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1. Nommer la recherche (Titre) :                االكتظاظ. 

 

 

2. Définir la recherche :           (الفصل الدراسي) االكتظاظ. 

 

3. Contextualiser la recherche :            المناطق القروية . 

 

 

4. Problématiser la recherche : Répondre à un ensemble 

cohérant des questions initiales (question de recherche). 

 



 االكتظاظ

ال يخفى على الجميع أن ظاهرتي الفقر و الجهل سمتان متالزمتان كل واحدة تساهم في إيجاد وتنمية األخرى و أن أغلب دول 
لبية الموارد و الثروات و كذاك العالم ال تعاني من الفقر بسبب قلة الموارد بل بسبب سوء استغاللها أو انفراد فئات قليلة بغا

بالنسبة لتدهور مستوى التعليم فقد يكون السبب هو غياب إرادة جادة في إصالحه على مستوى البنيات و المنشآت من مدارس و 

و أيضا على مستوى وضع مناهج و مقررات و طرق  ,جامعات و معاهد أو من حيث تكوين األطر التربوية من أساتذة و معلمين

لتحاق ال يقتصر الحق في التعليم على توفر فرصة اال . بيداغوجية صالحة للتدريس و إيصال المعرفة و المهارات المفيدة للمتعلمين

مقاصد هذا التعليم والتي مدى تحقيقه ألهدافه واستمراريته وجودته ورسي ولكن في مضمون هذا التعليم والتسجيل في صف مدو
لتصل إلى جعل الفرد قادرا على إيجاد عمل ومهنة  ،وحساباألولى من كتابة و قراءة  هارات األساسيةتبتدئ من إدراك المتعلم للم
صف العالم النامي أو الفقير  معه أغلب سكان العالم العربي محسوبون فيال زال أغلب سكان العالم و .تحسن من مدخوله المادي

 ة مجهزة أو أحياء صفيحية عشوائيةلمدن الكبيرة في أحياء هامشيونسبة كبيرة من ساكنة هذا العالم يتواجدون في ضواحي ا
 ليها الدولة من ميزانيتها العامةداخل المناطق الحضرية الفقيرة يلتحق متعلموها بالمدارس العمومية الحكومية التي تصرف ع

 .الدراسيةاألقسام من ظاهرة االكتظاظ داخل الفصول ووتعاني هذه المدارس 

؛ حَسب المقاربات البيداغوجية "تعلُّميًّا -تعليميًّا  -تربويًّا "أن يتجاَوز الفصل الدراسي العدد المسموح به يعني:  كتظاظاال

النَِّشطة، يغدو التواصل التربوي في ظل االكتظاظ شبهَ مستحيل أو تَُشوبه شوائب، تُعرقِل التنشيط المنشود والفعاليةَ 

المردودية، والمجتمع و األولى هو المعل ِم، ثم المتعل ِم، ثم المجتمع الذي َيخسر الجودةالضحية ومن ثم نرى أن  .الُمبتَغاة

 االندثار.الذي ال يَستثِمر في الموارد البشرية مآلُه 

 : متعلما تتراجع نسبة التحصيل العلمي و تظهر مشاكل تربوية و تعليمية مثل 40مثال عندما يفوق عدد التالميذ في القسم الواحد 

 االنضباطوبة ضبط القسم: الهدوء وصع. 
 التركيزتعلم وإعطاؤه حصته من االهتمام وصعوبة مراقبة كل م. 
  سماع إجابات كل المتعلمينتصحيح وصعوبة. 
 ارتفاع درجة حرارة القسم بسبب ارتفاع عدد المتعلمين وتزداد هذه المشكلة في فصل الصيف. 

ر  -يناقِش  - ينبغي أن يكون نَِشًطا: يُحاِور ومن المعلوم أن المتعل ِم في التدريس الفعَّال  -يعل ِق  -ينتِقد  -يتفاَعل  -يفس ِ

ب –يحل ِل  م عروًضا  -يشاِرك  - يُدِمج -يرك ِ م ِورًشا  -يُدير نقاًشا  -يشتِغل في جماعة  -يقد ِ حالة ولكن  يتعلَّم بالنظير -ينظ ِ

تقف عائقًا دون تفعيل ُمقتضيات البيداغوجيات النَِّشطة/الفعالة؛ باعتِبارها مقاَربة  اليومالتي تَشهُدها فصولنا  "االكتِظاظ"

 .تعليميَّة تعلُّمية حديثة

 

 
 



أما المناطق القروية و النائية فمدارسها تعاني من مشكلة عكس ظاهرة االكتظاظ التي يسببها العدد الزائد و الكبير من المتعلمين  

المشتركة و التي يسببها قلة عدد المتعلمين , فطبيعة القرى النائية أو الدواوير المنعزلة في المناطق الوعرة وهي ظاهرة األقسام 

كالجبال أو الصحاري تفرض وجود مدرسة واحد لقرية أو دوار واحد وقد يتسجل في القسم الواحد أربعة تالميذ فقط و في 

عب أو يستحيل جلب أستاذ لكل قسم, فيُضطر إلى دمج كل هذه المستويات في المستوى الدراسي األخر يتسجل ستة تالميذ فقط فيص

قسم واحد يتولى تدريسه أستاذ واحد و في نفس الزمن المدرسي حيث يضيع هذا الحيز الزمني بعدما يُقسم على نصفين لكل قسم 

 نصف الزمن فقط في أحسن األحوال

  

 المعطيات اإلحصائية                                                                        

  

  معدل الت ميذ بالقسم: 

 السل  الثانوي الت هيلي السل  الثانوي ا عدادي السل  ا بتدائي 

 37 36 33 المجمل الو ني
 

 نسبة األقسام المكتظة حسب األس ك التعليمية - أ

 السل  الثانوي الت هيلي السل  الثانوي ا عدادي السل  االبتدائي االس ك التعليمية األكاديميات

 >= 41 >= 45 >= 41 >= 45 >= 41 >= 45 

 0.0 0.0 0.0 15.2 6.3 29.5 وادي الذهب لكويرة
 44.4 73.6 28.1 50.4 3.1 6.3 العيون بوجدور الساقية الحمرا 

 10.1 30.2 1.8 21.0 0.6 3.3 كلميم السمارة

 3.3 15.5 12.7 33.9 2.0 5.6 سو  ماسة درعة
 1.6 18.3 5.9 17.5 2.1 7.3 الغر  اشراردة بني حسن

 5.2 13.9 4.2 12.8 1.5 4.9 الشاوية ورديغة

 6.3 20.6 10.8 27.6 2.3 5.9 مراكش تانسيف  الحوز

 2.2 8.2 1.7 8.1 2.2 5.8 الشرقية

 3.2 12.9 4.5 14.4 5.1 11.5 الدار البيضا  الكبرى

 5.3 21.6 6.1 24.2 2.8 9.8 الربا  زمور زعير

 5.3 18.4 5.9 31.9 3.0 7.8 دكالة عبدة

 0.0 9.5 2.7 14.6 3.1 10.4 تادلة أزي ل

 2.1 13.9 6.4 17.8 0.5 3.2 مكنا  تافي ل 

 8.6 21.4 11.2 30.9 2.7 8.8 فا  بولمان

 3.9 23.9 11.3 27.5 0.8 2.8 تازة تاونات الحسيمة 

 16.0 42.3 18.8 41.0 5.3 12.2  نجة تطوان

 5.2 18.7 7.9 23.4 2.5 7.1 المجمل الو ني

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

  :على األقل التخفيف منها بيمكن حل مشكلة األقسام المشتركة أو  

  .فك العزلة عن القرى النائية ببناء الطرق و المدارس و ربطهم بشبكات الكهرباء و الماء -

  .القرويةالرفع من عدد المدرسين و تحفيزهم للعمل في األوساط  -

لى المدرس تعليم القسم إحداث مناهج دراسية أكثر مرونة زمنيا و مشتركة مضمونا بين أكثر من مستوى حيث سيسهل ع -

  .المشترك

ها التعليم في األوساط المشتركة ليستا إال نموذج صغير من النماذج الكثيرة للمشاكل التي يتخبط في واألقساممشكل ظاهرة االكتظاظ 

واتساع  واألمية. والتي تزيد من ظواهر الفقر العلمي.التي تُسبب االنقطاع عن التمدرس أو ضعف التحصيل الفقيرة والمهملة و

  .األغنياء من نفس الوطنالفجوة بين الفقراء و

 .الحلول لهذه الظواهروتفعيل إيجاد  وتتعاون علىتكف عن العمل بشكل أكثر جدية  أال والمنظمات الدوليةعلى الحكومات 



 

  



بتضافر كل الجهود قا بة، إذ  ال يمكن تنفيذ المخطط االستعجالي المغربي في ميدان التربية والتعليم إال  وخ صة القول

ينبغي أن ينخر  فيه جميع الفاعلين كجمعيات اآلبا ، والجمعيات المدنية، واألحزا  السياسية، والمنظمات غير 

 .الحكومية، ورجال السلطة، والفاعلين التربويين وا داريين، وقطاع الحكومة

البنا ، والمشاركة الهادفة، وتوفير الموارد البشرية، وتحصيل وال يتحقق هذا ا ص ح االستعجالي أيضا إال بالحوار 

ا مكانيات المالية والمادية، وتطبيق النظرية ا بداعية، وتخليق ا دارة، وتحفيز المربي وا داري على حد سوا ، 

ل التربية والتعليم. بل وتشجيع المشرف التربوي ماديا ومعنويا، وا نصات إلى األساتذة األكفا ، واألخذ بقراراتهم في مجا

يمكن القول: إن إص ح المدرسة في الحقيقة ينبغي أن تتكلف به الجماعات المحلية والسلطات ا قليمية والجهوية كما هو 

 .معروف في الدول المتقدمة

الستمرار، ويمكن القول في األخير: إن أي مخطط استعجالي إذا لم ترافقه النية الحسنة، وإذا لم يواكبه االجتهاد، وا

والتنفيذ الفعلي، والتطبيق ا جرائي الفوري، والتقويم الموضوعي، سيبقى حبرا على ورق يت رجح بين شعارات سياسية 

 .جوفا  وأح م وردية بعيدة عن الواقع

 


