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 شكر وتقدير
 

 اوخفف عن، ناويسر أمر  ناصدر  ناالذي شرح لأوال ،الحمد اهلل والشكر لو **
وعميو  اممك المموك بو استعن،في إتمام ىذا العمل المتواضع  ناووفقن ناوزر 

 المتوكمين. فيو خير ناتوكم
بالشكر الجزيل والتقدير لكل من  نتقدمال يسعني في ىذا المقام إال أن **

  المحترم أستاذناوأخص بذلك ؛أسيم في إخراج ىذه المذكرة إلى النور 
وعمى المذكرة ،اإلشراف عمى ىذه عمى تفضمو قبول  سعيد" المكروم"

. كثرة التي يقيميا باستمرار،رغمالنصائح والتوجييات القيمة واآلراء السديدة 
 االنشغاالت فجزاه اهلل كل خير االرتباطات و

لو بالكممة الطيبة من و ،العون  **إلى كل من ساىم بمدي بالمساعدة و
 قريب أو من بعيد في سبيل إنجاز ىذا العمل المتواضع.

*** 



 

 

 

 أهدي ثمزة جهدي 

، ومن أنارث دربً بدعىاحها وأغزقج قلبً  وهن  إلى الخً حملخنً وهنا على

 بحنانها

 " "أمي العسيسة الغالية

 'أميرة' والكتكوتة وأختي جدتي الغاليةوإلى عائلت خاصت 

 وإلى زوجي العسيس 

 لى كافت الزميالث .إكل أصدقائً وإلى أهدي كذلك      

 وكل من ساعدنً فً إعداد هذه المذكزة . 

 

 

 

 



 

 

 
إلى الينبوع لذي ال يمل العطاء..إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة 

من قمبها..ومالكي في الحياة..إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و سر 

.أمي الوجود.. الى من كان دعاؤها سر نجاحي و جناحها بمسم جراحي.

 الغالية.

العطاء بدون إلى من كممه اهلل بالهبة و الوقار.. إلى من عممني 

انتظار..إلى من أحمل أسمه بكل افتخار..أرجو من اهلل ان يمد في عمرك 

 .والدي العزيزلترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار.

لى إخوتي و الكتكوت إياد  وا 

 إلى كل أصدقائي الذين تقاسمت معهم مشواري الجامعي

 . المتواضعوكل من ساعدني من قريب وبعيد في إنجاز هذا البحث 



 

 

 

 

 

 

 

 

ةــدمـمـــــــق  



 مقدمة

 

 
 أ

و النتائج التي ،يكتسي موضوع الدعم التربوي أىمية قصوى منظومة التربية و التكوين       
أفرزتيا المستجدات التعميمية تدعونا اليوم إلى اعتباره مكونا رئيسيا بين المكونات العممية 

و ليس مجرد إجراء ترميمي لما تراكم من أعطاب و تسربات ، ألن الدعم ،التعمميةالتعميمية 
 عادة بآفة التعثر الدراسي التي توجد في كل زمان و مكان. ،التربوي بمختمف أنشطتو يقترن

و من البدىي أن يتفاوت المتعممون في تحصيميم الدراسي الذي تنتج عنو فروق في المستوى 
وينبو الميتمون  ،ن جميعا لمشروط البيئية و الثقافية و النفسية نفسيا، ذلك أنيم ال يخضعو 

الحقل التربوي إلى أن التعثر الدراسي عارض و طارئ ال يدل دائما عمى تخمف في قدرات 
و إنما يرتبط بأسباب ليا صمة بمحيط المتعمم و بوجدانو و باضطراباتو ،الذكاء و العقل

و كذلك بعدم االستقرار الذي يعتري ،الديداكتية المطبقة كما يرتبط بفشل الطرائق،النفسية 
 لشروط سياسية و ثقافية و اقتصادية متغيرة .  ،ظام التعميمي الذي يخضع بدورهالن

إذا تم تشخيصو عمى نحو  ،فإنو باإلمكان تجاوزه ،و إذا كان التعثر الدراسي حالة عارضة
تمكن من الوقوف الواعي  ،ا متعددةصحيح اعتمادا عمى التقويم الذي يتخذ أشكاال وصيغ

عمى الحالة ، و من ثم يوصف العالج المالئم و ذلك عن طريق اقتراح أشكال مناسبة لدعم 
 المتعثر دراسيا . 

أن يكشف التقويم بكل أنواعو ،من ذلك مثال ،و يتمظير التعثر الدراسي في صور مختمفة
اف في مادة دراسية أو أكثر أو أن اإلجمالي ...( وجود التالميذ ضع،المرحمي،)التشخيصي

يشعر التمميذ نفسو بصعوبات في سيره الدراسي ، كما يتجمى في رسوب عدد من من 
 التالميذ أو انقطاعيم عن الدراسة . 

 و من األسباب التي جعمتنا نختار ىذا الموضوع ليكون محل دراستنا ىي : 
و إن  ،خاصة في البحوث التربوية الجزائريةقمة االىتمام بيذه المواضيع التربوية أو انعداميا  -

 ىذه الدراسة تخص المجتمع المدرسي بصفة عامة . 



 مقدمة

 

 
 ب

وضوعية لممنظومة التربوية تعكس واقع ىذه الحصص و إسياماتيا في تحسين تقديم دراسة م -
مستوى المتعممين و بذلك معرفة إذا ما كان المعمم يحصي أكثر في حصص الدعم عمى 

 حصص اليومية و من ىذا تتمثل أىمية البحث في : عكس ما يقدمو في ال
 التحصيل المعرفي الكشف عن مدى فاعمية حصص الدعم التربوية في عممية  -
مالئمة الوسائل التعميمية المستعممة في معالجة اإلخفاق المدرسي لتحقيق األىداف المسيطرة  -

ائج المدرسية من خالل و تحسين النت،يبقى اآلن مطالبا باالكتفاء،و تفصيل عممية التعميم
و يبقى ،وضع طرق و أساليب لمعالجة اإلخفاق المدرسي من أجل تحقيق اليدف من التعميم

 عمينا أن نتساءل عما إذا : 
 كان لحصص الدعم التربوي فاعمية في تحسين مستوى التحصيل الدراسي؟  -
تو أفضل في ما ىي الوسيمة المساعدة عمى معالجة الضعف الدراسي من أجل تحقيق مردودي -

 قطاع التعميم ؟.
ىل حققت ىذه الوسائل غايتيا في تحقيق رفع المستوى و عالج التأخر الدراسي في النظام  -

 التعميمي ؟ 
 و انطالقا من ىذه اإلشكاليات المطروحة يمكن لنا أن نصوغ الفرضيات اآلتية : 

 قد تساىم حصص الدعم التربوي في رفع المستوى التحصيمي لممتعمم .  -
قد يكون ارتفاع المستوى التحصيمي لممتعممين ناتجا عن حضور كل التالميذ حصص الدعم  -

 التربوي . 
و لمعرفة مدى صحة اإلشكاليات ،قد تعالج حصص الدعم التربوي مشكمة التحصيل الدراسي -

 و الفرضيات قمنا بتقسيم البحث إلى جانبين : 
 الجانب النظري و الجانب التطبيقي )الميداني ( 

 يحتوي الجانب النظري عمى فصل واحد : و 
 الفصل األول : التحصيل الدراسي و فاعمية حصص الدعم .  -



 مقدمة

 

 
 ج

العوامل  ،المبحث األول جاء فيو تعريف التحصيل الدراسي ،يتناول ىذا الفصل مبحثين 
 ،صعوبات التحصيل الدراسي،طرق قياس التحصيل الدراسي،المؤثر في التحصيل الدراسي

أما المبحث الثاني فقد جاء فيو ،أىمية التحصيل الدراسي ،لدراسي السمبيمظاىر التحصيل ا
مراحل و ،وظائف الدعم التربوي،عالقة الدعم التربوي بالمفاىيم األخرى،تعريف الدعم التربوي

التنظيم في التعميم ،أساليب الدعم التربوي،أشكال الدعم التربوي،مجاالت الدعم التربوي
 لدعم التربوي . المتوسط و أخيرا أىداف ا

أما الجانب التطبيقي يحتوي كذلك عمى فصل واحد و المعنون بحصص الدعم لبرنامج       
 ميدانية تحميمية . مادة المغة العربية دراسة 

الدراسة ،أدوات البحث،مكان إجراء الدراسة،يتناول ىذا الجانب التطبيقي في منيجية البحث
صعوبات البحث ،استنتاجات عامة،فرضيات المعتمدةنتائج البحث وفق ،المعالجة اإلحصائية

و أكممنا البحث بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج التي توصمنا ،،االقتراحات و التوصيات
  .إلييا كانت كخالصة لمبحث

و قد اتبعنا في ىذا البحث الذي بعيننا عمى وصف واقع حصص الدعم التربوي و       
من لمنيج الوصفي الذي قمنا بواسطتو بتحميل اإلستبيان و لعل أيضا اتبعنا المنيج التحميمي ا

 الصعوبات التي واجيتنا ىي ضيق الوقت و قمو المراجع التي تخدمنا موضوع بحثنا  
و في األخير لم يتبق لنا إال أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المحترم " مكروم        

لك منا  ،البحث و عن النصائح التي قدميا لنا سعيد " التي تفضل باإلشراف عمينا في ىذا
 و التقدير شكرا ..  االحترامفائق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول
 الجانب النظري 
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 تعريف التحصيل الدراسي : -11-   

يعتبر مفيـو التحصيؿ واحد مف أكثر المفاىيـ تناوال و تداوال في األوساط اإلنتاجية و     

األكثر استخداما ليذا المعرفية و الصػناعية و الزراعية ،ولعؿ أىـ الدوائر العممية و العممية 

المفيـو ىي الدائرة التربوية التعميمية ،فيػو مادة لمحوار و النقاش وميدانا لمبحث و الدراسات 

المعمقة ،وىو ما يعكس بالتأكيد األىمية الػتي يحتمػيا في نشاط المسؤوليف التربوييف و اإلدارييف 

عداد األجياؿ الناشئة لتكوف قادرة عمى و المعمميف و األىؿ ،و التي تممييا الحاجة الممحة إلى إ

 .1العطاء و اإلسياـ وتحقيؽ األىداؼ االجتماعية

يعرفو بأنو حصؿ الشيء ،يحصؿ حصوال ،وقد حصمت الشيء  تعريف التحصيل لغويا :  

  تحصيال أي تجمع و ثبت

يعرؼ التحصيؿ الدراسي بأنو انجاز تعميمي أو تحصيؿ دراسي لممادة ،ويعني بموغ  وتربويا- 

مستوى معيف مف الكفاية في الدراسة سواء أكاف في المدرسة أو الجامعة ،ويحدد ذلؾ اختبارات 

 .2مقننة أو تقارير المعمميف أو االثنيف مع

 لحصوؿ عمى المعارؼ و ويعرؼ الدكتور فاخر عاقؿ كممة التحصيؿ أنو "اكتساب و ىو ا-

 attaittmement 3) )و باإلنجميزية Acquuisition) )الميارات ،و يحدد بالمغة الفرنسية

 

                                                           

 مرجع سابؽ . 83، ص 2004،القاىرة  ، 1إبراىيـ مجدي ، قضايا تربوية وتعميمية معاصرة، دار النيضة شروؽ ، ط  1
 .106،ص 1971،بيروت دار المالييف،2عربي( نط-فرنسي–النفس ) انجميزي فاخر عاقؿ،معجـ عمـ 2

 .100فاخر عاقؿ، المرجع سابؽ ص  3
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أف "التحصيؿ الدراسي ىو مجموعة الخبرات المعرفية و الميارات التي يستطيع التمميذ        

أف يستوعبيا و يحفظيا و يتذكرىا عند الضرورة ،مستخدما في ذلؾ عوامؿ متعددة كالفيـ و 

 بيا،و القدرة عمى فيـ الدروس و استيعا" االنتباه و التكرار الموزع عمى فترات زمنية معينة 

 .ضا بالنتائج المحصؿ عميويربطونو أي

في حيف يرى بعض الباحثيف اآلخريف باإلضافة إلى أف التحصيؿ ىو القدرة عمى فيـ         

 .يربطونو أيضا بالنتائج المتحصؿ عمييا  بياالػدروس و اسػتيعا

ويعرفو فجابمف يعرفو عمى أنو "مستوى محدد مف اآلراء و الكفاءة في العمؿ المدرسي ،كما يقيـ 

 .1المعمميف أو عف طريؽ االختبارات المقننة أو كمييما قبػؿ  مػف

" التحصيؿ الدراسي ىو األداء الناجح أو   HAWES AND HAWESويعرفو ىاوز وىاوز 

المتميز في مواضيع أو مياديف أو دراسات خاصة، و الناتج عادة عف الميارة و العمؿ الجاد 

المصحوبيف باالىتماـ، وىو الذي كثيرا ما يختصر في شكؿ عالمات، أو نقط أو دراجات أو 

 .   2مالحظات وصفية

نتيجة التدريب والمرور  ار المعرفة التي حصميا الفرد أنو مقدعبد الرحمان العيسوي:" ويعرفو

 . 3بخبرات سابقة

 ويعرفو كمال الدوسقي : 

 "إنو القدرة عمى أداء المياـ المدرسية وقد يكوف خاصا بمادة دراسية معينة " 
                                                           

 48،ص1972أحمد كماؿ،وعدلي سميماف،المدرسة والمجتمع، مصر مكتبة االنجمو مصرية، 1
 60ص  2004ات الجامعية ، الجزائر بودخمي موالي محمد، نطؽ التحفيز المختمفة وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي ، ديواف المطبوع  2
  121، ص 1988سنة  02عالقة القدرة عمى التعمـ االبتكاري بتحصيؿ ط–الطاىر سعد اهلل  3
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 ويعرف أيضا حسب معجم عمم النفس و التحميل النفسي : 

إلى التحصيؿ األكاديمي وىو في التحصيؿ مستخدـ كمعنى خاص اإلشارة بو بأف مصطمح "

ىذه الحالة الخاصة يستخدـ ليشير إلى القدرة عمى أداء متطمبات النجاح المدرسي سواء في 

 .  1"التحصيؿ بمعناه العاـ أو النوعي بمادة دراسية معينة

عممية تركيز االنتباه عمى  كما يعرؼ في معجـ المصطمحات التربية و التعميـ عمى أنو "

موضوع ما وتحصيمو ال سيما إذا كاف مكتوب أو مطبوعا بصفة عامة، كما سمي بالتحصيؿ 

األكاديمي وىو المعرفة المكتسبة و الميارة التي يتـ تنميتيا في الموضوعات الدراسية بالمدارس 

 " . 2وتبنييا الدرجات التي يتـ الحصوؿ عمييا في االختبارات

التعاريؼ السابقة نستنتج أف التحصيؿ الدراسي ىو كؿ ما اكتسبو التمميذ مف معارؼ  مف خالؿ

معيف أو عدة مواضيع و الذي يكشؼ عنو بالعالمات المتحصؿ عمييا وميارات في موضوع 

 في االختبارات، وىذه العالمات قد تكوف مرتفعو أو متدنية .

 : العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي2-1 -
التحصيؿ الدراسي يجب أف ينظر إليو عمى أنو حصيمة تفاعؿ بيف العوامؿ الداخمية المتعمقة إف 

أوال: العوامؿ الداخمية  : بالتمميذ والعوامؿ الخارجية المتعمقة بالبيئة التي يعيش فييا وىي كاآلتي

 .)الشخصية( المتعمقة بالتمميذ

 

                                                           
 101المرجع نفسو ص   1
 93ص1980فرج عبد القادر طو، معجـ عمـ النفس و التحميؿ النفسي، دار النيضة العربية لمطباعة و النشر بيروت ،  2
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  العوامل الصحية والجسمية : 1-  

، والتركيز والشرود أثناء الدرس. مما يؤثر االنتباهة غالبا ما تؤدي إلى عدـ أف المشاكؿ الصحي

سمبا في التحصيؿ الدراسي، وتأخر الطفؿ عف مجموعتو الطبيعية ففي دراسة أجراىا عماد الديف 

أف التمميذ المتأخر دراسيا يعاني غالبا مف مشكالت أخرى مصاحبة "وجد  (1980سمطاف )

 ".1تكوف سببا لو ومف بيف ىذه المشكالت الصحة العامةلمتأخر الدراسي وقد 

تؤدي بو إلى الغيابات المتكررة ويمنعو ذلؾ مف  اكما أف ىناؾ مف التالميذ مف يعاني أمراض

وخاصة إذا كاف المرض مزمنا أو دوريا كالربو والقمب، والسكري، والصرع...أو  ،متابعة دروسو

والمجمجة و الخمخمة...  كالتأتأةاضطرابات النطؽ  مف إعاقة سمعية أو بصرية زيادة عمى ذلؾ

ذات »فيذه جممة مف األمراض و االضطرابات تؤثر وال شؾ عمى بنية الطفؿ وتخمؼ آثارا 

 مجاالت التحصيؿ الدراسي  2طبيعة مدمرة لمنمو وخاصة في

 " .3والشخصية في المستقبؿ إف لـ تجد العالج المالئـ في الوقت المناسب

الجسمية فيمكف تصنيفيا إلى مشكالت عصبية كالشمؿ ، والصرع أو إعاقات ما المشكالت 

مية كبتر األطراؼ أو التياب المفاصؿ الرماتيزمي... بالرغـ مف ذلؾ كمو يكوف ظعضمية ع

الطالب سويا مف الناحية العقمية وقد تؤثر اإلعاقات الحركية عمى مستوى تعمـ وتحصيؿ »

اقؼ المدرسية إذا لـ توفر لو التسييالت والرعاية التربوية الطالب وتكيفو االجتماعي في المو 

المناسبة، وقد تواجو الطمبة المعوقيف حركيا صعوبة في االنضباط الصفي والتكيؼ مع متطمبات 
                                                           

 15، القاىرة : مؤسسة طيبة ومؤسسة حورس  1غزاؿ عبد الفتاح، دراسات في عمـ النفس الكالسيكي المشكالت السموكية ط  1
 . 366مرجع نفسو ص  2
  360غزاؿ عبد الفتاح ، المرجع سابؽ ص 3
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التعمـ الصفي إذا ما كانت استجابات المعمميف والطمبة اآلخريف تقـو عمى الشفقة أو السخرية أو 

 .1الرفض

 ة : العوامل العقمي  2-

ىناؾ ارتباط قوي بيف الذكاء والتحصيؿ المدرسي وىو االرتباط الذي يشير إليو فاخر عاقؿ 

وأيا ما كاف فإف مفيـو الذكاء يتصؿ اتصاال وثيقا بالقدر ة عمى التعمـ. وكؿ   "عندما يقوؿ :

 التعمـ أثناء حصولو.  تروزروائز الذكاء مف متاىات أو عمب معضمة أو روائز لفظية 

 .2يكوف معيار الذكاء السرعة في التعمـ والدقة فيو وىكذا

والنتائج المتوصؿ إلييا تدؿ عمى أف ذوي الذكاء المنخفض يكوف إنجازىـ في المدرسة أقؿ مف 

غيرىـ، غير أف القدرات العقمية يجب أف تستعمؿ كأحد الوسائؿ التي يمكف أف تساعد عمى 

درة عالية مف الذكاء لكف مستواه التحصيمي التنبؤ بالنجاح المدرسي ألنو يوجد مف يمتمؾ ق

 . 3منخفض ألنو كما قيؿ سابقا أف التحصيؿ ال يرجع لعامؿ واحد

تتضمف السمات، والعواطؼ، واالتجاىات واالىتمامات...  العوامل النفسية واالنفعالية: 3-

سميماف  وىي تؤثر عمى القدرة التحصيمية لمتمميذ ففي بحث أجراه كؿ مف نادية عبد السالـ و

عف العالقة بيف التحصيؿ الدراسي وبعض سمات الشخصية أثبتت نتائج ( 1979الخضري )

أف ثمة عالقة معينة توجد بيف بعض سمات الشخصية وبيف التحصيؿ الدراسي في »الدراسة 
                                                           

، األكاديمية مظاىرىا ،  العمايرة، محمد حسف، المشكالت الصفية السموكية التعميمية، المشكالت الصفية السموكية التعميمية1
 106ص 2002، عماف ، 1أسبابيا،عالجيا ندار المسيرة ، ط

 موالي محمد ، نطؽ التحفيز المختمفة وعالقتيا بالتحصيؿ المدرسي ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر  يميبودخ 2
 .332ص  2004 
  332السابؽ ص بودخمي موالي محمد ، المرجع   3



 التحصيل الدراسي وفعالية حصص الدعم                          :الفصل األول
 

 

7 

بعض المواد الدراسية وأف ىذه العالقة تختمؼ في اتجاىيا مف سمة ألخرى ومف مادة دراسية 

 ألخرى وبالتالي بالتحصيؿ المدرسي يتأثر بالسمات االنفعالية . 

 .1السماتوحاالت التوافؽ الشخصي لمتمميذ كما أف خبرات النجاح والفشؿ بدورىا تؤثر في ىذه 

النتيجة وىو األمر الذي كشفت عنو الدراسة التي قاـ بيا  إال أف عامؿ الجنس قد يقمب ىذه

أف التمميذات المنطويات  "حيث وجد   Cowley (1986) بمعية كوولي Riding رايدينغ

استطعف أف يحصمف عمى درجات أفضؿ مف تمؾ التي حصمت عمييا مثيالتيف مف المنتميات 

 "إلى البعد االنبساطي في مادة القراءة

بيف ضعؼ  االقة قوية أو كيدة لبا تحصيؿ المدرسي فقد ثبت أف ىناؾ ارتباطكما أف لمقمؽ ع

 وكاالرد Goodfellow التحصيؿ والقمؽ وقد ظير جميا مف خالؿ األبحاث و فج دفيمو

Callard   المنخفضي  وساطأالتزايد في  إلىالقمؽ يميؿ  أف"مثال استطاعا الوصوؿ إلى

  .2التحصيؿ

 العوامل الخارجية والبيئية:  -ثانيا 

إف العوامؿ الداخمية ضرورية لتحقيؽ النجاح المدرسي لكف تحتاج إلى تناغـ وتآزر العوامؿ 

  .البيئية ، ويمكف تقسيميا إلى عوامؿ أسرية وأخرى مدرسية

 

 

                                                           
 14دراسات عمـ النفس الكمينكي المشكالت السموكية، المرجع السابؽ ص غزاؿ عبد الفتاح،  2

341بودخيمي موالي ، نطؽ التحفيز المختمفة وعالقتيا بالتحصيؿ المدرسي ، المرجع سابؽ ص  2  
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 العوامل األسرية:  1- 

إف التمميذ قبؿ مجيئو إلى المدرسة كاف يعيش في أسر ىت والتي ليا بالغ األثر في نجاحو أو 

 يختمفوففشمو في حياتو وذلؾ بما توفره لو مف تنشئة اجتماعية تبعا لظروفيا ، فالتالميذ 

و االجتماعية ،  ،فيما بينيـ باختالؼ أسرىـ وغالبا ما يعود ذلؾ إلى الوضعية االقتصادية

والثقافية لألسرة فإذا كانت ىذه النواحي تؤثر عمى شخصية التمميذ في صغره فإنيا توثر عمى 

 التحصيؿ الدراسي » أفترى فييا ( 1979)تحصيمو الدراسي أيضا ففي دراسة فيوليت فؤاد 

   1يرتب ط بعدد مف المتغيرات مف بينيا

تعمقة ببيئة التمميذ إذ أنيا الوسط أ والباعث المحرؾ مكونات الشخصية االجتماعية والثقافية الم

 .2التعميـ والتحصيؿ عمىلمتمميذ 

 العوامل االقتصادية :1 -1-

يؤثر الوضع االقتصادي في التحصيؿ الدراسي لمطفؿ والسيما األوساط المتواضعة والمحرومة  

مف انجاز أ قرانيـ مف أسر فقيرة غالبا ما يكوف انجازىـ أقؿ المنحدروف خاصة ، فاألطفاؿ 

غير أف االختالفات الطبقية ال تؤثر عمى جميع التالميذ بنفس ، المنتميف إلى أسر ميسورة

الكيفية لذلؾ ال يمكف تعميـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسات ففي إحداىا أجريت في 

                                                           
 15غزاؿ عبد الفتاح ، دراسات عمـ النفس الكمينكي المشكالت السموكية ، المرجع السابؽ ص  1
 15غزاؿ عبد الفتاح، المرجع السابؽ ص  2
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أفضؿ مف الحصوؿ عمى نتائج تربوية  إلىاألطفاؿ الفقراء يميموف إلى أف  "السوداف وتوصمت 

 .1تمؾ التي يحصؿ عمييا زمالؤىـ األكثر منيـ غنى

كما أف الدخؿ المحدود أو انعدامو قد يؤدي إلى مشاكؿ صحية كالضعؼ الجسمي مثال الناتج 

عف سوء التغذية وقد لجأت الجزائر إلى حؿ مشكمة الفقر عف طريؽ إقامة المطاعـ المدرسية 

 .االيجابي في انخفاض نسبة الغياباتلتخفيؼ العبء عمى اآلباء وكاف ليا األثر 

 المستوى الثقافي:1 - 2-

حيث يستفيد التمميذ مف اىتماـ والديو وتفوقهم،  إن ثقافة الوالدٌن أمر مهم فً تقدم األبناء  

عمى إدماجو في  أفص ر بالتحصيؿ في استذكار دروسو ويحثانو عمى القياـ بواجباتو ويح

في حيف أف األطفاؿ اآلخريف ال قد يجدوف مساعدة مف والدييـ  2النشاطات المفيدة وقت الفراغ

في أداء الواجبات المدرسة وقد ينشغموف غالبا في أوقات فراغيـ بنشاطات حرة حيث تشير 

أف ماؿ مف تغيرات المؤثرة عمى التمميذ في التحصيؿ  "إلى ( 1979)سياـ ودوس أو عطية 

و األسرة والسكف المالئـ داخؿ األسرة والمشكالت أد المستوى التعميمي لألفرا :والتعميـ ما يمي

 "3األسرية ومساعدة الوالديف ألبنائيـ في أداء الواجبات المدرسية

ويظير المستوى التعميمي لموالديف جميا في حؿ الواجبات المنزلية خصوصا فيناؾ تالميذ ال 

ذا سئموايحموف الواجب  ما لقد أرسمتني  ،تكوف اإلجابات مثال : لقد ذىبت مع أمي إلى مكاف وا 

                                                           
 18غزاؿ عبد الفتاح، المرجع السابؽ ص   1
 22،ص9111، بٌروت،2كاغالر هوغٌن، علم النفس المدرسً، تعرٌب: شاهٌن فؤاد عوٌدات للنشر و الطباعة، ط  2
 . 22كاغالر هوغٌن، المرجع السابق ص  3
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اكتب أمي إلى مكاف ما ـ، ؿ أفيـ؟ لـ أجد مف يساعدني؟ بينما قد نجد عند تالميذ آخريف 

 .خارجية ووسائؿ متنوعة وىذا بدوره سيؤدي إلى زيادة التحصيؿ

العالقات اإلنسانية االيجابية يكوف إف الجو األسري الذي تسوده  المستوى االجتماعي: 3-1-
فيو تحصيؿ التمميذ أكثر مف الجو المميء بالمشكالت الزوجي ة كالطالؽ والشجار الدائـ وترؾ 
ماأل لبيتيا يؤثر تأثيرا واضحا عمى تحصيؿ الطالب األكاديمي كما جاء في دراسة أجرتيا فيرا 

ـ التي تترؾ بيتيا لفترة فاأل" Anderson Dieckman Vera (1968)  ديكماف أندرسوف
طفميا وحيدا مع إخوتو  كةتار  أقاربيالزيارة أحد  قصيرةطويمة بسبب الشجار أو الطالؽ أو لفترة 

يؤدي إلى أف يشعر ىذا الطفؿ الصغير  إلييا،أو في رعاية اآلخريف ، مع أنو في أمس الحاجة 
بما تقولو المعممة أو  عابئغير  لمبيتتفكيره عمى عودة أمو  نصب جؿيبالوحدة والشرود و 

 .1تشرحو
 فعف أثر االتجاىات الوالدية نحو التحصيؿ الدراسي في 

أبرز أىمية اتجاىات الوالديف نحو إسياميما في  ("1975دراسة محمد عبد القادر عبد الغفار )

 "تكويف شخصية الطفؿ وتساعده عمى نمو تحصيمو الدراسي ونجاحو المدرسي.

لىفالتمميذ يحتاج إلى الحب واالحتراـ والتقدير    . الجو العاطفي وا 

و السمب وتدؿ أكما نجد أف اآلباء يشاركوف أبناء ىـ في انجازاتيـ التربوية سواء باإليجاب 

آباء التالميذ المتفوؽ يف يتميزوف بتقديرىـ  "مختمؼ األبحاث التي أجريت في ىذا المجاؿ أف

ية والكفاءة واالنجاز، بصفة عامة كما يتميزوف بكونيـ ديمقراطييف العالي لسمات االستقالل

                                                           
، عماف 3وؼ االبتدائية األولى ، أسبابيا وطرؽ عالجيا ، دار مجدالوي طومشكالتو القرائية في الصف ىدايات أوجيؼ، الطفؿ2

  26،ص 2001
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وىذا  " ومجميف لممعرفة ... ومشجعيف لمت فاعؿ االيجابي المبني عمى األخذ والرد مع أبنائيـ

 1. ما يدؿ عمى أىمية الخصائص األبوية بالنسبة لمتحصيؿ
 العوامل المدرسية:  2 -

يتمقى فييا التمميذ أساليب التنشئة االجتماعية ، وتواصؿ تعتبر ثاني مؤسسة بعد األسرة حيث 

مع األسرة في نمو شخصيتو مف خالؿ ما يكتسبو مف معارؼ وميارات وقدرات واتجاىات 

ف ع Holy &Applerry ... وبالتالي تسيـ في تحقيؽ النجاح . ففي دراسة إيبميري وىوليإلخ،

المدارس  "ؿ مع التالميذ وقد وجد الباحثاف أفالعالقة بيف المناخ المدرسي وبيف أساليب التعام

في تعامميا مع  المغمؽذات المناخ المفتوح كانت أكثر إنسانية مف المدارس ذات المناخ 

 "التالميذ

أف ىنا ؾ عالقة موجبة بيف المناخ المدرسي  " Vebel Field وفي نفس الشأف وجد فيمد فيبيؿ

وأف ىناؾ ارتباط ا سالبا بيف تأخر تحصيؿ التالميذ ذو النزعة اإلنسانية وبيف تحصيؿ التالميذ 

 "2 وبيف التركيز عمى التحصيؿ الدراسي

 : وفيما يمي مكونات المناخ 

 

 

 
                                                           

  91غزال عبد الفتاح ، مرجع سابق ص  9

 
 المرجع نفسه   2



 التحصيل الدراسي وفعالية حصص الدعم                          :الفصل األول
 

 

12 

  الظروف المادية لممدرسة:2-1-

الدور الذي قد تمعبو الظروؼ المادية Preiser Taylor ((1983 حيث ناقش برايزر وتايمور

الذي قاؿ:  à(1967)  Kozol فيما يدعماف رأي كوزوؿلممدرسة في التأثير عمى السموؾ ، 

 «مة بشأف تعمـ التالميذ وسموكيـ.إف البيئة الرثة الميميمة لممدرسة قد تأتي بعواقب وخي»

 R .Zazzoلت الدراسة الفارقية لمتدرج المدرسي وفؽ نوع المدرسة التي قادىا زازو ودابو دكما 

and M. Dabout  عند  (% 3إلى 2)ا مف إعادة الصفوؼ عمى وجود نسبة منخفضة جد

ومف دعـ تربوي  ،التالميذ الذيف يستطيعوف االستفادة مف تجييزات تربوية وفيرة وذات نوعية

لدار إعداد المعمميف ، وذلؾ بفضؿ ية كما ىو الحاؿ في المدارس البمدية التطبيق ،أكثر فعالية

 "1األصميفوجود متمرنيف يصنعوف ىذه التجييزات ويضاعفوف العمؿ التربوي لممعمميف 

يجب أف يحتوي المنياج عمى خطة تربوية محكمة البناء مراعيا في ذلؾ ما لىإ  المنياج: 2-2

المتعمقة بمراحؿ  Piaget توصمت إليو األبحاث النفسية التربوية ولعؿ أشيرىا أبحاث بياجيو

 Hinshaw  النمو المعرفي وكيؼ يكوف تفكير التمميذ في كؿ مرحمة حيث يرى ىينشو

مما يعني أف  ،السموكية 2أف ثمة عالقة واضحة بيف التخمؼ الدراسي والمشكالت( 1992)

 .عناصر في المنيج الدراسي قد تؤثر عمى السموؾ

                                                           
 .19ص  9111، بٌروت ،  2كاغالر هوغٌن، علم النفس المدرسً ، تعرٌب : شاهٌن فؤاد ، عوٌدات للنشر و الطباعة ، ط 1

.  610، 609،مصر ، ص  4عبد المطيؼ فؤاد إبراىيـ ،المناىج ،أسسيا و تنظيميا و تقييـ أثرىا ،مكتبة مصر ، ط  2  
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الكتب المقررة عمى التالميذ والى أي مدى  وقد يقودنا الحديث عف المنياج إلى الحديث عف

كما ينبغي لممنياج أف يحدد مجموعة مف طرؽ التدريس  تتوفر فييا الشروط النفسية والتربوية

 . النشطة التي تعمؿ عمى تفعيؿ دور التمميذ واحتراـ قدراتو

وقد تختمؼ الطرؽ مف مرحمة إلى مرحمة أو مف صؼ إلى صؼ أو حتى في الصؼ نفسو 

     وكرواف Leith’ تبعا لمفروؽ الفردية بيف التالميذ وعمى ىذا األساس يرى اليثوذلؾ 

Crown أف الطرؽ التدريسية التقميدية تساعد أكثر ما  "ثيما و نتيجة لما توصمت إليو بحك

أف المنبسطيف ،المذكورافّ باإلضافة إلى ذلؾ الدرسافوقد وجد  .تساعد المنطويف مف التالميذ

الطرؽ التقدمية كما قد  ،في ظؿ الطرؽ التدريسية الحديثة أو ،وأوفى تحصيال ،جادةإكانوا أكثر 

 "تسمى في بعض األحياف

  :المعمم 2-3-

لو عمـ أثر  فالمعمـإف معظـ األوقات التي يقضييا التمميذ في المدرسة تكوف مع معممو لذلؾ 

مف  مجموعةفيو لذلؾ يجب أف تتوفر  ،وفي تعممو ،بالغ األىمية في نمو شخصية التمميذ

 :1الخصائص والكفاءات التدريسية وىي

  :المعمم خصائص- 2-3-1 

 : خصائص شخصية تتصل بمجال القدرات العقمية واالستعدادات المعرفية-أ

 (1965ا )عزيز حن  David (1960) دافيدو  R, Cattell  توصمت دراسات كؿ مف كاتؿ

                                                           
 84، ص 1983اعة و النشر ،بيروت ، èأحمد عبد الخالؽ ،عمـ النفس العاـ ،الدار الجامعية لمطب  1
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اتساع األفؽ التمكف مف فيـ  ،الخياؿ الواسع ،الذىف المتيقظ،الذكاء "إلى الخصائص التالية: 

المعرفة  ،اتساع الثقافة العامة الطالقة،المعرفة بالعموـ التربوية والنفسية ،المادة العممية

 "1بسيكولوجية وتوجيو المتعمـ ، االحتفاظ بنشاط لمتعمـ والفيـ
 :والعاطفي لممعممخصائص شخصية تتعمق بالمجال الوجداني  --ب

 ...المشاركة الوجدانية،االتزاف في االنفعاالت،العطؼ،الحب : والتي منيا 

 خصائص شخصية تتعمق بالمجال االجتماعي والعالقات اإلنسانية :  -ج 

 .فيـ مشكالتيـ ،احتراـ التالميذ،العدؿ: منيا 

 :كما ينبغي أف يتمتع المعمـ بكفاءات تدريسية وىي 

   :الكفاءات التدريسية لممعمم -2-3-2

 وتندرج تحتيا  وتوجيو األسئمة الصفية : ياغةكفاءة ص-أ 

  األسئمةصياغة ميارة .  

 ميارة توجيو األسئمة . 

 ميارة تمقي إجابات التالميذ . 

. فإذا كاف المعمـ "والميارة األخيرة تمعب فييا توقعات المعمميف دورا ميما في معاممتيـ لمتمميذ 

فإنو ينتظر فترة أطوؿ. بينما إذا توقع المعمـ  ،يتوقع أف يعرؼ التمميذ اإلجابة عف سؤالومثال 

                                                           
  98ناجح مخموؼ ،المعمـ في قاعة التدريس ،مكتبة أحد ربيع الزىرة ، ص 1
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فإنو ال ينتظر إال قميال ويكوف تعاممو غير المفظي معو أكثر  ،عدـ معرفة التمميذ لإلجابة

 ."سمبية

 . كفاءة استثارة الدافعية -ب 

 .كفاءة االتصال والتعامل اإلنساني -ج 

 الزمالء : -2-4 

مكف أف يكوف في عنوإف لمزمالء تأثيرا شأنو شأف المكونات األخرى والذي ال يجب أف نغفؿ 

عمى آرائو وسموكو حياؿ الجنس وتعبيره عف  قويلممجموعة التي يوجد التمميذ داخميا تأثير 

الغضب ومعاييره األخالقية وشعوره باألماف االنفعالي. كما تمعب مجموعة الزمالء دورا ميما 

في تشكيؿ اآلراء وأنماط السموؾ التي تؤثر عمى األداء الدراسي أو تؤدي إلى التسرب مف 

 1..التعميـ

 :طرق قياس التحصيل الدراسي -3-1

األداة التي تستخدـ في قياس » وىي  التحصيميةالتحصيؿ الدراسي باالختبارات  قياس يتـ

 « و مجموعة مف الموادأمعنية  تدريبو أالمعرفة والفيـ والميارة في مادة دراسية 

 

 

 

 

                                                           

 922ناجح مخلوف ، المرجع السابق ص   1 
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  : ىداف االختبارات التحصيميةأأوال: 

 . تحديد المستوى المعرفي لمفرد بالنسبة ألفراد عمره-1

 . القوة لتعزيزىا والضعؼ لعالجو عند التمميذتشخيص نواحي   -2

 ..1معرفة مدى فيـ التالميذ لدروسيـ-3

 ثانيا: أنواع االختبارات التحصيمية: 

  : يمكف تصنيؼ االختبارات حسب األسس اآلتية 

 :أنواع االختبارات التحصيمية عمى أساس تتابعي مع التعمم والتعميم ىي1-

 االختبار القبمي -أ  

 . االختبار البنائي -ب  

 .االختبار النيائي -ج  

 النيائي. ي،وىي تابعة ألنواع التقويـ التشخيصي ، التكوين 

  أنواع االختبارات التحصيمية بحسب التصحيح ووضع العالمات :- 

 :مدى تأثير العالمة بذاتية المصحح وىي قسماف

تستخدـ لغرض التعرؼ عمى قدرة الطالب في استدعاء المعمومات  االختبارات المقالية: - أ

 قارف ، اشرح ،والتعبير المغوي واإلبداع والتنظيـ الفكري ، وتكوف في صورة حمؿ ، ناقش

 ذكر منيا ن : يةمزايا االختبارات المقال- 1-أ  

 
                                                           

 . 83، ص  1983، الكويت ،  1أبوعالـ رجاء محمود ،الفروؽ الفردية و تطبيقاتيا التربوية ،دار العمـو ،ط   1
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 سيمة اإلعداد . 

  المعمومات وترتيبيا واستخالص ترؾ الحرية لمطالب في االستجابة لمسؤاؿ وفي تنظيـ

  . يستخدـ فييا العمميات العقمية العميا مف تصنيؼ بموـ  النتائج

  : نذكر منيا عيوب االختبارات المقالية: 2 – أ

 صححمتتأثر بالعوامؿ الذاتية لم. 

 تحتاج إلى جيد ووقت كبيريف في التصحيح .  

  المادة كمياتقضي أجزاء الدراسي تمثيال صحيحا ألنيا  المنيجال تمثؿ. 

  .تصحيحيا لطريقةوسميت بيذا االسـ تبعا   االختبارات الموضوعية: -ب  

 1: نذكر منياليا عدة أنواع متعددة   أنواع االختبارات الموضوعية: -1 -ب 

يطمب مف التمميذ وضع صحيح أو خطأ أماـ كؿ عبارة  أسئمة الصواب والخطأ: -1-1-ب

 (... )كؿ عبارة . الجزائر عاصمة الجزائر اـمأضع صحيح أو خطأ  : مثال

مثاؿ: أكمؿ الناقص فيما  . تستعمؿ في قياس القدرة عمى التذكر أسئمة التكممة: - 2- 1 -ب

  :.......يمي: عاصمة الجزائر ىي

جاباتيعرض عمى المتعمـ سؤاؿ    أسئمة االختيار من متعدد: - 3-1 -ب مقترحة ويطمب  وا 

مثاؿ: اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات التالية:  . اختيار اإلجابة الصحيحةمنو 

 . أوروبا -3إفريقيا ،  - 2آسيا ،  -1:   الجزائر مف قارة

                                                           
 85المرجع السابؽ ص أبوعالـ رجاء محمود ،  1
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يتكوف السؤاؿ مف قائمتيف مف ألفاظ أو عبارات ويقـو  : أسمة المقابمة ) المزاوجة(-4-1 -ب

  . 1الطالب بالمزاوجة بيف عناصر القائمتيف

 . تيااربط بين كل آية وسور  مثال: 

 )الكوثر(   "مف شر الوسواس الخناس"

 )اإلخالص( "مف شر ما خمؽ"

 )الناس(   وانحر لربؾ فصؿ

 )الفمؽ(      " ولـ يكف لو كفوا أحد"

  :نذكر منيا مزايا االختبارات الموضوعية: -2 -ب

 عدـ التدخؿ ذاتية المصحح في التصحيح .  

 سيولة التصحيح 

 تحديد الجواب سمفا بحيث ال يختمؼ فيو اثناف  

 يمكف مف استخداـ الحاسب اآللي في التصحيح و استخراج النتائج. 
  2:عيوب االختبارات الموضوعية: نذكر منيا- 3 -ب 

 تسمح بالتخميف أو النجاح عف طريؽ الصدفة .  

 سيولة الغش 

  في عداد األسئمة تتطمب وقت و ميارة 
                                                           

 . 143، ص 1995، ،مصر 2بركات خميفة ،اإلختبارات و المقاييس الطمبية ،دار مصر لمطباعة ،ط-  1
 143، المرجع السابؽ ص بركات خميفة -  2
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  عالية ألف مثؿ ىذا النوع يحتاج إلى الطباعةتحتاج إلى تكمفة. 

  ( :أنواع االختبارات التحصيمية بحسب درجة التقنين ) التعيير- 3

توزيعيا و تطبيقيا عمى  مف أجؿيقـو ببنائيا متخصص  االختبارات المقننة )المعيرة( :-أ 

 :نطاؽ واسع ومف  أنواعيا

 (: أنواع االختبارات المقننة ) المعيرة -1-أ

 ية التشخصية : اختبارات التحصيم -1-1-أ

 . اختبارات الفيـ و االستيعاب في القراءة مثل    

 اختبارات التحصيمية عمى مستوى الدراسة :-2-1-أ

  .الثانوية و مستوى الدراسة الجامعية والمرحمة األساسيةفي المرحمة 

  1:مزايا االختبارات المقننة: نذكر منيا - 2

  القرارات التشخيصية و العالجية المالئمة لمتالميذتعتمد في اتخاذ . 

  يعتمد عمى نتائجيا في تطوير المناىج الدراسية و تحديثيا في اتخاذ السياسات التربوية

  .لعمياا

 تبنى مف قبؿ المتخصصيف مف ليـ خبرة في مجاؿ بناء االختبارات و تطبيقيا.  

 ةتأتي شاممة تـ لما تعميمو في وحدة معين. 

 

                                                           
 . 370،مصر ، ص  1عبد العزيز صالحي ،التربية الجديدة ،دار المعرفة ، ط -  1
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 :1نذكر منيا عيوب االختبارات المقننة:  3 - أ

  تتطمب وقتا طويال لمبناء-

تحتاج إلى متخصصيف في مجاؿ بناء االختبارات ال وقد يتوفر ذلؾ في كثير مف -

 .المؤسسات التربوية

وىذا النوع يعده المعمموف في المدارس عمى  االختبارات غير المقننة ) غير المعيرة :( - ب

 .مستوى أقساميـ

 : نذكر منيا مزايا االختبارات غير المقننة: - 1 -ب    

 سيولة اإلعداد 

 قميمة الجيد و التكاليؼ 

 تتالءـ مع أىداؼ المعمـ المحددة لمجموعة معينة مف التالميذ. 

  2:نذكر منيا :عيوب االختبارات غير المقننة-2-ب

 ال يمكف تعميـ نتائج استخداميا عمى نطاؽ واسع مف المدارس .  

  و السياسات التربوية العامة لمدولة القراراتيصعب اعتمادىا في اتخاذ. 
 

 
                                                           

  1.  370ص  مرجع السابؽ عبد العزيز صالحي ،ال-  1
ص  ،1994،بيروت ،  1و التربوية ،الدار العربية لمعمـو ،ط  االجتماعيةالعالي الحسماني ،عمـ النفس و تطبيقاتيا  عبد- 2

396 . 
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 أنواع االختبارات التحصيمية عمى أساس األداء في عممية االختبار:-4

 : 1تعتمد عمى الجانب العممي ) التطبيقي( مف أنواعيا 

كأف نطمب مف التمميذ رسـ خريطة  :االختبارات األدائية التي تعتمد عمى الورقة و القمم -أ

 ... جغرافية أو رسـ تخطيطي لمصباح

 كأف نطمب مف التمميذ تحديد ثالث موانئ عمى  اختبارات التعرف ) المطابقة(:-ب

 .الخريطة

يركز ىذا النوع مف االختبارات التحصيمية  اختبارات األداء الظاىري ) المقمد :( -ج 

 أدية الحركات المطموبة كما يوضحيا األداء الفعميت الصحيح واألدائية عمى اإلجراء 

 لمميمة.

 " اختبارات عينة العمل ) المثال العممي( :

تضمف عينة الواجبات معظـ ييعتبر اختبار عينة العمؿ تجسيدا ألعمى يخضع لمقياس، و 

 ". تحت ضبط و مراقبةالذي يخضع عناصر األداء الكمي 

 معوقات التحصيل الدراسي :  4-1

إذا كانت ىناؾ جممة مف الشروط تحمؿ التحصيؿ جيدا فإف ىناؾ أيضا مف المعوقات ما 

 تجعؿ المتعمـ يتأخر دراسيا ونالحظيا في النقاط التالية : 

 . إذا لـ يكف المنيج المتبع مبينا عمى أساس عممي فإنو يضعؼ عممية التحصيؿ 

 راد .إف التحصيؿ الخاص بكؿ فرد ال يمكف تعميمو عمى جميع األف 
                                                           

 397،المرجع السابؽ ص العالي الحسماني عبد  1
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 . إف غياب الفيـ لدى المتعمـ أثناء تعاممو مع المدرس يجعؿ تعممو ضعيفا 

 1عدـ االنتباه و التركيز أثناء الشرح يجعمو قميؿ الفيـ وبالتالي ضعيؼ التحصيؿ . 

  إف المتعمميف وخاصة المراىقيف عندما مال ال يجدوف في البرامج ما يساعدىـ في تسييؿ

 الراشديف فإنيـ يرفضوف التعامؿ مع ىذا البرنامج .ميمتيـ أو تقريبيـ مف 

 وبالتالي يكوف تحصيميـ ضعيفا .

يجعؿ المتعمـ و المراىؽ إف عدـ وجود االرتباط بيف ما يؤخذ وبيف ما يوجد في الواقع -

 النظاـ الدراسي المتبع ويصبح معيقا لمتحصيؿ . يرفضخاصة 

  أف ما يعترض المتعمـ مف مشاكؿ سواء كانت أسرية، عاطفية، "الطرحنستنتج مف ىذا "

 .2 ".وبالتالي في تحصيمو الدراسينشاطواقتصادية أو مدرسية تؤثر عمى الطفؿ في 

  : الدراسيمظاىر التحصيل  -1-5

إف عممية التحصيؿ الدراسي تحدد بمقدار استيعاب التمميذ لممادة الدراسية المقررة في مستوى 

معػيف و التي تقاس عادة باالمتحانات التي تجري في آخر السنة، فيكوف تحصيمو إما تعميمي 

إيجابي أو سمبي فاألوؿ يكوف عندما يستوعب التمميذ كؿ ما يقدـ لو مف معمومات تكوف في 

دراستو قادرة عمى تحقيؽ المستوى المطموب،أما الثاني فيو عند العكس أي تمميذ ال يستطيع 

ف طرؼ األستاذ و بالتالي سوؼ يعاني ىذا التمميذ مف مظاىر التحصيؿ فيـ ما يقدـ لو م

 :السمبي و ىو كاآلتي

                                                           
 . 12،ص 1983محمد يحي زكرياء، عمـ النفس التربوي، دار الفكر العربي القاىرة   1
.  13المرجع السابؽ ص   2  



 التحصيل الدراسي وفعالية حصص الدعم                          :الفصل األول
 

 

23 

 التأخر الدراسي : أوال:  

،أي عجز التمميذ  1""التأخر الدراسي ىو عدـ القدرة عمى استيعاب مضاميف المقررات الدراسية

بأنػو مشػكمة تربويػة عمى فيـ ما يقدـ مف دروس داخؿ القسـ كما يعرفو محمد مصطفى زيداف "

اجتماعية يقع فييا التمميذ فال يستطيع متابعة الدراسة و النجاح في المواد الدراسية وقد يكػوف 

 2.لرسوب ىذا التمميذ لمرات عديدة فييػا سػببا

التربوي ال يفصموف بيف التخمؼ و بالمجاؿ كما يجب أف نشير أف الكثير مف المختصيف   "

اعتبار النتيجة النيائية لكؿ منيما نفسيا ، وىناؾ مف يقوؿ "الفرؽ بيف التأخر المدرسي ،عمػى 

خمؼ و المتأخر دراسيا ىو أف المتخمؼ ال يستطيع في أغمب األحياف تحسيف مستواه و تم

كاف السبب في تخمفو  متابعة دراستو بصفة عادية إال إذ ما أزيؿ العامؿ المعوؽ الػذي 

جة ضعؼ القدرة العقمية ونجد ىػذه الحػاالت في السنوات وىو في الغالب يكوف نتي "الدراسي

 .األولى مف المراحؿ التعميمية 

بينما التأخر الدراسي فإنو يمكف استدراكو و تحسيف المستوى وىذا مػا نجده في المستوى 

 .3ففي المتأخر يوجو إلى الدورة الشاممة أو االستدراكية لاللتحاؽ بأقرانو، الجامعي

  الرسوب الدراسي: ثانيا:  

ظاىرة   يعاني منيا الجزائر فقط و إنما ىػ"ظاىرة التسرب المدرسي ليست ظاىرة وطنية ت

و التسرب المدرسي ،تياو انعكاسا تياعالمية تكاد تتشابو مسبباتو لكف االختالؼ في درجة حد
                                                           

،ص1983العربي،محمد يحي زكرياء،عمـ النفس،القاىرة،دار الفكر   1  
. 14المرجع نفسو ص   2  
  . 91نفسه ،ص  المرجع 3
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،إما  حسب اليونسكو يخص التالميذ الذيف ال ينيوف دراستيـ في عدد السنوات المحددة ليا

يعيدوف السنة أو سنوات معينة و بعبارة أدؽ فيو عبارة  لكونيـ أوئيا نيا ـ ينقطعوف عنيانيأل

في اآلجاؿ ينيونيا عف الفرؽ بيف عدد التالميذ الذيف يباشػروف دراستيـ وعدد أولئؾ الذيف 

  .1 المحددة

 أىمية التحصيل الدراسي :-1-6

لتحديد عممية التعمـ ، وىو جزء مف العممية التحصيؿ الدراسي اليدؼ األساسي  يعتبر -

التربوية بعضيا يتعمؽ بالمعمـ وبعضيا يتعمؽ بمحتوى البرامج، وترجع أعراض ضعؼ 

التحصيؿ إلى العالمات و الدراجات التي يتحصؿ عمييا في المواد بسبب فشمو في 

 االمتحانات وقد يصعب عميو ذلؾ بإىماؿ الفروض المدرسية وعدـ االنتباه .

عمى المعمـ و المتعمـ فقط، فقد يتعدى إلى إف التحصيؿ الدراسي ال يتـ بطريقة ثنائية تقتصر  -

 أمور أخرى.

ىذه مف جية، و الحاالت النفسية و ومسايرتو لتغيرات فيناؾ المنيج الدراسي ودرجة مرونتو 
 .االجتماعية و االقتصادية مف جية أخرى

دة المتعمـ حتى ال يضعؼ عزيمتو ورغبتو في "كما تكمف أىمية التحصيؿ الدراسي في مساع

العمؿ وتحصيؿ نتائج حسنة ومرضية تجعمو في المستقبؿ فردا صالحا وفعاال وسط 

  "2المجتمع

                                                           
عائشة بلعنترة ،حبٌبة بوكرتوتة سلسلة موعدك التربوي ،وزارة التربٌة الوطنٌة ،المركز الوطنً لوثائق التربوٌة  1

 . 1،ص2229
. 98عبد الرحمف العيساوي ، عمـ النفس بيف النظري و التطبيقي، دار النيضة العربية لمطباعة و النشر ، بيروت،ص  2  
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 تعريف الدعم التربوي -2-1

، و الدعامة مف عمنتوأقوؿ دعمت الشيء ) بتضعيؼ العيف( دعما إذ ساندتو و أ الدعم لغة:

عمى الدعامة و استند، و الدعامة و دعـ فالف فالنا أي أعانو و  اتكأعماد البيت ، وادعـ : 

 .1قواه

فانو إستراتيجية مف العمميات و اإلجراءات التي تتـ في " : 2و الدعم التربوي اصطالحا - 

حقوؿ ووضعيات محددة و تستيدؼ الكشؼ عف التعثر الدراسي لتشخيص أسبابو و تصحيحو 

المنشود و النتيجة المحققة، و تضـ ىذه اإلستراتيجية حقوؿ مف اجؿ تقميص الفارؽ بيف اليدؼ 

 :  الدعـ و عممياتو التي تشمؿ

 .عممية التقويـ، وتتـ في حقؿ معرفي أو وجداني أو حس حركي *

عممية تشخيص التعثر، ويتـ في حقوؿ تتصؿ بمواصفات التمميذ و محيطو أو في العممية  *

 ا.التربوية ذاتي

و عالجو، وقد يكوف تصحيحا بيداغوجيا أو تصحيحا يدخؿ في إطار  عممية تصحيح التعثر *

  .الدعـ شبو المدرسي

انو عبارة عف " : وقد عرؼ الدعـ التربوي في التراث السوسيولوجي بعدة تعريفات أىميا     

حصص تدعيمية توجو أساسا إلى التالميذ الذيف ىـ في حاجة إلى مساعدة دائمة بسبب 

صعوبات شتى في التعمـ حتى يتمكنوا مف مزاولة نشاطاتيـ التعميمية و التعممية شانيـ في ذلؾ 

                                                           
 . 1994، 03عبد المطيؼ الفرابي، معجـ عمـو  التربية، مصطمحات البيداغوجية و الديداكتيؾ،ط  1
 . 8ص  1997، الرباط ،  2، دار االعتصاـ، ط المير خالد بالكبير، بيداغوجيا الدعـ التعمـ وأساليب المعرفية 2
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ذا كانت مينة المدرس عموما ىي القياـ بعممية التعمي ـ، فاف شاف أقرانيـ في السف و المستوى.وا 

 .1خصوصية ىذه العممية البيداغوجية العالجية )أي الدعـ( تتطمب مدرسيف أكفاء و مختصيف

فيي عممية تربوية أيضا توجو إلى مف ىـ في حاجة إلى  ،أما بالنسبة لمعوف أو المساعدة      

يكوف ىؤالء  أفتكوف ىذه المساعدة مف طرؼ مدرس أو أخ أو صديؽ، عمى  أفعوف، ويمكف 

 . أعمى مستوى مف المعني بعممية العوف

كما انو :" مجموعة مف الوسائؿ و التقنيات التربوية التي يمكف إتباعيا داخؿ الفصؿ أو خارجو 

لتالفي بعض الصعوبات التي قد تعترض التعمـ، وىو مرتبط بعممية التقويـ التربوي المستمر 

 .مختمؼ النواقص و التعثراتالذي تسبقو حيث مف خالليا يسجؿ األستاذ 

"مجموعة مف الوسائؿ و التقنيات التي يمكف إتباعيا داخؿ القسـ لتالفي  :كما يعرؼ بأنو      

ما قد يعترض بعض التالميذ مف صعوبات تعميمية وتحوؿ دوف إبراز الكفاءات الحقيقية لدعميـ 

 .2والتعبير عف اإلمكانيات الفعمية

سو الدعـ البيداغوجي الذي يعرؼ بأنو نشاط تربوي موجو لكؿ تمميذ فالدعـ التربوي ىو نف      
ويشمؿ أنشطة المعالجة البيداغوجية و أنشطة دعـ  ،راغب في تحسيف نتائجو المدرسية

ثراء مكتسبات التالميذ    .التعممات وتعزيزىا وا 
تأخر في تنفيذ لمدروس،وال استدراكا لم إعادةوبيذا المعنى فالدعـ البيداغوجي: ليس مجرد     

ويتميز الدعـ البيداغوجي عف التعميـ الممنوح في القسـ  ،البرامج،وال حال آليا لتماريف متكررة

  .بصيغ تنظيمو وطبيعة أنشطتو ومساعي التعميـ و التعمـ التي ينتيجيا

                                                           
  8المرجع نفسه ص   1
 . 09المير خالد بمكبير ، المرجع السابؽ ص   2
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، و "1حصص الدعـ باعتبارىا عممية بيداغوجية تيدؼ إلى تقوية وتعزيز المكتسبات إف"       

ؾ قدرات وميارات تساعد عمى استيعاب البرنامج المقرر، تشمؿ كؿ تالميذ القسـ و أحيانا امتال

يجمع ليا تالميذ المستوى الواحد لتمكينيـ مف تقنيات معينة أو معمومات مكممة تقدـ ليـ مف 

طرؼ أساتذتيـ أو أساتذة جامعييف أو مف قبؿ مختصيف، بعكس حصص االستدراؾ التي تعتبر 

 .الجة النقائص عند بعض التالميذ وتمكينيـ مف االلتحاؽ بمستوى زمالئيـضرورية لمع

ولذلؾ فاف حصص الدعـ تنظـ عمى مدى السنة الدراسية و تقدـ في شكؿ مراجعات و تماريف 

تطبيقية و مذاكرة محروسة و محاضرات و ليس عمى شكؿ دروس عادية فيي تقدـ عمى شكؿ 

و تؤدي بو إلى المشاركة الفعالة و تستعمؿ فييا تقنيات  أنشطة مختمفة تثير اىتمامات التمميذ

 .ديناميكية الجماعة التي يصبح فييا التمميذ عنصرا فعاال

لذلؾ فاف تنظيـ حصص الدعـ تخضع لإلمكانيات المتوفرة لدى كؿ مؤسسة مف ساعات  

إلى فائضة في كؿ مادة و أساتذة فائضيف و عمى ىذا األساس تختمؼ في حجميا مف مؤسسة 

 :2أخرى و مف مادة إلى أخرى و في ىذا اإلطار ينبغي مراعاة ما يمي

إسناد التوقيت األسبوعي المنخفض لألساتذة األكفاء الذيف يعتمد عمييـ في تاطير حصص  -

الدعـ التي يخطط ليا عند توزيع عدد الساعات لممادة عمى المناصب المالية المفتوحة في 

الساعات الفائضة استغالال ناجعا بدال مف توزيعو عمى  الخريطة التربوية قصد استغالؿ

األساتذة بكيفية متساوية، كما جرت العادة. و بذلؾ تجمع الساعات الفائضة عند أستاذ أو 

                                                           
 . 922ص   2000.،قصر الكتاب، الجزائر 2اورسالن رشٌد ،التسٌٌر البٌداغوجً فً مؤسسات التعلٌم،ط 1
. 921 المرجع نفسه ص  2  
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أستاذيف حسب كؿ مادة، مع إبرازىا بوضوح في التقرير العاـ لتسيير المؤسسات كحصص 

  .لتي ال تظير فيودعـ في خدمات األساتذة، بعكس ساعات االستدراؾ اال

يا أىدافيا التربوية و فييعمـ األساتذة المعنيوف بيا مسبقا بأنيا ساعات عمؿ، أفوينبغي - 

 .البيداغوجية و ليست ساعات إلكماؿ النصاب األسبوعي لألستاذ كما كاف ينظر إلييا سابقا

خالؿ  ويمكف أيضا استغالؿ اعتمادات الساعات اإلضافية المخصومة لألساتذة الغائبيف

االعتمادات المالية المخصومة لألساتذة مف مرتباتيـ،بسبب غياباتيـ، في تنظيـ  كذااألسبوع و 

حصص الدعـ أو دروس تعويضية لألقساـ المتضررة بيذا الغياب و اعتبارىا كساعات 

 استخالؼ يعوض عمييا األساتذة الذيف يكمفوف بيا.

يتطوع بو المربوف المؤىموف مف أساتذة و تنظـ حصص الدعـ بناء عمى ما  أفكما يمكف       

مساعديف تربوييف و إدارييف بالمؤسسة أو المثقفوف و المختصوف مف المحيط الثقافي و 

 1االجتماعي و االقتصادي

يستحسف إسناد حصص الدعـ إلى األساتذة ذوي الخبرة و التجربة دوف التقيد  التاطير التربوي:

  .ص تقويةباألقساـ التي يدرسونيا لكونيا حص

توجو حصص الدعـ إلى كؿ التالميذ بمختمؼ مستوياتيـ مع  المعنيون بحصص الدعم : -

إعطاء األولوية لتالميذ السنة الثالثة ثانوي لتحضيرىـ المتحاف شيادة البكالوريا مف اجؿ توسيع 

يحرص رئيس المؤسسة عمى التوزيع العادؿ ليذه  أفمعارفيـ وتعزيز ثقتيـ بنفسيـ.و ينبغي 

يكوف توقيت ىذه الحصص مثقال أو مرىقا أو  أفالحصص عمى مختمؼ األقساـ النيائية دوف 
                                                           

. 10 لكبير، المرجع السابؽ صبا المير خالد  1  
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معرقال لمسير العادي لمدروس أو موازيا ليا ويستعيف في ذلؾ بالمجمس التنسيقي لممواد و 

  .األساتذة الرئيسييف

ـ كؿ محتويات البرامج الرسمية في مختمؼ المواد مع يشمؿ برنامج الدع برنامج الدعم:–

التركيز عمى المحاور األساسية في كؿ مادة أو عمى الدروس التي تتطمب مجيودات اكبر أو 

أنشطة تربوية مكممة. مع االىتماـ بالجانب المنيجي وتعويد التالميذ و األساتذة عمى العمؿ 

  .الة بما في ذلؾ تنشيط بعض األعماؿالجماعي و تشجيع التالميذ عمى المشاركة الفع

يقـو مدير المؤسسة في نياية كؿ سنة دراسية بإعداد تقرير  لعممية الدعم: المستوىالتقييم  -

تقييمي لعممية الدعـ يتضمف الجوانب التنظيمية و التربوية و البيداغوجية و المالية و يشفع 

التعميـ مف  1و دورىا في تحسيف بخالصة تبرز فييا مدى فعالية ىذه الحصص و مردوديتيا

جية و اإلشارة إلى الصعوبات التي اعترضتيا و الحموؿ التي وجدت ليا مع تقدير تكاليفيا 

المالية و المادية مف جية ثانية و اقتراح البدائؿ القابمة لمتطبيؽ و إرساؿ نسخة منو إلى مديرية 

 .جواف مف كؿ سنة دراسية  30التربية قبؿ 

المؤسسات عمى مستوى مديريات التربية لمواليات إلعداد تقرير والئي شامؿ تقيـ تحوصؿ تقارير 

فيو كؿ العمميات و اإلجراءات المتعمقة بالدعـ وتقدـ فيو المالحظات و االقتراحات التي تيدؼ 

جويمية مف  15تحسيف مردودىما، وترسؿ منو نسخة إلى مديرية التعميـ الثانوي العاـ قبؿ  إلى

مع العمـ اف إجراءات ىذا المنشور تمغي و تعوض تمؾ الواردة في المنشور  .يةكؿ سنة دراس

                                                           
 .112،ص1999، وتطبيقاتو، دار اليدى ، الجزائرحتروي،محمد صالح، نموذج التدريس اليادؼ، أسسو  1
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المتعمؽ بتنظيـ دروس لتالميذ األقساـ  04/12/1989المؤرخ في  89/ـ.ت.ـ.ع.ت 85رقـ 

 .1النيائية خالؿ العطؿ المدرسية

الدعـ التربوي ىو مجموعة مف األساليب و التقنيات  :التعريف اإلجرائي لمدعم التربوي -

التربوية التي يمكف إتباعيا داخؿ القسـ ) في إطار الفصوؿ الدراسية( أو خارجو ) في إطار 

 أنشطة المدرسة ككؿ( لتالفي بعض ما قد يعترض تعمـ التالميذ مف صعوبات 

ة، و التعبير عف اإلمكانات ....( تحوؿ دوف إبراز القدرات الحقيقيتأخر -تعثرات -)عدـ فيـ

  .الفعمية الكامنة

 عالقة الدعم التربوي بالمفاىيم األخرى -2-2

   :الدعم شبو المدرسي -1

وجدت المدرسة بغية إعداد األجياؿ وتنشئتيا وفؽ مناىج مدرسية مخصصة لفئة معينة مف      

تمؾ الفئة التي تتنوع فييا الخصائص و القدرات التي ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ ،المتعمميف

أف يتكفؿ بيا المنياج المدرسي الذي وضع عمى أساس افتراض التمميذ المتوسط الوىمي،و 

يجب مراعاتو بوسائؿ  التمميذبالتالي فاف التطرؼ االيجابي و السمبي في مستويات و قدرات 

 .أخرى

 

 

                                                           

.114المير خالد بمكبير، المرجع السابؽ ص   1  
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تويات التكويف المتفاوتة لدى المربيف معرفيا و بيداغوجيا ، يجعؿ تنفيذ مضاميف مس إف     

المقررات يختمؼ مف معمـ إلى آخر، األمر الذي يفترض المجوء إلى أسموب آخر لتدارؾ ىذا 

 .التفاوت

إضافة إلى تفاوت وفرة مستمزمات تنفيذ البرامج مف مؤسسة إلى أخرى مف جية، و إلى المواد 

و تفاوتيا مف حيث سيولة فيميا . وكذا الحجـ الزمني المخصص لتنفيذىا مف جية المقررة 

عوامؿ اخرى ال يسمح المجاؿ بتفصيميا فاف كؿ ىذا قد أدى بالمربيف إلى  . ناىيؾ عفأخرى

التفكير في أساليب لمتكفؿ بمثؿ ىذه الخصائص و ابرز ما توصموا إليو " أسموب الدعـ شبو 

شاطا مكمال لممناىج الدراسية مف اجؿ بموغ األىداؼ المسطرة، ذلؾ ما المدرسي" الذي يعتبر ن

جعؿ العالقة قوية بيف مضاميف الدعـ وأىدافو ووسائمو و بيف مضاميف المناىج المقررة و 

 .1أىدافيا و غايتيا

":ألنو إصدار حكـ مف األفكار و الحموؿ وطرؽ التدريس و   :التقويم التربوي2- يعرفو "بمـو

أدوات القياس و المحكات و المعايير وتكوف األحكاـ الصادرة  المواد الدراسية وذلؾ باستخداـ 

ما نوعيا   .2"إما كميا وا 

ية بأنو العممية التي يتـ بيا إصدار حكـ عمى مدى وصوؿ العممية التربو  "ويعرؼ كذلؾ      

و العمؿ عمى كشؼ نواحي النقص في العممية التربوية أثناء ،ومدى تحقيقيا ألغراضيا،ألىدافيا

ومنو فالتقويـ ىو عممية تربوية شاممة ترمي إلى معرفة مدى نمو الطفؿ في اتجاه  ."سيرىا

                                                           
 .  66، ص 1998محمد مقداد ، قراءات في تقويـ التربوي، جمعية اإلصالح االجتماعي و التربوي، الجزائر ،  1

   71المرجع نفسه ص   2
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أيضا األىداؼ التربوية الشاممة، ويستخدـ القياس و نتائج االمتحانات بأشكاليا المختمفة،ويعتمد 

عمى المالحظات المستمرة عف سموؾ التالميذ في المدرسة وخارجيا ويستعيف بآراء المربيف و 

  .التالميذ و أولياءىـ

و التقويـ التربوي في العممية التعميمية ىو تقدير الجيود التربوية و التعميمية التي تبذؿ      

بعد عف ىذه األىداؼ، لكي تحقؽ األىداؼ المرسومة بيدؼ الكشؼ عف مدى القرب أو ال

وحتى تكوف عمى بصيرة بمدى النجاح الذي تحقؽ و يتضمف ذلؾ وزف قيمة األنشطة التي 

  1.تخطط و تنفذ و إصالح ما بيا مف قصور، و تحسينيا لزيادة فعاليتيا

مف خالؿ ما سبؽ فالتقويـ:" ىو عممية مستمرة تيدؼ إلى تحديد مدى استفادة المتعمـ مف      

تعميمية مف خالؿ تحصيمو الدراسي في مادة تعميمية معينة، باستخداـ القياس ونتائج العممية ال

ومف الوظائؼ األساسية لمتقويـ مساعدة المعمـ عمى معرفة  ."االختبارات بمختمؼ أشكاليا

تالميذه ومعرفة قدراتيـ ومشكالتيـ التي تواجييـ أثناء تعميميـ، فيو يحتؿ جانبا ميما مف 

المنيج الدراسي، حيث يسعى مف خاللو  ية ويشكؿ عنصرا أساسيا مف عناصرالعممية التربو 

المعمـ أو المدرسة إلى " معرفة مدى نمو شخصية المتعمـ في جميع نواحييا العقمية و العاطفية 

 .2 و النفسية و السموكية وغيرىا

التعريؼ الحقيقي لالمتحانات حسب ما جاء في النصوص القانونية لتنظيـ   :االمتحانات 3-"

االمتحانات الرسمية:" انو مجموعة مف االختبارات في مواد مختمفة لمبرامج الرسمية المقررة 

                                                           
 .  69محمد مقداد ، المرجع السابؽ ص   1
 . 53، ص 2000سامي ممحـ ، القياس و التقويـ في التربية وعمـ النفس،دار المسيرة و التوزيع و الطباعة، عماف   2
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كامتحاف البكالوريا أو امتحاف شيادة التعميـ األساسي ) تنظمو الوزارة الوصية ويتوج بشيادة

فاالختبار:  :1التعريؼ يمكف الفصؿ بيف ما يسمى امتحاف واختبار ومف خالؿ ىذا "وغيرىا

يستعمؿ لمرقابة المستمرة لما اكتسبو التالميذ مف معارؼ في مادة واحدة ويضـ الفروض و 

االختبارات الفصمية ، ومف خالؿ العالمات التي يتحصؿ عمييا كؿ تمميذ بعد كؿ اختبار تتحدد 

تحقيؽ األىداؼ التعميمية ومنيا انتقالو مف سنة دراسية  وضعيتو ضمف الفوج الدراسي، ومدى

  .أخرىإلى 

في حيف أف االمتحاف : ىو مجموعة مف االختبارات والتي وضعت مف اجؿ التمييز بيف 

أو شيادة  المتوسطالناجحيف و الراسبيف، وتكوف لمحصوؿ عمى شيادة معينة كشيادة التعميـ 

 . البكالوريا وغيرىا

   :سيةالمناىج الدرا-4

ىو مجموعة الخبرات الممثمة في المعمومات و المواد النظرية و العممية و  :"ةالمنيج الدراسي

المواد التعميمية والتطبيقات التي يتمقاىا المتعمـ في المدرسة،بغرض مساعدتو عمى النمو الشامؿ 

أساسية ىي: األىداؼ، المحتوى، أساليب  رو يتضمف عناص ،األىداؼ التربوية المنشودة ،وفؽ

 . 2التدريس،وسائؿ تقويـ تحصيؿ المتعمميف

 

 
                                                           

، عالـ الكتب ، القاىرة ، مصر  4فكري حسف رياف ، التدريس : أىدافو ، أسسو ، أساليبو ، تقويـ نتائجو،تطبيقاتو، ط  1
  . 141،ص 1999

. 70، ص  1985، بيروت  1فاخر عاقؿ، معجـ عمـ النفس ، دار المعمـ  لممالييف، ط   2  
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 :  التحصيل الدراسي-5

ويعرفو "  فاخر عاقؿ" عمى انو: " المعارؼ و الميارات أي حدوث عممية التعمـ يعرفو "      

يحرزه  اؼ" :" بأنو يشير التحصيؿ الدراسي إلى المستوى األكاديمي الذيو قاسـ عمي الص

 "الطالب في مادة دراسية معينة بعد تطبيؽ االختبار عميو

تي يكتسبيا الفرد نتيجة أما" عبد الرحماف عيسوي" " فيرى انو نتيجة الميارات و المعرفة ال    

و المرور بخبرات سابقة، و تستعمؿ كممة تحصيؿ غالبا لإلشارة إلى التحصيؿ الدراسي، التدرب 

لمعامؿ مف الدراسات التدريبية التي يمتحؽ بيا و يفضؿ بعض عمماء النفس أو التحصيؿ العاـ 

 "استخداـ "كفاية

 .1لمتعبير عف التحصيؿ الميني أو الحرفي بينما تختص كممة التحصيؿ بالتحصيؿ الدراسي  

  :التوجيو المدرسي-6

بما يتحقؽ مع ىو مساعدة الفرد عمى معرفة قدراتو و استعداداتو و مساعدتو في توجيو نفسو  
ىذه القدرات و االستعدادات حتى يتحقؽ لو أقصى قدر ممكف مف النمو المتكامؿ و يشمؿ 
التوجيو جوانب مختمفة منيا ما يتعمؽ بالجانب النفسي و الجانب االجتماعي و الجانب الميني 

  .و التعميمي
لذي يساعد الفرد عمى ويعرؼ التوجيو المدرسي أيضا بأنو الجانب المنظـ في العممية التربوية ا

النمو و مساعدتو عمى التكيؼ مع الموقؼ الراىف و شؽ طريؽ مستقبمو الذي يختاره في إطار 

 . قدراتو و اىتماماتو و ميولو

                                                           

. 736، ص  1984لعربية ، القاىرة،عبد الرحماف العيساوي، سيكولوجيا الجنوف. ، دار النيضة ا  1  
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إضافة إلى وجود عدة مصطمحات مرتبطة بأساليب الدعـ كالتثبيت و التقوية و التعويض و 

خؿ في تحديد عممية الدعـ التربوي الضبط و الحصيمة و العالج و المراجعة، وبذلؾ تتد

 :مقاربات بيداغوجية متنوعة لكؿ منيا تصور خاص عف عممية الدعـ

حيث تعمؿ عمى تعويض النقص لدى ضعاؼ التالميذ،  مقاربة بيداغوجيا التعويض: - أ
  .وتسمى أيضا بالتقوية

 .ياإذ تتعامؿ مع المتعمميف المعاقيف أو المتخمفيف عقم مقاربة بيداغوجيا العالج: - ب
تعمؿ عمى تقميص الفارؽ بيف النوايا البيداغوجية و النتائج  مقاربة بيداغوجيا التصحيح: -ج 

 .المحققة
تتبع مسار التعمـ وتعمؿ عمى ترشيده نحو تحقيؽ األىداؼ  مقاربة بيداغوجيا التحكم: -د

بواسطتيا صعوبات المتوخاة، وبالمقابؿ تيتـ مقاربة بيداغوجيا الدعـ باإلجراءات التي تتالفى 
 .1التعمـ و تعثراتو

   :وظائف الدعم التربوي -2-3

 إفالتربوي عدة وظائؼ مف بينيا الدعـ يمكف اإلشارة إلى بعض الوظائؼ التي يؤدييا      

الدعـ ال يمكف أف يعزؿ عف المفيـو لعممية التعمـ ) كؿ تقويـ يتيح لنا الحصوؿ عمى معمومات 

  .(ومؤشرات عف الثغرات أو النقائص تساعدنا في عممية الدعـ

ىذا فصال عف اف الدعـ عممية تتمو فعؿ التقويـ، فالتقويـ إجراء عممي نقـو بو لمكشؼ عف 

  2.لضعؼ أو النقص المالحظ ثـ تصؼ العالج الضروريالتصحيح عف سبب ا وعمميتا الدعـ 

 :إضافة إلى وظائؼ أخرى يمكف حصر ىا في النقاط التالية
                                                           

بيرس بوراب ، ترجمة : سامي ناشد ، إدارة المؤسسة الثانوية الحديثة في أمريكا ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ،   1
 .  230، ص 1965

. 113محمد صالح حتروي، نموذج التدريس اليادؼ : أسسو ، وتطبيقاتو ، مرجع السابؽ ص   2  
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 تطوير المردودية العامة لمجموع تالميذ القسـ، و تقميص فجوات الفروؽ الفردية بينيـ -

د كؿ ضماف فعالية التعميـ عف طريؽ توظيؼ الوسائؿ و الطرائؽ المالئمة لمستوى و مجيو  -

  .تمميذ

تعويض أطفاؿ الفئات االجتماعية المحرومة عما يشعروف بو مف نقص يرجع أصال إلى  -

 انتماءاتيـ األسرية

في سد  )المراكز الثقافية -األولياء-فسح المجاؿ لمساىمة أطراؼ خارج المدرسة )الجمعيات –

 .1الثغرات، وتجاوز العقبات التي تعترض تعمـ التالميذ

  :ومجاالت الدعم التربويمراحل  -2-4

  :مراحمو - أ

 يبدأ بتشخيص المظاىر و السموكات لمدعـ مراحؿ يستند إلييا في أنواعو المختمفة، حيث      

يكوف كامال وشامال لجميع مستويات الشخصية المعرفية و  أفالتي ستخضع لمدعـ، ويجب 

الوجدانية و السموكية الحس حركية، وىو يعتمد عمى المالحظة المستمرة وكذلؾ التقويـ بمختمؼ 

 .أنواعو

ثـ بعد ذلؾ يتـ حصر المظاىر السموكية التي تتطمب إدخاؿ أساليب الدعـ، وذلؾ يرصد 

عوبة الفيـ و انعداـ الدافعية و عدـ القدرة عمى التركيز مظاىر القصور و التعثر و النفور كص

و االنتباه وتفرز طرائؽ الدعـ وفؽ األسباب التي نتج عنيا التعثر، بناء عمى االماكانات 

ومف  ،فضال عف ذلؾ فيناؾ إجراءات عممية الدعـ تسيـ في تجاوز مختمؼ الثغرات .المتوفرة
                                                           

.  114المرجع نفسو ص   1  
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التمقيف و المفظية و اعتماد تقنيات التنشيط، وتكييؼ  ىذه اإلجراءات العممية: العمؿ عمى تجاوز

مراحؿ ومحتويات الدرس لمستويات الفصؿ، وتجاوز المواقؼ الوجدانية السمبية، وأخيرا خمؽ 

 . 1المتعمميف المتعثريف في مواقؼ معينة .مواقؼ تعميمية وتذليؿ الصعوبات أماـ 

  :األدوات المستعممة في الدعـ كما يميويمكف تحديد اإلجراءات و األنشطة و الوسائؿ و 

حيث يمكف التساؤؿ لماذا ىذه النتائج ) السمبية(؟ ويتـ العمؿ عمى تشخيص  التشخيص:1-

ذلؾ مف خالؿ اعتماد بعض الوسائؿ كاالختبارات و الزيارات و المقابالت وشبكات التقويـ 

 .وتحميؿ مضمونيا

نمطيا وأىدافيا وكيفية تتـ وضعياتيا ، و حيث يتـ عمؿ خطة لمدعـ و تحديد  التخطيط: 2-

 .األنشطة الداعمة

 آذ يتـ تنفيذ ما خطط لو سواء داخؿ الفصؿ الدراسي أو خارجو :االنجاز 3–

مدى نجاعة ما خطط لو في تجاوز الصعوبات و التعثرات، ومدى تقمص الفوارؽ  التقويم:-4

 .2 المستوى الفعمي لمتالميذ وبيف األىداؼ المنشودة بيف 

 :مجاالتو - ب

 تنمية السموكات المتضمنة في جميع المواد-1

 تنمية القدرات المستعممة في جميع المياديف 2- .

 تعميـ التفكير عموما، و التفكير العممي بالخصوص 3- 

                                                           
 2228عبد القادر أمٌر وإسماعٌل ألمان ،المعالجة البٌداغوجٌة ، "درس تكوٌنً "،الدٌوان الوطنً للتعلٌم و التكوٌن عن بعد ،  1

 1ص 
 .  92المرجع نفسه ص   2
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 التمكيف مف استخداـ التكنولوجية الحديثة 4-

  .التدريب عمى حؿ مختمؼ اإلشكاليات-5

يتناوؿ في ىذه المجاالت أنشطة مف خالليا  أفىذا ويمكف لممدرس المكمؼ بحصة الدعـ 

 :يجعؿ المتعمـ قادرا عمى

 . كيفية استغالؿ عممية الدعـ ما بكؿ تمقائية -

  .كيفية تجاوز عدوانيتو، و المساىمة االيجابية في مختمؼ األنشطة- 

  .متعددة مثؿ:) الرموز، اإلشارات( ووصؼ ظاىرة ما انطالقا مف رسـ ما ةفيـ لغ– 

  .حفظ قانوف ما، معادلة، تعريؼ، مخطط تحميمي–

 يقاطع المدرس أفدقائؽ وبتركيز، دوف  5االستماع إلى عرض لمدة –

 ىو غامض، مما يعرض فييا ىو مفيوـ و ما تحديد ووصؼ في أي مادة ما -

ات اليادفة،إعداد إستراتيجية،احتراـ التعميمات، التحقؽ مف النتائج، كيفية استخراج المعموم-

 وتوظيؼ ىذه المسائؿ في الميداف المدرسي و العائمي و االجتماعي

 . التوزيع المتقف لوقتو -

 1.التعامؿ مع مصنفات أو تقديـ عمؿ أو القياـ بواجب منزؿ، أو حؿ تمريف -

  :أشكال الدعم التربوي 2-5

 :أشكاؿ الدعـ باختالؼ األىداؼ المراد تحقيقيا، ومف أىـ أشكالوتختمؼ  

                                                           
 .  200ص  1996، القاىرة  2محمد ىورش، إستراتيجية الدعـ التربوي التربوي ط   1
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والمتمثؿ في:االستدراؾ، الدروس المحروسة، المراجعة ( الدعم النظامي: )داخل المدرسة 1-

  :ضمف أفواج، ويتـ بواسطة

ييدؼ إلى الكشؼ عف  األسئمةالمقابالت اإلكمينيكية) العيادية( و ىي حوار مع التمميذ متدرج -

 أسباب التعثر و التأخر الدراسي، وذلؾ بالتعرؼ عمى واقعو االجتماعي

تدريس بعض المواضيع المقررة التي تخمؼ عنيا بعض  بإعادةالدروس التعويضية، وذلؾ  -

 .التالميذ بسبب الغياب، أو تعذر عمى البعض استيعابيا

 ميارات األساسية:التركيز في كؿ حصة مف الحصص عمى ميارة مف ال -

كما يتمثؿ الدعـ ،و تخصيصيا في كؿ مرة لمجموعة معينة مف التالميذ ،القراءة الكتابة - 

  :النظامي في

الذي يتـ عادة بعد تراكـ عدد مف المعارؼ و الخبرات، أي بعد تقديـ سمسمة  الدعم المرحمي: -أ

، وىو يساعد عمى انتقاء مف الدروس في مرحمة دراسية معينة ، وىو يستمـز تخطيطا محكما

عناصر برنامج تدعيمي وظيفي، يخدـ أوال الحاالت المتعثرة وىي المستيدفة، ثـ يعمؽ فعاليات 

 1.التالميذ ويطور وينمي فيميـ

وىو الذي يأتي بعد التقويـ التشخيصي الذي يجرى في بداية كؿ سنة  الدعم األولي: -ب

دراسية، وعمى إثره يوزع التالميذ، كما يسمح بتحديد فئة التالميذ الذيف يحتاجوف حصص 

                                                           
ص  1993، الجزائر، جمعية اإلصالح االجتماعي و التربوي ،  1تعوينات.عمي ، التقويـ التربوي في المدرسة الجزائرية، ط  1

339 . 
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تكوف المفاىيـ المقترحة مف المكتسبات القاعدية السابقة التي ليا دور في  أفاالستدراؾ عمى 

 1.تعضيد المكتسبات الالحقة

 : ويكوف ب الدعم الداخمي: )داخل القسم(-2

مطالبة التمميذ باإلجابة عف أسئمة سريعة ودقيقة تكوف منطمقا لتثبيت المعمومات، وسد الثغرات –

 .التي تظير مف خالؿ اإلجابات

تقديـ الحموؿ الناجعة لمنقائص، و اإلجابات الشافية لمتساؤالت التي تظير أثناء المناقشة و  -

 .الحوار

بإفساح المجاؿ أماميـ لممشاركة في بعض األنشطة المناسبة،  الضعفاءالتركيز عمى التالميذ  –

  (.فقرات لمقراءة -رسـو بيانية -أسئمة -و المييأة ليـ ) تماريف

تدريس مقطع مف مقاطع الدرس تبيف مف خالؿ التقييـ التكويني انو تعذر عمى أكثر  إعادة– 

 .تالميذ القسـ فيمو أو استيعابو

 :ويتمثؿ الدعـ الداخمي في

الذي يقوـ عمى تتبع العمميات و األنشطة التي يتضمنيا الدرس، وتعييف  الدعم الفوري: -أ

 ،الثغرات و التعثرات التي تعترض المتعمميف خالؿ تطبيقيا فورا، لدعميا بشكؿ صريح ومباشر

وأحيانا بشكؿ ضمني يتمثؿ عادة في مجموع األنشطة التي يمجا إلييا المدرس بشكؿ آلي، 

 .كاإلعادة والتكرار و التوضيح و التشخيص و التصحيح

                                                           

. 340المرجع نفسو ص   1  
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الذي ييدؼ إلى سد الثغرات التي تالحظ عمى بعض التالميذ  الدعم المتواصل) التكويني(:-ب

ـ أثناء الحصة) زيادة التوضيح، تبسيط بواسطة أدوات التقوي ،أثناء مقاطع سيرورة الدرس

المفاىيـ، استغالؿ الوسائؿ( و إذا لـ يتمكف المدرس مف الفضاء عمى عوامؿ التأثير يمجا إلى 

 .1حصص االستدراؾ انطالقا مف جدوؿ توضيحي لفئة التالميذ العاجزة عف الفيـ و اإلدراؾ

 : ويتـ بواسطة ،)خارج المدرسة( و المتمثؿ في : الدروس الخصوصية :الدعم التكميمي-3

  .مطالبة المتعمـ بحفظ بعض النصوص المقررة و اليدؼ مف ىذا تنمية قاموسو المغوي -

المحددة قصد التعرؼ عمى مدى استيعاب المتعمـ لممواضيع  األسئمةعف  اإلجابةمطالبتو – 

 .المنزلية الواجبات -التي سبقت دراستيا) الفروض

  .تمخيص أو دراسة جزء معيف مف موضوع أو كتاب لو عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالبرنامج 

و  -النحو و الصرؼ -القياـ ببعض التطبيقات لمقوانيف و القواعد العممية ) رياضيات– 

 .2( ودراسة الوسط -اإلمالء

  :ويتمثؿ الدعـ التكميمي في 

أنشطة  –الذي يتشكؿ مما يقدـ مف أنشطة وممارسات خارج الفصؿ  الدعم الخارجي: - أ

تكميمية ذات صمة بمحتوى الدرس أو مف وحدات اخرى، في شكؿ دروس خاصة و 

 . تقويميةأنشطة 
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  :أساليب الدعم التربوي -2-6
  :االستدراك1- 

   :تعريف االستدراك -أ
كممتي االستدراؾ و التدارؾ في المغة العربية ثالث معاف ىي:االلتحاؽ أو  أف معناه المغوي:

  .إتباع الخطأ بالصواب،اإلغاثة و النجدة،االستحقاؽ

وىو تدارؾ الخطأ و إصالحو، ويراد بو سد النقص المالحظ عند فئة التالميذ الذيف يجدوف 

 .1 صعوبة في التكيؼ العممي

و يعرؼ االستدراؾ تربويا بأنو: نشاط إضافي تدعيمي خاص بالمواد األساسية. ويتمثؿ     

 .األستاذاالستدراؾ في حصة ال توجد ضمف توقيت التمميذ، و إنما توجد في توقيت 

و المستفيدوف مف ىذه الحصة ىـ التالميذ الذيف يبدو عمييـ بعض التأخر في فيـ      

المقصود بيذا ) التأخر في فيـ الدروس( التأخر الطارئ أو الدروس دوف بقية زمالئيـ. و 

العجز المتوقؼ عف الفيـ ومسايرة القسـ، ىو ما كاف ناتجا عف ظروؼ خاصة، أو أحواؿ غير 

عادية مثؿ: التغيب أو المرض أو المشاكؿ العائمية التي تنقمب آثارىا عمى نفسية التمميذ 

ستدراكية ليست موجية إلى التالميذ الذيف يعانوف ونشاطو الدراسي.وعميو فاف ىذه الحصة اال

  2.مكيفا و بعبارة أدؽ أنيا ليست تعميما  ،تخمفا عقميا أو ضعفا تكوينيا أو تربويا

 التي ينيض بيا المدرس منذ بداية السنة إلى نيايتيا. ،كما انو ىو جزء مف عممية الدعـ     

                                                           
 .  115أورسالف رشيد ، التسيير البيداغوجي في مؤسسة التعميـ، المرجع السابؽ ص   1
 . . 977،المرجع السابق ص أورلسان رشٌد   2



 التحصيل الدراسي وفعالية حصص الدعم                          :الفصل األول
 

 

43 

ـ الثانوي وتكثؼ في السنة األولى وتنظـ حصص االستدراؾ في كؿ مستويات وشعب التعمي

الثانية، فالثالثة بعكس حصص الدعـ التي تكثؼ في السنة الثالثة  السنةثانوي ثـ تتناقص في 

 .ثانوي، وتكوف متناقصة مف السنة الثانية إلى األولى

االستدراؾ في المجاؿ التربوي بأنو: "العمؿ عمى " :le petit Larousse " يعرؼ قاموس      

 "يؼ مف حدة النقائص أو األخطاء أو تصحيح فارؽ قد يحصؿ بيف تمميذ و آخرالتخف

كما يعرؼ أيضا االستدراؾ :" بأنو عممية تربوية بيداغوجية ذات طابع عالجي       

تيدؼ إلى تذليؿ الصعوبات المشخصة لدى بعض التالميذ و معالجة الثغرات الطارئة ،فردي

إضافية تقدـ خارج التوقيت الرسمي و تشمؿ فئة التالميذ عبارة عف حصص  "وىي في دراستيـ

الذيف يظيروف ضعفا في مواد معينة و خاصة في المواد األساسية في التخصص مثال في 

 :مرحمة التعميـ الثانوي تكوف موجية أكثر لتالميذ الجذع المشترؾ و تيدؼ ىذه الحصص إلى

القضاء  .ارئة في تحصيؿ بعض التالميذتذليؿ الصعوبات الدراسية و معالجة الثغرات الط- 

  . التربوي األستاذعمى تبايف المستوى في القسـ الواحد و بذلؾ يتـ تسيير ميمة 

  .التقميؿ مف ظاىرة التسرب و الرسوب و تقميص اإلخفاؽ المدرسي –

  1.تحسيف المستوى و رفع مردودية التعميـ– 

في اآلجاؿ المحددة  المدرسيمـ بمتابعة نشاطو ىذا العمؿ التربوي و البيداغوجي يسمح لممتع إف

 .بعد استدراؾ ما فاتو بفعؿ غياب مرض، أو عدـ التركيز، أو السيو
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 أفوتجدر اإلشارة إلى أف ما يقوـ بو المدرس خالؿ حصة االستدراؾ ال يعني مطالبة المتعمـ 

نا ليا، ومستعدا ىو العمؿ عمى جعؿ المتعمـ متق يتعمـ أو يعيد تعمـ ىذه المعارؼ، بقدر ما

الكتساب معارؼ جديدة.ىذه العممية تتطمب توفير الوسائؿ الضرورية الالزمة ليا ليجنب ىؤالء 

  .فشال محتمال

تسند ميمة االستدراؾ لممدرسيف الذيف يدرسوف ىؤالء المعنييف بو، كونيـ تعامموا  أفىذا وينبغي 

 .  معيـ داخؿ القسـ وشخصوا نقائصيـ

   :لالستدراك التعريف اإلجرائي -

ىو عممية تربوية توجو لمف ىـ في حاجة إلى عوف، ويمكف أف تكوف ىذه المساعدة مف     

 .1طرؼ مدرس أو أخ أو صديؽ، عمى أف يكوف ىؤالء أعمى مستوى مف المعني بعممية العوف

 :التالميذ المعنيون باالستدراك -ب

اختيار التالميذ الذيف ىـ في حاجة إلى االستدراؾ أي إلى التقوية، و المساعدة  إف      

المربي الجدير بالوصؼ  أفأساس التقييـ الدقيؽ، و المراقبة المستمرة، والشؾ  التربوية،يتـ عمى 

ىو الذي تكوف لديو معرفة دقيقة بمستوى قسمو وفكرة واضحة عف مدى فعالية تعميمو، وتحسيف 

 .ميذهمستوى تال

، و التماريف التطبيقية أو الشفوية خالؿ تدريس االختيارية األسئمةبواسطة  إالوال يتسنى لو ىذا 

 . أنشطة الممفات الدراسية المقررة
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ويتبمور ىذا التقييـ و المراقبة في حصص تقييـ الممفات المدروسة فتنظـ حصص االستدراؾ في 

ثانوي ثـ تتناقص في السنة الثانية فالثالثة، بعكس  كؿ التعميـ الثانوي و تكثؼ في السنة األولى

حصص الدعـ التي تكثؼ في السنة الثالثة ثانوي و تأخذ في التناقص في السنة الثانية فاألولى 

 :ثانوي، و تعطى األولوية لعدة اعتبارات أىميا

  .أنيا القاعدة األساسية في مرحمة التعميـ الثانوي*

في المستوى التحصيمي و المعرفي لدى التالميذ القادميف  -األحياففي غالب  –وجود تبايف -

  .مف اكماليات مختمفة

خصوصية السنة األولى باعتبارىا مصيرية في تحديد مممح توجيو التالميذ إلى شعب السنة - 
 1.الثانية
كما تخصص حصص األعماؿ الموجية األسبوعية في السنة األولى ثانوي وذلؾ بتوزيع      

اعى ر ) الفروض الفجائية المحروسة( التي يأوعة مف التماريف التطبيقية) الواجبات المنزلية(مجمو 

فييا التنوع و الشمولية و المراقبة الدقيقة لممعمومات التي تمقاىا التالميذ خالؿ األسبوع أو 

 .نصؼ الشير حسب المحاور المقررة

ة وعمى ضوء النتائج المستخمصة يتـ ذه المحاوالت الكتابية، وتصحح بدقة وعنايىتفحص       

 .إعداد قائمة التالميذ الذيف يحتاجوف إلى االستدراؾ
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و بعبارة أوضح فاف تعييف التالميذ المستدركيف يتـ بثالث مراحؿ ىي: الفحص، التشخيص، 

وصؼ العالج، حيث يتمثؿ الفحص في المراقبة اليومية لمتالميذ، وتقييميـ كتابيا وشفييا...، 

تشخيص فيمثؿ في التنقيط و تصنيؼ اإلجابات، و إبراز مواطف الضعؼ...، و وصؼ أما ال

ىو حصة االستدراؾ التي تحصر بدقة و عناية و تحدد أىدافيا اإلجرائية إللحاؽ  العالج:

 .المتأخريف بزمالئيـ في القسـ

  :الشعب المعنية

العربية، الرياضيات، المغات كما يتـ التركيز في السنة األولى عمى المواد التالية: المغة 
األجنبية، و يمكف توسيعيا إلى مواد أساسية أخرى بحجـ ساعي اقؿ وفؽ خصوصيات كؿ 
مؤسسة، و كؿ جذع مشترؾ و تبعا لمحاالت المشخصة، مع مراعاة عدد الساعات السنوي 

مح كؿ المخصص لممؤسسة، أما السنتيف الثانية والثالثة فتخصص لممواد األساسية التي تميز مم
 .1شعبة

  :التاطير التربوي في االستدراك -ج 

يستحسف إسناد حصة االستدراؾ إلى أستاذ القسـ إذا كاف تالميذ المجموعة ينتموف إلى قسـ  

يأنس فيو  أفلمواطف الضعؼ و الكاشؼ عف النقائص، شريطة  األوؿواحد، لكونو المشخص 

 مدير المؤسسة القدرة و الكفاءة عمى حسف استغالؿ ىذه الحصة. 

وفيما عدا ذلؾ تستند الحصة إلى األساتذة ذوي الكفاءة و االستعداد و الجدية دوف التقيد 

باألقساـ التي يدرسونيا، و في كمتا الحالتيف تعتبر حصص االستدراؾ كساعات إضافية تمنح 

ـ الجاري بو العمؿ، و ال تسند إلييـ بغرض إكماؿ نصابيـ األسبوعي، لألساتذة في حدود التنظي
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بعكس حصص الدعـ التي يمكف اف تدرج في التوقيت األسبوعي لبعض األساتذة لمقياـ بيا في 

 1.أقساميـ أو أقساـ أخرى باعتبارىا حصص تقوية

التشخيص وتقدمو تعد المؤسسة مشروع برنامج لالستدراؾ بناء عمى عممية   :تطبيق االستدراك

 لممصالح المعنية بمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديريات التربية

مف  2و 1) لإلعالـ و المتابعة( بحيث يتضمف ىذا المشروع النقاط التالية تبعا لترتيبات الفقرة 

  :المذكور أعاله 319المنشور رقـ 

 – .األىداؼ المسطرة –المواد المعنية باالستدراؾ - 

  .تقدير عدد ساعات االستدراؾ المخصصة لكؿ مادة في الفصؿ الدراسي- 

 – .تقدير عدد التالميذ المستفيديف حسب المستوى و الشعبة– 

  .قائمة األساتذة المعنييف بتاطير حصص االستدراؾ حسب المادة 

زائر و ترسؿ ىذه الجداوؿ في نسختيف إلى المصالح المعنية بمفتشية أكاديمية محافظة الج

الكبرى ومديريات التربية لمتأشيرة ) نسخة تبقى عمى مستوى المصالح المعنية و النسخة الثانية 

 .تعاد إلى المؤسسة( لتسديد المستحقات المالية لممعنييف

تقـو ىذه المصالح بحوصمة المعطيات و المعمومات المقدمة مف الميداف في نياية الثالثي مف  

لساعات االستدراؾ المنجزة فعال، توجو نسخة مف ىذه الحصيمة اجؿ إعداد حصيمة والئية 

  .الوالئية مرفوقة بتقرير إلى مديرية التعميـ الثانوي العاـ
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 1تالميذ وىي ساعة في األسبوع ضمف 10إلى  7كما تمثؿ حصة االستدراؾ داخؿ القسـ، عمى 

موالي مع المجموعة تستأنؼ في األسبوع ال أفوتستمر طيمة األسابيع عمى  األستاذتوقيت 

، وىذا حتى يتحسف المستوى تدريجيا وتعالج ظاىرة التخمؼ و أخرىأو مع مجموعة  ،نفسيا

يتـ االستدراؾ خارج القسـ حيث يكمؼ التالميذ المستدركوف القياـ بأعماؿ  أفالنقص، ويمكف 

يجب انجازه الذي يزودىـ بإرشادات دقيقة حوؿ ما  األستاذمنزلية تحت إشراؼ الوالديف وتوجيو 

يراقب ىذه  أفعميو  األستاذأي  األخيروىذا  معينةمف استظيار، و مراجعة وانجاز تماريف 

األعماؿ المنجزة في المنزؿ ويصححيا بدقة حتى تتحقؽ الغاية المنشودة مف ىذه الحصص 

 .2العالجية

تيدؼ إلى إذف بما أف االستدراؾ عممية تربوية و بيداغوجية ذات طابع عالجي فردي،     

تذليؿ الصعوبات المشخصة لدى بعض التالميذ و معالجة الثغرات الطارئة في دراستيـ نتيجة 

حاالت ظرفية مروا بيا ، فاف حصص االستدراؾ ال تنظـ لتالميذ القسـ كمو و إنما حسب 

الحاجة التربوية الممحة و لمجموعات مف التالميذ الذيف يتشابو مممح نقائصيـ المشخصة، و 

 .تالميذ 10إلى  05وح عددىـ مابيف يترا

يقوـ أساتذة المواد بعممية التشخيص و تحديد عدد التالميذ المحتاجيف إلى االستدراؾ في     

مف السنة الدراسية الموالية، و تبقى عممية  األوؿنياية السنة الدراسية أو خالؿ الفصؿ 

يمة تشكيؿ مجموعات التالميذ و التشخيص مستمرة و العالج فوريا لمنع تراكـ النقائص، أما م
                                                           

 . 122دراسات تربوية ، المرجع  السابؽ ص 1
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تحديد عددىا و مدة العالج و عدد الساعات الالـز ليا فتسند إلى المجمس التنسيقي لممواد الذي 

 1.يحدد األىداؼ و األولويات و يسير عمى تحقيقيا

  :أىمية االستدراك -ه

الحصص االستدراكية مفيدة في إنقاذ فئة مف التالميذ وتؤثر تأثيرا ايجابيا في المردود  إف

التربوي و المدرسي وتساىـ في تحقيؽ االنسجاـ، وتسجؿ مبدأ مف أىـ مبادئ المدرسة وىو 

تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ في القسـ الواحد وفي الفوج التربوي الواحد لموصوؿ إلى 

يولي ىذا النشاط التربوي الميـ ما يستحقو مف العناية  أف األستاذ.وعمى األىداؼ المسطرة 

 ...والدقة في اإلعداد و التبميغ ومتابعة مستوى المستدركيف

   :الجانب التنظيمي و المالي لالستدراك -و

ينبغي  319أما الجانب التنظيمي فإضافة إلى ما ورد في محتوى ىذه الفقرة مف المنشور رقـ 

المؤسسة اف يخطط لعممية االستدراؾ بكؿ دقة وعناية منذ البداية أي عند جداوؿ  عمى رئيس

التوقيت الخاصة باألساتذة الذيف تسند ليـ حصص االستدراؾ مع التذكير باف ساعات 

 .االستدراؾ ال تدرج ضمف التقرير العاـ لتسيير المؤسسة

مف المنشور الوزاري المذكور أعاله يجب  2و1أما الجانب المالي فزيادة عمى ما تضمنتو الفقرة 

،المتعمؽ  1998فبراير 8المؤرخ في  46- 98العمؿ بأحكاـ المادة الثالثة مف المرسـو التنفيذي 
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وزاري بمياـ التدريس و التكويف باعتبارىا عمال ثانويا وكذا التدابير التي تضمنيا المنشور ال

  11998.افريؿ 6المؤرخ في  29رقـ

بحيث تعتبر حصص االستدراؾ كساعات إضافية، وذلؾ في حالة إسنادىا لألساتذة الذيف أدوا 

توقيتيـ األسبوعي الكماؿ المنصوص عميو قانونيا، مع األخذ بعيف االعتبار اإلجراءات القانونية 

  :( مثالاألوؿوقيت )تعداد التالميذ المنصب و التنظيمية المتعمقة بالتخفيضات و الزيادات في الت

 - .عف ساعتيف إضافيتيف األستاذساعة استدراؾ( يعوض 2ساعة +18الحالة األولى: ) - 

ساعة استندت ليذا 16ساعة، وبعد التخفيفات يصبح 18الحالة الثانية: التوقيت المطموب 

 .ساعتيف إضافيتيف( 02)ساعتيف استدراؾ فاف تعويض المعنى يتـ عمى أساس  (02) األستاذ

 . ويمكف إسناد حصص االستدراؾ لألساتذة الذيف يؤدوف توقيتيـ األسبوعي القانوني المعموؿ بو

سا 4سا+15سا استدراؾ( ال ينجـ عنو أي تعويض وفي حالة وجود )3سا+15مثال: ) 

وف تكممة النصاب األسبوعي لألساتذة يك أفكما  .ساعة إضافية فقط1فاف يعوض ب( استدراؾ

 .أيضا عف طريؽ حصص الدعـ التي ال يترتب عنيا أي اثر مالي

 متابعة وتقييم حصص االستدراك -ي

و التربوي لممؤسسة  اإلداريالمعنيوف بالمتابعة و التقييـ ىـ كؿ أعضاء الفريؽ  إف      

  .معنيوف بالمتابعة و التقييـ تحت المسؤولية المباشرة لمدير المؤسسة

 :و توزع عمييـ المياـ كالتالي .و التكويف كؿ مفتشي التربية –
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و  :1تسند ميمة التكفؿ بعممية االستدراؾ إلى مستشار التوجيو المدرسي الذي يتولى متابعتيا -

 إفتقييميا و يمارس ىذه المسؤولية تحت إشراؼ مدير المؤسسة و نائب المدير لمدراسات، 

 في تشخيص النقائص و تصنيفيا و تشكيؿ مجموعات ،وجد، و يساىـ في ىذا اإلطار

االستدراؾ و تقويميا و يتكفؿ بإعالـ و توعية التالميذ و أوليائيـ بأىمية حصص االستدراؾ في 

  .تحسيف المستوى

مسؤوؿ المادة عمى سير عممية االستدراؾ و تنسيؽ الجيود في مادتو ويحرص  األستاذيسير - 

تحقيؽ األىداؼ المسطرة و يعقد جمسة تنسيقية في كؿ شير عمى تنفيذ الخطة المبرمجة و 

تحت إشراؼ مدير المؤسسة أو نائب المدير لمدراسات و بحضور مستشار التوجيو المدرسي، 

يقدـ فييا األساتذة المكمفوف بحصص االستدراؾ التقييـ المرحمي أو النيائي لكؿ عممية تخص 

لحصص المنجزة بعدد الساعات المحدد لكؿ مجموعة أو عدة مجموعات و ذلؾ بمقارنة عدد ا

 عممية و باألىداؼ المسطرة .

ويقوـ بإعداد تقرير تقييمي في نياية كؿ ثالثي ترسؿ نسخة منو إلى مفتش المادة لممتابعة) في  

  (كشؼ دوري

يقوـ مدير المؤسسة بالدور الرئيسي في تنظيـ و متابعة و تقييـ عممية االستدراؾ، و يساعده – 

نائب المدير لمدراسات فيو )أي مدير( يحرص عمى توفير الشروط الكفيمة بإنجاح ىذه  في ذلؾ

العممية عف طريؽ تنشيط المجالس التنسيقية لممواد و توعية التالميذ و أوليائيـ بأىمية 
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االستدراؾ و تكثيؼ الزيارات لمجموعات االستدراؾ لالطالع عمى النتائج المحصؿ عمييا و 

 .توجيو األساتذة  تذليؿ الصعوبات و

كما يقـو بإعداد تقرير تقييمي في نياية كؿ ثالثي ترسؿ نسخة منو إلى مديرية التربية لموالية ) 

الدراسة و االمتحانات( التي تتولى عمى ضوء ذلؾ إعداد حصيمة والئية، وتقرير تقييمي  مصمحة

 .1ليذه العممية تحوؿ نسخة منو إلى مديرية التعميـ الثانوي العاـ

  :الدروس الخصوصية-2

: " ىناؾ فيـ خاطئ لفكرة الدرس  عبد المنعـ أبو الحيط األستاذيقوؿ   :تعريفيا -1

الخصوصي عف البعض في المخيـ ذلؾ أنيـ يعتقدوف أف الطالب لف ينجح بال درس 

 سخصوصي، و البعض اآلخر أحسف الظف في مسالة الدرس الخصوصي واعتبره مكمال لدور 

 " .المدرسة

ما ضارا فإذا اعتقد الطالب وأىؿ الطالب أف الدرس  والدرس الخصوصي يكوف إما مفيدا وا 

الخصوصي بديال عف المدرسة فاف ىذا فيـ خاطئ و صراحة ىذا ىو األمر الذي سيطر عمى 

أذىاف الطمبة و الكارثة الكبرى تقع حيف يعتمد الطالب عمى الدرس الخصوصي مستغنيا عف 

  .الدرس الخصوصي ذو فائدة أكثر مف غيره النظامي أفنو الدرس النظامي ظنا م

ومفيـو الدرس الخصوصي مختمؼ مف طالب آلخر فمنيـ مف يصيغ أفكاره عمى أساس انو 

حؿ لموظيفة وآخر يستغمو لممشاغبة في الحصة النظامية عمى أساس الدراسة الجدية في حصة 

ؿ معانيو ذلؾ الف أصؿ الدرس الدرس الخصوصي و التعمـ و الفيـ وىذا ىو الخطأ بكام
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الخصوصي ىو عبارة عف حصة لالستدراؾ تناقش فييا النقاط المبيمة و الغير مفيومة خالؿ 

  .الحصة النظامية في محاولة إليصاؿ الفيـ أو ما يكوف قد استعصي عميو في المدرسة

، و ىي وىي "الدروس التي تعتمد الستحصاؿ درجة نجاح لمتالميذ إلى مرحمة دراسية أعمى

تنظـ خارج الوقت الرسمي لمدراسة تحت المسؤولية الكاممة لمدير المؤسسة مقابؿ مبمغ مالي 

 "1يدفعو أولياء التالميذ كؿ شير

إذف فالدروس الخصوصية ىي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ الذي يتوفر خارج المجاؿ الرسمي      

ي مدارس ومؤسسات خاصة كما يحث ف لمتمدرس بمقابؿ مادي معيف. وىي إما في إطار منتظـ

ر غير منتظـ كتمؾ التي يقـو بيا بعض األساتذة مع تالميذ مف اأو في اط كمراكز المغات مثال

قد برزت في السنوات  ،حصص المراجعة أو التقويةالمستوى معيف وغالبا ما يطمؽ عمييا 

ت التعميمية األخيرة نتيجة لعدة عوامؿ أىميا الفشؿ في تطبيؽ الدعـ التربوي داخؿ المؤسسا

  . واالكتفاء بحصص الدواـ الرسمي لعدـ إمكانية القياـ بيا

   :التعريف اإلجرائي لمدروس الخصوصية-

ىي عممية تربوية تيدؼ إلى تمكيف التمميذ مف فيـ ما عجز عف استيعابو داخؿ القسـ وتقويتو 

  .في المواد التي يعاني مف ضعؼ فييا خاصة العممية منيا
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صدر منشور تابع لوزارة التربية رقـ   :صية في الجزائرو القانوني لمدروس الخصاإلطار  -ب

 1وت/و/اع الذي جاء في / 308قبؿ المنشور رقـ  07/02/2003المؤرخ في  1157

و الموجو إلى مفتش  "و المعنوف ب: " توضيح بشاف الدروس الخصوصية،16/04/2004

  :وىو ما ينص عمىأكاديمية الجزائر ومديري التربية لمواليات، 

ىذه الدروس ممنوعة منعا باتا عندما تخص مجموعة مف التالميذ المحتاجيف فعميا  أفعمى -

 .دروس الدعـ التربوي و ال يستفيدوف منيا بسبب الفقر و العوز إلى

   ..دروس الدعـ الموجو لكافة التالميذ، دوف تمييز يدخؿ في إطار االستدراؾ-

 .ي تعتبر استغالال وتيميشا واقصاءا لمفئة المحرومة مف تالميذناالعمؿ عمى تشجيع تمؾ الت-

ىذا النص يمنع الدروس الخصوصية في المؤسسات  أفعمى الفقرة األولى :  ةالمالحظ- 

التربوية عندما يكوف ىناؾ تيميش الفئة التي ال تستطيع دفع المقابؿ المالي، لكف عند إسقاط 

جميع التالميذ يأخذوف دروس خصوصية سواءا  أفالنص القانوني في الواقع القانوني، نالحظ 

استغالؿ ىذا النص القانوني وتوجييو لصالح كانوا قادريف أو غير قادريف، وىنا نممس نوع مف 

مادي مف قبؿ التالميذ طالما انو ال يوجد فئة محرومة غير قادرة  أولئؾ الذيف يأخذوف مقابؿ

 .عمى دفع ذلؾ المقابؿ، والكؿ يأخذوف دروس خصوصية
تزيؿ السمة التي تمتاز بيا الدروس الخصوصية و تضعيا في إطار االستدراؾ  2و1في الفقرة 

و المالحظ في الواقع اف الدروس الخصوصية ىي نوع مف  .جيعا لرفع المستوى المعرفيتش

االستدراؾ أو الوجو اآلخر مف االستدراؾ وفرصة إعطاء حصص استدراؾ بإشراؼ مسؤولي 
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المؤسسات التعميمية و التربوية ىو فتح باب إلعطاء دروس خصوصية األمر الذي وجد صدى 

لذلؾ نممس في ىذا القانوف انو  .ت، وأصبح استدراؾ بمقابؿ ماليوفاعمية داخؿ ىاتو المؤسسا

ال يتضمف صبغة رسمية تمنع الدروس الخصوصية منعا باتا تحت أي شعار سواء كاف قصد 

االستدراؾ أو مف اجؿ رفع المستوى التعميمي كي ال نفتح أي مجاؿ ليذا النوع مف التعميـ اف 

مستوى التحصيمي والتقميؿ أو الحد مف التأخر الدراسي صح التعبير و إذا كاف اليدؼ ىو رفع ال

الذي يعاني منو تالميذتنا و األفضؿ لف نضيؼ ساعات رسمية في البرنامج الدراسي وحث 

كانت سنة دراسة  إذااألساتذة عمى تدعيـ الدروس بأمثمة وتماريف إضافة إلى تحجيـ الدروس 

 .1فترات تربص تقمؿ مف دافعيـ لالستغالؿ واحدة ال تكفي مع منح األساتذة تحفيزات مادية و

  :خصائصيا -ج

 تكوف الدروس الخصوصية آلية بمعنى أف تكوف بنفس الطريقة و النظاـ الذي أعطيت بو ال-

المادة فاف ىذا ما يساعد عمى ممؿ التمميذ ويغفؿ شرطا ىاما ىو التنظيـ الجديد لممعمومات، كما 

المراجعة المماثمة لممراجعة األصمية ال تبيف لمتمميذ و ال لممدرس نقاط الضعؼ أو القوة في  أف

 ضرب مف إالوما المراجعة في أوؿ كؿ درس ،فيـ التمميذ لما حصؿ عميو مف معمومات

ضروب دروس المراجعة و المصغر بما يتناسب مع الدرس، إذ الغرض منو الربط بيف 

  .حقةالمعمومات السابقة و الال

 :تكوف ىذه الدروس في الوقت المناسب الذي يحتاج فيو التمميذ إلييا وانسب األوقات لذلؾ

 ما كانت الحالة ستضيؽ عمى الدرس واحد إذا-1
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  .ىو آخر كؿ مرحمة مف مراحؿ الدرس 2-

  . و إذا ما كانت الوحدة ىي عدة دروس في موضوع واحد 3 –

 ف انسب أوقات المراجعة ليا ىو إكانت الوحدة موضوعا مف الموضوعات انسب ف إذا 4-

  .عقب االنتياء مف ىذه الوحدة

ال يشعر التمميذ باف درس اإلعادة أو المراجعة ىو مجرد العودة إلى ما سبؽ دوف  أفيجب - 

 1.استرجاعية خاطفة أسئمةالدرس سوؼ يقتصر عمى مجرد  أفأو  ر،تفكي

 :أنواعيا -د 

تكوف داخؿ المنزؿ، إما منزؿ األستاذ أو : ()الغير نظاميةالدروس الخصوصية المنزلية: -1

التمميذ حيث يكوف لكؿ منيما استعداد التنقؿ أو استقباؿ اآلخر بمنزلو، وتكوف ىذه الدروس 

، حيث تعتبر اشاممة لكؿ المواد الدراسية أو البعض منيا، ويشيد ىذا النوع شيوعا وانتشارا كبير 

 .طريقة سيمة لدى العديد مف األساتذة

ىذا النوع يكوف  الدروس الخصوصية داخل المدارس ومراكز التعميم المختمفة ) النظامية(:-2

 "ويضـ مجموعة مف األساتذة ويطمؽ عمى ىذا النوع اسـ ،أكثر نشاطا أثناء السنة الدراسية

مجموعات التقوية"ويكوف تيافت الطمبة عمى ىذه المدارس أو ىذه المراكز التعميمية بحي تصبح 

األماكف كاممة اإلعداد قبؿ بدء العاـ الدراسي بشير أو شيريف أحيانا، إضافة إلى سعي بعض 
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األساتذة لإلعالف عف أنفسيـ كمدرسيف خصوصييف في ممصقات يتـ توزيعيا في الشوارع 

 .1المحطات و األماكف العامةولصقيا عمى 

  :الدروس الخصوصية عبر االنترنت-3

بسبب اإلقباؿ الكبير مف جانب العديد مف األسر عمى الدروس الخصوصية لضماف تفوؽ  

أبنائيـ مما سمح لبعض المدرسيف و الشركات مف طرح خدماتيا عمى شبكة االنترنت عف 

المواقع لممشتركيف برنامجا خاصا مصمما طريؽ اتصاليـ المباشر مع التالميذ، وتوفر بعض 

 لتمقي الدروس الخصوصية عمى الشبكة تتوفر بيذا البرنامج عدة عناصر أىميا إمكانية 

المحادثة الصوتية بيف المدرس و التمميذ باإلضافة إلى استخداـ ىذا البرنامج كموحة يقـو 
  .جيازه الخاص مباشرةالمدرس بشرح المعمومات المختمفة عمييا ليشاىدىا التمميذ عمى 

كما يقوـ التمميذ أيضا بطرح أسئمتو وحؿ المسائؿ المطروحة مف قبؿ المدرس، و البرنامج 

مصمـ بصورة تؤمف انسياب المعمومات بصورة سيمة وكاف المعمـ و التمميذ يجمساف جنبا إلى 

دائية إلى ويستفيد مف خدمات ىذه المواقع الطالب مف المرحمة االبت،جنب مع بعضيما البعض

 المرحمة الثانوية،كما يمكف لمطالب المفاضمة بيف عدة أساتذة يختارىـ بنفسو 

أستاذ اوف اليف" الذي يضمف الدروس بثالث لغات : الفرنسية، "ومف بيف أشير المواقع موقع 

  2.االنجميزية، و العربية
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 :شروط المدرس الخصوصي -ه

  الكيفية التي ستزيد مف الكـعدـ اىتماـ المدرس بكـ الحصص بؿ إلى.  

  عمى المدرس بذؿ جيد كبير حتى يضمف النجاح فعميو سؤاؿ المدرسيف العامميف في سمؾ

التدريس و االستفادة مف خبراتيـ واف يذىب لحضور دورات في كيفية التدريس و التعامؿ مع 

   .الطمبة

 ة لممدرس و إعطائو رصيداكسب ثقة الطمبة مف أىـ العوامؿ التي تساىـ في بناء قاعدة راسخ 

مف الشيرة و اإلقباؿ، وكسب الثقة يأتي إذا كاف قادرا عمى توصيؿ المعمومة بسالسة ووضوح، 

 .تتميز بالحضور القوي الممزوج بالمرح و التمقائية أفإضافة إلى شخصيتو التي يجب 

 ة حتى يقـو المدرس الدراية التامة بمحتوى منيج المادة التي يدرسيا الطمبة في مدارسيـ النظامي

 .بفيـ ما سيقدمو لمطمبة
سنة:" 25يقوؿ "حمدي راشد" أستاذ الرياضيات الذي يقدـ الدروس الخصوصية منذ أكثر مف 

ليس كؿ شخص مؤىال لالستمرار في مينة الدروس الخصوصية ومف سيحكـ عمييـ بالمواصمة 

صية المدرس ليا بالغ ىـ الطمبة الذيف سيقدـ ليـ كؿ ما لديو مف خبرات. و أضاؼ :" شخ

األثر، فتمتعو بروح الفكاىة إضافة إلى ثقافتو و إلمامو بمادتو وحبو لمطمبة و التعرؼ عمى 

".مف جانبو 1جوانب ضعفيـ وتقديـ كؿ ماىو جديد ونافع ليـ سيزيد مف شعبيتو ويكتب لو القبوؿ

                                                           
"، المجمة العممية لممعيد الوطني لمبحث في التربية ، .، "الدروس الخصوصية مدى انتشار الظاىرة ووصفيا فرشاف لويزة  1

 . 7،ص 2010الجزائر ، 
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الخصوصية نجاحا  شدد "أسامة المزيني": عمى ضرورة تحقيؽ الخريج الذي يزاوؿ مينة الدروس

  .عمميا مقابؿ نجاحو االقتصادي

  :سمبيات الدروس الخصوصية -و

سمبيات الدروس الخصوصية أكثر مف ايجابياتيا، ومف خالؿ دراستنا ىذه  إفيرى النقاد  

   :سنحاوؿ التطرؽ إلييا مف نواحي مختمفة

 :االقتصادية: اقتصاد األسرة الناحية-

الظواىر الحديثة التي تحولت مؤخرا إلى إحدى الكماليات تعتبر الدروس الخصوصية إحدى 

أف صح التعبير التي تستنزؼ أمواؿ األسرة مما يؤثر سمبا عمى مخطط التنمية الرسمية حيث 

تشترؾ ىي و العديد مف الظواىر األخرى في نقاط كثيرة فمثال كاإلنفاؽ في سبيؿ اليواتؼ 

  1 .ليا دورىا في أضعاؼ دخؿ وادخار األسرةالنقالة ، و الوجبات السريعة الجاىزة التي 
  :آثار سمبية عمى التمميذ-

ال يستفيد التمميذ مف الدروس الخصوصية بسبب طريقة المدرس الخصوصي  أفمف الممكف 

وبالتالي  ،أدى ميمتو التعميمية أـ ال أفو ال ييـ  ،و الذي يكوف ىمو الوحيد ىو كسب الماؿ

يكوف التمميذ الخاسر الوحيد، باإلضافة إلى بذؿ جيد ذىني إضافي أثناء تمقيو الدروس و 

بعض المواد الخاصة العممية ال يكفي ليا أسبوع أو أسبوعاف  أفيجيد عقمو وجسمو، عمما 

فقط وعمى الرغـ مف لجوء الطالب ليذا  % 20 لمتحصيؿ العممي الذي ال يصؿ إلى

                                                           
يجابياتيا "، المجمة العممية لممعيد الوطني لمبحث في التربية ، الجزائر  1 نصر الديف زيدي، " الدروس الخصوصية، سمبياتيا وا 
 .60ص  2009، 
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ىذه المراجعة تحتاج لوقت كافي الف الوقت ال  أف إالئدة التي يجدونيا فييا المجموعات لمفا

 .بحاجة لالستذكار أخرىيسمح بدخوؿ االمتحاف، ووجود مواد 

 :آثار سمبية عمى المدرس

  تكمف السمبية عندما يتحوؿ المعمموف و المعممات إلى آالت تعمؿ نيارا في المدارس و

الخصوصية و البرامج التدريبية فال يجدوف وقتا لمراحة و الجامعات وليال في الدروس 

المطالعة و التحضير فتنعكس جميع ىذه اآلثار عمى حياتيـ العممية ويصبح ىميـ األكبر 

 تحقيؽ مزيد مف األمواؿ عمى حساب العممية التعميمية.

ففي مصر  -صح التعبير – أفتقر بالدروس الخصوصية أي انو يقـو بمخالفة  ووزارة التعميـ ال 

 .1تتـ محكمة العديد مف المدرسيف وغمؽ العديد مف المراكز الخاصة لمدروس الخصوصية

  آثار سمبية عمى المجتمع: 

لمدروس الخصوصية آثار سمبية عمى المجتمع واستنزاؼ موارده  أفيرى المستشار "حسيف عدلي" 

البشرية، وتشابؾ العالقات االجتماعية نظرا لعدـ رسمية ىذه الدروس، وعدـ وجود تخطيط محكـ 

وقد يؤدي إلى ظيور طبقة جديدة مف المنتفعيف مف ىذه الظاىرة وربما يتطور المرء إلى وجود 

 . ةالمؤسسات خاصة بتنظيـ ىذه العممي

  :ايجابيات الدروس الخصوصية -ي 

  يكوف لمدرس الخصوصي فائدة ألنو مكمؿ لدور المدرسة وليس بديال ليا ويساىـ في مساعدة

  .الطمبة عمى فيـ القضايا التي يستعصى فيميا بشكؿ جيد في المدرسة النظامية
                                                           

.62نصر الديف زيدي ، المرجع السابؽ ص    1  
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  1 .في الفيـ واكتساب الميارات وتطوير القدرات أخرىإعطاء الطمبة فرصة  

 إدماج الطمبة في شبكة عالقات جديدة مع زمالء وأساتذة آخريف بعيدا عف المدرسة. 

  تدريب الطمبة عمى حؿ التماريف المختمفة خاصة في المواد العممية كالرياضيات و الفيزياء و

، فكمما أنجزوا تماريف أكثر زادت قدرتيـ عمى حؿ تماريف مختمفة   .العمـو

  المزيد مف الشرح و الحصوؿ عمى مجموع أفضؿاإلقباؿ عمى الدروس ىو لضماف. 
  :شروط نجاح الدرس الخصوصي -ن

  ألي نشاط في ىذه الحياة عوامؿ نجاح سواءا كانت مباشرة أو غير مباشرة، و الدرس

ىذه األخيرة تكوف  أفالخصوصي كغيره مف نشاطات الحياة لو بدوره شروط نجاح مع العمـ 

   :في صيغتيا و مضمونيا إذا طبقت دوف مراعاة المصمحة الفردية ومف بيف ىذه شروط

اختيار المكاف والزماف المناسباف إللقاء الدرس، مراعاة في ذلؾ إلى الجانب النفسي الذي لو 

   .األثر في إنجاح ىذه الدروس وكذلؾ تفاعؿ الطمبة بالغ

  دورات جماعية، وليس عمى انفراد الف تفاعؿ المجموعة ليس كتفاعؿ تنجح ىذه الدروس في

المطروحة مف طرؼ  األسئمةكـ  أفالمطروحة مف قبؿ الفرد حيث  األسئمةوعدد ،الفرد

المجموعة تجعؿ المدرس عمى دراية تامة بما ينقص الطمبة مف فيـ و التشجيع الذي يمقاه 

السعي  فيالتي تعينو كذلؾ  األسئمةرحيـ بسبب تجاوب الطمبة مع الدرس وذلؾ مف خالؿ ط

ال يزيد  أفإلى تطوير طرؽ إلقاء الدروس ويكوف الدرس ناجحا لممجموعة مقارنة بالفرد شرطة 

  .عدد المشتركيف في الدرس عف خمسة أفراد
                                                           

. 76ص المرجع نفسه   1  
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 وجوب تطابؽ بيف مواضيع الدروس الخصوصية مع مواضيع الدروس التي يأخذىا الطمبة في 

 .1لمثاني األوؿتى يكوف ىناؾ تكامؿ ودعـ المدارس النظامية ح

 ضرورة فصؿ المدرس لممجموعات المتفوقة في تحصيميا العممي و الدراسي عف نظيراتيا 

المتوسطة أو الضعيفة فما يتمقاه المتفوؽ مف دروس خصوصية ال ينطبؽ عمى الضعيؼ و 

 .المدرسةمف ىنا تأتي فائدة ىذه الدروس و تميزىا عف الحصة الدراسية في 
 :الدروس المحروسة -3

  :تعريفيا - أ
وتسمى أيضا المذاكرة المحروسة و المراجعة المحروسة ، و تعرؼ بأنيا عممية بيداغوجية 

تيدؼ إلى تحسيف مستوى التالميذ وتدريبيـ وتحضيرىـ لشيادة البكالوريا، كما تيدؼ إلى تعويد 

التالميذ عمى منيجية الحؿ وتطبيؽ الميارات واستعماؿ األدوات اليندسية بطريقة صحيحة 

يذ ىذه العممية كؿ األساتذة خاصة أساتذة األقساـ النيائية و الذيف ليـ ساعات فائضة ويقـو بتنف

وتتـ إجراءات ىذه العممية بالتنسيؽ بيف مدير التربية و مندوب تشغيؿ  ،اإلدماج وموظفو

 . الشباب بالوالية تحت إشراؼ السيد الوالي لمتكفؿ بيذه العممية

تسمح لمتمميذ بإيجاد المكاف و المحيط في المناخ المحفز كما تعتبر شكؿ مف أشكاؿ الدعـ التي 

عمى النشاط الذي يرتكز أساسا عمى تنمية سموكو في اتجاه االستقاللية في العمؿ واكتساب 

                                                           
 .  22ص  2001بيروت،  1عقؿ أنور ، نحو التقييـ األفضؿ،دار النيضة العربية ،ط  1
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ميارات االعتماد عمى النفس في مراجعة الدروس، انجاز الواجبات المدرسية و التدريب عمى 

  1.اءاتو في التعمـمعالجة وضعيات إشكالية تمكنو مف تطوير كف

ىي عممية تربوية موجية لمتالميذ خاصة تالميذ   :التعريف اإلجرائي لمدروس المحروسة 

قصد تمكينيـ مف فنيات العمؿ في مراجعة الدروس و انجاز الواجبات وىي  النيائيةأقساـ 

 .منظمة في المؤسسات

  :لمدروس المحروسة عدة أىداؼ أىميا أىداف الدروس المحروسة: -ب 

 اإلطار المنيجي لعمؿ التالميذ في أقساـ و ير الظرؼ المادي و الجو الجماعي توف

  .االمتحانات

 تحسيف النتائج المدرسية.  

 استغالؿ اليياكؿ المدرسية خارج أوقات الدراسة العادية. 

 االستفادة مف المناصب الممنوحة لمقطاع. 

  خارج المؤسسات التعلٌمٌةالسعً إلى التقلٌل من ظاهرة الدروس الخاصة التً تقدم. 
 :المعنيون بالدروس المحروسة -ج

  .لتالميذ السنة الثالثة ثانوي عاـ وتقني في جميع الشعباألولوية األولى:  

 لتالميذ السنة التاسعة  األولوية الثانية:

 

 
                                                           

 2،4، الجزائر ص  08/12/2000،المؤرخ في 1908الدروس المحروسة، منشور وزاري رقـ   1
http://www.alheure.org/dlert /show/art/ 15/04/2010/20:30 

http://www.alheure.org/dlert%20/show/art/%2015/04/2010/20:30
http://www.alheure.org/dlert%20/show/art/%2015/04/2010/20:30


 التحصيل الدراسي وفعالية حصص الدعم                          :الفصل األول
 

 

64 

  :المواد المعنية -د

 .رياضيات، فيزياء، عمـو طبيعية، فمسفة ، آداب، لغات أجنبية التعميم الثانوي:

 .1.رياضيات، تربية تكنولوجيا، عمـو طبيعية،لغة عربية، لغة أجنبية التعميم األساسي:

 : األوقات المخصصة لمدروس المحروسة -ه 

 (ساعات في كؿ أمسية 4إلى  3مساء يومي االثنيف و الخميس )مف  

 (لمدراسة )بمعدؿ ساعتيفبعد التوقيت اليومي 

 استغالؿ أوقات الفراغ خالؿ اليوـ

 استغالؿ عطمتي الشتاء و الربيع

- سا، وىذا حسب إمكانيات المؤسسة2سا إلى 1حيث تتراوح حصة الدروس المحروسة ـ 

 :طير اإلداري و التربويالتأ

 حيث تؤطر الدروس المحروسة إداريا مف طرؼ رئيس المؤسسة وبمشاركة: نائب مدير

لمدراسات، مستشار التربية، المقتصد ومساعدي التربية.وفي حالة تجاوز النصاب القانوني 

المحدد لمعمؿ، بسبب القياـ بيذه الميمة ، بمكف تعويض المعني بفترة راحة مقابؿ ذلؾ خالؿ 

 . أياـ األسبوع

ة في بينما يتـ تاطير الدروس المحروسة تربويا مف خالؿ توظيؼ حاممي الشيادات الجامعي

االختصاصات العممية، و األدبية و المغات األجنبية في إطار عقود ما قبؿ التشغيؿ، طبقا 

                                                           
  6الدروس المحروسة ، المرجع السابؽ ص  1
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لتاطير الدروس المحروسة في ،المبرمة بيف وزارة التربية الوطنية ووزارة العمؿ لالتفاقية

  .1ساعة في األسبوع لكؿ مؤطر18المؤسسات التعميمية، بمعدؿ 

 : ؽ مع األساتذة مسؤولي المواد مف اجؿيقـو المؤطروف المعنيوف بالتنسي

  .تدريب التالميذ عمى منيجية العمؿ- 

 . مساعدة التالميذ في معالجة المواضيع و تذليؿ الصعوبات- 

 .التدخؿ عند الحاجة لتوضيح بعض المفاىيـ في البرنامج المقرر- 

المؤسسة التعميمية تقـو بحممة إعالمية واسعة لتالميذ أقساـ االمتحانات وأوليائيـ  أفكما   

حوؿ أىمية الدروس المحروسة مع تحديد الفترات الزمنية المخصصة ليا، ويتـ عقب ذلؾ 

تتولى إدارة المؤسسة تشكيؿ األفواج بحيث يتراوح عدد التالميذ بيا  .تسجيؿ التالميذ الراغبيف

يمكف لمتالميذ التسجيؿ في  .تمميذا في كؿ فوج حسب اإلمكانيات المتوفرة 25 إلى 10مابيف 

 2.المؤسسات القريبة مف مقر إقامتيـ

و تقدر كؿ مديريات التربية احتياجات كؿ مؤسسة بناء عمى المعطيات التالية وىذا عمى سبيؿ  

 :اإلشارة

 .أفواج 3مؤطر واحد ألقؿ مف  - 

 .أفواج 9مؤطراف ألقؿ مف - 

 أفواج 10ثالثة مؤطريف ألكثر مف  - 

                                                           

الدروس الخصوصٌة المرجع السابق.  1  
 . 272محمد بف حمودة، المرجع السابؽ ص   2
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واعتبارا لما تقتضيو ىذه العممية مف معايير تربوية، فاف دراسة ممفات المترشحيف قد أوكمت - 

إلى مديري التربية لتحديد قائمة المقبوليف حسب االختصاصات المرغوبة ، ثـ تقدـ ىذه القوائـ 

 .جراءات اإلداريةإلى مندوبي تشغيؿ الشباب بالواليات مف اجؿ إتماـ اإل

 .1يوضع المعنيوف تحت تصرؼ مديريات التربية لتعيينيـ في المؤسسات التعميمية -

  :المراجعة ضمن أفواج-4

  مفيـوم الفوج  :تعريفيا -

" شخصية معنوية ليا غاية و تواجد و دينامية، تختمؼ ىذه الشخصية عف مجموع أفرادىا الفوج:

 "تربط بينيـ جميعاغير أنيا مقيدة بالعالقة التي 

بينما عمؿ األفواج ىو الوضعية التي ينجز فييا التالميذ أعماال مشتركة دوف اإلشراؼ   

وىو وسيمة ناجحة لتوفير فرص تعمـ لكافة أعضاء القسـ، كما أنو أداة صالحة  المباشر لممدرس

  .لتحقيؽ األىداؼ التعميمية الخاصة

جماعي يعني طوري التعميـ المتوسط و الثانوي و تعرؼ المراجعة ضمف أفواج "بأنيا نشاط 

وييدؼ إلى دعـ التعاوف والتكامؿ بيف عناصر الفوج الواحد قصد التحفيز المتبادؿ، ذلؾ الف 

ويكوف ذلؾ بالتعمؽ في بعض المفاىيـ التعممية ،التالميذ يتعمموف أيضا مع بعضيـ البعض

اجؿ حؿ تماريف ومسائؿ و معالجة بطرائؽ تعتمد عمى تبادؿ مكتسباتيـ وتضافر جيودىـ مف 

 "إشكاليات مختمفة

                                                           
 . 273محمد بف حمودة ،المرجع السابؽ ص   1
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كما تعرؼ أيضا بأنيا فضاءات زمنية مفتوحة، تنظـ في أوقات تقررىا المؤسسة حسب 

إمكانياتيا، تعتمد عمى العمؿ الجماعي قصد دعـ التعاوف و التكامؿ بيف أعضاء الفوج لمتعمؽ 

 .1في بعض المفاىيـ التعممية وحؿ المسائؿ و التماريف

وىي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ التربوي التي تسمح لمتمميذ بإيجاد المكاف و المحيط في المناخ 

المحفز عمى النشاط الذي يرتكز أساسا عمى تنمية سموكو في اتجاه االستقاللية في العمؿ و 

اكتساب ميارات االعتماد عمى النفس في مراجعة الدروس،انجاز الواجبات المدرسية، و التدريب 

 .2الجة وضعيات إشكالية تمكنو مف تطوير كفاءاتو في التعمـعمى مع

   :التعريف اإلجرائي لممراجعة ضمن أفواج -

ىي عممية بيداغوجية موجية لتالميذ المراحؿ النيائية قصد دعـ التعاوف بيف أعضاء الفوج لحؿ 

 . المسائؿ و التماريف و بعض المفاىيـ العممية و األدبية

   :بالمراجعة ضمن أفواجالمعنيون  -ب 

إف إعداد التالميذ لمتعاوف في وضعيات عمؿ جماعي و لتحسيف تصرفيـ، يقتضي تخطيط 

عداد برنامج تكويف خاص بتنمية السموكات التعاونية، بيدؼ وضع معايير سموكية تؤخذ بعيف  وا 

 : االعتبار في التطبيؽ.و المعنيوف بالمراجعة ضمف أفواج حسب األولويات ىـ

 .لتالميذ السنة الثالثة ثانوي عاـ وتقني في جميع الشعب األولوية األولى: 

  .لتالميذ السنة الرابعة متوسط األولوية الثانية: 

                                                           
 . 2006المجاؿ التربوي التعميمي، صحيفة ثقافية سياسية،بف عيسى حسينات،إستراتيجية التقويـ والدعـ في  1
 المرجع نفسو .  2
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  :المواد المعنية -ج

  .رياضيات، فيزياء، عمـو طبيعية، فمسفة، آداب، لغات أجنبية التعميم الثانوي:

  .رياضيات، تربية تكنولوجيا، عمـو طبيعية،لغة عربية، لغة أجنبية التعميم المتوسط:

 :األوقات المخصصة لممراجعة ضمن أفواج-د

  في كؿ  (ساعات 4إلى  3مساء يومي الثالثاء و السبت في سائر أياـ الدراسة ) مف

  .أمسية

 أو حتى 19:00  -17:00بعد التوقيت اليومي لمدراسة ) بمعدؿ ساعتيف( مف الساعة

 .مساءا 22:00إلى الساعة 

 استغالؿ أوقات الفراغ خالؿ اليوـ.  

 استغالؿ عطمتي الشتاء و الربيع.  

 .سا، وىذا حسب إمكانيات المؤسسة 3سا إلى  2حيث تتراوح حصة المراجعة ضمف أفواج مف 

كما تقـو المؤسسة التعميمية بحممة إعالمية واسعة لتالميذ أقساـ االمتحانات وأوليائيـ حوؿ 
مكانية مراجعة التالميذ مع بعضيـ البعض ضمف أفواج مع تحديد الفترات الزمنية المخصصة إ

تتولى إدارة المؤسسة تسجيؿ األفواج  .ويتـ عقب ذلؾ تسجيؿ التالميذ الراغبيف ،لممراجعة
تالميذ في كؿ فوج حسب رغبة  04الى 03المشكمة بحيث يتراوح عدد التالميذ بيا مابيف 

 .التالميذ
 .1لمتالميذ التسجيؿ في المؤسسات القريبة مف مقر إقامتيـيمكف 

 

                                                           
 .127ت ص -دار المعارؼ ، مصر، د 1صالح عبد العزيز،التربية وطرؽ التدريس، الجزء األوؿ، ط  1
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  :تخطيط عمل األفواج -ه

 لتخطيط عمؿ األفواج، ال بد مف توفير الشروط التالية: 

 تحديد طبيعة البرنامج الموضوع إلعداد التالميذ لمتعاوف بينيـ. 

 اإلعداد في حد ذاتو. 

  بإنجازىااستحداث أو تكييؼ المياـ التي تكمؼ األفواج. 

 تحديد شروط عمؿ األفواج 

 تحديد الكيفية التي تقيـ بيا إنجازاتيـ. 

 وىي نوعاف أىداف عمل األفواج: -و

  .إعادة تجربة تقميدية-  

 األىداؼ المتعمقة بالتكويف التصوري، و تتضمف عدة أجوبة تستدعي اإلبداع وقدرات فكرية- 

 .رفيعة المستوى

 : الجماعية في إطار الفوجالمسؤولية الفردية و  -ي 

إف المسؤولية في إطار الفوج كما يبينيا "سالفيف" طريقة المنافسة بيف األفواج، و مكافأة 

فعند تحميمو إلحدى وأربعيف دراسة مقارنة بيف إستراتيجيات عدة مف التعمـ التعاوني إلى  ،أحسنيا

األداء عندما يحصؿ عناصر التقميدي، توصؿ إلى أف التعمـ التعاوني يحسف  التعمـ الفردي

 1 .الفوج عمى مكافآت، تقديرا لمعمؿ الجماعي

                                                           
 . 129صالح عيد العزيز ، المرجع السابؽ ص   1
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عمى أف يختار المعمـ مف  ،كما يحدد عمؿ األفواج وفؽ األىداؼ الموضوعة أساسا لمدرس

   .األعماؿ ما يؤدي إلى قرار جماعي يتخذه الفوج بعد مداوالت

  : منيجية و خصائص التنشيط

  :المناقشة بيف أفراد الفوج ثالثة اتجاىاتتتخذ أساليب تنظيـ الحوار و 

 .اتجاه ديمقراطي 3 ..اتجاه فوضوي2 .تجاه استبدادي متسمطا1 . 

  :التنظيم التربوي لحصص الدعم في التعميم الثانوي -2-7

يعتمد التسيير البيداغوجي ليذه الحصص عمى منيجية خاصة تختمؼ عف تمؾ المخصصة 

في تطبيؽ  تأخرلمحصص االعتيادية، واف ىذه الحصص ال تستغؿ إلعادة الدروس، الستدراؾ 

المناىج المقررة، أو تحقيؽ نشاطات التقييـ، بؿ ىي حصص مخصصة لتطبيؽ مقاربة تستند 

 :  إلى

  .القوة، ومصادر الضعؼ و العوائؽ التي تعترض تحصيؿ التالميذتشخيص نقاط   - 

  .انجاز نشاطات الدعـ و التقوية التي تستند عمى البيداغوجيا الفارقية– 

 إعطاء األولوية لممواد المميزة لكؿ شعبة  –

تمميذا عمى األكثر، و ذلؾ تجسيدا لمبيداغوجيا 24ال يتعدى عدد التالميذ في الفوج الواحد  -

 . لفارقة التي تراعي الحاجات الخاصة لممتعمميفا

  .1يركز في تشكيؿ الفوج عمى ضماف تجانس مستوى التالميذ قدر اإلمكاف -

                                                           

صالح عٌد المرجع السابق   1  
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نما ىو بناء نسقي وخطة محكمة  ،و الدعـ البيداغوجي ليس عبارة عف مراجعة لمدروس  وا 

تحقيؽ أىدافو، إال انو  لتصحيح المسار الديداكتيكي البيداغوجي الذي اعتراه التعثر، فحاؿ دوف

نما ىو إجراء يساىـ فيو الشركاء، وخاصة المتعمـ  ،ليس لصيقا بالمدرس كما يعتقد البعض وا 

 .المتعثر وجماعة القسـ، إضافة إلى إسيامات الفعاليات األخرى كاآلباء و خبراء التربية وغيرىـ

نات، كأي درس آخر، وتبعا ليذا يكوف الدعـ البيداغوجي درسا متكامؿ العناصر و المكو 

متضمنا لكؿ مكونات العممية التعميمية التعممية و العمميات الديداكتيكية، مف أىداؼ ومحتويات 

ولمتأكد مف واقع التطبيؽ نتوجو إلى بعض المؤسسات  ،و طرائؽ و أنشطة ووسائؿ و تقويـ 

 .1التعميمية لتقصي ىذا النشاط مف خالؿ مقابالت مع المدير و التالميذ

   :أىداف الدعم التربوي -2-8

تعتبر ديداكتيكية الدعـ البيداغوجي واحدة مف أىـ الديداكتيكيات المستحدثة في العممية التعميمية 

التعممية، ضمف المنياج الدراسي و التي كانت نتيجة مراجعة ىذه العممية و تتجمى في 

يتو، وذلؾ بتحديدىا ديداكتيكية األىداؼ البيداغوجية التي أدت إلى تنظيـ العمؿ و منيج

  .األىداؼ السموكية بشكؿ دقيؽ قابؿ لمقياس و المالحظة لمستويات األىداؼ و الوقوؼ عند 

كما تتجمى ديداكتيكية التقويـ البيداغوجي التي فتحت أماـ المدرسيف مجاال جديدا لمتقويـ، يمكف 

بشكؿ سميـ، وأخيرا في تكشؼ عف النتائج المراد الوصوؿ إلييا ،بفضمو إتباع أساليب و تقنيات

ديداكتيكية الدعـ البيداغوجي التي ترتكز باألساس عمى الفوارؽ الفردية التي مف الالـز مراعاتيا 

                                                           

.177، ص  1997،القاىرة  2عمار حامد ، دراسات في التنظيـ التربوي ،دار العربية لمكتاب، ط  1  
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بشكؿ حقيقي في الممارسة التعميمية التعممية، بيدؼ إزالة اليوة بيف الضعيؼ و القوي داخؿ 

  .الصؼ

المردودية العامة لمجموع القسـ و فيما يخص أىداؼ بيداغوجية الدعـ فأبرزىا ىو تطوير 

كما  .تجاوز أي شكؿ مف أشكاؿ التأثر و التأخر التي تعرقؿ عممية التعمـ الطبيعي لدى التمميذ

تيدؼ إلى تحسيف جودة التعميـ لمجموع تالميذ القسـ بإعطائيـ جممة مف الفرص التي تبعدىـ 

مؽ نوع مف التجانس داخؿ عف موطف النكوص و االنطفاء عالوة عمى ذلؾ فيي تيدؼ إلى خ

القسـ و إعطاءه فرصا لتدارؾ مجاالت ضعفو وكؿ ذلؾ مف اجؿ إبعاد ىذا المتعمـ عف  عناصر

الرسوب و التخمؼ الدراسي والى تقوية وتعزيز المكتسبات و امتالؾ قدرات و ميارات تساعد 

الميذ المستوى البرنامج المقرر، وتشمؿ كؿ تالميذ القسـ، أحيانا يجمع ليا ت ،عمى استيعاب

الواحد لتمكينيـ مف تقنيات معينة أو معمومات مكممة تقدـ ليـ مف طرؼ أساتذتيـ أو مف قبؿ 

  1.مختصيف

إضافة إلى األىداؼ السابقة نضيؼ جممة مف األىداؼ التي ييدؼ المدرس لتحقيقيا و المتمثمة 

  :في

 . و اىتماما خاصاالمدرس يولي كؿ اىتمامو لمتمميذ، ويجعمو يشعر بأنو ييتـ ب فإ-

                                                           
 .  2006بف عيسى حسينات.، استراتيجيات التقويـ و الدعـ في المجاؿ التربوي التعميمي، صحيفة ثقافية سياسية ،   1
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 منهجية البحث : -1
بيا في إعداد وسائل  التزمناىذا الفصل عمى الخطوات المتبعة و طريقة العمل التي  اشتمل

في تحميل عينة الدراسة و جمع المعمومات و تحديد األسموب اإلحصائي  اختيارالبحث ثم 

و المعطيات و النتائج المحصل عمييا وغير ذلك من اإلجراءات العممية الضرورية  البيانات

 إلنجاز الدراسات الميدانية .

 مكان إجراء الدراسة : -1-1

 :و ىما تم إجراء الجانب الميداني من البحث في متوسطتين 

 متوسطة بن عيسى بربار "البحرية" -

 متوسطة ابن سعدون منور -

 اإلستطالعية :الدراسة  1-2   

ال يمكن أن تقوم إال من خالل أفكار مسبقة حتى يسيل عمينا الدراسات  ومجمل البحوث 

العمل المراد القيام بو فقد إعتمدنا عمى مالحظات أولية كدراسة إستطالعية ثم تخصيصا 

و تمثمت أىداف الدراسة لمدروس الخصوصية و الحصص اإلستدراكية لممتعممين المزاولين 

 يمي : فيما

*محاولة تحويل إشكاليات البحث و التأكد من صحة الفرضيات إنتقاال من الجانب النظري 

 إلى الجانب التطبيقي 

 و الدروس الخصوصية . االستدراكالمتعممين و المعممين بحصص  االىتمام* معرفة مدة 

 



حصص الدعم التربوي لبرنامج اللغة العربية             ل الثاني:                الفص  
 

 

78 

 أدوات البحث :-1-3
 لقد إستخدمنا أثناء ىذه الدراسة :

  اإلستبيان(formulaire)   : 

يمثل وسيمة لمتأكد من صحة أو خطأ إفتراض ما ، و ىو عبارة عن صفحة فييا مجموعة من 

 معين أو عدة مواضيع .األسئمة أو اإلستفسارات حول موضوع 

ترسل لمفرد المعني أو تعطي لو مباشرة لكي يجيب عنيا و يذكر فييا البيانات التي يريد الباحث 

 جمعيا حول موضوع ما . 

نمطين من األسئمة  بحثنا عمى إستبيانيين ،إستبيان خاص باألساتذة و الذي إحتوى عمىإشتمل 

و الذي  ( أستاذا ،و أخر خاص بالمتعممين20المغمقة و المفتوحة ثم تطبيقيا عمى عشرين )

حيث بمغ إحتوى عمى أسئمة كميا من النمط المغمق ،وقد تم تحميل الجانب النظري إلى أسئمة 

ؤاال تتضمن اإلستبيان الخاص باألساتذة عمى ستة عشرة و اربعة عشرة سؤاال عددىا ثالثين س

خاص بإستبيان المتعممين و اشتمل اإلستبيانيين عمى داللتين )نعم( و)ال( و نجد بعض األسئمة 

 محددة بمقاييس تتمثل ىذه األخيرة في : إيجابي /سمبي ،الصباح ،المساء.الخ . 

 الدراسة األساسية : - 1-4

وزعت اإلستبيانات عمى أفراد العينيتين المتين تم إختيارىما بصفة مقصودة كما تبين ذلك و 

لممتعممين الذين يزاولون الدروس الخصوصية و حصص الدعم و ىما أربعون عينة بالنسبة 

 عشرون عينة بالنسبة لألساتذة .
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لعينتين بعد أن أطمعناىم عمى أفراد االتي تم توزيعيا  االستماراتو يبين الجدول التالي عدد 
 عمى موضوع البحث و أىميتو و فائدتو بالنسبة لنا كمتكونين متخرجين من الجامعة. 

 النسبة خاصة بالمتعممين استمارة النسبة خاصة باألساتذة استمارة االستمارات

عدد 
االستمارات 
 الصحيحة 

20 100% 40 100%  

عدد 
االستمارات 

 الممغاة 

00  00 %  00 00%  

مجموع 
 االستمارات

20 100 %  40 100%  

 : الخاص بجميع المعمومات  11جدول رقم 
التعاون مع البحث كون ىذا العمل يبين ليم  ايبين الجدول أعاله أن كل أفراد العينة قد قبمو 

مدى مساىمة كل من الحصص الدعم و الدروس الخصوصية في رفع مستوى التحصيل 

 .لدى المتعممين 

 المعالجة اإلحصائية : -2

 األسموب اإلحصائي المتبع في البحث :

قمنا بتفريقيا في جداول حتى تقوم بالعممية اإلحصائية  االستثماراتبعد عممية الفرز 

لممعمومات بمعنى تحويل المعطيات و اإلجابات إلى أرقام و نسب وقد إخترنا تفسير نتائج 

عن طريق النسب المئوية و المتوسطات الحسابية لكل سؤال احتواه اإلستبيان عمى حدى 
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ريغ االستبيان ( لنتائج البحث و مع العمم أن أسموب المتبع ىو اإلحصاء الوصفي )تف

 مناقشتيا : 

 ن ÷  111×عدد االجابات =   %:  قانون حساب النسب المئوية -1
 مع العمم أن )ن( : ىو عدد األفراد العينة 

 س ÷= مجموع النسب المئوية   %قانون حساب المتوسطات الحسابية : -2
 مع العمم أن : )س( ىو عدد األسئمة .

 الخاص بالمتعممين : االستبيانتفريغ و تحميل -2-1
 السؤال األول : 

 حصة الدعم مفيدة ؟  أنىل ترى -
  ال :   :              نعم : 

  اليدف من طرح السؤال : معرفة أىمية الدعم. عند المتعممين و مدى مساىمتو في
 مستوى التحصيل لدييم  . ارتفاع

  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 
 40 100 00 00 / / 40 100 
 

من خالل الجدول نالحظ أن اإلجابات المتعممين ب: نعم حققت نسبة مئوية التحميل : 
ن بأىمية الدعم و مدى مساىتمو في رفع ا يعني ان كل متعممي العينة مقنعو و ىذكاممة 

 مستواىم التحصيمي . 
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 السؤال الثاني : 
 *ىل ترى أن الوقت المخصص لمدعم كاف ؟ 

  ال :                 نعم : 
*اليدف من طرح ىذا السؤال ىو معرفة إذا كان الوقت المخصص لمدعم كاف لتدارك 

 النقص : 
  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 

40 26  65 14 35 / / 40 100 
 

تفوق   % 65من خالل الجدول يتضح ان النسبة المئوية ل: نعم و المقدرة ب التحميل : 
المخصص  و منو نستنتج أن الوقت   %  35النسبة المئوية ل : ال و المقدرة ب 

 كاف لمعالجة نقص المتعممين في الموارد التعميمية . لالستدراك
  السؤال الثالث :

 *ىل تبذل جيدا مضاعفا في حصة الدعم ؟ 
    نعم :                                            ال : 

*اليدف من طرح السؤال : معرفة إذا كان المتعمم يبذل جيدا أكثر من حصة الدعم مقارنة 
 مع الحصص األخرى  

  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 
40  36 90 04 10 / / 40 100 
 

تفوق   %  90من خالل الجدول يتضح لنا ان النسبة المئوية ل : نعم المقدرة ب التحميل :
نستنتج أن أغمبية المستجوبين مقنعون بحصة   % 10النسبة المئوية ل: ال و المقدرة ب 

 .الدعم إلى حد كبير 
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  السؤال الرابع :
 ىل تحضر ىذه الحصص بشوق : 

    نعم :                                               ال : 
معرفة إن كان المتعممين يحضرون حصة الدعم عن قناعة *اليدف من طرح السؤال ىو 

 ساتذة . من دون إجبار من األ
  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 

40  36 90 04 10 / / 40 100 
 
تفوق  %  90نسبة المئوية ل : نعم و المقدرة ب  أنمن خالل الجدول يتضح لنا لتحميل :ا

نستنتج أن أغمبية المستجوبين مقتنعون   %  10ب :  النسبة المئوية ل : ال و المقدرة
 بحصة الدعم إلى حد كبير .

 السؤال الخامس : 
 من ىذه الحصص ؟  استفدت*ىل 

    ال  :                        نعم  :                                
 .المتعممين من حصص الدعم  استفادة*اليدف من طرح السؤال : معرفة مدى 

  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 
40  40 100 00 00 / / 40 100 
 

إجابات كل المتعممين كانت ب : نعم و المقدرة ب من خالل الجدول يتضح أن التحميل :
أي حققت النسبة المئوية الكاممة نستنتج أن حضور ىذه الحصص عاد بالفائدة   % 100

 عمى كل المتعممين دون استثناء و ىذا يبرز األىمية الكبيرة لمدعم .
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 السؤال السادس : 
 *ىل شعرت بتحسن مستواك الدراسي ؟ 

    ال  :           نعم :
 *اليدف من طرح السؤال : معرفة مدى فعالية حصص الدعم في تحسين المستوى الدراسي 

  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 
40  39 97.5 01 02.5 / / 40 100 
 

تفوق   % 97.5من خالل الجدول يتضح ان النسبة المئوية ل : نعم تقدر ب التحميل : 
إذا نستنتج أن المستوى أغمب المتعممين قد   %  2.5النسبة المئوية ل : ال و المقدرة ب 
 تحسن بعد متابعتيم لحصص الدعم .

  السؤال السابع :
 *ىل تفضل أن تكن حصص الدعم في : 

  المساء              الصباح                                     
  

 طرح السؤال : معرفة الوقت المناسب لحصة الدعم :  *اليدف من
  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 

40   26 65 14  35 / / 40 100 
  

 % 65:من خالل الجدول نالحظ أن النسبة المئوية لمفترة المسائية و المقدرة ب :  التحميل
نستنتج أن معظم المتعممين  ، %  35لمفترة الصباحية و المقدرة ب  المئويةتفوق النسبة 

المتعممين بالتمدرس  انشغالوذلك راجع إلى  ،في الفترة المسائية االستدراكيفضمون حصص 
 العادي في الصباح .
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 السؤال الثامن : 
 بغض النظر عن حصص الدعم ىل تزاول الدروس الخصوصية ؟ *

 ال :                                   نعم : 
 . *اليدف من طرح السؤال : ىو معرفة عدد المتعممين الذين يزاولون الدروس الخصوصية 

  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 
40   30 75 14  25 / / 40 100 
 

من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة المتعممين الذين يزاولون الدروس التحميل : 
 % 25فاقت نسبة المتعممين الذين ال يزاولونيا و المقدرة ب  75الخصوصية و المقدرة ب 

  ظاىرة الدروس الخصوصية. انتشارمما يفسر لنا مدى 
  السؤال التاسع :

  ىل يشمل الدعم كل المواد 
   :نعم :                                                          ال 

معرفة إذا كان الدعم يشمل كل المواد أو مقتصر بغض النظر  السؤال:اليدف من طرح   

  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال   %ن  نعم  العينة 
40   05 12.5  35  87.5 / / 40 100 

 

  % 12.5من خالل الجدول يتضح لنا أن اإلجابة ب : نعم نسبتيا المئوية مقدرة ب التحميل : 
و نستنتج أن الحصص   %  87.5المقدرة  ب :ال و   إلجابةأقل بكثير من النسبة المئوية 

 الدعم تقتصر عمى مواد معينة فقط .
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 العاشر :  السؤال

 أين نجد فائدة أكثر 

   الدروس الخصوصية    حصص الدعم :  

اليدف من طرح السؤال :ىو معرفة إجراء مقارنة بين حصص الدعم  و الدروس الخصوصية 
 من حيث أىميتيا و مدى فعاليتيا . 

حصص  العينة  
 الدعم

الدروس   %ن 
 الخصوصية

لم   %ن 
 يجب 

  %ن  المجموع   %ن 

40   18 45  21   
25.5 

/ / 40 100 

 

 45من خالل الجدول يتبين أن النسبة المئوية لفائدة الحصص الدعم و المقدرة ب التحميل : 
مما يفسر لنا أن متابعة الدروس  % 52.5أقل منيا لمدروس الخصوصية و المقدرة ب  %

 الخصوصية يعود بفائدة كبيرة عمى المتعممين أكثر منيا في الحصص الدعم . 

 تشمل كل المواد . ىل الدروس الخصوصية السؤال الحادي عشر :

   ال                        نعم 

اليدف من طرح السؤال معرفة ما إذا كانت الدروس الخصوصية تشمل كل المواد أم أنيا 
 مقتصرة عمى البعض فقط  
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  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال  %ن  نعم العينة 
40   13 32.5 24   60 03  7.5 40 100 

 

تفوق النسبة   %  60من خالل الجدول يتضح أن النسبة المئوية ل: ال و المقدرة ب التحميل :
و منو نستنتج أن الدروس الخصوصية  %  32.5ب نعم : و المقدرة ب  لإلجابةالمئوية 

  تقتصر عمى المواد المعينة مثل :حصص الدعم 

في القسم ىو نفسو الذي يشرف عمى تقديم الدروس  ىل أستاذكالسؤال الثاني عشر :
 الخصوصية لك : 

   نعم :                                                     ال: 

اليدف من طرح السؤال معرفة إذا كان األستاذ في الصف ىو نفسو الذي يقدم الدروس 
 الخصوصية لممتعممين 

  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال  %ن  نعم العينة 
40   03 7.5 36   90 01  2.5 40 100 

 %  7.5من خالل الجدول يتضح لنا أن النسبة المئوية لإلجابة ب : نعم المقدرة ب التحميل: 
أساتذة غير الذين يشرفون عمى  ،ومنو نستنتج أن الدروس الخصوصية يشرف عمى تطبيقيا

 الصف .

 أين تبذل مجيودات أكبر ؟ السؤال الثالث عشر :

  ال:        الدعم : 

 اليدف من طرح السؤال :معرفة مدى التفاعل اإليجابي مع ىذه الدروس 
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حصص  العينة 
 الدعم

الدروس   %ن 
 الخصوصية

لم   %ن 
 يجب 

  %ن  المجموع   %ن 

     27 67.5  12    30 01 2.5 40 100 
 %  67.5من خالل الجدول يتضح أن النسبة المئوية لحصص الدعم و المقدرة ب التحميل : 

نستنتج أن إستعاب  % 30أكبر منيا بحصص الدروس الخصوصية و المقدرة نسبتيا ب 
 . المتعممين لدروس في حصص الدعم أفضل منو في الدروس الخصوصية

 ىل كل المتعممون مجبرون عمى مزاولة الدروس الخصوصية ؟  : السؤال الرابع عشر

    ال :                                نعم :

 اليدف من طرح السؤال :معرفة إذا كانت الدروس الخصوصية إلزامية عمى كل المتعممين ؟

  %ن  المجموع   %ن  لم يجب   %ن  ال  %ن  نعم العينة 
40   00 00 39   97.5 01  2.5 40 100 

 

ب من خالل الجدول يتضح لنا أن النسبة اإلجابة ب : نعم منعدمة ،ونسبة اإلجابة التحميل :
 :ال مقدرة 

ومن ىذا نستنتج أن الدروس الخصوصية غير مقررة و بالتالي تكون مزاولتيا  %  97.5ب 
 المتعممين . اختيارحسب رغبة و 
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 : النسب المئوية و المتوسطات الحسابية لعينة المتعممين  12لجدول ا

ن  نعم األسئمة 
 لم..%

المتوسط  
الحسابي 

 ل نعم 

 %ن  ال 
 ل:نعم 

المتوسط 
الحسابي 

 ل ال 

لم 
 يجب 

 %ن 
ل : 
لم 

 يجب

المتوسط  
 الحسابي 

ل لم 
 يجب 

01 40 100 

60
.0

8
 

00 00 

38
.1

8
  

00 00  
02 26 65 14 35 00 00 
03 35 87.5 0.5 12.5 00 00 
04 36 90 04 10 00 00 
05 40 100 00 00 00 00 
06 39 97.5 01 02.5 00 00 
07 30 75 10 25 00 00 
08 05 12.5 35  

87.5 
00 00 

09 13 32.5 24 60 03 07.5 
10 03 07.5 36 90 01 02.5 
11 00 00 39 97.5 01 02.5 
 12.5  420 المجموع 66.75 المجموع 
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 مالحظة : 
 تم تفريغ السؤال السابع :ىل تفضل أن تكون حصص الدعم في : 

   الصباح :                                                المساء :

 في جدول خاص بو : 
 تم تفريغ السؤال العاشر ة الثالث العاشر في جدول خاص بيما -

 أين تجد فائدة أكثر ؟ : العاشر السؤال

 الدروس الخصوصية :                                    الدعم :  

 أين تبذل مجيودات أكبر ؟  السؤال الثالث العاشر :

     الدروس الخصوصية :                             الدعم :  

حصص  األسئمة
 االستدراك

المستوى  % ن
 الحسابي

الدروس 
 الخصوصية

المتوسط  %ن 
 الحسابي

المتوسط  %ن  لم يجب
 الحسابي

10 18 45  
56.25 

21 52.5   
41.25 

 

01 2.5  
02.5 13 27 67.5 12 30 01 2.5 

 05.00 المجموع 82.5 المجموع 112.5 المجموع 
  

 ىل تفضل أن تكون حصص الدعم في :السؤال السابع :

  الصباح :                            المساء : 
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المتوسط   %ن  الصباح  األسئمة
 الحسابي 

  % ن  المساء 
المتوسط 
 الحسابي 

لم 
 يجب 

المتوسط   % ن 
 الحسابي 

07 14 35 35 26 65 65 00 00 00 
 

 الخاص باألساتذة استبيانتفريغ و تحميل  –2-2

 ىل  ترى أن الدعم ضروري ؟  السؤال األول :

 اليدف من طرح السؤال : معرفة مدى ضرورة حصة الدعم 

  % ن  المجموع %ن لم يجب  %ن  ال %ن  نعم العينة
20 18 90 02 10 / / 20 100 
 

تفوق نسبة   %  90يتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة اإلجابة ب نعم مقدرة ب التحميل : 
و ىذا مايفسر ضرورة حصص الدعم عند المتعممين و   %  10المقدرة ب  8اإلجابة ب 

 حاجتيم إلييا .

 ىل الوقت المخصص لمدعم كاف ؟  السؤال الثاني :

      ال :                                         نعم : 

 اليدف من طرح السؤال معرفة ما إذا كان الوقت المخصص لمدعم كاف 

  % ن  المجموع %ن لم يجب  %ن  ال %ن  نعم العينة
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تفوق   %  65من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة اإلجابة ب : نعم و المقدرة ب التحميل :
 ومنو نستنتج أن الوقت المخصص لمدعم كاف .  %  35نسبة اإلجابة ب ال و المقدرة ب 

 كم عدد التالميذ المستفدين من ىذه العممية  السؤال الثالث:

4                  :6                     :8                      :10 :  

 اليدف من طرح السؤال : ىو تحديد عدد التالميذ المشتركين لمدعم 

 ن 08 %ن 06 %ن 04 العينة
% 

لم  %ن 10
 يجب

 ن
% 

 %ن المجموع

20 03 15 14 70 03 15 08 40 / / 28 140 
العدد  اختيارأتي بالنتائج التالية : تم العينة  استجوابمن خالل الجدول نالحظ أن التحميل :

 10و يمييا العدد  %70كعدد مناسب ومالئم لممتعممين المستفدين من ىذه العممية بنسبة  06
ىو العدد  06و منو نستنتج أن العدد  % 15بنسبة  08و04و كل من العددين  % 40بنسبة 

 .لممتعممين المستدركين  المناسب

فييا  اختياراألساتذة عمى واحد فقط و ىذا راجع لظروف التي يتم  اختيارلم يقتصر مالحظة :
    % 100ىذه النسب فاق  المجموعالمستدركين لذلك نجد أن 

 فئة المستدركين ؟ ىل السؤال الرابع :

    متغيرة :                 بتة  :              ثا

اليدف من طرح السؤال :ىو معرفة إذا كانت الحصص الدعم تقتصر عمى فئة معينة ال تتغير 
 أبدا .

 ن % المجموع   %ن لم يجب  ن% متغيرة %ن  ثابتة  العينة 
20 01 05 19 95 / / 20 100 



حصص الدعم التربوي لبرنامج اللغة العربية             ل الثاني:                الفص  
 

 

92 

  95من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة اإلجابة عمى أنيا فئة متغيرة و المقدرة ب التحميل :
ومنو نستنتج أنو يمكن لألستاذ   %  05تفوق نسبة اإلجابة عمى أنيا ثابتة و المقدرة ب   %

 تغيير األشخاص المستدركين من حصة ألخرى . 

 التالميذ المستدركين ؟  انتقاءكيف يتم  السؤال الخامس :

    نتيجة تأخرىم في مادة ما :          :  االختيار        تمقائيا :

 

   بسبب الغياب :

 اليدف من طرح السؤال :معرفة األساس الذي يعتمد عميو األستاذ في إنتقاء المستدركين

 

 من خالل الجدول نالحظ أن إستجواب العينة أتي بالنتائج التالية : التحميل : .

عن طريق  آخرينو   %  80المتعممين المستدركين بسبب تأخرىم في مادة ما بنسبة  انتقاءيتم 
و منو نستنتج أن معظم المستدركين     % 65و بسبب الغياب بنسبة  %50بنسبة  االختيار

 .بسبب تأخرىم في مادة ما أو بسبب الغيابات  انتقائيميتم 

المستدركين عن طريقة واحدة و ذلك راجع  اختياراألساتذة في  اعتمادلم يقتصر مالحظة : 
  %  100حاالتيم و لذلك نجد أن مجموع ىذه النسب قد فاقت  الختالف

 

ن  تمقائيا  العينة 
% 

ن  إختيار
% 

نتيجة 
 تاخرىم

ن 
% 

بسبب 
 الغياب

ن 
% 

لم 
 يجب 

ن 
% 

ن  المجموع
% 

20 00 00 10 50 16 80 13 65 / / 39 100 
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 ىي األنشطة أو المواد المستيدفة في حصص الدعم ؟  ما السؤال السادس :

 تربية عممية و تكنولوجية :    مغة العربية :                 ال               الرياضيات

 اليدف من طرح السؤال :تحديد األنشطة التي تطبق في الدعم .

المغة  %ن  الرياضيات العينة
 العربية

تربية  %ن 
ع 
 /ت

لم  %ن 
 يجب

 %ن  المجموع %ن 

20 20 100 14 70 01 05 / / 35 175 
 

ثم تمييا  % 100يتبين من خالل الجدول أن النسبة المئوية لنشاط الرياضيات محققة التحميل :
و منو  % 05و أخيرا نشاط التربية التكنولوجية  بنسبة  % 70نشاط المغة العربية بنسبة 

 تقتصر عمى نشاطي الرياضيات و المغة العربية .  االستدراكيةنستنتج أن معظم الحصص  
األساتذة عمى تطبيق نشاط واحد لحصص الدعم بل تباينت االنشطة  ضلم يقتصر بعمالحظة :

بين الرياضيات و المغة العربية و ذلك راجع لطبيعة النقص الموجود لدى المتعممين لذلك نجد 
   %100وع النسب المئوية قد فاق أن مجم

 ىل يحق لألستاذ أن يتخمى عن حصة الدعم ؟  السؤال السابع :

   ال :                      نعم :                

 اليدف من طرح السؤال :معرفة ما إذا كانت الحصص الدعمية مقرر رسميا 

 % ن  المجموع % ن  لم يجب  % ن  ال % ن  نعم  العينة 
20 02 10 18 90 / / 20 100 
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  التحميل :
تفوق نسبة اإلجابة  % 90من خالل الجدول يتضح لنا النسبة المئوية لإلجابة بال و المقدرة ب 

ومنو نستنتج أنو ال يمكن لألستاذ أن يتخمى عن حصة الدعم و  % 10ب نعم و المقدرة ب 
 التي تعد حصة مقررة رسميا . 

 ترضك أثناء الدعم ؟ ىناك مشاكل تعىل  السؤال الثامن :

 .....أىميتيانعم :                 ال :                    حددىا حسب 

اليدف من طرح السؤال معرفة مدى الصعوبات والعراقيل التي يصادفيا المعمم أثناء حصص 
 الدعم 

 %ن  المجموع %ن  لم يجب %ن  ال %ن  نعم  العينة 
20 07 35 13 65 / / 20 100 
 

قد فاقت  % 65ب من الجدول أن النسبة المئوية ل :ال و المقدرة  انطالقانالحظ التحميل :
و منو نستنتج أن أغمبية األساتذة ال يجدون أي  %  35النسبة المئوية ل نعم و المقدرة ب 

 صعوبات في إجرائيم لحصص الدعم ،أما البعض األخر فقد حدد ىذه الصعوبات و العراقيل 
 يمي :  فيما
 الوقت غير مناسب و غير كاف .-

 أخر حصة في اليوم  االستدراكعدم إستعاب المتعممين لمنشاطات المقترحة لكون  -

 عدم التركيز بسبب التعب . -

 المتعمم المستدرك أحيانا يحس بالنقص -
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 رأي بعض أن الدعم نفسو إعاقة لما فيو من مشاكل خاصة في الرياضيات مع تدني مستوى-
 المتعممين .

 ىل ترى أن حصص الدعم كافية لمعالجة النقص الموجود عند المتعممين ؟  السؤال التاسع :
  نعم :                                     ال : 

اليدف من طرح السؤال :معرفة إذا كان اإلستدراك كاف لتدراك النقص الموجود عند المتعممين 
 أم يجب عمييم القيام بالدروس الخصوصية . 

 %ن  المجموع %ن  لم يجب %ن  ال %ن  نعم  العينة 
  09 45 11 55 / / 20 100 
 

 التحميل :
فاقت نسبة المئوية ل نعم و   %  55نالحظ في الجدول أن النسبة المئوية ل : ال المقدرة ب 

ومنو نستنتج أن أغمبية األساتذة يرون أن حصص الدعم وحدىا غير كافية   %  45المقدرة ب 
 لمعالجة النقائص الموجودة و التي تعترض المتعمم في رفع مستواه التحصمي 

 أن الدروس الخصوصية ضرورية ؟  ىل ترى: السؤال العاشر
     نعم :                                                             ال :

 األساتذة بالدروس الخصوصية  اىتماماليدف من طرح السؤال :معرفة مدى 
 %ن  المجموع %ن  لم يجب %ن  ال %ن  نعم  العينة 

 20 09 45 11 55 / / 20 100 
 

أقل من   %  45:من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة اإلجابة ب نعم و المقدرة ب التحميل 
لنا أكثر من نصف العينة غير  يفسر ىذا ما  %  55نسبة اإلجابة ب ال و المقدرة ب 

 يرون أنيا ذات أىمية كبيرة .  مقتنعين بالدروس الخصوصية و ال
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 ىل ىناك برنامج خاص بالدروس الخصوصية ؟  السؤال الحادي عشر :
  ال :                       نعم :

 
 اليدف من طرح السؤال :معرفة إذا كان لمدروس الخصوصية برنامج مسطر من طرف الوزارة . 

 %ن  المجموع %ن  لم يجب %ن  ال %ن  نعم  العينة 
 20 02 10 18 90 / / 20 100 
 

تفوق نسبة   % 90:من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة اإلجابة ب ال و المقدرة ب التحميل 
مما يفسر لنا الحصص الدروس الخصوصية غير نظامية  %  10اإلجابة ب نعم و المقدرة ب 

 و غير مقررة من طرف وزارة التربية .

 بالمقارنة مع الدعم ما األكثر نفعا ؟ السؤال الثاني عشر :

  :                     الدروس الخصوصية :  حصص الدعم 

 اليدف من طرح السؤال :مقارنة بين الدعم و الدروس الخصوصية . 

الدروس  %ن  الدعم العينة 
 الخصوصية 

 %ن  المجموع %ن  لم يجب %ن 

   06 30 13 65 01 05  20 100 
 

تفوق  % 65من خالل الجدول يتضح أن نسبة المئوية لحصص الدعم و المقدرة ب التحميل : 
مما يفسر أن األساتذة يفضمون   % 30النسبة المئوية لمدروس الخصوصية و المقدرة ب 

 حصص الدعم داخل القسم عمى الدروس الخصوصية .
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فييا الشروط ىل تقام الدروس الخصوصية في أماكن مالئمة تتوفر  السؤال الثالث عشر :
 ؟الصحية و البيداغوجية 

  نعم :                                              ال : 

 اليدف من طرح السؤال معرفة ما إذا كانت ىناك قاعات مخصصة ليذه الدروس 

 %ن  المجموع %ن  لم يجب %ن  ال %ن  نعم  العينة 
 20 01 5 19 95 / / 20 100 
 

تفوق نسبة %  95من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة اإلجابة  ب ال و المقدرة ب التحميل :
ومنو نستنتج أن أغمب األساتذة يرون أنو ال يوجد أماكن   %  05اإلجابة ب نعم المقدرة ب 

 .خاصة تتابع فييا ىذه الدروس 

 ىل يوجد عدد محدد لممتعممين الذين يحضرون الدروس الخصوصية السؤال الرابع عشر :

  نعم :                                      ال :

 %ن  المجموع %ن  لم يجب %ن  ال %ن  نعم  العينة 
 20 09 45 10 50 01 05 20 100 
 

:من خالل الجدول يتضح لنا أن نصف إجابات المستجوبين كانت بالنفي و التي قدرت  التحميل
مما يفسر لنا أنو ال يوجد عدد محدد و   %  45ونسبة اإلجابة ب نعم قدرت ب   % 50ب 

 02مضبوط لممتعممين الذين يزاولون الدروس الخصوصية أما بقية المعممين حصرو العدد بين 
  10و 
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 ؟ ىي الفئة المستيدفة من التالميذ في الدروس الخصوصية  ما الخامس عشر :السؤال 

  المتفوقين :                   المتوسطين :               الضعفاء : 

 عمييا الدروس الخصوصية تقتصر معرفة الفئة التي  اليدف من طرح السؤال :

ن  المتفوقين العينة
% 

ن  المتوسطين
% 

ن  الضعفاء
% 

لم 
 يجب

ن 
% 

 %ن  المجموع

20 04 20 12 60 13 65 03 15 32 100 
 

تفوق   %  65من خالل الجدول يتضح لنا أن النسبة المئوية لمضعفاء و المقدرة ب التحميل :
و ىذه االخيرة تفوق النسبة المئوية لممتفوقين  % 60النسبة المئوية لممتوسطين و التي تقدر ب 

و الضعف عند  مما يفسر ان الدروس الخصوصية تقام لتدارك النقص  % 20و المقدرة ب 
 المتعممين المتوسطين و الضعفاء .

 ىل أصبحت الدروس الخصوصية موضة العصر ؟  السؤال السادس عشر :

     :نعم :                                               ال 

 الدروس الخصوصية حديثة التطبيق .  كانت فكرة السؤال معرفة ما إذااليدف من طرح 

 %ن  المجموع %ن  لم يجب %ن  ال %ن  نعم  العينة 
 20 19  95 1  5 / / 20 100 
 

تفوق  % 95من خالل الجدول يتضح لنا أن نسبة اإلجابة ب :نعم و المقدرة ب التحميل :   
حديثة مما يفسر أن ظاىرة الدروس الخصوصية   %  05نسبة اإلجابة ب ال المقدرة ب 



حصص الدعم التربوي لبرنامج اللغة العربية             ل الثاني:                الفص  
 

 

99 

المنشأ بالرغم من أن تاريخ ىذه الدروس أقدم من حصص الدعم إال أنيا شيدت إنتشارا واسعا 
 في األونة األخيرة . 

ن  نعم االسئمة
% 

ل : 
 نعم 

   

المتوسط 
الحسابي 

 ل نعم 

 %ن  ال  
 ل ال

المتوسط 
 الحسابي 

لم 
 يجب 

 ن 
ل  %
لم 

 يجب 

المتوسط 
الحسابي 

ل لم 
 يجب

01 18 90 

40
.9

0
 

 02 10 

55
.9

0
 

00 00 

0.
45

 

02 13 65 07 35 00 00 
04 01 05 19 95 00 00 
07 02 10 18 90 00 00 
08 07 35 13 65 00 00 
09 09 45 11 55 00 00 
10 09 45 11 55 00 00 
11 02 10 18 90 00 00 
13 01 05 19 65 00 00 
14 09 45 10 50 01 05 
16 19 95 01 05 00 00 
 05  615 المجموع 45 المجموع 

 :النسب المئوية و المتوسطات الحسابية لعينة المتعممين  13الجدول رقم 
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 كم ىو عدد المتعممين المستفدين من ىذه العممية ؟السؤال الثالث :

4 :       6:       8  : 10: 

ن  04 األمثمة
% 

المتوسط 
 الحسابي 

ن  06
% 

المتوسط 
 الحسابي 

ن  08
% 

المتوسط 
 الحسابي 

ن  10
% 

المتوسط 
 الحسابي

03 03 15 15 14 70 70 03 15 15 08 40 40 
 

 كيف يتم انتقاء المستدركين ؟  السؤال الخامس :

  بسبب تأخرىم في مادة ما :                   :االختيار تمقائيا :     

   بسبب الغياب :

 ن  تمقائيا  األمثمة
% 

المتوسط 
 الحسابي 

ن  االختيار 
% 

المتوسط 
 الحسابي

سبب 
تأخرىم 

في 
مادة 

 ما

ن 
% 

المتوسط 
 الحسابي

سبب 
 الغياب

ن 
% 

المتوسط 
 الحسابي

06 00 0
0 

00 10 50 50 16 80 80 13 65 65 
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 التي يتم فييا الدعم  األنشطةىي  ما: السؤال السادس

   الرياضيات :                    المغة العربية:            التربية العممية و التكنولوجية : 

المتوسط  %ن  رياضيات االسئمة 
 الحسابي

لغة 
 عربية 

المتوسط  %ن 
 الحسابي

تربية 
تكنولوجية 
 و العممية 

المتوسط  %ن
 الحسابي

06 20 100 100 14 70 70 01 05 05 
 

 مع الدعم ما األكثر نفعا ؟ بالمقارنة  : 12السؤال 

  الدروس الخصوصية :                          حصص الدعم :

المتوسط  %ن  الدعم  األمثمة
 الحسابي

الدروس 
 الخصوصية 

ن 
% 

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  %ن لم يجب 
 الحسابي

12  13 65  65 06 30 30 01 05 05 
 ىي الفئة المستيدفة من التالميذ في الدروس الخصوصية ؟ ما : 15السؤال 

  الضعفاء :     المتوسطون:         المتفوقون : 

ن  المتفوقون  األمثمة
% 

المتوسط 
 الحسابي

ن  المتوسطين 
% 

المتوسط 
 الحسابي

ن الضعفاء 
% 

المتوسط 
 الحسابي

لم 
 يجب

 ن
%  

المتوسط 
 الحسابي

15 04 2
0 

20 12 6
0 

60 13 6
5 

65 03 1
5 

15 
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 نتائج البحث وفق الفرضيات المعتمدة : -2-3

بعد عرضنا و تحميمنا لمبيانات التي حصمنا عمييا بواسطة االستبيانين سنناقش فيما يمي النتائج 

 المتوصل إلييا عمى بنود الفرضيات المطروحة : 

 قد تشاىد حصص الدعم التربوي و الدروس الخصوصية في رفع المستوى التحصيمي لممتعمم .  -

المستوى التحصيمي لممتعممين ناتجا عن حضور حصص الدعم التربوي و  ارتفاعقد يكون  -

 الدروس الخصوصية وحصص الدعم التربوي مشكمة التحصيل الدراسي 

سئمة اإلستبيان الخاص بالمعممين و المتعممين و لمتأكد من صحة ىذه الفرضيات قمنا بتحميل أ

 و كانت النتائج كاألتي : 

 : بالنسبة لممعممين -1

يرون أن حصص الدعم التربوي ضرورية  %  90أستاذ أي نسبة  20أستاذ من أصل   18

 كانت إجاباتيم بال .  %  10أستاذ اليرون ذلك أي نسبة  20في حين أن أستاذين فقط من 

يرون أنو ال يحق ليم التخمي عن حصص   % 90أستاذا أي نسبة  20أستاذ من أصل  18

الدعم التربوي و لما ليا من فائدة في حين أستاذين فقد يعتقدان بأنو يحق ليما التخمي عن 

 كانت إجابتيم ب : نعم .  % 10حصة رسمية أي نسبة 

غير يعتقدون أن الدروس الخصوصية  % 55أستاذا أي نسبة  20أستاذا من أصل  11

  % 45أساتذة منيم يرون أن الدروس الخصوصية ضرورية أي نسبة 09ضرورية في حين أن 
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أن حصص الدعم التربوي أكثر نفعا من  %  65أستاذا أي نسبة  20أستاذا من أصل  13

 أساتذة يرون العكس .  06الدروس الخصوصية في حين أن 

 و ىذا يبين مدى أىمية حصص الدعم التربوي بالمقارنة مع الدروس الخصوصية . 

 : بالنسبة لممتعممين-2

   % 100متعمما يرون أن حصص الدعم التربوي مفيدة أي بنسبة  40كل المتعممين -

يرون بأنيم وجدو فائدة في مزاولة الدروس  % 77.5متعمما أي نسبة  40متعمما من  31-

 متعمما يرون العمس . 40متعممين من أصل  7حين أن الخصوصية في 

نظرة كل من األساتذة و المتعممين فيما بينيم في مدى إسيام الدعم و  اختمفتو عميو فقد 

الدروس الخصوصية في تحسين مردود التحصيل لدى المتعممين ،حيث أغمب األساتذة و 

المتعممين يرون أن كمييما مفيد و لكنيم يرجحون كفة حصص الدعم التربوي عمى الدروس 

تطوير وسائميا و ميرتيا و تقنيتيا و جعميا الخصوصية التي تحتاج إلى تعديل مسارىا و 

 عممية مكممة فييا لتحقق ىدفيا األسمى و الذي ىو تحسين التحصيل الدراسي . 

 عامة: استنتاجات-3

المطروحة عمى العينات المختمفة الحظنا أن نسبة  باالستبياناتمن خالل تحميمنا لنتائج المتعمقة 

ة تجاوزت نسبة اإلجابات ب : ال مما يؤكد أىمية اإلجابات ب :نعم عمى الفرضيات المطروح

حصص الدعم التربوي بالمقارنة مع الدروس الخصوصية فقد أجابت فعال اإلشكالية المطروحة 

 ليذا الموضوع . 

 و بالتالي وصمنا إلى معرفة مدى أىمية ىذه الحصص سواء بالنسبة لألساتذة و المتعممين . 
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 صعوبات البحث : -4

 في بحثنا ىذا : اعترضننامن بين صعوبات البحث التي 

ىو أىم خاصة في  عمى ما االعتمادقدر  اإلمكان و   لالختصارضيق الوقت مما دفعنا  -

 الجانب النظري لتوفير الجيد و الوقت لمجانب التطبيقي . 

رة قمة المصادر و ىذا ما سبب لنا العناء في إيجاد مراجع موثوق منيا و خاصة أن الظاى -

 المدروسة جديدة )الدروس الخصوصية(. 

 طررناضامما  االستبيانعدم فيم بعض األساتذة و المتعممين لبعض األسئمة المطروحة في  -

من  االستبياناتوقت أطول في جمع  استغراقلتضييع الكثير من الوقت في الشرح و بالتالي 

 األساتذة خاصة أن ىذه المتوسطات  كانت عبارة عن عينات من مقاطعات مختمفة .

 اإلجابات غير موضوعية من طرف بعض األساتذة و المتعممين رغم التحسيس بأىمية العممية. -

و مع كل ىذه الصعوبات لم تحل دون وجود تسييالت قدمت من قبل : األستاذ المشرف  -

 ذة عمى حد سواء . ،مدراء المتوسطات و األسات
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 توصيات و إقتراحات :  -5

مما سبق ذكره في بحثنا  انطالقايعد األستاذ من أىم عناصر النظام التربوي و مفتاح النجاح و 

يخص حصص الدعم التربوي و دور المعمم فييا فإن ىذه الحصص تبقى ليا فائدة أىم 

بالمقارنة مع الدروس الخصوصية ألن قياس كفاءة األستاذ يكون بمدى قدرتو عمى تييئة البيئة 

عمى سموك الخبرات التي تظير نتائجيا   اكتسابالتعميمية التي تنتج لممتعمم و تساعده عمى 

 المتعممين و نموىم و ليذا نقترح نحن كمتكونين فيما يخص ىذا الموضوع الذي بحثنا فيو مايمي 

أن يحصل النظام التربوي عمى تدعيم حصص الدعم التربوي حتى يتمكن من إكتتشاف ذوي  -

القدرات المحدودة ،والعمل عمى تطويرىا و ذلك بدعم كل متعمم يراه األستاذ أولى بيذه 

 الحصص حتى يستطيع أن يحسن مستواه.

ضرورة توعية األباء ما ليذه الحصص من أىمية و ذلك بالوقوف عمى النقائص التي يعاني  -

 منيا أبنائيم و محاولة مساعدة المدرسة في ذلك .

أن تكون ىذه الحصص في الفترة الصباحية إذا أمكن ذلك ألن غالبا ما يشعر التمميذ بالتعب  -

 ئية .في الفترة المسا

أن ينحي األستاذ الدافعية لدى المعمم حتى يقدم عمى ىذه الحصة بكل إبتياج و يدفعو إلى  -

 النشاط حتى ال تصبح حصص مممة . 
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 يصنع الجمع بين الوظفيتين إما التدريس فيالمدارس أو تدريس الدروس الخصوصية .  -

ارك ذلك في حصص الدعم أثناء عممية التعميم يجب أن يسجل األستاذ نقائص كل تمميذ فيتد -

 التربوي، ينتما البعض الذي يحتاج الى وقت أطول يشار إليو في المالحظة .

نرجو أن يثري ىذا البحث في المستقبل لمعرفة ما لمحصص الدعم التربوي خاصة مع  -

بالمستوى التعميمي ،و أن تقدم  ارتقاءالبيداغوجية الجديدة بيداغوجية الكفاءات ،من أىمية في 

 أراء مختمفة تخدم من قريب أو من بعيد ىذا الموضوع. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

مةــالخات  
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  التربوي األكثر مالئمة اإلجراء تعد حصص الدعم التربوي وما تعتمد من وسائل وتقنيات،    
عمى وشيوعا في نطاق تعميق الفيم وتطوير الميارات وترسيخ المكتسبات بين فئات التالميذ 

وفي جميع مراحل التعميم وأطواره بيدف تمكينيم من فرص إدراك مواطن اختالف مستوياتيم، 
براز قدراتيم الحقيقية،وتقميص التباعد بينيم وتالقي ما قد يتعرض بعضيم من  ضعفيم،وا 
صعوبات ومعيقات،ومن ثم ،فإن عممية الدعم ميما اختمفت صيغا أو الحاالت التي تيتم 

طوير المردودية العامة لمجموع الصف الدراسي بمعالجتيا ترمي في بعدىا الوظيفي،إلى ت
التي تم تشخيصيا باعتبارىا عائقا أساسيا أمام سير عممية  وتجاوز أشكال التعثر أو التأخر

الدعم مواكبة لتنفيذ التعمم سيرا طبيعيا،وغني عن البيان أنو من الضروري أن تكون عمميات 
أجريت في وقت مبكر  أكثر إيجابية كمما الدروس و الوحدات ومنذمجة معيا وأن تكون نتائجيا

من الحياة الدراسية، كما أنو من المؤكد أن ىذه العمميات تستدعي أوال وقبل كل شيء قيام 
بتنفيذ الجيد لممنياج بجميع مكوناتو و الحرص  مختمف األطراف الفعالة في العممية التعميمية

جميع حصص التدعيم في مراجعة  عمى تمكين كل المتعممين من فرص حقيقية لمتعمم،ذلك أن
في نيايتو ليس شيئا  الدرس يؤدي غمى سقوط في الممارسات التقميدية، فأسموب مراجعة الدرس

أخر غير تكرر نفس الدرس بنفس الطرق التي سبق إتباعيا،كما ينبغي أن يواكب الدعم عممية 
بشكل مواز لعممية التقويم أن يسير  التقويم،أي يواكب الفعل التربوي منذ بدايتو إلى نيايتو و

عن مواطن الخمل و النقص وحصص الدعم ينبغي أن يواكب التقويم  ىي بمثابة الكاشف التي
التشخيصي و التكويني و اإلجمالي وأن تقوم بسد الثغرات التي قد تكشف عنيا، وذلك خدمة 

دراسي،كما ينبغي لتحقيق نوع من المساواة إزاء العممية التربوية وتحقيق ما يسمى بالتحصيل ال
االىتمام كثيرا بالتشخيص وبالمؤىمين لمقيام بو ألن التشخيص ضروري كممارسة عممية من 
شأنيا أن تضبط أسباب التعثر و الفشل الدراسي ونوعيتو ودرجة خطورتو، ويحتاج إلى استعمال 

نجازاتيم وضبط صعوبات التحص يل تقنيات واختبارات من اجل تقويم إمكانيات التالميذ وا 
 الدراسي لدييم،مما يساعد كثيرا في اختيار أنسب أساليب الدعم و العالج .
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نجد أن المسؤول األول بعد األسرة في بناء شخصية  أجريناىامن الدراسة التي  انطالقا و  
التمميذ في كل مراحل التعميمية و تحديدا مرحمة التعميم المتوسط ،لترقي بالتمميذ إلى الشخصية 
النافعة السوية ،وتسعى إلى تقديم العمم بوسائل تربوية حديثة و بكم موضوعي ،ووضع المنياج 

تباع الطريقة  الحسنة ،و   اىتمامالوسائل البصرية السمعية ،أيضا  استعمالكذا المالئم ،وا 
األساتذة و كل من الفريق التربوي و اإلداري ،ولقد استيدفت ىذه الدراسة أراء األساتذة و 
المتعممين فيما يتعمق بحصص الدعم التربوي و الدروس الخصوصية وما ينبغي أن يكونا 

صياغة الفرضيات السابقة  الدراسة ىدف فىاكتعمييما في رفع المستوى التحصيمي لممتعممين و 
بواسطة عينتين مختمفتين في العدد و قد قيس مدى فاعمية حصص الدعم التربوي و الدروس 

 الخصوصية من خالل إستمارتين صممناىا ليذا الغرض .
و كشفت نتائج الدراسة فيما يتعمق بمدى فاعمية كل من حصص الدعم التربوي و الدروس    

رفع المستوى التحصيل الدراسي لممتعمم عمى إختالف بين كل من األساتذة و  الخصوصية في
المتعممين فيما بينيم و قد كانت ىذه النتائج عمى قبول  فرضيات المطروحة ،بأن ىناك تأميرا 
إحصائيا بين أراء كل من المعممين و المتعممين إزاء مدى إسيام كل من حصص الدعم التربوي 

 في رفع مستوى التحصيل الدراسي .و الدروس الخصوصية 
و قد أدليت نتائج البحث ببعض و فسرت ىذه النتائج في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة 

 . لمدراسة بغرض فيم أكثر و دراية أوسع لمظاىرة االقتراحاتالتوصيات ،وأخيرا طرح بعض 
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 الخاص بالمتعلميه :  االستبيان

عز٠زٞ اٌخ١ٍّز... عز٠زة اٌخ١ٍّزة : ٔضع ب١ٓ أ٠ذ٠ىُ ٘زا االسخب١بْ بشأْ اٌذسٚس اٌخظٛط١ت 

 . اٌذعُ اٌخشبٛٞٚ 

 ال     ِف١ذ ؟   ٔعُ                اٌذعُ اٌخشبًٛٞ٘ حشٜ أْ  -

 ً٘ حشٜ أْ اٌٛلج اٌّخظض ٌالسخذسان وبف ؟ -

 ٔعُ :                    ال :  

 ؟   ٔعُ :                     ال:  اٌذعًُ٘ حبزي جٙذا ِضبعفب فٟ حظت  -

 ال :                ٔعُ :                  ً٘ ححضش اٌحظت بشٛق ؟      -

 ال :           ٔعُ :                    ً٘ اسخفذث ِٓ ٘زٖ اٌحظت ؟      -

 ال :           ً٘ شعشث بخحسٓ ِسخٜٛ اٌذساسٟ : ٔعُ:                 -

 فٟ : اٌذعًُ٘ حفضً أْ حىْٛ حظت 

 اٌظببح :                 اٌّسبء :

 ً٘ حزاٚي اٌذسٚس اٌخظٛط١ت :  اٌذعُ اٌخشبٛٞبغض إٌظش عٓ حظض  -

 ٔعُ :                ال: 

 ً٘ ٠شًّ االسخذسان وً اٌّٛاد ؟ :  -

 ٔعُ :                      ال : 

 أ٠ٓ حجذ فبئذة أوثش :  -

 اٌذسٚس اٌخظٛط١ت :                       :         اٌذعُ اٌخشبٛٞ

 ً٘ اٌذسٚس اٌخظٛط١ت حشًّ وً اٌّٛاد ؟  -

 :              ال: ٔعُ 

 فٟ اٌمسُ ٘ٛ ٔفسٗ اٌزٞ ٠ششف عٍٝ حمذ٠ُ اٌذسٚس اٌخظٛط١ت ٌه ؟ً٘ أسخبرن  -

 ٔعُ :                  ال: 

 أ٠ٓ حبزي ِجٙٛداث أوثش  -

 اٌذسٚس اٌخظٛط١ت :                         اٌذعُ

 ً٘ وً اٌّخع١ٍّٓ ِجبشْٚ عٍٝ ِزاٌٚت اٌذسٚس اٌخظٛط١ت :-

 ٔعُ :                  ال: 
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 االستبيان الخاص باألساتذة : 

ٚ اٌذعُ أخٟ اٌّعٍُ ....... أخخٟ اٌّعٍّت : ٔضع ب١ٓ أ٠ذ٠ىُ ٘زا االسخب١بْ بشأْ دسٚس 

 اٌذسٚس اٌخظٛط١ت . 

 ضشٚسٞ ؟  اٌذعُ ً٘ حشٜ أْ  -

 

 ٔعُ:                ال: 

 

 وبف ؟  ٌٍذعُ ً٘ حشٜ أْ اٌٛلج اٌّخظض  -

 

 ٔعُ:                ال: 

 

 وُ ٘ٛ عذد اٌخال١ِز اٌّسخف١ذ٠ٓ ِٓ ٘زٖ اٌع١ٍّت ؟ -

 

4              6            7           8   

 

 ً٘ فئت اٌخال١ِز اٌّسخذسو١ٓ ؟  -

 

 ثببخت :             ِخغ١شة : 

 

 و١ف ٠خُ أخمبء اٌخال١ِز اٌّسخذسو١ٓ ؟  -

 

 حٍمبئ١ب:            االخخ١بس:                 ٔخ١جت حأخشُ٘ فٟ ِبدة ِب : 

 

 ؟  اٌذعُِب ٟ٘ األٔشطت )أٚ اٌّٛاد( اٌّسخٙذفت فٟ حظض  -

 

 اٌٍغت اٌعشب١ت:             اٌخشب١ت اٌع١ٍّت ٚ اٌخىٌٕٛٛج١ت:  اٌش٠بض١بث:           

 

 ؟ اٌذعُ ً٘ ٠حك ٌألسخبر أْ ٠خخٍٝ عٓ حظت  -

 

 ال:   ٔعُ:          
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 ؟  اٌذعُأُثٕبء حظت ً٘ ٕ٘بن ِشبوً حعخشضه  -

 

 ٔعُ:                 ال:             حذد٘ب حسب أ١ّ٘خٙب : 

 

 وبف١ت ٌّعبٌجت إٌمض اٌّٛجٛد عٓ اٌّخع١ٍّٓ؟  اٌذعًُ٘ حشٜ أْ حظض  -

 

 ٔعُ:            ال: 

 

 ً٘ حشٜ أْ اٌذسٚس اٌخظٛط١ت ضشٚس٠ت ؟  -

 

 ٔعُ:            ال: 

 

 ً٘ ٕ٘بن بشٔبِج خبص ببٌذسٚس اٌخظٛط١ت ؟  -

 

 ٔعُ:            ال: 

 

 ِب األوثش ٔفعب :  اٌذعُ ببٌّمبسٔت ِع  -

 

 اٌذسٚس اٌخظٛط١ت:    :                 اٌذعُ حظض 

 

ً٘ حمبَ اٌذسٚس اٌخظٛط١ت فٟ أِبوٓ ِالئّت حخٛفش ف١ٙب اٌششٚط اٌظح١ت ٚ  -

 اٌب١ذاغٛج١ت  ؟ 

 

 ٔعُ:               ال: 

 

 ً٘ ٠ٛجذ عذد ِحذد ٌٍّخع١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠حضشْٚ اٌذسٚس اٌخظٛط١ت ؟  -

 ٔعُ :             ال:  -

 

 ِب ٟ٘ اٌفئت اٌّسخٙذفت ِٓ اٌخال١ِز فٟ اٌذسٚس اٌخظٛط١ت ؟  -

 

 ٌّخفٛل١ٓ:              اٌّخٛسط١ٓ:               اٌضعفبء: ا

 

 ً٘ أطبحج اٌذسٚس اٌخظٛط١ت ِٛضت اٌعظش؟  -

 ٔعُ:              ال: 
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   :المراجع العربية -1
 2004، القاهرة  1إبراهيم مجدي ،قضايا تربوية و تعميمية معاصرة دار النهضة ،الشروق ط-

  83، ص 
،مجمة عالم إبراهيم محمد عبد الحميد محمد ،إتجاهات الرأي العام نحو الدروس الخصوصية -

 . 340-279، ص  11التربية ،العد 
، الكويت ،  1أبوعالم رجاء محمود ،الفروق الفردية و تطبيقاتها التربوية ،دار العموم ،ط -

 . 83، ص  1983
، 2000أورسالن رشيد ،التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعميم ،قصر الكتاب ،الجزائر ، -

 . 120ص 
، 1983اعة و النشر ،بيروت ، èس العام ،الدار الجامعية لمطبأحمد عبد الخالق ،عمم النف-

  84ص 
، ص  1972أحمد كمال وعدلي سميمان ،المدرسة و المجتمع ،مكتبة األنجموالمصرية ،مصر -

48 . 
العمايرة ،محمد حسن ،المشكالت الصفية السموكية التعميمية ، األكاديمية مظاهرها ،أسبابها -

 . 105، ص  2002، عمان  1ط،عالجها ،دار الميسرة ، 
  127،ص 1988،سنة   2الطاهر سعد اهلل ،عالقة القدرة عمى التعمم اإلبتكاري بتحصيل ،ط-
، ص 1995،مصر ، 2بركات خميفة ،اإلختبارات و المقاييس الطمبية ،دار مصر لمطباعة ،ط-

143 . 
اسي ،ديوان بودخيمي موالي محمد ،نطق التحفيز المختمفة و عالقتها بالتحصيل الدر -

 . 60، ص  2004المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،
بن عيسى حسينات ،إستراتيجية التقويم و الدعم في المجال التربوي التعميمي ،صحيفة الثقافية -

 .2006سياسية ، 
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،الجزائر ،جمعية اإلصالح  1تعوينات عمي ،التقويم التربوي في المدرسة الجزائرية ،ط -
 .  339، ص  1993،اإلجتماعي و التربوي 

حثروي محمد صالح ،نموذج التدريس الهادف أسسه و تطبيقاته ،دار الهدى ،الجزائر -
 . 112، ص  1999،
سامي ممحم ،القياس و التقويم في التربية و عمم النفس ،دار المسيرة لمنشر و التوزيع و -

 . 53، ص 2000الطباعة ،عمان ،
 4سها و تنظيمها و تقييم أثرها ،مكتبة مصر ، طعبد المطيف فؤاد إبراهيم ،المناهج ،أس-

 .  610، 609،مصر ، ص 
 . 370،مصر ، ص  1عبد العزيز صالحي ،التربية الجديدة ،دار المعرفة ، ط -
العالي الحسماني ،عمم النفس و تطبيقاتها اإلجتماعية و التربوية ،الدار العربية لمعموم ،ط  عبد-
 . 396، ص  1994،بيروت ،  1
الرحمن العيساوي ،عمم النفس بين النظرية و التطبيقي ،دار النهضة العربية لمطباعة و عبد -

 . 98النشر ،بيروت ، ص 
عبد القادر امير و اسماعيل ألمان : المعالجة البيداغوجية ،درس تكويني ،الديوان الوطني -

 .  09، ص  2008لمتعمم و التكوين عند بعد ،
 .  22، ص  2001،بيروت ، 1عقل أنور ،نحو التقديم األفضل ،دار النهضة العربية ،ط -
، ص  1997، القاهرة ،  2عمار حامد ،دراسات في تنظيم التربوي ،دار العربية لمكتاب ، ط -

177 . 
،القاهرة ،  1غزال عبد الفتاح ،دراسات في عمم النفس الكمينيكي ،المشكالت السموكية ،ط-

 . 15بية و مؤسسة جورس ،ص مؤسسة ط
،عالم الكتب  4فكري حسين ريات التدريس:أهدافه ،أسسه ،أساليبه ،تقويم نتائجه ،تطبيقاته ،ط-

 . 141، ص  1999،القاهرة ،مصر 
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دروس الخصوصية ،مدى إنتشار الظاهرة ووضعها ،المجمة العممية لممعهد الفرشان لويزة ،-
 . 7، ص  2010الوطني لمبحث في التربية ،الجزائر ، 

لمباركية نوار ،الدروس الخصوصية عمى سؤال البيداغوجي،الشروق )الصحيفة اليومية ( -
 . 2006مارس  12- 10، ص  1632العدد 

  12، ص  1983محمد يحي زكرياء ،عمم النفس التربوي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ، -
 . 200، ص  1996،القاهرة ، 2محمد هورش ،إستراتيجية الدعم التربوي ،ط-
ناصر الدين زيدي ،الدروس الخصوصية ،سمبياتها و إيجابياتها ،المجمة العممية لممعهد -

  7، ص  2010الوطني لمبحث في التربية الجزائرية 
  98ناجح مخموف ،المعمم في قاعة التدريس ،مكتبة أحد ربيع الزهرة ، ص -
بتدائية األولى أسبابها و طرق ية في الصفوف اإلئهدنات أوجيف ،الطفل و مشكالته القرا-

 . 26، ص  2001،عمان ، 3عالجها ،دار مجدالوي،ط 
 المراجع المترجمة : -2
 2كاكالر هو عين ،عمم النفس المدرسي ،تعريب شاهين فؤاد ،عويدات لمنشر و الطباعة ،ط -

 . 20، ص  1999،بيروت 
 ،مكتبة األنجموبريسي بوراب ،ترجمة سامي ناشد ،إدارة المؤسسة الثانوية الحديثة في أمريكا -

 . 230، ص  1965المصرية ،القاهرة ،
كاكالر هو غيث ،عمم النفس المدرسي ، تعريب شاهين فؤاد ،عويدات لمنشر و الطباعة ، ط -
 . 20، ص  1999،بيروت ، 2
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الفرابي ،"معجم عموم التربية ،مصطمحات بيداغوجية و الديداكتيك " ،ط المطيف  عبد -

 . 1994سنة  03
 2فاخر عاقل ،معجم عمم النفس "اإلنجميزي ،الفرنسي ،عربي " دار الماليين ،ط  -

  106، ص 1991،بيروت 
فرح عبد القادر طه ،معجم عمم النفس و التحميل النفسي ،دار النهضة العربية لمطباعة  -

 . 93، ص 1980النشر ، بيروت ، و 
 مواقع األنترنيت : -4
 – 2،الجزائر ص  08/12/2000المؤرخ في  1908الدروس المحروسة ،منشور وزاري رقم -
 موقع األنترنيت: ورد في 4

  htt://www-alhewer.org/debait/chow/art/15/04/2010/20/30 
،  43،  2002لموثائث التربوية ،العدد دراسات تربوية ،اإلستدراك المدرسي ،المركز الوطني -

 ورد في موقع أنترنيت  9ص 
httpp://loyoum-jeeran.com/archive/2008/1/452940-htmi/28/01/2008 

09 :42  
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 الكلمات المفتاحية

التحصٌل  –الدراسً  –التربوي  –حصص  –الدعم  –التعلٌم   

 

 الملخص 

أردنا من خالل هذا البحث إبراز القٌمة التربوٌة والبٌداغوجٌة     

لحصص الدعم التربوي باعتبارها الحصص الوحٌدة التً تقرب من 

المسافة الموجودة بٌن التالمٌذ وتساعد على تكافؤ معلوماتهم وكفاءاتهم 

ولكن حصص الدعم التربوي وبالرغم من أهمٌتها  ،العلمٌة والسلوكٌة

فً حٌاة التلمٌذ إال أنها مازالت مهمشة من طرف المربً  وضرورٌتها

والتلمٌذ والمجتمع بصفة عامة . فالكل ٌنظر إلى حصص الدعم التربوي 

على أنها مجرد ترمٌم لمعلومات التلمٌذ ولٌست نشاط تربوي ٌدخل فً 

الحجم الساعً األسبوعً للمعلم ٌقوم به باعتباره حق لبعض التالمٌذ مما 

فواقع حصص الدعم  ،عجزا ظرفٌا على مساٌرة البرنامج  ٌالحظ علٌهم

الٌوم واقع أي حصة عادٌة تطبق أحٌانا بطرٌقة ارتجالٌة دون التخطٌط له 

ودون مراعاة ما هو موجود فً البرنامج وهذا خطأ ألن هذه الحصص 

نشاط تعلٌمً ٌعتمد على معاٌٌر دقٌقة فً تطبٌقه كما انه ٌحتاج إلى توفٌر 

 إلنجاحه .      شروط أساسٌة
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