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المجزوءة السابعة  :التقويم المؤسساتي
 .1وصف المجزوءة

هذه المجزوءة الخاصة بالتموٌم المؤسساتً ،تُعنى بوضع تصور ونموذج لتتبع ولٌادة
مشروع المؤسسة ومشارٌع خاصة والتدبٌر الجاري بها .من أجل ذلن ٌنبغً الحرص على
االنسجام بٌن أهداف المشروع أو الملف وبٌن أنشطة إرساء خطة العمل والوسائل التً
ٌنبغً توفٌرها .وٌمكن استثمار هذه المعطٌات من أجل التفسٌر والتبرٌر لدى السلطات
والمؤسسات األخرى المعنٌة عند تمدٌم تمرٌر حول الحصٌلة بغٌة المصادلة علٌه.
وٌعد التموٌم المؤسساتً أداة للتحسٌن المستمر للمؤسسة ،باعتباره ٌساعد على تحلٌل
منظومتها وسٌرورتها .وهو ٌُمكن من تتبع وفحص المعطٌات وتجمٌعها وتحلٌلها وتأوٌلها.
وهذه أمور ال ٌمكن تجاوزها فً تدبٌر المؤسسات العمومٌة العصرٌة ،وٌمكن استحضارها
عند تمدٌم الحصٌلة.
وت ُخصص هذه المجزوءة حٌزا هاما من أنشطتها لجعل المشاركات والمشاركٌن
ٌستأنسون بالمنهجٌات والوسائل المساعدة لعمل األطر اإلدارٌة فً طور التكوٌن.
إن تمدٌم المرجعٌات النظرٌة ،التً تدور حول طبٌعة التموٌم والتموٌم المؤسساتً
والتموٌم الخاص بتمدٌم الحصٌلة واألهداف والمواضٌع المرتبطة بهذه العناصر كلهاٌ ،سمح
بفهم هذه الوظائف التدبٌرٌة.
 .2أهداف المجزوءة

تستهدف هذه المجزوءة ما ٌأتً:
 تمدٌم موجز تارٌخً حول التموٌم المؤسساتً واستعماله فً العالم؛
 التعرٌف بمفاهٌم التموٌم ،والتموٌم التنظٌمً أو المؤسساتً ،ومؤشرات الجودة
واإلنجاز والمصادلة على الحصٌلة بحسب ما تم التعالد علٌه؛
 تحدٌد مولع وظٌفة التموٌم ضمن بالً المراحل األخرى لسٌرورة التدبٌر؛
 تبرٌر كٌنونة التموٌم وأهدافه ومواضٌعه والوسائل ،التً ٌنبغً توفٌرها
لضمان تدبٌر جٌد لمشارٌع وملفات المؤسسات المدرسٌة؛
 جعل األطر اإلدارٌة فً طور التكوٌن تستأنس بفهم تموٌم المؤسسة المدرسٌة
من أجل تطبٌمه وأجرأته؛
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 تزوٌد األطر اإلدارٌة التربوٌة فً طور التكوٌن داخل المؤسسات المدرسٌة
بوسائل تمكنهم من توفٌر لوحة لٌادة (مؤشرات الجودة واإلنجاز) تسمح لهم
بتموٌم وتفسٌر وتبرٌر العمل المنجز من لبل العاملٌن بالمؤسسة ،بغٌة
الوصول إلى األهداف والنتائج المنتظرة ،التً تم التخطٌط لها؛
 البحث عن الوسائل المناسبة والكفٌلة بتصحٌح وتحسٌن الثغرات المسجلة
والمتعلمة بطبٌعة المشاكل والصعوبات المعترضة؛
 إعطاء معنى لإلشارات واإلٌماءات التً من شأنها االعتراف بالمجهودات
المبذولة من لدن العاملٌن  ،ونجاحاتهم وتحمٌماتها .كل ذلن بغاٌة تعبئتهم حول
األهداف المتعلمة بجودة الخدمات ونجاح التالمٌذ.
 .3الكفاياث المستهدفت (ملمح الىظائف والكفاياث)

 بلوغ النتائج المحددة عن طرٌك استراتٌجٌات تدبٌر مناسبة (التدبٌر المتمحور
حول النتائج)؛
 فهم محٌط المؤسسة السٌاسً وااللتصادي واالجتماعً والثمافً؛
 تنمٌة رؤٌة شمولٌة على المدى المتوسط؛
 تنمٌة مخطط استراتٌجً ٌراعً الرهانات والعناصر المختلفة للمحٌط،
وبخاصة مشروع المؤسسة؛
 تمدٌم رؤٌة المؤسسة مع إدماج دورها فً المجتمع؛
 تشجٌع انخراط المساعدٌن ومختلف الشركاء حول أهداف موحدة؛ لتحمٌك
مستوى عال من التحفٌز واإلتمان والتعاون؛
 المدرة على اإلنصات ،وتعزٌز التبادالت الدالة ،والعمل على نشر المعلومة
وتماسمها داخل المؤسسة ومحٌطها ،من أجل تبادل مثمر مرتكز على الثمة
واالحترام؛
 التعبٌر بوضوح عن األفكار شفوٌا وكتابٌا بشكل ٌالئم المخاطب؛
 السعً وراء نجاح التالمٌذ،
 الصرامة فً تتبع المرارات واإلجراءات المتخذة؛
 الحرص على تحمٌك النتائج المرسومة؛
 االلتزام األخاللً؛
 التحلً باإلنصاف.
 .4النتائج المنتظرة
أن ٌكون المشاركون والمشاركات ،فً نهاٌة هذه المجزوءة ،لادرٌن على:
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 فهم المرتكزات النظرٌة والتطبٌمٌة ألنشطة التموٌم ومالءمتها فً تدبٌر
مشارٌع وملفات مؤسسة مدرسٌة؛
 إلناع العاملٌن معهم بأهمٌة المهمة الموكولة إلٌهم وأثرها على المؤسسة
وعلى تنمٌة مسارهم المهنً الخاص ،ورضاهم الشخصً؛
 فهم دٌنامٌة التخوفات ،ومماومة التموٌم داخل المؤسسة المدرسٌة؛
 تعرف الموالف الخاصة المتعلمة بأنشطة التموٌم ،والبحث عن المنهجٌات
واالستراتٌجٌات المالئمة لممارسة هذه الوظٌفة؛
 التمكن من أدوات (مثل :لوحة لٌادة ،مؤشرات ،معاٌٌر المٌاس ،استبٌانات)
تمود إلى جمع المعطٌات الضرورٌة لتموٌم المشارٌع والملفات ،التً ٌتحملون
مسؤولٌتها خالل مدة تدبٌرها؛
 استعمال نتائج التموٌم لشرح وتبرٌر المرارات المتخذة واالختٌارات الممررة،
والنتائج المحصلة؛
 الربط بٌن التموٌم والتعدٌالت المتخذة عند وضع التخطٌط الموالً ،بهدف
تحسٌن الخدمات الممدمة للتالمٌذ وتفولهم الدراسً؛
 فهم الروابط بٌن أنشطة التموٌم ونجاحات التالمٌذ.
 .5المىضىعاث والمحتىياث
 طبٌعة التموٌم وأهدافه وممارباته داخل المؤسسة؛
 طبٌعة التعالد وطبٌعة األهداف والموضوعات المستهدفة بشكل رئٌس؛
 مفاهٌم الجودة واإلتمان والمردودٌة واإلنتاجٌة والنتائج والمساءلة وتمٌز
المؤسسة والنجاحات التربوٌة والمدرسٌة؛
 مفاهٌم لوحة المٌادة ومؤشرات المٌاس؛
 العناصر المحددة للتموٌم المؤسساتً؛
 دورة تدبٌر التموٌم المؤسساتً والتعالد؛
 بعض األدوات الصالحة لمماربة الحصٌلة المؤسساتٌة والتموٌم وما تم التعالد
علٌه؛
 الدٌنامٌة المؤسساتٌة حول منهجٌة التموٌم؛
 الموالف التً تدعم تدبٌر التموٌم والتعالد (تمدٌم الحصٌلة لصد المصادلة)؛
 .6األنشطت المقترحت من أجل بلىرة سيناريى دورة التكىين
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 تمرٌن تحدٌد مسؤولٌات أطر اإلدارٌة التربوٌة وهٌأة التدرٌس وبالً
المتدخلٌن بالمؤسسة لوضع تدبٌر تعالدي وحدود مسؤولٌاتهم؛
 تمرٌن حول التطبٌمات التموٌمٌة الجارٌة فً المؤسسات المدرسٌة والعمل
على التحسٌنات الممكنة والمرجوة على المدى المصٌر؛
 تمرٌن تعرف العناصر الرئٌسة إلدراجها ضمن لوحة المٌادة للمؤسسة
المدرسٌة؛
 تمرٌن حول مؤشرات الجودة الرئٌسة للتعلمات والحٌاة المدرسٌة وتدبٌر
الموارد والعاللات مع اآلباء والمجتمع واألداء المدرسً؛
 تمرٌن حول االستراتٌجٌات التً تسمح ألطر اإلدارة التربوٌة للمؤسسة
المدرسٌة بوضع منهجٌة للتموٌم المؤسساتً ٌستجٌب النتظارات الوزارة فً
مجال التعالد.
 .7المقاربت التربىيت
 تمدٌم اإلطار المرجعً النظري حول المواضٌع المطرولة؛
 عروض تربط بٌن النظري والتطبٌمً؛
 وضعٌات ممترحة من لبل ممارسٌن محنكٌن؛
 دراسة حاالت بوساطة أدوات وشبكات التحلٌل؛
 استثمار التجارب المعٌشة من لدن أطر اإلدارة التربوٌة فً طور التكوٌن فً
مجال التموٌم؛
 أنشطة فً مجموعات صغرى وتماسم الخبرات والنتائج بٌن المكونٌن وبالً
الموارد األخرى؛
 أشغال تشجع النمل بٌن الكفاٌات المستهدفة فً إطار المجزوءة وتطبٌماتها
المحتملة عند مزاولة المهنة من لبل أطر اإلدارة التربوٌة فً طور التكوٌن؛
 تجمٌع وتحلٌل المعلومات بوساطة شبكات المالحظة والممابالت ،واستهداف
التطبٌمات المالحظة داخل وسط التدرٌب حول دور التدبٌر المطروق فً
إطار المجزوءة؛
 تمفصالت المجزوءة مع محتوٌات التكوٌنات السابمة وتتبع أشغال المجزوءة
من لبل المكون المسؤول عن الفرٌك؛
 .8تقىيم التعلماث
هذه بعض االلتراحات التً تساعد على تموٌم المكتسبات الواردة فً المجزوءة:
 اختبارات حول المفاهٌم المطرولة فً إطار حصص المجزوءة؛
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 إنجاز لوحة لٌادة وتعرف المؤشرات الصالحة من أجل إٌجاد منهجٌة تعالد
المؤسسة؛
 العمل على استراتٌجٌة تواصل من أجل تمدٌم وتبرٌر أهمٌة تبنً منهجٌة فً
التموٌم المؤسساتً؛
 .9الىسائل البيداغىجيت
 العروض والوثائك المرجعٌة والشبكات وبالً األدوات الممترحة من لبل
ال ُمكونٌن فً إطار مجزوءة التكوٌن؛
 دفاتر مجزوءات التكوٌن المتوفرة فً مكتبات المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة
والتكوٌن ،والوحدة المركزٌة للتكوٌن المستمر؛

لبطاقة التقنية للمجزوءة
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البطاقة التقنية للمجزوءة
األهداف التكوينية
معارف الفعل
ومعارف الكينونة

المعارف المتعمقة بها

تكوووووين انطبوووواع ووووام
حووووووووووووول موضوووووووووووووع  السياق التاريخي لمتقويم المؤسساتي؛
المجزوءة

نماذج من وضعيات وأنشطة

بعض المعينات الديدكتيكية

التكوين

واألسناد

وووورض ومنايشووووة يربطووووان بووووين شووريط مرووغر أو ن و
النظري والتطبيقي

 تعووووووووورف المفووووووووواهيم المتعمقوووووووووة بوووووووووالتقويم

وتحميمهووووا موووون أجوووول
التحسوووووويس ب هميووووووة
التقووويم المؤسسوواتي
والجووودة والسووعي إلو
تحقيقها

واانتاجيووووة والنتووووا

المؤسسوووووووووة والنجاحوووووووووات التربويوووووووووة
والمدرسية؛
 نمووواذج مووون مقاربوووات تقوووويم الجوووودة[]HACCP, ISO 9001, IS0 14000

حووول

تاريخ التقويم المؤسساتي

إنتااااااج تمرٌاااااار
تركٌبااااً حااااول
العااااااااااااااااااارض
والمنالشة

األسوووووووووووووووووتاذ
المكون
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التقووووووووويم المؤسسوووووووواتي

 مفهوم المعيار والمؤشر؛والتعايوووود وتميووووز

القياس

ورييوووووووة مووووووون أدبيوووووووات

 مفهوم التقويم التطويري لممؤسسة؛ -مفووواهيم :الجوووودة وااتقوووان والمردوديوووة

التكويني وآليات

المؤطرون

الزمني

 اسثمار وثوا ق ريميوة أو

المؤسساتي والجودة:
تقوووووووووووديم معطيوووووووووووات

معايير التقويم

الغالف

والجودة

روووووووويافة تعوووووووواريف

العموول ضوومن ورشووات جسوووتخراج  اسوووتثمار نمووواذج وايعيوووة مبسووووطة وتروووونيف األسوووووووووووووووووتاذ
المفاهيم وجردها وتقاسمها

لووووووووووبعض المؤسسووووووووووات المعووووووووايير وتمييووووووووز
المدرسووووووووية والمراحوووووووول
التوووي يطعتهوووا مووون أجووول
الحرووووول موووو شووووواهد
الجودة أو التميز.

المؤشرات.

المكون
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تجميوووووووي المعطيوووووووات
وتحميمهوووووووووووا يرووووووووووود
التحسوووووويس ب هميووووووة  تحديوووووووود أهميووووووووة التقووووووووويم المؤسسوووووووواتي
التقووووويم المؤسسوووواتي

واسوووووتثمارا فوووووي التووووودبير العوووووام لمشووووواريي

فووووووي تتبووووووي وتقووووووويم

المؤسسة المدرسية وممفاتها

اسوووتجماع وثوووا ق مووون مؤسسوووات
اجستقبال أو مكتبات أو فيرها

اسووتثمار نمووواذج وايعيووة محميوووة
أوطنيوة أو دوليووة حوول إنجووازات
بعض المؤسسات المدرسية فوي
مجال مشروع المؤسسة

مشووووووروع المؤسسووووووة

كتابوووة تقريووور مووووجز
ووون أهميوووة التقوووويم
المؤسساتي في تتبي
وتقوووووووووويم مشوووووووووروع

األسوووووووووووووووووووووتاذ
المكون
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المؤسسة

وممفاتها
 معرفوووة المعوووايير والمؤشووورات المعتمووودة فوووي

 اجشوووووووتغال مووووووو بعوووووووض

التقويم المؤسساتي
 الخروووووووووووا

لممؤشووووووورات القابميوووووووة لمتكمووووووويم أحاديوووووووة

والمؤشووووووووووووووووووووووووووووورات

المعنوووووووو

واسووووووووتيعا دورهووووووووا
المؤسساتي

والمواروووووووووووفات :الرووووووووووودق

(مؤشر التنمية البشرية  /نس

والرووووووووالحية والثبووووووووات العوووووووودد المثووووووووالي

تحديوووووووووود المعووووووووووايير

وأهميتهووا فووي التقووويم

المؤشووورات الدوليوووة أو الوطنيوووة

القابميووووووووة لمقيوووووووواس القابميووووووووة

لالستيعا من يبل جمهور واسي...


دور المؤشووورات :تنمكووون مووون المقارنوووة موووي
دول أو مؤسسووووووات أخوووووورا تثيوووووور انتبوووووواا
المسؤولين إلو المؤسسوات المدرسوية التوي
تكون في حاجة إل التحسين

التمووووودرس بوووووالتعميم العموووووومي

العمووول ضووومن ورشوووات لتحميووول

معطيووووات أو وضووووعيات معينووووة
باستعمال مؤشرات مال مة

بحسووو السووون الجووونس الوسوووط
. )...
 مقارنوووة بعوووض المؤسسوووات
الحاروومة موو ش وواهد الجووودة
أو التميووووووز مووووووي فيرهووووووا موووووون
المؤسسات فيور المتميوزة يرود
اسووووووتخراج مختمووووووف المعووووووايير
والمؤشرات المعتمدة.

وضوووي شوووبكة تتضووومن
معووووووووايير ومؤشوووووووورات
رووالحة لتقووويم محووور
موون محوواور المؤسسووة
المدرسية

األسوووووووووووووووووووووتاذ
المكون

5س

المحاور المستهدفة في لوحة القيادة:
نقتوووورت اسووووتثمار ناروووور شووووبكة تتضوووومن محوووواور
المعودة
المرجعيووة الوطنيووة لمجووودة الخارووة بووالتعميم و ن

مووون يبووول الوحووودة المركزيوووة لمجوووودة بووووزارة التربيوووة
الوطنية بتعاون مي منظمة اليونيسيف:
 محيط المؤسسة بمعنواا الواسوي :سياسوي
ايترادي اجتما ي ثقافي ...
 البنية التحتية والتجهيوزات :أجنحوة اادارة

 التووودري

مووو إنتووواج لوحوووة

ييادة أو تحميمها أو تعديمها

إنتووووواج لوحوووووة ييوووووادة
شووووومولية لممؤسسووووووة

والتوودريس واألنشووطة التربويووة والرياضووية  جمووووي نموووواذج موووون لوحووووات
والداخميووووة والمطعووووم والمرافووووق الرووووحية

المدرسووووووية تتضوووووومن

والتجهيزات األساسية)...

معوووووووايير ومؤشووووووورات
خارة بكل محور

 المووووارد البشووورية( :هيووو ة اادارة التربويوووة
التدريس النظافة والحراسة والبستنة)
 المناه

والوسا ل الديداكتيكية

 التقويم التربوي
 تووووووودبير الحيووووووواة المدرسوووووووية ( :مشوووووووروع
المؤسسووووة /مجووووالس المؤسسووووة واألنديووووة
التربويوووة والجمعيوووات التابعوووة لممؤسسوووة /
تدبير زمن التعممات /المواظبة)...
 الد م اججتما ي
 سموكات وموايف /حقوق والتزامات

القيوووووووادة مووووووون مؤسسوووووووات
اجسووووتقبال أو فيرهووووا داخوووول
الوووطن أو خارجووت وتحميمهووا

ومقارنتهووووووووووا واسووووووووووتخال
محاورها

جميووووووووووي الوثووووووووووا ق الممكوووووووووون
اسوتجما ها أو الحروول ميهووا
موووووون مؤسسووووووات التوووووودري

أو

مؤسسوووات أخووورا داخووول الووووطن
وخارجووت (مبيانووات /إحرووا يات/
روا ز /تقارير)...

إنتووووواج لوحووووووة ييووووووادة
تتسووووووووووم بالشوووووووووومولية
والرالحية والنسقية

األسوووووووووووووووووووووتاذ
المكون

5س

 العاليات التوارمية...

التووودري

مووو إنتووواج شووووبكات

تقووويم خارووة بكوول محووور موون
محووواور المؤسسوووة المدرسوووية:

أجووووووووووووورأة التقوووووووووووووويم
المؤسساتي

تعاااارف األدوات الصااااالحة لمماربااااة
الحصٌلة المؤسساتٌة والتموٌم وما تام
التعالد علٌه؛

(تقووووووويم التموووووودرس /تحروووووويل
التالميوووذ /العوامووول الموووؤثرة فوووي

التعمووووويم والوووووتعمم /تقوووووويم أداء
الموارد البشورية بموا فيهوا هيو ة

اجشوووتغال مووو تقوووويم مجووواجت تقووووووووويم مؤسسووووووووة أو
معينووووة فووووي بعووووض مؤسسووووات أكثووووور بغيوووووة تحديووووود األسوووووووووووووووووووووتاذ
التووودري فوووي ضووووء مشووواريعها مكووامن القوووة والخموول
وممفاتها الجارية.

التوووووووودريس واادارة التربويووووووووة/

المكون

3س

فيها.

تقوووووووووويم المبنووووووووو (السوووووووووالمة
واألموووان التروووميم المويوووي)

...
استثمار نتا

تعزيوووووز أو ود وووووم أو
تعوووووووووووديل مشووووووووووواريي
المؤسسوووة المدرسوووية
فووووووي ضووووووووء نتوووووووا

اإللمام بطرق وآلٌات الدعم المختلفة

اسووتثمار نتووا

وسووا ل القيوواس

من أجل اتخاذ ي اررات محددة

تقويم المجزوءة

 مخططوووووووووات المشووووووووواريي فوووووي تعوووووديل تخطووووويط

الخارووووووووووووة بمؤسسووووووووووووات مشوووووواريي يا مووووووة أو األسوووووووووووووووووووووتاذ

التدري ؛

 شبكات القياس

التقويم

التقوويم

وضي خطة لمتعزيز أو

المكون

الد م

يمكن أن يتضمن شقين من التقويم :األول يستهدف المعارف المحرمة والثاني الكفاية التطبيقية وذلوك بننتواج لوحوة ييوادة وأدوات مال موة لقيواس مختموف
المجاجت داخل المؤسسة المدرسية (شبكات /روا ز /مبيانات)...
مجموع الغالف الزمني لممجزوءة

3س

2س
 30س

ممحوظة :يمكن لألستاذ المكون أن يتررف في محتويات المجزوءة بحس حاجيات أطر اادارة التربوية في طور التكوين وبحس اامكانات المتوفرة في مركز التكوين ومؤسسات التدري
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