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مقدمة:

اهتمام المربین و علماء االجتماع على مر العصور، فهي أثارتتعتبر التربیة من المواضیع التي 

الذي ال بدیل لشحذالمنشأعملیة دینامیة متطورة هدفها تكوین الفرد من جمیع جوانب شخصیته، وهي 

ماعیة و ذلك من خالل عدة جتاالفكریة و التهن الصالح ونقطة االنطالق لكل حیاالفرد وتكوین المواط

بما فیها األخرىالتي تعتمد علیها بقیة المؤسسات األساسیةباعتبارها الركیزة باألسرةبدءا ،مؤسسات

التي تعتبر العامل الثاني من عوامل التربیة المقصودة ، فهي تعمل على تكوین األخیرةالمدرسة ، هذه 

تعلیمیة و تربویة ال تقتصر فقط على تلقین المعلومات للحیاة االجتماعیة، فهي بیئة إعدادهالفرد و 

هي صورة مصغرة عن الحیاة االجتماعیة ، حیث تعمل إنماو ،و تكوین عادات من اجل مستقبل بعید

بإتباعهامع البیئة الخارجیة التي یعیش فیها، و هذا فردعلى تكوین االتجاهات الضروریة لحسن تكیف ال

و الوسائل البیداغوجیة ةاألساتذالتي تعتمد على المربین و األساسیةالقواعد الصحیحة و لألسالیب

و الضروریة .الالزمة

التي شهدتها المنظومة التربویة على جمیع لإلصالحاتو نتیجة األخیرةانه في السنوات إال

إدخالأیضاز ذلك میماأهمالمستویات  التي مست المناهج و الكتب المدرسیة و طرائق التدریس،ومن 

جذریة على نظام التقویم التربوي ، هذا االخیر الذي یشكل اهتمامات الفكر التربوي إصالحات

التدابیر الالزمة لتحسین المردود بأخذالبیداغوجي، فهو یسمح بقیاس العملیات التكوینیة ، ویسمح بالتالي 

المتمثلة في : االستدراك ، المتنوعةسالیبهأتؤكد علیه الیوم حصص الدعم التربوي و التربوي ، وهذا ما

التي تهدف لتحسین النتائج الدراسیة ،أفواجالدروس الخصوصیة ، الدروس المحروسة، المراجعة ضمن 

المنهجیة التي تسهل لهم باألدواتو تزودهم دراسیا منهمالمتأخرینخاصة للتالمیذ و تعمل على دعم 

دورھا إلىإضافة.م بتحسین اداءاتهم المدرسیة في االمتحانات الرسمیةاالستقاللیة في التعلیم و تسمح له

في تذویب الفروقات بین المتعلمین عن طریق جعل الضعاف منھم یلتحقون بركب المجدین، و احترام 

تدني في المردود التربوي لدى التالمیذ ال سیما تفاقم فقد لوحظ ،وتیرتھ في التعلمكل متعلم وإمكانات



ب

، هذه الظاهرة السلبیة التي تشهدها الفصول الدراسیة خالل الدراسي في المؤسسات التربویة التأخرظاهرة 

دراسیا تقل المتأخر، فالتلمیذ األخرىسلبیا على المجاالت تأثیرا،و التي تؤثر سیرورات التعلیم و التعلم 

و الملل وبالتالي تتطور حالته وتظهر مشكالت تربویة اخرى منها: الرسوبباإلحباطسه فیشعر ثقته بنف

وتنتشر في المجتمع و التسرب المدرسي و العنف المدرسین وغیرها من المشكالت التربویة التي تمتد 

التأخرالدعم التربوي وأسالیبفي بحثنا هذا سنحاول الكشف عن العالقة بین و،الذي یعیش فیه

فصول ألربعةالدراسي لدى تالمیذ السنة ثالثة ثانوي في مؤسساتنا التربویة من خالل خطة بحث متضمنة 

موزعة كما یلي:

أهمیةاختیار الموضوع، أسبابالدراسة، إشكالیةتضمن وعنوانه تموضع الدراسة، حیث الفصل االول :

.المقاربة النظریة للدراسةیراأخو ،الدراسة، الدراسات السابقة و المشابهةوأهداف

بالمفاهیم الدعم التربويعالقةتعریفه، یتضمن:و أسالیبهللدعم التربوي و صصناه : خالثانيالفصل

الخصوصیة، س، الدرو الدعم التربوي: االستدراكأسالیب، أشكالهوظائفه، مراحله و مجاالته، ،األخرى

،م التربوي لحصص الدعم في التعلیم الثانويالتنظی،أفواجاجعة ضمن المحروسة، المر سالدرو 

.أهدافهأخیراو

،األخرىبالمفاهیم الدراسيالتأخرعالقة : تعریفه،ویتضمنالدراسيالتأخر: وكان حول الثالثالفصل

، مظاهره و أسبابه، عوامله، و أنواعه، هخصائص،الدراسيالتأخرالتقویم التربوي في اكتشاف أهمیة

.أثاره

المنهجیة التي اشتملت على مجال الدراسة من المجال المكاني اإلجراءات: عرضنا فیه الرابعصلالفأما

جمع البیانات و أدواتو البشري و الزماني، و المنهج المستخدم في الدراسة، العینة و خصائصها، 

تحلیلها وفقا المالحظة، ثم عرضنا بیانات الدراسة مع دلیل المقابلة و دلیل و البحث تضمنت استمارة 

و التوصیات و النتائج العامة و خالصة الدراسة ثم خاتمة الدراسةإلىلفرضیات الدراسة وصوال 

المراجع و المالحق.قائمةفي االخیر و االقتراحات
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الدراسة:إشكالیة: أوال

تعتبر المدرسة من أهم الوسائط التربویة و المؤسسات االجتماعیة التي تحتكر الدور في عملیة تنشئة 

و ثقافةة التطبیع االجتماعي وفق معاییراألفراد ، و إعدادهم للحیاة االجتماعیة من خالل عملی

كتسبوا من العادات الفكریة و االجتماعیة التي تساعدهم و أخالقیات یتسم بها المجتمع الكلي حتى ی

التكیف الصالح، النافع في المجتمع، بل كذلك التقدم به.فحسب على 

المنظومة التربویة الجزائریة تشهد تحوالت عمیقة  سواء على أناألخیرةلكن ما یالحظ خالل السنوات 

توى المحتویات و الممارسة البیداغوجیة، على مسأومستوى المصطلحات و المفاهیم المستعملة 

مست المناهج و الكتب المدرسیة و طرائق التدریس، حیث 2003التي انطلقت منذ فاإلصالحات

إدخالأیضاما میز ذلك أهم، ومن األهدافاعتمدت بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات بدل بیداغوجیة 

القرارات و المناشیر الوزاریة من إصدارتمثل في جذریة على نظام التقویم التربوي و الذي إصالحات

و نظام التقویم التربوي ،إصالحالمتضمن 13/03/2005المؤرخ في 2039بینها المنشور الوزاري 

و تنظیمه، التالمیذأعمالتقویم إجراءاتالمتضمن 15/03/2005المؤرخ في 26المنشور الوزاري رقم 

أعمالالمتضمن تعدیالت خاصة بعملیات تقویم 02/09/2006في المؤرخ128و المنشور الوزاري رقم 

و یشكل التقویم البیداغوجي محور اهتمامات الفكر التربوي البیداغوجي ،فهو یسمح بقیاس التالمیذ.

، وهذا ماتؤكد علیه )1(التدابیر الالزمة لتحسین المردود التربويبأخذالعملیات التكوینیة ، ویسمح بالتالي 

من مكونات عملیات التعلیم و أساسیاالذي یعد مكونا التربويحصص الدعمأوداغوجیة الدعم الیوم بی

و تصحیح و ترشید تلك التشخیص و ضبط ةوظیفیشغل في سیاق المناهج الدراسیةإذالتعلم ، 

دة على و الكفایات المنشو األهدافتعلم التالمیذ الفعلي و مستوىالعملیات، من اجل تقلیص الفارق بین 

أسالیبو وأدواتووسائل أنشطةو إجراءاتوتتحقق هذه الوظیفة بواسطة ،قریب المدىأومستوى بعید 

: االستدراك" و المقصود به العمل على أوال: أهمهاو التأخرأوتمكن من تشخیص مواطن النقص 
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ثانیا: الدروس "،آخرقد یحصل بین تلمیذ و تصحیح فارقأواألخطاءأولنقائص التخفیف من حدة ا

أنهاالدروس التي یعتقد أوللدرس أكثر"وهي عملیة تربویة الهدف منها ضمان استیعاب وصیةالخص

، ثالثا: الدروس المحروسة " أعلىمرحلة دراسیة إلىالستحصال درجة نجاح للتالمیذ األمضىالوسیلة 

فنیات العمل المستقل في مراجعة البكالوریا قصد تمكینهم من أقساموهي موجهة للتالمیذ خاصة تالمیذ 

الدروس، وانجاز الواجبات المدرسیة و التدریب على تناول مواضیع البكالوریا"، رابعا: المراجعة ضمن 

الفوج لحل المسائل و التمارین و أعضاءو التكامل بین " وهي موجهة للتالمیذ قصد التعاونأفواج

لتحسین مستوى التلمیذ أساساتهدفاألسالیبكل هاته )2(."األدبیةو المواضیع و بعض المفاهیم العلمیة

أوهذا التلمیذ الذي یكون مستوى تحصیله دون مستوى نظائره من هم في سنه، دراسیا ودعمهالمتأخر

التي الدراسي التأخرظاهرة ، وكذا التقلیص من یكون مستوى تحصیله اقل من مستوى ذكائه العام

لوسط المدرسي و خاصة المرحلة الثانویة كونها مرحلة تتسم بالحساسیة و انتشرت بصورة خطیرة داخل ا

االنتقالیة في حیاة التالمیذ ، هذه الظاهرة التي احتلت مكانا بارزا في تفكیر المشتغلین بالتربیة و التعلیم 

المادیة و البشریة،إمكانیاتهاحد ممكن من جمیع أقصىإلىتفید أنكل دولة تحرص على أنوذلك 

متأخرینمن عشرین منهم من بین مائة تلمیذ مایقربأنماعرفنا إذامعالجة هذه المشكلة أهمیةوتضع 

بهؤالء التالمیذ من خالل دروس الدعم اللجنة الوزاریة اهتماما خاصا لمتابعة التكفل أولتو لذلكدراسیا . 

و تعطى فیها المبادرة للتالمیذ هائیةالناألقسامتالمیذ أوالسیما تالمیذ السنة الثالثة ثانوي التربوي

حق االجتهاد في بناء األستاذتمنح أنهاكما ، دراسیاالمتأخرینالمتفوقین كل بمجموعته ، لیدعموا رفاقهم 

و معالجتها عن التقویم و الدعم، وتشخیص الثغرات الحاصلة في اكتساب الكفاءات إستراتیجیةو تنفیذ 

، فضال عن تعزیز التفوق المعرفي لدى یمیة المتكیفة مع كل حالة فردیةطریق الدعم و المساعدة التعل

)3(المتقدمین تحقیقا للجودة التربویة .

كما ركزت وزارة التربیة الوطنیة اهتماماتها على مایسمى بمشروع المؤسسة، وهو عبارة عن خطة 

و تتمیز هذه الخطة فیه.وضع مرغوبإلىاالنتقال من وضع قائم إلىتفرض نفسها بدافع الحاجة 
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و ذلك بعد التي حددتها المؤسسة لنفسها،األهدافتحقیق إلىبكونها متكاملة العناصر متناسقة ، تسعى 

مع مراعاة الوسط األولویاتالمادیة و البشریة ، وترتیب لإلمكانیاتتشخیص محكم، وضبط دقیق 

تسطیر إلىعلیمیة بمختلف مستویاتها عمدت كل المؤسسات التو.)4(المدرسي و المحیط الخارجي

أسالیبهالرقي بالتحصیل الدراسي لتالمیذها، و كان االعتناء بحصص الدعم التربوي و إلىبرنامج یهدف 

الوسائل المعتمدة.أهممن 

الدراسي متلخصا في التأخرالدعم التربوي و أسالیبحول ومنه كان الوقوف الجدي و البحث المعمق 

یتقدم في بحثه أنإلىیعتمد علیها ، أنساؤالت ( الرئیسیة و الفرعیة) التي یستطیع الباحث جملة من الت

الجوانب الغامضة.أمامهو تنكشف 

هو : رئیسيفان التساؤل الالدراسي، التأخرو الدعم التربويأسالیبدراسة هو موضوع الأنو بما 

؟الدراسي لتالمیذ السنة ثالثة ثانوي"تأخرالتقلیص نسبة فيالدعم التربويأسالیبماهو دور " 

و تندرج تحته جملة من التساؤالت الفرعیة ستكون بمثابة مسالك موجهة لسیر الدراسة، حتى نبتعد عن 

هذه الدراسة أنتسمح بدراستها، بمعنى اإلمكانیاتالعمومیة و البحث في مواضیع كثیرة ال الوقت و ال 

الدراسي بالمدرسة الجزائریة، وعلیه التأخرواسع و حساس یخص ستركز على جوانب محددة من موضوع

عنها في نهایة الدراسة الراهنة وهي:اإلجابةتساؤالت فرعیة تستدعي أربعفان هناك 

الدراسي؟التأخریساهم االستدراك في تقلیص نسبة كیف- 1
الدراسي؟التأخرتساهم الدروس الخصوصیة في تقلیص نسبة كیف- 2
الدراسي؟التأخرساهم الدروس المحروسة في تقلیص نسبة تكیف- 3
الدراسي؟التأخرفي تقلیص نسبة أفواجتساهم المراجعة ضمن كیف- 4
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فروض الدراسة:ثانیا: 
استنتاجات مبنیة على حقائق علمیة وموضوعیة مستقاة من الواقع إلىتحاول الدراسة الوصول 

خطا الفروض المطروحة وهذا یساعد على استمرار عملیة البحث أواالجتماعي و المیداني، لتبین صحة 

و اآلراءو األفكارالفرضیة هي مجموعة من أنیثبت أنللظاهرة بعد أخرىنب جواإلىو التطرق 

و الریاضیة، اإلحصائیةو البیانات و الحجج باألرقامالمفاهیم و الحقائق غیر المبرهنة، وغیر المعززة 

أوا وواقعیتها وموضوعیتها وقدرتها على تفسیر جانب من جوانب الواقع االجتماعي ، التي تثبت صحته

نضع افتراضا عاماأنولهذا یمكن ،و الجماعات في المجتمعفراداألالحیاة العقلیة و السلوكیة التي تمیز 

.األخیرنابعة عن هذا أخرىو افتراضات فرعیة 

الفرضیة الرئیسیة:

الدراسي لدى تالمیذ السنة ثالثة ثانوي" التأخردور في تقلیص نسبة بويتر الدعم الألسالیب" 

الفرضیات الفرعیة:

الدراسي "التأخر" یساهم االستدراك في تقلیص نسبة -1

الدراسي"التأخرفي تقلیص نسبة " تساهم الدروس الخصوصیة- 2

سي"الدراالتأخر" تساهم الدروس المحروسة في تقلیص نسبة - 3

الدراسي"التأخرفي تقلیص نسبة أفواج" تساهم المراجعة ضمن - 4

و التقنیات التي توافقه، وهو ما األدواتوللتحقق من هذه الفرضیات كان تبنینا لمنهج علمي بما فیه 

المنهجیة في الفصل الرابع.اإلجراءاتسنفصل  فیه في 
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ثالثا : أسباب اختیار الموضوع : 

اختیار أي مشكلة، من اجل دراستها و إلىدوافعا تدفعه وأسباباعروف بان لكل باحث من الم

اختیارنا لهذه المشكلة إلىأدتالتي األسبابعن التساؤالت التي تطرحها ومن إجاباتإلىالوصول  

كموضوع للدراسة:

أسباب علمیة و عملیة : -

التأخر الدراسي.في تقلیصساهمتها و كیفیة مالقة بین أسالیب الدعم التربويدراسة الع-1

التي التعلیمیة ویدانیا في مؤسساتنا و التأخر الدراسي ميشخیص ظاهرتي أسالیب الدعم التربو ت-2

حددناها في الطور الثانوي.

قلة الدراسات التي تهتم بهذا الموضوع في المدرسة الجزائریة، و خاصة في مرحلة التعلیم الثانوي -3

لمراحل التعلیمیة.اأهمالتي تعتبر من 

الدراسي من جوانب مختلفة في محاولة التأخرتذمر المربین و القائمین على التربیة من ظاهرة -4

ودورها في التقلیص من انتشار الدعم التربويألسالیبالتطرق الحلول الكفیلة لها،لكن لم یتمإلیجاد

هذه الظاهرة.

و تشخیص ظاهرة الدعم التربويأسالیبنحو دور لیملفت انتباه قطاع التربیة و التعإلىة منا ر مباد-5

في التقلیل و الحد منها.الدعم التربويأسالیباستخدام الدراسي ثم كیفیةالتأخر

شخصیة:أسباب -

الرغبة الشخصیة في مواصلة الدراسات العلیا و الحصول على شهادة الماجستیر في تخصص علم -1

ذلك إال بتقدیم مذكرة و دراسة یتأتىحقیقة ملموسة ولن إلىه الرغبة اجتماع التربیة  محاولة لترجمة  هذ

و التأخر الدراسي".لموسوم " أسالیب الدعم التربويجادة متبعین فیها خطوات البحث العلمي في بحثنا ا
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اهتمامنا منذ وقت، من خالل الممارسة المیدانیة نتیجة عملي أثارالرغبة في دراسة الموضوع الذي -2

المدرسي و المهني، وذلك من خالل المشاكل التي تطرح من طرف التالمیذ اإلرشادتشارة التوجیه و كمس

حول هذا الموضوع حتى سمحت لنا الفرصة بذلك.

أهمیة و أهداف الدراسة:رابعا :

التي تساهم في تقلیص نسبة التأخر الدراسيالتربوي تنبع أهمیة موضوعنا من أهمیة أسالیب الدعم  

، وسبب العدید من سات التربویة الدراسي في المؤسالتأخرلدى التالمیذ ، فنظرا لالنتشار الواسع لظاهرة 

المشكالت في المجال التربوي ، كظهور مشكلة الرسوب المدرسي، التسرب المدرسي، العنف المدرسي و 

توترت بذلك العالقات داخل المدرسة.

الدعم التربويأسالیباستخدام لت وزارة التربیة الوطنیة علىلمساهمة في حل هذه المشكلة  عملو 

الدراسي داخل التأخرالقضاء على أنتطویر العملیة التعلیمیة في بالدنا ، ذلك تساهم فيأنیتوقع التي 

لتعلم، وفي مجاالت تجوید العملیة التعلیمیة وسیعطي مجاال الزدهار التربیة و اإلىالمدرسة سیؤدي 

للتربیة هو تحقیق النمو و التكامل و االزدهار.األساسيفالهدف .المجتمع

الدراسي  انتشرت في جمیع المراحل التأخرظاهرة أنبالغة بحكم أهمیةو یكتسب هذا الموضوع 

على الدور االیجابي و الفعالاألساتذةأكدالجزائریة و العربیة، حیث المدارسالتعلیمیة و السیما في 

الدراسي و الزیادة في رفع مستوى التحصیل التأخرفي تقلیص نسبة الدعم التربويسالیبأالذي تلعبه 

الدراسي. لذا تتجه هذه الدراسة إلى بلوغ األهداف التالیة:

في معرفة أسالیب الدعم التربوي التي تساهم فيربط الدراسة النظریة بالجانب التطبیقي أمال -1

التأخر الدراسي .التقلیص من 

و التأخر الدراسي.التربوي في العالقة بین أسالیب الدعم البحث -2
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التحصیل الدراسي و ومدى مساهمتها ونجاحها في رفع مستوى التربوي الكشف عن أسالیب الدعم -3

التأخر الدراسي.التقلیص من 

یتمثل في الوقوف عند مشكلة من اخطر المشكالت االجتماعیة التي استفحلت في مؤسساتنا - 4

ویة و التي غدت هاجسا یهدد المجتمع المدرسي بشكل خاص و المنظومة التربویة بشكل عام الترب

أسالیبالدراسي داخل المدارس و محاولة تقدیم الحلول الناجعة لها و ذلك من خالل التأخروهي أال

االستفادة من نتائجها ي، و ذلك بتطبیق مناهج العلوم االجتماعیة و التربویة میدانیا و محاولة التربو الدعم 

في حل المشكالت التربویة و التعلیمیة.

التطلع على بعض الظروف التي یعیشها التالمیذ خالل عامهم الدراسي و المؤثرات المباشرة - 5

على تحصیلهم الدراسي.

ني من حدة المشاكل التي یعاأمكنبعض التوصیات و المقترحات للتخفیف ما إعطاءیتمثل في - 6

التالمیذ في هذه الفترة یمرون أنمنها قطاع التربیة و التعلیم، خاصة منه قطاع التعلیم الثانوي باعتبار 

المراحل الحرجة التي یمر بها الفرد في حیاته ، فهي تتمیز بظهور أهمبمرحلة المراهقة و التي تعد من 

تظهر سلوكات عدوانیة مدعمة لعنف نأعدة تغیرات نفسیة، اجتماعیة، فكریة، انفعالیة....ومن الممكن 

.األخرىالمراهق داخل المدرسة وغیرها من المشكالت االجتماعیة 

:ا : الدراسـات السابقـةخامس

تستمد الدراسات السابقة أهمیتها من كونها الموجه للباحث الذي یحدد من خاللها تموضع دراسته 

علیها حتى ال یكون بحثه إعادة ألعمال غیره من بالنسبة لهذه الدراسات ، و الجوانب التي سیركز 

الباحثین ، كما أنه یستعین بها نظریا و میدانیا من حیث اإلجراءات المنهجیة و األدوات التي استخدمها 

التأخرالدعم التربوي و أسالیباسات التي تناولت في دراسته المیدانیة ، و في حدود اطالعنا على الدر 
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المنفردة لمتغیر واحد من ، باستثناء بعض المعالجاتفي تناول هذا الموضوع شحا، فإننا وجدنا الدراسي

الدراسي و هي دراسات ممزوجة مابین الدراسات السابقة التأخروٕاماالدعم التربوي إمامتغیري الدراسة 

.و الدراسات المشابهة

: مطابقةالدراسـة ال-01

طاع اهللا حسینة ( تقنیة دروس الدعم بین قانون الرسمیات و بن عامر وسیلة و لزمام نور الدین  و

الواقع العملي)، وهي عبارة عن بحث مقدم في الملتقى الثالث لمخبر المسالة التربویة في الجزائر في ظل 

.2009التحدیات الراهنة بجامعة محمد خیضر بسكرة ، بالجزائر 

التالي:حیث تمحورت الدراسة حول التساؤل الرئیس 

ما هي وجهة نظر مدیري و تالمیذ المؤسسات التعلیمیة في تطبیق حصص الدعم البیداغوجي ؟ 

هي:متفرعا عنه تساؤالت فرعیة 

هل تختلف وجهة نظر المدیر في تطبیق حصص الدعم البیداغوجي باختالف المؤسسة -1

التعلیمیة؟

ف المؤسسات هل تختلف وجهة نظر التالمیذ في تطبیق حصص الدعم البیداغوجي باختال-2

التعلیمیة؟

ن الفروض التالیة :ه األسئلة وضع الباحثو و لإلجابة عن هذ

تختلف وجهة نظر المدیر في تطبیق حصص الدعم البیداغوجي باختالف المؤسسة التعلیمیة.-1

تختلف وجهة نظر التالمیذ في تطبیق حصص الدعم البیداغوجي باختالف المؤسسات التعلیمیة.-2

من خالله جمع وا حاولنالذیالتحلیليعلى المنهج الوصفيتمد الباحثونأما منهجیا فقد اع

المعلومات و البیانات الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ، و تفسیرها و الوصول الى تحقیق 

أهدافها .
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، وشملت 2009الدراسة في سنة أجریتالمقابلة نصف الموجهة ، وقد و تمثلت أداة الدراسة في 

أجریتفیما یخص التالمیذ فقد أمامدیرین، 5ویات بمدینة بسكرة ، وشملت عینة من خمس ثان

المقابلة الجماعیة مع تالمیذ العلوم التجریبیة، واختیر التالمیذ بطریقة العینة العشوائیة المنتظمة،

كل تالمیذ من10وحدة ( تلمیذ) ، حیث تم اختیار 50أقسام5و بلغ عدد الوحدات من مجموع 

.مؤسسة تعلیمیة

درس كأيالدعم هو درس متكامل العناصر و المكونات،النتائج التالیة ، أنو خلصت الدراسة إلى 

ووسائلأنشطةو محتویات  وطرائق و أهداف، متضمنا لكل مكونات العملیة التعلیمیة التعلمیة، من آخر

نسقي و خطة محكمة لتصحیح المسار هو بناءإنماو تقویم وهو لیس عبارة عن مراجعة للدروس، و 

. وقد ارتبط بالمدرس في حین أهدافه، فحال دون تحقیق التأخرالدیداكتیكي البیداغوجي الذي اعتراه 

، و الدعم المنظم إنجاحهتشترك فیه كل الجهات المعنیة بمساعدة التلمیذ لتحسین مستواه و المساهمة في 

ي للتلمیذ و الخارجة عن التوقیت الرسمي للدراسة، ال في حصص مدونة في البرنامج الدراسي الیوم

كالمراجعة المحروسة،و أخرىأشكاالشكل مدرس یشرح و تالمیذ یستمعون، فقد یتخذ یأخذأنیشترط 

أوسیشتریهانوعیة الكتب التي إلىتوجیه التلمیذ أوتدعیم التلمیذ بالطرق المناسبة في منهجیة المراجعة، 

لمتابعة التلمیذ و السماح له بالدراسة اإلضافيمراجعة، و تكفل المؤسسة بمنحها الوقت یستعیرها لتدعیم ال

أشكالمن آخرفي القسم، كذلك حرص الولي و اشتراكه في هذه العملیة و التعاون مع المؤسسة شكال 

الدعم.

الدعم التربوي أسالیبدور ومساهمة تلتقي الدراسة الحالیة مع هذه الدراسة في محاولة الكشف عن 

فهذه الدراسة تتشابه مع الدراسة الحالیة فیما ،الدراسي لتالمیذ السنة ثالثة ثانويالتأخرفي تقلیص نسبة 

.إنجاحهالمتنوعة لتحسین مستوى التلمیذ و وأسالیبهیخص حصص الدعم التربوي 
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المشابهة:اتالدراس-02

: األولىالدراسة -

الدراسي لدى عینة من طلبة المرحلة الثانوي التخصصیة و التأخروان ( لعبیر محمد كافو ، بعن

الصادق عبد آسیاة: الدكتور إشرافتحت عالقته ببعض االضطرابات السلوكیة داخل مدینة طرابلس) ، 

،طرابلس، اآلداببقسم التربیة وعلم النفس جامعة الفاتح كلیة عن رسالة ماجستیر العال،و هي عبارة 

2007/2008.

حیث تمحورت الدراسة حول التساؤل الرئیس التالي : 

بالثانویات التخصصیة بمدینة دراسیا المتأخرینستوى االضطرابات السلوكیة لدى التالمیذ مما- 

؟ طرابلس

متفرعا عنه تساؤالت فرعیة هي :

دى التالمیذ ما مستوى االضطرابات السلوكیة المتمثلة في السلوك العدواني ، الكذب ، السرقة ل-1

و الثالثة ثانویة معا بالثانویات التخصصیة من خالل األولىدراسیا و العادیین دراسیا بالسنة المتأخرین

التالمیذ؟آراءالمعلمین و آراء

ما مستوى االضطرابات السلوكیة المتمثلة في السلوك العدواني، الكذب، السرقة لدى التالمیذ بالسنة -2
آراءدراسیا بالسنة الثالثة ثانوي بالثانویات التخصصیة من خالل المتأخرینالمیذ الثانوي و التاألولى

التالمیذ؟آراءالمعلمین و 

دراسیا و التالمیذ المتأخرینبین متوسطات درجات التالمیذ إحصائیةهل هناك فروق ذات داللة -3

خصصیة في االضطرابات السلوكیة و الثالثة ثانوي معا بالثانویات التاألولىالعادیین دراسیا بالسنة 

التالمیذ؟آراءالمعلمین و آراءالمتمثلة في السلوك العدواني ، الكذب ، السرقة من خالل 
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األولىدراسیا بالسنة المتأخرینبین متوسطات درجات التالمیذ إحصائیةهل هناك فروق ذات داللة -4

ي بالثانویات المتخصصة المتمثلة في السلوك العدواني ثانو األولىثانوي و التالمیذ العادیین دراسیا بالسنة 

التالمیذ؟آراءالمعلمین و آراء،الكذب ،السرقة من خالل 

دراسیا بالسنة الثالثة ثانوي و التالمیذ المتأخرینهل هناك فروق بین متوسطات درجات التالمیذ -5

ت السلوكیة المتمثلة في السلوك العدواني العادیین بالسنة ثالثة ثانوي بالثانویات التخصصیة في االضطرابا

التالمیذ؟آراءالمعلمین و آراء،الكذب، السرقة من خالل 

الفروض التالیة :جابة عن هذه األسئلة وضعت الباحثة و لإل

مستوى االضطرابات السلوكیة المتمثلة في السلوك العدواني، الكذب، السرقة لدى التالمیذ بالسنة -1

آراءدراسیا بالسنة الثالثة ثانوي بالثانویات التخصصیة من خالل المتأخرینالثانوي و التالمیذ األولى

التالمیذ.آراءالمعلمین و 

مستوى االضطرابات السلوكیة المتمثلة في السلوك العدواني، الكذب، السرقة لدى التالمیذ بالسنة -2

آراءنة الثالثة ثانوي بالثانویات التخصصیة من خالل دراسیا بالسالمتأخرینالثانوي و التالمیذ األولى

التالمیذ.آراءالمعلمین و 

دراسیا و التالمیذ المتأخرینبین متوسطات درجات التالمیذ إحصائیةهناك فروق ذات داللة -3

و الثالثة ثانوي معا بالثانویات التخصصیة في االضطرابات السلوكیة األولىالعادیین دراسیا بالسنة 

التالمیذ.آراءالمعلمین و آراءالمتمثلة في السلوك العدواني ، الكذب ، السرقة من خالل 

األولىدراسیا بالسنة المتأخرینبین متوسطات درجات التالمیذ إحصائیةهناك فروق ذات داللة -4

ي السلوك ثانوي بالثانویات المتخصصة المتمثلة فاألولىثانوي و التالمیذ العادیین دراسیا بالسنة 

التالمیذ.آراءالمعلمین و آراءالعدواني ،الكذب ،السرقة من خالل 
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دراسیا بالسنة الثالثة ثانوي و التالمیذ المتأخرینهناك فروق بین متوسطات درجات التالمیذ -5

العادیین بالسنة ثالثة ثانوي بالثانویات التخصصیة في االضطرابات السلوكیة المتمثلة في السلوك 

التالمیذ.آراءالمعلمین و آراءاني ،الكذب، السرقة من خالل العدو 

من خالله جمع المعلومات و ا منهجیا فقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الذي حاولتأم

تحقیق أهدافها .إلىالبیانات الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ، و تفسیرها و الوصول 

تمارة االستبیان لقیاس االضطرابات السلوكیة المتمثلة في السلوك العدواني ، الدراسة في اسو تمثلت أداة 

.الكذب ، السرقة لتالمیذ المرحلة الثانویة

من تالمیذ المرحلة الثانویة بالثانویات التخصصیة بمدینة طبقت هذه األداة على عینة عشوائیة

معلم 200مبحوث منهم 400بلغت العینة الكلیة طرابلس، و المعلمین الفعلیین الذین یقومون بتدریسهم، و 

و االنحرافات على أسـالیب إحصائیة متنوعـة كالمتوسطات الحسابیـةت الباحثـةكما اعتمـد.تلمیذ200و 

و االختبار(ت) بهدف التعرف على داللة الفرق بین المتوسطین و اختبار ( مربع كاي) المعیاریة 

.لالستقاللیة

مستوى االضطرابات السلوكیة المتمثلة في السلوك العدواني سة إلى النتائج التالیة ، أنو خلصت الدرا

و الثالثة ثانویة معا األولىدراسیا و العادیین دراسیا بالسنة المتأخرین، الكذب ، السرقة لدى التالمیذ 

، لمستوى منخفضالتالمیذ فاآراءالمعلمین مرتفع بینما حسب آراءبالثانویات التخصصیة من خالل 

دراسیا المتأخرینمن متوسط درجات التالمیذ أعلىدراسیا بالسنة الثالثة ثانوي المتأخرینالتالمیذ ودرجات 

بین متوسط درجات إحصائیةووجود فروق ذات داللة ثانوي في االضطرابات السلوكیة،األولىبالسنة 

عادیین دراسیا نوي معا و بین متوسط درجات التالمیذ الو الثالثة ثااألولىدراسیا بالسنة المتأخرینالتالمیذ 

بین إحصائیةة ثانوي مع في االضطرابات السلوكیة، ووجود فروق ذات داللة الثالثو األولىبالسنة 

ثانوي ومتوسط درجات التالمیذ العادیین دراسیا األولىدراسیا بالسنة المتأخرینمتوسطات درجات التالمیذ 

وي في االضطرابات السلوكیة،ووجود فروق ذات داللة بین متوسطات درجات التالمیذ ثاناألولىبالسنة 
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دراسیا بالسنة الثالثة ثانوي ومتوسط درجات التالمیذ العادیین دراسیا بالسنة الثالثة ثانوي في المتأخرین

.االضطرابات السلوكیة

الدراسي وما یصاحبه التأخرمستوى عن ع هذه الدراسة في محاولة الكشف تلتقي الدراسة الحالیة م

الدعم أسالیبتشمل ، غیر أن االختالف هنا یكمن في أن الدراسة الحالیةلتالمیذ السنة ثالثة ثانوي 

، أما الدراسة الدراسي الذي یعاني منه تالمیذ السنة ثالثة ثانويالتأخرالتربوي المساهمة في تقلیص 

. سي و عالقته باالضطرابات السلوكیةالدراالتأخرهذه مقتصرة علىمشابهةال

الدراسة الثانیة:-

دراسیا في مادة الریاضیات في ضوء متغیر المستوى المتأخرینلفلوسي سمیة ، بعنوان (حاجات 

.2006البحرین ، ،و هي عبارة عن رسالة ماجستیر بقسم التربیة وعلم النفس جامعة)الدراسي و الجنس

التالي:التساؤل الرئیس حیث تمحورت الدراسة حول

دراسیا في مادة الریاضیات في ضوء متغیر المستوى المتأخرینما هي المشكالت و االحتیاجات لدى 

؟ الدراسي و الجنس 

متفرعا عنه تساؤالت فرعیة هي :

دراسیا في مادة الریاضیات في ضوء متغیر المستوى المتأخرینماهي المشكالت الدراسیة لدى -1

و الجنس ؟الدراسي 

دراسیا في مادة الریاضیات في ضوء متغیر المتأخرینماهي الحاجات النفسیة االجتماعیة لدى -2

المستوى الدراسي و الجنس ؟ 

الفروض التالیة :جابة عن هذه األسئلة وضعت الباحثةو لإل

متغیر المستوى دراسیا في مادة الریاضیات في ضوءالمتأخرینالتعرف على المشكالت الدراسیة لدى -1

الدراسي و الجنس.
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دراسیا في مادة الریاضیات في ضوء متغیر المستوى المتأخرینالتعرف على النفسیة االجتماعیة لدى -2

الدراسي و الجنس.

من خالله جمع المعلوماتعلى المنهج الوصفي الذي حاولتأما منهجیا فقد اعتمدت الباحثة

تحقیق أهدافها .إلىجابة عن تساؤالت الدراسة ، و تفسیرها و الوصول و البیانات الالزمة لإل

استخدام الباحثة استبانتین. و تمثلت أداة الدراسة في

التالمیذ أسماءتلمیذ و تلمیذة عن طریق ترقیم 233طبقت هذه األداة على عینة عشوائیة متمثلة في 

ت كما اعتمـد.فردیةأرقامالتالمیذ الذین یحملون ماءأسدراسیا في مادة الریاضیات، ثم اخذ المتأخرین

و و االختبار(ت)و االنحرافات المعیاریةعلى أسـالیب إحصائیة متنوعـة كالمتوسطات الحسابیـةالباحثـة 

اختبار ( مربع كاي) لالستقاللیة .

ت المشكالت المتعلقة الدراسة إلى النتائج التالیة ، فیما یتعلق بالمشكالت الدراسیة : قدر و خلصت 

%  ثم 71.94المادة وقدرت بنسبة بأستاذ% ثم تلیها المشكالت المتعلقة 79بمادة الریاضیات بنسبة 

%.70.07تلیها المشكالت النفسیة للتلمیذ وقدرت بنسبة 

%  ثم تلیها الحاجات النفسیة 75.53ت التربویة بنسبة االحاجبالحاجات فقدرتفیما یتعلق أما

% .66.29اعیة بنسبة االجتم

دراسیا في مادة الریاضیات المتأخرینو تالمیذ السنة ثانیة األولىعدم وجود فروق بین التالمیذ السنة - 

الدراسیة.في المشكالت 

النفسیة و السنة الثانیة في الحاجات التربویة و الحاجات األولىعدم وجود فروق بین تالمیذ السنة - 

االجتماعیة.

في المشكالت الدراسیة .اإلناثد فروق بین الذكور و عدم وجو - 

االجتماعیة.عدم وجود فروق بین الذكور في الحاجات التربویة و الحاجات النفسیة - 
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منها أسبابهالدراسي و التأخرظاهرة تلتقي الدراسة الحالیة مع هذه الدراسة في محاولة الكشف عن 

، أما المادة ، وكذا الحاجات النفسیة االجتماعیة للتلمیذ أستاذو المشكالت الدراسیة المتعلقة بالمادة

دراسیا في مادة المتأخرینالمشكالت الدراسیة و االحتیاجات لدى هذه مقتصرة على مشابهةالدراسة ال

الریاضیات في ضوء متغیر الجنس و المستوى الدراسي.

المقاربة النظریة لموضوع الدراسة :ا:سادس

، فان الباحث االجتماعي فیه بمثابة األبعادالواقع االجتماعي متداخل و متشابك أننتفق على كناإذا

، و تهدیه في تنظیم مسیرته إبحاره( بوصلة) توجهه في إلىقائد السفینة في محیط واسع، هو بحاجة 

)5(االجتماع.النظریة بالنسبة للباحث في علمإالمبتغاه، وما البوصلة بالنسبة للمالح إلىللوصول 

لكل الدارسین في علم االجتماع حیث تستمد هذه األساسيفالنظریة السوسیولوجیة  هي الموجه 

في مجال البحث االجتماعي اإلطالقوال غنى عنها على أساسیةمن مكانتها و قیمتها بصورة األهمیة

)6(على المستوى النظري و المیداني 

تناولت ا لمشكالت التربویة في بحثنا التيلنظریات السوسیولوجیة اأهممن هنا كان الوقوف على 

فیه كون هذه النظریات بمثابة المداخل التي تحدد تموضع البحث من الوجهة أساسیةالراهن  لبنیة 

النظریة و تمنحه المصداقیة في طرح المعالجة لما هو الحق من عناصر. 

خرالتأمشكلة أهمهاجیة تتطرق للمشكالت التربویة وعلى الرغم من عدم وجود نظریات  سوسیولو 

العام الذي یتمثل في اإلطارقد عالجت هذا الموضوع من خالل أنهاالدراسي بصورة مباشرة نجد دوما 

و المفكرین الروادوأفكارآراءبأهماإللماماإلمكانالنظام التعلیمي بمختلف مؤسساته وعلیه سنحاول قدر 

المبكرة المتمثلة في االتجاه اإلسهاماتم التعلیمي و تحدیدا "المدرسة" وستكون البدایة من في تناول النظا

فهم قضایا التعلیم و العالقة الوظیفیة بین التعلیم و المجتمع.إلىالوظیفي الذي یسعى 
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:االتجاه الوظیفي- )1

من إالیمكن تحلیله المجتمع لذا الالفرعیة  للنسق االجتماعي أياألنظمةیعتبر النظام التعلیمي احد 

في أساسیانظاما أیضاخالل وظیفته في تحقیق التكامل الداخلي بین  مكونات هذا المجتمع كما یعد 

االقتصادیة و السیاسیة و االجتماعیة األخرىالبناء االجتماعي ككل یؤثر في جمیع النظم االجتماعیة 

تجاه بالنظام التعلیمي بصفة لهذا االاألوائلومنه كان اهتمام الرواد و یحافظ على بقاء النسق و استمراره 

وكان ذلك تعبیرا أهمیتهاوظیفتها الرئیسیة في المجتمع و إبرازو المدرسة بصفة خاصة محاولین عامة

الفكریة و النظریة المحافظة وهنا نجد تالكوت أطرهمعن خبرتهم التعلیمیة والعلمیة وذلك دائما ضمن 

كتاباته في أهمیةوتجيءفي علم االجتماع ، األمریكیةالذي یعتبر رائد المدرسة البنائیة الوظیفیة ونز بارس

من خالل تصوراته العامة األمریكيتركز على مناقشة قضایا التربیة و النظام التعلیمي في المجتمع أنها

. و جاءت تصورات األمریكیةبویة و معایشته للواقع و المؤسسات التعلیمیة و التر األكادیمیةو خبرته 

أفكارهنظریة النسق االجتماعي التي یسعى فیها الن یبلور إطاربارسونز في علم اجتماع التربیة في 

التكامل ، و التضامن، و بأهمیةالوظیفیة و التي تنادي البنائیةالرئیسیة التي تقوم على تصورات المدرسة 

إلىوظیف الصراع ایجابیا و غیر ذلك من میكانیزمات هامة تؤدي االنسجام، و التعاون، و التماثل، وت

استمرار النسق ( المجتمع) و بقائه بصورة عامة. 

اهتماماته بعلم اجتماع التربیة هي: قضیة التنشئة إطاربارسونز في أثارهاالقضایا التي أهمومن 

طبقة المدرسة كنسق اجتماعي ، وكذا االجتماعیة و عالقتها المتبادلة مع العملیة التربویة، و قضیة

في علم اجتماع التربیة أیضاالثقافة المدرسیة وقضیة التعلیم العالي، ومن اهتماماته أوقضیة المدرسة 

خاصة ، و المجتمع األمریكيالتربوي في المجتمع أوتحلیالته المتعلقة بمشكالت النظام التعلیمي 

الدراسي  التي یعاني منها التلمیذ التأخرالمشكالت مشكلة بصفة عامة ومن بین ابرز هاتهاألوروبي

وضعف مستواه التحصیلي ، هاته المشكلة التي انتشرت بصورة كبیرة في المجتمعات ونتجت عنها 
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جدال وأثارتمشكالت تربویة واجتماعیة اخرى منها: الرسوب والتسرب المدرسي و العنف المدرسي ... 

طرق لعالجها.إیجاد" تالكوت بارسونز" بضرورة رأسهمالتربوي وعلى بالشأنكبیرا بین المهتمین 

إسهاماتهإطاري فعدد من القضایا السابقة إلىبارسونز متنوعة ومتعددة، و لقد اشرنا إسهاماتإن

أفكارهالخطوط العریضة التي تنطلق منها أهمفي مجال علم اجتماع التربیة لنعطي صورة موجزة عن 

المدرسة البنائیة الوظیفیة ككل. إلسهاماتتحلیلنا طارإفي 

و البناءات االجتماعیة:األنساقمدخل - )2

و تحلیالت إسهاماتلعلم اجتماع التربیة في الوقت الراهن بان كثیر من نالنظریییطلق عدد كبیر من 

ات التي تجملها هذه النظریة، و التقسیمأورواد البنائیة الوظیفیة التقلیدیة تتضمن عدد من التصنیفات 

ل وضع عدد من المداخلیظهر بوضوح من خال، و هذا ماأنفسهمذلك في ضوء اهتمامات هؤالء الرواد 

أسهمتالمدرسة البنائیة الوظیفیة التقلیدیة و التي إسهاماتالمنظورات السوسیولوجیة التي تندرج تحتها أو

م اجتماع التربیة، وتجيء اهتمامات كل من جون دیوي ، لعلاألولىالنظریة األسسبالفعل في وضع 

التحلیالت السوسیولوجیة التي ربطت قضیة التربیة كنسق اجتماعي إطاردور كایم و غیرهم تحت وٕامیل

التي توجد في المجتمع، عالوة على ذلك تتسم األخرىالبناءات االجتماعیة أواألنساقوغیرها من 

مایسمى بالوحدات أوتبنت المداخل السوسیولوجیة بأنهاعلماء تحلیالت هذه المجموعة من ال

الماكروسكوبیة التحلیلیة، ذلك المدخل الذي تصور قضیة التربیة و تحلیلها من خالل النظرة الشمولیة و 

هناك الكثیر من التحلیالت لهؤالء العلماء أناإلطالقالعامة للمجتمع ككل. وان كان ذلك ال ینفي على 

و النظام التعلیمي ومؤسساته في على تناول قضایا جزئیة ترتبط بعملیة التربیةأیضااتهم ركزت تصور 

هؤالء العلماء بصورة مركزة، و التي إلسهاماتنفس الوقت، وهذا ما سنوضحه تباعا من خالل عرضنا 

بیة.التحلیالت الكالسیكیة للنظریة البنائیة الوظیفیة لعلم اجتماع التر إطارتندرج معظمها في 
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عن " المدرسة و المجتمع" الذي نشر األولفي كتابه أهمیةالمؤلفات التربویة " جون دیوي" أكثروتجيء 

، لیعبر بوضوح عن المشكالت 1916، وكتابه الثاني " الدیمقراطیة و التعلیم" الذي نشر عام 1898عام 

بنوعیة مشكلة التربیة أفكارهربط خاصة وانه سعي لاألمریكيالواقعیة التربویة التي ظهرت في المجتمع 

األمریكيللنظام التعلیمي في المجتمع إصالحیةیقدم سیاسة تربویة أنأوالو النظام التعلیمي و محاوال 

)7(خاصة وانه وجد نوع من المشكالت الواقعیة التربویة .

المدرسة كمؤسسة تربویة ، " دیوي" البرجماتیة لدور رموز المعرفة بما فیهاأفكارأنوفي الواقع نجد 

الكتساب خبرة الحیاة للتالمیذ، أهمیةوتحلیالته للعالقة بین كل من التعلیم الرسمي و غیر الرسمي لها 

بصورة مؤكدة على دور المدرسة الوظیفي في المجتمع الحدیث ، و أفكارهنجده في نفس الوقت، یستطرد 

ه المؤسسة و حرصهم على تحصیل جمیع المعلومات المتخصصین بهذأوالتي تؤدي بالتالمیذ األسباب

و المعارف من اجل الحصول على الشهادات الكتساب المهن و الوظائف بعد التخرج. و لكنه یؤكد على 

توجیه معارفها و معلوماتها نحو اكتساب الخبرة ، وهذا ألهمیةضرورة بلورة هذا الدور الوظیفي للمدرسة 

معرفة المیول و االتجاهات و الهوایات و التخصصات في المراحل یضاأعن طریق إالیتم أنال یمكن 

نحو هذه االتجاهات المعرفیة و المهنیة، و جعل أنفسهممن مراحل التعلیم، و توجیه التالمیذ األولیة

المدرسة لها دورا ایجابیا في تشكیل هذه االتجاهات نحو التخصص المهني و المعرفي و الثقافي 

وجود نوع من المدارس المتخصصة ثقافیا و مهنیا أهمیةإلىعموما أدىمیذ. و هذا ما المستقبلي للتال

و "دیوي" البرجماتیة نحو الخبرة العملیة و دور المؤسسات التربویةآلراءالتي انتشرت بعد ذلك وفقا 

خاصة المدرسة في بلورة التخصصات المهنیة لدى التالمیذ.

تتسم في عرضها للقضایا و المشكالت التربویة التي أنهاأیضاوي" ومن المالحظ على تحلیالت "دی

و ربطها إطارهاتحصیله الدراسي التي في ثناءأالدراسي احدها و التي یعاني التلمیذ منها التأخریعتبر 

)8(بالمجتمع الخارجي ككل.
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شكالت التربیة و التعلیم في دراسة مأهمهادور كایم" بالعدید من القضایا التربویة ومن إمیلكما اهتم "

فرنسا و السیما قضیة المنهج، ونوعیة المقررات الدراسیة التي تعطى للتالمیذ و الطالب سواء في 

الرئیسیة في األسبابكثافة المناهج و المقررات الدراسیة تعتبر من أنالجامعات، و ذلك أوالمدارس 

ى التحصیل التي تواجه التالمیذ في جمیع الدراسي و الصعوبات الدراسیة  انخفاض مستو التأخر

المستویات الدراسیة.

دور كایم" من خالل اهتماماته بتحلیل نوعیة العالقة المتبادلة بین المدرسة و المجتمع        إمیلو عالج "

و المقررات و التالمیذ، ونوعیة المكاسب الفردیة التي یحصل علیها التالمیذ من خالل دراسة التالمیذ

)9(الطالب لمقررات معینة.أو

اهتماماته بدراسة قضیة سوسیولوجیا المناهج و المقررات الدراسیة، فتعتبر قضیة العالقة إطارو في 

بین المدرس و التلمیذ ، و الطریقة التدریسیة التي یعتمدها المدرس من القضایا التربویة الهامة التي 

أهمیةسیولوجي التربوي المتمیز. كما ركز بصورة خاصة على تناولها بوضوح مستخدما مدخله السو 

في تفعیل و زیادة التحصیل الدراسي الذي األعظماألخالقيالعمیل أوو دوره باعتباره الوكیل المدرس

له المجتمع الصالحیات الالزمة لعملیات التنشئة االجتماعیة و رفع التحصیل الدراسي و التقلیل أعطى

الدراسي الذي یعاني منه فئة كبیرة من التالمیذ و تعتبر التأخروهي أالبویة المنتشرة  من الظاهرة التر 

دور كایم" على دور إمیلوجه. في نفس الوقت ركز "أكملیقوم بها على أنمهنیة،   و لذا یجب أمانة

اته العقلیة و سلطات المدرس ولكن طبقا لتصوراته الذاتیة و قدر إلىال ینقاد دائما أنالتلمیذ و یجب 

الفردیة، وهذا ما یفسر عموما تصورات "دور كایم" حول الصراع التسلطي بین التالمیذ و المدرسین 

أولهاوخاصة عند مناقشة قضیة المناهج و مضمون المقررات الدراسیة وغیرها من المشكالت التربویة 

.الدراسيالتأخر
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تعریف الدعم التربوي::أوال

، و الدعامة من عماد أعنتهساندته و إذدعمت الشيء ( بتضعیف العین) دعما أقولالدعم لغة:-

أعانهالبیت ، وادعم : اتكا على الدعامة و استند، و الدعامة جمع الدعائم و دعم فالن فالنا أي 

)1(و قواه.

التي  تتم في حقول اإلجراءاتمن العملیات و یةإستراتیج"فانه : )2(و الدعم التربوي اصطالحا -

و تصحیحه من اجل أسبابهووضعیات محددة و تستهدف الكشف عن التعثر الدراسي لتشخیص 

حقول الدعم و اإلستراتیجیةهذه ضمتقلیص الفارق بین الهدف المنشود و النتیجة المحققة، و ت

:التي تشملعملیاته

حس حركي.أووجداني أومعرفي عملیة التقویم، وتتم في حقل-*

في العملیة أوویتم في حقول تتصل بمواصفات التلمیذ و محیطه التعثر،عملیة تشخیص -*

التربویة ذاتها.

إطارفي تصحیحا یدخل أوعملیة تصحیح التعثر و عالجه، وقد یكون تصحیحا بیداغوجیا -*

الدعم شبه المدرسي.

:أهمهاي في التراث السوسیولوجي بعدة تعریفات وقد عرف الدعم التربو 

مساعدة دائمة إلىالتالمیذ الذین هم في حاجة إلىأساساعبارة عن حصص تدعیمیة توجه انه "

التعلمیة شانهم في ذلك و وا من مزاولة نشاطاتهم التعلیمیةبسبب صعوبات شتى في التعلم حتى یتمكن

كانت مهنة المدرس عموما هي القیام بعملیة التعلیم، فان وٕاذافي السن و المستوى.أقرانهمشان 

و مختصین.أكفاءخصوصیة هذه العملیة البیداغوجیة العالجیة (أي الدعم) تتطلب مدرسین 
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عون، ویمكن إلىفي حاجة من همإلىتوجه أیضاالمساعدة ، فهي عملیة تربویة أوبالنسبة للعون أما

مستوى من المعني أعلىصدیق، على ان یكون هؤالء أوأخأوس ان تكون هذه المساعدة من طرف مدر 

)3(."بعملیة العون

كما انه :" مجموعة من الوسائل و التقنیات التربویة التي یمكن إتباعها داخل الفصل أو خارجه 

لتالفي بعض الصعوبات التي قد تعترض التعلم، وهو مرتبط بعملیة التقویم التربوي المستمر الذي 

)4(یث من خاللها یسجل األستاذ مختلف النواقص و التعثرات".تسبقه ح

قد یعترض بأنه "مجموعة من الوسائل و التقنیات التي یمكن إتباعها داخل القسم لتالفي ماكما یعرف

بعض التالمیذ من صعوبات تعلیمیة وتحول دون إبراز الكفاءات الحقیقیة لدعمهم والتعبیر عن 

)5(اإلمكانیات الفعلیة".

راغب في نشاط تربوي موجه لكل تلمیذبأنهفالدعم التربوي هو نفسه الدعم البیداغوجي الذي یعرف 

دعم التعلمات وتعزیزها أنشطةوالمعالجة البیداغوجیةأنشطةویشمل ، تحسین نتائجه المدرسیة 

مكتسبات التالمیذ.وٕاثراء

وال حال في تنفیذ البرامج،للتأخرستدراكا وال ا،لیس مجرد اعادة للدروسوبهذا المعنى فالدعم البیداغوجي:

لتمارین متكررة .آلیا

ومساعي التعلیمأنشطتهویتمیز الدعم البیداغوجي عن التعلیم الممنوح في القسم بصیغ تنظیمه وطبیعة 

)6(و التعلم التي ینتهجها.

تسبات، و امتالك قدرات تقویة وتعزیز المكإلىان  حصص الدعم باعتبارها عملیة بیداغوجیة تهدف "

یجمع لها تالمیذ أحیاناومهارات تساعد على استیعاب البرنامج المقرر، تشمل كل تالمیذ القسم و 

أساتذةأوأساتذتهممعلومات مكملة تقدم لهم من طرف أوالمستوى الواحد لتمكینهم من تقنیات معینة 

بر ضروریة لمعالجة النقائص عند من قبل مختصین، بعكس حصص االستدراك التي تعتأوجامعیین 

بعض التالمیذ وتمكینهم من االلتحاق بمستوى زمالئهم.
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ولذلك فان حصص الدعم تنظم على مدى السنة الدراسیة و تقدم في شكل مراجعات و تمارین تطبیقیة

مختلفة تثیر أنشطةو مذاكرة محروسة و محاضرات و لیس على شكل دروس عادیة فهي تقدم على شكل 

المشاركة الفعالة و تستعمل فیها تقنیات دینامیكیة الجماعة التي یصبح إلىاهتمامات التلمیذ و تؤدي به 

)7(."فیها التلمیذ عنصرا فعاال

لدى كل مؤسسة من ساعات فائضة في كل لإلمكانیات المتوفرةلذلك، فان تنظیم حصص الدعم تخضع 

إلىو من مادة أخرىإلىفي حجمها من مؤسسة تختلف األساسفائضین و على هذا أساتذةمادة و 

)8(یلي:ینبغي مراعاة مااإلطارو في هذا أخرى

الذین یعتمد علیهم في تاطیر حصص الدعم األكفاءلألساتذةالمنخفض األسبوعيالتوقیت إسناد-

التي یخطط لها عند توزیع عدد الساعات للمادة على المناصب المالیة المفتوحة في الخریطة 

بكیفیة األساتذةلتربویة قصد استغالل الساعات الفائضة استغالال ناجعا بدال من توزیعه على ا

حسب كل أستاذینأوأستاذمتساویة، كما جرت العادة. و بذلك تجمع الساعات الفائضة عند 

بوضوح في التقریر العام لتسییر المؤسسات كحصص للدعم في خدمات إبرازهامادة، مع 

س ساعات االستدراك التي ال تظهر فیه.، بعكاألساتذة

التربویةأهدافهاساعات عمل،لها بأنهاالمعنیون بها مسبقا األساتذةوینبغي ان یعلم -

سابقا.إلیهاكما كان ینظر لألستاذاألسبوعيالنصاب إلكمالو البیداغوجیة و لیست ساعات 

األسبوعالغائبین خالل لألساتذةالمخصومة اإلضافیةاستغالل اعتمادات الساعات أیضاویمكن -

من مرتباتهم، بسبب غیاباتهم، في تنظیم حصص لألساتذةو كذا االعتمادات المالیة المخصومة 

المتضررة بهذا الغیاب و اعتبارها كساعات استخالف یعوض لألقسامدروس تعویضیة أوالدعم 

یتطوع به حصص الدعم بناء على ماالذین یكلفون بها.كما یمكن ان تنظم األساتذةعلیها 

و المختصون المثقفونأوبالمؤسسةإداریینن تربویین و یو مساعدأساتذةربون المؤهلون من الم

من المحیط الثقافي و االجتماعي و االقتصادي.
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ذوي الخبرة و التجربة دون التقید األساتذةإلىحصص الدعم إسنادیستحسن التاطیر التربوي:-

التي یدرسونها لكونها حصص تقویة.باألقسام

إعطاءكل التالمیذ بمختلف مستویاتهم مع إلىتوجه حصص الدعم المعنیون بحصص الدعم :-

لتالمیذ السنة الثالثة ثانوي لتحضیرهم المتحان شهادة البكالوریا من اجل توسیع معارفهم األولویة

التوزیع العادل لهذه الحصص وتعزیز ثقتهم بنفسهم.و ینبغي ان یحرص رئیس المؤسسة على 

معرقال للسیر أومرهقاأوالنهائیة دون ان یكون توقیت هذه الحصص مثقال األقسامعلى مختلف 

الرئیسیین.األساتذةو موازیا لها ویستعین في ذلك بالمجلس التنسیقي للموادأوالعادي للدروس 

سمیة في مختلف المواد مع التركیز یشمل برنامج الدعم كل محتویات البرامج الر برنامج الدعم: -

أنشطةأولب مجهودات اكبر على الدروس التي تتطأوفي كل مادة األساسیةعلى المحاور 

و على العمل الجماعياألساتذةتربویة مكملة. مع االهتمام بالجانب المنهجي وتعوید التالمیذ و 

.األعمالض تشجیع التالمیذ على المشاركة الفعالة بما في ذلك تنشیط بع

تقریر بإعدادیقوم مدیر المؤسسة في نهایة كل سنة  دراسیة التقییم السنوي لعملیة الدعم:-

تقییمي لعملیة الدعم یتضمن الجوانب التنظیمیة و التربویة و البیداغوجیة و المالیة و یشفع 

من جهة بخالصة تبرز فیها مدى فعالیة هذه الحصص و مردودیتها و دورها في تحسین التعلیم 

و الصعوبات التي اعترضتها و الحلول التي وجدت لها مع تقدیر تكالیفها المالیةإلىاإلشارةو 

مدیریة التربیة قبل إلىنسخة منه إرسالالمادیة من جهة ثانیة و اقتراح البدائل القابلة للتطبیق و 

جوان من كل سنة دراسیة.30

تقریر والئي شامل تقیم فیه إلعدادلتربیة للوالیات تحوصل تقاریر المؤسسات على مستوى مدیریات ا

إلىالمتعلقة بالدعم وتقدم فیه المالحظات و االقتراحات التي تهدف اإلجراءاتكل العملیات و 
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جویلیة من كل سنة 15مدیریة التعلیم الثانوي العام قبل إلىتحسین مردودهما، وترسل منه نسخة 

دراسیة.

89/ م.ت.م.ع.ت85المنشور تلغي و تعوض تلك الواردة في المنشور رقم هذا إجراءاتمع العلم ان 

)9(النهائیة خالل العطل المدرسیة.األقسامالمتعلق بتنظیم دروس لتالمیذ 04/12/1989المؤرخ في 

للدعم التربوي:اإلجرائيالتعریف -

داخل القسم ( في هاإتباعو التقنیات التربویة التي یمكن األسالیبالتربوي هو مجموعة من الدعم

المدرسة ككل) لتالفي بعض ما قد یعترض أنشطةإطارخارجه ( في أوالفصول الدراسیة) إطار

القدرات الحقیقیة،إبرازتاخر....) تحول دون -تعثرات- تعلم التالمیذ من صعوبات ( عدم فهم

.الفعلیة الكامنةاإلمكاناتو التعبیر عن 

:األخرىتربوي بالمفاهیم لالدعم اعالقة ثانیا: 

الدعم شبه المدرسي:- 1

وتنشئتها وفق مناهج مدرسیة مخصصة لفئة معینة من المتعلمین األجیالإعدادوجدت المدرسة بغیة 

یتكفل بها أناألحوالحال من بأي، تلك الفئة التي تتنوع فیها الخصائص و القدرات التي ال یمكن 

افتراض التلمیذ المتوسط الوهمي، و بالتالي فان التطرف أساسالمنهاج المدرسي الذي وضع على 

االیجابي و السلبي في مستویات و قدرات التالمیذ یجب مراعاته بوسائل اخرى.

ان مستویات التكوین المتفاوتة لدى المربین معرفیا و بیداغوجیا ، یجعل تنفیذ مضامین المقررات 

لتدارك هذا التفاوت.آخرأسلوبإلىاللجوء الذي یفترضاألمر، آخرإلىیختلف من معلم 

المواد المقررةإلىمن جهة، و أخرىإلىتفاوت وفرة مستلزمات تنفیذ البرامج من مؤسسة إلىإضافة

و تفاوتها من حیث سهولة فهمها . وكذا الحجم الزمني المخصص لتنفیذها من جهة اخرى. ناهیك عن 
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للتكفل بمثل أسالیبالتفكیر في إلىبالمربین أدىها فان كل هذا قد عوامل اخرى ال یسمح المجال بتفصیل

و مثلما الدعم شبه المدرسي" الذي یعتبر نشاطا مكمالأسلوب" إلیههذه الخصائص و ابرز ما توصلوا 

وأهدافهالمسطرة، ذلك ما جعل العالقة قویة بین مضامین الدعم األهدافللمناهج الدراسیة من اجل بلوغ 

و غایاتها".أهدافهاائله و بین مضامین المناهج المقررة و ووس

:التقویم التربوي-2

و الحلول وطرق التدریس و المواد الدراسیة وذلك باستخدام األفكارحكم من إصدارألنهیعرفه "بلوم": " 

)10(ا)".نوعیا( كیفیوٕاماكمیا إماالصادرة األحكامالقیاس و المحكات و المعاییر وتكون أدوات

، ومدى ألهدافهاحكم على مدى وصول العملیة التربویة إصدارالعملیة التي یتم بها بأنهویعرف كذلك " 

)11(سیرها".أثناء، و العمل على كشف نواحي النقص في العملیة التربویة ألغراضهاتحقیقها 

التربویة األهدافتجاه معرفة مدى نمو الطفل في اإلىومنه فالتقویم هو عملیة تربویة شاملة ترمي 

على المالحظات المستمرة أیضاالمختلفة، ویعتمد بأشكالهاالشاملة، ویستخدم القیاس و نتائج االمتحانات 

.أولیاءهموالمربین و التالمیذ بآراءعن سلوك التالمیذ في المدرسة وخارجها ویستعین 

لتربویة و التعلیمیة التي تبذل لكي تحقق و التقویم التربوي في العملیة التعلیمیة هو تقدیر الجهود ا

، وحتى تكون على بصیرة األهدافالبعد عن هذه أوالمرسومة بهدف الكشف عن مدى القرب األهداف

ما بها من إصالحالتي تخطط و تنفذ و األنشطةبمدى النجاح الذي تحقق و یتضمن ذلك وزن قیمة 

)12(قصور، و تحسینها لزیادة فعالیتها.

تحدید مدى استفادة المتعلم من العملیة إلىسبق فالتقویم:" هو عملیة مستمرة تهدف مامن خالل

التعلیمیة من خالل تحصیله الدراسي في مادة تعلیمیة معینة، باستخدام القیاس ونتائج االختبارات بمختلف 

".أشكالها

قدراتهم ومشكالتهم التي للتقویم مساعدة المعلم على معرفة تالمیذه ومعرفة األساسیةومن الوظائف 

من عناصر أساسیاتعلیمهم، فهو یحتل جانبا مهما من العملیة التربویة ویشكل عنصرا أثناءتواجههم 
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" معرفة مدى نمو شخصیة المتعلم إلىالمدرسة أوالمنهج الدراسي، حیث یسعى من خالله المعلم 

)13(وغیرها".في جمیع نواحیها العقلیة و العاطفیة و النفسیة و السلوكیة 

االمتحانات:- 3

جاء في النصوص القانونیة لتنظیم االمتحانات الرسمیة:" انه التعریف الحقیقي لالمتحانات حسب ما

مجموعة من االختبارات في مواد مختلفة للبرامج الرسمیة المقررة تنظمه الوزارة الوصیة ویتوج بشهادة 

)14(وغیرها" األساسيامتحان شهادة التعلیم أوكامتحان البكالوریا 

واختبار:یسمى امتحان ومن خالل هذا التعریف یمكن الفصل بین ما

فاالختبار:  یستعمل للرقابة المستمرة لما اكتسبه التالمیذ من معارف في مادة واحدة ویضم الفروض 

دد و االختبارات الفصلیة ، ومن خالل العالمات التي یتحصل علیها كل تلمیذ بعد كل اختبار تتح

إلىالتعلیمیة ومنها انتقاله من سنة دراسیة األهدافوضعیته ضمن الفوج الدراسي، ومدى تحقیق 

اخرى.

االمتحان :  هو مجموعة من االختبارات والتي وضعت من اجل التمییز بین الناجحین و أنفي حین 

بكالوریا شهادة الأواألساسيالراسبین، وتكون للحصول على شهادة معینة كشهادة التعلیم 

)15(.....وغیرها.

المناهج الدراسیة:-4

المنهج الدراسي:" هو مجموعة الخبرات الممثلة في المعلومات و المواد النظریة و العملیة و المواد 

التعلیمیة والتطبیقات التي یتلقاها المتعلم في المدرسة،بغرض مساعدته على النمو الشامل وفق ، 

التدریس، أسالیب، المحتوى، األهدافهي: أساسیةیتضمن عناصر و،التربویة المنشودةاألهداف

.)16(وسائل تقویم تحصیل المتعلمین "

التحصیل الدراسي:-5

.)17(یعرفه " فاخر عاقل" على انه: " المعارف و المهارات أي حدوث عملیة التعلم"
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الذي یحرزه األكادیميى المستو إلىیشیر التحصیل الدراسي بأنه" قاسم علي الصراف" :" هویعرف

. )18(الطالب في مادة دراسیة معینة بعد تطبیق االختبار علیه"

" عبد الرحمان عیسوي" " فیرى انه نتیجة المهارات و المعرفة التي یكتسبها الفرد نتیجة التدربأما

التحصیل أوالتحصیل الدراسي،إلىلإلشارةو المرور بخبرات سابقة، و تستعمل كلمة تحصیل غالبا 

العام للعامل من الدراسات التدریبیة التي یلتحق بها و یفضل بعض علماء النفس استخدام "كفایة" 

.)19(الحرفي بینما تختص كلمة التحصیل بالتحصیل الدراسي"أوللتعبیر عن التحصیل المهني 

التوجیه المدرسي:- 6

دته في توجیه نفسه بما یتحقق مع هذه هو مساعدة الفرد على معرفة قدراته و استعداداته و مساع

قدر ممكن من النمو المتكامل و یشمل التوجیه جوانب أقصىالقدرات و االستعدادات حتى یتحقق له 

)20(مختلفة منها ما یتعلق بالجانب النفسي و الجانب االجتماعي و الجانب المهني و التعلیمي.

في العملیة التربویة الذي یساعد الفرد على النمو الجانب المنظمبأنهأیضاویعرف التوجیه المدرسي 

قدراته و إطارو مساعدته على التكیف مع الموقف الراهن و شق طریق مستقبله الذي یختاره  في 

)21(اهتماماته و میوله.

الدعم كالتثبیت و التقویة و التعویض و الضبطبأسالیبوجود عدة مصطلحات مرتبطة إلىإضافة

و العالج و المراجعة، وبذلك تتدخل في تحدید عملیة الدعم التربوي مقاربات بیداغوجیة و الحصیلة

متنوعة لكل منها تصور خاص عن عملیة الدعم:

أیضاحیث تعمل على تعویض النقص لدى ضعاف التالمیذ، وتسمى مقاربة بیداغوجیا التعویض: -ا

بالتقویة.

المتخلفین عقلیا.أوع المتعلمین المعاقین تتعامل مإذمقاربة بیداغوجیا العالج:- ب

تعمل على تقلیص الفارق بین النوایا البیداغوجیة و النتائج المحققة.مقاربة بیداغوجیا التصحیح:-ج
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المتوخاة، األهدافتتبع مسار التعلم وتعمل على ترشیده نحو تحقیق مقاربة بیداغوجیا التحكم:-د

)22(التي تتالفى بواسطتها صعوبات التعلم و تعثراته.باإلجراءاتالدعم وبالمقابل تهتم مقاربة بیداغوجیا

وظائف الدعم التربوي:ثالثا:

أنیمكن بعض الوظائف التي یؤدیها ،للدعم التربوي عدة وظائف من بینها ان الدعم الإلىاإلشارةیمكن 

ومات ومؤشرات عن الثغرات یعزل عن المفهوم لعملیة التعلم ( كل تقویم یتیح لنا الحصول على معل

النقائص تساعدنا في عملیة الدعم).أو

عملي نقوم به للكشف عن عملیتا الدعم إجراءهذا فصال عن ان الدعم عملیة تتلو فعل التقویم، فالتقویم 

)23(النقص المالحظ ثم تصف العالج الضروري.أوو التصحیح عن سبب الضعف 

ها في النقاط التالیة:یمكن حصر أخرىوظائف إلىإضافة

تطویر المردودیة العامة لمجموع تالمیذ القسم، و تقلیص فجوات الفروق الفردیة بینهم.-

ضمان فعالیة التعلیم عن طریق توظیف الوسائل و الطرائق المالئمة لمستوى و مجهود كل تلمیذ.-

إلىأصالالفئات االجتماعیة المحرومة عما یشعرون به من نقص یرجع أطفالتعویض -

.األسریةانتماءاتهم 

المراكز الثقافیة) في سد -األولیاء-خارج المدرسة ( الجمعیاتأطراففسح المجال لمساهمة - 

)24(وتجاوز العقبات التي تعترض تعلم التالمیذ.الثغرات،
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:مراحل ومجاالت الدعم التربويرابعا:
مراحله:-ا

بتشخیص المظاهر و السلوكات التي ستخضع یبدألمختلفة،  حیث اأنواعهفي إلیهاللدعم مراحل یستند 

و السلوكیة للدعم، ویجب  ان یكون كامال وشامال لجمیع مستویات الشخصیة المعرفیة و الوجدانیة

.أنواعهالحس حركیة، وهو یعتمد على المالحظة المستمرة وكذلك التقویم بمختلف 

الدعم، وذلك یرصد مظاهر القصور أسالیبإدخاللتي تتطلب ثم بعد ذلك یتم حصر المظاهر السلوكیة ا

و التعثر و النفور كصعوبة الفهم و انعدام الدافعیة و عدم القدرة على التركیز و االنتباه وتفرز طرائق 

التي نتج عنها التعثر، بناء على االماكانات المتوفرة.األسبابالدعم وفق 

اإلجراءاتم تسهم في تجاوز مختلف الثغرات ، ومن هذه عملیة الدعإجراءاتفضال عن ذلك فهناك 

العملیة: العمل على تجاوز التلقین و اللفظیة و اعتماد تقنیات التنشیط، وتكییف مراحل ومحتویات الدرس 

أمامخلق مواقف تعلیمیة وتذلیل الصعوبات وأخیرالمستویات الفصل، وتجاوز المواقف الوجدانیة السلبیة، 

.)25(عثرین في مواقف معینةتعلمین المتالم

المستعملة في الدعم كما یلي:األدواتو الوسائل و األنشطةو اإلجراءاتویمكن تحدید 

حیث یمكن التساؤل لماذا هذه النتائج ( السلبیة)؟ ویتم العمل على تشخیص ذلك من التشخیص:- 1

كات التقویم وتحلیل مضمونها.و الزیارات و المقابالت وشبكاالختباراتخالل اعتماد بعض الوسائل 

األنشطةوكیفیة تتم وضعیاتها ، و وأهدافهاحیث یتم عمل خطة للدعم و تحدید نمطها التخطیط:- 2

الداعمة.

خارجه.أویتم تنفیذ ما خطط له سواء داخل الفصل الدراسي آذاالنجاز:- 3

ومدى تقلص الفوارق بین مدى نجاعة ما خطط له في تجاوز الصعوبات و التعثرات،التقویم: - 4

)26(المنشودة.األهدافالمستوى الفعلي للتالمیذ وبین 



لدعم التربوي وأسالیبھ االفصل الثاني                                                

34

مجاالته:- ب

تنمیة السلوكات المتضمنة في جمیع المواد.-1

تنمیة القدرات المستعملة في جمیع المیادین.-2

تعلیم التفكیر عموما، و التفكیر العلمي بالخصوص.-3

التمكین من استخدام التكنولوجیة الحدیثة.-4

.اإلشكالیاتالتدریب على حل مختلف -5

من خاللها یجعل المتعلم أنشطةهذا ویمكن للمدرس المكلف بحصة الدعم ان یتناول في هذه المجاالت 

قادرا على:

كیفیة استغالل عملیة الدعم ما بكل تلقائیة.-

.األنشطةكیفیة تجاوز عدوانیته، و المساهمة االیجابیة في مختلف -

) ووصف ظاهرة ما انطالقا من رسم ما.اإلشارات( الرموز، فهم لغت متعددة مثل:-

تحلیلي.ط، مخطف، تعریحفظ قانون ما، معادلة-

دقائق وبتركیز، دون ان یقاطع المدرس.5عرض لمدةإلىاالستماع -

ماهو غامض، مما یعرض فیها.تحدید ووصف في أي مادة ماهو مفهوم و-

، احترام التعلیمات، التحقق من النتائج، ستراتیجیةإإعدادكیفیة استخراج المعلومات الهادفة، -

وتوظیف هذه المسائل في المیدان المدرسي و العائلي و االجتماعي.

التوزیع المتقن لوقته.-

)27(حل تمرین.أوالقیام بواجب منزل، أوتقدیم عمل أوالتعامل مع مصنفات - 
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الدعم التربوي:أشكالخامسا:

:أشكالهأهمالمراد تحقیقها، ومن األهدافباختالف الدعمأشكالتختلف 

المراجعة ضمن المحروسة،االستدراك، الدروس في:و المتمثل (داخل المدرسة)الدعم النظامي: -1

، ویتم بواسطة:أفواج

أسبابالكشف عن إلى( العیادیة) و هي حوار مع التلمیذ متدرج االسئلة یهدف اإلكلینیكیةالمقابالت - 

وذلك بالتعرف على واقعه االجتماعي.، الدراسيالتأخرو التعثر

الدروس التعویضیة، وذلك باعادة تدریس بعض المواضیع المقررة التي تخلف عنها بعض التالمیذ - 

تعذر على البعض استیعابها.أوبسبب الغیاب، 

- العد-ابةالكت- : القراءةاألساسیةالتركیز في كل حصة من الحصص على مهارة من المهارات - 

في:كما یتمثل الدعم النظامي و تخصیصها في كل مرة لمجموعة معینة من التالمیذ.

الذي یتم عادة بعد تراكم عدد من المعارف و الخبرات، أي بعد تقدیم سلسلة من الدعم المرحلي: -ا

اء عناصر برنامج الدروس في مرحلة دراسیة معینة ، وهو یستلزم تخطیطا محكما، وهو یساعد على انتق

الحاالت المتعثرة وهي المستهدفة، ثم یعمق فعالیات التالمیذ ویطور وینمي أوالتدعیمي وظیفي، یخدم 

)28(فهمهم.

بعد التقویم التشخیصي الذي یجرى في بدایة كل سنة دراسیة، وعلى یأتيوهو الذي : األوليالدعم - ب

میذ الذین یحتاجون حصص االستدراك على ان تكون یوزع التالمیذ، كما یسمح بتحدید فئة التالإثره

المفاهیم المقترحة من المكتسبات القاعدیة السابقة التي لها دور في تعضید المكتسبات الالحقة .

ویكون ب:الدعم الداخلي: (داخل القسم) - 2

الثغرات التي سریعة ودقیقة تكون منطلقا لتثبیت المعلومات، وسد أسئلةعن باإلجابةمطالبة التلمیذ - 

.اإلجاباتتظهر من خالل 
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المناقشة و الحوار.أثناءالشافیة للتساؤالت التي تظهر اإلجاباتتقدیم الحلول الناجعة للنقائص، و - 

المناسبة،األنشطةللمشاركة في بعض أمامهمالمجال بإفساحالتركیز على التالمیذ الضعاف - 

فقرات للقراءة).- رسوم بیانیة- اسئلة-لهم ( تمارینالمهیأةو 

تالمیذ القسم أكثرالتكویني انه تعذر على مالتقییاعادة تدریس مقطع من مقاطع الدرس تبین من خالل - 

استیعابه.أوفهمه 

ویتمثل الدعم الداخلي في:

التي یتضمنها الدرس، وتعیین الثغراتاألنشطةالذي یقوم على تتبع العملیات و الدعم الفوري:-ا

بشكل وأحیاناو التعثرات التي تعترض المتعلمین خالل تطبیقها فورا، لدعمها بشكل صریح ومباشر ، 

والتكرار و التوضیح ةداكاإلع، آليالمدرس بشكل إلیهاجا التي یلاألنشطةضمني یتمثل عادة في مجموع 

و التشخیص و التصحیح.

أثناءد الثغرات التي تالحظ على بعض التالمیذ سإلىالذي یهدف الدعم المتواصل( التكویني): - ب

الحصة ( زیادة التوضیح، تبسیط المفاهیم، استغالل أثناءالتقویم أدواتمقاطع سیرورة الدرس ، بواسطة 

حصص االستدراك انطالقا من إلىیلجا التأثیرلم یتمكن المدرس من الفضاء على عوامل إذاوالوسائل) 

)29(.اإلدراكذ العاجزة عن الفهم و جدول توضیحي لفئة التالمی

ویتم بواسطة:،و المتمثل في : الدروس الخصوصیة الدعم التكمیلي : (خارج المدرسة)- 3

مطالبة المتعلم بحفظ بعض النصوص المقررة و الهدف من هذا تنمیة قاموسه اللغوي.- 

المتعلم للمواضیع التي سبقت مطالبته االجابة عن االسئلة المحددة قصد التعرف على مدى استیعاب - 

الواجبات المنزلیة).- دراستها( الفروض

غیر مباشرة بالبرنامج.أوكتاب له عالقة مباشرة أودراسة جزء معین من موضوع أوتلخیص - 

ودراسة -اإلمالءو - النحو و الصرف-القیام ببعض التطبیقات للقوانین و القواعد العلمیة ( ریاضیات- 

)30(الوسط).



لدعم التربوي وأسالیبھ االفصل الثاني                                                

37

ویتمثل الدعم التكمیلي في:

تكمیلیة ذات أنشطة–وممارسات خارج الفصل أنشطةالذي یتشكل مما یقدم من الدعم الخارجي: -ا

التقویة .أنشطةومن وحدات اخرى، في شكل دروس خاصة أوصلة بمحتوى الدرس 

الدعم التربوي:سادسا: أسالیب

االستدراك: - 1

تعریف االستدراك:-ا

االلتحاق وي:ان كلمتي االستدراك و التدارك في اللغة العربیة ثالث معان هي:معناه اللغ

و النجدة.اإلغاثةبالصواب،الخطأإتباع،االستحقاقأو

یجدون صعوبة في سد النقص المالحظ عند فئة التالمیذ الذینویراد به ، إصالحهو الخطأوهو تدارك 

)31(التكیف العلمي.

. ویتمثل االستدراك في األساسیةتدعیمي خاص بالمواد إضافينشاط :بأنهاالستدراك تربویا و یعرف

توجد في توقیت االستاذ.إنماوتوجد ضمن توقیت التلمیذ، حصة ال

في فهم الدروس دون بقیة التأخرو المستفیدون من هذه الحصة هم التالمیذ الذین یبدو علیهم بعض 

العجز المتوقف عن الفهم ومسایرة أوالطارئالتأخرفي فهم الدروس) التأخرا ( زمالئهم. و المقصود بهذ

المشاكل أوالمرض أوغیر عادیة مثل: التغیب أحوالأوكان  ناتجا عن ظروف خاصة، القسم، هو ما

یست على نفسیة التلمیذ ونشاطه الدراسي.وعلیه فان هذه الحصة االستدراكیة لآثارهاالعائلیة التي تنقلب 

لیست تعلیما أنهاأدقبعبارة وتربویا.أوضعفا تكوینیا أوالتالمیذ الذین یعانون تخلفا عقلیا إلىموجهة 

)32(مكیفا.

نهایتها. وتنظم حصص إلىكما انه هو جزء من عملیة الدعم ، التي ینهض بها المدرس منذ بدایة السنة 

ثانوي ثم تتناقص في السنة األولىثف في السنة االستدراك في كل مستویات وشعب التعلیم الثانوي وتك
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الثانیة، فالثالثة بعكس حصص الدعم التي تكثف في السنة الثالثة ثانوي، وتكون متناقصة من السنة 

)33(.األولىإلىالثانیة 

: "العمل على التخفیف من بأنه" : االستدراك في المجال التربوي le petit larousseیعرف قاموس "

".آخروتصحیح فارق قد یحصل بین تلمیذ أواألخطاءأوئص حدة النقا

إلىعملیة تربویة بیداغوجیة ذات طابع عالجي فردي ، تهدف بأنهاالستدراك :" أیضاكما یعرف 

و هي )34(تذلیل الصعوبات المشخصة لدى بعض التالمیذ و معالجة الثغرات الطارئة في دراستهم" 

التوقیت الرسمي و تشمل فئة التالمیذ الذین یظهرون ضعفا في تقدم خارج إضافیةعبارة عن حصص 

في التخصص مثال في مرحلة التعلیم الثانوي تكون موجهة األساسیةمواد معینة و خاصة في المواد 

: إلىلتالمیذ الجذع المشترك و تهدف هذه الحصص أكثر

التالمیذ.تذلیل الصعوبات الدراسیة و معالجة الثغرات الطارئة في تحصیل بعض -

القضاء على تباین المستوى في القسم الواحد و بذلك یتم تسییر مهمة االستاذ التربوي .-

المدرسي.اإلخفاقالتقلیل من ظاهرة التسرب و الرسوب و تقلیص -

)35(تحسین المستوى و رفع مردودیة التعلیم.-

المحددة بعد اآلجالسي في ان هذا العمل التربوي و البیداغوجي یسمح للمتعلم بمتابعة نشاطه المدر 

ما یقوم به أنإلىاإلشارةالسهو. وتجدر أوعدم التركیز، أوفاته بفعل غیاب مرض، استدراك ما

یعید تعلم هذه المعارف، بقدر أوالمدرس خالل حصة االستدراك ال یعني مطالبة المتعلم ان یتعلم 

ب معارف جدیدة.هذه العملیة تتطلب توفیر ماهو العمل على جعل المتعلم متقنا لها، ومستعدا الكتسا

الوسائل الضروریة الالزمة لها لیجنب هؤالء فشال محتمال.

هذا وینبغي ان تسند مهمة االستدراك للمدرسین الذین یدرسون هؤالء المعنیین به، كونهم تعاملوا معهم 

)36(داخل القسم وشخصوا نقائصهم.
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التعریف اإلجرائي لالستدراك:-

ربویة توجه لمن هم في حاجة إلى عون، ویمكن أن تكون هذه المساعدة من طرف مدرس هو عملیة ت

على أن یكون هؤالء أعلى مستوى من المعني بعملیة العون.صدیق،أو أخ أو 

التالمیذ المعنیون باالستدراك :- ب

ربویة،یتم على و المساعدة التالتقویة،إلىاالستدراك أي إلىان اختیار التالمیذ الذین هم في حاجة 

التقییم  الدقیق، و المراقبة المستمرة، والشك ان المربي الجدیر بالوصف هو الذي تكون لدیه أساس- 

معرفة دقیقة بمستوى قسمه وفكرة واضحة عن مدى فعالیة تعلیمه، وتحسین مستوى تالمیذه، وال 

أنشطةالشفویة خالل تدریس وأیتسنى له هذا اال بواسطة االسئلة االختباریة، و التمارین التطبیقیة 

الملفات الدراسیة المقررة.

ویتبلور هذا التقییم و المراقبة في حصص تقییم الملفات المدروسة فتنظم حصص االستدراك في كل 

ثانوي ثم تتناقص في السنة الثانیة فالثالثة، بعكس حصص الدعم األولىالتعلیم الثانوي و تكثف في السنة 

األولویةثانوي، و تعطى فاألولىفي التناقص في السنة الثانیة  تأخذالثالثة ثانوي و التي تكثف في السنة 

:أهمهالعدة اعتبارات 

في مرحلة التعلیم الثانوي.األساسیةالقاعدة أنها-*

في المستوى التحصیلي و المعرفي لدى التالمیذ القادمین من - األحیانفي غالب –وجود تباین -*

.اكمالیات مختلفة

شعب السنة الثانیة.إلىباعتبارها مصیریة في تحدید ملمح  توجیه التالمیذ األولىخصوصیة السنة -*

ثانوي وذلك بتوزیع مجموعة من األولىفي السنة األسبوعیةالموجهة األعمالكما تخصص حصص 

و اعى فیها التنوع( الفروض الفجائیة المحروسة) التي یر أوالتمارین التطبیقیة ( الواجبات المنزلیة) 

نصف الشهر حسب أواألسبوعالشمولیة و المراقبة الدقیقة للمعلومات التي تلقاها التالمیذ خالل 

المحاور المقررة.
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قائمة إعدادتفحص هذه المحاوالت الكتابیة، وتصحح بدقة وعنایة وعلى ضوء النتائج المستخلصة یتم 

)37(االستدراك.إلىالتالمیذ الذین یحتاجون 

التشخیص، وصف الفحص،هي: فان تعیین التالمیذ المستدركین یتم بثالث مراحل أوضحبعبارة و

التشخیص أماالعالج، حیث یتمثل الفحص في المراقبة الیومیة للتالمیذ، وتقییمهم كتابیا وشفهیا...، 

وصف العالج:هو حصة و،مواطن الضعف...إبرازو، اإلجاباتالتنقیط و تصنیف فیمثل في

القسم.فيبزمالئهمالمتأخرینإللحاقاإلجرائیةأهدافهاتحدد عنایة واالستدراك التي تحصر بدقة و

الشعب المعنیة:

، األجنبیةعلى المواد التالیة: اللغة العربیة، الریاضیات، اللغات األولىكما یتم التركیز في السنة -

ق خصوصیات كل مؤسسة، و كل بحجم ساعي اقل وفأخرىأساسیةمواد إلىو یمكن توسیعها 

جذع مشترك و تبعا للحاالت المشخصة، مع مراعاة عدد الساعات السنوي المخصص للمؤسسة، 

)38(التي تمیز ملمح كل شعبة.األساسیةالسنتین الثانیة والثالثة فتخصص للمواد أما

:في االستدراكالتربويالتاطیر-ج

قسم واحد، إلىكان تالمیذ المجموعة ینتمون إذاقسم الأستاذإلىحصة االستدراك إسنادیستحسن 

فیه مدیر یأنسلكونه المشخص االول لمواطن الضعف و الكاشف عن النقائص، شریطة ان 

إلىالمؤسسة القدرة و الكفاءة على حسن استغالل هذه الحصة. وفیما عدا ذلك تستند الحصة 

التي یدرسونها، و في كلتا الحالتین باألقسامقید ذوي الكفاءة و االستعداد و الجدیة دون التاألساتذة

في حدود التنظیم الجاري به العمل،لألساتذةتمنح إضافیةتعتبر حصص االستدراك كساعات 

، بعكس حصص الدعم التي یمكن ان تدرج في األسبوعينصابهم إكمالبغرض إلیهمو ال تسند 

باعتبارها حصص تقویة.أخرىأقسامأوأقسامهمفي للقیام بها األساتذةلبعض األسبوعيالتوقیت 
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تطبیق االستدراك:-د

تعد المؤسسة مشروع برنامج لالستدراك بناء على عملیة التشخیص وتقدمه للمصالح المعنیة بمفتشیة 

و المتابعة) بحیث یتضمن هذا المشروع لإلعالممحافظة الجزائر الكبرى ومدیریات التربیة( أكادیمیة

:أعالهالمذكور 319من المنشور رقم 2و1التالیة تبعا لترتیبات الفقرة النقاط

المسطرة.األهداف–المواد المعنیة باالستدراك -

تقدیر عدد ساعات االستدراك المخصصة لكل مادة في الفصل الدراسي.-

تقدیر عدد التالمیذ المستفیدین حسب المستوى و الشعبة.-

ر حصص االستدراك حسب المادة.المعنیین بتاطیاألساتذةقائمة -

محافظة الجزائر الكبرى أكادیمیةالمصالح المعنیة بمفتشیة إلىترسل هذه الجداول  في نسختین و 

إلى( نسخة تبقى على مستوى المصالح المعنیة و النسخة الثانیة تعاد للتأشیرةومدیریات التربیة 

المؤسسة) لتسدید المستحقات المالیة للمعنیین.

إعدادذه المصالح بحوصلة المعطیات و المعلومات المقدمة من المیدان في نهایة الثالثي من اجل تقوم ه

حصیلة والئیة لساعات االستدراك المنجزة فعال، توجه  نسخة  من هذه الحصیلة الوالئیة مرفوقة بتقریر 

)39(مدیریة التعلیم الثانوي العام.إلى

ضمن توقیت األسبوعتالمیذ وهي ساعة في 10إلى7لى تمثل حصة االستدراك داخل القسم، عكما 

مع أوالموالي مع المجموعة نفسها ، األسبوعفي تستأنفعلى ان األسابیعاالستاذ وتستمر طیلة 

ان یتم مجموعة اخرى، وهذا حتى یتحسن المستوى تدریجیا وتعالج ظاهرة التخلف و النقص، ویمكن

الوالدین وتوجیه إشرافمنزلیة تحت بأعمالالمیذ المستدركون القیام االستدراك خارج القسم حیث یكلف الت

یجب انجازه من استظهار، و مراجعة وانجاز تمارین معینة دقیقة حول مابإرشاداتاالستاذ الذي یزودهم 
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المنجزة في المنزل ویصححها بدقة حتى تتحقق األعمال، وهذا االخیر أي االستاذ علیه ان یراقب هذه 

)40(المنشودة من هذه الحصص العالجیة...الغایة

تذلیل الصعوبات إلىتهدف جي فردي،االستدراك عملیة تربویة و بیداغوجیة ذات طابع عالأنبما إذن

المشخصة لدى بعض التالمیذ و معالجة الثغرات الطارئة في دراستهم نتیجة حاالت ظرفیة مروا بها ، فان 

حسب الحاجة التربویة الملحة و لمجموعات من إنماقسم كله و حصص االستدراك ال تنظم لتالمیذ ال

تالمیذ.10إلى05التالمیذ  الذین یتشابه ملمح نقائصهم المشخصة، و یتراوح عددهم مابین 

االستدراك في نهایة السنة إلىالمواد بعملیة التشخیص و تحدید عدد التالمیذ المحتاجین أساتذةیقوم 

االول من السنة الدراسیة الموالیة، و تبقى عملیة التشخیص مستمرة و العالج خالل الفصلأوالدراسیة 

مهمة تشكیل مجموعات التالمیذ و تحدید عددها و مدة العالج و عدد أمافوریا لمنع تراكم النقائص، 

و یسهر على األولویاتو األهدافالمجلس التنسیقي للمواد الذي یحدد إلىالساعات الالزم لها فتسند 

)41(تحقیقها.

االستدراك:أهمیة-ه

ایجابیا في المردود التربويتأثیرافئة من التالمیذ وتؤثر إنقاذان الحصص االستدراكیة مفیدة في 

المدرسة وهو تكافؤ الفرص وتساوي مبادئأهممن مبدأو المدرسي وتساهم في تحقیق االنسجام، وتسجل 

المسطرة .وعلى االستاذ ان األهدافإلىالتربوي الواحد للوصول الحظوظ في القسم الواحد وفي الفوج

و التبلیغ ومتابعة مستوى اإلعدادیستحقه من العنایة والدقة في یولي هذا النشاط التربوي المهم ما

المستدركین...
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الستدراك:الجانب التنظیمي و المالي ل- و

ینبغي على رئیس 319هذه الفقرة من المنشور رقم ورد في محتوىماإلىفإضافةالجانب التنظیمي أما

المؤسسة ان یخطط لعملیة االستدراك بكل دقة وعنایة منذ البدایة أي عند جداول التوقیت الخاصة 

الذین تسند لهم حصص االستدراك مع التذكیر بان ساعات االستدراك ال تدرج ضمن التقریر باألساتذة

العام لتسییر المؤسسة.

یجب العمل أعالهمن المنشور الوزاري المذكور 2و1تضمنته الفقرة زیادة على ماالمالي فالجانبأما

، المتعلق بمهام التدریس 1998فبرایر8المؤرخ في 46- 98المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي بأحكام

افریل 6المؤرخ في 29و التكوین باعتبارها عمال ثانویا وكذا التدابیر التي تضمنها المنشور الوزاري رقم

1998.)42(

توقیتهم أدواالذین لألساتذةإسنادها، وذلك في حالة إضافیةبحیث تعتبر حصص االستدراك كساعات 

و التنظیمیة القانونیةبعین االعتبار اإلجراءاتاألخذیا، مع الكمال المنصوص علیه قانوناألسبوعي

تعداد التالمیذ المنصب االول) مثال:المتعلقة بالتخفیضات و الزیادات في التوقیت ( 

.إضافیتینساعة استدراك) یعوض االستاذ عن ساعتین 2ساعة +18: ( األولىالحالة -

ساعة استندت لهذا 16ساعة، وبعد التخفیفات یصبح 18الحالة الثانیة: التوقیت المطلوب -

.إضافیتین) ساعتین 02(أساس) ساعتین استدراك فان تعویض المعنى یتم على 02االستاذ(

القانوني المعمول به .األسبوعيالذین یؤدون توقیتهم لألساتذةحصص االستدراك إسنادویمكن 

سا استدراك).4سا+15سا استدراك) ال ینجم عنه أي تعویض وفي حالة وجود (3سا+15مثال: (

فقط.إضافیةساعة 1فان یعوض ب

ریق حصص الدعم التي ال یترتب عنها أي عن طأیضایكون لألساتذةاألسبوعيكما ان تكملة النصاب 

)43(اثر مالي.
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متابعة وتقییم حصص االستدراك: -ي

الفریق االدراي و التربوي للمؤسسة معنیون بالمتابعةأعضاءكل هم المعنیون بالمتابعة و التقییمان- 

و التقییم تحت المسؤولیة المباشرة لمدیر المؤسسة.

وین.كل مفتشي التربیة و التك- 

و توزع علیهم المهام كالتالي: 

مستشار التوجیه المدرسي الذي یتولى متابعتها و تقییمهاإلىتسند مهمة التكفل بعملیة االستدراك - 

مدیر المؤسسة و نائب المدیر للدراسات، ان وجد، و یساهم في هذا إشرافو یمارس هذه المسؤولیة تحت 

بإعالمفها و تشكیل مجموعات االستدراك و تقویمها و یتكفل ، في تشخیص النقائص و تصنیاإلطار

حصص االستدراك في تحسین المستوى.بأهمیةأولیائهمو توعیة التالمیذ و 

یسهر االستاذ مسؤول المادة على سیر عملیة االستدراك و تنسیق الجهود في مادته ویحرص على تنفیذ - 

مدیر إشرافو یعقد جلسة تنسیقیة في كل شهر تحت المسطرة األهدافالخطة المبرمجة و تحقیق 

المكلفون األساتذةنائب المدیر للدراسات و بحضور مستشار التوجیه المدرسي، یقدم فیها أوالمؤسسة 

عدة مجموعات و ذلك أوالنهائي لكل عملیة تخص مجموعة أوبحصص االستدراك التقییم المرحلي 

بإعدادالمسطرة . ویقوم باألهدافعات المحدد لكل عملیة و بمقارنة عدد الحصص المنجزة بعدد السا

مفتش المادة للمتابعة( في كشف دوري).إلىتقریر تقییمي في نهایة كل ثالثي ترسل نسخة منه 

یقوم مدیر المؤسسة بالدور الرئیسي في تنظیم و متابعة و تقییم عملیة االستدراك، و یساعده في ذلك - 

هذه العملیة عن طریق بإنجاحهو ( أي مدیر) یحرص على توفیر الشروط الكفیلة نائب المدیر للدراسات ف

االستدراك و تكثیف الزیارات بأهمیةأولیائهمتنشیط المجالس التنسیقیة للمواد و توعیة التالمیذ و 

. كما األساتذةلمجموعات االستدراك لالطالع على النتائج المحصل علیها و تذلیل الصعوبات و توجیه 

مدیریة التربیة للوالیة ( مصلحة إلىتقریر تقییمي في نهایة كل ثالثي ترسل نسخة منه بإعدادیقوم 
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حصیلة والئیة، وتقریر تقییمي لهذه العملیة تحول إعدادالدراسة و االمتحانات) التي تتولى على ضوء ذلك 

)44(مدیریة التعلیم الثانوي العام.إلىنسخة منه 

الدروس الخصوصیة:-2

:تعریفها-ا

لفكرة الدرس الخصوصي عن البعض في خاطئالحیط: " هناك فهم أبویقول االستاذ عبد المنعم 

الظن أحسناآلخرالطالب لن ینجح بال درس خصوصي، و البعض أنیعتقدون أنهمالمخیم ذلك 

."في مسالة الدرس الخصوصي واعتبره مكمال لدور المدرسة

الدرس أنالطالب وأهلاعتقد الطالب فإذاضارا وٕامافیدا مإماو الدرس الخصوصي یكون 

أذهانالذي سیطر على األمرو صراحة هذا هو خاطئالخصوصي بدیال عن المدرسة فان هذا فهم 

خصوصي مستغنیا عن الدرس الطلبة و الكارثة الكبرى تقع حین یعتمد الطالب على الدرس ال

من غیره النظامي.أكثردة نا منه ان الدرس الخصوصي ذو فائالنظامي ظ

انه حل أساسعلى أفكارهفمنهم من یصیغ آلخرومفهوم الدرس الخصوصي مختلف من طالب 

الدراسة الجدیة في حصة الدرس أساسیستغله للمشاغبة في الحصة النظامیة على وآخرللوظیفة 

الدرس الخصوصي هو أصلبكامل معانیه ذلك الن الخطأالخصوصي و التعلم و الفهم وهذا هو 

عبارة عن حصة لالستدراك تناقش فیها النقاط المبهمة و الغیر مفهومة خالل الحصة النظامیة في 

ما یكون قد استعصي علیه في المدرسة.أوالفهم   إلیصالمحاولة 

وهي "الدروس التي تعتمد الستحصال درجة نجاح للتالمیذ إلى مرحلة دراسیة أعلى، و هي تنظم 

وقت الرسمي للدراسة تحت المسؤولیة  الكاملة لمدیر المؤسسة مقابل مبلغ مالي یدفعه أولیاء خارج ال

)45(التالمیذ كل شهر" .
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الدعم الذي یتوفر خارج المجال الرسمي للتمدرسأشكالالخصوصیة هي شكل من الدروسفإذن

كمراكز اصةمنتظم كما یحدث في مدارس ومؤسسات خإطارفي إمابمقابل مادي معین. وهي 

مع تالمیذ من مستوى األساتذةفي اطر غیر منتظم كتلك التي یقوم بها بعض أواللغات مثال، 

نتیجة لعدة األخیرةقد برزت في السنوات .التقویةأووغالبا ما یطلق علیها حصص المراجعة معین

فاء بحصص الدوام الدعم التربوي داخل المؤسسات التعلیمیة واالكتالفشل في تطبیقأهمهاعوامل 

.القیام بهاإمكانیةلعدم الرسمي

التعریف اإلجرائي للدروس الخصوصیة:-

هي عملیة تربویة تهدف إلى تمكین التلمیذ من فهم ما عجز عن استیعابه داخل القسم وتقویته في 

المواد التي یعاني من ضعف فیها خاصة العلمیة منها.

صیة في الجزائر:القانوني للدروس الخصو اإلطار- ب

308قبل المنشور رقم 07/02/2003المؤرخ في 1157صدر منشور تابع لوزارة التربیة رقم 

، و المعنون ب: " توضیح بشان الدروس الخصوصیة"16/04/2004/وت/و/اع الذي جاء في 

ینص على:الجزائر ومدیري التربیة للوالیات، وهو ماأكادیمیةمفتش إلىو الموجه 

 إلىان هذه الدروس ممنوعة منعا باتا عندما تخص مجموعة من التالمیذ المحتاجین فعلیا على

یستفیدون منها بسبب الفقر و العوز.دروس الدعم التربوي و ال

 االستدراك.إطاردروس الدعم الموجه لكافة التالمیذ، دون تمییز یدخل في

للفئة المحرومة من تالمیذنا.اقصاءاالعمل على تشجیع تلك التي تعتبر استغالال وتهمیشا و

: ان هذا النص یمنع الدروس الخصوصیة في المؤسسات التربویة عندما األولىالمالحظ على الفقرة 

النص القانوني في إسقاطیكون هناك تهمیش الفئة التي ال تستطیع دفع المقابل المالي، لكن عند 

غیر أودروس خصوصیة سواءا كانوا قادرین ونیأخذالواقع القانوني، نالحظ ان جمیع التالمیذ 

مقابل یأخذونالذین أولئكقادرین، وهنا نلمس نوع من استغالل هذا النص القانوني وتوجیهه لصالح 
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مادي من قبل التالمیذ طالما انه ال یوجد فئة محرومة غیر قادرة على دفع ذلك المقابل، والكل 

دروس خصوصیة.یأخذون

االستدراك إطارتضعها في السمة التي تمتاز بها الدروس الخصوصیة وتزیل2و1في الفقرة 

لرفع المستوى المعرفي.تشجیعا

من االستدراك اآلخرالوجه أوو المالحظ في الواقع ان الدروس الخصوصیة هي نوع من االستدراك 

اب مسؤولي المؤسسات التعلیمیة و التربویة هو فتح ببإشرافحصص استدراك إعطاءوفرصة 

استدراك وأصبحالذي وجد صدى وفاعلیة داخل هاته المؤسسات، األمردروس خصوصیة إلعطاء

بمقابل مالي.

لذلك نلمس في هذا القانون انه ال یتضمن صبغة رسمیة تمنع الدروس الخصوصیة منعا باتا تحت 

مجال لهذا من اجل رفع المستوى التعلیمي كي ال نفتح أي أوأي شعار سواء كان قصد االستدراك 

الحد من أوكان الهدف هو رفع المستوى التحصیلي والتقلیل إذاوالنوع من التعلیم ان صح التعبیر 

لن نضیف ساعات رسمیة في البرنامج الدراسي األفضلالدراسي الذي یعاني منه تالمیذتنا و التأخر

س اذا كانت سنة دراسة تحجیم الدرو إلىإضافةوتمارین بأمثلةعلى تدعیم الدروس األساتذةوحث 

)46(تحفیزات مادیة و فترات تربص تقلل من دافعهم لالستغالل.األساتذةواحدة ال تكفي مع منح 

:هاخصائص-ج

به أعطیتتكون بنفس الطریقة و النظام الذي أنبمعنى آلیةال تكون الدروس الخصوصیة -

و التنظیم الجدید للمعلومات، كما المادة فان هذا ما یساعد على ملل التلمیذ ویغفل شرطا هاما ه

القوة في أوال تبین للتلمیذ و ال للمدرس نقاط الضعف األصلیةان المراجعة المماثلة للمراجعة  

كل درس اال ضرب من أولفهم التلمیذ لما حصل علیه من معلومات ، وما المراجعة في 
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منه الربط بین المعلومات الغرض إذضروب دروس المراجعة و المصغر بما یتناسب مع الدرس، 

السابقة و الالحقة.

لذلك: األوقاتوانسب إلیهاتكون هذه الدروس في الوقت المناسب الذي یحتاج فیه التلمیذ -

كانت الحالة ستضیق على الدرس واحد.اذا ما-1

كل مرحلة من مراحل الدرس.آخرهو -2

كانت الوحدة هي عدة دروس في موضوع واحد .ماإذاو-3

المراجعة لها هو عقب أوقاتاذا كانت الوحدة موضوعا من الموضوعات انسب فان انسب -4

)47(االنتهاء من هذه الوحدة.

إلىالمراجعة هو مجرد العودة هو مجرد العودة أواإلعادةیجب ان ال یشعر التلمیذ بان درس - 

خاطفة.ةسترجاعیاان الدرس سوف یقتصر على مجرد اسئلة أوما سبق دون تفكیر، 

:أنواعها-د

: الدروس الخصوصیة المنزلیة: ( الغیر نظامیة)- 1

استقبال أوالتلمیذ حیث یكون لكل منهما استعداد التنقل أواألستاذمنزل إماتكون داخل المنزل، 

البعض منها، ویشهد هذا النوع أوبمنزله، وتكون هذه الدروس شاملة لكل المواد الدراسیة اآلخر

.األساتذةوعا وانتشارا كبیرین، حیث تعتبر طریقة سهلة لدى العدید من شی

هذا النوع یكون الدروس الخصوصیة داخل المدارس ومراكز التعلیم المختلفة: ( النظامیة):- 2

ویطلق على هذا النوع اسم" األساتذةالسنة الدراسیة ، ویضم مجموعة من أثناءنشاطا أكثر

هذه المراكز التعلیمیة بحي تصبح أوتهافت الطلبة على هذه المدارس مجموعات التقویة"ویكون 

سعي بعض إلىإضافة، أحیاناشهرین أوقبل بدء العام الدراسي بشهر اإلعدادكاملة األماكن

كمدرسین خصوصیین في ملصقات یتم توزیعها في الشوارع ولصقها أنفسهمعن لإلعالناألساتذة

امة.العاألماكنعلى المحطات  و 
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:الدروس الخصوصیة عبر االنترنت- 3

مما أبنائهمعلى الدروس الخصوصیة لضمان تفوق األسرالكبیر من جانب العدید من اإلقبالبسبب 

االنترنت عن طریق اتصالهم شبكةسمح لبعض المدرسین و الشركات من طرح خدماتها على 

جا خاصا مصمما لتلقي الدروس المباشر مع التالمیذ، وتوفر بعض المواقع للمشتركین برنام

المحادثة الصوتیة بین إمكانیةأهمهاالخصوصیة على الشبكة تتوفر بهذا البرنامج عدة عناصر 

استخدام هذا البرنامج كلوحة یقوم المدرس بشرح المعلومات المختلفة إلىباإلضافةالمدرس و التلمیذ 

علیها لیشاهدها التلمیذ على جهازه الخاص مباشرة.

وحل المسائل المطروحة من قبل المدرس، و البرنامج مصمم أسئلتهبطرح أیضایقوم التلمیذ كما 

جنب مع إلىبصورة تؤمن انسیاب المعلومات بصورة سهلة وكان المعلم و التلمیذ یجلسان جنبا 

المرحلة إلىویستفید من خدمات هذه المواقع الطالب من المرحلة االبتدائیة ، البعضبعضهما 

المواقع موقع أشهریختارهم بنفسه ومن بین أساتذةویة، كما یمكن للطالب المفاضلة بین عدة الثان

)48(اون الین" الذي یضمن الدروس بثالث لغات : الفرنسیة، االنجلیزیة، و العربیة.أستاذ"

شروط المدرس الخصوصي:-ه

 الكیفیة التي ستزید من الكم.إلىعدم اهتمام المدرس بكم الحصص بل

 على المدرس بذل جهد كبیر حتى یضمن النجاح فعلیه سؤال المدرسین العاملین في سلك

التدریس و االستفادة من خبراتهم وان یذهب لحضور دورات في كیفیة التدریس و التعامل مع 

الطلبة.

 رصیدا إعطائهالعوامل التي تساهم في بناء قاعدة راسخة للمدرس و أهمكسب ثقة الطلبة من

كان قادرا على توصیل المعلومة بسالسة ووضوح، إذایأتي، وكسب الثقة اإلقبالرة و من الشه

و التلقائیة.شخصیته التي یجب ان تتمیز بالحضور القوي الممزوج بالمرح لىإإضافة
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 الدرایة التامة بمحتوى منهج المادة التي یدرسها الطلبة في مدارسهم النظامیة حتى یقوم المدرس

سیقدمه للطلبة.مابفهم 

سنة:" لیس كل 25من أكثرالریاضیات الذي یقدم الدروس الخصوصیة منذ أستاذیقول "حمدي راشد" 

شخص مؤهال لالستمرار في مهنة الدروس الخصوصیة ومن سیحكم علیهم بالمواصلة هم الطلبة الذین 

، فتمتعه بروح الفكاهة ثراأل:" شخصیة المدرس لها بالغ أضافوسیقدم لهم كل ما لدیه من خبرات.

بمادته وحبه للطلبة و التعرف على جوانب ضعفهم وتقدیم كل ماهو جدید إلمامهثقافته وإلىإضافة

المزیني": على ضرورة تحقیق أسامةونافع لهم سیزید من شعبیته ویكتب له القبول".من جانبه شدد "

)49(قابل نجاحه االقتصادي.الخریج الذي یزاول مهنة الدروس الخصوصیة نجاحا  علمیا م

سلبیات الدروس الخصوصیة:- و

من ایجابیاتها، ومن خالل دراستنا هذه سنحاول أكثریرى النقاد ان سلبیات الدروس الخصوصیة 

من نواحي مختلفة:إلیهاالتطرق 

 األسرةالناحیة االقتصادیة: اقتصاد:

صح أنالكمالیات إحدىإلىمؤخرا الظواهر الحدیثة التي تحولتإحدىتعتبر الدروس الخصوصیة 

و مما یؤثر سلبا على مخطط التنمیة الرسمیة حیث تشترك هياألسرةأموالالتعبیر التي تستنزف 

و الوجبات ،في سبیل الهواتف النقالةكاإلنفاقفي نقاط كثیرة فمثال األخرىالعدید من الظواهر 

.األسرةخار دخل وادأضعافالسریعة الجاهزة التي لها دورها في 

سلبیة على التلمیذآثار:

من الممكن ان ال یستفید التلمیذ من الدروس الخصوصیة بسبب طریقة المدرس الخصوصي و الذي 

ال ، وبالتالي یكون التلمیذ أممهمته التعلیمیة أدىیكون همه الوحید هو كسب المال ، و ال یهم ان 

تلقیه الدروس و یجهد عقله وجسمه، علما ثناءأفيإضابذل جهد ذهني إلىباإلضافةالخاسر الوحید، 

إلىللتحصیل العلمي الذي ال یصل أسبوعانأوأسبوعان بعض المواد الخاصة العلمیة ال یكفي لها 
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المجموعات للفائدة التي یجدونها فیها اال ان هذه ا% فقط وعلى الرغم من لجوء الطالب لهذ20

ال یسمح بدخول االمتحان، ووجود مواد اخرى بحاجة المراجعة تحتاج لوقت كافي الن الوقت

لالستذكار.

سلبیة على المدرس:آثار

تعمل نهارا في المدارس و الجامعات آالتإلىتكمن السلبیة عندما یتحول المعلمون و المعلمات 

ولیال في الدروس الخصوصیة و البرامج التدریبیة فال یجدون وقتا للراحة و المطالعة و التحضیر 

على األموالتحقیق مزید من األكبرعلى حیاتهم العلمیة ویصبح همهم اآلثارفتنعكس جمیع هذه 

صح –حساب العملیة  التعلیمیة. ووزارة التعلیم التقر بالدروس الخصوصیة أي انه یقوم بمخالفة ان 

روس ففي مصر تتم محكمة العدید من المدرسین وغلق العدید من المراكز الخاصة للد- التعبیر

الخصوصیة.

سلبیة على المجتمع:آثار

سلبیة على المجتمع واستنزاف موارده ثارآیرى المستشار "حسین عدلي" ان للدروس الخصوصیة 

البشریة، وتشابك العالقات االجتماعیة نظرا لعدم رسمیة هذه الدروس، وعدم وجود تخطیط محكم وقد 

وجود المؤسسات إلىلظاهرة وربما یتطور المرء ظهور طبقة جدیدة من المنتفعین من هذه اإلىیؤدي 

خاصة بتنظیم هذه العملیة.

ایجابیات الدروس الخصوصیة:-ي

مكمل لدور المدرسة ولیس بدیال لها ویساهم في مساعدة ألنه* یكون للدرس الخصوصي فائدة 

الطلبة على فهم القضایا التي یستعصى فهمها بشكل جید في المدرسة النظامیة.

الطلبة فرصة اخرى في الفهم واكتساب المهارات وتطویر القدرات.ءإعطا* 

بعیدا عن المدرسة.آخرینوأساتذةالطلبة في شبكة عالقات جدیدة مع زمالء إدماج* 
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* تدریب الطلبة على حل التمارین المختلفة خاصة في المواد العلمیة كالریاضیات و الفیزیاء

زادت قدرتهم على حل تمارین مختلفة.أكثررین تماأنجزواو العلوم، فكلما 

)50(.أفضلعلى الدروس هو لضمان المزید من الشرح و الحصول على مجموع اإلقبال* 

شروط نجاح الدرس الخصوصي:-ن

غیر مباشرة، و الدرس الخصوصي أونشاط في هذه الحیاة عوامل نجاح سواءا كانت مباشرة ألي

و تكون في صیغتهااألخیرةله بدوره شروط نجاح مع العلم ان هذه كغیره من نشاطات الحیاة 

طبقت دون مراعاة المصلحة الفردیة ومن بین هذه الشروط:إذامضمونها 

 الجانب النفسي الذي له بالغ إلىالدرس، مراعاة في ذلك إللقاءاختیار المكان والزمان المناسبان

لبة.هذه الدروس وكذلك تفاعل الطإنجاحفي األثر

 تنجح هذه الدروس في دورات جماعیة، ولیس على انفراد الن تفاعل المجموعة لیس كتفاعل الفرد

باألسئلة، وعدد  االسئلة المطروحة من قبل المجموعة یكون بطبیعة الحال اكبر مقارنة 

المطروحة من قبل الفرد حیث ان كم االسئلة المطروحة من طرف المجموعة تجعل المدرس على 

تامة بما ینقص الطلبة من فهم و التشجیع الذي یلقاه بسبب تجاوب الطلبة مع الدرس وذلك درایة

إلقاءتطویر طرق إلىمن خالل طرحهم االسئلة التي تعینه كذلك في المضي قدما و السعي 

الدروس ویكون الدرس ناجحا للمجموعة مقارنة بالفرد شرطة ان ال یزید عدد المشتركین في 

.أفرادالدرس عن خمسة

 الطلبة في یأخذهاوجوب تطابق بین مواضیع الدروس الخصوصیة مع مواضیع الدروس التي

المدارس النظامیة حتى یكون هناك تكامل ودعم االول للثاني.

یراتها ظي تحصیلها العلمي و الدراسي عن نضرورة فصل المدرس للمجموعات المتفوقة ف

من دروس خصوصیة ال ینطبق على الضعیف و من الضعیفة فما یتلقاه المتفوق أوالمتوسطة 

)51(فائدة هذه الدروس و تمیزها عن الحصة الدراسیة في المدرسة.تأتيهنا 
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: الدروس المحروسة:3

تعریفها: -ا

إلىعملیة بیداغوجیة تهدف بأنهاتعرف المذاكرة المحروسة و المراجعة المحروسة ، و أیضاوتسمى 

تعوید التالمیذ على إلىبهم وتحضیرهم لشهادة البكالوریا، كما تهدف تحسین مستوى التالمیذ وتدری

الهندسیة بطریقة صحیحة ویقوم بتنفیذ هذه العملیة األدواتمنهجیة الحل وتطبیق المهارات واستعمال 

،  وتتم اإلدماجالنهائیة و الذین لهم ساعات فائضة وموظفوا األقسامأساتذةخاصة األساتذةكل 

السید شرافإالعملیة بالتنسیق بین مدیر التربیة و مندوب تشغیل الشباب بالوالیة تحت هذهإجراءات

الوالي للتكفل بهذه العملیة .

المكان و المحیط في المناخ المحفز على بإیجادالدعم التي تسمح للتلمیذ أشكالكما تعتبر شكل من 

اللیة في العمل واكتساب مهارات على تنمیة سلوكه في اتجاه االستقأساساالنشاط الذي یرتكز 

االعتماد على النفس في مراجعة الدروس، انجاز الواجبات المدرسیة و التدریب على معالجة 

)52(تمكنه من تطویر كفاءاته في التعلم.إشكالیةوضعیات 

التعریف اإلجرائي للدروس المحروسة:-

وریا قصد تمكینهم من فنیات العمل في هي عملیة تربویة موجهة للتالمیذ خاصة تالمیذ أقسام البكال

مراجعة الدروس و انجاز الواجبات وهي منظمة في المؤسسات.

:أهمهاأهدافللدروس المحروسة عدة الدروس المحروسة:أهداف- ب

االمتحانات.أقسامالمنهجي لعمل التالمیذ في اإلطار* توفیر الظرف المادي و الجو الجماعي و 

المدرسیة.* تحسین النتائج 

الدراسة العادیة.أوقات* استغالل الهیاكل المدرسیة خارج 

* االستفادة من المناصب الممنوحة للقطاع.
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التقلیل من ظاهرة الدروس الخاصة التي تقدم خارج المؤسسات التعلیمیة.إلى* السعي 

المعنیون بالدروس المحروسة:-ج

ة ثانوي عام وتقني في جمیع الشعب.لتالمیذ السنة الثالث:األولىاألولویة-

.أساسيلتالمیذ السنة التاسعة الثانیة:األولویة-

المواد المعنیة:-د

.أجنبیة، لغات آدابریاضیات، فیزیاء، علوم طبیعیة، فلسفة ، التعلیم الثانوي:-

.نبیةأجریاضیات، تربیة تكنولوجیا، علوم طبیعیة،لغة عربیة، لغة :األساسيالتعلیم -

المخصصة للدروس المحروسة:األوقات- ه

).أمسیةساعات في كل 4إلى3مساء یومي االثنین و الخمیس ( من /

ساعتین).(بمعدلبعد التوقیت الیومي للدراسة /

الفراغ خالل الیوم.أوقاتاستغالل /

استغالل عطلتي الشتاء و الربیع./

.المؤسسةإمكانیاتسا، وهذا حسب 2إلىا س1تتراوح حصة الدروس المحروسة م حیث

و التربوي: اإلداريالتاطیر -*

رئیس المؤسسة وبمشاركة: نائب مدیر للدراسات، من طرف إداریاحیث تؤطر الدروس المحروسة 

مستشار التربیة، المقتصد ومساعدي التربیة.وفي حالة تجاوز النصاب القانوني المحدد للعمل، بسبب 

.األسبوعأیامالمهمة ، بمكن تعویض المعني بفترة راحة مقابل ذلك خالل القیام بهذه 

توظیف حاملي الشهادات الجامعیة في بینما یتم تاطیر الدروس المحروسة تربویا من خالل 

قبل التشغیل، طبقا لالتفاقیة عقود ماإطارفي األجنبیةو اللغات األدبیةاالختصاصات العلمیة، و 
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زارة التربیة الوطنیة ووزارة العمل و الحمایة االجتماعیة، لتاطیر الدروس المحروسة في المبرمة بین و 

لكل مؤطر.األسبوعساعة في 18المؤسسات التعلیمیة، بمعدل 

مسؤولي المواد من اجل:األساتذةیقوم المؤطرون المعنیون بالتنسیق مع 

* تدریب التالمیذ على منهجیة العمل.

ي معالجة المواضیع و تذلیل الصعوبات.* مساعدة التالمیذ ف

* التدخل عند الحاجة لتوضیح بعض المفاهیم في البرنامج المقرر.

أهمیةحول وأولیائهماالمتحانات أقسامواسعة لتالمیذ إعالمیةبحملة تقومالمؤسسة التعلیمیةكما ان

ذلك تسجیل التالمیذ الدروس المحروسة مع تحدید الفترات الزمنیة المخصصة لها، ویتم عقب 

)53(الراغبین.

تلمیذا في كل فوج 25إلى10بحیث یتراوح عدد التالمیذ بها مابین األفواجالمؤسسة تشكیل إدارةتتولى 

المتوفرة.اإلمكانیاتحسب 

.إقامتهمیمكن للتالمیذ التسجیل في المؤسسات القریبة من مقر 

:اإلشارةبناء على المعطیات التالیة وهذا على سبیل تقدر كل مدیریات التربیة احتیاجات كل مؤسسةو 

.أفواج3من ألقلمؤطر واحد - 

.أفواج9من ألقلمؤطران - 

.أفواج10من ألكثرثالثة مؤطرین - 

مدیري إلىأوكلتواعتبارا لما تقتضیه هذه العملیة من معاییر تربویة، فان دراسة ملفات المترشحین قد 

مندوبي تشغیل إلىلمقبولین حسب االختصاصات المرغوبة ، ثم تقدم هذه القوائم التربیة لتحدید قائمة ا

.اإلداریةاإلجراءاتإتمامالشباب بالوالیات من اجل 

)54(یوضع المعنیون تحت تصرف مدیریات التربیة لتعیینهم في المؤسسات التعلیمیة.
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:أفواج: المراجعة ضمن 4

تعریفها: -ا

* مفهـوم الفوج: 

" شخصیة معنویة لها غایة و تواجد و دینامیة، تختلف هذه الشخصیة عن مجموع أفرادها غیر الفوج 

أنها مقیدة بالعالقة التي تربط بینهم جمیعا " 

بینما عمل األفواج هو الوضعیة التي ینجز فیها التالمیذ أعماال مشتركة دون اإلشراف المباشر للمدرس.

افة أعضاء القسم، كما أنه أداة صالحة لتحقیق األهداف التعلیمیة وهو وسیلة ناجحة لتوفیر فرص تعلم لك

الخاصة.

نشاط جماعي یعني طوري التعلیم المتوسط و الثانوي ویهدف بأنها"أفواجالمراجعة ضمن و تعرف 

دعم التعاون و التكامل بین عناصر الفوج الواحد قصد التحفیز المتبادل، ذلك الن التالمیذ یتعلمون إلى

مع بعضهم البعض ، ویكون ذلك بالتعمق في بعض المفاهیم التعلمیة بطرائق تعتمد على تبادل أیضا

)55(."مختلفةإشكالیاتجهودهم من اجل حل تمارین ومسائل و معالجة وتضافرمكتسباتهم 

، تعتمد إمكانیاتهاتقررها المؤسسة حسب أوقاتفضاءات زمنیة مفتوحة، تنظم في بأنهاأیضاكما تعرف 

الفوج للتعمق في بعض المفاهیم التعلمیة أعضاءى العمل الجماعي قصد دعم التعاون و التكامل بین عل

)56(وحل المسائل و التمارین.

المكان و المحیط في المناخ المحفز على بإیجادي التي تسمح للتلمیذ تربو الدعم الأشكالوهي شكل من 

جاه االستقاللیة في العمل و اكتساب مهارات االعتماد على تنمیة سلوكه في اتأساساالنشاط الذي یرتكز 

الیةإشكو التدریب على معالجة وضعیات على النفس في مراجعة الدروس، انجاز الواجبات المدرسیة،

)57(تمكنه من تطویر كفاءاته في التعلم.
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:أفواجمراجعة ضمن لالتعریف اإلجرائي ل-

ل النهائیة قصد دعم التعاون بین أعضاء الفوج لحل هي عملیة بیداغوجیة موجهة لتالمیذ المراح

المسائل و التمارین و بعض المفاهیم العلمیة و األدبیة .

:أفواجالمعنیون بالمراجعة ضمن - ب

إن إعداد التالمیذ للتعاون في وضعیات عمل جماعي و لتحسین تصرفهم، یقتضي تخطیط وٕاعداد 

ة، بهدف وضع معاییر سلوكیة تؤخذ بعین االعتبار في برنامج تكوین خاص بتنمیة السلوكات التعاونی

هم:األولویاتحسب أفواجالتطبیق.و المعنیون بالمراجعة ضمن 

لتالمیذ السنة الثالثة ثانوي عام وتقني في جمیع الشعب.:األولىاألولویة-

.لتالمیذ السنة الرابعة متوسطالثانیة:األولویة-

المواد المعنیة:-ج

.أجنبیة، لغات آدابفلسفة،ریاضیات، فیزیاء، علوم طبیعیة، الثانوي:التعلیم -

.أجنبیةریاضیات، تربیة تكنولوجیا، علوم طبیعیة،لغة عربیة، لغة :التعلیم المتوسط-

:أفواجالمخصصة للمراجعة ضمن األوقات-د

).أمسیةي كل ساعات ف4إلى3( من الدراسة أیامالثالثاء و السبت في سائر مساء یومي / 

الساعة إلىحتى أو19:00- 17:00من الساعة بعد التوقیت الیومي للدراسة ( بمعدل ساعتین)/ 

.مساءا22:00

الفراغ خالل الیوم.أوقاتاستغالل / 

استغالل عطلتي الشتاء و الربیع./ 

.المؤسسةإمكانیاتسا، وهذا حسب 3إلىسا 2من أفواجالمراجعة ضمن تتراوح حصةحیث 
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إمكانیةحول وأولیائهماالمتحانات أقسامواسعة لتالمیذ إعالمیةتقوم المؤسسة التعلیمیة بحملة كما 

، ویتم حدید الفترات الزمنیة المخصصة للمراجعة مع تأفواجمراجعة التالمیذ مع بعضهم البعض ضمن 

قب ذلك تسجیل التالمیذ الراغبین.ع

في تالمیذ04الى03ح عدد التالمیذ بها مابین بحیث یتراو المشكلة األفواجالمؤسسة تسجیل  إدارةتتولى 

.رغبة التالمیذكل فوج حسب

)58(.إقامتهمیمكن للتالمیذ التسجیل في المؤسسات القریبة من مقر 

تخطیط عمل األفواج: - ه

ال بد من توفیر الشروط التالیة: األفواج،لتخطیط عمل 

داد التالمیذ للتعاون بینهم؛ تحدید طبیعة البرنامج الموضوع إلع

 اإلعداد في حد ذاته؛

 .استحداث أو تكییف المهام التي تكلف األفواج بإنجازها

 .تحدید شروط عمل األفواج

تحدید الكیفیة التي تقیم بها إنجازاتهم.

وهي نوعان :أهداف عمل األفواج:- و

 .إعادة تجربة تقلیدیة

و تتضمن عدة أجوبة تستدعي اإلبداع وقدرات فكریة األهداف المتعلقة بالتكوین التصوري ،

رفیعة المستوى. 

المسؤولیة الفردیة و الجماعیة في إطار الفوج: -ي

إن المسؤولیة في إطار الفوج كما یبینها "سالفین" طریقة المنافسة بین األفواج، و مكافأة أحسنها. 

تیجیات عدة من التعلم التعاوني إلى التعلم الفردي فعند تحلیله إلحدى وأربعین دراسة مقارنة بین إسترا
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التقلیدي، توصل إلى أن التعلم التعاوني یحسن األداء عندما یحصل عناصر الفوج على مكافآت، تقدیرا 

للعمل الجماعي. 

كما یحدد عمل األفواج وفق األهداف الموضوعة أساسا للدرس ، على أن یختار المعلم من األعمال ما 

رار جماعي یتخذه الفوج بعد مداوالت. یؤدي إلى ق

وجب حینئذ إنشاء مهمة معقدة تستدعي عدة مهارات مختلفة، تصوریة،فإذا كانت األهداف فكریة 

تستوجب مؤهالت ذهنیة و ثقافیة أوسع مما تستدعیه المهام الروتینیة المعتادة . 

عیین التالمیذ فیها، و مكان فالبد أن یحظى عمل األفواج بتخطیط محكم، كتحدید حجم األفواج وت

عملهم، أخذا في ذلك بالحسبان حصة التوجیه التي تهدف إلى تقدیم المفاهیم العامة المتعلقة بالموضوع 

عن طریق وسائل مختلفة، فتذكیر التالمیذ بنظام التعاون، واألدوار ذات األهمیة القصوى الممارسة إبان 

كتوبة، ف تسجل على بطاقات التالمیذ، و هي عبارة عن القیام باألنشطة. أما بخصوص التوجیهات الم

وذلك بتسلیم نسختین من خارجیة،شروح تمكن التالمیذ من فهم طریقة العمل الجماعي دون مساعدة 

بطاقة التوصیات والتوجیهات للفوج الواحد لتمكینه من قراءتها و مناقشتها جماعیا.

منهجیة و خصائص التنشیط : 

الحوار و المناقشة بین أفراد الفوج ثالثة اتجاهات: تتخذ أسالیب تنظیم

)59(اتجاه دیمقراطي.. 3اتجاه فوضوي،.2تجاه استبدادي متسلط، .1

لحصص الدعم في التعلیم الثانوي:تربوي: التنظیم السابعا

یعتمد التسییر البیداغوجي لهذه الحصص على منهجیة خاصة تختلف عن تلك المخصصة للحصص 

الدروس، الستدراك تاخر في تطبیق المناهج المقررة، إلعادةوان هذه الحصص ال تستغل االعتیادیة،

:إلىتحقیق نشاطات التقییم، بل هي حصص مخصصة لتطبیق مقاربة تستند أو
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تشخیص نقاط القوة، ومصادر الضعف و العوائق التي تعترض تحصیل التالمیذ.-

على البیداغوجیا الفارقیة.انجاز نشاطات الدعم و التقویة التي تستند -

للمواد الممیزة لكل شعبةاألولویةإعطاء-

، و ذلك تجسیدا للبیداغوجیا الفارقة األكثرتلمیذا على 24ال یتعدى عدد التالمیذ في الفوج الواحد -

التي تراعي الحاجات الخاصة للمتعلمین.

.اإلمكانیركز في تشكیل الفوج على ضمان تجانس مستوى التالمیذ قدر -

المتوازیة.األقساممن مختلف أویتشكل كل فوج من تالمیذ نفس القسم -

األسبوعكما یستغل أسبوعیاساعات 6االثنین و الخمیس بمعدل أمسیتيتوزع الحصص على -

من عطلتي الشتاء و الربیع بمعدل ساعتین لكل مادة ممیزة للشعبة في الفترة الصباحیة من األول

)60(د .30سا و12إلىد 30سا و8

هو بناء نسقي وخطة محكمة لتصحیح وٕانماو الدعم البیداغوجي لیس عبارة عن مراجعة للدروس ، 

انه لیس لصیقا إال، أهدافهالمسار الدیداكتیكي البیداغوجي الذي اعتراه التعثر، فحال دون تحقیق 

لمتعثر وجماعة القسم، یساهم فیه الشركاء، وخاصة المتعلم اإجراءهو وٕانمابالمدرس ، كما یعتقد البعض 

و خبراء التربیة وغیرهم.كاآلباءاألخرىالفعالیات إسهاماتإلىإضافة

، متضمنا لكل آخردرس كأيوتبعا لهذا یكون الدعم البیداغوجي درسا متكامل العناصر و المكونات، 

أنشطةطرائق و ومحتویات و أهدافمكونات العملیة التعلیمیة التعلمیة و العملیات الدیداكتیكیة، من 

بعض المؤسسات التعلیمیة لتقصي هذا النشاط إلىمن واقع التطبیق نتوجه وللتأكدووسائل و تقویم .  

من خالل مقابالت مع المدیر و التالمیذ.
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:الدعم التربويأهدافا: ثامن

التعلیمیة التعلمیة، الدیداكتیكیات المستحدثة في العملیة أهمتعتبر دیداكتیكیة الدعم البیداغوجي واحدة من 

األهدافضمن المنهاج الدراسي و التي كانت نتیجة مراجعة هذه العملیة و تتجلى في دیداكتیكیة 

و الوقوف عند األهدافتنظیم العمل و منهجیته، وذلك بتحدیدها لمستویات إلىأدتالبیداغوجیة التي 

)61(السلوكیة بشكل دقیق قابل للقیاس و المالحظة.األهداف

المدرسین مجاال جدیدا للتقویم، یمكن بفضله أماما تتجلى دیداكتیكیة التقویم البیداغوجي التي فتحت كم

في دیداكتیكیة الدعم وأخیرابشكل سلیم، إلیهاو تقنیات ، تكشف عن النتائج المراد الوصول أسالیبإتباع

حقیقي في الممارسة مراعاتها بشكلعلى الفوارق الفردیة التي من الالزمباألساسالبیداغوجي التي ترتكز 

الهوة بین الضعیف و القوي داخل الصف.إزالةعلمیة، بهدف التعلیمیة الت

هو تطویر المردودیة العامة لمجموع القسم و تجاوز أي شكل فأبرزهابیداغوجیة الدعم أهداففیما یخص 

)62(تلمیذ.التي تعرقل عملیة التعلم الطبیعي لدى الالتأخرو التأثرشكالأمن 

عدهم عن جملة من الفرص التي تببإعطائهمتحسین جودة التعلیم لمجموع تالمیذ القسم إلىكما تهدف 

خلق نوع من التجانس داخل عناصر إلىعالوة على ذلك فهي تهدف )63(موطن النكوص و االنطفاء.

م عن الرسوبهذا المتعلإبعادفرصا لتدارك مجاالت ضعفه وكل ذلك من اجل إعطاءهالقسم و 

والى تقویة وتعزیز المكتسبات و امتالك قدرات و مهارات تساعد على استیعاب )64(،و التخلف الدراسي

یجمع لها تالمیذ المستوى الواحد لتمكینهم من تقنیات أحیاناالبرنامج المقرر، وتشمل كل تالمیذ القسم، 

)65(.مختصینمن قبل أوأساتذتهممعلومات مكملة تقدم لهم من طرف أومعینة 

التي یهدف المدرس لتحقیقها و المتمثلة في:األهدافالسابقة نضیف جملة من األهدافإلىإضافة

یهتم به اهتماما خاصا.بأنهیولي كل اهتمامه للتلمیذ، ویجعله یشعر ان المدرس - 
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ویكون أكثریة تجلب المتعلم غنأنشطةباقتراح إالیتأتىیغرس الثقة بالنفس في التلمیذ، وهذا لن ان - 

.وتجعله یتجاوز اهتماماته الخاصة فیها أساسیاطرفا 

وغیرها.أفكاریشجع المتعلم على التعبیر بحریة عما یخالجه من ان - 

القدرة على وٕاكسابهیمكن المتعلم من التكیف مع الحیاة االجتماعیة، و المشاكل النابعة منها، ان - 

تسییرها.

مثل: بث روح المسؤولیة، اإلنسانیةتوفیر عالقات اجتماعیة منسجمة وذلك بتنمیة القیم یساهم فيان - 

)66(التعاون، قبول قوانین الحیاة االجتماعیة.
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أوال : تعریف التأخر الدراسي : 

و من هنا یتضح أن )1(" تأخر، یتأخر، تأخر، الرجل طلب حاجة، لم یصل إلیها و لم یحصل علیها

، المتأخر دراسي الذي ال یستطیع تحقیق المستویات المطلوبة منه في التأخر الدراسي یعود على الطالب

)2(ا إلى تحصیل أقرانه.الصف الدراسي، و یكون متراجعا في تحصیله قیاس

الدراسي بالرجوع إلى التلمیذ " بأنه ال ینبغي تفسیر الفشلPecherotو یرى بعض المفكرین" بتشیرو 

)3(بل بالرجوع إلى النظام المدرسي ككل"

یعرفه التربویون بقولهم: هو االنخفاض في مستوى التحصیل الدراسي عن المستوى المتوقع في 

الذین یكون األطفالهؤالء أنأواالنخفاض عن مستوى سابق من التحصیل أویل اختبارات التحص

ومستوى فرقهم أعمارهمالعادیین الذین هم في مثل أقرانهممستوى تحصیلهم الدراسي اقل من مستوى 

ینة في مادة دراسیة معتأخراأوعاما في جمیع المواد الدراسیة تأخراالدراسي التأخرالدراسیة ، وقد یكون 

غیر ظاهري أوعقلیة ألسبابحقیقیا یعود تأخراأومؤقتا مرتبطا بموقف معین أودائما تأخراوقد یكون 

)4(غیر عقلیة.أسبابإلىیعود أو

المعیشة بأمورانشغالهما إلىالوالدین المتخلفین ثقافیا و اجتماعیا یعزى ألطفالالدراسي التأخرإن"

استقرارا أكثرمن الناحیة المعیشیة وبالتالي أمناأكثرثقافة األكثریكون الوالدان و الكفاح الیومي في حین

الدراسي ویوفر الوالدان المثقفان وسائل االستثارة أطفالهماأداءالذي ینعكس على األمرانفعالیا، 

)5(".األبناءفي وقت مبكر من حیاة )Green 1982االجتماعیة و المعرفیة ( 

Cyrilبیرت ول" سیریل – Burt ، هو ذلك التلمیذ -في نظره–دراسیا فالمتأخر" وجهة نظر خاصة "

)6(من نفس عمره الزمني".أقرانه% بالمقارنة مع 80الذي یكون مستوى تحصیله اقل من 

Lémanأندريیعرفه كل من " لومان و و  et Audry "أي ال یكتسب أبدا" الطفل الذي ال یتقدم بأنه ،

)7(ات التي تعطى له بالشكل الذي یقدم لجمیع التالمیذ في سنة".المعلوم
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:"ذلك الذي ال یستطیع تحقیق بأنهدراسیا المتأخرالتلمیذ " C.H.Ingramفي حین تعرف" انجرام 

مقارنة أوقیاسا، األكادیميالمستویات المطلوبة منه في الصف الدراسي ویكون متراجعا في تحصیله 

)8(من نفس الفئة العمریة و الصفیة". أقرانهبتحصیل 

".....هو المقصر تقصیرا ملحوظا في تحصیله بأنه": المتأخریعرف احد الباحثین " الطفلكما و 

)9(المدرسي بالنسبة للمستوى المنتظر من طفل سوي متوسط في مثل عمره".

و - الذین ال یستطیعونأولئكبمعناها االصطالحي " ....على كلالتأخرویطلق الباحث" برت" كلمة 

) 10(یقوموا بالعمل المطلوب من الصف الذي یقع دونهم مباشرة"أن-هم في منتصف  السنة الدراسیة

هو الطفل الذي ال یسایر التقدم العادي المتأخرالطفل أنم النفس مانصه:" وقد ورد في قاموس عل

)11(الصف" أوكلون مؤخرة القسم هؤالء المتخلفین كثیرون، ویشأنللمكتسبات المدرسیة،

درجة من إلىمستوى منخفض من التحصیل و لیس إلى- اصطالحا-الدراسي تشیر التأخروعبارة 

للجاهلین بطبیعة الموضوع. - ولهةألول-الذكاء كما یبدو 

د درجة ستوى التحصیلي لتحدیقیاس المأنضعیف الذكاء. - بالضرورة-دراسیا ال یكون المتأخرو 

.المختلفة سیتم توضیحها فیما بعدالدراسي یتوقف على جملة من العواملالتأخر

خاصا بكیفیة توفیر ظروف التمدرس اهتمامالهذا وجب على كل متعامل  في العملیة التربویة أن یولي 

افق الدراسي الناتج بفعالیة أكبر الفعل التعلیمي، لتجنب تأثیر التأخر الدراسي بوصفه : " عدم التو المالئم 

عن جملة النقائص المتراكمة تفترض التالمیذ سواء المتعلقة به أو بمحیطه، و تعیق مساره الدراسي 

بالشكل العادي و یمكن أن یأخذ التأخر الدراسي عدة أشكال" بمعنى أن هناك عوامل تؤثر سلبا على 

جیة أو عوامل خار ة من التلمیذ نفسه،ابعالمسار الدراسي للتلمیذ،و هذه العوامل، إما تكون ذاتیة، أي ن

لألسرة أو المحیط الذي یعیش فیه.االجتماعیةأو االقتصادیةكالظروف  
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و فشله في بلوغ هدفهو بناء على ما تقدم یمكن أن نستخلص بأن التأخر الدراسي " هو عجز التلمیذ 

عن تماما انقطاعهجال المحددة، أي و هو النجاح في مسیرته التعلیمیة، إذ ال یكمل الدراسة في اآل

)12(الدراسة و ذلك بسبب رسوبه المتكرر"

على تعریف مفهوم التأخر في ضوء تعدد المحكات المستخدمة لتحدید االتفاقكما نجد أن هناك عدم 

و البعض أساسیا لتعریف التأخر الدراسيمحكاالمتأخرین دراسیا فیتخذ بعض الباحثین بنسبة الذكاء 

التحصیل الدراسي عن المتوسط، و تمیل الفئة الثالثة لتحدید المفهوم من انخفاضخر یعتمد على محك اآل

دراسیا مع مستوى خالل كل من نسبة الذكاء و التحصیل الدراسي، و تناسب مستوى التحصیل المتأخرین

المتأخرین دراسیا قدراتهم العقلیة، و من جانب آخر أطلق بعض العلماء مجموعة من التسمیات لتحدید 

تبعا للعوامل المؤدیة إلى تأخرهم و من هذه التسمیات: 

إال أن هؤالء جمیعا یعانون من -4، انفعالیاالمضطربون -3المحرومون ثقافیا،–2محرومون تربویا، 

التحصیل الدراسي بما ال یتناسب مع نسب ذكائهم.انخفاض

التعریف اإلجرائي للتأخر الدراسي : 

انخفاض نسبة أساسیظهر على النمو التحصیلياكتمالو تخلف أو نقص أو عدم لة تأخر أهو حا

التحصیل من خالل انخفاض الدرجات التي یحصل علیها التلمیذ في االختبارات الفصلیة التي تجرى في 

.المواد الدراسیة داخل المدرسة"

: األخرىمفاهیمالالدراسي بالتأخرثانیا: عالقة 

التخلف أوكالتأخرمماثلة له أوالدراسي في مفهومه العام بمفاهیم قریبة منه التأخرلقد ارتبط

العقلي، وبطء التعلم، و الفشل الدراسي، وسنبین العالقة بینه وبین كل مفهوم من المفاهیم سابقة 

الذكر كل على حدى:
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الدراسي و التخلف العقلي: التأخر- 1

فقد نجد الغباءأوذهن البعض بمفاهیم خاطئة كالتخلف العقلي الدراسي فيالتأخرلقد ارتبط 

دراسیا بالغباء و التخلف العقلي، وذلك المتأخربعض المدرسین یحكمون ببساطة شدیدة على الطفل 

قلة تحصیله للمادة العلمیة وذلك بمقارنته بزمالئه العادیین، أوبطء تفكیره أولمجرد عدم فهمه 

النفسیة و أسبابهو أصولهفي التحصیل وهذا یعتبر عجزا مؤقتا له تأخرالدراسي هو فالتأخر

أوالتخلف العقلي فال یحمل نفس المعنى بل هو تلف أماو المدرسیة، ةاالقتصادیو االجتماعیة

في سنوات العمر المبكرة فیصیر صاحبه عاجزا عن S N Cعیب یصیب الجهاز العصبي المركزي 

Ecoles Spécialiséesمدارس خاصة إلىالعادیة ن فیحول بذلكرسالمدامزاولة تعلیمه في 

)13(°.75هذه الفئة، ویكون فیها تحت رعایة الدولة وعبئا علیها الن ذكاؤه اقل من بأبناء

الدراسي و بطء التعلم:التأخر- 2

على كل الدراسي و بطء التعلم، فیطلق بطء التعلم التأخرمن الباحثین من یفرق بین مصطلحي 

طفل یصعب علیه تعلم المسائل العقلیة و الفكریة التي تتطلب التجرید و التحلیل، فكان البطء مرتبط 

بالضعف في القدرات العقلیة بخالف التحصیل ، فقد ال یكون مرتبط بضعف الذكاء.

ایحدث مأكثرأن" : "نعیم الرفاعي"و یرى ومن الباحثین من ال یرى فرقا بین المصطلحین ،

أننایكون متخلفا، ومهما كانت نقاط االختالف في المصطلحین فالغالب أنلما یكون بطیئا في التعلم 

)14(.فئتین متمیزتین"أمامال نكون 

الدراسي و الفشل الدراسي:التأخر- 3

، " في النظم الدراسیة غیر االنتقائیةHotyatحول مفهوم الفشل الدراسي فحسب"اآلراءلقد تنوعت 

منأدنىفان مفهوم الفشل في امتحان نهایة السنة الدراسیة هو حكم على النتائج التي تكون 

االنحراف المعیاري بالمقارنة مع النتائج المتوسطة ، و في النظم االنتقائیة فان الفشل هو فصل 

)15(بطریقة تعسفیة". - التلمیذ–المتعلم 
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" هو " عدم القدرة على تحقیق مستوى P.Foulquieو الفشل الدراسي في قاموس " بول فولكي

عن تفاوت طموحات ذاتیة و عائلیة - ابسط صورة- یتولد في أنتكوین محدد ، ویمكن أوتحصیلي 

) 16(و استعدادات".

المدرسة و الفشل الدراسي:هو العملیة التي عن طریقها یتوقف الطفل عن االستجابة لمتطلبات

أنأوانات یرسب في االمتحأنأما، بحیث یعاقبه النظام المدرسي فیما بعد، األخالقیةالتعلیمیة منها و

)17(یكرر السنة الدراسیة.

،أقرانهمقل من مستوى كما یعتبر الفشل الدراسي  صفة للتالمیذ الذین یكون تحصیلهم الدراسي ا

)18(هم التحصیلي اقل من نسبة ذكاءهم.وایكون مستأو

المتوخاة من الفعل التربوي و النتائج المحققة فعلیا، كما األهدافتعثر الدراسي فارق سالب بین ال

معطیات إلىأسبابهالوجداني الحسي الحركي، وترجع أویتجلى في المجال العقلي المعرفي ، 

، ویتطلب سیرورة الفعل التربويأوعوامل المحیط ، أومتفارقة من مثل مواصفات التلمیذ، متفاعلة و

وبهذا غیر بیداغوجیة....أوقد تكون بیداغوجیة بأسالیبتصحیحیة لتقلیصه إجراءاتهذا الفارق 

التعلیم وبین أهدافالقیاس بین أدواتاسي هو ذاك الفارق المالحظ بواسطة المعنى، فان التعثر الدر 

)19(النتائج الفعلیة التي توصل لها التلمیذ.

الفشل الدراسي انقطاع عن الدراسة نهائیا، وهو نتیجة حتمیة أنلحین هو صطمفالفرق بین ال

وعدم تداركه أقرانهعن تأخرهالتلمیذ بعد أنالدراسي العام، و العالقة بینهما عالقة سببیة ، حیث للتأخر

لدراسي.، فیطرد من المدرسة بعدما یفشل في مسایرة المنهج اأكثرأولما فاته، یكرر السنة الدراسیة مرة 

الدراسي و االنضباط  المدرسي:التأخر- 4

ظهور مشكالت لها عالقة بالنظام العام داخل المؤسسة التعلیمیة إلىقد یؤدي التخلف الدراسي 

المعنیة. لقد الحظ الدكتور/ عبد العزیز القوصي من خالل الحاالت التي عرضت على العیادة 

تأخرهذه الحاالت لیست حاالت إنالدراسي التأخربسبب السیكولوجیة بمعهد التربیة للمعلمین 
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كالهرب و االعتداء و غیر ذلك من المشكالت التي أخرىتوجد معها مشكالت وٕانمادراسي فحسب 

الدراسي.للتأخر–فقط –قد تكون مصاحبة 

التي العدیدةاألحداثفي حاالت جرائم - وقد تكون مسببة له وقد تكون ناتجة عنه. كما الحظ

جدا في الدراسة.متأخرینكانوا أنهم-فیها من تالمیذ المدارساألحداثو التي كان - فحصها

و الذین یكونون مصدر -داع للخروج على النظامأولالتالمیذ الذین یلبون أنأیضاو استنتج 

لك هذا النوع من دراسیا. و ال یخرج مسالمتأخرونهم في العادة - اضطراب في حیاة المدرسة

)20(الدراسي.اإلخفاقالتالمیذ عن انه تعویض للشعور بالنقص الذي یسببه لهم 

التقویم التربوي في اكتشاف التأخر الدراسي :ةأهمیثالثا: 

إن عملیة التقویم التربوي ال تتناول جانبًا واحدًا من جوانب التلمیذ ، بل تمتد لتشمل جمیع جوانب 

والجسمي واالجتماعي ، وهي عملیة أشمل من أن تكون عملیة قیاس لجوانب النمو ثم النمو المعرفي

رصد درجة هذا النمو ، وٕانما تمتد لتشمل أیضًا دراسة العوامل التي أدت إلى ضعف هذا النمو في 

جانب ما ، والبحث عن أفضل الحلول الممكنة للتخلص من أسباب هذا الضعف وهكذا یستمر التقویم 

للعملیة التعلیمیة ینتقل من التشخیص إلى وصف العالج بمعنى أن التقویم یجب أن یمتد مالزماً 

لیشمل تقویم نمو التالمیذ وتقویم كل العوامل التي تؤثر في المنهج المدرسي كالنواحي اإلداریة 

التقویم والمباني واألجهزة والمعامل ، كما یمتد لیشمل العالقة التي تربط المدرسة بالبیئة ، وبما أن

عملیة تشخیصیة عالجیة فیمكننا استخدام نتائج تقویم التالمیذ في الكشف عن حاالت التأخر الدراسي 

)21(بقصد رعایة ومعالجة التالمیذ المتأخرین دراسیًا.
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: خصائص المتأخرین دراسیا : رابعا

تنقسم الخصائص الممیزة للمتأخرین دراسیا إلى عدة أنماط نجملها فیما یلي :

: الخصائص الجسمیة - 1

إن معدل النمو الجسمي للمتأخرین دراسیا أقل في تقدمه من معدل نمو أقرانهم العادیین، و المتفوقین 

دراسیا، و قد أوضحته دراسات عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتفوقین و المتأخرین دراسیا في 

عة، و كذلك یعانون من ضعف البصر، و تضیف دراسة و نسب اإلصابة باألمراض الشائالطول و الوزن

أخرى أنهم أقل طوال و أثقل وزنا و أقل تناسقا من أقرانهم العادیین، كما یتسمون بالنضج الجنسي المبكر 

)22(و القصور في القدرات الحسیة الحركیة.

:الخصائص السلوكیة - 2

من أبرز المظاهر السلوكیة الممیزة االنطواءن أو ة، و یعتبر العدوایمیل المتأخرون دراسیا إلى السلبی

كنوع من التنفیس عن االنحرافنحو انقیادهم، كما یسهل لهم، و تقل رغبتهم في تكوین الصداقات

و الهدوء من االنطواءمیل البعض منهم إلى و تعویض عما یحسون به من نقص كما یالعدوان

بالدراسة إلى الغیاب المتكرر و االهتمامالمدرسة و قلة المشاكل التي تواجههم و قد یؤدي الخوف من

)23(الذي بدوره إلى التسرب من التعلیم.

الخصائص التعلیمیة : - 3

انخفاض التحصیلیتفق العاملون في مجال التأخر الدراسي على أن أهم ما یمیز المتأخرین دراسیا 

دراسي له أشكاال عدیدة منها : أن التأخر الالدراسي عن المتوسط، وقد أكد المفكرون 

التحصیل الدراسي في كل المواد الدراسیة و قد وجد بانخفاض: و یرتبط التأخر الدراسي العام -أ

تأخر و القصور في القدرة العقلیة، وتتراوح نسبة ذكاء هذا الواضح بین هذا النوع من الاالرتباط

.85- 70بین المتأخرینالنوع من 
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، أي تخلف التحصیل في عدد محدود من الدراسات بانخفاض: و یرتبط التأخر الدراسي الخاص-ب

.مواد بعینها، ویرتبط بنقص القدرة العقلیةأوالتلمیذ في مادة 

: حیث یقل تحصیل التلمیذ عن مستوى قدرته على فترة طویلة من الزمن.دراسي دائمتأخر-ت

قل تحصیل التلمیذ عن مستوى قف معینة، حیث ییرتبط بمواإلىالتأخر: و دراسي موقفيتأخر-ث

المرور أوو تكرار مرات الرسوب ، األسرةأفراداحد قدرته نتیجة مروره بخبرات سیئة مثل وفاة 

)24(بخبرات انفعالیة مؤلمة.

الخصائص العقلیة المعرفیة : - 4

نهتم في هذا السیاق بعرض و تحدید الخصائص المعرفیة للمتأخرین دراسیا في ضوء الفئات 

الوظیفیة، و القدرات و التأثیرات المتضمنة في المقاییس الفرعیة.

العقلیة المركبة (الذكاء): القدرة -أ

بالمتأخرین دراسیا تأخرا عاما، و الذین یتناسب مستوى قدراتهم العقلیة مع مستوى تهتم الدراسة الحالیة 

انخفاضمن خالل دراساتهم إلى تحصیلهم الدراسي المنخفض، و قد توصل كل من العلماء و المفكرین

مستوى الذكاء العلمي بمقیاس لدى بطیئي التعلم.

اللغة و التفكیر بالمفاهیم : - ب

یعاني المتأخرون دراسیا من ضعف في عملیة تداعي األفكار و المعاني و التفكیر اإلستنتاجي، مع 

عدم القدرة على التفكیر المنطقي المتسلسل.

إلى تحتاج فكیر الحدسي، و الذي یؤدي إلى ضعف القدرة على حل المشكالت التيكما یتمیزون بالت

القدرة على التعقل و الفهم و انخفاضعلى التوهم مع اعتمادهممكونات و معاني عقلیة عامة، و یزید 

من الخبرات و التجارب التي یمرون بها.االستفادةالسطحیة في اإلدراك و العجز عن 

فروق دالة إحصائي بین المتأخرین وراثیا و المتفوقین دراسیا في اسات أخرى عن وجود وقد أكدت در 

القدرة اللغویة، و ذلك لصالح المتفوقین دراسیا، أما عن التنبؤ بالتأخر الدراسي، فقد حددته دراسة أخرى 
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ذا التباین هاستمرمن خالل التباین الواضح بین كل من القدرة اللفظیة، و غیر اللفظیة خصوصا إذا 

لفترات طویلة.

أن هناك فروق بین المتفوقین و المتأخرین دراسیا في القدرة على تالدراسا: أكدت االستدالل-ج

، و كل من القدرة اللغویة و العددیة.االستدالل

عملیة ضروریة إلدراك خصائص األشیاء، و إدراك العالقات المشتركة بین هذه الخصائص، فاالستدالل

تعتبر السبب األساسي في كثیر من الصعوبات التي یواجهها التالمیذ في المواد الدراسیة و بالتالي

المختلفة.

الوظائف اإلدراكیة : -د

في القدرة على اإلدراك الحسي و العقلي، و یتضمن في إدراك یعاني المتأخرون دراسیا من قصور 

هر الحسیة و للعمال مع ضعف في القدرة على المعاییر و الرموز، إال أنهم یتفوقون في إدراك الظوا

التصور و التخیل و اإلدراك للعالقات بین األشیاء و التمییز بسهولة و یبدو هذا الضعف في القدرات 

العملیة التي ال تعتمد على الحصیلة اللفظیة الدائرة، تكمیل نموذج من الذاكرة تقلید شكل من األشكال 

و محاكاته.

و صعوبة ین دراسیا یعانون من ضعف القدرة على التصور و التخیل و سطحیة اإلدراكإن المتأخر 

إدراك العالقات من ثم فهم أقل تقدیر العواقب األمور و نتائج أعمالهم.

الذاكرة قصیرة المدى : - هـ

ض ببعاالحتفاظتتضمن الذاكرة النظام المعقدة التي تمكن الكائن العضوي من تخزین و تسجیل و 

و األفكار، ا یعانون من قصور في الذاكرةدراسیالخبرات و األحداث التي تعرض لها، و نجد المتأخرین 

قدرة المتأخرین دراسیا على تحصیل األفكار و المعاني و التفكیر اإلستنتاجي، من انخفاضكما أن لدیهم 

یعانون من قصر مدى مستوى تحصیلهم الدراسي، و منه فإن المتأخرین دراسیاانخفاضأهم أسباب 

و بها لمدة طویلة، و یبدو ذلك عند تكرار الكلماتاالحتفاظالمعلومات أو اختزانعلى الذاكرة و القدرة 
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الجمل التي یطلب منهم تكرارها عقب سماعها، كما یؤدي قصر مدى الذاكرة إلى نقص في تقدمهم 

هذه الحالة إلى أن یتمكنوا من استمرارمع إلى تكرار المادة المراد حفظها و فهمها یضطرهمالدراسي، و 

بها و عدم نسیانها لفترة معقولة.االحتفاظ

و قد أوضحت نتائج دراسة وجود فروق دالة إحصائي بین المتأخرین دراسیا و العادیین في التعرف 

قة بالذاكرة.العملیات الصوتیة المتعلوالمدىعلى المهام المرتبطة بالمقاطع السمعیة و الذاكرة قصیرة 

و التركیز فإن المتأخرین دراسیا یعانون من تشتت، و عدم القدرة على التركیز فیما باالنتباهو فیما یتعلق 

و التركیز یؤثر على عمل الذاكرة و یؤثر على االنتباهیقومون به من أعمال و منه ضعف القدرة على 

بها لفترة طویلة.االحتفاظالمعلومات و اختزانقدرة 

مع مطالب الذاكرة یؤدي االنتباهاضطراباتإلى أن نتائج دراسة أوضحت أن تفاعل شارةاإلو تجدر 

في صیاغة إستراتیجیات حل المشكالت لدى المتأخرین دراسیا.اضطراباتإلى 

و الضعف على تحدید جوانب القصوراقتصارها، لخصائص المتأخرین دراسیاالسابقیوضح العرض

الدراسات و البحوث على المقارنة بین العتمادبالتفرقة على جوانب القوة، و ذلك هتمامااللدیهم، دون 

عند تحدید هذه الخصائص، و المالحظ لهذه المتأخرین دراسیا و كل من العادیین أو المتفوقین دراسیا 

غالبا الخصائص یجد أنها تتشابه مع الخصائص الممیزة لذوي صعوبات التعلم في كثیر من الجوانب، و

إلى درجة شیوع هذه الخصائص لدى كل منهما.االختالفما یعود 

: أنواع التأخر الدراسي : خامسا

بیداغوجي، عاطفي، تربوي اجتماعي: األسباب ذات طابع بدني، عقلي ، تأخر عام فردي -أ

و مكونات مزاجیة.

یكن فیه تطور.و في هذه الحالة یجب إعادة النظر في كل المسار الذي لم 
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األسباب ذات طابع بیداغوجي، منهجیة عامة أو خاصة للتعلیم، و عدم التعرف : تأخر عام جماعي- ب

أو مشكل عالقة مجموعة التالمیذ باألستاذ، أو داخل - تنظیم القسم- أو إمكانات األفراداهتماماتعلى 

ظر جماعیا في المسار كامال،المجموعة(التالمیذ فیما بینهم) و في هذه الحالة یجب إعادة الن

)25(من حیث توقف التقدماالنطالقأو 

انعداممثل هذا التعلم، لالستیعاب: عدم القدرة أو الكفایة، غیاب النضج تأخر خاص و فردي-ج

ي صعوبة التكیف لطریقة التقدیم، المقاومة الالشعوریة الحادة، ترجمة لمشكل عائل،لمحتوى معیناالهتمام

.لالستیعاب، نقص فهم لمفهوم قاعدي قد یشكل عرقلة متتالیة اجتماعيأو 

في هذه الحالة یقدم عالج تصحیحي فردي خاص، یمكن من تحریر میكانیزمات التعلم لحذف أسباب 

)26(.اإلجراءات الصحیحةاسترجاعالنقائص، و بالتالي 

و الدعم، إرساء المنافسة وروح كاالستدراكجیة المعالجة البیداغو كاعتمادهناك تدابیر معمول بها حالیا 

المبادرة و اإلبداع و التحفیز، خاصة هذا األخیر الذي یعتبر أساس التعلم، إضافة إلى ذلك تحسیس 

و مساعدة األولیاء بدورهم في تحفیز أبنائهم تزوید المدارس و الثانویات بأخصائیین نفسانیین إلرشاد

لهم المختلفة، خاصة توافقهم و تكیفهم الدراسي.التالمیذ للتغلب على مشاك

: أسباب التأخر الدراسي :ساساد

تحدید أهم انتشارهاقد یكون من المفید بعد تعریف ظاهرة التأخر الدراسي و تحدید معدالت 

األسباب المؤدیة إلى هذه المشكلة.

،  االجتماعيیعیش الحرمان الثقافي و نظرا لتعدد و تشابك العوامل المسببة للتأخر الدراسي، كما 

من العوامل المسببة للتأخر إال أن المتأخرین دراسیا ألسباب إجتماعیة أو ثقافیة، االنفعالياالضطرابو 

مستوى قدراتهم العقلیة، وقد سبق و النخفاضیختلفون في خصائصهم العقلیة عن المتأخرین انفعالیةأو 

مستوى قدراتهم العقلیة، إال أننا نحاول عرض النخفاضبالمتأخرین دراسیا لحالیة الدراسة ااهتمامأوضحنا 
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و تتمثل خر الدراسي بصفة عامةوجهات نظر العلماء حول تحدید األسباب التي تكمن وراء ظاهرة التأ

:في

االستقرارم المتصلة بالتلمیذ نفسه، كعداالنفعالیةتتمثل في العوامل و المؤثرات : األسباب النفسیة - 1

، عدم االنطواءو قة بالنفس و اإلحباط و الخمولإلى ضعف الثو الخوف و القلق و الخجل، باإلضافة 

)27(.القدرة  على المبادأة، قلة الدافعیة لإلنجاز

یتحملون و الء للجماعة،بالوالیشعرونحیث أن المتأخرین دراسیا ال یهتمون بالعادات و التقالید، و ال 

)28(.أكثر من العادیینلالنحرافانقیادهملیة، و هم أقل تكیفا مع المجتمع و یسهل المسؤو 

االجتماعيید في المستوى الشداالنخفاض: یعتبر االقتصادیةو االجتماعیةاألسباب - 2

التنشئة ، و المستوى التعلیمي للوالدین، كبر حجم األسرة، سوء التوافق األسري، أسالیباالقتصاديو 

الخاطئة من أهم العوامل المؤدیة إلى وقوع األبناء في براثن التأخر الدراسي.

مستوى الطموح الوالدي بما ال یتناسب و قدرات التلمیذ بالنسبة ارتفاعكما أن القلق على التحصیل، و 

)29(للتحصیل لألبناء من أهم أسباب التأخر.

الدراسیة عن الواقع، عدم مناسبتها للمنهاج و طرق المواد ابتعادتتمثل في األسباب المدرسیة : - 3

،اإلمكانیات للتلمیذ و كل هذه العوامل تؤثر في حدوث التأخر )30(التدریس، و المناخ المدرسي العام

الدراسي، حیث أكدت الدراسات إلى وجود عالقات دالة بین الظروف المدرسیة و اإلمكانیات المتاحة و 

)31(قدرة على التحصیل الدراسي.بین نسب النجاح و ال

: عوامل التأخر الدراسي : ابعسا

أیضا، فهي تختلف من نجد أن أسبابها متنوعة و متشعبة و متداخلة عند الرجوع إلى جذور المشكلة 

بیئة إلى أخرى بالرغم من وجود عوامل مشتركة تجمع فیما بینها، و العوامل متداخلة تشكل هذه 
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درجات  متفاوتة و یمكن تصنیف تلك العوامل إلى عوامل مدرسیة، عوامل إجتماعیة المشكلة،و لكن ب

ثقافیة، و عوامل نفسیة و جسمیة.

تتمثل هذه العوامل في عدة مظاهر منها : عدم تكیف التلمیذ مع عناصر البیئة العوامل المدرسیة : - 1

مدرسي، و ما یتبع من خلل في عالقة الاالجتماعيفي الجو اضطراباتالمدرسیة، و هذا غالبا ناتج عن 

التلمیذ باآلخرین من المدرسین و التالمیذ و حتى أعضاء اإلدارة المدرسیة.  

هذا ما یسبب نفور من هذا المحیط المدرسي، و كذا ضعف التحصیل الدراسي، و من هنا وجب علینا 

المتعلقة بالعوامل المدرسیة و هي : موراألتوضیح بعض 

في البالد العربیة تعتمد أساسا على : " مازالت غالبیة التعلیم في نظم التربیة و التعلیم ریس طرق التد-أ

-المعلم هو المقرر الرسمي هما المصدر األساسياعتبارأسالیب التلقین و التحفیظ في بعض األحیان و 

)32(بل للحصول على المادة المعرفیة".

رهون الدراسة، علما أن األسلوب المشوق أو الطرق المشوقة و هذا األسلوب طبعا ما یجعل التالمیذ یك

تلمیذ و األعمال التطبیقیة و النشاط داخل المدرسة، و المشاركة في إثراء الموضوع و هو یجلب ال

ب علیها.ظو یجعله یحب الدراسة و یوا

رسة الجزائریة ال یقوم و ال التوجیه و القبول المعمول به في المد" إن التوجیه المدرسي و التقویم :- ب

إلى المستویات العلیا و تسجیلهم في التخصصات االنتقالالمقننة لقبول الطلبة، و االختباراتیستخدم 

ال تقیس قرارات الطالب االمتحاناتالتي تناسبهم من أكثر العوامل تأثیرا في نظام التقویم أن بعض 

معیارا وحیدا للحكم علیه باإلضافة إلى االمتحاني كراسة على درجة الطالب فالعتمادهاالحقیقیة، و ذلك 

، و إن مفعول التقویم یقل و یصبح االسترجاعو تعتمد على الحفظ و مازالت تقلیدیة،االمتحاناتبعض 

)33(قلیل الفائدة".
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ها، و بالنسبة لكبیرا اهتمامایعد هدفا رئیسیا لإلدارة المدرسیة، فهو یمثل ضعف النظام المدرسي : -ج

تحت قیادة االنفعاالتالنظام المدرسي : هو عملیة تربویة تتطلب التحكم في السلوك و العواطف و 

موجهة من أجل تحقیق هدف معین.

كان مفهوم النظام المدرسي في الماضي یتحقق على أساس العصا، مكونا الرهبة و الخوف المفروض 

" أن Jon.Dewy" و جون دیويRosoد أكد " روسو بالقوة، و كان الهدف الرئیسي هو تحقق النظام، فق

االنصیاعللقیم الدیمقراطیة و إقصاء مفهوم التسلط یجعل التالمیذ یحكمون أنفسهم دون إجبارهم على 

األعمى، فالمؤسسات التعلیمیة التي یبالغ مدراؤها في التشدد یالقي فیها التالمیذ صعوبات شتى تجعلهم 

)34(فاشلین في دراساتهم.أخرى حاملین أحقادهم، اتجاهاتینفرون من الدراسة و یتجهون 

ضعیف ارتباطفإذا كانت ذات : تتمثل في المواد الدراسیة التي تدرس في المدرسة محتویات المناهج-د

)35(بحاجات المجتمع، أي عدم تلبیتها لحاجات المجتمع، و لمیول التالمیذ و هوایتهم.

و الجسمیة البیئة و النواحي الصحیة لیات ترتبط بالحیاة اإلنسانیة فيإلى المناهج نشاطات و فعاإضافة

)36(للتالمیذ.

في كثیر من المناهج تشابهها و تبعیتها تبعیة شبه كلیة للغیر(األجانب)، علما أن لكل و ما یالحظ أیضا 

ة هي األخرى ؤولسهنا قد تكون المناهج ممجتمع تركیبة نفسیة و إجتماعیة و ثقافیة، و أخالقیة و من 

عن تأخر التلمیذ.

إن ظاهرة الشغب في األقسام تكاد تكون السمة العامة في كثیر من مؤسساتنا الشغب في األقسام :- هـ

ي یواجهه التعلیمیة الثانویة، في غالب األحیان یرجع الشغب إلى الخروج عن النظام المدرسي العام، الذ

رتبط بعدد من األسباب التي یمكن حصرها في األسباب و آخر جماعي، فالخروج الفردي مبنوعین فردي

التالیة:
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یتمثل في سلوك العدوان من جانب التلمیذ نحو أقرانه أو معلمیه، و یرجع إلى السلوك العدواني : *

نفسیة أو إجتماعیة أو إلى عیب جسمي، أو إلى فشل في الدراسة حیث في معظم األحیان یرجع عوامل 

إلى السبب األخیر.

: تنشأ السرقة نتیجة عدة أسباب نفسیة و إجتماعیة، كعدم توفر الحب في البیت، فإذا سرق السرقة *

الطفل من أمهن فثمة خطأ في العالقة بینهما لذلك األجدر  البحث عن السبب و هناك أسباب أخرى 

كثیرة منها رغبة التلمیذ في تملك الشيء ال یستطیع الحصول علیه.

، وما تتصف به من صرامةلالمتحاناتالكبیر الذي یعطى االهتمام: إن تاالمتحاناالغش في *

ل أن تكون وسیلة لتقویم التلمیذعلى التحصیل و الحفظ، جعلها غایة في ذاتها بدو  قیود و تركیز 

سیفا مسلطا على عنق التلمیذ مما یحمله على االمتحاناتو تقدمه، و فشل هذا الوضع، یجعل من 

)37(.الغش"

تعاني الكثیر من الثانویات خاصة منها ما كانت في المدن الكبرى من في األقسام: االكتظاظ*

تلمیذا، مما یجعل عملیة 50في األقسام خاصة في السنوات األخیرة، بحیث یقارب القسم إلى االكتظاظ

التدریس عملیة صعبة جدا،

.استعداداتهو ذ ى تنمیة قدرات التلمیالفصول یشكل خطورة، علازدحامو یمكن الخروج من هذا أن 

معنى ذلك أن السبب ینطوي تحت العوامل المدرسیة إضافة إلى تلك الدراسة التي قام بها مجموعة من 

األساتذة بجامعة قسنطینة و التي جاء بها على الخصوص مایلي : 

 أستاذ و أستاذة .111شملت الدراسة

و أخیرا اجتماعیةثم إلى عوامل ،سي إلى عوامل مدرسیة أوالل المدر أرجعت الدراسة أهم العوامل للفش

)38(.و من هنا یمكننا القول أن التأخر إلى سبب واحد فقطإلى عوامل نفسیة
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الثقافیة : االجتماعیةالعوامل - 2

عدم توفیر الجو المناسب للمذاكرة في البیت : -أ

، تأكد من خالل و الحرمان من أحد الوالدینالبیت و الخالفات العائلیة أازدحامیرجع إلى

، أن سبب التأخر الدراسي راجع إلى قسوة زوجة األب في بعض الحاالت التأخر الدراسياستعراض

)39(معاملة الشاب 

إلى جانب وجود تعدد من هذا النوع في بالدنا، حیث كثرة األطفالاالجتماعیةتكثر المشاكل 

.خصومات تؤثر كثیرا على التالمیذنه عیترتبو ما الزوجات،

للتالمیذ : االقتصاديالحرمان الثقافي و - ب

و ثقافي منخفض، یعانون من اجتماعي" إن التالمیذ المحرومون ثقافیا هم أفراد یعیشون في مستوى 

بالفشل اطارتبمتمثال في الفقر، له االقتصاديفقر في الخبرات التي تزید في معارفهم، كما أن الحرمان 

، احتیاجاتهالمدرسي، نظرا لما یتبعه من نقص في التغذیة و خروج التالمیذ إلى العمل خارج البیت لسد 

حیث یعتبر هذا التلمیذ أو الطفل في بعض السر مصدر الدخل فیستعان به على ذلك،كما أن البعض 

ه المادة و التي تطلب من اآلخر یعجز عن تحمل شراء لوازم  المدرسة و بعض المستلزمات التي تتطلب

هذا ما نالحظه في الشوارع هذه األیام، تحول غالبیة األطفال إلى تجار )40(التالمیذ بین اآلونة و األخرى

صغار، كبیع الجرائد في الحدائق العمومیة أو بیع السجائر على األرصفة.

فقدان أحد الوالدین : -ج

دي بالتلمیذ إلى التأخر المدرسي و بالتالي الفشل في " و یعد واحدا من أكبر المشكالت التي تؤ 

الدراسة، حیث أن فقدان أحد الوالدین أو كالهما یسبب في إهمال الطفل، و عدم رعایته الرعایة الالزمة، 

)41(و فقدان الحنان الالزم.
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ت كما یكون هذا كذلك في األسر المتصدعة كالطالق أو المرض الطویل، إضافة إلى وجود حاال

أخرى كاألب یطغى علیه عمله أو أصحابه أو مقهاه، و ما إلى ذلك األمر الذي یحرم عائلته من 

حضوره.

انخفاضحیث أكدت إحدى الدراسات أن من بین أبرز أسباب التسرب في المرحلة  المتوسطة و الثانویة 

و غیاب رعایة األسرة.اقتصادیادخل األسرة 

االقتصادیةأشارت أیضا إلى الخلفیة 1976و سروار خان عام كما أن دراسة إبراهیم ناتو 

تعلیم األبوین و حرفة األب، و دخل األسرة و المنطقة التي یعیش لألسرة، و مستوى االجتماعیةو 

حدید سلوك الطفل في المدرسةالسائدة حول التعلیم، كلها عوامل هامة في تاالتجاهاتفیها، و 

في الدراسة أو تركها.ستمراراالو تحدید فرصة 

دراسة أخرى أن من العوامل المرتبطة بالتسرب في المدارس الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة، أشارتو 

) منهم یأتون من أسر منخفضة الدخل، حیث أحد األبوین أو كالهما %61وجد أن معظم المتسربین (

)42(.ال یجد األبناء تشجیعا علیه من األبویناألسرة سلبیة نحو التعلیم، و اتجاهاتأمي، و 

عوامل نفسیة و جسمیة : - 3

: یجعل التلمیذ ال یتبین لتعلیمه هدفا واضحان و ال یحقق عنده غایة ملموسة، من أجل ضعف اإلرادة -أ

فإن في أذهان تالمیذه،و أن یعمد إلى تقویة إرادتهم هذا كان على المعلم أن یجعل لدروسه أهدافا واضحة

أصحاب العزائم القویة هم الذین یحققون النجاح لهم و ألمثالهم.

في متناول كل تلمیذ، لذلك وجب على المعلم : إن الرغبة نحو تحصیل شيء لیست عدم وجود رغبة- ب

و األستاذ و أفراد األسرة العمل على تولیدها في نفوس التالمیذ، و هذه العملیة ممكنة جدا، إنما تقتضي 

الذین تتعامل معهم، و نرغب أن نزرع فیهم حالة نفسیة غیر موجودة بطبیعة و نفسیة األشخاصالدرایة

فیهم من قبل.
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عدم وجود دافع : -ج

یرتبط هذا المصطلح ببعض المصطلحات األخرى كالحاجة و الحافز " أي أن هناك التلمیذ یفتقر إلى 

و األمهات عن األبناء و مراقبتهم و تشجیعهم، فقد اآلباء انشغالدافع نحو الدراسة، خاصة إذا كان 

واضحا على الرغم من جهلهم للقراءة و الكتابة، و بهذا ال تمثل اقتصادیایحقق بعض اآلباء نجاحا 

)43(المدرسة قیمة في نظرهم."

كما تجدر اإلشارة هنا إلى أن كثیرا من اإلحباطات تصیب الطالب أثناء التعلم، تنتج عن فشلهم

دافعیتهم و بالتالي فشل و حرمان استثارةو حرمانهم أي المعلمین و قدرتهم على تحفیز الطالب، و 

من القاعدة التيانطالقافي التعلم أال و هو النجاح." ذلك لالستمرارالتالمیذ من أقوى معزز 

"، و علیه فإن على المعلم أن یقوم تقول :"تكرار النجاح یقود إلى النجاح و تكرار الفشل یقود إلى الفشل

)44(بمهمات عدیدة لتوفیر الدافعیة لدى الطالب."

النمو اكتمالیقول حامد زهران : " أن التأخر الدراسي هو حالة تأخر أو تخلف أو نقص أو عدم 

دون بحیث تنخفض نسبة التحصیل انفعالیةعقلیة و جسمیة أو إجتماعیة أو التحصیلي، نتیجة لعوامل 

)45(المستوى العادي المتوسط، في حدود إنحرافیین  معیاریین سالبین."

أسباب التأخر الدراسي إلى أسباب حیویة، تأخر النمو، ضعف البنیة و التلف المخي،   و قد أرجع 

الكالم، اضطراب، و ةسوء التغذیو ضعف الحواس مثل السمع و البصر و الضعف الصحي العام، و 

السیئة لألم أثناء الحمل، و إصابتها بأمراض خطیرة، أو ظروف الوالدة العسیرة.و الحالة

و االنتباهالضعف العقلي، و الغباء و نقص القدرات العقلیة و نقص همها : أأما العوامل النفسیة ف

و ة، في أحالم الیقظاالستغراقبالذات،  و ضعف الذاكرة و النسیان و الشعور بالنقص، و ضعف الثقة 

واالضطراباالنفعالياالتزانو اإلحباط، و عدم االنفعالیةو سوء التوافق العام، و المشكالت طراباض

كل هذه المشكالت یعاني منها الشباب المراهق، إضافة إلى ذلك " یصاب كثیر من الطلبة )46(العصبي."

إلى شيء مدة أطول انتباههما سببا، كما أنهم یستطیعون أو یوجهو بقصر النظر، و ال یدري العلماء لذلك 
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وجدانه الضطرابو و تضعف قدرتهم على الحفظ عن ظهر قلب،في المراحل السابقة، انتباههممن مدة 

رغباته مع والدیه في هذه المرحلة یضطرب فكره، و یقل ضبطه لنفسه، و ال یتزن سلوكه، فقد تتعارض 

)47(في المنزل و أساتذته في المدرسة."

طالب أن ضعفه الجسمي، أو طوله المفرط أو بدانته الزائدة أو قصره أو إصابته بعاهة،یجد الفقد 

، و یحاول أو مرض مدعاة لعدم قبوله في نواحي النشاط المختلفة" كما تؤكد للطالب الشعور بالنقص

مختلفة على النفس و الجنوح و المشاغبات المدرسیة الاالنطواءتعویضه بشتى الطرق و التي أهمها: 

)48(أنواعها، كل هذا یقلل من كفایته اإلنتاجیة."باختالف

ا: مظاهر التأخر الدراسي :ثامن

:  هو سنة یقضیها الطالب في نفس القسم عامال نفس العمل الذي أداه في السنة الماضیة الرسوب -أ

أو الفارطة في المدرسة.

ب الذین یبقون في المرحلة الدراسیة أكثر من " المعیدین أو الراسبین هم الطالKANDL" كاندلو عرف 

سنة.

أي أن الرسوب یشیر إلى التالمیذ الذین یبقون في نفس المستوى في الوقت  الذي یكون فیه زمالءهم قد 

إلى مستوى أعلى أو أنهوا دراستهم، أي أن التلمیذ الراسب لم یتحصل و لم یكتسب المعارف و ال ارتقوا

، أي هنا التلمیذ تحصیله ضعیف مقارنة بزمالئه مما یؤخره لالرتقاءرات التي تؤهله المعلومات و ال المها

)49(دراسیا.

) المؤرخ 16م و المرفقة مع المنشور الوزاري رقم (1996كما جاء في الوثیقة المؤرخة خالل شهر جویلیة 

طنیة ما نصه:" و الصادر عن مدیریة التعلیم الثانوي العام بوزارة التربیة الو 03/09/1996في 

األعلىالمستوى إلىاالنتقال أو....الرسوب المدرسي....یتعلق بالتالمیذ الذین ال یوفقون في الترقیة 
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بحكم ضعف مستواهم الدراسي . ولكنهم ال یغادرون المدرسة بل یكررون السنة الستدراك النقائص و سد 

المدرسي.خفاقاإلصورة من صور -بهذا المعنى–وهو )50(ضعفهم التحصیلي ".

الدراسة التي قامت بها مدیریة التقویم و التوجیه و االتصال بوزارة التربیة الوطنیة و نشرتها خالل أما

و الثانوي " األساسيم في كتیب تحت عنوان:" التسرب المدرسي في التعلیم 2000شهر فیفري 

المستوى في الوقت الذي أولقسم التالمیذ الذین یبقون في نفس اإلىلإلشارة" اإلعادةفخصصت لفظ 

)51(. الدراسة" إنهاءأواألعلىالمستوى إلىیكون فیه المسار العادي هو االرتقاء 

أي أن التالمیذ ال ینهون دراستهم كلي عن الدراسة قبل إتمام المرحلة الدراسیة، انقطاعهو :التسرب - ب

فئات من المتسربین و هي : 3ا، حیث نمیز بین في عدد من السنوات المحددة لهم، فینقطعون عنها نهائی

: تتكون من التالمیذ الذین تخلوا عن دراستهم، في حین مازال بإمكانهم المواصلة كونهم الفئة األولى*

سنة أي السن اإللزامي للتمدرس.16لم یبلغوا سن 

ئجهم بالمواصلة و الذین یتم سنة، و التي لم تسمح لهم نتا16: تضم البالغین من العمر الفئة الثانیة*

إقصاؤهم من المدرسة.

: تخص التالمیذ في مختلف المستویات، و الذین و إن كانت نتائجهم الدراسیة مقبولةالفئة الثالثة*

إال أنهم ینقطعون عن الدراسة ألسباب مادیة في أغلب األحیان.  

عن دراستهم مثل حالة المطرودین، نقطاعاالأي هنا التسرب له داللة على أن التالمیذ مجبرین على 

)52(.لثانیةأو بعبارة أخرى الموجهین إلى الحیاة العملیة، و هذا ینطبق على الفئة ا

المدرسة عن طریق مجالس التأدیب و تكون العقوبة المسلطة علیهم من من و على أولئك الذین فصلوا 

التحویل إلى المؤسسةاقتراحو أیضا من المؤسسة، مع الدرجة الثانیة، أي اإلقصاء من النظام الداخلي 

احترامهعدم والمدرسةأو بدونه، و هذا یكون عندما یرتكب التالمیذ مخالفة خطیرة، أو إخاللهم بنظام 

)53(و بذلك التلمیذ المتسرب یلحق الضرر بنفسه و یصبح متأخر دراسیا و ال یعرف أین یتوجه.
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اجتماعیة ألسباب" التخلي التلقائي عن الدراسة - الوثیقة الوزاریة سالفة الذكرفي مفهوم –كما یقصد به 

أنمرحلة من مراحل التعلیم". أي إنهائهمیلفظهم النظام التربوي قبل واقتصادیة. كما یشمل التالمیذ الذین 

الطرد.أوصاءاإلقأوالتسرب یشمل حالتین: حالة التخلي التلقائي عن الدراسة . وحالة الفصل النهائي 

في الدراسة الرسمیة سالفة الذكر مانصه:" و في هذه الدراسة سیستعمل لفظ التسرب - أیضا–وقد ورد 

الذین یتخلون أولئكللداللة على التالمیذ المجبرین على االنقطاع عن دراستهم ( حالة المطرودین) و على 

و هم التالمیذ المتخلون- حسب هذا التحدید-وبذلك یكون التالمیذ المتسربون)54(".إرادتهمعنها بمحض 

المطرودون.

و بالنسبة لحالة التخلي التلقائي عن الدراسة ، یمكن القول بان " ...هناك ظاهرة جدیدة علینا تقدیرها 

في –هذه الظاهرة أمرأنتزداد خطورة و هي ظاهرة العزوف عن التمدرس ..." . والواقع أنبسرعة قبل 

)55(في المناطق الریفیة".باإلناثعلق...خاصة "...یت-الجزائر

على مستوى التعلیم -إرادتهمالهامة لتخلي التالمیذ عن دراستهم بمحض األسبابویمكن ذكر بعض 

كمایلي:–الثانوي العام 

الدراسي العام علما بان بعض التالمیذ متفوقون في دراستهم التأخرضعف المستوى العلمي القاعدي و - 

غیر الضعف في مستواهم التحصیلي.أخرىألسبابیضطرون للتخلي عن الدراسة ومع ذلك 

توجیه التلمیذ لشعبة ال تناسب میوله و قدراته و ملمحه.- أحیانا–سوء التوجیه المدرسي حیث یتم - 

راسة و التربویة مما ینفر التلمیذ من الداإلداریةالوسط المدرسي بمختلف مكوناته المادیة و مالئمةعدم - 

–العزوف عنها و الزهد فیها ال یكون أووتعزف نفسه عنها ویزهد فیها. ولكن هذا النفور من الدراسة 

للتخلي التلقائي عن أخرىسببا كافیا للتسرب المدرسي التلقائي بل البد من وجود عوامل مساعدة -لوحده

الدراسة.

كلیهما.أودین التحمل المبكر للمسؤولیة العائلیة بسبب وفاة احد الوال- 
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بسبب الجهل وقلة الوعي وعد الشعور أوالدهماعن دورهما التربوي وعدم المباالة بتعلیم الوالدینتخلي - 

بالمسؤولیة.

األدواتو ارتفاع نفقات التمدرس المتمثلة في مصاریف الكتب و لألسرةانخفاض المستوى المعیشي - 

و النقل بسبب البعد اإلطعاملتسجیل و االمتحانات و اإعادةالمدرسیة و المالبس ورسوم التسجیل و 

.األخرىغیر ذلك من المصاریف إلىالمحتمل للمدرسة 

ذلك نادرا  بسبب صعوبات الحیاةأصبحزواج بعض التلمیذات في وقت مبكر.  وقد أوخطوبة - 

و متطلباتها المتزایدة.

.أهلهقیمة للعلم و إعطاءم استحواذ النزعة المادیة على كثیر من النفوس وعد- 

االبتعادیعبر الهروب من المدرسة في غالب األحیان عن رغبة التالمیذ في الهروب من المدرسة : * 

عن جو المدرسة،  و لكن لماذا یهرب التالمیذ من المدرسة؟ هذا السؤال أجاب علیه العدید من الباحثین 

وامل الهروب المدرسي من وجهة نظر الهاربین أنفسهم،  ففي إحدى الدراسات تدور حول دراسة إكلینیكیة لع

السلوكیة األخرى، قام الباحث االضطراباتبین هذه الظاهرة و بعض االقترانو كذلك البحث عن أوجه 

تشجیع - المنهج المدرسي- تلمیذ، فكان السبب من وجهة نظهرهم69للمقابلة الشخصیة لـ استمارةبتوزیع 

و كل هذا في األخیر مضر بالطالب -شدة المدیر أو الناظر-تساهل الدیر–ت كثرة الوجبا- األصدقاء

)56(متأخر دراسیا و ال یلحق بالركب التعلیمي.نفسه فیصبح 

سلم القیم االجتماعیة جعل أصابالتذبذب الذي إذلقد ورد في الوثیقة الوزاریة سالفة الذكر ما نصه: " 

في یأتياألخیرهامشیة مربحة".ولعل هذا السبب عمالأالح تشجع التخلي عن الدراسة لصاألسربعض 

الربح السهل أن. إلیهااإلشارةمقدمة العوامل الرئیسیة المؤدیة لظاهرة العزوف عن الدراسة التي سبقت 

على بروز هذه الظاهرة غیر -أیضا–و السریع الناتج عن ممارسات تجاریة بطرق غیر شرعیة قد ساعد 

)57(الطبیعیة .
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إلى- للتخلف الدراسيأحیاناالمسبب –قد یؤدي سوء التوجیه التعلیمي :  عدم االنضباط المدرسي -ج

ظهور مشكالت لها عالقة بالنظام العام داخل المؤسسة التعلیمیة.

داع للخروج على النظام و الذین یكونون مصدر اضطراب في أولالتالمیذ الذین یلبون أنفقد لوحظ 

دراسیا. و ال یخرج مسلك هذا النوع من التالمیذ عن انه تعویض المتأخرونهم في العادة حیاة المدرسة 

)58(الدراسي.اإلخفاقللشعور بالنقص الذي یسببه لهم 

المعالجة البیداغوجیة و المتمثلة أسالیبولمعالجة هذه الظواهر السلبیة عمدت وزارة التربیة الوطنیة التخاذ 

دراك، قصد التخفیف من حدتها و خاصة في التعلیم الثانوي .في عملیتي الدعم و االست

الدراسي :التأخرآثارا: تاسع

آثار التأخر الدراسي على الفرد : - 1

اللتصاقهممختلف المراحل الدراسیة األكثر تضررا نظرا تعتبر فئة المتعلمین أي طالب و تالمیذ 

ة بآثارها و نتائجها بصورة مباشرة " فتأخر التالمیذبالمشكلة، و كذا أسرهم التي تمسها هذه المشكل

، كما یمكن تمییز صنفین من السلوك، فهناك من یستسلم هدراسیا، یترك جرحا عمیقا في نفسیتأو الطالب 

أو من إحدى أعضاء للیأس و اإلحباط الذي یقوده إلى الشعور بالغیرة الشدیدة من زمالئه الناجحین، 

و الحزن الشدید، إضافة إلى الحكم السلبي الذي یصدره األولیاء في حق االكتئابملكه أسرته أو الذي یت

أبنائهم و عدم تقبل و تفهم هذا التأخر، هذا ما یزید الطین بلة، هذا ما یجعل البعض یقومون بمحاولة 

ثرمن الطالب الذي ال یستسلم بسهولة، بل یتأأما الصنف اآلخر )59(لوضع حد لحیاتهم.انتحار

یدون الكرة و یناضل من أجل بلوغ الهدف و تأخرهم هذا یجعلهم یناضلون و یتمسكون أكثر بالنجاح و یع

و شجاعة.و كلهم إرادة و عزیمة 
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" خاصة االجتماعيو االقتصاديإضافة إلى األثر النفسي  هناك أثر آخر ال یقل أهمیة، هو األثر 

وظیفة أو قیمة الشهادة المتحصل علیها، و لهذا یشعر المتأخرفي بالدنا تكمن قیمة الشخص في 

)60(م فعالیته و عدم قیمته في المجتمعأو المخفق بعد

هذا أن للشهادة العلمیة أهمیة كبیرة في میدان الشغل و التشغیل و لهذا قد یتعرض الشاب للبطالة معنى 

".من المتسربین من القطاع التربويالعدد الهائل تیعاباسعلما " أن التكوین المهني لم یعد قادرا على 

آثار التأخر الدراسي على المجتمع : - 2

التفافهااألوساط التربویة و باهتمامتعد مشكلة التأخر الدراسي الیوم في مقدمة المسائل التي تحظى 

اهتماممتعددة جعلها موضع على قطاعات انسحابهاآثارها و نتائجها و اتساعفي العالم أجمع، كما أن 

، یكرسون عددا من دراساتهم و االجتماعو االقتصادفئات كبیرة من الناس، فعلماء التربیة و النفس و 

أبحاثهم أما اإلدارة التربویة فال مناص لها من أن تطالع في األرقام و المعدالت المرتفعة التي یسجلها 

و على مردود ستوى الكفایة الداخلیة للنظام التعلیمي المعتمدالتأخر الدراسي، مؤشرا ذا داللة قویة على م

العمل داخل المؤسسات التعلیمیة.

استثماریاالتربیة، و التي ترى في التعلیم مشروعا أو قطاعا باقتصادیات" و تأتي فئة المشتغلین 

ي إلیه رسوب لما یؤدبالدرجة األولى، على رأس قائمة المتهمین بمسألة التأخر الدراسي، و كذلك نظرا

و الطالب و إعادتهم لصفوفهم أو تسربهم من التعلیم، بنسب و أعداد ملحوظة من إخالل التالمیذ

بالتوازن، الذي ینبغي أن یقوم ما بین مدخالت التعلیم و مخرجاته أو بعبارة أخرى ما بین المدخالت 

)61(التعلیم و العائدات المرتقبة منه."

مدرسة غدا وضحت هذا المشكل باألرقام،حیث بینت أن المعیدین و المتسربین تنفق " ففي مجلة ال

سنوات إضافیة، و هذا  یخص أو 5، معنى هذا 9سنة لكل تلمیذ وصل إلى السنة 13علیهم الدولة 

لقطاع التربیة تخص الدراسة بدون أي رسوبمن التالمیذ، فالمیزانیة التي تخصصها الدولة %67یعني 

، أي هنا تسمى نفقات عادیة، و كما هو معلوم فإن المدرسة األساسیة تحظى بنفقات إضافیة و تسرب
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معتبرة توجه مباشرة إلى مجموع الراسبین، هذه النفقات التي كانت من الضروري أن توجه إلى حاجات أهم 

و للتكوین: مثال تنفق في تطویر البحث البیداغوجي، تكوین المكونین، جلب وسائل تكنولوجیة حدیثة

)62(داخل المدرسة الجزائریة."االتصال
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:اإلجراءات المنهجیة للدراسة: أوال

الوسائل الضروریة في جمع البیانات عن أي واقع اجتماعي أهمتعد الدراسة المیدانیة وسیلة من 

أخرىدحضها هذا من جهة ، ومن جهة أوتساعد على دعم الدراسة النظریة أنهاوبصورة منهجیة، كما 

و الدعم التربويأسالیبلمتمثلة في الكشف عن العالقة بین الدراسة المذكورة سابقا و اأهدافتجسید 

منهجیة عن طریقها نتمكن من جمع جملة من البیانات المیدانیة إجراءاتبإتباعوذلك ،الدراسيالتأخر

التي توضح ذلك و التي سنتناولها من خالل هذا الفصل و المتمثلة في:

المرحلة االستطالعیة:- 1

میدان بحثه، و في إطار بحثنا هذا قمنا استكشافالتي یخطوها الباحث في سبیل هي إحدى الخطوات

بالنزول للمیدان لمالحظة و معاینة سلوكیات المبحوثین و كذا درجة تقبلهم لفكرة الدراسة.  

و خالل هذه مارس،10إلىفیفري 20لبحثنا الفترة الممتدة بین االستطالعیةالمرحلة استغرقتو قد 

و دانیة لتحضیر أسئلة المقابلةتكوین صورة مبدئیة عن المراحل القادمة من دراستنا المیاستطعنارحلة الم

و إجراء بعض المالحظات التي سنطبقها فیما بعد.ستمارة البحثا

أیام و ذلك للتأكد من وجود عینة 05قمنا بزیارة لثانویة "عمر إدریس" بالقنطرة والیة بسكرة لمدة 

مستشارة و تربویینأساتذة و مساعدینحیث قمنا بالتقرب من فریق العمل داخل المؤسسة منالبحث، 

أكثر من المعلومات  لالستفادةالمتواجدة على مستوى المؤسسة المدرسي و المهني و اإلرشاد التوجیه

المقدمة عن التالمیذ.

إلى : االستطالعیةو تهدف دراستنا 

.و مطابقتها للعینةاالستمارةأكد من صحة أسئلة التو ،بناء أدوات الدراسة-1

.التعرف على المیدان-2
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حدود الدراسة: - 2
المجال المكاني: -ا

التي تقع بمدینة القنطرة .إدریسمجال دراستنا هو ثانویة عمر 

مسكن و من 50بالقنطرة یحدها من الجهة الشمالیة حي إدریستقع ثانویة عمر تعریف المؤسسة:

جویلیة و من الجهة الشرقیة المركب الریاضي و بیت الشباب ، و من الجهة 5الجهة الجنوبیة حي 

الغربیة اكمالیة محمد بوحوفاني .

22متر مربع و بها : ألف30م ، نتربع على مساحة تقدر ب : 1999نوفمبر 02تم افتتاحها في 

و عیادة لى مكتبة الریاضات ، كما تحتوي عمخابر ، ملعب ریاضي تمارس فیه كل 5حجرة دراسیة ، 

.ةوظیفیسكنات 8إلىإضافة، و مدرج اريإدمكتب 11و 

نوفمبر 13إلى أن وضعت بشكلها النهائي 2010أكتوبر10: انطلقت الدراسة من المجال الزمني- ب

شراف األستاذ المشرفد الفصول النظریة بإو نحن نعجوان 30، فمنذ انطالق الدراسة إلى تاریخ 2011

مقابالت بإجراءماي ، و خالل هذه الفترة قمنا 15غایة إلىأفریل 03،و انطلقت دراستنا المیدانیة من 

المدرسي اإلرشادو مستشارة التوجیه و المساعدین التربویین،مستشار التربیة ،الناظر ،مدیر المؤسسة مع

ماي ، و خالل هذه الفترة كنا 14غایة إلىأفریل 05من في الفترة الممتدة األساتذةو كذا و المهني 

نقوم بمالحظة سلوكات التالمیذ و ذلك باستخدام دلیل المالحظة ، الذي أعددناه مسبقا في الفترة الممتدة 

ماي 01في الفترة ما بین األساتذةماي ثم قمنا بإجراء مقابالت مع 04غایة إلىأفریل 15ما بین 

إلى08/05/2011أیام من 08على التالمیذ في مدة االستماراتخیر قمنا بتوزیع ماي ، وفي األ05و

.15/05/2011غایة
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البشري:المجال -ج

مختلف الوسائل لجمع فراداأل، الذي تطبق على األصلي"یعتبر المجال البشري للدراسة المجتمع 

تهیة من غیر منأوهو مجموعة منتهیة مجتمع الدراسة أنالبیانات الموضوعیة و الواقعیة منهم، حیث 

. )1(و التي تكون مجاال للمالحظة"العناصر المحدودة من قبل،

نتائج واقعیة وموضوعیة البد من تحدید إلىوحتى تكون الدراسة علمیة و عملیة، ولكي یصل الباحث 

مطلوبة لالختبار، وبجمع للدراسة تحدیدا دقیقا،وواضحا حتى یسمح بتحدید نوع العینة الاألصليالمجتمع 

إلىمجتمع الدراسة الذي نعمد أماالمناسبة، األدواتعن طریق استخدام الوسائل و أفرادهاالمعطیات من 

فینقسم إلى قسمین األول هو تالمیذ المرحلة الثانویة ، و الثاني أساتذة التعلیم الثانوي جمع المعلومات منه 

،السنة الثالثة 118الثانیة ، السنة219زعین ،السنة األولى تلمیذ مو 642، حیث كان عدد التالمیذ 

305.

موزعین كالتالي : 45األساتذة فعددهم أما

، اللغة االنجلیزیة 04، اللغة الفرنسیة 05، أدب عربي 05، علوم طبیعیة 05، فیزیاء05ریاضیات 

، تاریخ و جغرافیا 03، كهرباء 02ةإسالمی، علوم 03، فلسفة 02، تربیة بدنیة 01، تربیة فنیة 04

.03، میكانیك: 03

.( تحدید العینة)لوقوف على تحدید هذا المجتمع، كما یهمنا بالتحدید عند ا

العینة و خصائصها : - 3

عبارة عن مجموعة جزئیة من مجتمع الدراسة یتم اختیارها بطریقة معینة، أنهاتعرف العینة على 

یها ومن ثم استخدام تلك النتائج و تعمیمها على كامل مجتمع العینة.الدراسة علوٕاجراء

للحصول على المعلومات و البیانات الخاصة بالدراسة و حتى تكون دقیقة و تعطى لنا حقائق صادقة، 

عینة بحثه لتكون ممثلة تمثیال  واقیا لمجتمع البحث و قد كانت عینة بحثنا اختیارعلى الباحث أن یحسن 
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الباحث لها لعدم قدرته اتجهاحتمالیةدیة و التي یعرفها سعود بن ضحیان على أنها " عینة غیر عینة قص

.االحتمالیةالثة للعینات ، و یعني بالشروط الث)2(الثالثة مجتمعةاالحتمالیةتحقیق شروط العینات 

تحدید جمیع مفردات مجتمع الدراسة المراد تناوله بغض النظر عن حجمه.-

ة لها رقم تعریفي یمكن التعرف علیها من خالله.أن كل مفرد-

)3(أنه یمكن الوصول إلى المفردة من خالل الرقم التعریفي.-

تحدید العینة:

لقد تم التخطیط الختیار العینة بعد المقابالت الرسمیة مع مسؤولي المؤسسة التربویة ، الذین زودوا 

التربویة وكذا حسب الشعب و عدد األفواجكل سنة و التالمیذ فيألعدادبالبیانات الرقمیة ةالباحث

الذینالسنة ثالثة ثانويتالمیذعینة دراستنا في في كل شعبة وحسب التخصصات ، فتمثلت األساتذة

في نتائجهم التحصیلیة خاصة تأخرالدعم التربوي في المؤسسة التربویة وسجلوا أسالیبیعتمدون على 

حان شهادة البكالوریا، و تم ذلك في سریة تامة أي بدون علم هؤالء التالمیذ مقبلین على اجتیاز امتوأنهم

حتى ال یشعروا بأنهم محل الدراسة دون غیرهم. 

بكشوف النقاط لهؤالء التالمیذ، و المجالس التأدیبیة بالمؤسسة لجمع معلومات تفصیلیة استعناكما 

:كاآلتين حسب الشعب تلمیذ، موزعی153د تكونت هذه العینة من و قأكثر 

.تلمیذ19:تقني ریاضي- 

تلمیذ.                81علوم تجریبیة:- 

تلمیذ.53وفلسفة: آداب- 
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المنهج المستخدم في الدراسة : - 4

منهج البحث هو عبارة عن مجموعة القواعد و التصورات، و الخطط التي یتبعها الباحث، و التي تنیر 

لبحث في موضوع من الموضوعات في مراحل البحث المختلفة ، فالمنهج هو العمود الفقري في له طریق ا

، وان إتباعهاتصمیم أي بحث، و الخطة التي تحتوي على عدة خطوات، و التي یجب على كل باحث 

التي األهدافمنهج معین حسب إتباعالدارس، و تفرض علیه أوطبیعة الدراسة كثیرا ماتوجه الباحث 

المنهج الوصفي إجراءات، لذلك اتبعت الدراسة في شقیها النظري و المیداني ، )4(تحقیقها إلىصبوا ی

كثر كفاءة في كشف حقیقة الظاهرة الموروثة و إبانة خصائصها، و األأهداف الدراسة باعتباره یتوافق مع

ة التي یرید دراستها فحین یرید الباحث أن یدرس ظاهرة ما فإن أول خطوة یقوم بها هي وصف الظاهر 

وجمع أوصاف و معلومات دقیقة عنها، و المنهج الوصفي یعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد 

)5(في الواقع تهتم بوصفها وصفا دقیقا و یعبر  عنها تعبیرا كیفیا، أو تعبیرا كمیا"

تفسیر العلمي المنظم لوصف و علیه یمكن تعریف المنهج الوصفي بأنه " أحد أشكال التحلیل و ال

الظاهرة، أو المشكلة المحددة أو تصویرها كمیا عن طریق جمع البیانات و المعلومات المقننة عن ظاهرة 

)6(أو مشكلة ما و تصنیفها و تحلیلها و إخضاعها للدراسة الدقیقة"

ر صورة واضحة حول و هكذا كان المنهج الوصفي هو األكثر مالئمة لدراستنا حیث یعطینا هذا األخی

وذلك من خالل تشخیصها لثانویة القنطرة، الدراسي التأخرالدعم التربوي و عالقتها بظاهرة أسالیب

اإلجراءاتو یتماشى مع الخطوات بالتأكیدووصفها وجمع المعلومات حولها وتفسیرها، وهذا 

لموضوع اعتمادا على جمع الحقائق، و اأوالبحثیة للمنهج الوصفي "و التي تتكامل لوصف الظاهرة 

نتائج إلىالبیانات وتصنیفها و معالجتها و تحلیلها تحلیال كافیا و دقیقا الستخالص داللتها، و الوصول 

كما أن هذا المنهج یقوم أساس على التعمق في ،)7(الموضوع محل البحث"أوتعمیمات عن الظاهرة أو

، فإن تطبیق هذا المنهج یمكننا من التعرف دراسیاالمتأخرینالمیذ فهم األهداف محل الدراسة و هم هنا الت

، ستدراك، الدروس الخصوصیةالدعم التربوي و المتمثلة في: االأسالیبتأثیرعلى الجوانب المختلفة 
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الدراسي و بالتالي زیادة التأخرتقلیص نسبة ، و التي تؤدي إلى أفواجالدروس المحروسة، المراجعة ضمن 

، و ذلك وفقا للخطوات التالیة : مستوى التحصیل الدراسي لتالمیذ السنة ثالثة ثانوي

االستكشافیة:* المرحلة 

و تمثل الخطوة األولى في البحث و تشمل ما یلي : 

ه، و ذلك من جمع المعلومات النظریة التي لها عالقة بموضوع البحث و لها أهمیة بالغة بحیث تثری- 

المصادر و المراجع المتوفرة.

و الخبرة.االختصاصجمع المعلومات التي تمثل إضاءات من خالل مناقشة ذوي - 

و تعتبر هذه المرحلة الخطوة الثانیة في بحثنا و قد شملت هي األخرى :* مرحلة الوصف المعمق

على : 

جابة على التساؤل الرئیسي لمشكلة البحث.تحدید و صیاغة فروض البحث ووضع إجابات محتملة لإل- 

عینة ممثلة.الختیارضبط و تحدید مجتمع البحث و تعیین خصائصه و ممیزاته تمهیدا - 

تقنین أدوات القیاس لدراسة المشكلة هي : اإلستمارة، المقابلة، باإلضافة إلى المالحظة التلقائیة التي - 

ركزت على مشاهد ذات الصلة بمدارات البحث.

التركیز على مؤشرات محددة ترتبط بموضوع البحث و محاولة تحلیلها و تفسیرها.- 

.باستنتاجاتتحلیل البیانات و تفسیرها و الخروج - 

أدوات جمع البیانات : - 5
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و أهمها، حیث أنها انتشارا: تعتبر اإلستمارة كوسیلة لجمع البیانات من أكثر الطرق  * اإلستمارة

وعة من األسئلة حول موضوع معین بحیث تغطي كافة جوانبه، مما یسمح لنا بالحصول تصمیم فني لمجم

)8(على البیانات الالزمة للبحث من إجابات المبحوثین.

ترسل سواء استمارةفهي عبارة عن مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین یتم وضعها في 

وبة لألسئلة، و قد تتضمن اإلستمارة عدة أسئلة تتم في بالبرید أو تسلم بالید تمهیدا للوصول إلى أج

صیغتها و تخدم فرضیات الدراسة حیث تستخدم بكفاءة أكثر في البحوث الوصفیة لتقدیر ما توجد علیه 

)9(.الظاهرة في الواقع

على هذه األداة لما لها من أهمیة كبیرة في جمع المعلومات المیدانیة.اعتمدناو 

الصدق الظاهري و صدق المحتوى قمنا اختبارناسؤال، و بعد 40البحث عبارة عناستمارةكانت 

محاور و هي : و قد شملت أسئلة اإلستمارة خمسةبتعدیل بعض األسئلة و حذف أخرى،

: خاص بالبیانات الشخصیة.المحور األول

الدراسي.التأخرمساهمة االستدراك في تقلیص نسبة : المحور الثاني

أسئلة و قد واجهنا صعوبة كبیرة في طرح األسئلة الخاصة بالمحور الثاني، و الذي 10صنا و خص

ساعدنا في طرحها هو دلیل المالحظة.

الدراسي. التأخرمساهمة الدروس الخصوصیة في تقلیص نسبة :المحور الثالث

توفر لدیك قسم رسمي ماإذاأسئلة قمنا بإعادة صیاغة بعض األسئلة مثل : في حالة 11و خصصنا 

یحوي عدد قلیل من التالمیذ ، هل تلجا للدرس الخصوصي ؟، و بعدما قدمنا هذه األسئلة لألستاذ 

المحكمین اقترحوا تصحیحها و إعادة صیاغتها بطریقة صحیحة حیث صغنا هذا األساتذةالمشرف و 

على استیعابك؟ ، و قمنا بحذف أثیرتالسؤال كالتالي : هل للكثافة العددیة للتالمیذ داخل القسم الواحد 

.لبرامج الدراسیة تتماشى و شعبتك؟اأنالسؤال التالي : هل تعتقد 
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.الدراسيالتأخرمساهمة الدروس المحروسة في تقلیص نسبة :المحور الرابع

مفتوحة و مغلقة.أسئلةمتنوعة مابین أسئلة09و خصصنا 

الدراسي.التأخرفي تقلیص نسبة جأفوامساهمة المراجعة ضمن المحور الخامس:

أسئلة و قد واجهنا صعوبة كبیرة في طرح األسئلة الخاصة بالمحور الخامس،و الذي 07و خصصنا 

مثل : هل یشرف على المراجعة متنوعةسئلة األحیث كانتساعدنا في طرحها هو دلیل المالحظة.

أثناءلوحدك؟، أواستیعابا ضمن فوج أكثرتتم یما بینكم؟، هل ترى انك أومختص أستاذأفواجضمن 

معا؟.أواألساسیةغیر أواألساسیة، هل تراجع المواد أفواجالمراجعة ضمن 

بعد تعدیل أسئلة اإلستمارةكانت أسئلة استمارتنا متنوعة بین أسئلة مغلقة و أخرى مفتوحة 

المحكمین الذین اقترحوا تعدیلها  قامت ساتذةاألمشرف و ذلك بعد تقدیمها لألستاذ الو تصحیحها و 

وصلت أسئلة اإلستمارة  إلى الشكل شبه النهائي و كانت الباحثة  بتصحیحها و بناءا على توجیهاتهم

سؤاال.36تضم 
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بهدف إفادتنا ببعض قسم العلوم االجتماعیةأساتذة مختصین من مجموعة منعرضنا على -

الصدق الظاهري اختبارقیاس أو عدم قیاس متغیرات الدراسة بمعنى المالحظات حول مدى صدقها في 

البحث.الستمارة

بحثنا و بناءا على تلك المالحظات عدلناهااستمارةقدمت لنا مالحظات من طرف األساتذة حول -

سؤاال في الشكل النهائي.36و أضفنا أسئلة أخرى و بالتالي ضمت أسئلة اإلستمارة 

122استرجاع تم،مفردة 153ئلة اإلستمارة على مفردات العینة الذین كان عددهم بعد توزیع أس-

، لیكون العدد النهائي لمفردات تمال بیاناتهابسبب عدم اكاستمارة 31إلغاءحیث تم استمارة فقط ، 

)01الملحق رقم (إلىلمزید من االطالع عد مفردة.122العینة المدروسة 

في بحثنا هذا المقابلة المقننة (المنظمة)، و حیث یستخدم هذا النوع من المقابلة في استعملنا: * المقابلة

)10(.االستطالعیةالمراحل التالیة للمرحلة 

و ترتیبها...    مسبقا عددها، نصهاو یطلب فیها من كل مستجوب اإلجابة على سلسلة من األسئلة حدد

)11(.و تكون اإلجابة إما رمزا أو حرفیا

الظروف التي أجریت فیها المقابلة : -

و الناظر قمنا بتحدید المدرسي و المهنياإلرشادو بتوجیه من مستشار التربیة و مستشارة التوجیه

مواعید إلجراء المقابالت مع األساتذة حیث قدمنا لكل منهم في أول جلسة مقدمة مختصرة حول البحث 

ت التي یدلي بها كل مبحوث تستخدم فقط ألغراض علمیة بحتة.و أهدافه ثم أكدنا لهم أن المعلوما

) د زمام نور الدین،د.العقبي لزهر،د. شعباني مالك،ا. ) هم : ا.د جابر نصر الدین،ا.د إبراهیمي الطاهر،ا01األساتذة المحكمین للملحق رقم.
و هم أساتذة بقسم العلوم االجتماعیة بجامعة بسكرة و جامعة جیجل.حفیظي سلیمة،ا. عباسي یزید.
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: استخداماته* محتوى دلیل المقابلة و 

، ثم تالمیذللغلقة حول المستوى الدراسيمن األسئلة المفتوحة و المكانت مقابالتنا متضمنة لمجموعة 

دیم الحلول المناسبة لزیادة حول هذه الظاهرة و طرق عالجها و تقمتركنا لهم المجال لتقدیم آرائه

التحصیل الدراسي للتالمیذ.

أستاذا من 17كان عددهم ثانوي وبهذه المؤسسة مستوى الثالثة و أجرینا مع األساتذة الذین یدرسون 

).02للمزید من االطالع عد إلى الملحق رقم (.%53أستاذ أي بنسبة 32بین 

* المالحظة : 

روریة لجمع البیانات من المیدان ألنها تمكن الباحث من جمع المعلومات تعتبر المالحظة وسیلة ض

، كبعض المواقف الواقعیة في الحیاة.االجتماعیةالخاصة بحقائق الظاهرة 

في بحثنا هذا المالحظة المباشرة و البسیطة و هي حسب "بولین یونج" هي المالحظة استخدمناو قد 

)12(.ة الحیة و ال تستخدم فیها أدوات للتأكد من دقة المالحظةالتي تعتمد على المواقف الطبیعی

هذه األداة لغرض التأكد من فرضیات الدراسة و كذا تشخیص المیدان و الحصول على استخدمناقد 

معلومات لم نتمكن من الحصول علیها من المبحوثین مباشرة بشكل تلقائي، حیث كنا نالحظ سلوكیات 

و توزیع طوال فترة إجراء المقابالتاالستطالعیةأو أساتذة خالل المرحلة المبحوثین من تالمیذ

فكانت مالحظاتنا مركزة على سلوكات التالمیذ و طریقة األستاذ التدریسیة، وكذا النظام االستمارات

).03الملحق رقم (إلىللمزید من االطالع عد المطبق في القسم و مدى فهم التالمیذ للمواد المدرسة.
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األسالیب اإلحصائیة المطبقة : - 6

وهي:اإلحصائیةاألسالیباعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من 

: النسب المئویة - 
ن
x100س =%

حیث تظل س = عدد التكرارات 

ن = عدد أفراد العینة 

)13(لتالیة على التوالي: المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري ، ویحسبان بالقواعد ا- 

الدرجة)*مج ( التكرار

م= 

العینة أفرادمجموع 

المتوسط الحسابي )–مج ( الدرجة 

ح= 

العینةأفرادعدد 

بحثفي استمارة الأسئلةالعینة حول ماجاء من أفراداتفاق و تشتت وذلك بهدف قیاس مدة 

أكثرنتائج هذه الدراسة ، حتى تكونإجاباتهمو العلمي حول اإلحصائيوكذلك للتدلیل و الموضوع ككل.

.مصداقیة
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: عرض و تحلیل بیانات الدراسة : ثانیا

الشخصیة:تحلیل البیانات -01

:"یوضح توزیع المبحوثین " حسب الجنس ):1(الجدول رقم 

%تالجنس

3327.04ذكر

9073.77أنثى

122100المجموع

نالحظ أن عدد ) و الخاص بتوزیع التالمیذ حسب الجنس، 01في الجدول رقم (من البیانات الموجودة 

مشترك للذكور و هو عامل % 27.04و لإلناث% 73.77اإلناث أكبر نسبة من عدد الذكور بنسبة

اكبر من الذكور من حیث العدد كلما تدرجت في اإلناثبین اغلب المؤسسات التربویة و التعلیمیة كون 

وجودها نظرا إثباتالفتاة تحب أنإلىإضافةالجامعي،إلىالثانوي إلىالمؤسسات التعلیمیة من المتوسط 

تؤكد النسبة المحصل علیها قابلیة أیضا، محاصرة المجتمع بالتقالید و ذلك عن طریق التعلیم خاصةإلى

و المستمرة دیمغرافیا للفتیات و بالتالي تصبح كثرة الفتیات تعود للنسبة المتزایدة أنكما ،للتعلماإلناث

اهد میدانیا.اكبر حسب ما هو مشاإلناثنسبة 
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) : یوضح توزیع المبحوثین "حسب السن":02الجدول رقم(

%تالفئات

17-186553.27

19-215746.72

122100المجموع

سنة من 18-17من المبحوثین هم في سن یتراوح ما بین %53.27بقراءة البیانات نالحظ بان: 

سن هم فيمن المبحوثین %46.72نسبة أمامن التعلیم،و هو السن المحدد لهذا المستوىالعمر

ن السن المحدد لهذا المستوى من التعلیم،وتدخل ضمأیضاسنة من العمر. وهو 21-19یتراوح ما بین 

یقل الجامعة إلىسنة) فالنجاح في شهادة البكالوریا و االنتقال 21- 20(األعمارهذه الفئة المعیدین من 

التقویم و النجاح في شهادة البكالوریا،كما ان صعوبة المناهج الجدیدة و كفاءتها له ألنظمةتدریجیا تبعا 

.، وهو مؤشر واضح للتأخر الدراسي بهذا المستوى االنقطاع عن الدراسةأواإلعادةدور في 

) : یوضح توزیع المبحوثین حسب الشعبة :03الجدول رقم(

%تالشعبة

1713.93تقني ریاضي

7561.47یبیةعلوم تجر 

3024.59آداب و فلسفة

122100المجموع
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من البیانات الرقمیة للجدول و الخاصة بالشعبة، نالحظ بالقراءة ان عدد المتخصصین في العلوم 

و هم نسبة اكبر بالنسبة للمتخصصین في شعبة تقني ریاضي و الذین یمثلون %61.47التجریبیة 

الجامعیة اآلفاقو هذا راجع لمیولهم ورغباتهم نحو %24.59فة یمثلون و شعبة آداب و فلس13.93%

من أكثربالرغم من ان العینة كانت عشوائیة بسیطة اال ان أنإلىإضافةالمسموح بها في كل شعبة،

نصف العینة كانت في شعبة العلوم التجریبیة.

) : یوضح توزیع المبحوثین حسب الصفة النظامیة:04الجدول رقم(

%تالصفة النظامیة 

9779.50نصف داخلي 

2520.49خارجي

122100المجموع

%79.50یتضح من الجدول ان اغلب المبحوثین یستفیدون من نظام نصف الداخلي و هذا بنسبة  

فقط لما یستفیدون من نظام نصف الداخلي،فالمستفیدون من هذا النظام یداومون %20.49في المقابل 

بعیدة عن مكان الدراسة و لكن في أحیاءیعیشون في أغلبیتهمالمؤسسة لغایة انتهاء الیوم الدراسي،و في 

ضیق وقت الراحة الفاصل ما بین الفترة الصباحیة و المسائیة من الدراسة.إلىإضافةنفس المدینة،
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) : یوضح توزیع المبحوثین حسب اعادة النسبة:05الجدول(

%تاعادة النسبة

2318.85نعم

9981.14ال

122100المجموع

نالحظ على بیانات الجدول ان نسبة النجاح (عدم اعادة النسبة)مرتفعة بهذه المؤسسة بنسبة 

و هذا مؤشر ایجابي على درجات التحصیل بها و %18.85مقابل نسبة السنة و المقدرة ب81.14%

و كذا رغبة ،كفاءتهاتطبیق المناهج الجدیدة رغم صعوبتها و ) في أساتذة،إدارةالمؤسسة (راتاإطتحكم 

الجامعة.إلىالتالمیذ في التحصیل الدراسي و النجاح في شهادة البكالوریا و االنتقال 

) : یوضح توزیع المبحوثین حسب عدد مرات إعادة السنة:06الجدول(

%تعدد مرات إعادة السنة  

1878.26مرة واحدة 

0521.73مرتان 

0000.00ثالث مرات 

100*23المجموع

تلمیذ فقط ھم الذین أعادوا السنة.23تلمیذ ألن 122من بین 23) : المجموع 06الجدول رقم (*
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یالحظ إذ،أو الالسنة قد أعاد بیانات هذا الجدول خاصة فقط بالتعرف على ما إذا كان المبحوث 

واادأع%26.78حیث نجد أن نسبة السنة و هي نسبة معتبرة نوعا ما أعادتمفردة 23مجموع أن

اأعادو مما یجعل هذه السنة المعتبرة بالنسبة للذین ،السنة مرتینادو أعا%73.21السنة مرة واحدة و 

اأعادو ذین بینما للمبحوثین ال،وهذا ما ینص علیه المنشور الوزارياإلعادةالسنة مرة واحدة فلهم الحق في 

بكالوریا النجاح في شهادة الإمكانیةو اإلعادةمنحهم فرصة التربويو اإلداريالسنة مرتین فیحاول الطاقم 

دمجهم في حصص الدعم المطبقة داخل المؤسسة إلىإضافةخاصة وانه لهم قدرات تسمح لهم بالنجاح 

التربویة.

التأخر:"یساهم االستدراك في تقلیص نسبة األولىعرض وتحلیل بیانات الفرضیة -02

الدراسي".

في كل شعبة:ساسیةاأل): یوضح استجابات المبحوثین حول استیعابهم للمواد 07الجدول رقم(

المتوسط %تالدرجةاالختبارات

الحسابي

االنحراف المعیاري

024940.16نعم

1.400.77

017359.83نوعا ما

000000ال

122100/المجموع
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فقد ،في كل شعبةاألساسیة) استجابات المبحوثین حول استیعابهم للمواد 07یوضح الجدول رقم(

من المبحوثین یواجهون صعوبات دراسیة في %40.16نسبة أننجد إذ،مبحوثینالآراءسجلنا تباینا في 

هذا ما الحظناه من خالل كشوف نقاط التالمیذ المطلع علیها،،في كل شعبةاألساسیةیعاب المواد است

یة في استیعاب المواد یواجهون نوعا ما صعوبات دراسأنهممن المبحوثین قالوا %59.83نسبة أما

)، 0.77یشبه التشتت البسیط الذي وضحه االنحراف المعیاري بقیمة (وهو ما،في كل شعبةاألساسیة

هاته أسبابوعموما ) حول االختیار ( نوعا ما) ، 1.40واتفاق بسیط یوضحه المتوسط الحسابي بقیمة ( 

هو یعتمد على طریقة التلقین, وكذا لكثافة في القسم فلألستاذالصعوبات تتمثل في الطریقة التدریسیة 

تؤثر بدرجة كبیرة أسبابالمناهج الدراسي المقرر وضیق الوقت وحتى لضعف المكتسبات القاعدیة كلها 

في كل شعبة. وهنا نالحظ الفروق الفردیة بین األساسیةعلى قدرة استیعاب التالمیذ خاصة المواد 

المبحوثین.

إلقاءعند اإلیضاحوسائل األساتذةتجابات المبحوثین حول استعمال ): یوضح اس08الجدول رقم(

االستدراك:أثناءالدرس 

المتوسط %تالدرجةاالختبارات

الحسابي

االنحراف المعیاري

023831.14نعم

1.240.81

017662.29أحیانا

000806.55ال

122100/موعمجال
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الدرس إلقاءعند اإلیضاح) استجابات المبحوثین حول استعمال االستاذ لوسائل 08رقم(یبین الجدول 

یستعمل وسائل فاألستاذ،"نعم"أجابوالذین من المبحوثین ا%31.14فكانت نسبة ،االستدراكأثناء

یضاحاإلیستعمل وسائل بأنهأجابوا%62.29بینما نسبة ،االستدراكأثناءالدرس إلقاءعند اإلیضاح

ب "ال" أي عدم استعمال االستاذ للوسائل اأجابو من المبحوثین %06.55و ، أحیاناآلخرمن حین 

آراءتوافق) التي تعكس 1.24المتوسط الحسابي (تفاقهاالدرس وهي نسب یؤكد اإلیضاحالبیداغوجیة 

) التي تبین 0.81ري (وكذا قیمة االنحراف المعیاحول االختیار ( أحیانا) ،المبحوثین حول الموضوع

التشتت البسیط عن قیمة المتوسط الحسابي.

إلقاءعند اإلیضاحاستعمال وسائل أسباب) : یوضح استجابات المبحوثین حول 09الجدول رقم (

االستدراك:أثناءالدرس 

%تاالختیارات:

8439.43مرتبطة بموضوع الدرس

4320.18مناسبة لمستواكم الدراسي

3616.90هدتقلل الج

5023.47األسلوبتحسن 

100*213موعمجال

إلقاءعند اإلیضاحاستعمال وسائل أسباب) استجابات المبحوثین حول 09یوضح الجدول رقم (

یستعمل األستاذبان أكدوا%من المبحوثین الذین 39.43االستدراك، حیث كانت نسبة أثناءالدرس 

تلمیذ الن معظم التالمیذ أجابوا على السؤال باختیار إجابتین إلى ثالث إجابات مقترحة في ھذا 122من بین 213) المجموع 09(الجدول رقم*
السؤال.
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استعماله لوسائل بیداغوجیة مناسبة فأكدوا% 20.18نسبة أمالموضوع ، وسائل بیداغوجیة مرتبطة با

فقالوا بان %16.90نسبة  أمالمستواهم الدراسي خاصة و ان اغلبهم مكتسباتهم القاعدیة ضعیفة ، 

ماأهاته الوسائل البیداغوجیة تقلل الجهد، أي ان المجهودات التي یبذلها التلمیذ كافیة للفهم نتیجة تنوعها، 

أسلوبهمالبیداغوجیة تحسن اإلیضاحأسالیبنتیجة التنویع في استخدام أنعلى فأكدوا% 23.47نسبة 

في دراسة مختلف المواد.

): یوضح استجابات المبحوثین حول تغییر االستاذ طریقة التدریس في الحصص 10الجدول رقم(

االستدراكیة:

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي%تالدرجةاالختبارات

021915.57نعم

0.781.26

015847.54أحیانا

004536.88ال

122100/موعمجال

قة التدریس في الحصة ) استجابات المبحوثین حول تغییر االستاذ طری10یكشف لنا الجدول رقم(

حوثین بمن الم%47.54ونسبة ،سعلى تغییره لطریقة التدری%15.57نسبة فأكدت،االستدراكیة

ما الحظناه وهذا ،أحیاناآلخرلطریقته التدریسیة في الحصص االستدراكیة من حین األستاذبتغییر أجابوا

36.88أما،في كل شعبةاألساسیةبسبب صعوبة بعض الدروس المقررة خاصة في المواد أثناء الدراسة 

،فهو یعتمد على الطریقة التلقینیة،تدریسیة في الحصة االستدراكیةالفقالوا بان االستاذ ال یغیر طریقته%
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بة من المفروض توفرها في كل و التلمیذ المستقبل دون وجود حلقة النقاش المطلو هو المرسلوبذلك یكون 

لطریقة التدریس في األستاذ، وهنا نجد اختالفا واضحا حول اختیارات المبحوثین فیما یخص تغییر حصة

تشتت كبیر حول قیمة إلى) التي تشیر 1.26الستدراكیة وضحته قیمة االنحراف المعیاري ( الحصة ا

).0.78المتوسط الحسابي (

لطریقة التدریس في األستاذتغییر أسباب): یوضح استجابات المبحوثین حول 11الجدول رقم (

الحصة االستدراكیة:

%تاالختیارات:

6146.21نوع الدرس

4634.84المستوى المطلوبوجودكم دون 

2518.93اإلیضاحغیاب وسائل 

100*132موعمجال

لطریقة التدریس في الحصة األستاذتغییر أسبابتكشف بیانات هذا الجدول استجابات المبحوثین حول 

دریسیة % تؤكد على ان االستاذ یغیر طریقته الت46.21و كانت نسبة اإلجاباتاالستدراكیة، فاختلفت 

كان بسیطا و غیر معقد ویمكن فهمه بسهولة فیستعمل فإذافي الحصة االستدراكیة حسب نوع الدرس 

على تغییر االستاذ طریقته التدریسیة حین یجدهم أكدوا% من المبحوثین 34.84طریقة التلقین، و نسبة 

في التدریس و لألستاذعالي دون المستوى المطلوب فالهوة الفارقیة الموجودة بین المستوى التعلیمي ال

في لتعلیمه، فالتلمیذ األولىمستوى التكوین الضعیف للتالمیذ و ضعف المكتسبات القاعدیة من المراحل 

تلمیذ الن معظم التالمیذ أجابوا على السؤال باختیار إجابتین إلى ثالث إجابات مقترحة في ھذا 122من بین 132) المجموع 11الجدول رقم (*
سؤال.ال
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یجد صعوبات دراسیة كبیرة فیصبح یعاني من تاخر دراسي حاد فما أعلىمستوى دراسي إلىحال انتقاله 

مستواه العالي ، بینماإلىسیط و یرقى بهم بالتدرج مستوى تالمیذه البإلىعلى االستاذ اال ان ینزل 

مازالوا األساتذة، فمعظم اإلیضاحطریقته في التدریس لغیاب و سائل األستاذبتغییر أجابوا% 18.93

التلقینیة في شرح الدرس.اإللقائیةیعتمدون على الطریقة 

سب للحصص االستدراكیة للمواد ): یوضح استجابات المبحوثین حسب التوزیع المتنا12الجدول رقم(

:األسبوعماأیعلى 

المتوسط %تالدرجةاالختبارات

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

024133.60نعم

0.831.19

012016.39أحیانا

006150ال

122100/موعمجال

اسب للحصص االستدراكیة للمواد على الموجودة في الجدول حول التوزیع المتناإلجاباتمن خالل 

األسبوعماأیبان توزیع الحصص االستدراكیة للمواد غیر متناسب على %50نسبة أجابت،األسبوعماأی

أیامعلى برمجة حصص استدراكیة لجمیع المواد على اإلداريو الطاقم األساتذةبسبب عدم قدرة 

ونسبة األكفاءاألساتذةفي كل شعبة وحسب سیةاألساللمواد أكثرفهاته الحصص مخصصة ،األسبوع

%16.39بینما نسبة ،توزیع هاته الحصص توزیعا متناسباانه یتم ، إذ"نعم" أجابوا33.60%
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وهذا راجع الكتفاء أحیاناآلخربان توزیع الحصص االستدراكیة توزیع متناسب من حین إجابتهمكانت 

لمجهودات المبذولة التالمیذ على اراكیة المبرمجة مع تأكید جمیعهؤالء التالمیذ بعدد الحصص االستد

الدراسي الذي التأخرمن لالدعم التربوي وذلك للتقلیأسالیبفي التنویع في اإلدارةو ةاألساتذمن قبل 

خاصة وان التالمیذ مقبلین على امتحان البكالوریا.صهالكثیر من التالمیذ وضرورة تقلییعاني منه 

جد اختالفا واضحا حول اختیارات المبحوثین فیما یخص التوزیع المتناسب للحصص االستدراكیة وهنا ن

تشتت كبیر حول قیمة إلى) التي تشیر 1.19للمواد على أیام األسبوع وضحته قیمة االنحراف المعیاري (

).0.83المتوسط الحسابي (

ى حضور الحصص االستدراكیة:): یوضح استجابات المبحوثین حول مواظبتهم عل13الجدول رقم(

المتوسط %تالدرجةاالختبارات

الحسابي

االنحراف المعیاري

028468.85نعم

1.580.76

012520.49أحیانا

001310.65ال

122100/موعمجال

، تدراكیةتهم على حضور الحصص االسبظ) استجابات المبحوثین حول موا13یوضح الجدول رقم(

وهذا راجع ،ائما على حضور الحصص االستدراكیةبون دظمن المبحوثین یوا%68.85فكانت نسبة 

نسبة أما،العتماد االستاذ على الحصص االستدراكیة كحصص رسمیة لتكملة المناهج الدراسي المقرر 

ملزمون ایسو ول، حصة تدعیمیةألنها،أحیاناآلخریحضرون الحصة االستدراكیة من حین 20.49%
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للحصص االستدراكیة وذلك لكونها أبداال یحضرون %10.65على حضورها بصفة دائمة, ونسبة 

فالمواظبة على حضور الدوام الدراسي الرسمي وكذا اعتماد دروس الدعم ،حصة تدعیمیة وغیر رسمیة

عدم الحضور لهاته الحصة.إلىتدفعهم أسبابالتربوي المتنوعة وضیق الوقت كلها 

حول استجابات المبحوثین حول مواظبتهم على حضور الحصص وما یؤكد لنا صدق هذه المعطیات 

عن القائلین "نعم" بمواظبتهم مقبولة) التي تعطینا صورة 1.58هو قیمة المتوسط الحسابي(االستدراكیة 

الحسابي. ) التي تؤكد التشتت البسیط عن المتوسط 0.76على الحضور وكذا قیمة االنحراف المعیاري (

ومنه نجد ان النتائج منطقیة لطبیعة استخدام الحصة االستدراكیة.

وعموما ،ولیس كحصة تدعیمیة للتالمیذ،درس جدیدإللقاءیستعمل حصة االستدراك أصبحفاألستاذ

ة هي الكتاب المدرسي المقرر من وزارة التربیأكثراإلیضاحالمعتمدة للشرح و اإلیضاحیةالوسیلة 

بالتالي فرض على التالمیذ حضور الحصة االستدراكیة كحصة رسمیة لفهم درس جدید مقرر ، والوطنیة

، وقد ال حظنا أثناء الدراسة انه فعال یحضر معظم التالمیذ للحصة االستدراكیة بشكل منتظم لمتابعة 

ذ من خالل الدروس المقررة التي یتم إلقاؤها في الحصة االستدراكیة ، وهذا أیضا ما أكد علیه التالمی

تخوفهم ففي حالة عدم حضورهم للحصة االستدراكیة سوف یتأخرون في فهم دروسهم وعدم قدرتهم على 

استیعابها فیما بعد.
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الحصة االستدراكیة على وقت المراجعة:تأثیر): یوضح استجابات المبحوثین حسب 14الجدول رقم(

المتوسط %تالدرجةاالختبارات

الحسابي

نحراف المعیارياال 

023730.32نعم

0.601.56

010000.00نوعا ما

008670.49ال

122100/المجموع

الحصة االستدراكیة على وقت المراجعة بتأثیرتأكیدهممن الجدول كانت استجابة المبحوثین على 

وكذا المداومة على ،م الدراسة طیلة الیومبسبب كثافة المنهاج الدراسي المقرر ومزاولته%30.32بنسبة 

ما استخدمها االستاذ كحصة إذاوأیضا،م التربوي المتوفرة داخل المؤسسةحضور مختلف حصص الدع

على أكدوا%70.49یجدون الوقت الكافي لمراجعة دروسهم, بینما نسبة الدرس الرسمي وبالتالي الإلنهاء

و لمراجعة بسبب متابعتهم للبرنامج الدراسي للمراجعة المحددالحصة االستدراكیة على وقت اتأثیرعدم 

،مسؤولة عن هاته المؤسسة التربویةالمدرسي و المهني الاإلرشادالمضبوط من قبل مستشارة التوجیه و 

و المدرجة األكفاءلألساتذةهاته الحصص مسندة أنإلىإضافةوكذا بالتنسیق مع الفریق التربوي ، 

وهو ما یشبه ،األساتذةفراغ هؤالء أوقاتللتنفیذ وبالتالي فعددهم قلیل, وحسب سبوعياألضمن توقیتهم 

) و اتفاق بسیط یوضحه المتوسط الحسابي 1.56التشتت الكبیر الذي وضحه االنحراف المعیاري بقیمة ( 

) حول االختیار ( نعم).0.60بقیمة ( 
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ائل المستخدمة من طرف االستاذ في ) : یوضح استجابات المبحوثین حول الوس15الجدول رقم (

الحصة االستدراكیة:

%تاالختیارات:

8832.59تمارین تطبیقیة

4918.14اعادة شرح الدرس

8330.74الكتاب المدرسي

5018.51حولیات البكالوریا

100*270المجموع

في الحصة األستاذباستعمال أجابوا% من المبحوثین 32.59توضح بیانات هذا الجدول ان نسبة 

ة حتى تثبت المعلومات المخزنة،یالدرس و سهولة فهمه واستیعابه لتمارین تطبیقیضاحإلاالستدراكیة 

مقابالت معهم إجرائناحین األساتذةعلیه أكداستعماله الكتاب المدرسي و هذا ما أكدوا% 30.74و 

مقرر و معتمد من قبل وزارة ألنهم هي الكتاب المدرسي استخداما من قبلهاألكثرفقالوا بان الوسیلة 

إجاباتهم% كانت 18.51التربیة الوطنیة و كذا لسهولة استخدامه و توفره طیلة السنة الدراسیة، و نسبة 

من وصول التالمیذ للمستوى المطلوب اال وهو قدرتهم التأكدلحولیات البكالوریا للفهم و األستاذباستعمال 

األستاذباكتفاء فأجابوا% 18.14امتحان شهادة البكالوریا بتفوق و نجاح، بینما نسبة على اجتیاز

شرح الدرس فقط لتوضیح أي نقطة مبهمة في الدرس.بإعادة

تلمیذ الن معظم التالمیذ أجابوا على السؤال باختیار إجابتین إلى ثالث إجابات مقترحة في ھذا 122من بین 270) المجموع 15الجدول رقم (*
السؤال.
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): یوضح استجابات المبحوثین حول استعانة االستاذ بالحصة االستدراكیة لتقدیم درس 16الجدول رقم(

ة الرسمیة:تاخر في تقدیمه في الحصة الدراسی

المتوسط %تالدرجةاالختبارات

الحسابي

االنحراف المعیاري

027158.19نعم

1.420.76

013226.22نوعا ما

001915.57ال

122100/موعمجال

قدیم یستعین بالحصة االستدراكیة لتذاألستابان اأجابو %58.19أنمن خالل بیانات الجدول تبین 

بالحصة األستاذعلى استعانة اأكدو %26.22في تقدیمه في الحصة الرسمیة ونسبة تأخردرس 

ا أجابو الذین المبحوثینإجاباتجمعنا فإذا،أحیاناآلخرفي تقدیمه من حین تأخراالستدراكیة لتقدیم درس 

على الحصة األستاذد على اعتمادواأكمن المبحوثین %84.41نسبة أنما" نالحظ أحیانا"بنعم و 

في تقدیمه في الحصة الرسمیة وبالتالي تأخراالستدراكیة كحصة لتقدیم درس مقرر في المنهاج الدراسي 

، وهذا ما الحظناه أثناء الدراسة،استغاللهالم تعد الحصة االستدراكیة تستخدم كما كان من المفروض 

مقرر في جدیددرس حصة االستدراكیة في تقدیم ال یستعین بالاألستاذبان اأجابو %15.57بینما نسبة 

وهو دراسیا. المتأخرینیخصصها لرفع المستوى التحصیلي المنخفض لدى التالمیذ وٕانماالمنهاج الدراسي

) ، و باتفاق بسیط یوضحه 0.76( ما یشبه التشتت البسیط الذي وضحه االنحراف المعیاري بقیمة

).1.42المتوسط الحسابي بقیمة ( 
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الدروس الخصوصیة في تقلیص ساهم :"تالثانیةعرض وتحلیل بیانات الفرضیة-03

".الدراسيالتأخرنسبة 

حول صعوبة فهم المواد المدرسة لهم:): یوضح استجابات المبحوثین 17الجدول رقم(

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي%تالدرجةاالختبارات

021710.69نعم

0.751.31

018654.08نوعا ما

001911.94ال

100*159/موعمجال

نوعا ما صعوبة في فهم یواجهون بأنهمأجابوامن المبحوثین %54.08أنتشیر بیانات هذا الجدول 

فة كثاإلىوهذا راجع ،األساسیةیواجهون صعوبة كبیرة في فهم المواد %10.69المواد المدرسة لهم وان 

وكذا ،المتعددةاألخیرةالتربویة اإلصالحاتالمنهاج الدراسي و التغیر المستمر للبرنامج خاصة بعد 

البرنامج وبالتالي إلكمالالتدریسیة السریعة األستاذطریقة أیضا،كارلألفةذاألساتبعض إیصالصعوبة 

األساسیةي في توزیع حصص المواد التوقیت الزمنإلىإضافةاالستیعاب, أوعدم قدرة التلمیذ على الفهم 

ال یواجهون صعوبة بل لهم القدرة على استیعاب وفهم المواد %11.94خاصة في الفترة المسائیة, وان 

شعبة ال تناسب میوله و قدراته إلىما سبق فسوء التوجیه المدرسي للتلمیذ إلىإضافة،المدرسة لهم

دراسیا.وتأخرهالدراسي واضحا في تراجع مستواه تأثیراومالمحه اثر 

بات مقترحة في ھذا تلمیذ الن معظم التالمیذ أجابوا على السؤال باختیار اجابتین الى ثاللث اجا122من بین 159): المجموع 17الجدول رقم (*
السؤال.
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وهنا نجد اختالفا واضحا حول استجابات المبحوثین حول صعوبة المواد المدرسة لهم وضحته قیمة 

) ، وقد 0.75تشتت كبیر حول قیمة المتوسط الحسابي ( إلى) التي تشیر 1.31االنحراف المعیاري ( 

القیام بسلوكات غیر مرغوب إلىمیذ تؤدي بهم الدراسة انه فعال صعوبة المواد المدرسة للتالأثناءالحظنا 

و انشغالهم فیها داخل القسم كالفوضى و التشویش نتیجة لعدم فهمهم و استیعابهم، وبالتالي توجههم 

بحصص الدروس الخصوصیة .

) : یوضح استجابات المبحوثین للمواد التي یجدون صعوبة في فهمها:18الجدول رقم (
%تاالختیارات:

9275.40األساسیةالمواد 

1008.19األساسیةالمواد غیر 

2016.39ـــامع

122100موعمجال

جاءت بیانات هذا الجدول لتوضح استجابات المبحوثین  للمواد التي یجدون صعوبة في فهمها ،حیث 

شرح االستاذ للمادة و هذا بسبب األساسیةعلى وجود صعوبة في فهم المواد أكدت%  75.40ان نسبة 

من طریقة ، كما ان لكثافة بأكثرالمدرسة في القسم بطریقة واحدة ن ولكن الدرس الخصوصي یشرح 

حصص الدعم أنعلى األساتذةكبیرین ، كما اكدلنا معظم تأثیرینالمنهاج الدراسي و ضیق الوقت 

رة التالمیذ على استیعابها في حصة في كل شعبة لصعوبتها و عدم قداألساسیةالبیداغوجي تقدم في المواد 

معا و هذا بسبب األساسیةو غیر األساسیةصعوبة في فهم المواد % یجدون16.39واحدة . وان 
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% ال یجدون صعوبة في فهم 08.19دراسیا و المتأخرینضعف المكتسبات القاعدیة خاصة للتالمیذ 

.األساسیةو غیر األساسیةالمواد 

كثافة المواد على استیعابهم:تأثیرضح استجابات المبحوثین حسب ): یو 19الجدول رقم(

المتوسط %تالدرجةاالختبارات

الحسابي

االنحراف المعیاري

028065.57نعم

1.600.78

013629.50نوعا ما

000604.91ال

122100/موعمجال

ن المبحوثین تؤثر كثافة المواد المدرسة لهم على م%65.57أنتكشف بیانات هذا الجدول 

ضعف وهذا بسبب ،تؤثر كثافة المواد المدرسة لهم على استیعابهم نوعا ماأیضا%29.50استیعابهم وان 

أثناءأیضااألساتذةأكدكما المستوى الدراسي للتالمیذ،و هذا ما أكد علیه األساتذة أنهم ضعفاء دراسیا ،

إیصال، كلها عوامل تساهم في صعوبة یعانون من كثافة البرامج وضیق الوقت أنهمم المقابلة معهإجراء

، فتكون للتالمیذإیصالهااألستاذبعض المواضیع الجافة تصعب على أنكما ،المادة للتالمیذرأفكا

ا بهصي حصة الدرس الخصو إلىؤونوبالتالي فیلجالنتیجة أن اغلبهم یتأثرون بكثافة المادة التدریسیة ، 

،برغبة في حضور الحصص الدراسیةونیشعر معدد قلیل من التالمیذ یخلق جو دراسي مالئم یجعله

مالدراسي وكذا مستقبلهمالمهم جدا في تحدید مساره،على امتحان شهادة البكالوریاونمقبلأنهم وخاصة 
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یخص تأثیر كثافة المواد وهنا نجد اختالفا واضحا حول اختیارات المبحوثین فیما ،العلمي و المهني

) التي تشیر إلى تشتت كبیر حول 1.60المدرسة لهم على استیعابهم وضحته قیمة االنحراف المعیاري ( 

).0.78قیمة المتوسط الحسابي ( 

عن فهم بحثاحول لجوئهم للدرس الخصوصي ): یوضح استجابات المبحوثین 20الجدول رقم(

:واستیعاب للمواد

المتوسط %تجةالدر االختبارات

الحسابي

االنحراف المعیاري

026351.63نعم

1.250.82

012722.13نوعا ما

003226.22ال

122100/موعمجال

ا ون للدرس الخصوصي بحثؤ من المبحوثین یلج%51.63أن) 20یتضح من بیانات الجدول رقم (

وان هؤالء التالمیذ هم من كال ، خاصة المواد األساسیة في الشعبةةعن فهم واستیعاب للمواد المدرس

في الدروس أحسنالتقدم في الدروس هو على وتیرة أنیؤكدون على أنهم.كما وٕاناثالجنسین ذكور 

یلجؤون للدرس %22.13وان ،یقومون بحل الكثیر من التمارینوأنهم،الخصوصیة منه في القسم

یفهمون الدرس جیدا في الألنهمللمواد المدرسة لیس أكثرفهم واستیعاب بحثا عنأحیاناالخصوصي 

الحصول على معدل جید و الرفع من مستواهمإلىالقسم ولكن یسعون من وراء الدرس الخصوصي 
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، وهذا ما الحظناه بكالوریا یسمح لهم بالتسجیل في الجامعة التي یریدها كل واحد منهملالتحصیلي في ا

لحصص الدروس الخصوصیة من خالل أسئلة التالمیذ ، وكذا تركیزهم على حل حولیات أثناء حضورنا

من %26.22أما. البكالوریا للسنوات الماضیة خاصة في المواد األساسیة في الشعبة المدروسة

ال یواجهون وأنهمفیؤكدون على اكتفائهم بالدرس داخل القسم لقدرتهم على الفهم و االستیعاب المبحوثین

) و 0.82وهو ما یشبه التشتت البسیط الذي وضحه االنحراف المعیاري بقیمة ( ، صعوبةأومشكلة أیة

).1.25اتفاق بسیط یوضحه المتوسط الحسابي بقیمة ( 

) : یوضح استجابات المبحوثین حول تسجیلهم في الدرس الخصوصي كبدیل عن 21الجدول رقم (
القسم الدراسي:

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

019073.77نعم

0.730.26
003226.22ال

122100/المجموع

المبحوثین حول تسجیلهم في الدرس الخصوصي كبدیل عن القسم إجابةمن خالل الجدول كانت 

و قدرات العقلیة للتلمیذالولألستاذ% و ذلك بسبب عدم مالئمة الطریقة التدریسیة 73.77الدراسي 

ضیق الوقت و كثافة المنهاج الدراسي اثر بطریقة أنمن خالل مقابلتنا لهم حیث األساتذةأكدههذا ما 

فرقا كبیرا في تجاوب التالمیذ مع الحصة أیضاقد الحظنا فهمهكبیرة على قدرة استیعاب التلمیذ و 

الحصة الدراسیة العادیة یقدم أنو ذلك رس الخصوصي الدالدراسیة العادیة داخل القسم مع الحصة 

تمرین تطبیقي بسیط بینما في الدرس الخصوصي تكون مناقشات مفتوحة بین أوالدرس مع مثال األستاذ
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و وضوحاأكثرحلول لتمارین تطبیقیة و كذا حولیات البكالوریا مع شرح إیجادمجموعة التالمیذ مع 

ناء الدراسة من خالل حضورنا للحصص الدراسیة العادیة و حصص ، وهذا ما الحظناه أثتفصیال

بعدم تسجیلهم في الدرس الخصوصي أجابوا% من التالمیذ الذین 26،22أما. الدروس الخصوصیة

ها قیمة المتوسط تفاقلقسم الدراسي.وهي نسب یؤكد التمكنهم من الفهم و قدرتهم على االستیعاب داخل ا

المبحوثین حول هذا الموضوع،و كذا قیمة االنحراف آراءتوافق) التي تعكس 0.73الحسابي(

) التي تبین التشتت البسیط عن قیمة المتوسط الحسابي.0.26المعیاري(

میذ داخل القسم الكثافة العددیة للتالتأثیر) : یوضح استجابات المبحوثین حسب 22الجدول رقم (
الواحد على استیعابهم:

لمتوسط ا%تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

025645.90نعم

1.140.87
012822.95نوعا ما

003831.14ال
122100/المجموع

الكثافة العددیة لهم داخل القسم الواحد على تأثیریبین الجدول بان استجابات المبحوثین حسب 

اقل درجة حیث نجد تأثیرایتأثرون% 22.95بالغا و نسبة یراتأثیتأثرون% 45.90استیعابهم بان نسبة 

تلمیذ ) بمكن من التفاعل و االحتكاك فیما بینهم 25انه في حالة العدد القلیل للتالمیذ (ال یتجاوز 

كان عدد إذاأما،أكثرالدراسي قسمالضبطو المدرس اكبر،و بالتالي تكون قدرة المدرس على السیطرة و 

و ممن جمیع النواحي،و یحول دون فهمهأنفسهمفیؤثر بدون شك على التالمیذ قسممیذ كبیر داخل الالتال

الفصل لالكبیر داخذلك فان العدد إلىإضافة، الالمباالةللمادة الدراسیة نتیجة الفوضى و ماستیعابه
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كانت إجاباتهم % 31.14بینما نسبة و یحول دون مشاركة فعالة للتالمیذ .یؤثر على سیر الدروس،

هم یزاولون دراستهم بشكل إنماالكثافة العددیة للتالمیذ داخل القسم الواحد على استیعابهم و ببعدم تأثرهم

) ، 0.87( ، وهو ما یشبه التشتت البسیط الذي وضحه االنحراف المعیاري بقیمة عادي و منتظم

).1.14واتفاق بسیط یوضحه المتوسط الحسابي  ( 

) : یوضح استجابات المبحوثین حول لجوءهم للدرس الخصوصي بسبب الكثافة 23رقم (الجدول 
العددیة للتالمیذ داخل القسم الواحد:

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

018468.85نعم

0,680,31
003814.31ال

122100/المجموع

% من المبحوثین تؤثر الكثافة العددیة داخل القسم الواحد على 68.85الجدول ان تكشف بیانات هذا

فعالیة التلمیذ داخل القسم و یحول فتتأثرتلمیذا،50إلى40استیعابهم،فالقسم الواحد یحتوي حالیا على 

المباالةالدون فهمه و استیعابه للمادة الدراسیة المقدمة من طرف المعلم نتیجة الفوضى و السخریة و 

...الخ،مما یدفع التلمیذ عدم الحضور یومیا الن في اعتقاده ان الحضور ال یجدي نفعا في مثل هذه 

حصة إلى(االكتظاظ) و عدم قدرته على التفاعل مع الحصص الدراسیة، فیلجا هذا التلمیذ األحوال

فال تؤثر الكثافة % من المبحوثین 31.14أماالدرس الخصوصي ،التي بها عدد قلیل من التالمیذ،

هم  یزاولون دراستهم بشكل عادي جدا.إنماالعددیة للتالمیذ داخل القسم الواحد على استیعابهم و 

) التي تعطینا صورة مقبولة عن 0.68و ما یؤكد لنا صدق هذه المعطیات هو قیمة المتوسط الحسابي(

) التي تؤكد 0.31مة االنحراف المعیاري(القائلین ب"نعم" حول لجوءهم للدرس الخصوصي ،و كذا قی



الدراسة بیانات المنھجیة وعرض وتحلیل اإلجراءاتالفصل الرابع                           

133

التشتت البسیط عن قیمة المتوسط الحسابي و منه نجد ان النتائج منطقیة لطبیعة لجوء التالمیذ للدرس 

الخصوصي.

إلقاءالرسمي في أستاذهم) : یوضح استجابات المبحوثین حسب تناسبهم و طریقة 24الجدول رقم (
الدرس :

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

021512.29نعم

1.130.88
013226.22أحیانا
007561.47ال

122100/المجموع

) الخاصة بعینة البحث حسب تناسبهم وطریقة 24في الجدول (اإلحصائیةانطالقا من المعطیات 

یستوعبون الدرس بطریقة جیدة و ال التالمیذ% من 12.29الدرس نالحظ ان إلقاءالرسمي في أستاذهم

ال أحیانا% من التالمیذ 26.22یواجهون صعوبات دراسیة في طریقة شرح وطرح االستاذ للدرس،و ان 

إلىالرئیسیة غیر مفهومة و تحتاج األفكارالدرس،فهناك بعض إلقاءالرسمي في أستاذهمتناسبهم طریقة 

بأنهأجابواالذین أماالرسمي لطریقته في التدریس،و األستاذتغییر ألحیاناو حتى في بعض أكثرالشرح 

نقص إلى% و ربما هذا راجع 61.47الدرس یمثلون نسبة إلقاءالرسمي في أستاذهمال تناسبهم طریقة 

قصر المدة الزمنیة و ال یمكنه اعادة إلىذلك إرجاععدم تمكنه من التحكم في الدرس،كذلك یمكن أو

قیمة المتوسط اتفاقها الكبیر وقت طویل.وهي نسب یؤكد إلىتحتاج ألنهاالفكرة فیها شرح 

المبحوثین حول هذا الموضوع،و كذا قیمة االنحراف آراءتوافق) التي تعكس 1.13الحسابي(

) التي تبین التشتت البسیط عن قیمة المتوسط الحسابي.0.88المعیاري(
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الرسمي التدریسیة:أستاذهمالمبحوثین حسب طریقة ) : یوضح استجابات 25الجدول رقم (

%تاالختیارات:

2317.42صعبة

5138.63غیر مفهومة

ال یدعم الدرس بتمارین تطبیقیة 

5843.93كــــافیة 

100*132موعمجال

حیث ان ،الرسمي التدریسیةأستاذهمطریقة توضح بیانات الجدول استجابات المبحوثین حسب 

الدرس إلىاللجوء إلىطریقة صعبة و غیر مفهومة و هذا یدفعهم بأنها% للمبحوثین قالوا 17.42

تاذ الرسمي التدریسیة غیر مفهومةبان طریقة االسأجابوا%  من التالمیذ 38.63أماالخصوصي ، 

التفاعل في إثارةفي األقلهي هي طریقة التلقین و األساتذةاعتمادا من قبل األكثرةالتدریسیفالطریقة 

هو سید الموقف أي انه ال یبعث على الحماس األستاذنجد أنناتسلطیة نوعا ما، حیث ألنهاالقسم 

و المشاركة، الشيء الذي ینفر التلمیذ من المادة خاصة اذا ما كان یواجه صعوبة  في استیعابها و یجعل 

خارج مجال الدرس أخرىبأموردراسیا و اهتمامه تأخرهنتباه و الدرس ممال و بالتالي  عدم التركیز و اال

الرسمیون یحاولون استخدام طریقة األساتذةبان بعض أجابوا% من المبحوثین 43.93نسبة أما، 

و حتى یتمكنوا من الفهم الجید للدرساآلراءالمناقشة الحواریة التي تحفز التالمیذ على المشاركة و تبادل 

في الذهن.األفكاریدعمون الدرس بتمارین تطبیقیة كافیة، و بالتالي عدم ثبات و ترسخ لكنهم ال

تلمیذ الن معظم التالمیذ أجابوا على السؤال باختیار إجابتین إلى ثالث إجابات مقترحة في ھذا 122من بین 132) المجموع 25الجدول رقم (*
السؤال.
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بناء الدرس الخصوصي:أستاذهمالمبحوثین حول مشاركتهم ) : یوضح استجابات 26الجدول رقم (
المتوسط %تالدرجةاالختیارات

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

025343.44دائما

1.050.95
016150.00أحیانا
000806.55أبدا

100*159/المجموع

بنسبة أحیانابان مشاركة االستاذ للتالمیذ في بناء الدرس الخصوصي اإلجاباتمن الجدول كانت 

% الن االستاذ یفضل ان یلقي الدرس على التالمیذ فیكون هو المرسل و التلمیذ هو المستقبل،50

في حل التمارین التطبیقیة المختلفة أكثرفي نظره لبناء الدرس و فهمه إیاهاة التي یمنحهم الفرصأما

أنیرون ألنهم% 43.44ب"دائما" فكانت نسبهم أجابوامن أماحتى یتم استیعاب الدرس و ترسیخه،

مشاركة بین لدرجة انه یطلب منهم مشاركته للدرس،كذلك االستاذ یرى ان طریقة الأهمیةیعیرهم األستاذ

و التلمیذ في بناء الدرس ستكون مفیدة للتالمیذ و تزید من قدرتهم على الفهم و االستیعاب األستاذ

في بناء الدرسأستاذهمهم الذین ال یشاركون بأنهمإجاباتهم% فكانت 06.55نسبة أما،أكثر

) و اتفاق كبیر 0.95( وهو ما یشبه التشتت البسیط الذي وضحه االنحراف المعیاري بقیمةالخصوصي.

.)1.05یوضحه المتوسط الحسابي بقیمة ( 

بتین الى ثالث اجابات مقترحة في ھذا تلمیذ الن معظم التالمیذ اجابوا على السؤال باختیار اجا122من بین 159):المجموع 26الجدول رقم(*
السؤال
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) : یوضح استجابات المبحوثین حول اختیار الدرس الخصوصي  لقدرتهم على 27الجدول رقم (

المشاركة في القسم:

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

019577.86نعم

0.770.22
002713.22ال

122100/المجموع

اختاروا الدرس الخصوصي أنهم% من التالمیذ الذین قالوا 77.86یتضح من بیانات الجدول ان 

یستخدم طریقة المناقشة الحواریة التي تحفز التالمیذ على فاألستاذلقدرتهم على المشاركة في القسم،

،أفكارهمتنمي لدیهم روح المبادرة،و تعطي الحریة لتجسید ،كما تجذب انتباههم و اآلراءالمشاركة و تبادل 

لم یختاروا بأنهمأجابوا% من التالمیذ 22.13نسبة أماو بالتالي یساهم في زیادة التحصیل الدراسي،

بأمثلةاختاروه الن االستاذ یدعم الدرس إنماالدرس الخصوصي لقدرتهم على المشاركة في القسم.و 

و هي نسب یؤكد اتفاقها البسیط قیمة المتوسط ،أكثرمن الفهم الجید و االستیعاب تطبیقیة كافیة تمكنهم

وكذا قیمة االنحراف ) التي تعكس توافق آراء المبحوثین حول هذا الموضوع،0.77الحسابي(

) التي تبین التشتت البسیط عن قیمة المتوسط الحسابي.0.22المعیاري(
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الثالثة:" تساهم الدروس المحروسة في تقلیص عرض و تحلیل بیانات الفرضیة-04

الدراسي".التأخرنسبة 

): یوضح استجابات المبحوثین حسب من یقدم لهم الدرس المحروس:28الجدول رقم (

%تاالختیارات:

10769.93المادةأستاذ

4630.06مساعدأستاذ

100*153موعمجال

المادة  أستاذبان إجاباتهم%من المبحوثین كانت 69.93) ان 28یتضح من بیانات الجدول رقم ( 

المساعد هو من األستاذبان أجابوا%من التالمیذ 30.06نسبة أماهو الذي یقدم لهم الدرس المحروس 

النهائیة و الذین لهم ساعات األقسامأساتذةیقدم الدرس المحروس، فهاته العملیة عموما یقوم بتنفیذها 

المساعد فهو األستاذأماصة وان التالمیذ مقبلین على اجتیاز امتحان شهادة البكالوریا ، خاإضافیة

المادة و االستاذ المساعد هو تحسین أستاذیتم االستفادة من خدماته ، فهدف كل من إدماجموظف 

و تطبیق الحل منهجیةو تعوید التالمیذ على إشكالیةمستوى التالمیذ و تدریبهم على معالجة وضعیات 

تحضیرهم لشهادة البكالوریا.األهمالهندسیة بطریقة صحیحة و األدواتالمهارات و استعمال 

تلمیذ الن معظم التالمیذ أجابوا على السؤال باختیار إجابتین إلى ثالث إجابات مقترحة في ھذا 122من بین 153):المجموع 28الجدول رقم(*
السؤال.
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) : یوضح استجابات المبحوثین حسب شكل تدریس حصص الدروس المحروسة:29الجدول رقم (

%تاالختیارات:

2923.77منتظم

9376.22غیر منتظم

122100موعمجال

ءت بیانات هذا الجدول لتوضح استجابات المبحوثین حسب شكل تدریس حصص الدروس جا

ن وهذا ما اقر به تدرس لهم بشكل غیر منتظمبأنها% قالوا 76.22المحروسة ، حیث ان نسبة 

ساعات في كل 4إلى3مساء یومي االثنین و الخمیس ( من فهم یقومون بتقدیم هاته الحصصاألساتذة

تدرس لهم بأنهاأجابوا% 23.77نسبة  أماد التوقیت الیومي للدراسة ( بمعدل ساعتین ) )، وبعأمسیة

ذلك إلىإضافةالمساعدین، األساتذةالمواد و كذا أساتذةفراغ أوقاتبشكل غیر منتظم وهذا حسب 

في من العطلة) لمساعدة التالمیذاألولاألسبوعیقومون باستغالل عطلتي الشتاء و الربیع ( خاصة 

معالجة المواضیع وتذلیل الصعوبات.
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) : یوضح استجابات المبحوثین حسب انطالق تدریس حصص الدروس المحروسة:30الجدول رقم (

%تاالختیارات:

5141.80في بدایة امتحان الثالثي االول

7158.19في بدایة امتحان الثالثي الثاني

0000.00في بدایة امتحان الثالثي الثالث

122100موعمجال

%من المبحوثین قالوا بان انطالق تدریس حصص 48.19)  ان 30تتضح من بیانات الجدول رقم (

%قالوا بان انطالقها یكون في 41.80الدروس المحروسة یكون في بدایة امتحان الثالثي الثاني و نسبة 

بعد فترة تبدأأنهااإلداريكلفون بها والفریق التربوي و الماألساتذةأكدبدایة امتحان الثالثي  االول ، كما 

معینة من انطالق الدروس الرسمیة ، وقد شملت حصص الدروس المحروسة كل المحتویات الخاصة 

بالبرنامج الرسمي في مختلف المواد، وتقدم هذه الحصص في شكل مراجعات و تمارین تطبیقیة وال تقدم 

مختلفة تخضع لطبیعة البرنامج المخطط في كل أنشطةعلى شكل على شكل دروس عادیة، فهي تقدم

.مادة دراسیة
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) : یوضح استجابات المبحوثین حسب الوسائل البیداغوجیة التي یستعملها االستاذ 31الجدول رقم (

في توضیح حصص الدروس المحروسة:

%تاالختیارات:

2910.17اإلسقاطجهاز 

4415.43جهاز الكمبیوتر

5318.59مواقع الكترونیة

7626.66حولیات البكالوریا

8329.12كتب خارجیة داعمة

100*285موعمجال

) نالحظ استجابات المبحوثین حسب الوسائل البیداغوجیة التي 31لبیانات الجدول (متأنیةبقراءة 

%یستعمل كتب خارجیة داعمة 29.12یستعملها االستاذ في توضیح حصص الدروس المحروسة بنسبة 

بان أجابوا% 18.59یات البكالوریا، و نسبة لیستعمل حو بأنه% من المبحوثین قالوا 26.66و نسبة 

أمایستعمل جهاز الكمبیوتر، بأنه%من التالمیذ قالوا 15.43یستعمل مواقع الكترونیة، و األستاذ

. ومن هنا نالحظ تنوع الوسائل البیداغوجیة اإلسقاطباستعماله لجهاز أجابوا%من المبحوثین  10.17

التي یستعملها االستاذ لتوضیح حصص الدروس المحروسة و ذلك من اجل تدریب التالمیذ على منهجیة 

و كذا التدخل عند العمل و تحضیرهم للبكالوریا و مساعدتهم على معالجة المواضیع و تذلیل الصعوبات،

، وهذا ما أكد علیه األساتذة أثناء مقابلتنا لهم المبهمة في البرنامج المقررالحاجة لتوضیح بعض المفاهیم 

ؤال باختیار إجابتین إلى ثالث إجابات مقترحة في ھذا تلمیذ الن معظم التالمیذ أجابوا على الس122من بین 285):المجموع 31الجدول رقم(*
السؤال
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، حیث أن هاته الوسائل البیداغوجیة المستعملة متوفرة بجمیع المؤسسات التربویة وكذا قدرتهم على 

التحكم فیها.

التمارین ) : یوضح استجابات المبحوثین حول اقتراحهم على االستاذ لمجموعة من 32الجدول رقم (
التطبیقیة و طلبهم منه حلها:

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

016855.73نعم

0.550.44
005426.44ال

122100/المجموع

من البیانات الرقمیة للجدول الخاص باستجابات المبحوثین حول اقتراحهم على االستاذ لمجموعة من

یقترحون على أنهم"نعم"،حیث أجابوا% من المبحوثین 55.73التمارین التطبیقیة و طلبهم منه حلها،نسبة 

االستاذ لحل التمارین التطبیقیة و كانت االستجابة ایجابیة من قبل االستاذ لحل التمارین التطبیقیة 

الي فهم الدرس المقررالمقترحة من طرف التالمیذ و شرحها حتى یتمكنوا من فهمها بوضوح و بالت

% من 44.26نسبة أما،مقابلتنا لهم، هذا ما أكد علیه األساتذة أثناء و دعمها بحولیات البكالوریا

ال یقترحون على االستاذ حل التمارین التطبیقیة،و ذلك الكتفائهم بالتمارین أنهمإذب"ال" أجابواالمبحوثین 

، وقد الحظنا التجاوب المتبادل من كال أكثرو االستیعاب فهمیها االستاذ لهم فهي كافیة للالتي یعط

.الطرفین األستاذ و التالمیذ
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المبحوثین حول آراءتوافق) التي تعكس 0.55قیمة المتوسط الحسابي(اتفاقها البسیطوهي نسب یؤكد 

متوسط ) التي تبین التشتت البسیط عن قیمة ال0.44االنحراف المعیاري(قیمةا ذهذا الموضوع،و ك

الحسابي.

المقرر الدرس إلعادة) : یوضح استجابات المبحوثین حول استجابة االستاذ المساعد 33الجدول رقم (
في حصة الدرس المحروس اذا ما طلب منه ذلك:

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

027460.65نعم

0.701.39
013831.14أحیانا
00108.19ال

122100/المجموع

الدرس إلعادةالمساعد یستجیب األستاذالن ابواأج% 60.65من خالل بیانات الجدول تبین ان 

المساعد األستاذبان أجابوا% 31.14المقرر في حصة الدرس المحروس اذا ما طلب منه ذلك و 

،یهدف فهم التالمیذ للدرس،و هذا ما نجده عند بعض ناأحیاآلخرالدرس المقرر من حین إلعادةیستجیب 

الدرس إلعادةالمساعد ال یستجیب اذاألستبان أجابوا% 8.19ي حین نسبة المساعدین فقط،فاألساتذة

المساعدین،فقالوا األساتذةمقابلة مع أجریناقد و طلب منه ذلك،اإذلدرس المحروس في حصة ارالمقر 

حسب كل شعبة تتطلب اعادة الشرح،ثم حل تمارین األساسیةصة في المواد توجد بعض الدروس خابأنه

الرسمیین للمواد نتیجة لضیق الوقت األساتذةو ذلك بالتنسیق مع أكثرتطبیقیة حولها للفهم و االستیعاب 

في الحصة الرسمیة للدرس،و كذا طول البرنامج الدراسي المقرر یطلب االستاذ الرسمي للمادة من االستاذ

الل حصة الدرس غو بالتالي استفي فهمهاأشكالابقیة الدروس فلهأماالمساعد اعادة شرح الدرس.
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وهنا نجد اختالفا واضحا حول استجابات المحروس في حل التمارین التطبیقیة و حولیات البكالوریا،

وس إذا طلب منه المبحوثین حول استجابة األستاذ المساعد إلعادة الدرس المقرر في حصة الدرس المحر 

) التي تشیر إلى تشتت كبیر حول قیمة المتوسط الحسابي 1.39ذلك وضحته قیمة االنحراف المعیاري ( 

 )0.70.(

) : یوضح استجابات المبحوثین حول عدد الساعات المنظمة للدرس المحروس:34الجدول رقم (

%تاالختیارات:

7057.37كافیة

5242.62نوعا ما

0000.00غیر كافیة

122100موعمجال

تكشف بیانات هذا الجدول حول استجابات المبحوثین لعدد الساعات المنظمة للدرس المحروس ، حیث 

وكذا ياإلدار مدیر المؤسسة و الفریق هأكدكافیة، و هذا ما بأنهاأجابوا%من التالمیذ 57.37ان 

الفراغ الرسمي أوقاتهم تخصیص مدة زمنیة من البرنامج خارج مقابالت فردیة معإجرائناأثناءاألساتذة

) و بعد التوقیت الیومي أمسیةساعات في كل 4إلى3و ذلك مساء یومي االثنین و الخمیس ( من 

و الفراغ خالل الیوم،  وكذا استغالل عطلتي الشتاء أوقاتللدراسة ( بمعدل ساعتین ) ، و استغالل 

%من التالمیذ قالوا بان الساعات المخصصة للدروس المحروسة كافیة نوعا ما 42.62نسبة أماالربیع . 

دعم بیداغوجي كأسلوبو غیرهم في زیادة المدة الزمنیة المخصصة لها ، وذلك نتیجة اعتمادهم علیها 

لكل شعبة، وتشخیص نقاط القوة ومصادر األساسیةوحید مساعد على فهم و مراجعة خاصة المواد 
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أنهمالدراسي خاصة و التأخرإلىعوائق التي تعترض تحصیلهم الدراسي و تؤدي بهم الضعف و ال

امتحان شهادة البكالوریا.على مرحلة مهمة جدا و هي اجتیازمقبلون

) : یوضح استجابات المبحوثین حول تقییم األستاذ لحصص الدروس المحروسة:35الجدول رقم (

%تاالختیارات:

8955.27طرح اسئلة شفویة 

7244.72طرح اسئلة كتابیة 

100*161موعمجال

%من المبحوثین قالوا بان االستاذ یقیم حصص الدروس 55.27أنإلىتشیر بیانات الجدول 

الشفویة و التي تعد وسیلة من وسائل التقویم التربوي التي دائما لألسئلةالمحروسة من خالل طرحه 

نسبة أمالتقییم مستوى التلمیذ و التي یطلق علیها عادة مصطلح" االستجوابات" ، یستخدمها االستاذ 

و یقیم حصص الدروس المحروسة بطرحه اسئلة كتابیة األستاذبان أجابوا%من المبحوثین 44.72

التي من خاللها یقیم االستاذ المستوى العام للقسم و حتى مستوى كل تلمیذ وحده ، مع العلم انه یوجد 

مهم من خالل طرح االسئلة الشفویةباختیارین و ذلك ان االستاذ یقیأجابواعض التالمیذ من عینة بحثنا ب

ال وقتا و ال جهدا كبیرین تأخذانو الكتابیة معا. هاتان الوسیلتان هما من وسائل التقویم التربوي اللتان ال 

معهم.أجریناهاخالل المقابالت التي من األساتذةعلیه أكدفي استخدامهما ، وهذا ما الحظناه و ما 

) : یوضح استجابات المبحوثین حول كیفیة تقدیم االستاذ للحصة التدعیمیة:36الجدول رقم (

تلمیذ الن معظم التالمیذ أجابوا على السؤال باختیار إجابتین إلى ثالث إجابات مقترحة في ھذا 122من بین 161):المجموع 35الجدول رقم(*
السؤال



الدراسة بیانات المنھجیة وعرض وتحلیل اإلجراءاتالفصل الرابع                           

145

%تاالختیارات:

1915.57بعد كل درس

بعد االنتهاء من وحدة یتخذ 

10384.42سلسلة من التمارین

122100موعمجال

یقدم الحصة التدعیمیة بعد األستاذبان أجابوا%من المبحوثین 84.42الجدول ان یتضح من بیانات

االنتهاء من وحدة یتخذ سلسلة من التمارین التطبیقیة التي تمكن التالمیذ من حوصلة كل ما تم التطرق 

كما رابطها مع بعضها البعض وتداخلها،من خالل الدروس المحددة في وحدة دراسیة واحدة نتیجة تإلیه

سببان رئیسیان في اعتماد الحصة ضیق الوقت و كثافة المنهاج الدراسي المقرراقر األساتذة أن 

%من المبحوثین قالوا بان 15.57و التدعیمیة بعد االنتهاء من وحدة یتخذ سلسلة من التمارین التطبیقیة

ى االستیعاب خاصة اذا مااالستاذ یقدم الحصة التدعیمیة بعد كل درس و ذلك نتیجة لصعوبة قدرتهم عل

المسؤولون عن فاألساتذة، وهذا ما الحظناه ، كانت كل دروس الوحدة الدراسیة الواحدة صعبة و متشابهة

یحاولون بذل مجهودات كبیرة حتى یتمكن تالمذتهم من فهم أسالیبهتقدیم حصص الدعم التربوي بمختلف 

ها بتمارین تطبیقیة ولو على حساب وقتهم واستیعاب الدروس المقدمة بكل وضوح وبساطة وتدعیم

.أحیاناالشخصي 
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في تقلیص أفواجعرض وتحلیل بیانات الفرضیة الرابعة:"تساهم المراجعة ضمن -05

الدراسي". التأخرنسبة 

في أفواج) : یوضح استجابات المبحوثین حول االستفادة من حصص المراجعة ضمن 37الجدول رقم (

الحصص الدراسیة العادیة:فهم ما صعب فهمه في 

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

0210081.96نعم

1.810.85
012218.03نوعا ما

000000.00ال
122100/المجموع

جعة ضمن المراأنإذب"نعم" أجابوا% من التالمیذ 81.96نسبة أناإلجاباتمن الجدول كانت 

بان أجابوا% 18.03تساعدهم في فهم ما صعب علیهم فهمه في الحصص الدراسیة العادیة وأفواج

تساعدهم نوعا ما في فهم ما صعب علیهم فهمه في الحصص الدراسیة أفواجالمراجعة ضمن 

لهم حسب التالمیذ تساعدهم على الفهم فبعض التالمیذ المتفوقینأفواجالعادیة،فحصص المراجعة ضمن 

لهاته األستاذإیصالمن طریقة أحسندراسیا المتأخرینلزمالئهم التالمیذ األفكارإیصالالقدرة على 

البرنامج و كثافة المنهاج الدراسي و التغییر المستمر إلكمالالتدریسیة السریعة األستاذفطریقة األفكار

وهو ما یشبه التشتت البسیط الذي اب.االستیعأوللبرنامج كلها عوامل تعیق قدرة التلمیذ على الفهم 

).1.81)، و اتفاق بسیط یوضحه المتوسط الحسابي بقیمة ( 0.85وضحه االنحراف المعیاري بقیمة ( 
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للتالمیذ للمراجعة أبوابهایوضح استجابات المبحوثین حول وقت افتتاح المؤسسة ):38(الجدول رقم 

:أفواجضمن 

%تاالختیارات:

06:00 -08:003125.40

17:00 -19:007057.37

19:00 -21:002117.21

122100موعمجال

للتالمیذ للمراجعة أبوابهاتوضح بیانات الجدول استجابات المبحوثین حول وقت افتتاح المؤسسة 

على الساعة أفواج%من المبحوثین یحضرون للمراجعة ضمن 57.37، حیث ان أفواجضمن 

للمراجعة خاصة بعد انتهاء الدوام الدراسي الرسمي األنسبو ذلك الن الوقت سا19:00- 17:00

سا صباحا قبل الدوام الرسمي بسبب قدرة 08:00- 06:00% یحضرون على الساعة 25.40و نسبة

% من 17.21نسبة أمافي الصباح و قبل بدایة الدراسة، أكثرالتالمیذ على االستیعاب و التركیز 

أخذهمسا مساءا وذلك بعد 21:00- 19:00یفضلون حضور هاته الحصص على الساعة التالمیذ 

الستراحة مدتها ساعتین بعد یوم دراسي كامل.
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) : یوضح استجابات المبحوثین حول مواظبتهم على حضور حصص المراجعة ضمن 39الجدول رقم (

:أفواج

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
اريالمعی

023125.40دائما

1.250.82
019174.59أحیانا
000000.00أبدا

122100المجموع

% من المبحوثین یحضرون حصص المراجعة ضمن 74.59) ان ثمة39یتبین من خالل الجدول(

لوقت،دعم بیداغوجیة اخرى و ضیق اأسالیببسبب اعتمادهم على أحیاناآلخرمن حین أفواج

و % یواظبون على حضور هاته الحصص دائما،فهي حسب التالمیذ فضاءات مفتوحة25.40و

منظمة یستفیدون منها من خالل اعتمادهم فیها على العمل الجماعي،فیدعمون بعضهم البعض للتعمق 

. حل المسائل و التمارین التطبیقیةفي بعض المفاهیم التعلیمیة و 

استجابات المبحوثین حسب استیعابهم للمواد المدروسة من خالل حصص ) : یوضح 40الجدول رقم (
:أفواجالمراجعة ضمن 

المتوسط %تالدرجةاالختیارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

027259.01نعم

1.590.76
015040.98أحیانا
000000.00ال

122100/المجموع
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یستوعبون المواد أنهمإذب"نعم" أجابوا% من المبحوثین 59.01) ان 40توضح بیانات الجدول (

یستوعبون المواد أحیانابأنهمأجابوا% 40.98،وأفواجالمدروسة من خالل حصص المراجعة ضمن 

فالتعاون و التكامل بین عناصر الفوج ،و االستیعابأكثرفهاته الحصص تمكنهم من الفهم ،المدروسة

هم یتعلمون مع بعضهم البعض،و یكون ذلك بالتعمق في بعض المفاهیم التعلیمیة بطرائق الواحد تحفزهم،ف

مختلفة إشكالیاتجهودهم من اجل حل تمارین و مسائل و معالجة افرتظمد على تبادل مكتسباتهم و تتع

هو ما ، و لكل شعبةاألساسیةالدراسي خاصة في المواد التأخرتقلیص نسبةفي جمیع المواد و بالتالي 

) ، واتفاق بسیط یوضحه المتوسط 0.76یشبه التشتت البسیط الذي وضحه االنحراف المعیاري بقیمة (

).1.59الحسابي بقیمة (

یوضح استجابات المبحوثین حول كیفیة المراجعة ضمن أفواج:):41(الجدول رقم 

%تاالختیارات:

3931.96المختصاألستاذإشرافتحت 

8368.03المیذتتم فیما بین الت

122100موعمجال

) و الخاص باستجابات المبحوثین حول كیفیة المراجعة 41من البیانات  الموجودة في الجدول رقم (

تتم فیما أفواجبان حصص المراجعة ضمن أجابوا%من التالمیذ 68.03نسبة أننالحظ أفواجضمن 

جدا و مفیدة فتكون هاته المجموعات ممزوجة بین التالمیذ بینهم ، حیث ان المراجعة فیما بینهم فعالة

على المواد أكثردراسیا یراجعون مع بعضهم البعض جمیع المواد مع التركیز المتأخرینالمتفوقین و 

و كذا المناقشة الحواریة أكثردراسیا من الفهم و االستیعاب المتأخر، فتمنح الفرصة للتلمیذ األساسیة
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بان هاته أجابوا%31.96خاطئة لتصحیحها ، ونسبة أولتأكیدهاسواء صحیحة كارهأفالحرة في طرح 

حتى تقدیم أواالستاذ المختص في حالة ما اذا وقته یسمح له بتدریسهم إشرافالحصص تتم تحت 

، وهذا ما اقر به بعض األساتذة فأحیانا یبقى البعض منهم بعد نهایة الدوام الدراسي التوجیهات فقط

مي لتقدیم المساعدة للتالمیذ في مراجعة دروسهم وحل التمارین التطبیقیة خاصة حولیات البكالوریا.الرس

یوضح استجابات المبحوثین حسب نوع قدرتهم على االستیعاب:):42(الجدول رقم 

%تاالختیارات:

8065.57ضمن فوج

4234.42لوحدك

122100موعمجال

یستوعبون مراجعة دروسهم ضمن فوج، بأنهمأجابوا%من التالمیذ 65.57نالحظ ان بقراءة البیانات

أوبكل حریة فیما بینهم دون خجلأفكارهمو ذلك  الستخدامهم الطریقة الحواریة و قدرتهم على مناقشة 

یز و التركالصحیحة و الخاطئة لتصحیحها و كذا التعمق أفكارهمخوف من االستاذ و یشاركهم في طرح 

%من التالمیذ قالوا 34.42تركیز كبیر ، و إلىخاصة على الدروس صعبة الفهم و التي تحتاج أكثر

یفضلون المراجعة كل تلمیذ لوحده نتیجة لضیق الوقت و كثافة الدروس و ضغط البرنامج الدراسي بأنهم

ا نتیجة العتماد بقیة الیومي المقرر، وحتى المراجعة ضمن فوج في نظر بعض التالمیذ ال یستفیدون منه

، خاصة إذا كان متفوق دراسیا أو حتى متأخر یدرسهم و بالتالي هو ال یستفیدالفوج على تلمیذ واحدأفراد

و استیعابا فینسحب من هاته دراسیا و المجموعة التي یدرس معها من زمالءه التالمیذ یفوقونه فهما

المجموعة.
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ثین حول المواد المراجعة ضمن أفواج:یوضح استجابات المبحو ):43(الجدول رقم 

%تاالختیارات:

9477.04األساسیةالمواد 

0000.00األساسیةالمواد غیر 

2822.95معــــا

122100موعمجال

أن، حیث أفواججاءت بیانات هذا الجدول لتوضح استجابات المبحوثین حول المواد المراجعة ضمن 

نتیجة لصعوبة فهمها و استیعابها، فحصة أفواجفقط ضمن األساسیةعون المواد %یراج77.04نسبة 

دراسیا تأخراالدرس الرسمي و التي مدتها ساعة واحدة غیر كافیة للفهم، و بالتالي معظم التالمیذ یعانون 

صة لكل شعبة، هذا ما الحظناه من خالل كشوف نقاط التالمیذ المطلع علیها، خااألساسیةفي المواد 

على المواد التالیة: أكثرالشعب العلمیة مثل: شعب العلوم التجریبیة و تالمیذ هاته الشعبة یركزون 

و حل المسائل و التمارین التطبیقیة و شرح مفصلإلىریاضیات، فیزیاء ، علوم طبیعیة، و تحتاج 

إلىوٕاضافةة ، و مفهومو على منهجیة عمل محددة، واضحة،إشكالیةالتدریب على معالجة وضعیات 

ذلك التحضیر الجید الجتیاز امتحان شهادة البكالوریا بتفوق و نجاح. و كذا الحصول على معدل عالي 

للقبول في الجامعات في التخصصات المرغوبة، 

األساسیةو غیر األساسیةفي المواد أفواج%من التالمیذ یفضلون المراجعة ضمن 22.95نسبة أما

سا و الفراغات المبرمجة لهم في الجدول 14:00- 13:00صة في الفترة الممتدة مابین ( الثانویة) خا

الزمني الدراسي فیستغلونها لمراجعة جمیع المواد الخاصة بالشعبة التي یدرسون بها حتى یتمكنوا من 
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تغطیة أي نقص یعانون منه في مادة معینة فیعوضونها في مادة اخرى و لتحسین مستواهم في جمیع 

لمواد المدروسة.ا
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:نتائج الدراسة:ثالثا

الدراسي" من خالل التأخرالدعم التربوي في تقلیص نسبة أسالیب"دور :نتائج الفرضیة العامة

الدراسي و التي التأخرالدعم التربوي و أسالیبالمتغیرات الوسیطیة التي وضعناها في دراسة العالقة بین 

إلىتوصلنا أفواجالمراجعة ضمن ,وس المحروسة الدر ,الدروس الخصوصیة,االستدراك المدرسي:كانت

:نتیجة عامة مفادها

نسبة %84.42الدراسي لدى التالمیذ نسبة التأخرالدعم التربوي تقلص و تحد من نسبة أسالیبإن

لمالحظة و ااألساتذةمع أجریناهاالموجهة لهم و المقابالت التي بحثالتالمیذ من خالل استمارة الأكدها

:و قد استخلصنا النتائج الجزئیة حسب الفرضیات الفرعیة كالتالي,شاركة التي قمنا بهابالم

:األولىنتائج الفرضیة 

تأخرتقلیص نسبة دور فيستدراك المدرسي لالاننستنتج من خالل دراستنا النظریة و المیدانیة 

فهؤالء یواظبون على %68.85م نسبتهم بنعأجابواعینة الدراسة الذین أفرادأنالتالمیذ دراسیا حیث 

یحضرون للحصص االستدراكیة من بأنهمفأجابوا%20.49نسبة أماحضور الحصص االستدراكیة ، 

من المبحوثین یواظبون على %89.34، وبالتالي لو جمعنا النسبتین معا لوجدنا أحیاناخرآلحین 

على الحصة االستدراكیة كحصة رسمیة األستاذالحضور للحصص االستدراكیة و ذلك بسبب اعتماد 

في تقدیمها و المبرمجة في المنهاج الدراسي المقرر و النتیجة صعوبة استیعاب المتأخرلتكملة الدروس 

في كل شعبة مع ضیق الوقت و الضغوطات الجسدیة و النفسیة على التالمیذ األساسیةالتالمیذ للمواد 

الدراسي ، هاته التأخرهم التحصیلي و معاناتهم من مشكلة التي تساهم بدرجة كبیرة في انخفاض مستوا

منها : الرسوب، و العنف أخرىالمشكلة التي تؤدي بدورها لظهور مشكالت تربویة و اجتماعیة 

أثناءالدرس إلقاءعند اإلیضاحیحاول استعمال وسائل األستاذأنالمبحوثون أكدالمدرسي....الخ . كما 

استعماال من قبله في الحصة االستدراكیة هي األكثراإلیضاحیة، وان الوسیلة آلخراالستدراك من حین 
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بنسبةأجابواجمیع المبحوثین أنالكتاب المدرسي المقرر من طرف وزارة التربیة الوطنیة ، كما 

بسبب صعوبة بعض الدروس االستدراكیةیغیر طریقته التدریسیة في الحصة األستاذبان 53.11%

التوزیع غیر متناسب للحصص أنإلىإضافةفي كل شعبة ، األساسیةاصة في المواد المقررة خ

من برمجة الحصص اإلداريو الفریق األساتذةبسبب عدم قدرة األسبوعأیاماالستدراكیة للمواد على 

أوقاتفي كل شعبة و حسب األساسیةللمواد أكثراالستدراكیة لجمیع المواد ، فهاته الحصص مخصصة 

المبحوثون بان الحصة االستدراكیة ال تؤثر أجابالمكلفین بتدریس هذه الحصص ، كما األساتذةاغ فر 

، فالحصص االستدراكیة المقررة بعد القیام بعملیة التقویم %70.49على وقت مراجعتهم لدروسهم بنسبة 

الواحد عشرة تالمیذ دراسیا بحیث ال یتجاوز العدد في الفوجالمتأخرینالتالمیذ - فقط–التشخیصي تخص 

للدراسة إجرائناللتنفیذ، لكن بعد األسبوعيو تدرج في توقیتهم األكفاءاألساتذةإلىو تسند مهمة تدریسهم 

یستعین بالحصة االستدراكیة في تقدیم درس أصبحاألستاذأنلنا النتائج المتحصل علیها أكدتالمیدانیة 

ة.في تقدیمه في الحصة الدراسیة الرسمیتأخر

:نتائج الفرضیة الثانیة

أفرادإجاباتاغلب أكدتحیث ،التالمیذ دراسیا تأخردور في تقلیص نسبةدروس الخصوصیة لل

في فهم المواد المدرسة یواجهون نوعا ما صعوبةأنهممن المبحوثین %86العینة و التي بلغت نسبتهم 

و بالتالي لو األساسیةالمدرسة لهم خاصة المواد یواجهون صعوبة كبیرة في فهم المواد %17أنلهم و 

كل المبحوثین یواجهون صعوبة في فهم المادة و الدلیل یؤكد عدم فهمهم أنجمعنا النسبتین معا لوجدنا 

فهو سلوك یدل أكثرتمكنهم من الفهم و االستیعاب إضافیةللبحث عن دروس داعمة مالحظاتنا لتوجههم 

األساسیةفي فهم المواد صعوبةالتالمیذ بوجود أكدكما ، و التالمیذ ستاذاألعلى انقطاع التواصل بین 

أكدللطریقة التقلیدیة في شرح الدرس وهذا ما األستاذبسبب استخدام %75.40حسب كل شعبة بنسبة 

نتیجة لكثافة المنهاج الدراسي و ضیق الوقت بأنهیؤكدون فاألساتذةو التالمیذ ، األساتذةعلیه كل من 
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غیر كافیة و یجب تدعیمها بحل أساسیةفي مادة أساسيدرس صعب و إللقاءفساعة واحدة مبرمجة 

على استیعابهم وهذا ما تأثیرلكثافة المادة أنالتطبیقیة حتى یتم فهمها بوضوح .كما التمارین و المسائل 

استیعاب كل هاته الدروس یرون بان التلمیذ غیر متمكن من فاألساتذةو التالمیذ األساتذةكل من أقربه

بحثا عن فهم و استیعاب للمواد كبدیل عن القسم الدراسي الدروس الخصوصیة إلىو بالتالي لجوءه 

في امتحان شهادة البكالوریا یسمح له بالتسجیل في الجامعة تفوق لمدرسة و الحصول على معدل جید و با

تحصیله الدراسي .من  مستوى التي یرید مواصلة الدراسة بها  و الرفع 

فحصة الدرس الخصوصي بها عدد قلیل من التالمیذ یتمكنون من التفاعل و االحتكاك فیما بینهم 

على فعالیتهم و التأثیرللكثافة العددیة للتالمیذ داخل القسم الواحد دور في أیضاو بالمدرس بشكل اكبر ، 

اغلب أكدفي السیطرة على النظام داخل القسم . كما األستاذقدرتهم على االستیعاب و كذا قدرة 

الدرس تساهم إلقاءالرسمي في أستاذهمطریقة أنعلى %73.76المبحوثون و الذین بلغت نسبتهم 

كما یالحظ تراجع كبیر في مستواهم التحصیلي األساسیةدراسیا خاصة في المواد تأخرهمبنسبة كبیرة في 

بعض أنإلىإضافةالدروس الخصوصیة ، إلىاللجوء إلى، مما یدفعهم و عدم تكیفهم مع الجو الصفي 

غیر بأنهااآلخرو البعض %17.42صعبة  بنسبة لألستاذالطریقة التدریسیة أنأكدواالمبحوثین 

ال یدعم الدرس بتمارین تطبیقیة كافیة، بأنهأجابوا%43.93و البقیة بنسبة %38.63مفهومة بنسبة 

الدرس الخصوصي یستخدم طریقة أستاذال یشاركهم في بناء الدرس عكس الرسمي األستاذأنكما 

لبناء الدرس ، كما انه یمنحهم الفرصة  اآلراءالمناقشة الحواریة التي تحفزهم على المشاركة و تبادل 

من ظاهرة بحل التمارین التطبیقیة فیساهم في زیادة التحصیل الدراسي و بالتالي التقلیصأكثرو استیعاب 

.الدراسي تأخرال
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:نتائج الفرضیة الثالثة

نسبةأكدتالدراسي للتالمیذ حیث التأخرتساهم في تقلیص نسبةدروس المحروسةان النستنتج 

التالمیذ أنو المادة هو الذي یقدم لهم الدرس المحروس خاصة أستاذأنمن المبحوثین 69.93%

المساعد الذي هو األستاذقالوا بان %30.06شهادة البكالوریا و نسبة مقبلین على اجتیاز امتحان

المساعد األستاذالمادة و أستاذفهدف كل من المهني یتم االستفادة من خدماته اإلدماجإطارموظف في 

أكدكما ، هو تحسین مستوى التالمیذ و تدریبهم و تحضیرهم للنجاح في شهادة البكالوریا بتفوق 

و هذا %76.22الغالب شكل غیر منتظم ن بان تدریس حصص الدروس المحروسة هو في المبحوثو 

الدروس المحروسة تنطلق في بدایة الثالثي الثاني أنالمبحوثون أجابكما األساتذةفراغ أوقاتحسب 

فهي تقدم %41.80بنسبة األولتنطلق في بدایة الثالثي بأنهااآلخرو اقر البعض %58.19بنسبة 

أیضافي شكل مراجعات و تمارین تطبیقیة تخضع لطبیعة البرنامج المخطط في كل مادة دراسیة و 

وسائل المساعد في تدریس حصص الدروس المحروسة  األستاذأوالمادة أستاذیستخدم سواء كان 

یة ل الوسائل البیداغوجالمبحوثین حو إجاباتفكانت أكثرو االستیعاب بیداغوجیة للتوضیح و الفهم

مواقع الكترونیة ، %26.66یاحولیات البكالور ، %29.12كتب خارجیة داعمة :المستعملة كالتالي

المبحوثین یؤكدون أنإلىإضافة، %10.17اإلسقاطجهاز ، %15.43جهاز الكمبیوتر ، 18.59%

لحل المساعد في حصص الدروس المحروسةاألستاذالمادة و حتى ألستاذعلى االستجابة الدائمة 

نظمة لهاته الحصص كافیة معدد الساعات الأنو %91.79التمارین عندما یقترحونها علیه بنسبة 

%55.27الشفویة بنسبة لألسئلةیقوم بتقییم مستواهم من خالل طرحه األستاذأنكما %57.37بنسبة 

اعتبارهما وسیلتان من و لكن على العموم  یستخدمهما معا ب، %44.72الكتابیة بنسبة األسئلةمن أكثر

هذا یؤكد المبحوثون إلىإضافةوقتا وال جهدا كبیرین في استعمالهما.تأخذانوسائل التقویم التربوي وال 

%84.42بعد االنتهاء من الوحدة الدراسیة یتخذ سلسلة من التمارین بنسبة األستاذبان التدعیمیة یقدمها 



الدراسةبیانات االجراءات المنھجیة وعرض وتحلیل الفصل الرابع                            

158

لمقرر و یتمكن التالمیذ من حوصلة كل ما تم دراسته من بسبب ضیق الوقت و كثافة المنهاج الدراسي ا

نتیجة لترابطها و تجانسها مع بعضها البعض.المحددة في وحدة دراسیة واحدة خالل الدروس 

:نتائج الفرضیة الرابعة

المبحوثون على أكدحیث ، الدراسي التأخرتساهم في تقلیص نسبة أفواجالمراجعة ضمن ان نستنتج 

في فهم ما صعب علیهم فهمه في الحصص الدراسیة العادیة أفواجادتهم من حصص المراجعة ضمن استف

و المناقشة الحرة و الفهم و االستیعاب اآلراءتمكنهم من تبادل أفواجفالمراجعة ضمن ، %81.96بنسبة 

البا على غ%65.57ضمن فوج بنسب للمواد المدروسة فهم یحضرون للمراجعة مع بعضهم البعض أكثر

17الساعة  :0019 وقت كأحسن%57.37أي عند نهایة الدوام الدراسي المقرر بنسبة -00:

علیه التالمیذ أكدولیس دائما وهذا ما أحیاناظبون داخل المؤسسة التربویة وهم یواأفواجللمراجعة ضمن 

أخرىداعمة اغوجیة بیدألسالیبعلى الحضور لهاته الحصص و هذا بسبب ممارستهم %74.59بنسبة 

ضیق إلىإضافةالخ ,.…منها الدروس الخصوصیة النظامیة و غیر النظامیة و الدروس المحروسة

الوقت.

طریقة فعالة ألنها%68.03فیما بینهم بنسبة أفواجیراجعون ضمن أنهمالمبحوثون على أكدكما 

مجموعات ممزوجة بین التالمیذ المتفوقین و تكون هاته الإماومفیدة في تبادل المعلومات فعادة أكثر

األساسیةعلى المواد أكثردراسیا یراجعون مع بعضهم البعض جمیع المواد مع التركیز المتأخرین

الصحیحة األفكارلتأكیدو أكثرمن الفهم واالستیعاب دراسیا المتأخرینفتمنح الفرصة للتالمیذ 77.04%

اطئة وتحسین مستواهم التحصیلي والنجاح في امتحان شهادة البكالوریا الخاألفكارفي الذهن و تصحیح 

بتفوق وامتیاز.



159

خالصة الدراسة:

ألطرافاستنتاجات یمكن طرحها لتكون دلیال إلىتوصلنا من خالل دراستنا النظریة و المیدانیة 

المدرسیة و المنهاج الدراسي كعامل معنوي و كل من ساهم في اإلدارةالعملیة التعلیمیة، و المتمثلة في 

و المقررة ، و التي من شانها التقلیص ةلمعتمداأسالیبهالدعم التربوي و إلىإضافةوضع هذا المنهاج ، 

الدراسي في المؤسسات التربویة.التأخرمن ظاهرة 

نستعرض هذه االستنتاجات فیما یلي:

ایجابیا على تأثیرادراسیا، و تؤثر المتأخرینفئة التالمیذ تدعیم ان الحصة االستدراكیة مفیدة في -1

المدرسة مبادئأهممن مبدأفي تحقیق االنسجام، و تسجل المردود التربوي و المدرسي، و تساهم

إلى، وهو تكافؤ الفرص و تساوي الحظوظ في القسم الواحد و في الفوج التربوي للوصول األساسیة

النهائیة و تحسین مستواهم، األقسامالدراسي خاصة لتالمیذ التأخرتقلیص نسبة أهمهاالمسطرة األهداف

أكدتلتقدیم درس تاخر االستاذ في تقدیمه في الحصة الدراسیة الرسمیة ن وهذا ماو لیس في استغاللها  

للمؤسسات التربویة على تنفیذ هذه العملیة داخل المؤسسة لتفادي إجبارهاعلیه وزارة التربیة الوطنیة و 

و ال ،تنظیما و انضباطا بشرط ان ال یكون المتعلم مجبر على الحضور و المشاركةأكثرالشك وجعلها 

الذي یقوم بهذا النشاط.لألستاذیكون مقابل مادي 

على المنظومة التربویة دون تحسین ظروف التعلیم، خاصة كثافة أدخلتالتي اإلصالحاتأدت-2

و االكتظاظ الصفي ، و محتویاتهاأهدافهاالمنهاج الدراسي المقرر ووجود خلل في البرامج الدراسیة و 

التفاعل في القسم إثارةالتي تقلل من األساتذةالتلقینیة المعتمدة من قبل الكثیر من وكذا الطریقة التدریسیة 

التأخرلمستوى المتعلمین ، وانتشار مشكلة تقهقر واضح إلىأدتأسباب، كلها األخیرةخالل السنوات 

البكالوریا ، الدراسي بشكل كبیر في جمیع المستویات خاصة التالمیذ المقبلین على اجتیاز امتحان شهادة 

إلىاللجوء إلىفي كل شعبة دفعهم األساسیةفصعوبة المادة و عدم استیعاب التالمیذ لها خاصة المواد 

صح التعبیر ظاهرة اجتماعیة إنأصبحتالتي حصص الدروس الخصوصیة كدروس للتقویم و التدعیم
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أولیاءو زاد من تدعیمها هم أكثر، و مما ساعد على انتشارهاسلبیا على المنظومة التربویة تأثیراتؤثر 

یحاولون المدرسون األساتذةأنإلىإضافةتساهم في الرفع من مستوى تحصیل أبنائهم التالمیذ كونها 

في حصص الدروس الخصوصیة تنویع طرق التدریس خاصة طریقة المناقشة الحواریة التي تحفز 

تجذب انتباههم و تنمي لدیهم روح المبادرة و تعطي أنها، كما اآلراءو تبادل التالمیذ على المشاركة

و ذلك بهدف زیادة التحصیل الدراسي للتالمیذ و النجاح بتفوق في امتحان شهادة أفكارهمالحریة لتجسید 

البكالوریا.

المساعد غیر األستاذأوالمادة أستاذهي حصص تدعیمیة یؤطرها ان حصص الدروس المحروسة -3

على تنمیة سلوك التلمیذ باتجاه االعتماد على أساساتعتمد األساتذةفراغ أوقاتمنتظمة تبرمج حسب

انجاز واجباته المدرسیة فیما توفر له المؤسسة المكان و المحیطأونفسه في العمل على مراجعة دروسه 

خاصة الدراسي الذي یعاني منه معظم التالمیذالتأخرو المناخ المساعد له، و كذا التقلیل من نسبة 

و الذین یعانون من ضعف ،اجتیاز امتحان شهادة البكالوریا النهائیة المقبلین على األقسامتالمیذ 

المكتسبات القاعدیة و ذلك باعتماد و سائل بیداغوجیة متنوعة منها: كتب خارجیة داعمة ، حولیات 

أوالمادةأستاذوجیة، كما ان على البكالوریا، مواقع الكترونیة، جهاز الكمبیوتر وغیرها من الوسائل البیداغ

أمثلةو المساعد خلق جو من التفاعل بین التالمیذ بطرح االسئلة الصائبة و تدعیم الدرس بتماریناألستاذ

.أفضلتطبیقیة تساعدهم على استیعاب الدرس 

یا دراسالمتأخریننشاط جماعي ممزوج بین التالمیذ المتفوقین و أفواجحصص المراجعة ضمن إن-4

أكثرفي الشعبة، و هي حصص فعالة األساسیةیراجعون مع بعضهم البعض جمیع المواد خاصة المواد 

دعم التكامل و التعاون بین عناصر الفوج الواحد قص التحفیز إلىو مفیدة لتبادل المعلومات تهدف 

لمستواهم الدراسي .الدعم التربوي اعتمادا من قبل التالمیذ المحسنةأسالیبأكثرالمتبادل ، وهي من 

دیداكتیكیة التقویم ، أبرزتهان دیداكتیكیة الدعم التربوي عملیة الزمة لتصحیح كل نقص دراسي 

على انه ال دعم بدون تقویم،التأكید. ومن هنا یجب اإلجماليفي شكله التكویني و األقلعلى 
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سب الوضع الذي یقدمه التقویم التربوي. لذلك من كلها عملیات تختلف حأسالیبه،فنوع الدعم وبناؤه و 

اللوم على إلقاءالضروري اعادة النظر في رؤیة صائبة لضمان سیر صادق لما هو منظر،و ال یمكن 

، كما بإنهائهفقد یكون العیب في المدرس لكن قد یسبقه في ذلك كثافة البرنامج و االلتزام آخرطرف دون 

بقه في ذلك حرص الولي و متابعته، وقد تكون هناك عیوب اخرى تستدعي قد یكون العیب في التلمیذ ویس

النفي.أوللتأكیدالقیام بدراسات 
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التوصیات و االقتراحات:

بعد الدراسة المعمقة التي أجریناها حول أسالیب الدعم التربوي و التأخر الدراسي و النتائج التي توصلنا - 

إلیها ، ارتأینا أن نضع جملة من التوصیات و االقتراحات منها:

وٕاقامة فیة مالئمةدراسیا وذلك بتوفیر بیئة صالمتأخرینو تنفیذ برنامج عالجي للتالمیذ إعداد-1

والتأكد من فهمهم للدرس وتبسیط حصص تقویة للتالمیذ ضعفاء المستوى،من خالل إعادة شرح الدروس

الصعبة ودمج المعلومات الجدیدة بالمعلومات القدیمة وبحسب النظام المحتوى الدراسي بتوضیح المفاهیم

الثانویات .المتبع في

عدم مالءمتها یجبتي یتعلم بها الطالب المتأخر وعند ثبوتمراجعة المناهج وطرق التدریس ال-2

قو وقدراته وحاجاته، كما یجب مراعاة الفر أن تعد برامج خاصة یراعي فیها خصائص الطالب المتأخر

.الفردیة 

من أهمیة خاصة في تعلیم استخدام الوسائل التعلیمیة المعینة كاألجهزة السمعیة والبصریة لما لها-3

.واإلدراك، وكذلك لمخاطبتها الحواس المختلفةخرین دراسیًا ومساعدتهم على الفهم والتصورالمتأ

من اجل وضع و التأخرالضعفلتشخیص مواطنالمدرسیة واإلدارةساتذةاألضرورة معرفة -4

فعالیة لعالجه.أكثرإستراتیجیة

مات عن التالمیذ و تحمیلها إشراك األسرة في عملیة التقویم عن طریق اكبر كمیة من المعلو -5

المسؤولیة في المساهمة في عالج المشكالت التربویة و ذلك بإجراء ندوات لألهل وتوعیتهم بأهمیة 

.وذلك من خالل تنشیط دور جمعیة أولیاء التالمیذمشاركتهم في العملیة التربویة و التقویمیة

على حصص لإلشرافالمدرسي و المهني اإلرشادلمستشار التوجیه و األولویةتعطى أنیجب -6

الدعم التربوي في المؤسسات التربویة.

المدرسي و المهني في طرق التقویم التربوي المطبقة اإلرشادالنظر من قبل مستشار التوجیه و إعادة-7

ثانوي.توجیه التالمیذ نحو الشعب في السنة ثانیة المدارس وكذافي 
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دراسیا لمزید من المتأخردافعیة التلمیذ إثارةالمدرسي في اإلرشادو تعزیز دور مستشار التوجیه-8

و اهتمامه بالدراسة من اجل تحقیق ذاته مع إقبالهأهمیةإدراكالتعلم و تنمیة ثقته بنفسه و مساعدته على 

تقدیم التعزیز و المكافأة عند حدوث أي تغیر ایجابي في سلوكه نحو دراسته فور حدوثه.

دراسیا لحل مشكلته، المتأخرالتلمیذ أولیاءالمدرسي و المهني مع اإلرشادستشار التوجیه و تعاون م-9

وحثهم على التعاون مع المدرسة و ذلك بتوفیر الظروف المناسبة للدراسة في المنزل ، وعدم توبیخه  و 

و غیره من الدراسي التأخرمزید من إلىلومه و نقده الالذع الذي یحط من قدر نفسه و یؤدي به 

المشكالت التربویة كالتسرب المدرسي و العنف المدرسي... التي تؤثر بالضرورة في المجتمع الذي یعیش 

به.

تدني مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ خاصة في المواد أسبابتبحث في أخرىدراسات إجراء- 10

.هاته الدراسةإلیهالم تتطرقخرىأأبعادفي كل شعبة من الشعب المدروسة  ضمن األساسیة



اتــــمةـــالــــخ



الخاتمة:

األول بعد األسرة في بناء انطالقا من الدراسة التي أجریناها نجد أن المدرسة هي المسؤول

شخصیة التلمیذ في كل المراحل التعلیمیة وتحدیدا المرحلة الثانویة، لترقى بالتلمیذ إلى الشخصیة 

النافعة السویة و تسعى إلى تقدیم العلم بوسائل تربویة حدیثة و بكم موضوعي ووضع المنهاج 

السمعیة البصریة، أیضا اهتمام المالئم، و إتباع الطریقة الحسنة ، وكذا استعمال الوسائل 

األساتذة وكل من الفریق التربوي  و اإلداري بالمشكالت التربویة لدى التالمیذ أبرزها التي كانت 

في دراستنا حول التأخر الدراسي الناتج عن وجود خلل ما، قد یكون في التلمیذ ذاته ، وقد یكون 

نهاجها، وقد یكون في المحیط االجتماعي في المدرسة نفسها بطرقها و أسالیبها التربویة  و م

الذي یعیش فیه التلمیذ و كیفیة معالجته من خالل اعتماد دیداكتیكیة الدعم التربوي كعملیة الزمة 

لتصحیح كل تأخر دراسي أبرزته دیداكتیكیة التقویم التربوي، على األقل في شكلیه التكویني و 

عم بدون تقویم ، فنوع الدعم  و بناؤه وأسالیبه ، اإلجمالي، ومن هنا یجب التأكید على انه ال د

كلها عملیات تختلف حسب الوضع الذي یقدمه التقویم التربوي. لذلك من الضروري إعادة النظر 

في رؤیة صائبة لضمان سیر صادق لما هو منظر، و ال یمكن إلقاء اللوم على طرف دون 

ك كثافة البرنامج و االلتزام بإنهائه، كما اآلخر فقد یكون العیب في المدرس لكن قد یسبقه في ذل

قد یكون العیب في التلمیذ و یسبقه في ذلك حرص الولي و متابعته، وقد تكون هناك عیوب 

أخرى تستدعي القیام بدراسات للتأكید أو النفي.
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الشخصیة:البیانات المحور األول:

أنثى ذكر الجنس      .1

......:السن.2

الشعبة:.3

وفلسفةآدابعلوم تجریبیةتقني ریاضي 

الصفة النظامیة .4

خارجي نصف داخلي  

هل أعدت السنة : .5

ال نعم 

إذا كانت اإلجابة بنعم فكم من مرة ؟-

ثالث مرات مرتان واحدة مرة

الدراسي.التأخرمساهمة االستدراك في تقلیص نسبة الثاني:المحور 
في شعبتك؟األساسیة. هل تستوعب المواد 6

نعم                  ال                          نوعا ما

دراك؟االستأثناءالدرس إلقاءعند اإلیضاح. هل یستعمل االستاذ وسائل 7
أحیانانعم                  ال                          

فهل هذه الوسائل :أحیاناأوب: نعم اإلجابةكانت إذا-
مرتبطة بموضوع الدرس                                      مناسبة لمستواكم الدراسي

األسلوبتحسن تقلل الجهد                                           

أخرى



تذكر:..............................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
؟اآلخر. هل یقوم االستاذ بتغییر طریقة التدریس في الحصة االستدراكیة بین الحین و 8

أحیانانعم               ال                        

، فهل هذا حسب:أحیاناأوكان الجواب ب: نعم إذا-
نوع الدرس                                وجودكم دون المستوى المطلوب

أخرىاإلیضاحغیاب وسائل 

تذكر:..............................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
؟األسبوعأیام. هل هناك توزیع متناسب للحصص االستدراكیة للمواد على 9

أحیانانعم             ال        

. هل تواظب على حضور الحصص االستدراكیة ؟10
أحیانانعم             ال 

. هل تؤثر الحصة االستدراكیة على وقت المراجعة ؟11
نعم             ال                       نوعا ما 

. ماذا یستخدم االستاذ في الحصة االستدراكیة ؟12
بیقیة                                                     اعادة شرح الدرس تمارین تط

حولیات بكالوریا                                                   الكتاب المدرسي

اخرى 



............اذكرها:.................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

م لك درس تاخر في تقدیمه في الحصة الدراسیة . هل یستعین االستاذ بالحصة االستدراكیة لیقد13
الرسمیة؟

أحیانانعم            ال                    

الدراسي.التأخرمساهمة الدروس الخصوصیة في تقلیص نسبة المحور الثالث : 

.هل تجد صعوبة في فهم المادة المدرسة لك؟14

نوعا ما ال نعم 

نوعا ما ، فماهي:أونعم اذا كانت االجابة ب- 

معااألساسیةغیر األساسیةالمواد 

؟استیعابك.هل لكثافة المادة تأثیر على 15

نوعا ما                ال نعم 

لهذه أكثرا ،هل تلجا للدرس الخصوصي للبحث عن فهم و استیعاب نوعا مأوفي حالة االجابة بنعم - 

المواد؟

أحیاناال نعم 

.هل فكرت في التسجیل في الدرس الخصوصي كبدیل عن القسم الدراسي؟16

نعم                        ال

على استیعابك؟تأثیر.هل للكثافة العددیة للتالمیذ داخل القسم الواحد 17

نعم                        ال                    نوعا ما

؟عا ما ،  هل تلجا للدرس الخصوصي نو أواذا كانت االجابة بنعم - 

نعم                        ال 



الدرس؟إلقاءي في .هل تناسبك طریقة استاذك الرسم18

أحیانانعم                        ال                     

، كیف تصف طریقة استاذك الرسمي؟أحیاناأوب: ال اإلجابةكانت إذا- 

صعبة                                                            غیر مفهومة 

یةال یدعم الدرس بتمارین تطبیقیة كاف

؟اذ في بناء الدرس الخصوصي . هل یشارككم االست19

أبداأحیانادائما                                   

یوفر لك المشاركة في القسم؟ألنه. هل اخترت الدرس الخصوصي 20

نعم                   ال
الدراسي.التأخرفي تقلیص نسبة المحور الرابع: مساهمة الدروس المحروسة 

. هل یقدم لك حصص الدروس المحروسة؟21
مساعدأستاذالمادة                  أستاذ

. هل تدرس هذه الحصص بشكل؟22
غیر منتظممنتظم                                  

؟. متى انطلق  تدریس حصص الدروس المحروسة23
ثي االول                                           في بدایة امتحان الثالثي في بدایة امتحان الثال

الثاني 

في بدایة امتحان الثالثي الثالث  

في توضیح هذه الحصص؟البیداغوجیة التي یستعملها االستاذ. ماهي الوسائل 24
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................



مجموعة من التمارین وتطلب منه حلها؟الستاذا. هل تقترح على 25
نعم                 ال 

؟لدرس المقرر في حصة الدرس المحروساإلعادةالمساعد االستاذ . هل یستجیب 26
أحیانانعم                 ال 

؟عدد الساعات المنظمة للدرس المحروس. هل ترى ان 27
نوعا ما                   غیر كافیة كافیة         

؟كیف یقیم االستاذ حصص الدروس المحروسة . 28
طرح اسئلة شفویة                           طرح اسئلة كتابیة

اخرى
اذكرها:..............................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

حصة تدعیمیة ؟ستاذیقدم لك اال. متى 29
بعد االنتهاء من وحدة یتخذ سلسلة من التمارینكل درس       

الدراسي.التأخرفي تقلیص نسبة أفواجضمن المحور الخامس: مساهمة المراجعة
في فهم ما صعب علیك فهمه في الحصص الدراسیة أفواج. هل تفیدك حصص المراجعة ضمن 30

العادیة؟
نوعا ما نعم               ال

؟أفواجللتالمیذ للمراجعة ضمن أبوابهاتفتح المؤسسة . متى31
06:00 -08:0017:00-19:0020:00 -22:00

؟أفواجلحصص المراجعة ضمن . هل یواظب التالمیذ على الحضور 32
نعم               ال 

في استیعاب المواد المدروسة؟أفواجهل تساعدك حصص المراجعة ضمن . 33



أحیانانعم                ال 

؟أفواجیشرف على المراجعة ضمن . هل 34
مختص                            تتم فیما بینكمأستاذ

استیعابا؟أكثرانك هل ترى . 35
لوحدكضمن فوج                 

، هل تراجع؟أفواجالمراجعة ضمن أثناء. 36
معااألساسیةغیر األساسیةالمواد 
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مع مجال تخصصك؟      المادة التي تدرسهاهل تتوافق.1

ال نعم 

. هل واجهت صعوبات في بدایة مزاولتك لعملك؟2

نوعا ما  النعم

نعم فما هي هذه الصعوبات؟:إذا كانت اإلجابة ب-

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
؟االذي تدرسهلألقساما هو المستوى الدراسي العام م. 3

قریب من المتوسط متوسط  حسن
لماذا؟-

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
؟التي تدرسهاالنهائیةاألقسامفي . هل یوجد تاخر دراسي4

نوعا مانعم                                 ال 

؟رأیكفي التأخرهذا أسباب. ماهي 5
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
مقبلین على امتحان شهادة البكالوریا؟الدراسیاالمتأخرین. كیف تتعامل مع التالمیذ 6

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

دراسیا فقط؟المتأخرینالتالمیذ أولكافة تالمیذ القسم م . هل تقوم بتقدیم حصص الدع7
نعم                                ال 



لماذا؟-
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. اعتماد المدرس الطریقة التدریسیة الحواریة.2

.التزام التالمیذ بالهدوء و التركیز و االنضباط لفهم الدرس.3

الدعم و التقویة.. مواظبة التالمیذ على حضور حصص 4

للمادة.أكثر. تكثیف التمارین التطبیقیة للفهم و االستیعاب 5

ممثل یترأسهو كل فوج أفواج. مراجعة التالمیذ ضمن 6

للفوج.

حل حولیات البكالوریا للسنوات الماضیة في مختلف . 7

المواد.

الخاصة بكل األساسیةالتركیز في المراجعة على المواد . 8

شعبة.

الدعم التربوي في الحصص المبرمجة في أسالیب.تنویع 9

.األسبوع



ملخص الدراسة:

یعتبر الدعم التربوي مكونا مندمجًا وأساسیًا في إصالح المنظومة التربویة واضح المقاصد ومضبوط التصورات، حیث 

یلي عملیة التقویم التي المختلفة، بأسالیبهیشغل مساحة مهمة في المناهج الدراسیة، وهو إجراء تربوي عملي وضعیاتي

وتعلماتهم األساسیة المعرفیة كشف جوانب النقص والقصور في مكتسبات المتعلمین وتعمل على تشخیص التعثرات وت

التأخروهي مشكلة أالمن ابرز المشكالت التربویة للتقلیص، ومن ثمة العمل على تجاوزها وتخطیها المهاریة والوجدانیة

ینالهم النصیب المربین أنت و المدرسة،غیر و المربون في البیاآلباءویشقى بها التالمیذ، إلیهاالدراسي التي یتعرض 

زا كبیرا من اهتماماتهم یعایشونه میدانیا، ویشغل حیأمرألنهو القلق الناجم عن تدني مستوى تالمیذهم من العناء األوفر

عدة عوامل هو نتیجةوٕانماالدراسي في المدرسة الجزائریة هو سبب عامل واحد التأخربان إجماالوال یمكن القول الیومیة، 

استراتیجیات التدریس إطارالمختلفة في بأسالیبهعمدت وزارة التربیة الوطنیة على توظیف الدعم التربوي من اجل ذلك و،

التي تعرقل سیر عملیة التعلم الدراسيالتأخرأشكالشكل من الهادف قصد تطویر المردودیة العامة للتالمیذ، وتجاوز أي

لدى التلمیذ.

abstract of the study:

The educational support has great importance in the curriculum, which takes different

approaches to investigate and to discover the main problems that may encounter the

students during their learning process. Hence, the crucial problem of many Algerian students

is the bad achievements during their learning process, this doesn’t concern only students

but also their parents who are mainly suffering with them because of bad results either at

home or at school. In addition to that, we can’t say that the bad achievements of the

Algerian students is a result of one factor but many factors that are hidden, that’s why the

Ministry of Education uses the educational support with its significant approaches to

overcome the troubles that may face students in the process of learning.
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