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 تقديم

والتي تشمل املوارد    (les inputs) بوي بمؤسسات التربية والتكوين بتعدد املدخالتتميز تدبير الشأن التر ي

األمر الذي يستدعي ضبط املتوفر منها    البشرية، املعطيات التربوية، البنيات املادية واملوارد املالية املخصصة...

تربوي قائم على توظيف    وحسن استثماره، وفي نفس الوقت استشراف الحاجيات املستقبلية بناء على تخطيط 

آليات وأدوات علمية دقيقة. هذه الحاجة هي األصل في ضرورة امتالك مدبر املؤسسة ملبادئ التخطيط وأدوات  

 اإلحصاء التربوي مع القدرة على التتبع والتقويم لالرتقاء بجودة األداء الفعلي باملؤسسة. 

التربوي  ت اإلحصاء  مجال  في  التربوية  اإلدارة  بمسلك  املتدربين  الطلبة  تكوين  املجزوءة  هذه  ستهدف 

استراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي إلصالح  والتخطيط، في إطار 

كفايات املهنية  الاملنظومة التربوية املرتكزة على تأهيل املوارد البشرية من خالل إعطاء نفس جديد لتحسين  

إرساء نظام خاص لتكوين هذه الفئة وخاصة في مجال    وعليه، فإن.  ألطر اإلدارة التربوية باملؤسسات التعليمية

اإلحصاء التربوي والتخطيط، يعتبر دعامة أساسية للرفع من القدرات في تدبير شؤون املدرسة املغربية والرقي  

 بها إلى مصاف املؤسسات املساهمة في التنمية والضامنة للجودة واملردودية والنجاعة املطلوبة. 

تندرج   اإلطار  هذا  مبادئ  في  من  مجمــوعــة  املتدربون  الطلبة  تعرف  منها  يتوخى  التي  املجزوءة  هذه 

التخطيط التربوي وأهميته في تدبير املؤسسات التعليمية بعد تحمل املسؤوليات، وما يتصل بذلك من القدرة  

لبنيات املادية  على تجميع املعطيات اإلحصائية املتعلقة بمختلف اإلمكانات املتوفرة، سواء املوارد البشرية، ا

أو املعطيات اإلحصائية املتعلقة بأعداد املتمدرسين وحركيتهم. ثم القدرة على تبويبها وتحلليها وتأويلها اعتمادا  

الشأن   في  والفاعلين  املتدخلين  انتظارات  مراعين  وتبصر،  بكفاية  مناسبة  إحصائية  ومقاييس  أدوات  على 

التي   املرجوة  األهداف  تحقيق  وبغية  في ضوء  التربوي،  من مستجدات  واكبها  وما  التربوية،  املنظومة  ترومها 

 أوراش التجديد واإلصالح املنشودة.  

 

 إرشادات منهجية 

يعتبر التخطيط واإلحصــــــاء التربويين إحدا الرألائز األســــــاســــــية التي تســــــاعد في عقلنة وترشــــــيد مختلف  

ــات التعليمية  العمليات التي تهتم بتدبير املوارد وتحديد الحاجيات املرتبطة بالشــــــ  أن التربوي عموما وباملؤســــــســــ

على الخصـوص سـواء ألانت على مدا عدة سـنوات او سـنة واحدة أو بشـكل يوما. كما يلعخ التخطيط وتوافر  

البيانات واملعطيات اإلحصــــــائية الدقيقة دورا حاســــــما في بلورة املشــــــار ع وحســــــن توزيلها في أفق الرفع من جودة  

 لتعليمية. إن تحقيق األهداف املتوخاة من هذه املجزوءة الفرعية يتطلخ:التربية والتكوين باملؤسسات ا

القيام بعمليات تنسـيق مسـتمرة ومواكبة مع جميع املتخصـصـين والفاعلين التربويين واملصـاله والهيئات   -

 املهتمة بموضوع التخطيط التربوي إقليميا وجهويا.
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العمــــــل على - التعلم الوظيفا، وذلــــــك من خالل  املفــــــاهيم    التمركز حول  في   واملعــــــارفربط  املتضـــــــــــــمنــــــة 

عملية مســـتوحاة من املحيط املدر ـــلي و التربوي و بإعمال تقنيات    تكوينية ووضـــعياتاملجزوءة بأنشـــطة  

 باقي األطر املتدربة.  التشارألا معبيداغوجية نشطة تزاوج بين التعلم الذاتا والعمل 

ـــــمية،    أن تؤخذ بعين االعتبار املوارد املتوفرة باملركز من - ــة ووثائق تربوية ورســـــــ ـــ ـــــصـــــــ مراجع علمية متخصـــــــ

 ووسائل معلوماتية وبحوث ميدانية وغيرها من املعينات واألدوات املتوفرة.

ـــــطة   - ـــــعيات وأنشـــــــ ـــــتجيخ لوضـــــــ ــتثمار وتدبير معينات التعلم والتكوين بحيث تســـــــ ـــ ـــــن اســـــــ العمل على حســـــــ

 التكوين الواردة باملجزوءة.

والتخلي عن فكر  - البيــــــداغو ي  بــــــالفريق  ــــــرالعمــــــل  كمورد ميســـــــ املكونسة   واعتبــــــار  الفردي  العمــــــل  سة   ة 

ــتر و  ــع اســـ ــترك  امســـــهلسة  في عمليتي التكوين و التعلم، األمر الذي يتطلخ من جهة وضـــ تيجية للعمل املشـــ

ــــــار مختلف املجزوءات التكوينية األخرا و التي لها   ــــــتحضـــــــ ــــــواء في التعامل مع محاور املجزوءة أو باســـــــ ســـــــ

ــــــــاء ال ــاطعـــات مع مجزوءة اإلحصـــــــ ــادي  تقـ ــالي و املـ ــالتـــدبير املـ ــة بـ ــا املرتبطـ ــــــــة منهـ ــاصـــــــ تربوي والتخطيط وخـ

 .TICE(Technologies de l'Information et de la Communication en Education)و

ــــــتعمـال زممي مرن ومتحرك يراعي منطق العمـل بـاملقـاربـة املجزوءاتيـة والـذي تتظـافر   - ــــــرورة اعتمـاد اســـــــ ضـــــــ

 داريين ومكونين ومتدربين.فيه جهود ألل الفاعلين باملراز من إ

ــار إليها في وضـــــعيات التكوين، حت    - ضـــــرورة تنو ع اختيار الوضـــــعيات التطبيقية موضـــــوع األنشـــــطة املشـــ

ـــــــــائيــــة الواردة   ــــــمــــل جميع مجــــاالت التخطيط التربوي وبتوظيف مختلف املفــــاهيم واألدوات اإلحصـــــــ تشـــــــ

 باملجزوءة.

ــا يقبـــل التحســـــــــــــ  - ــا ومرنـ ــازا مفتوحـ ــار  تعتبر هـــذه املجزوءة إنجـ ــة ل طـ ــة املهنيـ ين والتطوير ضـــــــــــــمن املرجعيـ

 اإلداري.

 الكفاية املستهدفة 

كا ألدوات اإلحصاء وآليات التخطيط التربوي، قصد توظيفها في  في نهاية املجزوءة، يصبح املتدرب متمل

توفير البيانات واستخالص املؤشرات التربوية، واستثمارها في مختلف جوانخ التدبير اإلداري والتربوي واملادي  

 .واملالي للمؤسسة التعليمية

 أهداف املجزوءة 

 تعرف مفاهيم ومبادئ اإلحصاء والخريطة املدرسية والتخطيط التربوي، وأهميتها في مجال التربية والتكوين؛   -

 التمكن من تجميع البيانات وتبويبها ومعالجتها إحصائيا إلنتاج مؤشرات تربوية؛  -

  القدرة على توظيف املؤشرات التربوية املختلفة في املمارسة التدبيرية. 
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 التخطيط التربوي:املحور األول: 

يعتبر التخطيط ركيزة أساسية لكل عمل واعد، وعصخ ألل تنظيم أو مؤسسة طامحة للنجاح والتميز؛  

انبثاق  حيث   مع  عشر  التاسع  للقرن  الثانا  املنتصف  منذ  الخدمات  وقطاع  اإلدارة  ظهور  التخطيط  رافق 

مقننة، علمية  بطرق  املالية  ومؤسساتها  إدارتها  لعقلنة  سعت  التي  الرأسمالية  وضع    املجتمعات  على  تعتمد 

. وقد تطور مفهوم التخطيط ومر  ومكانا ،زمانا وتحديد ،وخطوات ،مراحلالخطط والبرامج وتنفيذها وفق  

من   حيوي  وعنصر  اإلدارة  من  مهم  "جزء  عام  بشكل  فيعـد  واألسس،  املبادئ  حيث  من  متعددة  بمراحل 

اإلمكانيات املتاحة، عبـر    ا حسخعناصرها، يستخدم للوصول إلى أهداف مستقبلية يراد تحقيقها ويتم تنفيذه

إدراك املـستقبل وتهيئة مستلزمات التعامل معه". نالحظ إذن أن مفهوم التخطيط جاء ألأحد وظـائف اإلدارة  

العامة التي تنظم املؤسسات مواردها في إطاره، وتسعى إلى تنفيذ أعمالها وفقا ألهداف وضعت في سياق عملية  

 . 1التخطيط 

لى خدمات األنظمة التربوية واإلقبال املتزايد على التمدرس سفي إطار: التعميم، ضمان  مع تزايد الطلخ ع

تكافؤ الفرص، تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية، حق من حقوق اإلنسان، ذوي الحاجات الخاصة، تأهيل  

في املجال    األسمال البشري...  ، وتضخم حجم اإلنفاق العموما املخصص للقطاع، أصبح اعتماد التخطيط

التربوي عنصرا أساسا وضرورة ملحة في ألل السياسات والتوجهات الحكومية املتبعة. وذلك لضمان تدبير ناجع  

لقطاع التربية وفق اإلمكانات والطاقات املتوفرة، واملتميزة أصال بمحدوديتها وهشاشتها وصعوبة الحصول على  

. أمام هذه  للقيود املالية السائدة من قبل املمونين واملانحيناملوارد املالية الكافية للمنظومة التربوية في ظل  

على مدبري وصانعي السياسة التربوية، إعداد واقتراح خطط باالعتماد على معطيات معلومات  الوضعية، فإنه  

امليزانية   من  التربية  قطاع  نصيخ  على  والدفاع  التمويل  على  الحصول  من  التمكن  أجل  من  ومحددة  دقيقة 

 ذلك من خالل: العامة، و 

توفير ونشر بيانات ومعطيات إحصائية موضوعية، دالة وسهلة للقراءة والتفسير سعلى شكل مؤشرات   * 

 للفاعل السيا لي واالقتصادي واملجتمعي. 

دونما*   للمدارس  الفعلي  الواقع  ضبط  لضمان  املناسبة  األدوات  وتوظيف  بلورة  على  او  تهويل القدرة 

 ظمة التربوية بشكل عام واستشراف حاجياتها املستقبلية. تضخيم، ومتابعة كيفية عمل األن

املدر لي  *   التعليم  قطاع  داخل  نجاعة  أكثر  وتدبير  بغرض  تخطيط  املتوافرة  والطاقات  اإلمكانات  وفق 

 ، وربط التعليم والتكوين بالتنمية وحاجات املجتمع.  coût/bénéficeالرفع من املردودية وفق مبدأ 

 

 

 

  

 
1-Hussey, David, "Corporate Planning: Theory and Practice", Pergamon Press, Oxford ,1982. 
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   مفهوم التخطيط التربوي : أوال

س ألومبس  يلي 1970Coombsيعرف  كما  التربوي  التخطيط  النسقا  1   للتحليل  تطبيق  عملية  "هو   :

العقالنا ملسار التنمية التربوية بهدف جعل التربية أكثر فعالية في تحقيق حاجات وأهداف املتعلمين واملجتمع".  

التي يس  يهتم باملستقبل من خالل الدروس  التربوي  التخطيط  تخلصها من املاضلي... وهو  ويضيف قائال: "إن 

إليها وعن   الوصول  أيضا عن كيفية  بل  يتخذها،  التي  الوجهة  بالتساؤل فقط عن  يكتفا  مسار متواصل، ال 

 أفضل السبل املحققة لذلك''.

: "تحويل الغايات واملقاصد واألهداف، التي تم رسمها إلى مرام سكمية  2فيما يعرفه عبد الكريم غريخ بأنه 

مج ومشروعات، مستخدما بوجه خاص السيما في ما يتعلق بالجوانخ الكمية للتخطيط التربوي،  غالبا  وإلى برا

طرائق وتقنيات حسابية معينة، والسيما في اإلسقاطات والتنبؤات؛ بحيث يتم تحديد الصورة الكمية العددية  

حل التعليم وأنواعه   للنظام التربوي خالل سنوات الخطة: سواء في ما يتصل بأعداد الطالب سموزعة على مرا

أو أعداد املعلمين واإلداريين أو أعداد الصفوف، أو فيما يتصل باألبنية والتجهيزات املدرسية، أو فيما يتصل  

بكلفة الخطة وتمويلها، سواء ألانت تلك من مقومات النظام التربوي ومدخالته أو مخرجاته، هذا إضافة إلى  

الكيفية تحديدا دقيقا وكم املراما  التربوي  تحديد  التخطيط  به عملية  يمكن ذلك. وأهم ما تتصف  يا حيث 

وعن طريق إعادة النظر في شرائحها السنوية،   هذه، مرونتها عن طريق مراجعتها دوما وتقييمها أثناء التطبيق،

 ."ثم عن طريق تقييمها الختاما الذي يؤخذ في االعتبار عند إعداد الخطة املوالية

، أن التخطيط التربوي هو رسم السياسة التربوية والتعليمية التي تمكن يتضه من خالل هذه التعاريف

باعتماد لها  املناسبة  الحلول  وتحضير  مواجهتها،  املتوقع  واملشكالت  التربوي  النظام  باحتياجات  التنبؤ   من 

بهدف   والتعليم  التربية  مجاالت  في  والعقالنا  املنهجي  الفرد، وأهداف  حاجيات،  وتلبية    ،تطويرهماالتحليل 

يتوقف على واملجتمع التخطيط  أن فعل  يؤكد  الذي  العقالنا  ينتمي لالتجاه  التربوي  التخطيط  . وبذلك فإن 

التيهئ العقالنا لألفعال املستقبلية. كما يعتبر التخطيط التربوي عملية منظمة مرنة ومحددة زمنيا، تقوم على 

ا وضع  في  نتائجها  استثمار  أجل  من  الشاملة  التحليلية  الكمية  الدراسات  الصورة  وتحديد  املناسبة  لخطة 

 والنوعية التي ينبغي أن يكون عليها النظام التربوي بعد االنتهاء من تنفيذ الخطة. 

 

 التربوي  التخطيطأهمية : ثانيا

اإلستراتيجية   في  التربوي  النظام  مكانة  تحديد  في  دور  من  له  ملا  نفسه،  التربوي  التخطيط  فرض  لقد 

  ):2006سرمزي أحمد عبد الحي  إبراز أهمية التخطيط التربوي من خالل العناصر التالية  التنموية الشاملة، ويمكن  

 
1 - P. Coombs, Qu’est ce que la planification de l’éducation, 1 UNESCO ; Institut International de Planification de l’Education, 

Paris 1970. 

البيدا  -2 واملفاهيم  املصطلحات  في  موسوعي  معجم  التربوي؛  املنهل  الكريم.  عبد  عالم  غريخ،  منشورات  والسيكولوجية،  والديداكتيكية  غوجية 

 .2006التربية، الطبعة األولى، الدار البيضاء املغرب، 
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بمجاالته   دوره اإليجابا في التعرف على إمكانات املجتمع املعنوية واملادية والبشرية، وتشخيص الواقع -

 املختلفة، االقتصادية واالجتماعية والثقافية...؛

 حاجات املجتمع؛ والتعليمية، وترتيبها حسخ األولوية التي تمثلها فيتحديد األهداف التربوية  -

 زمنية محددة؛ ترجمة األهداف إلى خطط ومشروعات وبرامج تربوية وتعليمية في آجال -

عقلنة االختيار بين البدائل املتوفرة في البرامج والوسائل واإلجراءات املتاحة لتحقيق متطلبات تنمية   -

 مع اإلمكانات واملوارد املتاحة؛ املجتمع، وبما يتناسخ 

يمكن من رسم السياسة التعليمية بكامل صورتها بمراعاة املعطيات السكانية واإلمكانات االقتصادية   -

 .واالجتماعية وأوضاع الطاقة العاملة، وذلك من أجل تنمية الرأسمال البشري الذي هو أساس ألل تنمية وتطور 

واستدراك مكامن الخلل  رات واالتجاهات التربوية املعاصرةتمكين النظام التربوي من مسايرة التطو  -

 التي وقعت في املاضلي؛

 تمكين النظام التربوي من مجاراة التقدم والتغير السر عين الحاصل في املجاالت األخرا؛  -

االقتصاد في الجهد والوقت واملال، والرفع من املردودية ومعدل النمو، نظرا لدوره في تجنيخ التداخل  -

تحديد دور ألل األجهزة القائمة على التعليم، دون تداخل   د املضاعف، حيث يمكن التخطيط الجيد منوالجه

 بينها في القيام باملهام املنوطة بها؛ 

تحقيق الرؤية الشاملة ملختلف متطلبات التنمية، وهذا من خالل التنسيق الذي يقوم به املخططون   -

 .تعليمي أو غيره من املجاالتمع مختلف الجهات واألجهزة سواء في املجال ال

ومنها   - املطروحة،  للمشكالت  شاملة  حلول  وتقديم  ومستوياته،  التعليم  أنواع  بين  التكامل  تحقيق 

تحقيق التوازن بين أسالك التعليم، وبين فروع التعليم النظري والتطبيقا وبين الخدمات التعليمية في مختلف  

 .والكيف..املناطق، أو بين الذألور واإلناث، وبين الكم 

 التربية  التخطيط في أنواع : ثالثا

توجد تصنيفات متعددة ألنواع التخطيط التربوي والتي تختلف حسخ املعايير املعتمدة في ذلك. فنجد 

مثال حسخ البعد الزممي: التخطيط القصير املدا والتخطيط املتوسط املدا والتخطيط البعيد املدا، أما  

ط اإلستراتيجي، التخطيط التقمي ثم التخطيط اإلجرائا. وفيما يلي مميزات  إذا اعتبرنا بعد األثر فنجد التخطي

 وخصائص بعض هذه األنواع:  

: تم اعتماده خالل فترة الستينيات، ويرتكز على تقنيات التخطيط الكمية املعنية  التخطيط التقليدي -

الالزمة  املدخالت  ألأدواles inputsس  بتحديد  بها  واملرتبطة  التكلفة  لتوقعات  و    رئيسية،  تميز  ت 

  وبصرامته في التقيد بتنفيذ ما تم برمجته والتخطيط له. وفي وقت الحق، انتقد هذا املنحى  statiqueبجمودهس

وعدم   التوزيل،  عملية  أثناء  الناشئة  وللعقبات  التنفيذ  على  للقدرة  الكافي  االهتمام  إيالء  لعدم  التخطيط  في 

لنسبة لهذا النوع من التخطيط، التتبع والتقييم يتمثل بشكل رئيسلي إمكانية التعديل أثناء مرحلة التنفيذ. با
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في التدقيق على مدا االلتزام بخطط العمل املوضوعة وكذلك في احترام جداول اإلنفاق؛ ارتبط هذا النوع من  

 التخطيط بمرحلة التدبير املركزي لقطاع التربية. 

ى تصورات وأولويات استراتيجية تعمل على  : وينبمي التخطيط االستراتيجي علالتخطيط االستراتيجي -

تعبئة جميع الفاعلين لتجسيد سياسة الدولة داخل القطاعات الحيوية، ويروم إحداث تغيير نوعي في املؤسسة  

.  ويختلف التخطيط االستراتيجي عن التخطيط التقليدي في ألونه 1وتمارسه اإلدارة العليا وتأثيره بعيد املدا

لتنفيذ والنتائج، فهو تخطيط مرن يقوم على إشراك الفاعلين اآلخرين. والبعد االستراتيجي  ينبمي على التغيير وا

للمخطط أن يراجع باستمرار األهداف واألولويات تبعا للتغييرات الحاصلة في املحيط على   للتخطيط يسمح 

ضت نمط التعليم  حصل أثناء الجائحة التي فر  جميع املستويات، اقتصادية، سياسية أو اجتماعية سمثال ما

 عن بعد وما يتطلبه من ضرورة توفير إمكانيات لوجيستيكية متمثلة في الحواسيخ ومنصات التواصل.... ؛

: يعمل على وضع إطار لتنفيذ االستراتيجية على شكل اسقاطات مالية وإحصائية  التخطيط اإلجرائي -

إحصائي معطيات  إلى  يحتاج  وهو  يومية.  عملية  وتدابير  مفصلة  جيد  ملموسة  ورصد  دقيقة  ورقمية  ة 

لالحتياجات وأيضا التعرف على طرق التقويم املساعدة على معرفة مدا تحقق األهداف. و عد هذا النوع من  

 التخطيط من اختصاص املدبرين املحليين.

 

 مراحل التخطيط التربوي : رابعا

 تتطلخ عملية التخطيط التربوي اعتماد املراحل التالية:

: هي أول عملية في التخطيط التربوي تهدف إلى تشخيص واقع النظام التربوي بالعمل  التشخيص  -4.1

على رصد موارده وسيرورة تطوره ونتائجه واملعيقات التي حالت دون تحقيق أهدافه. وهي عملية تنطلق  

واإلمكانات   املعطيات  معرفة  هو  التشخيص  من  الهدف  ألن  اآلن؟   نحن  أين  هو:  محوري  سؤال  من 

مدا  املتوف وما  الكبرا  واالقتصادية  السياسية  بالتوجهات  التعليمي  النظام  عالقة  باستحضار  رة 

املدر لي  التعداد  على  املعطيات  اقتصار  عدم  املنشودة. ضرورة  التنمية  حاجيات  لتحقيق  استجابتها 

وأدو  املدرسين   فقط  سليس  املتوفرة  البشرية  واملوارد  والتمويل  التكاليف  بيانات  لتشمل  ات  السنوي، 

أجل   املدر لي من  التعداد  بيانات  مع  دقيق ومتسق ومتوافق  بشكل  تخزينها  العمل على  مع  املتعلمين، 

التربوي وتحيين  باإلحصاء  املرتبطة  العمليات  املناسبة. وتعد  القرارات  اتخاد  في  القدرة على استثمارها 

املعلوما التطبيقات  بها عبر  القيام  يتم  التي  باملؤسسات  الخاصة  أهم    Gresaو   Esiseتية  املعطيات  من 

 اآلليات املعتمدة في توفير البيانات الالزمة لتشخيص واقع املؤسسات التربوية. 

بعد مرحلة التشخيص، تأتا هذه املرحلة التي تمكن من التحقق من  القيام بالتحليل والدراسات:    -4.2

ما  وهو  واملؤشرات،  املتغيرات  بين  املوجودة  التع االرتباطات  على  املرتبطة  يساعد  واملشاألل  القضايا  في  مق 

 
 2012، جنيف املتحدةالتخطيط االستراتيجي في األمم تقرير 1
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 باملنظومة واستباق حلول لها.

 وتتطلخ الدراسات والتحليل االعتماد على خطوتين أساسيتين هما: 

تحديد مجاالت البحث بالرجوع إلى تحليل النسق الداخلي والخار ي للنظام التعليمي وأيضا معرفة   ✓

 إشكالياته الكبرا؛ 

وا ✓ املالئمة  البحث  منهجية  تهم اختيار  قد  والتي  املصاغة،  الفرضيات  من  التحقق  على  ملساعدة 

متغيرين أو أكثر والتي تحتاج إلى استعمال اإلحصائيات الرياضية. لهذا فالتكوين في هذا املجال يكون ضروريا  

لتأهيل املخطط التربوي للقيام بدراسات علمية دقيقة يستثمر فيها مناهج البحث في العلوم االجتماعية وكذا  

 ي اإلحصاء والديموغرافيا؛علم

: تعتبر من أهم مراحل التخطيط التربوي، فهي املرحلة التي توظف فيها املعطيات  بلورة خطة تربوية  -  4.3

وتتضمن   .التي تم تناولها في املرحلتين السابقتين، وفي نفس الوقت ألل مؤشرات نجاح أو فشل املراحل املتبقية

أل  ثم طرح  الكبرا والسياسة  تحديد األولويات وترتيبها،  التوجهات  بمراعاة  العملية  االقتراحات واإلجراءات  ل 

 التربوية املعتمدة في ظل املوارد البشرية واملالية التي تتطلبها عمليتي األجرأة والتنفيذ.  

: إن التنفيذ الناجه لخطة القطاع التربوي مرتبطة بقدرة نظامها  تصميم نظام للتتبع والتقييم  -  4.4

ة والتقييم حيث أصبح التتبع والتقييم ملراحل تنفيذ خطط القطاع التربوي أكثر تعقيدا وتشابكا،  على املتابع

يستوجخ اعداد تقارير دورية عن مدا التقدم الحاصل في تنفيذ الخطط وصرف االعتمادات املالية املخصصة  

قييم األثر والتي يجخ ان تعتمد  وكذلك إعداد تقارير االنجاز السنوية للمخرجات والنتائج املحققة بما في ذلك ت

 . على مؤشرات وأدوات قياس دقيقة

: وذلك من خالل تحديد الحاجيات من املوارد  Budgétiser le planتحديد كلفة تنفيذ املخطط    -  4.5

التي تقترحها، وألل ما تضمنته من وسائل   الهياألل واملبانا الجديدة  البشرية الذين تشملهم الخطة، وتحديد 

 وبشرية التي تحتاج إلى تمويل حت  يتم تجسد تنفيذ وتوزيل الخطة على أرض الواقع. مادية 

اإلنجاز  -  4.6 مراحل  وتقييم  من  تتبع  مكنت  التي  األنشطة  ومختلف  املحققة  النتائج  تحديد  عبر   :

 الوصول إليها. 

 وتتم خطوات تقييم التخطيط في ثالث محطات: 

جمع املعطيات أسا لي لعملية التتبع. فأثناء بلورة خطة استراتيجية، توضع العديد من املؤشرات التي  -

 مدا تحقق األهداف؛   القياس ومعرفةتساعد على 

ملعرفة هل تحققت األهداف املتوخاة، وإذا      réajustementتحليل املعطيات والقيام بعملية الضبط   -

 فيعاد النظر في املؤشرات؛  ألان هناك تأخر في تحقيق األهداف،

 ، والهدف منها هو إدخال التعديالت أثناء تنفيذ الخطة.réévaluationإعادة التقييم -
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 الخطاطة التالية تلخص اهم مراحل عملية التخطيط التربوي. 

 

يمكن التخطيط من تحديد األهداف املستقبلية ملؤسسة ما والوسائل الالزمة لتحقيقها والخطوات   •

 ات التي ينبغي اتخاذها للوصول لهذه األهداف؛ واالجراء

 يمكن التخطيط من اإلجابة على االسئلة التالية:  •

 ؟ 0Sما هو الوضع الراهن للتنظيم ساملؤسسة : الوضعية  –

   1Sماذا نريد أن نحقق؟ الوضعية  –

الوضع   – إلى  املؤسسة  تنقل  التي  والعمليات  اإلمكانيات  وماهي  اإلجراءات،  تنفيذ  عن  املسؤول  من 

 ؟ املأمول 

   1Sو  0Sسالفرق بين  تقييم الفرق بين الوضع الراهن والوضع املأمول؟ –
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 اإلحصاء التربوي ور الثاني: املح

 ءمدخل لعلم اإلحصاأوال: 

 أهميته ومراحله. اإلحصاء، تعريف –

اإلحصاء:   ✓ علم  مصطله  مفهوم  استعمال  الرياضيات    Statistikيرجع  عالم  إلى  مرة  أول 

فيما عرف استخدامه في فرنسا بحوالي قرن من بعد حيث تم اعتماده    ،.Achenwall G 1717)-(1772 األملانا

الفرنسية سنة   األألاديمية  قبل  من  يشمل مجموع 1835رسميا  الرياضيات  فروع  من  فرع  باإلحصاء  يقصد   .

 وبعد ذلك تحليلها، تفسيرها  وتقديمها تنظيمها الكمية، ثم البيانات  الطرق واإلجراءات التي موضوعها جمع 

املساعدة  النتائج  ص واستخال  أجل  العلوم   القرارات اتخاذ  في من  من  حاليا  اإلحصاء  علم  يعتبر  املناسبة.   

املجاالت،  مختلف  في    تطبيقاته  نجد  حيث  األخرا،  العلوم  باقي  مع  وتداخال  استخداما  األكثر  الحديثة 

 ...االقتصاد، الطخ والصيدلة، الديمغرافيا، التربية، علم االجتماع، علم النفس

فإذا ألان تاريخ ظهور مفهوم اإلحصاء بدأ من حوالي قرنين فإن توظيفه يعود إلى مراحل قديمة من تاريخ  

عدد  -البشرية حيث ارتبط بالجانخ الخاص بالعد و تجميع املعطيات العددية عن واقع معين سعدد السكان

وعندما نتكلم عن اإلحصاء    Les statistiques.  وهذا ما يصطله عليه حاليا باإلحصائيات     ...املمتلكات-الجنود

La statistique   ال نعم  بذلك املعطيات  اإلحصائية ،les statistiques   وإنما نقصد املنهج العلمي أو الطريقة .

هيئتها للمساعدة في اتخاذ القرارات  التي تهتم بجمع وحفظ املعطيات اإلحصائية بأسلوب يسهل قراءتها ومن ثم ت

 . أو استخراج املعلومات املرتبطة بالظاهرة محل الدراسة

العاملا في إبراز أهمية وضرورة التعامل مع   االقتصادي  تطور تكنولوجيا املعلوميات، واالنفتاح ساهم   

علم اإلحصاء ألونه العلم البيانات بأسلوب يضمن حصرها والتحكم فيها، مما ألان له األثر املباشر على تطور  

الذي يحقق تلك الغاية. وقد ألان ل حصاء دور كبير في تطور وتقدم العلوم االجتماعية والتربوية والنفسية،  

سواء في مرحلة تجميع املعلومات والبيانات املرتبطة بالظاهرة املدروسة أو لتفسير نتائج الدراسات واألبحاث  

 ية املناسبة. وتوجد تعاريف كثيرة ومتعددة ل حصاء منها: بعد تحليل البيانات بالطرق اإلحصائ

ل   - العلمية  1G. Legrisجورج لوكريس بالنسبة  الدراسة  إلى  تهدف  التي  الطرق  . "اإلحصاء هو مجموع 

لبيانات مرتبطة بميزة ما، من خالل تجميع املعطيات، تكوين جداول وإنشاء تمثيالت مبيانية، ... اعتمادا على 

في جمع  املالحظات املسجلة حول ظاهرة ما في مجتمع قابل للعد". وهناك من يعرفه ب العلم الذي يبحث في  

 ؛ انات وتنظيمها وعرضها وتحليلها واستقراء النتائج واتخاذ القرارات بناء عليهاالبي

العلم الذي يوفر لنا جملة من املبادئ والقوانين والطرق العلمية  : "2مروان عبد املجيد أما بالنسبة ل  -

عميمات والتوصل  املختلفة لجمع البيانات وتبويبها وتلخيصها وعرضها وتحليلها ثم استخالص االستنتاجات والت

 
1 - Georges Legris, Statistique pour économistes, ECONOMETRIE, MA (1), 1987.  

 .2000، األردن ، عمان ، دار الفكر، اإلحصاء الوصفا واالستداللي مروان عبد املجيد، -2

https://www.leslibraires.fr/personne/personne/georges-legris/2103996/
https://www.leslibraires.fr/serie/statistique-pour-economistes/8155/
https://www.leslibraires.fr/serie/statistique-pour-economistes/8155/
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 إلى أحسن القرارات لحل املشاألل املختلفة على أساس من التحليل العلمي للبيانات املتاحة". 

ينقسم علم اإلحصاء إلى نوعين رئيسين، ويختلف هذان النوعين عن بعضهما البعض من حيث  

 األدوات اإلحصائّية املستخدمة وطبيعة النتائج املتوصل إليها.

كن تعريف اإلحصاء الوصفا أنه األداة اإلحصائية التي تجعل من املمكن إعطاء  يماإلحصاء الوصفي:   ▪

معم  أو شرح للمعلومات التي تم جمعها حول ظاهرة ما. إنه يجعل سلسلة من املالحظات أكثر وضوًحا و سمح  

لى بتحديد الخصائص األساسية املخفية في كتلة من البيانات. لذلك نحصل، من خالل اإلحصاء الوصفا، ع

 صورة موجزة ومبسطة للواقع، وملخص إحصائا يميز األساسيات املرتبطة بالوضعية.

   .Gérald Baillargeon- techniques statistiques – Edition SMG – 1984س

املبيانية والتمثيالت  الجداول  استعمال  على  الوصفا  اإلحصاء  املعامالت    يعتمد  بعض  وتوظيف 

 واملقاييس لتمييز ووصف الظاهرة املدروسة. 

La statistique descriptive met l’accent sur l’utilisation des représentations graphiques et de  

certaines mesures caractérisant l’essentiel d’une situation . 

االستداللي ▪ إلى  Statistique inférentielleاإلحصاء  الوصول  بكيفية  اإلحصاء  من  النوع  هذا  يهتم   :

من   انطالقا  معين،  إحصائا  مجتمع  أفراد  بها  يتسم  التي  الخصائص  من  مجموعة  استنباط  أو  استنتاج 

مأخوذة من مجتمع الدراسة. أي انه يهدف إلى التعميم من العينة إلى املجتمع،   Echantillon خصائص عينة

الذي يقوم على االستدالل عن هذا املجتمع، حيث  وم النوع من اإلحصاء  بهذا  تأتا الحاجة لالستعانة  ن هنا 

يحاول الوصول إلى قيم عددية تدل على صفات املجتمع الكلي، باستخدام البيانات الخاصة بالعينة املسحوبة  

 :1كما يلي    Monga &Sabin Lessardو عرفه  بنظرية االحتماالت، منه. وارتبط هذا النوع من اإلحصاء 

"La statistique inductive ou inférence statistique permet les généralisations et les prévisions, d’où 

son grand intérêt théorique et pratique " 

 

 أهمية اإلحصاء في املجال التربوي:ثانيا: 

يستخدمها   التي  األساسية  العلوم  بهدف  يعد اإلحصاء من  التربوي  املجال  في  واملتخصصون  الباحثون 

ن فاعلية تدبير البيانات واإلحصاءات التربويـة  دراستها وتفسير نتائجها بطرق علمية دقيقة. إذ أو   توفير البيانات

واملعنيين  اإلدارة  لتزويد  عنه  غم   ال  أساسا  تشكل  املناسخ  الوقت  في  باستمرار  املوثوقة  املعلومات  وتوافر 

ن بالتطور املستمر عن مدا االنجاز في اآلداء وتحقيق األهداف والتقدم في استخدام املوارد املالية  الرئيسيي

. و عد نظام تدبير البيانات  اوالبشرية املرصودة وكذلك عن مدا تنفيذ األنشطة املخطط لها أو التي تم إنجازه

 
1Monga&, 1993Dunodavec exercices et corrigés, Sabin Lessard, Statistique: concepts et méthodes   
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املتابعة والتقييم الفعالين مما يعطا صورة واضحة  اإلحصائية املصدر األهم لبناء نظام مؤشرات تمكن من  

 عن النجاحات واإلخفاقات في خطة تطوير التعليم التي تشمل ظروف النجاح والفشل والدروس املستفادة. 

 مراحل الدراسة اإلحصائية  ✓

يبحث علم اإلحصاء في أساليخ جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها من خالل مجموعة الطرق الرياضياتية  

وتهدف هذه العملية إلى وصف متغير أو مجموعة من املتغيرات من خالل مجموعة معطيات مرتبطة    .البيانية  أو

على   تعمم  مناسبة  قرارات  إلى  لتتوصل  والتحليل  الدراسة  خالل  من  العملية  هذه  وتتطور  الدراسة،  بعينة 

 ة في الخطاطة التالية: ويمكن تلخيص مراحل الدراسة اإلحصائي  .املجتمع الذي أخذت منه هذه العينة

 

العددية: هي مرحلة جمع املعلومات  Collecte des donnéesجمع املعطيات • انطالقا من    واملعطيات 

مشاهدات للواقع أو أبحاث ميدانية أو من مصادر موثوقة؛ ألاملصادر الحكومية، أو الهيئات املختصة دولية  

 من مسه الكل؛ ألانت أو وطنية. ويمكن الحصول على البيانات من خالل 
ً
 أخذ عينة من املشاهدات بدال

البيانات • بالجداول  تنظيم  سّم  
ُ
ت خاصة  جداول  ضمن  املشاهدات  وتنظيم  ترتيخ  مرحلة  وهي   :

اإلحصائية، أو يمكن تنظيمها على شكل رسومات بيانية، وذلك بهدف تسهيل عرضها ومعالجتها باعتماد أدوات  

 ووسائل رياضياتية؛ 

نتائج عددية عن طريق معالجة    :املعالجة الرياضياتية • إلى  التي يتم من خاللها الوصول  وهي املرحلة 

املشاهدات والبيانات، وتتميز هذه النتائج بمؤشرات تدل على مدا تقاربها أو تشتتها أو اختبار عالقات بعضها  

 بالبعض، كمقاييس الوزعة املركزية، أو معامالت االرتباط؛ 

املراحل التي تمر بها العملية اإلحصائية، حيث إنها تعمل على تحويل  : وهي إحدا أهم  تحليل النتائج  •

البيانات الصماء إلى معلومات واضحة، فهذه العملية تتطلخ الصدق والدقة، وعدم التحّيز، كما يجخ أن يكون  

 الباحث على معرفة جيدة واطالع على موضوع البحث بشكل تام؛ 

ج ع        ت

Collecte des données

Saisie et organiser 

          ظ     

                 ج   

traitement  
mathématique

 س    ج     ل   ت    ل   

Analyse et Production 
de l’information

Diffusion de l’information
نشر المعلومةوتقاسم 

    د   س عدة ف  

      

Aide à la décision
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دالالت للمعلومات املحصل عليها من أجل فهم أكثر للظاهرة   وإعطاء : يتم خاللها تفسير  تأويل النتائج  •

 املتعلقة بها. La prise des décisionsاملدروسة أو في اتخاذ بعض القرارات 

 

    مفاهيم إحصائية أساسية وجمع املعطيات - 1.2

« Concepts statistiques de base et collecte des données » 

هي ألل عنصر أو فرد تجرا عليه الدراسة اإلحصائية أو  : L’unité statistiqueالوحدة اإلحصائية  (أ

نتحصل منه على املعلومات والبيانات املطلوبة. يشترط فيها ان تكون محددة بدقة ويمكن أن تكون فردا  

 إنسانا أو شيئا ماديا 

 تلميذ، مدرس، مؤسسة تعليمية، ... أمثلة: 

املجت (ب او  اإلحصائي  الساكنة  الوحدات  هي  :  La populationمع  جميع  من  املكونة  املجموعة 

اإلحصائية والذين يشترألون في خاصية معينة ومن خاللهم يتم الحصول على املعلومات التي تهتم بها الدراسة  

 اإلحصائية. 

 تالميذ املؤسسة، األسر، املؤسسات التربوية، موظفو القطاع العام، ....أمثلة: 

بعض األحيان يصعخ انجاز الدراسة على الساكنة أللها، فنلجأ إلى عينة فقط والتي هي    فيالعينة:   (ت

جزء من الساكنة قيد الدراسة ويجخ أن تتميز بنفس خصائص املجتمع الذي أخذت منه، وتؤخذ هذه العينة  

إليها عل املتوصل  النتائج  تعميم  يمكن من خاللها  للساكنة بحيث  تكون ممثلة  ى املجتمع  بطريقة دقيقة حت  

الكلي للدراسة. و ستخدم أخذ العينات على نطاق واسع من قبل الباحثين في مجال العلوم االجتماعية ومنها  

املجال التربوي وكذلك األبحاث املرتبطة بدراسة السوق بحيث ال يحتاجون للبحث مع جميع السكان لجمع  

ريقة مالئمة لربح الوقت وفعالة من حيث  بل فقط مع فئة محددة من الساكنة. وتعد ط   ،للتنفيذرؤا قابلة  

علم اإلحصاء

  ظ        ب 
       ت

معالجة المعطيات جمع المعطيات
و تاويلها

اتخاد القرارات 
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بين   التمييز  ويمكن  االحتمالية  التكلفة.  العينات  وهما  للعينات  رئيسين  والعينات    (probabilistes)نوعين 

 . (non probabilistes)1الالاحتمالية

اإلحصائي (ث امليزة   statistique  variable  laاملتغير  التي  :  le caractèreأو  املعلومات  من  إن  تجمع 

باملعطياتسالبيانات  وهي تمثل خصائص األفراد قيد الدراسة.   أو ميزة معينة تسم   األفراد واملتعلقة بصفة 

... وهو القاسم املشترك بين أفراد الساكنة،  X  ،Yنرمز له غالبا ب     la variableهذه الخصائص تسم  باملتغير س

 وهو قابل للتغير من فرد آلخر. 

عدد  أمثلة:   املكتسبة،  اللغة  العائلية،  الحالة  عليها،  املحصل  النقط  الفردي،  الدخل  الجنس،  املهنة، 

 ...تالميذ ألل مؤسسة، الشهادة املحصل عليها

أفراد   تمثل خصائص  إحصائا   سمتغير  ما  إحصائية  بميزة  واملرتبطة  عليها  الحصول  يتم  التي  املعلومات 

أن تأخد قيمتين هما:    يمكن  جنس“:”  . مثال امليزة}k, …, X3, X2X 1,X{  املجموعة وتأخد قيما مختلفة نرمز لها ب

 ذكر أو أنث . 

 .ويمكن التمييز بين عدة أنواع من املتغيرات اإلحصائية

 أنواع املعطيات اإلحصائية   ( ج

 يجخ التمييز بين فئتين من البيانات:

، ألالعمر أو املعدالت املحصل عليها، عدد  :  Quantitativesالكمية   •
ً
عندما تكون املعطيات رقمية أصال

 أفراد األسرة، الدخل األسري، القامة.... وهنا يمكن أن نميز نوعين: 

مثل سعدد أفراد    discretحيث القيم التي تأخذها املعطيات هي عبارة عن أعداد منعزلة    :الكمي املنفصل -

 عدد التالميذ، ... . وتكون في الغالخ أعداد صحيحة. األسرة، عدد حجرات املؤسسة، 

الكمي املتصل: حيث املعطيات تأخذ قيما يصعخ تحديدها واحدا بواحد فيتم تصنيفها إلى مجاالت،   -

تكلفة   املدرسة،  إلى  للوصول  املتعلم  يقطعها  التي  املسافة  األسري،  الدخل  املؤسسة،  تالميذ  سمعدالت  مثل 

 مشروع، ... 

: و هي التي ال تأخذ قيما عددية بل صفات مثل، الحالة العائلية، امليزة املحصل  Qualitativesالنوعية •

 .... ويمكن ان نميز بين نوعين:عليها في آخر السنة، املهنة، الجنس

اإلسمية - ترتيخ.  nominales  qualitatives النوعية  أو  كمية  أي  اإلسمية  النوعية  البيانات  تمثل  ال   :

 أو أنث ، ونعطا للذكر رمز فعندما نطلخ من امل
ً
، فهذان الرقمان  2ولألنث  رمز  1جيخ أن يحدد ما إذا ألان ذكرا

 .ال يدالن ال على كمية وال على ترتيخ

: فهي أرقام تعطى لقيم وصفية، وتشير هذه األرقام إلى رتخ.  qualitatives ordinalesالنوعية الترتيبية    -

 
    2006،  1ع. فالح و ع. مو ل ، اإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، دار املسيرة، عمان، طبعة 1
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 امل
ُ
احتماالت، بطريقة يشير فيها الرقم األصغر إلى املرتبة   جيَخ بين خمسواملثال على ذلك عندما يخّير الباحث

الدنيا والرقم األكبر إلى املرتبة العليا. كما في احتماالت السؤال التالي: ما تقدير اهتمامك بالتثقيف الذاتا؟ ضع  

: اهتمام  5اهتمام كبير.  :  4: اهتمام متوسط.  3: اهتمام جزئا.  2:ال اهتمام على اإلطالق.    1:    5إلى    1عالمة من  

 ألامل.  

 :  La série statistiqueاملتسلسلة اإلحصائية ( ح

 .هي الئحة القيم التي يأخذها املتغير اإلحصائا

Définition : On appelle série statistique, une liste de n observations d’un caractère sur une 

population. 

 املثاالن التاليان يمثالن متسلسلتين إحصائيتين: •

 تلميذ لقسم معين ألانت ألالتالي:  25النقط املحصل عليها في مادة الفيزياء من طرف : 1مثال  -

12 ،10 ،8 ،11 ،7 ،10 ،16 ،7 ،5 ،6 ،7 ،12 ،4 ،17 ،12 ،10 ،8 ،5 ،14 ،12 ،18  ،17 ،4 ،12،16 . 

 الفصيلة الدموية لألساتذة العاملين بمؤسسة تعليمية هي ألالتالي:  :2مثال  -

O, A, A, B, AB, AB, O, O, A, A, B, B, O 

 الحصيص والحصيص اإلجمالي: ( خ

  n نسمي عدد افراد ألل متسلسلة إحصائية بالحصيص اإلجمالي ونرمز له غالبا ب -

 inونرمز له ب   ixبالحصيص املرتبط بقيمة الصفة ixنسمي عدد األفراد الذين يأخذون القيمة  -

 فإن    kإذا ألان عدد القيم التي تأخدها امليزة املدروسة هو مالحظة: 

=nk+…+ n3+n2+ n1n 

 .  وضعية تطبيقية وأمثلة ملعطيات إحصائية •

 نعتبر الكشوفات التالية 

الكشف األول يبين عدد ساعات غياب أساتذة إحدا الثانويات اإلعدادية خالل شهر فبراير من السنة   -

 الدراسية 

8 3 1 4 2 5 1 2 

6 2 4 0 1 4 2 3 

1 0 4 2 1 0 3 2 
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 الكشف الثانا يبين الحالة العائلية ألساتذة اإلعدادية املذألورة في الكشف األول   -

 أعزب  أرمل   متزوج  متزوج  مطلق  أعزب  متزوج  أعزب 

 مطلق  متزوج  متزوج  مطلق  أعزب  أرمل  أرمل  مطلق 

 متزوج  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب  متزوج  متزوج  أعزب 

 املطلوب  -

 حدد في ألل حالة ما يلي:  

 املجتمع الذي أجريت عليه الدراسة؛  .1

 فردا من مجتمع الدراسة؛  .2

 الظاهرة موضوع الدراسة؛  .3

 نوع الظاهرة موضوع الدراسة سقابليتها للقياس ؛  .4

 تحديد عدد األفراد وفق ألل نوع من أنواع الظاهرة؛  .5

 تحديد حجم املجتمع سعدد أفراد املجتمع ؛  .6

 تمثلها ألل قيمة من قيم الظاهرة. تحديد النسبة التي  .7

I. لإلحصاء الوصفي بمتغير واحد  تبويب املعطيات 

وفهمها   لتلخيصها  وذلك  مناسبة  جداول  في  الخام   سالبيانات  عرضها  البيانات  بتبويخ  يقصد 

و عتبر عرض وتبويخ البيانات اإلحصائية الخطوة الثانية سبعد تجميعها  في مفهوم   واستنباط النتائج منها.

ختصرة تساعد  التحليل اإلحصائا، حيث يلجأ الباحث إلى حصر وتصنيف هذه البيانات وعرضها بطريقة م 

على فهمها وتحليلها إحصائيا للتعرف عليها ووصفها ومقارنتها مع غيرها من الظواهر، واستنتاج الدالالت  

 مبيانية.   وتمثيالتاالعتماد في ذلك على جداول إحصائية  ويتم .الدراسةاإلحصائية املتعلقة بمجتمع  

 الجدول اإلحصائي.  - 2.1

 Xامليزة   i(n(الحصيص f)i(التردد 

/n1n 1n 1x 

/n2n 2n 2x 

/n3n 3n 3x 

…. …. …. 

/nkn k n kx 

= 1k+….+f2+f1f =nk+…+ n3+n2+ n1n   املجموع 
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يمكن إضافة أعمدة في الجدول تتضمن معطيات أخرا عن الساكنة وذلك حسخ طبيعة الدراسة وما  

 هو مطلوب إنجازه. 

 املبيانية. والتمثيالت الترددات، الترددات املتراكمة، النسب املئوية  - 2.2

 سيتم التعرف على هذه املفاهيم انطالقا من األمثلة التطبيقية التالية. 

 : Variable qualitativeدراسة متغير إحصائي نوعي   (أ

 اإلعدادية. نعتبر الكشف التالي الذي يبين الحالة العائلية ألساتذة إحدا الثانويات 

 أعزب  أرمل   متزوج  متزوج  مطلق  أعزب  متزوج  أعزب 

 مطلق  متزوج  متزوج  مطلق  أعزب  أرمل  أرمل  مطلق 

 متزوج  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب  متزوج  متزوج  أعزب 

 اإلحصائية الواردة أعاله:  على البيانات اعتمادا 

i.  متضمنا الحصيصات اعط الجدول اإلحصائا املناسخ للبيانات أعالهin   والتردداتif . 

ii.  مع تحديد قياسات الزوايا    سدائري أو نصف دائري  للبيانات قطاعي أنجز تمثيل مبيانا

 املناسبة لكل حصيص.

iii. وآخر باستعمال    مثل املعطيات السابقة في مبيان على شكل أشرطة سأعمدة  للحصيصات

 منحم  الخط املنكسر.

 قواعد:

  n/ifi= nهو  ixاملوافق للصفة   ifالتردد  •

 1k+…+f2+f1f=؛ أي أن   1هو    ifمجموع جميع الترددات  •

  i=fiP×100:  هي ixالنسبة املئوية لقيمة امليزة    •

    x 360° i=  fi α  هو   ixلكل قيمة املمثل iαدائري مليزة كيفية، قياس القطاع الزاوي   في تمثيل مبيانا •

 هو    ixلكل قيمة  املمثل iαقياس القطاع الزاوي   كيفية،في تمثيل مبيانا نصف دائري مليزة  •

x 180° i=  fi  α 

 Quantitative discrete -دراسة متغير إحصائي كمي منفصل    ( ب

خالل   التالي يبين عدد ساعات غياب أساتذة الثانوية اإلعدادية البستانالكشف 

      2021شهرفبراير

8 3 1 4 2 5 1 2 

6 2 4 0 1 4 2 3 

1 0 4 2 1 0 3 2 
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 املطلوب:

الحصيصات،    أ يضم  إحصائا  جدول  في  بالكشف  الواردة  اإلحصائية  املعطيات  تنظيم 

 الحصيصات املتراكمة، الترددات والترددات املتراكمة. 

 ساعات؟ ماهي نسبتهم املئوية  4ما هو عدد األساتذة الذين تغيبوا أقل من    ب

باألشرطة، ثم رسم    أو مبيان   (Diagramme en bâtons)تمثيل البيانات في مبيان عصوي  (ت

 .  سأو الترددات املخطط املضلعي للحصيصات

 تعاريف وقواعد:

 .هو مجموع الحصيصات لهذه القيمة وللقيم األصغر منها iX للقيمة   iNالحصيص املتراكم  •

i+ n1-i= Ni+…+n2+ n1= ni N 

 .مجموع الترددات لهذه القيمة وللقيم األصغر منها هو  X iللقيمة   iFالتردد املتراكم   •

i+ f1-i= Fi+…+f2+ f1= fi F 

 Quantitative continue:متصل-دراسة متغير إحصائي كمي ( ت

a. دراسة إحصائية بأصناف لها نفس الوسعAmplitude  

 الكشف التالي يبين األجر الشهري بالدرهم ألساتذة إعدادية البستان:

؛   6430؛  5930,30؛ 7400؛ 10370؛ 9530؛ 5800؛ 8050؛ 9500؛ 6450,30؛ 7800 ؛ 5400

؛  9725؛ 7650؛ 7400؛  6820؛ 6820؛ 7520؛  5690؛ 7650؛ 10370؛ 8820,50؛ 6590,90؛ 10450

10630  . 

 املطلوب:

 حدد نوع املتغير اإلحصائا لهذه الساكنة، ثم الحصيص اإلجمالي للمتسلسلة.   أ

ا   ب إلى  بعد تجميع و تصنيف  املتسلسلة اإلحصائية    6ملعطيات  لهذه  الجدول اإلحصائا  أصناف، ضع 

 يتضمن الحصيصات، الحصيصات املتراكمة، الترددات، الترددات املتراكمة،....

 درهم.   9000ما هو عدد ونسبة األساتذة الذين يتقاضون أجرا ال يقل عن    ت

للترددات وكذلك املضلع اإلحصائا املوافق لهما. نفس    ضع تمثيال مبيانيا للحصيصات وتمثيال مبيانيا   ث

 الشليء بالنسبة للحصيصات وللترددات املتراكمة.

 قواعد:

يحدد عدد األصناف بالنسبة ملتغير متصل لساكنة إحصائية حصيصها اإلجمالي هو  •

n   :باعتماد إحدا القواعد التالية 
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La règle de  Sturge : Nombre de classes   K= 1+ 3,3 log(n) 

4 nK= 2,5  : Nombre de classes  YuleLa règle de  

هو   ألل صنف س مجال  يكون طوله 
x -x

max minic=
K 

عدد الوحدات اإلحصائية التي يأخذ فيها املتغير   هو i+1, Xi[X]املوافق للصنف    inالحصيص  •

 i+1x  .و ixاإلحصائا قيما محصورة بين

هو        i+1, Xi[X]مركز ألل صنف   •
x + x

i+1 ic =
2

i 

eهو i+1, Xi[X]وسعسسعة  ألل صنف  • =x - x
i+1 ii 

 

 

b.  صناف ذات وسع مختلف
ً
 دراسة إحصائية بأ

تطبيقية: املعطيات التالية تبين توز ع أعداد املسجلين بسلك التعليم اإللزاما وضعية 

 2020-2019سعموما+خصوصلي  حسخ الفئة العمرية خالل املوسم الدرا لي 

 ]24 ,18] ]15,18]  ]12,15] ]6,12] ]6 ,4] السنوات      الفئة العمرية ب 

 476 39 221 580 585 1696 237 4022 838566 عدد املسجلين

 أتمم الجدول اإلحصائا محددا الترددات والترددات املتراكمة. .1

 .]6 ,4]أحسخ النسبة املئوية املوافقة للفئة العمرية  .2

  . Histogrammeمثل مبيانيا املعطيات الواردة في الجدول سمدراج   .3

 اإللزاماساألسا لي . ما هي الفئة العمرية األكثر تسجيال بالتعليم  .4

 حدد نسبة التالميذ املسجلين وهم خارج السن القانونا للتعليم اإللزاما. .5

 مثل املدراج ثم املضلع اإلحصائا للحصيصات سأو الترددات  املتراكمة.  .6
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 : 2قاعدة

- 
ملتغير إحصائا متصل فإن مساحة املضلع املمثل لكل صنف هي التي   عند التمثيل املبيانا -

  مختلف  classesاألصناف س ألان وسعالتردد  املوافق له.  و بالتالي إذا  الحصيصسأو تتناسخ مع 

 ذي التردد  i+1x i[x]  ألل مضلع ممثل للصنف diيسم  كذلك الكثافة  س ihفيما بينها فإن ارتفاع 

if هوi
i

i+1 i

f
h =

x -x 
   املوافقة لكل صنف.  diيتم إضافة عمود في الجدول اإلحصائا نسجل فيه الكثافة س -

 املقاييس اإلحصائية  ثانيا: 

بين  التي تمثلها وكذا املقارنة  إن وصف املعطيات اإلحصائية األحادية املتغير وتحديد شكل املنحنيات 

املدروسة في الظاهرة املراد دراستها، يتم باستخدام مقاييس خاصة وهي مقاييس  املنحنيات ملختلف املتغيرات  

الوضع املركزية ومقاييس التشتت. الهدف األسا لي من استخدام مقاييس الوضع املركزية ومقاييس التشتت  

رات  ملعطيات حول قيم معينة ثم كيفية تشتتها حول هذه القيم، من خالل هذه املؤشا هو معرفة كيفية تمركز 

 يتمكن الباحث من فهم طبيعة تموضع وتشتت املعطيات أو البيانات موضوع الدراسة.  

   Les paramètres de tendance centraleمقاييس الوضع املركزية  - 3.1

أللمة وضع مركزية تعمي التمركز والتكثف حول رقم معين، ويتم ذلك من خالل مجموعة من املؤشرات  

وز ع الصفة املدروسة في درجة واحدة عادة ما تمثل مركز التوز ع، ومن أهم هذه  اإلحصائية التي تلخص لنا ت

 املقاييس: 

 س بالنسبة ملتغير كمي أو كيفا    Le modeاملنوال  -

 سبالنسبة ملتغير كمي و في حاالت مختلفة  La médianeالوسيط اإلحصائا    -

 بة ملتغير كمي. بالنس La moyenne arithmétiqueاملعدل الحسابا لسلسلة إحصائية  -

 قواعد ( ث

  األكثر ترددا في املتسلسلة اإلحصائية، ويمكن تحديده بالنسبة  Modalité: هو قيمة الصفة س  املنوال ▪

 لكل األنواع من البيانات الكمية واإلسمية والترتيبية. 

 متسلسلة إحصائية ملتغير كمي مرتبة ترتيبا تزايديا:    i=1,…,n(Xi)لتكن 

يعرف الوسيط على أنه القيمة التي تتوسط مجموعة من القيم إذا رتبت  : (Med)الوسيط اإلحصائي  ▪

 أو تناقصيا. ويمكن أن نميز بين حالة املتغير الكمي املنفصل والكمي املتصل. ترتيبا تزايديا

 : متغير منفصل 1حالة  ▪

 هو عدد الساكنة اإلحصائية، هناك حالتان: nليكن 
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 k+1Med= xعدد فردي فإن: 2kn=1+إذا ألان   •

 2k+xk+1Med= (x/(عدد زو ي فإن:  2kn=إذا ألان  •

 : متغير متصل 2حالة  ▪

.  0,5الذي يفوق تردده املتراكمi+1, xi[x]صنفأول  انطالقا من جدول الترددات املتراكمة، يتم تحديد   •

أكبر منه    50 %و Medتأخد قيما أصغر من الوسيط    %50يمكن من خالله تقسيم الساكنة الى فئتين:  إذن 

 .  i+1, xi[x]ينتمي الى الصنف  Medو بالتالي الوسيط  

 تقريبية للوسيط نفترض ان التوز ع خطا ضمن ألل صنف، فنجد:إلعطاء قيمة  •

Med= 𝒙𝒊 +
𝑵

𝟐
-N𝒊−𝟏

𝑵𝒊-N𝒊−𝟏
(𝒙𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊)= x𝒊 +

0,5-F𝒊−𝟏

𝑭𝒊-F𝒊−𝟏
(𝒙𝒊+𝟏 −

𝒙𝒊) 

o نرمز له ب املعدل الحسابي :X ويحسخ كما يلي 

X =
𝑛1 𝑥1+⋯+𝑛𝑝 𝑥𝑝

𝑛
 =  𝑓1 𝑥1 + ⋯ + 𝑓𝑝 𝑥𝑝 

 .𝑥𝑖هما على التوالي الحصيص والتردد املوافقان للقيمة  𝑓𝑖و  𝑛𝑖حيث  

 يمثل مركز الصنف. ixوالبيانات معبر عنها بأصناف فإن  : إذا ألان املتغير كمي متصل مالحظة

 وضعية تطبيقية  (ج

 تمثل املعطيات التالية عدد أفراد األسر النووية لساكنة إحدا املدن حسخ أخر إحصاء عام.  

 عدد األسر  عدد أفراد األسرة 

1 7381 

2 7404 

3 3857 

4 3285 

5 1310 

6 573 

 املتراكمة، الترددات والترددات املتراكمة؛  أتمم ملئ الجدول مصيفا إليه الحصيصات -1

 أطفال؛  3ما هي النسبة املئوية لألسر التي لها على األقل  -2

لحساب   -3 مناسخ  هو  هل  األسر؟  افراد  عدد  لتحديد  املناسخ  اإلحصائا  املتغير  طبيعة  نظرك  في  هي  ما 

 املعدل؛
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 ردة بالجدول. باالعتماد على مقاييس الوضع املركزية، حلل املعطيات اإلحصائية الوا  -4

 Paramètres de dispersionمقاييس التشتت    - 3.2

تمكن دراسة التشتت من التعرف على كيفية توز ع قيم امليزة املدروسة أي مدا التباعد أو التقارب  

فيما بينها أو حول معدلها الحسابا، فكلما تمركز توز ع البيانات حول وسطها الحسابا ألانت هذه املعطيات  

ة سغير مشتتة ، وأللما تباعدت البيانات عن بعضها البعض وعن وسطها الحسابا أللما ألانت أكثر  اإلحصائي

تشتتا سمتباعدة او مشتتة . وملعرفة طبيعة التشتت نستعمل بعض املقاييس أهمها: املدا، املغايرة، االنحراف  

 الطرازي ومعامل االختالف.   

 قواعد (ح

الظاهرة املدروسة، وهو الفرق بين أقصل  قيمة للميزة وأدنى  : يبين مدا تشتت قيم L’étendueاملدى  •

 قيمة لها 

𝐸𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 

قيمة و أكبر قيمة و ال يدخل في  نالحظ أنه يعتمد حساب املدا على قيمتين في التوز ع هما اصغر

 حسابه باقي قيم التوز ع.

 : يبين مدا تشتت آو تجمع قيم امليزة حول الوسط الحسابا. االنحراف املتوسط •

1 1 ... p pn X x n X x

n


− + + −
= 

 هو   Xعن املعدل للميزة املدروسة  𝑥𝑖يعمي أن متوسط ابتعاد القيم   والذي 

واملعدل   Xصائا حبين قيم املتغير اإل  (différences)ثل معدل مربعات الفروق م: يLa variance املغايرة •

X 

𝑉(𝑋) =
𝑛1 (𝑥1− X )2 + …+ 𝑛𝑝 (𝑥𝑝− X )2

𝑛
  = 𝑓1 (𝑥1 − X )2 + ⋯ + 𝑓𝑝 (𝑥𝑝 − X )2

= 𝑓1 𝑥1
2 + ⋯ + 𝑓𝑝 𝑥𝑝

2 − X
2

 

 :L’écart-typeاالنحراف الطرازي  •

𝜎(𝑋) =  √𝑉(𝑋) 

املدروسة حول املعدل، فكلما كبرت قيمة االنحراف الطرازي  يمكن من قياس كيفية توز ع قيم امليزة  

أللما ألانت قيم امليزة املدروسة أكثر تشتتا بالنسبة للمعدل ويدل ذلك على تشتت وتباعد القيم عن املركز،  

والقيمة الصغيرة لالنحراف الطرازي تدل على تجانس أكثر بين القيم. و ستخدم االنحراف الطرازي أكثر من  
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الن هذه األخيرة يعبر عنها بوحدات مربعة بينما األول يعبر عنه بوحدة مشابهة لوحدة قيم الظاهرة    املغايرة

 املدروسة. 

 ’Coefficient de variation ‘Cvمعامل اإلختالف:  •

𝐶𝑣كما يلي:  االختالفيحدد معامل  =  
𝜎(𝑋)

X
 وهو بدون وحدة.   

 ملحوظة 

 .𝐼𝑖مركز الصنف  𝑥𝑖إذا ألانت املتسلسلة معبر عنها باألصناف، نعتبر    أ

 أقرب من الصفر أللما ألانت القيم أقل تشتتا.   و    V األلما ألان   ب

من مقارنة التشتت لظاهرة ما بالنسبة لساكنتين إحصائيتين مختلفتين،   Cvيمكن معامل االختالف     ت

مثال مقارنة النتائج الدراسية للتالميذ     الساكنة اإلحصائية.  أو كذلك ملقارنة تشتت صفتين مختلفتين على نفس

األسرة   أفراد  وعدد  الفردي  الدخل  تشتت  مقارنة  مدرسية،  بمؤسسة  ل ناث  الدراسية  النتائج  مع  الذألور 

 لساكنة معينة. فكلما ألان معامل االختالف أصغر أللما ألان مستوا تشتت الظاهرة املدروسة أقل.

: املعطيات التالية تبين النقط التي حصل عليها ألل من التلميذين علي تطبيقيةوضعية  (خ

 وفاطمة في تسعة فروض.

 17 15 14 13 12 9 النقطة عــلــا

 1 1 1 2 3 1 عدد الفروض 

   15 14 13 12 النقطة فــاطمة  

   1 2 2 4 عدد الفروض 

i. املنوال، املعدل ثم القيمة الوسطية . ماذا  حدد وسيطات الوضع، للمتسلسلتين اإلحصائيتين س

 تالحظ؟ ستأكد من ذلك . 

ii. :أحسخ وسيطات التشتت للمتسلسلتين 

ثم   االختالف.  معامل  ثم  الطرازي،  واالنحراف  املغايرة  املتوسط،  االنحراف  نتائج  املدا،  قارن 

 التلميذين؟

 

 

 وضعية تطبيقية   (د

  التي ترصدها بعض األسر للدعم املدر لي  DHعطيات التالية تبين نتائج دراسة حول مبالغ امليزانية س امل

 ألبنائها بالتعليم الثانوي. 
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 التعليمات 

i.  حدد الساكنة اإلحصائية ونوع املتغير اإلحصائا؛ 

ii.   أتمم ملئ الجدول أعاله؛ 

iii.  درهم.  1600أحسخ النسبة املئوية لألسر التي ترصد مبلغ أقل من 

iv.  درهم. 1800و 1200احسخ النسبة املئوية لألسر التي تخصص مبلغ مالي ما بين 

v.  معدل امليزانية التي تخصصها أسر هذه الساكنة اإلحصائية لتمدرس أبنائها. حدد 

vi.  .مثل مدراج الترددات املتراكمة ثم املضلع اإلحصائا املوافق له 

vii. حدد مبيانيا قيمة تقريبية للقيمة الوسيطة سmédiane  اعط تأويال    لهذه الساكنة اإلحصائية ثم

 لهذا املقياس. 

viii. ظاهرة املدروسة باالعتماد على املقاييس املناسبة ساملدا، االنحراف  أدرس مدا تشتت ال

 املتوسط، اإلنحراف الطرازي ثم معامل اإلختالف . 

 اإلحصاء الوصفي بمتغيرينثالثا: 

الواقع   في  أنه  إال  فقط،  واحد  بمتغير  ما  ظاهرة  دراسة  من  السابقة  اإلحصائية  واألدوات  املفاهيم  تمكن 

ع املدروس قد تكون لها عالقة بصفات أخرا. إذا أردنا دراسة العالقة بين املعيش ألل صفة من صفات املجتم

صفتين فإننا نبحث عن مدا وجود عالقة بين الصفة األولى سمثال املستوا التعليمي لالًم  بصفة ثانية سمثال  

بين هذه   ألانت هناك عالقة  إذا  بمعرفة ما  نكتفا  أنه ال  إال  الدراسية لالبن .  في    ،املتغيراتالنتائج  بل نرغخ 

أو   بين ظاهرتين  االرتباط  أو  العالقة  أن وجود  العالقة ونوعها. ونشير هنا  معظم األحيان تحديد مقدار هذه 

بل قد تكون    ،األخرا متغيرين ال يعمي بالضرورة وجود عالقة سببية أي أن إحدا الظاهرتين نتيجة الظاهرة  

وألجل ذلك نستعين بالجداول املزدوجة  .  لدراسةنتيجة لعوامل خارجية خارجة عن نطاق املتغيرين موضوع ا

واملفاهيم التي    ت التي تحتوي على املتغيرين معا، ولقراءتها إحصائيا البد من توظيف مجموعة من املصطلحا

 تعمم حالة املتغير الواحد لحالة ساكنة إحصائية بمتغيرين.

 

 (DH) أصناف املبالغ  icمركز الصنف  ifالتردد   iFالتردد املتراكم  

 0,18  [1000, 1200[ 

 0 ,16  [1200, 1400[ 

 0,30  [1400, 1600[ 

 0,16  [1600,1800[ 

 0,2  [1800,2000[ 
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 تنظيم البيانات اإلحصائية بمتغيرين وتبويبها.  - 4.1

 متسلسلة إحصائية بمتغيرين (أ

الساكنة اإلحصائية    Yو  Xليكن   بنفس  والتي حصيصها    ()متغيرين إحصائيين لظاهرتين مرتبطتين 

 يأخذان القيم    Yو X.  حيث املتغيرين  nاإلجمالي  هو  

}p;x ;… 2x;  1x)={X(  2 ;و; y 1y)={Y(... ; }qy 

a.  نرمز بijn  لعدد أفراد الساكنة الذين يمتلكون الصفتينix  وjy ص يفي آن واحد، و يسم  الحص

 صائا التالي: ح . يمكن تمثيل املعطيات في الجدول اإل jy ixالجزئا للزوج س

الحصيص 

 i.nالهامشلي 

qy …… jy …… 1y Y 

 

X 

 

1.n 1qn …… 1jn …… 11n 1x 

 …. 
   ….

 ….
 

i.n iqn …… ijn …… i1n ix 

      ….
 

p.n pqn …… p1n …… p1n pX 

الحصيص 

 n اإلجمالي 

.qn …… .jn …… .1n  الحصيص

 jn.الهامشلي

b. . نرمز بin   لعدد أفراد الساكنة الذين يمتلكون الصفةix  مهما ألانت الصفةjy  يسم  الحصيص

 و لدينا    ،ix الهامشلي لقيمة امليزة 

𝑛𝑖. = 𝑛𝑖1 + 𝑛𝑖2 + ⋯ + 𝑛𝑖𝑞  
c.  نرمز بjn.   لعدد أفراد الساكنة الذين يمتلكون الصفةjy  مهما ألانت الصفةix   ،   يسم

 و لدينا:   jy الحصيص الهامشلي للقيمة  

𝑛.𝑗 = 𝑛1𝑗 + 𝑛2𝑗 + ⋯ + 𝑛𝑝𝑗  

d.    الحصيص اإلجمالي للساكنة هو 

𝑛 = 𝑛.1 + 𝑛.2 + ⋯ 𝑛.𝑞 = 𝑛1. + 𝑛2. + ⋯ + 𝑛𝑝. 

الهامشية، يمكن ان نحدد الترددات الجزئية   انطالقا من الحصيصات الجزئية و الحصيصات

 و الترددات الهامشية كما يلي
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e. التردد الجزئا سLa fréquence partielle للزوج  ) j, y i(x هو𝑓𝑖𝑗 =
𝑛𝑖𝑗

𝑁
 

f. التردد الهامشلي سLa fréquence marginale للميزة  i  x     هو
𝑛𝑖•

𝑁
=  i•f   و لدينا  مجموع الترددات  ،

 : يحقق ixالجزئية املوافقة ل 

𝑓𝑖. =
𝑛𝑖1 + 𝑛𝑖2 + ⋯ + 𝑛𝑖,𝑞

𝑛
= 𝑓𝑖1 + 𝑓𝑖2 + ⋯ + 𝑓𝑖𝑞  

g. التردد الهامشلي سLa fréquence marginale  للميزة  jy    هو
𝑛•𝑗

𝑛
=  •jf   .الترددات   ولدينا مجموع

 : يحقق jyالجزئية املوافقة ل 

𝑓.𝑗 =
𝑛1𝑗 + 𝑛2𝑗 + ⋯ + 𝑛𝑝𝑗

𝑛
= 𝑓1𝑗 + 𝑓2𝑗 + ⋯ + 𝑓𝑝𝑗  

h.  1مجموع الترددات الهامشية هو  : 

𝑓𝑖1 + 𝑓𝑖2 + ⋯ + 𝑓𝑖𝑞 = 𝑓1𝑗 + 𝑓2𝑗 + ⋯ + 𝑓𝑝1 = 1 

 :  Xو  Yين لمتغير ل  Les distributions marginalesالتوز ع الهامشلي    ب

 

 

 

 

 

 

 

 

الهامشيان     ت للمتغيرين     Yو  Xاملعدالن  و يتم حسابهما باستعمال    Yو  Xهما املعدالن الحسابيان 

للمتغيرين الهامشية أو الترددات الهامشية. نفس الشليء بالنسبة للمغايرتين الهامشيتين    الحصيصات

X  وY . 

𝑋 =
𝑛1•𝑥1+. . . +𝑛𝑝•𝑥𝑝

𝑛
= 𝑓1•𝑥1+. . . +𝑓𝑝•𝑥𝑝 

𝑌 =
𝑛•1𝑦1+. . . +𝑛•𝑞𝑦𝑝

𝑛
= 𝑓•1𝑦1+. . . +𝑓•𝑞𝑦𝑞  

الحصيص 

 الهامشلي

املتغير  

X 

𝑛.1  1x 

𝑛.2  2x 

 

… 

𝑛.𝑝   px 

N  املجموع 

الحصيص 

 الهامشلي

املتغير  

Y 

𝑛1.  1y 

𝑛2.  2y 

 

… 

𝑛𝑞.   qY 

N  املجموع 
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𝑣𝑎𝑟( 𝑋) =
𝑛1•(𝑥1 − 𝑋)2+. . . +𝑛𝑝•(𝑥𝑝 − 𝑋)2

𝑛

= 𝑓1•𝑥1
2+. . . +𝑓𝑝.𝑥𝑝

2 − 𝑋
2

 

𝑣𝑎𝑟( 𝑌) =
𝑛•1(𝑦1 − 𝑌)2+. . . +𝑛•𝑞(𝑦𝑞 − 𝑌)2

𝑛

= 𝑓•1𝑦1
2+. . . +𝑓.𝑞𝑦𝑞

2 − 𝑌
2

 

 وضعية تطبيقية  - 4.2

الخاصة بمجموعة من تالميذ إحدا الثانويات التأهيلية والذين تم   (T)والقامة  (P)نهتم بدراسة الوزن

 اختيارهم بشكل عشوائا.  ألانت النتائج كما يلي

170 165 160 155 150 Poids(kg)\Taille(cm) 

0 1 4 3 7 50 

1 2 3 12 3 55 

2 11 8 1 2 60 

17 15 5 2 0 65 

 ما هو الحصيص اإلجمالي للساكنة.  .1

 .60kgووزنهم هو cm 160حدد عدد التالميذ الذين يقل أو يساوي طول قامتهم عن  .2

 املتسلسلة اإلحصائية ذات متغيرين انجز الجدول اإلحصائا للترددات الجزئية والهامشية لهذه  .3

 انجز الجدولين اإلحصائيين لتوز ع الساكنة حسخ ألل صفة على حدة  .4

 احسخ املعدلين الهامشين للصفتين املدروستين.  .5

 أحسخ اإلنحراف الطرازي الهامشلي لكل صفة.  .6

 أجوبة: 

الحصيص اإلجمالي هو   .1
4 5

1 1

17 34 30 19 100ij

i j

n n
= =

= = + + + = 

 هو   60kgو وزنهم  cm  160عدد التالميذ الذين يقل أو يساوي طول قامتهم عن   .2

3,1 3,2 3,3 2 1 8 11n n n+ + = + + = 

 للترددات الجزئية والهامشية لهذه املتسلسلة اإلحصائية  الجدول اإلحصائا  .3

 



 

30 
 تعليم األولي والرياضةالتربية الوطنية وال وزارة

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة املركزية لتكوين األطر ملحقة حسان 

   هما:x و الوزنس Yالجدوالن اإلحصائيان للمتسلسلتين الهامشيتين للمتغيرين القامة س  .1
     

Poids(X) 

الحصيص 

 الهامشلي
 

Taille(Y) 

الحصيص 

 الهامشلي

50 17 
 

150 14 

55 21 
 

155 18 

60 29 
 

160 20 

65 33 
 

165 29 

 100 املجموع 
 

170 19 

 100 املجموع    

 ملعدالن الهامشيان للمتسلسلة اإلحصائية هما: ا .2

4

.

1

1 850 1155 1740 2145
58,9

100
i i

i

X n x kg
n =

+ + +
= = = 

  1y 2y 3y 4y 5y 
الحصيص 

 الهامشلي
  

 
Taille(Y) 

poids(X) 
 

150 155 160 165 170 i.n ix.ni i.xin  ×ix 

1x 50 9 3 4 1 0 17 850 42500 

2X 55 3 12 3 2 1 21 1155 63525 

3x 60 2 1 9 15 2 29 1740 104400 

4X 65 0 2 4 11 16 33 2145 139425 

الحصيص 

 الهامشلي
n.j 14 18 20 29 19 100   

 
.jn  ×jy 2100 2790 3200 4785 3230    

  .jn×jy  ×jy 315000 432450 512000 789525 549100     
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𝑌 =
1

𝑛
∑ 𝑛.𝑗

5

𝑗=1

𝑦𝑗 =
2100 + 2790 + 3200 + 4785 + 3230

100
= 161,05𝑐𝑚 

 املغايرة الهامشية لكل متغير هي .3

4
22 2

.

1

349851
( ) (58,9) 29,29

10

0

0
i i

i

v x n x X
n =

= − = − = 

𝑣(𝑦) =
1

𝑛
∑ 𝑛.𝑗𝑦𝑗

2

5

𝑗=1

− 𝑌
2

=
2598075

100
− (161,05)2 = 43,6475 

 االنحراف الطرازي الهامشلي لكل متغير هو   .4

1( ,) 5 4x )0و    = ,) 6 6y = 

)معامل االختالف لكل متغير:   ) 0,09cv x )و     = ) 0,04cv y = 

 االرتباط بين املتغيرات اإلحصائية.  قياس   4.3

 L’indépendance statistique االستقاللية بين متغيرين: (أ

 jf i•= fijf• لدينا: jو iإذا ألان لكل يكون متغيرين مستقلين 

أو بمعم  آخر:  
𝑛𝑖•𝑛•𝑗

𝑁
ij = n 

 :  Corrélation et régressionقياس الترابط واالنحدار بين متغيرين  (ب

عند دراسة ساكنة إحصائية بمتغيرين نهتم بدراسة الترابط والعالقة املمكنة بين املتغيرين وكذلك اتجاه هذه  

املتغيرين،   بين  املشترك  التباين  أو  التغاير  نبحث عن مدا وجود  فإننا  االرتباط  تحليل  إن وجدت، وعند  العالقة 

أو العكس. ولفحص هذه العالقة املمكنة، يمكن ان نميز    Yير  يعتمد على التغير في املتغ  Xبمعم  هل التغير في املتغير  

الذي يهتم باتجاه وحجم العالقة بين املتغيرات، واالنحدار الذي يهدف الى تحسين عملية   corrélationبين االرتباط  

دد املتغير  التنبؤ عن طريق تحديد العالقة الدالة بين املتغيرين. فانطالقا من املعطيات التي تم الحصول عليها يح 

التنبؤية ألي متغير من   تابع . إن القيمة  التنبؤ بهس متغير  التنبؤسمتغير مستقل  و املتغير املراد  في  الذي يستخدم 

املتغيرات تعتمد على درجة العالقة بين املتغيرين، فكلما ألانت العالقة أعلى أللما ألانت هناك درجة أدق في عملية  

هدف الباحث الحصول على تعبير إحصائا عن درجة العالقة فإنه يستعمل معامل  التنبؤ. انطالقا من هذا، اذا ألان  

التباين    Coefficient de correlationاالرتباط   مقياس  على  حسابه    يعتمد  الذي  بين     Covarianceاملشتركو 

عنه  املتغيرين. املعطيات  بعض  معرفة  من  انطالقا  التابع  باملتغير  التنبؤ  هو  الهدف  ألان  إذا  املعلومات    أما  من  و 

املتغير املستقل فنتحدث اقتراح    Coefficient de régressionعن معامل االنحدار    املتوفرة عن  ينطلق من  الذي 

 محددةسخطا، أ لي ،...   لطبيعة العالقة بين املتغيرين.   Modélisationنمذجة 
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 :    Ajustement linéaire  et correlationالتعديل الخطي و الترابط   ✓

i.  تمثيل ألل زوج  التمثيل املبيانا: يمكن)j; y i(x   من املتسلسلة اإلحصائية بمتغيرين بواسطة نقطة

ijM   . سحابة النقطنحصل على مجموعة نقط تسم  . من املستواNuage de points   

 

j.  مقياس التباين املشترك للمتغيرينX  وY نرمز له ب  :Cov(X,Y)    و يعبر عن درجة تغير املتغيرين

 مع بعضهما البعض. و يحدد  كما يلي: 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) =
1

𝑁
∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝑋)(𝑦𝑗 − 𝑌) = ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

(𝑥𝑖 − 𝑋)(𝑦𝑗 − 𝑌) 

 ويمكن أن نتحقق من أن  

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) =
1

𝑁
∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

𝑥𝑖𝑦𝑗 − 𝑋𝑌 = ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

𝑥𝑖𝑦𝑗 − 𝑋𝑌 

إلى البحث عن املستقيم األقرب لجميع النقط املكونة      L’ajustement linéaireيهدف التعديل الخطا  

 لسحابة النقط.  

املتغير   أن  اعتبرنا  و Xإذا  املستقل  املتغير  يسم  مستقيم    Yهو  املستقيم  هذا  فإن  التابع،  املتغير  هو 

𝑦 ومعادلته هي: Xبداللة  Yاالنحدار ل  − 𝑌 = 𝑎(𝑥 − 𝑋) 

حيث    
cov( , )

( )

X Y
a

Var X
ل  = االنحدار  معامل  أن   xبداللة     yو سم   علما   .X    وY   املعدلين هما 

 الهامشيين. 

k. ( معامل الترابطBRAVAIS-PEARSON     بين املتغيرين x وy  :هو 

( , )

var( ) var( )

Cov x y
r

x y
=
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فقوة االرتباط تكون محصورة بين الصفر   االرتباط،وھذا ال یعكس قوة  یكون موجبا او سالبا r  املعامل 

ضعيفا،  أما اذا ألان    يكون االرتباط قویا وأللما اقترب من الصفر یكون   1 +أو    -1وأللما اقترب من    1  -او    1و +

رتباط يساوي واحد سموجخ او سالخ   یعمي معامل االرتباط یساوي صفر یعمي ال یوجد ارتباط واذا ألان اال 

 هناك ارتباط تام بين املتغيرين. 

 مثال تطبيقي:   (ت

 اعتمادا على املعطيات اإلحصائية الواردة في املثال السابق سدراسة الوزن  و القامة  لدينا 

مقياس التباين املشترك للمتغيرين -
4 5

,

1 1

951075 (58,9)(161,05) 2
1

cov( , ,90) 4 5i j i j

i j

x y n x y X Y
n = =

− == − =
 

: معامل االنحدار هو -
cov( , ) 24,905

0,85
var( ) 29,29

x y
a

x
= = = 

 : س الوزن هي Xس القامة  بداللة Yمعادلة مستقيم التعديل الخطا ل -

161,05 0,85( 58,9)y x− = − 

 معامل الترابط هو  -

cov( , ) 24,905
0,7

( ) ( ) 5,41 6,6

x y
r

x y x 
= =  

نالحظ ان معامل الترابط موجخ إذن الصفتين تتغيران في نفس االتجاه، كما يمكن القول بأن هناك  

 عالقة قوية ولكنها ليست أللية وهو ما يعمي ان هناك عوامل أخرا تؤثر في تغير القامة والوزن. 

غ    ل   ه      ف         ه        ن أف        ، ح ث     س  ل   سن  ق  س   ض  : 2وضعية تطبيقية   ( ث

  ك  ت      ئج ك    ل :

 ix 36 42 48 54 60 66لسن ا

 iy 12 13,5 12,6 14,3 15,4 15الضغط 

 لدراسة مدا االرتباط بين املتغيرين، نقوم بتنظيم املعطيات في الجدول اإلحصائا التالي:
2

iY 2
ix ix×iy iy xi 

144 1296 432 12 36 
182,25 1764 567 13 ,5 42 
158,76 2304 604,8 12,6 48 
204,49 2916 772,2 14,3 54 
237,16 3600 924 15,4 60 

225 4356 990 15 66 
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�̅�هو:   Xاملعدل الهامشلي للمتغير   1 = 51 

�̅�هو:    Yاملعدل الهامشلي للمتغير   2 = 13,8 

 Var (X) = 105هي   Xاملغايرة الهامشية للمتغير   3

   Var(Y)= 1,5  هي  Yاملغايرة الهامشية للمتغير   4

 Cov(X ;Y)= 11,2التغاير   5

 = aهو Xبداللة  Yمعامل انحدار  6
11,2

105
 = 0,107 

 r= 0,9معامل الترابط     7

 هناك ترابط وثيق بين السن والضغط املسجل.  استنتاج:

ما  الخطا،   التعديل  للبالغ سنه    بعد تحديد معادلة مستقيم  بالنسبة  املتوقع  الضغط  سنة،    50هو 

 سنة؟   70وكذلك بالنسبة ل 

 وضعية تقويمية: - 4.4

مترشحا عروضا شفوية أمام لجنة مختصة مكونة من   15خالل إحدا املباريات املهنية. قدم 

تسمح بإعطاء  عضوين سأ  و سب . تم االعتماد على التنقيط املستقل من خالل شبكة تقويم متفق عليها 

 . فكانت النقط التي منحها ألل عضو من اللجنة للمترشحين كما يلي 8إلى  0نقط من 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املترشه

 x   2 4 5 1 4 1 1 4 1 3 5 1 5 0 0نقط العضو أ س

 y)   3 2 3 0 4 2 1 5 1 3 5 1 5 1 2نقط العضو ب 

 بهذه املتسلسلة مثل سحابة النقط الخاصة   .1

 V(y) و V(x)للمتغيرين، ثم املغايرتين  املعدلين الهامشينحدد  .2

 . التي منحها عضوي اللجنة و اتجاهه  بين النقطادرس مدا الترابط  .3

 لمتغير الثانا بداللة األول. حدد معامل االنحدار ل .4

 . 6قد منح النقطة  أ  (  علما ان العضوالعضو  بحدد النقطة املتوقع ان يمنحها  .5
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 مؤشرات التربية املحور الثالث: 

أصبح استثمار مؤشرات التربية لتقييم أداء األنظمة التعليمية على الصعيد العاملا، وقياس مخرجاتها،  

القرارات املالئمة والتدابير املناسبة  ضرورة ملحة لدا مختلف الفاعلين في املجال التربوي. وذلك بهدف اتخاذ  

 قصد تجويد هذه األنظمة.

 وأنواعها.   ،ودورها ،ومميزاتها ،التربيةمفهوم مؤشرات أوال: 

" املؤشر أداة تسمح بتكوين فكرة أو تصور عن واقع النظام التربوي، وبنقل هذا  تعريف املؤشر:    -1.1

الواقع إلى ألل املجتمع التربوي أو املجتمع بشكل عام. وينبغي التنبيه أن املؤشر ليس معلومة أولية، بل معلومة  

 نخلط بين قائمة مؤ 
ّ
شرات ومجموعة جداول  تمت معالجتها بحيث تسمح بدراسة أي ظاهرة تربوية. لذا ينبغي أال

إحصائية تم إعدادها إلدراجها ضن كتاب إحصاءات سنوي لتلبية أغراض وحاجات إدارية." سأللود سوفاجو،  

 .Claude Sauvageot  1مؤشرات للتخطيط التربوي. نسخة إلكترونية 

للوصول   دراستها  املراد  التربوية  الظاهرة  تصف  وكيفية  كمية  ومالحظة  تعليق  التربوي  لحكم "املؤشر 

  2، مؤشرات النظم التعليمية. سنسخة إلكترونية  2010معين تبعا ملعايير متفق عليها."سرياض بن جليلي، 

املؤشر إذن هو أداة مراقبة وتقييم تستخدم لتتبع وقياس وتقييم ووضع تقرير عن التقدم املحرز نحو 

 تحقيق األهداف على مختلف املستويات بما في ذلك: 

  األنشطة املبرمجة -

 النتائج املحققة   -

 األهداف املتوخاة.  -

 :L’indicateurواملؤشر  Le critèreوهنا يجخ التمييز بين املعيار 

املعيار، خاصية تعتمد إلصدار حكم تقديري على موضوع معين سمثال معيار املالئمة، معيار السرعة،    -

 معيار الدقة ؛ 

 كيفيا. ويمكن مالحظته داخل املعيار. املؤشر، معطى قابل للمالحظة والقياس، كميا أو  -

 هناك ترابط بين املعيار واملؤشر ألنهما جزءان من نظام قياس األداء، وغياب أي منهما يعمي ال يوجد قياس.

 مثال:  

 املعيار: املناصفة بين الجنسين. ساملعيار يبقى عموميا وغير دقيق   -

 ....املؤشرات: نسبة تمدرس الفتيات، نسبة ولوج املرأة ملناصخ املسؤولية، نسبة تمثيلية املرأة في البرملان  -

 
 .999 ، دليل عملي. املعهد الدولي للتخطيط التربوي. بار س،أللود سوفاجو، مؤشرات للتخطيط التربوي 1

 .2010، 9، السنة 96رياض بن جليلي، مؤشرات النظم التعليمية، املعهد العربا للتخطيط بالكويت، عدد 2
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 مميزاتها   -1.2

 يمكن تلخيص مميزات املؤشر على النحو التالي: 

 ؛  La pertinenceاملالئمة واملوافقة وذو صلة باملوضوع ✓

 ييرها؛ قدرته على تلخيص املعلومات دون تشويهها أو تغ ✓

 والبنيوية التي تسمح بربط عالقته بباقي املؤشرات لتقديم تحليل شامل للنظام بشكل عام؛   صفته املنسقة ✓

 ؛Précision et comparabilitéدقته وقابليته للمقارنة   ✓

 .Fiabilitéاتسامه باملوثوقية   ✓

 دورها وأهميتها  -1.3

 للمؤشر عدة أدوار فهو يسمح لنا بـ : 

 البعد عن الهدف؛ قياس مدا القرب أو  ✓

 تحديد الوضعيات غير املقبولة أو التي تسبخ مشكالت؛  ✓

 االستجابة الهتمامات السياسة التربوية واالجابة على األسئلة التي أدت  إلى  اختياره؛  ✓

 مقارنة قيمته مع قيمة مرجعية أو معيار معين أو قيم لفترات سابقة.  ✓

 كالها. وبالتالي، تبسيط عملية وضع التقارير؛ تخفيض كمية كبيرة من البيانات وصوال إلى أبسط أش ✓

 تحديد نقاط الضعف في الوقت املناسخ، وتنبيه اإلدارة التخاذ أي إجراء تصحيحي مطلوب؛ ✓

 تقييم فعالية أنشطة البرنامج أو املشروع؛  ✓

 تقديم أدلة على تحقيق النتائج واألهداف.  ✓

 أنواع مؤشرات التربية -1.4

 التربية:  هناك نوعين أساسيين من مؤشرات

الكفايات،   ✓ ساملعرفة،  التعلمات  كجودة  للتربية  النوعي  الجانخ  فقط  تقيس  النوعية:  املؤشرات 

 ... ؛ املواقف

 املؤشرات الكمية: تقيس الجانخ الكمي للنظام: التمدرس، املردودية الداخلية، الجودة، ... ✓

، تصنيف موحد ملؤشرات التربية، فكل منظمة دولية أو مديرية تابعة للوزارة تصنفه  ال يوجد، لألسف

حسخ استخداماته وما تريد من ورائه؛ وهذا راجع باألساس إلى وجود مؤشرات يمكن أن تصنف في مجموعتين  

   UNESCOثقافة  أو ثالث. غير أن التصنيف األكثر تداوال سيونيسكو/ منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم وال

 هو الذي سنعتمده. 
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 تم حصر مؤشرات التربية في أربع مجموعات أساسية:

السياق   .1 مثل  Le contexteمؤشرات  التعلمات  تؤثر على  التي  السياق  عوامل  تعطا معلومات حول   :

نوعية   مؤشرات  غالبيتها  التدر س...  مهنة  وضعية  السوسيواقتصادية؛  ووضعيتهم  التالميذ  مميزات 

 ؛enquêtesقيقات تستلزم تح

مؤشرات املنتوج أو النتائج: تقيس أثر األنشطة والبرامج التعليمية، وأداء املنظومة التربوية في مجال   .2

 املعرفة، الكفاءات، التكرار، استكمال الدراسة...؛

املالية   .3 التعلمات، وهل املوارد  مؤشرات الوسائل: تقيس أساسا استغالل واستعمال املوارد من أجل 

 ة والبشرية متوفرة بالشكل املطلوب وعلى جميع املستويات؛ واملادي

السيرورة   .4 الجودة  processusمؤشرات  تحقيق  إلى  التعليمية  والبرامج  األنشطة  أدت  كيف  تقيس   :

 املرجوة، وهي تنكخ أساسا على التعلمات: تطبيق معايير وجودة التعليم، نسبة التأطير ....

 

 بعض مؤشرات التمدرس وأهدافهاثانيا: 

 عض مؤشرات التمدرسب -2.1

 هدفه اسم املؤشر 

للتمدرس   الخام  النسبة 

TBS 

 

قياس نسبة التالميذ املتمدرسين مقارنة مع ساكنة  

 لها نفس سن التمدرس

الصافية  النسبة 

 TNSللتمدرس

معينة   سن  في  املتمدرسين  التالميذ  نسبة  قياس 

 مقارنة مع ساكنة نفس السن. ستعميم التمدرس .  

 نسبة االلتحاق بالسلك
قياس نسبة التحاق التالميذ مع الواجخ التحاقهم  

 بأحد السلكين سقياس الهدر  
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 مؤشرات املردودية الداخلية:  بعض -2-2

 هدفه اسم املؤشر 

 TPنسبة النجاح 
التالميذ من مستوا إلى   écoulementقياس نسبة تدفق  

 آخر أو من سلك إلى آخر.

 TRنسبة التكرار 
قياس نسبة التالميذ املكررين من مستوا إلى آخر أو من 

 سلك إلى آخر. 

 TDSنسبة الهدر املدر لي
تقيس نسبة التالميذ الذين غادروا النظام التعليمي ألي  

 األسباب. سبخ من 

 TRSنسبة التأخر الدرا لي 
تقيس نسبة التالميذ الذين تأخروا في مسارهم الدرا لي، 

 سنوات....  3أو سنتين أو  1كرروا سنة 

 نسبة االحتفاظ الدرا لي 

يسم  أيضا نسبة استكمال الدراسة سبتكرارأو بدونه  أو  

، يقيس نسبة حفاظ سمسك   survieنسبة النجاة 

ذ. يوضه مجهودات املنظومة في  املنظومة على التالمي

 محاربة الهدر املدر لي. 

 بعض مؤشرات جودة التعليم:  -2-3

 هدفه اسم املؤشر 

 معدل التالميذ بالقسم 

يقيس جودة التعلمات بالقسم الواحد  

أو املستوا أو املؤسسة وهو يتأثر بثالث  

 عوامل املؤسسة، الحجرات، األساتذة. 

 نسبة االكتظاظ 

التعلمات باملستوا أو  يقيس جودة 

املؤسسة وهو يتأثر بثالث عوامل  

 املؤسسة، الحجرات، األساتذة.

 نسبة األقسام متعددة املستويات 
يقيس جودة خدمة التعليم، وقدرة  

 التأطير البيداغو ي.

 نسبة تأطير التالميذ 
يقيس جودة خدمة التعليم، وقدرة  

 التأطير البيداغو ي.

 نسبة تأطير األساتذة 

يقيس جودة خدمة التعليم عبر التقويم  

التربوي وقدرة التأطير البيداغو ي  

 لألساتذة.

 نسبة النجاح باملستويات اإلشهادية 
قياس فعلي لجودة التعلمات عبر  

 االمتحانات املوحدة ساملعيارية 
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 وظائف مؤشرات التربية ثالثا: 

 يمكن توظيف مؤشرات التربية في عدة مجاالت نذكر منها:

 ؤشرات: ملعرفة أين وصلت املنظومة مقارنة بالسنة املاضية...؛ تحيين امل ✓

على   ✓ بناء  الصائبة  القرارات  اتخاذ  على  املستويات   سجميع  املنظومة  رؤساء  تساعد  القرارات:  اتخاذ 

 مجموعة من املؤشرات التربوية؛

 تشخيص املنظومة التربوية: أسا لي في معرفة نقط قوة وضعف املنظومة؛  ✓

 : ال تخطيط بدون مؤشرات أولية، مرحلية ونهائية: التخطيط املدر لي ✓

داخليا   ✓ التربوية  املنظومة  تقييم  في  أيضا  تساعد  التربوية:  للمنظومة  والخار ي  الداخلي  التقييم 

 ساملفتشية العامة...  وخارجيا ساملجلس األعلى للحسابات، وزارة املالية، منظمات مانحة، ... ؛ 

الجهوية، اإلقليمية وعلى صعيد املؤسسات: تمثل املؤشرات لوحة قيادة املنظومة  القيادة املركزية،   ✓

 على جميع املستويات؛ 

 في إنجاز مقارنات دولية: محلية تساعدإنجاز دراسات جهوية، إقليمية أو   ✓

 البرنامج الدولي للبحث حول القراءة املدرسية.  -

" Programme International de Recherche en Lecture Scolaire:PIRLS   " 

 البحث الدولي حول املكتسبات الدراسية في الرياضيات والعلوم  -

« Trends in International Mathematics and Science Study -TIMSS- » . 

...  أو مؤسسات  IIEP  ،UNESCO, PNUDاالستجابة لحاجيات منظمات دولية شريكة مهتمة باملجالس  ✓

 لي، صندوق النقد الدولي.... . مانحة للقروض والهبات سالبنك الدو 
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 الخريطة املدرسية املحور الرابع: 

أدا التزايد املتوالي في أعداد املتمدرسين، في ظل اتجاه معظم دول العالم نحو تعميم التعليم األسا لي إلى  

االستثماري   اإلنفاق  ثقل  تضخم  حيث  للتعليم،  املخصصة  والبشرية  واملادية  املالية  املوارد  في  مذهل  توسع 

استخدام مواردها   على  في قدرتهايق النمو  تحديا كبيرا يواجه الدول السائرة في طر املدر لي. مما أصبح يشكل  

للتدبير   وامكانياتها ألأداة  التخطيط  نهج  تستدعي  عام  بشكل  التنمية  ألانت  وإذا  عقالنية.  بطرق  واستثمارها 

التنمية  يعتمد التخطيط التربوي ألآلية للتدبير والتسيير  س  والتسيير، فإن مجال التربية الذي يعد احد رألائزها

و تحقيق األهداف و الغايات املجتمعية املنشودة، وسعيا لتنمية التعليم وتحسين جودته.  في ضبط املدخالت  

و سعى التخطيط التربوي إلى االستعمال االمثل للموارد املتاحة مع األخذ بعين االعتبار االكراهات االقتصادية  

واملكان الزمان  في  البالد  تعرفها  التي  واملجالية  والديموغرافية  أهداف  واالجتماعية  تحقيق  أجل  من  وذلك   ،

ترتبط التي  اآلليات  ومن  التعليمية.  السياسة  في  مسبقا  إلى  ارتباطا محددة  وتسعى  التربوي  بالتخطيط  متينا 

 تحقيق االهداف املقررة في املخطط أو املخططات نجد الخريطة التربوية.

 تعريف الخريطة املدرسية أوال: 

شكل الخريطة املدرسية إحدا األدوات املساعد 
ُ
ة في قراءة الواقع التربوي والتخطيط لتطويره. وهي تعم   ت

 . 1بتقديم االقتراحات إلى سلطة القرار حول حاجات التعليم الرسمي تبًعا ملواقع جغرافية محّددة 

ه النظرة املستقبلية ملا يجخ ان تكون عليه الخدمات التعليمية سبما  
ّ
ويحّدد مفهوم الخريطة املدرسية بأن

وامتداده  في ذلك   للواقع  الدعم االجتماعي...  من خالل تشخيصها  واملسالك،  األقسام واملدرسون والبنايات 

، آخذة بعين االعتبار املعطيات الديموغرافية، التربوية، الجغرافية
ً
واالقتصادية. ويهدف التشخيص   مستقبال

ب التربوية  الحاجات  لتلبية  املستقبل  واستشراف  املحلي  الواقع  دراسة  العدالة  الى  ولتأمين  عقالنية  طريقة 

 واملساواة في توز ع الخدمات وتوفير العرض التربوي. 

وتقوم الخريطة املدرسية باحتساب العالقة القائمة ما بين العرض املدر لي والطلخ عليه، وتعمل على  

تطوير وعقلنة  تكييف األهداف العامة لخصائص ألل منطقة وذلك بتحديد املوارد الالزمة التي ينبغي توفيرها، ل

العرض التربوي والتعليمي بشكل أكثر دقة. وتعتمد مجموعة طرائق وتقنيات خاصة بها تهدف إلى تقديم الحلول  

 املالئمة املستقبلية على املستوا املحلي، وإلى اقتراح البدائل املمكنة واألساليخ الالزمة لتحقيق هذه الحلول.

أنها األسلوب العلمي لتحليل النظام التربوي وتشخيصه  وبشكل عام، يمكن تعريف الخريطة املدرسية ب

بلد معين، وذلك لتجميع املوارد واإلمكانات املتاحة بغرض االستخدام   أو  في منطقة جغرافية معينة  الدقيق 

  2000.سعدنان األحمد، 2املستقبلي املالئم ملواجهة االحتياجات التعليمية وتوز عها بشكل مناسخ 

 
 . 1997دمشق، ،انطون رحمة، التخطيط التربوي، جامعة دمشق، املطبعة الجديدة1

املنظمة   ،دراسات ونماذج  ،الخريطة التربوية واستخدامها في مجال التخطيط للتعليم النظاما ومحو األمية وتعليم الكبار ، عدنان األحمد2

 .2000،العربية للتربية والثقافة والعلوم
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امل الخریطة  إنجاز  في  إن  اإلنجاز  األكيدة  الجديدة  املدرسية  البناءات  درسية يستوجخ ضبط عمليات 

ومؤسسات   االستقطاب  ومناطق  الروافد  وقطاع  والتقسيمات،  والتحويالت  املقبل،  التربوي  الدخول 

ن  االستقبال، وضبط املتوفر من املوارد البشرية سواء في الخدمة أو في التكوين األساس أو ما ستوفره الوزارة م 

-micoموارد إضافية، كما یستوجخ استعمال البرانم الالزمة. فالخريطة املدرسية هي إذن التخطيط املصغرس

planification     بين التوازن  تحقيق  بغرض  واملحلي،  واإلقليمي  الجهوي  املستوا  التربوي على  العمل  لتطوير 

عليه، والطلخ  التربوي  واملو   العـــــرض  اإلمكانات  أساس  على  للدراسة.  تنبمي  املنظمة  واملذكرات  املتوفرة  ارد 

التقنية  والعمليات  والتدابير،  اإلجراءات،  من  مجموعة  طبقا    1وتشمل  التمدرس  مجال  في  األولوية  ذات 

 للتوجهات واألهداف الوطنية والجهوية واإلقليمية وأهمها: 

 توسيع العرض التربوي وتحسين مؤشرات التمدرس؛ •

 نواع معينة من املسلك والشعخ؛ التحكم في نسخ التوجيه نحو أ •

 الحد من التفاوتات املجالية وبين الجنسين؛  •

 االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية. •

يتم إعداد الخريطة التربوية على صعيد املديريات اإلقليمية وتحت إشراف األألاديميات الجهوية للتربية  

املعلومياتا   البرنام  بواسطة  تحميل معطيات اإلحصاء    CARTESCOوالتكوين  من  يمكن  الغرض،  لهذا  املعد 

شر للمعطيات إلى برنام الخريطة  عبر التحويل املبا ،  GRESAواإلحداثات الجديدة مباشرة من    ESISEمباشرة من  

 التربوية.

 اعتمادها  ودواعينشأة الخريطة املدرسية ثانيا: 

 نشأة الخريطة املدرسية  (أ

باستخدامها   الدول  بدأت  الحديثة، حيث  التربوي  التخطيط  التربوية وسيلة من وسائل  الخريطة  تعد 

وقد ظهرت فكرة الخريطة املدرسية بعد الحرب العاملية الثانية في   حديثا في الثلث األخير من القرن العشرين،

بزيادة السن اإللزاما للتعليم إلى     1963فرنسا عندما تم تطوير طريقة لتطبيق اإلصالح التعليمي الشامل عام

س  16عمر   بين   ،  GOVINDA, 1999سنة  التمييز  التعليمي الفرنسلي يعانى من مشكالت أهمها  النظام  إذ ألان 

دمقرطة  ف األول  مبدأين:  من  التعليم  إصالح  مشروع  انطلق  لذا  االبتدائية،  املرحلة  نهاية  بعد  املتعلمين  ئات 

 .2التعليم والثانا تكافؤ الفرص التعليمية 

 
1est un ensemble de concepts, de procédures et de moyens techniques permettant la rationalisation des choix  :La carte scolaire 

de politique scolaire et concernant la mise en œuvre des plans d’éducation( J. Hallak, la carte scolaire , tendances récents et 

perspectives, UNESCO, 1977). 

 

ثقافة فاطمة الجيوشلي ، تجارب عربية وعاملية في تصميم الخريطة املدرسية وتقييم فاعليتها في التخطيط التربوي، املنظمة العربية للتربية وال2

 . 1999والعلوم، دمشق، 
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وتتيح الخريطة املدرسية تكافؤ فرص التعليم لجميع من هم في سن التعليم، وتساعد على حسن توز ع  

تحقيق االستثمار األمثل للموارد واإلمكانات، لذا قام املعهد الدولي للتخطيط   الخدمات التعليمية، وتسعى الى

الخريطة   استخدام  إمكانية  مستهدفا  التعليمية،  نظمها  في  املختلفة  الدول  من  عدد  في  بدراسات  التربوي 

في درج متفاوتة  بلدان  في  املدرسية  الخريطة  إدخال  إمكانية  الدراسات  نتائج هذه  وبينت  تطورها  املدرسية.  ة 

 .  2000سصيام، 

 دواعي تبني فكرة الخريطة التربوية  (ب

أفادت بعض الدراسات التقويمية أنه برغم ممارسة التخطيط التعليمي لوحظ أن الكثير من األهداف  

التعليمية لم تتحقق بشكل جيد ولم تستخدم املوارد املتاحة باألسلوب األكثر فاعلية ألسباب متعددة منها سعبد  

  : 2000املقصود، 

 عدم توافر معلومات ألافية لدا املخططين على املستوا املركزي ملا عليه األحوال في املناطق املختلفة؛  -

ما   - فغالبا  واملحلى،  اإلقليمي  املستويين  على  القرارات  بها  تنفذ  التي  للطرق  الكافية  األهمية  إعطاء  عدم 

 يتوقف التخطيط التربوي عند طباعة الخطة ونشرها؛ 

 في اتخاذ القرارات على املستويين اإلقليمي واملحلي. عدم املشاركة  -

في   املكانا  البعد  أخذ  أهمية  أظهرت  التعليمي  التخطيط  مجال  في  السابقة  التجارب  أن  إلى  باإلضافة 

الحسبان عند التخطيط للتعليم األمر الذي يحقق مزيدا من تكافؤ الفرص التعليمية وتقليص الفوارق بين 

الطموحات املطلوبة    بأسلوب يحققن أجل ضمان االستمرار في تقديم الخدمة التعليمية  و م املناطق املختلفة.  

على في تقنيات وأساليخ   باالعتمادأصبح من األولويات امللحة ضرورة ترشيد اإلنفاق و وضع أولويات له و ذلك 

امل و فاعلية وفقا لألوليات واإلمكانيات  بكفاءة  التعليمي و استخدامها  العرض  تاحة.   فكان هذا وراء  تنظيم 

كبديل    بداية السبعيناتتوسع إعتماد الخريطة املدرسية على نطاق كبير في العديد من البلدان خصوصا مع  

تقنيات التخطيط الكمية املعنية    التخطيط التربوي املركزي على مستوا الدولة الذي ألان يرتكز على  لقصور 

رئيسية ألأدوات  بها  واملرتبطة  التكلفة  لتوقعات  الالزمة  املدخالت  املتابعة  بتحديد  عمليات  يعر  يكن  لم  و   ،

 من األهمية
ً
   . ّوالتنفيذ قدرا

التربوي   الواقع  املدرسية كتقنية جديدة غايتها دراسة  الخريطة  اعتماد  في مأسسة  ألل ما سبق ساهم 

املؤسسات التعليمية من حيث أعداد التالميذ و توز عهم و الحاجيات من    تطرأ علىقد    بالتغيرات التيوالتنبؤ  

 .1املوارد البشرية و اللوجستيكية خالل فترة زمنية قادمة 

 
اطروحة دكتوراه، جامعة امللك   ،واقع تطبيق اسلوب الخريطة املدرسية في تخطيط التعليم العام في اململكة العربية السعودية ،نوح عبد العزيز1

 .2007سعود، السعودية، 
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 أهداف الخريطة املدرسية والعوامل املؤثرة في إعدادها.ثالثا: 

ي منطقة معينة وفق ظروفها وإمكاناتها وما  تعد الخريطة املدرسية أداة أساسية لتنمية العرض التربوي ف

 تتطلع إليه من آمال، بمراعاة الخصوصيات املحلية لهذه املنطقة. 

 أهداف الخريطة املدرسية:  (أ

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج لخدمات التربية والتعليم خالل تحديد املواقع التي يتعين توفير  -

 بين 
ً
 بين الجهات وثانيا

ً
 ؛ املديريات والجماعاتاملوارد واإلمكانات بها أوال

 تحقيق مبدأ املشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط؛ -

 االستغالل األمثل؛ استغالل اإلمكانات التعليمية املتاحة  -

 وضع خطة واقعية للجهة أو اإلقليم وضمان تنفيذها؛  -

توفير قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية للمناطق يمكن االستعانة بها عند إعداد خطة تربوية على   -

 املستوا املركزي وعند إعداد خطة تنموية شاملة. 

 العوامل املؤثرة في إعداد الخريطة التربوية: (ب

 : Caillods, 2008إعداد الخريطة التربوية البد أن مراعاة املتطلبات التالية س عند الشروع في

وتدخل فيها البيانات اإلحصائية عن عدد السكان حسخ فئات الجنس والسن،   العامل الديمغرافي: -

وحسخ توز عهم على الوسطين الحضري والقروي وتطور معدالت الخصوبة، واملواليد، والوفيات وإحصاءات  

 ة منو إلى املنطقة املراد وضع الخريطة لها؛ الهجر 

وتشمل معلومات حول املنطقة أو اإلقليم من الناحية االقتصادية  العامل االقتصادي واالجتماعي:   -

واالجتماعية، كميزانية املنطقة أو دخلها وتحديد النمو املستقبلي في القطاع االقتصادي فيها، وعدد املؤسسات  

ف  واالجتماعية  العاملة  االقتصادية  القوا  إحصاءات  إلى  باإلضافة  النشاط،  ونوع  بها  العاملين  وعدد  يها 

 ومتطلبات سوق العمل، وشبكات الطرق واملواصالت؛ 

ويقصد به وصف شامل للواقع التعليمي في املنطقة كعدد املدارس واألقسام وتوز ع  العامل التربوي:   -

املدارس وتجهيزاتها وإحصاءات التالميذ في املراحل التعليمية املختلفة حسخ فئات الجنس و نوعية التعليم،  

 ومعدالت القبول ومعدالت النجاح والرسوب والهدر؛ 

وتشمل السياسة العامة للدولة، وسياسة التعليم، وجميع القرارات واألنظمة    العامل السياس ي: -

 املتعلقة بسير العملية التربوية؛

تتمثل العوامل الجغرافية في إمكانية وصول التالميذ إلى املؤسسة التعليمية في العامل الجغرافي:  -

كن استخدامها، وطبيعة البيئة  ضوء شبكة الطرق املوجودة، وجغرافية املنطقة، ووسائل النقل التي يم

 .املحيطة باملؤسسة
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 منهجية اعداد الخريطة املدرسية رابعا: 

تدخل منھجیة تھیئ الخریطة املدرسية ضمن اإلصالحات التي تعرفھا املنظومة التربوية عموما وخاصة ما  

 .أھیليیتعلق بتنظيم الدراسة في مختلف األسالك التعلیمیة االبتدائا والثانوي بسلكيه اإلعدادي والت

 :و يراعى في إعداد ھذه املنھجیة عدة عناصر منها

 تحديد املفاھیم املستعملة وتوحیدھا؛ -

اعتماد قطاع الروافد وكذا قطاع االستقبال أثناء إعداد الخریطة املدرسية بھدف تقلیص الفوارق بين   -

 املؤسسات على مستوا أعداد التالمیذ  واملوارد املادية و البشرية املتوفرة؛ 

املادیة  توفي - ل مكانات  املالئمة  التربویة  البنیة  تحدید  من  تمكن  الخرائط  ملعدي  وبدائل  خیارات  ر 

 والبشریة املتوافرة؛ 

 استعمال نسخ تدفق خاصة بكل مؤسسة یراعى في تحدیدھا خصوصية ألل واحدة منھا؛   -

يص من ھذه  مراعاة ظاهرة االنقطاع وعدم االلتحاق باملستوا األول من ألل سلك والعمل على التقل -

 الظاهرة وفق املعرفة املیدانیة ملحیط املؤسسة والتدابير املالئمة لھا؛ 

التعامل مع املستجدات التي تعرفھا املنظومة التربوية والعمل على إدخال املعطيات واملتغيرات بشكل   -

والثانو  اإلعدادي  بالثانوي  الثانية  األجنبية  ساللغة  املدر لي  الحوض  املؤسسة ضمن  مع  التأھیلي، یتناسخ  ي 

 اإلعالميات، املواد الغير معممة باإلعدادي، التفويج باملواد العلمية،.... ؛ 

 .احتساب مجموعة من املؤشرات املتعلقة بالتمدرس والجودة -

 .مراعاة حركية التالميذ -

 العوامل املحددة إلعداد الخريطة املدرسية مسا: خا

املقبل،  - التربوي  الدخول  في  أبوابها  والتي ستفتح  االنجاز،  األكيدة  املدرسية  البناءات  مراعاة  ضرورة 

 سواء تعلق األمر باإلحداثات أو التوسيعات بالتنسيق مع املصاله املكلفة جهويا وإقليميا؛ 

ت التي تمت املصادقة  مراعاة امكانية إنهاء األوراش املفتوحة املتعلقة ببناء أو توسيع أو ترميم املؤسسا  -

 عليها للدخول التربوي املقبل؛

 ضرورة التنسيق بين مصاله املوارد البشرية والتخطيط لضبط املتوفر من املدرسين.  -

ترشيد استغالل املوارد البشرية من خالل العمل على تدبير الفائض والخصاص بهدف تحقيق التوازن   -

 ية ألاملة للمدرسين.بين ألل املؤسسات التعليمية، عبر إسناد حصص زمن

استنفاذ ألل اإلمكانات املتوفرة محليا وإقليميا وجهويا قبل التعبير عن الحاجة إلى املدرسين بالنسبة   -

 ل حداثات الجديدة بالجماعات غير املغطاة بالثانوي اإلعدادي أو التأهيلي. 

املدرسات واملدرسين  إنجاز الحرألات االنتقالية بمختلف أنواعها، وتدبير الفائض والخصاص، وتعيين   -

 الجدد قبل نهاية السنة الدراسية؛ 
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ضمان توفير مقاعد بالسنة األولى ابتدائا لجميع التالميذ البالغين سن التمدرس، وتيسير إجراءات   -

 تسجيلهم؛

مع   - ابتدائا  السادسة  بالسنة  الناجحين  التالميذ  لجميع  إعدادي  األولى  بالسنة  مقاعد  توفير  ضمان 

 تحاق هؤالء بمقاعدهم؛ العمل على تشجيع ال

الثالثة   - بالسنة  الناجحين  التالميذ  لجميع  التأهيلي  للثانوي  املشتركة  بالجذوع  مقاعد  توفير  ضمان 

 إعدادي، وتشجيعهم لاللتحاق بمقاعدهم. 

الحرص على عدم فصل أي تلميذسة  في سن اإللزامية للتمدرس وتجنخ فصل أي تلميذسة  بعد السن   -

 اإللزامية.  

 ساو الى املنظومة التربوية لفائدة ألل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛ضمان ولوج مت  -

إعداد خريطة خدمات الدعم االجتماعي بشكل مندمج مع إعداد الخريطة املدرسية، سواء تعلق األمر   -

التي   ،بالداخليات التمدرس  أو بغيرها من الخدمات، وذلك ملواجهات مختلف معيقات  بالنقل  أو  أو اإلطعام 

 ن إلتحاق التالميذ باملدرسة، أو تؤدي الى انقطاعهم عنها. تحول دو 

 مراحل إعداد الخريطة املدرسية سادسا: 

 على مستوا ألل منطقة تعليمية، يتطلخ إعداد الخريطة املدرسية مراعاة العناصر التالية: 

تشخيص التوز ع الجغرافي للعرض املتوفر: يتعلق األمر بفحص الخريطة املدرسية الحالية من خالل   -

تحديد االختالالت املوجودة على وجه الخصوص في التوز ع الجغرافي للمتمدرسين وظروف التعليم باملؤسسات  

 التربوية للمنطقة.

 تحديد عدد من املعايير املتعلقة ب:  -

 مناطق تجمع السكان واملنشآت سمثل الكثافة السكانية، الحركية الديموغرافية، البم  التحتية...  •

   التربوية واالقتصادية واإلداريةles contraintesأساس اإلكراهات سحجم املدارس على  •

 املساحات املتوفرة، أنواع البناءات، واللوازم واملعدات حسخ ألل تلميذ؛  •

العامة    للتوجهات التربويةالتمدرس وفًقا    املتعلقة بحاجيات  املستقبلية  les projectionsس  اإلسقاطات -

 والتوقعات الديموغرافية. 

/ اآلداء    إعداد - املبانا مع األخذ بعين االعتبار تحليل   "التكلفة  مقترحات لخريطة توقعية الستعمال 

coût/ bénéfice .لبعض من املقترحات البديلة " 

املدر لي ومسك اإلحداثات   االنتهاء من عمليتي اإلحصاء  املدرسية  الخريطة  إعداد  تنطلق عملية  عمليا، 

ويتم إعداد الخريطة التربوية من خالل مرحلتين أساسيتين وهما:    .وي املقبلالجديدة املعتمدة في الدخول الترب

 .التحضير والتعديل

 



 

46 
 تعليم األولي والرياضةالتربية الوطنية وال وزارة

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة املركزية لتكوين األطر ملحقة حسان 

 مرحلة التحضير  (أ

يتم تحضير الخريطة املدرسية في مرحلتين: مرحلة الخريطة النظرية ومرحلة الخريطة التوقعية، حيث يتم  

سات واملدرسين الذي سيتم تخصيصه  إعداد خريطة تربوية نظرية تسمح للوزارة بتحديد الحصيص من املدر 

 .لكل أألاديمية جهوية للتربية والتكوين العتماده في إعداد الخريطة التربوية التوقعية

وتنطلق عملية تحضير الخريطة التربوية بعد املحطة األولى ل حصاء املدر لي، الذي يعتبر املرجع األسا لي  

 .لكل العمليات واإلسقاطات املستقبلية

 النظرية الخريطة  -

تتم بناء على توجيهات املذكرات املنظمة للدراسة وعلى أهداف جهوية تحددها األألاديميات الجهوية   ✓

من   انطالقا  اإلقليمية  املديريات  تحددها  إقليمية  وأهداف  الوطنية،  األهداف  من  انطالقا  والتكوين  للتربية 

 األهداف الجهوية؛ 

للتال   ✓ النظرية األعداد املرتقبة  النظري من املوارد  تفرز الخريطة  ميذ واألقسام والفائض والخصاص 

 البشرية ومن الحجرات؛ 

بين   ✓ ضبطها  يتم  االقليمي،  املستوا  على  النظرية  املدرسية  الخرائط  إعداد  عملية  من  االنتهاء  بعد 

الجهوية  النظرية  الخريطة  لحصر  لها  التابعة  اإلقليمية  واملديريات  والتكوين  للتربية  الجهوية    االألاديميات 

 واملصادقة عليها ليتم بعد ذلك حصر الخريطة النظرية الوطنية؛ 

الوطنية،    ✓ التعليمية  االنتقالية  الحرألات  إجراء  يتم  الوطنية،  النظرية  التربوية  الخريطة  أساس  على 

املوارد   توفيره من  ما سيتم  بناء على  الحاجيات  يمكن من تحديد  الذي  السيناريو  تعتبر منطلقا لوضع  حيث 

الدخول التربوي املقبل. ويحدد تبعا لذلك الحصيص من املدرسات واملدرسين الذي يتم تخصيصه    البشرية في

 لكل أألاديمية جهوية للتربية والتكوين العتماده في إعداد الخريطة التوقعية؛ 

 الخريطة التوقعية  -

مالءمة األهداف والتوجيهات املعبر عنها في الخريطة النظرية    يستهدف إعداد الخريطة التربوية التوقعية

من جهة واملوارد املادية والبشرية املتوفرة من جهة أخرا، حيث يتم إعدادها بناء على نتائج الحرألات االنتقالية  

 وتوز ع الحصيص من املدرسات واملدرسين ستوز ع املدرسين الجدد والساعات اإلضافية .

 توقعية البنيات التربوية املتوقعة للمؤسسات التعليمية، وتشمل:تفرز الخريطة ال

 األعداد املرتقبة للتالميذ واألقسام؛  ✓

الوضعية املرتقبة لألقسام من تعدد املستويات واإلكتظاظ والتخفيف والتفويج وتدر س املواد غير   ✓

 املعممة؛

 الفائض والخصاص من املدرسين. ✓
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قعية أهمية بالغة، حيث يمكن استثمار نتائجها في إجراء الحرألات  ويكتسلي إعداد الخريطة املدرسية التو 

االنتقالية، كما تتيح للمسؤولين القائمين على تدبير املنظومة التربوية إقليميا وجهويا ووطنيا، التوفر على صورة  

علي، مسبقة للدخول املدر لي املقبل مما يسمح بتشخيص اإلشكاالت واالختالالت املحتملة قبل الدخول الف

 مما يمكن من القيام بالتدخالت االستباقية الالزمة. 

 تعديل الخريطة املدرسية   (ب

وعمليات   املدرسية  االمتحانات  لنتائج  نهائية  معرفة  على  اعتمادا  التربوية  الخريطة  تعديل  عملية  تتم 

لية، ووتيرة تقدم  التوجيه املدر لي للتالميذ حسخ الشعخ واملسالك واألسالك املتوفرة، ونتائج الحرألات االنتقا

الخريطة   تمكن  التحضير حيث  التعديل نفس توجيهات عملية  أثناء عملية  املدرسية. ويراعى  البناءات  إنجاز 

 التربوية املعدلة من إعطاء صورة أكثر وضوحا وواقعية ملا سيكون عليه الدخول التربوي املقبل.

املستعمل في إعداد الخريطة التربوية واملندمج في املنظومة اإلعالمية    CARTESCOويتيح البرنام املعلوماتا  

في   مسكها  تم  التي  املعطيات  وكذا  التعليمية  املؤسسات  حسخ  السنة  آخر  نتائج  معطيات  تحميل  للوزارة، 

في مختلف عمليا  النهائية للمؤسسات... من أجل استثمارها  التربوية  التوقعية، والبنيات  التربوية  ت  الخريطة 

 .واملادي املستقبلية التدبير التربوي 

يمكن التعرف على مختلف العمليات اإلجرائية وطبيعة املعطيات وكيفية استعمالها في إعداد   مالحظة: •

 .CARTESCOوإنجاز الخريطة املدرسية من خالل االضطالع على البرنام املخصص لذلك 

 إجراءات عملية لتتبع إعداد الخريطة املدرسية    ت

مالمح الدخول املدر لي أكثر قربا من الواقع الفعلي للمؤسسات، فيما يلي بعض التدابير التقنية  لجعل  

 التي يجخ اتخاذها أثناء إعداد وتتبع وضبط الخرائط التربوية:

مراعاة التغييرات املرتقبة في البنيات املادية على مستوا اإلقليمي والجهوي سغلق، إحداث، توسيع،   -

 داخلية... 

امل - الضرورة  مسك  دعت  أللما  الروافد  تعديل  مع  وروافدها،  املستقبلة  املؤسسة  بين  الفاصلة  سافة 

 لذلك.

 توز ع املسجلين الجدد بالسنة األولى ابتدائا، األولى إعدادي، جذع مشترك، أولى وثانية باألالوريا.  -

ا - بين  سمقارنة  سلك  ألل  من  األولى  السنة  بالنسبة  واالنقطاع  االلتحاق  عدم  نسخ  لتعديل  مراعاة 

 واإلحصاء السابقين  مع الحرص على تحسين نسخ االلتحاق حسخ التدابير املتخذة ميدانيا. 

نسخ االلتحاق من التعليم الخصوصلي إلى التعليم العموما سيمكن االعتماد على نسخ االلتحاق خالل   -

 عدة سنوات سابقة  
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السلك التأهيلي من خارج املديرية  األخذ بعين االعتبار الوافدين الجدد املوجهين إلى الشعخ الخاصة ب -

 األصل. 

توز ع املواد غير املعممة: املقارنة بين العدد اإلجمالي لألقسام بمستوا ما وعدد األقسام املستفيدة من   -

 مادة معممة، حسخ ألل خريطة تربوية. 

 احترام التوازن في توز ع املواد غير املعممة بين املؤسسات املتقاربة  -

الد  - توقعات  مسك  من  ضرورة  املستفيدين  إحصائيات  تطور  االعتبار  بعين  واألخذ  االجتماعي  عم 

 مجاالت الدعم سالداخليات، دور الطالخ والطالبة، اإلطعام املدر لي، النقل املدر لي، املنح  

إحصائيات   - تطور  االعتبار  بعين  واألخذ  الخاصة  الحاجيات  ذوي  تمدرس  توقعات  مسك  ضرورة 

 كل مؤسسة معنية باألمر املستفيدين من األقسام املدمجة ب

تتبع تغيرات مؤشرات الخريطة التربوية خالل جميع مراحل إعداد الخريطة التربوية من أجل املقارنة   -

ألل العوامل    والوقوف علىبين تطور املعطيات بين اإلحصاء والتوقعات، للتأكد من مدا تحسن هذه املؤشرات  

 ن الواقع.التي من شأنها أن تجعل التوقعات املدرجة بعيدة ع

II.  دور مدبر املؤسسة التربوية في إعداد الخريطة املدرسية وبعض صعوبات تنزيلها 

املدرسية   الخريطة  إعداد  في مختلف محطات  رئيسا  دورا  التعليمية  املؤسسة  تدبير  املسؤول عن  يلعخ 

 حيث:   

على   - بناء  التعليمية،  املؤسسة  مدبر  حركية  يقوم  وتتبع  باملؤسسة  الخاصة  اإلحصائية  املعطيات 

البشرية،  واملوارد  املدرسية  البنايات  والحاجيات من  في ش   التالميذ  املتوقعة  بإعداد مقترح  التربوية  البنية  ان 

 للمؤسسة التي يشرف عليها، و عرضه على مجلس التدبير من أجل إقراره؛ 

املصلحة   - الى  للمؤسسة  املتوقعة  التربوية  البنية  توجيه مقترح  التعليمية على  املؤسسة  يحرص مدبر 

 املحددة؛ املكلفة بالتخطيط والخريطة املدرسية باملديرية اإلقليمية في اآلجال 

 يعمل مدبر املؤسسة على تطبيق واحترام البنية التربوية بعد عملية تعديل الخريطة املدرسية.  -

 الجدوالن أسفله يبرزان دور مدير املؤسسة التعليمية في إعداد الخرائط التربوية: 

 على مستوى تدبير الخريطة التربوية

 العمليات املرتبطة 

 تشكل األقسام استثمار نتائج اخر السنة في  -

 تجميع النتائج ومعالجتها  -

 ضبط الحاجيات من األطر اإلدارية والتربوية  -

 التتبع امليدانا ملدا تقدم اشغال البناءات املدرسية  -

 



 

49 
 تعليم األولي والرياضةالتربية الوطنية وال وزارة

 0537724473الهاتف/ فاكس:  –الرباط –زنقة السعديين  32الوحدة املركزية لتكوين األطر ملحقة حسان 

 الجدولة الزمنية  املسؤول عن اإلنجاز النتائج املنتظرة 

 استثمار نتائج مجالس األقسام

مواكبة املستجدات التربوية سمثال تعميم 

 املواد الغير املعممة ...   

نتائج الحرألات االنتقالية لألطر 

 التعليمية واإلدارية 

مؤشرات التربية سحجم حركية التالميذ، 

معدل التالميذ بالقسم، نسخ التكرار،  

نسخ االنقطاع، نسخ استغالل  

 الحجرات املتوفرة  

 تسليم املؤسسات املحدثة

 الس التدبير واملجالس التربويةمج

 مدير املؤسسة 

هيئة التفتيش ستربوي،  

 تخطيط/توجيه  

األطر العاملة بمجاالت التخطيط 

والشؤون التربوية واملوارد البشرية 

 والبناءات املدرسية 

اإلدارة املركزية ستحديد الحصيص من  

 املوارد البشرية  

 

عند تحضير الخريطة  

 التربوية 

الخريطة  عند تعديل 

 املدرسية

 عند تتبع الدخول املدر لي

  
 التنظيم التربوي على مستوى 

 العمليات املرتبطة 

 تحديد املعايير التربوية لتشكيل األقسام   -

 تحديد املعايير التربوية إلسناد األقسام   -

 إعداد قاعدة املعطيات التربوية الخاصة بالتالميذ -

 الخاصة بهيئة التدر س إعداد قاعدة املعطيات التربوية  -

 استشارة هيئة التأطير التربوي حول اسناد األقسام  -

 إعداد جداول الحصص واستعماالت الزمن  -

 الجدولة الزمنية  املسؤول عن اإلنجاز النتائج املنتظرة 

توز ع متكافئ لعدد التالميذ على اقسام  

 نفس املستوا 

على   متناوبة  بكيفية  موزعون  أساتذة 

 املستويات وبكيفية متوازنة على األقسام 

 أساتذة يشتغلون بحصص ألاملة

التعليم   لفضاءات  األمثل  االستغالل 

 باملؤسسة 

ضبط حركية التالميذ بين اقسام نفس  

املستوا من خالل استعماالت زمن 

 متكافئة ومتوازنة 

 املجالس التربوية 

 إدارة املؤسسة

 التربوية هيئة التأطير واملراقبة 

 

عند نهاية السنة 

 الدراسية
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عوامل   الى  ترجع  يمكن  التي  والعراقيل  الصعوبات  بعض  من  يخلو  ال  املدرسية  الخريطة  توزيل  أن  إال 

 داخلية وأخرا خارجية.

 من بين العوامل الداخلية نذكر:

 املحلي؛نقص في املعطيات اإلحصائية والديمغرافية وفي دقتها سواء على املستوا الوطمي أو  -

 اعتماد مقاربة مركزية في مجال التخطيط التربوي والتدبير والتسيير؛  -

بفعل   - املدرسية  للبناءات  املخصصة  األرضية  البقع  اختيار  وسوء  التعليمية  املؤسسات  توز ع  سوء 

 الضغوطات املحلية؛ 

 البطء في إنجاز بعض املشار ع وتعقيد اإلجراءات اإلدارية.  -

 د:أما العوامل الخارجية فنج

بين االعتمادات   - الكبير  التفاوت  في  املالية، ويتمظهر ذلك  التربوية والسياسة  السياسة  بين  التوازن  عدم 

 املخولة وتكلفة املشار ع املحددة داخل مخصصات تنمية التعليم؛

التأخر الحاصل في صرف امليزانية ما ينتج عنه تأجيل االعتمادات السنوات املوالية مما يؤدي الى عرقلة   -

 دخول املدر لي نتيجة التأخر في انجاز برامج البنايات؛ ال

صعوبة اإللتزام بإنجاز البنايات املدرسية في اآلجال املحددة لها وذلك بسبخ عدم توفر األراضلي املخصصة   -

 للبنايات التعليمية؛ 

 ضعف وهشاشة البنيات التحتية في بعض املناطق؛  -

 باملدارس. عدم التحاق األطفال في سن التمدرس  -
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