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مقدمة
كان تعميــم التعليــم األســايس ،منــذ اســتقالل البــاد ،هدفــا
ينبغــي تحقيقــه .وكانــت التجمعــات الحرضيــة والبلــدات ذات
الســكن املجمــع هــي أول من اســتفادت مــن املدارس املســتقلة
التــي انتــرت يف األوســاط الحرضيــة والقرويــة .ولتغطيــة
القــرى والبلــدات واملداشــر القرويــة النائيــة ذات الكثافــة
الســكانية الضعيفــة ،اعتمــد قطــاع الرتبيــة الوطنيــة سياســة
تجســد تعميــم التعليــم ،واختــار تنظيــاً حســب القطاعــات
املدرســية بحيــث يتألــف كل واحــد منهــا مــن مدرســة أم
(املدرســة املركزيــة) وعــدة مــدارس فرعيــة تابعــة لهــا ،تقــع
يف الدواويــر املجــاورة ،وتتوفــر عــى عــدد قليــل مــن األقســام
الدراســية .وكان الهــدف مــن ذلــك هــو توفــر عــرض تربــوي
يســتفيد منــه القطــاع برمتــه .وقــد مكنــت هــذه السياســة مــن
تقريــب املدرســة مــن ســكان املناطــق األكــر عزلــة ،وتعميــم
التعليــم االبتــدايئ تعميــا فعليــا.
غــر أن تطــور النظــام التعليمــي ومقتضيــات تنفيــذ امليثــاق
الوطنــي للرتبيــة والتكويــن خــال العرشيــة األوىل مــن األلفيــة
الثانيــة ،رسعــان مــا شــكك يف جــودة املــدارس الفرعيــة ويف
فعاليتهــا ونجاعتهــا .وقــد اعتــر هــذا األمــر عالمــة عــى قصــور
يف الرتبيــة خــال عرشيــة امليثــاق .ولتحســن العــرض املــدريس،
نــص الربنامــج االســتعجايل املعتمــد يف عــام  2009عــى التخــي
تدريجيــاً عــن منــوذج املــدارس الفرعيــة واســتبداله بنمــوذج
جديــد ،هــو منــوذج املــدارس الجامعاتيــة .وال تــزال فكــرة
املــدارس الجامعاتيــة باعتبارهــا منوذجــا ملعالجــة القصــور
الحاصــل يف جــودة الرتبيــة وتطورهــا يف املناطــق القرويةقامئــة
يف ظــل اإلصــاح الحــايل .

عــى «توســيع نطــاق تجربــة املــدارس الجامعاتيــة ،وال ســيام
يف الوســط القــروي ،والعمــل عــى تطويرهــا ،ودعمهــا ،والرفــع
مــن أدائهــا يف إطــار اتفاقيــات الرشاكــة بــن الدولــة والجامعــات
الرتابيــة ،واملؤسســات العموميــة ،وجمعيــات املجتمــع املــدين،
والقطــاع الخــاص»((( .وهكــذا ،ركــزت النصــوص التــي تؤطــر
اإلصــاح عــى هــذا النمــوذج بغيــة االرتقــاء بالرتبيــة يف الوســط
القــروي.
ويف إطــار تطبيــق اإلصــاح ،يحــدد اإلطــار املرجعــي للمــدارس
الجامعاتيــة الــذي وضعتــه وزارة الرتبيــة الوطنيــة ســنة 2017
مراحــل تطويــر هــذه املــدارس ،والخدمــات التــي يتعــن عليهــا
تقدميهــا للتالمــذة .وقــد عهــد للمرحلــة األوىل بتوفــر وســائل
النقــل ،ومطاعــم مدرســية دون داخليــة .ويوضــح النــص
جيــدا أن الهــدف هــو التوفــر عــى مــدارس تقــدم الخدمــات
االجتامعيــة والبيداغوجيــة الرئيســية قصــد التخلــص التدريجــي
مــن املــدارس الفرعيــة((( .وهكــذا ،فــإن مبــدأ منوذج «املدرســة
الجامعاتيــة» يقــوم عــى تجميــع التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل
نفــس الجامعــة الرتابيــة داخــل مدرســة واحــدة تتوفــر عــى
بنيــة تحتيــة أساســية (الكهربــاء ،وميــاه الــرب ،والــرف
الصحــي ،والطريــق ،ومــا إىل ذلــك) ،وتوفــر الدعــم االجتامعــي
الــازم لهــم (داخليــة ،ومطاعــم مدرســية ،ونقــل مــدريس،
وبرنامــج تيســر ،والســكن الوظيفــي لألســاتذة واملوظفــن
اإلداريــن)((( .وبالرجــوع إىل مواصفــات هــذا النمــوذج ،ميكــن
أن نتســاءل اآلن حــول مــدى النجــاح يف تحقيقــه ،وحــول
اإلكراهــات التــي تحــد مــن إســهامه يف تعميــم تربيــة جيــدة
عــى جميــع األطفــال ،يف وقــت يجــري فيــه تنفيــذ اإلصــاح
الــذي دعــت إليــه الرؤيــة االســراتيجية  ،2030-2015والــذي
ينظمــه القانــون اإلطــار .17-51

وبالفعــل ،تدعــو الرؤيــة االسـراتيجية إىل «تخصيــص التمــدرس
بالوســط القــروي (واملناطــق ذات الخصــاص) بتمييــز
إيجــايب(((»؛ كــا تــويص ب «العمــل عــى تقييــم تجربــة املدارس أنجــز هــذا التقييــم بالرجــوع إىل توصيــة الرؤيــة االس ـراتيجية
الجامعاتيــة مــن أجــل تطويرهــا واالرتقــاء بأدائهــا» ،و«تحقيــق الخاصــة «بالعمــل عــى تقييــم تجربــة املــدارس الجامعاتيــة
املســاواة بــن الجنســن»((( .وينــص القانــون اإلطــار ،بــدوره ،مــن أجــل تطويرهــا واالرتقــاء بأدائهــا» .وهــو يهــدف إىل تقديــر
 . 1الرؤية االسرتاتيجية ،الرافعة 3
 . 2الرؤية االسرتاتيجية ،الرافعة 15
 . 3مبوجب القانون اإلطار  ،17-51الفصل  4البند 20
 . 4وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل ،اإلطــار املرجعــي الخــاص باملــدارس االبتدائيــة الجامعاتيــة ،مذكــرة موجهــة ملديــري األكادمييــات
بتاريــخ  25يوليــوز 2017
 . 5نفس املذكرة.
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أداء املــدارس الجامعاتيــة يف عالقتــه مبســتوى تحصيــل التالمذة ،وهكــذا مكنــت خطــة أخــذ عينــة هــذه الدراســة (أي دراســة
والوقــوف عــى خصوصياتهــا .وقــد أدمــج تصــور الربنامــج الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات  )2019مــن إنجــاز تقييــم
الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019يف مخططــه املنهجــي الرتكيز مقــارن بــن املــدارس الجامعاتيــة واملــدارس الفرعيــة.
عــى املــدارس الجامعاتيــة ،وتقديــم صــورة واضحــة عنهــا.
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تقرير موضوعاتي

المنهجية
يف اختيــار العينــة ،خصصــت الدراســة األوىل التــي قــام بهــا األمثــل والعقــاين للمــوارد البيداغوجيــة واملاليــة املتاحــة.
الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات )PNEA_2019( ،عينــة
أمــا الجــزء الثــاين فيحلــل البيانــات اســتنادا ً إىل نتائــج دراســة
لطبقــة رصيحــة مــن املــدارس الجامعاتيــة ،فضــا عــن عينــة
 ،PNEA2019وخاصــة منهــا البيانــات املتعلقــة بأجوبة التالمذة
فرعيــة ممثلــة لتالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ املتمدرســن
واألســاتذة ومديــري املــدارس عــن أســئلة االســتامرة التــي
يف تلــك املــدارس ،والبالــغ عددهــم  1 447تلميــذا وتلميــذة
تتنــاول الســياق .وهــو يقــدم تحليـاً وصفيـاً للمــوارد املاديــة
موزعــن عــى  49مدرســة.
والبيداغوجيــة والتكنولوجيــة لــكل مــن املــدارس الجامعاتيــة
وباإلضافــة إىل ذلــك ،أُدمجــت  68مدرســة فرعيــة تضــم  1469واملــدارس الفرعيــة .ويصــف هــذا القســم ،أيض ـاً ،املواصفــات
تلميــذا ً وتلميــذة يف العينــة الوطنيــة التــي تــم الحصــول عليهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة للفاعلــن يف هــذه املــدارس (التالمــذة،
اعتــادا عــى تصميــم عينــات متعــددة الدرجــات (مــدارس ،واألســاتذة ،واملديــرون) ،واملامرســات الرتبويــة والتدبرييــة ،فضالً
وأقســام ،وتالمــذة)؛ مرتبــة بشــكل رصيــح حســب الجهــة ،عــن املناخ املــدريس واملشــاكل املدرســية واالجتامعيــة .ويتضمن
وبشــكل ضمني حســب الوســط .وتــم اختيــار املدارس بواســطة هــذا الجــزء ،زيــادة عــى ذلــك ،مقارنــة بــن العــرض املــدريس يف
ســحب يتناســب مــع حجمهــا ،كــا تــم اختيــار قســم واحــد يف كل مــن املــدارس الجامعاتيــة واملــدارس الفرعيــة.
كل مدرســة بواســطة ســحب عشــوايئ بســيط .ويشــكل جميــع
يحلــل الجــزء الثالــث مســتويات الكفايــات املنجــزة باســتخدام
تالمــذة القســم الــذي تــم انتقــاؤه جــزءا مــن العينــة موضــوع
منــوذج اإلجابــة عــن البنــود ( )TRIالســتخالص الــدروس
التقييــم((( .ولذلــك ميكــن اعتبــار عينــة املــدارس الفرعيــة
املناســبة مــن التحليــل .ويســلط التحليــل الوصفــي للمكتســبات
دالــة مبــا فيــه الكفايــة لتوفــر عنــارص املقارنــة مــع املــدارس
الضــوء عــى كفايــات التالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة يف
الجامعاتيــة.
اللغتــن العربيــة والفرنســية ،والرياضيــات ،والنشــاط العلمــي.
يهــدف هــذا التقريــر املوضوعــايت الــذي يركــز عــى املــدارس ويف إطــار تحليــل مكتســبات التالمــذة ،متــت املقارنــة بــن
الجامعاتيــة ،ويكمــل التقريــر التحليــي ،إىل اســتخدام البيانــات مردوديــة املــدارس الجامعاتيــة ومردوديــة املــدارس الفرعيــة.
املســتقاة مــن الدراســة  PNEA 2019لتقييــم هــذا النمــوذج
ويحــدد الجــزء الرابــع الــدروس املســتخلصة مــن تحليــل
الجديــد للوحــدات املدرســية مــن خــال مقارنتــه باملــدارس
البيانــات املتعلقــة باملــدارس الجامعاتيــة ،والتــي متكــن مــن
الفرعيــة.
الوقــوف عــى مكتســبات تطبيــق هــذا النمــوذج ونواقصــه،
تتنــاول األســئلة التــي يجيــب عنهــا هــذا التقريــر التقييمــي واإلحاطــة باإلكراهــات التــي يواجههــا ،وجــرد التحديــات التــي
أساســا الخصائــص التــي تتميــز بهــا املــدارس الجامعاتيــة يتعــن عليــه رفعهــا ،وتحديــد آفــاق تطــوره مــن أجــل ضــان
عــن املــدارس الفرعيــة مــن حيــث البنيــة التحتيــة ،واملنــاخ تربيــة جيــدة للتالمــذة  ،واملســاهمة ،مــن خــال ذلــك ،يف
املــدريس ،وتحصيــل التالمــذة .ويســاعد هــذا التقييــم ،أيضــاً ،إنصــاف الوســط القــروي ،ومتكــن املــدارس مــن ترســيخ أقدامهــا
عــى التعــرف عــى التحديــات التــي تواجههــا هــذه املــدارس ،يف الوســط القــروي.
والــدور الــذي ميكــن أن تقــوم بــه يف تحســن جــودة التعليــم
يف الوســط القــروي.
يتكون هذا التقرير من أربعة أجزاء:
يعالــج الجــزء األول تطــور املــدارس الفرعيــة ،ومســاهمتها
يف تعميــم التمــدرس يف العــامل القــروي ،وبالتــايل ،يف التنميــة
املحليــة .ويحــدد ،أيضــا ،اإلكراهــات املتصلــة بجــودة التعليــم،
واإلنصــاف ،وتكافــؤ الفــرص التعليميــة؛ فضــا عــن االســتخدام

 . 1انظر التقرير املنهجي لـ PNEA
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الفصل األول.
من المدرسة الفرعية إلى المدرسة الجماعاتية
يف عــام  ،1975مل يكــن يــأوي ســوى ثلــث تالمــذة التعليــم
االبتــدايئ ( .)34%ويتعــارض هــذا املعطــى مــع البنيــة الســكانية
التــي كانــت تتكــون يف ذلــك الوقــت مــن  62%مــن الســكان
القرويــن ،مقابــل  38%فقــط مــن ســكان املــدن.

يف مواجهــة ضغــط التطــور الدميغـرايف املتســارع ،كان مخططــو
الرتبيــة مهتمــن دامئــا مبقاربــة الطلــب االجتامعــي عــى الرتبيــة
يف مجــال الحصــول عــى التعليــم وتعميمــه .وقــد أدت هــذا
املقاربــة إىل سياســة ســاعدت تدريجيــا عــى تلبيــة هــذا الطلب
يف جميــع األقاليــم ،اســتنادا أساســا إىل بيانــات الدميغرافيــة
أســهمت املــدارس الفرعيــة إســهاما كبـرا يف تعميــم التعليــم
املدرســية ،وال ســيام عــدد األطفــال البالغــن ســن التمــدرس،
يف الوســط القــروي.
ومعــدالت التدفــق املتصلــة بالنجــاح ،والتكــرار ،والتــرب
ومــن أجــل تغطيــة أكــر توازنــا لجميــع أنحــاء الـراب الوطنــي
املــدريس.
بالوحــدات املدرســية ،أنشــئت مكاتــب إقليميــة للخريطــة
وقــد أثــرت اإلكراهــات التــي تواجــه بعــض املناطــق الرتابيــة
املدرســية ســنة  ،1975وأســندت إليهــا ،يف جملــة أمــور أخــرى،
عــى هــذه اإلرادة السياســية ملســاعدة الســاكنة عــى ولــوج
مهمــة إنجــاز دراســات خرائطيــة ودميغرافيــة ،وخاصــة يف
الرتبيــة .ففــي املناطــق القرويــة ،التــي تتميــز بتشــتت الســكن،
األوســاط القرويــة التــي تعــاين مــن خصــاص يف التمــدرس.
والظــروف املعيشــية الهشــة ،فضــا عــن غيــاب البنيــات
وقــد مكنــت تلــك الدراســات مخططــي الرتبيــة مــن تحديــد
التحتيــة األساســية (ميــاه الــرب ،والكهربــاء ،ومحدوديــة
أرس األطفــال القرويــن البالغــن ســن التمــدرس ،والقيــام ،تبعــا
العــرض املــدريس) ،اختــار مخططــو الرتبيــة يف مرحلــة أوىل،
لذلــك ،باختيــار عقــاين ملواقــع بنــاء الوحــدات املدرســية يف
ويف املناطــق القرويــة التــي يوجــد فيهــا عــدد محــدود مــن
الوســط القــروي.
التالمــذة ،بنــاء وحــدات مدرســية تضــم قســا دراســيا واحــدا
إىل ثالثــة أقســام؛ ويقــدم فيهــا تعليــم متعــدد املســتويات .وهكــذا ،فــإن الخريطــة املدرســية تُربمــج إنشــاء وحــدات
وتقــع هــذه الوحــدات املدرســية املعزولــة واملعروفــة باســم مدرســية كاملــة البنيــة يف كل التجمعــات الســكانية التــي
«املــدارس الفرعيــة» يف الدواويــر املجــاورة ملدرســة أم ،تســمى تــأوي  300ســاكنا فأكــر؛ وتــزود الدواويــر واملداشــر التــي يقــل
املدرســة املركزيــة .وتتبــع تلــك املــدارس الفرعيــة للمدرســة عــدد ســكانها عــن هــذه العتبــة بأقســام فرعيــة تابعــة ملدرســة
املركزيــة مــن الناحيــة اإلداريــة .وهــذا مــا يشــار إليــه باســم مركزيــة.
القطــاع املــدريس.
وهكــذا ،توســع عــدد الوحــدات املدرســية الجديــدة يف الوســط
القــروي ،وتضاعــف ،نتيجــة ذلــك ،عــدد األقســام الدراســية يف
 .1مساهمة المدارس الفرعية في تعميم
هــذا الوســط خمــس مـرات تقريبــا ،إذ انتقل من  11 013قســم
التعليم االبتدائي في الوسط القروي
مكّنــت املــدارس الفرعيــة تدريجي ـاً عــددا ً كب ـرا ً مــن األطفــال يف عــام  1976/1975إىل 55 143قســم يف ســنة .2019/2018
القرويــن مــن االســتفادة مــن التعليــم االبتــدايئ عــن قــرب.
وتظهــر املعطيــات تطــورا تدريجيــا .وعــى الرغــم مــن أن عدد
امللتحقــن باملــدارس االبتدائيــة قــد تضاعــف خمــس مــرات
تقريبــا ،وانتقــل مــن  318 995يف عــام  1956إىل 1 547 647يف
عــام  ،1975فــإن ســكان الحــوارض هــم الذيــن اســتفادوا بشــكل
أكــر خــال هــذه الفــرة مــن توســع التعليــم ،وذلــك عــى
حســاب األطفــال القرويــن .وبالفعــل ،فــإن الوســط القــروي
الــذي بلــغ فيــه عــدد التالمــذة  501 919تلميــذا ً وتلميــذة
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رسم بياين  .1تطور األقسام الدراسية يف الوسط القروي
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والواقــع أن إنشــاء املــدارس الفرعيــة يف الدواويــر النائية بشــكل
متزايــد هــو الــذي أســهم يف تطويــر العــرض املــدريس يف املناطق
القرويــة .ذلــك أن عــدد املــدارس الفرعيــة قــد تضاعــف ثــاث
م ـرات ،وانتقــل مــن أقــل مــن  4 000مدرســة فرعيــة يف ســنة
 1976/1975إىل 13 401مدرســة فرعيــة ســنة .2010/2009
وبعــد هــذه الفــرة ،بقــي عــدد تلــك املــدارس مســتقرا عمليــا،
بــل ويشــهد تراجعــا طفيفــا مــن ســنة إىل أخــرى .وميكن تفســر

ذلــك بدخــول الربنامــج االســتعجايل حيــز التنفيــذ الــذي دعــا،
ضمــن أمــور أخــرى ،إىل اإلغــاق التدريجــي للمــدارس الفرعيــة،
وتعويضهــا مبــدارس جامعاتيــة داخــل الجامعــات القرويــة يتــم
تجهيزهــا بالبنيــة التحيــة األساســية الرضوريــة (الكهربــاء ،ومياه
الــرب ،والطريــق ،واملســتوصف ،ســوق ،إلــخ ).مــع متتيعهــا
بتدبــر تشــاريك ،ودعــم اجتامعــي مالئــم (الســكن ،واملطاعــم
املدرســية ،والنقــل املــدريس ،وســكنيات وظيفيــة لألســاتذة).

رسم بياين  .2تطور املدارس الفرعية يف الوسط القروي
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وقــد أســهم تطويــر العــرض املــدريس يف الوســط القــروي ،وال لزمهــا مــن «أقســام فرعيــة» ،إســهاماً كبـرا ً يف تعميــم التعليــم
ســيام مــن خــال توســيع شــبكة القطاعــات املدرســية ،ومــا االبتــدايئ عــى جميــع األطفــال املغاربــة.
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رسم بياين  .3تطور املسجلني الجدد القرويني يف السنة األوىل ابتدايئ
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املصدر :إحصاء مدريس  /وزارة الرتبية الوطنية

زاد عــدد املســجلني الجــدد يف الوســط القــروي يف الســنة
األوىل مــن التعليــم االبتــدايئ بأكــر مــن الضعــف،
وانتقــل مــن  90 295ســنة  1972/1971إىل 228 467عــام
 .1983/1982لكــن ،مــع اعتــاد مخطــط التقويــم الهيــكيل
ســنة  ،1983انخفــض عــدد أولئــك التالمــذة إىل154 296
تلميــذا ً وتلميــذة ســنة  ،1985/1984وهــو مــا يعنــي انخفــاض
عــدد القرويــن املســجلني يف الســنة األوىل مــن التعليــم االبتدايئ
بالثلــث تقريبــا باملقارنــة مــع مــا كان عليــه األمــر قبــل ذلــك
بعامــن .وعــى الرغــم مــن أن عــدد املســجلني الجــدد القرويــن
يف الســنة األوىل ابتــدايئ قــد اســتأنف مســاره التصاعــدي بعــد
ذلــك ،فإنــه كان يجــب انتظــار ســنة  1992/1991ليصــل إىل مــا
كان عليــه عــام .1983/1982
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مــع توســيع إمكانيــة االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة عــام
 1998/1997لتشــمل األطفــال الذيــن تبلــغ أعامرهم  6ســنوات،
زاد عــدد األطفــال القرويــن الجــدد املســجلني يف الســنة األوىل
مــن التعليــم االبتــدايئ (التــي تضــم مــن اآلن فصاعــدا
فوجــن عمريــن (أي فــوج  6ســنوات وفــوج  7ســنوات)
ليصــل إىل 338 937تلميــذا ً وتلميــذة يف عــام .2003/2002
وبعــد هــذه الفــرة ،أخــذ عــدد املســجلني الجــدد يف الســنة
األوىل يســتقر ،بــل وينخفــض .ويرجــع ذلــك إىل تأثــر الفــوج
(املســجلون الجــدد الذيــن تصــل أعامرهــم  6ســنوات وال تزيــد
عــن  7ســنوات) ،وإىل زيــادة عــدد األطفــال الذيــن التحقــوا
باملدرســة.

رسم بياين  .4تطور أعداد التعليم االبتدايئ يف الوسط القروي
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وخــال التســعينات مــن القــرن املــايض ،اســتأنف عــدد التالمذة
القرويــن يف االبتــدايئ مســاره التصاعــدي ،وبلــغ  2002607ســنة
 .2003/2002وبعــد ذلــك ،ظلــت تقلبــات تلــك األعــداد غــر
دالــة نظـرا الســتقرار بنيــة األعــار يف التعليــم االبتــدايئ ،والتــي
تخــص أساســا الفئــة العمريــة  11-6ســنة ،بــدال مــن  12-6ســنة
يف الســابق (أي بفــوج أقــل).

عمومــا ،آتبــع تطــور االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة يف الوســط
القــروي نفــس املنحنــى الــذي تبعــه تطــور املــدارس الفرعيــة.
وهكــذا ،عرفــت تلــك األعــداد منــوا مضطــردا ،وانتقلــت مــن
 378 000ســنة  1971/1970إىل 1 149 000ســنة 1984/1983؛
ثــم انخفضــت بعــد ذلــك حتــى بلغــت  834 086تلميــذا ً
وتلميــذة ســنة  ،1990/1989أي بنقصــان قــدره ربــع عــدد
التالمــذة املحصيــن قبــل خمــس ســنوات.

رسم بياين  .5تطور أعداد املدارس الفرعية
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والواقــع أن التالمــذة الذيــن يدرســون يف املــدارس الفرعيــة دواويرهــم ومنازلهــم لاللتحــاق باملدرســة.
ميثلــون أكــر مــن نصــف التالمــذة يف الوســط القــروي .لكــن
• مواد البناء املرضة بالصحة
نســبتهم عرفــت انخفاضــا مضطــردا خــال هــذا العقــد،
وانتقلــت مــن  55%يف ســنة  2011/2010إىل 50%يف عــام ألســباب اقتصاديــة وإكراهــات وآجــال اإلنجــاز ،كث ـرا مــا يتــم
 .2019/2018ويعــود ذلــك ،ضمــن أمــور أخــرى ،إىل السياســة اللجــوء لبنــاء املــدارس الفرعيــة إىل البنــاء الجاهــز الــذي ال
املعتمــدة منــذ ســنة  ،2009والتــي متثلــت يف االســتعاضة يفــي مبعايــر الســامة .ويشــكل هــذا البنــاء واألسبســتوس
التدريجيــة عــن املــدارس الفرعيــة باملــدارس الجامعاتيــة .الرخيــص والقابــل للرتكيــب بســهولة ،خطـرا مؤكــدا عــى صحــة
التالمــذة واألســاتذة عندمــا تتحلــل أليــاف مــواده ،وتنتــر يف
 .2حدود واختالالت المدارس الفرعية
الهــواء املحيــط .وميكــن أن يحــدث ذلــك عندمــا تتدهــور مــادة
تعــاين املــدارس الفرعيــة مــن اختــاالت هيكليــة تتصــل مــن املــواد (بســبب التــآكل أو تــرب امليــاه  ،)...ولكــن ،بشــكل
أساســاً بالظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة غــر املواتيــة خــاص ،أثنــاء أعــال الصيانــة أو اإلصــاح أو البنــاء أو الهــدم
ملعظــم البلــدات القرويــة.
التــي ميكــن أن تولــد تركي ـزات مهمــة لألليــاف يف الهــواء.
مــن بــن االختــاالت التــي تعــاين منهــا املــدارس الفرعيــة ،ال بــد وعــى الرغــم مــن أن وزارة الرتبيــة الوطنيــة قــد توقفــت
مــن اإلشــارة إىل مــا يــي:
عــن اللجــوء إىل البنايــات الجاهــزة منــذ عــام  1997لتجنــب
األخطــار املذكــورة ،فــإن األسبســتوس ال يــزال موجــودا يف
• مواقع غري مالمئة
املــدارس الفرعيــة القدميــة ،ومــا يـزال احتــال الخطــر قامئــا يف
بســبب اإلكراهــات املتعلقــة بتوافــر األرايض ،وتضــارب مصالــح تلــك البنايــات املتقادمــة واملرتديــة.
الدواويــر املســتفيدة ،أو بســبب اإلكراهــات التقنيــة بــكل
بســاطة ،اضطــر قطــاع الرتبيــة الوطنيــة إىل إنشــاء بعــض • سكن وظيفي غري كاف
املــدارس الفرعيــة بعيــدا عــن دواويــر الســكان ،ويف أماكــن ويف غيــاب الســكن الوظيفــي أو مســاكن لإليجار ،يجد األســاتذة
غالبــا مــا تكــون غــر مواتيــة :عــى ضفــاف األنهــار ،أو مبحــاذاة العاملــون يف بعــض املــدارس الفرعيــة صعوبــة يف التنقــل بــن
املقابــر ،أو يف أماكــن يصعــب الوصــول إليهــا ،إلــخ .وإذا كانــت املدرســة ومقـرات ســكناهم .ويســتخدم بعــض هــؤالء األســاتذة
تلــك الوحــدات املدرســية تبعــد أحيانــا بنفــس املســافة تقريبــا األقســام الدراســية لإلقامــة ،وإعــداد وجبــات الطعــام .ومل يبــدأ
مــن مختلــف الدواويــر املســتفيدة ،فــإن األماكــن املهجــورة إدمــاج الســكن الوظيفــي لفائــدة األســاتذة يف املــدارس الفرعيــة
واملعزولــة اجتامعيــا التــي تقــع فيهــا تشــكل تهديــدات ألمــن تدريجي ـاً إال يف أواخــر الثامنينــات مــن القــرن املــايض ،مبعــدل
وســامة التالمــذة واألســاتذة عــى الســواء ،وتعرضهــم بشــكل ســكن يف مدرســة واحــدة مــن كل أربــع مــدارس فرعيــة.
خــاص للرسقــة ،واالعتــداءات ،واالغتصــاب ،والــكالب املســعورة،
صحيــح أن توافــر الســكن الوظيفــي ال يضمــن لوحــده الفعالية
ولدغــات الثعابــن والعقــارب والح ـرات الســامة ،فضــا عــن
املهنيــة لألســاتذة العاملــن يف املــدارس الفرعيــة ،ولكنــه ميكــن،
املشــاكل الناجمــة عــن ســوء األحــوال الجويــة ،كاألمطــار
عــى األقــل ،مــن الحــد مــا يؤثــر ســلباً يف صــورة األســتاذ
الغزيــرة ،والفيضانــات ،والثلــوج وموجــات الحــرارة املفرطــة.
عــى املســتويات املعنويــة واالجتامعيــة والرتبويــة ،ويف أدائــه
تــم بنــاء مــدارس فرعيــة أخــرى عــى طــول بعــض الطــرق ومردوديتــه.
الكبــرة ،بعيــدا عــن الســكان املســتهدفني .تــم ذلــك تســهيال
• ضعف اإلرشاف الرتبوي واإلداري عن قرب
لعمليــة بنائهــا فقــط .ولقــد كانــت مــواد البنــاء املســتخدمة،
(وهــي يف هــذه الحالــة املــواد الجاهــزة  -)le préfabriquéعــى الرغــم مــن أن الخريطــة املدرســية قــد قلصــت حجــم
التــي يتطلــب نقلهــا وجــود طــرق أو مســالك معبــدة وصالحــة القطاعــات املدرســية تدريجيـاً لينتقــل مــن اثنــي عــر مدرســة
لعبــور اآلالت والشــاحنات هــي التــي أملــت تلــك الخيــارات .فرعيــة يف الســابق إىل ثالثــة مــدارس فرعيــة فقــط لــكل مدرســة
وعــى الرغــم مــن االمتيــاز الــذي يشــكله بنــاء مــدارس فرعيــة أم (املدرســة املركزيــة) يف الوقــت الحــارض ،فــإن مشــكلة
بالقــرب مــن الطــرق الكبــرة ،فــإن الخطــر يبقــى دامئـاً موجــودا ً اإلرشاف الرتبــوي واإلداري عــى تلــك املــدارس ال ت ـزال قامئــة.
بالنســبة لألطفــال الذيــن يضطــرون إىل االبتعــاد نســبياً عــن
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تقرير موضوعاتي

وبالفعــل ،فنظــرا لبعــد تلــك املــدارس وصعوبــات الوصــول
إليهــا ،ولعــدم وجــود طــرق معبــدة للســيارات أحيانــا ،فــإن
زيــارات املفتشــن لألســاتذة الذيــن ميارســون يف بعــض املــدارس
الفرعيــة املعزولــة تبقــى نــادرة .وألن مهمــة املفتــش الرتبــوي
ال تقتــر عــى مراقبــة االمتثــال للمناهــج الدراســية ،وامنــا
تشــمل أيضــا تقديــم املشــورة والدعــم الرتبــوي لألســاتذة ،وال
ســيام ألولئــك الذيــن تــم تعيينهــم حديثـاً يف املــدارس الفرعيــة،
فــإن ذلــك يــؤدي إىل عــدم تأطريهــم .لهــذا يبقــى مــا يجــري
يف األقســام الدراســية يف املــدارس الفرعيــة خــارج علــم املفتــش
الرتبــوي ،وخارجــا عــن كل رقابــة بيداغوجيــة .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،فــإن مديــر القطــاع املــدريس ال يــزور أســاتذة املــدارس
الفرعيــة التابعــن لــه إداريــا إال نــادرا ،وأحيانــا أبــدا.

أســاتذة متمرســن .وهكــذا ،فعــى الرغــم مــن أن الدراســات
التجريبيــة ال تتفــق عــى تأثــر األقســام متعــددة املســتويات
عــى مكتســبات التالمــذة  ،فــإن األســاتذة الذيــن ميارســون يف
املــدارس الفرعيــة ليســوا كلهــم مهيئــن مبــا فيــه الكفايــة لتدبــر
تلــك األقســام ،وهــو األمــر الــذي يتطلــب تكوينــا تربويـاً خاصــا.
• انتقال دميوغرايف غري موات

نتيجــة للهجــرة القرويــة ،وتزايــد انخفــاض معــدالت املواليــد،
انخفــض عــدد التالمــذة يف املــدارس القرويــة الصغــرة بشــكل
كبــر جــدا؛ مــا يهــدد بقــاء تلــك املــدارس .ويف الواقــع ،إن
املــدارس الصغــرة ذات أعــداد صغــرة مــن التالمــذة ال تســمح
بتخصيــص املــوارد البرشيــة والديداكتيكيــة والتكنولوجيــة
بشــكل عقــاين وعــى نحــو أمثــل .ونتيجــة لذلــك ،يقــوم قطــاع
ويف الواقــع ،فــإن مــن شــأن ضعــف اإلرشاف الرتبــوي و/
الرتبيــة الوطنيــة ،مــن ســنة إىل أخــرى ،بإغــاق املــدارس الفرعية
أو اإلداري هــذا ،أن يولــد لــدى بعــض األســاتذة مواقــف
التــي مل تعــد قابلــة لالســتمرار .وغالبــا مــا تبــدأ عمليــة اإلغــاق
وســلوكات مخالفــة للمعايــر الرتبويــة والديداكتيكيــة املعمــول
هــذه حتــى قبــل ظهــور برنامــج بنــاء املــدارس الجامعاتيــة.
بهــا .وهــو مــا يحــد مــن أدائهــم ومردوديتهــم وتطورهــم يف
املهنــة .وهكــذا يــروي تالمــذة يف املــدارس الفرعيــة ،أن بعــض  .3نحو مدرسة جماعاتية مندمجة في
األســاتذة الذيــن يعانــون مــن اإلحبــاط كثـرا ً مــا يتغيبــون عــن
محيطها
األقســام ،وميــددون عطــل نهايــة األســبوع والعطــل املدرســية ،يشــر مفهــوم املدرســة الجامعاتيــة إىل مجمــع تربــوي يتوفــر
ويختــرون الــدروس ،بحيــث يصلــون إىل املدرســة متأخريــن عــى كل الوســائل الالزمــة لخلــق بيئــة مواتيــة للتعلــات.
مــن الصبــاح ،ويغادرونهــا بعــد الظهــر يف وقــت مبكــر ،تاركــن وعــى عكــس معظــم املــدارس الفرعيــة املوجــودة يف املناطــق
التالمــذة مبفردهــم أثنــاء اس ـراحات مطولــة ،إلــخ.
القرويــة املحرومــة ،توجــد املــدارس الجامعاتيــة يف بلــدات

وأماكــن تتوفــر عــى الحــد األدىن مــن البنيــات األساســية
• مدارس فرعية ذات بنية بيداغوجية ومادية غري كافية
(الكهربــاء ،وميــاه الــرب ،ومســتوصف ،وطريــق معبــدة
أكيــد أن عــدد املــدارس الفرعيــة ذات البنيــة غــر املكتملــة للســيارات ،إلــخ).
قــد انخفــض مــن  3227ســنة  2007/2006إىل 2048عــام
2019/2018؛ وهــو مــا ميثــل  24%و 16%مــن إجــايل املــدارس وعــى النقيــض مــن معظــم املــدارس الفرعيــة ،تتوفــر املــدارس
الجامعاتيــة مبدئيــا عــى ســكنيات وظيفيــة ملديــر املدرســة
الفرعيــة يف هاتــن الســنتني عــى التــوايل(((.
واألســاتذة ،وعــى مطعــم مــدريس أو نقــل مــدريس ،وأحيانــا
يضطــر تالمــذة املــدارس الفرعيــة ذات البنيــات الرتبويــة غــر عــى داخليــة.
املكتملــة إىل إكــال تعليمهــم االبتــدايئ يف مدرســة أم بعيــدة
عــن مقــر ســكناهم ،وهــو مــا يدفــع معظمهــم ،وال ســيام نظــرا لحجمهــا وطريقــة عملهــا ،ومــا تتوفــر عليــه مــن
مــوارد ،يفــرض يف املدرســة الجامعاتيــة أن تكــون أكــر
البنــات ،إىل التوقــف عــن الدراســة ومغــادرة املدرســة.
مالءمــة ملتطلبــات تطويــر تعليــم جيــد يف الوســط القــروي.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ففــي غيــاب بنيــة ماديــة كافيــة ،يضطــر
مــا يقــرب مــن  80%مــن املــدارس الفرعيــة إىل اختيــار عــى الرغــم مــن أن مفهــوم املدرســة الجامعاتيــة قــد ســبق
التعليــم يف األقســام متعــددة املســتويات؛ ومــن شــأن هــذا اعتــاده بالفعــل مــن قبــل العديــد مــن البلــدان املتقدمــة
األمــر أن يقــوض جــودة التعلــات .ويعــود ذلــك إىل ضعــف (مثــل كنــدا وهولنــدا )...وبعــض بلــدان العــامل النامــي (كالنيجر
تكويــن األســاتذة يف هــذا األســلوب التعليمــي الــذي يحتــاج إىل والســنغال ،)...فــإن املغــرب مل يبــدأ يف اعتــاد هــذا املفهــوم
فعليـاً إال يف عــام  2009مــع ظهــور املخطــط االســتعجايل .ومــا
 . 1إحصائيات وزارة الرتبية الوطنية.
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ومــن بــن األهــداف التــي تــم تحديدهــا للمــدارس الجامعاتيــة،
تجــدر اإلشــارة إىل مــا يــي:

150

2010/2011

« مــن أجــل تحســن العــرض املــدريس يف املناطــق القرويــة،
ســيتم التخــي بصــورة تدريجيــة عــن منــوذج املــدارس الفرعيــة
لفائــدة منــوذج جديــد ،هــو املــدارس الجامعاتيــة .ويقــوم مبــدأ
هــذا النمــوذج الجديــد عــى تجميــع تالميــذ نفــس الجامعــة
الرتابيــة يف مــدارس تتوفــر عــى داخليــات ،والنقــل املــدريس.
وســوف توفــر هــذه املــدارس جــودة تعليميــة عاليــة ،وجودة يف
التجهيـزات ،فضــا عــن تيســر عمليــة تدبــر املدرســن داخلهــا.
باإلضافــة إىل ذلــك ســيتم توســيع شــبكة هــذه املــدارس بشــكل
متــدرج بعــد دراســة الجــدوى لــكل حالــة عــى حــدة ،والقيــام
بتجــارب منوذجيــة»(((.

رسم بياين  .6تطور املدارس الجامعاتية

املصدر :إحصائيات مدرسية  /وزارة الرتبية الوطنية

وباإلضافــة إىل ذلــك ،كـ ّرس برنامــج العمــل عــى املدى املتوســط
للــوزارة الوصيــة  2016-2013هــذا املفهــوم ،واعتــزم بنــاء 170
مدرســة جامعاتيــة جديــدة مبعــدل  20مدرســة يف عــام 2013
و 50مدرســة يف كل ســنة مــن الســنوات املواليــة .غــر أن وتــرة
البنــاء هــذه مل تُحــرم ،إذ مل تــر النــور خــال تلــك الفــرة ســوى
 73مدرســة جامعاتيــة.

 ترشيد تدبري املوارد البرشية؛أمــا الرؤيــة االســراتيجية  ،2030-2015فهــي تــويص ،مــن
جهتهــا ،بالتمييــز اإليجــايب مــن حيــث التمويــل لفائــدة
 دمج املدرسة يف محيطها؛مشــاريع النهــوض بالرتبيــة يف الوســط القــروي ،وبتشــجيع
 تنظيم أنشطة موازية.إنشــاء املــدارس الجامعاتيــة بعــد تقييــم هــذه التجربــة ،وذلــك
وقــد توقعــت بطاقــات مشــاريع الربنامــج االســتعجايل املتعلقــة مــن أجــل الحــد مــن الفــوارق املجاليــة ،وتحقيــق املســاواة بــن
بإنشــاء املــدارس الجامعاتيــة بنــاء  188مدرســة خــال الفــرة الجنســن.
املمتــدة بــن ســنتي  .2012-2009غــر أن تقريــر املفتشــية ومــن الناحيــة امللموســة ،تــم بنــاء  23مدرســة جامعاتيــة فقــط
العامــة للشــؤون اإلداريــة املتعلــق بتقييــم الربنامــج االســتعجايل منــذ صــدور الرؤية االسـراتيجية حتــى ســنة 2018؛ إذ مل يتجاوز
وتدقيــق حســاباته ،يــورد أن  27مدرســة جامعاتيــة فقــط هــي العــدد اإلجــايل للمــدارس الجامعاتيــة التــي أنشــئت منــذ عــام
التــي بنيــت إىل غايــة  .2012/12/31ويشــر ذات التقريــر 2009 ،حتــى هــذا العــام  134وحــدة .وحتــى إذا كان الهــدف
أيضــاً ،إىل أن  34مدرســة جامعاتيــة قــد شــيدت إىل تاريــخ الكمــي مل يتحقــق ،فــإن هنــاك أســئلة مــا تــزال مطروحــة
.2013/11/30
حــول مــدى مطابقــة املــدارس الجامعاتيــة التــي تــم إنشــاؤها
للمعايــر التــي وضعهــا املخطــط االســتعجايل ،وملقتضيــات
التعليــم الجيــد الــذي يقــاس مــن خــال مكتســبات التالمــذة.
وتوفــر بيانــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات 2019
( )PNEA2019بعــض عنــارص اإلجابــة عــى هــذه األســئلة.

 . 2وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم العــايل وتكويــن األطــر والبحــث العلمــي« ،مــن أجــل نفــس جديــد إلصــاح منظومــة الرتبيــة والتكويــن :عــرض برنامــج مجــاح
 »2012-2009التقريــر الرتكيبــي ،يونيــو  ،2008ص14 .
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تقرير موضوعاتي

الفصل الثاني.
مقارنة المحيط االجتماعي-االقتصادي للمدارس
الجماعاتية مع محيط المدارس الفرعية
تتوفــر املــدارس املجهــزة بالبنيــة التحتيــة األساســية،
وبالتجهيــزات واملعــدات التعليميــة ،فضــا عــن املــوارد
الديداكتيــة والبيداغوجيــة ،عــى حــظ أوفــر للتمتــع بإطــار
مــدريس مــوات للتعليــم والتعلــم ،وبالتــايل ،لتحســن املردوديــة،
والتقليــل مــن معــدالت التــرب ،ودعــم بقــاء التالمــذة يف
املدرســة ،وتعزيــز النجــاح املــدريس .ويشــكل املنــاخ املــدريس
ومامرســات التدريــس عوامــل أخــرى مــن شــأنها أن تؤثــر يف
جــودة التعلــات.
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تظهــر نتائــج دراســة  PNEA2019أن غالبيــة التالمــذة يف
القســم الســادس ابتــدايئ يتوفــرون ،وف ًقــا لترصيحــات مديــري
املــدارس الجامعاتيــة ،عــى البنيــة التحتيــة األساســية .ذلــك
أن مديــري  86%مــن هــؤالء التالمــذة يقولــون إن مدارســهم
تتوفــر عــى طريــق معبــدة ترتبــط بشــبكة الطــرق الوطنيــة.
وتصــل هــذه النســب إىل  98%بخصــوص الربــط بالكهربــاء،
و 76%بخصــوص توفــر ميــاه الــرب ،و 98%بخصــوص توافــر
املراحيــض .وباملقارنــة مــع املــدارس الفرعيــة ،فــإن هــذه
النســب ال تتعــدى  66%و 89%و 76%و 82%عــى التــوايل،
وهــو مــا يــدل عــى أن املــدارس الجامعاتيــة مجهــزة بشــكل
أفضــل نســبيا بالبنيــة التحتيــة األساســية مقارنــة مــع املــدارس
الفرعيــة.
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وإذا كانــت لهــذه الجوانــب أهميــة كبــرة يف جميــع املــدارس،
وبالنســبة لجميــع التالمــذة ،فإنهــا تكتــي أهميــة خاصــة
يف األوســاط املحرومــة ،وال ســيام يف الوســط القــروي .وميثــل
مفهــوم املدرســة الجامعاتيــة ،بصــورة قبليــة ،منوذجــا يســتهدف
تحســن العــرض املــدريس يف الوســط القــروي ،ومتكــن التالمــذة
القرويــن مــن االســتفادة مــن تعليــم ابتــدايئ جيــد.

رسم بياين  .7نسبة التالمذة الذين تتوفر مدارسهم عىل
البنية التحتية األساسية

املصدر :دراسة PNEA_2019

فيــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة املدرســية األساســية ،تبــن
اإلحصائيــات أن نســبة كبــرة مــن تالمــذة القســم الســادس
ابتــدايئ املتمدرســن يف املــدارس الجامعاتيــة يتوفــرون عــى
مطاعــم مدرســية ،ومالعــب رياضيــة ،ومســاحات خــراء
داخــل مدارســهم .ونســب هــؤالء التالمــذة هــي عــى التــوايل
 ،84%و ،76%و.69%
مقارنــة باملــدارس الفرعيــة ،إن املــدارس الجامعاتيــة مجهــزة
بشــكل أفضــل نســبياً بالبنيــة التحتيــة األساســية وباملــوارد
املاديــة والديداكتيكيــة.
وإذا كانــت معظــم املــدارس الجامعاتيــة مــزودة بالبنيــات
األساســية ،فإنهــا تعــاين ،مــع ذلــك ،مــن نقــص يف مــوارد أخــرى.
ويتعلــق األمــر ،بشــكل خــاص ،بولوجيــة األشــخاص ذوي
االحتياجــات الخاصــة ( ،)49واملكتبــة ( ،)44%وقاعــة املطالعــة
( )41%وغرفــة اإلســعافات األوليــة (.)19%
دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية
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وتبــن املقارنــة بــن املــدارس الجامعاتيــة واملــدارس الفرعيــة
أن األوىل مجهــزة بشــكل أفضــل ،باســتثناء املســاحات الخـراء
التــي ال يوجــد بخصوصهــا فــرق كبــر بــن هذيــن النوعــن
مــن املــدارس .ذلــك أن نســبة التالمــذة الذيــن يلجــون تلــك
املســاحات يف املــدارس الفرعيــة أقــل بقليــل مــن تلــك املســجلة
يف املــدارس الجامعاتيــة.

رسم بياين  .9نسب التالمذة وفق توفر العاملني املكلفني
باألمن وخدمات النظافة يف مدارسهم
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ويف املقابــل ،إن وجــود هاتــن الخدمتــن يف املــدارس الفرعيــة
ال يتجــاوز  30%بخصــوص األمــن ،و 20%بالنســبة لخدمــات
النظافــة.

ومــن ناحيــة أخــرى ،تفيــد ترصيحــات مديــري املــدارس بشــأن  .2الدعم االجتماعي للتالمذة

الســامة وخدمــات النظافــة أن املــدارس الجامعاتيــة توجــد يف أكيــد أن توافــر املــوارد البرشيــة واملاديــة وإطــار عمــل مســتقر
وضــع متميــز .ذلــك أن نســبة تالمــذة القســم الســادس ابتــدايئ لألســاتذة رشط رضوري لســر عمليــة التعليــم والتعلــم بشــكل
الذيــن يدرســون يف املــدارس التــي تتوفــر فيهــا تلــك الخدمــات جيــد .لكــن ذلــك يظــل غــر كاف لضــان جــودة الرتبيــة إذا
تقــرب مــن  ،90%بــل وتزيــد عــن تلــك النســبة أحيانــا.
كان املســتوى االجتامعــي – االقتصــادي للتالمــذة  ،وظــروف
عيشــهم األرسيــة ،ال تســاعد عــى النجــاح املــدريس .ويصــح
هــذا بصفــة خــاص عــى األوســاط املحرومــة ،وخاصــة منهــا
املناطــق القرويــة بوجــه عــام ،واملناطــق الجبليــة بوجــه خــاص،
حيــث يجــد التالمــذة أنفســهم محرومــن ومترضريــن بحكــم
انتامئهــم االجتامعــي والجغـرايف .وميكــن للمــدارس الجامعاتيــة
التــي تتوفــر عــى الوســائل املاديــة والرتبويــة املالمئــة ،أن
تســاعد التالمــذة عــى التغلــب عــى الصعوبــات الناتجــة عــن
بعــد املدرســة عــن مقــرات ســكناهم ،وعــن قســاوة املنــاخ.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يشــكل الدعــم االجتامعــي آليــة أساســية
للتخفيــف مــن الالمســاواة التــي يعــاين منهــا تالمــذة الجهــات
املحرومــة ،والذيــن كث ـرا مــا يجــدون أنفســهم مجربيــن عــى
تــرك املدرســة.
14

تقرير موضوعاتي

يتلقــى تالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة دعــا اجتامعيــا أكــر
مــن غريهــم نســبيا.
يف هــذا الســياق ،يعتــر إطعــام التالمــذة أمــرا هامــا لرفــاه
الطفــل .وتظهــر البيانــات املســتقاة مــن الدراســة PNEA 2019
أن تالمذةاملــدارس الجامعاتيــة يســتفيدون أكــر مــن تالمــذة
املــدارس الفرعيــة مــن خدمــات املطاعــم املدرســية واإلقامــة
( 14%مقابــل  2%بالنســبة لإلطعام ،و 29%مقابل  2%بالنســبة
للتمويــن واإلقامــة) .ومــع ذلــك ،ال تـزال هــذه الخدمــات أقــل
شــيو ًعا مــن املطاعــم املدرســية التــي يســتفيد منهــا تالمــذة
املــدارس الجامعاتيــة بنســبة  ،56%أي بأقــل مــن  4نقــاط
مئويــة مقارنــة باملــدارس الفرعيــة .ويــزداد عــدد املســتفيدين
مــن برنامــج تيســر ،ال ســيام يف املــدارس الجامعاتيــة ،حيــث
يشــكلون الثلثــن ،مقابــل  53%يف املــدارس الفرعيــة.
رسم بياين  .10نسبة التالمذة الذين يستفيدون من دعم
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تظهــر مقارنــة الوقــت الــروري للوصــول إىل املدرســة أن
التالمــذة الذيــن يذهبــون إىل املــدارس الجامعاتيــة سـرا عــى
األقــدام يقطعــون مســافات أطــول مــن تلــك التــي يقطعهــا
تالمــذة املــدارس الفرعيــة .ذلــك أن نســبة التالمــذة الذيــن
يســتغرقون أكــر مــن نصــف ســاعة للوصــول إىل املدرســة
هــي  29%يف املــدارس الجامعاتيــة ،و 17%فقــط يف املــدارس
الفرعيــة.
رسم بياين  .12نسبة التالمذة تبعا إلمكانية الوصول إىل
املدرسة (ترصيحات املديرين)
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املــدارس الفرعيــة ( )95%أنهــم يذهبــون إىل املدرســة سـرا عىل
األقــدام .ورصح  66%مــن تالمــذة املــدارس الجامعتيــة أنهــم
يفعلــون الــيء نفســه .و يتوفــر تالمــذة املــدارس الفرعيــة
عــى حظــوظ أقــل لالســتفادة مــن النقــل املــدريس مقارنــة مــع
تالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة ( 2%و 33%عــى التــوايل).
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يقــول مديــرو غالبيــة تالمــذة الســنة السادســة ابتــدايئ يف
املــدارس الجامعاتيــة إن بنيتهــم تتوفــر عــى العــدد الــكايف
مــن األســاتذة ،وأن  4%فقــط مــن تالمــذة تلــك املــدارس هــم
املعنيــون بنقــص األســاتذة .وهــذه النســبة مرتفعــة نســبياً يف
املــدارس الفرعيــة حيــث تصــل إىل.14%

وباإلضافــة إىل ذلــك ،تجدر اإلشــارة إىل أن نســبة التالمذة الذين
يقــول مديروهــم بصعوبــة الوصــول إىل مدارســهم أعــى نســبياً
يف املــدارس الجامعاتيــة مــا هــي عليــه يف املــدارس الفرعيــة
( 37%يف مقابــل  .)24%ويُرجــح أن يكــون هــذا التصــور راجعــا
إىل كــون تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة يقطعــون طريقـاً أطــول
نســبياً مــن الطريــق التــي يقطعهــا تالمــذة املــدارس الفرعيــة
للوصــول إىل املدرســة .لذلــك يربــط مديــرو املــدارس بــن بعــد  .4الشروط التي يمارس فيها األساتذة
مهنتهم
املدرســة وصعوبــة الوصــول إليهــا.
وملــا كان التأطــر البيداغوجــي متوفـرا مبــا فيــه الكفايــة ،فمــن
املفــرض ،مبدئيــا ،أن متكــن رشوط مامرســة املهنــة األســاتذة
 .3تخصيص الموارد البيداغوجية واإلدارية
تبــن النتائــج املتعلقــة بتوافــر املــوارد البرشيــة أن املــدارس مــن تكريــس جهودهــم بالكامــل ملهامهــم ،والعمــل ،بالتــايل،
الجامعاتيــة تعــاين مــن نقــص كبــر يف املوظفــن اإلداريــن .ويف عــى تحســن مردوديتهــم وفعاليتهــم عــى النحــو األمثــل.
هــذا الصــدد ،عــر مديــرو  85%مــن تالمــذة القســم الســادس لكــن عــدم توافــر بعــض املــوارد البيداغوجيــة ،وبعــض املرافــق
ابتــدايئ يف هــذه املــدارس أن مدارســهم تعــرف نقصــا يف املــوارد الالزمــة للتعليــم مــن شــأنه أن يعيــق التدريــس ،ويحــد ،بالتايل،
البرشيــة الخاصــة بــاإلدارة ،مــا يؤثــر ســلبا يف ســرها اليومــي .مــن عمليــة التعلــم .وهــذا مــا يؤثــر بشــكل ســلبي يف مســتوى
وتعــاين املــدارس الفرعيــة بدورهــا مــن نفــس املشــكلة ،ولكــن التالمــذة ونتائجهــم الدراســية .وتظهــر بيانــات الربنامــج
الوطنــي لتقييــم املكتســبات  2019أن األمــر بالنســبة لتلــك
بحــدة أقــل نســبيا بســبب أحجامهــا املحــدودة.
املــدارس ،وخاصــة منهــا املــدارس الفرعيــة ،إمنــا يتعلــق مبــوارد
يســتفيد تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة مــن حصــة أكــر مــن
أساســية :كالنقــص يف عــدد حجــرات الدراســة والطــاوالت،
املــوارد البيداغوجيــة مــن تلــك التــي يســتفيد مهنــا تالمــذة
ويف صيانــة البنايــات املدرســة ،وضعــف العتــاد التعليمــي
املــدارس الفرعيــة.
والديداكتيــي ،وقلــة الكتــب يف مكتبــة املدرســة ،وعــدم توفــر
رسم بياين  .13نسبة التالمذة يف املدارس التي تعاين من نقص الحواســيب...
يف األساتذة واملوظفني اإلداريني
مــن حيــث توافــر املــوارد البيداغوجيــة ،تســاعد ظــروف
á«JÉYÉªL
العمــل يف املــدارس الجامعاتيــة عــى التعلــم أكــر مــا هــي
á«Yôa
عليــه يف املــدارس الفرعيــة.
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رسم بياين  .14نسبة التالمذة وفق النقص الحاصل يف املوارد املادية
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مقارنــة مــع املــدارس الفرعيــة ،تعــاين املــدارس الجامعاتيــة
بدرجــة أقــل مــن اإلكراهــات املتصلــة بنقــص عــدد الحج ـرات
الدراســية ،واملقاعــد (الطــاوالت) ،والصيانــة .ذلــك أن نســب
تالمــذة القســم الســادس مــن التعليــم االبتــدايئ الذيــن أقــر
مديروهــم بأنهــم يعانــون مــن نقــص يف هــذه املــوارد هــي
عــى التــوايل  53%و 37%و  86%يف املــدارس الفرعيــة،
مقابــل  20%و 4%و 48%يف املــدارس الجامعاتيــة .غــر أن
الفــوارق بــن هذيــن النوعــن مــن املــدارس تتضــاءل فيــا
يخــص املــوارد األخــرى ،مثــل العتــاد التعليمــي والديداكتيــي،
والكتــب ،والحواســيب التــي ت ـراوح نســب التالمــذة الذيــن
تعــرف مدارســهم خصاصــا فيهــا بــن  72%و 83%يف املــدارس
الجامعاتيــة ومــن  87%إىل 91%يف املــدارس الفرعيــة.

ويتعــن عــى األســاتذة الذيــن يتعاملــون مــع تالمــذة مــن
مســتويات متعــددة ومتباينــة أن يلبــوا حاجــات الجامعــات
املختلفــة مــن حيــث الربنامــج الــدرايس واألهــداف التعليميــة
التــي يجــب تحقيقهــا .وتظهــر بيانــات دراســة PNEA 2019
أن نســبة كبــرة مــن التالمــذة يف املــدارس الفرعيــة يتابعــون
دروســهم يف هــذه االٌقســام ذات املســتويات املتعــددة .ورصح
األســاتذة الذيــن تــم اســتجوابهم أن مــا بــن  17%و 21%مــن
تالميــذ املــدارس الفرعيــة يدرســون يف أقســام تضــم مســتويني
دراســن ،عــى عكــس املــدارس الجامعاتيــة حيــث ال تتجــاوز
فيهــا هــذه النســبة .4%

األقســام متعــددة املســتويات قليلــة يف املــدارس الجامعاتيــة،
ولكنهــا ،عــى العكــس مــن ذلــك ،متيــز املــدارس الفرعيــة.
ميثــل اللجــوء إىل األقســام متعــددة املســتويات ،أو مــا يســمى
باألقســام املشــركة ،حــاً خاصــاً ملشــكلة النقــص الحاصــل يف
الحجـرات الدراســية ،والخصــاص يف عــدد األســاتذة ،إىل جانــب
العــدد املحــدود للتالمــذة ،ال ســيام يف املناطق القرويــة .وميا َرس
التدريــس وفــق هــذه الصيغــة يف بعــض املــدارس االبتدائيــة عن
طريــق تجميــع التالمــذة مــن مســتويات متعــددة ومتفاوتــة يف
نفــس الحجــرة الدراســية التــي تعتــر قســا متعدد املســتويات.

دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية

17

رسم بياين  .15نسبة التالمذة الذين يدرسون يف أقسام تتكون من مستويني دراسني (حسب األساتذة)
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تبــن هــذه املعطيــات أن نســب التالمــذة الذيــن يــدرس وذلــك كيفــا كانــت املــادة املدرســة .فهــي ت ـراوح بــن 77%
معلموهــم يف األقســام متعــددة املســتويات أعــى بكثــر يف و 80%يف املــدارس الفرعيــة ،يف الوقــت الــذي ال تتجــاوز 25%
املــدارس الفرعيــة مــا هــي عليــه يف املــدارس الجامعاتيــة ،يف املــدارس الجامعاتيــة.
رسم بياين  .16نسب التالمذة وفق عدد املستويات يف القسم الدرايس الواحد (ترصيحات األساتذة)
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á«JÉYÉªL
0

عمليــا ،جميــع األســاتذة العاملــن يف املــدارس الفرعيــة املــدارس الجامعاتيــة بــن  91%و 97%حســب املــادة املدرســة.
أمــا نســبة التالمــذة الذيــن ال يعمــل أســاتذتهم أكــر مــن 9
يعملــون كامــل الوقــت.
ســاعات يف األســبوع ،فهــي تـراوح يف املــدارس الجامعاتيــة بــن
فيــا يخــص عــدد ســاعات التدريــس ،يالحــظ أن مــدريس
 4%و ،8%وذلــك عــى عكــس املــدارس الفرعيــة التــي تبلــغ
غالبيــة التالمــذة يعملــون أكــر مــن  20ســاعة يف األســبوع،
فيهــا هــذه النســبة .1%
ســواء يف املــدارس الجامعاتيــة أو يف املــدارس الفرعيــة .ويف هذه
األخــرة ،تصــل نســبة هــؤالء التالمــذة إىل  ،99%بينــا ترتاوح يف
جدول  .1نسب التالمذة حسب عدد ساعات عمل أساتذتهم
الجامعاتية
عربية

فرنسية

رياضيات

النشاط العلمي

أقل من  5ساعات
 5-9ساعات
 10-14ساعات
 15-19ساعات
 20-24ساعات
 25-30ساعات
أكرث من  30ساعة

2
6
0
0
0
89
3

0
4
0
0
0
90
7

0
6
0
0
0
87
7

2
6
0
0
0
87
4

أقل من  5ساعات
 5-9ساعات
 10-14ساعات
 15-19ساعات
 20-24ساعات
 25-30ساعات
أكرث من  30ساعة

0
1
0
0
1
95
3

0
1
0
0
2
91
6

0
1
0
0
2
91
6

0
1
0
0
1
95
3

الفرعية
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توفــر هــذه البيانــات معلومــات عــن مــدى رغبــة األســاتذة يف وباإلضافــة إىل «ظــروف العمــل غــر املواتيــة» ،يرتبــط عــدم
البقــاء يف مدارســهم أو يف تغيريهــا .ويف هــذا الصــدد ،أعــرب الرضــا الــذي أعــرب عنــه العديد مــن األســاتذة ،كذلك ،بأســباب
أســاتذة نســبة كبــرة مــن التالمــذة (تـراوح بــن  71%و 82%تتعلــق بالظــروف غــر املالمئــة يف الجهــة التــي يعملــون فيهــا.
حســب املــواد املدرســة يف املــدارس الجامعاتيــة ،وبــن 78%
و 86%يف املــدارس الفرعيــة) عــن رغبتهــم يف االنتقــال إىل
مــدارس وأماكــن أخــرى .ومــن بــن أســباب تلــك الرغبــة التــي
ذكرهــا أســاتذة نســبة ال يســتهان بهــا مــن التالمــذة  ،ظــروف
العمــل يف املؤسســة ،وال ســيام يف املــدارس الفرعيــة حيــث
تراوحــت تلــك النســبة بــن  27%و ،37%مقابــل  9%إىل14%
يف املــدارس الجامعاتيــة.
مييــل األســاتذة الذيــن يعملــون يف املــدارس الفرعيــة إىل
الرغبــة يف تغيــر مدارســهم أكــر مــن زمالئهــم العاملــن يف
املــدارس الجامعاتيــة.
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جدول  .2نسب التالمذة حسب إرادة أساتذتهم يف االنتقال
عربية

عدم الرغبة يف االنتقال
االلتحاق بالزوج (ة)
التقارب األرسي
متدرس االطفال
ظروف متعلقة بالصحة
متابعة الدراسات العليا
ظروف عمل غري مالمئة
ظروف املنطقة غري مالمئة
أسباب اخرى

فرنسية

النشاط العلمي

رياضيات

جامعاتية

فرعية

جامعاتية

فرعية

جامعاتية

فرعية

جامعاتية

فرعية

27
17
49
24
16
35
9
40
22

14
18
68
36
22
29
37
58
30

18
33
62
41
16
27
14
33
21

22
17
59
23
22
32
27
45
19

18
33
62
41
16
27
14
33
21

22
17
59
23
22
32
27
45
19

29
15
47
27
12
32
9
40
21

14
16
72
32
23
25
34
55
28
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شــعورهم باالنتــاء إىل املدرســة التــي يعملــون فيهــا ويؤثــر،
بالتــايل ســلبا يف مشــاركتهم يف الحيــاة املدرســية ،والتزامهــم
بالعمــل مــن أجــل النهــوض مبدارســهم .وال ميكــن أن يحــدث
هــذا دون التأثــر يف تعلــات التالمــذة يف الوســط القــروي.

ويــرى أســاتذة آخــرون أن الجهــة التــي تقــع فيهــا مدرســتهم
ال توفــر لهــم ظروفــا معيشــية مالمئــة .ذلــك أن نســبة التالمــذة
الذيــن يــرر أســاتذتهم رغبتهــم يف االنتقــال مــن مدرســتهم إىل
مــكان آخــر بظــروف الجهــة غــر املواتيــة ضعيفــة نســبيا يف
املــدارس الفرعيــة (بــن  45%و ،)58%ولكنهــا ال يســتهان بهــا
يســتفيد أســاتذة مــا يقــارب ربــع تالمــذة املــدارس
يف املــدارس الجامعاتيــة (بــن  33%و.)40%
الجامعاتيــة مــن ســكن وظيفــي ،مقابــل أســاتذة عرشهــم
وهنــاك أســباب أخــرى تدفــع األســاتذة إىل الرغبــة يف تغيــر بالــكاد يف املــدارس الفرعيــة.
املؤسســات التــي يشــتغلون فيهــا .يتعلــق األمــر أساســا بلــم
تظهــر البيانــات املســتقاة مــن دراســة  PNEA 2019أن عــددا
شــمل األرسة الــذي أثــاره أســاتذة نســبة مــن التالمــذة تــروح
كب ـرا مــن تالمــذة املــدارس الفرعيــة يتتلمــذون عــى أســاتذة
بــن  47%و 62%يف املــدارس الجامعاتيــة ،وبــن  59%و72%
يقطنــون يف جامعــات ترابيــة أخــرى غــر الجامعــة التــي توجــد
يف املــدارس الفرعيــة .وذكــر األســاتذة ،أيضــا ،أســبابا تتعلــق
فيهــا املدرســة .وميثــل هــؤالء التالمــذة  ،حســب املادة املدرســة،
مبواصلــة الدراســة ،أو تعليــم األطفــال ،أو صحــة الــزوج ،أو
بــن  59%و 69%مــن مجمــوع التالمــذة الذيــن شــملهم
االبتعــاد عــن الــزوج ...وعندمــا ال يســتجيب موقــع املدرســة
البحــث .وت ـراوح هــذه النســب يف املــدارس الجامعاتيــة بــن
النتظاراتهــم ،يلجــأ األســاتذة ،مخرييــن أو مجربيــن ،إىل الســكن
 31%و .38%ويرجــع هــذا الفــرق ،جزئي ـاً ،إىل كــون املــدارس
بعيــدا ً عــن املدرســة التــي يعملــون فيهــا.
الجامعاتيــة تتوفــر ،أكــر مــن املــدارس الفرعيــة ،عــى ســكنيات
واملالحــظ أن غالبيــة األســاتذة يقدمــون أســباب متنوعــة لتربيــر وظيفيــة توضــع رهــن إشــارة األســاتذة .وبالفعــل ،فــإن أســاتذة
رغبتهــم يف الحركيــة وتغيــر املؤسســات التــي يعملــون فيهــا .حــوايل ربــع تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة يســتفيدون مــن تلــك
وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا العــدد الكبــر مــن األســباب التــي الســكنيات ،مقابــل العــر فقــط يف املــدارس الفرعيــة.
يذكرونهــا ،إمنــا تعــر عــن ضعــف توطنهــم ،وعــدم انغراســهم يف
املجــال ال ـرايب ملدارســهم .وهــو مــا ميكــن أن يولــد إكراهــات
قــد تــؤدي بهــم أحيانــا إىل الالمبــاالة ،وعــدم االكـراث مبامرســة
املهنــة .إن هــذه الرغبــة يف الحركيــة التــي أعــرب عنهــا
األســاتذة بشــكل جامعــي ،والســيام يف املــدارس املوجــودة يف
الوســط القــروي ،تحــد مــن انغراســهم يف املجــال الـرايب ،ومــن
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رسم بياين  .17نسب التالمذة بحسب قرب سكن أساتذتهم من املدرسة (ترصيحات األساتذة)
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وينطبــق هــذا الوضــع عــى مديــري املــدارس الجامعاتيــة  .5مواصفات األساتذة

حيــث متثــل نســبة التالمــذة الذيــن يســتفيد مديروهــم مــن
ســكن وظيفــي ثالثــة أضعــاف مــا لوحــظ يف املــدارس الفرعيــة،
أي  39%مقابــل  .13%وينبغــي مــع ذلــك تدقيــق هــذه النتائــج
ألن املــدارس الفرعيــة تكــون ملحقــة مبدرســة أم (املدرســة
املركزيــة) يــرف عليهــا مديــر واحــد كث ـرا مــا يســتفيد مــن
ســكن وظيفــي غالبــا مــا يكــون يف املدرســة األم.
رسم بياين  .18نسبة التالمذة وفق قرب سكن املدير من املدرسة
á«JÉYÉªL
á«Yôa
61

iôNCG áYÉªL

وفقــا لكيفيــة ولــوج مهنــة التعليــم ،رصح أســاتذة مــا بــن
 66%و 71%مــن التالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة بأنهــم
تلقــوا تكوينــا يف مراكــز تكويــن املعلمــن أو يف املراكــز الجهويــة
ملهــن الرتبيــة والتكويــن .وســجلت نفــس املالحظــة يف املــدارس
الفرعيــة ،حيــث تــراوح نســب التالمــذة الذيــن تخــرج
أســاتذتهم مــن هذيــن املركزيــن بــن  69%و 73%حســب
مــادة التدريــس.
تلقــى أكــر مــن ثلثــي أســاتذة التالمــذة  ،يف املــدارس
الجامعاتيــة كــا يف املــدارس الفرعيــة ،تكوينــا أساســيا يف
مراكــز التكويــن.
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أكــر مــن خمــس األســاتذة يف املــدارس الجامعاتيــة والفرعيــة
متعاقــدون مــع األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن.

أســاتذة اللغــة الفرنســية والرياضيــات الذيــن يدرســون
خُمــس التالمــذة يف املــدارس الفرعيــة ،حاصلــون عىل شــهادة
املاســر مقابــل أقــل مــن ُعرشهــم يف املــدارس الجامعاتيــة.

تــم توظيــف أســاتذة نســبة ال يســتهان بهــا مــن التالمــذة
مــن قبــل األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن ،وذلــك يف فيــا يتعلــق بالتكويــن األكادميــي لألســاتذة ،يتتلمــذ معظــم
املــدارس الجامعاتيــة (مــا بــن  22%و )%27كــا يف املــدارس التالمــذة يف القســم الســادس ابتــدايئ ،يف املــدارس الجامعاتيــة
كــا يف املــدارس الفرعيــة ،عــى أســاتذة حاصلــن عــى شــهادة
الفرعيــة (بــن  25%و.)27%
اإلجــازة ،مــع نســب أعــى نســبياً يف املــدارس الجامعاتيــة (بــن
ومــن ناحيــة أخــرى ،التحــق بالتعليــم لتدريــس الرياضيــات
 67%و )77%مقارنــة مــع املــدارس الفرعيــة (بــن 58%
والفرنســية أســاتذة  11%مــن تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة
و.)64%
عــن طريــق التوظيــف املبــارش .وهــذه النســبة ضعيفــة نســبيا
لــدى أســاتذة األنشــطة العلميــة واللغــة العربيــة ( .)3%وهــذا
هــو حــال املــدارس الفرعيــة أيضــا ،فيــا يتعلــق بأســاتذة
التخصصــات األربعــة (بــن  2%و.)5%
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رسم بياين  .20نسب التالمذة حسب املستوى األكادميي ألساتذتهم
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أمــا الفئــة الثانيــة األكــر متثيــا يف املــدارس الجامعاتيــة فهــي
فئــة التالمــذة الذيــن يدرســون عنــد أســاتذة حاصلــن عــى
شــهادة البكالوريــا ،والذيــن ت ـراوح نســبهم بــن  13%و.18%
ويالحــظ نفــس الــيء يف املــدارس الفرعيــة بالنســبة ألســاتذة
اللغــة العربيــة والنشــاط العلمــي بنســبتي  27%و 25%عــى
التــوايل .ونجــد يف اللغــة الفرنســية والرياضيــات نســبة ال
يســتهان بهــا 20% :مــن تالمــذة املــدارس الفرعيــة يتلقــون
تعليمهــم عــى يــد أســاتذة حاصلــن عــى شــهادة املاســر .لكــن
هــذه لفئــة ال تتجــاوز  8%يف املــدارس الجامعاتيــة ،وذلــك يف
جميــع املــواد الدراســية.

رسم بياين  .21نسبة التالمذة الذين يدرسون عند أساتذة
سبق أن استفادوا من تكوين مستمر
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اســتفاد أســاتذة املــدارس الفرعيــة نســبياً مــن التكويــن حيــث هــذا املتغــر ،إذ ت ـراوح فيهــا تلــك النســب بــن 45%
املســتمر خــال الســنوات الخمــس املاضيــة أكــر مــا اســتفاد و.49%
منــه أســاتذة املــدارس الجامعاتيــة.
ورمبــا كان الســبب يف ذلــك هــو أن غالبيــة األســاتذة الجــدد
تـراوح نســب التالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة الذيــن اســتفاد يعينــون يف املــدارس الفرعيــة التــي تســجل فيهــا أكــر املناصــب
معلموهــم مــن التكويــن املســتمر خــال الســنوات الخمــس الشــاغرة .لذلــك ،تعطــى األولويــة لهــؤالء األســاتذة لالســتفادة
املاضيــة بــن  35%و 43%حســب املــادة املدرســة .ويبــدو أن مــن التكويــن املســتمر بغيــة تعزيــز تكوينهــم األســايس ،أو
املــدارس الفرعيــة أكــر حظــا مــن املــدارس الجامعاتيــة مــن تعويــض نقــص التكويــن املســجل عنــد بعضهــم.
رسم بياين  .22نسب التالمذة حسب عدد سنوات التجربة التي راكمها أساتذتهم
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يبــن توزيــع تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة حســب عــدد ســنوات
التجربــة املهنيــة ألســاتذتهم أن فئــة التالمــذة دون ســن
الخامســة هــي األكــر متثي ـاً .غــر أن نســبة هــؤالء التالمــذة
أقــل ارتفاعــا مــن ذلــك بقليــل يف املــدارس الفرعيــة .وبالفعــل،
فــإن نســب هــذه الفئــة مــن التالمــذة تـراوح بــن  38%و47%
يف املــدارس الجامعاتيــة ،وبــن  34%و 40%يف املــدارس الفرعية.
عــدد األســاتذة األقــل خــرة يف املــدارس الجامعاتيــة يعــادل
تقريبــا عددهــم يف املــدارس الفرعيــة.
فيــا يتعلــق بالتأطــر الرتبــوي ،وال ســيام تأطــر األســاتذة
مــن قبــل املفتشــن الرتبويــن ،رصح أســاتذة نســبة كبــرة مــن
التالمــذة بأنهــم مل يتلقــوا أيــة زيــارة مــن قبــل املفتــش خــال
الســنوات الثــاث األخــرة .ومــن بــن هــؤالء األســاتذة ،مــن
24
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عــن فيهــا أي مفتــش أصــا.
يشــتغل يف مناطــق تربويــة مل يُ َّ
وبالنســبة ألســاتذة اللغــة الفرنســية والرياضيــات ،فيمثــل
هــؤالء التالمــذة  ،23%إن يف املــدارس الجامعاتيــة أو يف املدارس
الفرعيــة .أمــا يف اللغــة العربيــة والنشــاط العلمــي ،فاملالحــظ
أن نســبة هــؤالء التالمــذة أعــى قليـاً يف املــدارس الجامعاتيــة
مــا هــي عليــه يف املــدارس الفرعيــة ( 26%مقابــل  22%يف
اللغــة العربيــة ،و 27%مقابــل  21%يف النشــاط العلمــي) .ومــن
ناحيــة أخــرى ،ســجل فــرق ملحــوظ بــن هذيــن النوعــن مــن
املــدارس فيــا يخــص فئــة أســاتذة اللغــة الفرنســية والرياضيات
الذيــن رصحــوا بأنهــم التقــوا باملفتــش الرتبــوي ثــاث مـرات أو
أكــر .وتبلــغ نســبة التالمــذة الذيــن يتعلمــون عنــد هــؤالء
األســاتذة  30%يف املــدارس الجامعاتيــة ،لكنهــا ال تتجــاوز17%
يف املــدارس الفرعيــة.

رسم بياين  .23النسب املئوية للتالمذة حسب عدد الزيارات التي قام بها املفتش الرتبوي ألساتذتهم خالل السنوات الثالث
األخرية (ترصيحات األساتذة)
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ميكــن أن يســتخلص مــن هــذه البيانــات أن التأطــر الرتبــوي الجامعاتيــة ،ومديــرو  5%مــن تالمــذة املــدارس الفرعيــة.
لألســاتذة مــن قبــل املفتشــن غــر معمــم يف املــدارس املوجــودة
يحمــل مديــرو أربعــة أخــاس تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة
أساس ـاً يف املناطــق القرويــة ،جامعاتيــة كانــت أو فرعيــة.
شــهادة اإلجــازة مقابــل مديــري ثلــث تالمــذة املــدارس
 .6مواصفات مدراء المؤسسات التعليمية الفرعيــة فقــط.
تســتفيد املــدارس الجامعاتيــة أكــر مــن املــدارس الفرعيــة
مــن املديريــن الذيــن تــم تكوينهــم حديثــا يف ســلك تكويــن
أطــر اإلدارة الرتبويــة

فيــا يتعلــق بولــوج مهنــة مديــر املؤسســة ،حصــل 43%
مــن مديــري املــدارس الجامعاتيــة عــى شــهادة ســلك تكويــن
أطــر اإلدارة الرتبويــة وأطــر هيئــة الدعــم اإلداري والرتبــوي
واالجتامعــي .غــر أن هــؤالء املديريــن ال ميثلــون ســوى 23%
يف املــدارس الفرعيــة.

وفيــا يتعلــق بالتكويــن األكادميــي للمديريــن ،يحمــل مديــرو
املــدارس التــي يــدرس فيهــا معظم التالمذة يف القســم الســادس
شــهادة اإلجــازة ،وذلــك يف املــدارس الجامعاتيــة واملــدراس
الفرعيــة عــى حــد ســواء .غــر أن نســبة هــؤالء التالمــذة أعــى
يف النــوع األول مــن املــدارس ( )78%مــا هــو عليــة يف النــوع
الثــاين ( .)68%وينطبــق الــيء نفســه عــى املديريــن الذيــن
يحملــون شــهادة املاســر أو الدكتــوراه بنســبتي  9%و 3%عــى
التــوايل.

ينحــدر مديــرو غالبيــة التالمــذة مــن الهيئــة الرتبويــة ،إذ رصح
مديــرو  88%مــن تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة ،و 96%مــن
تالمــذة املــدارس الفرعيــة بأنهــم حصلــوا عــى شــهادة التخــرج
مــن مركــز تكويــن املعلمــن .وتخــرج مــن املراكــز الرتبويــة
الجهويــة ،عــى عكــس ذلــك ،مديــرو  17%مــن تالمــذة املدارس
دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية
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اســتفاد مديــرو مــا يقــارب ثلــث التالمــذة يف املــدارس
الفرعيــة مــن تكويــن مســتمر يف الســنوات الخمــس املاضيــة
مقابــل مديــري عــر التالمــذة فقــط يف املــدارس الجامعاتيــة.
بخصــوص التكويــن املســتمر ملديــري املؤسســات التعليميــة،
رصح مديــرو مــا يقــارب  31%مــن تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة
بأنهــم مل يتلقــوا أي تكويــن مســتمر خــال عملهــم بوصفهــم
مديــري املؤسســات التعليميــة .وهــذه النســبة هــي  11%فقــط
يف املــدارس الفرعيــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن نســبة أكــر نســبيا
مــن مديــري املــدارس الجامعاتيــة يحملــون شــهادة ســلك
تكويــن أطــر اإلدارة الرتبويــة.
نجــد املديريــن األقــل خــرة ومترســا يف املــدارس الجامعاتيــة
أكــر مــا نجدهــم يف املــدارس الفرعيــة.
ومــن حيــث التجربــة املهنيــة ،اشــتغل مديــرو  52%مــن تالمذة
املــدارس الجامعاتيــة أقــل مــن خمــس ســنوات يف اإلدارة
الرتبويــة ،مقابــل مديــري  35%مــن تالمــذة املــدارس الفرعيــة.
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تقرير موضوعاتي

 .7المناخ المدرسي

فيــا يخــص منــاخ العالقــات الرتبويــة ،تــرى نســبة كبــرة مــن
تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة ( ) 88%أن عالقتهــم باألســاتذة
جيــدة ،ويعتربهــا  2%منهــم ســلبية ،و 10%مختلطــة .وال
تختلــف ترصيحــات هــؤالء التالمــذة عــن آراء تالمــذة املــدارس
الفرعيــة الذيــن أدىل  93%منهــم بترصيحــات إيجابيــة بخصوص
منــاخ العالقــة بــن التالمــذة واألســاتذة.
تصــورات غالبيــة تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة والفرعيــة
حــول الجوانــب املتعلقــة بالعالقــات الرتبويــة والعدالــة
واالنتــاء إيجابيــة نســبيا.
بخصــوص العالقــات بــن التالمــذة ،يــرى أغلبهــم يف كال
النوعــن مــن املــدارس (أكــر مــن  )70%أنهــا إيجابيــة .ومــع
ذلــك ،يالحــظ أن نســبة ال يســتهان بهــا مــن تالمــذة املــدارس
الجامعاتيــة ( )15%يعتربونهــا ســلبية .وتصــل هــذه النســبة
 17%يف املــدارس الفرعيــة.
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عــى مســتوى منــاخ العدالــة ،ينظــر  81%مــن التالمــذة نظرة
إيجابيــة لهــذا البعــد ،وعــر  14%منهــم عــن تصــور مختلــط و

 5%عــن تصــور ســلبي .وتعــادل هــذه النســب تلــك املســجلة  .8الممارسات البيداغوجية

يف املــدارس الفرعية.

وينطبــق الــيء نفســه عــى منــاخ االنتــاء :أكــر مــن 90%
مــن التالمــذة يف كال النوعــن مــن املــدارس يحملــون تصــورا
إيجابيــا عــن العدالــة ،مقابــل  8%و 6%ممــن لديهــم عنهــا
تصــور ســلبي أو مختلــط يف املــدارس الجامعاتيــة واملــدارس
الفرعيــة عــى التــوايل .وهــذا دليــل عــى القبــول الــذايت
للمدرســة مــن قبــل التالمــذة يف وســطهم القــروي؛ مــا يفــر
نظرتهــم اإليجابيــة إىل هــذا البعــد مــن املنــاخ املــدريس.
يشــعر التالمــذة باألمــان يف املــدارس الفرعيــة أكــر مــا
يشــعرون بــه يف املــدارس الجامعاتيــة.

فيــا يتعلــق مبامرســات التدريــس يف القســم ،يتفــق تالمــذة
القســم الســادس ابتــدايئ يف املــدارس الجامعاتيــة بأغلبيــة
ســاحقة عــى أن مدرســيهم يســتخدمون طــرق التدريــس
الجيــدة يف رشح الــدروس ،ويف دعــم التالمــذة وتشــجيعهم.
وهكــذا ،فــإن  93%من هــؤالء التالمــذة ينظرون نظــرة إيجابية
إىل املامرســات التعليميــة ألســاتذتهم .وســجلت نفــس النســبة
تقريبـاً عــى مســتوى املــدارس الفرعيــة .مــن الواضــح ،إذن ،أن
تالمــذة التعليــم االبتــدايئ ،ســواء يف املــدارس الجامعاتيــة أو
الفرعيــة ،يرتبطــون مبدرســتهم وأســاتذتهم ،ولكنهــم ال يتوفــرون
عــى مــا يكفــي مــن الوســائل لتقديــر املامرســات البيداغوجيــة
ألســاتذتهم.

عــى عكــس جوانــب املنــاخ املذكــورة أعــاه ،ينظــر عــدد كبــر
مــن تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة ( )50%إىل منــاخ األمــن
نظــرة ســلبية ،يف الوقــت الــذي ال ينظــر إليــه نظــرة إيجابيــة
ســوى  27%منهــم فقــط .أمــا نســبة التالمــذة الذيــن عــروا
عــن شــعورهم بعــدم األمــن يف املــدارس الفرعيــة فهــي أقــل
مــن ذلــك نســبيا ( .)38%ومــن املحتمــل أن يكــون بُعــد مــكان
إقامتهــم عــن املدرســة هــو مــا يفــر شــعور تالمــذة املــدارس
الجامعاتيــة بعــدم األمــن أكــر مــا يشــعر بــه تالمــذة املــدارس
وعــى الرغــم مــن أن أكــر مــن ثلثــي التالمــذة ينظــرون
الفرعيــة ،وأن يكــون قــرب هــذه املــدارس األخــرة مــن مســاكن
نظــرة ســلبية إىل الزمــن الفعــي املخصــص للتدريــس ،إال أن
التالمــذة هــو مــا يطمئنهــم أكــر نســبيا.
هــذا التصــور الســلبي يــرز بشــكل أكــر وضوحــا يف املــدارس
الجامعاتيــة.

وعــى العكــس مــن ذلــك ،تعتــر تغيبــات األســاتذة ،وزمــن
التدريــس مــن الوقائــع التــي يعشــونها ويتأثــرون بهــا يوميــا.
لذلــك تتغــر تصوراتهــم مبجــرد مــا يتعلــق األمــر بالزمــن
املخصــص للتدريــس .وبالفعــل ،فــإن نســب التالمــذة الذيــن
عــروا عــن تصــور ســلبي بخصــوص هــذا الجانــب تـراوح بــن
 71%و 77%حســب املــادة املدرســة يف املــدارس الجامعاتيــة،
وبــن  % 65و 67%يف املــدارس الفرعيــة.

دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية
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تــرز التصــورات الســلبية بخصــوص تدبــر ســلوك األســاتذة
وحفزهــم يف املــدارس الجامعاتيــة أكــر مــا تــرز يف املــدارس
الفرعيــة.

التالمــذة عــى املشــاركة يف الحيــاة املدرســية ،خاصــة وأن
هــؤالء التالمــذة القرويــن ال ميلكــون عــن األنشــطة املدرســية
بدائــل كثــرة خــارج مدارســهم .ولذلــك ،ميكــن القــول إن هــذا
التصــور اإليجــايب للتالمــذة بخصــوص الحيــاة املدرســية نابــع
مــن كونهــم يعوضــون مبشــاركتهم يف تلــك الحيــاة النقــص
الــذي يعانــون منــه خــارج املدرســة.

ال تــزال حصــة التالمــذة الذيــن ينظــرون نظــرة ســلبية إىل
تدبــر ســلوك األســاتذة وحفزهــم مهمــة ،وإن كانــت تقــل عام
لوحــظ بشــأن زمــن التدريــس .فهــي تبلــغ الخمــس أو يتجــاوزه
قليــا ،حســب مــادة التدريــس يف املــدارس الجامعاتيــة ،بينــا ال تكتــي نســبة التالمــذة الذيــن أصــدروا حكــا إيجابيــا
بخصــوص الدعــم املقــدم للتالمــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات
ت ـراوح بــن  14%إىل 17%يف املــدارس الفرعيــة
يف املــدارس الجامعاتيــة أهميــة كبــرة؛ وتقــل عــن النســبة
تــرى غالبيــة التالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة واملــدارس
املســجلة يف املــدارس الفرعيــة ب  6نقــاط مئويــة (77%
الفرعيــة أن احـرام القواعــد ووضوحهــا يف مدارســهم إيجــايب.
مقابــل  .)83%وميكــن تفســر هــذا التبايــن بكــون املعلمــن
وينطبــق الــيء نفســه عــى املشــاركة يف الحيــاة املدرســية.
يف املــدارس الفرعيــة يتعاملــون مــع أعــداد صغــرة جــدا ً مــن
ينظــر غالبيــة التالمــذة نظــرة إيجابيــة إىل املامرســات املتعلقــة التالمــذة  ،مــا يســاعدهم عــى تقديــم الدعــم الفــردي للذيــن
باحــرام القواعــد ووضوحهــا ،وذلــك يف املــدارس الجامعاتيــة يواجهــون صعوبــات دراســية خاصــة.
كــا يف املــدارس الفرعيــة (.)93%
وباملثــل ،فــإن نســبة التالمــذة الذيــن ينظــرون نظــرة إيجابيــة
إىل املشــاركة يف الحيــاة املدرســية يف املــدارس الجامعاتيــة تظــل
مرتفعــة ،وال تختلــف عــا هــي عليــه يف املــدارس الفرعيــة
( 83%مقابــل  .)84%وبالفعــل ،تشــجع املؤسســة التعليميــة
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رسم بياين  .26نسبة التالمذة حسب احرتام القواعد ،واملشاركة يف الحياة املدرسية ،ودعم التالمذة الذين يعانون من صعوبات
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تــزداد الفــوارق اتســاعا بــن نوعــي املــدارس مــن حيــث
األنشــطة املدرســية املوازيــة .ذلــك أن  78%مــن تالمــذة
املــدارس الجامعاتيــة ينظــرون نظــرة إيجابيــة إىل هــذا البعــد
مقابــل  67%يف املــدارس الفرعيــة ،أي بفــارق  13نقطــة مئويــة.
وتخربنــا أهميــة الفــرق بــن هذيــن النوعــن مــن املــدارس عــن
غيــاب هــذه األنشــطة يف املــدارس الفرعيــة بســبب نقــص
املــوارد والغيــاب الفعــي لــإدارة الرتبويــة التــي تشــكل الــرط
األول ألي تنظيــم للحيــاة املدرســية.

رسم بياين  .27نسب التالمذة حسب األنشطة املوازية
á«JÉYÉªL
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يعتــر ثلــث تالمــذة املــدارس الفرعيــة التعــاون بــن
مدرســتهم وآبائهــم ســلبياً ،مقابــل الربــع فقــط يف املــدارس
الجامعاتيــة.
دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية

29

فيــا يتعلــق بالتعــاون بــن املدرســة وآبــاء التالمــذة  ،يالحــظ  .9المشاكل المدرسية واالجتماعية

أن عــددا ً قليــا مــن التالمــذة هــم الذيــن يعتربونــه إيجابيــا ،تؤثــر املشــاكل املدرســية واالجتامعيــة ،عــى قلتهــا ،يف جــزء ال
أي  40%يف تلــك املــدارس بنوعيهــا .أمــا أولئــك الذيــن يعتربونــه يســتهان بــه مــن تالمــذة القســم الســادس ابتــدايئ ،وذلــك يف
ســلبيا ،فــإن نســبتهم يف املــدارس الفرعيــة أعــى نســبياً مــن املــدارس الجامعاتيــة كــا املــدارس الفرعيــة.
نســبتهم يف املــدارس الجامعاتيــة ( 32%مقابــل  .)24%وعــى
مــن املفارقــات أن التغيــب يؤثــر يف تالمــذة املــدارس
العمــوم ،ال ينظــر التالمــذة بعــن الرضــا إىل التعــاون بــن
الجامعاتيــة أكــر مــا يؤثــر يف تالمــذة املــدارس الفرعيــة.
املدرســة واآلبــاء الذيــن يعتربونهــم مبثابــة رقابــة مزدوجــة
فيــا يخــص املواظبــة ،يقــول ربــع التالمــذة يف املــدارس
متــارس عليهــم.
الجامعاتيــة إنهــم يتغيبــون عــن الــدروس بــدون عــذر يف كثــر
رسم بياين  .28نسب التالمذة حسب التعاون بني املدرسة
مــن األحيــان ،أو يف بعــض األحيــان .وتقــول نفــس النســبة
واآلباء
إنهــم يصلــون إىل املدرســة متأخريــن عــن الوقــت ،ويعــرف
á«JÉYÉªL
 16%منهــم بأنهــم يغشــون يف االمتحانــات .ويعتــر عــدد
á«Yôa
40
40
التالمــذة املعنيــن بهــذه الســلوكات يف املــدارس الفرعيــة أقــل
40
36
مــا هــو عليــه يف املــدارس الجامعاتيــة ،وميثلــون عــى التــوايل
35
32
 18%و 18%و.12%
30

28

24

وتفــوق ســلوكات عــدم االنضبــاط املــدريس ســلوكات التغيــب
والتأخــر عــن الدراســة اللذيــن يؤثــران أساســا يف التالمــذة.
فهــي تشــمل األفعــال التــي تــر بالقســم الــدرايس بأكملــه.
وبالفعــل ،فقــد رصح حــوايل ُخمــس التالمــذة بأنهــم يشوشــون
عمــدا عــى أصدقائهــم دامئــا ،أو يف كثــر مــن األحيــان ،أو
أحيانــا؛ وذلــك يف كال النوعــن مــن املــدارس .وأكــر مــن ذلــك،
هنــاك تالمــذة يســيئون ألســاتذتهم بالقــول أو الفعــل .وميثــل
أولئــك الذيــن تتكــرر أفعالهــم هــذه دامئــا ،أو يف كثــر مــن
األحيــان ،أو يف بعــض األحيــان 17% ،يف املــدارس الجامعاتيــة
و 15%يف املــدارس الفرعيــة.
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جدول  .4نسب التالمذة حسب عدم االنضباط املدريس
جامعاتية

مشاكل مدرسية
تغيب التلميذ دون عذر
حضور التلميذ متأخرا
غش التلميذ يف االمتحان
إزعاج التلميذ للقسم عن غري قصد
ال يحرتم االساتذة بالكالم أو بالفعل

دامئا

أحيانا

5
6
5
7
8

5
6
4
5
4

بعض
املرات
14
13
7
9
5

فرعية

نادرا

أبدا

دامئا

أحيانا

10
18
11
8
5

67
57
73
71
77

4
4
4
7
8

5
5
4
6
3

بعض
املرات
9
9
4
9
4

نادرا

أبدا

13
20
8
6
5

69
61
80
72
80
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ليســت املشــاكل املدرســية هــي املشــاكل الوحيــدة التــي املخــدرات ،والتدخــن ،إلــخ.
كشــفت عنهــا دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة أكــر عرضــة نســبياً لالعتــداءات
 .PNEA 2019فقــد وقفــت هــذه الدراســة عــى أنــواع أخــرى
املعنويــة والجســدية مــن زمالئهــم يف املــدارس الفرعيــة.
مــن املشــاكل املخالفــة للقانــون مثــل العنــف ،وتعاطــي
30

تقرير موضوعاتي

عــدم معاملــة التالمــذة بقســاوة وعنــف ،ال ســيام يف املــدارس
الفرعيــة .وبالفعــل ،فــإن نســب التالمــذة الذيــن رصحــوا
بأنهــم يتعرضــون للشــتائم أو االعتــداءات مــن قبــل هــؤالء
الفاعلــن دامئــاً ،أو يف كثــر مــن األحيــان ،أو أحيانــا ،تــراوح
بــن  10%و 12%يف املــدارس الجامعاتيــة ،وبــن  % 5و % 8يف
املــدارس الفرعيــة.

تبــن معطيــات الربنامــح الوطنــي لتقييــم املكتســبات  ،2019أن
نســبة كبــرة مــن التالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة يتعرضــون
دامئــاً ،أو يف كثــر مــن األحيــان ،للعنــف مــن قبــل تالمــذة
آخريــن .ويــراوح ذلــك العنــف بــن الســب والشــتم ()27%
واالعتــداءات البدنيــة ( .)23%ويتعــرض تالمــذة املــدارس
الفرعيــة لهــذه اإلســاءات بشــكل أقــل ،وذلــك بنســبتي 21%
و 17%عــى التــوايل .ومييــل األســاتذة واملوظفــون اإلداريــون إىل

جدول  .5نسبة التالمذة حسب االعتداءات التي يتعرضون إليها
جامعاتية

مشاكل اجتامعية
التلميذ ضحية للعنف اللفظي من طرف
تلميذ اخر
التلميذ ضحية للعنف اللفظي من طرف
أستاذ(ة)
التلميذ ضحية للعنف اللفظي من طرف
إطار إداري باملؤسسة
التلميذ ضحية اعتداء من طرف تلميذ اخر
التلميذ ضحية اعتداء من طرف أستاذ(ة)
التلميذ ضحية اعتداء من طرف إطار
إداري باملؤسسة
التلميذ ضحية تحرش جنيس من طرف
تلميذ اخر
التلميذ ضحية تحرش جنيس من طرف
أستاذ(ة)
التلميذ ضحية تحرش جنيس من طرف
إطار إداري باملؤسسة
التلميذ ضحية تحرش جنيس قرب
املؤسسة

فرعية

دامئا

أحيانا

بعض
املرات

نادرا

أبدا

دامئا

أحيانا

بعض
املرات

نادرا

أبدا

8

6

13

15

58

5

4

12

18

61

4

3

5

9

79

2

2

4

6

86

3

3

5

5

85

1

1

3

5

90

7
3

5
4

11
5

18
9

59
79

4
1

4
2

9
4

17
8

66
85

3

2

5

8

82

1

1

4

3

90

2

2

4

5

86

1

2

3

6

88

2

3

2

3

90

1

1

2

2

94

3

2

3

3

90

1

1

1

2

94

3

2

4

4

86

3

2

2

4
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وباإلضافــة إىل هــذا العنــف  ،رصح بعــض التالمــذة بأنهــم
يتعرضــون للتحــرش الجنــي مــن قبــل تالمــذة آخريــن،
واألســاتذة واملوظفــن اإلداريــن ،وأحيانــا بالقــرب مــن املدرســة.
وتـراوح نســب التالمــذة الذيــن قالــوا إنهــم يتعرضــون أحيانــا
أو دامئ ـاً لهــذا النــوع مــن اإلســاءة بــن  7%و 9%يف املــدارس
الجامعاتيــة ،وبــن 3%و 7%يف املــدارس الفرعيــة.
تخربنــا املشــاكل االجتامعيــة التــي يعــاين منهــا التالمــذة يف
كال النوعــن مــن املــدارس عــن جانــب خــاص مــن تجربتهــم
املدرســية ،وهــو اآلثــار النفســية واألخالقيــة املرتتبــة عــن الحيــاة
الجامعيــة يف املــدارس الجامعاتيــة ،والتــي تعود أساســا إىل عالقة
القــرب التــي تنشــأ بــن األطفــال يف ســن مــا قبــل املراهقــة أو
املراهقــة ،وعــن العالقــة األوثــق ،مــن حيــث املــكان والزمــان،
بــن والراشــدين والقارصيــن .والواقــع أن كــون التالمــذة  ،وإن

كانــوا أقليــة ،يبلغــون عــن الوجــود الفعــي للتحــرش الجنــي
أمــر بالــغ األهميــة .ومــن هنــا تــأيت األهميــة الخاصــة التــي
يجــب إيالؤهــا لحاميــة األطفــال مــا ميكــن أن يلحقهــم مــن
أذى عــى املســتوى البــدين أو النفــي ،وخاصــة يف الداخليــات
ودار الطالــب .وهــذا مــا يفــرض رضورة تأطــر التالمــذة تربويــا،
ورعايتهــم يف األقســام الدراســية والداخليــات ،مــع توعيتهــم،
وتربيتهــم ،وتحسيســهم تدريجيــا بقواعــد اليقظــة ضــد مــا
ميكــن أن يتعرضــوا لــه مــن تحــرش واعتــداءات جنســية مــن
قبــل الراشــدين وأقرانهــم ،مــع أخــذ خصوصيــات هــذه الســن
الحرجــة بعــن االعتبــار .وعــى الرغــم مــن أن التالمــذة الذيــن
يعانــون مــن هــذا النــوع مــن العنــف يشــكلون أقليــة ،إال
أنــه يقــوض املهمــة الرتبويــة للمدرســة ،ويعصــف بوظيفتهــا
الحامئيــة لألطفــال.
دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية
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جدول  .6نسبة التالمذة حسب تعاطيهم للتدخني واملخدرات
جامعاتية

مشاكل مدرسية
التلميذ يدخن داخل املؤسسة
التلميذ يتعاطى املخدرات داخل
املؤسسة
التلميذ يدخن قرب املؤسسة
التلميذ يتعاطى املخدرات قرب
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مل يبلــغ التالمــذة عــن املشــاكل املتصلــة بالتعاطــي للتدخــن وميكــن تفســر نــدرة هــذه األفعــال املشــينة يف املــدارس
واملخــدرات ،ســواء داخــل املؤسســات التعليميــة أو بالقــرب الفرعيــة بقــرب هــذه املــدارس مــن أماكــن إقامــة التالمــذة
منهــا ،بقــدر مــا بلغــوا عــن املشــاكل الــواردة أعــاه .وبالفعــل وعائالتهــم ،وخوفهــم ،بالتــايل ،مــن ردود أفعــال اآلبــاء.
فــإن نســب التالمــذة الذيــن رصحــوا بأنهــم يســتهلكون تلــك
املــواد دامئ ـاً ،أو يف كثــر مــن األحيــان أو أحيان ـاً ،منخفضــة يف
املــدارس الجامعاتيــة (بــن  5%و )6%وهــي أقــل مــن ذلــك يف
املــدارس الفرعيــة (بــن  3%و.)4%
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الفصل الثالث.
مقارنــة بيــن المردوديــة الدراســية للمدارس
الجماعاتيــة ومردوديــة المــدارس الفرعيــة
تقودنــا نتائــج دراســة الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
 PNEA2019املســتخلصة مــن أجوبــة التالمــذة عــن أســئلة
الروائــز إىل تقديــم تلــك النتائــج بطريقــة شــمولية يف شــكل
درجــات ومســتويات الكفايــات ،مــع وضــع مقارنــات بــن
املــدارس الجامعاتيــة واملــدارس الفرعيــة.
يســمح التحليــل بواســطة نظريــة اإلجابــات عــن البنــود ()TRI
برتتيــب معايــر صعوبــة بنــود الروائــز ومســتويات كفايــات
التالمــذة يف نفــس الســلم .وميكــن مثــل هــذا التطابــق مــن
تحديــد خصائــص الكفايــات التــي تتقنهــا مختلــف فئــات
التالمــذة  .ويف هــذا الفصــل ،ســوف نقــوم بهــذا التحليــل
بالنســبة لجميــع املــواد موضــوع تلــك الروائــز.

يبــن توزيــع التالمــذة وفــق مجموعــات الكفايــات الســت أن
نســبة التالمــذة الذيــن ينتمــون للمجموعــات الثــاث األوىل
األقــل ضعفــا أعــى يف املــدارس الفرعيــة ( )45%مــا هــي عليــه
يف املــدارس الجامعاتيــة ( .)35%لكــن أحســن هــؤالء التالمــذة
يتقنــون بالــكاد  41%مــن الربنامــج الــدرايس املقــرر يف القســم
الســادس ابتــدايئ ،يف حــن أن أضعفهــم ال يتوفــرون عــى أي
مكتســب كيفــا كان حــده األدىن.

تضــم مجموعــة التالمــذة الذيــن يتقنــون  70%مــن الربنامــج
الــدرايس املقــرر (املجموعــة  28% )3مــن التالمــذة ،ســواء يف
املــدارس الفرعيــة أو يف املــدارس الجامعاتيــة .ومــع ذلــك ،فــإن
هــذه املــدارس األخــرة تتفــوق عــى األوىل مــن حيــث نســب
التالمــذة املصنفــن يف املجموعتــن األخريتــن (املجموعــة 4
 .1مكتسبات التالمذة اللغوية
واملجموعــة  ،)5أي  37%مقابــل  .27%وهــؤالء التالمــذة هــم
مــن حيــث املكتســبات اللغوية ،برهنــت املــدارس الجامعاتية األحســن أداء ،إذ يتقنــون أكــر مــن  90%مــن الربنامــج الــدرايس
يف اللغــة العربيــة عــن أداء أفضــل مــن املــدارس الفرعية.
املقــرر.
يف اللغــة العربيــة ،حصــل تالمــذة القســم الســادس ابتــدايئ يف
املــدارس الجامعاتيــة عــى  245نقطــة ،وتفوقــت ب  11نقطــة
عــى متوســط النقــط التــي حصــل عليهــا تالمــذة املــدارس
الفرعيــة .وتتقــدم البنــات عــى البنــن بـــ  9و 8نقــاط يف ذينــك
النوعــن مــن املــدارس عــى التــوايل.
رسم بياين  .29النتائج املتوسطة التي حصل عليها التالمذة يف
اللغة العربية
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بشــكل عــام ،تعطــي املقارنــة بــن مكتســبات التالمــذة يف
املــدارس الفرعيــة واملــدارس الجامعاتيــة يف اللغــة العربيــة
االمتيــاز لهــذه األخــرة .ذلــك أن مجموعــات الكفايــات الثــاث
األوىل ،أي األكــر ضعفــا ،تشــمل مــا يقــرب مــن نصــف التالمــذة
يف املــدارس الفرعيــة ( )45%يف الوقــت الــذي ال تتجــاوز ثلثهــم
يف املــدارس الجامعاتيــة ( ،)35%وذلــك بفــارق دال قــدره 10
نقــاط لصالــح هــذه املــدارس األخــرة .غــر أن النتيجــة العامــة
تشــر إىل أن هذيــن النوعــن مــن املــدارس مل يســتطيعا أن
يضمنــا التمكــن مــن املكتســبات األساســية لجــزء كبــر مــن
التالمــذة (حــوايل النصــف تقريبــا يف املــدارس الفرعيــة ،وأكــر
مــن الثلــث يف املــدارس الجامعاتيــة).
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رسم بياين  .30نسبة التالمذة تبعا ملجموعات الكفايات يف اللغة العربية
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يف اللغــة الفرنســية ،يفــوق متوســط النقــط التــي حصــل عليهــا وتبــن املعطيــات أن نســبة التالمــذة الذيــن يحتلــون املراتــب
تالمــذة املــدارس الفرعيــة متوســط نقــط تالمــذة املــدارس العليــا يف ســلم الكفايــات أعــى نســبيا يف املــدارس الجامعاتيــة
الجامعاتيــة بنقطتــن اثنتــن .وتتفــوق الفتيــات دامئــا عــن مــا هــي عليــه يف املــدارس الفرعيــة ( 9%مقابــل .)6%
ويتقــن هــؤالء التالمــذة برنامــج اللغــة الفرنســية املقــرر يف
الفتيــان.
القســم الســادس ابتــدايئ بأكملــه ،وذلــك عــى عكــس التالمــذة
رسم بياين  .31النتائج املتوسطة للتالمذة يف الفرنسية
املرتبــن يف أســفل ذلــك الســلم ،والذيــن ال ميلكــون عمليــا أي
á«JÉYÉªL
مكتســب .وهــذه املجموعــة األخــرة مــن التالمــذة أقــل عــددا ً
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تبــن النتائــج التــي حصــل عليهــا التالمــذة عــن أجوبتهــم عــى
بنــود الرائــز ،أن املجموعــة األوىل (املجموعــة  )1تتكــون مــن
أضعــف التالمــذة  ،وهــم الذيــن مل يجيبــوا ســوى عــن بنــد
واحــد مــن بنــود الرائــز (وعددهــا  ،)27أو الذيــن مل يجيبــوا
عــن أي ســؤال مــن تلــك األســئلة .وميثــل هــؤالء التالمــذة 10%
و 12%يف كال النوعــن مــن املــدارس عــى التــوايل.

وميثــل تالمــذة املجموعــة - ،2وهــم أيضــا مــن ذوي املكتســبات
الضعيفــة الذيــن مل يجيبــوا بنجــاح ســوى عــن  3بنــود مــن
0
QƒcP
çÉfEG
´ƒªéŸG
أصــل  27بنــدا التــي يتكــون منهــا الرائــز 30% -يف املــدارس
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الجامعاتيــة ،أي بأقــل مــن  4نقــاط مئويــة مقارنــة مــع تالمــذة
ميكــن التحليــل املقــارن بــن مجموعــات الكفايــات يف املــدارس املــدارس الفرعيــة.
الجامعاتيــة واملــدارس الفرعيــة مــن معرفــة مــا إذا كان منــوذج وســجل نفــس الفــرق تقريب ـاً بالنســبة للمجموعــة  3بنســبتي
املــدارس الجامعاتيــة يوفــر للتالمــذة مكتســبات أفضــل.
 30%و 33%يف كال البنيتــن عــى التــوايل .أداء هــؤالء التالمــذة
أفضــل بكثــر مــن أداء تالمــذة املجموعــات الســابقة ،إذ متكنــوا
34
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نســب مكتســبات التالمــذة إىل ضعــف أداء هذيــن النوعــن
من اإلجابة بنجاح عىل أكرث بقليل من نصف أسئلة الرائز.
مــن املــدارس معــا ،مــع بعــض الفــوارق البســيطة التــي ال تغــر
أمــا تالمــذة املجموعــة  ،4وهــم املتمكنــون مــن  81%مــن
االتجــاه العــام .وتبقــي مكتســبات التالمــذة يف اللغة الفرنســية،
الربنامــج الــدرايس املقــرر ،فهــم ميثلــون  12%يف املــدارس
يف كال النوعــن مــن املــدارس ،ضعيفــة ودون توقعــات الربنامــج
الجامعاتيــة و  13%يف املــدارس الفرعيــة.
الــدرايس املقــرر ،وتتــاىش ،بالتــايل ،مــع االتجــاه العــام الــذي
تتفــوق املــدارس الجامعاتيــة دامئـاً تفوقــا طفيفــا عــى املــدارس ســجله الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات .PNEA2019
الفرعيــة .ولكــن نقــاط قوتهــا ال تعمــل بالكامــل لفائــدة جــودة
التعلــم بالنســبة لغالبيــة املتعلمــن .وبصفــة عامــة ،تشــر
رسم بياين  .32نسب التالمذة وفق مجموعات الكفايات يف اللغة الفرنسية
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 .2مكتسبات التالمذة في الرياضيات
والعلوم

ال توجــد فــوارق ملحوظــة بني املــدارس الجامعاتيــة واملدارس
الفرعيــة مــن حيــث أداء التالمــذة يف الرياضيــات والعلوم.

رسم بياين  .33النتائج املتوسطة للتالمذة يف الرياضيات
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يف الرياضيــات ،تــم تســجيل فــارق  6نقــاط لفائــدة املــدارس
الفرعيــة التــي حصــل تالمذتهــا عــى نتيجــة متوســطة قدرهــا
 244نقطــة ،مقابــل  238نقطــة التــي حصــل عليهــا تالمــذة
املــدارس الجامعاتيــة .وتحصــل الفتيــات ،دامئــا ،عــى نتائــج
متوســطة أعــى مــن نتائــج الفتيــان ،بفــارق  4نقــاط.
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ميثــل التالمــذة الذيــن أبانــوا عــن مســتوى ضعيــف جــدا  26%مــن ثلثــي تالمذتهــا  72%مــن الربنامــج الــدرايس املقــرر ،تتفوق
مــن تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة؛  5%منهــم ال يتوفــرون عــى املــدارس الفرعيــة عــى املــدارس الجامعاتيــة بنســبة  30%مــن
أي مكتســب و  21%اســتطاعوا بالــكاد اإلجابــة عــن البنــد األول التالمــذة مقابــل .23%
مــن الرائــز .و وتعتــر هــذه النســب مــن التالمــذة يف املــدارس
وينطبــق الــيء نفســه عــى تالمــذة املجموعــة  ،4ولكــن
الجامعاتيــة أعــى مــن تلــك التــي لوحظــت يف املــدارس الفرعية
بفــارق أقــل قــدره  3نقــاط مئويــة لصالــح املــدارس الفرعيــة.
التــي تعــادل  2%و 14%عــى التــوايل.
والواقــع أن  14%مــن تالمــذة هــذه املجموعــة قــد متكنــوا مــن
فيــا يتعلــق باملجموعــة  ،2ســجل فــارق نقطتــن مئويتــن الوصــول إىل هــذا املســتوى مــن الكفايــات ،واســتيعاب 89%
بــن النوعــن مــن املــدارس ( 32%يف األوىل و 34%يف الثانيــة) .مــن الربنامــج الــدرايس املقــرر ،مقابــل  11%فقــط يف املــدارس
التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل هــذه املــدارس األخــرة أفضــل الجامعاتيــة.
مــن تالمــذة األوىل ،ولكنهــم يظلــون ضعافــا ألن مكتســباتهم
أمــا بالنســبة للتالمــذة الذيــن يتقنــون عمليــا الربنامــج
ال تغطــي ســوى  22%فقــط مــن الربنامــج الــدرايس املقــرر يف
الــدرايس املقــرر بأكملــه ،فــإن نســبتهم يف املــدارس الجامعاتيــة
الرياضيــات.
ال تختلــف كثــرا عــن النســبة املســجلة يف املــدارس الفرعيــة
بالنســبة للمجموعــة الثالثــة ،وهــي املجموعــة التــي يتقــن أكــر وهــي  7%مقابــل .6%
رسم بياين  .34نسبة التالمذة حسب مجموعات الكفايات يف الرياضيات
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يف النشــاط العلمــي ،حصــل التالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة لصالــح البنــات يف املــدارس الجامعاتيــة ،ونقطــة واحــدة لصالــح
عــى مــا متوســطه  244نقطــة ،وهــي نتيجــة تفــوق بنقطتــن البنــن يف املــدارس الفرعيــة.
نتيجــة تالمــذة املــدارس الفرعيــة .وســجل فــارق نقطتــن

36

تقرير موضوعاتي

رسم بياين  .35النتائج املتوسطة للتالمذة يف النشاط العلمي
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يف املجموعــة  1التــي تتقــن  20%مــن الربنامــج الــدرايس
املقــرر ،يتفــوق التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل املــدارس الفرعيــة
عــى تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة بثــاث نقــاط مئويــة (14%
مقابــل  .)11%ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تالمــذة املجموعــة2
الذيــن متكنــوا مــن نحــو  40%مــن الربنامــج الــدرايس املقــرر
ميثلــون نفــس الــوزن يف كال البنيتــن ،أي  28%مــن تالمــذة
الســنة السادســة ابتــدايئ
يعتــر تالمــذة املجموعــة  3الذيــن يتقنــون  70%مــن الربنامــج
املقــرر ،أكــر حضــو ًرا يف املــدارس الجامعاتيــة ( )33%مقارنــة
باملــدارس الفرعيــة (.)28%

وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل مجموعة
0
الكفايــات الرابعــة أي الذيــن اســتوعبوا أكــر مــن  80%مــن
QƒcP
çÉfEG
´ƒªéŸG
الربنامــج الــدرايس املقــرر ،لهــم نفــس األهميــة تقريبــا حيــث
املصدر :دراسة PNEA_2019
يتواجــدون بنفــس النســب املئويــة تقريبــا يف املــدارس
يبــن توزيــع التالمــذة حســب مســتوى الكفايــات يف النشــاط الجامعاتيــة واملــدارس الفرعيــة (أي 15%و  16%عــى التــوايل).
العلمــي أنــه ال يوجــد فــرق بــن املــدارس الجامعاتيــة واملــدارس
الفرعيــة مــن حيــث نســب التالمــذة الذيــن يوجدون يف أســفل
الســلم ( )3%ويف قمتــه (. )11%
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الفصل الرابع.
ما هي الدروس التي يمكن استخالصها من تجربة
المدارس الجماعاتية؟ وأية آفاق لتطوريها؟
تكشــف نتائــج معطيــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات
( )PNEA2019مــن منظــور املقارنــة بــن املــدارس الجامعاتيــة
واملــدارس الفرعيــة ،عــن مســتوى تحصيــل التالمــذة يف كل نوع
مــن هــذه املــدارس ،وتســمح ،بالتــايل ،بتقديــر مزايــا املــدارس
الجامعاتيــة التــي تــروم تجــاوز نواقــص املــدارس الفرعيــة،
وتطويــر الرتبيــة يف الوســط القــروي.
املدرســة الفرعيــة هــي مدرســة قــرب؛ توجــد عمليــا يف جميــع
الجامعــات القرويــة تقريبــا .وقــد اشــتغلت هــذه املدرســة
بوصفهــا وســيلة لتعميــم التعليــم ،وأداة لتمكــن أكــر عــدد
ممكــن مــن األطفــال القرويــن مــن االلتحــاق باملدرســة .غــر أن
هــذا النــوع مــن املــدارس ،الــذي اتخــذ شــكل كيانــات مدرســية
صغــرة ،قــد فشــل يف تلبيــة التوقعــات الجديــدة لــأرس
واملجتمــع ،فضــا عــن الطلــب االجتامعــي املتزايــد عــى الرتبيــة
الجيــدة .وهكــذا أصبــح مــن الــروري توفــر تربيــة تركــز عــى
جــودة التعلــات ،وتســتجيب لتوقعــات الــرأي العــام وتطلعات
األرس التــي تريــد النجــاح ألطفالهــا يف تعليمهــم .إن متطلبــات
مدرســة توفــر للتالمــذة أنشــطة مدرســية موازيــة منتظمــة،
وتدمــج تعلــات مبتكــرة ،فضــا عــن تعميــم الرقمنــة ،وإتقــان
اللغــات ،تتجــاوز بكثــر قــدرات وإمكانــات املدرســة الفرعيــة.
والواقــع أن املــدارس الفرعيــة ،نظ ـرا ً لصغــر حجمهــا ،ال تتوفــر
عــى التدبــر األمثــل ،وال عــى املــوارد الالزمــة لتمكينهــا مــن
تحقيــق وفــورات الحجــم.

املدرســية املوازيــة ،والدعــم االجتامعــي .ونظـرا لحجــم املدرســة
الفرعيــة وعزلتهــا ،فإنهــا أبعــد مــا تكــون عــن االســتجابة لهــذه
االنتظــارات الجديــدة التــي تتطلــب بنايــات ،ومعــدات ،ومــوارد
ال متلكهــا .وعــاوة عــى ذلــك ،ســيكون مــن غــر الواقعــي أن
نتوقــع مــن مدرســة صغــرة جــدا ً ،وذات وســائل متواضعــة،
القيــام مبهــام جديــدة تتطلــب وســائل تتجــاوز بكثــر مــا متلكــه
مــن مــوارد.
ويف املقابــل ،فــإن املدرســة الجامعاتيــة (التــي تتوفــر عــى
أعــداد كبــرة مــن التالمــذة نســبياً ،وعــى مــوارد كافيــة ،ودعــم
اجتامعــي مالئــم) قــادرة عــى االســتجابة لهــذا املفهــوم املوســع
للخدمــة الرتبويــة .ومــن بــن نقــاط قــوة إضفــاء الطابــع
املؤسســايت عــى املــدارس الجامعاتيــة مــا يــي:
 يتيــح توافــر عــدد كبــر نســبيا مــن التالمــذة إمكانيــة ترشــيدتعيــن األســاتذة؛
 تيــر املــدارس الجامعاتيــة تبــادل الخــرات واملامرســاتالبيداغوجيــة بــن األســاتذة ،كــا تيــر العمــل الجامعــي
للتالمــذة ؛
 يســهل تجميــع األســاتذة يف املــدارس الجامعاتيــة تأطريهــمالبيداغوجــي؛

 متكــن املــدارس الجامعاتيــة ،بســبب حجمهــا ،مــن تحقيــقوفــورات الحجــم ،وتتيــح ،بالتــايل ،إمكانيــة التدبــر األمثــل
ولالســتجابة لهــذه املتطلبــات ،واســتنادا إىل منــاذج مســتوحاة
للمــوارد املتاحــة؛
مــن بلــدان أخــرى ،تــم وضــع منــوذج جديــد للمدرســة القروية؛
يقــوم عــى تنظيــم مــن نــوع جديــد .ونتيجــة لذلــك ،اختــارت  -يف املــدارس الجامعاتيــة ،ميكــن لألســاتذة والتالمــذة عــى
الســلطات التعليميــة االســتعاضة عــن منــوذج «القطاعــات الســواء اســتعامل املرافــق والتجهيـزات واملــوارد الديداكتيكية
املدرســية» (عــدة مــدارس فرعيــة تابعــة ملدرســة مركزيــة) املتوفــرة بصــورة مشــركة؛
مبدرســة جامعاتيــة مســتقلة ،تتوفــر عــى مــوارد متكنهــا مــن  -يزيــد إضفــاء الطابــع املؤسســايت عــى الدعــم االجتامعــي
مواجهــة التغــرات ،ســواء يف ميــدان التدريــس ،أو يف ميــدان للتالمــذة وتنويعــه مــن فعاليتــه ،ألنــه يكــون أحســن
الخدمــات املتصلــة بالحيــاة املدرســية.
تنظيــا ،وأكــر مالءمــة لحاجــات الســكان املســتهدفني؛
مل تعــد املتطلبــات املنتظــرة مــن املدرســة تقتــر عــى  -تســتطيع املــدارس الجامعاتيــة خــال بنائهــا ،أن توفــر
محتويــات التعليــم وحدهــا ،بــل أصبحــت تتعلــق ،أيضــا ،الظــروف الرضوريــة لتنظيــم األنشــطة املدرســية املوازيــة
بالحيــاة املدرســية ،وانفتــاح املدرســة عــى محيطهــا ،واألنشــطة
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الالزمــة لنمــو التالمــذة الجســدي ،والنفــي ،واالجتامعــي،
والثقــايف؛
 تســمح املــدارس الجامعاتيــة بتطويــر الرشاكــة ،ومتكــناملدرســة ،بالتــايل ،مــن االنفتــاح عــى وســطها االجتامعــي
واالقتصــادي؛
 يقــوم منــوذج ســر املدرســة الجامعتيــة ،مــن حيــث املبــدأ،عــى التدبــر التشــاريك مــن قبــل مجلــس التدبــر الــذي ميثــل
جميــع الفاعلــن ،ويرأســه مديــر املؤسســة؛

وخاصــة منهــا تعقيــد أســلوب التســيري القائــم عــى الرشاكــة
بــن عــدة فاعلــن :األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن،
واملديريــات اإلقليميــة ،واملجالــس املنتخبــة ،واملجتمــع املــدين،
والفاعلــن االقتصاديــن واالجتامعيــن ...وميكــن أن نتســاءل،
أيضــا ،عــا إذا كانــت الجهــود املاليــة املبذولــة لتطويــر
الخدمــات امللحقــة بهــذه املــدارس ،كتوفــر الســكن لألســاتذة،
والدعــم االجتامعــي للتالمــذة  ،واألنشــطة املدرســية املوازيــة
ســتكون مرضيــة ،وستســتمر مــع مــرور الوقــت.

 .1المشاكل المرتبطة بحكامة المدارس
 يفــرض يف املدرســة الجامعاتيــة أن تكــون أكــر فعاليــةالجماعاتية

بســبب حجمهــا ومواردهــا ،ال ســيام مــن حيــث الحفــاظ
عــى التالمذة يف املدرســة واســتمرارهم يف الدراســة وتحســن
تحصيلهــم املــدريس؛

 تتوفــر املــدارس الجامعاتيــة عــى بنيــة تحتيــة ومــوارد برشيةوديداكتيكيــة وتكنولوجيــة أفضــل ،وتوجــد ،بالتــايل ،يف وضــع
يســمح لهــا بالنجــاح يف االنتقــال إىل التعليــم الرقمــي؛
 ميكــن للمدرســة الجامعاتيــة بتعزيــز تنظيمهــا وســرهاالداخــي ،أن تتوفــر عــى مــروع حقيقــي للمؤسســة ،وأن
تتمتــع بشــخصية معنويــة ذات اســتقالل إداري ومــايل.
حتــى ســنة  ،2019/2018كان عــدد املــدارس الجامعاتيــة التــي
تــم إنشــاؤها وبناؤهــا ال يتعــدى  134وحــدة ،تضــم  2%فقــط
مــن تالمــذة املــدارس االبتدائيــة يف الوســط القــروي .وعــى
الرغــم مــن أن عــدد املــدارس الفرعيــة قــد انخفــض بشــكل
طفيــف ،وانتقــل مــن  13401وحــدة ســنة  2009/2008إىل
 13133ســنة  ،2019/2018إال أن عــدد تالمذتهــا مل ينخفــض
إال قليــا ،وميثــل حــوايل نصــف تالمــذة التعليــم االبتــدايئ يف
املناطــق القرويــة .ويف الواقــع ،فــإن  267مدرســة فرعيــة فقــط
هــي التــي أغلقــت خــال عقــد مــن الزمــن ،دون أن يؤثــر ذلــك
بشــكل ملحــوظ عــى عــدد التالمــذة الذيــن يســتقبلهم هــذا
النــوع مــن املــدارس.

ال يدعــي هــذا التقريــر ،بــأي شــكل مــن األشــكال ،القيــام
بتحليــل شــامل ومفصــل لجميــع اإلكراهــات املتعلقــة باملــدارس
الجامعاتيــة ،وال ســيام مــا يتعلــق منهــا بالتســيري والحكامــة،
كتوزيــع املســؤوليات بــن مختلــف املتدخلــن ،والســر الداخيل،
واختصاصــات مجلــس التدبــر ،وأدوار املديــر وباقــي الفاعلــن؛
وهــي قضايــا تســتحق تقييــا منفصــا .ومــع ذلــك ،فبســبب
انخفــاض مســتوى تحصيــل التالمــذة الــذي تتســاوى فيــه هــذه
املــدارس تقريبــا مــع املــدارس الفرعيــة ،فإنــه ال ميكــن إال أن
نقتــر هنــا عــى الرتكيــز عــى بعــض التباينــات (أوجــه عــدم
االتســاق) ،اســتنا ًدا إىل املهمــة املوكولــة إليهــا ،واملالحظــات
امليدانيــة ،ومــا ميكــن اســتنتاجه مــن نتائــج الربنامــج الوطنــي
لتقييــم املكتســبات .2019
 .2الموقع ال يرضي جميع السكان
المستهدفين

أظهــرت تجربــة املــدارس الجامعاتيــة األوىل ،أن بعــض اآلبــاء
يرفضــون وضــع أطفالهــم يف مدرســة جامعاتيــة تقــع خــارج
البلــدة التــي يســكنون فيهــا ،ومفارقــة أطفالهــم الصغــار.
ويفضــل هــؤالء اآلبــاء وضــع أطفالهــم يف قســم درايس قريــب
منهــم ،حتــى لــو كانــت جــودة التعلــم فيــه ناقصــة ،عــوض
إرســالهم إىل مدرســة يف جامعــة بعيــدة عنهــم .وبعبــارة أخــرى،
يحــرص آبــاء التالمــذة الصغــار جــدا ً عــى عامــل «القــرب»،
ونظ ـرا لإليقــاع التــي يتــم بــه التخــي عــن املــدارس الفرعيــة ،الــذي يعتربونــه أهــم مــن أي شــكل مــن أشــكال التنظيــم
(إغــاق نحــو  30مدرســة يف الســنة) ،فإنــه مــن غــر املرجــح البيداغوجــي للمدرســة.
تحقيــق الهــدف املتمثــل يف االســتعاضة الكاملــة عنهــا باملــدارس
الجامعاتيــة يف غضــون فــرة زمنيــة معقولــة .وتعــود الصعوبــات إن عــدم تعميــم املــدارس الجامعاتيــة يف جميــع الجامعــات
التــي يواجههــا تطويــر املــدارس الجامعاتيــة و«جعلهــا تعيــش» الرتابيــة يولــد بــن الســكان القرويــن والجهــات املعنيــة واآلبــاء
مــدة طويلــة ،يف املقام األول ،إىل املشــاكل والنواقــص التنظيمية ،تفاوتــات وتوتــرات ومصالــح متضاربــة يصعــب التوفيــق
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بينهــا أحيانــا .ومــن هنــا تــأيت الحاجــة إىل تحكيــم تشــاريك املزيــد مــن الســلطة ملــدراء املؤسســات ،ســيكون خيــارا ً قي ـاً
حقيقــي بشــأن اختيــار موقــع املدرســة الجامعاتيــة ،يشــارك لتحريــر املبــادرات ،وتوفــر بعــض رشوط الفعاليــة والنجاعــة.
فيــه مشــاركة فعليــة ممثلــو اآلبــاء ،واملنتخبــون ،والســلطة
املحليــة ،واملديريــة اإلقليميــة ،واألكادمييــة الجهويــة للرتبيــة  .4النقص الكمي والكيفي في موظفي
الخدمات الملحقة
والتكويــن .فهــذه املقاربــة هــي وحدهــا الكفيلــة بإضفــاء
املرشوعيــة عــى موقــع املدرســة الجامعاتيــة؛ باعتبــاره خيــارا تتطلــب الخدمــات التــي تقدمهــا املدرســة الجامعاتيــة ،وخاصــة
ناتجــا عــن مناقشــة ،ومحاججــة ،وتفــاوض قبــل املصادقــة عليــه اإلطعــام واإليــواء ،تأطـرا تربويــا ونفســيا ييــر إدمــاج األطفــال
مــن قبــل الجهــات املعنيــة؛ خدمــة لقضيــة هــي قضيــة تعليــم الصغــار يف محيطهــم االجتامعي-الرتبــوي الجديــد .وال ميكــن أن
األطفــال .وبالفعــل ،إن تســمية «مدرســة جامعاتيــة» تفيــد يقــوم بهــذا التأطــر عــى الوجــه املطلــوب إال األشــخاص الذيــن
أن األمــر يتعلــق مبدرســة جامعــة تتكــون أساســا مــن اآلبــاء تلقــوا تكوينــاً خاصــاً يف هــذا املجــال .وبالفعــل ،فــإن تأطــر
والجهــات املعنيــة .ومــع ذلــك ،فإن تشــتت املســاكن يف الوســط األطفــال ،يف هــذا الســياق ،يتطلــب تكوينــا ســيكولوجيا وتربويـاً
القــروي ،إضافــة إىل تنافــس الفاعلــن حــول اإلنجــازات التــي حقيقيــاً؛ يأخــذ يف االعتبــار خصوصيــات ســنهم ،وحساســية
يجــب تحقيقهــا يف املجــال ال ـرايب تطغــى ،يف بعــض األحيــان ،مشــاكلهم ،وتوقعاتهــم ،ومخاوفهــم الناتجــة عــن فراقهــم
عــى مصلحــة الطفــل .والواقــع أن اختيــار مــكان بنــاء املــدارس آلبائهــم .وهــو تحــدي حقيقــي يتعــن عــى املســؤولني رفعــه.
الجامعاتيــة يجــب أن يخــدم ،يف املقــام األول ،مصالــح التالمــذة ،فالحلــول التــي يلجــأ إليهــا املديــرون ورشكاؤهــم ،يف كثــر مــن
علــا بأنهــم قــارصون يحتاجــون إىل التعلــم يف منــاخ يســوده األحيــان ،اعتــادا عــى الوســائل املتاحــة لهــم ،ال تعطــي دامئــا
األمــن واألمــان .إن تحفظــات اآلبــاء مرشوعــة إذا كانــت النتائــج املرجــوة ،وال تضمــن اســتدامة تلــك الخدمــات .وتتــم
املدرســة الجامعاتيــة ال تضمــن األمــن ألطفالهــم ،وال تطمــن املســاعدة التــي ميكــن أن يقدمهــا املجتمــع املحــي أو الــركاء
األرس عــن ســامة أبنائهــا .ويجــب أن يســتجيب اختيــار مواقــع املحتملــون ،عــادة ،وفــق اإلمكانــات املتاحــة يف عــن املــكان.
املــدارس الجامعاتيــة ،كذلــك ،ملتطلبــات الصالحيــة ،والفعاليــة ،وتلجــأ اإلدارة ،أحيان ـاً ،إىل األشــخاص املتواجديــن محلي ـاً قصــد
والنجاعــة ،واالســتدامة حتــى تكــون هــذه املــدارس منوذجــا مســاعدتهم ،عــى الرغــم مــن افتقــار هــؤالء إىل التكويــن
يوفــر تربيــة جيــدة ،ويطمــن اآلبــاء ،ويســاهم يف الحــد مــن املالئــم للمشــاركة يف تســيري املدرســة .أمــا األســاتذة الذيــن
يتوفــرون ،مــن حيــث املبــدأ ،عــى تكويــن يؤهلهــم لتأطــر
الفــوارق التــي يعــاين منهــا الوســط القــروي.
األطفــال ،فإنهــم ال يســتطيعون القيــام مبهــام تأطرييــه أخــرى
خــارج نطــاق مهمتهــم التعليميــة .والنتيجــة هــي النقــص
 .3بطء الموافقة على الشراكات يحد من
الكيفــي والكمــي يف موظفــي الخدمــات امللحقــة الالزمــة
تطور المدارس الجماعاتية
إن مبــادرة مديــري املــدارس الجامعاتيــة يف مجــال الرشاكــة لتأطــر األطفــال الصغــار .وال تقــل هــذه الخدمــات أهميــة عــن
محــدودة جــدا كــا هــو الشــأن يف املؤسســات التعليميــة الخدمــة الرئيســية التــي هــي الرتبيــة والتعليــم.
األخــرى .ذلــك أن املديريــن اإلقليميــن هــم الذيــن يحــق
لهــم التوقيــع عــى عقــود الرشاكــة التــي تتطلــب بعــد ذلــك  .5الفرق بين نموذج المدارس الجماعاتية
وواقعها.
موافقــة مديــر األكادمييــة والــوزارة الوصيــة .وغالبـاً مــا تــؤدي
هــذه العمليــة الطويلــة إىل تأخــر املصادقــة عــى ال ـراكات ،يتضــح مــن بيانــات الربنامــج الوطنــي لتقييــم املكتســبات 2019
وتقــوض ،تبعــا لذلــك ،التزامــات رشكاء املدرســة .إن هيكلــة أن املــدارس الجامعاتيــة التــي تــم إنشــاؤها تدريجيــاً لتحــل
الــوزارة ،وتراتبيــة املســؤوليات كثـرا مــا ينــاالن مؤسســاتيا مــن محــل املــدارس الفرعيــة ،ال تتميــز عــن هــذه األخــرة بشــكل
روح املبــادرة لــدى مديــري املــدراس (علــا بــأن تلــك الــروح ملحــوظ عــى املســتوى الكيفــي .هنــاك ،إذن ،تفــاوت بــن
هــي أحــد معايــر القيــادة الرتبويــة) ،ويجربانــه عــى الخضــوع واقــع املدرســة الجامعاتيــة وفكرتهــا كــا جــاءت يف النصــوص
لبــطء اإلجــراءات اإلداريــة .ويســاهم هــذا البــطء يف ضيــاع التنظيميــة التــي أرادت أن تجعــل منهــا منوذجــا يحــل محــل
الوقــت ،وتعــر تنفيــذ املــروع ،وأحيانــا يف ضيــاع مــوارد تــم املدرســة الفرعيــة ،ويقــدم للتالمــذة عرضــا تعليميــا جيــدا،
الحصــول عليهــا بصعوبــة ،أو بشــكل اســتثنايئ .ومــن املؤكــد ويضمــن لآلبــاء أمــن وســامة أبنائهــم .وبالفعــل ،تظهــر نتائــج
أن تســهيل عمليــة املوافقــة واملصادقــة عــى ال ـراكات مبنــح الدراســة  PNEA2019وضعيــة ال تتطابــق مــع مفهوم املدرســة
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الجامعاتيــة كــا هــو محــدد يف النصــوص التنظيميــة (انظــر
املذكــرة الــوزارة ي  096x17الصــادر يف  25يونيــو  ،)2017وال
تالئــم املهمــة املوكولــة إىل هــذه املــدارس باعتبارهــا منوذجــا
كامــا مــن املنتظــر أن يحــل محــل املدرســة الفرعيــة.
• مدارس جامعاتية ذات بنية تحتية أساسية ضعيفة
ومــن بــن معايــر بنــاء املــدارس الجامعاتيــة التــي أوردتهــا
املذكــرة اإلطــار الخاصــة بهــذه املــدارس ،مــن الــروري
اإلشــارة إىل «وجــود الخدمــات األساســية الحيويــة ،زيــادة
عــى البنيــة التحتيــة األساســية (املــاء الصالــح للــرب،
والكهربــاء ،والتجهيـزات ،والــرف الصحــي ،ووســائل االتصــال،
والطــرق.»)...
مل يتــم بعــد تعميــم معيــار البنيــة التحتيــة األساســية .ذلــك أن
مــا يقــرب مــن ُعــر التالمــذة يف املــدارس الجامعاتيــة ()9%
ال يتوفــرون عــى الكهربــاء ،وال عــى املــاء الصالــج للــرب،
كــا ال يســتفيد  7%منهــم مــن املراحيــض .ويدفــع حرمــان
هــذه املــدارس الجامعاتيــة مــن البنيــات التحتيــة األساســية إىل
التســاؤل عــن العوامــل املســببة لهــذا الوضــع الــذي ميكــن أن
يعــود إمــا إىل تواجــد هــذه املــدارس يف جامعــات ترابيــة تفتقــر
أصــا إىل البنيــة النحتيــة األساســية ،أو إىل كــون الــوزارة الوصيــة
مل توفــر املــوارد الالزمــة لتجهيزهــا ،أو إىل الطريقــة التــي تــدار
بهــا تلــك املــدارس ،والتــي ال تقــوم باملتعــن لــي تســتفيد هــذه
األخــرة مــن الخدمــات األساســية ،وتكــون منوذجــا جديــدا
مقارنــة مــع املــدارس الفرعيــة .ويف جميــع األحــوال ،ال يجــب أن
تحمــل هــذه املــدارس عالمــة «مدرســة جامعاتيــة» كــا هــي
محــددة يف النصــوص الرســمية.
• مدارس جامعاتية بدون تجهيزات ومرافق تربوية أساسية
ال يســتفيد عــدد كبــر مــن املــدارس التــي تســمى جامعاتيــة
مــن التجهيـزات واملرافــق الرتبويــة األساســية الالزمــة لألنشــطة
الرتبويــة والتعليميــة للتالمــذة  .وهكــذا ،فــإن مــا بــن خمــس
التالمــذة ونصفهــم يف تلــك املــدارس ال يتوفــرون عــى
التجهيـزات الرتبويــة األساســية مثــل املالعــب الرياضيــة (،)22%
واملســاحات الخــراء ( ،)34%وقاعــة املطالعــة (،)50%
واملكتبــة ( .)34%ومــن األمــور التــي تكتــي داللــة بالغــة أن
نســبة التالمــذة الذيــن ال يســتفيدون مــن قاعــة املطالعــة
والقــراءة ،وال مــن املكتبــة نســبة مرتفعــة جــدا ،علــا بــأن
هذيــن املرفقــن يجســدان خصوصيــة املدرســة الجامعاتيــة،
ومييزانهــا عــن املدرســة الفرعيــة.

لكــن الوضعيــة األكــر إثــارة للقلــق هــي حالــة التجهيــزات
التكنولوجيــة .وبالفعــل ،فــإن غالبيــة التالمــذة يتابعــون
دراســتهم يف مــدارس جامعاتيــة ال تتوفــر عىل وســائل تكنولوجيا
اإلعــام واالتصــال املطبقــة يف التعليــم .وتبــن معطيــات
 PNEA2019أن  54%مــن تالمــذة هــذه املــدارس يفتقــرون
إىل قاعــة الوســائط املتعــددة ،و 62%منهــم ال يتوفــرون عــى
اإلنرتنــت ،و 62%يعوزهــم موقــع ويــب ،و 81%ال ميلكــون
ســبورة تفاعليــة .إن تالمــذة هــذه املــدارس ال يســتفيدون
مــن املــوارد التكنولوجيــة الرتبويــة ،كــا يفتقــرون إىل الوســائل
الرضوريــة إلعدادهــم للرتبيــة الرقميــة ،ومتكينهــم مــن متابعــة
التعليــم عــن بعــد ..ويعــاين هــؤالء التالمــذة  ،كذلــك ،مــن عــدم
املســاواة يف الحصــول عــى التعليــم الــذي يتطلــب التوفــر عــى
املــوارد البيداغوجيــة باعتبارهــا عامــا حاســا يف عمليــة التعليم
والتعلــم ،وخاصــة يف ظــروف جائحــة كوفيــد .Covid-19
ونتيجــة لضعــف هــذه املــوارد البيداغوجيــة ،ال تتمتــع نســبة
كبــرة مــن تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة بــأي امتيــاز بالنســبة
ألقرانهــم يف املــدارس الفرعيــة .واســتنادا ً إىل هــذه املعطيــات،
مــن املهــم أن نتســاءل عــا مييــز حق ـاً هــذه املــدارس التــي
أنيطــت بهــا مهمــة خلــق منــوذج يف الوســط القــروي متميــز
عــن منــوذج املــدارس الفرعيــة.
• دعم اجتامعي غري كاف كام وكيفا
بســبب إكراهــات امليزانيــة ،مل يتــم تطويــر خدمــات اإلقامــة
يف الداخليــات ودار الطالــب يف املــدارس الجامعاتيــة حيــث ال
يســتفيد مــن تلــك الخدمــات ســوى ربــع التالمــذة  .وميكــن أن
نضيــف إىل هــذا العامــل تــردد اآلبــاء أو رفضهــم لفكــرة وضــع
أطفالهــم يف داخليــات دون أن يكونــوا مطمئنــن عــى ســامتهم
وحاميتهــم .ذلــك أن إيــواء األطفــال الصغــار يتطلب لوجســتيكا
خاصــا ،وتســيريا صارمــا ومحكــا للداخليــة ودار الطالــب،
وتأطـرا وثيقــا لألطفــال؛ كــا يتطلــب اليقظــة والحــذر الالزمــن
لتأمــن محيطهــم ،وطأمنــة آبائهــم .لكــن هــذه الــروط قلــا
تكــون مســتوفاة يف كثــر مــن األحيــان ،وذلــك حتــى يف املــدارس
الجامعاتيــة التــي تتوفــر عــى داخليــة.
تركــز الســلطات جهودهــا عــى املطاعــم املدرســية التــي
يســتفيد منهــا  56%مــن تالمــذة القســم الســادس ابتــدايئ يف
املــدارس الجامعاتيــة ،وعــى النقــل املــدريس الــذي يســتفيد
منــه  33%منهــم .وإذا كان أكــر مــن نصــف التالمــذة الذيــن
يســتفيدون مــن املطاعــم املدرســية يشــهدون عــى الجهــود
املبذولــة ،فإنهــم يكشــفون ،كذلــك ،عــن الجهــود التــي مــا
دراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والمدارس الفرعية
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ي ـزال يتعــن القيــام بهــا لتعميــم هــذه الخدمــة عــى جميــع
التالمــذة  ،وتوفــر وجبــات غذائيــة جيــدة تســتجيب لحاجــات
أطفــال يف طــور النمــو .وتجــدر اإلشــارة ،يف هــذا الصــدد ،إىل أن
املطاعــم املدرســية ،تشــكل ،بالنســبة للتالمــذة  ،فضــاء للتفتــح
واملؤانســة ،ومناســبة الكتســاب مهــارات التفاعــل والتعايــش
االجتامعــن أثنــاء تقاســم الوجبــات الغذائيــة .وهــي ،فضــا
عــن ذلــك ،فرصــة للتدريــب عــى الحيــاة داخــل الجامعــة.
وإذا كانــت املطاعــم املدرســية غــر معممــة يف جميــع املــدارس
القرويــة ،فــإن النقــل املــدريس الــذي يديــره رشكاء املدرســة،
يعــرف بــدوره اختــاالت تدبرييــة متكــررة ،وذلــك عــى الرغــم
مــن الجهــود التــي تبذلهــا بعــض الجامعــات الرتابيــة.

ويف التنميــة االجتامعية-االقتصاديــة للســكان القرويــن أكــر مام
تعــود إىل نتائجهــا املدرســية .هــل مــن الــروري االعـراف بــأن
سياســة تطويــر املــدارس الجامعاتيــة ال ترتبــط بهــدف تحســن
نتائــج التالمــذة (وهــذا الهــدف هــو تتويــج لعمليــة كاملــة من
التنميــة املحليــة) ،بقــدر مــا ترتبــط بأهــداف أخــرى ،وخاصــة
منهــا تجميــع املــوارد املتاحــة وتبادلهــا وترشــيدها ،وفتــح
املدرســة عــى محيطهــا ،وتطويــر األنشــطة املدرســية املوازيــة،
والتنظيــم الفعــال للدعــم االجتامعــي للتالمــذة ،وتعزيــز
التأطــر الرتبــوي لألســاتذة ،وتبــادل املامرســات البيداغوجيــة
الجيــدة ،إلــخ.
وإذا كانــت للمدرســة الجامعاتيــة أهميــة بيداغوجيــة مؤكــدة،
فــإن قطــاع الرتبيــة الوطنيــة ليــس مســؤوال مبفــرده عــن
العمليــات املتعلقــة بتحقيــق أهــداف التهيئــة الرتابيــة والتنميــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة يف الوســط القــروي .إن املــدارس
الجامعاتيــة ال تُبنــى مــن منظــور إعــداد الـراب فحســب ،وإمنــا
اســتجابة للخريطــة املدرســية ،ولإلكراهــات املرتبطــة أساســا
بالدميغرافيــة املدرســية وتدبــر املــوارد.

يحتــاج العــامل القــروي إىل مدرســة متجــذرة يف محيطهــا،
ومتكيفــة بشــكل جيــد مــع الســياق املحــي .إن إحــدى آليــات
هــذا التكيــف مــع الظــروف غــر املواتيــة ملواقــع املــدارس
الجامعاتيــة يف الوســط القــروي هــي الدعــم االجتامعــي الــذي
يشــكل أداة إصــاح اجتامعــي لدعــم أطفــال األرس املعــوزة،
ومســاعدتهم عــى مواصلــة تعليمهــم .وهــذه اآلليــة رضوريــة،
أيضــا ،لتعزيــز املدرســة بشــكل عــام ،واملدرســة الجامعاتيــة يف
ويف الواقــع ،هنــاك اســراتيجيتني ممكنتــن لتطويــر املــدارس
الوســط القــروي بشــكل خــاص .ومــع ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إىل
الجامعاتيــة:
أ ن ثلــث التالمــذة ( )33%يف هــذه املــدارس الجامعاتيــة ال
• تقــوم االس ـراتيجية األوىل ،وهــي اس ـراتيجية طويلــة األمــد،
يســتفيدون مــن برنامــج تيســر.
عــى إعــداد الــراب؛ وهــو مــا يعنــي هنــا التوليــف بــن
• ضعف تغطية املدارس الجامعاتية بالسكن الوظيفي
الربامــج القطاعيــة ،وتوحيدهــا يف رؤيــة شــمولية تضمــن
ال يســتفيد مــن الســكن الوظيفــي يف املــدارس الجامعاتيــة تضافــر الجهــود حتــى تجــد املــدارس الجامعاتيــة ضمنهــا
ســوى ربــع األســاتذة .وهــذا مــا يســائل الفــرق بــن املدرســة إيكولوجيــة (بيئــة) مواتيــة :أي البنيــة التحتيــة ،والرتبيــة،
والصحــة ،والتكويــن املهنــي ،واالقتصــاد املحــي .يتعلــق
الجامعاتيــة واملدرســة الفرعيــة يف هــذا الجانــب.
األمــر بإعــداد تـرايب يهــدف إىل تحقيــق التنميــة املســتدامة يف
أمــا املديــرون ،فــإن مــا يقــرب ال ُخمســن منهــم ( )39%ال
الوســط القــروي مــن خــال عــدة أمــور منهــا إعــادة هيكلــة
يســتغلون هــذا الســكن ،مــع العلــم بــأن تواجــد املديــر الرتبوي
املدرســة القرويــة وفــق منــوذج املدرســة الجامعاتيــة.
يف عــن املــكان رضوري لحســن ســر املدرســة ،وســامة التالمذة،
والســر العــادي للعمــل اإلداري والرتبــوي ،وللخدمــات امللحقــة • ،تســتند االســراتيجية الثانيــة ،وهــي عــى املــدى القصــر،
إىل الخريطــة املدرســية التــي تلبــي املتطلبــات الرتبويــة
وخاصــة منهــا الداخليــة واملطعــم.
الفوريــة ،وتركــز عــى األهــداف الرتبويــة ،كتجميــع املــوارد
 .6آفاق تطوير المدارس الجماعاتية
الديداكتيكيــة وتقاســمها ،وتســهيل التأطــر الرتبــوي الوثيــق،
مــن الواضــح أن االختــاالت التــي تعرفهــا املــدارس الجامعاتيــة وتبــادل الخـرات واملامرســات التعليميــة الجيــدة ،والعمــل يف
هــي اختــاالت تشــرك فيهــا جميــع الوحــدات املدرســية الجامعــات ...
القرويــة ألنهــا ترتبــط مبشــاكل هيكليــة تتصــل بالســياق
وبطبيعــة الحــال ،فــإن هاتــن االســراتيجيتني متكاملتــن ،وال
االجتامعي-االقتصــادي غــر املــوات يف الوســط القــروي.
تســتبعد أي منهــا األخــرى .وأيــا كانــت االسـراتيجية املعتمدة،
تعــود أهميــة املــدارس الجامعاتيــة إىل دورهــا يف إعــداد الرتاب ،فــإن املدرســة الجامعاتيــة ،إذا كانــت تســمح بــإدارة تربويــة
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أكــر فعاليــة ،فإنــه ينبغــي لهــا أن تكفــل اســتخدام املــوارد
بكفــاءة ،مبــا يف ذلــك الحــد مــن التكاليــف اإلضافيــة املرتبطــة
بتنظيــم مفــرط يف التعقيــد واإلرهــاق.
لذلــك ،ينبغــي أن يكــون اســتقالل املدرســة فعليــا ،بــدءا
باملــدارس الجامعاتيــة .وبالفعــل ،فــإن املدرســة التــي تتمتــع
بــكل هــذه االمتيــازات ،وتنــاط بهــا كل هــذه املهــام ،تســتحق
أن تتمتــع بشــخصية معنويــة ذات اســتقالل إداري ومــايل.
أكيــد أن منــح االســتقاللية للمدرســة قــد يبــدو ســابقا ألوانــه
يف الســياق املغــريب الحــايل ،إال أن األوان قــد حــان لإلقبــال عــى
هــذه التجربــة ،ال ســيام يف حالــة املــدارس الجامعاتيــة التــي
يفــرض أن تتوفــر عــى بنيــات بيداغوجيــة وإداريــة جديــرة
مبؤسســة تعليميــة.

ومــن هــذا املنطلــق ،مــن املهــم الرتكيــز عــى تكويــن مديــري
املــدارس الجامعاتيــة الذيــن ســيصبحون فاعلــن يف التنميــة
املحليــة؛ يتــم توظيفهــم عــى أســاس دفــر للتحمــات دقيــق
وواضــح .إن القيــادة الرتبويــة تقــوم بــدور أســايس يف تحســن
تحصيــل التالمــذة املــدريس ،عــى أن تتوفــر عــى رؤيــة شــمولية
واضحــة ،وعــى أهــداف محــددة جيــدا ً لتحقيقهــا ،فضــاً
عــن خلــق حيــاة مدرســية محفــزة ،وبيئــة تعليميــة وتعلميــة
تدمــج روح األداء ،واإلنصــاف ،والشــفافية ،واالنضبــاط .غــر أن
هــذه املهمــة ال تنفــي الت ـزام الفاعلــن اآلخريــن (الجامعــات
الرتابيــة ،والســلطات املحليــة ،واملجتمــع املــدين ،وآبــاء التالمــذة
أوليائهــم) .فهــم مدعــوون بدورهــم لبــذل املزيــد مــن الجهــد،
وتوفــر املزيــد مــن املــوارد ملدارســهم الجامعاتيــة التــي تشــكل
إحــدى رافعــات التغيــر املحتمــل يف الوســط القــروي مــن خالل
إضفــاء طابــع ت ـرايب حقيقــي عــى الرتبيــة والتكويــن.
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خاتمة
بالرجــوع إىل نتائــج الدراســة التــي أنجزهــا الربنامــج الوطنــي
لتقييــم املكتســبات  ،)PNEA( 2019نجــد أن املبــدأ املؤســس
إلحــداث املــدارس الجامعاتيــة ،واملتمثــل يف ضــان تكافــؤ
الفــرص بــن التالمــذة ،وخلــق محيــط يســاعد عــى تخطــي
أوجــه القصــور الكامنــة يف املــدارس الفرعيــة ،قــد ســاعد
بالتأكيــد عــى انتشــار هــذه املــدارس يف الوســط القــروي ،إال
أن ذلــك مل يتــم إال بشــكل محــدود .ونتيجــة لذلــك ،تواجــه
املــدارس الجامعاتيــة عــددا مــن اإلكراهــات حــاول هــذا
التقريــر الوقــوف عليهــا.

هنــاك عــدة عوامــل تتدخــل للحــد مــن أثــر سياســة توســيع
املــدارس الجامعاتيــة يف معالجــة حــاالت عجــز التمــدرس يف
الوســط القــروي ،ويف الحــد مــن نتائجــه الســلبية عــى التــرب
املــدريس ،وعــى بقــاء التالمــذة يف املدرســة .ومــن التحديــات
التــي يتعــن عــى املدرســة الجامعاتيــة أن ترفعهــا ،تجســيد
مفهــوم هــذه املدرســة حتــى تكــون مدرســة جامعاتيــة بالفعل،
أي مدرســة مفتوحــة عــى «املجتمــع املحــي» الــذي يســاهم
يف ســرها وتطويرهــا مــن أجــل رفــاه التالمــذة ونجاحهــم.
ويســتند هــذا النمــوذج املســتوحى مــن تجــارب دوليــة كــا
ورد ذلــك يف النصــوص التنظيميــة إىل الرشاكــة مــع املجتمــع
املحــي .وهــو مــا يعنــي إرشاك كل الجهــات املعنيــة :مســؤولو
الرتبيــة الوطنيــة( ،األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكويــن
واملديريــات اإلقليميــة) ،ومديــر املدرســة ،والســلطات املحليــة،
والجامعــات الرتابيــة ،واملجتمــع املــدين ،وأبــاء التالمــذة أوليــاء
أمورهــم ،والجهــات املانحــة ،إلــخ .غــر أن معظــم هــذه
املــدارس ،باســتثناء بعــض الحــاالت الناجحــة ،تعــاين مــن نقــص
يف املوظفــن املؤطريــن ،ومــن ضعــف يف املوارد والبنيــة التحتية.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ال تـزال املــدارس الفرعيــة مــدارس قــرب؛
تســتجيب لإلكراهــات الناتجــة عــن تشــتت الســكن يف الوســط
القــروي ،وعــن حــرص اآلبــاء عــى االطمئنــان عــى متــدرس
أطفالهــم يف مدرســة قريبــة منهــم .وميكــن للمــدارس الفرعيــة،
إذا مــا تــم تجهيزهــا بالبنيــة األساســية الرضوريــة ،وباملــوارد
البرشيــة الالزمــة ،أن تســمح ،كذلــك ،بالتعميــم التدريجــي
للتعليــم األويل.

وبالفعــل ،فــإن عمليــة إنشــاء املــدارس يف الوســط القــروي،
وخاصــة منهــا تلــك التــي أريــد لهــا أن تحــل محــل املــدارس
الفرعيــة ،قــد ســاهمت يف تعميــم التعليــم ،ولكنهــا مل تســاهم
بنفــس القــدر يف االرتقــاء بجودتــه حتــى تكــون منوذجــا
مرجعيــا يحتــذى بــه يف الوســط القــروي .وميكــن وضــع التمييــز
اإليجــايب لصالــح الوســط القــروي الــذي نصــت عليــه الرؤيــة
االســراتيجية  ،2030-2015والقانــون اإلطــار  ،17-51موضــع
التنفيــذ مــع مشــاريع تهــدف إىل رفــع تحــدي عــدم املســاواة
عــى املســتويات التعليميــة ،واالجتامعيــة ،والرتابيــة ،والرقميــة.
وميكــن ملــروع املــدارس الجامعاتيــة أن يكــون رأس الحربــة
لسياســة التمييــز اإليجــايب لفائــدة املناطــق القرويــة املحرومــة.
ومــع ذلــك ،وعــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات
العموميــة لخلــق مــدارس جامعاتيــة جديــدة ،أو لتحويــل
املــدارس الفرعيــة إىل مــدارس جامعاتيــة ،فــإن تلــك املــدارس
مل تــرق بعــد إىل مســتوى النمــوذج فيــا يخــص جــودة املــوارد
يجــب أن ينــدرج خلــق مــدارس جامعاتيــة جديــدة ،وإعــادة
والرتبيــة.
تأهيــل املــدارس القامئــة ،يف اســراتيجية شــاملة لتطويــر
وعــى الرغــم مــن بعــض الفــوارق الدقيقــة التــي ال تعطــي
املدرســة القرويــة وتغيريهــا .يجــب أن يتــم ذلــك مــن خــال
امتيــازا كبــر للمــدارس الجامعاتيــة مقارنــة باملــدارس الفرعيــة،
تخطيــط يف أفــق عــام  2030يضــع خارطــة إلعــادة تأهيــل
فــإن نتائــج التالمــذة  ،كــا تشــهد عــى ذلــك معطيــات الربنامج
املــدارس الجامعاتيــة أو إنشــاء مــدارس جديــدة ،كــا يجــب
الوطنــي لتقييــم املكتســبات لعــام  ،2019ال تعكس وجــود متايز
تحديــد املــدارس الفرعيــة التــي يتعــن إصالحهــا وتخصيصهــا
ملحــوظ بــن هذيــن النوعــن مــن املــدارس .ومــن املفارقــات
للتعليــم األويل عــن قــرب .إن وضــع إطــار صــارم يحــدد ظــروف
أن تالمــذة املــدارس الفرعيــة التــي يــراد اســتبدالها باملــدرس
ومعايــر إحــداث املــدارس الجديــدة ،ســيمكن مــن التوفــر عــى
الجامعاتيــة ،قــد حصلــوا يف اللغــة الفرنســية عــى نتائــج أفضــل،
مــدارس جامعاتيــة أو فرعيــة تســتجيب لتلــك املعايــر .ونظ ـرا ً
ولــو بشــكل طفيــف ،مــن نتائــج تالمــذة املــدارس الجامعاتيــة.
لــدور املديــر الــذي يعتــر الفاعــل األســايس ،والوســيط املحــوري
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بــن املدرســة ومحيطهــا ،فإنــه يجــب أن تســند إليه مســؤوليات يجــب أن ينــدرج تعويــض املــدارس الفرعيــة باملــدارس
املبــادرة ،والتتبــع ،والتنســيق بــن الــركاء .ويجــب ،كذلــك ،الجامعاتيــة يف اســراتيجية التمييــز اإليجــايب لفائــدة الوســط
تحديــد معايــر تقييــم أداء هــذه املؤسســات لخلــق تنافســية القــروي ،والتعميــم التدريجــي للتعليــم األويل ،بحيــث تكــون
املــدارس الجامعاتيــة منوذجــا لجــودة املحيــط املــدريس
بينهــا تكــون يف صالــح مردوديــة الرتبيــة وجودتهــا.
والتعلــات .ويجــب أيضــا تجهيــز املــدارس الفرعيــة باملعــدات
الالزمــة ،وتزويدهــا باملــوارد البرشيــة الرضوريــة حتى تســتجيب
إلكراهــات تشــتت الســكن يف الوســط القــروي ،ولحــرص اآلبــاء
عــى متــدرس أطفالهــم يف التعليــم األويل واالبتــدايئ يف مدرســة
قريبــة منهــم.
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