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ملخص:
هتدف هذه الدراسة لقياس الفعالية النسبية ملديريات الرتبية على مستوى التعليم
االبتدائي .نستخدم من أجل ذلك مقاربة "التحليل بتغليف البيانات" ) (DEAونعترب
صنفني من النماذج خيتلفان حسب طبيعة املخرجات حيث نستعمل يف مناذج الصنف
األول نسبيت النجاح والنجاح بتقدير يف امتحان شهادة التعليم االبتدائي ونستعمل يف
تبني النتائج
الصنف الثاين معدالت املواد الثالثة لنفس االمتحان كمخرجات بديلة .ن
امليدانية أ نن أداء هذه املؤسسات يتسم بدرجة عالية من عدم الفعالية النسبية الكلية املق ندرة
يف املتوسط بنسبة  %24باحنراف معياري قدره  ٪41يف احلالة األوىل وبنسبة %19
باحنراف معياري قدره  ٪11,6يف الثانية .ويبدو أ نن مستوى عدم الفعالية التقنية الصافية
للحالتني ال يتعدى  ٪6,7و ٪1على التوايل ،يف حني يعود جزء من النسب الباقية
تغيات عائد احلجم واجلزء األكرب إىل السياق االقتصادي
( ٪17,3و )٪41إىل ن
1
واالجتماعي غي املالئم.

*

املدرسة العليا للتجارة باجلزائر .خمرب الدراسات التطبيقية يف العلوم التجارية واإلدارية.

 1يعترب هذا البحث امتدادا ملشروع  PNRحول أداء مؤسسات التعليم الثانوي .يعرب كاتب املقال عن امتنانه لزمالئه م
الصادق ،ع دمحاين و ح مقراوي أعضاء فرقة  PNRوكذلك إىل الزميلني ع صدوقي و ع دحية اللذين تفضال بتدقيق
اللغة ومراجعة املصطلحات .كما يعرب الكاتب عن امتنانه وشكره لكل من السادة ع صاحلي (مدير الديوان الوطين
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:كلمات مفتاحية

 الفعالية، التحليل بتغليف البيانات، دالة اإلنتاج الرتبوية،عدم املساواة التعليمية
. املستوى االجتماعي واالقتصادي، عائد احلجم،التقنية
I21, D24, C61, I24, H52

:تصنيف جال

PRIMARY EDUCATION IN ALGERIA: TECHNICAL
EFFICIENCY, RETURN TO SCALE AND IMPACT OF
SOCIAL FACTORS
ABSTRACT

This study aims to measure the relative efficiency of the 50
educational state districts (DEW) in Algeria at the primary education
level using Data Envelopment Analysis (DEA) approach. We consider
two classes of models according to the nature of outputs. While we
use, in class one models, the percentage of pupils passing the national
final exam and the percentage of those passing with honor, we use in
the second-class models’ average grades of the three subjects of the
same exam as alternative outputs. The empirical results show, that the
performance of these institutions is characterized by a high degree of
gross technical inefficiency estimated in average at 24% with a
standard deviation of 14% for the first case and at 19% with a
standard deviation of 11.6% for the second. It seems, however, that
the level of pure technical efficiency does not exceed 6.7% and 4%
respectively while the remaining 17.3% and 15% are associated to
scale inefficiency and to non-favorable socio-economic factors.
KEY WORDS:

 خوجة (مدير. و م شايب ذراع (مدير التقومي واالستشراف بوزارة الرتبية الوطنية) و ب،)لالمتحانات واملسابقات
.التجهيزات واهلياكل بوزارة الرتبية الوطنية) لتمكني الباحث من الوصول إىل املعطيات اليت مسحت بإجناز هذا البحث
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Educational inequalities; Educational production functions; Data
Envelopment Analysis; Technical efficiency; Return to scale;
Socioeconomic level.
JEL CLASSIFICATION : I21, D24, C61, I24, H52.

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN ALGERIE : EFFICIENCE
TECHNIQUE, RENDEMENT D'ECHELLE ET IMPACT DES
FACTEURS SOCIAUX
RESUME :

Cette étude vise à mesurer l'efficience relative des 50 Directions
d'Education de Wilaya (DEW) au niveau de l'enseignement primaire
en Algérie en utilisant l'approche Data Envelopment Analysis (DEA).
Nous considérons deux classes de modèles selon la nature des
outputs. Alors que dans les modèles de la classe une nous utilisons le
taux de réussite et le taux de réussite avec au moins la mention très
bien dans l'examen de fin d'études primaires, nous utilisons dans la
deuxième classe les moyennes des trois sujets de l'examen comme
outputs alternatifs. Les résultats empiriques montrent que la
performance de ces institutions est caractérisée par un degré élevé
d'inefficience technique brute estimée en moyenne à 24% avec un
écart-type de 14% pour le premier cas et à 19% avec un écart-type de
11,6% pour le second. Il semble, cependant, que le niveau
d'inefficience

technique

pure

ne

dépasse

pas

6,7%

et

4%

respectivement, tandis que les 17,3% et 15% restants sont attribuables
aux dés-économies d'échelle et aux facteurs socioéconomiques
défavorables.
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Inégalités éducatives, Fonction de production

MOTS CLÈFS :

éducative, Data Envelopment Analysis, Efficience technique,
Rendement d'échelle, Niveau socioéconomique.
CLASSIFICATION JEL: I21, D24, C61, I24, H52.

مقدمة
ميكن تلخيص حصيلة نظام التعليم االستعماري لألهايل يف اجلزائر عشية اندالع حرب
التحرير الوطين عام  4511بنسبة متدرس ال تتعدى  ٪41يف املرحلة االبتدائية وبعدد
خرجيني بشهادة البكالوريا ال يتعدى  013طالب يف هناية املرحلة الثانوية (Kadri
( .))2004( Pervillé ،)2007هلذا وجدت اجلزائر املستقلة نفسها عام 4593
مبستوى خمزون رأس مال بشري قدره  0,77سنة من الدراسة للفرد وهو ما مل يتجاوز
2
نصف متوسط مستوى خمزون بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا (.)MENA
لتدارك هذا العجز املفرط ،تنفق السلطات العمومية منذ االستقالل بشكل ملحوظ على
قطاع الرتبية والتعليم حيث بلغ إمجايل اإلنفاق العام على القطاع لعام ٪20,3 8332
من إمجايل اإلنفاق احلكومي و  ٪4,3من الناتج احمللي اإلمجايل 3.لقد م نكنت هذه
اجلهود البلد من جتاوز متوسط خمزون رأس املال البشري لدول منطقة  MENAبقليل
للوصول إىل املستوى  6,83سنة يف عام  4.8343كما مسحت بتحقيق معدل متدرس
صايف على مستوى التعليم االبتدائي يقارب  ٪52يف عام  8344ومعدل االستمرار يف
 2خيص هذا املخزون فئة األعمار 81سنة فما فوق وقد بلغ متوسطه يف عام  4593لبلدان ( MENAباستثناء إسرائيل،
مالطا وقربص)  1,54سنة (.)8348 ،Barro & Lee
 3حسب  UNESCOتراوحت النسبة األخية خالل عقد التسعينيات ما بني  ٪1و .٪1أنظر الرابط
http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/algeria/rapport_2_2.ht
ml

 4بلغ متوسط خمزون بلدان  MENAيف عام  8343املستوى  6,7سنة.)8348 ،Barro & Lee( .
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الدراسة حىت الصف اخلامس يقارب  5.٪50ورغم االجنازات املعتربة يف نسب االلتحاق
بكل أطوار التعليم ،تطرح باستمرار خالل النقاش املتكرر حول وضعية قطاع الرتبية
والتعليم يف اجلزائر إشكاليات أخرى ال تقل أمهية منها تدين نوعية التعليم ،وعدم املساواة
التعليمية وعدم فعالية نظام التعليم 6.وقد احتدم النقاش منذ إعالن نتائج االمتحانات
7
ألول مرة يف الصحافة الوطنية حسب الواليات.
الوطنية لسنة  8343ونشرها ن
8
يعد النظام املدرسي اجلزائري بأطواره الثالثة نظاما عموميا يتسم باملركزية ماليا وتنظيميا.
وللعلم ،ق ندر عدد املسجلني يف التعليم االبتدائي باجلزائر  3451588تلميذ يف سنة
 ،8348شارك  155314تلميذ منهم يف امتحان شهادة التعليم االبتدائي .وقد بلغت
نسبة النجاح يف هذا االمتحان للدورة العادية على املستوى الوطين  ،٪97منها نسبة
 ٪19,4بتقدير (جيد جدا على األقل) .وتعترب هذه النتائج عالية مقارنة بنتائج الفرتة
 8344-8332حيث مل يتعد متوسط نسب النجاح  .٪77وتظهر النتائج عرب
السنوات فروقا معتربة بني الواليات (مديريات الرتبية) وبني املؤسسات ،إذ ترتاوح نسب
النجاح يف سنة  8348من حد أدىن قدره  ٪42,6لوالية ايليزي إىل حد أقصى قدره
 5الصف اخلامس هو السنة األخية من املرحلة االبتدائية منذ إصالحات .8339
 6حسب السيدة وزيرة الرتبية والتعليم" ،حققت املدرسة اجلزائرية األهداف الرئيسية الثالثة اليت حددهتا لنفسها ،وهي
دميقراطية التعليم ،اجلزأرة والتعريب و»بقيت أهداف أخرى ال تزال معلنقة ،مثل تكافؤ الفرص بني املناطق«"( .انظر
صحيفة  El Watanبتاريخ .)8341/9/49

 7نشرت الصحافة الوطنية نتائج البكالوريا حسب الواليات لألعوام  8344 ،8343و( 8348انظر صحيفة الشروق
 8343/9/7و  .)8344/9/9ومع ذلك ،اعترب مدير التعليم بوزارة الرتبية الوطنية ،خالل مؤمتر صحفي يوم

" ،8341/9/7الكشف عن ترتيب الواليات »غي عادل« مضيفا » حنن مل نعط ترتيب الواليات ألننا نعتقد أن لذلك
أثارا سلبية«" (انظر  El Watanبتاريخ .)8341/9/9

 8باستثناء نفقات صيانة وتشغيل املدارس االبتدائية اليت تتكفل هبا البلديات ،تأخذ الدولة على عاتقها باإلضافة لنفقات
التجهيز واإلنفاق االجتماعي كل ما تعلق برواتب املعلمني واملوظفني .أنظر الرابط
www.education.gov.dz/fr/systeme-educatif-algerien/le-financement-deleducation/
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 ٪91,3للجزائر -وسط ،كما ترتاوح نسب النجاح بتقدير من  ٪6,3لوالية متنراست
إىل  ٪38,4للجزائر -وسط 9.نأما فيما خيص نسب جناح املؤسسات الرتبوية فتتفاوت
من  ٪3إىل  ،٪433يف حني تفوق نسب النجاح بتقدير لبعض املؤسسات
تبني هذه املعطيات بوضوح مدى الفروق يف النتائج التعليمية بني الواليات
.٪13وعليه ،ن
وبني املؤسسات ،فهل يتمثل سبب هذه الفروق أساسا يف اختالف املوارد التعليمية
املخصصة للمؤسسات أم يف تفاوت املستوى االجتماعي واالقتصادي ألسر التالميذ أم
يف التباين يف الفعالية الناتج عن االختالف يف الصرامة و يف طرق إدارة املؤسسات
التعليمية؟
هتدف هذه الدراسة إىل لحليل أداء مؤسسات التعليم االبتدائي وتقدير فعاليتها النسبية.
يفرتض البعض يف الكثي من األحيان ،خالل النقاش السياسي و حىت األكادميي ،أ نن
لكن  Andrewsوآخرون
فشل اخلدمة العمومية يعزى إىل حد كبي لسوء اإلدارة ،ن
) (8337يقرتحون وخيتربون وجهة نظر بديلة يقرتن فيها ضعف األداء بكل من سوء
اإلدارة ومن سوء احلظ الناتج عن سياق غي مالئم ،ذلك أ نن الظروف املعاكسة قد جتعل
10
أي تفسي للفشل
من الصعب على متخذي القرار لحقيق نتائج جيندة .وهكذا فإ نن ن
التنظيمي لن يكون كامال ما مل يؤخذ يف االعتبار التفاعل بني القوى السياقية والديناميكة
التنظيمية ). ))8331) ،Mellahi & Wilkinson

9
املادة  8من املرسوم التنفيذي رقم  491-53لسنة  4553جتمع مصاحل الرتبية
توجد  13مديرية تربية يف الوطن .حسب ن

على مستوى كل والية يف شكل مديرية للرتبية وحسب املرسوم التنفيذي رقم  131-31لسنة  8331تنظم مصاحل
الرتبية على مستوى والية اجلزائر يف ثالث ( )0مديريات للرتبية (اجلزائر -شرق ،اجلزائر -وسط واجلزائر-غرب).

 10حسب تصريح وزير الرتبية يف لقائه مع مديري املدارس الثانوية باجللفة يرجع اخنفاض معدل النجاح إىل "سوء اإلدارة"
(جريدة  )03/39/8337 Libertéوحسب األمني العام لنفس الوزارة فإ نن املدراء هم "املسؤولون عن الفشل الدراسي
يف املقام األول" (جريدة .)4/7/2006 l'Expression
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تعترب نسبة النجاح يف الشهادة االبتدائية ملؤسسة تعليمية ابتدائية (أو يف شهادة البكالوريا
لثانوية) مؤشر أداء بسيط يستند إىل امتحان وطين موحد و معياري تكون هوية املمتحنني
فيه جمهولة عند التصحيح 11.على الرغم من كل ذلك فهو مؤشر أداء غي كامل ،ذلك
لكونه ال يعطي املعلومة حول املسار الشامل للتالميذ منذ االلتحاق باملدرسة وال حول
نوعية جناحهم يف االمتحان الوطين 12.وباإلضافة إىل ذلك فهذا املؤشر ال يأخذ بعني
االعتبار املوارد املستخدمة للحصول على النتائج املدرسية ،وال حىت اخلصائص االجتماعية
واالقتصادية للتالميذ ،فكيف ميكننا قياس أداء املؤسسات التعليمية واحلصول على
تغيات املوارد التعليمية للمحيط املدرسي وال
مؤشرات أداء سليمة ال تشوهبا مؤثرات ن
فوارق العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمحيط األسري ؟
تستعمل هذه الدراسة مقاربة "التحليل بتغليف البيانات" ( )DEAلتقدير الفعالية
النسبية ملديريات الرتبية على مستوى التعليم االبتدائي عرب الوطن 13.و هتدف إىل وضع
بعض األدوات املساعدة الختاذ القرار لحت تصرف مسؤويل قطاع الرتبية و التعليم ،مما
تسهل تنفيذ
يتيح هلم تقييم ومراقبة أداء املؤسسات التعليمية ،كما ميكن هلذه األدوات أن ن
عقود األداء اليت تتوخاها وزارة الرتبية الوطنية لتشجيع مديري املدارس على زيادة اجلهود

11
يعرب عن نوعية تشغيل مؤسسة أو نظام مؤشر أداء .لقد زاد االهتمام هبذه
باملفهوم الواسع ،ميكن أن نعترب كل عدد ن
املؤشرات يف دول  OCDEخالل سنوات  53خصوصا ألهنا تقدم وسائل لتقييم أداء القطاع العام( .أنظر
 ،)8334( Visscherومنظمة التعاون والتنمية .))4551( OCDE
12
مكملة حول نتائج املدارس الثانوية تنشر وزارة التعليم الفرنسية منذ عام  8335لكل مؤسسة
لتقدمي وجهات نظر ن
مؤشرين إضافيني باإلضافة إىل املؤشر نسبة النجاح يف الباكلوريا مها معدل وصول املسجلني يف السنة أوىل ثانوي إىل
البكالوريا ونسبة اخلرجيني بشهادة البكالوريا من بني الذين يرتكون الثانوية .أنظر الرابط

www.education.gouv.fr//indicateurs-de-resultats-des-lycees
 13الفعالية النسبية هي مفهوم ميداين وليس نظريا .وتقاس بالنسبة ملا لحقق فعال وليس بالنسبة ملا ميكن لحقيقه ،ومنه حيسب
األداء النسيب لكل وحدة من خالل أفضل املمارسات للوحدات قيد الدراسة.
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املبذولة لتحسني إجنازات مؤسساهتم14.ولإلشارة ،فإن املنهجية املستخدمة يف هذه
الدراسة توفر لكل وحدة قرار (مديرية تربية أو مدرسة) قياسا تركيبيا للفعالية النسبية له
مربراته من الناحية النظرية و ميكن التحقق من صحته ميدانيا ،كما مت نكن مؤشرات األداء
املقرتحة من دمج خمرجات ( )outputsمتعددة من جهة ،السيما نوعية النجاح
األكادميي ،ومن إدراج مستويات استهالك املوارد التعليمية املختلفة من جهة أخرى.
باإلضافة لكل ذلك ،فإن املنهجية املختارة مت نكن من أخذ اخلصائص االجتماعية
واالقتصادية والثقافية للبيئة األسرية يف احلسبان.
وتتمحور إشكالية هذه الدراسة حول األسئلة التالية:

هل توجد فروق جوهرية بني مستويات فعالية مديريات الرتبية على مستوى التعليم
االبتدائي؟ ما هي املؤسسات املرجعية ( )benchmarksلكل مؤسسة غي فعنالة؟ ما
هي التحسينات املمكنة لكل مؤسسة غي فعنالة؟ ما هو تأثي أخذ اخللفية االجتماعية
للتالميذ باحلسبان على تقدير قياس الفعالية التقنية للمؤسسات؟
تظهر النتائج امليدانية عند استعمال نسب النجاح والنجاح بتقدير يف امتحان شهادة
التعليم االبتدائي كمخرجات أ نن أداء هذه املؤسسات يتسم بدرجة من عدم الفعالية
النسبية الكلية تق ندر يف املتوسط بنسبة  %81باحنراف معياري قدره  ،٪41بينما تق ندر
هذه الدرجة يف املتوسط بنسبة  %45باحنراف معياري قدره  ٪11,6عند استعمال
معدالت مواد االمتحان كمخرجات بديلة .ويبدو أ نن مستوى عدم الفعالية التقنية
الصافية يف احلالتني ال يتعدى  ٪6,7و ٪1على التوايل ،يف حني أن النسب الباقية يف
تغيات عائد احلجم واىل العوامل االجتماعية واالقتصادية غي املواتية.
احلالتني تعود إىل ن

 14مت التطرق لعقود األداء من قبل املسؤول األول عن القطاع خالل اجتماع مع مديري الرتبية للواليات( .انظر وكالة األنباء
اجلزائرية .)8343/2/85
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كرس القسمان األول والثاين على التوايل لتقدمي
ينظنم باقي املقال على النحو التايل .ي ن
اإلطار املفاهيمي للتحليل االقتصادي للفعالية يف قطاع التعليم وملنهجية التحليل بتغليف
البيانات ( .)DEAأما القسم الثالث فيعرض مراجعة موجزة ألدبيات قياس الفعالية
النسبية للمؤسسات التعليمية .ويصف القسم الرابع البيانات املستعملة لتحليل فعالية
التغيات يف املوارد
مديريات الرتبية على مستوى التعليم االبتدائي كما يناقش كالن من ن
التعليمية للمحيط املدرسي واالختالفات االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمحيط
األسري ذات العالقة بعدم املساواة يف النتائج التعليمية هلذه املؤسسات ،كما يعرض
القسم اخلامس النماذج املستخدمة لقياس الفعالية النسبية مع مناقشة وتفسي النتائج
أهم نتائج هذه الدراسة يف اخلامتة.
ن
احملصلة ومن ثن توجز ن

 -1التحليل االقتصادي للفعالية في قطاع التعليم

تع ند نظرية دالة اإلنتاج الرتبوية اإلطار املفاهيمي األنسب للتحليل االقتصادي لفعالية
لحول املوارد التعليمية (املدخالت)
املؤسسات التعليمية حيث تشبنه املؤسسة بوحدة إنتاج ن
تعرب
إىل نتائج تعليمية (خمرجات) .ومن املعلوم يف نظرية االقتصاد اجلزئي أ نن دالة اإلنتاج ن
عن أقصى إنتاج ميكن لحقيقه عن طريق جمموعة حمدودة من املدخالت ومنه فإ نن الفعالية
تعرب عن مدى جناح هذه الوحدة يف العمل على حدود اإلمكانيات
التقنية لوحدة إنتاج ن
اإلنتاجية ،وبالتايل فإ نن مقياس الفعالية التقنية لوحدة إنتاجية هو درجة اقرتاب اإلنتاج
الفعلي لتلك الوحدة من احلد األقصى املمكن لإلنتاج (.)(4519) Farrell
على مستوى الفرد ،يق ندم  )4595( Hanushekمنوذجا مفاهيميا عاما لدالة إنتاج
تربوية يتم فيها التعبي عن النتائج التعليمية للفرد يف الزمن  tبداللة املتغيات املتعلقة بالبيئة
املدرسية املالحظة قبل وإىل الزمن ( tدوافع وخربة املعلمني ،توفنر املواد التعليمية ،حجم
األقسام ،تنظيم املؤسسة ،خصائص زمالء الدراسة )...،وتلك املتعلقة بالبيئة العائلية
للفرد املالحظة قبل واىل الزمن ( tمستوى تعليم الوالدين ،دخل األسرة ،حجم
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األسرة ،)...،وأخيا اخلصائص الفردية (القدرات الشخصية ،العمر ،اجلنس ،احلالة
الصحية .)...،ويعترب تقرير  Colemanأول لحليل ميداين شامل ومفصل لدالة إنتاج
تعليمية يف الواليات املتحدة ( Colemanوآخرون .)(4577) ،إذ أثار التقرير منذ
التغيات يف املوارد التعليمية ال
نشره العديد من اجلدل احمليط باالستنتاج الذي مفاده أ نن ن
تغيات النجاح األكادميي ،عكس العوامل االجتماعية
تفسر سوى جزء صغي من ن
ن
واالقتصادية للبيئة األسرية (Hedges ،)4520( Heyneman & Loxley
وآخرون ( .))8330( Hanushek ،)4555( Krueger ،)4551لتلخيص
وجهات نظر العديد من البحوث حول البلدان املتقدمة ،كتب Hanushek
( " :)4527يبدو أنه ال توجد عالقة قوية ومنتظمة بني اإلنفاق على التعليم واألداء
األكادميي" .ويرى بعض الباحثني أ نن عدم وجود عالقة قوية ومنتظمة بني املوارد التعليمية
وأداء التالميذ ميكن أن يكون ناجتا عن تدين الفعالية يف إدارة املدارس (Hanushek
( .))8334( Worthington ،)4527إ نن اآلثار املرتتبة عن الفرضية األخية
بالنسبة للسياسات العمومية مهمة ،باعتبار أ نه إذا كانت املوارد التعليمية املخصصة
للمؤسسة التعليمية ال تستخدم بفعالية فليس هناك ما يضمن عندئذ عدم تبذير موارد
عمومية إضافية.

 -2منهجية التحليل بتغليف البيانات ()DEA

تعود مقاييس الفعالية التقنية اليت وضعها االقتصاديون إىل األعمال النظرية األوىل لكل من
 )4514( Koopmansو 15.)4514( Debreuواستنادا إىل عمل Farrell
طور )4592( )CCR( Charnes, Cooper & Rhodes
( ،)4519ن
طريقة "التحليل بتغليف البيانات" ( )DEAلقياس الفعالية النسبية لوحدات إنتاج
15
فعال تقنيا إذا استحال تقنيا زيادة خمرج أو
حسب  )4514( Koopmansيقال لشعاع املدخالت واملخرجات ن
خفض مدخل دون التقليل يف الوقت نفسه من خمرج و/أو زيادة مدخل آخر.
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متجانسة تسمى "وحدات صنع القرار" ( .)DMUلقد أصبحت هذه الطريقة أداة
ومفضلة لتقييم ومراقبة وقياس فعالية وحدات صنع القرار ،خصوصا تلك املنتمية إىل
هامة ن
القطاع العام واليت تعمل يف بيئة غي جتارية ،مثل املؤسسات التعليمية .تعترب طريقة
 DEAتقنية غي معلمية قوية مت نكن من معاجلة املدخالت واملخرجات املتعددة من
خالل املزج بينها بأسلوب موضوعي وغي اعتباطي لتوفي قياس فعالية وحيد لكل وحدة
دون اللجوء إىل نظام أسعار 16.استنادا إىل الربجمة الرياضية ،تقوم طريقة  DEAبتغليف
البيانات املالحظة لتحديد احلدود الفعنالة إلمكانيات اإلنتاج .ومتثل الوحدات الواقعة على
الفعالة أفضل املمارسات وتعترب األكثر فعالية نسبيا ،كما تسمح هذه الطريقة
احلدود ن
الفعالة من خالل مؤشر وحيد يدل على نسبة
بتقدير عدم فعالية كل وحدة خارج احلدود ن
الفعالة .نقدم هنا
ختفيض املدخالت (أو زيادة املخرجات) الالزمة لاللتحاق باحلدود ن
عرضا موجزا لنماذج  DEAاملستخدمة يف هذه الدراسة 17.نعترب  nوحدة صنع قرار
( ،)DMUحيث تستخدم كل وحدة I ، j  1,2,...... , n،من املدخالت إلنتاج
 Oمن املخرجات .متثنل  X j  R Iو  Y j  ROمستويات مدخالت وخمرجات الوحدة
 jعلى التوايل 18.عندما تكون أسعار املدخالت ، vi i ،وأسعار املخرجات،
 ، wo oمتاحة فمن الطبيعي أن متزج هذه املدخالت واملخرجات املتعددة باستعمال
األسعار القرتاح النسبة

wY j
vX j

hj 

كمقياس لفعالية الوحدة  . jنأما يف غياب نظام

لألسعار أو عند عدم الرغبة يف استعماهلا فيقرتح  )4592( CCRلقياس الفعالية

 16التقنية غي معلمية ( )non parametricألهنا ال تعتمد على شكل معني من أشكال دالة اإلنتاج كما ال تستند على
أي فرضية متعلقة بطبيعة توزيع املتغيات اإلحصائية املستعملة.
 17لالطالع على مراجعة ألدبيات طريقة  DEAأكثر تفصيال ،راجع .)8335( Cook & Seiford
 18يرمز فيما يلي ملنقول شعاع عمودي  Vبالرمز ' Vوميثنل الرمز  eشعاعا عناصره الوحدة وأبعاده حسب السياق .وهكذا
ميكن أن نكتب جمموع عناصر Vبرتميز مصفويف على الشكل .V'e = e'V
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 hkلوحدة  kاشتقاق املعامالت
19
اعتباطي عرب حل املشكل الرياضي التايل:

v  RI

و  w ROبأسلوب موضوعي وغي


wY j
wYk
/
 1,  j & wo , vi    0 
vX k
vX j






max hk
w,v 



لتقييم مجيع الوحدات جيب تشغيل الربنامج الرياضي السابق  nمن املرات ،أي مرة لكل
21
وحدة 20.ميكن أن نربهن أن الربنامج غي اخلطي السابق يكاف الربنامج اخلطي التايل:

hk  wYk / vX k  1 & wY j  vX j  0 ,  j & wo , vi    0

max
w,v

باستعمال نظرية العالقة بني برنامج أننويل ونظيه يف الربجمة اخلطية ميكن استنتاج تكاف
الربنامج السابق والربنامج اخلطي الالحق:



)  es 



   (es

min

 , , s  , s 


 j  j X j  s  X k

)(CCR


 j  jY j  s  Yk

, s  , s   0

 19يف األصل ،صياغة  )4592( CCRتشمل القيود  wo , vi  0اليت متن استبداهلا الحقا بالقيود

( wo , vi    0انظر  .))4595( CCRالحظ أ نن الربنامج حيدد للوحدة اليت يراد تقييمها ،املعامالت
فعالة حسب الربنامج ( ،)hk<1فال وجود عندئذ ملعامالت جتعل من
األكثر مالءمة .وهكذا إذا كانت الوحدة  kغي ن

فعالة.
الوحدة  kن
موجه حنو املدخالت ( )Input orientedعند تعظيم نسبة مزيج املخرجات على مزيج املدخالت
نموذج
 20يدعى ال
ن
ويدعى موجه حنو املخرجات عند تقليل نسبة مزيج املدخالت على مزيج املخرجات .للتوجهني نفس قياس الفعالية لحت
فرضية ثبات عائد احلجم (.))4592( Fare & Lovel
 21نالحظ عندما يكون شعاع املعامال ت ) ، v  R & w  R ، (v, wحال ممكنا فإ نن الشعاع
O

I

) ،   0 ، (v, wهو كذلك حل ممكن بنفس قيمة دالة اهلدف .ومنه ميكن اختيار العدد احلقيقي

   0اعتباطيا ممنا يربر القيد ( . vX k  1انظر .))4592( CCR
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إ نن القيمة املثلى *  kمتثنل عالمة ( )scoreالفعالية التقنية للوحدة  kولح نقق القيد
*
فعالة مبفهوم  CCRإالن إذا وجد حل
 . 1   k  0نالحظ أ نن الوحدة  kليست ن
للمشكلة  CCRحيقق الشروط  ،   1 , si  0 , so  0كما أن الفعالية * k

متثل حركة قطرية ألن كل مدخل يتم ختفيضه بنفس العامل النسيب.
يفرتض منوذج  CCRعوائد حجم ثابتة ( ،)CRSولكن ذلك غي مناسب نإال إذا
22
تغي عائد احلجم ( )VRSيف
اشتغلت مجيع الوحدات حبجمها األمثل .ألخذ حالة ن
االعتبار ،قام  )4521( )BCC( Banker, Charnes & Cooperبتعميم
منوذج  )4592( CCRبإضافة قيد التحدب  j  j  1 ،لصياغة .CCR
يصنف  BCCالوحدات ( )DMUإىل ثالث فئات ،تلك اليت تعمل بعائد حجم
ثابت ( ،)CRSوتلك اليت تعمل بعائد حجم متزايد ( )IRSوتلك اليت تعمل بعائد
حجم متناقص ( 23.)DRSوكما هو احلال بالنسبة للنموذج  ،CCRجتدر اإلشارة
فعالة مبفهوم  BCCإالن إذا وجد حل للمشكلة  BCCحيقق
أ نن الوحدة  kليست ن



الفعالة مبفهوم  CCRهي
الشروط  .   1 , si  0 , so  0وواضح أ نن الوحدة ن
فعالة مبفهوم  BCCذلك أ نن جمموعة احللول املمكنة للمشكلة  BCCهي
حتما ن
جمموعة جزئية من جمموعة احللول املمكنة للمشكلة  .CCRميكن أن جتنزأ الفعالية
النسبية الكلية ( )EffCCRإىل فعالية تقنية ( )EffBCCو فعالية عائد احلجم ()EffS
وفقا للعالقة.EffCCR =(EffBCC)( EffS) :
ال تتضمن مناذج  CCRو BCCعادة العوامل البيئية ،مع أ نن هذه العوامل غالبا ما
تكون حم نددة لتشغيل كل  .DMUمن حيث املبدأ ،ينبغي إذن أن تؤخذ خصائص بيئة
غي مواتية لوحدة يف االعتبار حىت ال تعاقب تلك الوحدة أكثر من اللزوم عند التقييم.
22
تغي اإلنتاج بذات النسبة.
تغي كل عوامل اإلنتاج بنسبة ن
نقول أ نن عائد احلجم ثابت إذا نتج عن ن

 23يف حالة حلول مثلى متعددة ميكن أالن يكون التصنيف وحيدا)8332 ،Cook et Seiford( .
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عند لحليل فعالية املؤسسات التعليمية ،يستخدم منهجان خمتلفان ملعاجلة العوامل
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ( .))8334( Worthingtonعلى غرار Ray
( )4554و Mancebon & ،)4552( Kirjavainen & Loikkanen
 ،)8341( Huguenin ،)8333( MarMolineroتستخدم العديد من
الدراسات منهجية املرحلتني حيث جترى األوىل لتقدير فعالية املؤسسات من خالل طريقة
 DEAباستخدام املدخالت املدرسية حصريا ،ثن يق ندر يف مرحلة ثانية ،منوذج احندار
لتقييم األثر الصايف للمؤسسة باستخدام املتغيات االجتماعية واالقتصادية 24.وعلى غرار
Smith & Mayston ،)4524( Charnes, Cooper & Rhodes
( )4529و  ،)1996a( Ruggieroتعاجل أعمال أخرى متغيات البيئة االجتماعية
غي االختيارية ضمن منوذج  DEAذاته على اعتبارها عوامل ثابتة .ومنه ،نستوحي
منهجية هذا املقال من األعمال اليت تعاجل العوامل االجتماعية واالقتصادية الثابتة بشكل
مباشر بإدراجها يف منوذج  DEAونتبع مقاربة )BM( Banker & Morey
طور منوذج  BMللسماح بإدراج املدخالت غي االختيارية عند قياس
( .)4527لقد ن
الفعالية ،مع األخذ باحلسبان الطبيعة الثابتة هلذه املدخالت اليت ال ميكن تغييها من قبل
صانع القرار .تتم صياغة منوذج  BMبإضافة قيود العوامل البيئية

 s f  Zk

 j  jZ j

لنموذج  ،BCCحيث ميثل  Z jشعاع املتغيات غي االختيارية للوحدة  . jإ نن كل
فعالة أيضا مبفهوم  BMألن جمموعة احللول املمكنة
فعالة مبفهوم  BCCهي ن
وحدة ن
25
للمشكلة  BMهي جمموعة جزئية من جمموعة احللول املمكنة للمشكلة .BCC

 -3مراجعة أدبيات أداء المؤسسات التعليمية

 24ال يزال اجلدل قائما حول طبيعة النموذج يف املرحلة الثانية ،فبينما تستخدم معظم الدراسات عند دراسة فعالية املؤسسات
التعليمية منوذج احندار  Tobitيربر كل من  )8339( Hoffو  )8335( McDonaldاستعمال طريقة املربعات
الصغرى فهي حسبهما كافية أو أكثر مالءمة.

 25ال يتضمن منوذج  BMلحت فرضية  CRSقيد التحدب.
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لقد أصبحت البحوث حول أداء املؤسسات التعليمية العمومية أكثر رواجا وأضحت متس
مجيع أطوار النظم التعليمية الوطنية ( 26.)8334 ،Worthingtonتستخدم العديد من
الدراسات طريقة  DEAلقياس فعالية املؤسسات التعليمية االبتدائية ( Bessentوآخرون
(،)8333( Mancebon & MarMolinero،)6991b( Ruggiero ،)4528
 )8341( DiGiacomo & Pennisiو  ،))8341( Hugueninوالثانوية (Ray
())8337( Diagne ،)4552( Kirjavainen & Loikkanen،)4554
و اجلامعية ( .))2004( Taylor & Harrisويعود نأول تطبيق ملنهجية  DEAيف
جمال التعليم لدراسة  )4524( Charnes, Cooper & Rhodesاليت اهتمت
بتقييم جمموعة من برامج تعليمية موجهة لتالميذ حمرومني (معظمهم من أصول زجنية
والتينية-اسبانية) كجزء من سلسلة من الدراسات على نطاق واسع مست املدارس
احلكومية األميكية بدعم من احلكومة االلحادية ،بعدها توالت الدراسات تباعا .فقد قام
 Bessentوآخرون ( )4528باستخدام منوذج  )4592( CCRلتحليل أداء
املدارس االبتدائية العمومية يف والية  Texasيف الواليات املتحدة األمريكية (.)USA
ومي نكن التحليل ،بافرتاض  ،CRSمن لحديد مستويات الزيادة الكامنة يف املخرجات مع
التخفيضات املمكنة يف املدخالت املستخدمة من قبل املدارس وهذا من شأنه ،وفقا
للمؤلفني ،متكني صانعي القرار من إعادة توجيه جزء من املوارد املخصصة لبعض
فعالة نتائجها متوسطة .أما دراسة
فعالة ذات النتائج املتفوقة حنو وحدات ن
الوحدات غي ال ن
 )4525( Fare, Grosskopf & Weberفتخص تقييم أداء مديريات
املقاطعات الرتبوية يف والية  USA ،Missouriحيث يستعمل الباحثون منوذج
 )4521( BCCالذي يفرتض  VRSوتقنية " "jack-knifingللحد من تأثي
القيم املتطرفة على قياسات الفعالية .وقد اهتم العديد من الباحثني مبعاجلة تأثي عوامل
 26ملراجعة أدبيات تطبيق  DEAيف جمال التعليم أكثر مشوال راجع .)8334( Worthington
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احمليط االجتماعي على تقييم أداء مؤسسات التعليم بإتباع منهجية املرحلتني .لتحليل
الفعالية النسبية ملقاطعات والية  ،USA ،Connecticutصننف )4554( Ray
العوامل املؤثرة إىل قسمني ،تلك اليت تؤثر على األداء كمدخالت تعليمية للمقاطعات
والعوامل االجتماعية واالقتصادية للمقيمني يف تلك املقاطعات .يتم تنفيذ تقنية DEA
يف اخلطوة األوىل باستعمال املدخالت التعليمية حصريا ثن تربط قياسات الفعالية اليت مت
احلصول عليها مع العوامل االجتماعية واالقتصادية يف منوذج االحندار يف اخلطوة الثانية.
غيات يف إنتاجية املدخالت املدرسية ترجع جزئيا إىل
وتشي نتائج  Rayإىل أ نن الت ن
االختالفات يف السياق االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات احمللية .وعند لحليل عينة من
 854مدرسة فنلندية وجد  )4552( Kirjavainen & Loikkanenأ نن
متوسط الفعالية التقنية ترتاوح بني  ٪28و  ٪21لحت فرضييت  CRSو VRSعلى
املتغي غي اإلختياري "مستوى تعليم الوالدين" ،فإ نن متوسط
التوايل .نأما عند إدخال ن
الفعالية التقنية يصل إىل  ٪54بفرضية  ،CRSوإىل  ٪51بفرضية  .VRSولدراسة
اآلثار املرتتبة على إدماج املستوى االجتماعي واالقتصادي للتالميذ ،قام McCarthy
 )4550( & Yaisawarngبتحليل عينة من  89مدرسة تابعة ملناطق فقية من
والية  .USA ،New Jerseyعند مقارنة نتائج منهجية املرحلتني ومنهجية إدخال
املتغيات غي االختيارية مباشرة يف منوذج  ،DEAاتضح أ نن املنهجيتني تنتجان قياسات
فعالية ارتباطها موجب وجوهري.
يستعمل  )2000( Mancebon & MarMolineroقاعدة البيانات
 OFSTEDاالجنليزية لسنوات  4552-4551الستكشاف أسباب فشل املدارس
يف إجناز مهامها بفعالية .ولذلك ،فقد مت مجع  45متغيا ختص  497مدرسة ابتدائية
مبقاطعيت  Southamptonو  ،Porstmouthباإلضافة إىل نتائج اختبارات
التقييم املعيارية ( )SAT8يف شكل نسب التالميذ الذين حققوا مستوى  1أو أكثر يف
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مواد االجنليزية ،الرياضيات والعلوم ،تشمل هذه املتغيات أراء وتقييم املفتشني حول
تشغيل املدرسة ،وأعداد التالميذ واملعلمني ،وأحجام األقسام ،وعدد حوادث اإلقصاء
(املؤقتة والدائمة) ،وعدد األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة ،ونسبة اإلناث،
ونسبة األطفال املؤهلني للحصول على وجبات مدرسية جمانية وأراء األولياء (حسب
استجواب  .)OFSTEDمت يف املرحلة األوىل تقدير الفعالية بعد انتقاء املدخالت
واملخرجات لنموذج  DEAحسب طريقة  Pastorوآخرون ( ،)8333ثن استخدمت
يف املرحلة الالحقة املتغيات السياقية لشرح مصادر عدم الفعالية .وعلى هذا األساس،
فعالة فقط وكان متوسط عالمات الفعالية .٪78,5
بيننت النتائج وجود مثانية مدارس ن
وقد ارتبطت عالمات الفعالية بنتائج "القيمة مقابل املال" امللخصة لآلراء املفتشني .فرغم
كون معامل االرتباط بني املتغيين صغي نسبيا فهو ذو داللة إحصائية .وليس ملعظم
املتغيات املدروسة قوة تفسيية إال القليل ،فاملتغيات الوحيدة اليت هلا داللة إحصائية هي
التوجه الديين للمدارس (مدارس كنيسة اجنلرتا أكثر فعالية من غيها) ،ودعم الوالدين
(كما ورد يف تقرير  ،)OFSTEDومستوى االضطراب يف املدرسة (مقاس بعدد
حوادث اإلقصاء).
هتدف دراسة  )8341( DiGiacomo & Pennisiإىل لحليل فعالية املدارس
االبتدائية واإلعدادية يف ايطاليا من منظور اإلنتاجية من خالل عينة إحصائية ألكثر من
ألف مدرسة ابتدائية وإعدادية ممثنلة ملناطق الشمال والوسط واجلنوب .تتمينز املدارس
بتغيات معتربة يف املوارد (اإلنفاق لكل تلميذ وعدد املعلمني
اإليطالية حسب الباحثني ن
لكل تلميذ) وبتباين كبي يف النتائج التعليمية رغم مركزية النظام املدرسي .لتقدير فعالية
املدارس ،تستخدم الدراسة منوذج  DEAباستعمال املوارد البشرية واملالية املتاحة
كمدخالت وإجناز التالميذ يف القراءة والرياضيات كمخرجات وتستخدم منوذج Tobit
للتعرف على حمددات الفعالية .تشي النتائج إىل وجود هامش أكرب لتحسني األداء يف
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التعليم االبتدائي مقارنة بالتعليم اإلعدادي عند نفس مستوى املوارد املتاحة ،لكن لحقيق
مكاسب إنتاجية كبية ممكن يف كال املستويني ،ال سيما يف اجلنوب .فلو كان أداء مجيع
الفعالة منها ،لزادت املخرجات التعليمية بقرابة  ٪07يف التعليم
املدارس مثل أداء ن
االبتدائي و ٪82يف التعليم اإلعدادي .نأما فيما خيص حمددات الفعالية ،فعامة ليس لكل
ما تعلق باإلدارة املالية دور يذكر ،لكن للعوامل املتصلة بالسياق تأثي ذو داللة على الرغم
من إدراج متوسط اخللفية االجتماعية واالقتصادية يف النموذج.
نأما دراسة  )8341( Hugueninفتهدف لقياس الفعالية التقنية للمدارس االبتدائية
السويسرية والتعرف على حمدداهتا .يستعمل الباحث منوذج  DEAلتحليل معطيات
عينة من  53مدرسة ابتدائية عمومية تقع يف والية جنيف .بافرتاض  VRSق ندرت
الفعالية التقنية املتوسطة للمدارس يف والية جنيف بقيمة  ،٪50ممنا يعين إمكانية اقتصاد
ما يعادل  ٪9من املوارد عند لحسني تشغيل املدارس وهو ما ميثل  49911717فرنك
سويسري يف عام  .8343وقد اتضح من خالل التحليل أ نن الفعالية التقنية تتأثر سلبا
بعوامل سياقية مثل نسبة التالميذ احملرومني املسجلني وتوفنر تعليم ذوي االحتياجات
التعليمية اخلاصة وتتأثر إجيابا حبجم املدرسة.
 /4وصف وتحليل المعطيات :عدم المساواة في النتائج التعليمية ،تغيرات الموارد

التعليمية والفوارق االجتماعية

لقياس فعالية النظم التعليمية ،تعتمد العديد من الدراسات على املقاطعة التعليمية
كمستوى للتحليل (Smith & Mayston ،)4527( Sengupta & Sfeir
( Fare ،)4529وآخرون (Ruggiero ،)4554( Ray ،)4525
( ،)1996bو ،))2016( Touati-Tlibaبينما ترنكز أخرى على مستوى املؤسسة
التعليمية (Kirjavainen & ،)4550( McCarthy & Yaisawarng
(Mancebon & MarMolinero ،)4552
Loikkanen
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و DiGiacomo & Pennisi
()8341( Huguenin،)8333
( .))8341نضع يف هذا العمل مستوى التحليل املقاطعة التعليمية وهنتم بدراسة فعالية
التعليم االبتدائي على مستوى مديريات الرتبية الوالئية ( )DEWاخلمسني باجلزائر.
إ نن عدد مصادر البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة ثالثة .أوال جداول نتائج امتحان
الشهادة االبتدائية للمؤسسات وملديريات الرتبية لسنة  8348ويطبعها يف نشرية دورية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات ( .)ONECثانيا دليل املؤسسات الرتبوية
لسنة  8344-8343ومصدره مديرية التجهيزات واهلياكل بوزارة الرتبية ()MEN
ويضم أهم املوارد التعليمية للمؤسسات (مبا فيها البشرية) على شكل خمزون وأخيا نتائج
التعداد العام للسكان واملساكن لسنة  8332ومصدرها الديوان الوطين لإلحصاء
( )ONSوتضم اجلداول اإلحصائية هلذا التعداد بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية
والثقافية للسكان حسب الواليات وحسب البلديات .وميكن تصنيف املتغيات
املستخدمة يف هذه الدراسة إىل ثالث فئات.
النتائج المدرسية (المخرجات) :تتفق معظم الدراسات املتعلقة بفعالية املؤسسات

التعليمية حول استخدام خمرجات تستند على عالمات االختبارات ،خاصة تلك املوحدة
واملعيارية ( .))8334( Worthingtonنستعمل يف هذه الدراسة فئتني بديلتني من
املخرجات .تعتمد الفئة األوىل على نسب النجاح وهي مشاهبة لتلك املستخدمة يف
العديد من األعمال ()8337( Diagne ،)4529( Smith & Mayston
و ))8333( Mancebon & MarMolineroوهي:
 :Tauxنسبة جناح تالمذة مديرية الرتبية (الوالية) يف امتحان هناية التعليم االبتدائي
تعرف بعدد الناجحني على عدد احلاضرين وتعترب مقياسا للناتج
لدورة  8348العادية .و ن
التعليمي كثيا ما يستخدم كمؤشر أداء لرتتيب املؤسسات والواليات.
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 :TauxTBنسبة جناح تالمذة الوالية يف امتحان التعليم االبتدائي بتقدير (جيد جدا
على األقل) إذ يضيف هذا املتغي بعدا نوعيا لقياس خمرجات املؤسسة التعليمية.
أما الفئة الثانية من املخرجات فهي عبارة عن متوسط عالمات تالمذة الوالية يف مواد
االمتحان (دورة  8348العادية) وهي مشاهبة لتلك املستخدمة يف أعمال عديدة
( Bessentوآخرون (DiGiacomo & ،)4557b( Ruggiero ،)4528
 )8341( Pennisiو  ))2015( Hugueninوهي:
 :Arabمتوسط عالمة تالمذة مديرية الرتبية (الوالية) يف مادة اللغة العربية يف امتحان
هناية التعليم االبتدائي.
 :Mathمتوسط عالمة تالمذة الوالية يف الرياضيات يف امتحان التعليم االبتدائي.
 :Frمتوسط عالمة تالمذة الوالية يف الفرنسية يف امتحان التعليم االبتدائي.
الموارد التعليمية (المدخالت) :من بني املدخالت االختيارية املستعملة يف العديد من

الدراسات حول فعالية املؤسسات التعليمية جند أ نن عدد ونوعية املعلمني (املؤهالت
واخلربة) هي األكثر شيوعا .وتشمل هذه األعمال متغيات أخرى مثل عدد موظفي
اإلدارة وال ندعم ،وكذلك بعض املوارد غي البشرية اليت كثيا ما تدرج بقيمتها النقدية
(.))8334( Worthington
يستخدم Mancebon & ،)8337( Diagne ،)4554( Ray
 )2015( Huguenin ،)2000( MarMolineroو DiGiacomo
 )8341( & Pennisiموارد تعليمية منسوبة إىل عدد التالميذ منها "نسبة املعلمني
للتالميذ" 27.تشمل هذه الدراسة املوارد التعليمية الرئيسية التالية يف شكل خمزون مت رصده
عند بداية السنة الدراسية :8344/8343
 27لتسهيل املقارنة عادة تستخدم النسب بدال من القيم املطلقة كمدخالت وخمرجات يف لحليل  ،DEAعندئذ يربر
 (2003) Hollingsworth & Smithاستخدام صياغة  BCCعوض صياغة .CCR
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 :Ensنسبة عدد املعلمني باملدارس االبتدائية يف الوالية منسوبا إىل عدد التالميذ .تعترب
هذه النسبة مؤشرا هاما للموارد البشرية املتاحة للمؤسسات ،مع العلم أ نن أجور املعلمني
متثل القسط األكرب من ميزانية قطاع الرتبية والتعليم.

 :EnsFrنسبة عدد معلمي اللغة الفرنسية مبدارس الوالية االبتدائية على عدد التالميذ.

28

 :Sallesنسبة عدد قاعات التدريس يف الوالية على عدد التالميذ حيث توضح هذه
النسبة ظروف عمل التالميذ ولحدد متوسط حجم األقسام وهي مؤشر هام للموارد املتاحة
للمؤسسات ذلك أ نن البنية التحتية هي جزء هام من ميزانية جتهيز القطاع.
العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المدخالت غير االختيارية) :يستخدم

بعض املؤلفني العديد من املتغيات التقريبية لقياس املستوى االجتماعي بينما يستخدم
آخرون مؤشرات مركبة .من بني متغيات قياس رأس املال الثقايف لألسرة (Bourdieu
( ،))1966يستعمل " )4524( Charnes, Cooper & Rhodesنسبة
األمهات مبستوى تعليم ثانوي" بينما يفضل  )4554( Rayو Ruggiero
) (1996aاستخدام "نسبة السكان مبستوى جامعي" يف حني يستخدم
" )4552( Kirjavainen & Loikkanenمتوسط املستوى التعليمي
للوالدين" .من بني هذه املؤشرات ،يستعمل )1986( Sengupta and Sfeir
مؤشرا مركبا يلخص األصل االجتماعي للوالدين يف حني تشمل دراسة
 )8341( DiGiacomo & Pennisiمؤشرا ملتوسط اخللفية االجتماعية
 28يعد املدخل "نسبة عدد معلمي الفرنسية لعدد التالميذ" ذو أمهية بالغة لتفسي تدين نتائج بعض املناطق يف اجلزائر ليس
فقط لكونه أكثر تباينا من املدخلني اآلخرين بل أيضا حل رمان العديد من التالميذ االبتدائية خارج املدن الكربى من متابعة
دروس الفرنسية باستمرار ألسباب تتعلق بنقص التأطي (أنظر جريديت  Liberté 03/06/2009و El Watan
 .)07/06/2007لذلك مت إعفاء بعض ال تالميذ من اختبار الفرنسية خالل امتحان هناية املرحلة االبتدائية لدورات
 8335 ،8339و( .8344أنظر صحف Liberté 03/06/2009 ،LeMaghreb 26/04/2008
و.)Liberté 16/ 04/2011
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واالقتصادية والثقافية للتالميذ .تعتمد هذه الدراسة على املتغيات غي االختيارية للبيئة
االجتماعية التالية:
 :EducSupنسبة سكان الوالية مبستوى تعليم جامعي (تعداد السكان واملساكن
متغيا تقريبيا لقياس رأس املال الثقايف للبيئة األسرية.
 ،)8332وتعترب ن
 :Vehنسبة سكان الوالية الذين ميتلكون سيارة (تعداد السكان واملساكن ،)8332
وتعترب متغيا تقريبيا يقيس رأس املال االقتصادي للبيئة األسرية.
 :AgeEtabمتوسط عمر املدارس الثانوية بالوالية (دليل املؤسسات الرتبوية .)8343
وهو متغي غي اختياري يشي إىل وزن تاريخ املدرسة احلديثة يف الوالية مما يعين أنه متغي
29
تقرييب يقيس رأس املال الثقايف للبيئة االجتماعية خاصة.
تحليل المعطيات اإلحصائية

يضم جدول ترتيب املؤسسات حسب النسبة املئوية للنجاح لسنة  2012على املستوى
ن
الوطين  16825مدرسة ابتدائية عمومية .هنتم هنا بتحليل تباين نتائجها ث نقوم الحقا
بتحليل فعاليتها النسبية على مستوى مديريات الرتبية.
اجلدول  :4اإلحصائيات الرئيسية للمتغيرات حسب مديريات التربية الوالئية ()n=50
املتغي

املتوسط

Salles
Ens
EnsFr
EducSup
Veh
AgeEtab
Arab
Math

0,035
0,044
0,007
7,24
21,94
16,59
6,38
6,84

االحنراف املعياري القيمة الدنيا القيمة القصوى
0,005
0,007
0,001
1,79
6,1
4,71
0,49
0,73

0,026
0,033
0,004
4,5
13,8
9
4,98
4,49

0,051
0,065
0,01
11,9
39,5
34,59
7,15
8,07

التغي
معامل ن
0,143
0,149
0,178
0,247
0,278
0,284
0,077
0,106

29
تغي متوسط عمر املدارس
انظر مقال صادق ( )8341حول وزن تاريخ املدرسة احلديثة عرب املناطق .نرى أ نن معامل ن
املتغيات فيما عدا املخرج ( TauxTBاجلدول  ،)4كما أ نن معامالت
تغي كل ن
الثانوية بالوالية أكرب من معامالت ن

ارتباطه بالنتائج التعليمية هي األكرب مقارنة بكل العوامل املدرسية واالجتماعية (اجلدول  ،)1ممنا جيعل  AgeEtabبالغ

األمهية لوصف تفاوتات البيئة الثقافية للواليات وتفسي اختالفات نتائجها املدرسية.
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Fr
MoyExam
Taux
TauxTB

4,1
6,11
0,74
0,18

0,74
0,6
0,11
0,07

2,48
4,3
0,43
0,06

5,85
7,26
0,91
0,38

0,181
0,097
0,146
0,382

يظهر اجلدول  4اإلحصائيات الرئيسية ملتغيات الدراسة حيث بلغت نسبة النجاح يف
امتحان شهادة املرحلة االبتدائية للدورة العادية لعام  8348على املستوى الوطين ،٪97
منها نسبة  ٪19,4بتقدير (جيد جدا على األقل) 30.وتعترب هذه النتيجة عالية نسبيا
مقارنة بنتائج سنوات اإلصالح حيث مل يتعد متوسط نسب النجاح للفرتة -8332
 8344نسبة  .٪77وتظهر النتائج عرب السنوات فروقا معتربة بني الواليات وبني
املؤسسات .ففي سنة  ،8348تراوحت نسب النجاح بني مديريات الرتبية من حد أدىن
يبلغ  ٪42,6لوالية ايليزي إىل حد أقصى قدره  ٪ 91,3للجزائر-وسط كما تراوحت
نسب النجاح بتقدير من  ٪6,3لوالية متنراست إىل  ٪38,4للجزائر-وسط .من
تغي النتائج التعليمية نالحظ أ نن عدم املساواة التعليمية تظهر جلية يف
خالل قراءة معامل ن
تغ ني نسبة النجاح  TauxTBأكثر مما هي عليه يف تغ ني النسبة  ،Tauxممنا يشي إىل
أ نن عدم املساواة يف تكوين النخبة بني الواليات هي أكرب ممنا هي عليه يف التكوين بشكل
عام 31.يلخص البيان  4فوارق معدالت جناح املدارس االبتدائية حسب الواليات ويظهر
املتوسط واالحنراف املعياري ممنا مي نكن من قراءة وضعية التفاوت يف هذه النسب فيما بني
الواليات وداخل الواليات 32.يتضح من قيمة معامل االرتباط السالبة ( )0,73-والدالة
 30نسبة النجاح على املستوى الوطين ختتلف قليال عن متوسط نسب جناح الواليات املبني يف اجلدول نظرا الختالف قيميت
املتوسط البسيط واملتوسط املرجح.

 31تتفاوت نسب النجاح حسب املؤسسات من ( ٪3نتائج  472مدرسة من أصل  47281مدرسة ابتدائية عمومية على
املستوى الوطين) إىل  4992( ٪433مدرسة) .يف حني تتفاوت نسب النجاح بتقدير من ( ٪3نتائج  3003مدرسة)
إىل أكثر من  550( ٪13مدرسة).
32
تعرف كل مديرية تربية برمز واليتها فيما عدا مديريات الرتبية لوالية اجلزائر اليت يرمز هلا بالرموز  14و 18و 10للجزائر-
ن
شرق واجلزائر-وسط واجلزائر-غرب على التوايل.
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إحصائيا بني متوسطات معدالت جناح الواليات واحنرافاهتا املعيارية أ نن الواليات اليت
تعرف مؤسساهتا نتائج متدنية هي ذاهتا اليت تعرف تباينا أكرب بني نتائج مؤسساهتا.
البيان  /4نسب النجاح للمدارس االبتدائية حسب الواليات

يبني لحليل التباين ( )ANOVAلنسب جناح املدارس حسب مديريات الرتبية جلينا
كما ن
مدى التفاوت اجلهوي يف النتائج التعليمية ،فالفوارق بني متوسطات النجاح للواليات جد
دالة إحصائيا (انظر جدول .)8
الجدول  /2جدول تحليل تباين نسب نجاح المؤسسات حسب مديريات التربية
مصدر التغيات

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

إحصائيةF

مستوى الداللة

بني الواليات
داخل الواليات
اجملموع

123,10
684,73
807,83

49
16775
16824

2,5122
0,0408

61,55

0,000

نأما نتائج (متوسط عالمات) مواد العربية ،والرياضيات والفرنسية لنفس السنة حسب
مديريات الرتبية فقد أعطت على التوايل املتوسطات  ،6,38و 6,84و 4,1وكانت
ملاديت العربية والرياضيات أقل من ( 1على  )43يف والية واحدة فقط بينما هي أكرب من
 1للفرنسية بست واليات فقط 33.وتتباين هذه النتائج عرب الواليات من حدود دنيا

 33معامالت االرتباط بني نتائج املواد (عربية رياضيات)( ،فرنسية رياضيات) و (عربية فرنسية) ملديريات الرتبية هي على
التوايل  0,72 ،0,95و.0,69
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سجلت مجيعها بأقصى اجلنوب إىل حدود قصوى سجلت لكل املواد مبديرية الرتبية
34
للجزائر -وسط.
البيان  / 8النتائج النسبية للعربية ،للرياضيات و للفرنسية لكل مديريات الرتبية
1
0,9
0,8

MoyG/maxMoyG
0,7

Arab/maxArab
Math/maxMath

0,6

Fr/maxFr
0,5
0,4

يظهر البيان  8النتائج النسبية للمواد الثالثة لكل مديريات الرتبية (نسبة إىل اجلزائر-
وسط) .فبينما ال توجد إال والية واحدة نتائجها النسبية أقل من  ٪93يف اللغة العربية
وأربع واليات يف الرياضيات فإ نن عدد الواليات اليت ال لحقق  ٪93يف اللغة الفرنسية يبلغ
يبني أن الفوارق بني الواليات أكرب ما تكون يف مادة الفرنسية وأقل ما
 82والية ممنا ن
35
تغيات املوارد التعليمية األساسية املتاحة للمدارس
تكون يف مادة العربية .فيما خيص ن
االبتدائية EnsFr ،Ens ،و  ،Sallesفهي تتباين حسب مديريات الرتبية على التوايل
حول املتوسطات  ٪0,7 ،٪4,4و  ٪3,5من احلدود الدنيا  ٪0,4 ،٪3,3و ٪2,6
يف اجللفة ،البليدة والواد هبذا الرتتيب إىل حدودها القصوى املسجلة مجيعها بوالية تيزي
وزو .أما العوامل االجتماعية واالقتصادية فتتباين من حدود دنيا سجلت مجيعها بأقصى
التغي
اجلنوب إىل حدودها القصوى املسجلة مجيعها باجلزائر -وسط ويبدو حسب معامل ن
املتغيات .ووفقا لتقرير "اجلزائر  ،"8339ترتب
(اجلدول  )4أهنا أكثر تباينا من باقي ن
 34النتائج الدنيا للعربية بتمنراست  1952وللرياضيات وللفرنسية بإيليزي  1915و.8912

35
تغيا بينما العربية هي األقل.
تغي مواد االمتحان أ نن الفرنسية هي األكثر ن
نرى من قراءة معامل ن
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36
ويبني اجلدول  0أ نن
واليات الوطن حسب مستوى التنمية البشرية يف ست طبقات.
ن
متوسطات متغيات املستوى االجتماعي الثالثة املستعملة يف هذه الدراسة يتوافق ترتيبها
بشكل شبه تام وفقا لرتتيب مستوى التنمية البشرية بالتقرير سالف الذكر ،كما أ نن الفرق
بينها جد دال إحصائيا مما يربر استعماهلا.
اجلدول  / 0متوسطات متغيات املستوى االجتماعي حسب طبقات التنمية البشرية
الطبقة

1

2

3

4

5

6

اجملموع

α

عدد الواليات
Ageetab
EducSup
Veh

1
23,95
11,9%
39,5%

11
20,58
8,5%
25,8%

16
16,12
6,8%
19,7%

7
14,71
5,9%
18,9%

8
14,17
6,9%
19,2%

5
11,38
5,4%
18,7%

48
16,28
7,0%
21,2%

0,003
0,003
0,003

 = αمستوى داللة الفرق بني املتوسطات حسب اختبار

Kruskal Wallis

وعلى صعيد العالقات بني املتغيات ،نالحظ أ نن املوارد التعليمية ال ترتبط بالنتائج
متغيات
التعليمية فيما عدا ارتباط املتغي  EnsFrجبل النتائج مبستوى داللة  ،٪43نأما ن
املستوى االجتماعي فرتتبط مجيعها بالنتائج التعليمية بشكل كبي ودال إحصائيا 37.ويبدو
متغي رأس املال الثقايف " "EducSupو " "AgeEtabأكثر ارتباطا بالنتائج التعليمية
38
من املتغي "( "Vehانظراجلدول .)1
اجلدول  :1معامالت ارتباط النتائج التعليمية بمتغيرات الوسط المدرسي والبيئة االجتماعية
 36أجنز التقرير الوطين للتنمية البشرية ،اجلزائر  ،8339يف عام  8332من طرف اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي
 CNESبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للتنمية ( PNUDأنظر امللحق).
37
تغيات
تفسر سوى جزء صغي من ن
تتوافق هذه النتائج متاما مع االستنتاج الذي مفاده أ نن ن
التغيات يف املوارد التعليمية ال ن
النجاح األكادميي عكس العوامل االجتماعية واالقتصادية للبيئة األسرية ( Colemanوآخرون ( 4577) ،و

.))4527( Hanushek
 38يؤكد  )4577( Bourdieuأ نن "تأثي الوسط العائلي على النجاح املدرسي هو تقريبا ثقايف حصريا" ويستشهد بعمل
أي تأثي على النجاح املدرسي
 Paul Clercالذي ن
يبني أ نه "عند نفس املستوى التعليمي للوالدين ،فليس للدخل ن
لألبناء ،بينما على العكس عند نفس مستوى الدخل ،فإ نن نسبة النجاح املدرسي ختتلف جوهريا بني أبناء الذين ال شهادة

هلم وأبناء احلاصلني على الباكالوريا".
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AgeEtab

EducSup Veh

Salles

EnsFr

Ens

***0,53
***0,60
***0,51
***0,55
***0,58

***0,51
***0,67
***0,55
***0,55
***0,56

0,00
0,07
-0,07
-0,03
0,22

*0,28
*0,25
0,21
*0,26
**0,31

0,13
0,14
0,06
0,14
*0,24

**0,32
***0,49
**0,35
***0,38
**0,33

Taux
TauxTB
Arab
Math
Fr

)*** (*,**,تعين مستوى الداللة  ٪4و  ٪1و ٪43على التوايل.

 - 5الفعالية النسبية لمديريات التربية على مستوى التعليم االبتدائي
هتدف هذه الدراسة لقياس الفعالية النسبية ملديريات الرتبية اخلمسني على مستوى
التعليم االبتدائي باجلزائر .نستخدم مناذج  DEAموجهة حنو املدخالت ونربر اختيار
هذا التوجه بكون املوارد التعليمية هي متغيات التح نكم املفضلة يف السياسات التعليمية
اليت غالبا ما تعمل يف ظل قيود امليزانية 39.وتعين الفعالية التقنية لنموذج موجه حنو
املدخالت قدرة وحدة القرار ( )DEWعلى استخدام احلد األدىن من املوارد ملستويات
معطاة من اإلنتاج .نعترب يف هذه الدراسة صنفني من النماذج ختتلف حسب طبيعة
املخرجات حبيث يعتمد الصنف األول على املخرجني ( Tauxو )TauxTBبينما
يعتمد الثاين على متوسطات عالمات مواد االمتحان الثالثة ( Math ،Arabو)Fr
كمخرجات بديلة .نقوم يف البداية بتحليل الفعالية التقنية للمؤسسات لحت ظل فرضية
ثبات عائد احلجم ( )CRSمن خالل منوذج  )4592( CCRباستعمال ثالثة
موارد تعليمية رئيسية كمدخالت اختيارية ( EnsFr ،Ensو )Sallesونقوم بعدها
تغي
إثراء للتحليل باستعمال نفس املتغيات عرب منوذج  (1984) BCCالذي يفرتض ن
عائد احلجم .ويتم بعد ذلك لحليل تأثي البيئة االجتماعية على تقديرات الفعالية النسبية
 39عند اعتماد املدرسة عوض املقاطعة كمستوى للتحليل يستعمل  )2015( Hugueninمناذج  DEAموجهة حنو
املدخالت بينما جيادل  )2000( Mancebon & MarMolineroلصاحل التوجه حنو املخرجات ذلك أ نن
املخصصة هلا للحصول على أفضل النتائج.
املدارس تعمل وفقا للموارد
ن
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من خالل منوذج  )4527( BMبإضافة ثالث متغيات تقريبية للبيئة االجتماعية
( AgeEtab ،EducSupو )Vehكمدخالت غي اختيارية ثابتة .ميكن من
خالل منوذج  CCRتصحيح نسبة النجاح كمؤشر ألداء املؤسسات التعليمية للحصول
على مؤشر تركييب للفعالية النسبية أكثر واقعية يأخذ باحلسبان -باإلضافة إىل النتائج
التعليمية املتعددة -املوارد التعليمية املختلفة وميكن عرب منوذج  BCCالتمييز بني الفعالية
التقنية وفعالية عائد احلجم ،كما ميكن من خالل منوذج  BMإجراء لحليل إضايف
لتحسني مؤشرات األداء للحصول على مؤشرات فعالية خالية نسبيا من مؤثرات املستوى
االجتماعي للبيئة األسرية.
لتوضيح املفاهيم نستعرض أوال بعجالة بيانيا نتائج مناذج  CCRو BCCاملبسطة.
يوضح البيان  0احلالة اخلاصة ملخرج واحد ( )Tauxومدخل واحد (.)Ens
البيان  / 0الفعالية النسبية ملديريات الرتبية على مستوى التعليم االبتدائي

املخرج نسبة النجاح يف احملور العمودي واملدخل نسبة املعلمني للتالميذ يف احملور األفقي.
فعالة ،يف ظل الفرضية  ،CRSعندما تقع على خط الفعالية املار
تعترب وحدة قرار ن
بنقطة األصل والذي حيقق أقصى ميل .ويعطى القياس الصحيح للفعالية التقنية
( )EffCCRلوحدة قرار كنسبة بني مسافتني على نفس اخلط املستقيم ،وهي املسافة

األفقية بني احملور العمودي وخط الفعالية منسوبة إىل املسافة بني احملور العمودي والنقطة
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اليت متثل الوحدة ( )DEWاملراد تقييمها 40.يظهر البيان  0أ نن "اجلزائر-شرق" هي
الفعالة ،يف حني أن ايليزي هي األقل فعالية بعالمة قدرها .٪02
مديرية الرتبية الوحيدة ن
فتعرف
وتبلغ الفعالية املتوسطة جململ املديريات  . ٪74,3نأما يف ظل فرضية  VRSن
الفعالة بالغالف ذي القطع اخلطية املولند من النقاط املتطرفة باجتاه الشمال-غرب.
احلدود ن
ويعطى القياس الصحيح للفعالية التقنية ( )EffBCCكنسبة بني مسافتني على نفس
اخلط املستقيم ،وهي املسافة األفقية بني احملور العمودي وقطعة خطية من حدود الفعالية
منسوبة إىل املسافة بني احملور العمودي ونقطة وحدة القرار املراد تقييمها 41.لحدد اجلزائر-
الفعالة ،ولكن اجلزائر -شرق هي وحدها اليت تعمل
وسط ،واجلزائر -شرق واجللفة احلدود ن
باحلجم األمثل .يبلغ متوسط الفعالية التقنية  ٪79,9مما يعطي متوسط فعالية عائد
42
حجم قدره .٪92,6
 .1.5الفعالية التقنية للمؤسسات تحت ظل فرضية ثبات عائد الحجم CRS

بافرتاض ثبات عائد احلجم نستعمل يف منوذج  CCRمن الصنف األول ()CCR1
نسبيت النجاح والنجاح بتقدير كمخرجات .نستخلص من نتائج هذا النموذج أ نن
43
عالمات الفعالية التقنية متباينة حول املتوسط  ٪97باحنراف معياري قدره .٪41
يوجد يف الواقع سبع مديريات تربية ال تتعدى عالمات فعاليتها التقنية  ٪13وباملقابل
40

مثال عالمة فعالية اجلزائر وسط ( )18هيEffCCR (AlgerC)= 0,04/0,043=93% :

 41مثال عالمة فعالية تندوف ( )37هيEffBCC (Tindouf)= 0,033/0,04=82,5% :
 42تعمل مجيع الوحدات اليت تقع لحت اخلط األفقي املار بنقطة اجلزائر-شرق ( 19وحدة) وفق  IRSبينما تعمل اجلزائر-
وسط وتيزي وزو فقط وفق  .DRSومتثل اجللفة مرجعا جلل الوحدات ( 17وحدة) فيما متثل اجلزائر-شرق مرجع89
وحدة بينما ال متثل اجلزائر-وسط مرجعا إال لتيزي وزو.
 43من اجلدير بالذكر أن نتائج منوذج  CCR1الكامل (مبخرجني وثالثة مدخالت) ال ختتلف كثيا عن نتائج CCR

املبسط (مبخرج واحد ومدخل واحد) ليس فقط يف املتوسط حيث ال يتعدى الفرق  %1,7بل أيضا يف النتائج الفردية
ن
لوحدات القرار إذ لحتفظ  45وحدة قرار بنفس عالمات الفعالية بينما ال يتعدى الفرق  %5إال يف مخس واليات بأقصى

فرق للجزائر وسط يعادل  .%7.5مع ذلك فإن الفرق بني املتوسطني يبقى دال إحصائيا ).(α<10-3
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الفعالة
هناك ست مديريات تتجاوز عالماهتا  ٪51منها أربعة تشتغل على احلدود ن
بأحسن املمارسات لتمثنل املؤسسات املرجعية ( .)benchmarksمتثل اجلزائر-شرق
الفعالة ( 11والية) ومتثل البليدة واجلزائر-غرب مرجعا لسبع
مرجعا جلل الواليات غي ن
وأربع واليات على التوايل بينما ال متثل اجلزائر -وسط مرجعا سوى لوالية تيزي وزو.
اجلدول  :1ملخص إحصائيات عالمات الفعالية لنموذجي CCR
النموذج

 Nالقيمة الدنيا القيمة القصوى

13 CCR1
13 CCR2

٪ 38,1
٪54,2

٪433
٪433

املتوسط
٪97
٪81,2

الفعالة
االحنراف املعياري عدد املؤسسات ن
٪41
٪11,6

1
1

وتتبع جل الواليات ( 10والية) اسرتاتيجية صرفة للتكوين على اهلامش بينما تنفرد
44
اجلزائر -وسط بإتباع اسرتاتيجية صرفة لتكوين النخبة.
يعين متوسط الفعالية التقنية إمكانية توفي ما يقارب يف املتوسط  ٪24من املوارد
التغيات تعديالت قطرية
املستخدمة فعلينا لتحقيق النتائج التعليمية احلالية ،وتسمى هذه ن
الفعالة .فلو
( ،)Radial mouvementsلكن ذلك غي كاف لاللتحاق باحلدود ن
متن تبين أحسن املمارسات يف كل املؤسسات ألمكن باإلضافة إىل التوفي الناتج عن
التعديالت القطرية توفي إضايف مرده تعديالت احنرافية ()Slack mouvements
غي قطرية للحصول على اقتصاد ما ال يقل يف املتوسط عن  ٪26من املوارد املستخدمة
لتحقيق نسبة النجاح احلالية ونسبة جناح بتقدير تزيد عن النسبة احلالية مبا ال يقل عن
 ٪35,5يف املتوسط (انظر اجلدول .)7
الفعالة حسب منوذج
اجلدول  /7ملخص التعديالت الالزمة لاللتحاق باحلدود ن
CCR1
 44تتمثل االسرتاتيجية الصرفة للتكوين على اهلامش يف تبين هدف تعظيم نسبة النجاح يف حني هتدف االسرتاتيجية الصرفة
لتكوين النخبة إىل تعظيم نسبة النجاح بتقدير .الواليات الست اليت تتبع اسرتاتيجية خمتلطة هي اجلزائر-شرق ،اجلزائر-
غرب ،عنابة ،الطارف ،جباية وتيزي وزو.
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العامل

Salles {I} DEW

}Ens {I

}Taux {O} EnsFr {I

}TauxTB {O

حقيقي

متوسط

%3,47

%4,42

%0,67

%74,07

%18,44

إسقاط

متوسط

%2,48

%3,26

%0,47

%74,07

%24,99

%29,85-

%0,00

%35,52

تعديالت %

%26,24- %28,53-

عند استخدام عالمات الفعالية للنموذج  CCR1بدال من نسبة النجاح Taux
كمقياس لألداء ،يتغي ترتيب الواليات جوهريا بأكثر من  43مراتب يف املتوسط .مثة يف
الواقع أربع واليات تقع كلها بالشمال ،تفقد ما ال يقل عن  83مرتبة ،بينما جند مخس
واليات منها أربعة ال تقع بالشمال ،تكسب ما يزيد عن  83مرتبة .على سبيل املثال،
تحسن لتحتل
تقع والية اجللفة يف املرتبة  03حسب املعيار  Tauxإال أ نن ترتيبها ي ن
الرتبة  1حسب عالمة الفعالية لنموذج  .CCR1يف املقابل ،جند والية تيزي وزو لحتل
املرتبة  8حسب املعيار  Tauxلكنها ترتاجع إىل املرتبة  10وفقا لرتتيب .CCR1
إ نن سبب التغي يف احلالة األوىل هو شح املوارد ويف احلالة الثانية هو وفرهتا املفرطة
45
نسبيا.
عند استعمال معدالت مواد االمتحان الثالثة كمخرجات بديلة يف منوذج  CCRمن
الصنف الثاين ( )CCR2فإ نن عالمات الفعالية التقنية تتباين حول املتوسط ٪81,2
باحنراف معياري يبلغ  ،٪11,6فبينما مل تعد اجلزائر -وسط وفق هذا النموذج ضمن
اجملموعة الفعالة فقد التحق هبذه اجملموعة كل من اجللفة ووهران .وعلى الرغم من أ نن
نتائج النموذجني  CCR2و CCR1متجانسة املضمون ،إذ أ نن معامل االرتباط بني
عالماهتما يقارب  ،3951فإ نن الفروق يف العالمات الفردية لوحدات القرار بينهما موجبة
يف  17والية وتفوق  %43يف سبع واليات ستة منها جنوبية ،كما أ نن الفرق %198
 45يف سنة  8343اشتغلت املدارس االبتدائية لوالية تيزي وزو يف املتوسط مبوارد أوفر مقارنة جبميع الواليات .فمثال بلغت
مواردها (لكل تلميذ) نسبة ملوارد والية اجللفة  ٪451من األساتذة ٪458 ،من أساتذة الفرنسية و  ٪497من
القاعات .لعل هذا كاف لكيال نتوقع نتائج مماثلة بني الواليتني.
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بني متوسطي عالمات الفعالية للنموذجني جد دال إحصائيا حسب اختبار
46
.(α<10-3) Wilcoxon
 2.5الفعالية التقنية للمؤسسات تحت ظل فرضية تغير عائد الحجم VRS

تشي نتائج منوذج  BCCمن الصنف األول ( )BCC1والثاين ( ))BCC2إىل أ نن
الفعالية التقنية تعادل يف املتوسط  ،)٪84,83( ٪83,45مما يعين أ نن متوسط مستوى
فعالية عائد احلجم هو  47.)٪95,7( ٪91,1باإلضافة إىل أربع (مخس) مديريات تربية
تتسم بالفعالية وتشتغل وفق  ،CRSتوجد ثالث وحدات تتسم بالفعالية التقنية لكنها
ال تشتغل باحلجم األمثل 48.وجند من بني  11 ،DEW 50وحدة ( 09وحدة)
تشتغل وفق عائد حجم متزايد ( .)IRSهذه النتيجة تتالءم مع نتائج الدراسات امليدانية
لكل من  )2019( Touati-Tlibaحول مديريات الرتبية الوالئية على مستوى
التعليم الثانوي و )4527( Sengupta and Sfeirحول املقاطعات التعليمية يف
والية كاليفورنيا ،حيث "تظهر تقديرات احلدود الفعالة بوضوح أن متوسط املقاطعات
تشتغل يف املتوسط بعائد حجم متزايد" .ويبدو أ نن هلذه الظاهرة امليدانية أساسا نظرينا يف
49
منوذج احلجم األمثل للمدرسة (.)4528 ،Kenny
اجلدول  /9ملخص إحصائيات عالمات الفعالية لنموذجي BCC
 46فروق عالمات النموذجني ليست موجبة فقط يف مديريات الرتبية األربعة لوالييت اجلزائر والبليدة.

 47من اجلدير بالذكر أ نن نتائج  BCC2و BCC1متجانسة املضمون إذ أ نن معامل االرتباط بني عالماهتما يقارب
 ،3959كما أ نن الفرق بني متوسطي عالمات الصنفني ال يتعدى  ٪1,4إالن أ نه دال إحصائيا ،كما أ نن الفروق يف
العالمات الفردية ليست سالبة نإال يف حالتني.
 48الوحدات الفعالة للصنفني هي اجلزائر-شرق ،اجلزائر -وسط ،اجلزائر-غرب ،وهران ،البليدة ،اجللفة ،الواد وتضاف إليها
عني تيموشنت لنموذج الصنف الثاين فقط.
 49حسب  ،)4528( Kennyتقلنل املدارس من التكاليف اإلمجالية باالشتغال وفق عائد حجم متزايد  ،IRSحيث
التكاليف اإلمجالية هي عبارة عن جمموع تكاليف نقل التالميذ من وإىل املدارس باإلضافة إىل تكاليف تعليم هؤالء
التالميذ عندما يكونون باملدرسة.
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النموذج

املتوسط

 Nالقيمة الدنيا القيمة القصوى

االحنراف املعياري عدد املؤسسات الفعنالة

13 BCC1

٪60,72

٪433

٪83,45

٪10,46

7

13 BCC2

٪61,69

٪433

٪84, 83

٪10,35

8

 3.5تأثير إدراج عوامل البيئة االجتماعية
تدرج املدخالت غي االختيارية للبيئة االجتماعية يف هذه الدراسة ،من خالل النموذج
 )4527( BMيف ظل افرتاض  .VRSيبلغ متوسط درجة الفعالية التقنية املق ندرة بـ
 ٪93,34باحنراف معياري قدره  ٪9,03لنموذج الصنف األول  BM4كما يبلغ هذا
املتوسط لنموذج الصنف الثاين  ٪96,09 BM8باحنراف معياري قدره .٪7,33
وعلى الرغم من أ نن مستوى التبذير املتوسط ال يتعدى  ٪6,67يف احلالة األوىل و
 ٪3,91يف احلالة الثانية ،إالن أ نن عدد الوحدات اليت يفوق مستوى التبذير املق ندر فيها
 ٪83حسب مناذج  BM4و  BM8هو مخس وحدات ووحدتان على التوايل.
اجلدول  :2ملخص إحصائيات عالمات الفعالية لنموذجي BM
النموذج

 Nالقيمة الدنيا القيمة القصوى

13 BM1
13 BM2

63,67٪
64,97٪

٪433
٪433

املتوسط
93,34٪
96,09 ٪

الفعالة
االحنراف املعياري عدد املؤسسات ن
9,03٪
7,33٪

26
33

رأينا أ نن ارتباط عوامل البيئة االجتماعية بالنتائج التعليمية خباصة متغيي رأس املال الثقايف
ذات داللة إحصائية (جدول  .)1يبنني اجلدول  5معامالت االرتباط بني عالمات فعالية
النماذج  BBC ،CCRو BMمن الصنفني من جهة ،وعوامل البيئة االجتماعية من
جهة أخرى .نرى أن هذه املعامالت ال تزال ذات داللة إحصائية بالنسبة لعالمات فعالية
 CCRرغم تدين قيمها ،ممنا يدل أ نن العالمات املشتقة من  CCRهي مؤشرات أداء
تشوهبا مؤثرات فوارق العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمحيط األسري ،لكننا
أي داللة إحصائية عندما يتعلق األمر بالعالمات املشتقة
باملقابل ال نرى هلذه املعامالت ن
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من  .BMنستطيع القول أ نن عالمات فعالية  BMهي مؤشرات أداء تعرب عن الفعالية
التقنية البحتة.
اجلدول  :5معامالت ارتباط عالمات فعالية بمتغيرات البيئة االجتماعية
BM2

BBC2

CCR2

BM1

BBC1

CCR1

-0,13
-0,13
-0,14

*0,26
*0,28
0,19

***0,39
**0,34
**0,33

0,03
-0,02
-0,18

*0,26
**0,32
0,18

***0,45
***0,38
***0,42

EducSup
Veh
MAgeEtab

(*** )*,**,تعين مستوى الداللة  ٪4و  ٪1و ٪43على التوايل.
حلوصلة النتائج ،يظهر البيان  1منحنيات للمتغيات (CCR1 ،BCC1 ،BM1
و )TAUXملديريات الرتبية مرتبة وفق قيم هذه املتغيات "معجميا" على التوايل .وعلى
يتبني من خالل مالحظة
الرغم من ارتباط مؤشرات الفعالية املوجب وال ندال إحصائيا ن
ن
املنحنيات األربعة نأهنا خمتلفة املضمون ممنا جيعلها غي قابلة مجيعها لالستعمال كمؤشرات
ألداء املؤسسات التعليمية 50.نالحظ أمهية املساحة احملصورة بني منحنيات BM
و BCCممنا يفيد أ نن قسطا كبيا من ضعف أداء املؤسسات راجع للسياق االقتصادي
واالجتماعي غي املالئم.

 50كل معامالت االرتباط بني مؤشرات الفعالية دالة إحصائيا مبستوى  ٪1وجلها دالة مبستوى .٪4
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البيان  :1ترتيب مديريات التربية الوالئية حسب مؤشرات الفعالية النسبية ونسب النجاح
1

TAUX

0,9

CCR1
0,8

BBC1
0,7

BM1

0,6
0,5
0,4
0,3

خاتمـة

يتمينز النظام املدرسي اجلزائري  -رغم مركزيته املفرطة  -بفوارق معتربة يف النتائج التعليمية
للمدارس وبتفاوت ملحوظ يف املوارد املتاحة داخل وبني الواليات .بلغت نسبة النجاح يف
تبني النتائج
شهادة التعليم االبتدائي لدورة  8348العادية على املستوى الوطين  .٪97و ن
وجود فوارق معتربة يف نسب النجاح بني مديريات الرتبية الوالئية ،إذ ترتاوح من حد أدىن
يبلغ  ٪42,6لوالية ايليزي إىل حد أقصى قدره  ٪91,3للجزائر -وسط ،كما ترتاوح
نسب النجاح بتقدير (جيد جدا على األقل) من  ٪6,3لوالية متنراست إىل ٪38,4
للجزائر -وسط .نأما عالمات مواد اللغة العربية ،الرياضيات واللغة الفرنسية فتتباين حول
املتوسطات  6,84 ،6,38و 4,1على التوايل من حدود دنيا سجلت مجيعها بأقصى
اجلنوب إىل حدود قصوى سجلت لكل املواد باجلزائر -وسط .ويظهر خمزون املوارد
تغيات كبية ،إذ تتباين نسبة
التعليمية األساسية املتاحة للمدارس االبتدائية لسنة  8343ن
املعلمني للتالميذ ،نسبة معلمي اللغة الفرنسية للتالميذ ونسبة قاعات التدريس للتالميذ
على التوايل حول املتوسطات  ،٪4,4و ٪0,7و ٪3,5من حدودها الدنيا يف اجللفة،
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والبليدة والواد هبذا الرتتيب إىل حدودها القصوى املسجلة مجيعها بوالية تيزي وزو .أما
العوامل االجتماعية واالقتصادية ممثلة باملتغيات نسبة سكان الوالية مبستوى تعليم
جامعي ،ونسبة سكان الوالية الذين ميتلكون سيارة (معطيات  )8332ومتوسط عمر
املدارس الثانوية مبديرية الرتبية (لسنة  )8343فهي تتباين على التوايل حول املتوسطات
 ،٪7,24و ٪21,94و 16,59سنة من حدود دنيا سجلت مجيعها بأقصى اجلنوب
إىل حدودها القصوى املسجلة مجيعها باجلزائر -وسط.
لتقدير الفعالية النسبية ملديريات الرتبية الوالئية نعترب صنفني من مناذج  DEAختتلف
حسب طبيعة املخرجات ،فبينما يعتمد الصنف األول على املخرجني نسبة النجاح ونسبة
النجاح بتقدير ،يعتمد الثاين على متوسطات عالمات مواد االمتحان الثالثة كمخرجات
بديلة .نقوم يف البداية بتحليل الفعالية النسبية هلذه املؤسسات لحت ظل فرضية ثبات
عائد احلجم من خالل منوذج  )4592( CCRباستعمال ثالثة موارد تعليمية رئيسية
كمدخالت اختيارية وميكن من خالل هذا النموذج تصحيح نسبة النجاح كمؤشر ألداء
املؤسسات التعليمية للحصول على مؤشر تركييب للفعالية النسبية أكثر واقعية يأخذ
باحلسبان باإلضافة إىل النتائج التعليمية املتعددة املوارد التعليمية املختلفة .نقوم بعدها إثراء
تغي عائد
للتحليل باستعمال نفس املتغيات عرب منوذج  )1984) BCCالذي يفرتض ن
احلجم وميكن عرب هذا النموذج التمييز بني الفعالية التقنية وفعالية عائد احلجم ،كما نقوم
يف مرحلة أخية بتحليل تأثي البيئة االجتماعية على تقديرات الفعالية النسبية من خالل
منوذج  )4527( BMبإضافة ثالث متغيات تقريبية للبيئة االجتماعية كمدخالت غي
اختيارية ثابتة ممنا مي نكن من إجراء لحليل إضايف لتحسني مؤشرات األداء واحلصول على
مؤشرات فعالية خالية نسبيا من مؤثرات املستوى االجتماعي للبيئة األسرية.
تبني النتائج امليدانية لنموذج  CCRمن الصنف األول أ نن أداء هذه املؤسسات يتسم
ن
بدرجة من عدم الفعالية النسبية الكلينة تق ندر يف املتوسط بنسبة  %81باحنراف معياري
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قدره  ،٪41بينما تق ندر هذه الدرجة للصنف الثاين يف املتوسط بالنسبة  %45باحنراف
الرغم من أ نن نتائج الصنفني من النماذج متجانسة
معياري قدره  .٪11,6وعلى ن
املضمون ،إذ أ نن معامل االرتباط بني عالماهتما يقارب  ،3951فإ نن الفرق  %198بني
متوسطي عالمات الفعالية للنموذجني جد دال إحصائيا ،زد على ذلك أ نن الفروق يف
العالمات الفردية لوحدات القرار بينهما موجبة يف  17والية وتفوق  %43يف ستة
واليات جنوبية .وتشي نتائج منوذج  BCCمن الصنف األول (الثاين) إىل أ نن عدم
الفعالية التقنية تعادل يف املتوسط  )٪15,17( ٪16,55مما يعين أ نن متوسط مستوى
عدم فعالية عائد احلجم هو  .)٪4,3( ٪8,9ويتضح من خالل منوذج BM
تغي عائد احلجم أ نن متوسط درجة عدم الفعالية يق ندر بالنسبة
( )4527بافرتاض ن
 ٪6,67باحنراف معياري يبلغ  ٪9,03للصنف األول كما يق ندر للصنف الثاين بالنسبة
 ٪3,91باحنراف معياري قدره  ،٪7,33مما يعين أ نن مستوى عدم الفعالية التقنية
البحتة املتوسطة ليس مرتفعا نسبيا .نستخلص من هذه الدراسة أ نن قسطا كبيا من ضعف
أداء مديريات الرتبية على مستوى التعليم االبتدائي باجلزائر يعزى للسياق االجتماعي
واالقتصادي غي املالئم ممنا جيعل من الصعب على متخذي القرار لحقيق نتائج جيندة.
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