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 والمجتمع الطلبةجریمة بحّق  التقلیدّیةالتمّسك باالمتحانات الرسمّیة 
 

 ابراھیم ھلّون
 
 

هم بزواريب قيّدوال ت ،الحق برتبية تفتح لهم آفاق الحياة املعارصة الواسعة ناتنا وأبنائنابَ لِ 
قليلة هي األبحاث العلميّة الرتبويّة املتعلّقة . الصالحيّة واآلفاق دودةحامتحانات مدرسيّة ورسميّة م

والتالمذة (عىل الطلبة ، وتأث�ها ...)صّحتها، أمانتها، فعاليّتها( مبصداقيّة االمتحانات الرسميّة وصالحيتها
. وغ�هم من املعنيّ� بالشأن الرتبوي، وعىل الوطن بقطاعاته املختلفة واملعلّم�) من مختلف األع�ر

 تدّل عىلعن هذه االمتحانات وما تثبته األبحاث املتعلّقة بامتحانات مشابهة يف العامل  يُعرَفإّال أن ما 
    .املستويات مختلف وانعكاساتها السلبيّة عىل السائدة الشوائب التي تعرتي االمتحانات الرسميّة

ادات هالمتحانات الرسميّة التي مُتنح عىل أساسها الشما تؤول إليه اإىل تبيان  الةقهذه امل هدفت
. من املعنيّ� عىل الطلبة واملعلّم� وأولياء األمور وغ�هممن انعكاسات سلبّية الوطنيّة للتعليم العام 

لالمتحانات  التي قد تُقّدم وجبةاملسباب األ هذه االنعكاسات خط�ة لدرجة أنها تطغى عىل كّل 
مُتنح  ، مبا يستوجب إعادة النظر بها وبالشهادات التيالتي قد يُزعم أنّها تتحّىل بها فضائلوال كورةاملذ 

 . عىل أساسها

الدقّة تقنّية تتعلّق مثالً بصّحة محتوى االمتحانات الرسميّة و و املقالة أمور بنيويّة يف هذه تناول أ  نل
ستعرض بشكل ملّخص لعدد من االنعكاسات السلبّية التي تخلّفها هذه أ إ�ا  ،يف تصحيحها األمانةو 

وهي . هي غ� شاملة وغ� حرصيّة املستعرضةوتجدر اإلشارة إىل أّن قامئة االنعكاسات . االمتحانات
شاركُت فيها، وأع�ل مبنيّة عىل مشاهدات خاّصة، ومقاالت علميّة تربويّة ذات صلة، ونتائج أبحاث 

ة وغ�ها من ، تتعلّق باالمتحانات املذكور الثالث� املاضيةعليها، يف عّدة دول خالل السنوات  أو اطلعُت 
   .االمتحانات، وبتطوير املناهج الرتبويّة يف هذه الدول

املستوى الذي تبلغه كفايات طلبتنا يف نهاية  من املفرتض أن تقيس امتحاناتنا الرسميّة: االنصاف .١
أو  ،أعىل مرحلة إىلمرحلة دراسّية من  لرتفيعباا مّ إمرحلة دراسيّة محّددة بحيث يُحَكم عليهم 

هنا مبعنى واسع بحيث تش� إىل كّل ما يدركه طالب أو طالبة " كفايات"وتُستخدم كلمة . عدمه
 والقيم يوليتحّىل به من أمور وجدانيّة كاملو ،من مهارات عقليّة وجسديّة و�تلكه ،من معارف

تشمل دراسّية محّددة أو  ةدّ ايف مجاالت تقترص عىل م عىل األثر ، وما يستطيع القيام بهوغ�ها
إىل عدم  تقييم الكفايات باالعت�د حًرصا عىل االمتحانات الرسميّة السائدةيؤّدي  .عّدة ادمو 

 :انصاف الطلبة الذين يخضعون إىل هذه االمتحانات ألسباب عديدة منها

الرسمّیة انعكاسات خطیرة على الطلبة والمعّلمین وأولیاء  اتالمتحانل
 األمور وغیرهم مّما یستوجب إعادة النظر بها وبالشهادات الوطنّیة

  



www.Hinstitute.org 2 جریمة االمتحانات الرسمّیة: ھلّون  

ما يتعلّق منها  خصوًصا، أن يقيس أّي كفاية، اخطّيًّ إن كان ال �كن المتحان واحد، وال سيّ�  .أ 
ففي أفضل األحوال، �كن  ).هذا إذا تطرّق أليها االمتحان( واألمور الوجدانّيةباملهارات 

ٍر محصورة، ويف يف أُط) وليس التعلّم وعاداته(لالمتحان الواحد أن يقيس نواتج تعلّم محّددة 
تقترص نواتج التعلّم يف االمتحانات وغالًبا ما . ةالطلبيف حياة ظروف زمانيّة ومكانيّة محّددة 

وبالتايل، ليس من املنصف عىل اإلطالق  .غ� توليديّة محدودةومهارات الرسميّة عىل معارف 
 .االمتحاناتهذه إنطالقًا من  لبةّي أحكام حول كفايات الطإصدار أ 

أداء  عىلتؤثّر بشكل مهم ، التي يقيسها أّي امتحان، غ� نواتج التعلّم عديدةهناك عوامل   .ب 
من هذه ). أو غ�ها(يف االمتحان، وال تُؤخذ عادة بالحسبان يف االمتحانات الرسمّية  ةالطلب

فإذا ما اعرتضت هذا الوضع أّي . وقت االمتحان ـة/لكل طالبـضع الصّحي والنفيس العوامل الو 
وبالتايل، ليس من املنصف عىل  .شائبة، �كن أن يكون لذلك مفاعيل سيّئة عىل األداء املذكور

وامل متزامنة مؤثّرة �كن أن تحّدد جودة األداء تقرير مص� ترفّع الطلبة مع تجاهل عاإلطالق 
    .   يف االمتحانات

تطرّقنا إليه أعاله حول االمتحانات الرسميّة واألحكام املبنيّة عليها مفاعيل سلبيّة  �لِ : العدالة .٢
  .تتعلّق أيضاً بعدالة هذه األحكام

ـة، وهو سجل ال /كامل النجازات كل طالبـ مدريسّ  التعويل عىل سجلٍّ قياس الكفايات يقتيض  .أ 
، بل وعىل األخص ل محّددةيف امتحانات وأع� ـة/يتضّمن فقط صورًا ظرفيّة ألداء الطالبـ

وبالتايل فان العدالة،  .تطّور الكفايات املستهدفة يف املنهج عىل مدى جميع السنوات الدراسيّة
لعودة إىل نتائج االمتحانات وعدم االكتفاء باك� االنصاف، تقتيض عدم تجاهل هذا السجل 

ايل يف قرار منح الشهادة الوطنيّة ، وبالتسلًبا أو ايجابًا عىل النجاح والرتفيعالحكم  الرسميّة يف
   . أو عدمه

إزاء الطلبة الذين يرسبون يف امتحان رسمّي بعد نجاحهم  خصوًصا ،إّن تجاهل هذا السجل .ب 
هم من صّف إىل صفٍّ أعىل، يعني ععىل مدى سنوات طويلة يف االمتحانات املدرسيّة، وترفّ 

، وأنّه كان يجب أّال يصل هؤالء الطلبة املدرسيّة هي غ� صالحةاالمتحانات  الحكم بأنّ ضمنًا 
حكم عادًال بحق الطلبة ومعلّميهم عقل أن يكون هكذا فهل يُ . أصالً إىل االمتحانات الرسميّة

   ؟طوال السنوات سهر عىل رعايتهموأولياء أمورهم وكّل من 

يُفرتض أن ، ومن قبل مجموعة محّددة مّمن تُصّمم االمتحانات الرسميّة بنموذج واحد: ةاملساوا .٣
 :وهذا يّخل باملساوات عىل عّدة صعد نذكر منها ما ييل .يكونوا من أصحاب االختصاص والخربة

ك� أّن لبعض الطلبة . تختلف اهت�مات الطلبة ضمن املواد الدراسّية الواحدة ويف ما بينها .أ 
الطلبة  عىل يرتّدان سلبًا ن األمرانهذا. نها االمتحانات الرسميّةال تؤمّ قد احتياجات خاّصة 

غ�  الطلبة أصحاب االحتياجات الخاّصةعىل الذين يقل اهت�مهم عن غ�هم بأمر ما، و 
 . همئب� هؤالء الطلبة وزمال  غ� مّربرةيف األداء ، ويخلق بالتايل هّوة املؤّمنة

ـــــن المتحـــــان واحـــــد أن یقـــــیس أّي كفایـــــة،     مـــــا خصوًصـــــاال یمك
 الوجدانّیةمور واأل ة والجسدّیةیّ العقل یتعّلق منها بالمهارات
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بحسب أوضاعهم االجت�عيّة واملعيشيّة، وال سيّ� املنقسم� تربز هكذا هّوة أيًضا ب� الطلبة  .ب 
داخل  الذين يحصلون عليه مليالتع" جودة"يف ب� الطلبة الذين تؤّدي أوضاعهم إىل تفاوت 

 .وخارجهااملدرسة 

قلّ� ليس للسلطات الرتبويّة املحليّة كلمة وازنة يف االمتحانات الرسميّة الوطنيّة، وبالتايل ف .ج 
 .عاتهااحتياجات املجتمعات املحليّة وتطلّ  تُؤخذ بع� االعتبار

إىل ما تقّدم، فإّن الشهادات الوطنيّة التي ترتكز حًرصا عىل االمتحانات د باالستنا :الشهادة .٤
 ذه االمتحاناته املصداقيّة يف اثبات كفايات الطلبة، وبالتايل ال يجوز اعت�د إىل الرسميّة تفتقد

ورشط  يف أحسن األحوال،. من مرحلة دراسّية إىل مرحلة أعىل أو عدمهلرتفّع ا لتقريروحدها 
ومصداقيّتها وأمانتها، تصلح هذه الشهادات فقط الثبات ما  ى االمتحاناتتأم� صّحة محتو 

ة يف وضعيّة معيّنة تتعلّق بنواتج تعلّم معرفيّة محّددة، وليس الثبات ما �كنهم ينجزه الطلب
  .انجازه يف وضعيّات أخرى تتعلّق بهذه النواتج أو غ�ها

لسجّل املدرّيس يف الشهادة الوطنيّة ضمنًا إىل انعدام ثقة لالكامل تجاهل القد يش� : الثقة .٥
حيال التقييم  خصوًصاالسلطات الرتبويّة املركزيّة بقدرات املدارس واملعلّم� واستقامتهم، 

من انعدام الثقة يخّيم عىل عنارص النظام الرتبوي الواحد مبا يهّدد،  ايف الواقع، فإن جوًّ . املدريسّ 
 . تدريجيًّا ، بتفّكك هكذا نظاممع غ�ه من العوامل

البعض أّن االمتحانات الرسمّية تدفع باتجاه اعت�د معاي� تربويّة عالية  قديعت: الرتبويّة لجودةا .٦
يف الواقع، فان جميع املؤرشات تدّل عىل أّن هذه االمتحانات . ترفع من جودة الرتبية ونواتجها

. ةرضب جودة الرتبيبالتايل إىل املناهج الرتبويّة، و " متييع"تدفع باتجاه تد� املعاي� الرتبويّة، وإىل 
ّمن لها رشطان غ� أ ة لو تيالرتب جودةكان من املمكن لهذه االمتحانات أن تدفع فعالً باتجاه رفع 

مدى  يقتيض أن توضع هذه االمتحانات لتقيس عىل مراحل، ومبصداقيّة، ،األّول. حاليًّا نيْ متوفِّرَ 
أن  لثا�ا قتيضوي. لنواتجهذه ا وكيفيّة تطّور املفصليّة يف املناهج،تعلّم الالتعلّم املجدي لنواتج 

تتالزم مع هذه االمتحانات وغ�ها آليّات للتغذية الراجعة تساعد جميع املعنيّ� عىل اختيار كّل 
 . سعيهم لتحقيق خياراتهم هم يفوترشد ،ما يلزم لتطوير كفاياتهم

بالتالزم مع أمور وجدانيّة  ،يتعلّق التعلّم املجدي بتطوير كفايات أصيلة تشمل: التعلّم املجدي .٧
�كن استخدامها يف حاالت جديدة غ� مألوفة، ضمن األطر التي  معارف ومهارات توليديّة ،بنّاءة

المتحانات الرسميّة تقيّم اال . يف الحياة اليومّية خصوًصاتكّونت فيها هذه الكفايات وخارجها، 
 زبل هي، ك� سبق ذكره، تحفّ . الطلبة بالتايل عىل التعلّم املجدي زفّ حهكذا أمور، وال ت السائدة

يصدف أّن ابنتّي التوأم ه� يف الصّف األسايس التاسع هذا العام، وبالتايل . عىل الحفظ دون فهم
دخلت إحدى  ،يف مطلع العام الدرايس. الخضوع إىل امتحانات الشهادة الرسميّة املتوّسطةعليه� 

تعلّموا تم هنا هذا العام ال لتان"الصّف لتعلن بكّل صدق، ونزاهة، وجرأة،  رفةغ معل�تهّن إىل
 "!ما يتطلبّه النجاح يف االمتحانات الرسميّةعىل  لتعملواأمورًا هاّمة بشكٍل مجٍد، بل 

جمیع  على مدىالشهادة الوطنّیة المصداقة تُثبت تطّور كفایات الطلبة 
 هم في مجموعة من االمتحاناتئالسنوات الدراسّیة ولیس مجّرد أدا
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يف الواقع الحايل لالمتحانات الرسميّة، يتوّجه النظام الرتبوي كلّيًّا العداد الطلبة : التقييم املصداق .٨
. لعمليّة الرتبويّةل ، ال بل األوحداألسايسهدف الللنجاح يف هذه االمتحانات، مبا يجعل من التقييم 

يفة الوظتتعلّق . للتقييم الرتبوي املصداق ثالث وظائف تتكامل يف سبيل تأم� التعلّم املجدي
برتشيد عمليّات التعلّم  ،الوظيفة الثانيةو ، بقياس مدى تحقيق الطلبة لنواتج تعلّم محّددةاألوىل 

الوظيفة  أّما. والتعليم، وبتقويم املناهج الرتبويّة مبختلف عنارصها بهدف تطويرها املستمرّ 
هي التي تجعل من التقييم وسيلة تعلّم، كغ�ها من فالثالثة واألهم بالنسبة للتعلّم املجدي، 

فقد أثبتت األبحاث أن العقل البرشي ينتج أموًرا جديدة خالل كّل عمليّة . فعاليّات التعليم
يتطّور باستمرار فالدماغ . تقييم، وال يكتفي بتذكّر أمور تعلّمها يف السابق وحفظها يف الذاكرة

واملؤسف أّن الوظيفة األوىل تطغى عىل غ�ها يف  .خالل أّي نشاط فكرّي أو جسدّي نقوم به
أو " النجاح"ـيف درجات، والحكم عليهم ب الطلبة ترتيبعىل  وأّن هدفها يقترص املناهج التقليديّة،

 .الرسوب، فالرتفّع أو عدمه

وهم يعتربون . تصنيف الطلبة واملدارسب تسمحاالمتحانات الرسميّة  أنّ البعض  يعتقد :النخبويّة .٩
. يف هذه االمتحانات مؤرشان لجودة التعلّم والتعليم ئهمومستوى أداالطلبة أن نسبة نجاح 
عىل العكس، فان العديد . ليس هناك من بحث رص� يف العامل يُثبت هذا األمر ،حسب معرفتي

قدرة الطلبة سوى يتطلّب ال تُثبت أّن النجاح يف هكذا امتحانات  من األبحاث العلميّة الرتبويّة
الطلبة الذين يتعلمون هذه األمور  واألسوأ من ذلك، أنّ . عىل تذكّر أمور حفظوها عن غيب

من  أأسو االمتحانات التقليديّة وغ�ها من االمتحانات الرسميّة بعض يف  أداؤهم أيتي دٍ مج بشكلٍ 
وبذلك تؤّدي هذه االمتحانات اىل نخبويّة معكوسة أو . الذين يحفظونها عن غيب زمالئهم أداء

ال من يجّد حفظ كالببغاء ال عنده عىليقترص التعلّم م من كرَّ فى بنتيجتها ويُ مقلوبة بحيث يُصطَ 
           . وراء التعلّم املجدي

البعض أّن األداء املتدّ� يف االمتحانات الرسميّة يدّل عىل ضعف  يفرتض: االعتداد بالنفس .١٠
وهذا ما . متدنٍّ أو محدود قدرة متدنيّة عىل التعلّم، وأسوأ من ذلك كلّه، عىل ذكاءٍ و الكفايات، 
هذا  طبقوين. مس�ة حياتهم سلًبا يطبع قد بالنفس بشكل للثقة الطلبة املعنيّ� فقدانيؤّدي إىل 

اف طالذين ينتهي بهم امل ،الرشفاء، أصحاب الضم� الحّي، وعىل أولياء األموراألمر عىل املعلّم� 
ليس هنالك خطأ أكرب من اضفاء هكذا قيمة  .أداء واجبهم فاشلون يفإىل االعتقاد الخاطئ بأنهم 

� من انعكاسات من جعل الناس تعا  زائفة عىل االمتحانات الرسميّة، ورضب أقىس للقيم والعدالة
  . نفسيّة مؤذية إىل هذا الحدّ 

ليس هنالك من اثبات أن االمتحانات الرسمّية تحّفز عىل التحصيل العلمي املميّز، ك� : هناءال .١١
عىل . هنيهايرثي حياتهم ويجدون فيها ما يُ تشّد اهت�م الطلبة إىل أمور عىل أنّها سبق ذكره، أو 

 للقيام مكره� الطلبةغالًبا، عىل إن مل يكن أحيانًا، ، فإّن هذه االمتحانات تضغط من ذلك العكس
وهذا ما يؤّدي إىل إرهاق . بجدواها، ال هم، وال أولياء أمورهم، وال معلّميهمبأمور غ� مقتنع� 

تعّلمــــوا أمــــوًرا هاّمــــة بشــــكٍل مجــــٍد، بــــل تم هنــــا هــــذا العــــام ال لتانــــ"
  "!ما یتطلّبه النجاح في االمتحانات الرسمّیة َتعملوا علىل
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عىل إىل كره املدرسة، وينّمي عند البعض اآلخر رغبة دفينة بالتمرّد  يدفع بعضهمالطلبة إىل حّد 
 .يف غرفة الصّف ك� يف املنزل مشحونةك� يؤّدي إىل خلق أجواء . كّل ما ومن تقوم عليه

آالت النتاج  مع مدارسهم إىل مجرّديتحّول املعلّمون ، الرسميّةتحت ضغط االمتحانات : املهنّية .١٢
تذكّروا ما أعلنته . املنتجاالمتحانات، وتتحّول رسالتهم اىل مجرّد اعداد الطلبة الستهالك هذا 

االنعكاسات د�ومة قد يكون التعليم أخطر املهن من حيث  !مطلع هذا العام يّ معلّمة ابنتَ 
ف� يقوم به أّي معلّم . تكوين عقل الطلبةفهي املهنة التي تهدف ل. التي قد تنجم عنها السلبيّة

قد . ملدى الحياة لهم وشخصيّتهمو عقبها يف أّي وقت قد يحّدد كفاية معيّنة لدى الطلبة ويطبع 
لكنّه . يتمّكن األطباء من معالجة االصابات الناجمة عن الحوادث والتشّوهات الجسديّة املختلفة

الطويلة  التي تتأّصل يف الذاكرة األخطاءهات أو معالجة التشو  من الصعب، ال بل من املستحيل
  ! هذه الذاكرة يبقى فيها إىل األبد نطبع يفاملدى، إذ ما ي

املدرسيّة مورد رزق إضايف من و  الرسميّة يجد العديد من املعلّم� يف االمتحانات: القيم األخالقّية .١٣
 يضعونها بهدف اعداد، أو من خالل املؤلفات التي صوصيّة التي يعطونهاخالل الدروس الخ

وهناك من يقول أّن بعض هؤالء . الطلبة لالجابة الصحيحة عىل أسئلة االمتحانات الرسميّة
املعلّم� يتعّمدون عدم القيام بواجبهم داخل غرفة الصّف يك يحملوا طلبتهم عىل طلب 

هناك من يقول أّن بعض إدارات املدارس  واألسوأ من هذا أن. مساعدتهم املأجورة خارج املدرسة
علم بهذه امل�رسات غ� األخالقيّة، ويشجعون عليها من خالل تجاهلها أو حتّى الحّث عليها عىل 

 .   بطريقة أو بأخرى

نسبة نجاح طلبتها يف االمتحانات الرسميّة، ف املدارس بحسب صنَّ غالبًا ما تُ : قيمة املدرسة .١٤
ت بعض املدارس عىل تثبيت هذه املغلوطة يف أذهان عاّمة عمدوقد . والدرجات التي يحّصلونها

، يف الحمالت الدعائيّة التي %١٠٠إذا بلغت الـ خصوًصاالناس، واستغالل نسبة النجاح املذكورة، 
. ونيّةااللكرت  الطرق ارع واالعالنات عىل لوحاتالشو  يفتقوم بها والتي أصبحت تشمل اليافطات 

فهل أّن نتائج االمتحانات الرسميّة تأيت مبؤرشات مصداقة حول كفايات الطلبة؟ وهل أّن أداء 
 جودة التعليم يف املدارس؟مؤّرش لفعًال  هوالطلبة يف هذه االمتحانات 

املالّية لالمتحانات الرسمّية، وال الوقت وال كلفة تليس هناك ما يّربر البعد كّل ما تقّدم، : الكلفة  .١٥
السلطات املرشفة عىل هذه االمتحانات، وال كّل ما يستثمره ستثمره ت وال أّي أمر آخر املجهود

فمن األفضل بكث� استث�ر كّل هذه املوارد  .الطلبة وأولياؤهم ومعلّموهم يف هذا السبيل
مبا يف ذلك تطوير مفهوم املدرسة، ومفهوم  – بويتطوير النظام الرت  مجال يف والجهود والطاقات

لها مردود ايجايب وتنموي  أخرى ويف مجاالت –... التعلّم، ومفهوم التعليم، ومفهوم التقييم
 .الوطن ككّل عىل حقيقي عىل املجتمعات املحليّة و 

  

االمتحانـــات لـــیس هنـــاك مـــا یبـــّرر كیفّیـــة اســـتثمار الـــبعض لنتـــائج 
 ُیستثمر في سبیل اإلعداد لها وتطبیقها ما لّ كوال  الرسمّیة
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 .، يف الحياةاالمتياز، ال بل لنجاحوا مدى الحياة،اعداد الطلبة للتعلّم املجدي  إىللرتبية اهدف ت

وسيلة لتحقيق هذا الهدف وليس هدفًا بحّد ذاته ك� هي الحال مع  التقييم الرتبوي يشّكلو
الهدف الذي من املفرتض  فهذه االمتحانات تُسقط. االمتحانات التقليديّة، مبا فيها االمتحانات الرسميّة

ال بل أنّه ينتج عن االمتحانات الرسمّية . أن تكون ُوضعت لخدمته، وبالتايل تفقد مصداقيتها وأهميتها
العمل بها ُعد من املسموح استمرار عىل الطلبة واملجتمع إىل حّد مل يَ خط�ة ائدة انعكاسات الس

 . إىل أخرىمرحلة دراسيّة  منوال لتقرير ترفيعهم أو عدمه  ،لتقييم كفايات الطلبة

 الثاقبةإزاء هذا الواقع، نحن بحاجة إىل واضعي سياسات تربويّة وصانعي قرار يتحلّون بالرؤيا   
من أجله،  ُوِجدتوما  الوطنيّةعليه الشهادات  تقوموالشجاعة الكافية ليعيدوا النظر بكّل ما 

الضيّقة الذين ما انفّكوا يرّوجون لالمتحانات الرسميّة  ىوليتصّدوا ألصحاب املصالح الخاّصة والرؤ 
 . زائفةالتقليديّة ألسباب واهية أو 

شهادات وطنيّة مصداقة، يبقى وقف العمل باالمتحانات الرسميّة التقليديّة  وإىل ح� استحداث
والحقيقة الصارخة هي أّن االبقاء عىل هذه االمتحانات، مبا . أقّل رضر بكث� من االبقاء عليها ك� هي

   .فيها من شوائب بنيويّة وما لها من انعكاسات خط�ة، جر�ة ال تُغتَفر بحّق الطلبة واملجتمع

حول النظم املدرسيّة ي بالتقرير القيّم دتقوحتّى ذلك الح� وبعده، �كن للسلطات املعنيّة أن ت
 :الربيطانيّة تحت عنوان McKinseyعن مؤّسسة  ٢٠١٠الصادر عام األكرث نجاًحا وتطّورًا يف العامل 

"How the world’s most improved school systems keep getting better" 

إىل توسيع  ، بناًء عىل القواسم املشرتكة التي وجدوها ب� املدارس املميّزة،واضعو التقريريدعوا 
صالحيّات املدارس فتتحّمل مسؤوليّات أكرث، وتتحّىل مبرونة أكرب، يف عمليّات التعلّم والتعليم، وال سيّ� 

الرتبويّة املحليّة، وتُنِشئ آليّات باالدارات  التعلّميّة-تنيط الحقوق الرتبويّة مٍ ضمن نظوذلك يف التقييم، 
تجاه بعضهم البعض عن األداء ن و مسؤولمراقبة ومحاسبة تقوم عىل أّن املعلّم�، كأصحاب مهنة، 

 تطوير ة� أّي مس تواكب � يدعو واضعو التقرير إىل أنك. أداء زمالئهمعن الشخيص لكّل منهم و 
للمعلّم�، وتطوير كفايات االدارة والقيادة لدى  ةاملستمّر  ةاملهنيّ  نميةالت: مجموعة تداب� أساسيّة هي

ي التقييم املصداق، ووضع آليّات أمينة لتبادل املعلومات واملعطيات االحصائيّة، مديري املدارس، وتبنّ 
من خالل رعايته بالقوان� واألنظمة املالمئة، واملراجعة املستمرّة للمعاي� واملناهج  وتسهيل التطوير

والتطّور املستمّر  االمتيازيّة، وتأم� نظام رواتب ومكافآت ماليّة يحّفز املعلّم� واملديرين عىل الرتبو
         . يف عملهم

علــــــى واضــــــعي السیاســــــات التربوّیــــــة وصــــــانعي القــــــرار التحّلــــــي 
االمتحانـــــات ب لوقـــــف العمـــــلوالشـــــجاعة الكافیـــــة  الثاقبـــــةبالرؤیـــــا 
 شهادات وطنّیة مصداقة   ستحداثاحتى التقلیدّیة الرسمّیة 
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__________________________________________________________________________________________ 

، وهو منظّمة غ� حكوميّة ال تتوّخى الربح، )H Institute(العلمي  Hابراهيم هلّون هو الرئيس املؤّسس ملجمع 
تقوم باألبحاث امليدانيّة وتضع الربامج واملوارد التي تساعد عىل تجذير ثقافة االمتياز يف مختلف قطاعات املجتمع، 

ن جامعة والية عىل شهادة الدكتوراه يف الفيزياء والرتبية م ١٩٨٤حاز عام  .وال سيّ� القطاعات الرتبويّة والثقافّية
وقد عمل منذ ذلك الح� يف . أريزونا األم�كيّة، والتحق عندها بالجامعة اللبنانيّة حيث هو حاليًّا استاذ يف مالكها

واملركز الرئييس ملنظمة ، وجامعة والية أريزونا، ب�وتعامليّة منها الجامعة األم�كّية يف و عّدة مؤّسسات محلّّية 
 .األونسكو يف باريس

كرّس الربوفّسور هلّون حياته املهنيّة لتطوير الرتبية يف مختلف مجاالتها ومستوياتها، وال سيّ� ما يتعلّق منها  وقد 
وساهم يف هذا السياق يف تطوير املناهج الرتبويّة يف عّدة دول يف . بتعلّم العلوم يف املرحلت� الثانويّة والجامعّية

يف تعلّم العلوم التي تطّورت  )Modeling Theory(يّة، وضع نظريّة النمذجة وباالرتكاز إىل أبحاثه امليدان. العامل
 اتربويًّ  امرجعيًّ  اإطاًر تؤّمن  التي )Systemic Cognition and Education( مؤخرًا إىل النظاميّة يف االدراك والرتبية

الدماغ والعقل البرشي، ويهدف عمل يرتكز بشكل خاص إىل آخر ما توّصلت إليه األبحاث العلميّة املتعلّقة ب شامًال 
 .يف الحياة املعارصة واالمتيازمن تنمية ملمح يساعدهم عىل النجاح  الدراسيّة املراحلمختلف  يفإىل متك� الطلبة 

سة، وذات تأث� عميق، سِّ بأنها أصيلة، وفريدة، ورائدة، ومؤ  من قبل مرجعيّات علمّية عامليّةوقد ُوصفت انجازاته  
دة ل    ...لمعاي� العاملّيةومحدِّ
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