتغلون بطريقــة أفضــل ،ويشــجعون التالمــذة املحبطــن.
بســلوكاتهم الحســنة ،ويســاعدونهم يف الحــاالت التــي يواجهــون
فيهــا الصعوبــات.
 .4.3حافزية المدرسين وتدبير السلوكات كما هي
مدركة من طرف التالمذة
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رسم بياين  .97أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم لحافزية املدرسني وتدبريهم للسلوكات
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ربــع التالمــذة باالبتــدايئ واإلعــدادي يعتــرون مدرســيهم
ضعيفــي الحافزيــة
ينتــر انعــدام حافزيــة املدرســن ويســود يف مدارســنا .يف
الواقــع 44% ،مــن تالمــذة االبتــدايئ يحكمــون بطريقــة ســلبية
أو مــرددة عــى حافزيــة مدرســيهم ( 21%يحكمــون عليهــا
بطريقــة ســلبية) .وبطريقــة أكــر رصاحــة  25%مــن تالمــذة
االبتــدايئ يرصحــون أن مدرســيهم ليســت لهــم رغبــة يف
التدريــس .هــؤالء التالمــذة لديهــم بالتأكيــد انطبــاع أو شــعور
بــأن مدرســيهم ميارســون مهنتهــم مكرهــن أكــر :ميارســون
واجبــا مفروضــا أكــر منــه واجبــا تــم اختيــاره.
وهكــذا ،فــإن ثلــث التالمــذة ( )31%رصحــوا أن مدرســيهم
يظهــرون محبطــن .وميكــن تفســر هــذه املالحظــة جزئيــا
بــروط املامرســة املهنــة التــي هــي بعيــدة عــن أن تكــون
رشوط مشــجعة يف أغلــب الوحــدات املدرســية .يف الواقــع،
يتــم الحديــث عــن رشوط املامرســة يف املدرســة االبتدائيــة ويف
محيطهــا كســبب للرغبــة يف تغيــر مــكان العمــل مــن طــرف
مــدريس  33%مــن التالمــذة.
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يحصــل تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن يشــهدون عــى
أن مدرســيهم هــم مدرســون لهــم حافزيــة عــى نتائــج أفضــل
بشــكل واضــح مــن نتائــج أولئــك التالمــذة الذيــن يعتــرون
مدرســيهم أقــل حافزيــة حيــث يصــل الفــارق بينهــم يف النتيجــة
إىل  16نقطــة بالنســبة ملــدريس الرياضيــات واللغــة الفرنســية
وإىل  20نقطــة بالنســبة ملــدريس اللغــة العربيــة والنشــاط
أكــر مــن هــذا 37% ،مــن تالمــذة االبتــدايئ يرصحــون بــأن
العلمــي.
مدرســيهم يقضــون كثـرا مــن وقــت الحصــة يف ضبــط التالمــذة
رسم بياين  .98أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي حسب وتأنيبهــم أكــر مــن تشــجيع التالمــذة وتشــجيعهم .هــذا األمــر
يفــرض أن املدرســن مل يتوفقــوا يف جعــل تالمذتهــم يتقدمــون
إدراكهم لحافزية املدرسني وتدبريهم للسلوكات
 300يف التحصيــل لســبب أو آخــر ،وبالتــايل ال يجــدون أي مــرر
 250 231 253 233 248 233 249 231 252 233 250لتهنئتهــم .تطــرح هــذه الفرضيــة بطريقــة غــر مبــارشة مســألة
 200فاعليــة املامرســات البيداغوجيــة للمدرســن ومكانــة اعرتافهــم
مبجهــودات التالمــذة باعتبارهــا مــؤرشات تعكــس نجــاح
 150املدرســن يف مجهوداتهــم.
100

هنــاك فرضيــة أخــرى تفــرض بــأن ميــل هــؤالء املدرســن إىل
50
التأنيــب والتوبيــخ أكــر مــن ميلهــم إىل تهنئــة التالمــذة يرجــع
0
إىل نــوع مــن عــدم االرتيــاح الــذي تؤكــده مجمــوع النتائــج
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هــو يسء رغــم كونــه جــزيئ عنــد التلميــذ أكــر مــا ســرى مــا
ونجــد مــا لوحــظ عــى مســتوى التعليــم االبتــدايئ ،مــرة ثانيــة،
هــو جيــد .يف الواقــع رصح  43%مــن التالمــذة أن مدرســيهم
عــى مســتوى التعليــم اإلعــدادي حيــث يحصــل التالمــذة
يركــزون أكــر عــى مــا ال يســر عــى مــا ي ـرام.
الذيــن وجــدوا أن حافزيــة مدرســيهم مرتفعــة عــى نتائــج
مــن جهتهــم ،فــإن أكــر مــن نصــف ( )53%مــن تالمــذة الســنة
أفضــل بشــكل منتظــم يف كل املــواد.
الثالثــة إعــدادي يدركــون بطريقــة ســلبية أو مــرددة حافزيــة
فكيف يدرك تالمذتنا حافزية مدرسيهم؟
مــدريس اللغــة العربيــة والفرنســية .وهــو نفــس اإلدراك الــذي
68
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عــر عنــه حــوايل  44%مــن التالمــذة بخصــوص حافزيــة مــدريس
الرياضيــات وعلــوم الحيــاة واألرض ،بــل تصــل هــذه النســبة إىل
 60%بخصــوص مــدريس الفيزيــاء والكيميــاء.
إن غيــاب هــذه الحافزيــة يظهــر بوضــوح يف الســلوكات غــر
الالئقــة باملدرســن .وهكــذا فــإن مــدريس نصــف تالمــذة
اإلعــدادي ال يتمكنــون مــن ضبــط ردود فعلهــم أمــام تالمذتهــم
مــا يولــد االنطبــاع لــدى التالمــذة املراهقــن الذيــن يرتقبــون
نوعــا مــن الصــر والتحكــم يف مدرســيهم عالمــة عــى نــوع مــن
عــدم الحافزيــة ملامرســة مهنــة التدريــس .مــن هنــا الحضــور
الطاغــي للعقــاب والتوبيــخ بالنســبة لـــ  40%مــن التالمــذة
مــن طــرف مدرســيهم .وهــي نســبة تعكــس عالقــة بيداغوجيــة
متوتــرة.

غــر املشــجعة يف أغلــب املؤسســات التعليميــة ،وكثافــة
الربنامــج الــدرايس والعــدة املنهاجيــة غــر املكيفــة مــع تالمــذة
أصبحــوا أكــر فأكــر انفتاحــا عــى العــامل وعــى وســائل التواصل
االجتامعــي ،وتكويــن أســاس ومســتمر ضعيفــن للمدرســن .كل
هــذه العوامــل ترتجــم بهــذا القلــق داخــل القســم الــذي يؤثــر
ســلبيا عــى املعيــش الــدرايس للتالمــذة وعــى األداء املهنــي
ملدرســن محبطــن.
 .5.3دعم التالمذة الذين يعانون من صعوبة في الدراسة

مــن شــأن الدعــم الــذي ميكــن للتالمــذة أن يستشــعروا الحاجــة
إليــه ويطلبــوه بفعــل الصعوبــات الدراســية أو الشــخصية التــي
تعرتضهــم أن يســاعدهم عــى الرجــوع إىل الوضعيــة الطبيعيــة
يف مســارهم الــدرايس .هــذا الدعــم يأخــذ أشــكاال متنوعــة :فهــو
دعــم بيداغوجــي وســيكولوجي واجتامعــي .ومــن هنــا صعوبــة
أجرأتــه باعتبــار أن كل تلميــذ يف وضعيــة الحاجــة إىل الدعــم
هــو حالــة خاصــة .لهــذا يعتــر األخــذ بعــن االعتبــار هــذه
الحاجــة إىل الدعــم املــدريس مــؤرشا حقيقيــا عــى األهميــة
التــي تعطيهــا املدرســة لتالمذتهــا.

يتأكــد هــذا القلــق املميــز للعالقــة البيداغوجيــة مــرة أخــرى
مــن طــرف تالمــذة التعليــم اإلعــدادي حيــث أكــد  54%منهــم
بــأن مدرســيهم يرصخــون يف وجــه التالمــذة يف القســم عــى
مــرأى ومســمع مــن الجميــع .يتعلــق األمــر هنــا بفعــل يعــاش
مــن طــرف التالمــذة كإهانــة لشــباب مراهــق لــه حساســية إزاء
كرامتــه.
إن فحــص الروابــط املحتملــة بــن الدعــم املــدريس للتالمــذة
إن كــون أكــر مــن الثلــث ( )39%مــن تالمــذة اإلعــدادي الذيــن يواجهــون صعوبــات واملردوديــة الدراســية لهــؤالء لهــو
يرصحــون أن املدرســن يركــزون عــى االنضباط أكرث مــا يركزون قيــاس إلدراك التالمــذة لهــذا الدعــم وملفعولــه عــى أدائهــم
عــى التدريــس ،يؤكــد اهتــام املدرســن الدائــم بإرســاء النظــام الــدرايس.

يف القســم .والحــال أن بعــض املناهــج املتشــددة يف التدريــس املردوديــة الدراســية للتالمــذة يف الســلكني االبتــدايئ واإلعدادي
تثــر بســهولة مقاومــة املراهقــن وتولــد االضط ـراب والفــوىض غــر متاميــزة كيــف مــا كانــت إدراكاتهــم بخصــوص الدعــم
يف القســم .يف مثــل هــذه الحــاالت حــن يكــون املــدرس غــر املــدريس للتالمــذة يف وضعيــة صعبــة.
مؤهــل بيداغوجيــا ملواجهــة االضط ـراب والفــوىض يف القســم،
رسم بياين  .99أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
يكــون معيشــه املهنــي محبطــا ومؤملــا وصعــب التجــاوز.
إدراكهم لدعم التالمذة الذين يواجهون صعوبات يف التمدرس
فحــن يصبــح فــرض االنضبــاط يف القســم هــو األولويــة ويصبــح
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التدريــس أمــرا ثانويــا ،فــإن ذلــك يحبــط عزميــة كل مــن
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املدرســن والتالمــذة .وهــو األمــر الــذي يتأكــد بكــون ثلــث
تالمــذة اإلعــدادي ( )33%رصحــوا أن مدرســيهم محبطــن.
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هــل ميكــن أن نســتخلص مــن هــذه النتائــج أن نســبة مهمــة
مــن املدرســن ســواء يف االبتــدايئ أو اإلعــدادي مل تنخــرط يف
التدريــس عــن اختيــار؟
إذا كان اختيــار املهنــة عامــا مهــا يف نجــاح مهمــة التدريــس،
فإنــه ليــس العامــل الوحيــد .هنــاك عوامــل أخــرى ميكنهــا أن
تفــر إحبــاط املدرســن باألخــص الضعــف املرتاكــم ملكتســبات
أغلــب التالمــذة للمســتويات الســابقة ،وأيضــا رشوط العمــل
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بفــارق يــراوح مــا بــن  5و 7نقــط ال نجــد فرقــا داال بــن بشــكل رصيــح ،خمــس تالمــذة الســنة السادســة ( )20%ال
التالمــذة الذيــن يحكمــون إيجابيــا عــى الدعــم الــذي يتلقونــه يتفقــون بأنــه مــن الســهل الحصــول عــى مســاعدة يف حالــة
يف املدرســة والتالمــذة الذيــن ال يحكمــون عــى هــذا الدعــم مواجهــة مشــاكل شــخصية .مــا يدعــو إىل االف ـراض بأنــه يف
حالــة وجــود مشــاكل شــخصية فــإن التالمــذة الذيــن هــم يف
إيجابيــا.
الحقيقــة أطفــال ويحتاجــون إىل مســاعدة ال يجــدون مــن
رسم بياين  .100أداء تالمذة السنة الثالثة ثانوي إعدادي
يســاعدهم .ويف الواقــع ،يفــر األمــر بــأن املدرســة تتحمــل
حسب إدراكهم لدعم التالمذة الذين يواجهون صعوبات يف
مســؤولية التعليــم بالدرجــة األوىل يف حــن أن البعــد الشــخيص
التمدرس
أو املســائل الشــخصية تتطلــب مــوارد ووســائل برشيــة مؤهلــة
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 250ال تتوفــر عليهــا املدرســة.
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وتتجــى املفارقــة يف أن أن إدراك التالمــذة للدعــم املــدريس
يف اإلعداديــات لــه مفعــول ســلبي نســبيا عــى املردوديــة
الدراســية .مــا يســمح مبســاءلة منــط ومضمون الدعــم املدريس
وطبيعــة التأخــر الــذي ينبغــي اســتدراكه مــن طــرف التالمــذة
الذيــن يحتاجــون هــذا الدعــم .ميكــن تفســر هــذا األمــر بفكــرة
تتقاســمها العائــات والتالمــذة وهــي أنــه ال يوجــد هنــاك دعــم
غــر ذلــك الدعــم املــؤدى عنــه خــارج املدرســة.
ماهــي وضعيــة «دعــم التالمــذة الذيــن يواجهــون الصعوبــات»
يف املــدارس االبتدائيــة واإلعداديــات؟
عــر تالمــذة االبتــدايئ وثلــث تالمــذة اإلعــدادي ال يعتمــدون
حقــا عــى املدرســن وال عــى أطــر اإلدارة الرتبويــة يف حالــة إذا
مــا واجهــوا صعوبــات.

وهكــذا فــإن  15%مــن تالمــذة االبتــدايئ ال يتفقــون عــى أنهــم
ميكنهــم االعتــاد عــى مدرســيهم أو عــى أطــر اإلدارة الرتبويــة
عنــد الحاجــة .ويعتــر هــذا الواقــع نوعــا مــن الربغامتيــة
بالنســبة لهــؤالء األطفــال الذيــن يعرفــون بأنــه وحدهــا العائلــة
قــادرة عــى االســتجابة لحاجياتهــم.
وبشــكل أكــر رصاحــة ،فــإن  44%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة
إعــدادي يحكمــون ســلبيا أو بــردد عــى جــودة الدعــم املــدريس
املقــدم للتالمــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات .يف الواقــع تعكــس
نتائــج  37%مــن تالمــذة اإلعــدادي أن عــدد األطــر الكفيلــة
باالهتــام واالســتجابة للتالمــذة يف وضعيــة صعبــة هــو غــر
كاف أو أن أطــر اإلدارة الرتبويــة ال تريــد دامئــا مســاعدة التلميذ
يف وضعيــة صعبــة .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن  29%مــن تالمــذة
اإلعــدادي يعتــرون بــأن التالمــذة يف وضعيــة صعبــة مدرســيا
ال ميكنهــم االســتفادة بــكل ســهولة مــن مســاعدة املدرســن أو
اإلدارة.
مــن املؤكــد أن أطــر اإلدارة الرتبويــة ميكنهــا أن تقــدم دعــا
محــدودا لبعــض التالمــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات ،ولكــن
ال ميكنهــا ذلــك يف كل األحــوال بالنظــر إىل الخصــاص يف املــوارد
البرشيــة وعــدم تكويــن األطــر الرتبويــة واإلداريــة للتدخــل.
ينتــج عــن ذلــك أن ثلــث تالمــذة اإلعــدادي (حــوايل )34%
ال يتوجهــون مبــارشة إىل املدرســن أو إىل أطــر اإلدارة لطلــب
املســاعدة .هــؤالء التالمــذة ال يفصحــون عــن الصعوبــات التــي
يواجهونهــا والتــي ال ميكــن لــإدارة أو املدرســن أن تســاعدهم
يف حلهــا.

مــن خــال نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 2019تقريبــا خمــس تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ 18%
ليــس لديهــم إدراك إيجــايب للدعــم املــدريس للتالمــذة الذيــن
يتعلــق األمــر هنــا مبظهــر يخــص أساســا الجانــب الســيكولوجي
يواجهــون صعوبــات.
مــن العالقــة بــن التلميــذ ومؤسســته املدرســية ،وبالتــايل فــإن
هــذا الحكــم الســلبي الصــادر عــن تالمــذة مراهقــن هــم يف
طــور بنــاء هويتهــم يعــر عــن نــوع مــن الرفــض للمامرســات
املدرســية الجاريــة .ومــع ذلــك ،ففــي واقــع مــدريس يعــرف
70
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خصاصــا يف األطــر لتقديــم هــذا الدعــم فــإن ذلــك ال يكــون
كافيــا .فالتالمــذة الذيــن يواجهــون صعوبــة عــادة مــا يرتكــون
تجــاوز الصعوبــة إمــا لصدفــة توافــر هــذه العنــارص أو لصدفــة
تضحيــة هيئــة التدريــس أو اإلدارة الرتبويــة.

رسم بياين  .101أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم لألنشطة املدرسية املوازية
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 .6.3األنشطة المدرسية الموازية

متنــح األنشــطة املدرســية املوازيــة التالمــذة فــرص االســتثامر
والتألــق والرتقــي مــن خــال تنظيــم أنشــطة ثقافيــة ورياضيــة
وفنيــة الــخ .وتكــون هــذه األنشــطة أكــر فعاليــة إذا اســتطاعت
أن تثــر اهتــام التالمــذة وتضمــن انخراطهــم فيهــا .فهــي مبثابة
القنطــرة بــن الحيــاة املدرســية والحيــاة االجتامعيــة ،حيــث
تكــون مصــدر إغنــاء للتالمــذة ســواء عــى املســتوى املعــريف أو
االجتامعــي أو عــى مســتوى منوهــم الفيزيــايئ والنفــي.
يعطــي البيداغوجيــون أهميــة كــرى لهاتــه األنشــطة بالنظــر
إىل دورهــا يف تأكيــد شــخصية التالمــذة وتنميــة ثقتهــم يف
ذواتهــم .يف الواقــع ،فــإن الرتاتــب الــذي يكــون بــن التالمــذة
يتغــر .فالقســم ليــس هــو املرجــع الوحيــد للنجــاح .هنــاك
عنــارص أخــرى تؤخــذ بعــن االعتبــار ويكتشــف التالمــذة
فرصــا أخــرى حيــث ميكــن لهــم أن يؤكــدوا شــخصيتهم وأن
تنمــى شــخصيتهم وتغتنــي .مبدئيــا ،تعطــي األنشــطة الثقافيــة
والفنيــة والرياضيــة لــكل واحــد حقــه يف أن يســتثمر اإلمكانــات
الكامنــة يف داخلــه وأن ينشــطها .وهكــذا فــإن املشــاركة يف
هاتــه األنشــطة تشــجع اندمــاج التالمــذة يف الحيــاة املدرســية
كــا يف الحيــاة االجتامعيــة .األمــر الــذي يدعــو إىل التســاؤل
عــن أهميــة هاتــه األنشــطة وإىل أي حــد تســاهم يف تحســن
مكتســبات التالمــذة؟
ال تؤثــر األنشــطة املدرســية املوازيــة كامهــي منظمــة ســواء
يف املــدارس االبتدائيــة أو يف الثانويــات عــى املكتســبات
الدراســية للتالمــذة.
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ليــس لألنشــطة املدرســية املوازيــة بالتعليــم االبتــدايئ أي
مفعــول أو مفعــول ســلبي نوعــا مــا عــى املكتســبات الدراســية
للتالمــذة .وهــي نفــس املالحظــة املســجلة يف التعليــم الثانــوي
اإلعــدادي.
رسم بياين  .102أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
إدراكهم لألنشطة املدرسية املوازية
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ال تعتــر هــذه املالحظــة مفاجئــة إذا علمنــا أن دراســة الربنامــج
الوطنــي لتقييــم املكتســبات  PNEA2019تقيــس فقــط
الكفايــات الخاصــة باملجــال املعــريف لــدى التالمــذة يف حــن
أن األنشــطة املدرســية املوازيــة تخــص مســتويات أخــرى مــن
الكفايــات مبــا فيهــا الكفايــات االجتامعيــة والفنيــة والرياضيــة.
وإذا مل يكــن لألنشــطة املدرســية املوازيــة أي مفعــول ،فــإن
تفســر ذلــك قــد يرجــع إىل الطريقــة التــي تقــدم بهــا للتالمــذة،
أو إىل مضمونهــا البيداغوجــي ،أو إلىــي طبيعــة انتظامهــا (هــل
هــي منتظمــة فعليــا ،أم أنهــا موســمية) ،أو إىل طبيعــة هــذه
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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األنشــطة يف حــذ ذاتهــا واالهتــام الــذي تثــره لــدى التالمــذة .ال تشــكل املشــاركة أو عــدم املشــاركة يف الحيــاة املدرســية،
ســواء يف االبتــدايئ أو اإلعــدادي أي فــرق دال بــن التالمــذة
ورغــم الــدور الهــام الــذي تلعبــه األنشــطة املدرســية املوازيــة
عــى مســتوى املكتســبات الدراســية.
يف تربيــة األطفــال ،فإنهــا ال تشــكل بالنســبة إليهــم رهانــا يف
ســنتهم اإلشــهادية عــى اعتبــار أنهــا ليســت موضوعــا لتقييــم رسم بياين  .103أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم للمشاركة يف الحياة املدرسية
ممعــر ،ســواء عــى املســتوى اإلقليمــي أو الجهــوي.
فــا هــي مواقــف تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي مــن األنشــطة
املدرســية املوازيــة املنظمــة يف مؤسســاتهم؟
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جــزء هــام مــن تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي يتفــادى
املشــاركة يف األنشــطة املدرســية املوازيــة املنظمــة مــن طــرف
مؤسســاتهم.
تصــل نســبة التالمــذة الذيــن لديهــم حكــم ســلبي أو مــردد
بخصــوص األنشــطة املدرســية املوازيــة املنظمــة يف مؤسســاتهم
إىل  34%يف الســنة السادســة ابتــدايئ ،وإىل  38%يف الســنة
الثالثــة إعــدادي .إذ يجــد  36%مــن تالمــذة االبتــدايئ ،و24%
مــن تالمــذة اإلعــدادي أن األنشــطة غــر متنوعــة .إضافــة إىل
ذلــك ،ال يثــر عــرض األنشــطة املوازيــة أي فضــول أو اهتــام
لــدى  27%مــن تالمــذة االبتــدايئ ،وال يجــد  32%مــن تالمــذة
اإلعــدادي أي متعــة يف املشــاركة فيهــا .ويقــود هــذا الحكــم
الســلبي  24%مــن تالمــذة االبتــدايئ ،و 1%مــن تالمــذة
اإلعــدادي إىل مقاطعــة هــذه األنشــطة.

250

150
100
50
0

»ª∏©dG •É°ûædG

äÉ«°VÉjôdG

á«°ùfôØdG á¨∏dG

»Ñ∏°S

á«Hô©dG á¨∏dG

»HÉéjEG

املصدر :معطيات دراسة PNEA2019

حســب نتائــج دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 ، PNEA2019ليــس ملشــاركة التالمــذة يف الحيــاة املدرســية
أو عــدم مشــاركتهم أي تأثــر عــى مكتســبات تالمــذة الســنة
السادســة ابتــدايئ.

يســائل رفض األنشــطة املدرســية املوازيــة املؤسســات التعليمية
املعنيــة ،ويســتدعي مراجعــة تنظيمهــا لألنشــطة املدرســية
املوازيــة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار متطلبــات رشيحــة هامــة
مــن التالمــذة ملنحهــم أنشــطة مدرســية موازيــة تحفزهــم أكــر
وتثــر اهتاممهــم.

200

 .7.3مشاركة التالمذة في الحياة المدرسية
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رسم بياين  .104أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
إدراكهم للمشاركة يف الحياة املدرسية
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تدعــم اإلمكانــات املتاحــة للتالمــذة للمشــاركة يف الحيــاة
املدرســية مــن خــال طلــب رأيهــم حــول اشــتغال املؤسســة
50
والقســم انخراطهــم يف األنشــطة املدرســية .والواقــع ،أن مــن
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شــأن املشــاركة الفعالــة للتالمــذة يف الحيــاة املدرســية أن تقــوي
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لديهــم الشــعور باالنتــاء ملؤسســتهم ،وبالتــايل إرســاء منــاخ
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
مــدريس يســود فيــه االنضبــاط واملســؤولية ،األمــر الــذي يعتــر
رشط كل نشــاط تعليمي-تعلمــي.
بــل يصبــح مفعــول املشــاركة يف الحيــاة املدرســية عــى
ورغــم أن املشــاركة النشــيطة يف الحيــاة املدرســية تهيــئ مكتســبات التالمــذة ســلبيا نوعــا مــا يف التعليــم اإلعــدادي.
التالمــذة لالندمــاج يف الحيــاة االجتامعيــة بشــكل منســجم ،إذ يظهــر أنــه يف نهايــة التعليــم اإلعــدادي أن التالمــذة الذيــن
فإنهــا ال تــؤدي بالــرورة إىل تحســن مكتســباتهم الدراســية .لديهــم إدراك ســلبي للمشــاركة يف الحيــاة املدرســية يركــزون
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أكــر عــى االســتعداد لالمتحانــات اإلشــهادية ،وبالتــايل يحصلون األمــر يتعلــق بالســلك االبتــدايئ حيــث البــد مــن مامرســة أدوار
عــى نتائــج أفضــل كــا أظهــرت الدراســة .والواقــع أن النقــط التنشــئة االجتامعيــة.
املحصــل عليهــا يف االمتحانــات تهمهــم أكــر وال تهمهــم درجــة
وعــى مســتوى آخــر ،فــإن  54%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة
مشــاركتهم يف الحيــاة املدرســية .وبالتــايل فــإن األمــر يتعلــق
إعــدادي ال يحكمــون إيجابيــا عــى مشــاركة التالمــذة يف الحيــاة
بثقافــة حيــث تســود املصالــح الفرديــة املدرســية وليــس هــم
املدرســية .ويأخــذ هــذا الحكــم الســلبي صيغــا عديــدة :إذ
املشــاركة يف الحيــاة النشــيطة داخــل املدرســة .وهــو مــا يحــدد
يعتــر  32%مــن تالمــذة اإلعــدادي أنــه ال توجــد فرصــة فعليــة
الســلوك املــدريس للمتعلمــن .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن املنظومــة
ليعــر التالمــذة عــن آرائهــم بخصــوص مؤسســاتهم ،كــا أن
الرتبويــة ال تخصــص مكانــا ذا قيمــة لهــذا النــوع مــن املشــاركة
 37%منهــم يؤكــدون أن املدرســن و اإلدارة اليطلبــون رأي
وال تشــجع عليــه .وتتأكــد هــذه املالحظــة مــن خــال إجابــات
التالمــذة قبــل اتخــاذ ق ـرارات تخــص التالمــذة.
التالمــذة عــن أســئلة هــذا البعــد.
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن نصــف تالمــذة اإلعــدادي يرصحــون بــأن
يشــكك خمــس تالمــذة االبتــدايئ وأكــر مــن نصــف تالمــذة
جــزءا مــن التالمــذة ال يشــاركون فعليــا يف بلــورة القواعــد التــي
اإلعــدادي يف جــدوى املشــاركة يف الحيــاة املدرســية.
تنظــم مؤسســتهم .ومــن جهــة أخــرى ،فــإن رأي التالمــذة حــول
تقريبــا الخمــس  19%تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ لديهــم منــط تســيري مدرســتهم ال يطلــب حقــا.
إدراك ســلبي أو مــردد ملشــاركة التالمــذة يف الحيــاة املدرســية.
يعتــر هــؤالء التالمــذة أن إجـراءات ومســاطر النظــام الداخــي
وهكــذا ،فــإن أكــر مــن العــر  11%مــن التالمــذة يرصحــون
وكــذا الق ـرارات اإلداريــة هــي مفروضــة مــن طــرف املدرســن
أن مدرســيهم ال يشــاركونهم يف تدبــر القســم .وبالفعــل فــإن
أو اإلدارة وبالتــايل فهــم يخضعــون لهــا دون إمكانيــة مناقشــتها.
إرشاك التالمــذة يف الحيــاة املدرســية هــو جــزء مــن املناهــج
وهكــذا ،تكــون عالقــة هــؤالء املراهقــن باملعيــار عالقــة
البيداغوجيــة املتجــددة التــي تنقــل للتالمــذة االســتقاللية وروح
خارجيــة :معيــار ليــس منهــم ولكــن هــو معيــار اآلخريــن .ومــن
العمــل الجامعــي .وإذا مل يتــم تكويــن املدرســن عــى هاتــه
هنــا ،عالقتهــم الرصاعيــة مــع ممثــي الســلطة املدرســية أي مــع
املناهــج ،فإنهــم ال ميكنهــم أن يفعلوهــا يف مامرســاتهم الرتبوية.
املدرســن وأطــر اإلدارة الرتبويــة.
إضافــة إىل ذلــك فــإن هــم أغلــب املدرســن هــو التحكــم يف
القســم .وهــو هــم ينتــر عــى تبنــي املناهــج البيداغوجيــة إن عواقــب هــذه الحالــة هــي أكــر إنــذارا عــى اعتبــار أن
الحيــاة املدرســية هــي تهيئــة للمواطنــة .فاملراهقــون الذيــن
النشــيطة التــي تــرك التالمــذة يف الحيــاة املدرســية.
ال يتملكــون رابطــة االنتــاء إىل مؤسســتهم ال يقومــون بذلــك
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن  16%مــن تالمــذة االبتــدايئ يؤكــدون
فيــا بعــد عــى األرجــح إزاء مجتمعهــم.
أن رأي التالمــذة ال يطلــب عنــد إرســاء قواعــد الســلوك
داخــل القســم .علــا أن التأثــر الســلبي ملثــل هــذا الــرأي  .8.3التعاون بين المدرسة وأولياء التالمذة
يتجــاوز كث ـرا اســتبطان املعيــار الواجــب احرتامــه ،ألنــه يــريس إن درجــة التعــاون بــن املدرســة واآلبــاء تخــر عــن األهميــة
لــدى التالمــذة فكــرة عــدم قدرتهــم عــى إبــداء رأي جديــر التــي توليهــا املدرســة لهــؤالء األخرييــن والعكــس صحيــح.
باالهتــام .هــذه الحالــة العقليــة ال تولــد ســوى الالمبــاالة إزاء فانخــراط األرس يف الشــؤون الرتبويــة والتزامهــا فيــا يخــص
كل مــا يخــص العيــش الجامعــي ،وبالتــايل االنفصــال وجدانيــا متــدرس أبنائهــا مــن شــأنه أن يزيــد يف اســتعدادها لدعــم
عــا يجــري يف القســم املعتــر عنــرا خارجيــا مفروضــا األنشــطة املدرســية وتحســن جــودة التعلــات.
ويتــم الخضــوع لــه إكراهــا وليــس اختيــارا .ومــن هنــا ،نفهــم
الظاهــرة الدالــة واملتمثلــة يف أن  21%مــن تالمــذة االبتــدايئ فهــل للعالقــات بــن املدرســة واألرس تأثــر مبــارش وملمــوس
يقولــون إن التالمــذة ال يشــاركون فعليــا يف بلــورة قواعــد عــى جــودة التعلــات ،عــى اعتبــار أن الحلقــة األوىل التــي
الســلوك يف القســم ،كــا لــو أن هــذه الجامعــة قــد اســتبطنت تربــط بــن املدرســة واملجتمــع هــي األرسة؟
عــدم قدرتهــا عــى إبــداء الــرأي فيــا يخــص تســيري القســم ال تتواصــل املدرســة مــع اآلبــاء إال يف حالــة صعوبــات التعلــم
التــي تنتمــي إليــه .فــا يبــادرون ويعطــون الفرصــة لالنفعاليــة أو مشــاكل تكيــف األطفــال.
والســلبية لتســود القســم .إنهــا عالمــة عــى الســلبية ،علــا أن
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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أكــر مــن نصــف تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي ال يجــدون
التعــاون بــن مؤسســاتهم وآبائهــم إيجابيــا.
مبدئيــا ،تســتلزم األهميــة التــي توليهــا األرس لتعلــم أبنائهــا
بالــرورة عالقــة أوثــق مــع املدرســة .والحــال أن نتائــج دراســة
الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019تظهــر أن 56%
مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ال يحكمــون إيجابيــا عــى
العالقــة بــن املدرســة واألرس .وهكــذا ،فــإن  46%مــن تالمــذة
االبتــدايئ يرصحــون بــأن آبائهــم ال يحضــون باالعتبــار داخــل
املدرســة ،و  36%منهــم يقولــون إن آبائهــم ليســوا عــى علــم
باألنشــطة املنظمــة داخــل املدرســة.

»HÉéjEG
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عــى مســتوى آخــر ،يؤكــد  54%مــن التالمــذة أن آبائهــم ال
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
يحــرون إىل اجتامعــات املدرســة ،و 43%منهــم يرصحــون بــأن
يحصــل عمليــا تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ عــى نفــس رأي أباءهــم ال يطلــب مــن طــرف املدرســة .وهــو مــا يتعــارض
النقــط يف كل املــواد .وهــذا ســواء كان إدراكهــم للعالقــة بــن مــع النصــوص التنظيميــة التــي تركــز عــى الــدور األســايس
لجمعيــة آبــاء وأوليــاء التالمــذة يف تدبــر املؤسســات التعليميــة.
املدرســة واآلبــاء إيجابيــا أو ســلبيا.

رسم بياين  .106أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
إدراكهم لتعاون املدرسة مع آبائهم
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يف كل املــواد تعتــر النقــط املحصــل عليهــا مــن طــرف تالمــذة
الســنة الثالثــة إعــدادي الذيــن لهــم إدراك ســلبي للتعــاون بــن
املدرســة واآلبــاء نقطــا أعــى نســبيا مــن نقــط التالمــذة الذيــن
لديهــم إدراك إيجــايب! ويظهــر أنــه مهــا كان الفــرق ضئيــا
فــإن لجــوء اآلبــاء إىل املدرســة هــو إك ـراه مفــروض أكــر منــه
اختيــار .فعمومــا ،ال يتواصــل اآلبــاء مــع إدارة املدرســة إال يف
حالــة الصعوبــات الدراســية التــي يواجههــا التالمــذة أو مشــاكل
تكيفهــم .رمبــا كان هــذا هــو الســبب الــذي يجعــل أغلــب
التالمــذة غــر راضــن عــن التعــاون بــن املدرســة أو اإلعداديــة
وآبائهــم.
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كــا أن نصــف تالمــذة اإلعــدادي ليســوا راضــن عــن التعــاون
بــن مؤسســاتهم وآبائهــم وأوليــاء أمورهــم .أمــا بخصــوص
أســباب ذلــك ،فتوجــد نفــس األســباب تقريبــا مقارنــة باالبتــدايئ
مــع بعــض الفروقــات .وهكــذا ،يقــدم تالمــذة اإلعــدادي نفــس
األســباب التــي يقدمهــا تالمــذة االبتــدايئ حيــث يرصحــون أن
آباءهــم:
 ال يحظون بأي اعتبار يف املؤسسة .26% ال يعرفــون أي يشء عــن األنشــطة املنظمــة مــن طــرفاإلعداديــة .33%
 ال يشــاركون يف األنشــطة أو االجتامعــات املنظمــة مــنطــرف اإلعداديــة .44%
-وأن اإلدارة ال تأخذ بعني االعتبار آراء آبائهم .%41

ولكــن عــى خــاف تالمــذة االبتــدايئ ،يلــح  %41مــن تالمــذة
اإلعــدادي أكــر عــى الجانــب االجتامعــي لعالقــة عائالتهــم
مبؤسســاتهم ،وذلــك مــن خــال الترصيــح بــأن املؤسســات
اإلعداديــة ال تدعــم األرس التــي يواجــه أبناؤهــا صعوبــات
يف التعلــم أو التكيــف .ويعتــرون أن أرس أو عائــات هــؤالء
التالمــذة تــرك لحالهــا أمــام هــذا النــوع مــن املشــاكل.
إن الصــورة العامــة التــي ترســمها هاتــه النتائــج هي صــورة ميل
اجتامعــي يطبــع بقــوة متــدرس التالمــذة .وهــي صــورة هــوة

تفصــل املدرســة عــن األرس وتجعــل نصــف التالمــذة يعيشــون
متدرســهم يف فضــاء هــذا االنفصــال بــن مؤسســتني أساســيتني
يف التنشــئة االجتامعيــة يفــرض فيهــا التنســيق بينهــا مــن
أجــل صالــح األطفــال .األمــر الــذي يقــود إىل التســاؤل عــا إذا
كانــت جمعيــة آبــاء وأوليــاء التالمــذة تقــوم بالفعــل بالــدور
الــذي تحــدده لهــا النصــوص التنظيميــة يف تدبــر املؤسســات
التعليميــة.
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يســمح هــذا البعــد بتقييــم جــودة الروابــط التــي تربــط
املدرســة بالجامعــة املحليــة واملجتمــع املــدين مــن خــال
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إدراكات املدرســن .إن األســئلة التــي تكــون هــذا البعــد تحيــل
»HÉéjEG
»Ñ∏°S
إىل معرفــة املصالــح واملــوارد التــي ميكــن للمدرســة أن تســتفيد
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
منهــا يف إطــار التعــاون مــع هــذه الهيئــات وأن تلجــأ إليهــا ،كــا
تحيــل إىل اإلمكانيــات التــي تضعهــا املدرســة رهــن إشــارتهم ال يوجــد فــرق عــى مســتوى املكتســبات بــن تالمــذة الســنة
إلخبــار رشكائهــا بأنشــطتها وحاجياتهــا ،وكذلــك للحفــاظ عــى السادســة ابتــدايئ بخصــوص إدراك مدرســيهم للتعــاون بــن
العالقــة الجيــدة مــع مختلــف الــركاء ،وانخــراط هــؤالء يف املدرســة والجامعــة ســواء كان هــذا اإلدراك إيجابيــا أو ســلبيا.
أنشــطة املدرســة ودعمهــم لهــا.
رسم بياين  .108أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
إدراكهم لتعاون املدرسة مع الجامعة
يخــر التعــاون بــن املؤسســات التعليميــة واملجتمــع املحــي
0

عــن التجــذر االجتامعــي والجامعــي للمدرســة يف محيطهــا،
كــا يخــر عــن صالبــة الروابــط التــي تشــكل قــوة املؤسســات
التعليميــة وغناهــا مــن حيــث الفــرص املتاحــة لتنجــح يف
مهمتهــا .ومــن هنــا ،فــإن العالقــة الوثيقــة والدامئــة والعامــة
لتعــاون املدرســة مــع الجامعــة تــؤرش كلهــا عــى االعتبــار الــذي
يعطيــه املجتمــع للمدرســة.
فــا هــو مفعــول هــذا التعــاون عــى املكتســبات الدراســية
للتالمــذة؟
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ال يؤثــر إدراك مــدريس االبتــدايئ واإلعــدادي بخصــوص
تعــاون مؤسســاتهم مــع الجامعــة عــى املردوديــة الدراســية
لتالمذتهــم.
كــا هــو الحــال يف االبتــدايئ ،فــإن رأي املدرســن بخصــوص
التعــاون بــن اإلعداديــة والجامعــة ليــس لــه تأثــر دال عــى
مكتســبات التالمــذة .إذ تؤكــد معطيــات الربنامــج الوطنــي
لتقييــم املكتســبات  2019ذلــك.
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019

ليــس ملــدريس ثالثــة أخــاس التالمــذة وتالمــذة االبتــدايئ
واإلعــدادي إدراك إيجــايب للتعــاون بــن املؤسســات والجامعــة.
إن كــون مــدريس  62%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  64%من تالمذة
اإلعــدادي ليــس لهــم إدراك إيجــايب للتعــاون بــن مؤسســاتهم
والجامعــة يتعــارض مــع مــا هــو منتظــر ومرجــو عــى األقــل
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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حســب النصــوص التنظيميــة التــي تفــرض مثــا مشــاركة
ممثــل املجلــس الجامعــي ورئيــس جمعيــة آبــاء التالمــذة يف
اجتامعــات مجلــس التدبــر املؤسســة التعليميــة.
إن عــدم االهتــام هــذا املســجل لــدى اآلبــاء يعــاد إنتاجــه
عــى مســتوى عالقــة الجامعــة باملؤسســة حيــث نــادرا مــا
يشــارك ممثــل عنهــا يف اجتامعــات مجلــس تدبــر املؤسســات
التعليميــة.
يــرح مدرســو ربــع التالمــذة ســواء يف االبتــدايئ أو يف اإلعدادي
أن أطــر اإلدارة الرتبويــة ليســوا عــى علــم باملــوارد املتوافــرة
لــدى الجامعــات املحليــة وجمعيــات املجتمــع املــدين التــي
ميكــن وضعهــا رهــن إشــارة املدرســة .كــا ال تتوفــر لهــؤالء
املدرســن أيــة معلومــات عــن املــوارد املحتملــة ،والتــي ميكــن
للجامعــة أن تضعهــا رهــن إشــارة املؤسســات .وميكــن تفســر
نقــص املعلومــات بعــدم بــدل أي مجهــود مــن الطرفــن ،أو
بنقــص يف املعلومــات عــى مســتوى املؤسســة التعليميــة حيــث
يفــرض يف املدرســن أن يكونــوا عــى علــم بهــذه املــوارد مــا
دامــوا ممثلــن يف مجلــس تدبــر املؤسســة.
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن مــدريس حــوايل نصــف التالمــذة ســواء
يف االبتــدايئ  49%أو يف اإلعداديــة  46%يقولــون إن مؤسســتهم
ال تلجــأ إىل خدمــات أو مــوارد الجامعــات الرتابيــة وجمعيــات
مجتمــع مــدين .وإذا كانــت هــذه هــي الحالــة بالنســبة لهــذه
املجموعــة ،فــإن فرضيــات عديــدة ممكنــة :منهــا عــدم توافــر
هــذه املــوارد لــدى الجامعــات ،أو أن اإلجــراءات واملســاطر
اإلداريــة معقــدة ،أو أن تأهيــل املديريــن غــر كاف عــى
مســتوى التدبــر ،أو الخــوف مــن انخـراط املؤسســة التعليميــة
يف رهانــات سياســية محليــة ،الــخ.

لكــن ،كــون أن مــدريس حــوايل ثلــث تالمــذة االبتــدايئ 37%
واإلعــدادي  38%يرصحــون أن مؤسســتهم ليســت عــى عالقــة
جيــدة برشكائهــا يعنــي أنــه حتــى لــو كانــت هنــاك روابــط بــن
املؤسســة التعليميــة والجامعــة بالنســبة لبعــض املــدارس ،فــإن
خدمــات هــؤالء الــركاء ال تســتجيب النتظــارات املدرســن.
وعــى مســتوى أخــر ،فــإن مــدريس ثلــث تالمــذة أخــاس
تالمــذة االبتــدايئ  61%واإلعــدادي  60%يؤكــدون أن الجامعات
املجليــة وجمعيــات املجتمــع املــدين ال تســاهم عــى اإلطــاق يف
متويــل املؤسســات.
 .10.3التدخل في وضعية األزمة

تخــص األســئلة التــي تكــون هــذا البعــد اإلج ـراءات واملــوارد
وصيــغ التعــاون والتكويــن املتوافــرة واملوضوعــة رهــن إشــارة
األطــر الرتبويــة ملســاعدتهم عــى التدخــل ومواجهــة وضعيــات
األزمــة مبــا يف ذلــك األوبئــة والفيضانــات والــزالزل والعواصــف
الثلجيــة وأمــواج الح ـرارة االســتثنائية والرصاعــات االجتامعيــة
الــخ.
تعتــر إمكانيــة التدخــل يف وضعيــة األزمــة مــن بــن املعايــر
املرجعيــة التــي متيــز بــن األنظمــة الرتبويــة عــى مســتوى
اإلجرائيــة وجاهزيــة خطــط التدخــل املســتعجل يف عالقــة
بطبيعــة األزمــة .ذلــك أن تدبــر األخطــار ليــس مهمــة بعيدة أو
إضافيــة أو ثانويــة ،بــل هــي مهمــة رضوريــة يف مجتمــع معقــد
ومعــرض مــن خــال بنيتــه ومكوناتــه إىل أخطــار دامئــة مــن
مصــادر متعــددة .إن جائحــة كوفيــد  19التــي مل تكــن معروفــة
قبــل شــهر مــاس  2019أثنــاء إنجــاز البحــث امليــداين ولكــن
التــي فرضــت الحجــر الصحــي أثنــاء تحريــر هــذا التقريــر هــي
حالــة تــرر أهميــة التنبــؤ باألخطــار وتدبريهــا.

كــا ميكــن تفســر األمــر بغيــاب املبــادرة التــي متيــز بعــض إن النظــام الرتبــوي الــذي ال يتوفــر عــى آليــة خاصــة لتدبــر
املديريــن لــي يربطــوا عالقــة مــع الجامعــات ،أو بعــدم اهتــام األخطــار هــو نظــام محكــوم عليــه بــأن يعلــن آجــا أو عاجــا
الجامعــات املحليــة الــذي يتجــى يف غيــاب ممثليهــم عــن عــدم قدرتــه عــى مواجهــة الطــوارئ.
اجتامعــات مجلــس تدبــر املؤسســة.
فامهــي العالقــة املوجــودة بــن توافــر مثــل هاتــه اآلليــة
عــى مســتوى آخــر ،فــإن مــدريس حــوايل ثلثــي تالمــذة للتدخــل يف حالــة األزمــة والنتائــج الدراســية للتالمــذة؟

املســتوى االبتــدايئ  63%وتالمــذة اإلعــدادي  64%يرصحــون أن تســجل املــدارس واإلعداديــات التــي يــرىض مدرســوها عــن
مؤسســاتهم ال تتوفــر عــى وســائل للتواصــل مــع الجامعــات آليــة التدخــل يف مؤسســاتهم يف حالــة األزمــة نتائــج أعــى
املحليــة وجمعيــات املجتمــع املــدين .هــؤالء املدرســون الذيــن نســبيا.
يرصحــون هــذا الترصيــح إمــا أنهــم ليســوا عــى علــم بوجــود
هاتــه الوســائل يف النصــوص لســبب أو آخــر أو أنهــم يعرفــون
بوجودهــا غــر أنهــا غــر مؤجــرأة.
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رسم بياين  .109أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم للتدخل يف وضعية األزمة
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يحكــم مدرســو حــوايل ثلــث تالمــذة االبتــدايئ  33%ونصــف
تالمــذة اإلعــدادي  51%حكــا ســلبيا أو مــرددا عــى إمكانيــة
تدخــل مؤسســاتهم يف حالــة األزمــة .فهــذه املؤسســات
التعليميــة ال ميكنهــا أن تســتجيب بفعاليــة يف حالــة الطــوارئ
وقــت األزمــة.

 150وبشــكل أكــر رصاحــة ،فــإن مــدريس  20%مــن تالمــذة االبتدايئ
 100و  15%مــن تالمــذة اإلعــدادي ال يتفقــون عــى أن مؤسســتهم
تتوفــر عــى وســائل التدخــل يف حالــة األزمــة .علــا أن الوســائل
50
مأخــوذة ،هنــا ،مبعناهــا الواســع (اللوجســتيك ،التنظيــم ،املنهاج
0
املالئــم للوضعيــة ،خطــط اإلنقــاذ واألمــن .)،وتــأيت صعوبــة
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االســتجابة للطــوارئ وقــت األزمــة مــن أن هــذه املؤسســات ال
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تتوفــر عــى وســائل التدخــل يف مثــل هاتــه الحــاالت .وهكــذا
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فــإن مــدريس  19%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  35%مــن تالمــذة
يســجل تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن يحكــم
اإلعــدادي ال يتلقــون أي تعليــات لتدخــل إدارة املؤسســة يف
مدرســوهم حكــا إيجابيــا عــى إمكانيــة التدخــل يف حالــة
وضعيــة األزمــة بحيــث ال يتوفــر املدرســون عــى توجيهــات
األزمــة نتائــج أعــى بشــكل واضــح مــن نتائــج التالمــذة الذيــن
وال عــى خطــط لإلنقــاذ متكيفــة ومالمئــة لوضعيــة األزمــة .إذ
يعــر مدرســوهم عــن رأي ســلبي يف هــذه النقطــة.
يعــرف مدرســو  9%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  26%مــن تالمــذة
رسم بياين  .110أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب اإلعــدادي بأنهــم ال يعرفــون بالفعــل كيــف ســيترصفون يف
إدراكهم للتدخل يف وضعية األزمة
حالــة األزمــة.
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إن أخــذ املدرســن بعــن االعتبــار لتدبــر األزمــة والخطــر والــذي
ينبغــي أن ينقلــوه تربويــا إىل تالمذتهــم يســائل إدمــاج هــذا
املكــون يف تكويــن املدرســن ،ســواء كان هــذا التكويــن أساســيا
أو مســتمرا .فهــل يفــرض منهــاج تكوينهــم هــذا الخيــار وهــل
يأخــذه بعــن االعتبــار ويدمــج مفهــوم الخطــر والطــارئ يف
هــذا التكويــن؟

يظهــر بوضــوح بــأن التأهيــل للتدخــل يف وضعيــة األزمــة
0
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غائــب عــن الحيــاة املهنيــة للمدرســن .ذلــك أن مــدريس نصــف
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تالمــذة االبتــدايئ تقريبــا  49%واإلعــدادي  55%يعرتفــون بــأن
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مؤسســاتهم ال تنظــم لقــاءات للتحســيس أو الكتســاب كفايــات
باســتثناء مــادة الرياضيــات ،فــإن إدراك املدرســن لتدخــل التدخــل يف وضعيــة األزمــة.
مؤسســاتهم يف وضعيــة األزمــة لــه مفعــول إيجــايب نســبيا عــى وتعتــر نســبة التالمــذة الذيــن لــدى مدرســيهم إدراك إيجــايب
املردوديــة الدراســية.
إلمكانيــة التدخــل يف وضعيــة األزمــة يف االبتــدايئ أعــى مــا
إن إدراكات مــدريس االبتــدايئ واإلعــدادي إلمكانيــة أو عــدم هــو عليــه الحــال يف اإلعــدادي .ورمبــا يرجــع الفــرق إىل
إمكانيــة تدخــل مؤسســاتهم يف وضعيــة األزمــة تبقــى جــد كــون مــدريس االبتــدايئ هــم نســبيا أكــر اندماجــا يف الوســط
االجتامعــي ،وبالتــايل قــد اكتســبوا معرفــة ملموســة قابلــة بــأن
دالــة.
تعبــئ يف حالــة األزمــة .هنــاك تفســر آخــر يــأيت مــن ســلم
مدرســو ثلــث تالمــذة االبتــدايئ ونصــف تالمــذة اإلعــدادي التدخــل الــذي هــو ســلم محــي ،يف حالــة االبتــدايئ ،مقارنــة
ليســوا راضــن متامــا عــن آليــة التدخــل يف مؤسســاتهم يف حالــة باإلعداديــات املتواجــدة يف مراكــز قرويــة أو حرضيــة حيــث
األزمــة.
تكــون إمكانيــة التدخــل لفاعلــن متخصصــن (رجــال اإلطفــاء،
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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فــرق اإلنقــاذ ،األطــر الصحيــة )...هــي أكــر ســهولة.
باســتقالل عــن هاتــه النتائــج ،فــإن النظــام الرتبــوي الوطنــي
ال يتوفــر عــى اســراتيجية للتدخــل يف وقــت األزمــة محليــا
وإقليميــا وجهويــا .إن غيــاب آليــة للتدخــل يفــرض رضورة
االنتبــاه إىل األخطــار التــي تتهــدد العديــد مــن املؤسســات
واملنشــآت التعليميــة مثــل الــزالزل والفياضــات التــي متــس يف
بعــض الحــاالت مــدارس توجــد بالقــرب مــن األنهــار والوديــان
أو تعــرف ظروفــا طبيعيــة قاســية كــا يف املناطــق الجبليــة أو
الحرائــق يف املناطــق الغابويــة.

رسم بياين  .111أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراكهم لقابلية املدرسني للتغيري
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مــن مصلحــة النظــام الرتبــوي املغــريب ،إذن ،أن يــريس آليــة
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للتدخــل عــى مســتوى املؤسســات يف حالــة األزمــة ،وذلــك
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حتــى يتمكــن مــن تخطيــط وإعــداد ســيناريوهات التدخــات
املتكيفــة وأن يســتلهم التجــارب الدوليــة يف هــذا اإلطــار.
يعتــر أداء تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن لــدى
مدرســيهم إدراك إيجــايب واســتعداد للتغيــر أفضــل بشــكل
 .11.3تقاسم الرؤية حول المدرسة والقابلية للتغيير
يســمح مســتوى التامســك الداخــي للمدرســة مبعرفــة مــا إذا خفيــف يف كل املــواد مــن أداء زمالئهــم الذيــن يعــر مدرســوهم
كان أعضاؤهــا مــن هيئــة التدريــس واإلدارة الرتبوية يتقاســمون عــن رأي ســلبي بخصــوص هاتــه النقطــة.
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نفــس الرؤيــة واألهــداف فيــا يتعلــق مبهمــة املدرســة
وأولوياتهــا .كــا يخــر مســتوى التامســك أيضــا عــن اســتعداد
األطــر الرتبويــة للتغيــر وانخراطهــم يف مشــاريع املؤسســة.
إن تقاســم نفــس الرؤيــة لغايــات وأهــداف املدرســة هــو يف
الواقــع اقتصــاد يف الكلفــة وتقليــص إلمكانيــات الـراع وتفــادي
ملضيعــة يف البحــث عــن إلتقائيــة األنشــطة والتدخــات.
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رسم بياين  112أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
إدراكهم لقابلية املدرسني للتغيري
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فهــل هنــاك فعــا ارتبــاط بــن اســتعداد املدرســن للتغيــر
واملردوديــة الدراســية لتالمذتهــم؟
أداء تالمــذة االبتــدايئ الذيــن يعتــر مدرســوهم مســتعدين
للتغيــر أحســن نســبيا مــن أداء التالمــذة الذيــن يعتــر
مدرســوهم أقــل قابليــة للتغيــر.
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باســتثناء مــادة الفيزيــاء والكيميــاء حيــث يظهــر أن املفعــول
ســلبي بشــكل واضــح  ،فــإن نتائــج تالمــذة اإلعــدادي يف كل
املــواد ال تــرز أي نقطــة اختــاف دال بــن املكتســبات مــن
جهــة وإدراكات مدرســيهم لقابليــة للتغيــر مــن جهــة ثانيــة.
فــا هــو رأي املدرســن بخصــوص تقاســم نفــس الرؤيــة
للمؤسســة التعليميــة واســتعدادهم للتغيــر؟
أغلبيــة تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي يتوفــرون عــى مدرســن
يعتــرون أن الفاعلــن يف مؤسســتهم يتقاســمون نفــس الرؤيــة.
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تقرير تحليلي

حســب نتائــج دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات فإنــه يســمح بتقييــم جامعــي ذايت يف وضعيــة دراســية فعليــة،
 2019فــإن مــدريس  88%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  81%مــن األمــر الــذي يقــوي دوره التكوينــي ويصحــح نســبيا غيــاب
تالمــذة اإلعــدادي يحكمــون حكــا إيجابيــا عــن تقاســم التكويــن املســتمر أو التأطــر البيداغوجــي.
رؤيــة املدرســة والقابليــة للتغيــر .ذلــك أن مــدريس أغلبيــة
يفــرض أن يكــون للعمــل الجامعــي للمدرســن مفعــول إيجــايب
التالمــذة ســواء يف االبتــدايئ أو يف اإلعــدادي يتفقــون متامــا
عــى جــودة التعلــات .فهــل تؤكــد معطيــات البحــث امليــداين
عــى أن املدرســن ينخرطــون إراديــا يف مجمــوع األنشــطة التــي
هــذا االفـراض؟
تهــدف إىل تحســن املســتوى الــدرايس لتالمذتهــم ،كــا أنهــم
يتقاســمون نفــس الرؤيــة بخصــوص أولويــات املؤسســة ولديهم يظهــر أن العمــل الجامعــي للمدرســن ليــس لــه مفعــول
نفــس الشــعور بــأن جميــع املتدخلــن يف املؤسســة يتقاســمون إيجــايب عــى املردوديــة الدراســية للتالمــذة ســواء يف االبتــدايئ
نفــس األهــداف وأنهــم يتقاســمون نفــس القيــم والقناعــات او اإلعــدادي.
فيــا يخــص املهمــة الرئيســية ملؤسســتهم ،ويقبلــون بســهولة
رسم بياين  .113أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
التجديــد البيداغوجــي.
إدراكهم للعمل الجامعي ملدرسيهم
300
إن النســب املرتفعــة لــإدراكات اإليجابيــة تعكــس حــدود
250 251
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التقييــم الــذايت لــدى هيئــة مهنيــة جــد حساســة إزاء كل
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تســاؤل يخــص مهنتهــا .والواقــع أن نتائــج البحــث امليــداين
200
ـب هــذا الرضــا عــن الــذات ســواء عــى مســتوى املامرســات
ت َن ِّسـ ُ
150
املدركــة مــن طــرف التالمــذة أو مــن خــال إجابــات مديــري
100
املؤسســات أو مــن خــال إجابــة األســاتذة أنفســهم بخصــوص
50
عالقتهــم باملدرســة وبالتالمــذة وبأطــر إدارة الرتبويــة.
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ومعلــوم أن تقاســم رؤيــة املدرســة مــن طــرف جميــع الفاعلــن
(أطــر اإلدارة الرتبويــة ،هيئــة التدريــس ،التالمــذة ،آبــاء التالمذة
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وأوليــاء أمورهــم ،هيئــة التفتيــش الرتبــوي ،املستشــارون يف
التوجيــه )... ،تتعلــق كلهــا بتحــدي حقيقــي ،هــو تحــدي متلــك
باســتثناء الرياضيــات ،فــإن إدراك مــدريس االبتــدايئ للعمــل
نفــس املرجعيــة التــي تحــدد الغايــات واألهــداف والوســائل
الجامعــي ليــس لــه مفعــول إيجــايب دال عــى مردوديــة
ومراحــل الربمجــة .يف هــذا اإلطــار ،قدمــت الرؤيــة االسـراتيجية
تالمذتهــم.
لإلصــاح  2030-2015املكونــات وكذلــك رافعــات رؤيــة
شــمولية للمنظومــة الرتبويــة .أمــا القانــون اإلطــار فقــد وضــع رسم بياين  .114أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
إدراكهم للعمل الجامعي ملدرسيهم
مــن جهتــه اإلطــار القانــوين والتنظيمــي ألجــرأة هــذه الرؤيــة.
248 245
فهــل متلــك الفاعلــون الرتبويــون الرؤيــة االسـراتيجية والقانــون
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اإلطــار؟ هــل تــم القيــام مبــا هــو رضوري لــي يتــم التقاســم
200
بــن جميــع الفاعلــن بحيــث تكــون لهــم نفــس الرؤيــة للرتبيــة
والتكويــن داخــل مؤسســاتهم؟
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 .12.3العمل الجماعي للمدرسين

يفــرض أن التعــاون بــن املدرســن مــن خــال العمــل الجامعــي
وتبــادل وتقاســم املــوارد الديداكتيكيــة مــن شــأنه أن يحســن
رشوط مامرســة املهنــة والرفــع مــن جــودة التعلــات .يتعلــق
األمــر بــذكاء جامعــي يغنــي النشــاط البيداغوجــي لــكل واحــد
ويزيــد مــن فاعليــة ونجاعــة املجهــود املبــذول .مبدئيــا ،حــن
يكــون العمــل الجامعــي منظــا ومبنيــا عــى تصــور مضبــوط،
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أمــا فيــا يتعلــق بالتعليــم اإلعــدادي ،فــإن كــون املدرســن
يحكمــون إيجابيــا أو ســلبيا عــى العمــل داخــل فريــق
مؤسســاتهم ال يؤثــر متامــا عــى أداء تالمذتهــم .هــذه املالحظــة
تفــر بــأن جــزءا هامــا مــن املدرســن ســواء يف االبتــدايئ أو
اإلعــدادي ال ميارســون العمــل الجامعــي الفعــي.

رسم بياين  .115أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
إدراك املدرسني للقيادة وأسلوب التدبري
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يشــكك مدرســو ربــع تالمــذة االبتــدايئ وثلــث تالمــذة
اإلعــدادي يف قيمــة العمــل الجامعــي.
ليــس ملــدريس  24%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ أي
إدراك إيجــايب للعمــل الجامعــي داخــل مدرســتهم .وتصــل
هــذه النســبة إىل  40%يف اإلعــدادي .مــا يدفــع إىل افــراض
أن التعــاون بــن املدرســن ليــس معمــا وال مألوفــا يف املــدارس
ويف اإلعداديــات.
ونجــد مــن بــن األســباب املقدمــة إشــارة مــدريس تقريبــا نصــف
تالمــذة االبتــدايئ  46%واإلعــدادي  48%إىل ميــل املدرســن
للعمــل الفــردي .وهــذا ال يلغــي ،يف حــد ذاتــه ،التعــاون يف
صيغــة تشــاور أو تبــادل للطــرق البيداغوجيــة .لكــن إذا
كان هــذا النــوع مــن التعــاون ليــس لــه أي مفعــول إيجــايب
عــى مكتســبات التالمــذة ،فــإن ذلــك يعنــي أن التعــاون بــن
املدرســن ال يرقــى إىل عمــل جامعــي مؤســس بينهــم .والواقــع
أن أمــر هــذا التنســيق يرجــع إىل اإلدارة الرتبويــة وإىل اإلرشاف
الرتبــوي اللذيــن مــن واجبهــا تشــجيع العمــل الجامعــي داخل
املؤسســات التعليميــة والحــرص عــى العمــل بــه فعليــا.
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حصــل تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ الذيــن يقــدر
مدرســوهم تقديـرا إيجابيــا القيــادة الرتبويــة وأســلوب التدبــر
يف مؤسســاتهم عــى نتائــج يف اللغــة الفرنســية والرياضيــات
أعــى مــن تلــك التــي حصــل عليهــا تالمــذة عــر مدرســوهم
عــن رأي ســلبي مــع فروقــات تـراوح بــن  29نقطــة بخصــوص
اللغــة الفرنســية و 25نقطــة بخصــوص الرياضيــات.
رسم بياين  .116أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
إدراك املدرسني للقيادة وأسلوب التدبري
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 .13.3القيادة وأسلوب التدبير

يحيــل هــذا البعــد عــى جــودة املامرســة التدبرييــة التــي لهــا
عالقــة بــاإلدارة وبتدبــر شــؤون املؤسســة التعليميــة .فمــن
خــال هــذا البعــد ،يتــم تقييــم الشــفافية والتواصــل والتبــادل
بــن املدرســن وانخراطهــم وأخــذ آرائهــم بعــن االعتبــار وذلــك
بتشــجيعهم يف تبنــي الطــرق املجــددة ســواء عــى مســتوى
التدريــس أو عــى مســتوى التدبــر.
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فهــل تســهم طبيعــة القيــادة الرتبويــة وأســلوب التدبــر يف
تحســن جــودة التعلــات؟
حصــل تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي الذيــن لــدى مدرســيهم
إن مفعــول إدراك املدرســن للقيــادة الرتبويــة وأســلوب إدراك إيجــايب للقيــادة الرتبويــة وأســلوب التدبري يف مؤسســاتهم
التدبــر عــى املردوديــة التالمــذة يختلــف حســب املــادة عــى نتائــج أعــى مــن نتائــج زمالئهــم الذين يدرســهم مدرســون
عــروا عــن حكــم ســلبي مــع فروقــات ت ـراوح مــا بــن نقطــة
وســلك التدريــس.
و 9نقــط حســب املــواد.
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تقرير تحليلي

هــل ميكــن القــول إن املدرســن هــم يف املــكان املناســب لــي  .4خرق القواعد المدرسية والمردودية
الدراسية
يحكمــوا إيجابيــا عــى القيــادة الرتبويــة وأســلوب التدبــر يف

مؤسســاتهم التعليميــة؟

يثنــي مدرســو أغلــب التالمــذة يف االبتــدايئ واإلعــدادي عــى
القيــادة الرتبويــة ومنــط تدبــر مؤسســاتهم.
حســب معطيــات دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 2019فــإن مــدريس أغلبيــة التالمــذة ســواء يف االبتــدايئ 91%
أو اإلعــدادي مــن  76%إىل ( 83%حســب املــواد) يحكمــون
إيجابيــا عــى القيــادة وأســلوب تدبــر مؤسســاتهم .وهكــذا
فــإن أغلبيــة املدرســن يتفقــون عــى أن إدارة مؤسســاتهم:

أدمــج تقييــم الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 PNEA2019مــؤرشات الســلوكات الالمدنيــة ،وعــدم االنضبــاط
املــدريس كــا هــي مدركــة ومامرســة ،ومشــاكل العنــف
املــدرك واملعــاش ،واســتهالك املخــدرات واملرشوبــات الكحوليــة
وتدخــن الســجائر .والواقــع ،أن الحيــاة املدرســية تتأثــر بــكل
مــا يجــري يف املحيــط االجتامعــي املبــارش للمؤسســة التعليميــة،
متامــا كــا أن القســم يتأثــر بــكل مــا يجــري داخــل املؤسســة.
ويُفــر هــذا التداخــل أهميــة أخــذ هــذه املشــاكل االجتامعيــة
بعــن االعتبــار يف كل تقييــم للمكتســبات الدراســية.

تشجع املدرسني عىل التعاون؛مبدئيــا ،تخضــع ســلوكات التالمــذة يف الفضــاء املــدريس إىل
بعــض قواعــد الســلوك ،املكتوبــة أو الشــفوية ،والتــي يفــرض
 تشــجع التجديــد البيداغوجــي وتنفتــح عــى األفــكارفيهــا أنهــا معروفــة مــن طــرف الجميــع .وينبغــي تســجيل
الجديــدة ؛
أن خــرق القواعــد وعــدم احرتامهــا يعتــر ظاهــرة مســيئة
تدبر املؤسسة بطريقة شفافة وتشاركية؛للمنــاخ البيداغوجــي ،حتــى لــو خصــت أقليــة مــن التالمــذة
أو املدرســن.
-لديها انتظارات واضحة من املدرسني؛

تبــذل مجهــودات لتمكــن املدرســن مــن وســائل التدريــس يحــاول الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات ،PNEA2019مــن خــال إعطائــه األهميــة لخــرق القواعــد وعــدم احرتامهــا،
الرضوريــة.
أن يقيــس درجــة أهميــة الظاهــرة وتأثريهــا عــى مكتســبات
يف التعليــم االبتــدايئ عــى األقــل ،يرجــع الثنــاء عــى اإلدارة التالمــذة.
الرتبويــة مــن طــرف املدرســن عــى األرجــح يف جــزء منــه إىل
أن االســتامرات تــم ملؤهــا وإعطاؤهــا ملديــر املؤسســة .بحيــث  .1.4عدم االنضباط في المدرسة
حســن التفاعــل اإليجــايب بــن التالمــذة واملدرســن منــاخ
ميكــن لهــذا األخــر أن يتعــرف آراء كل واحــد مــن املدرســن يف يُ ِّ
التعلــات .عكــس ذلــك ،يــر عــدم االنضبــاط داخــل القســم
تدبــره.
بالزمــن املخصــص لألنشــطة الدراســية ويفســد عالقــات
أمــا يف التعليــم اإلعــدادي ،فرغــم أن االســتامرات قــد ملئــت عرب االح ـرام املتبــادل بــن املتعلمــن ومدرســيهم .وميكــن اف ـراض
املســطحة الرقميــة التــي تضمــن لهــم الرسيــة ،فــإن املدرســن أن املردوديــة الدراســية ترتاجــع يف عالقــة بعــدم االنضبــاط
يتحفظــون بخصــوص الحكــم عــى أســلوب تدبــر مؤسســاتهم داخــل القســم.
التــي ينتمــون إليهــا.
حصــل تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي األكــر انضباطــا عــى
ويعكــس هــذا األمــر تقاســم فكــرة الــدور املحــدود ملديــر نتائــج أعــى مــن نتائــج زمالئهــم األقــل انضباطــا.
املؤسســة وبــأن مفهــوم القيــادة الرتبويــة ومنوج تدبري املؤسســة
الــذي يفــرض ديناميــة بــن الفاعلــن مل يفــرض نفســه بعــد
أمــام هيمنــة النمــط الكالســييك يف تدبــر املؤسســات.
ليصبــح الســؤال هــو :كيــف نخلــق منوذجــا تدبرييــا مرجعيــا
مــن شــأنه أن يؤثــر عــى مكتســبات التالمــذة؟

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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رسم بياين  .117أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
وترية عدم االنضباط
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يقلــص الغيــاب الــذي يفــرض عــدم اللجــوء إليــه مــن طــرف
التالمــذة واملدرســن مــن الزمــن املخصــص للتعلــات داخــل
املؤسســة التعليميــة .ومتــس هــذه الظاهــرة خمــس تالمــذة
الســنة السادســة ابتــدايئ والســنة الثالثــة إعــدادي تقريبــا
( )20%لــكل منهــا والذيــن يرصحــون أنهــم يتغيبــون دامئــا
وعــادة وأحيانــا دون عــذر.
إضافــة إىل ذلــك ،يعــرف أســاتذة  4%مــن تالمــذة االبتــدايئ
و 8%مــن تالمــذة اإلعــدادي أن زمالءهــم يتغيبــون دامئــا
وعــادة وأحيانــا دون عــذر مقبــول.
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ال يعــوض الزمــن الضائــع بســبب تغيبــات املدرســن والتالمــذة.
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فمــن جهــة أوىل ،ال يســتفيد التالمــذة الذيــن تغيبــوا مــن
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حصــص لالســتدراك ،ومــن جهــة ثانيــة ،يكتفــي املدرســون
متكــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ املنضبطــون مــن الذيــن تغيبــوا باحتســاب ذلــك ضمــن الغــاف الزمنــي العــام
الحصــول عــى معــدالت تقــارب بــل تتجــاوز بشــكل طفيــف املخصــص للــادة.
املعــدل الوطنــي ( )250باســتثناء يف مــادة اللغــة الفرنســية ،يف
أمــا املظهــر الثــاين لالمبــاالة الفاعلــن الرتبويــن وعــدم احرتامهم
حــن أن معــدالت زمالئهــم األقــل انضباطــا بقيــت دون ذلــك
الزمــن املــدريس ،فهــو الوصــول املتأخــر إىل القســم .إذ يــرح
حيــث يــراوح الفــارق يف املعــدالت مــا بــن  11و 21نقطــة
أكــر مــن خمــس تالمــذة االبتــدايئ ( )22%وأكــر مــن ربــع
حســب املــواد.
تالمــذة اإلعــدادي ( )28%أنهــم يصلــون دامئــا ،عــادة وأحيانــا
رسم بياين  .118أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب متأخريــن إىل القســم .ويعــرف مدرســو أكــر مــن  10%مــن
تالمــذة االبتــدايئ و 16%مــن تالمــذة اإلعــدادي أن زمالءهــم
وترية عدم االنضباط
 250 250يصلــون دامئــا ،عــادة وأحيانــا متأخريــن.
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غــر أنــه ميكــن تفســر تغيبــات التالمــذة أيضــا بالصعوبــات
التــي يواجهونهــا يف دراســتهم .فالتغيبــات املنتظمــة للتالمــذة
عــن بعــض الحصــص دون غريهــا ميكنهــا أن تــدل عــى رفــض
و/أو نفــور وجــداين مــن طريقــة معينــة يف التدريــس ،أو مــادة
دراســية أو مــدرس.
أكــر مــن خمــس تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي يرصحــون أنهــم
يزعجــون زمالءهــم يف القســم بشــكل مقصــود

™ØJôe
∞«©°V
تصــل نســب تالمــذة االبتــدايئ الذيــن يرصحــون أنهــم «يزعجون
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زمالءهــم عــن قصــد» ،و«ال يحرتمــون مدرســيهم» ،و«ينشــغلون
ويعتــر أداء تالمــذة اإلعــدادي األكــر انضباطــا أفضــل مــن أداء بهواتفهــم أثنــاء الــدرس» عــى التــوايل ،17% ،24% ،و .10%
زمالئهــم األقــل انضباطــا حيــث يـراوح الفــرق يف املعــدالت مــا وتصــل هــذه النســب عــى التــوايل إىل  ،17% ،22%و 15%لــدى
بــن  18نقطــة و 27نقطــة حســب املــواد.
تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي.

يــرح خمــس تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي أنهــم يتغيبــون ويــدل الترصيــح بقصديــة التشــويش واإلزعــاج يف املدرســة أن
باســتمرار دون عــذر
هــؤالء التالمــذة يتخلــون عــن اح ـرام قوانــن املؤسســة ،األمــر
الــذي يجعــل  15%مــن تالمــذة االبتــدايئ ،و 28%مــن تالمــذة
82

تقرير تحليلي

اإلعــدادي يعرتفــون بأنهــم يُخرجــون مــن القســم بســبب عــدم
انضباطهــم.
 16%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ،و 21%مــن
تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يرصحــون أنهــم يغشــون أثنــاء
إنجــاز الفــروض واالمتحانــات املدرســية.

رسم بياين  .119أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
وترية الوقوع ضحية للعنف
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يقلــص الغــش املــدريس مــن قيمــة االســتحقاق التــي ينبغــي
أن تســود داخــل املنظومــة الرتبويــة .وبالفعــل ،فــإن الغــش
يف االمتحانــات يســاهم يف إفقــاد الشــواهد املدرســية قيمتهــا
50
العلميــة واألكادمييــة ،مبــا يف ذلــك شــهادة التعليــم االبتــدايئ،
0
وشــهادة الــدروس الثانويــة اإلعداديــة التــي تشــهد عــى
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اكتســاب التالمــذة للمهــارات والكفايــات الدراســية الرضوريــة
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ملتابعــة الدراســة يف ســلك التعليــم األعــى ،أي التعليــم الثانــوي
اإلعــدادي بالنســبة للشــهادة االبتدائيــة ،والتعليــم الثانــوي باإلضافــة إىل تأثــره الســلبي والكاســح عــى الصحــة النفســية،
التأهيــي بالنســبة لشــهادة الــدروس الثانويــة اإلعداديــة أو فــإن العنــف املــادي واللفظــي يؤثــر بشــكل ســلبي وبقــوة
التوجــه إىل التكويــن املهنــي.
عــى جــودة التعلــات .وبالفعــل ،فــإن نتائــج تالمــذة الســنة
والواقــع أن املنظومــة الرتبويــة تعــاين مــن التطبيــع مــع الغــش ،السادســة ابتــدايئ الذيــن كانــوا ضحيــة العنــف املــادي و/أو
الــذي تشــجع عليــه بعــض األرس التــي ال تهمهــا ســوى النتائــج اللفظــي بشــكل مسرتســل هــي أدىن مــن نتائــج التالمــذة الذيــن
املدرســية ،لدرجــة أن التالمــذة يعرتفــون بذلــك يف أجوبتهــم عانــوا منــه بدرجــة أقــل حيــث يـراوح الفــارق بــن النتائــج مــا
عــن أســئلة االســتامرات داخــل مؤسســاتهم .أمــا األســاتذة ،فهــم بــن  12و 17نقطــة حســب املــواد الدراســية.
إمــا أنهــم يواجهونــه ،أو يتحملونــه ،أو يتجاهلونــه خوفــا مــن رسم بياين  .120أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
ردود الفعــل العنيفــة للتالمــذة.
وترية الوقوع ضحية للعنف
100

 .2.4العنف المادي واللفظي

يعــر العنــف يف الوســط املــدريس عــن طاقــة مل تتوفــر قنــوات
ترصيفهــا والســمو بهــا لنقــص التأطــر والوســائل أو املجــاالت
الخاصــة بذلــك مثــل املالعــب الرياضيــة حتــى يتمكــن التالمــذة
مــن رصف طاقتهــم .ويؤكــد حجــم الظاهــرة ووتريتهــا مظهريــن
مــن مظاهــر االختــال البيداغوجــي للمؤسســة املدرســية :األول
هــو اللجــوء إىل العنــف املــادي للتعويــض عــن النقــص الحاصــل
يف التواصــل ،والثــاين هــو اللجــوء إىل العنــف اللفظــي والرمــزي
إلذالل الغــر وإهانتــه.
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فهــل ميكــن ،انطالقــا مــن هــذه املعطيــات ،تقديــر مفعــول
وتــرة العنــف املــدرك أو املعــاش عــى املردوديــة الدراســية
ويــزداد املفعــول الســلبي للعنــف املــادي أو الرمــزي الــذي
للتالمــذة داخــل املؤسســة التعليميــة ســواء كانــت مدرســة أو
يقــع التالمــذة ضحيــة لــه يف الســلك الثانــوي اإلعــدادي حيــث
ثانويــة إعداديــة؟
يـراوح الفــارق بــن التالمــذة ضحايــا العنــف والتالمــذة الذيــن
يؤثــر العنــف الــذي يتعــرض لــه التالمــذة بشــكل ســلبي جــدا ليســوا ضحايــا لــه مــا بــن  18نقطــة و 27نقطــة حســب املــواد.
عــى مردوديتهــم الدراســية.
فــاذا يقــول تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي عــن العنــف داخــل
مؤسســاتهم؟
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 28%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ و 39%مــن اللفظــي ترتفــع عنــد املدرســن مقارنــة بأطــر اإلدارة الرتبويــة
تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي كانــوا ضحيــة الســب والقــذف الذيــن يبقــون نســبيا عــى مســافة معينــة مــن التالمــذة.
مــن طــرف زمالئهــم
رصح مدرســو  2%مــن تالمــذة االبتــدايئ و 3%مــن تالمــذة
إن كــون أكــر مــن ربــع تالمــذة االبتــدايئ ،وأكــر مــن ثلــث اإلعــدادي أنهــم كانــوا ضحايــا عنــف لفظــي مــن طــرف
تالمــذة اإلعــدادي يرصحــون أنهــم كانــوا ضحايــا للســب تالمذتهــم
والقــذف يشــهد عــى حجــم ظاهــرة العنــف اللفظــي الــذي
يظهــر أن التالمــذة يلجــؤون هــم أيضــا إىل العنــف اللفظــي
يســم املعيــش العالئقــي بــن التالمــذة ســواء يف املــدارس أو يف
ضــد مدرســيهم وأطــر اإلدارة الرتبويــة .وهكــذا ،فــإن مــدريس
اإلعداديــات .وال تســائل هــذه الظاهــرة التأطــر البيداغوجــي
حــوايل  2%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ يرصحــون
داخــل املؤسســة وحــده ،بــل أيضــا الرتبيــة األرسيــة والتنشــئة
أنهــم تعرضــوا لعنــف لفظــي مــن طــرف تالمذتهــم .وهكــذا،
االجتامعيــة.
يتجــاوز بعــض التالمــذة حاجــز احـرام املدرســن الــذي تفرضــه
وترتفــع نســبة التالمــذة ضحايــا العنــف يف الســلك الثانــوي املؤسســة التعليمــة.
اإلعــدادي لتتجــاوز مثيالتهــا يف التعليــم االبتــدايئ .فتالمــذة
تتعــدد العوامــل التــي تفــر هــذه الحالــة :اختــال التأطــر
االبتــدايئ يبقــون مقارنــة بتالمــذة اإلعــدادي أكرث تأطـرا ومراقبة
البيداغوجــي ،ضعــف انخ ـراط األرس يف تربيــة األبنــاء ،تراجــع
عــى اعتبــار أن مدرســيهم هــم مــن يتكلــف بحراســتهم .أمــا
القيمــة االجتامعيــة للمدرســة واملــدرس ،والتطبيــع مــع الســلوك
يف الثانويــات اإلعداديــة فــإن طاقــة املراهقــة وضعــف التأطــر
الالمــدين يف البيئــة االجتامعيــة ،إلــخ.
الرتبــوي واملراقبــة بســبب النقــص يف املــوارد البرشيــة يجعــل
هــؤالء التالمــذة أكــر عرضــة لــه أو هــم بأنفســهم مــن يقــوم رصح مدرســو  1%تقريبــا مــن تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي
أنهــم كانــوا ضحايــا عنــف لفظــي مــن طــرف زمالئهــم أو أطــر
بــه.
اإلدارة الرتبويــة.
 13%مــن تالمــذة االبتــدايئ ،و 25%مــن تالمــذة اإلعــدادي
كانــوا ضحايــا للســب والقــذف مــن طــرف مدرســيهم و 11%ال يقــف العنــف اللفظــي عنــد حــدود العالقــة بــن التالمــذة
و 22%عــى التــوايل كانــوا ضحيــة لــه مــن طــرف أطــر اإلدارة واملدرســن ،بــل ينتقــل إىل العالقــة بــن هــؤالء وبينهــم وبــن
أطــر اإلدارة الرتبويــة .صحيــح أن الظاهــرة ال تعنــي ســوى 1%
الرتبويــة.
مــن املدرســن وليــس لهــا نفــس حجــم الظاهــرة بــن التالمــذة
يكشــف شــتم األســاتذة للتالمــذة عــن العالقــات املتوتــرة
واألســاتذة ولكنهــا تعكــس عــى األقــل وجــود تبــادل للعنــف
والرصاعيــة بــن الطرفــن .مــع العلــم أن الســب الــذي عــادة مــا
اللفظــي بــن الفاعلــن الرتبويــن.
يكــون مهينــا ومدمـرا للتالمــذة الذيــن يوصفــون ب«املزعجــن»
تكــون لــه عواقــب وخيمــة مــن الناحية النفســية عــى التالمذة ،ربــع تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي كانــوا ضحيــة اعتــداء
وعــى صورتهــم عــن ذواتهــم وعــى كرامتهــم كأطفــال ،خاصــة جســدي مــن طــرف زمالئهــم .كــا أن مــدريس  12%مــن
حــن يكــون الســب أمــام زمالئهــم .ذلــك أن الســب يكبــح تالمــذة االبتــدايئ و 19%مــن تالمــذة اإلعــدادي يلجــؤون إىل
ســرورة التعلــم ،بــل ميكــن أن يكــون هــو الســبب املبــارش يف العقــاب البــدين.
االنقطــاع الــدرايس أو العنــف اللفظــي املضــاد أو الــرد بعنــف
ميكــن للعنــف اللفظــي أن يــؤدي إىل العنــف املــادي حيــث
مــادي أقــوى وأخطــر.
يرتابــط العنفــان .فالعنــف املــادي هــو واقــع فعــي بالنســبة
كــا أن لجــوء املدرســن إىل العنــف يســائل تكوينهــم لتالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي ،مــادام أن  24%مــن تالمــذة
البيداغوجــي وقدرتهــم عــى أن يكونــوا بيداغوجيــن :أي أن االبتــدايئ و 25%مــن تالمــذة اإلعــدادي يرصحــون أنهــم تعرضوا
يحســوا بتالمذتهــم وينصتــوا إليهــم ،علــا أن أغلــب التالمــذة العتــداء جســدي مــن طــرف زمالئهــم .كــا أن أســباب العنــف
اللفظــي بــن التالمــذة هــي أيضــا تصلــح لتفســر االعتــداءات
ينحــدرون مــن أوســاط فقــرة وغــر محظوظــة.
الجســدية :فالتالمــذة الذيــن يلجــؤون للعنــف الجســدي
والواقــع أنــه ينبغــي االنتبــاه إىل أن االتصــال البيداغوجــي
مل يفعلــوا ذلــك إال ألن مدرســيهم وأطــر اإلدارة الرتبويــة مل
املبــارش واليومــي هــو الــذي يجعــل نســبة اللجــوء إىل العنــف
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يتدخلــوا لســبب مــن األســباب ،أو ألن العــدد املحــدود لهــؤالء املخــدرات .فــا هــو تأثــر خــرق القواعــد وعــدم احرتامهــا عــى
ال يجعلهــم قادريــن عــى الحــد مــن هــذه الســلوكات املتكــررة .مكتســبات التالمــذة؟
وهــو مــا يخلــق مناخــا يــرك فيــه التالمــذة ألنفســهم.
يســاهم تعــرض التالمــذة إلغــراء اســتهالك املخــدرات
مــن جهــة أخــرى ،غالبــا مــا يأخــذ العنــف املــادي الــذي يقــع والتدخــن واملرشوبــات الكحوليــة يف تراجــع واضــح
التالمــذة ضحيــة لــه مــن طــرف مدرســيهم أو أطــر اإلدارة ملكتســباتهم الدراســية.
الرتبويــة صيغــة عقــاب جســدي .وهكــذا ،فــإن هــذا العقــاب
رسم بياين  .121أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
مــورس عــى  12%مــن التالمــذة مــن طــرف املدرســن و11%
وترية استهالك الكحول واملخدرات والسجائر داخل املدرسة
مــن التالمــذة مــن طــرف أطــر اإلدارة الرتبويــة .وترتفــع هــذه
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النســبة يف التعليــم الثانــوي اإلعــدادي حيــث تبلــغ عــى التــوايل
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 19%و .17%وعــادة مــا تكــون لهــذه املامرســات نتائــج وخيمــة
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عــى املســار الــدرايس للتالمــذة (انقطــاع درايس ،هــدر) أو عــى
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منوهــم النفــي (الجنــح ،الصدمــات ،لجــوء اآلبــاء إىل القضــاء)،
ومــن هنــا بالــذات التأثــر الســلبي عــى صــورة املدرســة.
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ويســائل العنــف بــن التالمــذة ،ســواء كان لفظيــا أو فيزيائيــا،
دور األرسة يف تأطــر أبنائهــا وتتبعهــم .والحــال أن بعــض
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التوتــر مــادام  13%مــن تالمــذة االبتــدايئ و  15%مــن تالمــذة
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اإلعــدادي رصحــوا بأنهــم تعرضــوا العتــداء مــن طــرف أحــد
آبــاء زمالئهــم.
ســجل تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ األكــر اســتهالكا
تعــرف املؤسســات التعليميــة مــن مــدارس وإعداديــات للمخــدرات واملرشوبــات الكحوليــة وتدخينــا مردوديــة دراســية
ظواهــر العنــف رغــم وجــود ترســانة مــن النصــوص التنظيميــة ،ضعيفــة نســبيا مقارنــة مــع نتائــج التالمــذة األقــل تعرضــا
والتكوينــات البيداغوجيــة ،واملذكــرات الوزاريــة ،والتأطــر للظاهــرة .ويـراوح الفــارق بــن الفئتــن مــا بــن  13و 16نقطــة
البيداغوجــي ،والدليــل الرســمي للحيــاة املدرســية ،وهــي كلهــا حســب املــواد الدراســية.
وثائــق متنــع بشــكل قطعــي اللجــوء إىل العنــف والعقــاب رسم بياين  .122أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
الجســدي داخــل املؤسســات التعليميــة.
وترية استهالك الكحول واملخدرات والسجائر داخل املدرسة
50

 .3.4السلوكات الخارقة للضوابط

مينــع دليــل الحيــاة املدرســية((( للــوزارة الوصيــة عــى القطــاع
بشــكل قاطــع التدخــن وتنــاول املخــدرات واملرشوبــات
الكحوليــة وكل مــا هــو مــر بالصحــة داخــل املؤسســة
التعليميــة ويف محيطهــا املبــارش .ومــع ذلــك فــإن مقتضيــات
وقواعــد دليــل الحيــاة املدرســية ال تحــرم.
ومــن املعــروف أن مــن شــأن تنــاول التالمــذة للمــواد الضــارة
بالصحــة النفســية والجســدية أن يقــي عــى فــرص وحظــوظ
ترقيهــم ،كــا ميكــن أن يكــون الســبب يف أحــداث دراميــة أو
ســلوكات عنيفــة داخــل املؤسســة .وعــى مســتوى آخــر ،فــإن
الجانــب املعــريف ال يفلــت هــو أيضــا مــن التأثــر الســلبي لتناول
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حصــل تالمــذة اإلعــدادي األقــل عرضــة الســتهالك املخــدرات بهــذه الرغبــة وإن كان ذلــك عــى حســاب صحتهــم وخطــر
عــى النتائــج الدراســية األعــى نســبيا حيــث تجــاوزوا التالمــذة اإلصابــة بأم ـراض خطــرة كرسطــان الحنجــرة أو الرئتــن .ومــن
الذيــن يســتهلكون املخــدرات مبــا يــراوح مــا بــن  11و 17هنــا أهميــة اعتبــار البعــد النفــي يف فعــل التدخــن والــذي
ال ينبغــي نســيانه أثنــاء بنــاء وتصــور برامــج وخطــط محاربــة
نقطــة حســب املــواد.
التدخــن لــدى الشــباب.
غالبــا مــا تشــر وســائل اإلعــام وشــبكات التواصــل االجتامعــي
إىل ظاهــرة اســتهالك املخــدرات داخــل املؤسســات التعليميــة .إن التدخــن الــذي يأخــذ يف البدايــة صيغــة إثبــات الــذات
فــا هــي حقيقــة هــذا الوضــع حســب معطيــات الربنامــج وتجريــب فعــل جديــد عــادة مــا يتحــول إىل تعــود يصعــب
التخلــص منــه .لهــذا يقتــي تحســيس التالمــذة بأخطــار
الوطنــي لتقييــم املكتســبات PNEA2019؟
التدخــن أن يراعــي الفاعلــون الرتبويــون رضورة الفهــم العميــق
تعــرف نســبة هامــة مــن تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي بأنهــا
للظاهــرة يف مختلــف جوانبهــا.
تدخــن وتتنــاول املخــدرات داخــل املؤسســات التعليميــة.
غــر أن مــا هــو إشــكايل هــو أن  6%مــن تالمذة االبتــدايئ و11%
يعتــر التدخــن داخــل املؤسســات التعليميــة ظاهــرة واضحــة
مــن تالمــذة اإلعــدادي يعرتفــون أنهــم تناولــوا املخــدرات داخــل
باألخــص يف اإلعداديــات والثانويــات .يف الواقــع 7% ،مــن
مؤسســاتهم التعليميــة .األمــر الــذي يؤكــد الصعوبــة البالغــة
تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ،و 12%مــن تالمــذة اإلعــدادي
التــي تجدهــا املؤسســة يف مراقبــة مثــل هــذه الســلوكات
يرصحــون أنهــم يدخنــون داخــل املؤسســات التعليميــة .وهــم
الالمدنيــة.
يعرتفــون بذلــك مــن خــال إجابتهــم عــن أســئلة االســتامرة مــا
يؤكــد غيــاب التحســيس املنتظــم بأخطــار التدخــن مــن طــرف يتنــاول  6%و 7%مــن تالمــذة االبتــدايئ عــى التــوايل الســجائر
واملخــدرات يف املحيــط املبــارش للمؤسســة ،مقابــل  19%و17%
اإلدارة الرتبويــة ،وال مبــاالة التالمــذة بــأرضار التدخــن.
بالنســبة لتالمــذة اإلعــدادي .ومــن الواضــح أنــه يف مثــل هــذه
مبدئيــا ،تلــح برامــج املــواد الدراســية عــى الوقايــة مــن هــذه
الوضعيــات ال ميكــن للمؤسســات التعليميــة أن تتفــادي هــذه
اآلفــات حيــث تعتــر موضوعــات الصحــة والتغذيــة مــن بــن
الوضعيــة دون دعــم فعــي لفاعلــن محليــن وجهويــن ،أي
املوضوعــات الرئيســية يف بعــض الوحــدات الدراســية ومجــاالت
الجامعــات املحليــة والســلطات املحليــة وجمعيــات املجتمــع
املحتــوى التــي يدرســها التالمــذة طــوال مســارهم الــدرايس.
املــدين .ميكــن للمؤسســة التعليميــة أن تتكلــف مبــا يقــع داخلها
وهــي حالــة برامــج اللغــة العربيــة ،والنشــاط العلمــي ،والرتبيــة
غــر أنــه ال ميكنهــا أن تتجــاوز ذلــك إىل مــا هــو خــارج أســوارها
اإلســامية ،والرتبيــة عــى املواطنــة .وهــي كلهــا مــواد تعالــج
دون انخ ـراط فاعلــن خارجيــن.
املامرســات الصحيــة والغذائيــة الجيــدة .وتصــدق نفــس
مــن املؤكــد أن مســؤولية اإلدارة البيداغوجيــة تنحــر داخــل
املالحظــة عــى مــواد الســلك الثانــوي اإلعــدادي.
املؤسســة التعليميــة وال تتعداهــا إىل محيطهــا ولــو كان مبــارشا
ويســاهم املدرســون أيضــا يف التحســيس بهــذه األخطــار.
والــذي هــو مــن اختصــاص الســلطات العموميــة (الــدرك ،األمن
وبشــكل عــام ،ميكــن دامئــا للتالمــذة أن يقــرأوا عــى جــدران
الوطنــي ،القــوات املســاعدة) .وبالتــايل تــرز رضورة التعــاون
أقســامهم أو ممـرات املؤسســة أمثــاال وحكــا ونصائــح هدفهــا
بــن هــذه املؤسســات لحاميــة الوســط املــدريس مــن شــبكة
التحســيس بأخطــار التدخــن .وغالبــا مــا يطلــب مــن التالمــذة
العصابــات والجرميــة املنظمــة التــي تراقــب مجــاالت توزيــع
تهيئــة عــروض وأنشــطة حــول أرضار التدخــن واملخــدرات.
وبيــع املخــدرات واســتهالكها.
وباالنتقــال مــن االبتــدايئ إىل اإلعــدادي ،تتضاعــف نســبة
التالمــذة الذيــن رصحــوا بأنهــم يدخنــون داخــل مؤسســاتهم .5.4 .التحرش بالوسط المدرسي
وترجــع أســباب ذلــك مــن جهــة أوىل إىل صعوبــة تأطــر يأخــذ التحــرش بالوســط املــدريس أشــكاال مختلفــة :أخالقيــة،
التالمــذة يف اإلعــدادي (عــدد كبــر ،مســاحة املؤسســات أوســع ،ماديــة ،رقميــة ،إلــخ .ويهــدف التحــرش مــن خــال تكــرار
وتباعــد بــن البنايــات ،خصــاص يف املــوارد البرشيــة) ،ومــن جهة العنــف النفــي أو املــادي إىل إخضــاع الغــر إىل رغبــة املتحــرش
ثانيــة ،نجــد تفسـرا يرجــع إىل الرغبــة القويــة يف إثبــات الــذات مــن خــال إضعــاف املتحــرش بــه باحتوائــه يف إطــار منــاخ
التــي متيــز املراهقــن حيــث أن التدخــن يرتبــط يف أذهانهــم مــن االســتفزازات والتهديــدات واإلغــراءات .وهكــذا فــإن
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الطفــل املتحــرش بــه واملهــان يجــد نفســه مشــلوال يف ســرورة نقطــة حســب املــواد ،مقارنــة بزمالئهــم األقــل تعرضــا للتحــرش.
التعلــات .لذلــك ميكــن للتحــرش بالوســط املــدريس أن يرهــن
تؤكــد العديــد مــن وســائل اإلعــام وجــود ظواهــر التحــرش
بصفــة دامئــة الحيــاة الدراســية للتلميذ(ة)-الضحيــة.
الجنــي باملــدارس االبتدائيــة والثانويــات اإلعداديــة .فكيــف
أداء تالمــذة االبتــدايئ واإلعــدادي ضحايــا التحــرش أدىن بشــكل تتحــدد مالمــح الظاهــرة حســب معطيــات الربنامــج الوطنــي
لتقييــم املكتســبات  PNEA 2019؟
واضــح مــن أداء التالمــذة األقــل عرضــة للتحــرش
رسم بياين  .123أداء تالمذة السنة السادسة ابتدايئ حسب
وترية التحرش الجنيس
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رصح  9%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ و 17%مــن
تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي أنهــم كانــوا ضحايــا تحــرش
جنــي مــن طــرف زمالئهــم .كــا أن  8%و 13%عــى التــوايل
رصحــوا أنهــم كانــوا ضحايــا التحــرش الجنــي مــن طــرف
مدرســيهم مقابــل  7%و 11%مــن طــرف أطــر اإلدارة الرتبويــة.

 150ميــس التحــرش الجنــي بالطفــل كرامتــه حيــث يحــس
 100بــاإلذالل واإلهانــة والتشــيؤ وهــو مــا يعطبــه ويشــله ويصدمــه
عاطفيــا مبــا يؤثــر ســلبا عــى منــوه املعــريف والنفــي واملــادي
50
واالجتامعــي ،وبالتــايل ،فــإن مــن واجــب املؤسســة التعليميــة
0
باعتبارهــا مؤسســة تربيــة وتكويــن محاربــة هــذه الظاهــرة
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املدمــرة والحاطــة مــن الكرامــة تربويــا وإداريــا .ومــن هنــا،
™ØJôe
∞«©°V
املســؤولية الكاملــة التــي يتحملهــا الفاعلــون الرتبويــون
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
(املدرســون ،أطــر اإلدارة الرتبويــة ،التالمــذة) يف الحــرص عــى
إذا كانــت نتائــج التــي حصــل عليهــا تالمــذة الســنة السادســة
احــرام الضوابــط وتجســيدها يف العالقــات مــع التالمــذة.
ابتــدايئ األقــل تعرضــا للتحــرش الجنــي تقــارب املعــدل الوطني
( ،)250فــإن النتائــج املحصــل عليهــا مــن طــرف التالمــذة األكــر ال يســم التحــرش العالقــة بــن التالمــذة فقــط ،بــل يســم أيضــا
تعرضــا تبتعــد بنقــط ت ـراوح مــا بــن  13و 19نقطــة حســب العالقــة بــن التالمــذة واملدرســن ،وبينهــم وبــن أطــر اإلدارة
الرتبويــة .وتأخــذ الظاهــرة حجــا أكــر يف اإلعــدادي منــه يف
املــواد.
االبتــدايئ .ويشــهد ذلــك عــى انحـراف عــن املعيــار والضوابــط.
رسم بياين  .124أداء تالمذة السنة الثالثة إعدادي حسب
ويبقــى فعــل التحــرش فعــا مدانــا إىل أقــى حــد حيــث يقــع
التحرش الجنيس
داخــل مؤسســة تربويــة ويكــون األطفــال ضحيــة لــه.
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أمــا بخصــوص الظاهــرة بجــوار املدرســة ،فــإن  10%مــن
تالمــذة االبتــدايئ و  20%مــن تالمــذة اإلعــدادي رصحــوا أنهــم
كانــوا ضحيــة التحــرش الجنــي يف املحيــط املبــارش ملؤسســاتهم
التعليميــة .وتبقــى هــذه النســب هــي نفســها تقريبــا فيــا
يخــص التحــرش الجنــي عــر األنرتنيــت .األمــر الــذي يســتدعي
تأمــن املحيــط املبــارش للمؤسســات التعليميــة والتحســيس
والرتبيــة عــى الحــذر الرقمــي.
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ومــع ذلــك ،فــإن املدرســة ،ال ميكنهــا لوحدهــا أن ترفــع تحــدي
™ØJôe
∞«©°V
مواجهــة التحــرش الجنــي باألطفــال .إنــه تحــدي يرفــع
املصدر :معطيات دراسة PNEA2019
بالتعــاون مــع آبــاء التالمــذة وأوليــاء أمورهــم وجمعيــات
تســجل نفــس املالحظــة لــدى تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي حاميــة الطفولــة والســلطات العموميــة.
حيــث يفقــد التالمــذة األكــر عرضــة للتحــرش ما بــن  14إىل 24
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019
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ركــز التحليــل طــوال هــذا الفصــل عــى مفعــول كل متغــرة
وتأثريهــا عــى مردوديــة التالمــذة كمعــدالت .وقــد أبــرز هــذا
التحليــل مختلــف اإلكراهــات والصعوبــات التــي تعــوق أداء
التالمــذة .وينبغــي تســجيل أن كل املداخــل التــي اعتمدهــا
الربنامــج الوطنــي لتقييــم التعلــات  PNEA 2019لتحليــل
محــددات مكتســبات التالمــذة ،ترجــع إىل منــوذج ممعــر
ملدرســة أو إعداديــة تضمــن ألغلــب التالمــذة بيئــة تربويــة
تقودهــم نحــو النجــاح املــدريس .ويف ســياق هــذا النمــوذج
املمعــر ،وحتــى إذا كانــت بعــض النتائــج ذات داللــة ضعيفــة،
فإنهــا تؤثــر عــى ســر مؤسســة تعليميــة وتؤثــر عــى تعلــات
التالمــذة وتؤثــر عليهــم بالســلب.
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الفصل الثالث.
التحليل متعدد المستويات لنتائج البرنامج الوطني
لتقييم المكتسبات في ضوء األدبيات الدولية
إذا كانــت الفصــول الســابقة لهــذا التقريــر قــد اعتمــدت التــي ينتمــي إليهــا .وتســمى هــذه التأثــرات أو املفعــوالت
التحليــل ثنــايئ املتغــرات لقيــاس مفعــول كل مجموعــة يف األدبيــات مفعــول التلميــذ ،مفعــول األســتاذ أو املــدرس،
متغ ـرات التــي تــم جمعهــا يف مــؤرش لقيــاس مفعــول هــذه مفعــول القســم ومفعــول املؤسســة.
املتغــرات عــى مكتســبات التالمــذة وكفاياتهــم ،فــإن هــذا
يهــدف هــذا الفصــل إىل تحليــل أهميــة مفعــول التلميــذ
الفصــل يحــاول قيــاس العالقــة بــن املتغ ـرات التــي ترجــع إىل
ومفعــول املؤسســة ودورهــا يف الفــوارق املالحظــة يف أداء
التلميــذ واملتغ ـرات التــي ترجــع إىل املؤسســة للمقارنــة فيــا
التالمــذة .كــا أن هــذا الفصــل يهــدف إىل إبـراز العوامــل التــي
بينهــا عــى ضــوء نتائــج األدبيــات الدوليــة.
تســهم أكــر يف تفســر الفــوارق بــن أداء التالمــذة.
تعتــر املكتســبات الدراســية للتالمــذة نتيجــة ســرورة التدريــس
والتعلــم التــي تجــري يف القســم التــي يعتــر فيهــا كل مــن  .1مفعول التلميذ ومفعول المؤسسة
التلميــذ واألســتاذ الفاعلــن الرئيســيني .بيــد أن هنــاك عوامــل إن تفكيــك تغايــر املعــدالت بــن املســتويني املعالجــن يتــم مــن
كثــرة ترتبــط بالتلميــذ أو باألســتاذ وبالتفاعــل بينهــا أو خــال النمــوذج الفــارغ ( .)modèle videهــذا النمــوذج هــو
باملؤسســة ومحيطهــا والتــي تجعــل التالمــذة ال يكتســبون نفس منــوذج االنحــدار املتعــدد املســتويات ال يتضمــن أيــة متغــرة
الكفايــات حيــث تنتــج عــن ذلــك فــوارق يف اآلداء تخربنــا عــن مفــرة ومــن هنــا جــاءت تســميته (فــارغ) ،حيــث تكــون
قــدرة املنظومــة الرتبويــة عــى متكــن التالمــذة مــن تدريــس النتيجــة املتحصــل عليهــا مــن طــرف التالمــذة يف الرائــز هــي
ـرةُ.
منصــف وذي جــودة.
املتغــرة امل ُ َفـ َ َ
غــر أن هــذه الفــوارق يف أداء التالمــذة ليســت نتــاج تأثــر يســمح هــذا التفكيــك بتكميــم وقيــاس وزن مفعــول التلميــذ
العوامــل املرتبطــة بالتلميــذ ومبحيطــه االجتامعــي أو باملــدرس ومفعــول املؤسســة كــا تظهرهــا الرســوم البيانيــة اآلتيــة:
أو بالقســم حيــث يــدرس فقــط ،بــل ترتبــط أيضــا باملؤسســة
رسم بياين  .125وزن مفعول التلميذ ومفعول املؤسسة
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ
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املصدر :معطيات دراسة PNEA2019

يظهــر مــن خــال هــذه النتائــج أنــه هنــاك مفعــول دال مقارنــة بالســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي حيــث يكــون مفعــول
للمؤسســة .ويظهــر بوضــوح أكــر يف الســنة السادســة ابتــدايئ التلميــذ هــو املهيمــن .يف الواقــع ،بــن  47%و  %57مــن
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فروقــات نتائــج املســتوى األول تجــد أصلهــا يف املؤسســة يف
حــن أن نســبا ت ـراوح بــن  17 %و  28 %بالنســبة للمســتوى
الثــاين .هكــذا ينبغــي تســجيل أن اللغــة الفرنســية هــي املــادة
التــي يكــون فيهــا مفعــول املؤسســة أكــر حضــورا متبوعــة
مبــادة الرياضيــات .عكــس ذلــك ،ال يكــون مفعــول املؤسســة
بــارزا يف اللغــة العربيــة كــا يف املادتــن الســابقتني.

أطفالهــم وتحفزهــم عــى األداء الجيــد ويكــون موقفهــم إيجابيا
إزاء النجــاح الــدرايس .مــن جهــة أخــرى ،فــإن اآلبــاء املتميزيــن
مبســتواهم الــدرايس العــايل يجســدون منــوذج النجــاح الــدرايس
بالنســبة ألبنائهــم وينخرطــون أكــر يف تربيــة أبناءهــم .يف هــذا
الســيباق ،أظهــرت الدراســة التأثــر اإليجــايب للخصائــص العائلية
عــى النتائــج الدراســية للتالمــذة الصينيــن((( حيــث أظهــرت
هــذه الدراســة أن اآلبــاء الذيــن يتميــزون مبســتوى تعليمــي
عــال مييلــون أكــر إىل االنخ ـراط يف تأطــر متــدرس أبنائهــم ويف
تشــجيعهم عــى بنــاء عــادات يف التعلــم مــا يحســن ال محالــة
مــن نتائــج أبنائهــم الدراســية.

 .1.2العوامل المرتبطة بمفعول التلميذ

كــا أن توافــر الوســائل الثقافيــة واملــوارد الرتبويــة يف املنــزل
(كتــب ومكتــب) لهــا أيضــا وزن ال يقــل أهميــة عــن املتغــرة
الســابقة .يف الواقــع ،إن حضــور كتــب مــن تخصصــات متنوعــة
يف املنــزل يشــجع عــى الق ـراءة ويضــع رهــن إشــارة املتعلمــن
معلومــات متنوعــة ومعــارف ال ميكنهــا إال أن تشــجعهم عــى
نجــاح درايس أفضــل .كــا أن وجــود مكتــب منفــرد يحــث
التلميــذ عــى أن يعطــي وقتــا أكــر للدراســة والق ـراءة بشــكل
عــام(((.

 .2العوامل الرئيسية المرتبطة بالتعلمات

مــن أجــل فهــم ملــاذا توجــد فروقــات بــن أداءات التالمــذة
وملــاذا هنــاك تالمــذة يتفوقــون مقارنــة مــع آخريــن البــد مــن
دراســة العالقــة بــن نتائــج هــؤالء التالمــذة يف مؤسســاتهم
العموميــة ويبــن عوامــل فرديــة وســياقية ترتبــط بالتالمــذة باإلضافــة إىل هــذا العامــل ،فــإن التحــدث بلغــة أجنبيــة يف
ومبحيطهــم العائــي واملــدريس وذلــك باعتــاد النمذجــة املنــزل لــه أيضــا وزن معتــر داخــل هــذا املــؤرش حيــث يقــوي
بشــكل كبــر مفعــول املســتوى الثقــايف لآلبــاء الــذي تعكســه
املتعــددة املســتويات.
هاتــه املتغ ـرات.
عــى مســتوى التلميــذ ،تظهــر نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم
التعلــات  2019أن األصــل االجتامعــي للتلميــذ ومســاره
الــدرايس يلعبــان دورا محــددا يف تفســر الفــوارق بــن التالمــذة
يف التعلــم.
• األصل االجتامعي
عــى املســتوى العائــي ،تــم تأكيــد املفعــول اإليجــايب للمســتوى
االجتامعــي والسوســيو اقتصــادي الــذي تــم قياســه مبســتوى
تعلــم املســتوى الــدرايس لآلبــاء ووضعيتهــم االجتامعيــة
واملهنيــة وثــروة العائلــة وحضــور املقتنيــات الثقافيــة واملــوارد
البيداغوجيــة وكذلــك اللغــة املتكلــم بهــا داخــل املنــزل .وهكــذا
تــم تصنيــف التالمــذة بنــاء عــى هــذا املــؤرش الرتكيبــي.
وظهــر بأنــه بقــدر مــا يتوفــر التالمــذة عــى مكتســبات قبليــة
اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة بقــدر مــا تكــون لديهــم ظــروف
تشــجعهم عــى التعلــم.
وبالفعــل ،فــإن مســتوى متــدرس اآلبــاء التــي متــت مقاربتــه
مــن خــال مســتوى دراســتهم يحتــل الــوزن األهــم يف املــؤرش
بحيــث أنــه يســمح لآلبــاء حينــا يكــون مســتواهم الــدرايس
مرتفعــا بــأن يحصلــوا عــى مهــن أجرتهــا جيــدة فيتوفــرون
بالتــايل عــى مــوارد ماليــة وثقافيــة واجتامعيــة تســهل رقــي

إن املكانــة السوســيو-مهنية لآلبــاء مــن خــال مهنــة األب،
وكذلــك رشوط الســكن مــن خــال نــوع الســكن ،وتوافــر
املرحــاض وقاعــة اســتحامم مســتقلة ،تظهــر أيضــا يف الرتبــة
الثالثــة مــن حيــث الــوزن بعــد مســتوى تعليــم اآلبــاء واملــوارد
الثقافيــة والبيداغوجيــة التــي تعكــس أهميــة القــدرة املاليــة يف
بنيــة املــؤرش العــام .يف الواقــع ،تســمح الوضعيــة سوســيو-مهنية
العليــا لآلبــاء للمتعلــم بالحصــول بســهولة عــى الخدمــات
الثقافيــة وعــى مــوارد بيداغوجيــة وعــى دعــم مــدريس متكيف
مــع حاجياتــه خصوصــا ،مبــا يف ذلــك الــدروس الخصوصيــة.
األمــر الــذي يســمح بتحســن األداء وبتعويــض الثغ ـرات التــي
تكــون يف التعلــم .لهــذه العوامــل وزنهــا يف مي ـزان الالمســاواة
حيــث تقــوي أكــر مــن فــوارق النجــاح املــدريس بــن التالمــذة

1 . Li, Z., Qiu, Z., « How does family background affect children’s educational achievement? Evidence from Contemporary China », The Journal of Chinese
Sociology, volume 5, issue 1, 2018, article number 13.
2. Van Bergen, E., van Zuijen, T., Bishop, D., de Jong, P. F. « Why Are Home Literacy Environment and Children’s Reading Skills Associated? What Parental
Skills Reveal », Reading Research Quarterly, volume 52, issue 2, 2017, pp.147– 160.
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تقرير تحليلي

الذيــن ينتمــون إىل عائــات دخلهــا مرتفــع والتالمــذة الذيــن
ينتمــون إىل عائــات دخلهــا منخفــض(((.
تتمــة لهــذه املتغـرات ،نجــد املتغــرة املتصلــة بنوعيــة الســكن
التــي زادت يف إبـراز وزن ومفعــول ثـراء العائلــة داخــل املــؤرش
العــام .بهــذا املعنــى أوضحــت دراســات عديــدة((( تأثــر
وضعيــة الســكن عــى أداء التالمــذة .والواقــع أن التالمــذة
الذيــن يعيشــون يف ســكن غــر الئــق يجــدون أنفســهم متأثريــن
بــروط الســكن التــي تؤثــر عــى صحتهــم النفســية وعــى
تنشــئتهم االجتامعيــة وعــى انضباطهــم الــدرايس.
• توافر وسائل تكنولوجية املعلومات واالتصال باملنزل
بخصــوص تكنولوجيــة املعلومــات والتواصــل ،فــإن توافرهــا
باملنــزل ال يلــزم عنــه بالــرورة أداء مــدريس جيــد .فحينــا
نأخــذ بعــن االعتبــار باقــي العوامــل ،فــإن املفعــول اإليجــايب
للحاســوب ال يتأكــد إال يف مــاديت العربيــة والفرنســية بالنســبة
لتالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ،ويف الفرنســية بالنســبة
لتالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي .وهــذا حــن يتــم أخــذ
باقــي العوامــل بعــن االعتبــار .أمــا االرتبــاط باألنرتنيــت ،فلــم
تتــم مالحظــة ارتباطــه اإليجــايب بالنتائــج إال يف الرياضيــات
بالنســبة لتالمــذة املســتوى الــدرايس األول ،ويف الفرنســية
بالنســبة للمســتوى الثــاين أي اإلعــدادي .باإلضافــة إىل ذلــك،
يهــم تســجيل حــن تكــون املتغــرة املختــرة يف النمــوذج هــي
توافــر وســائل تكنولوجيــة املعلومــات واالتصــال الخاصــة
بالتلميــذ((( وليــس بعائلتــه ،فــإن العالقــة بــن هــذا التوافــر
ونتائــج التلميــذ تظهــر يف أغلــب الحــاالت غــر ذات داللــة بــل
تظهــر ســلبية.

هــؤالء التالمــذة ال يتوفــرون عــى معــارف أساســية يف
تكنولوجيــة املعلومــات واالتصــال لــي يســتطيعوا توجيــه
أبنائهــم يف اســتخدامها .ذلــك أن دور العائلــة ال ينحــر فقــط
يف توفــر حاســوب أو لوحــة أو ضــان الربــط باألنرتنيــت ،بــل
يبقــى هــذا االســتثامر غــر كاف وال يســمح للتلميــذ باالســتفادة
منــه عــى مســتوى التعلــات إن مل يؤطــر .بهــذا املعنــى فــإن
املحيــط العائــي ميكــن أن يكــون لــه تأثــر عــى الطريقــة التــي
يســتخدم بهــا التالمــذة تكنولوجيــة املعلومــات واالتصــال.
وميكــن لهــذا التأثــر أن يختلــف مــن ســياق إىل آخــر عاكســا
بذلــك جانبــا مــن الهــوة الرقميــة املوجــودة بــن العائــات(((.
• األنشطة املوازية
تتــم هــذه األنشــطة خــارج ســاعات الدراســة باملؤسســة
وخــارج اإلطــار املــدريس ،وتتضمــن العديــد مــن التخصصــات
التــي ميــارس يف إطارهــا التلميــذ خــارج زمــن الدراســة :ثقافيــة،
فنيــة ،رياضيــة ،معرفيــة ورقميــة .ومتنــح هــذه املجموعــة مــن
الخيــارات للتلميــذ ولعائلتــه فرصــا للتكييــف حســب تعــدد
الحاجيــات واملــوارد املاليــة املتاحــة لهاتــه العائلــة أو لتلــك.
وقــد تــم ،يف إطــار الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات ،2019
بنــاء مــؤرش لهــذه األنشــطة املوازيــة؛ وتــم تصــور هــذا املــؤرش
عــى قاعــدة مجموعــة مــن البنــود تــم اقرتاحهــا عــى تالمــذة
الســنة السادســة ابتــدايئ حيــث تــم التســاؤل عــن األنشــطة
التــي يقــوم بهــا التالمــذة .وهــي بنــود ركــزت عــى األنشــطة
املعرفيــة كلعــب الشــطرنج والحســاب الذهنــي واألنشــطة
الثقافيــة أو الفنيــة مــن موســيقى ورســم ومــرح وأنشــطة
رياضيــة أو أي نشــاط مــن نــوع آخــر.
أظهــرت نتائــج هــذا املــؤرش الرتكيبــي لألنشــطة غــر املدرســية
مفعولــه اإليجــايب والــدال عــى مســتوى جميــع املــواد التــي
اختــر فيهــا التالمــذة .وهكــذا فــإن مامرســة هــذه األنشــطة
خــارج اإلطــار املــدريس ترتبــط إيجابيــا بــأداءات جيــدة.

ال تشــكك هــذه النتيجــة يف أهميــة دور هــذه التكنولوجيــة
يف رقــي الفــرد يف مجتمــع أصبــح يعتمــد عليهــا أكــر فأكــر،
بــل تدفــع إىل مســاءلة اســتخدام التالمــذة لهــذه التكنولوجيــة،
وأيضــا التأطــر الــذي يســتفيدون منــه يف هــذه املــادة ،خاصــة
بالنســبة للتالمــذة األصغــر ســنا .مثــا ،تظهــر نتائــج الربنامــج
يف نفــس الســياق ،أظهــرت العديــد مــن األبحــاث((( بوضــوح
الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019أن املســتوى الــدرايس
ارتباطــا إيجابيــا بــن مامرســة األنشــطة الغــر مدرســية
لألبويــن ال يتجــاوز الســلك االبتــدايئ بالنســبة لـــ  51%مــن
املوازيــة والتعلــات املدرســية .ومــن بــن هــذه األعــال
تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ األمــر الــذي يفيــد أن آبــاء
3. Reardon Sean F., « The Widening Income Achievement Gap », Faces of Poverty, volume 70, n°8, 2013, pp.10-16.
4. Hernu M., « Conditions de logement et échec scolaire », Mémoire de recherche, EHESS, 2007.

 .5الحاسوب الشخيص ،اللوحة اإللكرتونية ،الهاتف املحمول ،األنرتنيت.

6. Mingmei Yu, Allan H.K. Yuen., Jae Park, “Sudents’ computer use at home: a study on family environment and parental influence“, Research and Practice
in Technology Enhanced Learning, Vol. 7, No. 1, 2012, 3 – 23.
« 7. Reeves, Douglas B. «The learning leader/the extracurricular advantage.» Educational Leadership, volume 66, issue 1, 2008, pp: 86-87. Meadows, A,
The Impact of Participation in Extracurricular Activities on Elementary School Students », Journal of Interdisciplinary Undergraduate Research, volume
11, issue1, article 2, 2019.
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والدراســات(((من ســلطت الضــوء عــى مفعــول هــذه األنشــطة يظهــر أنهــا تتأثــر نســبيا مبفعــول املــرور مــن التعليــم األويل
لالحتفــاظ بالتالمــذة داخــل املنظومــة بتحســن انخراطهــم بغــض النظــر عــن منطــه.
وتجويــد أدائهــم الــدرايس .يف حــن أثــارت دراســات أخــرى
أمــا عــى مســتوى الســنة السادســة ابتــدايئ ،فــإن النتائــج تؤكــد
االنتبــاه إىل فوائــد األنشــطة الفنيــة والثقافيــة كاألنشــطة
مفعــوال داال وإيجابيــا للتعليــم األويل يف مؤسســة مدرســية
املرسحيــة عــى تعلــم اللغــات((( .وكذلــك األنشــطة الرياضيــة
خصوصيــة عــى اللغــات .أمــا االســتفادة مــن التعليــم األويل يف
فهــي أيضــا لهــا تأثريهــا ومفعولهــا الكبــر عــى األداء الــدرايس
روض األطفــال قبــل الولــوج إىل املدرســة ،فــإن تأثريهــا يكــون
للتالمــذة ،خصوصــا عــى مســتوى قدراتهــم املعرفيــة(.((1
إيجابيــا عــى مســتوى النشــاط العلمــي .أمــا بالنســبة لــأداء
إن هــذه املالحظــات والتشــخيصات بعيــدة عــن أن ترتكنــا غــر يف الرياضيــات ،فــا يظهــر أنــه يتأثــر باالســتفادة مــن التعليــم
مبالــن بالتأثــرات املشــجعة لهــذه األنشــطة واملؤكــدة مــن األويل قبــل الــروع يف التعليــم االبتــدايئ.
طــرف الدراســات الدوليــة ،وأيضــا مــن طــرف الربنامــج الوطنــي
يظهــر بشــكل عــام أن التعليــم األويل رافعــة مهمــة لتحســن
لتقييــم املكتســبات  .2019وهــو مــا يســائل وجاهــة إرســاء
املكتســبات الدراســية .وهــي مالحظــة تؤكدهــا العديــد مــن
هــذه األنشــطة بشــكل ممنهــج داخــل املــدارس والثانويــات
الدراســات واألبحــاث التــي متــدح وتــرز التأثــر اإليجــايب
باعتبارهــا وســيلة لتشــجيع التالمــذة وتحفيزهــم ودعمهــم،
للتعليــم األويل الــذي يســمح بتفــادي بعــض اإلشــكاليات
خصوصــا أولئــك التالمــذة الذيــن هــم يف وضعيــة صعبــة بحيــث
كإشــكالية الفشــل الــدرايس( ((1أو التكــرار(.((1
تكــون هــذه األنشــطة مبثابــة أدوات للتقليــص مــن الالمســاواة
املوجــودة بــن التالمــذة .يف هــذا االتجــاه تدعــم نتائــج بعــض يف الواقــع ،تســمح االســتفادة مــن التعليــم األويل بضــان
األبحــاث هــذا االختيــار وذلــك بالربهنــة عــى التأثــر اإليجــايب االنتقــال األول إىل التعليــم االبتــدايئ مــع بالحصــول عــى
لهــذه األنشــطة الرياضيــة وغــر الرياضيــة داخــل املؤسســات كفايــات ومكتســبات قبليــة يكــون لهــا تأثــر إيجــايب عــى
النجــاح الــدرايس(.((1
التعليميــة(.((1
• التعليم ملا قبل املدريس
إذا كان التكـرار غــر مفيــد بالنســبة للتلميــذ ،فــإن مــرور هــذا
التلميــذ بالتعليــم مــا قبــل املــدريس يكــون لــه مفعــول إيجــايب
عــى مســتوى املكتســبات املدرســية.
عــى مســتوى الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي ،تؤكــد النتائــج أن
اســتفادة التلميــذ مــن تعليــم أويل ســواء يف روض أو يف مؤسســة
خاصــة تؤثــر بشــكل إيجــايب عــى أدائــه يف كل املــواد؛ وتؤكــد
أيضــا أن التعليــم األويل يؤثــر يف املدرســة العموميــة إيجابيــا،
وبشــكل دال عــى نتائــج التالمــذة يف اللغــة العربيــة التــي

انطالقــا مــن هــذا املعطــى ،فــإن التعليــم األويل ميكن أن يشــكل
عامــا مشــجعا بشــكل دال عــى النجــاح الــدرايس مادام يســمح
باكتســاب الكفايــات األوليــة يف القــراءة والكتابــة والحســاب
ليهيــئ الطفــل يف خطواتــه األوىل يف املدرســة االبتدائيــة بكامــل
الثقــة يف نفســه .وهــي املالحظــة التــي تــم تأكيدهــا أيضــا عنــد
تحديــد نتائــج التالمــذة املغاربــة عــى مســتوى الدراســات
القييميــة الدوليــة كتيمــس ( TIMSS) 2015وبريلــس()PIRLS
 2016كــا يف دراســات أخــرى(.((1

8. WANG Jing, SHIVELEY Jonathan, « The impact of extracurricular activity on student academic performance », 2009. Van Bergen, E., van Zuijen, T.,
Bishop, D., de Jong, P. F. « Why Are Home Literacy Environment and Children’s Reading Skills Associated? What Parental Skills Reveal », Reading Research
Quarterly, volume 52, issue 2, 2017, pp.147– 160.
9. Greenfader, C. M., Brouillette, L., & Farkas, G., « Effect of a performing arts program on the oral language skills of young English learner », Reading
Research Quarterly, volume 50, issue 2, 2015, pp. 185-203.
10. Shepard, L.A., Flexer, R.J., Hiebert, E.H., Marion, S.F., Mayfield, V. and Weston, T.J. Effects of « Introducing Classroom Peflormance Assessments on
Student Learning », Educational Measurement: Issues and Practice,15, 1996, pp. 7-18. Stephens, L. J., & Schaben, L. A., « The effect of interscholastic
sports participation on academic achievement of middle level school students », Nassp Bulletin, 86(630), 2002, pp : 34-41.
11. Bradley, J. L., & Conway, P. F., « A dual step transfer model: Sport and non‐sport extracurricular activities and the enhancement of academic
achievement », British Educational Research Journal, 42(4), 2016, pp.703-728.
12 . Temple, J. A., Reynolds, A. J., & Miedel, W. T. « Can early intervention prevent high school dropout? Evidence from the Chicago Child-Parent Centers».
Urban Education, 35(1), 2000, pp. 31-56.
13. Caille, J. P. « Scolarisation à 2 ans et réussite de la carrière scolaire au début de l›école élémentaire », Éducation et formations, n° 60, 2001, pp. 7-18
14. Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A. C., Klebanov, P., Pagani, L., Feinstein L., Engel M. Brooks-Gunn J., Sexton H., Japel,
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15. PIASTA Shayne B. WAGNER Richard K.,« Developing early literacy skills: A meta‐analysis of alphabet learning and instruction », Reading research
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تقرير تحليلي

ميكــن اعتبــار التعليــم األويل ،إذن ،إجــراء يعــوض التأثــر • الدبلوم ،التكوين األساس والتكوين املستمر للمدرسني
الســلبي لألوســاط العائليــة الهشــة عــى تعلــات أبنائهــا(.((1
تشــر نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات أن املســتوى
وبهــذا ميكنهــا أن تكــون أحــد عوامــل ضــان تســاوي الحظــوظ
الــدرايس للمدرســن ومواهبهــم ليــس لهــا تأثــر دال عــى
بــن التالمــذة.
املردوديــة الدراســية للتالمــذة ســواء بالنســبة لتالمــذة الســنة
• املدرســة العموميــة االبتدائيــة مقارنــة باملدرســة الخصوصيــة الثالثــة إعــدادي أو تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ .ذلــك
أن مفعــول هــذه املتغــرة ال يكــون ظاهــرا إال بالنســبة ألداء
االبتدائيــة
التالمــذة يف مــادة النشــاط العلمــي .علــا أنــه بالنســبة لهــذه
تؤثــر متابعــة الدراســة االبتدائيــة يف مدرســة عموميــة أو
املــادة ،فــإن التالمــذة اللذيــن يدرســون عنــد أســاتذة تلقــوا
خصوصيــة بشــكل دال عــى األداء اللغــوي لتالمــذة الســنة
تكوينهــم العــادي لحــد اإلجــازة أو دبلــوم أو شــهادة معادلــة
الثالثــة ثانــوي إعــدادي .يكــون التأثــر يف مــادة اللغــة الفرنســية
يكــون أداءهــم أحســن بشــكل دال.
واضحــا بشــكل ال غبــار عليــه بحيث يكــون أداء التالمــذة الذين
درســوا مبــدارس ابتدائيــة خصوصيــة أحســن بشــكل واضــح مــن مــن جهــة أخــرى ،فــإن مفعــول مســتوى تكويــن املدرســن ليس
أداء التالمــذة الذيــن درســوا مبــدارس ابتدائيــة عموميــة .وميكــن موضــوع اتفــاق يف الدراســات التــي تهتــم بالبحــث يف محددات
تفســر هــذا التأثــر باألهميــة البالغــة التــي توليهــا املــدارس األداء الــدرايس للتالمــذة .ففــي الواقــع ،يتغــر هــذا املفعــول
جزئيــا حســب الســلك واملــادة الدراســية املدرســة( .((1وكذلــك
االبتدائيــة الخصوصيــة لتعلــم اللغــة الفرنســية.
حســب درجــة التطابــق بــن مجــال تأهيــل األســتاذ واملــادة
 .2.2العوامل المتعلقة بمفعول المؤسسة
املدرســة( .((1ففــي الســلك االبتــدايئ ،ال يؤثــر املدرســون الذيــن
باإلضافــة إىل كــون املكتســبات الدراســية هــي نتــاج تدخــل يتوفــرون عــى ماســر عــى أداء تالمذتهــم يف الدراســة( .((1عــى
لعوامــل مرتبطــة باملميــزات الفرديــة للتالمــذة ولوســطهم مســتوى آخــر ،تؤكــد األبحــاث التــي تركــز عــى تأثــر مســتوى
العائــي ،فإنهــا أيضــا تعتــر نتيجــة تفاعــل التالمــذة مــع الــدرايس للمدرســن عــى أداء التالمــذة يف الرياضيــات أن أداء
الوســط الــذي يدرســون فيــه ،مبــا يف ذلــك القســم واملؤسســة .هــؤالء التالمــذة يكــون أعــى حينــا يتوفــر مدرســوهم عــى
وهكــذا ،فــإن العوامــل املرتبطــة بهذيــن املكونــن تســاهم يف شــهادة املاســر( .((2ومــع ذلــك ،مــن الصعــب تأكيــد تأثــر
تفســر الفروقــات يف تعلــم التالمــذة بعــد األخــذ بعــن االعتبــار مســتوى تكويــن املدرســن عــى مســتوى مكتســبات تالمــذة
العوامــل املرتبطــة بالتلميــذ.
الســنتني الســابعة والثامنــة يف الق ـراءة(.((2
تظهــر نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019أن يشــار يف هــذا الســياق إىل أن تدريــس الرياضيــات ،وبشــكل
بعــض املميـزات املهنيــة للمدرســن ومامرســاتهم الفصليــة كــا عــام تدريــس املــواد العلميــة يتأثــر بشــكل مبــارش بتكويــن
عالقاتهــم مــع التالمــذة هــي مــن املحــددات األساســية للفــروق املدرســن مادامــت هــذه املضامــن هــي أساســا مضامــن تُتعلــم
يف التعلــات بــن التالمــذة.
يف املدرســة( ،((2األمــر الــذي يتطلــب بعــض الكفايــات ،مبــا يف
ذلــك مســتوى مرتفعــا مــن التكويــن واملعــارف عكــس القـراءة
التــي ميكــن تعلمهــا جزئيــا خــارج املدرســة.

16. Dumas, Christelle and Lefranc, Arnaud, « Early schooling and later outcomes: Evidence from pre-school extension in France », THEMA Working
Papers, THEMA (Téhorie Economique, Modélisation et Applications), n° 2010-07, Université de Cergy-Pontoise, 2010.
17. Glazerman S., Loeb S., Goldhaber D., Staiger D., Raudenbush S. and Whitehurst G., “Evaluating teachers: The important role of value-added“,
Brookings Institution, 2010.
18. Hill H. C.,“Learning in the teaching workforce“, The future of children, 17(1), 2007, 111-127.
19. Collier T., “Teacher qualifications and student achievement: A panel data of analysis”. Economics and Finance Faculty Publications, 2013, Paper 6.
Harris D. and Sass T., “Teacher training, teacher quality and student achievement“, Journal of Public Economics, Vol. 95/7-8, 2011, pp. 798-812. Henry
G. T., Bastian K. C., Fortner C. K., Kershaw D. C., Purtell K. M., Thompson C. L., & Zulli R. A., “Teacher preparation policies and their effects on student
achievement“, Education Finance and Policy, 9(3), 2014, 264-303. Rivkin S., Hanushek E. and Kain J., “Teachers, Schools, and Academic Achievement“,
Econometrica, Vol. 73/2, 2005, pp. 417-458.
20. Betts J. R., Zau A., & Rice L., “ Determinants of student achievement: New evidence from San Diego”, San Francisco, CA: Public Policy Institute of
California , 2003. Dee T. S., “Teachers, race, and student achievement in a randomized experiment“, Review of Economics and Statistics, 86(1), 2004, 195210. Collier T., “Teacher qualifications and student achievement: A panel data of analysis”. Economics and Finance Faculty Publications, 2013, Paper 6.
21. Betts J. R., Zau A., & Rice L., “ Determinants of student achievement: New evidence from San Diego”, San Francisco, CA: Public Policy Institute of
California , 2003. Henry G. T., Bastian K. C., Fortner C. K., Kershaw D. C., Purtell K. M., Thompson C. L., & Zulli R. A., “Teacher preparation policies and their
effects on student achievement“, Education Finance and Policy, 9(3), 2014, 264-303.
22. Nye B., Konstantopoulos S., & Hedges L. V., “How large are teacher effects? “, Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 2004, 237–257.
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يكتســب أكــر الكفايــات عــى املســتوى البيداغوجــي والقــدرة
• التكوين األساس واملستمر للمدرسني
عــى تنظيــم القســم .عكــس ذلــك ،فــإن مفعــول ســنوات
يســمح التكويــن األســاس ،باعتبــاره مكتســبا قبليــا أساســيا
الخــرة ال يتــم التأكــد منــه يف اللغــة الفرنســية أو الرياضيــات
ملامرســة مهنــة التدريــس ،للمدرســن الجــدد باكتســاب كفايــات
بالنســبة لتالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ،وهــو نفــس الــيء
تخــص املــادة الدراســية واملامرســات الرتبويــة ،كــا يســمح
بالنســبة للمــواد املدرســة يف الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي.
باكتســاب معــارف بيداغوجيــة عامــة وأخــرى خاصــة باملــادة
املدرســة .لهــذا يفــرض أن تكويــن املدرســن ميــارس تأثــرا تؤكــد العديــد مــن الدراســات التــي تــدرس أهميــة مفعــول
إيجابيــا عــى التعلــات ويرفــع مــن مســتوى أداء التالمــذة .األســتاذ يف ســرورة التعلــم وجــود ارتبــاط إيجــايب بــن تجربــة
املدرســن وخربتهــم واألداء الــدرايس لتالمذتهــم ،كــا تظهــر
ويهــدف التكويــن املســتمر إىل اســتكامل تكويــن املدرســن
هــذه الدراســات أن كل ســنة إضافيــة مــن الخــرة يف التدريــس
الذيــن اســتفادوا مــن التكويــن األســاس ،كــا يهــدف إىل
ترتبــط بــأداءات مرتفعــة للتالميــذ خاصــة يف الســنوات الخمــس
مصاحبــة املدرســن الذيــن اندمجــوا يف مهنــة التدريــس عــن
األوىل للتدريــس( .((2وعــى مســتوى آخــر ،تظهــر نتائــج طاليــس
طريــق التوظيــف املبــارش دون أن يتمكنــوا مــن الحصــول عــى
( ((2()TALIS 2018أن املدرســن الذيــن بــدأوا مهنــة التدريــس،
تكويــن بيداغوجــي يف أحــد مراكــز التكويــن .وهكــذا يســتدرك
عكــس املدرســن الذيــن لهــم خــرة  ،غالبــا مــا تنقصهــم
التكويــن املســتمر الثغ ـرات التــي تكــون لــدى املدرســن عــى
الثقــة يف قدراتهــم عــى التدريــس وعــى اســتخدام املقاربــات
مســتوى املامرســات البيداغوجيــة ومناهــج التدريــس.
البيداغوجيــة الفعالــة وعــى التحكــم يف أقســامهم(.((2
تظهــر نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019أن
• املامرسات البيداغوجية
التكويــن األســاس للمدرســن يرتبــط بشــكل دال مبســتوى
مكتســبات تالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي ،مبعنــى أن لتقييــم مفعــول املامرســات البيداغوجيــة عــى أداء التالمــذة
التالمــذة الذيــن يدرســهم مدرســون اســتفادوا مــن التكويــن يف انطالقــا مــن معطيــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات،
املراكــز الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن أو يف مراكــز تكويــن تــم بنــاء ســلم تقديــري عــى أســاس مجموعــة مــن األســئلة
أطــر وزارة الرتبيــة الوطنيــة هــم قــادرون عــى تحقيــق أعــى مبســاعدة التحليــل العامــي .ويعكــس هــذا الســلم إدراكات
األداءات يف جميــع املــواد باســتثناء مــادة علــوم الحيــاة واألرض .التالمــذة ملناهــج التدريــس التــي يســتخدمها مدرســوهم
أمــا عــى مســتوى تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ،فــإن ويقيــس درجــة تكيــف التدريــس مــع حاجيــات التالمــذة.
التكويــن املســتمر للمدرســن هــو الــذي يظهــر بــأن لــه تأثــر وهكــذا تــم تحديــد العنــارص األتيــة:
عــى أداء التالمــذة يف مــاديت الرياضيــات والفرنســية حيــث كان
 الرتكيز عىل فهم الدروس أكرث من الرتكيز عىل حفظها؛أداء التالمــذة الذيــن اســتفاد مدرســوهم يف الســنوات الخمــس
األخــرة مــن التكويــن املســتمر يف هاتــن املادتــن أداء جيــدا - .تفسري أهمية املضامني املدرسة ونفعها؛
• عدد سنوات خربة املدرس
للخــرة املهنيــة للمــدرس واملقاســة يف هــذا التقريــر باألقدميــة
يف املهنــة مفعــول إيجــايب ودال عــى أداء التالمــذة الــدرايس
يف اللغــة العربيــة ويف النشــاط العلمــي بالنســبة لتالمــذة
الســنة السادســة ابتــدايئ .عــى اعتبــار أن كل األشــياء األخــرى
متســاوية ،فــإن أداء التالمــذة الذيــن درســهم مدرســون لهــم
أكــر مــن ثالثــن ســنة مــن الخــرة يكــون ال محالــة أفضــل مــن
أداء تالمــذة يدرســهم مدرســون لهــم أقــل مــن عرشيــن ســنة
مــن األقدميــة يف التدريــس .ويفــرض هــذا أن مدرســا لــه خــرة

 التأكــد مــن الفهــم الجيــد ومــن اســتيعاب الــدرس قبــلاالنتقــال إىل درس آخــر؛
 تنويــع مناهــج التدريــس وتكييفهــا وذلــك بتشــجيعوتســهيل اســتيعاب الــدروس؛
 ربط املضامني الجديدة باملكتسبات القبلية للتالمذة؛ اللجوء إىل التجارب لتفسري املفاهيم العلمية؛ -تحديد بداية ونهاية كل نشاط درايس؛

23. Harris D. and Sass T., “Teacher training, teacher quality and student achievement “, Journal of Public Economics, Vol. 95/7-8, 2011, pp. 798-812.Rivkin
S., Hanushek E. and Kain J., “Teachers, Schools, and Academic Achievement “, Econometrica, Vol. 73/2, 2005, pp. 417-458.
24. OECD, TALIS 2018, Results (Volume I): teachers and school leaders as lifelong learners, TALIS, 2019.
25. OECD, PISA 2018, Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, PISA, OECD Publishing, Paris, 2019.

94

تقرير تحليلي

 تهنئة التالمذة عىل مجهودات التعلم التي يبذلونها؛ تشــجيع التالمــذة عــى االجتهــاد وتحسيســهم بأنهــمقــادرون عــى النجــاح؛
 -مساعدة التالمذة يف حالة صعوبة التعلم.

وحســب نفــس املنطــق ،فــإن نتائــج بيـزا ( )PISA 2018تظهــر
أن األهميــة التــي يعطيهــا التالمــذة للقــراءة ترتبــط بشــكل
وثيــق بحــاس مدرســيهم وبإرادتهــم وبدفعهــم وتحفيزهــم
لهــم عــى القــراءة .إضافــة إىل ذلــك ،فإنــه يف حالــة بلــدان
االتحــاد األورويب ،يحصــل يف املتوســط التالمــذة الذيــن يدعمهــم
املدرســون دامئــا عــى أحســن النتائــج يف فهــم املكتــوب ،بعــد
التحقــق مــن امللمــح السوســيو اقتصــادي للتالمــذة وللمــدارس.

يلتقــط املــؤرش الــذي تــم بنــاؤه انطالقــا مــن هــذه العنــارص
مفعــول املــدرس عــى النتائــج الدراســية للتالمــذة .وهكــذا فــإن
قيــا مرتفعــة عــى ســلم هــذا املــؤرش تتطابــق مــع درجــة
مرتبطــة مــن اســتخدام املامرســات البيداغوجيــة التــي تســمح
• تدبري القسم والتحفيز
للتالمــذة باســتيعاب مضامــن الــدروس ومتلكهــا.
مــن أجــل البحــث يف مفعــول حافزيــة املــدرس وقدرتــه عــى
تظهــر النتائــج أن مفعــول املامرســات البيداغوجيــة الفعالة عىل
تدبــر القســم وتأثــر هاذيــن العاملــن عــى أداء التالمــذة ،تــم
املردوديــة الدراســية هــو أمــر مؤكــد .إد يظهــر عــى مســتوى
بنــاء مــؤرش مــن بعديــن انطالقــا مــن إدراكات التالمــذة لبعــض
الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي ،أن املامرســات البيداغوجيــة
ســلوكات املدرســن داخــل الفصــل .يتعلــق األمــر ب:
املذكــورة أعــاه ترفــع نتائــج التالمــذة يف الرياضيــات واللغــة
الفرنســية ،ويف علــوم الحيــاة واألرض .غــر أن هــذه العالقــة -الغضب برسعة يف القسم وفقدان «برودة الدم»؛
ليســت مؤكــدة يف اللغــة العربيــة ويف الفيزيــاء والكيميــاء.
قضــاء الوقــت يف معاقبــة التالمــذة أكــر مــن قضائــه يفأمــا عــى مســتوى الســنة السادســة ابتــدايئ ،فــإن مفعــول
تشــجيعهم؛
املامرســات البيداغوجيــة الفعالــة داخــل القســم هــو مفعــول
قضــاء الوقــت يف ضبــط التالمــذة أكــر مــن قضائــه يفدال بالنســبة لجميــع املــواد املدرســة.
تدريســهم؛
ويظهــر أن مامرســات املدرســن بخصــوص اســتعامل تكنولوجية
االتصــال واملعلومــات يف القســم هــي أيضــا مرتبطــة إيجابيــا -الحديــث عــن األمــور الســيئة أكــر مــن الحديــث عــن
األمــور الجيــدة ؛
ومؤكــدة عــى مســتوى مكتســبات تالمــذة الســنة الثالثــة ثانوي
إعــدادي يف اللغــة العربيــة والرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء.
إعطاء االنطباع باإلحباط؛وترتبــط كذلــك إيجابيــا مــع أداء تالمــذة الســنة السادســة
ابتــدايئ يف مــادة الرياضيــات .وهكــذا ،فــإن النتائــج املحصــل -التعبري عن عدم الرغبة يف التدريس.
عليهــا يف هــذه املــواد ترتفــع بشــكل دال حينــا يــرح املــدرس أظهــرت النتائــج أنــه بقــدر مــا يكــون املــدرس محف ـزا وبقــدر
بأنــه يلجــأ عــادة أو أحيانــا إىل هــذه الوســائل أثنــاء الــدرس .مــا يدبــر بشــكل ســليم ســلوكات التالمــذة داخــل القســم ،بقدر
وقــد تــم تأكيــد مفعــول هــذه املامرســات التدريســية يف مــا تكــون مكتســبات تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ والســنة
الدراســات الدوليــة أيضــا .مثــا فــإن نتائــج الربنامــج الــدويل الثالثــة إعــدادي مكتســبات ذات جــودة .وهــذا يف كل املــواد.
لتتبــع املكتســبات ( )PISA2015تظهــر أن أداء التالمــذة ويف نفــس الســياق ،تظهــر بعــض الدراســات التــي كان الهــدف
الفرنســيني يف العلــوم هــو يف عالقــة ارتبــاط مــع مامرســات منهــا توضيــح تأثــر فعاليــة املــدرس عــى أداء التالمــذة أن
املدرســن يف القســم .أمــا نقــص املعلومــات يف العلــوم فإنــه هــؤالء ينجحــون أكــر إذا كان مدرســوهم محفزيــن ومخلصــن
يفــر جزئيــا بنقــص عــى مســتوى املامرســة التجريبيــة ومتحمســن ألداء مهنتهــم .فهــذه املميــزات قــادرة عــى أن
والنــوادي العلميــة وعــى مســتوى تفســر املفاهيــم العلميــة .تؤثــر داخــل القســم وعــى أن تحفــز املتعلمــن(.((2
ويعتــر الدعــم وتتبــع تقــدم أداء التالميــذ حينــا يقــوم بــه
املدرســون مــن املامرســات البيداغوجيــة املرتبطــة بشــكل
إيجــايب باملردوديــة الدراســية.
26. Dörnyei, Z., & Ushioda, E., “Teaching and researching motivation“, (2nd ed.), Harlow:Longman, 2011.
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وقــد اقرتحــت العديــد مــن الدراســات بــأن األقســام التــي
يكــون فيهــا عــدد التالمــذة مقلصــا تســتطيع أن تكــون جــد
مفيــدة بشــكل خــاص لتالمــذة التعليــم االبتــدايئ( .((3(怀((2مــن
ناحيــة أخــرى ،فــإن دراســات أخــرى أبــرزت أن مفعــول حجــم
القســم ال يكــون دامئــا ظاهـرا عــى النتائــج الدراســية للتالمــذة،
خصوصــا حينــا ال يتوفــر مدرســوهم عــى الخــرة الالزمــة(.((3

تظهــر نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019أن
التفاهــم الجيــد بــن املــدرس وتالمذتــه يؤثــر إيجابيــا عــى
مردوديــة تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ وتالمــذة الســنة
الثالثــة ثانــوي إعــدادي .والواقــع أن التفاهــم الجيــد يجعــل
التالمــذة أكــر حافزيــة وينخرطــون أكــر األمــر الــذي يســمح
أمــا عــى مســتوى املؤسســة التعليميــة ،فــإن العوامــل التــي
لهــم باســتيعاب املطالــب والتوجيهــات.
ظهــرت بأنهــا مرتبطــة بشــكل دال مبكتســبات التالمــذة ،فهــي
غــر أن عالقــة املدرســن بتالمذتهــم تصبــح أقــل انســجاما يف
عوامــل تخــص البيئــة املاديــة للمؤسســة واالنتــاء االجتامعــي
مرحلــة املراهقــة .ذلــك أن  49%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة
لتالمذتهــا واملــوارد واملنــاخ املــدريس.
إعــدادي متفقــون متامــا أو باألحــرى يتفقــون ليقولــوا إن
التالمــذة ال يتفاهمــون جيــدا مــع مدرســيهم مقابــل  33%مــن • املحيط املادي للمؤسسة التعليمية
تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ .وبفعــل هــذا املعطــى ،فــإن
ميكــن للمحيــط املــادي للمؤسســة أن ميــارس تأثــرا عــى
تالمــذة االبتــدايئ هــم األقــرب إىل الحفــاظ عــى عالقــة جيــدة
تعلــات التالمــذة باملعنــى الــذي تكــون فيــه الــروط املحيطــة
مــع مدرســيهم مقارنــة بتالمــذة الســلك الثانــوي اإلعــدادي.
مبؤسســتهم مشــجعة .وقــد تــم قياس املحيــط املادي للمؤسســة
وتؤكــد دراســة( ((2تســر يف نفــس االتجــاه أن املواجهــة بتوافــر البنيــات التحتيــة األساســية كالتــزود باملــاء والكهربــاء
والرصاعــات بــن األســاتذة والتالمــذة تؤثــر ســلبيا عــى أداء وتوافــر املراحيــض وكذلــك الولوجيــة وموقــع املؤسســة .ويظهــر
التالمــذة .وتؤكــد بعــض األبحــاث ليــس فقــط تأثــر هــذا التوتــر أن عامــل املحيــط املــادي للمؤسســة يرتابــط إيجابيــا وبشــكل
عــى املردوديــة الدراســية ،بــل تؤكــد أيضــا املفعــول الــدال عــى دال مــع مســتوى مكتســبات تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يف
جميــع املــواد التــي تــم فيهــا اختبــار تقييــم كفاياتهــم .وتصــدق
شــعور رضــا املدرســن عــى أدائهــم عــى مهنتهــم(.((2
نفــس املالحظــة يف مــادة الرياضيــات بالنســبة لتالمــذة الســنة
• حجم القسم
السادســة ابتــدايئ الذيــن تكــون نتائجهــم أحســن حــن يكــون
يســاعد حجــم القســم يف تحســن رشوط التعلــم ،كــا يســهل املحيــط املــادي للمدرســة مالمئــا.
فهــم الــدروس ،ويرفــع مــن حظــوظ مشــاركة التالمذة ،ويســهل
بالنســبة للســنة السادســة ابتــدايئ ،تتأثــر النتائــج املحصــل
اللجــوء إىل مامرســات بيداغوجيــة جيــدة بالنســبة لألســاتذة.
عليهــا يف اللغــة الفرنســية بالوســط بحيــث أن تالمــذة االبتــدايئ
انطالقــا مــن نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
الذيــن يدرســون باملــدار الحــري يكــون أدائهــم الــدرايس
 ،2019تــم تأكيــد وجــود عالقــة إحصائيــة دالــة بــن حجــم
أحســن مــن زمالئهــم يف الوســط القــروي .وميكــن تفســر هــذا
القســم ونتائــج التالمــذة يف الســنة الثالثــة يف اللغــة الفرنســية.
األمــر ،جزئيــا ،بكــون أن تالمــذة الوســط الحــري لهــم إمكانيــة
وهكــذا ،فــإن األداء الــدرايس للتالمــذة ينخفــض عندهــم حــن
الحصــول عــى مــوارد تســاعدهم عــى تحســن تعلامتهــم.
يدرســون يف أقســام تتجــاوز  35تلميــذ وتلميــذة .وباســتثناء
اللغــة الفرنســية ،يظهــر بــأن هــذا املتغــر ال ينتــج أي مفعــول يف هــذه النقطــة ،يســجل أن التالمــذة الذيــن يدرســون بالوســط
عــى األداء الــدرايس للتالمــذة يف باقــي املــواد مبــا يف ذلــك املــواد الحــري رصحــوا أنهــم يتوفــرون عــى كتــب أدبيــة وعــى
قواميــس وموســوعات بنســب تتعــدى نســب ترصيــح زمالئهــم
العلميــة حــن يتــم التحكــم يف باقــي العوامــل.
يف الوســط القــروي حيــث نجــد أن  52%يتوفــرون عــى كتــب
27. TENG Xiuqin, LIU Guirong, SONG Tingzhu, “ Influence of Teacher-Student Relationship on Junior High Students› Academic Achievements : Mediating
Role of Self-esteem “, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 176, 2018.
28. CNESCO, «Qualité de vie des enseignants en relation avec celle des élèves : revue de question, recommandations», 2016.
29. Chetty R. et al., “How Does Your Kindergarten Classroom Affect Your Earnings? Evidence from Project Star”, The Quarterly Journal of Economics,
Vol. 126/4, 2011, pp. 1593-1660. Vaag Iversen J. and Bonesrønning H., “Disadvantaged students in the early grades : will smaller classes help them? “,
Education Economics, Vol. 21/4, 2013, pp. 305-324. Fredriksson P., Öckert B. and Oosterbeek H., “Long-Term Effects of Class Size“, The Quarterly Journal
of Economics, Vol. 128/1, 2012, pp. 249-285.
30. Hoxby C., “The Effects of Class Size on Student Achievement: New Evidence from Population Variation“, The Quarterly Journal of Economics, Vol.
115/4, 2000, pp. 1239-1285.
31. Mueller S., “Teacher experience and the class size effect — Experimental evidence“, Journal of Public Economics, Vol. 98, 2013, pp. 44-52.

96

تقرير تحليلي

أدبيــة و  70%عــى قامــوس و  21%عــى موســوعة يف منازلهــم الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي يف اللغــة العربيــة والرياضيــات.
مقابــل  40%يف الوســط القــروي بالنســبة للكتــب األدبيــة
وعــى مســتوى آخــر ،يســبب النقــص يف عــدد القاعــات رضرا
و 49%بالنســبة للقامــوس و 9%بالنســبة للموســوعة .يف نفــس
ملكتســبات تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يف مــادة علــوم
االتجــاه ،يتقــدم تالمــذة الوســط الحــري عــى تالمــذة الوســط
الحيــاة واألرض ويف اللغــة العربيــة .إذ تتأثــر نتائــج التالمــذة يف
القــروي بخصــوص اســتفادتهم مــن التعليــم األويل بنســبة تصــل
هــذه املــادة ســلبيا بالنقــص يف املقاعــد ويف القاعــات .كــا أن
إىل  89%مقابــل  59%فقــط بالنســبة للقــروي .وميكــن القــول
أدائهــم مييــل إىل االنخفــاض حــن يــرح مديــرو مؤسســاتهم
ميكــن للمدرســة االبتدائيــة أن تســاهم يف تعويــض هــذا النقــص
بــأن املؤسســات تعــرف خصاصــا يف أطــر اإلدارة الرتبويــة كــا
والالمســاواة الراجــع إىل األصــول االجتامعيــة للتالمــذة بوســائل
هــو الحــال يف اللغــة الفرنســية ويف مــادة الفيزيــاء ،أو حينــا
وآليــات كفيلــة مبســاعدتهم عــى تحســن أدائهــم.
يــرح املديــرون بــأن املؤسســة لديهــا خصــاص يف املدرســن
كــا بالنســبة للرياضيــات.
• السياق االجتامعي للمؤسسة
يعتــر مفعــول تركيبــة الســياق االجتامعــي ملوقــع املؤسســة • تكرار التلميذ يف املؤسسة املدرسية
التعليميــة مفعــوال مؤكــدا وداال بالنســبة لتالمــذة الســنة
فيــا يخــص املســار الــدرايس للتلميــذ داخــل املؤسســة ،يــرز
الثالثــة إعــدادي بخصــوص أدائهــم يف مــاديت الرياضيــات
التكــرار مــن خــال تأثــره الســلبي عــى مكتســبات تالمــذة
واللغــة العربيــة .وهكــذا ،فــإن التالمــذة الذيــن رصح مديــرو
الســنة الثالثــة إعــدادي والســنة السادســة ابتــدايئ يف اللغــات
مؤسســاتهم أن الســاكنة التــي يــدرس أبنائهــا هــي مــن عائــات
والرياضيــات والعلــوم .علــا أن التكــرار ليــس فقــط نتيجــة
فقــرة تكــون نتائجهــا يف أغلــب الحــاالت نتائــج متوســطة.
اختــال يف املســار الــدرايس للتلميــذ ،ولكنــه أيضــا هــو نتيجــة
فــأداء التالمــذة الذيــن يــرح مديــرو مؤسســتهم بــأن أغلبيــة عوامــل ترجــع إىل املؤسســة واملدرســن الذيــن مل يتوفقــوا يف
تالمــذة املؤسســة تنحــدر مــن أرس فقــرة يكــون أقــل مــن أداء جعــل هــذا التلميــذ يتجــاوز تعرثاتــه ويحقــق املكتســبات التــي
تالمــذة املؤسســات التــي يــرح مديروهــا أن أغلــب التالمــذة تنقلــه إىل املســتوى األعــى.
ينحــدرون مــن عائــات ذات مســتوى سوســيو اقتصــادي
وينضــاف هــذا املفعــول الســلبي الــذي أبرزتــه دراســة الربنامــج
متوســط ،علــا أن تالمــذة العائــات الغنيــة ال تــدرس باملــدارس
الوطنــي لتقييــم املكتســبات إىل مجموعــة مــن الدراســات التــي
العموميــة التــي يركــز عليهــا هــذا التقريــر.
تســائل وجاهــة وفعاليــة هــذا اإلج ـراء أي التك ـرار .ومــن بــن
نتائــج مشــاركة املغــرب يف الدراســات الدوليــة بــرس ()PIRLS
• توافر املوارد داخل املؤسسة
 2016وتيمــس ( TIMSS) 215ودراســات أخــرى إبـراز املفعول
تــم فحــص العالقــة بــن املــوارد التكنولوجيــة داخــل املؤسســة
الســلبي للتكـرار عــى التعلــات(.((3
ونتائــج التالميــذ ،وألجــل ذلــك تــم تكويــن مــؤرش يــدل عــى
مــدى توافــر قاعــة متعــددة الوســائط والربــط باألنرتنيــت باإلضافــة إىل ذلــك ،أظهــرت الدراســة الدوليــة بيــزا ()PISA
وموقــع إلكــروين خــاص .تــم بنــاء هــذا املــؤرش انطالقــا مــن صيغــة  2015طابــع الالمســاواة الــذي تكرســه هــذه املامرســة
ترصيحــات التالمــذة .وتظهــر النتائــج عالقــة إيجابيــة ودالــة التــي توســع بشــكل كبــر مــن الفــروق السوســيو ثقافيــة بــن
بــن هــذا املــؤرش ونتائــج تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يف التالمــذة .فالتكــرار يضخــم مــن الصعوبــات التــي يواجههــا
التالمــذة خاصــة التالمــذة املنحدريــن مــن أوســاط فقــرة ،وذلك
العلــوم واللغــة العربيــة.
بالتقليــل مــن حافزيتهــم ومــن شــعورهم بالفعاليــة الشــخصية
يف نفــس االتجــاه ،فــإن نقــص الحواســيب كــا رصح بذلــك
ومــن تقديريهــم لذاتهــم ومــن طموحاتهــم املهنيــة(.((3
مديــرو املؤسســات يرتبــط ســلبيا بــأداء تالمذة الســنة السادســة
ابتــدايئ يف اللغــة العربيــة والنشــاط العلمــي وبــأداء تالمــذة

32. Jane Cooley Fruehwirth, Salvador Navarro, and Yuya, « How the Timing of Grade Retention Affects Outcomes: Identification and Estimation of TimeVarying Treatment Effects », Takahashi Journal of Labor Economics, 34:4, 2016, pp .979-1021.
33. Mathys, C., Véronneau, M.-H., & Lecocq, A., « Grade Retention at the Transition to Secondary School: Using Propensity Score Matching to Identify
Consequences on Psychosocial Adjustment », The Journal of Early Adolescence, Volume 39, Issue 1,2019, pp. 97-133. Benoît Galand, Dominique
Lafontaine, Ariane Baye, Dylan Dachet, Christian Monseur, « Le redoublement est inefficace, socialement injuste, et favorise le décrochage scolaire»,
Unité d›Analyse des Systèmes et Pratiques d›Enseignement Université de Liège, Cahiers des Sciences de l›Education, volume 38, 2019, pp.1-33.
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تكــون للتكـرار عواقــب وخيمــة عــى املديــن القصري واملتوســط خـــــالصة

كارتفــاع نســبة خطــر االنقطــاع الــدرايس( ((3أو عــى املــدى
البعيــد مــن حيــث الحصــول عــى دبلــوم ،وبالتــايل التأثــر عــى
الوضعيــة املهنيــة للمتعلمــن مــن حيــث األجــرة(.((3

ســمح التحديــد املتعــدد املســتويات لنتائــج الربنامــج الوطنــي
لتقييــم التعلــات بضبــط مجموعتــن مــن العوامــل التــي لهــا
تأثــر مبــارش عــى املردوديــة الدراســية للتالمــذة :املجموعــة
األوىل تتكــون مــن املميــزات الفرديــة والخصائــص العائليــة
للتلميــذ ،أمــا املجموعــة الثانيــة فتتكــون مــن عنــارص ومتغريات
مرتبطــة باملدرســة وبالقســم وباملــدرس.

إضافــة إىل تأثرياتــه عــى الفــرد ،فــإن التكـرار يؤثــر أيضــا عــى
ســلوكات التالمــذة الذيــن يتقاســمون نفــس القســم حيــث
يتغيــب املكــررون باســتمرار ويبتعــدون أكــر فأكــر عــن
التزامهــم الــدرايس(.((3
هنالــك عوامــل أخــرى ترجــع هــذه املــرة إىل املؤسســة تفــر
جزئيــا اختــاف أداء التالمــذة املالحــظ أو املســجل .ويتعلــق
وقــد ركــزت بعــض الدراســات عــى البحــث عــن بدائــل ميكنهــا
األمــر بالخصائــص املهنيــة للمدرســن ومامرســتهم يف القســم،
أن تســاعد الفاعلــن الرتبويــن ليضعــوا حلــوال تســمح بدعــم
وكذلــك املحيــط الفيزيــايئ وتوافــر املــوارد البيداغوجيــة وكل مــا
التالمــذة املتعرثيــن .وبهــذا املعنــى ،ركــزت بعــض األبحــاث
يســهم يف العمليــة التعليميــة.
والدراســات أكــر عــى اســراتيجيات التدريــس الجامعــي
البديــل كالتعلــم التعــاوين أو التعلــم بالقريــن(.((3

34. Jan N. Hughes, Qian Cao, Stephen G. West, Paula Allee Smith, Carissa Cerda, « Effect of retention in elementary grades on dropping out of school
early », Journal of School Psychology, Volume 65, 2017, Pages 11-27.
35. Brodaty, T. O., Robert J. Gary-Bobo, and Ana Prieto, «Does speed signal ability? The impact of grade retention on wages.» CEPR Discussion Papers
(2013).
36. Michael A. Gottfried, Reframing Retention: New Evidence from within the Elementary School Classroom on Post-Retention Performance », The
Elementary School Journal, 113:2, 2012, pp.192-214.
37. Baye, A., Inns, A., Lake, C., &Slavin, R. E., « A Synthesis of Quantitative Research on Reading Programs for Secondary Students », Reading Research
Quarterly, 54( 2), 2018, pp.133– 166.
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تقرير تحليلي

الفصل الرابع.
نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات :2019
أية تحديات؟
قدمــت نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقيــم املكتســبات تقييــا
ملكتســبات تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ والســنة الثالثــة
ثانــوي واملحــددات التــي تؤثــر يف أدائهــم ،األمــر الــذي يدعــو
إىل التســاؤل عــن التحديــات التــي يجــب عــى التعليــم اإللزامي
أن يواجههــا لترسيــع وتــرة اإلصالحــات املربمجــة.

خدمــات روض األطفــال قبــل الــروع يف مســارهم الــدرايس.
ويظهــر أن الســر نحــو تعميــم التعليــم املاقبــل مــدريس مــع
ضــان تجهيــزه بشــكل مناســب وتكويــن جيــد للمربيــات
واملربــن ،أمــر ال محيــد عنــه مــن أجــل نجــاح التالمــذة وتفــادي
انقطاعهــم عــن الدراســة .وهكــذا فــإن االختيــار االس ـراتيجي
املتمثــل يف تطويــر التعليــم األويل الــذي تــم تبنيــه يف السياســة
العموميــة يجــب الحفــاظ عليــه وتتبعــه بالتقييــم ســواء عــى
مســتوى أجرأتــه أو توزيعــه املجــايل الــرايب وجودتــه .ومــن
الواضــح أن التحــدي الكبــر هــو ترسيــع وتــرة تعميمه للســاح
لــكل األطفــال بالولــوج إىل التعليــم املــدريس مبكتســبات قبليــة
تســهل التعلــات ،خصوصــا بالنســبة لألطفــال املنحدريــن مــن
األوســاط الفقــرة والقرويــة .إذ مــن شــأن التعليــم األويل أن
يســمح بتقليــص التفاوتــات الراجعــة إىل الوســط العائــي والتــي
توســع الفجــوة بــن التالمــذة منــذ ســن مبكــرة.

يعتــر إصــاح التعليــم األســاس تحديــا كبــرا .إذ مل تنجــح
إصالحــات كثــرة ومتتاليــة منــذ إصــدار امليثــاق الوطنــي
للرتبيــة والتكويــن يف الرفــع مــن جــودة الرتبيــة والتكويــن يف
الســلكني االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي .تبقــى ،إذن ،التحديــات
قامئــة األمــر الــذي يســتدعي جعــل التعليــم األســاس عــى ســكة
إصــاح عميــق حيــث يدمــج جيــا مــن التالمــذة يف ســرورة
التعلــم مــع تغيــر النمــوذج الرتبــوي .وإذا كانــت الرؤيــة
االســراتيجية  2030-2015قــد اختــارت املرحلــة ،2030-2015
فذلــك لــي يكــون لإلصالحــات املرتجمــة لتوجهاتهــا وتوصياتهــا
مفعــول عــى جيــل مــن التالمــذة دشــنوا متدرســهم بالتعليــم
األويل.

أظهــرت دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات PNEA
 2019بشــكل عــام نقصــا ملحوظــا عــى مســتوى مكتســبات
تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ والســنة الثالثــة ثانــوي
إعــدادي .وميثــل الســلكان االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي
التعليــم األســاس اإللزامــي الــذي يعتــر مبثابــة القاعــدة األســاس
للمكتســبات الدراســية التــي متنــح التالمــذة إمكانيــة متابعــة
الدراســة يف الثانــوي التأهيــي والعــايل ،أو التســجيل يف التكويــن
املهنــي مــع التوفــر عــى الكفايــات الرضوريــة للنجــاح .لهــذا
يبقــى اختيــار إصــاح عميــق للتعليــم األســاس واإللزامــي
اختيــارا محــددا لخلــق «جيــل اإلصــاح» املنتمــي إىل منظومــة
تربويــة متجــددة ومحفــزة بديناميتهــا الجديــدة.

 .1.1التعليم األساس اإلجباري :أولوية

أظهــرت املعطيــات أن بعــض التالمــذة يصلــون إىل الســنة
السادســة مــن التعليــم االبتــدايئ مــن دون أن يكونــوا قــد
اســتوفوا مكتســبات الســنوات الخمــس الســابقة .وتصــدق
نفــس املالحظــة عــى تالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي.
وهــو األمــر الــذي ينجــم عنــه هــدر مــدريس تؤثــر كلفتــه املالية
واالجتامعيــة ســلبيا عــى املنظومــة الرتبويــة وعــى املجتمــع
يف كليتــه .ذلــك أن عجــز التعليــم األســاس اإللزامــي يجــر
املنظومــة الرتبويــة إىل األســفل ويحــد مــن قدراتهــا ،مــن هنــا

حــددت الرؤيــة االســراتيجية  2030-2015االختيــارات
االس ـراتيجية لإلصــاح ،وتــم إعطاؤهــا طابعهــا القانــوين امللــزم
يف القانــون اإلطــار  .17-51وتكشــف معطيــات الربنامــج
الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019عــن عــدد مــن االختــاالت
والتحديــات التــي تســتلزم عــى املســتوى اإلجــرايئ لتطبيــق
اإلصــاح ،التدخــل عــر إعطــاء األولويــة لألبعــاد التــي ســيكون
لهــا تأثــر عــى تحســن جــودة الرتبيــة.
 .1تجاوز صعوبات التعليم األساس

تؤكــد دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات 2019
وكذلــك األدبيــات العلميــة التــي تحلــل نتائــج الدراســات
الدوليــة دور التعليــم األويل وتأثــره اإليجــايب عــى مكتســبات
التالمــذة ونجاحهــم طــوال مســار التعليــم األســاس .حســب
التشــخيص ،اســتفاد نصف تالمذة الســنة السادســة مــن التعليم
االبتــدايئ وثلــث تالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي مــن
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رضورة إعطــاء األولويــة للتعليــم األســاس واإللزامــي يف ســرورة نحــو النجــاح .وبالتــايل تصــر تعبئــة املــوارد مــن أجــل اإلصــاح
أمـرا إلزاميــا وإال ســيكون تطويــر الرأســال البــري يف خطــر.
إصــاح املنظومــة الرتبويــة.
فمــن واجــب التعليــم األســاس اإللزامــي أن مينــح كل تلميــذ
 .2.1مفعول كوفيد-19
تــم إجــراء الدراســة امليدانيــة  PNEA2019يف شــهر مــاي القاعــدة األســاس لرتبيــة جيــدة رضوريــة لــكل فــرد ،خاصــة
 .2019ومتثــل النتائــج املقدمــة حالــة املــدارس واإلعداديــات يف ســياق الهــدر املــدريس وضعــف التكويــن مــدى الحيــاة
يف نهايــة الســنة الدراســية  .2019غــر أنــه يف مــارس  ،2020وصعوبــة محــو األميــة والقضــاء عليهــا.
تعرضــت املنظومــة الرتبويــة للتأثــر الســلبي والقــوي لجائحــة ينبغــي القــول إن إصــاح تعلــات التعليــم األســاس ليــس
كوفيــد  ،19وبالتــايل ال ميكننــا إال أن نفــرض أن االختــاالت إصالحــا قصــر املــدى بــل هــو إصــاح متوســط وطويــل املــدى،
التــي تعرفهــا املنظومــة يف «ســنة عاديــة» مرشــحة ألن تأخــذ غــر أنــه ميكــن منــذ اليــوم تحديــد معاملــه وفــق تخطيــط
حجــا أكــر .فرغــم القـرارات والجهــود التــي بذلــت لتعويــض اس ـراتيجي يقــدم مكوناتــه ومراحلــه اإلجرائيــة التــي تتجــاوز
التدريــس الحضــوري بالتدريــس عــن بعــد ،فــإن نتائــج هــذه الواليــة السياســية.
الجهــود ال ميكنهــا أن تعــوض بشــكل كيل بالنســبة للتالمــذة
التعليــم الحضــوري يف القســم .علــا أن املنظومــة الرتبويــة مل  .3.1تأهيل البنيات التحتية
تكــن مهيئــة للتعليــم عــن بعــد الــذي يتطلــب تحكــم املدرســن تظهــر معطيــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
يف تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات وأســاليب تربويــة مالمئــة  PNEA2019أن املردويــة الدراســية مــن خــال نتائــج وكفايات
واكتســاب كفايــات رقميــة مل يتلــق فيهــا املدرســون أي تكويــن .التالمــذة الذيــن يدرســون يف مؤسســات تعليميــة تتوفــر عــى
أمــا الحــاالت التــي تعبــأ فيهــا األســاتذة لضــان الــدروس مــن التجهيـزات األساســية (التــزود باملــاء الصالــح للــرب ،الكهربــاء،
خــال منــط التعليــم عــن بعــد ،فــإن نســبة هامــة مــن التالمــذة الــرف الصحــي ،)،وكذلــك عــى املــوارد الرقميــة هــي أعــى
يف الوســط القــروي واملناطــق النائيــة والفقــرة انقطعــوا عــن نســبيا مــن نتائــج وكفايــات التالمــذة الذيــن يدرســون يف
املتابعــة لغيــاب الوســائل املاديــة مــن تجهيـزات وربــط بشــبكة مؤسســات تعليميــة أقــل تجهيـزا ،إذ يصــل الفــارق بــن نتائــج
األنرتنيــت ألن املســتوى التعليمــي آلبائهــم ال يســمح بتعويــض التالمــذة إىل  15نقطــة حســب توافــر أو عــدم توافــر التجهيزات
األساســية...فمردودية املؤسســات التــي تتوفــر عــى التجهيـزات
املــدرس.
واملــوارد الرقميــة هــي أعــى مــن تلــك التــي ال تتوفــر عليهــا.
كان مــن نتائــج االحـرازات الطبيــة املتخــذة للحــد مــن انتشــار
ويؤثــر النقــص الحاصــل يف التجهيـزات واملــوارد الرقميــة بشــكل
وبــاء كوفيــد  19أن نســبة هامــة من تالمــذة الوســطني الحرضي
ســلبي عــى تعلــات التالمــذة ،ويضعــف بالتــايل مردوديــة
والقــروي مل تتابــع الــدروس طــوال فــرة الحجــر الصحــي .وقــد
املنظومــة الرتبويــة يف مجموعهــا.
طالــت مــدة عــدم املتابعــة مــع العطــل املدرســية مــا أدى إىل
وتســتحق مــدارس الوســط القــروي اهتاممــا خاصــا عــى
تباعــد زمنــي مــع التعلــم اســتغرق ســتة أشــهر وأكــر.
مســتوى توفــر البنيــات التحتيــة األساســية .وإذا كان مســتوى
أمــا بخصــوص الســنتني اإلشــهاديتني يف الســلكني االبتــدايئ
مكتســبات التالمــذة يعكــس الضعــف العــام ،فــإن مســتوى
والثانــوي اإلعــدادي ،موضــوع دراســة الربنامــج الوطنــي
مكتســبات تالمــذة الوســط القــروي هــو أضعــف بكثــر ،إذ
لتقييــم املكتســبات ،-2019فاملالحــظ أن التالمــذة ســينتقلون
الت ـزال مؤسســات هــذا الوســط تعــاين مــن نقــص التجهي ـزات
إىل األقســام العليــا مــن دون االســتفادة مــن تدريــس عــادي
األساســية وتــدين مســتوى مكتســبات تالمذتهــا يف الســلكني
للربنامــج الرســمي .لقــد أظهــرت نتائــج الدراســة النســبة الهامــة
االبتــدايئ واإلعــدادي.
مــن التالمــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات دراســية حتــى قبــل
انتشــار الوبــاء ،وبالتــايل ســرفع مفعــول انتشــار هــذا الوبــاء من ويف إطــار خطــة لــرد االعتبــار للمؤسســات التعليميــة االبتدائيــة
نســبة التالمــذة التعليــم األســاس يف الســنتني اإلشــهاديتني الذيــن واإلعداديــة ،يفــرض التمييــز اإليجــايب لصالــح املؤسســات
التعليميــة يف الوســط القــروي ،التــي تعــاين أكــر مــن مثيالتهــا
ســيواجهون صعوبــات دراســية عــى مســتوى املكتســبات.
يف الوســط الحــري مــن نقــص التجهي ـزات األساســية ،نفســه.
وهكــذا يضيــف مفعــول الوبــاء طبقــة أخــرى مــن اختــاالت
التعليــم األســاس الــذي يجــد صعوبــة يف توجيــه أغلــب التالمذة أمــام هــذه الحالــة ،يصبــح مــن الــازم جــرد ملــا تحتاجــه فعليــا
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املؤسســات التعليميــة مــن مــوارد وتجهيــزات بيداغوجيــة
ورقميــة .وميكــن لهــذا الجــرد أن يكــون أســاس بلــورة خطــة
لتجهيــز املؤسســات التعليميــة مــع اســتهداف املؤسســات األقــل
تجهي ـزا.
أظهــرت دراســة ملنظمــة التعــاون األورويب أنــه ال ميكــن انتظــار
انخــراط املدرســن وال تقييــم مكتســبات التالمــذة وبالتــايل
تربيــة جيــدة((( إذا كانــت البنيــة التحتيــة منعدمــة.
فتوافــر البنيــات التحتيــة وتجهيزاتهــا وتنظيــم الفضــاء الرتبــوي
يعتـران مكونــن يســهامن يف «مفعــول املؤسســة» وتأثريهــا عىل
مردوديــة التالمــذة .والواقــع أن املحيــط املــدريس ينبغــي أن
يكــون ،يف ســياق أغلــب التالمــذة فيــه ينتمــون إىل أرس قرويــة
أو حرضيــة معــوزة ،محيطــا مناســبا للتعلــم ،وفضــاء للعيــش
يحفزهــم ويجعلهــم يحبــون املدرســة ليحررهــم مــن املحيــط
املحبــط املرتبــط بانتامئهــم االجتامعــي.
 .4.1تطوير المدارس الجماعاتية

ويســجل ،هنــا ،أن الصعوبــات املدرســية يف الوســط القــروي
هــي محكومــة بالظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة للتالمــذة،
وباألخــص حــن ال يتوفــر اآلبــاء عــى مكتســبات ثقافيــة
ملســاعدة أبنائهــم يف دراســتهم .وقــد تــم إحــداث برنامــج
تيســر ( )TAYSSIRللتقليــص مــن الصعوبــات الدراســية
للتالمــذة املتمدرســن يف الوســط القــروي واالحتفــاظ بهــم
داخــل املدرســة وتفــادي الهــدر املــدريس .وقــد أظهــرت نتائــج
الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  PNEA2019أن أداء
التالمــذة الذيــن يســتفيدون مــن برنامــج تيســر يف اللغــة
العربيــة هــو أقــل مــن أداء التالمــذة الذيــن ال يســتفيدون مــن
الربنامــج ( 235مقابــل  242نقطــة) .وال توجــد فــروق يف نتائــج
باقــي املــواد بــن التالمــذة املســتفيدين وغــر املســتفيدين مــن
الربنامــج (نقطــة واحــدة) .حســب هــذه النتائــج ،ليــس لربنامــج
تيــر أي مفعــول إيجــايب عــى نتائــج التالمــذة املتمدرســن
يف الوســط القــروي رغــم أنــه يســاهم عــى مســتوى آخــر يف
ولوجهــم للرتبيــة واالحتفــاظ بهــم داخلهــا.

تــويص الرؤيــة االسـراتجية يف الرافعــة الثالثــة بعنــوان« تخويــل والواقــع أنــه ينبغــي دعــم مردوديــة املــدارس الجامعاتيــة
متييــز إيجــايب لفائــدة األوســاط القرويــة وشــبه الحرضيــة لتحويــل هــذه املــدارس إىل وســط مــدريس مشــجع ومحفــز
واملناطــق ذات الخصــاص» ب«العمــل عــى تقييــم تجربــة للتعلــات.
املــدارس الجامعاتيــة مــن أجــل تطويرهــا واالرتقــاء بأدائهــا» .ويف هــذا الســياق ،ينبغــي إلحــداث املــدارس الجامعاتيــة
وتــويص الرؤيــة االســراتيجية كذلــك يف رافعتهــا الخامســة أن يتــم يف املناطــق املالمئــة واملناســبة وباتفــاق مــع اآلبــاء
عــر « :اســتهداف حكامــة ناجعــة ملنظومــة الرتبيــة والتكوين» وأوليــاء األمــور والجامعــات املحليــة .ذلــك أن نجــاح املــدارس
ب«إعــال متييــز إيجــايب مــن حيــث التمويــل لتأهيــل التعليــم الجامعاتيــة رهــن بانخراطهــا يف إطــار تنميــة مجاليــة منســجمة
بالوســط القــروي ،وتشــجيع إنشــاء املــدارس الجامعاتيــة ،للحــد حيــث يجســد مفهــوم «الجامعــايت» معنــاه الفعــي :مدرســة
مــن الفــوارق الرتابيــة ،وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن» .لهــذا مندمجــة يف جامعتهــا .وهــو األمــر الــذي يســتلزم انخــراط
عمــل الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  PNEA2019كل مــن الفاعلــن الداخليــن للمدرســة وفاعــي الجامعــة مــن
بتوصيــة الرؤيــة االسـراتيجية ليفــرد تقريـرا خاصــا عــن املدارس ســلطات وجامعــات محليــة وجمعيــات اآلبــاء وأوليــاء التالمــذة،
الجامعاتيــة.
وكذلــك انخــراط وزارات أخــرى غــر وزارة الرتبيــة الوطنيــة
تظهــر نتائــج الربنامــج الوطني لتقييــم املكتســباتPNEA2019
والتــي اســتهدفت  49مدرســة جامعاتيــة يــدرس بهــا 1447
تلميــذ وتلميــذة أن أداء هــؤالء التالمــذة هــو أفضــل نســبيا
مــن أداء تالمــذة املــدارس القرويــة يف اللغــة العربيــة بفــارق 7
نقــط .كــا تظهــر نتائــج الدراســة أن  9%مــن تالمــذة املــدارس
الجامعاتيــة قــد اســتوعبوا مجمــوع برنامــج اللغــة الفرنســية
الرســمي مقابــل  6%مــن تالمــذة املــدارس القرويــة غــر
الجامعاتيــة .وميكــن دعــم هــذه النقطــة اإليجابيــة بتأهيــل
هــذه املــدارس والرفــع مــن قدراتهــا عــى املســتوى الرتبــوي
والتنظيمــي والتجهيــزات.

كــوزارة الصحــة والتجهيز...فالتعبئــة املاليــة (املبــادرة الوطنيــة
للتنميــة البرشيــة ،برنامــج تيســر ،ومصــادر متويليــة أخــرى)
واملقاربــات املبنيــة عــى الرعايــة والرشاكــة مــن أجــل تطويــر
هــذه املــدارس ،تبقــى رضوريــة.

لجعــل املــدارس الجامعاتيــة مؤسســات تعليميــة قرويــة
منوذجيــة ينبغــي متكينهــا مــن البنيــات التحتيــة واملــوارد
البيداغوجيــة والرقميــة الرضوريــة ،وتعيــن مدرســن محفزيــن
ولهــم خــرة ،وكذلــك تعيــن مديريــن يعــون بــأن مهمتهــم هــي
جعــل مؤسســتهم منوذجــا لتنميــة الرتبيــة يف الوســط القــروي.

1. OCDE. Synergies for Better Learning. An International Perspectives on Evaluation and Assessment. 2013
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ذلــك أن املــدارس الجامعاتيــة ال ميكنهــا أن تكون هــي الحل لرفع
مســتوى الرتبيــة والتكويــن يف الوســط القــروي إال إذا أصبحــت
منوذجــا جاذبــا وبيئــة تربويــة تســاعد التالمــذة عــى تجــاوز
- j’ai lui a expliquer passé et je l’ai promis de ne pas repeter des choses
comme ça.tout ce qui c›est
محيطهــم العائــي الهــش واالندمــاج يف بيئــة حيــث يتعلمــون
ويرتقــون فيهــا ،وتجعلهــم يحبــون املدرســة .كــا ينبغــي لهــذه تؤكــد هــذه النــاذج أن عــددا كبـرا مــن تالمــذة الســنة الثالثــة
املــدارس أن تطمــن اآلبــاء وأوليــاء األمــور الذيــن يتخوفــون مــن إعــدادي مل يكتســبوا يف التعليــم االبتــدايئ املــوارد الرضوريــة
إرســال أبنائهــم إىل مــدارس بعيــدة عــن مقــر ســكناهم.
لفهــم اللغــة الفرنســية والتعبــر بهــا .وقــد اعــرف هــؤالء
التالمــذة بعجزهــم يف فهــم عنــارص الرائــز فكتبــوا.
- chak joure mon pire sera cassu mon tiliphon pare ce que je ni pas
recpicte le tonps de lire et ecrire .apre sut joure mon pire il madi les
exsamane serone pri et le tiliphon il te dicouvre moi je vous qur tue bartir
le cartyam

 .2فعالية التعلمات اللغوية والرياضية
والعلمية

كشــف تحليــل الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 PNEA2019لنتائــج كفايــات التالمــذة عــن ضعــف معمــم
يف املكتســبات اللغويــة والرياضيــة والعلميــة للتالمــذة .وهــو
األمــر الــذي يُســائل يف اآلن نفســه الربامــج الدراســية ومناهــج
التدريــس واملامرســات البيداغوجيــة.

? - je ne c’est pas
- NO COMPRI
- PACOMBRI
- JE NE CEST PAS
)ﻟﻢ ﺃﻋﺮﻑ…( -
- NE PAS CONPRE
- mna3raftch

 .1.2إشكالية تدريس اللغات
أحيانــا ،تعكــس أجوبــة جــزء هــام مــن تالمــذة اإلعــدادي
تظهــر مســتويات مكتســبات التالمــذة يف الكفايــات اللغويــة أن عالقتهــم الســلبية مــع تعلــم اللغــة الفرنســية ،ويعــرون عــن
نســبة هامــة منهــم ال تتحكــم يف الكفايــات اللغويــة األساســية رفضهــم لتعلمهــا يف أجوبتهــم عــن أســئلة الرائــز كــا يف األمثلــة
والــرورة ملتابعــة التحصيــل يف اللغــة العربيــة بالنســبة لتالمذة اآلتيــة:
الســنة السادســة ابتــدايئ والســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي.
فحســب املعطيــات التــي تــم عرضهــا يف الفصــل األول مــن هــذا  -اصال معمرين فهمت يش درس فلفرونيس
التقريــر بخصــوص الكفايــات يف اللغــة العربيــة ،فــإن  31%مــن  -اعتدر ال اجيد الكتابة بالفرنسية
التالمــذة اكتســبوا أقــل مــن  42%مــن الربنامــج الرســمي للســنة
- jai un probleme dans la langue francaise XD
السادســة ابتــدايئ ،مقابــل  46%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة
…- Ta3do m3ana rah ma3dnach m3a lfronci
ثانــوي إعــدادي الذيــن اكتســبوا أقــل مــن  36%مــن برنامــج
 - i dont like froncaisالســنة الثالثــة إعــدادي .ويأخــذ املشــكل طابعــا أكــر حــدة
يف اللغــة الفرنســية حيــث نجــد أن  41%مــن تالمــذة الســنة ويختــزل تعلــم اللغــة الفرنســية بالنســبة لبعــض تالمــذة
السادســة ابتــدايئ مل يكتســبوا باملــرة طــوال ســنوات الســلك اإلعــدادي يف معرفــة الحــروف الالتينيــة التــي يســتخدمونها
االبتــدايئ املــوارد الرضوريــة ملتابعــة دروس اللغــة الفرنســية لكتابــة اللهجــات املغربيــة (الدارجــة ،تاشــلحيت ،تاريفيــت،
يف الســنة السادســة ابتــدايئ .فقــط  12%مــن تالمــذة الســنة متازيغــت) .وميكــن تقديــم األمثلــة التأكيديــة اآلتيــة املأخــوذة
السادســة ابتــدايئ و 11%مــن تالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي مــن أجوبــة التالمــذة عــن أســئلة الرائــز:
- fi ahad aiam wjhta mochkltn mha halti wfi tlka iam awghoha lwhdi
إعــدادي هــم الذيــن اســتوعبوا مجمــوع الربنامــج الرســمي.
lianani chojhati

وهكــذا ،فــإن أغلبيــة التالمــذة يف نهايــة الســلك األســايس
يجــدون صعوبــات يف الكتابــة باللغــة الفرنســية بشــكل ســليم.
نجــد ،مثــا ،تالمــذة الســنة الثالثــة يكتبــون مثــل هــذه األجوبة:
- hier jai eu une probleme avec ma soeur car il ya assasiné mon pantalon rouge
- bonjourje me apple abdellali je suis morrcane jai 15 one je suis meeoye
situ dans un les une eleue du college haje jilali saki je suis on intermot cki
ju trove si yemol cor j apprce les horaies fies

- wahd nhar khrejt bla khbar shab dar ou t3etelt ou fach rjeat ldar atawni
katla dyal laassa mhm f tali mchit aand lwalid dyali ou tssalhna ou kan
baki fih lhal bzzzf min fatet wahd lmouda sff mbka hta mochkil ou sff
wlina kima kona aaaaadii
- dahbto ila akhi wa i3tadrto minho waintaha ani9ax ilakh ilakh...

ونجــد عنــد تالمــذة آخريــن مــن بــن تالمــذة الســنة الثالثــة
إعــدادي نــوع مــن «التدريــج» للفرنســية كــا يف األمثلــة اآلتية:
…- j’ai évité cette idée à mon cerveau
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- quand j’ai questionner sur le temps ……i
… - après quelque heure (quand mon sang est froidi ) j’ai reposer
… - Dans un examain de math j’ai apporte une mauvaise note

مــن برنامــج ذلــك املســتوى .أمــا بالنســبة للســنة الثالثــة ثانــوي
إعــدادي ،فــإن  44%مــن التالمــذة اســتوعبوا أقــل مــن 23%
مــن برنامــج الرياضيــات الخــاص باملســتوى و 12%فقــط مــن
التالمــذة هــم الذيــن اســتوعبوا أكــر مــن  85%مــن الربنامــج.
وكــا تــم ذكــر ذلــك أعــاه ،فــإن الفــرق بــن أداء تالمــذة
املؤسســات العموميــة الحرضيــة واملؤسســات القرويــة ليس داال
( 3نقــط) ،كــا ال توجــد فــروق دالــة يف أداء تالمــذة املؤسســات
القرويــة ،ســواء كانــت مــدارس جامعاتيــة أو ال .تؤكــد نتائــج
الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  PNEA2019أن مســتوى
مكتســبات التالمــذة يف الرياضيــات ضعيــف يف مجمــوع
املؤسســات ســواء باالبتــدايئ أو اإلعــدادي ،وبــأن ال تالمــذة
الوســط الحــري وال الوســط القــروي اســتطاعوا الوصــول إىل
متوســط املعــدل ( 250نقطــة).

يعتــر ضعــف مكتســبات التالمذة يف اللغــة الفرنســية أو غيابها،
كــا أظهــرت ذلــك نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 PNEA2019معطــى مؤكــدا ينبغــي للمــدرس أن يتعامــل معه.
 46%مــن تالمــذة اإلعــدادي العمومــي رصحــوا أن مدرســيهم
يلجــؤون إىل الدارجــة لــرح درس اللغــة الفرنســية .وهكــذا،
فأمــام الضعــف البــارز للتالمــذة يف اللغــة الفرنســية بعــد أن
أمضــو تســع ســنوات يف التعليــم األســايس ،يضطــر األســاتذة إىل
اللجــوء إىل الدارجــة لــرح درس اللغــة الفرنســية .مــا يؤكــد
عــى مســتوى آخــر أن الولــوج إىل الســلك الثانــوي اإلعــدادي
ليــس مرشوطــا بالتحكــم يف الكفايــات األساســية املذكــورة يف
الربنامــج الرســمي للغــة الفرنســية يف التعليــم االبتــدايئ.
يكتــي تدريــس الرياضيــات والعلــوم أهميــة حاســمة يف
لقــد أصبــح دعــم التعــدد اللغــوي رضوريــا ملتعلمــي كل اكتســاب الكفايــات األســاس يف التعليــم األســايس .فهــو يحــدد
املنظومــات الرتبويــة يف عــامل معــومل .لذلــك ميثــل تجويــد تعلــم القــدرات املعرفيــة للتالمــذة .ذلــك أن إســهام «املعرفــة
اللغــات يف املدرســة املغربيــة تحديــا كبــرا وأكيــدا .فتحكــم الرياضيــة» يف تعلــم التلميــذ(ة) ال يختــزل فقــط يف معرفــة
التالمــذة يف اللغــة يعتــر أم ـرا حاســا ليــس فقــط الكتســاب الحســاب ،بــل أيضــا االســتدالل والربهنــة واالســتنباط ،وبالتــايل
الكفايــات اللغويــة ،ولكــن أيضــا الســتيعاب املعــارف العلميــة اكتســاب ثقافــة واســتدالل علميــن كــا تــم تأكيــد ذلــك يف
تقريــر لليونســكو.
والثقافــة التــي تــم إنتاجهــا بهــذه اللغــة.
إن صعوبــات تدريــس اللغــة الفرنســية تؤكدهــا نتائــج الربنامــج
الوطنــي لتقييــم املكتســبات  .PNEA2019وإذا كان يظهــر
أنــه مــن الصعــب جــدا إيجــاد ،حســب بعــض األســاتذة ،هــم
أنفســهم ال يتحكمــون يف اللغــة الفرنســية ،فيمكــن عــى األقــل
إرســاء برنامــج تدريــس متمحــور حــول اســتخدام مــوارد رقميــة
يف القســم .وميكــن ملــدريس اللغــة الفرنســية أن يكونــوا يف
املناهــج التفاعليــة والحلــول الرقميــة وذلــك لجعــل تدريــس
اللغــة الفرنســية أكــر جاذبيــة لــكل التالمــذة ،وباألخــص
بالنســبة ألولئــك التالمــذة الذيــن قــد يطــورون مقاومــة ضــد
تعلــم هــذه اللغــة ،بــل قــد يرفضونهــا.

« ينبغــي للرتبيــة الرياضيــة الجيــدة أن تعكــس التنــوع مــن
خــال مختلــف املضامــن الرياضيــة التــي تعــرف التالمــذة
عليهــا بالتدريــج :طــرح املشــاكل أو إعــادة صياغتهــا لتصبــح
قابلــة للمعالجــة الرياضيــة ،النمذجــة ،االستكشــاف ،التخمــن،
التجريــب ،التمثيــل املبيــاين والصياغــة مــن خــال تطويــر لغــة
خاصــة ،املحاججــة ،التدليــل ،تطويــر مناهــج ،بلــورة مفاهيــم
والربــط بينهــا داخــل مجــاالت مبنينــة ،التبــادل والتواصــل....
فرتبيــة أو تدريــس مــن هــذا القبيــل كفيــل بــأن يســمح بعيــش
التجربــة الرياضيــة باعتبارهــا تجربــة فرديــة وجامعيــة يف اآلن
نفســه ،واإلحســاس والوعــي مبــا يحملــه التبــادل والنقــاش مــع
اآلخريــن»(((.

املعطــى األســاس لنتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 PNEA2019هــو الضعــف العــام ملكتســبات التالمــذة يف
الرياضيــات .وللتذكــر ،وكــا تــم عــرض ذلــك يف الفصــل الثــاين،
فــإن املعطيــات تؤكــد أن  48%مــن التالمــذة قــد اســتوعبوا أقل
مــن  23%مــن برنامــج الرياضيــات الخــاص بالســنة السادســة
ابتــدايئ ،وفقــط  27%مــن التالمــذة هــم الذيــن اســتوعبوا 88%

يتحكــم تالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي بشــكل متوســط
يف عمليــات الوصــف والتصنيــف واملقارنــة .أمــا عمليــة
التحليــل التــي تتطلــب مقاربــة علميــة تقــوم عــى اســتخالص
املعطيــات مــن الجــداول والخطاطــات والوثائــق ،وتعبئــة
املعطيــات املتوافــرة مــن أجــل الفهــم والتأويــل ،فهــي عمليــة
مل يكتســبها أغلــب تالمــذة نهايــة الســلك اإلعــدادي .والحــال
أن مامرســة االســتدالل العلمــي هــي مامرســة ينبغــي تطويرهــا

 .2.2تجويد تدريس الرياضيات والعلوم

2. UNESCO. Les défis de l’enseignement des mathématiques dans l’éducation de base. 2011
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لــدى تالمــذة اإلعــدادي ،وباألخــص باالعتــاد عــى الرســومات
البيانيــة واملحــاكاة عــى الحاســوب.
ترتبــط مكتســبات تدريــس الرياضيــات يف التعليم األســايس فيام
بعــد بباقــي املــواد العلميــة والتكنولوجيــة التــي تــدرس الحقــا.
وتســائل القيمــة التــي اكتســبها كل مــن العلــم والتكنولوجيــا
التعليــم األســايس لدعــم تعلــم الرياضيــات والعلــوم .وهكــذا،
فــإن مــن شــأن إرســاء تدريــس جيــد للرياضيــات أن يهيــئ جيال
مغربيــا مندمجــا يف مجتمــع املعرفــة وتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــال والــذكاء االصطناعــي.

مــن املتعــارف عليــه أن العديــد مــن األنظمــة الرتبويــة تعــرف
ظاهــرة تبايــن املســتوى بــن تالمــذة الســلكني االبتــدايئ
والثانــوي اإلعــدادي والذيــن يتوزعــون عــادة إىل تالمــذة
ممتازيــن ،جيديــن ،متوســطني ،وتالمــذة يواجهــون صعوبــات.
ولكــن جــودة النظــام التعليمــي تقــاس بتقلــص نســبة التالمــذة
الذيــن يواجهــون صعوبــات التعلــم .والحــال أن التفيئــة التــي
كشــفت عنهــا نتائــج الدراســة واألهميــة العدديــة للتالمــذة
الذيــن يواجهــون صعوبــات يف الدراســة ،يؤكــدان أن املدرســة
تجــد صعوبــة يف جعــل التالمــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات
دراســية كبــرة ينتقلــون إىل فئــة التالمــذة املتوســطني .وهــو
األمــر الــذي يســائل جــودة التعلــات والرتبيــة يف مجموعهــا.

لقــد اتخــذت عــدة دول ،بعــد أن الحظــت األداء الضعيــف
لتالمذتهــا يف مــادة الرياضيــات يف الدراســات التقييميــة الدولية،
كــا بينــت دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
إجــراءات لجعــل تدريــس هــذه املــادة يف قلــب اإلصالحــات
 PNEA2019أن «معالجــة» ضعــف مســتوى التالمــذة
ملعالجــة ضعــف مســتوى املكتســبات(((.
والصعوبــات التــي يواجهونهــا يف التعلــم بالتكـرار ليــس لهــا أي
اعتبــارا ملســتوى مكتســبات التالمــذة يف الرياضيــات وقيمــة مفعــول إيجــايب عــى مكتســباتهم الدراســية .إذ أكــدت الدراســة
هــذه املــادة يف تطــور التكنولوجيــا والهندســة بالبــاد ،فإنــه مــن املفعــول الســلبي والقــوي عــى التعلــات .وهــو مفعــول واضح
الــازم أن تســتهدف خطــة اإلصــاح التــي أوصــت بهــا الرؤيــة بالنســبة لتالمــذة الســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي أكــر مــا هــو
االســراتيجية  ،2030-2015عــر آليــة القانــون اإلطــار  ،51-17عليــه بالنســبة لتالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ .فالتك ـرار ال
تجويــد تدريــس الرياضيــات.
يســمح للتالمــذة باالســتدراك ،بــل عكــس ذلــك يقودهــم إىل
مراكمــة تأخــر يصعــب اســتدراكه .مــا يقــود إىل التســاؤل
 .3معالجة فارقية لصعوبات التعلم
عــن فعاليــة سياســة التكـرار مقارنــة بآليــات املعالجــة والدعــم
كشــفت دراســة لربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات البيداغوجــي والتــي تشــكل بديــا أكــر مالءمــة.
 PNEA2019عــن معطيــات مفصلــة تخــص مســتويات
مكتســبات التالمــذة يف مــواد املقــرر الرســمي .ورغــم الفروقــات يتطلــب رفــع تحــدي تقليــص فئــة التالمــذة الذيــن يواجهــون
املالحظــة بــن ســليك التعليــم األســايس االبتــدايئ والثانــوي صعوبــة يف التعلــم يف التعليــم األســايس رضورة القيــام مبعالجــة
اإلعــدادي أو بــن املــواد الدراســية ،فباإلمــكان تفييــئ وتصنيــف مزدوجــة:
التالمــذة باعتبــار مســتويات مكتســباتهم وكفاياتهــم إىل ثالثــة أ  -تقــوم املعالجــة األوىل عــى التدخــل منــذ الســنة األوىل من
فئــات :فئــة أوىل تتكــون مــن ثلــث التالمــذة وتواجــه صعوبــات
التعليــم االبتــدايئ (واألويل) مــن أجــل أال ميــي التالمــذة
كبــرة يف التعلــم ترجــع إىل كونهــا مل تســتوعب برامــج الســنوات
ســنوات الدراســة دون اكتســاب مــا يلــزم اكتســابه كل ســنة
الســابقة ومكتســباتها ضعيفــة جــدا .وفئــة ثانيــة تتكــون مــن
لرتصيــده للوصــول إىل نهايــة الســلك االبتــدايئ أو الثانــوي
ثلــث التالمــذة اكتســبت تقريبــا نصــف الربنامــج الرســمي أو
اإلعــدادي بنقــص يف املكتســبات .ويعتــر نقــص املكتســبات
تزيــد عليــه قليــا ،وبالتــايل تتموقــع أحســن ،مقارنــة بالفئــة
مــن بــن األســباب التــي دفعــت ســنة  128.195 ،2018مــن
األوىل ،عــى مســتوى اكتســاب الكفايــات .أمــا الفئــة الثالثــة ،فهي
تالمــذة الســلك االبتــدايئ ،و 212.133مــن تالمــذة الســلك
(((
تتكــون أيضــا مــن ثلــث التالمــذة الذيــن اكتســبوا مــا بــن 70%
الثانــوي اإلعــدادي إىل هجــر الدراســة والتخــي عنهــا .
و 100%مــن الربنامــج .ويختلــف حجــم كل فئــة حســب املــواد.

3. Voir pour le cas de la Suède : Jesper Boesen et Ola Helenius, « Améliorer l’enseignement des mathématiques. Le cas de la Suède », Revue internationale
d’éducation de Sèvres [En ligne], 51 | septembre 2009, mis en ligne le 01 septembre 2012, consulté le 14 novembre 2019. URL : http://journals.
openedition.org/ries/684.

وتفاعــا مــع نتائــج تقييــات الدراســة الدوليــة التوجهــات الدوليــة يف تدريــس العلــوم والرياضيــات ( TIMSS) 2015والربنامــج الــدويل لتتبــع مكتســبات التالمــذة
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 )Villaniلوزيــر التعليــم جــون ميشــيل بالنــي ( )Jean-Michel Blanquerتقريـرا تضمــن  21إجـراء خاصــا بتدريــس الرياضيــات.
 .4الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،األطلــس املجــايل الـرايب لالنقطــاع الــدرايس :تحليــل مســار فــوج -2014
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تقرير تحليلي

وينبغــي لهــذه املعالجــة أن تقــوم عــى نظــام لتشــخيص
الصعوبــات لــدى التالمــذة منــذ الســنوات األوىل مــن
التعليــم االبتــدايئ وقبــل أن تراكــم التعـرات لتكــون ســببا
يف عــدم التمكــن مــن متابعــة التمــدرس.

تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي نفــس الوضعيــة .والحــال أن
البنيــة التحتيــة واالرتبــاط باألنرتنيــت يشــكالن معــا البنيــة
التحتيــة األســاس .ومــع ذلــك ،ال ينبغــي اختــزال املــوارد
الرقميــة يف البنيــة التحتيــة فقــط ،بــل اعتبــار تكويــن املدرســن
لتبنــي حلــول ديداكتيكيــة رقميــة والتحكــم يف طــرق التعلــم
عــن بعــد.

عــى هــذا املســتوى ،وحــده إصــاح عميــق ملنظومــة
الرتبيــة والتكويــن منــذ التعليــم األويل ،وبشــكل أخــص
منــذ الســنة األوىل للتعليــم االبتــدايئ ،ميكنــه أن يقلــص وقــد لفتــت تجربــة التدريــس عــن بعــد بســبب انتشــار الوبــاء
عــى املــدى املتوســط والبعيــد مــن حجــم فئــة التالمــذة االنتبــاه إىل اللجــوء املســتعجل لحــل اختيــار بعــض املدرســن
الذيــن لهــم خــرة .غــر أن هــذه التجربــة أظهــرت بشــكل
الذيــن يواجهــون صعوبــات يف التعلــم.
واضــح أن التعليــم الرقمــي الزال بعيــدا عــن أن يكــون آليــة
ب  -النمــط الثــاين للمعالجــة تنبغــي مأسســته عــى مســتوى
للتعلــم يف املدرســة ،كــا كشــف عــن التفــاوت والالمســاواة
كل قســم وعــى كل املســتويات وذلــك حتــى يســهل
بــن التالمــذة الحرضيــن والقرويــن ،بــل وحتــى بــن تالمــذة
التعــرف عــى التالمــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات يف
ينتمــون إىل نفــس الوســط ،رغــم اإلرادة الصادقــة يف االســتجابة
الدراســة ودعمهــم لتجاوزهــا .وهــو مــا ميكــن القيــام
لالســتعجال الــذي فرضــه الوبــاء.
بــه عــر إق ـرار آليــات للدعــم املــدريس لفائــدة التالمــذة
املتعرثيــن يف تفاعــل مــع آبــاء وأوليــاء التالمــذة .وقــد وهكــذا فــإن الطابــع العرضــاين ملــا هــو رقمــي يتطلــب الجمــع
أظهــرت نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات بــن إصــاح التعلــات وتطويــر املــوارد الرقميــة بحيــث ال تبقى
 PNEA2019أن العمــل الجامعــي للمدرســن ليــس لــه أي ملحقــا تابعــا للتعليــم الكالســييك ،ولكــن وســيلة مندمجــة
تأثــر عــى املردوديــة ألنــه قلــا يحــدث .علــا أن العمــل ومدمجــة يف التدريــس والتعلــم ،وليــس فقــط عــى مســتوى
الجامعــي للمدرســن هــي صيغــة العمــل التــي ميكنهــا التعليــم عــن بعــد ،بــل أيضــا يف التعليــم الحضــوري.
أن تعبــأ مــدريس املــواد لنفــس القســم ،وميكنهــا أن تجــد
 .5تحفيز الفاعلين وتثمين عملهم
الحلــول لتالمــذة يواجهــون صعوبــات يف دراســتهم.
تبــن مــن نتائــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 PNEA2019أن التكويــن األكادميــي للمدرســن وشــواهدهم
 .4المزواجة بين التعلمات وتطوير
التجهيزات والعدة الرقمية
ليــس لــه أي مفعــول دال عــى أداء التالمــذة .أمــا التكويــن
أكــدت نتائج الربنامــج الوطني لتقييم املكتســبات  PNEA2019املســتمر ،فهــو حســب أجوبــة املدرســن عــى االســتامرة غــر
أن لتوافــر املــوارد الرقميــة باملــدارس االبتدائيــة والثانويــات مناســب .أمــا التجربــة املهنيــة والتكويــن مبراكــز التكويــن فلهام
اإلعداديــة مفعــول إيجــايب عــى نتائــج التالمــذة يف كل املــواد .مفعــول إيجــايب عــى أداء التالمــذة .مقابــل ذلــك ،ينخفــض أداء
يف الواقــع ،يحســن توافــر املــوارد الرقميــة نتائــج التالمــذة مبدى تالمــذة أســاتذة التعاقــد.
يـراوح مــا بــن  4و  11نقطــة يف الســلك االبتــدايئ ،ومــن  6إىل
 9نقطــة يف اإلعــدادي .وقــد أظهــر التحليــل متعــدد املســتويات .1.5 ،التكوين األساس والمستمر
وهــو التحليــل الــذي يحلــل تأثــر العوامــل أن لتوافــر املــوارد بـ ّـن التحليــل متعــدد املســتويات أن مكتســبات تالمــذة الســنة
الرقميــة (قاعــات متعــددة الوســائط ،أجهــزة العــرض ،الربــط السادســة ابتــدايئ مرتابطــة ،حســب املــواد الدراســية ،مــع عــدد
باألنرتنيــت واملواقــع الرقميــة) مفعــول إيجــايب عــى مكتســبات ســنوات الخــرة املهنيــة ملدرســيهم .ويظهــر أن هــذا االرتبــاط
تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي يف اللغــة العربيــة والعلــوم .كــا هــو مــن نفــس حجــم االرتبــاط بــن املكتســبات واملكانــة
أن غيــاب الحواســيب يؤثــر ســلبيا عــى نتائــج تالمــذة الســنة االجتامعيــة واالقتصاديــة ،بــل يتجــاوزه أحيانــا.
السادســة ابتــدايئ يف اللغــة العربيــة والنشــاط العلمــي؛ وعــى أمــا بالنســبة للســنة الثالثــة ثانــوي إعــدادي ،فــإن التكويــن
نتائــج تالمــذة اإلعــدادي يف اللغــة العربيــة والرياضيــات .غــر األســاس الــذي اســتفاد منــه املدرســون قبــل ولوجهــم مهنــة
أن ثلثــي التالمــذة يدرســون مبــدارس ال تتوفــر عــى قاعــات التدريــس ،هــو الــذي يرتبــط إيجابيــا بتعلــات التالمــذة.
متعــددة الوســائط ،وال ترتبــط باألنرتنيــت .ويعيــش نصــف وعكــس ذلــك ،ال يظهــر أن للتكويــن املســتمر للمدرســن ارتباط
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دال مبكتســبات تالمــذة هــذا املســتوى رغــم أنــه ،أي التكويــن
املســتمر ،يبقــى رضوريــا للتطــور املهنــي للمدرســن .وتدفــع
هــذه العالقــة املحتملــة إىل التســاؤل عــن جــودة التكوينــات
املقدمــة يف هــذا اإلطــار مــن حيــث املوضوعــات واملجــزوءات
املعالجــة ،ووتــرة التنظيــم واالســتفادة ،والغــاف الزمنــي
املخصــص للتكويــن املســتمر ،وحافزيــة املدرســن وانخراطهــم
فيــه .وبهــذا املعنــى ،يكــون مــن األولويــة إيــاء انتبــاه خــاص
لجوانــب التكويــن املســتمر هاتــه وإعــادة التفكــر فيهــا لتكــون
أكــر فعاليــة وتعطــي مثارهــا.
ويظهــر ذلــك بشــكل خــاص يف التكوينــات املربمجــة لفائــدة
املدرســن حيــث يجــب األخــذ بعــن االعتبــار املناهــج املجــددة،
مبــا يف ذلــك اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال التــي
تســهل التعلــات وتجعلهــا أكــر جاذبيــة يف أعــن تالمــذة
ينتمــون لجيــل أطفــال األنرتنيــت .والواقــع أن نتائــج الدراســة
امليدانيــة تكشــف عــن أن اســتخدام هــذه األدوات أثنــاء الدرس
هــي مامرســة تســهم ،أحيانــا ،يف تحســن التعلــات.
ويف نفــس اإلطــار ،فــإن املامرســات البيداغوجيــة التي تســتهدف
تســهيل الفهــم وتشــجيع التالمــذة ومســاعدة التالمــذة الذيــن
يواجهــون صعوبــات يف التعلــم ،هــي كلهــا عوامــل تســاهم
جزئيــا يف تحســن مســتوى مكتســبات التالمــذة ،ويف التســيري
الجيــد للترصفــات والســلوكات.
 .2.5حافزية المدرسين

يعتــر أداء تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ والســنة الثالثــة
ثانــوي إعــدادي الذيــن يثمنــون املامرســات البيداغوجيــة
ملدرســيهم أحســن مــن أداء التالمــذة الذيــن لهــم رأي ســلبي
عــن املامرســات البيداغوجيــة ملدرســيهم .وقــد أصبــح مــن
املقبــول القــول إن املناهــج البيداغوجيــة النشــيطة تجعــل
التالمــذة يتحكمــون يف تعلامتهــم وتســاعدهم عــى اســتيعاب
وفهــم أفضــل ملختلــف املــوارد واملعــارف التــي يضعهــا
املدرســون رهــن إشــارتهم.

للمــدرس املبتــدئ الــذي يبــدأ مســاره املهنــي يف ظــروف غــر
مالمئــة وال للتالمــذة الذيــن يســتلزم تــدين مســتوى مكتســباتهم
توفــر مدرســن لهــم خــرة وليــس مدرســن يســتطيعون بالــكاد
تجــاوز عوائــق التدريــس بالوســط القــروي.
ويعتــر ابتعــاد آبــاء وأوليــاء التالمــذة عــن الشــؤون املدرســية
ألبنائهــم مالحظــة عامــة .إذ تظهــر نتائــج الربنامــج الوطنــي
لتقييــم املكتســبات  PNEA2019أن املدرســة ال تتصــل
باآلبــاء إال يف حالــة مواجهــة التالمــذة لصعوبــات يف التعلــم
أو يف التكيــف .فالتالمــذة الذيــن ينحــدرون مــن أوســاط
غــر محظوظــة ،ينتمــي أغلبهــم يف الغالــب إىل أرس وضعيتهــا
االقتصاديــة واالجتامعيــة هشــة واملســتوى الــدرايس ألفرادهــا
ضعيــف ،ويكــون اآلبــاء عاطلــن عــن العمــل أو ميارســون
أعــاال هشــة حيــث يصــل أبنــاء هــذه األرس إىل املدرســة بهــذا
«اإلرث» االجتامعــي املعيــق الــذي ال ميكــن ملــدرس بــدون
خــرة وغــر محفــز أن يعوضــه.
ويعتــر  31%مــن تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ و 33%مــن
تالمــذة الســنة الثالثــة إعــدادي أن مدرســيهم محبطــي العزميــة.
ويتعلــق األمــر هنــا بنقــل واع وغــر واع إلحســاس ســيئ يؤثــر
ســلبيا عــى العالقــة بالتالمــذة وبجــودة التعلــات .وهــو األمــر
الــذي يســائل االنخــراط يف مهمــة التدريــس والــذي ينبغــي
دعمــه وتقويتــه عــر التكويــن األســاس واملســتمر .إضافــة إىل
ذلــك ،ينبغــي تحســن رشوط مامرســة مهنــة التدريــس داخــل
املؤسســات املدرســية ،واالعــراف بالجهــود واملبــادرات التــي
يقــوم بهــا املدرســون للنجــاح يف مهمتهــم رغــم العوائــق التــي
يواجهونهــا.

املدرســون هــم الفاعلــون األساســيون والذيــن يتطلبهــم نجــاح
كل مــروع للرفــع مــن جــودة الرتبيــة والتعلــات .لهــذا يكمن
الرهــان يف إعــداد سياســة تعبئــة املدرســن وتثمــن جهودهــم.
وينبغــي تســجيل أن اسـراتيجية تحســن رشوط مامرســة املهنــة
داخــل املؤسســات التعليميــة هــي أحــد العوامــل األكــر أهميــة
يف تعبئــة املدرســن .وكــا ســبقت اإلشــارة أعــاه ،فــإن توافــر
عــى مســتوى آخــر ،وحســب معطيــات البحــث ،عــر  49%مــن البنيــات والتجهيـزات األســاس ،يبقــى بالنســبة للمدرســن أحــد
مــدريس االبتــدايئ ،و 42%مــن مــدريس اإلعــدادي عــن رغبتهــم مصــادر الحافزيــة واالنخــراط يف مامرســة املهنــة .فتحســن
يف تغيــر مؤسســاتهم .ويقــدم جــزء هــام منهــم حجــة الظــروف إطــار عمــل املدرســن يخلــق مناخــا مســاعدا ومشــجعا عــى
الصعبــة ملامرســة مهنتهــم يف املؤسســة التــي عينــوا بهــا.
التعلــات.
يعــن الكثــر مــن املدرســن ،غــر املكونــن للتدريــس بالوســط
القــروي الــذي يعــاين مــن نقــص يف البنيــات التحتيــة األساســية
واملعينــات الديداكتيكيــة .ال تعطــي هــذه الوضعيــة االمتيــاز ال
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يبقــى دور مديــري املؤسســات التعليميــة حاســا بخلقهــم ينبغــي ،يف ســياق األزمــة ،رفــع التحديــات املذكــورة أعــاه،
مناخــا مالمئــا للســر العــادي للمؤسســة وبحرصهــم عــى لتصحيــح عمليــات التدريــس والرفــع مــن جــودة التعلــات
اإلرســاء الجيــد للقواعــد والعمــل بهــا .وكــا أظهــرت ذلــك
دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  PNEA2019تتمثــل أول خاصيــة متيــز هــذه األزمــة يف أن اإلصالحــات تتالــت
فــإن «اإلرســاء الجيــد للقواعــد وتطبيقهــا» يؤثــر إيجابيــا عــى دون أن يكــون لهــا مفعــول إيجــايب ملحــوظ ينعكــس إيجابيــا
املردوديــة الدراســية ســواء يف مؤسســات الســلك االبتــدايئ عــى املكتســبات .وينبغــي ،انطالقــا مــن نتائــج الربنامــج
أو التعليــم الثانــوي اإلعــدادي .فــاإلدارة الرتبويــة هــي التــي الوطنــي لتقييــم املكتســبات  ،PNEA2019تســجيل أن ثلــث
تحــرص عــى احــرام جــداول الحصــص وتوقيــت الدخــول تالمــذة املســتويني املســتهدفني مل يكتســبوا املــوارد الرضوريــة
والخــروج ســواء الخــاص بالتالمــذة أو هيئــة التدريــس أو أطــر ملتابعــة دراســتهم.
اإلدارة الرتبويــة.
أمــا الخاصيــة الثانيــة لهــذه األزمــة فقــد فرضتهــا حالــة الوبــاء
ويعتــر ضيــاع زمــن التدريــس ظاهــرة معقــدة تتعــدد أســبابها التــي زادت يف تعقيــد الوضعيــة بإبطــاء اشــتغال املــدارس
وعواقبهــا ،وتخــص تكويــن الفاعلــن الرتبويــن والتأطــر اإلداري واإلعداديــات .وهــو مــا يجعــل األزمــة تشــكل تهديــدا جديــا
والبيداغوجــي وكذلــك املحيــط السوســيو-تربوي للمؤسســة لتطــور الرتبيــة ولكــن ميكــن تحويلهــا إىل مناســبة للنهــوض
التعليميــة .فاملديــر هــو الــذي يؤطــر انتظــام حضــور املدرســن ،والبحــث عــن تغيــر منــوذج التدريــس.
ويحــرص عــى أن يقــوم هــؤالء بواجبهــم عــى أحســن وجــه
داخــل أقســامهم وتفــادي كل مــا مــن شــأنه إضاعــة الوقــت
يف القســم ،مبــا يف ذلــك الوصــول املتأخــر للقســم ،والتحضــر
الــيء للــدرس ،واللجــوء إىل طــرق بيداغوجيــة متجــاوزة،
وحصــول مشــاكل يف التواصــل ،واللجــوء إىل العنــف اللفظــي و/
أو الجســدي ،إلــخ.

تؤكــد الدراســة أن أداء التالمــذة الذيــن هــم راضــون عــن
منــاخ العدالــة يف مؤسســاتهم التعليميــة ســواء االبتدائيــة أو
اإلعداديــة هــو أعــى نســبيا مــن أداء زمالئهــم غــر الراضــن
عــن منــاخ العــدل يف مؤسســاتهم .ومــع ذلــك ،فحــوايل خمــس
تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ ،وربــع تالمــذة الســلك
اإلعــدادي لديهــم إدراك ســلبي ملنــاخ العدالــة يف مؤسســاتهم.
ويرجــع إىل املديــر دور جعــل املدرســن والتالمــذة يشــاركون يف
صياغــة قواعــد املؤسســة وميثــاق القســم وخلــق منــاخ العدالــة
يعطــي معنــى للتعلــات وللجهــد.

البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019

107

خالصة عامة
وتكمــن إحــدى الخالصــات التــي ميكــن اســتخالصها مــن نتائــج
الدراســة أن التعليــم العمومــي األســايس هــو ملتقــى إكراهــات:
إكراهــات تخــص املؤسســة مــن حيــث بنياتهــا التجهيزيــة،
واملــوارد ،وجــودة املدرســن؛ وإكراهــات تخــص التالمــذة
وخصائصهــم العائليــة والثقافيــة واملجاليــة ....غــر أن هــذه
اإلكراهــات ال تؤثــر عــى جميــع التالمــذة بنفــس الطريقــة.

الزالــت منظومــة الرتبيــة والتكويــن املغربيــة تجــد صعوبــة
يف تحقيــق األهــداف املســطرة لهــا رغــم التقــدم الــذي حصــل
عــى أكــر مــن صعيــد .وهــو مــا يعكســه ضعــف تعلــات
التالمــذة يف مختلــف األســاك واملســتويات الدراســية .وبهــذا
املعنــى ،الزالــت التفاوتــات بــن أداءات التالمــذة تتســع بحيــث
ليــس للتالمــذة نفــس الحظــوظ .ومــع ذلــك ،ينبغــي تســجيل
أن مســتوى مكتســبات التالمــذة رهــن بالعديــد مــن العوامــل
يف الواقــع ،يســتمر ضعــف املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي
التــي هــي لصالــح فئــة معينــة مــن التالمــذة عــى حســاب فئــة
والثقــايف لــأرسة يف التأثــر عــى مكتســبات التالمــذة ،باألخــص
أخــرى.
مكتســبات تالمــذة الســنة الثالثــة مــن الســلك الثانــوي
متنــح نتائــج الربنامــج الوطني لتقييــم املكتســبات  PNEA2019اإلعــدادي ،ألن املؤسســة التعليميــة تجــد صعوبــة يف تجــاوز
تقييــا ملكتســبات التالمــذة وكفاياتهــم مبرجعيــة الربنامجــن هــذا العائــق ،وبالتــايل إقـرار اإلنصــاف الــذي ال يعنــي يف هــذه
الرســميني لنهايــة الســلكني االبتــدايئ والثانــوي اإلعــدادي بغايــة الحالــة عــدم التمييــز بــن التالمــذة ،بــل املســاواة يف الفــرص
فحــص أداء التالمــذة ومحدداتــه .وتعكــس النتائــج الضعــف املتاحــة .وهــو األمــر الــذي ينجــم عنــه أن التالمــذة الذيــن
امللحــوظ عــى مســتوى مكتســبات جــزء هــام مــن تالمــذة ال يتوفــرون عــى رأســال مــن املــوارد العائليــة ،يواجهــون
التعليــم األســايس بدرجــات تتفــاوت حســب املــواد الدراســية :صعوبــات أثنــاء دراســتهم .وقــد أظهــرت نتائــج الربنامــج
اللغــات ،الرياضيــات ،والعلــوم .وهــو الضعــف الــذي يولــد الوطنــي لتقييــم املكتســبات  PNEA2019أن أداء بعــض
الهــدر املــدريس مــن خــال االنقطــاع والتك ـرار ،مؤث ـرا بشــكل التالمــذة يكــون أحســن مــن أداء تالمــذة آخريــن حــن يكــون
ســلبي عــى اســتمرارية الحيــاة الدراســية للشــباب ،و ُم ْع ِد ًمــا كل املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي والثقــايف آلبائهــم وأوليــاء
الجهــود املبذولــة مــن طــرف الســلطات العموميــة يف مشــاريع أمورهــم مرتفعــا ،وأن أداءهــم ينخفــض حــن ينحــدرون مــن
وســط غــر محظــوظ وقــروي ،ويكــون آباؤهــم وأوليــاء أمورهم
اإلصــاح الرتبــوي املتتاليــة.
غــر متعلمــن وميارســون مهنــة غــر قــارة .وهكــذا يتأثــر أداء
كــا يُظهــر تقييــم الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
التالمــذة ســلبيا بالفــوارق االجتامعيــة التــي تخــرق املجتمــع.
 PNEA2019أيضــا العوامــل التــي تضعــف منظومــة الرتبيــة
والتكويــن ،فثلــث التالمــذة ،وأحيانــا أكــر ال يتوفقــون يف تخضــع املدرســة العموميــة لتأثــر االبتعــاد التدريجــي لــأرس
متابعــة الربنامــج الرســمي ملــواد الســلكني االبتــدايئ والثانــوي املنتميــة إىل الطبقــة الوســطى التــي تتوفــر عــى املســتوى
اإلعــدادي .والحــال أن هــذه الوضعيــة هــي مبثابــة العقــدة الــدرايس الــروري لتتبــع متــدرس أبنائهــا وتأطريهــم ،كــا
الغورديــة بالنســبة للمنظومــة الرتبويــة والتــي ال ميكــن حلهــا تتوفــر عــى املــوارد املاليــة لتضمــن لهــم دعــا مدرســيا مالمئــا،
مــن دون إصــاح عميــق للتعليــم األســايس ،كــا تــويص بذلــك وتلجــأ إىل التعليــم الخصــويص لتدريســهم .وهكــذا تــرك األرس
الرؤيــة االس ـراتيجية لإلصــاح  ،2030-2015وينــص عــى ذلــك التــي لهــا القــدرة عــى االنخ ـراط يف مجهــود تحســن جــودة
التعلــات والتدريــس ،التعليــم العمومــي األســايس.
القانــون اإلطــار .51-17
فاملشــاكل املرتبطــة بالولوجيــة والبنيــات التحتيــة األساســية
وتوافــر املــوارد البرشيــة واملاديــة ،كلهــا تحــث عــى تحســن
العــرض الرتبــوي يف مؤسســات التعليــم العمومــي التــي يــدرس
بهــا تالمــذة غالبيتهــم يعيشــون وضعــا اجتامعيــا واقتصاديــا
غــر مشــجع عــى الدراســة.
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وعــى مســتوى آخــر ،يظهــر هــذا التقريــر أن أداء التالمــذة
املتمدرســن يف القطــاع الخــاص هــو أعــى مــن أداء تالمــذة
القطــاع العمومــي .وينبغــي ،مع ذلك ،اإلشــارة إىل أن مؤسســات
القطــاع الخــاص ليــس لهــا نفــس إكراهــات مؤسســات النظــام
العمومــي .فالقطــاع الخــاص يجهــز مؤسســاته ليجــذب إليهــا
التالمــذة وأرسهــم .كــا أن هــذه املؤسســات تتحكــم يف زمــن

التدريــس بفضــل تعاقدهــا مــع مدرســن ملزمــن باملواظبــة عىل يف التكويــن املهنــي أو يف الحيــاة النشــيطة .فتعميــم التعليــم
الحضــور وباملردوديــة .كــا يســتقطب هــذا القطــاع الفئــات أســاس ذي جــودة يبقــى هــو الــرط الــذي ال غنــى عنــه
االجتامعيــة امليســورة نســبيا واملتعلمــة واملتوفــرة عــى مــوارد لتنميــة قطــاع الرتبيــة يف املجتمــع.
ماليــة ألداء مصاريــف الدراســة والدعــم املــدريس لتعويــض كل
لــن تكــون هــذه الدراســة التقييميــة ذات نفــع إال إذا أنتجــت
ضعــف مــن جهــة املؤسســة التعليميــة .بــل إن بعض مؤسســات
معطيــات وتحليــات ذات مصداقيــة توجــه إىل مختلــف
التعليــم الخصــويص تقــوم بانتقــاء قبــي للتالمــذة لتحافــظ
فاعــي منظومــة الرتبيــة والتكويــن ،وإال إذا مكنــت املســؤولني
عــى مســتوى معــن يضمــن لهــا اختيارهــا مــن طــرف األرس.
الذيــن يتحملــون مســؤولية تســيري قطــاع الرتبيــة والتكويــن
وقــد قــام بســبب كوفيــد  19خــاف بــن املــدارس الخصوصيــة
مــن عنــارص بلــورة سياســة عموميــة وإعــداد خطــط معالجــة
واألرس حــول أداء مصاريــف الدراســة أثنــاء الحجــر الصحــي
وتصويــب.
حيــث طالــب اآلبــاء بالتقليــص مــن قيمــة األداء طــوال هــذه
املــدة بدعــوى أن املؤسســات الخصوصيــة مل تبــق عــى التزامهــا كــا أن هــذا التقييــم موجــه إلخبــار الــرأي العــام واملواطنــن
بالتدريــس الحضــوري ،وبــأن اآلبــاء تكلفــوا هــم بأنفســهم الــذي يتابعــون ســرورة إصــاح املدرســة ،وينخرطــون يف
النقــاش العمومــي حولهــا مــع الحــرص عــى إرســاء قيمــة
بجــزء مــن تدريــس أبنائهــم.
التقييــم وثقافتــه باعتبارهــا أداة لتتبــع التقــدم املتحقــق يف
وكــا متــت اإلشــارة إىل ذلــك مــن قبــل ،فــإن فــارق النتائــج
إطــار طمــوح األمــة يف أن تتوفــر عــى منظومــة تربويــة جيــدة
بــن تالمــذة الســلك الثانــوي اإلعــدادي الذيــن لهــم مســتواى
تســمح برقــي الفــرد واملجتمــع.
ٱجتامعــي وٱقتصــادي عــال وبــن التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل
أرس غــر ميســورة يـراوح مــا بــن  16و 24نقطــة حســب املــواد
الدراســية .فاالنتــاء االجتامعــي يؤثــر عــى أداء التالمــذة،
ويســمح بالقــول إن املؤسســات التعليميــة العموميــة االبتدائيــة
والثانويــة اإلعداديــة ،خصوصــا تلــك املتواجــدة يف األوســاط
الفقــرة والقرويــة ،ال تتوفــر لديهــا دامئــا القــدرة عــى تعويــض
النقــص يف الرأســال االجتامعــي لــدى التالمــذة املنتمــن إىل
العائــات الفقــرة .وألن الرتبيــة تحمــل يف ذاتهــا فكــرة الرقــي
بالــرط االجتامعــي للفــرد مــن خــال تشــجيع تحصيــل
املعــارف ،والعلــم ،واملهــارات التطبيقيــة ،وأســاليب العيــش
واملهــارات االجتامعيــة ،فــإن التحــدي الكبــر للنظــام الرتبــوي
يقــوم عــى تعويــض النقــص الحاصــل لــدى التالمــذة املنتمــن
إىل أرس فقــرة .وقــد أظهــر التدريــس عــن بعــد أن هــؤالء
التالمــذة يعانــون بشــكل مــزدوج :مــن فقرهــم ،ومــن كونهــم
محرومــن مــن االســتئناس باملــوارد الرقميــة والوصــول إليهــا.
إن الخالصــة التــي ميكــن اســتخالصها مــن واقــع الحــال هــذا
هــي أن الرتبيــة هــي البعــد املحــوري واألســايس يف التنميــة
والعدالــة االجتامعيــة ألن املدرســة مل تعــد قــادرة عــى منــح
أغلــب التالمــذة قاعــدة الكفايــات األســاس عــى مســتوى
التعليــم األســايس ،وأصبحــت آلــة إلعــادة إنتــاج التفاوتــات
داخــل املجتمــع .لهــذا يعتــر إمتــام تعميــم التعليــم األســايس
مــع ضــان قاعــدة كفايــات أســاس جيــدة مطلبــا تنمويــا
أساســيا الهــدف منــه متكــن الشــباب مــن كفايــات أساســية
تســمح لهــم مبتابعــة الدراســة دون عوائــق أو تحقيــق ذواتهــم
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الملحقات
جدول  .1نتائج النامذج متعددة املستويات للسنة السادسة ابتدايئ
املعامل (خطأ تقليدي)
عربية

فرنسية

رياضيات

النشاط العلمي

امليزات الشخصبة والسياق العائيل

إناث
املستوى السوسيو اجتامعي والثقايف لألرسة
االنشطة املوازية
منط الحياة
تكنولوجيا االعالم والتواصل
السوابق الدراسية

***5.316
()0.841
***4.274
()0.811
***2.145
()0.402
NS
***1.892
()0.745

***5.507
()0.637
*** 3.1378
()0.462
**0.832
()0.345
**0.658
()0.326
**1.704
()0.713

***2.627
()0.762
***2.870
()0.499
***2.473
()0.377
**0.840
()0.361
**0.940
()0.677

NS
***3.685
()0.485
***1.787
()0.420
NS
NS

التعليم االويل

مل يستفد من التعليم األويل/القرآين
حضانة
مدرسة عمومية
مدرسة خاصة
تكرار
االستاذ والقسم

1.923NS
()1.289
-1.330NS
()1.399
***4.352
()1.547
***-15.856
()0.755

0.298NS
()0.773
-0.569NS
()1.159
*2.744
()1.509
***-7.800
()0.692

NS
NS
NS
***-8.335
()0.677

*1.708
()0.939
-0.701NS
()1.195
-0.129NS
()1.966
***-8.262
()0.840

املستوى التعليمي لألستاذ

أقل من اإلجازة
إجازة فام فوق
تكوين مستمر

NS

NS

NS

NS

**9.590
()4.402

*6.708
()3.988

أقدمية األستاذ

أقل من عرش سنوات
بني  10و 19سنة
بني  20و 29سنة
 30سنة فام فوق
املامرسات البيداغوجية

إدارة السلوك والتحفيز

استعامل تكنولوجيا االعالم والتواصل من طرف األستاذ خالل الدروس

NS

NS

NS

NS

**9.590
()4.402
NS

*6.708
()3.988
NS

***3.347
()1.058
***1.806
()0.508
NS

***4.067
()0.983
***1.280
()0.518
**8.796
()4.321

***13.830
()5.193
***7.647
()0.858
***3.926
()0.562
NS

**14.204
()6.227
NS

**14.204
()6.227
NS
**18.863
()9.498
***5.013
()1.170
***3.506
()0.609
NS
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موارد املدرسة

NS

-

***-11.914
()4.448
NS

NS

البنية التحتية ونوع الولج (مالئم)
نقص يف الحواسيب
حرضي

***7.734
()3.833

البيئة واملناخ الدرايس

**1.239
()0.580
NS

مناخ العدل
مناخ االنتامء

***4.414
()0.347
***-4.655
()0.748
***-1.534
()0.486
***-1.471
()0.630
NS

عالقة األستاذ بالتالمذة (اتفاق)
الشغب الدرايس (غياب ،تأخر ،غش)...
مشاكل العنف املدرك (اعتداء ،تحرش ،تهديد)...
مشاكل العنف املعاش (اعتداء ،تحرش ،تهديد)...
مشاكل اجتامعية (استهالك السجائر ،الكحول واملخدرات)

**1.231
()0.598
NS
NS

NS
***-19.325
()6.278
NS

NS

NS

NS

*1.202
()0.656
**1.425
()0.698
***-2.063
()0.494
NS

NS

NS

***2.584
()0.810
***-3.341
()0.451
NS

***2.641
()0.874
***-4.809
()0.555
***-1.492
()0.560
NS

***-2.627
()0.572
NS

*-1.072
()0.588
***-1.466
()0.534

NS

جدول  .2نتائج النامذج متعددة املستويات للسنة الثالثة إعدادي
املعامل (خطأ تقليدي)
عربية

فرنسية

رياضيات

علوم الحياة واألرض

الفيزياء والكيمياء

امليزات الشخصبة والسياق العائيل

إناث
املستوى السوسيو اقتصادي والثقايف لألرسة
تكنولوجيا االعالم واالتصال

***14.061
()0.797
***5.940
()0.463
NS

***12.652
()0.760
***7.109
()0.459
***2.558
()0.790

NS

NS

NS

***5.185
()0.460
NS

***5.114
()0.496
***-1.386
()0.471

***4.972
()0.533
NS

السوابق الدراسية
التعليم االويل

مل يستفد من التعليم األويل/القرآين
مدرسة عمومية
حضانة-مدرسة خاصة
التكرار

ولولج مؤسسة عمومية خالل االبتدايئ
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***2.250
()0.873
***7.061
()0.977
***-18.269
()0.755
***3.538
()1.220

1.489
()0.923
***4.973
()0.978
***-15.799
()0.740
***-11.630
()1.382
NS

0.158
()0.953
**2.272
()0.943
***-15.113
()0.775
NS
NS

1.333
()1.041
***3.143
1.085
***-14.018
0.771
NS
NS

1.107
()0.989
3.812
()1.056
***-13.497
()0.827
NS
NS

املعامل (خطأ تقليدي)
عربية

فرنسية

رياضيات

علوم الحياة واألرض

الفيزياء والكيمياء

األستاذ والقسم

التكوين األساس (مراكز التكوين البيداغوجي)
املامرسات البيداغوجية
تدبري السلوك والتحفيز
استعامل تكنولوجيا االعالم واالتصال من كرف األستاذ خالل الدرس
حجم القسم (<)35

***5.670
()2.056
NS
***4.137
()0.464
*3.747
()2.044
NS

***5.385
()2.173
***2.732
()0.558
***1.810
()0.465
**-4.865
2.178
***6.670
()2.400

***9.010
()2.357
***4.064
()0.649
***1.957
()0.459
***11.767
()3.083
NS

NS
***2.628
0.788
***3.697
()0.436
NS
NS

***6.682
()2.394
NS
***3.717
0.459
***6.685
()2.127
NS

موارد املؤسسة

البنيات التحتية وطبيعة الولوج
الوسائل االعالميائية
نقص يف عدد القاعات
نقص يف عدد املقاعد املتوفرة
نقص عىل مستوى األطر االدارية
نقص عىل مستوى األساتذة
نقص عىل مستوى الحواسيب
أغلب التالمذة ينحدرون من ارس فقرية

*** 3.728
()0.443
***1.740
()0.372
**-3.962
()1.790
**-4.057
()1.754
NS
NS
**-4.707
()2.110
*-4.167
()2.238

***3.865
()0.480
NS

***1.757
()0.518
NS

NS

NS

NS

NS

***2.784
()0.452
***1.430
()0.437
**-4.466
()2.151
NS

***-7.632
()2.893
NS

NS

NS

**-5.873
()2.475
*-3.884
()2.236
**-5.590
()2.308

NS

**-8.613
()3.748
NS

NS

NS

NS

NS

NS
NS

***2.706
()0.503
*0.863
()0.462
NS
NS

البيئة والجو الدرايس

عالقة األستاذ بالتالمذة (اتفاق)
شغب مدريس (تغيب ،تأخر ،غش)..
مشاكل العنف (اعتداء ،تحرش ،تهديد)..
استهالك السجائر والخمر واملخدرات من طرف التلميذ

***6.721
()0.745
***-3.744
()0.448
***-1.697
()0.503
***-1.777
()0.420

***2.485
()0.679
***-4.395
()0.39
NS
***-1.309
()0.409

***4.524
()0.777
***-3.670
()0.464
***-1.719
()0.484
NS

NS
***-3.648
()0.457
***-1.975
()0.514
*-0.844
()0.447

***3.921
()0.756
***-3.735
()0.471
***-1.216
()0.474
***-1.233
0.442

املصدر :حسابات املؤلفني ،الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعىل للرتبية والتكوين
مالحظة  :يقدم الجدول معامالت النامذج متعددة املستويات واالنحرافات املعيارية (بني قوسني)
*** *,**,تشري إىل مستويات األهمية من  % 1و 5%و  % 10عىل التوايل
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عينة املدارس والتالمذة بالسنة السادسة ابتدايئ
املدرس الجامعاتية
املدارس الخصوصية
املدارس العمومية
املجموع

عدد مدارس العينة

عدد تالميذ العينة

لتالميذ العينة

49
49
500
598

1447
1066
15350
17863

8%
6%
86%
100%

نسبة التالمذة حسب البنية التحتية واملوارد املتوفرة باملدارس الجامعاتية (أجوبة التالمذة)
نعم ()%

ال ()%

78
66
46
50
50
66
75
19
38
80
92
90
93
91
91
15
32

22
34
54
50
50
34
25
81
62
20
8
10
7
9
9
85
68

ملعب رياضة
فضاءاات خرضاء
قاعدة متعددة االستعامالت
قاعة األساتذة
قاعة القراءة
مكتبة
عارض
لوح تفاعيل
انرتنيت
مطعم
فريق األمن
منظفني ومنظفات
مراحيض
ماء صالح للرشب
كهرباء
قاعى متريض
موضع انرتنيت خاص باملؤسسة

خصائص األساتذة باملدارس الجامعاتية
اعىل شهادة اكادميية

البكالوريا
شهادة الدراسات الجامعية او ما يعادلها
إجازة او ما يعادلها
ماسرت او ما يعادله

الولوج للمهنة

خريج مراكز تكوين املعلمني
خريج املراكز الجهوية للرتبية والتكوين
توظيف مبارش
تعاقد مع االكادمييات الجهوية

120
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أستاذ لغة عربية
()%

أستاذ لغة
فرنسية ()%

ستاذ الرياضيات
()%

أستاذ النشاط
العلمي ()%

18
8
67
6

18
8
67
6

13
2
77
8

16
6
71
6

أستاذ لغة عربية
()%

أستاذ لغة
فرنسية ()%

ستاذ الرياضيات
()%

أستاذ النشاط
العلمي ()%

48
22
3
27

44
22
11
22

42
25
11
22

49
22
3
26

التكوين املستمر

عدم االستفادة من التكوين املستمر
املقاربة بالكفاءات
التقييم الرتبوي
املناهج والربامج
ادماج تكنولوجيا االعالم والتواصل
تكوين تكمييل
دعم تربوي
مستجدات تربوية
محاور أخرى

عدد الساعات الفعلية للتدريس يف االسبوع

أقل من  5ساعات
بني  5و 9ساعات
بني  25و 30ساعة
أكرث من  30ساعة
عدد سنزات التدريس

أقل من خمس سنوات
من  5إىل  9سنوات
من سنة  10إىل  14سنة
من  14إىل  19سنة
من  20إىل  24سنة
من  25إىل  29سنة
 35سنة فام فوق

قرب املدرسة من مقر السكن

مستقر باملدرسة التي أدرس بها (سكن وظيفي)
مستقر باملدينة التي توجد بها املدرسة
مستقر بالدوار الذي توجد به املدرسة
مستقر بجامعة ترابية أخرى غري التي توجد بها املدرسة

أستاذ لغة عربية
()%

أستاذ لغة
فرنسية ()%

ستاذ الرياضيات
()%

أستاذ النشاط
العلمي ()%

58
24
21
14
21
13
21
17
17

57
28
18
15
11
15
10
20
19

55
28
18
15
13
15
10
20
19

57
25
23
15
17
11
22
17
18

أستاذ لغة عربية
()%

أستاذ لغة
فرنسية ()%

ستاذ الرياضيات
()%

أستاذ النشاط
العلمي ()%

2
6
89
3

0
4
90
7

0
6
87
7

2
6
87
4

أستاذ لغة عربية
()%

أستاذ لغة
فرنسية ()%

ستاذ الرياضيات
()%

أستاذ النشاط
العلمي ()%

38
17
3
16
9
18
0

47
14
8
16
8
3
4

47
14
8
13
8
6
4

39
17
3
14
9
18
0

أستاذ لغة عربية
()%

أستاذ لغة
فرنسية ()%

ستاذ الرياضيات
()%

أستاذ النشاط
العلمي ()%

4
61
9
26

3
61
9
26

3
60
9
27

4
59
10
27
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خصائص مديري املدارس الجامعاتية
السن

()%

من  30إىل  34سنة
من  35سنة إىل  39سنة
من  40إىل  44سنة
من  45إىل  49سنة
من  50إىل  54سنة
من  55إىل  59سنة
أكرث من  60سنة

4
10
19
8
19
32
8

اعىل شهادة محصل عليها

()%

البكالوريا
إجازة او ما يعادلها
ماسرت او ما يعادله
دكتوراه او ما يعادلها

12
78
5
4

اعىل شهادة مهنية

مل أحصل أبدا عىل شهادة مهنية
شهادة مركز تكوين املعلمني
شهادة املراكز البيداغوجية الجهوية
دبلوم مدرسة تكوين االساتذة
شهادة الكفاءة املهنية للتعليم الثانوي
شهادة التأهيل (املراكز الجهوية للرتبية والتكوين)
دبلوم مستشار يف التوجيه الرتبوي
شهادة مفتش
شهادة مستشار يف التخطيط
شهادة مفتش التوجيه
شهادة مفتش التخطيط
شهادة سلك تكوين أطر اإلدارة البيداغوجية
تكوين مستمر قبل التكلف مبهام االدارة

مل أستفد من تكوين مستمر قبل تكليفي مبهام االدارة
التدبري اإلداري واملايل للمؤسسات التعليمية
مرشوع املؤسسة
تدبري معتمد عىل النتائج
رشاكة
تدبري تشاريك
إعالميات
استعامل تطبيق مسار MASSAR
الوثريات الدراسية
الحياة املدرسية
الخريطة املدرسية
النصوص القانونية والتنظيمية
تدبري استعامالت الزمن
تقنيات التواصل
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نعم ()%

ال ()%

0
88
17
0
0
5
0
0
0
0
2
43

100
12
83
100
100
95
100
100
100
100
98
57

نعم ()%

ال ()%

14
72
74
67
64
65
68
61
49
78
37
68
43
68

86
28
26
33
36
35
32
39
51
22
63
32
57
32

تكوين مستمر بعد التكليف مبهام اإلدارة

مل استفج من تكوين مستمر قبل تكليفي مبهام االدارة
التدبري اإلداري واملايل للمؤسسات التعليمية
مرشوع املؤسسة
تدبري معتمد عىل النتائج
رشاكة
تدبري تشاريك
إعالميات
استعامل تطبيق مسار MASSAR
الوثريات الدراسية
الحياة املدرسية
الخريطة املدرسية
النصوص القانونية والتنظيمية
تدبري استعامالت الزمن
تقنيات التواصل

نعم ()%

ال ()%

68
31
52
52
32
33
23
23
60
15
35
26
31
37

32
69
48
48
68
67
77
77
40
85
65
74
69
63

قرب املدرسة من مقر السكنى

()%

مقيم باملدرسة التي أديرها (سكن وظيفي)
مقيم باملدينة التي تقع فيها املدرسة
مقيم بالدوار الذي توجد فيه املدرسة
مقيم بجامعة أخرى غري التي تقع فيها املدرسة

39
8
8
45

عدد سنوات االقدمية يف منصب املدير

()%

أقل من  5سنوات
من  5إىل  9سنوات
من  10إىل  14سنة
من  15إىل  19سنة

54
25
9
12

عدد سنوات االقدمية يف منصب املدير باملؤسسة الحالية

()%

أقل من  5سنوات
من  5إىل  9سنوات
من  10إىل  14سنة
من  15إىل  19سنة

75
22
2
2
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لذكر هذا التقرير:
الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
حتت إدارة رحمة بورقية ومبساهمة العربي كراني ،محمد زرنني ،أمينة بنبيكة ،سناء الشدادي ،سارة بوحزامة ،فاطمة برحو،
البرنامج الوطني لتقييم املكتسبات لتالمذة السنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي إعدادي .PNEA 2019
تقرير حتليلي ،دجنبر .2021

ترجمة وتصحيح وتنسيق وتصميم ونشر:
محمد زرنني ،فوزية عدي ،زكرياء بدري

إدخال عدة البرنامج يف املنصة الرقمية وتنظيم املعطيات وتخزينها:
قطب النظم املعلوماتية
شعبة النمذجة واألبحاث والتحليل اإلحصائي
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تقرير تحليلي

