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ــادة  ــيدات والس ــتوري، الس ــس الدس ــس املجل ــوزراء، رئي ــادة ال ــيدة والس ــس، الس ــيد الرئي الس

ــة واملؤسســات  ــي املنظــات الدولي ــدوة، الســيدات والســادة ممث ــني واملشــاركني يف الن املتدخل

ــم، ــور الكري ــا الحض ــى، أيه ــس األع ــاء املجل ــة، أعض الوطني

يــرين أن أرحــب بجميــع املشــاركني واملشــاركات يف النــدوة الدوليــة حــول موضــوع: »التقييــم 

يف الرتبيــة والتكويــن: املقاربــات والرهانــات والتحديــات«. وأتقــدم لكــم بالشــكر الجزيــل 

ــارب  ــكار والتج ــادل األف ــذا، ونتب ــي ه ــاء العلم ــة اللق ــا فرص ــاح لن ــي تت ــا ل ــول دعوتن ــى قب ع

ــن. ــة والتكوي ــال الرتبي ــم يف مج ــع التقيي ــول واق ح

ــي  ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للرتبي ــس األع ــدى املجل ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــم الهيئ تنظ

هــذه النــدوة يف وقــت حاســم مــن تاريــخ منظومتنــا الرتبويــة يف املغــرب. فبعــد إنجــاز تقييــم 

ُمعمــق للســنوات الثالثــة عــر األخــرة مــن تفعيــل امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن الــذي 

تــم إقــراره ســنة 2000، أصــدر املجلــس رؤيتــه االســرتاتيجية 2015-2030. وترســم هــذه الرؤيــة 

االســرتاتيجية التوجهــات الكــرى، وتــويص بالرافعــات األساســية الكفيلــة بضــان إصــالح عميــق 

للمنظومــة املغربيــة للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، للخمســة عــر ســنة القادمــة. 

وضمــن هــذه التوصيــات، تنــدرج بلــورة أدوات التقييــم الرضوريــة لتطبيــق اإلصــالح، والكفيلــة  

مبواكبــة منظومتنــا الرتبويــة مــن أجــل وضعهــا  يف مســار اإلنصــاف واملســاواة والجــودة واالرتقــاء 

ــادة التغيــر.  ــر املجتمــع مــع ضبــط اآلليــات الرضوريــة لحســن تدبــر وقي الفــردي وتطوي

تلتــزم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم بتطبيــق توصيــات املجلــس، وفقــا للمهــام املوكولــة لهــا يف 

القانــون املنظــم للمجلــس، الــذي يُخــول لهــا مهــام تقييــم منظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث 

ــي.  العلم

و لــي تســاهم  الهيئــة الوطنيــة للتقييــم مســاهمة فعالــة يف هــذا الــورش الرتبــوي كبــر، فإنهــا 

ــات  ــورة املقارب ــم، وبل ــة التقيي ــد ملارس ــاء قواع ــة، وإرس ــا التقييمي ــز آلياته ــى تعزي ــة ع منكب

واملعايــر الرضوريــة للقيــام بهــذه املهمــة، وذلــك باالســتفادة مــن املكتســبات التــي تــم تراكمهــا 

خــالل الســنوات املاضيــة، ومــن إنجــازات ومارســات املؤسســات التقييميــة املتوفــرة  يف محيطهــا 

ــك االســتقاللية   ــة ومســتقلة. تل ــات خارجي ــدويل. كل هــذا، مــن أجــل إنجــاز تقيي ــي وال الوطن

التــي تســتمدها مــن اســتقاللية املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. 

والتزامــا بإنجــاز هــذا التقييــم الخارجــي واملســتقل، تنفتــح الهيئــة الوطنيــة للتقييــم عــى 
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أنظمــة تقييميــة وطنيــة ودوليــة،  قصــد االســتفادة مــن التجــارب الناجحــة ، وتبــادل املقاربــات 

ــاء.   ــوم، يف هــذا اللق ــا الي ــا معن ــر مــن ممثليه مــع مؤسســات يوجــد عــدد كب

ــم  ــج التقيي ــول مناه ــا ح ــع زمالئن ــادل م ــا يف التب ــى إرادتن ــل ع ــدوة دلي ــذه الن ــم ه إن تنظي

واالعتــاد بــروح تقاســم التجــارب النــرة  والتفكــر يف املنهجيــات واملقاربــات املُبدعــة يف مجــال 

التقييــم. فاجتــاع الباحثــني البارزيــن ومارســني منتمــني ملؤسســات دوليــة للتقييــم وملؤسســات 

مغربيــة، هــو فرصــة لنقــاش واعــد وغنــي حــول مقاربــات التقييــم ورهاناتــه والتحديــات التــي 

تواجهــه.

تكتــي هــذه الندوة أهمية بالغة بالنســبة لنا يف املغرب، وذلك ألســباب عدة: 

أوال: يســتند التقييــم إىل تراكــم معــريف ونظــري، ســاهمت فيــه مجموعــة مــن الباحثــني وخــراء 

يف مجــال التقييــم. والــكل يعلــم أن تاريــخ مارســة التقييــم ومســاره تــم تأطــره مبعرفــة 

تطــورت مبقاربــة تحــاور بــني مــا هــو نظــري و مــا هــو ميــداين - عمــي. واعتبــارا لذلــك، فــإن 

ــة  ــة الدولي ــة املعرف ــب االنخــراط يف عاملي ــة يف املغــرب،  يتطل ــة الرتبوي ــم املنظوم مــروع تقيي

ــة. ــه الرتبوي ــن منظومت ــتخلصة م ــة املس ــارص الفكري ــن العن ــا م ــا انطالق ــاهمة فيه واملس

ــة للتقييــم  وبهــذا، يُعتــر هــذا اللقــاء فرصــة لتســليط الضــوء عــى الحــوار بــني األبعــاد النظري

ــة.  ــا العملي وتداعياته

ــني أداء  ــول رضورة تحس ــح ح ــب مل ــت طل ــد تح ــم يوج ــون التقيي ــن يف ك ــاين يكم ــبب الث الس

املؤسســات املدرســية والجامعيــة. واعتبــارا لكــون  كل مــن املدرســة والجامعــة تواجههــا 

ــع مــن  ــة، فهــو طلــب  يصــدر عــن مصــادر متعــددة، وناب ــائل املنظومــات الرتبوي ــات تُس تحدي

املجتمــع، ومــن آبــاء وأمهــات وأوليــاء التالميــذ، ومــن ســائل اإلعــالم، ومــن املنظــات الدوليــة 

ومــن العــامل االقتصــادي. وكل هــؤالء األطــراف ميارســون ضغطــا عــى املدرســة والجامعــة 

ــي.  ــدريس و الجامع ــاألداء امل ــاء ب ــات، واالرتق ــات والتكوين ــودة التعل ــني ج لتحس

التــي  باالســتجابة ملقتضيــات املســؤولية واملحاســبة  املغربيــة ُمطالبــة  الرتبويــة  فاملنظومــة 

ــر  ــه »التدب ــذي يقتضي ــد ال ــاد الشــفافية واألداء الجي يُقرهــا الدســتور املغــريب 2011، وإىل اعت

العمومــي« )public management( الــذي بــدأ يفــرض نفســه تدريجيــا يف مجــال الرتبيــة 

ــة  ــر الرتبي ــم س ــني لتنظي ــني ناظمت ــني رضوريت ــاد كآليت ــم واالعت ــرض التقيي ــا يف ــن. م والتكوي

ــا. ــن تدبره وحس

إن ترســيخ نظــام تقييــم مســتوعب لــكل مــا يؤثــر يف الرتبيــة والتكويــن ، ومعتــر لكونيــة 
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الرتبيــة وملعايرهــا، ملــن شــأنه أن يعمــل عــى تحســني أداء منظومتنــا الرتبويــة. وتشــكل هــذه 

النــدوة فرصــة لالطــالع عــى التجــارب الجيــدة مــن الــدول واملؤسســات التــي نجحــت يف إدخــال 

ــة.  ــتوى املردودي ــى مس ــة ع ــج اإليجابي ــتلهام النتائ ــة واس ــا الرتبوي ــم يف منظوماته التقيي

أمــا الســبب الثالــث الــذي يجعــل مــن هــذه النــدوة حدثــا ُمهــا يف الســياق املغــريب، فيكمــن 

ــمح  ــي ستس ــة الت ــة املتقدم ــج الجهوي ــتوره، نه ــك دس ــى ذل ــص ع ــا ين ــرب، ك ــار املغ يف اختي

بتعزيــز اســتقاللية فعليــة لألكادمييــات الجهويــة وللجامعــات. الــيء الــذي ســيؤدي إىل إحــداث 

تغيــر يف منــط القيــادة يف مجــال الرتبيــة. ويُلــزم هــذا التغيــر الدولــة بالتــالؤم، مــن جهــة مــع 

ــة يف  ــدة للمؤسســات الرتبوي ــتقاللية الجدي ــع االس ــة أخــرى م ــن جه ــة، وم ــة الرتبي ــط عومل ضغ

ــة املتقدمــة. إطــار الجهوي

ــتويات  ــى مس ــز ع ــذي يُنج ــي، ال ــم الداخ ــذايت، أو التقيي ــم ال ــإن التقيي ــياق، ف ــذا الس ويف ه

ــن  ــم م ــة التقيي ــك ثقاف ــة، سيســاهم يف متل ــة والجامعي ــة الرتبوي املؤسســات الوســيطة للمنظوم

ــم  ــني التقيي ــاوب ب ــدإ التن ــق مب ــك وجــب العمــل وف ــة. ولذل ــني واألطــراف املعني طــرف الفاعل

ــات،  ــج وللمؤسس ــاد للرام ــة االعت ــة آلي ــذا مارس ــتقل، وك ــي املس ــم الخارج ــي والتقيي الداخ

باعتبارهــا منــاذج جديــدة لتنظيــم وقيــادة املنظومــة الرتبويــة. ومعنــى ذلــك أن علينــا أن نتهيــأ 

لتوزيــع جديــد للعمــل وفــق اآلليــات  الناظمــة لقيــادة الرتبيــة والتكويــن عــى املســتوى 

ــي.  ــوي و املح ــي والجه الوطن

ــع  ــو الدف ــم ه ــن التقيي ــدف م ــون اله ــدوة يف ك ــذه الن ــة ه ــع ألهمي ــبب الراب ــى الس ويتج

بالسياســات العموميــة إىل اتخــاد التدابــر امللموســة والعمــل لوضــع املدرســة فــوق ســكة 

ــودة. الج

لقــد عرفــت بعــض البلــدان كالواليــات املتحــدة وأملانيــا مثــال، صحــوة مــن أجــل اإلصــالح، بعــد 

ــدة يف  ــات املتح ــهر يف الوالي ــر ش ــدور تقري ــد ص ــة. فبع ــا الرتبوي ــة منظومته ــم ملردودي تقيي

1983 تحــت عنــوان »أمــة يف خطــر« )Nation at risk( ، يحــذر مــن مخاطــر ضعــف االرتقــاء 

ــا أن  ــق. ك ــي عمي ــوي وجامع ــالح ترب ــه إص ــة، عقب ــع املعرف ــس ملجتم ــوي ال يؤس ــام ترب بنظ

ــاون  ــة التع ــا منظم ــرف عليه ــي ت ــنة 2000، الت ــة PISA ، س ــات الدولي ــج التقيي إصــدار نتائ

ــا ال ترقــى إىل مســتوى  ــدويل األورويب)OCDE( والتــي بينــت أن مكتســبات التالميــذ يف أملاني ال

ــزا« ــة بي ــالم »بصدم ــت يف اإلع ــا ُعرف ني ــة يف أملا ــد صدم ــرى، ول ــة األخ ــدان األوربي لبل ا

  .)PISA chock(
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ونســتنتج مــن ذلــك أن هــذا النــوع مــن التقييــات يجــب أن يولــد صحــوة وطنيــة تعبــئ كل 

ــات األمــة مــن أجــل إعــادة التفكــر يف طبيعــة ومســتقبل مدرســتها وجامعتهــا.   مكون

لقــد انخــرط املغــرب منــذ 1999، يف الدراســات الدوليــة التــي تــرف عليهــا الجمعيــة الدوليــة 

للتقييــم )IEA(، مثــل TIMSS وPIRLS لتقييــم مكتســبات التالميــذ، وعمــل عــى تجميــع 

ــن الدراســات.  ــة م ــج هــذه املوجــات املتتالي ــات حــول نتائ املعطي

وبالرغــم مــن كــون هــذه الدراســات مُتكــن مــن القيــام مبقارنــات دوليــة، وتبــني مســتوى التالميــذ 

املغاربــة، إال أنهــا مل تُحــدث نقاشــا عموميــا بعــد نرهــا. والواقــع أن نتائــج هــذه التقييــات، 

إذا مل يعقبهــا نقــاش هــادف، يحــث السياســات العموميــة عــى تحســني وضعيــة الرتبيــة، فإنهــا 

ــي،  ــي العامل ــام اإلعالم ــى باالهت ــدول، تحظ ــب ال ــات وترتي ــاج املعطي ــة إلنت ــرد آل ــح مج تصب

ــي  ــة الت ــرة باألزم ــدول املتأخ ــر ال ــب األوىل، وتُذك ــل املرات ــي تحت ــدول الت ــاح لل ــح االرتي لتمن

ــة. ــة والتعليمي ــا الرتبوي ــا أنظمته تعرفه

ــة  ــخ دينامي ــني، وتض ــني الفاعل ــاش ب ــر والنق ــة التفك ــات الدولي ــر الدراس ــب أن تث ــك، يج لذل

ــراط  ــاركة واالنخ ــة املش ــذ. فمروعي ــبات التالمي ــني مكتس ــد تحس ــة قص ــات العمومي يف السياس

ــبات  ــك املكتس ــني تل ــن يف تحس ــذ، تكم ــبات التالمي ــول مكتس ــة ح ــات الدولي ــا يف التقيي لبلدن

ــة . ــن مســتوى الرتبي ــع م والرف

ــدت إىل مختلــف  ــد تطــورت عــر الزمــن وامت ــم ق ــة يف التقيي ــم أن الدراســات الدولي نحــن نعل

PIAC ــج  املســمى ــة : كالرنام مجــاالت الرتبي

)Programme for International Assessment of Adults Competencies(

 TALIS لتقييــم مســتوى األمية للبالغني ؛ والرنامج  املســمى

)Teaching and learning International Survey(

ملنظمــة التعــاون الــدويل األورويب )OCDE(، لتقييــم أداء األســاتذة، وغرهــا مــن الرامــج.  

ــذه  ــور ه ــة يف تص ــاركة القبلي ــة إىل املش ــدول النامي ــذا، ال ــم ه ــور التقيي ــع تط ــب أن يدف يج

الدراســات  واملســاهمة يف إعــداد األدوات واملعايــر املنهجيــة، وأن يجعلهــا تتملــك تحليــل 

النتائــج.  

ــع  ــوى بوض ــة ويتق ــدول النامي ــا يف ال ــه تدريجي ــذ مكانت ــم يأخ ــك التقيي ــظ أن متل ــن املالح وم

ــة  ــة الوطني ــرض الهيئ ــاس، تح ــذا األس ــى ه ــدول. وع ــن ال ــر م ــة يف كث ــم الوطني ــزة للتقيي أجه

الرتبيــة  مــع وزارة  بتعــاوم   ،PNEA التالميــذ لتقييــم مكتســبات  لرنامــج وطنــي  للتقييــم 



6

ــب.  ــا قري ــه ع ــن انطالق ــيعلن ع ــة، س الوطني

ــة  ــق للرتبي ــالح العمي ــأن اإلص ــون ب ــن واع ــاء، نح ــذا اللق ــة ه ــى أهمي ــد ع ــالل التأكي ــن خ وم

باملغــرب، مــن خــالل تطبيــق الرؤيــة االســرتاتيجية للمجلــس للســنوات الخمســة عــر القادمــة، 

ــن  ــا ره ــا لنضعه ــر عليه ــي نتوف ــم الت ــة للتقيي ــة والدولي ــاكل الوطني ــد كل الهي ــتدعي حش يس

ــق لإلصــالح. ــر والعمي ــورش الكب إشــارة ال

وإىل جانــب تأكيدنــا عــى  دور التقييــم كآليــة ناظمــة للسياســات العموميــة، ال يجــب أن 

ننــس أن أزمــة املعقــدة للرتبيــة والتعليــم مرتبطــة، مــن جهــة، بالســر الداخــي لنظــام الرتبيــة 

ــم.  ــار يف كل تقيي ــة وجــب أخذهــا بعــني االعتب ــة أخــرى  بعوامــل خارجي ــن، ومــن جه والتكوي

ويف هــذا الصــدد،  نســتحرض عوامــل تتعلــق بثقافــة الفاعلــني، والسياســات الرتبويــة وتاريخهــا، 

وأنظمــة الحكامــة، والــراع حــول القيــم، والســياقات االجتاعيــة واالقتصاديــة للمــدارس 

ــل  ــن أج ــارض م ــائل الح ــوي يس ــروع ترب ــول م ــة ح ــة املجتمعي ــة التعبئ ــات، ودرج والجامع

مدرســة وجامعــة املســتقبل. ومــن أجــل ذلــك، يجــب أال ينحــر التقييــم الرتبــوي عــى قــراءة 

ــياقات  ــة للس ــات تقييمي ــا بدراس ــب أن نعززه ــل يج ــة، ب ــات الدولي ــدود املقارن ــد ح ــف عن تق

ــي  ــة ل ــات الدولي ــج املقارن ــر نتائ ــات لتفس ــدد االختصاص ــن تع ــتقاة م ــة مس ــة مبنهجي الرتبوي

ــة.  ــات العمومي ــرار السياس ــر ق تن

ــة،  ــا املؤسســات الدولي ــي تتبناه ــذ، الت ــة حــول مكتســبات التالمي ــة الدراســات الدولي إن مقارن

ــا  ــي تعتمده ــفية الت ــة الفلس ــدة. فالخلفي ــات عدي ــر نقاش ــا، تث ــا ومروعيته ــم مصداقيته رغ

ــة الرتبويــة  ــم األنظم ــب أن تحك ــي يج ــة  الت ــودة الكوني ــر الج ــي معاي ــات ه ــذه الدراس ه

داخــل  »املختــر العاملــي  الكبــر للرتبيــة«. غــر أن هــذا املنظــور الكــوين  للجــودة يثــر 

ــة  ــياقات االجتاعي ــى الس ــزون ع ــن يرك ــني الذي ــني والباحث ــرف الفاعل ــن ط ــات م ــا نقاش أحيان

واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة كعوامــل مفــرة لوضعيــة الرتبيــة.

ــو إىل  ــا ندع ــاين، وإمن ــه  األول أو الث ــل التوج ــر بتفضي ــق األم ــم، ال يتعل ــا للتقيي ــي مقاربتن فف

تبنــي  التوجهــني معــا، خدمــة إلصــالح مســتمر للرتبيــة والتكويــن. وألجــل ذلــك، عــى التقييــم 

أن يخضــع دامئــا ملقاربــة يقظــة وانعكاســية  )réflexive( وبنــاءة، لــي ال يصبــح مجــرد مارســة 

 .)Evaluateurs( ــح الســلطة للمقيمــني ــة متن روتيني

ولكونهــا مارســة معياريــة، اســرتاتيجية وسياســية وعمليــة، فــإن للتقييــم  بعــد  تكوينــي 

وبيداغوجــي يصبــو إىل رفــع مســتوى الرتبيــة والتعليــم إىل األفضــل. 
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ــث  ــة تحدي ــن عملي ــزأ م ــزءا ال يتج ــر ج ــوم، يعت ــم، الي ــأن التقيي ــي ب ــام الوع ــون مت ــن واع نح

ــا يســمى بضــان  ــة م ــل ثقاف ــي«  )management public( و يســاهم يف نق ــر العموم »التدب

الجــودة  )assurance qualité( ، التــي نشــأت يف املقاولــة ، إىل مجــاالت أخــرى. غــر أن توطــني 

ــودة«، ألن  ــان الج ــوم »ض ــر يف مفه ــادة التفك ــتدعي إع ــة يس ــال الرتبي ــة يف مج ــك الثقاف تل

ــارات  ــاب امله ــول واكتس ــاء العق ــة، وبن ــروات البري ــاج  ال ــوص إىل إنت ــدف بالخص ــة ته الرتبي

ــي  ــك ل ــي، وذل ــط عامل ــام ويف محي ــوازن ون ــي مت ــع اندماج ــش  يف مجتم ــم للعي ــل القي وحم

ــامل. ــده ومواطــن الع ــا يف بل ــت مواطن ــرد يف نفــس الوق ــون الف يك

ال يكــون التقييــم نافعــا ومفيــدا إال إذا شــكل تلــك اآلليــة املحفــزة التــي تدفــع النظــام الرتبــوي 

ــة  ــذ بصف ــبات التالمي ــني مكتس ــد وتحس ــني إىل تجدي ــاتذة وإداري ــن أس ــه م ــني في وكل الفاعل

ــة. ــع لحســن تســير املدرســة والجامع مســتمرة ومســتدامة، وتدف

ــات  ــات والرهان ــن: املقارب ــة والتكوي ــم يف الرتبي ــول »التقيي ــدوة ح ــذه الن ــد أن ه ــن األكي م

والتحديــات« ســتمكننا مــن تبــادل األفــكار بــني الباحثــني ومــاريس الرتبيــة وممثــي املنظــات 

الدوليــة والفاعلــني يف النظــام الرتبــوي املغــريب. كــا أنهــا ســتمنحنا الفرصــة للتحــاور مــع 

زمالئنــا مــن أنظمــة تقييميــة مختلفــة، ومناقشــة رهانــات التقييــم واالعتــاد وكذلــك أدوارهــا 

ــات. ــة اإلصالح يف مواكب

تنتظم أشــغال الندوة يف ســت جلسات: 

اليوم األول: 

1. الجلســة الصباحيــة لهــذا اليــوم، والتــي ســتنطلق بعــد بضــع دقائــق، تتعلــق باإلطــار النظــري 

ومقاربــات التقييــم

2. الجلســة الثانيــة، بعــد زوال اليوم، تتمحور حــول التقييات الدولية.

3. الجلســة الثالثــة، بعد زوال اليوم، ســتناقش ضان الجودة واالعتاد

 

الثاين:  اليوم 

4. الجلســة الرابعــة، التــي ســتُعقد صبــاح يــوم غــد الجمعــة ســتتطرق إىل معايــر وأدوات 

التقييــم

5. الجلســة الخامســة تتعلق بتقييــم التعليم العايل،
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ــمل  ــة، وتش ــات العمومي ــم والسياس ــوان التقيي ــل عن ــرة تحم ــة واألخ ــة السادس ــا الحص 6. أم

ــرب. ــم يف املغ ــق بالتقيي ــتديرة تتعل ــدة مس ــتليها مائ ــي س ــة والت ــة افتتاحي مداخل

أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل املشــاركني واملشــاركات الذيــن لبــوا دعوتنــا لحضــور هــذه النــدوة، 

ليتقاســم الجميــع تجاربهــم ومارســاتهم يف مجــال التقييــم. كــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل 

ملمثــي املؤسســات الوطنيــة والــركاء الدوليــني ملســاهمتهم يف هــذا اللقــاء، وكــذا كل الفاعلــني 

ــة الذيــن ســيتابعون أشــغال النــدوة. لــألرسة  الرتبوي

ــا إقامــة مريحــة وممتعــة  ــة، وأمتنــى لضيوفن ــا باملشــاركني واملشــاركات الدوليــني واملغارب فمرحب

بالربــاط .

شكرا عى حســن تتبعكم.


