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افتتاح
يتسم الوضع الحالي للمنظومة التر بوية في تونس بتداخل العديد من المؤثرات التي جعلت منها مشهدا مفتوحا
على أكثر من احتمال .وقد زاد الوضع السياسي واالجتماعي العام الذي نتج في تونس عن الثورة ومعطيات
ما بعد  ،1122في تعقيدات هذا الوضع نتيجة األولويات المقررة لفائدة األجندات السياسية (بناء المؤسسات
الديمقراطية والمرور إلى الوضع الدائم) واألمنية (مواجهة اإلرهاب) مع ظهور تردد واضح في اعتماد
سياسات إصالحية جوهرية بمنظومة التقى في تشخيص ضعفها أكثر من مالحظ 1.من هذا المنطلق بدت
اإلصالحات المتصلة بالعملية التربوية أمرا مل ّحا وال سيما في ظل تنامي االنتظارات المجتمعيّة (ربط
اإلصالح التربوي باستحقاقات مجتمع يتحرر من االستبداد ويبحث عن منوال تنموي بديل) وتزايد التحديات
(كاالنقطاع عن الدّراسة) والتراجع الملحوظ لجودة العملية التعليمية مع اقتران ذلك بتزايد حجم التعليم الخاص
ودوره .من هذا المنطلق جاءت أيضا سنة  1122مبادرة ك ّل منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية والمنتدى
االقتصادي واالجتماعي والمرصد الوطني للشباب ،لتنظيم حوار مجتمعي باالشتراك مع جميع األطراف
المعنية بدءا بوزارة اإلشراف .وقد حدد فريق المبادرة هذا الحوار المجتمعي -على األقل في جانبه العلمي -
بعدد من األساسيات لعل أهمها:
أن هذا الحوار هو مجتمعي باألساس ويستمد مصداقيته من حيادية دوره وحيادية الفاعلين فيه من أجل تقديم
صورة موضوعية لواقع المنظومة من خالل تشريك مجتمع األولياء والتالميذ أنفسهم وعدم االكتفاء بتقارير
الخبراء وموظفي وزارة االشراف والمهنيين .وقد كان الهدف االساسي يتمثل في توفير رؤيا تشخيصية
موضوعية تسهل عملية االصالح والتجديد .انها محاولة لتشخيص موضوعي للواقع التربوي ولتحديد مسالك
مستقبلية من منظور مزدوج :سكاني مواطني-وعلمي ومهني.
إن الحديث عن المقاربة التشاركية في مجال اإلصالح التربوي االستراتيجي يحتمه الحضور الملح لمجموعة
من التجارب المتصلة بمحدودية اإلصالحات "الفوقية" وضعف أثرها من الناحية العملية على الرغم من
صبغتها التجديدية .وبمعنى ما ،فان "التشاركية" في اإلصالح والتجديد هي العنصر المالزم للطابع المجتمعي

 1نذكر ذكرا ال حصرا تقييم TIMSالدولي  0277الذي برهن على ضعف ما ال يقل عن  56بالمائة من تالميذ السنة الرابعة من التعليم
األساسي وحصولهم على تقييمات دون المتوسط العالمي ،وكذلك تقييم  0270 PISAالذي أكد ضعف القدرات القرائية لدى اليافعين وكذلك
الفارق الالفت الى مهارات المدارس النموذجة واالعداديات الخاصة واالعداديات العمومية.
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لإلصالحات ،مما يعنى ضرورة انخراط كل القوى االجتماعية ضمن هذه العملية من دون االقتصار على
المهنيين أو السياسيين أو على ممثليهم أو حتى على المتعلمين.

لذلك كان من بين أهداف اللجنة العلمية للمبادرة هي إجراء مسح ميداني ،على ضوئه يتم بناء بقية مراحل
عمل الحوار واالنتقال من مستوى االستطالع ،بصفته محاولة لبناء مؤشرات الرضا لدى مجتمع االولياءـ
ومن وجهة نظر المواطن في الجهات ،الى مستوى الحق سيتم خالله اختبار جودة الخدمات ،الى تشخيص
دقيق لمؤشرات الجاهزية داخل المدارس .هذا التقرير هو اذا نتيجة للحلقة االولى من البرنامج البحثي
والدراسي طويل المدى ،والذي يعتمد على منهجية االستطالع المنزلي المباشر الذي يستهدف الولي والتلميذ.

عبد الرحمان الهذيلي

عبد الوهاب بن حفيظ

دمحم الجويلي

رئيس المنتدى التونسي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية

رئيس منتدى العلوم االجتماعية
التطبيقية

مدير عام المرصد الوطني
للشباب

6

المدرسة في عيون األولياء

المدرسة في عيون األولياء

مقدمة
إن التشخخخخخخخيص التشخخخخخخاركي للحخخخخخخوار المجتمعخخخخخخي هخخخخخخو سخخخخخخيرورة مخخخخخخن العمليخخخخخخات تسخخخخخختهدف تحديخخخخخخد
الحالخخخخخخة الطبيعيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخة واالقتصخخخخخخادية والمؤسسخخخخخخاتية والثقافيخخخخخخة للمجخخخخخخال التربخخخخخخوي ،ثخخخخخخم
تركيخخخخخب رؤيخخخخخة تقخخخخخوم علخخخخخى بلخخخخخورة برنخخخخخامج عمخخخخخل ايجخخخخخابي .هخخخخخذه السخخخخخيرورة ال تخخخخختم بمعخخخخخزل
عخخخخخخن السخخخخخخكان ،بخخخخخخل إن الخيخخخخخخار األساسخخخخخخي هخخخخخخو ان يكخخخخخخون هخخخخخخذا التشخخخخخخخيص تشخخخخخخاركيا أي حخخخخخخذو
السكان ومعهم ومن خاللهم في كل مراحل بلورته وتنفيذه.
مخخخخن هخخخخذا المنطلخخخخق ،تهخخخخدف هخخخخذه الدراسخخخخة الخخخخى جمخخخخع أكبخخخخر قخخخخدر مخخخخن المعطيخخخخات التخخخخي تتصخخخخل
بتوقعخخخخخخخات ومخخخخخخخدركات وتمخخخخخخخثالت مجتمخخخخخخخع األوليخخخخخخخاء واألسخخخخخخخر لتحديخخخخخخخد مخخخخخخخوقفهم مخخخخخخخن القضخخخخخخخايا
المتصخخخخخخخلة بواقخخخخخخخع المدرسخخخخخخخة التونسخخخخخخخية ،مثخخخخخخخل الكلفخخخخخخخة الماليخخخخخخخة للتمخخخخخخخدرس ،ونظخخخخخخخام الت ديخخخخخخخب
والمشاركة في الحياة المدرسية والموقف من التخصصات المهنية والطويلة ...الخ.

أهداف الدراسة :كيف ولماذا؟
يختلخخخخخخخف التشخخخخخخخخيص المجتمعخخخخخخخي عخخخخخخخن التشخخخخخخخخيص العخخخخخخخادي ،مخخخخخخخن حيخخخخخخخث كونخخخخخخخه قخخخخخخخائم علخخخخخخخى
توصخخخخخخيف وتشخخخخخخخيص التجربخخخخخخة اليوميخخخخخخة .وبخخخخخخخالف تشخخخخخخخيص الخبخخخخخخراء الخخخخخخذي يقخخخخخخوم علخخخخخخى
قخخخخخراءة وت ويخخخخخل نتخخخخخائج االسخخخخختطالعات أو األرقخخخخخام فخخخخخان ميخخخخخزة التشخخخخخخيص المجتمعخخخخخي هخخخخخو أنخخخخخه
يسخخخخخخاهم بشخخخخخخكل مباشخخخخخخر فخخخخخخي إعطخخخخخخاء تصخخخخخخور المجتمخخخخخخع .لخخخخخخذلك تخخخخخخدخل هخخخخخخذه الدراسخخخخخخة ضخخخخخخمن
نطاق الخبرة المدنية التي من ش نها أن تقدم شهادتها الى كل مهتم بالش ن التربوي.

االستماع الى مجتمع األسر ومدركات األولياء
تخخخخخخختلخص مخخخخخخخدركات مجتمخخخخخخخع األوليخخخخخخخاء إزاء المنظومخخخخخخخة التعليميخخخخخخخة فخخخخخخخي حالخخخخخخخة مزدوجخخخخخخخة بخخخخخخخين
المواقخخخخخخف القائمخخخخخخة علخخخخخخى التمخخخخخخثالت واآلراء واألفكخخخخخخار وبخخخخخخين السخخخخخخلوك الفعلخخخخخخي المسخخخخخخجل مخخخخخخن
خخخخخخالل الخبخخخخخرة بصخخخخخفتهم أبخخخخخاء للتالميخخخخخذ .والخخخخخى اليخخخخخوم فانخخخخخه ثمخخخخخة مخخخخخن يخخخخخرى بخخخخخ ن فئخخخخخة الكبخخخخخار
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يحملخخخخخون معخخخخخخارف قبليخخخخخخة تشخخخخخخكل نظامخخخخخخا تفسخخخخخخيريا غالبخخخخخا مخخخخخخا يخخخخخخدفعهم إلخخخخخخى مقاومخخخخخخة المعخخخخخخارف
الجديدة.
ومخخخخخخخن الناحيخخخخخخخة االجتماعيخخخخخخخة الصخخخخخخخرفة يبخخخخخخخدو التمثخخخخخخخل ،سخخخخخخخواء تعلخخخخخخخق األمخخخخخخخر بالسياسخخخخخخخات أو
بغيرهخخخخخا ،بمثابخخخخخة التصخخخخخورات االجتماعيخخخخخة والتخخخخخي تت سخخخخخس علخخخخخى شخخخخخكل قخخخخخيم ومعخخخخخايير للسخخخخخلوك
والتخخخخخذوق  .إنهخخخخخا تتشخخخخخكل انطالقخخخخخا مخخخخخن األوضخخخخخاع والمواقخخخخخف والميخخخخخوالت الثقافيخخخخخة التخخخخخي تحكخخخخخم
رؤيخخخخة المجتمخخخخع إلخخخخى واقعخخخخه وتجربتخخخخه التربويخخخخة

كمخخخخا تحكخخخخم أنمخخخخاط تفكيخخخخره وأسخخخخلوب عيشخخخخه

والمعخخخخخخايي ر المعتمخخخخخخدة فيخخخخخخه حسخخخخخخب األولويات.أمخخخخخخا وبخخخخخخالمعنى السخخخخخخيكولوجي:

فيخخخخخخختلط هخخخخخخذا

المفهخخخخخخخوم فخخخخخخخي علخخخخخخخم الخخخخخخخنفس مخخخخخخخع مفخخخخخخخاهيم بسخخخخخخخيكولوجية أخخخخخخخخرى مثخخخخخخخل :الصخخخخخخخورة ،اإلدراك،
الرمخخخخخخخز...والتمثخخخخخخخل هخخخخخخخو تلخخخخخخخك الصخخخخخخخورة الذهبيخخخخخخخة التخخخخخخخي يستحضخخخخخخخرها الفخخخخخخخرد للموضخخخخخخخوعات
والعالقخخخخخخات ،ويترجمهخخخخخخا فخخخخخخي شخخخخخخكل ملمخخخخخخوس يمثخخخخخخل درجخخخخخخة عاليخخخخخخة مخخخخخخن التصخخخخخخوير لتجخخخخخخارب
وخبرات يومية.

تحديد موضوعي لتمثيلية المجتمع المبحوث
يعخخخخخد أسخخخخخلوب سخخخخخحب العينخخخخخة ومخخخخخدى تمثيلهخخخخخا مخخخخخن أهخخخخخم ركخخخخخائز االسخخخخختطالع الجيخخخخخد والممثخخخخخل .ان
مخخخخخخدى تمثيخخخخخخل العينخخخخخخة يعتمخخخخخخد علخخخخخخى طريقخخخخخخة سخخخخخخحبها .فالعينخخخخخخة الممثلخخخخخخة تراعخخخخخخي هنخخخخخخا طبيعخخخخخخة
مجتمخخخخخخع الدراسخخخخخخة المبحخخخخخخوث ،مثخخخخخخل :التقسخخخخخخيمات الجغرافيخخخخخخةإل أو اإلداريخخخخخخة أو أي تقسخخخخخخيم يمكخخخخخخن
أن يكخخخخخخون لخخخخخخه دور فخخخخخخي تبخخخخخخاين ا آلراء بخخخخخخين أفخخخخخخراد المجتمخخخخخخع المبحخخخخخخوث  ،أي أوليخخخخخخاء التالميخخخخخخذ
في هذه الحالة.
لقخخخخخد رأى فريخخخخخق البحخخخخخث بخخخخخ ن ال يقخخخخخل عخخخخخدد العينخخخخخة الالزمخخخخخة لمثخخخخخل هخخخخخذه الدراسخخخخخة عخخخخخن 2000
وحخخخخخخدة منزليخخخخخخة

موزعخخخخخخة علخخخخخخى جميخخخخخخع واليخخخخخخات الجمهوريخخخخخخة التون سخخخخخخية مخخخخخخع األخخخخخخخذ بعخخخخخخين

االعتبخخخخخخار توزيخخخخخخع حصخخخخخخص كخخخخخخل مخخخخخخن المنخخخخخخاطق الحضخخخخخخرية والريفيخخخخخخة ،بحيخخخخخخث يخخخخخختم اختيخخخخخخار
العينخخخخخخة بطريقخخخخخخة عشخخخخخخوائية وممثلخخخخخخة للمجتمخخخخخخع .المثخخخخخخال التخخخخخخالي يوضخخخخخخح طريقخخخخخخة سخخخخخخحب العينخخخخخخة
بنخخخخخاء علخخخخخى تعخخخخخداد يحتخخخخخوي علخخخخخى تقسخخخخخيمات إداريةججغرافيخخخخخة علخخخخخى مسخخخخختوى البلخخخخخوك (التجمخخخخخع
السخخخخخخكاني الصخخخخخخغير) .هخخخخخخذا الت قسخخخخخخيم هخخخخخخو مسخخخخخختمد مخخخخخخن المعهخخخخخخد الخخخخخخوطني لإلحصخخخخخخاء.فإذا كخخخخخخان
هنخخخخخاك  12واليخخخخخة كمخخخخخا هخخخخخو الحخخخخخال هنخخخخخا ،تقسخخخخخم إلخخخخخى  111منطقخخخخخة حسخخخخخب نسخخخخخبة عخخخخخدد السخخخخخكان
8
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لكخخخخخل محافظخخخخخة .علخخخخخى سخخخخخبيل المثخخخخخال ،عخخخخخدد سخخخخخكان الواليخخخخخة "أ"يمثخخخخخل مخخخخخا نسخخخخخبته  %6.9مخخخخخن
عخخخخخخدد السخخخخخخكان الكلخخخخخخي فخخخخخخي تخخخخخخونس  .هخخخخخخذا يعنخخخخخخي أن الواليخخخخخخة أ سخخخخخختكون حصخخخخخختها مخخخخخخن العينخخخخخخة
 26 = %6.9*111منطقة (بلوك).
بعخخخخد ذلخخخخك تخخخخم تقسخخخخيم عخخخخدد

المنخخخخاطق (نقخخخخاط االسخخخخقاط) إلخخخخى ريخخخخف ،حضخخخخر ،حسخخخخب نسخخخخبها فخخخخي

تلخخخخخك الواليخخخخخة ،كمخخخخخا تخخخخخ م الحصخخخخخول علخخخخخى هخخخخخذه النسخخخخخب مخخخخخن المعهخخخخخد الخخخخخوطني لإلحصخخخخخاء وهخخخخخي
مسخخخخخختمدة مخخخخخخن النتخخخخخخائج األوليخخخخخخة للتعخخخخخخداد العخخخخخخام للسخخخخخخكان والسخخخخخخكنى لسخخخخخخنة .1122لنفتخخخخخخر

أن

نفخخخخخخس الواليخخخخخخة " والتخخخخخخي يمثخخخخخخل عخخخخخخدد المنخخخخخخاطق (نقخخخخخخاط االسخخخخخخقاط التخخخخخخي سخخخخخخوف يشخخخخخخملها العمخخخخخخل
الميخخخخخخداني) فيهخخخخخخا  26منطقخخخخخخة ،مقسخخخخخخمة إلخخخخخخى ريخخخخخخف وحضخخخخخخر ،ونسخخخخخخبة الريخخخخخخف فيهخخخخخخا كانخخخخخخت
 % 21.21مخخخخخخن مجمخخخخخخوع سخخخخخخكان الواليخخخخخخة .هخخخخخخذا يعنخخخخخخي أن العينخخخخخخة سخخخخخختحتوي علخخخخخخى  8منخخخخخخاطق
مخخخخخن الريخخخخخف و 22منخخخخخاطق مخخخخخن الحضخخخخخر .لخخخخخذلك تخخخخخم اختيخخخخخار هخخخخخذه المنخخخخخاطق بطريقخخخخخة عشخخخخخوائية
منتظمة من القائمة التي تحتوي على التوزيع االداري للمناطق كافة في تلك الوالية.
مثخخخخخخال :حجخخخخخخم العينخخخخخخة المطلخخخخخخوب فخخخخخخي هخخخخخخذه الدراسخخخخخخة  111شخخخخخخخص تخخخخخخم اختيخخخخخخارهم مخخخخخخن 111
منطقخخخخة (بلخخخخوك) بحيخخخخث لخخخخم يقخخخخل عخخخخدد المقخخخخابالت فخخخخي كخخخخل منطقخخخخة (بلخخخخوك) عخخخخن  21مقخخخخابالت.
بعخخخخخخد اختيخخخخخخار المنخخخخخخاطق التخخخخخخي تخخخخخخم بحثهخخخخخخا (العينخخخخخخة) .تخخخخخخم تحضخخخخخخير الخخخخخخخرائط التابعخخخخخخة لتلخخخخخخك
المنخخخخخخاطق ،وتخخخخخخدريب المخخخخخخراقبين علخخخخخخى كيفيخخخخخخ ة قخخخخخخراءة هخخخخخخذه الخخخخخخخرائط واسخخخخخختخدامها .أمخخخخخخا وعنخخخخخخد
البخخخخخخدء بتنفيخخخخخخذ العمخخخخخخل الميخخخخخخداني ،فقخخخخخخد جخخخخخخري اختيخخخخخخار عخخخخخخدد المنخخخخخخازل المطلخخخخخخوب فخخخخخخي العينخخخخخخة
وبطريقة عشوائية منتظمة ( 21منازل من كل منطقة).
هخخخخذا العمخخخخل تخخخخم أيضخخخخا فخخخخي إطخخخخار مراقبخخخخة لجخخخخودة األجوبخخخخة المجمعخخخخة .فإضخخخخافة الخخخخى نظخخخخام GPS
الخخخخخذي تخخخخخوفره تطبيقخخخخخة  ARESTOلمراقبخخخخخة تخخخخخوزع البخخخخخاحثي ن خخخخخخالل العمخخخخخل ،فانخخخخخه وقبخخخخخل التنفيخخخخخذ
أعطخخخخخي هخخخخخذا النسخخخخخق المنهجخخخخخي الميخخخخخداني ،يعطخخخخخى كخخخخخل مراقخخخخخب خريطخخخخخة تحتخخخخخوي علخخخخخى منطقخخخخخة
العينخخخخخة (البلخخخخخوك) التخخخخخي يجخخخخخب العمخخخخخل بهخخخخخا .وعنخخخخخد سخخخخخحب العينخخخخخة ،تكخخخخخون هنخخخخخاك قائمخخخخخة ب رقخخخخخام
المنخخخخخخازل التخخخخخخي سخخخخخخحبت مخخخخخخن هخخخخخخذه المنطقخخخخخخة ،وهخخخخخخذه األرقخخخخخخام تكخخخخخخون واضخخخخخخحة علخخخخخخى خريطخخخخخخة
المنطقخخخخخة .يقخخخخخوم المراقخخخخخب الميخخخخخداني لكخخخخخل مجموعخخخخخة بتقسخخخخخيم العمخخخخخل علخخخخخى البخخخخخاحثين وإرشخخخخخادهم
إلى أرقام المنازل المسحوبة في العينة وفق الجدول  2والرسم 2
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الجدول :1
توزيع العينة حسب الواليات والمناطق الحضرية والريفية
الوالية

)المجموع(

)غير حضري(

)حضري(

تونس

192

0

192

أريانة

105

12

93

بن عروس

115

11

104

منوبة

69

17

52

تونس الكبرى

481

0

0

نابل

143

46

98

زغوان

32

18

14

بنزرت

103

36

68

الشمال الشرقي

279

0

0

باجة

55

31

24

جندوبة

73

51

22

الكاف

44

19

25

سليانة

41

23

17

الشمال الغربي

213

0

0

سوسة

123

23

100

المنستير

100

0

100

المهدية

75

41

34

صفاقس

174

66

108

الوسط الشرقي

472

0

0

القيروان

104

67

37

القصرين

80

45

35

سيدي بوزيد

78

57

21

الوسط الغربي

262

0

0

قابس

68

20

48

مدنين

87

19

69

تطاوين

27

10

17

الجنوب الشرقي

183

0

0

قفصة

61

16

46

توزر

20

6

14

قبلي

29

13

15

الجنوب الغربي

110

0

0

المجموع

2000
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الرسم :3

المقاطعاااااات التاااااي تااااام ساااااحبها مااااان العيناااااة لمساااااتوى وطناااااي و اااااق تحدياااااد المعهاااااد الاااااوطني
لإلحصاء)

تفاصيل العمل الميداني:
التكوين :تم تكوين الباحثين يومي  18و16
أوت  .1122وقد ضم فريق البحث من 12
باحث ميداني و 2مراقبين جهويين( .شمال
شرقي-شمال غربي-إقليم تونس الكبرى-
وسط شرقي-وسط غربي-جنوب غربي
وجنوب شرقي).
مدة العمل الميداني :انطلق العمل الميداني
يوم  12سبتمبر إلى غاية يوم  01سبتمبر
.1122
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وقد شملت الدراسة ومحاور االستطالع المسائل التالية:
أوال :ظرفية العودة المدرسية
ثانيا :تفاعالت الحوار المجتمعي إلصالح المنظومة
ثالثا :االنفاق االسري على التعليم
رابعا :التربية التحضيرية
خامسا :التكوين المهني
سادسا :الحياة المدرسية
سابعا :المنقطعون

أوال :ظرفية العودة المدرسية وتداعياتها لدى االسر
خخخخخخالل فتخخخخخرة الصخخخخخراع بخخخخخين نقابخخخخخات التعلخخخخخيم األساسخخخخخي وسخخخخخلطة االشخخخخخراف ،لخخخخخم يطلخخخخخع الخخخخخرأي
العخخخخخخخام علخخخخخخخى مواقخخخخخخخف االسخخخخخخخر واألوليخخخخخخخاء اال مخخخخخخخن خخخخخخخخالل التعخخخخخخخاليق العخخخخخخخابرة فخخخخخخخي الشخخخخخخخبكات
االجتماعيخخخخخة .وبشخخخخخخكل مخخخخخا ،فلقخخخخخخد كانخخخخخخت األزمخخخخخة ،والمفاوضخخخخخخات لحلهخخخخخخا ،مقتصخخخخخرة كليخخخخخخا علخخخخخخى
وزارة التربيخخخخخخة ونقابخخخخخخات التعلخخخخخخيم ،ممخخخخخخا اعطخخخخخخى انطباعخخخخخخا لخخخخخخدى الخخخخخخراي العخخخخخخام ،والحخخخخخخال وأن
افتتخخخخخاح السخخخخخنة المدرسخخخخخية كانخخخخخت علخخخخخى األبخخخخخواب ،بخخخخخ ن التالميخخخخخذ قخخخخخد تحولخخخخخوا الخخخخخى مخخخخخا يشخخخخخبه
الرهينخخخخخخة للعمخخخخخخل المطلبخخخخخخي (روايخخخخخخة الطخخخخخخرف الحكخخخخخخومي) مخخخخخخن جانخخخخخخب وكخخخخخخذلك لعخخخخخخدم احتخخخخخخرام
التعهخخخخخخدات (روايخخخخخخخة الطخخخخخخخرف النقخخخخخخخابي) .ان المالحخخخخخخخظ فخخخخخخخي هخخخخخخخذا الصخخخخخخخدد هخخخخخخخو أن صخخخخخخخعوبات
انطخخخخخخالق الخخخخخخدروس أو حخخخخخخاالت التخخخخخخ خير ليسخخخخخخت جديخخخخخخدة ،وال هخخخخخخي حالخخخخخخة متصخخخخخخلة بهخخخخخخذا العخخخخخخام
الدراسخخخخخخي الخخخخخخذي تميخخخخخخز بتجاذبخخخخخخات مطلبيخخخخخخة – إداريخخخخخخة ،بقخخخخخخدر مخخخخخخا هخخخخخخي ظخخخخخخاهرة تعخخخخخخود الخخخخخخى
العشرية األولى مع تزايد واضح في بع

المناطق ،بعد .1122

فخخخخخخي هخخخخخخخذا الصخخخخخخدد حخخخخخخخاول فريخخخخخخق البحخخخخخخخث أن يحخخخخخخدد المواقخخخخخخخف وردود األفعخخخخخخال وقخخخخخخخد كانخخخخخخخت
كالتالي:
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االنطباعات الحاصلة بخصوص ظروف العودة في التعليم االبتدائي:
ف عخخخخخخن السخخخخخخؤال المتعلخخخخخخق بتقيخخخخخخخيم انطالقخخخخخخة العخخخخخخام الدراسخخخخخخي فخخخخخخخي مختلخخخخخخف مؤسسخخخخخخات التعلخخخخخخخيم
االبتخخخخخدائي ،رأت األغلبيخخخخخة مخخخخخن العينخخخخخة ب نهخخخخخا قخخخخخد تمخخخخخت فخخخخخي ظخخخخخروف عاديخخخخخة وضخخخخخمن الوقخخخخخت
المحخخخخخخدد 2030( .بالمائخخخخخخة) .فخخخخخخي المقابخخخخخخل رأى مخخخخخخا ال يقخخخخخخل عخخخخخخن 17.2%بالمائخخخخخخة بخخخخخخ ن احتخخخخخخرام
هخخخخخذا الموعخخخخخد مخخخخخن قبخخخخخل معظخخخخخم المؤسسخخخخخات ،لخخخخخم يحخخخخخل ودون تسخخخخخجيل حخخخخخاالت تخخخخخ خير عديخخخخخدة
عطلخخخخخت انطخخخخخالق الخخخخخدروس .هخخخخخذا التخخخخخ خير يمكخخخخخن أن يعخخخخخود الخخخخخى عخخخخخدد مخخخخخن األسخخخخخباب ،ربمخخخخخا قخخخخخد
يكخخخخخون مخخخخخن أهمهخخخخخا "تخخخخخ خر تعيخخخخخين " اإلطخخخخخار التعليمخخخخخي ،نتيجخخخخخة لمحدوديخخخخخة االنتخخخخخداب الخخخخخذي تخخخخخم
بعنخخخخخوان سخخخخخنة  1122أو ربمخخخخخا نتيجخخخخخة تقلخخخخخيص سخخخخخاعات العمخخخخخل الخخخخخذي تخخخخخم اقخخخخخراره ولخخخخخم يؤخخخخخخذ
بعخخخخخين االعتبخخخخخار ضخخخخخمن قخخخخخانون الماليخخخخخة الجخخخخخاري( .نسخخخخخبة  939بالمائخخخخخة) .ينطبخخخخخق هخخخخخذا المعطخخخخخى
بدرجخخخخخخخة أساسخخخخخخخية علخخخخخخخى المؤسسخخخخخخخات التعليميخخخخخخخة فخخخخخخخي المنخخخخخخخاطق الريفيخخخخخخخة وشخخخخخخخبه الحضخخخخخخخرية
ان يخخخخخخختم اعتبارهخخخخخخخا

(األحخخخخخخخواز أو ضخخخخخخخواحي المخخخخخخخدن الكبخخخخخخخرى) والتخخخخخخخي كخخخخخخخان مخخخخخخخن المفخخخخخخخرو
مناطق ذات أولوية تربوية.
علخخخخخى أن الالفخخخخخخت فخخخخخخي كخخخخخخل ذلخخخخخخك ،هخخخخخخو أنخخخخخخه قخخخخخخد سخخخخخخجلت فخخخخخخي بعخخخخخخ

المؤسسخخخخخخات التعليميخخخخخخة،

ظخخخخخخاهرة أخخخخخخخرى جديخخخخخخدة وتتعلخخخخخخق بتسخخخخخخجيل غيابخخخخخخات التالميخخخخخخذ فخخخخخخي بعخخخخخخ

المخخخخخخدارس وذلخخخخخخك

بنسخخخخخخبة  2.8بالمائخخخخخخة .هخخخخخخذه النسخخخخخخبة تخخخخخخ تى فخخخخخخي مرتبخخخخخخة سخخخخخخابقة ،لخخخخخخدوافع تعطخخخخخخل انطخخخخخخالق سخخخخخخير
الخخخخخدروس نتيجخخخخخة عخخخخخدم انتهخخخخخاء االشخخخخخغال المتصخخخخخلة بالبنخخخخخاء وتجهيخخخخخز البنيخخخخخة اللوجسخخخخختية والتحتيخخخخخة
للمخخخخخدارس .ووفقخخخخخا لشخخخخخهادات فريخخخخخق البحخخخخخث (الجخخخخخذاذات الفنيخخخخخة) فخخخخخان شخخخخخغورات عديخخخخخدة كانخخخخخت
سخخخخجلت فخخخخي التعلخخخخيم االبتخخخخدائي علخخخخى الخخخخرغم مخخخخن انتخخخخداب عخخخخدد هخخخخام مخخخخن المعلمخخخخين وذلخخخخك نتيجخخخخة
تقليص عدد ساعات العمل.
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الرسم :3

الرسم :4

االنطباعات الحاصلة بخصوص ظروف العودة في المستويين االعدادي والثانوي:
يمكخخخخخخن اعتبخخخخخخار ظرفيخخخخخخة العخخخخخخودة بالنسخخخخخخبة الخخخخخخى المسخخخخخختويين االعخخخخخخدادي والثخخخخخخانوي بكونهخخخخخخا أكثخخخخخخر
سخخخخلبية مخخخخن ظرفيخخخخة التعلخخخخيم االبتخخخخدائي بشخخخخكل عخخخخام ،وقخخخخد تميخخخخزت بكونهخخخخا أكثخخخخر بطئخخخخا مخخخخن ناحيخخخخة
نسخخخخخخق انطخخخخخخالق الخخخخخخدروس (بفخخخخخخارق  21نقخخخخخخاط مئويخخخخخخة عخخخخخخن انطخخخخخخالق الخخخخخخدروس فخخخخخخي المسخخخخخختوى
االبتخخخخخدائي) وكخخخخخذلك بكونهخخخخخا ا ألكثخخخخخر عرضخخخخخة لظخخخخخاهرة تعطخخخخخل الخخخخخدروس نتيجخخخخخة غيخخخخخاب التالميخخخخخذ
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(بفخخخخخارق  232نقطخخخخخة مئويخخخخخة) واألكثخخخخخر عرضخخخخخة للتخخخخخ خر فخخخخخي تعيخخخخخين اإلطخخخخخار التعليمخخخخخي المالئخخخخخم
(بفارق  2نقاط مئوية).
فخخخخخخي هخخخخخخذا السخخخخخخياق ،يؤكخخخخخخد  92بالمائخخخخخخة مخخخخخخن المبحخخخخخخوثين بخخخخخخان الخخخخخخدروس قخخخخخخد انطلقخخخخخخت فخخخخخخي
موعخخخخخخخدها وبشخخخخخخخكل عخخخخخخخادي( ،مقابخخخخخخخل  20بالمائخخخخخخخة فخخخخخخخي المسخخخخخخختوى االبتخخخخخخخدائي) ،كمخخخخخخخا يفسخخخخخخخر
األوليخخخخخخاء جانخخخخخخب مخخخخخخن تعطخخخخخخل انطخخخخخخالق الخخخخخخدروس فخخخخخخي االعخخخخخخداديات والثانويخخخخخخات نتيجخخخخخخة تغيخخخخخخب
التالميخخخخخذ (بنسخخخخخبة  031بالمائخخخخخة) ،مخخخخخع تسخخخخخجيل نسخخخخخبة  21321بالمائخخخخخة مخخخخخن اآلراء التخخخخخي تخخخخخربط
بخخخخخخين تخخخخخخ خر انطخخخخخخالق الخخخخخخدروس وتخخخخخخ خر تعيخخخخخخين األسخخخخخخاتذة .فخخخخخخي المقابخخخخخخل ،ال تحتخخخخخخل األسخخخخخخباب
المتصلة بعوامل التجهيز والبناء اال مكانة دنيا وال تتجاوز  139بالمائة.
الرسم :5

الرسم: 6

وعخخخخخخخن وتيخخخخخخخرة الغيابخخخخخخخات ،يخخخخخخخرى افخخخخخخخراد
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العينخخخخخة بخخخخخ ن  28بالمائخخخخخة منهخخخخخا يحخخخخخدث بشخخخخخكل متكخخخخخرر (مخخخخخا بخخخخخين متكخخخخخرر ومتكخخخخخرر جخخخخخدا) .أمخخخخخا
وفيمخخخخخخخا يتعلخخخخخخخق باالختصاصخخخخخخخات فيتضخخخخخخخح بخخخخخخخ ن أسخخخخخخخاتذة الرياضخخخخخخخيات وبعخخخخخخخ

اللغخخخخخخخات هخخخخخخخي

األكثر طلبا لسد الشغور.

ثانيا :تفاعالت الحوار حول اصالح المنظومة
مخخخخخخع انطخخخخخخالق الحخخخخخخوار الخخخخخخوطني حخخخخخخول إصخخخخخخالح المنظومخخخخخخة التربويخخخخخخة ،تكخخخخخخاثر الحخخخخخخديث عخخخخخخن
تشخخخخخريك المهنيخخخخخين وكخخخخخذلك األوليخخخخخاء إضخخخخخافة إلخخخخخى سخخخخخلطة اإلشخخخخخراف فخخخخخي عمليخخخخخة الحخخخخخوار ضخخخخخمن
عمليخخخخخة تشخخخخخاركيه تهخخخخخدف إلخخخخخى إعخخخخخادة تصخخخخخحيح مسخخخخخارات اإلصخخخخخالح السخخخخخابقة .فخخخخخي هخخخخخذا الصخخخخخدد،
طخخخخخخرح فريخخخخخخق العمخخخخخخل علخخخخخخى المسخخخخخختجوبين سخخخخخخؤال :هخخخخخخل شخخخخخخاركتم فخخخخخخي الحخخخخخخوار القخخخخخخائم حخخخخخخول
إصالح المنظومة التربوية؟ وقد كانت األجوبة كالتالي:

الرسم :7

 حجم الفئات المشاركة من العينة  1239بالمائة
 حجم الفئات غير المشاركة  2132بالمائة
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الرسم :8

إن المالحخخخخخظ فخخخخخي هخخخخخذا الصخخخخخدد هخخخخخو أن عمليخخخخخة الحخخخخخوار ،وإذ اسخخخخختثنيا سخخخخخلك التخخخخخدريس والتالميخخخخخذ
أنفسخخخخخخهم ،مخخخخخخن دائخخخخخخرة التقيخخخخخخيم لخخخخخخم يتابعخخخخخخه اعالميخخخخخخا سخخخخخخوى  1239مخخخخخخن  211ولخخخخخخي ووليخخخخخخة ،أي
بمعخخخخخخدل واحخخخخخخد مخخخخخخن خمسخخخخخخة تقريبخخخخخخا ،وهخخخخخخو حجخخخخخخم صخخخخخخغير مقارنخخخخخخة ب هخخخخخخداف الحخخخخخخوار المعلنخخخخخخة
والخخخخخخذي كخخخخخخان الهخخخخخخدف األساسخخخخخخي منخخخخخخه هخخخخخخو تشخخخخخخريك األوليخخخخخخاء بعخخخخخخد أن كانخخخخخخت االستشخخخخخخارات
الوطنيخخخخخة شخخخخخبه مقتصخخخخخرة علخخخخخى الخبخخخخخراء والمهنيخخخخخين .الخخخخخى ذلخخخخخك فخخخخخان مفهخخخخخوم المشخخخخخاركة يبخخخخخدو
غامضخخخخخا فخخخخخي تصخخخخخريحات االوليخخخخخاء ،فهخخخخخو يبخخخخخدأ مخخخخخن المتابعخخخخخة اإلعالميخخخخخة الخخخخخى زيخخخخخارة المدرسخخخخخة
خالل شهر المدرسة ،من دون أن يشمل الحضور في اجتماعات أو فعاليات محددة.

دوافع المشاركة أو عدم المشاركة في الحوار:
إذا كخخخخخان الحخخخخخافز لخخخخخدى الفئخخخخخة المشخخخخخاركة فخخخخخي الحخخخخخوار هخخخخخو دفخخخخخع مسخخخخخاراته واالنشخخخخخغال بمسخخخخختقبل
األبناء ،فان دوافع عدم االنشغال تبدو ضمن مبررات ثالثة وهي على التوالي:

المبررات الذاتية:


وهخخخخخي الموقخخخخخف المتصخخخخخلة بانعخخخخخدام الثقخخخخخة فخخخخخي وزارة اإلشخخخخخراف ،وهخخخخخو موقخخخخخف متخخخخخدني مخخخخخن
الناحيخخخخخة اإلحصخخخخخائية ،بحيخخخخخث ال يتجخخخخخاوز  0بالمائخخخخخة مخخخخخن الحخخخخخاالت ،ممخخخخخا يؤكخخخخخد والخخخخخى حخخخخخد
واضخخخخخخح مخخخخخخدى مقبوليخخخخخخة الخخخخخخدور الخخخخخخذي تقخخخخخخوم بخخخخخخه وزارة التربيخخخخخخة لخخخخخخدى العينخخخخخخة المسخخخخخختجوبة
وخالل افتتاح السنة الدراسية لعام .1122
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 المواقخخخخف الصخخخخادرة عخخخخخن الفئخخخخة التخخخخخي تصخخخخرح بانهخخخخا "غيخخخخخر مهتمخخخخة بموضخخخخخوع الحخخخخوار لقلخخخخخة"
النجاعخخخخخخة ،وهخخخخخخي نسخخخخخخبة عاليخخخخخخة مخخخخخخن حيخخخخخخث أنهخخخخخخا تمثخخخخخخل مخخخخخخا يقخخخخخخارب  1232بالمائخخخخخخة مخخخخخخن
أجوبة التحفظ أو رف

الحوار.

المبررات الذاتية – الموضوعية:
وتتعلخخخخخخخق بطبيعخخخخخخخة التواصخخخخخخخل مخخخخخخخع وزارة التربيخخخخخخخة والخخخخخخخذي تطغخخخخخخخى عليخخخخخخخه صخخخخخخخيغة العالقخخخخخخخات
العامخخخخخخخة مخخخخخخخن خخخخخخخخالل اإلعخخخخخخخالم ،والتخخخخخخخدخل اآلنخخخخخخخي واالسخخخخخخختعجالي (بصخخخخخخخيغة اطفخخخخخخخاء الحرائخخخخخخخق)
عوضخخخخخا عخخخخخن معالجخخخخخة األوضخخخخخاع علخخخخخى المخخخخخدى المتوسخخخخخط البعيخخخخخد مخخخخخن خخخخخخالل تشخخخخخاركية فعليخخخخخة.
لخخخخخخذلك يخخخخخخرى  92بالمائخخخخخخة بخخخخخخ ن وزارة اإلشخخخخخخراف مقصخخخخخخرة فخخخخخخي التعريخخخخخخف بخخخخخخالحوار الخخخخخخوطني
حخخخخخخخول اإلصخخخخخخخالح التربخخخخخخخوي وأنهخخخخخخخا لخخخخخخخم تمكخخخخخخخن األوليخخخخخخخاء مخخخخخخخن فهخخخخخخخم األهخخخخخخخداف وال الوسخخخخخخخائل
المتاحة.

المبررات التي يطغى عليها العامل الموضوعي واللوجستي:
غالبخخخخخخا وتتصخخخخخخل ببعخخخخخخد أمخخخخخخاكن اإلقامخخخخخخة أو عخخخخخخدم تخخخخخخوفر الوقخخخخخخت خصوصخخخخخخا وان فعاليخخخخخخات هخخخخخخذا
الحخخخخخوار قخخخخخد جخخخخخاءت فخخخخخي فتخخخخخرة صخخخخخيفية وضخخخخخا غطة مخخخخخن ناحيخخخخخة التوقيخخخخخت وأجنخخخخخدة االمتحانخخخخخات
والعمخخخخخخل .علخخخخخخى أن هخخخخخخذه المواقخخخخخخف يمكخخخخخخن تنسخخخخخخيبها مخخخخخخن خخخخخخخالل اإلشخخخخخخارة الخخخخخخى االسخخخخخختعدادات
الفعليخخخخخخة للمشخخخخخخاركة فخخخخخخي يخخخخخخوم المدرسخخخخخخة ،حيخخخخخخث بخخخخخخدت نسخخخخخخبة التصخخخخخخريح بالمشخخخخخخاركة مرتفعخخخخخخة
بقطخخخخخع النظخخخخخر إن كانخخخخخت قخخخخخد تمخخخخخت بالفعخخخخخل أم ال ،حيخخخخخث صخخخخخرح مخخخخخا ال يقخخخخخل عخخخخخن  20بالمائخخخخخة
مخخخخخن األوليخخخخخاء بخخخخخ نهم قخخخخخد زاروا المخخخخخدارس خخخخخخالل يخخخخخوم شخخخخخهر المدرسخخخخخة .أمخخخخخا إذا تعلخخخخخق األمخخخخخر
بالمسخخخخخاهمة فخخخخخي إعخخخخخادة تخخخخخرميم المخخخخخدارس فخخخخخان النسخخخخخبة ترتفخخخخخع إلخخخخخى  82بالمائخخخخخة مخخخخخن المخخخخخوافقين.
وتؤكخخخخخخد النتخخخخخخائج حماسخخخخخخة قطخخخخخخاع كبيخخخخخخر مخخخخخخن الخخخخخخراي العخخخخخخام وأوليخخخخخخاء التالميخخخخخخذ لكخخخخخخل اشخخخخخخكال
التطخخخخخخوع ،حتخخخخخخى وان لخخخخخخم تكخخخخخخن الحماسخخخخخخة أو إعخخخخخخالن النوايخخخخخخا مرفوقخخخخخخة دائمخخخخخخا بسخخخخخخلوك تطخخخخخخوعي
مباشر ومحسوس.
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الرسم : 9

اإلضرابات وقرارات االقتطاع والموقف من المطالب المهنية:
فخخخخخخي سخخخخخخياق معرفخخخخخخة المواقخخخخخخف مخخخخخخن االحتجخخخخخخاج المطلبخخخخخخي لنقابخخخخخخات التعلخخخخخخيم ،طرحخخخخخخت الدراسخخخخخخة
أسخخخخخئلة تتعلخخخخخق باسخخخخختطالع المواقخخخخخف مخخخخخن القطخخخخخاع التعليمخخخخخي وتحديخخخخخدا مخخخخخن المهنيخخخخخين والنقابخخخخخات
التخخخخخي تمخخخخخثلهم ،كمخخخخخا تخخخخخم تعريخخخخخف تلخخخخخك االحتجاجخخخخخات المطلبيخخخخخة بخخخخخ كبر قخخخخخدر مخخخخخن الموضخخخخخوعية
مخخخخخن خخخخخخالل إضخخخخخرابات قطخخخخخاعي التعلخخخخخيم الثخخخخخانوي واألساسخخخخخي والتخخخخخي عرفخخخخخت كمطالخخخخخب مهنيخخخخخة
بزيخخخخخادات فخخخخخي األجخخخخخور وبترقيخخخخخات وبتفعيخخخخخل التفاقيخخخخخات سخخخخخابقة بخخخخخين الخخخخخوزارة والنقابخخخخخات وبنخخخخخاء
على ما جاء من األجوبة فلقد أكدت الدراسة تبلور المواقف التالية:

 الموقف من قرار االضراب ومقاطعة االمتحانات
 الموقف من رد فعل سلطة االشراف
 الموقف من إدارة سلطة االشراف إزاء االزمة من خالل " النجاح اآللي" .
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الموقف من قرار االضراب ومقاطعة االمتحانات:

علخخخخخى الخخخخخرغم مخخخخخن ردود الفعخخخخخل السخخخخخلبية علخخخخخى حركخخخخخة اإلضخخخخخرابات التخخخخخي دعخخخخخت اليهخخخخخا نقابخخخخخات
التعلخخخخخيم األساسخخخخخي علخخخخخى خلفيخخخخخة التخخخخخزام وزارة االشخخخخخراف بالتزامخخخخخات سخخخخخابقة ،ومخخخخخا تخخخخخم اعتبخخخخخاره
كطريقخخخخخة احتجاجيخخخخخة تهخخخخخدد عمليخخخخخة التحصخخخخخيل العلمخخخخخي فخخخخخي المخخخخخدارس وذلخخخخخك بنسخخخخخبة تفخخخخخوق 81
بالمائخخخخة ،فخخخخ ان جانخخخخب مهخخخخم مخخخخن الخخخخراي العخخخخام ومخخخخن األوليخخخخاء تحديخخخخدا ،كخخخخانوا أكخخخخدوا مخخخخن خخخخخالل
االسخخخخخختطالع عخخخخخخن تفهمهخخخخخخم لمطالخخخخخخب سخخخخخخلك التعلخخخخخخيم ولألشخخخخخخكال االحتجاجيخخخخخخة لعملهخخخخخخم المطلبخخخخخخي
وذلخخخخخك بنسخخخخخبة تقخخخخخارب  20بالمائخخخخخة ن أي بمعخخخخخدل ولخخخخخي واحخخخخخد مخخخخخن بخخخخخين خمسخخخخخة أوليخخخخخاء .فخخخخخي
المقابخخخخخخل فانخخخخخخه تخخخخخخثمن األغلبيخخخخخخة موقخخخخخخف سخخخخخخلطة االشخخخخخخرا ف فخخخخخخي "حينخخخخخخه" مخخخخخخن خخخخخخخالل التمسخخخخخخك
برف

االضراب والتلويح بقرار االقتطاع.

الرسم :11
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الموقف من رد فعل سلطة االشراف:

أمخخخخخخخا وفيمخخخخخخخا يتعلخخخخخخخخق بخخخخخخخرد فعخخخخخخخخل وزارة االشخخخخخخخراف والمتعلخخخخخخخق بقخخخخخخخخرار اقتطخخخخخخخاع أيخخخخخخخخام
االضخخخخخراب فهخخخخخو قخخخخخد حظخخخخخي بنسخخخخخبة تحفخخخخخظ تقخخخخخارب  18بالمائخخخخخة مقابخخخخخل أغلبيخخخخخة رات فيخخخخخه
أمخخخخخرا عاديخخخخخا وطبيعيخخخخخا نتيجخخخخخة تعطخخخخخل الخخخخخدروس وطبيعخخخخخة االضخخخخخراب الخخخخخذي تبعخخخخخه توقخخخخخف
عن العمل وعن الدروس وذلك بنسبة تفوق  21بالمائة من المستجوبين.

الرسم :22

الموقف من إدارة سلطة االشراف لالزمة مع نقابات التعليم من خالل اللجوء الى " النجاح اآللي":

أمخخخخخا وفيمخخخخخا يتعلخخخخخق بخخخخخالموقف ال متعلخخخخخق بقخخخخخرار وزارة التربيخخخخخة بالنجخخخخخاح اآللخخخخخي لتالميخخخخخذ السخخخخخنة
السادسخخخخة مخخخخن التعلخخخخيم االبتخخخخدائي ،فلقخخخخد أعتبخخخخر مخخخخن قبخخخخل أغلبيخخخخة األوليخخخخاء ب نخخخخه قخخخخرار ال يخخخخخدم
مصخخخخخخداقية المدرسخخخخخخة التونسخخخخخخية ويضخخخخخخر بجخخخخخخودة التعلخخخخخخيم وذلخخخخخخك بنسخخخخخخبة  28بالمائخخخخخخة موزعخخخخخخة ،
فيما بين من اعتبره قرار سيئ وقرار سيئ جدا.
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الرسم11 :

موقف ا ولياء من قرار النجا

ا لي نحو التعليم االعدادي

41
37

9

11

2

ال أدري

قرار سي

قرار سي جدا

قرار جيد جدا

قرار جيد

ثالثا :االنفاق األسري على التعليم
تسعععععععى الدراسععععععة الععععععى إعطععععععاء توضععععععيحات دقيقععععععة لمكونععععععات االنفععععععاق األسععععععري فععععععي مجععععععال
التعلعععععيم وأيضعععععا عععععول توزيعععععع لعععععذح النفقعععععات سعععععب المسعععععتوى التعليمعععععي العمعععععومي وتتمثعععععل
أوجه النفقات في:
 األدوات المدرسية
 نفقات األنشطة خارج الدراسة
 اللمجة واألكل
 المبيت المدرسي
 الدروس الخصوصية
وقد اكدت النتائج على التالي:
 أن مصععععععاريف االوليعععععععاء بحسعععععععب التلميععععععذ الوا عععععععد تعتبعععععععر أكثععععععر ألميعععععععة علعععععععى صععععععععيدالمر لة الثانية من التعليم االساسي والثانوي قياسا بالتعليم االبتدائي.
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 أن ا تسعععععاب كلفعععععة التلم يعععععذ الوا عععععد ال يمكعععععن أن تحتسعععععب بعنعععععوان صعععععرف وا عععععد وانمعععععابا تساب عناوين الصرف مجتمعة (أدوات نقل دروس خصوصية...الخ)

األدوات المدرسية:
تحتعععععععل مصعععععععاريف األدوات المدرسعععععععية يعععععععزا كبيعععععععرا فعععععععي كلفعععععععة المصعععععععاريف التعععععععي ينفقهعععععععا
االوليعععععععاء ولعععععععي تتعععععععوزع علعععععععى التعععععععوالي ,9%65 :معععععععن العينعععععععة فعععععععي المسعععععععتوى االبتعععععععدائي و
 80,4%فععععععي مسععععععتوى المر لععععععة الثانيععععععة مععععععن التعلععععععيم األساسععععععي و الثععععععانوي يععععععو تتجععععععاوز
المصععععععاريف مبلعععععع  011د ممععععععا يؤكععععععد االرتفععععععاع الملحععععععوظ ألدوات الدراسععععععة ودخععععععول منافسععععععة
القطاع الخاص في مجال انتاج الكتب المدرسية وشبه المدرسية.

الجدول :3
المصاريف المخصصة لألدوات المدرسية
(تصريح األولياء)

االبتدائي

الثانوي

أكثر من  011د

6500

0108

األدوات المدرسية
بين  61و 011د

9500

0,00

أقل من  61دينار

500

000

100,0

100,0

المجموع

الدروس الخصوصية:
تعععععأت العععععدروس الخصوصعععععية فعععععي المرتبعععععة الثانيعععععة معععععن يعععععو النفقعععععات بععععععد مصعععععاريف األدوات
المدرسعععععية :فعلعععععى المسعععععتوى االبتعععععدائي فعععععان االسعععععر التعععععي تنفععععع أكثعععععر معععععن  011دينعععععار شعععععهريا
علعععععى كعععععل تلميعععععذ يتجعععععاوز ععععععددلا  00بالمائعععععة فعععععي عععععين فعععععان االسعععععر التعععععي تنفععععع أكثعععععر معععععن
 011دينعععععععار علعععععععى التلميعععععععذ الوا عععععععد فعععععععي العععععععدروس الخصوصعععععععية يتجعععععععاوز  01بالمائعععععععة .أمعععععععا
البقيععععععة أي مععععععا يقععععععارب  01بالمائععععععة مععععععن أوليععععععاء تالميععععععذ االبتععععععدائي و 01بالمائععععععة مععععععن أوليععععععاء
تالميعععععععذ الثعععععععانوي فينفقعععععععون اقعععععععل معععععععن  011دينعععععععار شعععععععهريا .بهعععععععذا المعنعععععععى تصعععععععبح العععععععدروس
الخصوصعععععية اليعععععوم سعععععوقا موازيعععععة وضعععععخمة يمكعععععن أن نقعععععدر رصعععععيد ركتهعععععا غيعععععر المرئيعععععة
ا صعععععائيا علعععععى المسعععععتوى العععععوطني بماليعععععين العععععدينارات .العععععى لععععع فانعععععه تسعععععود ن عععععرة لعععععدى
األوليععععععاء بععععععأن اإلجععععععراءات المزمععععععع اتخا لععععععا للحععععععد مععععععن ال ععععععالرة قععععععد ال يكععععععون لهععععععا األثععععععر
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المرجععععو وأنععععه مععععن المحتمععععل أن تزيععععد الوضععععع سععععوءا مععععن خععععالل نقععععل الضععععغط علععععى التالميععععذ
الى دا ل المؤسسة التعليمية بعد أن كان يقع خارجها فقط.

الدروس الخصوصية

الجدول :4
المصاريف المخصصة لألدوات للدروس
الخصوصية (تصريح األولياء)

االبتدائي

الثانوي

أكثر من  011د

11,2

20,1

بين  61و  011د

24,8

35,6

أقل من  61دينار

64,0

44,2

المجموع

100,0

100,0

األنشطة خارج المؤسسة التعليمية:
أمعععععا وفيمعععععا يتعلععععع باألنشعععععطة خعععععارج قعععععل المؤسسعععععة المدرسعععععية فتشعععععير الدراسعععععة العععععى أنعععععه ال
يخصعععععص األوليعععععاء سعععععوى جعععععزء صعععععغير نسعععععبيا معععععن ميزانيعععععاتهم لععععع ان مع عععععم أفعععععراد العينعععععة
ينفقعععععون أقعععععل معععععن  61دينعععععارا لكعععععل تلميعععععذ و لععععع بالنسعععععبة العععععى كعععععال المسعععععتويين %,0.9 :معععععن
العينة في االبتدائي و.%,9 0

أنشطة خارج المدرسة

الجدول :5

االبتدائي

الثانوي

أكثر من  011د

2,4

3,3

المصععععععاريف المخصصععععععة لألنشععععععطة خععععععارج

بين  61و  011د

18,3

22,8

المدرسة ( تصريح األولياء)

أقل من  61دينار

79,3

73,9

المجموع

100,0

100,0

المبيت المدرسي:
أخيعععععرا وفيمعععععا يتعلععععع بالمصعععععاريف الخاصعععععة بالمبيعععععت المدرسعععععي فهعععععي ال تعنعععععي سعععععوى ععععععدد
محععععععدود مععععععن عينععععععة الدراسععععععة علععععععى أن األغلبيععععععة تنفعععععع اقععععععل مععععععن  61دينععععععار % 01 :مععععععن
العينععععععة بالنسععععععبة الععععععى المسععععععتوى االبتععععععدائي و % 56.0بالنسععععععبة للمر لععععععة الثانيععععععة مععععععن التعلععععععيم
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األساسععععععي والثععععععانوي .وتطععععععرح مسععععععألة الن ععععععام الغععععععذائي فععععععي المععععععدارس وفععععععي عالقتععععععه بعععععع دارة
الوقععععععت وبالن ععععععام الصععععععحي المدرسععععععي أكثععععععر مععععععن سععععععؤال خصوصععععععا فيمععععععا يتعلعععععع بضععععععرورة
التفكيععععععر فععععععي إيجععععععاد بععععععدائل لألكععععععل خععععععارج المؤسسععععععة وألميععععععة التفكيععععععر فععععععي بعععععععو مطععععععاعم
مدرسععععععية ولععععععو بصععععععي جمعياتيععععععة من مععععععة تجنبععععععا لخوصصععععععة بععععععع

وجععععععوح خععععععدمات التعلععععععيم

العمومي.
الجدول :6

المبيت المدرسي

االبتدائي

الثانوي

المصععععععاريف المخصصعععععععة للمبيعععععععت الجعععععععامعي

أكثر من  011د
بين  61و  011د

9,6
25,3

20,0

أقل من  61دينار
المجموع

65,1
100

80,0
100,0

(تصريح األولياء)

اللمجة واألكل:
أمععععععا وفيمععععععا يتعلعععععع بلمجععععععة التلميععععععذ فتحتععععععل كععععععذل جععععععزءا متواضعععععععا مععععععن المصععععععاريف :أي
تقريبععععععا  % 81مععععععن العينععععععة ممععععععن ينفقععععععون مععععععا بععععععين  0و  0دينععععععار بالنسععععععبة لكععععععال المسععععععتويين و
 % 01من العينة ال يقرون بوجود أي نفقات على اللمجة.

اللمجة
أكثر من  0د

االبتدائي
11,0

الثانوي
24,4

بين  0و  0د

39,8

41,8

أقل من  0د

28,2

14,5

ال انف
المجموع

21,0
100,0

19,3
100,0

الجدول :7
المصاريف المخصصة لألكل واللمجة
(تصريح األولياء)

فخخخخخخي هخخخخخخذا السخخخخخخياق ،يمكخخخخخخن أن نشخخخخخخير الخخخخخخى بخخخخخخروز احتياجخخخخخخات جديخخخخخخدة فخخخخخخي سخخخخخخوق االسخخخخخختهالك
التعليمخخخخخخخي – االسخخخخخخخري ربمخخخخخخخا قخخخخخخخد يكخخخخخخخون مخخخخخخخن أهمهخخخخخخخا امخخخخخخختالك الحاسخخخخخخخوب كوسخخخخخخخيلة للخخخخخخختعلم
ولالتصخخخخخال ( 22بالمائخخخخخة) مخخخخخن مجمخخخخخوع العينخخخخخة مقابخخخخخل  26بالمائخخخخخة ممخخخخخن ال يمتلكخخخخخون .ويكخخخخخاد
أن نجخخخخخد نفخخخخخس الخخخخخرقم فيمخخخخخا يتعلخخخخخق بخخخخخالربط باألنترنيخخخخخت

connectivité

Laوالخخخخخذي بخخخخخات

يشخخخخخخمل أيضخخخخخخا اسخخخخخختعمال االنترنيخخخخخخت عبخخخخخخر الهخخخخخخاتف المحمخخخخخخول ،بحيخخخخخخث سخخخخخخجلت نسخخخخخخبة 2938
بالمائة من النافذين وهو ما يعتبر تحسنا إيجابيا مقارنة باألعوام الفارطة.
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الرسم :13
امخخخخخخخختالك األسخخخخخخخخر لحواسخخخخخخخخيب مخصصخخخخخخخخة لدراسخخخخخخخخة األبنخخخخخخخخاء
ومستوى النفاذ

الرسم  :14الميزانية ا سرية للتعليم ضمن مؤشر االستهالك العام

المصدرINS-L’évolution du taux de croissance de l’IPC :

ومخخخخخخخن خخخخخخخخالل نظخخخخخخخرة مقارنخخخخخخخة للخطخخخخخخخوط البيانيخخخخخخخة لمؤشخخخخخخخر االسخخخخخخختهالك يتضخخخخخخخح بخخخخخخخ ن
ارتفخخخخاع ميزا نيخخخخات االسخخخخر فخخخخي مجخخخخال التعلخخخخيم ،ي شخخخخهد موجخخخخات حديخخخخة اال أنهخخخخا تبخخخخدو أعلخخخخى مخخخخن
المتوسخخخخخط االسخخخخختهالكي العخخخخخام .علخخخخخى أن المالحخخخخخظ فخخخخخي هخخخخخذا الصخخخخخدد هخخخخخو أن المؤشخخخخخر ال ي خخخخخخذ
فخخخخخخخي االعتبخخخخخخخار مصخخخخخخخاريف الغخخخخخخخذاء والنقخخخخخخخل واالتصخخخخخخخال والتخخخخخخخي وان أضخخخخخخخيفت الخخخخخخخى المعخخخخخخخدل
القاعخخخخخدي للصخخخخخرف علخخخخخى وسخخخخخائل الخخخخختعلم فهخخخخخي ستضخخخخخع بكخخخخخل ت كيخخخخخد ميزانيخخخخخة التعلخخخخخيم االسخخخخخري
على رأس قائمة االستهالك.

رابعا :التربية التحضيرية :الغابة التي تخفيها شجرة
شخخخخخخهدت التربيخخخخخخة التحضخخخخخخيرية خخخخخخخالل العشخخخخخخريتين الماضخخخخخخيتين ،تطخخخخخخورا نسخخخخخخبيا جعلهخخخخخخا
تتسخخخخخخخع داخخخخخخخخل بعخخخخخخخ

الواليخخخخخخخات ولكخخخخخخخن مخخخخخخخن دون أن تشخخخخخخخمل التجربخخخخخخخة جميخخخخخخخع المنخخخخخخخاطق .ان

المالحخخخخخظ فخخخخخي هخخخخخذا ا لصخخخخخدد هخخخخخو أن هخخخخخذا التوسخخخخخع لخخخخخم يكخخخخخن مجخخخخخرد تلبيخخخخخة لطلبخخخخخات االسخخخخخر أو
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لطلبخخخخخات التسخخخخخجيل التخخخخخي يتقخخخخخدم بهخخخخخا االالف مخخخخخن المخخخخخواطنين ،بقخخخخخدر مخخخخخا هخخخخخو تفاعخخخخخل إيجخخخخخابي
وفخخخخخخق قاعخخخخخخدة " مخخخخخخا هخخخخخخو متخخخخخخاح" وممكخخخخخخن فخخخخخخي المنخخخخخخاطق التخخخخخخي تسخخخخخخمح فيهخخخخخخا البينخخخخخخة التحتيخخخخخخة
واللوجستية والمورد البشري بعملية الت طير.
ثمخخخخخخة مخخخخخخن دون شخخخخخخك نجاحخخخخخخات نسخخخخخخبية فخخخخخخي هخخخخخخذا المجخخخخخخال ،حيخخخخخخث عملخخخخخخت مختلخخخخخخخف
الحكومخخخخخخخخات المتعاقبخخخخخخخخة وفخخخخخخخخق تقخخخخخخخخارير وزارة التربيخخخخخخخخة  ،علخخخخخخخخى تعمخخخخخخخخيم السخخخخخخخخنة التحضخخخخخخخخيرية
ألطفخخخخخخخال  2سخخخخخخخنوات أينمخخخخخخخا كخخخخخخخانوا مخخخخخخخع تركيخخخخخخخز تخخخخخخخدخل القطخخخخخخخاع العمخخخخخخخومي باألسخخخخخخخاس فخخخخخخخي
المنخخخخخاطق الريفيخخخخخة واألحيخخخخخاء الشخخخخخعبية التخخخخخي عخخخخخادة مخخخخخا يصخخخخخعب أو ينعخخخخخدم فيهخخخخخا تخخخخخدخل القطخخخخخاع
الخاص العتبارات اقتصادية.

تعليم تحضيري بسرعات متعددة:
تشخخخخخير معطيخخخخخخات وزارة االشخخخخخراف الخخخخخخى أنخخخخخخه وعلخخخخخى المسخخخخخختوى الجهخخخخخخوي يوجخخخخخد تبخخخخخخاين كبيخخخخخخر
بخخخخخين الجهخخخخخات فخخخخخي التمتخخخخخع بالتربيخخخخخة قبخخخخخل المدرسخخخخخية إذ تتخخخخخراوح نسخخخخخبة المسخخخخخجلين الجخخخخخدد بالسخخخخخنة
األولخخخخخخخخخى ابتخخخخخخخخخدائي بخخخخخخخخخين  % 11.2بتخخخخخخخخخوزر و % 69.8بتخخخخخخخخخونس كمخخخخخخخخخا أن جخخخخخخخخخ ّل الجهخخخخخخخخخات
الداخليخخخخخة ذات الطخخخخخابع الريفخخخخخي كانخخخخخت سخخخخخ ّجلت نسخخخخخبا أقخخخخخل مخخخخخن المعخخخخخدل الخخخخخوطني فخخخخخي حخخخخخين كخخخخخان
للجهخخخخخخخخات السخخخخخخخخاحلية وتخخخخخخخخونس الكبخخخخخخخخرى النصخخخخخخخخيب األكبخخخخخخخخر فخخخخخخخخي تمتيخخخخخخخخع أطفالهخخخخخخخخا بالسخخخخخخخخنة
خخخخخاص فخخخخخخي هخخخخخخذا المجخخخخخخال
التحضخخخخخخيرية ،ويعخخخخخخود ذلخخخخخخك باألسخخخخخخاس إلخخخخخخى اسخخخخخختثمارات القطخخخخخخاع الخخ
ّ
وكخخخخخذلك وجخخخخخود نسخخخخخيج جمع يخخخخخاتي متطخخخخخور يشخخخخختغل فخخخخخي هخخخخخذا الميخخخخخدان باإلضخخخخخافة إلخخخخخى عوامخخخخخل
اجتماعية وثقافية أخرى تتميز بها بع

الجهات.

كمخخخخخا تشخخخخخير نفخخخخخس المعطيخخخخخات الخخخخخى أن نسخخخخخق نمخخخخخو التربيخخخخخة التحضخخخخخيرية كخخخخخان سخخخخخريعا إلخخخخخى غايخخخخخة
السخخخخخخنة الدراسخخخخخخية 1116ج 1121ليسخخخخخخ ّجل بعخخخخخخد ذلخخخخخخك تراجعخخخخخخا طفيفخخخخخخا بحخخخخخخوالي نقطتخخخخخخين خخخخخخخالل
الخخخخخثالث سخخخخخنوات الماضخخخخخية .علخخخخخى ان هخخخخخذا النمخخخخخو لخخخخخم يكخخخخخن متجانسخخخخخا .وعلخخخخخى المسخخخخختوى الجهخخخخخوي
فلقخخخخخد سخخخخخجل تبخخخخخاين واضخخخخخح فخخخخخي نسخخخخخب المخخخخخدارس المحتضخخخخخنة ألقسخخخخخام تحضخخخخخيرية حيخخخخخث وصخخخخخل
الفخخخخخخخارق بخخخخخخخين أدنخخخخخخخى نسخخخخخخخبة ( % 10.6بالمنسخخخخخخختير) وأقصخخخخخخخى نسخخخخخخخبة ( % 92.2بقخخخخخخخابس) إلخخخخخخخى
أكثخخخخخخر مخخخخخخن  21نقطخخخخخخة مقابخخخخخخل نسخخخخخخبة وطنيخخخخخخة بلغخخخخخخت  .% 22.2كمخخخخخخا وتجخخخخخخدر اإلشخخخخخخارة إلخخخخخخى ّ
أن
جهخخخخخخخة المنسخخخخخخختير ال تحتخخخخخخخوي علخخخخخخخى مخخخخخخخدارس ريفيخخخخخخخة وتتميخخخخخخخز باسخخخخخخختقطابها للقطخخخخخخخاع الخخخخخخخخاص
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ّ
ومنظمخخخخخخخات المجتمخخخخخخخع المخخخخخخخدني .أ ّمخخخخخخخا بالنسخخخخخخخبة إلخخخخخخخى جهخخخخخخخات القصخخخخخخخرين وزغخخخخخخخوان وجندوبخخخخخخخة
وسخخخخخليانة التخخخخخي لخخخخخم تتجخخخخخاوز نسخخخخخبة التغطيخخخخخة بهخخخخخا المعخخخخخدل الخخخخخوطني ،فيعخخخخخزى ذلخخخخخك باألسخخخخخاس إلخخخخخى
كثخخخخخخخخرة المخخخخخخخخدارس ضخخخخخخخخعيفة عخخخخخخخخدد التالميخخخخخخخخذ والخاضخخخخخخخخعة لنظخخخخخخخخام األقسخخخخخخخخام ذات الفخخخخخخخخرق.

ان

المالحخخخخخظ فخخخخخي هخخخخخذا الصخخخخخدد هخخخخخو أن التوسخخخخخع النسخخخخخبي للتعلخخخخخيم التحضخخخخخيري فخخخخخي مسخخخخختوى المنخخخخخاطق
غيخخخخخر الحضخخخخخرية قخخخخخد كخخخخخان بمثابخخخخخة الطريقخخخخخة االسخخخخخهل ،مخخخخخن دون أن تكخخخخخون األنسخخخخخب وال األوكخخخخخد،
فخخخخخخي غيخخخخخخاب ارادة سياسخخخخخخخية واضخخخخخخحة لاللتخخخخخخخزام بتعمخخخخخخيم التعلخخخخخخيم التحضخخخخخخخيري .ذلخخخخخخك أن الخخخخخخخزخم
األكبخخخخخخر بالنسخخخخخخبة الخخخخخخى عمليخخخخخخة التوسخخخخخخع "التحضخخخخخخيري" لخخخخخخيس فخخخخخخي المنخخخخخخاطق غيخخخخخخر الحضخخخخخخرية
ضعيفة العدد السكاني  ،وانما في المدن الكبرى والمناطق الحضرية.

الخخخخخخى ذلخخخخخخك يضخخخخخخاف عامخخخخخخل النوعيخخخخخخة والجخخخخخخودة .فخخخخخخالتعليم التحضخخخخخخيري فخخخخخخي بعخخخخخخ

المنخخخخخخاطق

والواليخخخخخات ومخخخخخا بخخخخخين الخخخخخخاص والعمخخخخخومي وا لجمعيخخخخخاتي يختلخخخخخف مخخخخخن حيخخخخخث األداء وكخخخخخذلك مخخخخخن
حيث البرامج.
كمخخخخخا أن المالحخخخخخظ هخخخخخو أن سخخخخخعي العديخخخخخد مخخخخخن الحكومخخخخخات الخخخخخى تقخخخخخديم خارطخخخخخة مدرسخخخخخية علخخخخخى
اسخخخخخاس التخخخخخوزع الجغرافخخخخخي ومؤشخخخخخر نسخخخخخبة التغطيخخخخخة علخخخخخى عخخخخخدد المخخخخخدارس المفتوحخخخخخة  ،للتخخخخخدليل
علخخخخخخى التوسخخخخخخع المجخخخخخخالي الترابخخخخخخي لهخخخخخخذا المسخخخخخختوى التعليمخخخخخخي ال يمكخخخخخخن أن يحجخخخخخخب ب يخخخخخخة حخخخخخخال
مخخخخخن األحخخخخخوال الفخخخخخرال السخخخخخائد لخخخخخنفس المسخخخخختوى فخخخخخي المنخخخخخاطق ذات الكثافخخخخخة أو حتخخخخخى المنخخخخخاطق
المهمشخخخخخخة المتاخمخخخخخخة للمخخخخخخدن (الضخخخخخخواحي) أو المتاخمخخخخخخة للحخخخخخخدود حيخخخخخخث تكثخخخخخخر عوامخخخخخخل الخخخخخخدفع
فخخخخخي اتجخخخخخاه عمالخخخخخة االطفخخخخخال .لخخخخخذلك تقخخخخخدم المعطيخخخخخات الرسخخخخخمية مخخخخخا يفيخخخخخد ببلخخخخخول نسخخخخخبة التغطيخخخخخة
بالسخخخخخخخخنة التحضخخخخخخخخيرية فخخخخخخخخي المنخخخخخخخخاطق الريفيخخخخخخخخة  % 28.2مقابخخخخخخخخل  % 22.0وفخخخخخخخخي المنخخخخخخخخاطق
الحضخخخخخخرية ،أي بفخخخخخخارق يتجخخخخخخاوز  22نقطخخخخخخة مئويخخخخخخة  .والواقخخخخخخع هخخخخخخو أن نسخخخخخخبة التغطيخخخخخخة فخخخخخخي
المنخخخخخاطق الحضخخخخخرية ،حيخخخخخث يكخخخخخون عخخخخخدد السخخخخخكان أضخخخخخعاف اضخخخخخعاف سخخخخخكان المنخخخخخاطق الريفيخخخخخة
 ،من الضروري أن تكون بحجم تلك االضعاف .
وبخخخخخخخخالف المعطيخخخخخخخات ا إلحصخخخخخخخائية المتداولخخخخخخخة مخخخخخخخن قبخخخخخخخل سخخخخخخخلطة اإلشخخخخخخخراف والتخخخخخخخي
تعطخخخخخخي سخخخخخخبقا واضخخخخخخحا فخخخخخخي مسخخخخخختوى تغطيخخخخخخة التربيخخخخخخة التحضخخخخخخيرية فخخخخخخي اتجخخخخخخاه الت كيخخخخخخد علخخخخخخى
أهميخخخخخة تلخخخخخك التغطيخخخخخة ضخخخخخمن المؤسسخخخخخات الحكوميخخخخخة ،خصوصخخخخخا فخخخخخي األريخخخخخاف ،تشخخخخخير نتخخخخخائج
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الدراسخخخخخة إلخخخخخى أن نسخخخخخبة انخخخخخخراط األسخخخخخر التونسخخخخخية فخخخخخي ريخخخخخا

األطفخخخخخال الخخخخخخاص يضخخخخخل هامخخخخخا

وهخخخخخو يعخخخخخخادل نسخخخخخبة  2832بالمائخخخخخخة ،وذلخخخخخخك مقابخخخخخل نسخخخخخخبة تغطيخخخخخخة فخخخخخي الريخخخخخخا

الحكخخخخخخومي أو

التحضخخخخخيري ال تتجخخخخخاوز نسخخخخخبة  0130بالمائخخخخخة إلخخخخخى جانخخخخخب الكتاتيخخخخخب التخخخخخي تضخخخخخم مخخخخخا يقخخخخخارب
 630بالمائخخخخخخخة مخخخخخخخن األطفخخخخخخخال المسخخخخخخخجلين فخخخخخخخي مرحلخخخخخخخة مخخخخخخخا قبخخخخخخخل التمخخخخخخخدرس األساسخخخخخخخي .هخخخخخخخذه
المعطيات تتقاطع مع أرقام كانت قد وردت في بع

التقارير الدولية المستقلة.

2

الرسم : 15

التربية ما قبل المدرسية :خط االنطالق األعوج
ينطلخخخخخق أبنخخخخخاء تخخخخخونس فخخخخخي رحلخخخخخة المنافسخخخخخة االجتماعيخخخخخة ابتخخخخخداء مخخخخخن خخخخخخط غيخخخخخر مسخخخخختقيم يسخخخخخهل
الوصخخخخخخول علخخخخخخى الخخخخخخبع

ويبعخخخخخخد المسخخخخخخافة عخخخخخخن الخخخخخخبع

األخخخخخخخر .انخخخخخخه وعلخخخخخخى الخخخخخخرغم مخخخخخخن

التراجخخخخخخع الخخخخخخديمغرافي الخخخخخخذي تلخخخخخخي النقلخخخخخخة الديمغرافيخخخخخخة للتسخخخخخخعينات ،وتراجخخخخخخع أعخخخخخخداد األطفخخخخخخال
المتمدرسخخخخخخخين فخخخخخخخي المؤسسخخخخخخخات الحكوميخخخخخخخة ،وفخخخخخخخرال العديخخخخخخخد مخخخخخخخن المخخخخخخخدارس نتيجخخخخخخخة الهجخخخخخخخرة
الداخليخخخخخة لألسخخخخخر والضخخخخخعف الخخخخخديمغرافي للمخخخخخدن الداخليخخخخخة ،فانخخخخخه يحقخخخخخق توسخخخخخع المنظومخخخخخة مخخخخخا
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قبخخخخخخل األساسخخخخخخية( ،أي التحضخخخخخخيرية) النتخخخخخخائج بخخخخخخالحجم الخخخخخخذي كخخخخخخان متوقعخخخخخخا منخخخخخخذ العخخخخخخام 1111
الى اليوم.
كمخخخخخخا أنخخخخخخه مخخخخخخن الواضخخخخخخح بخخخخخخان حالخخخخخخة االنفخخخخخخالت التنظيمخخخخخخي التربخخخخخخوي المسخخخخخخجلة منخخخخخخذ 1122
وتحقيخخخخخق بعخخخخخ

المطالخخخخخب المهنيخخخخخة للمعلمخخخخخين ،وان كانخخخخخت مشخخخخخروعة ،بخخخخخدءا بتقلخخخخخيص سخخخخخاعات

العمخخخخخخل  ،قخخخخخخد زاد فخخخخخخي ضخخخخخخعف جاهزيخخخخخخخة التعلخخخخخخيم الحكخخخخخخومي التحضخخخخخخيري واحخخخخخخدث فراغخخخخخخخات
شخخخخخملت هخخخخخذا المسخخخخختوى ومسخخخخختويات تعليميخخخخخة أخخخخخخرى .وعلخخخخخى الخخخخخرغم مخخخخخن وجخخخخخود قناعخخخخخة بخخخخخان
القخخخخخدرات الحكوميخخخخخة فخخخخخخي هخخخخخذا المجخخخخخخال قخخخخخد ارتبطخخخخخخت بصخخخخخعوبات المخخخخخخوارد الماليخخخخخة العموميخخخخخخة،
فانخخخخخخه لخخخخخخم تبخخخخخخرز إلخخخخخخى حخخخخخخد اآلن مبخخخخخخادرات تعمخخخخخخل فخخخخخخي اتجخخخخخخاه إعخخخخخخادة هيكلخخخخخخة التعلخخخخخخيم الماقبخخخخخخل
المدرسخخخخخي  ،حتخخخخخى وان اقتضخخخخخى ذلخخخخخك صخخخخخيغة تعاقديخخخخخة جديخخخخخدة بخخخخخين القطخخخخخاعين الخخخخخخاص والعخخخخخام
وإعادة اعتبار جادة لدور الجمعيات كمسلك بديل.
علخخخخخخى أن هخخخخخخذا السخخخخخخيناريو سيضخخخخخخل مرتبطخخخخخخا بخيخخخخخخارات أخخخخخخخرى مخخخخخخن بينهخخخخخخا  ،إعخخخخخخادة إلحخخخخخخاق
قطخخخخخاع تربيخخخخخة الطفولخخخخخة إلخخخخخى وزارة التربيخخخخخة ،وهخخخخخو مخخخخخا سخخخخخيطرح علخخخخخى الخخخخخوزارة تحخخخخخديات مخخخخخن
نخخخخخوع جديخخخخخد تتصخخخخخل بتحسخخخخخين جخخخخخودة التعلخخخخخيم الماقبخخخخخل المدرسخخخخخي وإعخخخخخادة هيكلخخخخخة قطخخخخخاع الطفولخخخخخة
 ،علخخخخخخى األقخخخخخخل مخخخخخخن ناحيخخخخخخة البخخخخخخرامج وتجديخخخخخخدها ومراقبتهخخخخخخا مخخخخخخن ناحيخخخخخخة الجخخخخخخودة .تبلخخخخخخ نسخخخخخخبة
األطفخخخخخخخال المسخخخخخخختفيدين بالسخخخخخخخنة التحضخخخخخخخيرية بالقطخخخخخخخاع العمخخخخخخخومي  % 3.75وبالقطخخخخخخخاع الخخخخخخخخاص
 % 5.73وتنخخخخخخخخاهز بالكتاتيخخخخخخخخب  % 21ومخخخخخخخخع ذلخخخخخخخخك تبقخخخخخخخخى مسخخخخخخخخاهمة القطخخخخخخخخاع الخخخخخخخخخاص فخخخخخخخخي
معاضدة جهود الدولة في تعميم السنة التحضيرية دون المتوقّع.
كمخخخخخخا تشخخخخخخير معطيخخخخخخات وزارة التربيخخخخخخة الخخخخخخى تطخخخخخخور فخخخخخخي عخخخخخخدد المخخخخخخدارس المحتضخخخخخخنة ألقسخخخخخخام
تحضخخخخخخخخيرية فخخخخخخخخي القطخخخخخخخخاع العمخخخخخخخخومي إلخخخخخخخخى  13532سخخخخخخخخنة 1.21ج 1.25مقابخخخخخخخخل  .66.سخخخخخخخخنة
1..2جّ 1..1
موزعين تباعا على  1512و 536فوجا.
جدول  :8تطور مؤشرات السنة التحضيرية بالقطاع العمومي
السنة الدراسية

1111/1111

1117/1116

المدارس

091

2200

1122

ا واج

089

2900

1016

ا طفال

2992

16621

22022

30

1113/1111
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نسبة الفتيات ل)%

1.28

1.28

48.8

المربون

089

2900

1160

متوسط كثا ة الفوج

19.9

18.3

19.5

معدل عدد ا طفال للمربي الواحد

19.9

18.3

19.8

المصدر :وزارة التربية 1122

وعلخخخخخخى الخخخخخخرغم مخخخخخخن الجهخخخخخخد الخخخخخخذي تقخخخخخخوم بخخخخخخه الحكومخخخخخخات المتعاقبخخخخخخة ،فانخخخخخخه ثمخخخخخخة اعتقخخخخخخاد بخخخخخخان
االسخخخخختفادة الحاصخخخخخلة لألسخخخخخر مخخخخخن القطخخخخخاع العمخخخخخومي ،هخخخخخي فخخخخخي تراجخخخخخع ،مخخخخخن حيخخخخخث أنهخخخخخا لخخخخخم
تتقخخخخخدم باألوضخخخخخاع ولخخخخخم تتحسخخخخخن ،عمخخخخخال بمقولخخخخخة بخخخخخان مخخخخخن ال يتقخخخخخدم فخخخخخي عخخخخخالم المعرفخخخخخة ،يتخخخخخ خر
رغمخخخخخا عنخخخخخه .إلخخخخخى ذلخخخخخك فانخخخخخه ال تتخخخخخوفر الخخخخخى اليخخخخخوم تقخخخخخارير تقييميخخخخخه لعمخخخخخل هخخخخخذه المؤسسخخخخخات،
والتخخخخخي يشخخخخخكو العخخخخخاملين فيهخخخخخا مخخخخخن قلخخخخخة فخخخخخرص التكخخخخخوين ،والمقتصخخخخخرة غالبخخخخخا علخخخخخى مؤسسخخخخخات
اقليم تونس والمدن الكبرى.
الخخخخخى ذلخخخخخك يمكخخخخخن ان نالحخخخخخظ ب نخخخخخه الخخخخخى جانخخخخخب مسخخخخخالة الجخخخخخودة  ،فيمخخخخخا يتعلخخخخخق بطخخخخخرق التنشخخخخخيط
وااليقخخخخخخاظ الحركخخخخخخي والخخخخخخذهني المبكخخخخخخر للطفخخخخخخل ،ثمخخخخخخة الضخخخخخخعف المسخخخخخخجل فخخخخخخي مسخخخخخختوى البنخخخخخخى
االرتكازيخخخخخة والجاهزيخخخخخة داخخخخخخل تلخخخخخك المؤسسخخخخخات .مخخخخخن هنخخخخخا يخخخخخ ت التشخخخخخخيص المتصخخخخخل بانعخخخخخدام
الفضخخخخخخخخاءات الصخخخخخخخخحية والرياضخخخخخخخخية واالساسخخخخخخخخية كانعخخخخخخخخدام وجخخخخخخخخود دورة ميخخخخخخخخاه ( بنسخخخخخخخخبة 232
بالمائخخخخخخخة) وانعخخخخخخخدام قاعخخخخخخخات لألكخخخخخخخل (بنسخخخخخخخبة  2230بالمائخخخخخخخة) وهخخخخخخخي نسخخخخخخخبة كبيخخخخخخخرة وتشخخخخخخخمل
المؤسسخخخخخخات الخاصخخخخخخة والعموميخخخخخخة فخخخخخخي وقخخخخخخت واحخخخخخخد .ومخخخخخخن ذلخخخخخخك ايضخخخخخخا ،هخخخخخخو أن  08بالمائخخخخخخة
مخخخخخن االوليخخخخخاء يخخخخخرون بخخخخخان المؤسسخخخخخات ينقصخخخخخها دورات ميخخخخخاه مناسخخخخخبة  ،وهخخخخخي نسخخخخخبة تقخخخخخارب
 2من  21أسر أو ولي وولية .
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الرسم :16

أمخخخخخخا وفيمخخخخخخا يتعلخخخخخخق بفرضخخخخخخية خخخخخخخط االنطخخخخخخالق االعخخخخخخوج ،فتتمثخخخخخخل فخخخخخخي الوضخخخخخخع الالمتكخخخخخخافئ
لبخخخخخخخخخرامج ريخخخخخخخخخا

األطفخخخخخخخخخال مقارنخخخخخخخخخة ببخخخخخخخخخرامج "التحضخخخخخخخخخيري" العمخخخخخخخخخومي والتحضخخخخخخخخخيري

"الخخخخخخخاص" والكتاتيخخخخخخب وان كانخخخخخخت جخخخخخخد قليلخخخخخخة .ومخخخخخخن منظخخخخخخور سخخخخخخلطة االشخخخخخخراف فخخخخخخي قطخخخخخخاع
الطفولخخخخخة ،يعمخخخخخخل المتفقخخخخخخدون علخخخخخى الت كيخخخخخخد علخخخخخخى مخخخخخخخاطر الخخخخختعلم واتقخخخخخخان اللغخخخخخخات والحسخخخخخخاب،
وأهم يخخخخخخخة تطخخخخخخخوير األنشخخخخخخخطة الذهنيخخخخخخخة الحركيخخخخخخخة عبخخخخخخخر اللعخخخخخخخب ،فخخخخخخخي حخخخخخخخين تقخخخخخخخوم المخخخخخخخدارس
التحضخخخخخخخيرية الخاصخخخخخخخة بإعخخخخخخخداد فعلخخخخخخخي ممخخخخخخخنهج لألطفخخخخخخخال اعخخخخخخخدادا لخخخخخخخدخولهم تجربخخخخخخخة التعلخخخخخخخيم
المدرسي.

خامسا :الحياة المدرسية :معارف بال سياق
تبععععععععدو الحيععععععععاة المدرسععععععععية كصععععععععورة مصععععععععغرة للحيععععععععاة االجتماعيععععععععة فععععععععي أمععععععععاكن وأوقععععععععات
مخصصعععععععة للتنشععععععع ة داخعععععععل المحعععععععيط المدرسعععععععي بواسعععععععطة أنشعععععععطة تفاعليعععععععة متنوععععععععة تشعععععععرف
عليهععععععا لي ععععععة تععععععدريس وإدارة ويسععععععهم فيهععععععا مختلععععععف الشععععععركاء الفععععععاعلين فععععععي اطععععععار انفتععععععاح
المؤسسة على محيطها باعتبارح امتدادا للبي ة المدرسية.

االنشطة الثقافية والرياضية:
فعععععععي ديسعععععععمبر  0110تعععععععم الغعععععععاء إدارة األن شعععععععطة الثقافيعععععععة واالجتماعيعععععععة والرياضعععععععية األمعععععععر
الععععععذي قلععععععص مععععععن األنشعععععععطة الثقافيععععععة فععععععي المؤسسععععععات التربويعععععععة علععععععى المسععععععتوى الجهعععععععوي
32

المدرسة في عيون األولياء

والععععععوطني .كمععععععا كععععععان مععععععن تععععععداعيات الغععععععاء ادراة األنشععععععطة الثقافيععععععة واالجتماعيععععععة والرياضععععععية
بروز الة من الفراغ نتيجة تراجع مستوى التنشيط الثقافي.
وبصعععععععفة عامعععععععة يعععععععري التالميعععععععذ ان االنشعععععععطة المدرسعععععععية غيعععععععر كافيعععععععة وال تسعععععععتجيب غالبعععععععا
لقععععععدراتهم .و ثمععععععة مسععععععائل تتصععععععل بالصعععععععوبات فععععععي مسععععععتوى القععععععدرات اللوجسععععععتية للمععععععدارس
مععععععن قبيععععععل وفععععععرة المالعععععععب والتجهيععععععزات .لكععععععن ثمععععععة فععععععي المقابععععععل تحععععععديات أخععععععرى تتصععععععل
بتععععععدني التنسععععععي مععععععع الجمعيععععععات الرياضععععععية أو بانعععععععدام التنسععععععي مععععععع السععععععلط البلديععععععة لتوظيععععععف
فضععععععاءات متا ععععععة وغيععععععر تابعععععععة بالضععععععرورة الععععععى المؤسسععععععات التعليميععععععة .وينطبعععععع مثععععععل لععععععذا
الوضع بدرجة أكبر على المدارس االبتدائية.

االنشطة العلمية وفضاءات المراجعة
تسععععععجل نتععععععائج الدراسععععععة وجعععععععود نقععععععص فععععععادح فععععععي فضعععععععاءات ممارسععععععة االنشععععععطة العلميعععععععة
والمخبريععععععة وفضععععععاءات المراجعععععععة .علععععععى أنععععععه وفععععععي أكثععععععر مععععععن الععععععة يععععععتم وصععععععفها يال عععععع
انعععععععدام قاعععععععات المراجعععععععة داخععععععل المؤسسععععععات ممععععععا يتععععععر المجععععععال مفتو ععععععا أمععععععام مغععععععامرات
الشارع ومخاطر االنحراف.

التوعية الصحية والرعاية
لنععععا نقععععص واضععععح فععععي نوعيععععة الخععععدمات الصععععحية بالمدرسععععة اكثععععر مععععن 61

 %مععععن العينععععة

تععععععري ان المدر سععععععة ال تععععععوفر سععععععبل الوقايععععععة مععععععن المخععععععاطر الصععععععحية و ان لععععععذح المؤسسععععععات ال
يوجععععد بهععععا غرفععععة للتمععععري

كمععععا يععععري االوليععععاء 51

 %مععععن االوليععععاء انععععه ال يععععتم االتصععععال

بهععععععم فععععععي الوقععععععت المناسععععععب .كمععععععا ان المدرسععععععة ال تسععععععتعين بمختصععععععين مععععععن المجتمععععععع المحلععععععي
للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية

االرشاد النفسي واألكاديمي
ت هعععععععر النتعععععععائج غيعععععععاب تعععععععام للمرشعععععععد التربعععععععوي و اال صعععععععائي النفسعععععععي االجتمعععععععاعي فعععععععي
المدرسعععععععة االبتدائيعععععععة و بالتعععععععالي فعععععععان اال اطعععععععة و مراقبعععععععة الحعععععععاالت االجتماعيعععععععة مفقعععععععودة .
كما انه لنا عدم االلتمام بالبرامج الوقائية للمشكالت السلوكية للمتعلمين.
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المشاركة المجتمعية
تبعععععععين النتعععععععائج ان االنشعععععععطة التوعيعععععععة المجتمعيعععععععة ال تعععععععزال شعععععععبه مفقعععععععودة باالبتعععععععدائي ا أن
00

%معععععن التالميعععععذ ال يشعععععاركون فعععععي عمعععععل النعععععوادي والجمعيعععععات الخيريعععععة والمدنيعععععة و00

 %مععععععنهم ال يهععععععتم بالمشععععععاركة فععععععي انتخابععععععات رئععععععيس القسععععععم كمععععععا ان المشععععععاركة فععععععي وضععععععع
قواعد ون ام العمل بالقسم غير متوفرة.

اشكال التأديب
تبععععععين النتععععععائج ان العنععععععف اللف ععععععي والبععععععدني وكععععععذا االلانععععععة المتبادلععععععة لععععععي االشععععععكال االكثععععععر
تععععععداوال للتأديععععععب بالمدرسععععععة .وبشععععععكل عععععععام يمكععععععن القععععععول بععععععأن اسععععععتنفاد المدرسععععععة للوسععععععائل
الحععععععاالت المخلععععععة بالسععععععير الطبيعععععععي للتععععععدريس

التربويععععععة العاديععععععة فععععععي التعامععععععل مععععععع بععععععع

يضعععععطرلا العععععى إجعععععراءات اسعععععتثنائية ضعععععمن إطعععععار قعععععانوني معععععن م معععععن يعععععو المبعععععدأ .وبشعععععكل
عععععام فعععععان انت عععععارات األوليعععععاء قععععد تعععععذلب فعععععي عمومهعععععا فععععي اتجعععععاح تثبيعععععت عناصعععععر االسعععععتقرار
المؤسسععععععي مععععععع اسععععععتعمال الشععععععدة فععععععي التجععععععاوزات التععععععى باتععععععت أكثععععععر خطععععععورة مععععععن النا يععععععة
النوعية.

فضاء االتصال واالنترنت
لنعععععا تبعععععاين بعععععي ن مسعععععتوي تعععععوفر شعععععبكة االنترنيعععععت بالمدرسعععععة ودرجعععععة اسعععععتغالل لععععع  .فبينتهعععععا
غالبيعععععععععة المعععععععععدارس متصعععععععععلة بشعععععععععبكة االنترنيعععععععععت  %,1إال انعععععععععه ال يتعععععععععاح إال ل  % 01معععععععععن
التالميععععذ كمعععععا ان  %,1مععععن المعععععدارس لعععععم تحععععدث موقععععععا رسععععميا لهعععععا و لعععععم تهيععععا قاععععععدة بيانعععععات
خاصة بالمعلمين.

الزمن المدرسي والحصص
يعععععرى ععععععدد لعععععام معععععن األوليعععععاء بعععععأن ن عععععام الحصعععععص الصعععععبا ية لعععععو صعععععيغة مالئمعععععة
ومطلوبعععععة ولعععععو معععععا يعععععراح أيضعععععا جانعععععب لعععععام معععععن التالميعععععذ ( )%,5معععععع وجعععععود %0,
ممععععععن يحبععععععذون الحصععععععص الصععععععبا ية والمسععععععائية .علععععععى أنععععععه وعنععععععدما يتعلعععععع األمععععععر
بتقععععععديم مقتر ععععععات فيمععععععا يتعلعععععع بعععععع دارة الوقععععععت اإلضععععععافي المسععععععائي فععععععان األراء تتغيععععععر
لتصبح أكثر ترددا خصوصا إ ا كانت االم تعمل خارج البيت.
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الرسم :77

الرسم :18
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الرسم :19

الرسم :11

سادسا :التكوين المهني أو مآل االنقطاع وعقوبة الراسبين.
يمثعععععععل التكعععععععوين المهنعععععععي بعععععععالرجوع للقعععععععانون ععععععععدد  01لسعععععععنة  0110مكونعععععععا أساسعععععععيا معععععععن
مكونععععععات الم ن ومععععععة الوطنيععععععة إلعععععععداد المععععععوارد البشععععععرية ورافععععععدا مععععععن روافععععععد تأليععععععل الشععععععباب
مهنيعععععععا وثقافيعععععععا واجتماعيعععععععا ولتنميعععععععة القعععععععدرات المهنيعععععععة للشغ الععععععع ين ولتمكعععععععين المؤسسعععععععات
36

المدرسة في عيون األولياء

االقتصعععععادية معععععن تحسعععععين أسعععععباب إنتاجيتهعععععا والرفعععععع معععععن قعععععدرتها التنافسعععععية .علعععععى أن مواقعععععف
األسعععععرة التونسعععععية العععععى لعععععذح المن ومعععععة تبقعععععى فعععععي الغالعععععب متعععععرددة ان لعععععم تكعععععن سعععععلبية نتيجعععععة
العديعععععد معععععن التصعععععورات المتصعععععلة امعععععا بعععععالخبرة المعيشعععععة لواقعععععع التكعععععوين المهنعععععي ولمحدوديعععععة
آفاقه والصورة النمطية التي تحوم من وله.
يتكععععععععون مسععععععععار التكععععععععوين المهنععععععععي بصععععععععيغته الح اليععععععععة المنفصععععععععلة عععععععععن المسععععععععار التربععععععععوي
الن امي من ثالث مرا ل:
-

مر لععععععة أولععععععى تختععععععتم بشععععععهادة الكفععععععاءة المهنيععععععة وتفععععععتح للععععععذين واصععععععلوا الدراسععععععة إلععععععى

نهاية السنة التاسعة من التعليم األساسي
 مر لععععععة ثانيععععععة تختععععععتم بمؤلععععععل التقنععععععي المهنععععععي وتفععععععتح للععععععذين واصععععععلو الدراسععععععة إلععععععى نهايععععععةالسنة الثانية من التعليم الثانوي وكذل لحاملي شهادة الكفاءة المهنية
-

مر لعععععة ثالثعععععة تختعععععتم بمؤلعععععل التقنعععععي السعععععامي وتفعععععتح لحعععععاملي شعععععهادة البكالوريعععععا وكعععععذل

لحاملي مؤلل التقني المهني الناجحين في مناظرة وفقا لشروط محددة.
ومن من ور مجتمع األسر وكذل التالميذ فانه يمكن أن نسجل الة من التوصيم السلبي للتكوين المهني
ال ش بأن لها عالقة مباشرة بوضعيته الحالية على الرغم الذي بذلته وتبذله الحكومات المتعاقبة.

التكوين المهني كملجئ وعقوبة بعد الفشل:
توجعععععععد فعععععععي ن عععععععر األوليعععععععاء والتالميعععععععذ أسعععععععباب مختلفعععععععة معععععععن وراء الموقعععععععف السعععععععلبي معععععععن
من ومععععععة التكععععععوين المهنععععععي كمسععععععل للمهععععععارات وللمعرفععععععة التطبيقيععععععة ربمععععععا قععععععد يكععععععون مععععععن
أ لمهععععععا االنفصععععععال الععععععذي ععععععدث تاريخيععععععا بععععععين مسععععععارات التربيععععععة ات المهععععععارات المتعععععععددة
والمهعععععععن والمععععععععارف .ونتيجعععععععة لعععععععذل

ظلعععععععت المن ومعععععععة الوطنيعععععععة للتكعععععععوين المهنعععععععي تشعععععععكو

إشععععععكاالت عميقععععععة يمكععععععن تلخيصععععععها فععععععي إشععععععكاالت ألمهععععععا :غيععععععاب رؤيععععععة شععععععاملة ومو ععععععدة
لمن ومععععععة تنميععععععة المععععععوارد البشععععععرية تحععععععدد ألععععععداف ودور التكععععععوين المهنععععععي وموقعععععععه صععععععلب
المن ومة التربوية ال بعيدا عنها أو بمعزل عنها.
لقعععععد كعععععان االرتبعععععاط السعععععلبي بعععععين من ومعععععة التكعععععوين المهنعععععي معععععن نا يعععععة ومخرجعععععات االنقطعععععاع
المدرسعععععععي والرسعععععععوب لعععععععو الطريقعععععععة األكثعععععععر صععععععععوبة وتعقيعععععععدا فعععععععي العععععععربط بعععععععين التربيعععععععة
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والتعلعععععيم والمهعععععن .وقعععععد أدى لعععععذا العععععرب ط المعكعععععوس والمختعععععل العععععى تحويعععععل االنقطعععععاع والفشعععععل
المدرسعععععععي العععععععى مقدمعععععععة لعععععععدخول ععععععععالم المهعععععععن والمهعععععععارات فعععععععي الوقعععععععت العععععععذي كعععععععان معععععععن
المفروض بأن يحدث العكس من ل تماما.
في لذا الصدد تبين نتائج الدراسة لذح الصورة المعكوسة من خالل عدد مهم من المؤشرات ومن ألمها:
أن عععععععددا لامععععععا مععععععن رواد المن ومععععععة التكوينيععععععة للمهععععععن قععععععد جععععععاءا فععععععي الغالععععععب مععععععن

-

تجععععععارب انقطععععععاع عععععععن التعلععععععيم ( 00بالمائععععععة) أو مععععععن ععععععاالت اكراليععععععة وضععععععرورية امتثععععععاال
ألمعععععر أ عععععد األ وليعععععاء .ومثعععععل لعععععذا األمعععععر يعطعععععي انطباععععععا راسعععععخا لعععععدى الجميعععععع بعععععأن من ومعععععة
التكوين المهني ستضل في النهاية مرتبطة بالمن ومة التربوية.
-

يتأكععععععد مععععععن خععععععالل لعععععع

أيضععععععا بععععععأن الميععععععزة األكثععععععر وضععععععو ا لمن ومععععععة التكععععععوين

المهنعععععععي لعععععععي معععععععن دون شععععععع انععععععععدام "الرؤيعععععععا"

يعععععععو يفكعععععععر  06بالمائعععععععة معععععععن رواد

المن ومعععععععة وبشعععععععكل جعععععععدي مغادرتهعععععععا فعععععععي أقعععععععرب فرصعععععععة بعععععععدعوى  :ععععععععدم االيمعععععععان
بجععععععدوالا فععععععي الحصععععععول علععععععى عمععععععل أو مععععععن بععععععدعوى التخطععععععيط للهجععععععرة (  89بالمائععععععة)
سواء أكان ل تحت عنوان الهجرة السرية او الهجرة المن مة.

التكوين المهني بال محيط مؤسسي
-

تؤكععععععد نتععععععائج الدراسععععععة بععععععأن أكبععععععر معضععععععلة تواجععععععه المتكععععععونين فععععععي عالقععععععة بالمؤسسععععععة

االقتصعععععادية لعععععي معععععن دون شععععع

تلععععع المتعلقعععععة بصععععععوبة العثعععععور علعععععى تربصعععععات

يععععععو

ي هععععر يومععععا بعععععد يعععععوم الععععى أي ععععد لعععععو مععععن الصعععععب العثععععور علعععععى مؤسسععععة متعاقععععدة  .كمعععععا
يؤكعععععد  50بالمائععععععة مععععععن رواد المؤسسعععععات التكوينيععععععة بععععععأن الواسعععععطة والتععععععدخالت لععععععي المععععععدخل
الو يعععععععد لععععععععالم التربصعععععععات ضعععععععمن المؤسسعععععععات سعععععععواء أكانعععععععت تلععععععع المؤسسعععععععات كبيعععععععرة
متوسطة أو صغرى.
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الرسم :17

الرسم :11

أمعععععععا ومعععععععن نا يعععععععة التعععععععأطير فيؤكعععععععد رواد مؤسسعععععععات التكعععععععوين وبنسعععععععبة -0بالمائعععععععة بعععععععانهم ال
يجعععععععدون معععععععؤطر كمعععععععا يشعععععععتكون أيضعععععععا معععععععن سعععععععوء المعاملعععععععة ولعععععععو معععععععا يشعععععععمل أساسعععععععا
المتربصات من البنات في المناط الريفية وشبه الريفية و تى في المدن.
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الرسم : 13

أمخخخخا وفيمخخخخا يتصخخخخل بالصخخخخورة النمطيخخخخة للتكخخخخوين

ـ فهخخخخي فخخخخي نظخخخخر األغلبيخخخخة جخخخخد سخخخخلبية ممخخخخا

يخخخخؤثر بشخخخخكل غيخخخخر مالئخخخخم علخخخخى نفسخخخخية المتكخخخخخون وعلخخخخى تصخخخخوره لقيمخخخخة العمخخخخل ولقيمخخخخة المهخخخخخن
من خالل نظرة المجتمع اليه والى مجال تكوينه.

40

المدرسة في عيون األولياء

الرسم : 14

الرسم :15

سابعا :المنقطعون :مستودع األزمات
يمكعععععن ان نفسعععععر تعععععردد المواقعععععف معععععن العععععة االنقطعععععاع معععععن خعععععالل التطعععععور الملحعععععوظ لالنقطعععععاع
فعععععي مختلعععععف المرا عععععل يعععععو ارتفعععععع معععععن  000بالمائعععععة العععععى  01بالمائعععععة فعععععي بعععععع
وبععععععع

المسعععععتويات

الواليععععععات مععععععع تمركععععععز واضععععععح فعععععععي التعلععععععيم األساسععععععي .وتصععععععل كلفععععععة االنقطعععععععاع

المدرسعععععععي سعععععععنويا العععععععى  986مليعععععععون دينعععععععار أي معععععععا يععععععععادل سعععععععب بعععععععع
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بالمائععععععة مععععععن ميزانيعععععع ة وزارة التربيععععععة ( .مععععععا بععععععين كلفععععععة رسععععععوب  09,مليععععععون دينععععععار و 01,
مليععععععون دينععععععار كلفععععععة انقطععععععاع ) .و سععععععب البيانععععععات التععععععي جععععععاءت فععععععي نتععععععائج االسععععععتبيان فععععععان
النسعععععبة األكبعععععر معععععن المنقطععععععين معععععن العينعععععة كانعععععت قعععععد غعععععادرت مقاععععععد الدراسعععععة فعععععي مر لعععععة
اإلعععععععدادي  % 52,3و لععععععي تمثععععععل اعلععععععي نسععععععبة فععععععي كععععععل الواليععععععات كمععععععا نال عععععع ان نسععععععبة
االنقطعععععععاع فعععععععي المسعععععععتوى االبتعععععععدائي ال تعععععععزال مرتفععععععععة(  )% 13,9رغعععععععم تراجعهعععععععا سعععععععب
إ صائيات وزارة التربية و التعليم .

الرسوب ثم العائلة:
لعععععذا وقعععععد طعععععرح االسعععععتبيان علعععععى المنقطععععععين سعععععؤاال عععععول سعععععبب االنقطعععععاع ععععععن التعلعععععيم فعععععي
ن عععععععرلم لتحديعععععععد السعععععععبب الرئيسعععععععي معععععععن بعععععععين ععععععععدد معععععععن األسعععععععباب كعععععععالزواج او دواععععععععي
الصعععععععح ة او الشعععععععغل او لطعععععععرد او لعععععععدواعي عائليعععععععة او للرسعععععععوب

يعععععععو أكعععععععد  % 88معععععععنهم

بعععععأنهم ا نقطععععععوا بسعععععبب الرسعععععوب العععععذي اعتبعععععر السعععععبب االكثعععععر تعععععأثيرا فعععععي االنقطعععععاع و بدرجعععععة
اقل االسباب العائلية %00.0
توجعععععد معععععداخل عديعععععدة لتفسعععععير عوامعععععل الرسعععععوب كعامعععععل اسعععععم فعععععي عمليعععععة االنقطعععععاع :منهعععععا
مععععععا يتصععععععل بالصععععععورة النمطيععععععة السععععععائدة لععععععدور التعلععععععيم داخععععععل المجتمععععععع وعععععععدم قيامععععععه بمهمععععععة
المصععععععععد االجتمعععععععاعي ومنهعععععععا يتصعععععععل بصععععععععوبات العععععععتعلم الناتجعععععععة ععععععععن عوامعععععععل تتصعععععععل
بعععععالراس المعععععال الثقعععععافي واللغعععععوي لألسعععععر ومنهعععععا أخيعععععرا معععععا يتصعععععل بطبيععععععة المنافسعععععة داخعععععل
ال مععععدارس والتععععي باتععععت تقععععوم فععععي جانععععب كبيععععر منهععععا علععععى عامععععل "تسععععوي " الخدمععععة العموميععععة
داخلها من خالل الدرس الخصوصي.
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الرسم :16

الواليات األكثر انقطاعا:
اما على مستوى الجهات فلقد أكدت الدراسة بأن ما يقارب (  )% 95.8من المنقطعين لم في والية
القصرين ولم يتجاوز عامة المستوى االبتدائي اضافة الى واليات اخرى مثل صفاقس و الكاف و بن
عروس و التي الديها لي األخرى نسبا الفتة في االنقطاع في لذا المستوى  .في المقابل فان واليات
اخرى مثل قبلي  % 55.,و قفصة  % 60.9و سيدي بوزيد % 66.0تحتل الصدارة في االنقطاع في
مستوى التعليم الثانوي و تحديدا شعبة اآلداب .

العالقة مع اإلطار التربوي
يشععععععتكي مع ععععععم المنقطعععععععون مععععععن صعععععععوبة الحصععععععول علععععععى مسععععععاعدة مععععععن قبععععععل االطععععععار
التعليمعععععععي أو اإلداري كلمعععععععا أرادو تجعععععععاوز نعععععععداء االنقطعععععععاع  .و لععععععععل لعععععععذا معععععععا انعكعععععععس سعععععععلبا
علععععععى تقيععععععيمهم ل ععععععروف الدراسععععععة فععععععي مؤسسععععععاتهم يععععععو ان  % ,0.0مععععععن المنقطعععععععين لععععععم
يطلبوا ابدا المساعدة من اطار التدريس لتجاوز المشاكل الدراسية
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تراجع مستوى النتائج وعالقته ببيداغوجيا التدريس
أمععععا وفيمععععا يتعلعععع بمسععععتوى وبطععععرق التععععدريس ن فهععععي تععععأت فععععي المرتبععععة مععععا قبععععل األخيععععرة مععععن
العوامعععععل الدافعععععععة العععععى االنقطععععععاع .ولععععععل لععععععذا معععععا يفسععععععر تقيعععععيم لععععععؤالء المنقطععععععين لنتععععععائجهم
الدراسععععععععية خععععععععالل السععععععععنتين خاصععععععععة بالردي ععععععععة  53,7%ثععععععععم عاديععععععععة  41,2%مقابععععععععل نسععععععععبة
 5,1%فقععععععط مععععععنهم افععععععادوا ان نتععععععائجهم كانععععععت جيععععععدة و لعععععععل لععععععذا مععععععا اعععععععادح  %61.,الععععععى
صعععععععوبة البععععععرامج التععععععي درسععععععولا .و الععععععى ارتفععععععاع عععععععدد سععععععاعات الدراسععععععة االسععععععبوعية يععععععو
اجمععععععععع  % 88.9ان عععععععععدد سععععععععاعات الدراسععععععععة كثيععععععععرة و راى مععععععععا يقععععععععارب  %51مععععععععنهم (
 ) %60.8ان المواد التي درسها كثيرة .
علععععى أن الال فععععت لالنتبععععاح فيععععه لععععذح النتععععائج لععععيس فقععععط ارتفععععاع عععععدد العععععاطلين عععععن العمععععل بعععععل
عععععععزوف لععععععذح الف ععععععة عععععععن التوجععععععه للتكععععععوين المهنععععععي رغععععععم اعتبععععععارح أ ععععععد الععععععم االفععععععاق امععععععام
الشععععععباب معععععععن وي التحصعععععععيل العلمعععععععي المتواضعععععععع .ورغعععععععم ان نسعععععععبة  % 90افعععععععادوا ان لهعععععععم
نشععععععاطا اقتصععععععاديا اال ان المهععععععن التععععععي لععععععم بصععععععدد مزاولتهععععععا تنحصععععععر بععععععين فال ععععععة واشععععععغال
يومية و رف و راسة ...

نداء الهجرة كحل بديل :
افاااااااد  51,5%مععععععن عينععععععة المنقطعععععععين انععععععه ال رغبععععععة لهععععععم فععععععي لجععععععرة خععععععارج الععععععوطن مقابععععععل
 ,5%80عبععععععروا عععععععن رغبععععععتهم فععععععي الهجععععععرة التععععععي بععععععذ اغلععععععبهم ان تكععععععون قانونيععععععة األمععععععر
العععععذي ال يقلعععععل معععععن الرغبعععععة الملحعععععة فعععععي الهجعععععرة غيعععععر القانونيعععععة علعععععى العععععرغم معععععن مخاطرلعععععا
و لعععععععع بنسععععععععبة  9808بالمائععععععععة ن أي بمعععععععععدل يقععععععععارب  8تالميععععععععذ مععععععععن كععععععععل عشععععععععرة تالميععععععععذ
منقطعين .
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الرسم :17
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الرسم :18

الرسم 19

46

المدرسة في عيون األولياء

الرسم :31

الرسم :31

47

المدرسة في عيون األولياء

الرسم :31
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خالصة عامة
يمكن صر نتائج الدراسة في النقاط التالية:
 -7تفهم للمطالب ولكن ليس برهن التالميذ:
خعععععالل فتععععععرة الصعععععراع بععععععين نقابعععععات التعلععععععيم األساسععععععي وسعععععلطة االشععععععراف لعععععم يطلععععععع الععععععرأي
الععععععععام علعععععععى مواقعععععععف االسعععععععر واألول يعععععععاء اال معععععععن خعععععععالل التععععععععالي الععععععععابرة فعععععععي الشعععععععبكات
االجتماعيععععععة .وبشععععععكل مععععععا فلقععععععد كانععععععت األزمععععععة والمفاوضععععععات لحلهععععععا مقتصععععععرة كليععععععا علععععععى
وزارة التربيعععععععة ونقابعععععععات التعلعععععععيم ممعععععععا اعطعععععععى انطباععععععععا لعععععععدى العععععععراي الععععععععام والحعععععععال وأن
افتتععععععاح السععععععنة المدرسععععععية كانععععععت علععععععى األبععععععواب بععععععأن التالميععععععذ قععععععد تحولععععععوا الععععععى مععععععا يشععععععبه
الرلينععععععة للعمععععععل المطلبععععععي (روايععععععة الطععععععرف الحكععععععومي) مععععععن جانععععععب وكععععععذل لعععععععدم ا تععععععرام
التعهعععععععدات (روايعععععععة الطعععععععرف النقعععععععابي) .ان المال ععععععع فعععععععي لعععععععذا الصعععععععدد لعععععععو أن صععععععععوبات
انطععععععالق الععععععدروس أو ععععععاالت التععععععأخير ليسععععععت جديععععععدة وال لععععععي الععععععة متصععععععلة بهععععععذا العععععععام
الدراسععععععي الععععععذي تميععععععز بتجا بععععععات مطلبيععععععة – إداريععععععة بقععععععدر مععععععا لععععععي ظععععععالرة تعععععععود الععععععى
العشرية األولى مع تزايد واضح في بع
-0

بعد .0100

المناط

عاااااااودة متااااااارددة وقلاااااااة حضاااااااور الماااااااورد البشاااااااري خصوصاااااااا فاااااااي الوالياااااااات ذات

المنحااااااى االنقطاااااااعي  :فعععععععن السععععععؤال المتعلعععععع بتقيععععععيم انطالقععععععة العععععععام الدراسععععععي فععععععي مختلععععععف
مؤسسعععععات التعلعععععيم االبتعععععدائي رأت األغلبيعععععة معععععن العينعععععة بأنهعععععا قعععععد تمعععععت فعععععي ظعععععروف عاديعععععة
وضعععععمن الوقعععععت المحععععععدد ,909( .بالمائعععععة) .فععععععي المقابعععععل رأى معععععا ال يقععععععل ععععععن 17.2%بالمائععععععة
بععععععأن ا تععععععرام لععععععذا الموعععععععد مععععععن قبععععععل مع ععععععم المؤسسععععععات لععععععم يحععععععل ودون تسععععععجيل ععععععاالت
تعععععأخير عديعععععدة عطلعععععت انطعععععالق العععععدروس .كمععععععا يمكعععععن اعتبعععععار ظرفيعععععة الععععععودة بالنسعععععبة الععععععى
المسععععععتويين االعععععععدادي والثععععععانوي بكونهععععععا أكثععععععر سععععععلبية مععععععن ظرفيععععععة التعلععععععيم االبتععععععدائي بشععععععكل
ععععععام وقعععععد تميعععععزت بكونهعععععا أكثعععععر بط عععععا معععععن نا يعععععة نسععععع انطعععععالق العععععدروس (بفعععععارق  01نقعععععاط
م ويععععععة عععععععن انطععععععالق الععععععدروس فععععععي المسععععععتوى االبتععععععدائي) وكععععععذل بكونهععععععا األكثععععععر عرضععععععة
ل عععععععالرة تعطعععععععل العععععععدروس نتيجعععععععة غيعععععععاب التالميعععععععذ (بفعععععععارق  006نقطعععععععة م ويعععععععة) واألكثعععععععر
عرضة للتأخر في تعيين اإلطار التعليمي المالئم (بفارق  8نقاط م وية).
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حاااااااوار متواصااااااال ولكااااااان فاااااااي غيااااااااب مشااااااااركة فعلياااااااة لممثلاااااااي األوليااااااااء ولممثلاااااااي

التالمياااااذ :معععععع انطعععععالق الحعععععوار العععععوطني عععععول إصعععععالح المن ومعععععة التربويعععععة تكعععععاثر الحعععععديو
ععععععن تشعععععري المهنيعععععين وكعععععذل األوليعععععاء إضعععععافة إلعععععى سعععععلطة اإلشعععععراف فعععععي عمليعععععة الحعععععوار
ضعععععمن عمليعععععة تشعععععاركيه تهعععععدف إلعععععى إععععععادة تصعععععحيح مسعععععارات اإلصعععععالح السعععععابقة .فعععععي لعععععذا
الصععععععدد طععععععرح فريعععععع العمععععععل علععععععى المسععععععتجوبين سععععععؤال :لععععععل شععععععاركتم فععععععي الحععععععوار القععععععائم
ول إصالح المن ومة التربوية؟ وقد كانت األجوبة كالتالي:


جم الف ات المشاركة من العينة  0,05بالمائة



جم الف ات غير المشاركة  ,008بالمائة

والواضعععععح بأنعععععه فعععععي عععععين تعععععرى األغلبيعععععة ألميعععععة أن يكعععععون لعععععذا الحعععععوار مجتمععععععي بمعنعععععى أال
يقتصعععععععر علعععععععى الخبعععععععراء والمهنيعععععععين الن الهعععععععدف منعععععععه لعععععععو المسعععععععتهل التربعععععععوي (االسعععععععر)
والمتعلمعععععين تسعععععتمر األ طعععععراف الراعيعععععة لعععععه فعععععي إععععععادة العمعععععل بتقليعععععد "االستشعععععارات" القائمعععععة
علعععععى الحعععععوار العمعععععودي وعبعععععر لياكعععععل اإلدارة غيعععععر المحايعععععدة .ان فكعععععرة بععععععو مجلعععععس أعلعععععى
للتربيعععععععة يمكعععععععن أن يشعععععععرف علعععععععى مصعععععععير العمليعععععععة اإلصعععععععال ية باسعععععععتقاللية ععععععععن االيعععععععادي
التنفيذيععععععة وعععععععن مجموعععععععات الضععععععغط سععععععيكون علععععععى األرجععععععح لععععععو الخطععععععوة األساسععععععية فععععععي
الطري الصحيح.
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حوكمااااااة ج دياااااادة تساااااااعد علااااااى تطااااااوير الميزانيااااااة العموميااااااة للتربيااااااة :تتجععععععه مع ععععععم

المواقععععععف الععععععى اعتبععععععار تزايععععععد الميزانيععععععات االسععععععرية فععععععي سععععععياق العمليععععععة التعليميععععععة( :تنقععععععل
أدوات مدرسعععععية وخصوصععععععا العععععدروس الخصوصععععععية التععععععي تشعععععمل مععععععا ال يقعععععل عععععععن  56بالمائععععععة
معععععن االسعععععر) و كعععععذل تراجعععععع نسعععععبة النمعععععو العععععديمغرافي العععععذي معععععن شعععععأنه أن يخفعععععف معععععن الثقعععععل
التلمعععععذي فعععععي مع عععععم المؤسسعععععات بشعععععكل تعععععدريجي معععععن المبعععععررات التعععععي معععععن شعععععأنها تنسعععععيب
جععععععة الصعععععععوبات التععععععي تواجههععععععا الماليععععععة العموميععععععة وميزانيععععععة وزارة التربيععععععة .ويطععععععرح كععععععل
لععععع صعععععي جديعععععدة فيمعععععا يتعلععععع ب ععععععادة تن عععععيم مسعععععال تمو يعععععل العمليعععععة التربويعععععة بشعععععرط إععععععادة
ليكلععععععة القطععععععاع افقيععععععا (ربععععععط التكععععععوين مععععععع التربيععععععة ولكععععععن مععععععن دون السععععععقوط فععععععي أخطععععععاء
الماضعععععي) وعموديعععععا معععععن خعععععالل إيجعععععاد صعععععي سلسعععععلة لعقلنعععععة المصعععععاريف االسعععععرية المرافقعععععة
وإعععععععادة توجيههععععععا ضععععععمن مشععععععاركة ال يمكععععععن أن تكععععععون شععععععفافة وعادلععععععة اال فععععععي إطععععععار تععععععدخل
فاععععععععل للسععععععععل ط الجهويعععععععة وللبلععععععععديات والتقلعععععععيص مععععععععع التقليعععععععد المركععععععععزي فعععععععي إدارة الشععععععععأن
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التربععععععوي .لععععععذل

تصععععععدر مععععععن بععععععع

الخاصعععععة بفريععععع البحعععععو بعععععع

المواقععععععف المسععععععجلة علععععععى لععععععام

جععععععذا ات الحععععععوار

األفكعععععار التعععععي تعععععدفع العععععى االعتقعععععاد بأنعععععه ثمعععععة وععععععي بتحعععععدي

النفقععععععات العموميععععععة علععععععى التعلععععععيم اال أنععععععه وعععععععي مرفععععععوق لععععععدى بععععععع

االوليععععععاء باقترا ععععععات

وتصورات بديلة.
الرسم : 33

استشراف التطور الديمغرافي للف ات الشبابية الى دود 0190

المصدر :المعهد الوطني لإل صاء 0106

تشعععععير المعطيعععععات االستشعععععرافية الديمغرافيعععععة بعععععأن الف عععععات الشعععععبابية ستشعععععهد تراجععععععا ععععععدديا فعععععي
تعععععونس معععععن اآلن والعععععى عععععدود  0108ثعععععم بععععععد لععععع العععععى عععععدود  . 0190ويعنعععععى لعععععذا التوقعععععع
بععععععأن الكلفععععععة العامععععععة للتعلععععععيم سععععععوف تشععععععهد تراجعععععععا أيضععععععا أمععععععام تزايععععععد النفقععععععات الصععععععحية
ونفقعععععات التغطيعععععة االجتماعيعععععة  .ويطعععععرح مثعععععل لعععععذا الوضعععععع جملعععععة معععععن الفعععععرص الجديعععععدة أمعععععام
المن ومععععععة التعليميععععععة لكععععععي تخسععععععن مععععععن أدائهععععععا بشععععععكا تععععععدريجي وللبحععععععو عععععععن صععععععي جديععععععدة
للتمويععععععل وللحوكمععععععة  .وفعععععععي لععععععذا الصععععععدد تسعععععععجل الدراسععععععة غيععععععاب الحعععععععوار األفقععععععي ( بعععععععين
المن مععععععات فيمععععععا بينهععععععا و تععععععى داخععععععل األ ععععععزاب ) أمععععععام إعععععععادة تكععععععرار الحععععععوارات العموديععععععة
التعععععععي تشعععععععتغل علعععععععى ات المناويعععععععل اإلداريعععععععة والتعليميعععععععة المركزيعععععععة القديمعععععععة .لعععععععذل يعععععععرى
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العععععبع

وفعععععي ضعععععل انحسعععععار الحعععععوار علعععععى الجعععععانبين العععععوزاري – والقطعععععاعي المهنعععععي فانعععععه

من الصعب إيجاد الحلول المنت رة.
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االنقطاااااااع :تؤكععععععد نتعععععععائج الدراسععععععة بعععععععأن المنععععععوال التعليمععععععي متالصععععععع مععععععع المنعععععععوال

عععععررا مععععععن غيععععععاب التنميععععععة لععععععي األكثععععععر عرضععععععة
التنمععععععوي إ مازالععععععت الواليععععععات األكثععععععر تضع ر
لإلنقطععععععععععاع ولعمالععععععععععة األطفععععععععععال ( القصععععععععععرين ا لقيععععععععععروان تطاوين الكععععععععععاف...إلخ) .ويشععععععععععكل
االنقطعععععععاع المدرسعععععععي معضعععععععلة تربويعععععععة ألنعععععععه يحعععععععول ودون تطعععععععور اداء المن ومعععععععة التربويعععععععة
ويحععععععدث نزيفععععععا فععععععي المععععععوارد البشععععععرية والماديععععععة ويؤشععععععر سععععععلبا علععععععى مردوديتهععععععا الداخليععععععة 0
تؤكعععععععد الدراسعععععععة بعععععععأن العوامعععععععل المنتجعععععععة لالنقطعععععععاع المدرسعععععععي كمعععععععا كشعععععععف عنهعععععععا البحعععععععو
ال ميععععععداني عديععععععدة ومتنوعععععععة ولععععععي تمععععععس جميععععععع مؤسسععععععات التنشعععععع ة االجتماعيععععععة بععععععدرجات
متفاوتة يمكن صرلا في :
-

عوامل ات تأثير شديد مثل عمالة االطفال والزواج المبكر

-

عوامععععععععل ات تععععععععأثير متوسععععععععط كتغيععععععععب المععععععععدرس والمسععععععععتوى االجتمععععععععاعي للعائلععععععععة

وضعف االرشاد التربوي
-

وعوامل ات تأثير ضعيف مثل غياب قاعة المراجعة

وتعتبععععععر المععععععدارس اإلعداديععععععة لععععععي الكثععععععر عرضععععععة لل ععععععالرة مععععععع وجودلععععععا المتصععععععاعد فععععععي
والتصرف
الثانويات اختصاص اآلداب ث رم االقتصاد
ر
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الااااااادروس الخصوصاااااااية :معععععععع مطلعععععععع الععععععععام الدراسعععععععي تعلعععععععن بورصعععععععة العععععععدروس

الخصوصعععععية انعقادلعععععا معععععع بعععععدء عمليعععععات المضعععععاربة لمعععععدة  01أشعععععهر متواصعععععلة دون السعععععماح
لوجععععععععود خسععععععععائر ماديععععععععة او تخصععععععععيص فتععععععععرات اسععععععععترا ة او ايقععععععععاف للمعععععععععامالت .ويمكععععععععن
توصععععععيف لععععععذح ال ععععععالرة علععععععى انهععععععا عمليععععععة تعلععععععيم غيععععععر ن ععععععامي بمقابععععععل يقععععععدر بماليععععععين
الععععععدينارات سععععععنويا .وقععععععد أثبتععععععت الدراسععععععة بععععععأن ال ععععععالرة أصععععععبحت ترلعععععع ميزانيععععععة االسععععععرة
وتشعععععكل اعبعععععاء ماديعععععة إضعععععافية علعععععى سعععععاب الحاجعععععات االساسعععععية للعائلعععععة كمعععععا تبينعععععه البيانعععععات
الواردة في لذا البحو.
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التكااااااوين المهنااااااي :ظلععععععت من ومععععععة التكععععععوين المهنععععععي تشععععععكو اشععععععكاالت عميقععععععة المهععععععا

افتقععععععار تصععععععور متكامععععععل لمن ومععععععة تنميععععععة المععععععوارد البشععععععرية تحععععععدد الععععععداف التكععععععوين المهنععععععي
وموقععععععععه صعععععععلب المن ومعععععععة التربويعععععععة ال بعيعععععععدا عنهعععععععا او بمععععععععزل عنهعععععععا .لقعععععععد ادى العععععععربط
المعكععععععوس والمختعععععععل بعععععععين من ومععععععة التكعععععععوين معععععععن نا يععععععة ومخرجعععععععات االنقطعععععععاع المدرسعععععععي
والرسعععععوب معععععن نا يعععععة اخعععععرى العععععى تحويعععععل االنقطعععععاع والفشعععععل المدرسعععععي العععععى مقدمعععععة لعععععدخول
ععععععالم المهععععععن والمهعععععارات فععععععي الوقعععععت الععععععذي كعععععان مععععععن المفعععععروض ان يحععععععدث العكعععععس تمامععععععا
يععععععو كشععععععفت الدراسععععععة الميدانيععععععة ان 00بالمائععععععة مععععععن رواد التكععععععوين المهنععععععي قععععععد جععععععاءوا فععععععي
الغالب على خلفية االنقطاع المدرسي.

-0

الاااااااازمن المدرسااااااااي :ثمععععععععة تجععععععععاوب مبععععععععدئي مععععععععع ن ععععععععام الحصععععععععة الوا ععععععععدة اال أن

تحف ععععععات عديععععععدة تسععععععجل أيضععععععا بخصععععععوص البععععععدائل المتا ععععععة لتنفيععععععذ مثععععععل لععععععذا اإلصععععععالح.
يتجععععععاوز مفهععععععوم الععععععزمن المدرسععععععي الخريطععععععة الزمنيععععععة المن مععععععة للمواسععععععم الدراسععععععية ا يععععععرتبط
ارتباطعععععا وثيقعععععا بكعععععل اال عععععداث والتفعععععاعالت التعععععي تحعععععدث تغييعععععرات فعععععي الزمعععععان والمكعععععان دون
ان تخضعععععع تلععععع الخريطعععععة للتحيعععععين وبالتعععععالي فعععععان كعععععل المعطيعععععات العععععواردة فعععععي لعععععذا العمعععععل
الميداني تفيد ان زمنا كبيرا يهدر عند كل موسم دراسي.
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