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 (LGPIالمحلية في تونس ) الحوكمةمؤشر أداء 

 التعليم استنتاجات حول قطاع

 :التعليم في تونس التحديات التي تواجه قطاعمقدمة:  .1

 المرسوم. وقد اعتبر تطويرالو  التنميةكعامل النجحاح برامج مية التعليم فترة طويلة أهلقد أدركت تونس منذ 
لألطفال من سن السادسة وحتى  اإللزاميالتعلم  وحدد سن ،"وطنيةالتعليم "أولوية أن  2002عام  الصادر

حقا وطنيا لجميع المواطنين فحسب، بل "واجبا على المواطنين ليس التعليم جاء فيه أن السادسة عشرة. و 
 .والمجتمع"

يظهر . بالرغم من حسن النوايا كان بطيئا في العقد المنصرمفي تونس في قطاع التعليم  الذي تحقق التقدم إن
 الرياضيات والعلوم  دراسة الدولية في )االتجاهاتفي اختبارات ذلك من خالل النتائج التي حصلت عليها تونس 

(TIMSS)  الطلبةلتقييم الدولي مج نار )البواختبارات (PISA).  التونسيون على عالمات أقل الطالب حصل فقد
 تعزيزتطوير و ل كبيرة االستمرار في بذل الجهودعلى تونس   فاصبح من الواجببكثير من المتوسط العالمي.

 .يةو التنم  أهدافهااذا ما ارادت تحقيق التعليم 

و  على تحسين التربية و التعليم  اطاراتو  وصناع القرار،يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المواطنين، 
من "مؤشر  والمستوحاة ،المدارس معلمواطنين امن تجارب  عيناتمن خالل تزويدهم ب يةالتعليم تطويرالمناهج
تلك  مشجعة والمزايا ال( عن LGPI)المؤشرأدناه. ويكشف الموضح ( LGPIالمحلية في تونس" )أداء الحوكمة 

 لتعليم التونسي. مثيرة للقلق في قطاع اال

حيث : عامبشكل البنية التحتية في تونس جيدة  اغلبية التونسية انعتبر ( ي1) المخطط البيانيفي هو مبين كما 
أي . واحدا من خمسة طالب تتمتع ببناء جيد من وجهة نظر أولياء األمورمدارس  عدد الطالبحوالي ثلثي  أن

إلى  % من الطالب70ذلك، يلجأ حوالي الى غيب. باإلضافة تال معلم كثيران ال عتبروني% 20 ما نسبته
دورات  افيه سار يرتاد مد من كل ثالثة طالب أن  واحد كما ان. ولياءاألتصريحات ل وفقاالدروس الخصوصية 

 نظيفة.  مياه 

وصناع ن، نيالمواط تواجهوقضايا أخرى  النقاطهذه بمزيد من التفصيل في  التقريرهذا ثنايا  قد خضنا فيو 
المحلية  الحوكمةمؤشر أداء عن مختصر  حيث بدأنا بشرح .في تونس  اطارات التربية و التعليم و ، القرار

(LGPI)  التعليم، التحديات أمام  جودةللتعليم،  الوصول تم رصد قضاياثم  .االستنتاجاتهذه والذي يعتبر مصدر
بعرض التأثيرات الناجمة عن استنتاجات . ونختم العراقيل التي يواجهونها غلب علىتللالمواطنين واستراتيجيتهم 
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ذه التحديات في المستقبل.هلمواجهة التونسيين  هذا التقرير والتي يجب العمل عليها من قبل

 

نظرة عامة على نتائج التعليم :1 المخطط البياني  

 :(LGPI) مؤشر أداء الحكومة المحلية .2

شهري خالل في تونس  هذينفت وقع الذي( LGPI)مؤشر أداء الحكومة المحلية  إلىالتحليل المقدم في هذا التقرير  يستند
 تهدف هذه األداة. المحلية الحوكمةجديدا لقياس وتحليل وتطوير  منهجاً سلوبًا و أالمؤشر  يوفر .2015شباط  وآذار عام 

المتعلقة بأداء القطاعين العام والمحلي  القضاياالمعلومات المفصلة حول  ومقارنةلمساعدة الدول على جمع وتقييم 
سبر من البكثافة يات المجمعة المعطمنهجية تستخدم تعتبر . وهي أيضا األعمالللمواطنين وأصحاب  المقدمة الخدماتو 

الهدف من ذلك هو تأمين اإلدارة والخدمات المقدمة.  طريقةالمحلي في للكشف عن تفاوت هام على المستوى  اآلراء
في  والمساعدة ،المناطق التي تحتاج إلى مساعدة بخصوص وتعزيز الحوار وتشخيص تحديدتساعد على التي معلومات ال
فحص العوامل التي تقود بمتابعة و والسماح  المطبقة، اتسياساللتقييم  ومعيار أسس وفيروت ات،سياسو توصيات ياغة ص

 . عالية الجودة خدماتجيدة وتأمين حكم إلى تشكيل إدارة 

(  LGPI)مؤشر أداء الحوكمة المحلية ذ ينفتم و يصمبتال، ( في جامعة يGLD) ةالمحلي والتنمية الحوكمةبرنامج  قام
األربع  ية من اصلمحافظات تونس ةتم إجراء االستبيان في ست 1.الهشام وجامعة ي مواليمؤسسة  قبل بتمويل  من
ضمن كل  عينات العائالتتم اختيار  2(.1)انظر الجدول  واليةبلديات في كل  ةمع التركيز على ثالث، واليةوالعشرين 

 من أفراد العينة )المستجيبون(. تم اختيار (PPSأسلوب العينة المتناسبة مع الحجم )استخدام ب ةعشوائي بطريقة والية
كاملة المقابالت ال عدد. كان ”كيش“عامًا باستخدام جداول  18ممن تتجاوز أعمارهم الـ  أيضا بشكل عشوائي العائالت 

جامعة من  مالوشافر ظ ستاذاالستبيان تحت إشراف اال تم إجراءفي كل بلدية (، مقابلة  200مقابلة )أي ما يقارب  3659

                                                           
 
1
الممول من قبل )مجلس  غوتنبرغالمحلية في الحوكمة والتنمية من قبل البنك الدولي وبرنامج  لنشرها التحليالت المتعاقبة والجهود المبذولة تم تمويل 

 (. البحوث السويدي
 
2
األخير  يرجع ذلك إلى أن االحصاء السكانيكأساس ضعيف للبيانات )PPS أسلوب  تم أخذ عينة من األسر من كل والية بشكل عشوائي باستخدام  

تم اختيار المستجيبين من األسر عشوائيًا من  .في السنوات العشر األخيرة(قد حصلت تغيرات كبيرة في التوزع السكاني ويبدو أن  2004عام  فيتم 
 عامًا باستخدام جداول كيش. 18أعمارهم  تتجاوزبين هؤالء الذين 
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مازام شركة بالتعاون مع  ،GLDبرنامج الحوكمة والتنمية المحلية إلجراء المقابالت ضمن فريق  باحثين، وتم تدريب قرطاج 
MAZAM. 

 (LGPI)مؤشر أداء الحوكمة المحلية المشروع التجريبي ل (GLD) بجامعة يال ةالمحلي والتنمية الحوكمةبرنامج  صمم
كيف  التجريبية )الرائدة(، توضح الدراسة 2015شهر شباط لعام  خالل  تونسسرة التونسية المنفذ في المعيشي لأللمسح ل

المجاالت د يتحديات، و البلد على مستوى المقدمةالخدمات اإلدارة و تقديم صورة شاملة في ساعد تأن ه األداة يمكن لهذ
الحكم واإلدارة تسلط الضوء على العالقة بين الموجود، كما  عدم المساواة الهائلوتوضيح  الهامة التي تحتاج إلى مساعدة،

 .المقدمة الخدماتوجودة 

واليةال البلديات  
الشمالية بنزرت الجنوبية بنزرت   بنزرت منزل جميل 
 مهدية سواسي قصور ايساف مهدية

 موناستر موكنين تابولبا موناستر
الجنوبيةصفاقس  نة  س مدي فاق ص  صفاقس ساقية ايديار 
المدينةسيليانة    سيليانة جعفور بوعرادة 
 تونس جبل جلود ساقية الخضرا المرسى

 2015تونس عام  شر أداء الحوكمة المحلية،المشمولة في استقصاء مؤ  : البلديات1الجدول 

 عبجم االستبيانويقوم  ،في منزله يعيش وصف تجارب كل طفل أفراد العينةيطلب النموذج التعليمي من 
ذا كان لدى الطفل إفيما و  ،عامة( أونوع المدرسة )خاصة و المدرسية لكل طالب، المعلومات فيما يتعلق بالرسوم 

يضا أكما نقيس  .مدرسةوفيما إذا كان يرتاد ال، تغيب عن المدرسةقد ذا الطالب وفيما إ، مشاكل في المدرسة أي
. يسمح هذا تغيب المدرسحول معدل كان هناك سؤال  ،لى ذلكإوباإلضافة  .يتلقاها كل طفل ذينوعية التعليم ال
 .ديةبل كلفي الوضع التعليمي مجمل بتقييم الطفل  ما يختبرهلكل المستوى الفردي  التحقق على

 :التعليمعملية تقييم  .3

أداء مؤشر في تونس حاليًا تم اكتشاف بواسطة ن يبقى الطالب منخرطا في المدرسة. أوال أيتطلب التعليم الناجح 
نسبة ونظرًا ألن متوسط المدرسة.  عن مزاولة األطفال النقطاعمفاجئة لو  عالية معدالت LGPI الحوكمة المحلية

طفال الذين تركوا المدرسة األنقدر عدد ، فإننا العينة موضوع% في المحافظات الستة 10.4 المدرسي  نقطاعاال
. وهذا تونس بمجملهاسنة( وذلك في  17 مارهم حتىأعل في سن المدرسة )ممن تتراوح طف 178341تقريبيا بـ 

ما بين  الف طفل يتراوح أعمارهمآ 107ليم التونسية والتي قدرت أن وزارة التع رقام الصادرة عنأعلى من األ
يمكن أن ولكن . 2013 - 2012 الدراسي عامخالل الفي المدرسة  يلتحقوالى ست عشرة سنة لم إالست سنوات 

النقطاع األطفال أعلى  اً سن LGPI مؤشر أداء الحوكمة المحليةعتماد الرقام المذكورة األفي  يعزى هذا االختالف
 .سنة( 17) عن المدرسة
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المخطط . يظهر الطبقة االجتماعيةو  العمرو ، جنسال حسب  كبيريختلف بشكل  المدرسي االنقطاع ال: معدل أو 
 نقطاع لالكثر عرضة أهم  ،والتاسعة، الثامنةو  ،عمار ما عدا سن السادسةكل األفي  رالذكو أن  2  البياني

كلما  غلبعلى األ طفال يتركون المدرسةاأل هي أن االنقطاعام لمعدالت االتجاه العو  من الفتيات. المدرسي
ن المدرسة بسن السادسة. ومرة م يتسربونلجنسين معا من اد نسبة كبيرة و وجمن المفاجئ ولكن ، بالسن تقدموا
الفئة االجتماعية التي ينتمون من الفتيات بغض النظر عن  النقطاعلكثر احتماال األهم  الذكورطفال األأخرى 
تعاني من المعدالت األعلى للتسرب من  وما دون الوسطىالعليا  أن نجد أن الفئات مثير لالهتمامال من. و إليها

 (.3  المخطط البيانينظر ا)المدارس 

 

 الجنسنوع العمر و  حسب التسربمعدل  :2 المخطط البياني

 

 الجنس والطبقة االجتماعية حسب نوع معدل التسرب :3 المخطط البياني

نقطاع االمعدل  كلي، إنبشكل  .البلديات على مستوىلطالب ل المدرسينقطاع االفي معدالت  اً هام تبايناً هناك 
بينما كان  المعدل الوسطي للتسرب. كبيربشكل لمرسى فاق و ين نموك ،جميل منزل ،بولباطفي بلديات   المدرسي
 المخطط البياني  للتسرب كما هو ظاهر في من المعدل الوسطي أقل  سصفاق في  المدرسينقطاع االمعدل 
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تونس  واليةفي  .(4   المخطط البياني)كما هو موضح في  والياتالضمن  املحوظ اتباينهناك أيضا . و (4)
نقطاع اال% والذي يمثل ضعفي معدل 14 المرسىبلدية  في المدرسينقطاع االيبلغ معدل  ،على سبيل المثال

 موكنينبولبا و طتي يفي بلد  المدرسينقطاع االمعدل  ير يصلستمن والية. وفي ءضراخال حي بلدية في  المدرسي
واليتي في  أقل بكثير اهناك اختالف ،. من جهة أخرىواليةال زكر في م فقط %9% بالمقارنة مع 16% و23 إلى

 . واليةعبر ال انتظاماً أكثر و  أقل على حد سواء  المدرسينقطاع اال التحيث أن معد نةاليو سأ سصفاق

 

 البلديات  حسبمعدالت التسرب  :4 المخطط البياني

الطبقة العليا من المجتمع هم  أن طالبإلى حد ما نجد ما يدعو لالستغراب ننظر على المستوى الفردي  عندما
واحد من كل خمسة طالب  حيث. مقارنتا بالشرائح االجتماعية االخرى  المدرسينقطاع بمشكلة االكثر معنيين األ

% من 14% من الطبقة الوسطى و11% مقارنة بمعدل 19بمعدل  ،ةالمدرسة قبل عمر الثامنة عشر  يغادر
لسبل التي يسلكها بحاث لتحديد امر مزيدا من األة الدنيا. يتطلب األ% من الطبق7الطبقة ما تحت المتوسطة و

ليست السبب الوحيد  البراهين بأن الحالة االقتصاديةتظهر طالب الطبقة العليا بعد تركهم المدرسة. ولكن 
نقطاع االوتبلغ  ،سنة 18و 15يتراوح العمر األكثر تعرضا للتسرب بشكل غير مفاجئ بين  .المدرسينقطاع الل

 .سنة 15الى  11للطالب من عمر فقط % 7و 18لى إ 15% للطالب من عمر 15  المدرسي

 أبناءهمبأن  باءفإذا لم يشعر اآل .رساالمدااللتحاق بتؤثر على  قضية مهمةن يعتبر األم تايفي العديد من البلد
 اولياء% من 31 يصرح. لة التعليم الرسميقد يخسرون مرح ألبناءفإن ا ،على الذهاب الى المدرسة بأمان ونقادر 

 آباءكما ويعتبر  ،عند الذهاب الى المدرسة في أمان ليسواطفالهم أناث بأنهم يشعرون بأن الذكور و اإل ألبناءا
في الطبقة  والبنات ذكورال األبناء آباءمن % 50 اكثر منيشعر . طفالهمأ مانأقة الفقيرة األكثر شعورا بعدم الطب

. لألمانكثر قلقًا بالنسبة األاألطفال األصغر سنًا هم  آباءبأن أطفالهم غير آمنين بذهابهم إلى المدرسة.  الوسطى
وليست  حول الوضع األمني األهل عن تصوراتببساطة  ناجمة المخاوف أن هذه نشير هنا إلىومن المهم أن 

التي من الممكن أن لمشاكل ل تصورقيقية، على الرغم من أنها أيضًا مشاكل أمنية حلوجود تقارير ناجمة عن 
 .إلى المدرسة بحريةلى منع أوالدهم من الذهاب إتدفع األهالي 
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موضوع بالنسبة لالمنتمية لنفس الوالية  ضمن البلدياتو  الوالياتعلى مستوى ك اختالفات مهمة مرة أخرى، هنا
، على حد سواء والبنات ذكوراللكل من  النسبةب مانباأل احساسا األقل الجنوبية بنزرت بلدية تعتبر. ن األطفالأم

، ةنلياس واليةعلى عكس  .المعنية بالمسح زرتنب واليةمان أرجاء جميع بلديات عدم األب االحساس حيث يعم
ذهابهم للمدرسة على نقيض الحال في  عندفور بأن أطفالهم آمنين قعو  المدينة نةلياسبلديتي في  باءاآليشعر 

 .(5  المخطط البياني)انظر  راداعبو 

 

 لمدرسةالذهاب الى ا عندأمان أوالدهم حول حالة  باءاآل تصور: 5الجدول 

 جودة التعليم: .3

جودة  الدالة على بعاداألفإن البلديات،  حسب المدارس مع التالميذ التونسيين تجربة على الرغم من تباين
رادا عأقل غيابا في بو وماديا و  ،بولباطوال غائبون في موكنين، و حفي أغلب األ فالمدرسون. مترابطةالمدرسة 
سة، در من أيضًا أعلى الدرجات من حيث اكتظاظ صفوف اليكنم بلدية (. تسجل6 المخطط البياني  )انظر 

 ديةهمماثلة في م اتجاهاتونجد . والمحسوبيات المدرسيناحد، وغياب و  صفأكثر من تعمل بوتواجد مدارس 
 الشمالية بنزرتو  الجنوبية بنزرتسيت خضرا و الصفوف المدرسية في الطرف المقابل نجد أن على . و طبولباو 

أقل. هذه  ومحسوبيات للمدرسينوتقريبا غياب أقل  ،صفمن المدارس تعمل بأكثر من  اكتظاظًا وكذلك قلة أقل
مؤشر نوعية  مع المؤشراتدمج هذه حيث يتم ، 7رقم  المخطط البياني  ن أن نجدها في االتجاهات العامة يمك

 كل بلدية.لجودة التعليم مؤشر ل للحصول على الرسم البياني التعليم
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 البلديات لجودة الصفوف الدراسية وفقالمؤشرات المختلفة  :6المخطط البياني 

 

 البلديات مؤشر جودة التعليم وفق :7 المخطط البياني

فعندما يكون مؤشر  .على جودة التعليم أيضاً  تؤثراالجتماعية و الظروف االقتصادية  يبدو أن ،إلى ذلك باإلضافة
 التصريحات حول باالستناد إلىوموضوعًا  االجتماعيةو  االقتصادية للحالةوفقًا بيانيًا  مرسوماجودة التعليم 

الذين يتمتعون شخاص ن األأنجد  ،وتر(يبمو ك ،منزل ،امتالك سيارة ،مثالً شخاص )الممتلكات الشخصية لأل
ن نوعية التعليم إف ،حاء العالمأنمعظم  وكما في أفضل.ذات نوعية مدارس يتمتعون أيضًا ب بحالة مالية أفضل

يتلقاها الفرد ترتبط بشكل عالي و التي ي بقدرة  األثرياءص شخااأليتمتع : له االقتصاديةة جابي بالخلفية االجتماعيا 
 فضل.أتعليم للحصول على أكبر 
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 مؤشر جودة التعليم حسب الحالة االقتصادية االجتماعية :8 المخطط البياني

 طفال:تعليم األالتي تواجه قطاع  المشاكل معالجة .4

 مستوى ن تؤثر علىأتحديات التي يمكن  يضاأتواجه و  ،التعليم جودةفي  نقائص من العائالت التونسية تعاني
 ن؟م  ِمن المساعدة و  يطلبونمتى تلك المشاكل؟ هل محاولة حل فكيف يمكن لألدراسة الطالب. 

طفال عائلته أاجه ذا و إفيما  يشير  أنمن أفراد العينة  فردمن كل  تم الطلب مؤشر أداء الحوكمة المحلية،في 
 في دراستهممشاكل  طفال يواجهون% من األ19 وكانت النتيجة وبحسب تصريح اآلباء أن. في دراستهممشاكل 

% من 13و ،الذكور% من 15ن ألطفل حيث ي فرق حسب جنس اأال يوجد عمليًا . (10 المخطط البياني  )
فقط في انتشار المشاكل التي يواجهها األطفال من مختلف  طفيفةوتغييرات  في التعلم، مشاكليواجهن  الفتيات
كبر األ من دراسةالفي كثر تعرضا لمشاكل أ سنة 11 و-6 بيناألطفال بعمر ن فإاآلباء  تصريحوحسب  ،األعمار
( 9 المخطط البياني  في  هو مبين)كما  االولياءأما الفوارق األكثر أهمية فهي حسب الفئات االجتماعية عمرا. 

 %( من47)تقريبًا نصف مع المقارنة  دراسة االبناءفي  تواجه مشاكل العليا االجتمعية % من الطبقة8 حيث أن
 بأنها والطبقة الدنيا ما دون الوسطىة قالطبالبيانات المتعلقة بوقد أظهرت  .الدنيا الطبقةالتي تنتمي إلى  االولياء
 .الوسطي من المعدل الوطني أعلى
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 الطبقة االجتماعية حسب يواجهها األوالد المشاكل التعليمية التي: 9 المخطط البياني

حول أوالدهم الذين  وقد وجدنا تباينًا الفتًا للنظر على صعيد البلديات والمحافظات فيما يتعلق بتصريح اآلباء
أكثر من ثلث  بواقع أنرادا تميز بلدية بوع 10رقم   المخطط البيانيحيث يبين . الدراسة يواجهون صعوبات في

 بالدياتفي  التصريح عنهاعالية من المشاكل التي تم  ةيضا نسبأ. يوجد الدراسةفي  الطالب يواجهون مشاكل
أوالدهم  أن ،طفالأربعة ألكل واحد  بمعدل ولي  تقريبا ولياء ،األصرح  حيث ،سقوصفا ،مهدية ،رسىالم

على أ معدالن العينة المؤلفة من سبع بلديات النتائج المستخلصة م سجلت .ةفي المدرس تعليمية مشاكل يواجهون
 بما يتعلق بمشاكل التعليم.  الوسطي من المعدل الوطني

 

 في المدرسة. مشاكل نواجهوينهم أ ن صرح آباؤهمالذي األوالد ة: نسب10 انيالمخطط البي

فئات الطالب الذين يواجهون مشاكل أكثر في تعلمهم  البحث فيفي بيانات مؤشر أداء الحوكمة المحلية تسمح 
ن سن (. األطفال أصغر م13 -11االجتماعية )انظر األشكال  - من حيث العمر والجنس والحالة االقتصادية
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حسب ، وهناك اختالف بسيط دراسةلمشاكل في الالدنيا هم األكثر تعرضا لينتمون إلى الطبقة الذي السادسة و 
 .االناث والذكور

 

 العمر في التعلم، حسب طفال المعرضين لصعوباتنسبة األ :11المخطط البياني 

 

 الجنس حسب نوع في التعلم، باتالمعرضين لصعو  األطفالنسبة  :12المخطط البياني 
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  االقتصادية طبقةحسب ال دراسةالالذين يعانون من صعوبات في  : نسبة الطالب13 المخطط البياني
 االجتماعية

و أالعائلة أو صدقاء المساعدة من األ الى طلب يسعى اآلباءهل فالسؤال هو:  ،مشاكلاليواجهون  ولياءاال بما أن
 الالصعوبات  الذين يواجهون ولياءاال معظم بشكل عام، في تونس هأن نذكرم أن مه؟ من الخرىأ هاتمن ج

 واليةفي  ، معظم اآلباءواليةفقد وجدنا تباينا كبيرا في البيانات على مستوى ال .مساعدةأية طلب يقومون ب
طفال لديهم % من األ30 حوالي فقط بنزرت واليةكس من على الع %( قد طلب المساعدة،70أكثر من )ليناس

ثلثي  الى المساعدة؟ يلجأ حوالي ولياءاالمن يلجأ  إلى. (14 البيانيالمخطط )انظر  المساعدة اطلبو  اولياء
 إلىيضا أ يلجؤون مهأنكما  .النظام التعليمي ضمن نطاق آخرين أفرادلى إ وأالمدرسة  أو مدير للمدرسين ولياءاال
جل أمن  والوطنيةالمؤسسات المحلية  وأ أو العائلة أو األصدقاءالدينية  كالمؤسساتحكومية الغير  منظماتال

 (.15 المخطط البيانيانظر )المساعدة. 

 

 طلبوا مساعدة الذين يواجهون صعوبات ذوي اآلباء الذين العائالت ة: نسب14 المخطط البياني

 

 اليها األسر للحصول على مساعدة : الجهات التي  تتوجه15المخطط البياني 
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أفراد من  %7رسمية لتحسين تعليم أبنائهم. فقط غير عن لجؤهم إلى دفع مبالغ ال يصرحون عظم األهالي م
أنهم يدفعون  كرواذ. نسبة أعلى من االهالي مدرسة أبنائهملغير رسمية بطرق يدفعون مبالغ  صرحوا أنهم العينة
 مقابل% 9) بنائهم الذكورأأكثر مما يدفعون من أجل  دراسةفي اللمساعدة بناتهم  بشكل غير رسمي لغ ماليةمبا
 الطبقة من  ولياءاالللعمر. ومن الجدير بالمالحظة أن  تبعاً لى التوالي( و هناك أيضا فروقات طفيفة % ع5

الطبقة العليا  أبنائهم أكثر من اولياء ارسمبالغ إضافية لمدهم األكثر ترجيحًا لدفع  المتوسطةدون الدنيا والطبقة 
دون الطبقة   اولياء% من 14الطبقة الدنيا و  اولياء% من 10قد صرح . بالتحديد المتوسطةالطبقة فوق و 

% من 4المتوسطة و فوق الطبقة  اولياءمن فقط % 6 ـمقارنة ب بشكل غير رسمي مبالغ وندفعأنهم يالمتوسطة 
في بعض  اكبير  اتباينهناك  13 المخطط البياني  في  هو موضح. وأخيرا كما الطبقة العلياذوي  ولياءاال

في  إلى حد كبيرشائع هو أمر  مالية أن دفع مبالغوجدنا  صفاقس والية المثال فيالمحافظات. على سبيل 
الوضع في . وهذا يتناقض بشدة مع مالية اآلباء بقيامهم بدفع مبالغ% من 17 صرح حيث، المدينة صفاقس
 6بين سن الـ  ما دون الوسطىحيث آباء التالميذ اإلناث من فئة الطبقة اييداير. و سيكت  الجنوبية سصفاق

(. ومثل طبولباهي المرجحة للجوء للدفع غير الرسمي. )يقوم بالدفع حوالي طالبة من ثالثة طالبات في  11و
 وسيت خضرة. المدينةهذه الدفعات شائعة نسبيًا في بلديات غافور وصفاقس 

 
 التعليمعملية في  للحصول على المساعدة: الدفعات غير الرسمية   16 المخطط البياني

للدروس  يلجؤوننجد في بيانات البلديات وبغض النظر عن الفئات االجتماعية أن أولياء  معظم الطالب 
% من طالب البلديات المشمولة في العينة 70الخاصة المكملة للتعليم المدرسي. فعلى المستوى الوطني، حوالي 
النسبة ال تختلف كثيرًا حسب نوع الجنس، أو  المدروسة  يلجؤون إلى الدروس الخاصة. والمثير للدهشة أن هذه

العمر أو الحالة االقتصادية واالجتماعية للعينة المدروسة. ونجد أن ثالثة من أربعة طالب تترواح أعمارهم بين 
سنة  11و 6من كل ثالثة تالميذ بين عمر  للدروس الخصوصية لكن ليس تمامًا أن اثنان يلجؤون 18و 15سن 

أن نتوقع أن الطبقة ذات الدخل المحدود أقل رغبة في الدفع للدروس اإلضافية  نوكما يمك يلجأ لهذه الدروس.
عكس ذلك. وأخيرًا نجد تباينا ملفتا للنظر في انتشار الدروس الخاصة عبر  تظهرولكن الممارسة الواقعية 
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% من الطالب 50لي % من التالميذ للدروس الخاصة بينما حوا90البلديات. ففي بلدية غارفور، يلجأ حوالي 
 (.17 المخطط البياني  )انظر  المدينةيلجأ لهذه الدروس في بلدية سيليان 

في  المشار إليهم يداء دون المستوى األمثل في مجال التعلاألأوال، ال يبدو أن  :إلى نقطتينهنا تجدر اإلشارة 
الستثمار في التعليم. على العكس من ذلك، فإن ا في بداية هذا التقرير يرجع إلى عدم رغبة أولياء  والطالب

المدرسية وتحسين المستوى  للحصول على الشهائدموارد هائلة نحو  يوظفونولياء  والطالب األالعديد من 
يقوم الطالب . المستوى الدراسيثانيًا، يبدو أن هذه االستراتيجية غير مجدية وغير ناجحة لتحسين. الدراسي

التعليم المدرسي وخارج نطاق المدرسة بينما يسعى اآلباء إليجاد الموارد المادية في ظروف بتوظيف الوقت في 
% من 70اقتصادية صعبة. ويتم هذا بتكلفة تفوق ما يتم انفاقه من قبل الحكومة على قطاع التعليم. بافتراض أن 

الدروس الخصوصية، يتلقون  سنة والذين يلجؤون إلى 17سنوات وحتى  6التالميذ الذين تترواح أعمارهم بين 
فإنه يمكن أن نقدر تكاليف  .ديناراً  15فقط درسًا واحدًا في األسبوع لمدة خمسة أشهر في السنة بتكلفة تقدر بـ 

مليون دينار بالسنة. وهذا يمثل أكثر من ثالثة أضعاف قيمة الميزانية  415الدروس الخصوصية بأكثر من 
 .على المدارس في تونس واليةلل ،مليون دينار 131والتي تقدر بـ  ،السنوية المخصصة من وزارة التعليم

 

 نسبة التالميذ الذين صرح آبائهم بأنهم يخصصون ميزانية للدروس الخصوصية: 17 المخطط البياني

يعتمد  التونسيون على الحكومة المركزية للتعامل مع المشاكل التي تواجه وضع التعليم في تونس. تكشف هذه 
% من أفراد العينة أن 75الدراسة أن  التونسيون يدعمون بشكل كبير النظام المركزي: حيث يعتبر أكثر من 

ة التعليم يجب أن تكون من مسؤوليات الحكومة المركزية مسؤولة عن التعليم ونفس النسبة تعتقد أن مسؤولي
(. وهنا ال يبدو أن هناك تأييد شعبي واسع التباع نظام ال مركزية 18 المخطط البياني  الحكومة المركزية )انظر 

  .التعليم، ولكن فقط مطالبة بتحسين النظام التعليمي الحالي
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 الحكومة المركزية عن عملية التعليم حسب البلديات.نسبة أفراد العينة المؤيدة لمسؤولية :  18 المخطط البياني  

 : خاتمةال. 5

يكشف مؤشر أداء الحوكمة المحلية تباينًا هامًا في جودة التعليم في تونس. ويعتبر هذا أمرًا محيرًا إلى حد ما، 
هود لعقود نظرًا ألن تونس ملتزمة بتوفير التعليم بجودة عالية من خالل نظام مركزي. وعلى الرغم من بذل الج

من الزمن في سبيل تحسين قطاع التعليم في تونس وكذلك الوضع االقتصادي لفئة متوسطي الدخل في تونس، 
 فإن البالد تعجز عن تحقيق أهدافها. 

باإلضافة لذلك هناك عامالن مهمان يؤثران بشكل دائم على جودة التعليم في تونس: العامل االقتصادي 
فيما يتعلق  ةر يكثاكل الجغرافي. يواجه التالميذ الذين ينتمون إلى الطبقة محدودة الدخل مشاالجتماعي والموقع 

بشكل غير رسمي  مبالغ مالية حيث تتمتع المدارس التي يرتادونها بجودة متدنية كما أنهم يدفعونالدراسة، ب
وكذلك أيضًا، البلدية التي يعيش بها للمعلمين. وبالنتيجة يحظى التالميذ في هذه الفئة ببيئة تعليمية غير مالئمة. 

 التلميذ ويرتاد المدرسة المتواجدة بها تؤثر بشكل كبير على جودة التعليم الذي يتلقاه.

عملية الينبغي القيام بمزيد من األبحاث الستكشاف التفاعل بين الفقر والنتائج التي تحققها البلديات على صعيد 
وهامًا جدًا لجهة  ؤ الفرص. األمر الذي يعتبر حاسماً لة للتعامل مع عدم تكاف، والتحقق من الجهود المبذو يةالتعليم

 تحسين قطاع التعليم في تونس وضمان المساواة في الفرص المتاحة أمام كل مواطن للحصول على تعليم جيد.  

 


