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 إشکالیة التقویم الشمولي لمعارف المتعلمین:  

 ∗ا الّتقویم المدرسي ی قراءة في بارادیغم سوسیولوج

 

 

 

   الملّخص 

واإل�ستيمولوجية   التار�خية  الشروط  مختلف  عند  الوقوف  محاولة  إ��  الورقة  هذه  خالل  من  �س�� 

ل  املتحكمة �� ميالد سوسيولوجيا الّتقو�م وتطّورها ومقار�ة الفعل الّتقو��ي باعتباره فعال اجتماعّيا من خال

خ��ّي وامل�ّي  لدارسة مدى ارتباط التقو�م الشمو�� ملعارف املتعلم�ن بمختلف أنماط النّ 
ّ

جاح املدر��ّي وال�

واالجتما�ّ� باالعتماد ع�� قراءة �� الفصل األخ�� من كتاب "سوسيولوجيا التقو�م املدر��ي" لـ"بي�� ميلر"  

الّسياق    �� للتقو�م  قيام سوسيولوجيا  اال�ستيمولوجية إلم�انّية  روط 
ّ

الش توف��  ع��  والرهان  ومناقشتھ 

�بية واملدرسة �� الّسياق الغر�ي. املغر�ّي منفتحة ع�� الّتحوالت 
ّ
�ي �عرفها حقل سوسيولوجيا ال�

ّ
 ال

املمارسات التدريسية، بي�� ميلر، سوسيولوجيا التقو�م، السوسيولوجيات ا�جديدة  :ال�لمات املفاتح 

 لل��بية، فر�سا، املغرب، الدول العر�ية. 

 

Abstract 

The current paper endeavours to analyse various historical and epistemological conditions 

controlling the emergence and evolution of the sociology of evaluation, as well as approaching 

the act of evaluation as a social act through studying the extent of correlation between the holistic 

evaluation of learners’ knowledge and various types of school, personal, professional and social 

success. It is based on reviewing and discussing the last chapter of Pierre Miller's Sociology of 

the School Evaluation. The latter is considered as a starting point to provide the epistemological 

conditions to enable the establishment of the sociology of evaluation in the Moroccan context 

opened to the transformations that the field of educational sociology and school in the Western 

context experiences.  

Keywords: Teaching Practices, Pierre Merle, sociology of evaluation, The New Sociologies of 

Education, France, Morocco, Arab countries. 
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 في الشروط االبستیمولوجیة والّتاریخیة لتطّور سوسیولوجیا الّتقویم   - أوال 

املؤّسسا� االهتمام  املّتحدة  �عود  بالواليات  املا��ي  القرن  سّتينيات  إ��  �بية 
ّ
ال� حقل   �� بالّتقو�م  ي 

) الّرامية إ�� ترشيد  The New Public Management(  ا�جديدة  األمر�كّية، مع تنفيذ سياسات اإلدارة العاّمة 

الب  العمل �� اإلدارات العمومّية وتوجيھ اإلنفاق ا�ح�ومي نحو تحس�ن التوجيھ املدر��ي وتطو�ر  
ّ
أداء الط

العمومي التعليم  نتائج  إ��  منھ    1استنادا  أك��  واس��اتيجّيا  سياسّيا  فعال  باعتباره  التقو�م  ع��  والّرهان 

خارج   (أي  ك�ل  �بو�ة 
ّ
ال� باملنظومة  اق��انھ   �� الّتقو�م  فعل  إ��  الّنظر  تم  لذلك،  وتبعا  وتر�وّ�ا.  اجتماعّيا 

دولة �� الفاعل األول واألخ�� �� صياغة املدخالت وا�خرجات  مؤسسة املدرسة بالضرورة)، ع�� أساس أن ال

�بوّي. 
ّ
 العاّمة للفعل الّتعلي�ّي وال�

حظة   ورغم
ّ

�بية) إ�� ال�
ّ
رجوع بدايات االهتمام السوسيولو�� بالّتقو�م املدر��ي (�� إطار سوسيولوجيا ال�

الّتعليمية باملوازاة مع بحث "الدولة" عن إعطاء  الكالسيكية واملعاصرة، �� سياق البحث عن تقو�م الّنظم  

األمد واملتوّسطة  القص��ة  الّتعليمّية  و�رامجها  ملنا�جها  رعية 
ّ

تخّصص  2الش عن  ا�حديث  فإّن   ،

بالّسياق   (خاّصة  �بية 
ّ
لل� ا�جديدة  الّسوسيولوجيا  بتطّور  اق��ن  املدر��ّي"  الّتقو�م  "سوسيولوجيا 

ثماني حقبة  خالل  "املقار�ات  األنجلوساكسو�ي)  ع��  االجتما�ّ�  العلم  انفتاح  مع  املا��ي  القرن  نيات 

روط املوضوعّية لعمل املدرسة من جهة، ومن جهة أخرى تأث��  
ّ

امليكروّ�ة" املعيشة وترك��ه ع�� تحليل الش

�ون مجّرد  يتجاوز  فعال  باعتباره  نفسھ  "الّتقو�م"  إ��  الّنظر   �� الّسوق  القتصاد  النيولي��الية  ھ  الّتوجهات 

رعية ع�� الّسياسات العمومّية للّدولة (بما �� ذلك الّسياسات الّتعليمّية) نحو  
ّ

وسيلة إدارّ�ة إلضفاء الش

 .3�ونھ "فلسفة" ل��شيد العالقة وتنظيمها ب�ن الفعل�ن االقتصادّي والسيا��ّي (كما ال��بوي واالجتما��)

خذ صبغة سياسية خالل  
ّ
�بية بما أن االهتمام بفعل التقو�م قد ات

ّ
القرن العشر�ن، سواء ضمن حقل ال�

ل الفاعل الّسيا��ّي، فإّن علماء االجتماع قد وجدوا أنفسهم مضطر�ن إ�� االهتمام  
ّ

أو �� مجمل مجاالت تدخ

ملقار�ت�ن   وفقا  "ماكرو�ة وميكرو�ة".اثنت�نبالّتقو�م  املرتبطة    :  املدرسّية  الّتقو�مات  تحليل  جهة  تّم من  إذ 

 
1- Dutercq, Yves, et Xavière Lanéelle. «La dispute autour des évaluations des élèves dans l'enseignement 
français du premier degré», Sociologie, vol. vol. 4, no. 1, 2013, p: 43. 

بفرنسا"،   -2 البيداغوجي  "التطور  دوركايم حول  إميل  المؤسس  الفرنسي  االجتماع  لعالم  المرجعية  الدراسة  هنا  نستحضر  ن 
ٔ
ا يمكن 

عمال
ٔ
 كلود باسرون في إطار المرحلة المعاصرة: - كل من بيير بورديو وجان وا

Pierre Bourdieu et Jean-Claude  Passeron,La reproduction. Eléments pour une théorie du système 
d'enseignement, Collection Le sens commun, France, 1970. 
Pierre Bourdieu et Jean-Claude  Passeron, Les héritiers. Les étudiants et leurs études, Paris, Les Éditions de 
Minuit, France, 1964. 
Émile Durkheim, L’Évolution pédagogique en France, PUF, 1902. 

نظر مقالة مهمة  -3
ُ
 :الّتقويمدانيلو مارتيسولي" حول نقد فلسفة  “لـ ا

Danilo Martuccelli, «Critique de la philosophie de l’évaluation», Cahiers internationaux de sociologie, vol. 
CXXVIII/CXXIX, 2010, p: 27-52. 
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�بوي؛ رغم ضعف انفتاح صّناع القرار أو املهني�ن ع�� هذه الّدراسات والبحوث �� تنظيم  
ّ
بتقو�م الفعل ال�

االجتماعية) والفرص  ا�حظوظ   �� مساواة 
ّ
والال اإلنتاج  إعادة  (قضايا  الّتعليمّية  جهة  4الّسياسات  .وتّممن 

االهتمام ع�� العالقة ب�ن فعل الّتقو�م والّنجاح املدر��ّي واالجتما�ّ� (داخل املدرسة وداخل    أخرى ترك��

روط وا�حّددات الكفيلة بتعر�ف فعل الّتقو�م بوصفھ إنتاًجا
ّ

ا.  ا�جتمع) والبحث عن الش  اجتماعي�

رات واضطرابات ب�ن مختلف الفاعل�ن �� العمل
ّ
�بوّ�ة والّتعليمية.  ال يخلو فعل الّتقو�م من إنتاج توت

ّ
ّية ال�

(الّتلميذ)   معّ�ن  مدر��ّي  عمل  حول  تقو��ّي  حكم  إلصدار  والّتدريسّية  �بو�ة 
ّ
ال� املعاي��  وضوح  عدم  فب�ن 

ورفض فكرة تقو�م معاي�� العمل امل�ّي (املدرس)، يمكن للمقوم أن يجنح نحو إصدار "حكم" قد يتحّول إ��  

نتماء، فئة عمرّ�ة أو شر�حة اجتماعية يؤثر ع�� (��) املسار  بخصوص وضع، ا  -أو ح�ى تنميط–"موقف"  

�بو�ة. ونتيجة لذلك، يظهر بوضوح  
ّ
املدر��ّي واالجتما�ّ� للفاعل أو �عيد تحديد اس��اتيجّياتھ املهنّية أو ال�

املهنّية   والّرهانات  القبلّية  االستعدادات  بطبيعة  مرتبط  اجتما�ّ�  فعل  باألساس  هو  الّتقو�م  أّن 

ھ �عيد رسم  ّ◌ تما��واالج
ّ
ة �ختلف أطراف الفعل الّتقو��ّي. فسواء �ان فعل الّتقو�م إيجابّيا أو سلبّيا فإن

وح�ى   واملعيشة،  اليومّية،  والّتفاعالت  العالقات  أش�ال  م 
ّ
و�نظ االجتماعّية  �اتبيات 

ّ
وال� الهرمّيات  طبيعة 

 املستقبلية، ب�ن مختلف الفاعل�ن.

 اجتماعّیا  الّتقویم باعتباره فعال   - ثانیا 

روط املوضوعية  
ّ

�ي يحّتلها الّتقو�م �� إنتاج الش
ّ
طت السوسيولوجيا املعاصرة الضوء ع�� امل�انة ال

ّ
سل

منذ  وذلك  لعمل املنظومة الّتعليمية والّر�ط ب�ن الرهانات السياسية واالجتماعّية وال��بو�ة �ختلف الفاعلين

الّتمد واقع  حول  املنجزة  الّنقدية  الدراسات  بفر�سا (خالل ستينيات  أو��  وا�جامعات  املدارس  رس وولوج 

�ي حللت العالقة ب�ن ا�خلفّية االجتماعّية والنجاح املدر��ّي. ولم ُينظر إ�� الّتقو�م باعتباره  
ّ
القرن املا��ي)، ال

بقي من  
ّ
ظر إليھ باعتباره فعال اجتماعّيا يتداخل �� إطاره الّسيا��ي بالط

ُ
ما بقدر ما ن

ّ
أجل فعال تر�وّ�ا منظ

�بوي ومخرجاتھ  
ّ
ال� الفعل  ال��اتبيات والهرمّيات االجتماعّية انطالقا من مدخالت  إعادة تنظيم فسيفساء 

 (تحت تأط�� مقولة: "املدرسة ليست محايدة").

جاه جعل الّتقو�م األساس الّناظم لنظرّ�ة إعادة    -مع بورديو و�اسرون –سار براد�غم إعادة اإلنتاج 
ّ
�� ات

ففضال عن �ون مؤّسسة املدرسة تظل من اآلليات واألجهزة اإليديولوجّية الّرئيسة إلضفاء  اإلنتاج نفسها.  

االنتقاء   مبدأ  تجسيد   �� �سهم كذلك  فإّ��ا  العموم،  انفتاحها ع��  خالل  الّدولة، من  رعّية ع�� عمل 
ّ

الش

نا
ّ
�م فعال بيداغوجّيا يروم تقو�م نرى �� الّتقو   االجتما�ّ� والطبقّي انطالقا من فعل الّتقو�م واالمتحان. ومع أن

مختلف   إشراف  تحت  يمارس  بورديو)  (بلغة  رمزي"  "سلطان  فعل  يظّل  ھ 
ّ
فإن وكفاياتھ،  م 

ّ
املتعل كفاءات 

ينخرطون   ذين 
ّ
ال �بو��ن 

ّ
ال� و��–الفاعل�ن  و�دون  العليا  - بو��  بقات 

ّ
للط اإلقصائّي  الّرهان  خدمة  ع��    �� 

 
4 -Yves Dutercq et Xavière Lanéelle, «La dispute autour des évaluations des élèves dans l'enseignement français 
du premier degré», op. cit, p: 43. 
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بقات الدنيا؛ فمثال، يختلف ا�ح
ّ
م لھ خزان من الّرساميل االجتماعّية  حساب الط

ّ
كم ا�جما�ّ� أو الف�ّي ملتعل

الفلسفّية   روط 
ّ

الش طبيعة  �ستوعب  أو  ل 
ّ
يتمث ال  دنيا  طبقة  من  لطفل  اجتما�ّ�  حكم  عن  قافية 

ّ
والث

بقي لنظام التقو�م
ّ
رط الط

ّ
ا�ي من خالل الش

ّ
– والتار�خّية ملقوالت الفّن واإلبداع. إذ ُينتقى األول وُ�ق��ى الث

ذي يتما��ى مع أ�حاب ا�حظوظ االجتماعّية. -املشرعن تر�وّ�ا وقانونّيا
ّ
 ال

وتماشيا مع مقوالت البناء االجتما�ّ� للفعل التقو��ي سنعمل، �� الّسياق نفسھ، ع�� الّر�ط ب�ن نظم  

الدبلومات   املتوالّشهائد  الّت�و�ن وحجم  معارف  امل�ي ومستوى  االندماج  و��ن  قا��)، 
ّ
الث م�ن (الرأسمال 

ّ
عل

م�ن �� إطار الّتوفيق ب�ن مدخل سوسيولوجيا الّتقو�م واألش�ال    -دولّيا– والكفاءات الواجب  
ّ
رها �� املتعل

ّ
توف

فإ�� أي حد يمكن الّر�ط    ا�ختلفة واملتنّوعة �� الّسياق املعاصر وا�جديد للّنجاح (أو النجاحات) املدرسّية. 

والّشه والّتعلي�ي  املدر��ّي  األداء  تقو�م  لن�ج  ب�ن  يمكن  وهل  الّشغل؟  سوق   �� واالندماج  والّدبلومات  ائد 

املقارنة أن ي�ون مدخال لتعز�ز ا�حوار والّت�امل ب�ن الّنظم الّتعليمية الّدولّية من جهة، والبحث عن سبل  

 تطو�ر سوسيولوجيا �ونّية للّتقو�م املدر��ّي من جهة أخرى؟

 لمعارف المتعّلمین  الّتقویم الّشمولي   - ثالثا 

م�ن إش�االت تر�وّ�ة، اجتماعّية وا�ستيمولوجية كذلك. فمن أجل يط
ّ
مو�� للمتعل

ّ
رح مفهوم الّتقو�م الش

م�ن ا�حاصل�ن 
ّ
قياس العالقة ب�ن املهارات واملعارف والّنجاح املدر��ّي واالجتما�ّ�، ال يكفي رصد أعداد املتعل

روط الداخلّية إلنتاج  
ّ

هائد والدبلومات والبحث عن الش
ّ

م�ن �� صفوف املدرسة (املدرسة وفقا  ع�� الش
ّ
املتعل

م�ن  
ّ
املتعل مهارات  قياس  أو  ا�جامعة...)  املعهد،  املدرسة،  �شمل  �ي 

ّ
وال ا�جديدة  السوسيولوجيات  للغة 

هائد
ّ

املدرسّية وا�جامعّية من خالل املبار�ات أو االمتحانات   ومعارفهم خارج املدرسة و�عد حصولهم ع�� الش

ر 
ّ

م�ن، ولكن وجب االنتقال نحو دراسات دولّية مقارنة تب�ن املدرجة �� إطار الش
ّ
وط ا�خارجّية إلنتاج املتعل

ّية والعاملّية
ّ
 ونجاع��ا.   حدود رهانات الّنظم الّتعليمّية الّتقو�مّية ا�حل

لكن، تظّل �� اإلطار نفسھ، العديد من اإلش�االت املطروحة حول أش�ال حضور سوسيولوجيا الّتقو�م  

ا العل�يّ �� سياقنا  ا�جال الزال خصبا لالستثمار  علما وأّن  �� مثل هذه   ملغر�ّي والعر�ّي،  واال�ستيمولو�ّ� 

الّتخّصصات ا�حيوّ�ة (سوسيولوجيا التقو�م، وسوسيولوجيا الّتوجيھ، وسوسيولوجيا امل��اج...) مع إعادة  

�بية �ش�ل  االهتمام والّتفك�� �� تطو�ر حقل السوسيولوجيا عاّمة و�عادة هي�لتھ، ومج
ّ
ال سوسيولوجيا ال�

��خيص    خاّص.  �� الّتخّصصات  هذه  بأهّمّية  (املهني�ن)  ا�ختّص�ن  قبل  من  �سبّيا  وعيا  هناك  أّن  يظهر 

�بو�ة بدول ا�جنوب، وتحليل عناصرها ومرتكزا��ا قبل الّتفك�� �� استثمار نتائج  
ّ
م�امن خلل املنظومات ال�

راف مستقبل أفضل لنظمنا الّتعليمّية قبل علومنا االجتماعّية،  الّدراسات الّسوسيولوجّية من أجل استش 

 ولكّنھ يظّل غ�� �اف. 

 وال�ّ�ا�� ا��ب��مات  دا�ل ا��ؤّسسة: تقو�� مستوى التّكو�ن وأ�داد  التّقو�� 

هائد والدبلومات ومغادرة املؤّسسة الّتعليمّية (سواء  
ّ

لت مسألة الّر�ط ب�ن مستوى الّت�و�ن والش
ّ
لقد ش�

غل مدخال أساسا إلعادة �عر�ف محّددات الّنجاح  مدرسة  
ّ

أو جامعة أو معهد عال) والبحث عن سوق الش
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هادة والّت�و�ن، منذ كتاب "الورثة" (بورديو
ّ

و�اسرون)، بطرح   املدر��ّي. وتّم تناول إش�الّية العالقة ب�ن الش

الع دراساتھ  استكمال  �ستطيع  ا�جامعة  إ��  ي�ج  من  �ل  إّن  هل  قبيل  من  االستعدادات  أسئلة  إّن  أم  ليا 

لبة تدفعهم إ�� البحث عن أقصر طر�ق ل�حصول ع�� دبلوم أو شهادة  
ّ
م�ن والط

ّ
بقّية للمتعل

ّ
االجتماعّية والط

  �� والّت�و�ن  هادة 
ّ

الش مفهوم   �� والفائدة  قة 
ّ
الث (فقدان  غل 

ّ
الش عالم   �� الّسريع  االنخراط  �غية  متوّسطة 

 مستو�اتھ العليا)؟

الّتعليمّية    وتبعا لذلك، البّد  الّداخ�ّ� �خرجات املؤّسسات  الّتقو�م  �� عملّية  ب�ن مستو��ن  الّتمي��  من 

ترك��   يتّم  األول،  املستوى  ففي  هادة. 
ّ

الش أو  الدبلوم  ومستوى  الّت�و�ن  مستوى  وا�جامعية):  انو�ة 
ّ
(الث

أو ل�خّر�ج�ن  األخ��)  (الفصل  األخ��  الّدرا��ي  املستوى  حول  اإلحصائّية  للمؤّسسات    الّدراسات  املغادر�ن 

ب�ن   ت��اوح  ملؤشرات  وفقا  م�ن  7و  1الّتعليمّية 
ّ
للمتعل الّت�و��ّي  املستوى  ضبط  متوسط،   5�غية  (ضعيف، 

املستوى   �� أما  ملفهوم   عال...).  ا�حّددة  واالجتماعّية  �بوّ�ة 
ّ
ال� املقوالت  ع��  الّضوء  �سليط  فيتم  ا�ي، 

ّ
الث

�بوّي أو امل�ّي. فمع توجھ العالم اليوم نحو املهننة واقتصاد السوق، أض��  
ّ
هادة سواء ع�� املستوى ال�

ّ
الش

 �عد سوى "شهادة". �حيح  الت�و�ن الثانوي امل�ي يحدد باعتباره "دبلوم" �� ح�ن أن مستوى البا�الور�ا ال

أّن    
ّ
إال البا�الور�ا= اإلجازة)،  الّت�و�ن (خاّصة ما �عد  الدبلومات ومستوى  ب�ن  ھ ليس هناك فروق كب��ة 

ّ
أن

املش�ل يزداد �عقيدا حينما نتحّدث عن العالقة ب�ن الّت�و�ن وغياب الّدبلوم �� املستو�ات الّت�و�نّية الّدنيا  

هادة دليال ع�� غياب الّت�و�ن أو الّتأهيل  (املرحلة اإلعدادية نموذجا) 
ّ

 .6فال �عّد غياب الّدبلوم أو الش

لـ سبق  ( لقد  جار�وا"  نقده  Garboua-Lévy"ليفي  سياق   �� املا��ي،  القرن  سبعينات  منذ  أشار  أن   (

لبة قد أصبحوا يطّورون اس��اتيجّيات وسلوكّيات جديدة تروم البح   لفلسفة إعادة اإلنتاج،
ّ
ث عن  إ�� إّن الط

ع��   والعا��  ا�جام�ّ�  الّتعليم  من  املرجّوة  الفوائد  تراجعت  لقد  غل. 
ّ

الش سوق   �� االندماج  حسن  ضمان 

املباشر   االنخراط  وتضمن  فة 
ّ
م�ل وغ��  �سيطة  ت�و�نات   �� لالستثمار  جديدة  طرق   �� الّتفك��  حساب 

غل
ّ

م�ن �� الّتعليم ذي املعرفة  . لذلك، يأ�ي حديث بي�� م��ل عن تراجع استثمار  7والّسلس �� سوق الش
ّ
املتعل

املاجست��   العليا=  الدبلومات   �� [وح�ى  والدبلومات  هائد 
ّ

الش ع��  ل�حصول  املؤهلة  غ��  أو  ا�حدودة 

هائد العليا ذات الّت�و�ن ا�حدود �� الّزمان وامل�ان (سنت�ن أو ثالث �عد 
ّ

والّدكتوراه...]، والبحث عن تلك الش

م �ش�ل كب�� �� االختيارات الّتعليمّية واملهنّية وفقا  البا�لور�ا)، ليعّزز مقول 
ّ

م�ن تتحك
ّ
ة أّن اس��اتيجّيات املتعل

ملنطق اقتصادّي باألساس (الفوائد، وا�خاطر والّت�لفة)حيث االق��ان ب�ن الفشل الدرا��ي والت�و�ن خارج  

 . 8حقل ا�جامعة أو حقل الّتعليم العا�� عموما

 
5- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, Paris: PUF, 1998, p: 103. 
6- ibid. 
7- Louis Lévy-Garboua, «Les demandes de l’étudiant ou les contradictions de l’université de masse», Revue 
française de sociologie, Vol. 17, No. 1,1976, p: 53-80. 
8- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit, p: 106-107. 
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وفق منظور سوسيولو��، من الّر�ط ب�ن ارتفاع أعداد ا�حاصل�ن ع��   ورغم ما يفرضھ منطق الّسوق،

الفتيات،  و�عليم  التق�ي،  الّتعليم  ع��  اإلقبال  تزايد  فإّن  البطالة،  معّدالت  وارتفاع  والدبلومات  هائد 
ّ

الش

املا��ي) من جهة، القرن  ا�جماه�� (عكس ستينيات  أمام  ا�جامعة  انفتاح  ي��ز  العليا  واملعاهد    وا�جامعة 

هادة �� إطار منطق إس��اتيجّية الفوائد املهنّية واملاّدية  
ّ

�ابط ب�ن الّت�و�ن والش
ّ
وتطور و�� طال�ّي بأهّمية ال�

العاملة غ�� املؤهلة أو متوّسطة الّت�و�ن أن ي�ون   لب ع�� اليد 
ّ
قص��ة املدى من جهة أخرى. فيمكن للط

�انة ا�جامعة ودورها �� تحقيق االرتقاء االجتما�ّ�  مرتفعا، �� إطار رس�ي أو غ�� رس�ي، و�مكن أن ت��اجع م 

غل
ّ

هائد والدبلومات العليا مازال ثابتا و�نظر إليھ كمعيار لولوج سوق الش
ّ

 9لدى العموم، إال أن وضع الش

 وتحقيق االستقرار امل�ّي واالجتما�ّ�.

غل باالنتماء ا  يقاس، �� الواقع،
ّ

بقّي من جهة، والّنوع من جهة  االنخراط امل�ّي ل�خّر�ج�ن �� عالم الش
ّ
لط

هائد واملعارف املقّدمة.  أخرى،
ّ

  من أجل تقو�م فّعال �خرجات املؤّسسات الّتعليمّية وفعالّية الدبلومات والش

قيمة لها،    وتق��ن  املانح  واملدة)  الت�لفة  (متوسط  العا��  املعهد  أو  ا�جامعة  بطبيعة  الدبلوم  أو  هادة 
ّ

الش

بموج�� �ي 
ّ
ال تجارب  و�الكيفّية  مع  للمقارنة  وقابلي��ا  جّيد،  وأجر  عمل  ع��  ا�حصول  لصاح��ا  يمكن  ا 

ّية ودولّية
ّ
بقات ا�حظوظة (مهن  10وسياقات محل

ّ
�ي ي�ج لها أبناء الط

ّ
، علما وأّن �سب الوظائف ونوعّي��ا ال

ساء (املهن ا�خدماتية) لم تختلف عّما �ان عليھ ا�
ّ
�ي ت�جها الن

ّ
حال منذ ��اية ا�حرب  النخبة)، وطبيعة املهن ال

انية (بلغة بي�� م��ل دائما). 
ّ
 العاملّية الث

 التقو�� �ارج ا��ؤّسسة: تقو�� معارف ا��تع�ّ��ن 

 Appréciationبثنائية "التقدير أو املراقبة" ( خالل ف��ة طو�لة، اق��ن تقو�م املعارف لدى املتعلم�ن،

ou Contrôle( ) "أو "العقو�ة أو امل�افأةSanction ou Récompense  لذلك، يمكن أن نمّ�� ب�ن مرحلت�ن .(

زة  اثنت�ن
ّ

املرك والبيداغوجيا  املسبق  الّتقو�م  مرحلة  الّتقو�م:  (قبل   ملراس  ومراقب��ا  املعرفة  نقل  ع�� 

ما ومرحلة  املا��ي)،  القرن  الفردي   سبعينات  [والتعلم]  الّت�و�ن  ع��  تركز  بيداغوجيا  مع  الّتقو�م  �عد 

 
ّ
�� تالسبعينيا (�عد    11م�ن للمتعل ومستواها  هادة 

ّ
الش منطق  استحضار  إ��  ا�حاجة  برزت  لذلك،  وتبعا   .(

م�ن (خارج املؤسسة)
ّ
، من أجل الوقوف ع�� نجاح املدرسة �� أداء وظائفها  12عملّية الّتقو�م البعدّي للمتعل

�بو�ة اعتمادا ع�� قياس "املستوى العام ملعارف 
ّ
م�ن".الّت�و�نّية وال�

ّ
 املتعل

املتخّرج�ن من   م�ن 
ّ
املتعل لقياس معارف  خاّصة  اختبارات  املا��ي  القرن  ثمانينيات  منذ  بفر�سا  ظهرت 

ق األمر باختبارات سي�وتقنية (نفسّية)  13ها وتقو�م  املدارس واملؤّسسات الّتعليمّية (اختبارات ا�جيش)
ّ
.و�تعل

 
9- ibid., p: 109. 
10 - ibid., p: 110. 
11- Annabel Beaupied, «L'évaluation par les compétences», Idées économiques et sociales, vol. 155, no. 1, 2009, 
p: 71. 
12- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit, p: 111. 
13 - ibid., p: 111. 
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ّية واالجتماعّية للممتحن�ن من أجل ا�خروج بنتائج تقاس من خاللها املعارف الثقافية، والعلمّية، والنفس 

انوي وحّ�ى ا�جام��). 
ّ
�عّ�� عن املستوى املعر�ّ� �خّر��� املؤّسسات الّتعليمّية (�� املستوى اإلعدادي، والث

لكن مع ذلك، ال تمكن مثل هذه االختبارات من قياس املؤّهالت واملهارات وفقا للّنوع (الذ�ور واإلناث) رغم  

الغر�يةارتف بالّدول  انية 
ّ
الث العاملّية  ��اية ا�حرب  الفتاة، منذ  �� 14اع معدل تمدرس  ��اية االستعمار  ، ومع 

ماّد�ي    �� م�ن 
ّ
املتعل أداء  تقييم  خالل  من  املثال،  سبيل  ع��  بفر�سا،  وا�حا  �ان  وقد  العر�ية.  الّدول 

م�ن  
ّ
املتعل  �� أّن املش�ل ال يكمن  الفر�سّية  غة 

ّ
والل التقو�م  الّر�اضيات  �� طر�قة  ما 

ّ
املاّدة نفسها و�ن  �� وال 

م
ّ
. إذ يطّور هذا األخ�� ذاتھ  15نفسھ وكيفّيتھ؛ أي �� الكفايات واملهارات والقدرات املراد تنمي��ا لدى املتعل

ظر إ�� الّتقو�م باعتباره فعال اجتماعّيا أك�� منھ فعال قصرّ�ا أو بيداغوجّيا صرفا. 
ُ
 �لما ن

�� باعتباره   مقارنا فع�� التّقو

أض�� تقييم نجاعة الّنظم الّتعليمّية الوطنّية وفاعلّي��ا يقاس وفقا ملقارن��ا بالّنظم ا�جهو�ة أو الّدولّية،  

�ي تتطور بموج��ا النظم التعليمية ال�ونية
ّ
. لذلك، 16من أجل الوقوف ع�� الّس��ورات واآلليات والّدرجات ال

لب ع�
ّ
�ي تقوم وتصّنف الّنظم الّتعليمّية (تنامى خالل الّسنوات األخ��ة الط

ّ
رات ال

ّ
مؤشرا  � نتائج �عض املؤش

)TIMSSالّتوجهات الّدولّية �� �عليم الّر�اضيات والعلوم) ( "Trends in International Mathematics and 

Science Study)و  ("PIRLS) الدو��)  "  املؤشر  العالم   �� القراءة  تقّدم  مدى   Progress inلقياس 

Literacy Studynational Reading Inter("(17  و�سهم �� توجيھ مختلف الفاعل�ن �� املنظومة الّتعليمّية .

سوسيولوجّية   إش�االت  من  رات 
ّ

املؤش هذه  معاي��  تث��ه  ما  رغم  اإلصالح؛  أفق   �� ا�خلل  م�امن  نحو 

مال. 
ّ

 وا�ستيمولوجّية مرتبطة �سؤال اختالل مواز�ن القوى ب�ن ا�جنوب والش

الث  تجدر ا
ّ
ھ ال يمكن إقامة مقارنة ب�ن نظم الّتعليم بالعالم الغر�ّي ونظ����ا بدول العالم الث

ّ
إلشارة إ�� أن

(العالم العر�ي باألساس) دون الوقوع �� منطق الّتمايز، ذلك أن أداء الّنظم األو�� أشّد كفاءة، منذ عقود  

التّ  الّنظم  ب�ن  اختالفا  نصادف  بل  انية؛ 
ّ
الث الّنظم  من  فر�سا، خلت،  (ب�ن  نفسها  الغر�ّية  بالّدول  عليمّية 

منذ  [الغر�ي]،  الّتعلي�ي  الّنظام  أداء  يظل  العمل،  الوسائل وشروط  لكن ع�� مستوى  أمر��ا....).  فنلندا، 

�بو�ة ومخرجا��ا �� خانة "ا�جيد"
ّ
(إذا    18�سعينيات القرن املا��ي، يصّنف هذه املمارسات، واملدخالت ال�

 
14 - ibid. 
15- Ernst Bernard, Les compétences des élèves de 6e au début des années 90: évolution en français et en 
mathématiques depuis 1980 et typologie en lecture et en calcul, Revue française de pédagogie,  N° 107, 1994, p: 
29-41. 

نظر دراسة جماعية شملت حوالي عشرين نظاما تعليميا عالميا:  -16
ٔ
 ا

Mona Mourshed. Chinezi Chijioke. Michael Barber, How the world’s most improved school systems keep 
getting better, McKinsey & Company, 2010. 

مر بمؤشرين تصدرهما -17
ٔ
 "الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي"  يتعلق اال

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
18- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit., p: 116. 
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ال الّتصنيف  ال��بوي استعرنا  الّتحصيل  لتقو�م  الّدولّية  ا�جمعّية  تتبّناه  الذي  حسن،  =ّسدا��ي  ضعيف، 

 جيد، جيد جدا، ممتاز). 

العزل املدر��ي" بصفة مش��كة ب�ن الّدول  “بـ  ُيظهر الّن�ج الّتقو��ي املقارن تزايد حّدة ما يصط�ح عليھ  

ق األمر بوجود مدارس تضّم  
ّ
ة، ذوي مستو�ات  الغر�ّية ودول ا�جنوب. و�تعل

ّ
م�ن، أساسا من أوساط هش

ّ
متعل

؛ أي صورة  19ضعيفة، �� ح�ن توجد مدارس تضم متعلم�ن، أساسا من أوساط عليا، ذوي مستو�ات عليا

حظوظ    �� يختلفون  لكن  ا�جامعة،  أو  املدرسة  ولوج   �� ال�ّل  يتساوى  إذ  اإلنتاج  إعادة  صور  جديدة من 

والدبلوما والشهائد،  املعارف،  "مسوقن  اكتساب  مجتمع  سياق   �� العمل  سوق   �� االنخراط  ومستوى  ت 

ومسلعن" ع�� نحو مستمر. بالنسبة إ�� �عض الّدول (الّدول اإلسكندنافية) تتضاءل حدة العزل املدر��ّي  

بفعل ضعف أعداد املهاجر�ن واإلثنيات ا�ختلفة. �� دول أخرى (فر�سا، إيطاليا) يحضر العزل طرديا مع  

املهاج حدة  (الواليات  تزايد  أخرى  بلدانا  أّن  ح�ن   �� وا�جماعات،  األفراد  ب�ن  قافّية 
ّ
الث واالختالفات  ر�ن 

قافّية  
ّ
املتحدة األمر�كية) ترتفع ف��ا حّدة العزل املدر��ّي مع �عمق أش�ال العزل االجتما�ّ� والتمايزات الث

�ابط ب�ن العزل املدر��ّي وأدا20والعنصرّ�ة
ّ
ذي �عزز ضمنّيا ال�

ّ
م�ن.، األمر ال

ّ
 ء الّنظام الّتعلي�ّي ومستوى املتعل

ق بدول ا�جنوب،  
ّ
علي�ي، �� املغرب ع�� سبيل املثال، مستوى أداء ضعيف  وفيما يتعل

ّ
ظام الت

ّ
يقّدم الن

ب  للغاية  
ّ
يتحّتم تقّدمھ نحو املستوى الّ�حيح، قبل نقلھ إ�� املستوى ا�جّيد وا�جّيد جّدا ثم املمتاز. و�تطل

غات والّر�اضيات، خاصة �� املرحلة االبتدائّية، فضال عن الت�و�ن ترك�� ا�جهود ع�� إر 
ّ
ساء قواعد �عليم الل

زمة لالنخراط �� مهنة الّتدريس، 
ّ
األسا��ّي واملستمر للمدّرس�ن وتحف��هم ع�� العمل، وتطو�ر الكفايات الال

[وامل املهارة  مستوى  لتحس�ن  أساسّية  عوامل  ل�و��ا  املدرسة،  صورة  تحس�ن  نظام  وضرورة  أي   �� هنّية] 

حلقة 21�علي�يّ  بوصفھ  الّتعليم   �� االستثمار  استطاعت  �ي 
ّ
وال الّناجحة  الّدولّية  الّتجارب  باالنفتاح ع��   ،

املكسيك،  الهند،  النامية:  الدول  (خاصة  املستقبل  أفق  واستشراف  وا�حاضر  املا��ي  ب�ن  وصل 

 .22أندو�سيا...)

 
19- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit, p: 116. 
20- ibid. 
21-Zahra Zerrouqi, « Les performances du système éducatif marocain », Revue internationale d’éducation 
de Sèvres, 70 | 2015, p: 28. 

  نظر:احول هذه النقطة،  -22
Geeta Gandhi Kingdon, "The Progress of School Education in India." Oxford Review of Economic Policy 23, 
no. -2 (2007), p: 168-95. Accessed November 1, 2020. http://www.jstor.org/stable/23606611. 
Lorenza Villa Lever &Roberto Rodríguez-Gómez, Education and Development in Mexico: Middle and Higher 
Education Policies in the 1990s, In book: Confronting Development: Assessing Mexico's Economic and Social 
Policy Challenges, Stanford University Press Editors: Kevin Middlebrook, Eduardo Zepedam 2003, p: 277-
322.DOI: 10.13140/2.1.4125.0087 
Christopher Bjork, "Décentralisation in Education, Institutional Culture and Teacher Autonomy in 
Indonesia." International Review of Education / Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft/ Revue 

http://www.jstor.org/stable/23606611
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ذي م�� �شأة    إّن سوسيولوجيا التقو�م املدر��ي ال تمارس
ّ
�ش�ل ناجح إال استحضارا للمنطق املقارن ال

العلوم االجتماعّية منذ ��اية القرن الّتاسع عشر، وتطور براد�غما��ا �� الزمان وامل�ان (من السوسيولوجيا  

 الكالسيكية إ�� السوسيولوجيات ا�جديدة).

 ل الّنجاح المدرسي نحو سوسیولوجیة لتقویم مختلف الممارسات الّتدریسّیة وأشکا   - رابعا 

�بوّ�ة والّسياسّية بقياس �سب النجاح  
ّ
يق��ن االهتمام �سوسيولوجيا الّتقو�م املدر��ّي ب�ن األوساط ال�

ب�ن  ما  ف��ة  خالل  والسي�ولوجّية،  السوسيولوجّية  البحوث  زت 
ّ

رك وقد  ومعّدال��ما.  الّدراسي�ن  والفشل 

لل��اتبّية ا العلمّية  الّصيغ  �ي تحّدد املسارات  ا�حر��ن، ع�� تأسيس 
ّ
ال �اء 

ّ
الذ انطالقا من اختبارات  �بوّ�ة 

ّ
ل�

ال�خصية املؤّهالت  اعتمادا ع��  اإلنتاج،23املدرسّية  إعادة  ا�حرب    .وهيمنت نظرّ�ة  �عد  خالل مرحلة ما 

انية، 
ّ
�ي اعت  العاملّية الث

ّ
�بية واملدرسة ال

ّ
��ت فعل ع�� ا�خرجات الّنظرّ�ة واال�ستيمولوجّية ملقار�ة مقوالت ال�

والطبقّية االجتماعية  �اتبيات 
ّ
ال� إنتاج  �عيد  اجتماعّيا  انتقائّيا  فعال  مظاهر  24الّتقو�م  �عز�ز   �� ويسهم   ،

االجتماعّية والفرص  ا�حظوظ   �� والالت�افؤ  الّراهن،  25الالمساواة  الّسياق   �� تطّورت،  لذلك،  .وتبعا 

زت األو�� ع�� العالقات مدرس
ّ

م [مفعوالت املدّرس] من خالل رصد الّتفاعالت  مت-مقار�تان أساسّيتان، رك
ّ
عل

الّنقطة. ف��كة)  قل  (أو  "صناعة"  تحكم  ال�ي  والّداخلّية  املعطيات    اليومّية  تجميع  نحو  انية 
ّ
الث وجنحت 

خصّية
ّ

م�ن وفقا �خصائصهم ال�
ّ
املتعل انتقاء  آليات  ال�ي بموج��ا   26اإلحصائّية من أجل دراسة  والكيفّية 

هائد  
ّ

��م الش
ّ

غل.تمك
ّ

 واملعارف من ولوج سوق الش

تبيان  ع��  الّنقدّية،  الّسوسيولوجّيات  لن�ج  خالفا  �بية، 
ّ
لل� ا�جديدة  الّسوسيولوجّيات  انكبت  وقد 

الّتعليمية   املؤّسسة  داخل  الدراسّية  والالمساواة  الّنجاح/الفشل  إنتاج   �� مة 
ّ

املتحك املوضوعّية  روط 
ّ

الش

�ي سواء �ان �� اق��ا��ا باالس��اتيجّيات الفردّية واالجتماعّية للمتعل
ّ
م�ن أو بالّتوجهات املؤّسساتية واملهنّية ال

 
Internationale De L'Education 50, no. 3/4, 2004, p: 245-62. Accessed November 1, 2020. 
http://www.jstor.org/stable/4151598. 
23- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op.cit., p: 120. 

 انظر:  -24
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction. Eléments pour une théorie du système 
d'enseignement, op. cit. 

 انظر:  -25
Raymond Boudon, L'inégalité des chances, La mobilité sociale dans les sociétés industrielles, paris, A. Colin, 
1973. 
26- Pierre Merle, Sociologie de l'évaluation scolaire, op. cit, p: 120-121. 

http://www.jstor.org/stable/4151598
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�بو�ة
ّ
.لم �عد معاي�� الّنجاح املدر��ّي وامل�ّي خاضعة إلرادة  28أو منطق الّتجر�ة املدرسّية  27تحكم املمارسة ال�

مة �� إنتاج وتنظيم الفعل الّتعلي�ي بقدر ما أ�حت رهين 
ّ

ة  الفاعل�ن الّسياسّي�ن أو للّرهانات الطبقّية املتحك

 �� إدارة...)  أقران،  مدرس�ن،  (من  نفسها  املدرسة  وتأث��  للتمدّرس  واالجتماعّية  الفردّية  باالستعدادات 

م�ن أو مدى قدر��م ع�� االستمرار/االنقطاع الفشل/ الّنجاح املدر��ي 
ّ
الّتوجهات املستقبلّية العاّمة للمتعل

 واالجتما��. 

ذي حكم �عاطي الّسوسيولوجيا الّنقدّية  إذا اعت��نا أّن بارد�غم إعادة اإلنتاج هو ال
ّ
ّن�ج اال�ستيمولو�ّ� ال

�بية، و�ذا اعت��نا أّن براد�غم "املدرسة" (بمفعوال��ا ا�ختلفة) هو الّن�ج امليكروي  
ّ
واملعاصرة مع قضايا ال�

فإّن  الفرن�وفونّية،  وا�جتمعات  األنجلوساكسو�ي  بالعالم  ا�جديدة  الّسوسيولوجّيات  مراس  طبع  ذي 
ّ
  ال

ل مدخال أساسّيا لتطّور البحوث �� إطار سوسيولوجيا الّتقو�م املدر��ّي. 
ّ
 براد�غم "الّنجاح املدر��ي" ش�

اال�ستيمولوجّية   واألطر  الّتوجهيات  من  ت��ل  التقو�م  سوسيولوجيا  إطار   �� املنجزة  البحوث  مازالت 

�بية، �� توّجها��ا امل
ّ
يكروّ�ة، مّما يطرح إش�االت عديدة ع��  واملرجعيات الّنظر�ة العاّمة لسوسيولوجيا ال�

، فضال عن البحث عن الّر�ط ب�ن األفعال والّنتائج (البحوث املنجزة  29مستوى إم�انّية �عميم هذه الّنتائج

�� إطار الطلب السيا��ي واالجتما��) وقيادة الّنقاش العام حول دمقرطة الولوج والّنجاح املدر��ّي والبحث  

جاهز  سياسّية  وصفات  الّتعليميةعن  واملؤّسسات  املدرسة  وظيفة  لتحديد  مدخالت    30ة  إصالح  أفق   ��

مقاس   ع��  و�عديلها  ال��بوي  الفعل  الفعل    االنتصاراتومخرجات  يخضع  ذاتھ،  الّسياق  و��  الّسياسّية. 

 �� نفسھ  الّسيا��ّي  الفاعل  وظيفة  يجعل  ذي 
ّ
ال �ل 

ّ
بالش الّضغط  جماعات  لرهانات  نفسھ  الّسيا��ي 

مة ومنتظمة مع املصا�ح "الّتحكيم"  
ّ
ب�ن هذه املصا�ح ا�ختلفة واملتعارضة وفقا �حلول وسط ورهانات منظ

معالم   رسم  توّجھ  أن  �بو�ة 
ّ
ال� للبحوث  يمكن  ھ 

ّ
أن �حيح  العاّمة.  واالجتماعّية  واالقتصادّية  الّسياسّية 

الّرهان   من  شرعّي��ا  عموما،  تكسب،  األخ��ة  هذه  أّن   
ّ
إال العمومّية  جماعات  الّسياسات  مصا�ح  ع�� 

 .31الّضغط
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، بما أن الفعل الّسيا��ي أض�� خاضعا لرهانات الفاعل�ن االقتصادي�ن أك�� من الفاعل�ن خالصة القول 

�بو��ن، فإن الشرط اإليديولو��
ّ
يظّل حاضرا �� إعطاء األولّية واألهّمية لقضايا معّينة   32االجتماعي�ن أو ال�

و��ميش   (معّدالت الّنجاح، �سب الّتمدرس...) ع�� حساب أخرى (الفشل الّدرا��ّي، الفوارق االجتماعّية...)

كـ أخرى  قيم  من  واإلعالء  الظواهر  م  �عض 
ّ
و�عل غات 

ّ
الل (مش�لة  دولّية  أو  ية 

ّ
محل قضية"  أو  "مش�ل 

باعتباره رهانا يتداخل فيھ مختلف  الّر�اضيات). ل الّتقو��ي وتركيبھ  الفعل  بتعّقد  سليم" 
ّ
"الت ذلك، وجب 

�بو�ة،
ّ
ال� اهرة 

ّ
الظ  �� خ��ّي    الفاعل�ن 

ّ
ال� إطاره   �� يتفاعل  اجتماعّيا  فعال  باعتباره  الّتقو�م  إ��  والّنظر 

ت�افؤ �� شروط  با�جم�ّ� واملؤّسسا�ي والّدو��؛ �ّل ذلك مع األخذ �ع�ن االعتبار تزايد حّد 
ّ
مساواة والال

ّ
ة الال

الّتحليالت   ع��  "الهشاشة"  براد�غم  وهيمنة  ا�جنوب  ودول  مال 
ّ

الش دول  ب�ن  �بوي 
ّ
ال� الفاعل  مراس 

�بوّ�ة. 
ّ
 والّتفس��ات ا�جديدة للظاهرة ال�
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