ورقة تقدميية للندوة
رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم

الســيد الرئيــس ،الســيدة والســادة الــوزراء ،رئيــس املجلــس الدســتوري ،الســيدات والســادة
املتدخلــن واملشــاركني يف النــدوة ،الســيدات والســادة ممثــي املنظــات الدوليــة واملؤسســات
الوطنيــة ،أعضــاء املجلــس األعــى ،أيهــا الحضــور الكريــم،
يــرين أن أرحــب بجميــع املشــاركني واملشــاركات يف النــدوة الدوليــة حــول موضــوع« :التقييــم
يف الرتبيــة والتكويــن :املقاربــات والرهانــات والتحديــات» .وأتقــدم لكــم بالشــكر الجزيــل
عــى قبــول دعوتنــا لــي تتــاح لنــا فرصــة اللقــاء العلمــي هــذا ،ونتبــادل األفــكار والتجــارب
حــول واقــع التقييــم يف مجــال الرتبيــة والتكويــن.
تنظــم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي
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  ،2000أصــدر املجلــس رؤيتــه االســراتيجية  .2030-2015وترســم هــذه الرؤيــة
االســراتيجية التوجهــات الكــرى ،وتــويص بالرافعــات األساســية الكفيلــة بضــان إصــاح عميــق
للمنظومــة املغربيــة للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،للخمســة عــر ســنة القادمــة.
وضمــن هــذه التوصيــات ،تنــدرج بلــورة أدوات التقييــم الرضوريــة لتطبيــق اإلصــاح ،والكفيلــة
مبواكبــة منظومتنــا الرتبويــة مــن أجــل وضعهــا يف مســار اإلنصــاف واملســاواة والجــودة واالرتقــاء
الفــردي وتطويــر املجتمــع مــع ضبــط اآلليــات الرضوريــة لحســن تدبــر وقيــادة التغيــر.
تلتــزم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم بتطبيــق توصيــات املجلــس ،وفقــا للمهــام املوكولــة لهــا يف
القانــون املنظــم للمجلــس ،الــذي يُخــول لهــا مهــام تقييــم منظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي.
و لــي تســاهم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم مســاهمة فعالــة يف هــذا الــورش الرتبــوي كبــر ،فإنهــا
منكبــة عــى تعزيــز آلياتهــا التقييميــة ،وإرســاء قواعــد ملامرســة التقييــم ،وبلــورة املقاربــات
واملعايــر الرضوريــة للقيــام بهــذه املهمــة ،وذلــك باالســتفادة مــن املكتســبات التــي تــم تراكمهــا
خــال الســنوات املاضيــة ،ومــن إنجــازات ومامرســات املؤسســات التقييميــة املتوفــرة يف محيطهــا
الوطنــي والــدويل .كل هــذا ،مــن أجــل إنجــاز تقييــات خارجيــة ومســتقلة .تلــك االســتقاللية
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
مــع مؤسســات يوجــد عــدد كبــر مــن ممثليهــا معنــا اليــوم ،يف هــذا اللقــاء.
إن تنظيــم هــذه النــدوة دليــل عــى إرادتنــا يف التبــادل مــع زمالئنــا حــول مناهــج التقييــم
واالعتــاد بــروح تقاســم التجــارب النــرة والتفكــر يف املنهجيــات واملقاربــات املُبدعــة يف مجــال
التقييــم .فاجتــاع الباحثــن البارزيــن ومامرســن منتمــن 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 الباحثــن وخــراء
يف مجــال التقييــم .والــكل يعلــم أن تاريــخ مامرســة التقييــم ومســاره تــم تأطــره مبعرفــة
تطــورت مبقاربــة تحــاور بــن مــا هــو نظــري و مــا هــو ميــداين  -عمــي .واعتبــارا لذلــك ،فــإن
مــروع تقييــم املنظومــة الرتبويــة يف املغــرب ،يتطلــب االنخــراط يف عامليــة املعرفــة الدوليــة
واملســاهمة فيهــا انطالقــا مــن العنــارص الفكريــة املســتخلصة مــن منظومتــه الرتبويــة.
وبهــذا ،يُعتــر هــذا اللقــاء فرصــة لتســليط الضــوء عــى الحــوار بــن األبعــاد النظريــة للتقييــم
وتداعياتهــا العمليــة.
الســبب الثــاين يكمــن يف كــون التقييــم يوجــد تحــت طلــب ملــح حــول رضورة تحســن أداء
املؤسســات املدرســية والجامعيــة .واعتبــارا لكــون كل مــن املدرســة والجامعــة تواجههــا
تحديــات تُســائل املنظومــات الرتبويــة ،فهــو طلــب يصــدر عــن مصــادر متعــددة ،ونابــع مــن
املجتمــع ،ومــن آبــاء وأمهــات وأوليــاء التالميــذ ،ومــن ســائل اإلعــام ،ومــن املنظــات الدوليــة
ومــن العــامل االقتصــادي .وكل هــؤالء األطــراف ميارســون ضغطــا عــى املدرســة والجامعــة
لتحســن جــودة التعلــات والتكوينــات ،واالرتقــاء بــاألداء املــدريس و الجامعــي.
فاملنظومــة الرتبويــة املغربيــة ُمطالبــة باالســتجابة ملقتضيــات املســؤولية واملحاســبة التــي
يُقرهــا الدســتور املغــريب  ،2011وإىل اعتــاد الشــفافية واألداء الجيــد الــذي يقتضيــه «التدبــر
العمومــي» ( )public managementالــذي بــدأ يفــرض نفســه تدريجيــا يف مجــال الرتبيــة
والتكويــن .مــا يفــرض التقييــم واالعتــاد كآليتــن رضوريتــن ناظمتــن لتنظيــم ســر الرتبيــة
وحســن تدبريهــا.
إن ترســيخ نظــام تقييــم مســتوعب لــكل مــا يؤثــر يف الرتبيــة والتكويــن  ،ومعتــر لكونيــة
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الرتبيــة وملعايريهــا ،ملــن شــأنه أن يعمــل عــى تحســن أداء منظومتنــا الرتبويــة .وتشــكل هــذه
النــدوة فرصــة لالطــاع عــى التجــارب الجيــدة مــن الــدول واملؤسســات التــي نجحــت يف إدخــال
التقييــم يف منظوماتهــا الرتبويــة واســتلهام النتائــج اإليجابيــة عــى مســتوى املردوديــة.
أمــا الســبب الثالــث الــذي يجعــل مــن هــذه النــدوة حدثــا ُمهــا يف الســياق املغــريب ،فيكمــن
يف اختيــار املغــرب ،كــا ينــص عــى ذلــك دســتوره ،نهــج الجهويــة املتقدمــة التــي ستســمح
بتعزيــز اســتقاللية فعليــة لألكادمييــات الجهويــة وللجامعــات .الــيء الــذي ســيؤدي إىل إحــداث
تغيــر يف منــط القيــادة يف مجــال الرتبيــة .ويُلــزم هــذا التغيــر الدولــة بالتــاؤم ،مــن جهــة مــع
ضغــط عوملــة الرتبيــة ،ومــن جهــة أخــرى مــع االســتقاللية الجديــدة للمؤسســات الرتبويــة يف
إطــار الجهويــة املتقدمــة.
ويف هــذا الســياق ،فــإن التقييــم الــذايت ،أو التقييــم الداخــي ،الــذي يُنجــز عــى مســتويات
املؤسســات الوســيطة للمنظومــة الرتبويــة والجامعيــة ،سيســاهم يف متلــك ثقافــة التقييــم مــن
طــرف الفاعلــن واألطــراف املعنيــة .ولذلــك وجــب العمــل وفــق مبــدإ التنــاوب بــن التقييــم
الداخــي والتقييــم الخارجــي املســتقل ،وكــذا مامرســة آليــة االعتــاد للربامــج وللمؤسســات،
باعتبارهــا منــاذج جديــدة لتنظيــم وقيــادة املنظومــة الرتبويــة .ومعنــى ذلــك أن علينــا أن نتهيــأ
لتوزيــع جديــد للعمــل وفــق اآلليــات الناظمــة لقيــادة الرتبيــة والتكويــن عــى املســتوى
الوطنــي والجهــوي و املحــي.
ويتجــى الســبب الرابــع ألهميــة هــذه النــدوة يف كــون الهــدف مــن التقييــم هــو الدفــع
بالسياســات العموميــة إىل اتخــاد التدابــر امللموســة والعمــل لوضــع املدرســة فــوق ســكة
الجــودة.
لقــد عرفــت بعــض البلــدان كالواليــات املتحــدة وأملانيــا مثــا ،صحــوة مــن أجــل اإلصــاح ،بعــد
تقييــم ملردوديــة منظومتهــا الرتبويــة .فبعــد صــدور تقريــر شــهري يف الواليــات املتحــدة يف
 1983تحــت عنــوان «أمــة يف خطــر» ( ، )Nation at riskيحــذر مــن مخاطــر ضعــف االرتقــاء
بنظــام تربــوي ال يؤســس ملجتمــع املعرفــة ،عقبــه إصــاح تربــوي وجامعــي عميــق .كــا أن
إصــدار نتائــج التقييــات الدوليــة  ، PISAســنة  ،2000التــي تــرف عليهــا منظمــة التعــاون
الــدويل األورويب( )OCDEوالتــي بينــت أن مكتســبات التالميــذ يف أملانيــا ال ترقــى إىل مســتوى
البلــدان األوربيــة األخــرى ،ولــد صدمــة يف أملانيــا ُعرفــت يف اإلعــام «بصدمــة بيــزا»
(.)PISA chock
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ونســتنتج مــن ذلــك أن هــذا النــوع مــن التقييــات يجــب أن يولــد صحــوة وطنيــة تعبــئ كل
مكونــات األمــة مــن أجــل إعــادة التفكــر يف طبيعــة ومســتقبل مدرســتها وجامعتهــا.
لقــد انخــرط املغــرب منــذ  ،1999يف الدراســات الدوليــة التــي تــرف عليهــا الجمعيــة الدوليــة
للتقييــم ( ،)IEAمثــل  TIMSSو PIRLSلتقييــم مكتســبات التالميــذ ،وعمــل عــى تجميــع
املعطيــات حــول نتائــج هــذه املوجــات املتتاليــة مــن الدراســات.
وبالرغــم مــن كــون هــذه الدراســات ُتكــن مــن القيــام مبقارنــات دوليــة ،وتبــن مســتوى التالميــذ
املغاربــة ،إال أنهــا مل ت ُحــدث نقاشــا عموميــا بعــد نرشهــا .والواقــع أن نتائــج هــذه التقييــات،
إذا مل يعقبهــا نقــاش هــادف ،يحــث السياســات العموميــة عــى تحســن وضعيــة الرتبيــة ،فإنهــا
تصبــح مجــرد آلــة إلنتــاج املعطيــات وترتيــب الــدول ،تحظــى باالهتــام اإلعالمــي العاملــي،
لتمنــح االرتيــاح للــدول التــي تحتــل املراتــب األوىل ،وتُذكــر الــدول املتأخــرة باألزمــة التــي
تعرفهــا أنظمتهــا الرتبويــة والتعليميــة.
لذلــك ،يجــب أن تثــر الدراســات الدوليــة التفكــر والنقــاش بــن الفاعلــن ،وتضــخ ديناميــة
يف السياســات العموميــة قصــد تحســن مكتســبات التالميــذ .فمرشوعيــة املشــاركة واالنخــراط
لبلدنــا يف التقييــات الدوليــة حــول مكتســبات التالميــذ ،تكمــن يف تحســن تلــك املكتســبات
والرفــع مــن مســتوى الرتبيــة .
نحــن نعلــم أن الدراســات الدوليــة يف التقييــم قــد تطــورت عــر الزمــن وامتــدت إىل مختلــف
مجــاالت الرتبيــة  :كالربنامــج املســمى PIAC
)(Programme for International Assessment of Adults Competencies
لتقييــم مســتوى األمية للبالغني ؛ والربنامج املســمى TALIS
)(Teaching and learning International Survey
ملنظمــة التعــاون الــدويل األورويب ( ،)OCDEلتقييــم أداء األســاتذة ،وغريهــا مــن الربامــج.
يجــب أن يدفــع تطــور التقييــم هــذا ،الــدول الناميــة إىل املشــاركة القبليــة يف تصــور هــذه
الدراســات واملســاهمة يف إعــداد األدوات واملعايــر املنهجيــة ،وأن يجعلهــا تتملــك تحليــل
النتائــج.
ومــن املالحــظ أن متلــك التقييــم يأخــذ مكانتــه تدريجيــا يف الــدول الناميــة ويتقــوى بوضــع
أجهــزة للتقييــم الوطنيــة يف كثــر مــن الــدول .وعــى هــذا األســاس ،تحــر الهيئــة الوطنيــة
للتقييــم لربنامــج وطنــي لتقييــم مكتســبات التالميــذ  ،PNEAبتعــاوم مــع وزارة الرتبيــة
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الوطنيــة ،ســيعلن عــن انطالقــه عــا قريــب.
ومــن خــال التأكيــد عــى أهميــة هــذا اللقــاء ،نحــن واعــون بــأن اإلصــاح العميــق للرتبيــة
باملغــرب ،مــن خــال تطبيــق الرؤيــة االســراتيجية للمجلــس للســنوات الخمســة عــر القادمــة،
يســتدعي حشــد كل الهيــاكل الوطنيــة والدوليــة للتقييــم التــي نتوفــر عليهــا لنضعهــا رهــن
إشــارة الــورش الكبــر والعميــق لإلصــاح.
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
والتكويــن ،ومــن جهــة أخــرى بعوامــل خارجيــة وجــب أخذهــا بعــن االعتبــار يف كل تقييــم.
ويف هــذا الصــدد ،نســتحرض عوامــل تتعلــق بثقافــة الفاعلــن ،والسياســات الرتبويــة وتاريخهــا،
وأنظمــة الحكامــة ،والــراع حــول القيــم ،والســياقات االجتامعيــة واالقتصاديــة للمــدارس
والجامعــات ،ودرجــة التعبئــة املجتمعيــة حــول مــروع تربــوي يســائل الحــارض مــن أجــل
مدرســة وجامعــة املســتقبل .ومــن أجــل ذلــك ،يجــب أال ينحــر التقييــم الرتبــوي عــى قــراءة
تقــف عنــد حــدود املقارنــات الدوليــة ،بــل يجــب أن نعززهــا بدراســات تقييميــة للســياقات
الرتبويــة مبنهجيــة مســتقاة مــن تعــدد االختصاصــات لتفســر نتائــج املقارنــات الدوليــة لــي
تنــر قــرار السياســات العموميــة.
إن مقارنــة الدراســات الدوليــة حــول مكتســبات التالميــذ ،التــي تتبناهــا املؤسســات الدوليــة،
رغــم مصداقيتهــا ومرشوعيتهــا ،تثــر نقاشــات عديــدة .فالخلفيــة الفلســفية التــي تعتمدهــا
هــذه الدراســات هــي معايــر الجــودة الكونيــة التــي يجــب أن تحكــم األنظمــة الرتبويــة
داخــل «املختــر العاملــي الكبــر للرتبيــة» .غــر أن هــذا املنظــور الكــوين للجــودة يثــر
أحيانــا نقاشــات مــن طــرف الفاعلــن والباحثــن الذيــن يركــزون عــى الســياقات االجتامعيــة
واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة كعوامــل مفــرة لوضعيــة الرتبيــة.
ففــي مقاربتنــا للتقييــم ،ال يتعلــق األمــر بتفضيــل التوجــه األول أو الثــاين ،وإمنــا ندعــو إىل
تبنــي التوجهــن معــا ،خدمــة إلصــاح مســتمر للرتبيــة والتكويــن .وألجــل ذلــك ،عــى التقييــم
أن يخضــع دامئــا ملقاربــة يقظــة وانعكاســية ( )réflexiveوبنــاءة ،لــي ال يصبــح مجــرد مامرســة
روتينيــة متنــح الســلطة للمقيمــن (.)Evaluateurs
ولكونهــا مامرســة معياريــة ،اســراتيجية وسياســية وعمليــة ،فــإن للتقييــم بعــد تكوينــي
وبيداغوجــي يصبــو إىل رفــع مســتوى الرتبيــة والتعليــم إىل األفضــل.
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نحــن واعــون متــام الوعــي بــأن التقييــم ،اليــوم ،يعتــر جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة تحديــث
«التدبــر العمومــي» ( )management publicو يســاهم يف نقــل ثقافــة مــا يســمى بضــان
الجــودة ( ، )assurance qualitéالتــي نشــأت يف املقاولــة  ،إىل مجــاالت أخــرى .غــر أن توطــن
تلــك الثقافــة يف مجــال الرتبيــة يســتدعي إعــادة التفكــر يف مفهــوم «ضــان الجــودة» ،ألن
الرتبيــة تهــدف بالخصــوص إىل إنتــاج الــروات البرشيــة ،وبنــاء العقــول واكتســاب املهــارات
وحمــل القيــم للعيــش يف مجتمــع اندماجــي متــوازن ونــام ويف محيــط عاملــي ،وذلــك لــي
يكــون الفــرد يف نفــس الوقــت مواطنــا يف بلــده ومواطــن العــامل.
ال يكــون التقييــم نافعــا ومفيــدا إال إذا شــكل تلــك اآلليــة املحفــزة التــي تدفــع النظــام الرتبــوي
وكل الفاعلــن فيــه مــن أســاتذة وإداريــن إىل تجديــد وتحســن مكتســبات التالميــذ بصفــة
مســتمرة ومســتدامة ،وتدفــع لحســن تســيري املدرســة والجامعــة.
مــن األكيــد أن هــذه النــدوة حــول «التقييــم يف الرتبيــة والتكويــن :املقاربــات والرهانــات
والتحديــات» ســتمكننا مــن تبــادل األفــكار بــن الباحثــن ومــاريس الرتبيــة وممثــي املنظــات
الدوليــة والفاعلــن يف النظــام الرتبــوي املغــريب .كــا أنهــا ســتمنحنا الفرصــة للتحــاور مــع
زمالئنــا مــن أنظمــة تقييميــة مختلفــة ،ومناقشــة رهانــات التقييــم واالعتــاد وكذلــك أدوارهــا
يف مواكبــة اإلصالحــات.
تنتظم أشــغال الندوة يف ســت جلسات:
اليوم األول:
 .1الجلســة الصباحيــة لهــذا اليــوم ،والتــي ســتنطلق بعــد بضــع دقائــق ،تتعلــق باإلطــار النظــري
ومقاربــات التقييــم
 .2الجلســة الثانيــة ،بعــد زوال اليوم ،تتمحور حــول التقييامت الدولية.
 .3الجلســة الثالثــة ،بعد زوال اليوم ،ســتناقش ضامن الجودة واالعتامد
اليوم الثاين:
 .4الجلســة الرابعــة ،التــي ســتُعقد صبــاح يــوم غــد الجمعــة ســتتطرق إىل معايــر وأدوات
التقييــم
 .5الجلســة الخامســة تتعلق بتقييــم التعليم العايل،
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 .6أمــا الحصــة السادســة واألخــرة تحمــل عنــوان التقييــم والسياســات العموميــة ،وتشــمل
مداخلــة افتتاحيــة والتــي ســتليها مائــدة مســتديرة تتعلــق بالتقييــم يف املغــرب.
أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل املشــاركني واملشــاركات الذيــن لبــوا دعوتنــا لحضــور هــذه النــدوة،
ليتقاســم الجميــع تجاربهــم ومامرســاتهم يف مجــال التقييــم .كــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل
ملمثــي املؤسســات الوطنيــة والــركاء الدوليــن ملســاهمتهم يف هــذا اللقــاء ،وكــذا كل الفاعلــن
لــأرسة الرتبويــة الذيــن ســيتابعون أشــغال النــدوة.
فمرحبــا باملشــاركني واملشــاركات الدوليــن واملغاربــة ،وأمتنــى لضيوفنــا إقامــة مريحــة وممتعــة
بالربــاط .
شكرا عىل حســن تتبعكم.
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