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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 " قل اعملوا فيسرى هللا عملكم و رسوله و المؤمنون ".

 صدق هللا العظيم                                                         

واضع إلى الوالد العزيز أطال هللا في عمره الذي تعب جهدي المتأهدي ثمرة  

 الكثير من أجل تربيتنا و تعليمنا القيم و المبادئ.

إلى والدتي أطال هللا في عمرها وشفاها من كل داء و سقم التي سهرت الليالي 

 ألجلنا من أجل إسعادنا.

 ةابن إلى أخي كريم و زوجته خيرة و أختي أمال و عائشة و حليمة و ال أنسى

أخي الصغير " قمر أماني " و كل عائلة حسوني من عمات و أعمام و أوالدهم 

 .عمتي " سهام " و " فاطمة " و خطيبي  بالذكر ابنة و ال أنسى

إلى صديقات دربي " رفيقة " و " إيمان " و "رانية"، "منصورية" ، 

 "حليمة".

 و إلى قسم العلوم االجتماعية خاصة قسم علم االجتماع.

 

 

 ....نــــوال                                                            



 

 

قال هللا تعالى : " رب أورعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن          

 أعمل صالًحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين."

 (19سورة النمل: اآلية ) 

بداية الشكر و الحمد هلل على أن أعاننا على إنهاء هذا العمل المتواضع كما في ال        

يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الذي تشرفت بموافقته لإلشراف على هذا 

البحث، األستاذة " حيرش أمال ليلى " التي منحتني فرصة البحث مع توجيهاته الدقيقة، 

 كون عليه البحث في العلوم االجتماعية.وفهمها العميق لما ينبغي أن ي

ه الدراسة و لو بالكلمة الطيبة كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في إنجاز هذ

ذة التعليم االبتدائي في تاي موسى ليلى " و أسدص بالذكر " زرهوني فايزة" و " سيأخو

 مختلف واليات الوطن.

المناقشة لتشريفهم لي بمناقشة هذا البحث  في األخير أشكر أعضاء لجنةو            

 العلمي.

 .2020و جميع طلبة علم االجتماع التربوي سنة ثانية ماستر دفعة 

 



 دراسةملخص ال
 

 ملخص الدراسة:

 راسب فييذ الـ تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين المعلم و التلم          

يذ أو ح التلمي نجافأن العالقة التربوية بين المعلم و التلميذ هي الحد الفاصل  القسم، باعتبار

 فشله في مستواه الدراسي في المرحلة االبتدائية نظًرا ألهمية هذه العالقة.

سات درا ىـ و قد احتوت دراستنا على جانبين: الجانب النظري و تطرقنا فيه إل         

لتلميذ م و اما هي طبيعة العالقة بين المعلمتمثلة في: تحديد إشكالية البحث ال سابقة،

افة باإلض ميذ؟و هل تختلف نظرة األساتذة فيما بينهم حول هذه الفئة من التالالراسب؟ 

كثر من أء أو إلى الفرضيات المتمثلة في: المعلم في القسم يولي اهتمامه بالتالميذ النجبا

 اهتمامه بالتالميذ الراسبين مكرري السنة.

في ماج االند وفي القسم يشجع التلميذ الراسب من أجل االهتمام بالدراسة ـ المعلم         

 الحصة.

ف ـ كما تطرقنا أيًضا إلى أسباب اختيار الموضوع، أهمية الموضوع، اهدا       

ربة الدراسة االستطالعية، و المقاتحديد مفاهيم البحث،  الموضوع، منهجية البحث،

 السوسيولوجية.

در، تعريف الرسوب، المصطلحات المشابهة ) الفشل، الهتناولنا فيه  الفصل األول:

سباب أسرب، التأخر، التكرار المدرسي، التغيب المدرسي، عدم التكيف الدراسي( ، تال

رسوب عية و اقتصادية(، مظاهر الالرسوب )أسباب ذاتية، أسباب مدرسية، أسباب اجتما

 لية(.السلوكية، المظاهر العقلية، المظاهر االنفعاالمظاهر االجتماعية، المظاهر )

مفهوم المعلم، خصائص المعلم ) الخصائص الشخصية، المهنية،  جاء فيهالفصل الثاني: 

المعرفية، الجسمية، االجتماعية، العقلية، العاطفية(، مهام المعلم، تعريف التلميذ، خصائص 

كي، الخصائص الجسدية، خصائص التلميذ ) خصائص النمو الحسي، النمو العضلي الحر

بين المعلم و التلميذ، تعريفها النمو االنفعالي، خصائص النمو االجتماعي(، العالقة التربوية 

 العالقة التربوية التسلطية(. –وأنواعها )العالقة التربوية الديمقراطية 
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ها عرض ن بينمتناولنا فيه العديد من النتائج مروًرا بالعديد من الخطوات  الفصل الثالث:

ئمة ة، قاالمقابالت و تحليل النتائج و مناقشة الفرضيات في الدراسة ثم الخاتمة العام

 المراجع و المالحق.

 الكلمات المفتاحية:

  العالقة التربوية –المعلم  –التلميذ  –الرسوب                      
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 مقدمة عامة:           ـ 1

ن أمنطلق  لك منتولي المجتمعات على كافة أشكالها اهتماًما و رعاية بالتعليم و ذ          

ادية التعليم هو أساس تقدم األمم و معيار تفوقها في مجاالت االجتماعية و االقتص

أسس  لهما والسياسية، و باعتبار أن التربية و التعليم حلقتان ال يمكن الفصل بينهما و

 من أجل النهوض بها و تطويرها.تقومان عليها 

 عتبارهاته باـ إن المدرسة هي الوسط الذي يتلقى فيه التلميذ المعرفة و صقل شخصي        

ة في المؤسسة التربوية األولى بعد األسرة حيث تعد على أنها احدى الهيئات الرسمي

ي شتى تهم فمهاراالمجتمع و التي تتولى وظيفة تنشئة األبناء و العمل على رفع قدراتهم و 

ة إلنسانيقيم االمجاالت، فهي تعمل إلى جانب األسرة في التنشئة االجتماعية للفرد و زرع ال

 له.   

اصة في سوب خـ و من بين المشاكل التربوية التي تهدد النظام التربوي مشكلة الر         

ياته يط لحو التخطالمدرسة باعتبارها المؤسسة األولى التي يتلقى فيها التلميذ التعليم 

شغلت  ًرا والمستقبلية، و التي أصبحت هذه المشكلة من المشكالت التي القت اهتماًما كبي

 كثير منال البحيًزا من تفكير علماء االجتماع و التربية و علم النفس و التي الزالت تشغل 

ماعية اجت ةالمعلمين و اآلباء و التالميذ و العاملين في قطاع التربية، باعتبارها ظاهر

نتشرة هرة موتربوية ال تقتصر على البيئة أو المجتمع الذي يعيش فيه الفرد و إنما هي ظا

ية في جميع المجتمعات و ذلك بسبب الفروق الفردية للدارسين و األوضاع االجتماع

 واالقتصادية التي يعيشها الدارس و غيرها من األمور.    

اهر ن الظومحاليا يواجه ظاهرة الرسوب باعتبارها ـ إن النظام التعليمي الجزائري       

 له.أشكا الخطيرة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة على التلميذ و المجتمع بأبعاده و مختلف

ـ و بالنسبة لهذا النظام التعليمي فالرسوب و نتائجه يقلل من كفاءة النظام التعليمي       

محاولة تحديدها فهو سيؤدي إلى تبديد ويعيق تحقيقه ألهدافه المرجوة الحصول عليها و 

جزء كبير من الموارد البشرية و المادية في قطاع التربية و التعليم، و لقد اهتمت الكثير 
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من الدراسات بالبحث عن المشكالت المسببة لهذه الظاهرة و العوامل التي تساعد على 

امل نفسية و تربوية ظهورها فبعض هذه العوامل يصنفها علماء إلى عوامل اجتماعية و عو

و حتى صحية و بعضها عوامل مدرسية، كلها تساهم بشكل أو بآخر من عملية استفحال 

 منه الظاهرة و انتشارها بشكل يستدعي البحث و التنقيب عنها. 

خرى ي األـ و حتى عالقة األساتذة على اختالف مستوياتهم حول التلميذ الراسب ه       

 .اداتهينة بتباين شخصية األستاذ و طبعه و قيمته و اعتقتأخذ أبعاًدا كثيرة و متبا

يذ لتالماـ ففي الوقت الذي يرى فيه بعض األساتذة أن التلميذ الراسب كغيره من       

ك فئة ، هنااآلخرين يحتاج إلى فرصة أو أكثر إلثبات ذاته و االقتراب من النجاح المدرسي

 لتلميذ الراسب.أخرى من األساتذة من يضبط موقفًا معاديًا ل

ذلك  واعية ـ لذلك وجدنا أن الوقت أصبح مواتيًا إلقامة مثل هذه الدراسات االجتم      

 ة، لذلكلعالقبغرض معرفة نوعية العالقة بين األستاذ و التلميذ الراسب، و ما طبيعة هذه ا

 قمنا بتقسيم المذكرة إلى:

 لسابقة،اراسات راسة والتي تضمن الدتطرقنا فيه إلى مقدمة عامة للدالجانب المنهجي:      

همية و إشكالية الدراسة و صياغة فراضيتها والتطرق إلى أسباب اختيار الموضوع و أ

 بحث.الموضوع و أهداف الموضوع و القيام بالدراسة االستطالعية و تحديد مفاهيم ال

لمدرسي، اتناولنا فيه تعريف الرسوب، المصطلحات المشابهة للرسوب  :األولالفصل      

 العوامل المؤدية للرسوب المدرسي، مظاهر الرسوب المدرسي و خالصة الفصل.

لميذ مفهوم الت جاء فيه مفهوم المعلم، خصائص المعلم و مهام المعلم، و: انيالفصل الث     

ا ثم نواعهأخصائص التلميذ، وكذلك العالقة التربوية بين المعلم و تلميذ تعريفها و ذكر 

 خالصة الفصل.

وقد اشتمل على الجانب الميداني و تمثل في عرض و تحليل مقابالت  الثالث:الفصل     

كما تطرقنا فيه إلى عرض أسئلة دليل المقابلة و تحليلها و هذا من أجل معرفة  المبحوثين
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مدى تحقق فرضية الدراسة و عرض و مناقشة الفرضيات إضافة إلى ذلك خاتمة عامة، 

     ق.قائمة المراجع و المالح
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 ـ الدراسات السابقة: 2

درسي " الرسوب المتحت عنوان  2012/2013بلعباس فضيلة دراسة  الدراسة األولى:

 /2009، 2005/2006ل فترة في التعليم المتوسط و الثانوي في بلدية وهران خال

ط د التالميذ في التعليم المتوسحيث هدفت الدراسة إلى معرفة تطور أعدا ،"2010

بلدية لانوي الثانوي و كذا معدل تمدرس هذه الفئة و تحليل نتائج التعليم المتوسط و الثو

لوصفي اثانوية كما استعملت المنهج  27متوسطة و  51وهران، و قد شملت عينة الدراسة 

 لمعطياتجمع او ذلك لمالئمة وطبيعة مشكلة الدراسة، كما تم اعتماد على االستبيان كأداة ل

 ذه الدراسة:و قد أظهرت ه

 ث.اإلناأ ـ عدد اإلعادة للسنة الدراسية للمرة الثالثة مرتفعة عند الذكور مقارنة ب

 نسبة النجاح مرتفعة عند اإلناث مقارنة بالذكور.ب ـ 

 ج ـ الرسوب المدرسي في غالب األحيان يكون بداية للتسرب الدراسي.

 د ـ الرسوب المدرسي له انعكاسات على األسرة و المجتمع.

رسالته العلمية، و كلما و االنخفاض في التأطير يؤثر على األستاذ في أداء هـ ـ االرتفاع 

كان عدد الطالب في القسم مرتفع كلما صعب على األستاذ مراقبتهم و توجيههم و ايصال 

   1المعلومات إليهم.

 الدراسة الثانية: 

عالقته باألًصل " الرسوب المدرسي و بعنوان  2018 كوثر بيتر دراسة        

هدفت الدراسة إلى معرفة  االجتماعي لدى تالميذ الراسبين في السنة الرابعة متوسط"،

على أهم شرائح  العالقة بين األصل االجتماعي للتلميذ و الرسوب المدرسي، معرجة

المجتمع و الوسط المدرسي المتمثلة في التلميذ و استعملت المنهج الوصفي باألسلوب 

                                                             
الرسوب المدرسي في التعليم المتوسط و الثانوي في بلدية وهران خالل فترة الدراسية فضيلة بلعباس،  1

 .2013، رسالة ماجستر جامعة السانيا، وهران، 2009/2010، 2005/2006



 مقدمـــــــة عامــــــــة 
 

 

 
5 

تلميذ معيد من كال الجنسين، كما تم استعمال  60تكونت عينة الدراسة من  االرتباطي، و

 االستبيان و المالحظة كأداة للبحث و قد أظهرت الدراسة عن:

 رة.ي لألسوجود عالقة دالة إحصائيا بين الرسوب المدرسي للتلميذ و األصل االجتماعأ ـ 

 1 ل االجتماعي لألسرة.وجود عالقة بين الرسوب المدرسي للتلميذ و الرأسماب ـ 

 الدراسة الثالثة:

رس و التلميذ "العالقة التربوية بين المد بعنوان 2005دراسة محمدي فوزية          

ألعسر التلميذ حقيقة العالقة التربوية بين المدرسين و اهدفت الدراسة إلى تقصي األعسر"، 

اه االتج الدراسية و كذلك معرفة طبيعةباختالف األقدمية في التدريس المادة، األطوار 

دور  السالب أو الموجب لمدرسي األطوار الدراسية الثالثة و محاولة االستطالع حول

ألعاسر الدى  طرائق التدريس و أساليب التقييم في تعزيز أو تهميش طريقة التفكير و التعلم

 03 ومدرس  60الي و معرفة الفروق بين األطوار الدراسية وقد شملت عينة الدراسة حو

لبحث اأعاسر فما فوق بطريقة قصدية، حيث استعملت المنهج الوصفي الذي يالئم موضوع 

 :ة إلىكما تم االعتماد على االستبيان كأداة لجمع المعطيات و قد توصلت هذه الدراس

 م.القس أـ تعزيز االتجاه الموجب نحو التلميذ األعسر بسلوكات ضمن تفاعل الصفي داخل

 الستعانة بوسائل االيضاح و الميراث السمعية و البصرية.ب ـ ا

 ج ـ ال وجود لفروق بين المدرسين الجدد و المدرسين األكثر أقدمية.

  2ال وجود لفروق دالة بين عينة المدرسين باختالف األطوار الدراسية االبتدائية.دـ  

 

 

                                                             
 في سنة الرابعة متوسط،الرسوب المدرسي و عالقته باألصل االجتماعي لدى التالميذ الراسبين كوثر بيتر،  1

 .2018قاصدي مرباح، ورقلة، ماستر، جامعة  مذكرة
 .2005، رسالة ماجستر ، جامعة ورقلة، العالقة التربوية بين المدرس و التلميذ األعسرمحمدي فوزية،  2
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 الدراسة الرابعة: 

ين األستاذ بالتفاعل تحت عنوان " 2016يوسف بن نور مختار و بن نونة دراسة          

 .و التلميذ داخل القسم و تأثيره على التحصيل الدراسي ببلدية عشعاشة "

تلميذ اد الحيث هدفت الدراسة إلى التعرف على إبراز مدى أهمية األستاذ في إعد         

اصل بين على مدى التكامل و التوالوقوف القادمة، و كذا  اآلنيةفي المراحل الدراسية 

ي فألستاذ ذ و ااألستاذ و التلميذ و الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها كل من التلمي

ع مماشى عملية التفاعل داخل الصف، وقد شملت الدراسة استخدام المنهج الكيفي كونه يت

راد لمعطيات المبحث لجمع المعلومات و اموضوع البحث و استخدام المقابلة كتقنية  

 الوصول إليها، و قد أظهرت هذه الدراسة:

 تلميذـ وجود ثالث عناصر أساسية للتفاعل لكي يكون تفاعل ايجابي بين األستاذ و ال

 والمتمثلة في المعاملة الحسنة من طرف األستاذ التلميذ.

  1ـ مبدأ التعليم و التعلم و االتصال الجيد بين المعلم و المتعلم داخل الصف.

 الدراسة الخامسة:

ق لمتعلم المراه" العالقة التربوية بين المعلم وابعنوان  2002بخوش المية  دراسة      

باحثة ذه الحيث انطلقت هوانعكاساتها على التحصيل الدراسي من وجهة نظر التالميذ" 

م المتعل علم ومن السؤال الرئيسي و المتمثل في : هل تؤثر طبيعة العالقة التربوية بين الم

 المراهق على التحصيل الدراسي للمتعلم؟

ـ و هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية العالقة بين المعلم و المتعلم المراهق لتحسين      

المستوى الدراسي للمتعلم و ذلك من خالل معرفة طبيعة العالقة التربوية التي تربط فعال 

قة اإليجابية و العالقة السلبية بين المعلم المعلم و المتعلم المراهق و معرفة مدى تأثير العال

 790و المتعلم المراهق على التحصيل الدراسي للمتعلم، و قد شملت عينة الدراسة حوالي 

                                                             
، مذكرة على التفصيل الدراسي التفاعل بين األستاذ و التلميذ داخل القسم و تأثيرهبن نور مختار و بن نونة يوسف،  1

 .2016ر، جامعة مستغانم، ماست
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منهج المسح بالعينة الذي يالئم موضوع البحث، كما ميذ بطريقة قصدية، حيث استعملت تل

 ع المعطيات.تم االعتماد على تقنية االستبيان و المقابلة كتقنيات لجم

 ـ وقد توصلت الدراسة إلى:       

حوار يز بالالمتعلم المراهق ايجابية تتم نت العالقة التربوية بين المعلم وكلما كاأ ـ 

ذلك  لما أثركطرفين و اهتمام المعلم بالمتعلم و التفهم بين الواالحترام و التقدير و االهتمام 

م المتعل ومعلم عالقة التربوية االيجابية بين الايجابيا على التحصيل الدراسي للمتعلم، فال

 المراهق تؤثر ايجابًا على التحصيل الدراسي للمتعلم.

يز بعدم الحوار ب ـ كلما كانت العالقة التربوية بين المعلم و المتعلم المراهق ايجابية تتم

و الرمزي  تقدير و عدم اكتراث المعلم بالمتعلم و استخدامه للعنف الماديواالحترام و الال

 1كلما أثر ذلك سلبًا على التحصيل الدراسي للمتعلم.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
العالقة التربوية بين المعلم و المتعلم المراهق و انعكاساتها على التحصيل الدراسي من وجهة نظر بخوش المية،  1

 .2002وري، قسنطينة، الجزائر، ، رسالة ماجستر، جامعة منتالتالميذ
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 ـ اإلشكاليــــــة: 3

مية عليم أهو على أساسها يكتسب الت مجتمعنامسألة التربية مسألة مهمة في  ـ تعتبر     

لنواحي ميع اكبرى التي تجعله أحد أهم القطاعات التي تولي لها الدولة أهمية بالغة، في ج

ة الهائل بشريةسواًء من خالل الميزانية التي ترصدها للتعليم سنويًا أو من خالل الطاقة ال

لتي اع كل هذه الطاقات التي يضمها القطاع التربوي في المؤسسات التعليمية، لكن م

ن مقطاع و ذا التسخرها الدولة لقطاع التربية إال أنها تواجه العديد من المشاكل التي تمس ه

 بين هذه المشاكل ظاهرة الرسوب.

من  ي كثيرفتعتبر ظاهرة الرسوب من أهم المشكالت التي تهدد النظام التربوي ـ إذ       

لتلميذ اة على العالم الثالث، لما لها من أثار سلبيره خاصة في دول يدول العالم، و تعيق س

تحقيق  شل فيوالمجتمع، فكلما تكرر رسوب التلميذ للسنة الدراسية شعر باإلحباط نتيجة الف

النجاح ألن رسوبه يقلل من طموحاته و يضعف من مستوى مشاركته في بناء مجتمع 

ى مستو جة انتاجيته و يضعفمتطور و مزدهر، فالمجتمع الذي يكثر فيه الراسبون تقل در

عتمد لتي يااقتصاده، ألن الطاقة البشرية أو المورد البشري يفتقد إلى مقومات الرئيسية 

 عليها أي مجتمع.

نه أن ث يمكـ و اعتبار أن المعلم هو أساس العملية التربوية في الوسط التربوي حي      

يث نجد ذ، بحخالل معاملته للتلمي يكون كأحد األسباب في نجاح التلميذ أو رسوبه و هذا من

شجيع والت ل أسلوب التحفيزي تعامله مع التلميذ فمنهم من يفضلدى كل معلم طريقة خاصة ف

أسرة  ته معو يجد فيها حالً للحد من رسوب التالميذ و تحسين نفسيتهم و محاولة ربط عالق

خر آتماد أسلوب التلميذ ليكون هناك اتصال للوصول إلى تحقيق الهدف المطلوب أو اع

مل مع لمستعيركز فيه على الشدة و الحزم كل من منطلق تفكيره و إيمانه بنجاعة األسلوب ا

 هذه الفئة من التالميذ.

هذه  استناـ و من خالل ما سبق و باالطالع على الدراسات السابقة جاءت اشكالية در     

 لتسلط الضوء على التساؤل التالي:
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ساتذة ف نظرة األالقة بين المعلم و التلميذ الراسب؟ و هل تختلـ ما هي طبيعة الع      

 فيما بينهم حول هذه الفئة من التالميذ؟

 الفرضيات:   ـ 4

ميذ التالأكثر من اهتمامه ب ولي اهتمامه بالتالميذ النجباءـ المعلم في القسم ي1

 الراسبين مكرري السنة.

ماج في الندفي القسم يشجع التلميذ الراسب من أجل االهتمام بالدراسة و ا ـ المعلم2

 الحصة.

     أسباب اختيار الموضوع: ـ 5

 إن األسباب التي دفعتنا للقيام باختيار هذا الموضوع هي:

تم كل مهفي تصميم اختصاص علم االجتماع التربوي كونه حديث الساعة بالنسبة ل ـ يدخل1

 في المجال التربوي.

 ـ تفشي ظاهرة الرسوب في الوسط التربوي.2

 ـ التعرف على الطرق المعتمدة في تعامل األساتذة مع التلميذ الراسب.3

 ـ تحديد طبيعة العالقة بين المعلم و التلميذ الراسب.4

 أهداف الدراسة:  ـ6

اف األهد تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق هدفها الرئيسي و مما ينبثق عنه منـ       

 التالية: 

 ـ تحديد طبيعة العالقة بين المعلم و التلميذ الراسب في القسم.1

 ـ إثراء مكتبتنا لتغطية النقص الموجود في مثل هذه البحوث.2
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 االجتماع التربوي. ـ دعم األبحاث الخاصة بميدان علم3

 ـ التعريف بالرسوب و أسبابه. 4

 أهمية الدراسة: ـ 7

ظواهر إن أهمية أي بحث علمي أو دراسة ترتبط بما يقدمه الباحث من تشخيص لل      

 االجتماعية المطروحة و تتجلى أهمية الدراسة فيما يلي: 

م ضح أهومات التي توـ تتمثل في إثراء المكتبة بكم من النتائج و التوصيات و المعل1

 العالقات التي تكون بين األستاذ و التلميذ الراسب.

رضية ألهم  ـ جعل لهذه الدراسة أهمية للباحثين الالحقين في مجال التربوي كإضافة نقدم2

 معلوماتية سهلة و تجربة فكرية علمية و مصدر علمي نافع.

 لراسب.تلميذ ايقوم به المعلم مع الاستقصاء و محاولة االطالع على طبيعة التعامل الذي ـ 3

عة هذه ي طبيفـ تحديد العالقة بين المعلم و التلميذ الراسب في القسم، مع رصد االختالف 4

 العالقة من أستاذ آلخر.

 ـ منهجية البحث:8

 ـ المنهج المستخدم:1ـ8

واع اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الكيفي، فالبحث الكيفي يعتبر احدى أن       

البحوث التي يتم اللجوء إليها في سبيل الحصول على فهم متعمق و وصف شمولي للظاهرة 

 1المدروسة، كما أنه يبحث في طبيعة الظاهرة الجوهرية للظواهر كما هي في الواقع.

ـ و يعرف على أنه عملية تحقيق للفهم، مستندة على التقاليد المتميزة لمنهج البحث         

قوم بالكشف عن مشكلة اجتماعية أو إنسانية. و يقوم الباحث ببناء صورة العلمي التي ت
                                                             

، ص 2003، د .ب ، 1 ، دار عالم للكتب، طالبحث العلمي في العلوم االجتماعيةمناهج ابراهيم عبد الرحمن رجب،  1

69. 
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معقدة و شمولية و يحلل الكلمات، و يضع تقريًرا يفصل فيه و جهات نظر المرشدين تم 

 1يقوم بإجراء الدراسة في الموقف الطبيعي.

 ـ تقنيات البحث:2ـ8

مع أدوات جمع البيانات باختالف مواضيع الدراسة فنجاح عملية ج تختلف        

قيقة دتائج المعطيات تعود إلى مدى فعالية األدوات المستخدمة ألنها تساهم في إعطاء الن

 ة:لتاليوتكشف عن أسباب الظاهرة و بناًء على هذا اعتمدنا في دراستنا على التقنية ا

يذ التلم طبيعة العالقة بين المعلم و"دور حول ـ استخدمنا في موضوعنا الذي ي        

كون أن هذه  الراسب في القسم " تقنية المقابلة لكون دراستنا هذه عبارة عن دراسة كيفية،

 بحثنا هذا.التقنية تتالئم مع موضوع 

ـ فالمقابلة تعتبر من أهم تقنيات جمع المعطيات في البحوث العلمية كونها أكثر         

خداًما في الحصول على المعلومات الضرورية ألي بحث كان، كما تعتبر شيوًعا و است

المقابلة على أنها " قيام الباحث بزيارة المبحوثين في بيوتهم أو مكان عملهم من أجل 

   2. "الحصول منهم على معلومات يعتقد الباحث بأن المبحوثين يتوفرون عليها

على أنها عبارة عن استبانة شفوية يقوم من خاللها  ربحي مصطفىيعرفها ـ كما        

الباحث بجمع معلومات بطريقة شفوية مباشرة من المفحوص، و الفرق بين المقابلة 

واالستبانة يمكن في أن المفحوص هو الذي يكتب اإلجابة على األسئلة بينما الباحث يكتب 

  3بنفسه إجابات المبحوث في المقابلة.

 

 

                                                             
، عمان، 1 ، دار الشروق للنشر و التوزيع، طأساليب البحث العلمي و التحليل اإلحصائيعبد الحميد البلداوي،  1

 .26، ص 2007
 .265، ص 2009، عمان، 1الشروق، ط  ، دارالمنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم االجتماعيةابراهيم أبراش،  2
 .199، ص 2013، عمان، 5، دار الصفاء للنشر، ط أساليب البحث العلميربحي مصطفى عليان، عثمان محمد،  3
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 : مجتمع البحثـ 8-3

تعتبر مرحلة تحديد مجتمع البحث هي من أهم الخطوات المنهجية في البحوث       

االجتماعية، و هي تتطلب من الباحث دقة بالغة حيث يتوقف عليها إجراء البحث وتصميمه 

نتائجه، فمجتمع البحث هو جميع األفراد و األشخاص الذين يكونون موضوع و كفاءة 

  1مشكلة البحث.

كل بحث يتطلب استخدام عينة مختلفة من أجل الحصول على نتائج دقيقة  ـ في      

وواضحة، حيث أنها تعتبر صورة مصغرة عن مجتمع البحث الذي تم العمل عليه، وتعرف 

  2العينة على " أنها مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معين".

ينة عمال عيحتاج إلى استـ اعتمدنا في بحثنا هذا على عينة قصدية كون أن كل بحث       

 أساتذةومن العائلة من أجل الوصول إلى نتائج و التي تمثلت في مجموعة من اإلداريين 

 التعليم االبتدائي من مختلف واليات الوطن:

تغانم، س، مسبلعباسيدي ) الجزائر العاصمة، باتنة، عنابة، بسكرة، المسيلة، وهران، 

 سطيف، قالمة(.

 

 

 

 

 

 
                                                             

، 6ط  دار الفكر للنشر و التوزيع،،البحث العلمي أساسياته النظرية و ممارسته العلميةعبيدات، ذوقان و آخرون ،  1

 .94، ص 1998عمان، 
، 2، دار القصبة للنشر، ط ترجمة صحراوي  ، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية موريس انجرس، 2

 .301، ص 2006الجزائر ، 
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 البحث:  مجاالت -8-4

 ني:أـ المجال الزما

إلى  أفريل 11يخ لقد تم إجراء المقابلة خالل مدة زمنية قدرت بـ : ابتداء من تار         

 جوان. 07غاية 

 ب ـ المجال المكاني:

قع نولوجية" موتم إجراء المقابلة عن طريق وضع منشور عبر وسائل التك         

ب شها الجزائر بسبيللظروف الصحية التي تعنظرا )فيسبوك( "  التواصل االجتماعي

لوطن، اأساتذة من مختلف واليات "، و تمت هذه المقابلة مع 19رونا " كوفيد وجائحة ك

ئلة سأذلك من خالل طرح مجموعة من أسئلة المقابلة على المبحوثين عن طريق إرسال و

ات عن إجاب إَما إجابات مكتوبة أو دليل المقابلة على شكل صور و كانت إجابات المبحوثين

قرتها أالتي  بسبب غلق المدارس و انتهاء المواسم الدراسيةطريق الهاتف النقال، و كل هذا 

 الحجر الصحي. نتيجةالدولة 

 ج ـ المجال البشري: 

 10اريين و إد 10فرد،  20إداريين و أساتذة، حيث أن عددهم اإلجمالي تمثلت في          

 ذلك من مختلف واليات الوطن و مختلف الجنسين )أنثى ، ذكر(. أساتذة وكان
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 ـ تحديد مفاهيم الدراسة:9

 ـ الرسوب: 9-1

يعرف بأنه االفتقار إلى النجاح عند بعض التالميذ في إنجاز أو أـ مفهوم الرسوب:   

 إتمام الواجب الدراسي سواء كان إنجاز وحدة صغيرة كمشروع فردي، أو عند إنجاز وحدة

كبيرة كالعمل في المدرسة في موضوع أوصف، و هو يتضمن غالبًا عدم تحقيق انتقال 

  1التلميذ إلى صف أعلى.

 ب ـ التعريف اإلجرائي: 

م عدمتحانات وسها بسبب إخفاقه في اال: هو إعادة التلميذ للسنة نفالرسوب المدرسي        

لقيه تقسم و األعلى و البقاء في نفس القدرته على تحصيل ما يكفيه من نقاط لينتقل للقسم 

 نفس برامج السنة الماضية.

 العالقة التربوية:  -9-2

التالميذ ي المتخصص وهي مجموعة العالقات االنسانية التي تنشأ بين المرب أـ مفهومها: 

بأنها تندرج من عالقات بدائية بسيطة في المجموعة، و هذه العالقات هي عالقات تتصف 

أكثر دينامية، و تحدد هذه العالقات، الكيفية التي يتم فيها تدخل المربي في إلى عالقات 

    2العملية التربوية.

     ب :التعريف اإلجرائي: 

ا بين متتم  بط بين المعلم و المتعلم و أيضاالقة التربوية هي عالقة شاملة ترالع       

 األساتذة و اإلداريين و المدراء في المؤسسة التربوية.

                                                             
، دار الذاكرة أسباب انخفاض التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة العراقالعكايشي بشرى أحمد، الزبيدي كامل،  1

 .36، ص 2005، العراق، 1للنشر، ط 
، بدون تاريخ، ص 1، دار عز الدين للنشر و طباعة، ط التأهيل النفسي و االجتماعي للطفل و المراهقزيعور، محمد  2

162. 
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 مفهوم المعلم:  -9-3

 1يعرف المعلم على أنه صانع التدريس و أداته التنفيذية التقليدية الرئيسية. أ ـ

 ب ـ التعريف اإلجرائي: 

نهضة  يعد المعلم العنصر األساسي في العملية التربوية، فهو الذي يسعى إلى       

 للطالب.المجتمع بالتعاون مع المدرسة و هو المرشد و الموجه األمثل 

 مفهوم التلميذ:  -9-4

 2أو الثانوي. لمتوسطنعني بالتلميذ المزاول للتعليم االبتدائي أو اأ ـ 

 ب ـ التعريف اإلجرائي:

إلى  سنوات 6التلميذ هو الطفل الذي يدرس في المرحلة االبتدائية يتراوح عمره من        

 سنة. 11

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .85، ص 1984، الجزائر، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، ط كفاية التدريسقياس محمد زياد حمدان ،  1
معمقة في علم االجتماع، جامعة قسنطينة،  ، دراسة1، ج دراسة الوضع المدرسي لطالب الثانويةمحمد برغوثي،  2

 .7، ص 1985
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 الدراسة االستطالعية: ـ 10

ية طوة أولخونها كـ تعتبر الدراسة االستطالعية نقطة بداية لعمل األبحاث العلمية،           

ن علقليلة الومات عندما يمتلك الباحث المعرفة البسيطة و المعو مبدئية مهمة جًدا القيام بها 

 ة.عيستطالة االالمشكلة البحثية و ال يستطيع تحديدها بشكل دقيق فإنه يلجأ الستخدام الدراس

مبحوثين  (06ـ  ولقد اعتمدنا على إقامة دراسة استطالعية بسيطة شملت ستة )          

ت عديالمن مختلف الجنسين، حيث قمنا بطرح مجموعة من األسئلة عليهم و قمنا ببعض الت

ع م ئمفيما يخص بعض األسئلة التي رأينا أنها غير مناسبة في طريقة الطرح، حتى تتال

 م.رونا التي ألمت بالجزائر و دول العالوطبيعة موضوعنا، و كل هذا قبل جائحة ك
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 المقاربة السوسيولوجية:ـ 11

يسعى كل باحث في تناوله لموضوع بحث سوسيولوجي إلى وضع بحثه ضمن          

 مقاربة سوسيولوجية تعكس صورة لموضوع بحثه بدقة و موضوعية.

استنا ع درتهتم بموضو يمكن أن نلخص مقاربة النظرية التي ـ و انطالقًا من هذا         

مع المجت الصغرى فهي تدرس األفراد في األنساقالتي تهتم بتحليل  التفاعلية الرمزية

 وحداتومفهومهم عن المواقف و المعاني و األدوار وأنماط التفاعل، و غير ذلك من ال

 االجتماعية الصغرى.

في  الرموز و المعانية الرمزية حول مفهومين أساسين هما: و يدور فكر التفاعليـ        

المتفاعل، و تشير التفاعلية الرمزية إلى معنى الرموز على  ضوء صورة معينة للمجتمع

اعتبار أنها القدرة التي تمتلكها الكائنات االنسانية للتعبير عن األفكار باستخدام الرموز في 

 تشارلز كوليممثلي التفاعلية الرمزية  البعض، و من أبرزتعامالتهم مع بعضهم 

 Ch.cooley جورج هربت ميد  وG.H.Mead   هربت بلومرو H.Blumer. 1     

معرفة  وراسة ـ و استنادا على هذا فإننا سنحاول في دراستنا هذه التطرق إلى د           

 يةة الرمزاعليالتفطبيعة العالقة بين المعلم و التلميذ الراسب في القسم، و قد اعتمدنا على 

وث ان حدكنظرية لكون أن المعاملة و التفاعل يبدأ داخل النظام التعليمي من الفصل مك

، المعلم ميذ والفعل االجتماعي، فالعالقة و التفاعل و التعامل في الفصل الدراسي مع التال

 فشالً و أهي عالقة حاسمة حيث يتفاعل التالميذ مع المدرس ليحققوا في النهاية نجاًحا 

 تعليميًا.

 

 

                                                             
ص  - ، دار غريب للنشر، القاهرة، صالمعاصرة في علم االجتماعالنظرية طلعت ابراهيم، كمال عبد الحميد زيات،  1

199- 120. 
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 تمهيـــــــــــد:

ل يع دويعتبر الرسوب المدرسي ظاهرة عامة مرافقة لكل األنظمة التعليمية في جم      

عقدة موامل عن عدة عباعتبارها ظاهرة عالمية تمس القطاع التعليمي حيث أنها تنتج  العالم،

، ا مشكلةتبارهباعمنها ما يرتبط بالتلميذ و البيئة المدرسية وكذلك المناهج، فظاهرة الرسوب 

باب يد أسالقت الكثير من االهتمام من العلماء و الباحثين في مجال التربية من أجل تحد

وعوامل حدوثها، و في هذا الفصل سوف نتطرق إلى مفهوم الرسوب و المصطلحات 

  المشابهة له و أيضا العوامل المؤدية له و البعض من مظاهره.
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 لمدرسي:ـ تعريف الرسوب ا1

  1َرَسَب ، َرسَُب، ُرسبًا: ومنه قولهم رسب االمتحان أي لم ينجح. الرسوب لغة: ـ1ـ1

و يقال َرَسَب، َرُسَب، ُرسبًا، الشيء يسقط في الماء إلى أسفله، و الرواسب عند طلبة العلم 

 2.امتحانهالمخفف في 

السيول و المجاري إلى  الرواسب: األتربة و غيرها من مواد القشرة األرضية تحملها

 3المنخفضات و األنهار فتترسب طبقات فيها.

 الرسوب اصطالحا: -1-2

الراسبين و المعيدين بأنهم، الطالب الذين يبقون في الصف الدراسي  "كاندل" عرف        

 4أكثر من سنة.

بركان: بأن الرسوب الدراسي هو سنة يقضيها التلميذ في  و عرفه أيضا محمد أرزقي        

 5نفس القسم.

بأن الرسوب هو ازدياد عدد سنوات التي يقضيها التلميذ منير مرسي  و يقول محمد        

  6في نفس القسم.

 

                                                             
 .258، ص 1984ط، لبنان، ، منشورات دار الشرق، ب  المنجد في اللغة و االعالملويس معلوف،  1
 .340، ص 1965 ،وليكية، بيروتالكاث ، المطبعةمنجد الطالبتاني، فؤاد البس 2
 .242فؤاد البستاني إيرام، المرجع نفسه، ص  3
التكوين عن بعد ،االرسال  ،التعليمية العامة و علم النفس التربوي ،وزارة التربية الوطنيةمحمد و آخرون،  ءزكريا 4

 .32، ص 2000، الجزائر، ماي 3
، مقال نشر بمجلة الرواسي ، باتنة، العدد التسرب المدرسي و عوامله و نتائجه و طرق عالجهأرزقي محمد بركان،  5

 .21، ص 1991أكتوبر  3

 
 .150، ص 1998، ب. بلد، 1دار عالم الكتاب للنشر و التوزيع، ط ، تخطيط التعليم و اقتصادياتهمحمد منير مرسي،  6
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"، الرسوب على أنه حقيقة معقدة وإشكالية تشغل Pierre" و "Marieو ترى "        

قبل أن يرسب نتنبأ به من خالل تصرفاته، و بذلك يبقى ذهابه للمدرسة  الجميع و أن التلميذ

 .1كعدمه

 و الرسوب المدرسي يكون على شكلين:       

 .لدراسيةااد مادة أو عدد قليل من المو هو الضعف الظاهر لدى التالميذ في التخلف العام:

 2 يل من المواد فقط.هو الضعف الظاهر لدى التالميذ في مادة أو عدد قل التخلف الخاص:

المرفقة مع منشور الوزاري  1996و جاء في الوثيقة المؤرخة خالل شهر جويلية         

و الصادر عن مديرية التعليم الثانوي العام بوزارة  03/09/1996المؤرخ في  16رقم 

المدرسي... يتعلق بالتالميذ الذين ال يوفقون في  التربية الوطنية ما نصه: " ... الرسوب

الترقية أو االنتقال إلى المستوى األعلى بحكم ضعف مستواهم الدراسي. ولكنهم ال 

 3يغادرون مقاعد الدراسة بل يكررون السنة الستدراك النقائص و سد ضعفهم التحصيلي."

يه واالتصال بوزارة التربية أما الدراسة التي قامت بها مديرية التقويم و التوج        

" التسرب المدرسي في في كتيب تحت عنوان  2000 برايرفالوطنية ونشرتها خالل شهر 

فخصصت لفظ اإلعادة " لإلشارة إلى التالميذ الذين يبقون  التعليم األساسي و الثانوي "

إلى في نفس القسم أو المستوى في الوقت الذي يكون فيه المسار العادي هو االرتقاء 

 4مستوى أعلى أو إنهاء الدراسة ".

و بالتالي الرسوب ليس وليد الساعة بل جذوره تمتد إلى الماضي، و قد تكون       

المدرسة أو األسرة أو المجتمع أو المناهج إحدى العوامل المساعدة على رسوب التلميذ، 

ر عدة مشكالت لتؤدي إلى ر كنتيجة لمشكلة واحدة و قد تتظافألن ظاهرة الرسوب قد تظه

                                                             
1 .university du quibec a trois. France.  .Le décrochage scolaire Marie Eve et Pierre Potrin

2005. 24. 
 .270، ص 1979، دار المعارف، بدون ب، ب.ط، القدرات العقليةخليل ميخائيل معوض،  2
، دراسة لبعض المشكالت النظام التربوي اإلدارة المدرسية في مواجهة المشكالت التربوية محمد بن حمودة، 3

 .74، ص 2008الجزائري في مستوى الدراسة المدرسية، دار العلوم للنشر، الجزائر، 
 .75محمد بن حمودة، نفس المرجع السابق، ص  4
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معقدة و الرسوب المدرسي ظاهرة مركبة ةتدني التحصيل المعرفي للتلميذ باعتبار أن ظاهر

 تتواجد في مختلف األطوار.

 ـ المصطلحات المشابهة للرسوب المدرسي: 2

در اله ،الفشل المدرسييوجد مصطلحات عديدة مشابهة للرسوب المدرسي منها         

 سي ،عدملمدرالتغيب ا ،التسرب المدرسي، التأخر الدراسي، التكرار المدرسيالتربوي، 

اول تختلف من تعريف آلخر و من هنا سنحإال أن هذه المصطلحات  التكيف الدراسي،

 إبراز أهم االختالفات فيما يلي: 

يرجع مصطلح الهدر التربوي إلى علم االقتصاد من منطلق أن الهدر التربوي:  -2-1

لتربية بالصناعة نظرا بهت االنشاطات االقتصادية، حيث شالتربية أصبحت من أهم 

  1ستثمار فيها.إلالموارد التي تستخدم في سبيلها و إلى حجم اإلنفاق الذي يبذل لإلمكانات 

 لخسارة هو ا التربوي في مفهومه البسيط بأن الهدر هادية محمد أبو كليلةو تعرفه       

 2التي تنتج عن رسوب و تسرب و إعادة التالميذ في النظام التعليمي.

و يعرفه أحمد محمد طيب بأن الهدر التربوي هو السبب الرئيسي لخفض الكفاءة        

االنتاجية في التعليم و يأتي نتيجة لعدة عوامل مسببة فيه منها الرسوب و التسرب و تدني 

 3مستوى تحصيل التالميذ.

 به  و من خالل هذه التعريفات نقدم تعريف شامل للهدر التربوي و الذي تعني

 اع التلميذ عن الدراسة الكلية قبل إتمام المرحلة الدراسية.انقط

 

 

                                                             
 . 248، ص 2001، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، ، في اقتصاديات التعليمالرشدان عبد هللا 1
، مصر، 1، دار الوفاء الدنيا للطباعة و النشر ، طدراسات في تخطيط التعليم و االقتصادأبو كليلة هادية محمد،  2

 .89، ص 2001
، االسكندرية، 1 ، المكتب الجامعي الحديث، ط ، اإلدارة التعليمية ، أصولها و تطبيقاتها المعاصرةأحمد محمد طيب 3

 .203، ص 1999
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 الفشل المدرسي: -2-2

علم خالل مساره تهذا المصطلح على النتائج السلبية التي يتحصل عليها الم يطلق       

الدراسي سواء كان ذلك عبر االمتحانات الفصلية أو االمتحانات االنتقالية الرسمية فكلما 

  1ي الحصول على النتائج المنتظرة منه ُسمي فاشالً.أخفق المتعلم ف

يعرف جاك و جون بانه عدم التكافئ في الدراسة ويرجعون ذلك إلى سوء النظام        

  2داخل المدرسة مما يؤدي إلى بطئ التعلم للتلميذ.

  الل خو من هذا التعريف نستخلص أن الفشل هو نتائج يتحصل عليها التلميذ من

و هلفشل ار هو أن الدراسي ال تسمح له باالنتقال للقسم اآلخر و بمعنى آخمشواره 

لفشل األقران في كل المواد أو بعض المواد سواء كانت هذه ا تخلف عن مواكبة

 جزئي أو كلي. 

 التسرب المدرسي:  -2-3

 الطالب المدرسة لسبب من األسباب قبل نهاية السنة األخيرة في المرحلة هو ترك          

  3التعليمية التي تسجل فيها.

 ها سواءً حق بو هو أيضا انقطاع عن المدرسة انقطاعا دائما و تركه لها بعد أن يلت         

 ترةالف حدث االنقطاع بعد االلتحاق مباشرة، أو في الصف من صفوف الدراسة قبل استكمال

  4المقررة للمرحلة التعليمية التي سجل فيها. 

                                                             
1                           .1979.383er edition. Paris  1 . Vocabulaire de l'educationJean Milarit 
2 .Paris. Education les respensable de l'échac son de retourJak Lang et Jean Paul delahaya. 

2015. P6                                                                                                                                                
، 1979، بيروت 3، دار ماليين ، طة حاضرها و مشكالتها و مستقبلهاالتربية في البالد العربيالدائم، عبد هللا عبد  3

 .120 ص
حول اإلهدار  ، دراسة مقدمة إلى مؤتمراألردن الهدر التربوي، في النظام التعليمي فيسعود الراتب و الضامن،  4

 .280، ص 1990التعليم، عمان، و التربوي و االقتصاد 
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بأنه عدم االلتحاق بالمدرسة ممن هم في من الدراسة أو  عدوان و يعرفه           

االنقطاع عن الدراسة وعدم إنهاء المرحلة التعليمية التي إلتحق بها الطالب بغض النظر 

 1عن األسباب ماعدا الموت.

كما يقصد بالتسرب هو انقطاع التلميذ عن الدراسة و عدم العودة إليها مرة            

 2ثانية.أخرى أو مرة 

: يجب أن نفرق بين التسرب و التسريب فالتسرب عبد الرحيم نصر هللاو يقول           

المرحلة التعليمية التي التحق بها أما التسريب هي هو انقطاع عن الدراسة و عدم انهاء 

 3الحالة التي يكون فيها التلميذ مجبرا على ترك المدرسة لعدة أسباب و عوامل.

ف تعري و من خالل هذه التعريفات لمفهوم التسرب المدرسي نحاول أن نستخلص          

ة لدراسو هو أنه عبارة عن انقطاع التلميذ عن ا ،عام و شامل لمفهوم التسرب المدرسي

في  سي أووعدم اتمامه للمرحلة التعليمية سواًء كان هذا التسرب مع بداية العام الدرا

 نصفه.

ي ار فهن ظاهرة التسرب المدرسي مشكلة تربوية محضة إال أنها لها أضررغم أ         

تمع المج فهي تشكل عائقا في مسار ،ع لثروات المجتمع المادية و االجتماعيةإهدار وضيا

 يقتصر على التلميذ وحده بل يتعدى حدوده، فهو يمس المجتمع ككل.ال فأثره 

 التأخر الدراسي: -2-4

ق المدرسة عن أداء الدراسي من أهم المشكالت التي تعيتأخر تعتبر مشكلة ال        

في المدرسة  له من أثار سلبية تؤثر على أداء الفرد مع أقرانه وظيفتها على أكمل وجه لما

أن  " برسن"ق كذلك المدرسين في أداء مهامهم كأساتذة، حيث يرى أو في المجتمع، و تعي

ستعداد الفكري مع متطلبات الدراسة، وهكذا التأخر الدراسي هو عبارة عن عدم تالئم اال

 قد ركز على نقاط أساسية: "برسن"انجد أن 
                                                             

، مجلة 87/88حتى  94/95ة في منطقة الخليل منيظاهرة تسرب الطلبة في المدراس الحكومعدوان، سامي،  1

 .235، ص  1996، جامعة األزهر بغزة، العدد الثامن، يالقياس النفسالتقويم و 
 .145محمد منير مرسي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .364، ص 2001، عمان، 1، دار وائل للطباعة، ط. أساسيات في التربية العلميةنصر هللا عمر عبد الرحيم،  3
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 مستوى التلميذ التحصيلي. -أ

 1االستعدادات الفكرية و العقلية التي تتكون خاصة من الذكاء و عوامل أخرى. -ب

المتأخر دراسيًا هو الذي يقل تحصيله عن أقرانه في مستوى عمره، فهو  ـ فالتلميذج         

  2التلميذ الذي سبق له الرسوب مرتين على األقل في صف دراسي واحد. أيضا

: على أنه انخفاض نسبة التحصيل بوضوح في مادة أو مواد أبو مصطفىيعرفه           

الجسمية و النفسية و العقلية و البعض بعينها دون المستوى العادي للتلميذ نفسه بظروفه 

   3اآلخر إلى البيئة األسرية و االجتماعية.

  و في األخير يمكننا تعريف التأخر المدرسي بأنه حالة تأخر أو نقص في

 التحصيل الدراسي ألسباب قد تكون عقلية أو جسمية أو اجتماعية.

 التكرار المدرسي:  -2-5

بتكراره أو  حق المتعلم أو التلميذ في آخر السنة يقضيهو القرار الذي يؤخذ في         

ة اعادته للمستوى الدراسي و ذلك بناء على مجمل النقط المحصل عليها طيلة السن

 الدراسية.

مجلة التربية في إطار مقال: معالجة الصعوبات المدرسية، لإلشارة إلى  تناولته       

أن إعادة السنة الدراسية تسمح للتلميذ الغرض من إقرار التكرار أنه يرتكز على فكرة 

بتغطية نقائصه و تجاوز الصعوبات التي يعاني منها بديمومة أكبر، و يمثل بهذا الشكل 

عرفية طريقة بداغوجية فعالة، قصيرة المدى مع ترك الفرصة للتلميذ لمعالجة مكتسباته الم

                                                             
 .279خليل ميخائيل معوض، مرجع سابق ذكره، ص  1
 .78، ص 2009، مصر، 1، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع ، طالتسرب التعليميعبد الحميد محمد علي،  2
، ص 2015، دار األسامة للنشر ، األردن، ، التأخر الدراسي أسبابه ، آثاره، و طرق عالجهأبو مصطفى منصوري 3

123. 
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ة تمدرسه من دون صعوبة لمتابعو على المديين القريب و البعيد و تقديم إليه فرص أحسن 

     1جديدة.

 التغيب المدرسي: -2-6

هو عدم حضور التلميذ إلى المدرسة دون سبب شرعي، أو عذر وجيه و هناك من         

يعرف غياب التلميذ عن المدرسة بأنه عدم تواجده بها خالل اليوم الدراسي الرسمي أو 

الدراسي، أي قبل وصوله للمدرسة أو كان جزء منه سواء كان هذا الغياب من بداية اليوم 

بعد وصوله للمدرسة و التنسيق مع بعض زمالئه حول الغياب، أو حضوره للمدرسة أو 

 2االنتظام بها ثم مغادرته لها قبل نهاية اليوم الدراسي الرسمي دون عذر مشروع.

ه بظروف و يعرف أيضا بأنه فعل قصدي يلجأ إليه التلميذ للتعبير عن عدم رضا        

الدراسة المحيطة به بشتى انواعها سواء كانت معاملة المعلم أو بُعد المدرسة عن مقر 

 3سكناه أو عدم تأقلمه مع البرامج الدراسية.

و يعرف أيضا بأنه انقطاع التلميذ عن المدرسة أو بعض الحصص الدراسية          

و يتسبب في انخفاض  بصورة منتظمة و متكررة أو منقطعة مما يضر بنموه المعرفي

 4مستوى تحصيله و يؤدي إلى رسوبه.

 عدم التكيف الدراسي: -2-7

باته المنزلية و نفور المتعلم عن المدرسة و تقصيره في أداء واجهو عبارة عن كره         

 و اختالقه لألعذار، حتى ال يتمكن من التوجه نحو المدرسة.

                                                             
، التكرار كمظهر من مظاهر التسرب المدرسيأثر استخدام برنامج ارشاد جمعي في الوقاية من حدوث آمنة يسين،  1

 .21، ص 2011أطروحة دكتوراه علم النفس التربوي، جامعة وهران، الجزائر، 
، لبنان، ص 1، دار عويدات للنشر ، ط.موسوعة علم النفس، معجم المصطلحاتروالن دورون، فرونسوا يارو،  2

117. 
 .113، ص 2004، جامعة سكيكدة ، نتائجهالغياب المدرسي أسبابه و نوال حديبي وآخرون،  3
، ص 2008، األردن ، 1، دار صفاء، ط مدخل إلى تربية الطفلمنى يونس بحري، نازك عبد الحميد قوطيشات،  4

133. 



 الرسوب المدرسي                                                                    الفصل األول
 

 

 
26 

 ي تكوينغبة فو يمكن تعريفه على أنه انعزال التلميذ عن باقية الزمالء و عدم الر        

 لديه عالقات داخل القسم و عدم االنخراط في أي نشاط صفي أو غير صفي مع هذا يتولد

التالي سة وبالخوف و عدم الثقة بالنفس مما يسمح له بخلق أعذار تمكنه بعدم الذهاب للمدر

 .دم توجه التلميذ نحو مقاعد الدراسة بالرسوب المدرسي أو التسربتكون نتيجة ع

 ـ أسباب الرسوب المدرسي: 3

ناك من نحصي أسباب الرسوب المدرسي ألنها متعددة و مختلفة فهأن ال يمكننا        

سباب أو أ مدرسيةينسبها إلى أسباب ذاتية أو أسباب عائلية و هناك من ينسبها إلى أسباب 

 لي: هذا الموضوع سنحاول أن نبرز أسباب الرسوب المدرسي فيما ي في صدداجتماعية و

 أسباب ذاتية:  -3-1

، ضعف تصل بالتلميذ، كالتخلف العقلي، ضعف الجهاز العصبيت و هي التي نجدها      

ات أو بعاه أو عجز في أجهزة الكالم و النطق أيًضا، الخوف و عدم الثقة بالنفس، اإلصابة

ب هرميذ يتكل هذه األسباب تجعل التلتشوهات جسمية تشعر التلميذ باإلهانة و السخرية و 

 عن المدرسة.

باب مرتبطة بالصحة النفسية ترجع إلى سوء تواف التالميذ زيادة على ذلك هناك أس       

مع أنفسهم أو زمالئهم في المدرسة ، أو مع أساتذتهم ، فتعكس صورة القلق عندهم على 

مستقبلهم الدراسي و على عدم الثقة بالنفس و اآلخرين و كره الزمالء و مدير المدرسة 

 1واألساتذة.

                                                             
، مقال منشور على موقع األنترنت 2012سبتمبر  04، التسرب المدرسي أسبابه ، الوقاية منه نتائجهرمضان علي،  1

 www.tofoula-mouralaka.Blogspot.com                                                                              .32، ص 
                                                                                                    



 الرسوب المدرسي                                                                    الفصل األول
 

 

 
27 

ـ كما أن بعض األمراض يكون لها أثر سيء على السمع و النطق و من خصائص       

التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعليم: النشاط الزائد، االندفاع و التهور، الفشل في 

 1المواد األساسية.

الخوف و عدم الثقة بالنفس قد يتولدان بسبب المغاالة في صد الطفل و قهره *فمثال: 

ديد لخوفه من العقاب أو االنتقاد الش قوف في طريق تحقيقه لرغباته و اشباع حاجاته ووالو

الذي يكبت مشاعره مما يجعله مرتًدا بليًدا غير واثق في نفسه و هذا الكبت يولد له القلق 

  2نتيجة الصراع بين رغباته و عدم اشباعها مما يكون له تأثير سلبي على جهازه العصبي.

 مدرسية: أسباب -3-2

هي العوامل التي ترجع إلى النظام التعليمي و البيئة المدرسية باعتبار أن المدرسة           

هي المؤسسة التعليمية الثانية بعد األسرة في تكوين شخصيته الفرد تربويًا و نفسيًا 

لية رات التي تنفعه في حياته العلمية و العم، بحيث يتلقى فيها المعارف و الخبواجتماعيًا

ومن هنا كان لزاًما أن تحرص على أن تقوم بوظيفتها حتى ال يقع التلميذ ضحية للرسوب 

  3المدرسي.

ة كفاء ـ و األسباب المدرسية هي أيضا األسباب التي تنحصر في المدرسة كعدم        

فصول المدرسين التربويين أو المنهاج الدراسي غير المكيف مع التالميذ أو تكدس ال

 ا مما يصعب معه مراعاة الفروق الفردية.وازدحامه

                                                             
،مركز التوجيه المدرسي و المهني لوالية درسي، عوامله و نتائجه الم الرسوبدراسة ميدانية حول قوادري جلول،  1

 .45، ص  2007، أدرار 
 .35ص ، مرجع سبق ذكره ، زكرياء محمد و آخرون  2
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر جامعة القلق و عالقته بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ مرحلة الثانويةمحمد قريشي،  3

 .72، ص2002ورقلة، 
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ـ بحيث يرى فيليب أن الرسوب المدرسي من قبل كان سببه التلميذ، و هو المالم         

الوحيد على رسوبه، أما اليوم له عدة أسباب و أكبر عامل يؤدي بالتلميذ للرسوب المدرسي 

   1ا في رسوبه.هو سوء معاملة األستاذ للتلميذ حيث أنها تلعب دور كبير جدً 

  و يرجع العديد من المختصين في الميدان التربوي ارتفاع ظاهرة الرسوب المدرسي

إلى وجود خلل في النظام التربوي التعليمي الذي يستدعي التدخل المبكر من طرف 

المهتمين إليجاد حلول المناسبة، فالتأطير البيداغوجي للمؤسسة التعليمية قد يكون سببًا 

افة إلى اإلعداد العشوائي للمناهج التربوية الذي ال يراعي خصائص باإلضفي ذلك 

تالميذ المتعلم في كل مرحلة عمرية، و كذا اعتماد التعزيز السلبي من المدرسين مع ال

 2شكل اتجاهات سلبية عن المدرسة.الذي بدوره يجعل التلميذ ي

نحو المدرسة  اتجاهات التلميذـ كما أشارت العديد من الدراسات في العالقة الوطيدة بين 

-Maryoribanks and Borphy"  "1975"والتحصيل الدراسي منها دراسة كل من 

تناولت العالقة بين التحصيل الدراسي و اتجاهات المتعلمين نحو المدرسة و التي  " 1976

و الذات، فبينت أن النجاح األكاديمي يعزز الرضا عن المدرسة، بينما الفشل يؤدي إلى 

 3شكيل اتجاهات سلبية نحو المدرسة و التعليم.ت

عالقة ارتباطية بين النجاح  " بأن هناكRynsو كذلك ما أشارت إليه الدراسة "      

و الخصائص االنفعالية للمعلم بحيث تبين للمعلم أو المدرس الفعال هو الذي يملك والتعليم 

استراتيجيات ذات فعالية في إدارة حجرة الدرس و ذلك من خالل استخدام أساليب 

   4مثل المناقشة و الحوار.التدريس 

 ـ ولعل أهم أسباب في الرسوب المدرسي حسب التدريج هي:       

                                                             
1                         . Journée de refus de l'echec scoaire 19Eechec scolairePhilippe Meririeu. 

septembre.2012.p02.                                                                                                                            
 .33، ص 1995، عمان ، 1، دار الشروق ، ط مناهج التعليممحمد حسين، اللقاني أحمد  2
 .479، ص 1996، األردن ، 1، دار الفرقان، طعلم النفس التربويالنشواني عبد المجيد،  3
 .237النشواني عبد المجيد، نفس المرجع، ص  4
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 الفصول وسوء ظروف العمل المرتبطة بالمعلم و التي تجعله ال يقدم تكديس 

 األفضل و ال يبذل جهد في تحضير الدرس و تقديمه.

  في  لوقوعاعدم مالئمة البرامج بحيث انها تفوق سعة استيعاب التلميذ مما يهيئ له

 فخ الرسوب.

 .1و كذلك ظروف العمل في الوسط القروي   

 التي تؤدي إلى الرسوب ما يلي: :قتصاديةأسباب اجتماعية و ا -3-3

 ـ االضطراب األسري و العالقات األسرية السلبية.

 ـ كثرة المشاكل األسرية و عدم التكيف بين أفراد األسرة.

لبًا سنعكس ـ الطموح الزائد لآلباء و رغبتهم في التحصيل الدراسي العالي ألطفالهم قد ي

ء المدرسي و خاصة عندما تكون قدرات هؤالعلى تحصيل أطفالهم و إصابتهم بالتأخر 

 األطفال ال تؤهلهم إلى التحصيل الدراسي المرتفع.

 ـ أساليب التنشئة األسرية الخاطئة و غير السليمة.

 .ـ التمييز بين األبناء، كذلك مستوى تعليم الوالدين 

عدم  مع وتـ االنتماء المهني و االجتماعي لألولياء و عدم ارتباط المناهج بحاجات المج

سة تلبية اهتمامات األطفال و هواياتهم و انخفاض مستوى األسرة و ضعف صلة المدر

 بالمجتمع.

الوضع االقتصادي األسري السيء و الظروف المعيشية و السكنية السيئة و كبر حجم ـ  

 2العائلة.

ي الت Passronو   Bourdieuبورديو وباسرون  يؤيد هذا كل من دراسة            

 تهدف إلى استقصاء العوامل المسببة للرسوب المدرسي و من أهمها:

                                                             
 .20، ص 1998التربية، الرباط، ، سلسلة دفاتر في الدعم التربوي و ظاهرة الفشل المدرسيمحمد الدريج،  1
 .479محمد الدريح، نفس المرجع السابق،ص  2
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أن االنتماء المهني و االجتماعي لألولياء له عالقة بنجاح أو رسوب أبنائهم، فنستخلص أن 

نسبة الرسوب مرتفعة لدى الطالب الذين ينتمون للفئات المهنية و االجتماعية الدنيا 

 1والعكس صحيح.

: أن السبب الرئيسي في رسوب التالميذ أو  Colman 1960كولمان و وجد          

نجاحهم يعود إلى الخلفية االقتصادية و االجتماعية للطالب، أي المستوى االقتصادي 

واالجتماعي ألسرة الطالب و الجو االجتماعي السائد في المدرسة المعنية، أما في انجلترا 

و توصلت هذه الدراسة إلى أن الخلفية  1962فقامت وزارة المعارف بدراسة نشرت سنة 

ألسرية للتلميذ هي في الواقع أهم العوامل المؤدية إلى الفشل الدراسي و أيدت هذه النتيجة 

في نفس السنة أن األسر ميسورة الحال من الطبقات المتوسطة تعين أبنائها على النجاح و 

 2االستمرار في الدراسة على عكس أبناء طبقة الدنيا.

ة على تربويو أيضا نجد كذلك بعض أسباب منها عدم شعور اآلباء بالمسؤولية ال           

 ي.مستقبل أبنائهم، و تفكك األسر و المشاجرة بين اإلخوة و ضعف المستوى الثقاف

 الرسوب: مظاهر  -4

 المظاهر االجتماعية: -4-1

ألكاديمي افي عدم تحمل المسؤولية و عدم التكيف  :يمكن حصر هذه المظاهر             

شارت أما  ، السلوك االنطوائي ، التمرد على السلطة األبوية والدراسية، وهذااالجتماعيو

ن مجموعة أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يتصفون بم " ميل و بيرت"إليه كل من دراسة 

 خصائص تتمثل في:

 سرعة االنفعال و الغضب. -أ

 و الخمول. البالدة -ب

 ضعف الثقة بالنفس. -ج
                                                             

، جامعة 10، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد مشكلة الرسوب المدرسي اتجاهات و رؤىيوسف حديد،  1

 .177غرداية، الجزائر ، ص 
 .244، ص 1998، القاهرة ، 4مكتبة آية ، ط  ، علم اجتماع التربويحنفي عوض،  2
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 عدم تأدية الواجبات المدرسية. -د

 1 االنسحاب و العدوان نحو الذات و اآلخرين. -ه

 المظاهر السلوكية: -4-2

 لدىهدفت دراسة نظمي أبو مصطفى إلى التعرف على أبرز المظاهر السلوكية       

 وكية.عتماد األستاذة في رصد المظاهر السلالمتأخرين دراسيًا حيث تم ا

 وأسفرت الدراسة إلى أن المظاهر السلوكية لهذه الفئة تمثلت في:     

 عدم القدرة على إبداء الرأي. -أ

 عدم المشاركة في األنشطة المدرسة الالصفية.  -ب

 عدم المشاركة في المناقشة أثناء الدرس. -ج

 2التردد في اتخاذ القرارات. -د

 المظاهر العقلية: -4-3

م وتشتت يلحظ على التالميذ ذوي تجارب إخفاق دراسي و ضعف قدرة على تركيزه      

باإلضافة إلى اضطراب الفهم في  االنتباه، و ضعف التفكير االستنتاجي و هروب األفكار

نقل ما يتعلق من مفاهيم و معارف داخل غرفة الصف أو أثناء موقف تعليمي معين إلى 

 3.خرىمواقف تعليمية و اجتماعية أ

 

 

 

                                                             
، مجلة  دراسة مقارنة لبعض مشكالت المرتبطة بالتأخر الدراسي في البيئة المصرية و السعوديةإيمان الكاشف،  1

 .380، ص1994، 61القاهرة، العدد  ،كلية التربية الزقازيق

 
، مجلة كلية التربية المتغيرات لدى المتأخرين دراسيًاالمظاهر السلوكية و عالقتها ببعض نظمي أبو مصطفى،  2

 . 120، ص 1999، 1النوعية، جامعة عين الشمس، القاهرة ، العدد 
 . 59، ص 2007، دار المناهج ، عمان، 1، طسيكولوجية التأخر الدراسي، نظرة تحليلية عالجيةعواد ذياب يوسف،  3
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 المظاهر االنفعالية: -4-4

اني منها نتائج العديد من الدراسات ان أهم المظاهر االنفعالية التي يع كشفت       

عدم  والمتأخرون و الراسبون هي شرود الذهن أثناء الدرس، كذلك سوء توافقه النفسي 

 ، وعدم قدرته على التحمل.قابليته لالستقرار

الخجل و القلق و انعدام الثقة بالنفس و الشعور بالنقص بحيث تميل يعانون من و أيضا      

أن نسبة  1979دراسة سلطان كما أشارت  ،هذه الفئة إلى العدوان و التمرد على السلطة

  1التالميذ المتفوقين. فع مع عينة التالميذ الراسبين و تقل مع عينةالسلوك العدواني ترت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
يذ المرحلة  الثانوية ، دراسة ميدانية لدى عينة من تالمالدراسيمتعلم و عالقته بالرسوب عجر النادية عاشور،  1

 .55، ص 2013ة، للي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستر في علم النفس، جامعة ورقبمدينة متلي
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 الفصل:خاتمة 

، ية واجتماعيةو في الختام يمكننا اعتبار أن الرسوب ظاهرة تربوية و مشكلة اقتصاد       

لذلك  لبلد،اتهدد الفرد و المجتمع في آن واحد لما لها من أثار سلبية تنعكس على مستقبل 

لخطر اهذا  إدراكمحاولة  ختصين و العاملين في هذا الميدانالبد على جميع المهتمين و الم

 العملالمحدق بمستقبل التلميذ، و محاولة العمل على تخطيه و تحديد جوانب القصور و

 على التوصل لحل هذه المشكلة. 
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 تمهيد:

ساسي المنبع األ يعتبر المعلم القدوة و النموذج المثالي الذي يقتدي به المتعلم، كونه      

 الدولة  تقومحجر األساس فالباعتباره أيًضا عماد الدولة و  الذي يستمد منه مختلف القيم و

ة في ساسيو األوطان إال به و ال تزدهر النفوس بالعلم إال بفضله فهو أحد الشخصيات األ

امه مفهوم المعلم و خصائصه و مهتشكيل المجتمع و من خالل هذا الفصل سنتطرق إلى 

 معلملاالتربوية بينهم أي بين  بالتعريف بالتلميذ و خصائصه و التطرق إلى العالقةو

 المتعلم.و
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 ـ المعلم:1

 المعلم: من هو -1-1

في عملية التعليم فعلى قدر ما يحمل في رأسه من علم  المعلم هو العنصر الفعال          

و ما أوتي من موهبة وخبرة  وفكر، و ما يحمل في قلبه من إيمان برسالته و محبة لتالميذته

في حسن طريقة التعليم يكون نجاحه و أثره في أبنائه و طالبه كثيرا و مكان المعلم الصالح 

  1عوضا عن ضعف المنهاج و ضعف الكتاب، و كثيرا ما كان هو المنهاج و الكتاب معا.

لتي تساعد التلميذ المعلم هو المصدر الذي يستمد منه النواحي الثقافية و الخلقية ا          

 2على أن يسلك سلوًكا سويًا.

على أنه ممثل للدولة و القيم األخالقية للمجتمع، و لذلك فإن  " دوركايم"و يعرفه          

األساسية في المجتمع و مساعدة التالميذ على دوره يتطلب التأكيد على القيم و المبادئ 

  3مجتمع بقيمه و مبادئه قدوة يحتذى بها.اكتسابها و أن يكون هو نفسه باعتباره ممثال لل

و يعرف أيًضا على أنه يقوم مقام القائم باالتصال، وهو المسؤول عن وضع المناهج         

الحاالت أو في إعادة تنظيمه و عرضه بما يتناسب مع قدرات الطلبة و الوسائل في بعض 

عالية يعرف كيف يرفع من المتاحة لديه، فالمعلم المتمرس الذي يمتلك مهارات اتصالية 

 4دافعية الطلبة نحو التعلم و كيف ينمي هذه الدافعية طيلة حياته التعليمية.

كما يعرفه السيد سالمة بأنه المدرب الذي يحاول بالقوة و المثال و الشخصية أن        

التي  لمنشوديتحقق من أهل التالميذ يكتسبون العادات و االتجاهات و الشكل العام للسلوك ا

                                                           
 . 110، ص 2002، لبنان، 7، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، طالرسول و العلميوسف قرضاوي،  1
 .27، ص 1998القاهرة ، ، عالم الكتب، المعلم و النظاممحمد منير مرسي،  2
 .29، ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، علم االجتماع التربيةسميرة أحمد السيد،  3
 .219،ص 2009، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن، االتصال التربويحارث عبود،  4
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يستند إليهم و بالتالي يعلمهم من خالل ذلك كيف يتصرفون في المواقف التي يتعرضون 

 1لها.

و يعتبر المعلم أيضأ العامل المهم في العملية التعليمية إذ يقع عليه العبء األكبر في       

الصاعدة وتهيئتهم للحياة الكريمة، و لما كان المدرس هو الكفيل بإعداد األجيال  النشئ تربية

  2و تنشئة األطفال فيه، و يقدر كفايته في عمله و تكيفه فيه بقدر ما ينجح في أداء رسالته.

في  مهم و من خالل التعريفات التالية يمكن اعتبار أن المعلم هو عامل أساسي و       

ث ن حيالعملية التعليمية، ذلك أنه العنصر المحوري في األسرة التربوية المدرسية، م

سط في الو بويةاطه بالتالميذ و اإلدارة المدرسية و القائمين اآلخرين على العملية الترارتب

  المدرسي.

 خصائص المعلم: -2-1

  الخصائص الشخصية: -1-2-1

علم وي والمد تربيكون المعلم قائد و إداري ألن المعلم في إدارته لفصله و تالميذه قائ أن - أ

عداء سهم  والعصري يمتلك فن القيادة و فن اإلدارة، فهو يستطيع أن يقود تالميذه بنجاح، 

 ة.واعيبهذه القيادة الرشيدة كما أنه يدير فصله بنجاح وهم مقتنعون بهذه اإلدارة ال

فكري عندما نصف المعلم الناجح بالسمو الفكري فهذا يعني أن المعلم يجب أن السمو ال – ب

نطق في تفكيره و قادر على اتخاذ قرارات يتحرر تفكيره من األخطار، و وضوح حكم ال

متفتح العقل، مرن التفكير، متفهم للمواقف و يقبل األعذار المنطقية و التعليم صائبة، 

في انتقاله من نقطة ألخرى، و استخدام األلفاظ المنطقي في عرضه للمعلومات، و 

الواضحة، واسع المعرفة، و الخبرة، و يدعو دائما إلى التسامح و إلى السالم و التكافل 

   3والتراحم إلى كل القيم األخالقية العليا.

                                                           
الوفاء لدينا للطباعة و النشر  ثقافية، دار، قراءة اجتماعية التربية و المدرسة و المعلمالسيد سالمة الخميس،  1

 .75، ص 2000التوزيع ، االسكندرية، و
 .97، ص 2007، 1ط، دار الجامعة الجديدة ، التربية و قضايا المجتمع المعاصرةمحمد حسان، حسن  2
 .25، ص 2006، عمان، 1، دار المسيرة للنشر و التوزيع، طصفات المعلمين الفاعلينمحمد صالح خطاب،  3
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ة التحدث بصوت مسموع من طلبة الصف و أن يالحظ تأثير بعض العوامل الخارجي –ج 

على وصول الصوت إلى كل طالب كالتكييف أو أعمال الصيانة أو  أو داخلية للفصل

لتعليم اإلى  بالمهنة فال يشعر الطالب بأن المعلم لجأالنظافة، و أيضا خلق حماس و اعتزاز 

لعدم وجود عمل آخر، أو أن يشعر بوجود فرق في أداء عمله عند حضور ضيف من 

 عدمه.

 بأسماء اداةكمنمشاعر الطلبة و عدم ازدرائهم أو احتقارهم أو التعالي عليهم: "  احترام -د

عدل ه مع اليوج و بالتالي قبولهم لما يقول و حتى ال يفقد المعلم احترامهم و تقديرهم "نابية

 بين الطلبة و عدم التمييز بينهم إال من خالل تشجيع بعض الصفات الحميدة مثل:

 ألعماله، التمسك بالدين و الخلق الفاضل و النظافة.*االجتهاد و التنظيم 

 1التحدث باللغة العربية الواضحة للطلبة و البعد عن العامية قدر اإلمكان.*

 الخصائص المهنية:  -1-2-2

ال  بعض وإن مهنة التعليم يستلزم لها استعداد مهني و هذا االستعداد يوجد عند ال -أ

د لأخرى متداولة تتضمن " أن المعلم يويوجد عند البعض اآلخر و هناك مقولة 

 لمهنةيولد و معه صفات خاصة تؤهله لمثل هذه ا معلًما" بمعنى أن المعلم الكفئ

 واضح.عندما يكبر و من هذه الصفات على سبيل المثال: القوة الشخصية، الصوت ال

 تكوين عالقات الصداقة بينه وبين أعضاء الجماعة. -ب

 و عدم التحيز لكي يصبح قدوة حسنة لغيره.  أن يتصف باألمانة و الحياد -ج

من  لناجحافوق األدائي، هناك العديد من المؤشرات تؤكد التفوق األدائي للمعلم تال -د

عمل ا، يتع بهك شخصية دافعة و مثيرة لالهتمام و مشوقة و هو يستملت: أنه يمأهمها

ني الوجدا، و هو يمتلك الحماس في العمل و الدفء عمالهمساند تالميذه في أيو

 وروح الدعابة.

االجتهاد في نشر روح العمل الجماعي و اشعاره للجماعة بأنه واحد منهم مع  -ه

   1االحترام المتبادل بينهم جميعا.

                                                           
، األردن، 1، دار حامد للنشر و التوزيع، طاالتصال االنساني بين المعلم و الطالبفاطمة عبد الرحيم النوايسة،  1

 .353، ص 2012
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فوضى القدرة على ضبط الصف، إن ضبط الفصل و يحفظ سير العملية التعليمية، وال -و

ا لم دة مده فال فائتؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية، حتى لو بذل المعلم كل جهو

طط المخ يسيطر على النظام، فالمعلم بحاجة إلى كل دقيقة لتحقيق الموقف التعليمي

 له مسبقًا.

 الحماس و يظهر حماس المعلم من خالل: -ز

 حفز همم الطلبة. -1

 حيوية المعلم في غرفة الصف. -2

 ة.عدم االستهانة بأراء الطلبة و أفكارهم، و تحفيزهم إلنتاج أفكار جديد -3

 2اهتمام الطالب بالمادة الدراسية و اشعارهم بأهميتها. إثارة -4

 الخصائص المعرفية: -1-2-3

تنعكس على  بالنسبة المعرفية للمعلم بحيث أنها جد مهمة ألنهاتتعلق هذه الخصائص       

 التالميذ الذين يتعامل معهم و يمكن حصرها فيما يلي:

بالمعلومات والمراجعات و القراءات المنظمات التقدمية أي تزويد الطلبة استخدام أ ـ 

بين معلومات الطلبة السابقة و المعلومات الجديدة والتي القصيرة، ألنها تقوم بتجسيد الفجوة 

تنطوي عليها المادة الدراسية موضوع االهتمام و امتالك أيضا اهتمامات قوية وواسعة في 

  3المسائل االجتماعية و األدبية و الفنية.

شكل كر بامتالك ملكة الحفظ للمعلومات و األفكار، و القدرة على االستحضار و التذ ب ـ

لصور ذ بامناسب يسهل على المعلم القيام بالدرس، و توصيل المعلومات و األفكار للتالمي

 السهلة الستيعابهم.

 دبيةأثروة لغوية و  مع، و يملكأن يكون لديه إطالع واسع بالثقافة العامة للمجت -ج

 تمكنه من أداء مهمته التربوية بنجاح.معلوماتية و

                                                                                                                                                                      
-، ص2011، دار المكتب الجامعي الحديث، ب.ط، االسكندرية ، المعلم و الوسائل التعليميةمحمد عبد الباقي أحمد،  1

 .17- 16 ص
 .355-354ص  -فاطمة عبد الرحيم النواسية، مرجع سابق، ص  2
 .361فاطمة عبد الرحيم النواسية، مرجع سابق، ص  3
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القدرة على فهم التالميذ و حاجاتهم، و دوافعهم االجتماعية و النفسية، و ذلك عن طريق  -د

  1تقبل التالميذ تقبال عاطفيا و اجتماعيا و احترامهم، و حسن تقدريهم.

 الخصائص الجسمية: -1-2-4

داخل  على المعلم أن تتوفر فيه خصائص جسيمة ليقوم بدوره بصورة مالئمة يجب       

 القسم و الخصائص هي:

زاء إنقص أ ـ سالمة الحواس، إذ أن غياب حاسة من الحواس يؤدي باإلنسان إلى الشعور بال

 األشخاص اآلخرين.

و يفوت  به،اجب ـ أن يكون المعلم سليم الصحة، ألن المرض يعيق أداءه لوظيفته و القيام بو

 الكثير من الحصص المفيدة في حياتهم المدرسية.على التالميذ 

ور الشعج ـ الحيوية و النشاط بشكل يساعد المعلم على االهتمام بعمله، إذ أن التعب و

 باإلرهاق ينقص من مهامه داخل القسم.

جاه التالميذ، أن يكون خاليًا من العيوب و العاهات، حيث أنها تقصر في أدائه و واجبه اتدـ 

   2و تعرضه للسخرية من قبل التالميذ.

بذلك،  ليهمإهـ ـ حسن الزي، نظيف منظم فالمعلم النموذج لتالميذه و اهماله لمالبسه يوحي 

 البسوقد يجعله موضوع سخرية و عدم االحترام و يدخل في حسن الزي اختيار ألوان الم

 غير االسراف.و ربطة العنق و وسائل التجميل عند المعلمات من 

ي ـ كذلك يجب أن يكون المعلم سليم السمع قوي البصر، خاليا من األمراض و العاهات 

الجسمية كي يستطيع أن يؤدي رسالته العلمية خير أداء، فالمعلم ضعيف الجسم يكون عادة 

القوى ضعيف األعصاب سريع التأثير معرضا لكثير من األمراض، فإذا توافرت هذه  خاثر

المعلم و راقب هللا وأعمل ضميره في عمله ، وفكر في الودائع الثمينة التي  الصفات في

                                                           
 .141، ص2003، الجزائر، 1، دار األمة ، طالتنشئة االجتماعية و السلوك االنحرافي للتلميذمصباح عامر،  1
 .28محمد صالح خطاب، مرجع سابق، ص  2



 محاور العملية التربوية                                                             الفصل الثاني
 

 

 
40 

أؤتمن عليها، كان موضع احترام و تبجيل واستطاع أن يقوم بعمله خير قيام وصل إلى 

 1الغرض األسمى الذي يرمي إليه و ننشده من التربية و التعليم.

 : الخصائص النفسية و االنفعالية -1-2-5

ها حصر يرتبط هذا النوع من الخصائص بالجانب االنفعالي و شخصية المعلم و يمكن      

 فيما يلي:

روف من المعولية، و هذا حتى يتمكن من اشباع حاجات التالميذ االنفعا أـ االتزان االنفعالي:

ا حبهة التي يصاأن أغلب علماء النفس يطلقون مصطلح " انفعال" على االنفعاالت القوي

كالخوف و الغضب الشديدين، أما الشعور بحاالت حقيقة من  راب في السلوك:اضط

ن جدا، فالوالمشاعر الوجدانية مثل السرور، الضيق، فيطلقون عليه مصطلح " الوجدان "

 شعور ذو صيغة انفعالية حقيقة.

 مواجهة جاح ودافعية التالميذ لمساعدتهم على تحقق الن ب ـ القدرة على تنمية الدوافع:

ن أن يمك الحباط، و للفرد دوافع كثيرة و رغبات متعددة و إن االحباط أي دافع أو رغبةا

 يدفعه إلى القيام بعملية التوافق.

 لفرد،افسيولوجية أو اجتماعية تأثير كبير في توجيه سلك و للدوافع سواء كانت       

لقيام ى اتدفعه إل وحينما ينبعث الدافع يشعر الفرد بحالة من التوتر و بوجود حالة ملحة

 ق هي:توافببعض األعمال التي تشبع الدافع، و من بين أهم الخطوات الرئيسية في عملية ال

 لخاص.إلنسان إلى الهدف اـ وجود دافع يدفع ا1

 قيام اإلنسان بأعمال و حركات كثيرة للتغلب على العاتق.ـ 2

 .ـ وجود عائق يمنع من الوصول إلى الهدف و يحيط إشباع الدافع3

 فع .ـ الوصول إلى حل يمكن من التغلب على العائق و يؤدي إلى تحقيق و إشباع الدا4

                                                           
 .167، 166، مرجع سبق ذكره، ص ص بشير محمد عريبات 1
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من خلق المناخ التربوي السوي للتالميذ و توفير  حتي يتمكن ج ـ القدرة على التكيف: 

 1الخبرات الالزمة لنموهم و تنمية مداركهم و تشجيعهم على اكتساب الخبرة الجديدة.

 االجتماعية: الخصائص -1-2-6

لناجح على باإلضافة للخصائص الشخصية و المهنية و النفسية و الجسمية للمعلم ا        

تمثل تي تجب توفرها في هذا المعلم و الالنحو الذي تقدم فإن هناك خصائص اجتماعية الوا

 في:

 ف.لعطااقة و قول و العقل مع توفر اللطف و اللبأ ـ حسن الهندام و الرزانة و صفاء ال

 2ب ـ التعاون البناء مع الزمالء و التأثير في المجتمع عن طريق النبالء.

ج ـ على المعلم أن يحب مهنته و يقدسها و يقتنع بها و يجتهد في اتقانها و تطويرها، و بذلك 

 3يصبح نموذجا حقيقا أمام تالميذه.

 تكوندـ أن يكون مصلح اجتماعي، يواجه المعلم العصري في أغلب األحوال مواقف عديدة 

فيها خالفات بين بعض تالميذته يقصون عليه مشكالتهم سواء مدرسية أم أسرية أم شخصية 

و هنا يكون على المعلم دور هام كمصلح اجتماعي في المجتمع في اصالح ذات البين في 

و تقريب وجهات النظر و يعلمهم أدب االختالف و كيف يتفادون محاولة ازالة الخالفات 

 4المشاجرات و العدوان باحترام كل منهم لوجهت نظر اآلخرين.

هـ ـ ان يحب مهنته و يقدسها و يقتنع بها و يجتهد في اتقانها و تطويرها باستمرار و بذلك 

 5يصبح نموذجا حقيقيا أمام تالميذه.

                                                           
 .270ص  مرجع سبق ذكره،، السيد سالمة الخميس 1
، دار  الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التمييز و معايير االعتماد األسس و التطبيقاترشدي أحمد طعيمة،  2

 .148، ص 2006، األردن ، 1المسيرة للنشر وتوزيع ، ط
 .143ذكره، ص اح عامر، مرجع سبق بمص 3
، 2002، القاهرة، 1، دار الفكر العربي، ط خصائص المعلم العصري و أدواره االشراف عليه و تدريبهعلي راشد ،  4

 .54ص 
 .142مصباح عامر، مرجع سابق ذكره، ص  5
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بهم هم و يشعر بسرور إلى جانبهم و يلج إلى أعماق قلوو ـ أن يحترم تالميذه و يحب

 وعواطفهم بالكلمة الطيبة و االبتسامة و النصيحة. 

 الخصائص العقلية: -1-2-7

 ها:العقلية التي يجب توفرها في المعلم نذكر من هناك مجموعة من الخصائص        

 ت في الموقف الذكاء و القدرة على التصرف الحكيم، و حل ما يصادفه من مشكال

ق و العالقات و المشكالت و تطبي و يتضمن ذلك فهم وإدراك الحقائق لتعليمي،ا

 المعلومات النظرية على مشكالت الحياة الواقعية.

  مر، المست و ذلك للتمكن من مالحظة التالميذ و ذلك يساعدهم على التقدمدقة المالحظة

 وذلك من حيث: 

 التربوي العام.المالحظة وسيلة للتعرف على المناخ  -أ

 تساعد في تنويع طرق التدريس و تطويرها. المالحظة الدقيقة -ب

الميذه تعدة المالحظة تعد تقييما للتقدم اليومي للتلميذ و بذلك تمكن المعلم من مسا -ج

 على التقدم المستمر.

 .القدرة على تقويم عمله و تحسينه 

 .المتابعة الواعية للفكر التربوي المعاصر 

  تطوير عمله واتباع أحدث األساليب التربوية.القدرة على  

 خصائص المعلم العاطفية: -1-2-8

رخية في توفير بيئة مساندة مست العاطفي و روح الدعابة عامالن مهمانإن الهدف  أـ

كل غير علم بشومهمان في توفير بيئة آمنة منتجة كما أنهما يزيدان في التمنتجة للتالميذ و

 مباشر.

ب ـ و من األهمية أن يتيح المعلم للتالميذ أن يشعروا ويحسوا بشخصيته، وتنموا العالقات  

الصفية االيجابية حين يكون المعلم ودودا، و لديه اتجاه ايجابي نحوهم، و حينما يظهر 
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اهتماما بتالميذه كأفراد، و يبدوا منفتحا و مستعدا للتعبير عن مشاعره مع تالميذه ويعمل 

 هم في نجاحهم االكاديمي.بجد ليسا

ية ءات حج ـ و عموما فالمعلم من الجانب العاطفي، حنون كاألب أو األم ، يستخدم ايما

دمج ية، موواضحة و عريضة لتأكيد النقاط و تعزيزها، مبتكر و متنوع في طريقته التعليم

ية صوتت لتقاء بصره بأبصار تالميذه جميعا، يستخدم طبقاومثير حين يدرس، يحافظ على ا

، شويقامتنوعة إذ يغير حجم وارتفاع وانخفاض صوته و توقفه لكي يجعل االتقاء أكثر ت

طو فهو صبور و واع بسلوك البعيد عن المهمة و يعالجه بسرعة ، يحافظ على معدل خ

 سريع للدروس، لديه روح الدعابة و يستطيع أن يضحك على تصرفه، يستخدم الحركة

 تحواذ على االنتباه.للحفاظ على االهتمام و االس

د ـ قوة شخصيته كذلك الموضوعية العدل، الحزم، الحيوية و التعامل، شخص ذو سماحة 

 1في تقدير ظروف اآلخرين.

                                                           
 .165 - 164ص  – بشير محمد عريبات، نفس المرجع السابق، ص 1
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 مهام المعلم:  -3-1

ص على الحر وتكون المهمة األساسية للمعلم تنفيذ العملية التربوية و اإلعداد لها       

ها، بعادأانبها و إنجاحها و تنشيطها و تحسين فاعليتها لتظل حيوية و متجددة بمختلف جو

 ، و تشمل واجبات و مهام المعلم الرئيسية في:لتحقيق أهدافها

 ير.دراسة األهداف التعليمية للمباحث التي يدرسها و تثبيتها في دفتر التحض -1

 بين التعرف على المادة الكتاب المدرسي و دليل المعلم و دراسة مدى االنسجام -2

ات المنهاج و الكتاب و الدليل من حيث وضوح المفاهيم و المهارات و االتجاه

 اع فيه.وتسلسلها و تكاملها لمساعدته في عمله و االبد

 ي اشتملة التالتعليمية و توفيرها بما يمكنه من تنفيذ األنشطة التعليميإعداد وسائل  -3

مادة ف العليها الكتاب المدرسي و األنشطة األخرى التي يراها أساسية لتحقيق أهدا

 التعليمية.

ل الطلبة الذين يدرسهم لتشخيص مشكالتهم الدراسية بشكالتعرف على مستويات  -4

د إعدا و االقتصادية ومتواصل و تفهم سلوكهم و أوضاعهم االجتماعية و الثقافية 

م لتقوياالسنوية و الفصلية للمادة التي يدرسها و كذلك إجراء االختبارات الخطط 

فاتر في د لوحدة الدراسية ، و تسجيل النتائجل واالمتحانات بموجب الخطة التدريسية

 معتمدة.العالمات و الجداول المدرسية ال

وقات الدوام و الحصص اليومية الوظيفي من حيث المحافظة على أ االلتزام -5

والواجبات اليومية و حفظ النظام و كذلك المشاركة االيجابية في اللجان و المجالس 

تبط بالعملية التي يتم تشكيلها في المدرسة و في العمل المدرسي وفق خطط تر

 1 التربوية بشكل عام.

عمل اإلدارة المدرسية و الهيئة التدريسية للعمل على حسن سير الالتعاون مع  -6

 اوبةالمدرسي و تنشيط العملية التربوية من خالل برنامج التربية صفوف و المن

 اليومية للعمل.

                                                           
 .7، ص 2006، عمان، 1لرواق للنشر و التوزيع، ط، دار اللمعلمينأساسيات التنمية المهنية وجيه الفرح،  1
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أقصى  على تنويع المعلم الطرائق و أساليب التعليم و التعلم التي يتبعها للمحافظة -7

م لنظااام المعالجة الفردية لبعض حاالت خرق حاالت االنتباه و عليه كذلك استخد

 في الصف.

 امتالك كفايات التخطيط و االعداد من حيث: -8

 .االتقاني و التطويري و اإلبداعي أـ تحديد األهداف السلوكية في المجال

   1ب ـ تحديد الوسائل التعليمية المناسبة للدرس.

 ذ: ـــــــــ التلمي2

 التلميذ: من هو -2-1

 يشير مفهوم التلميذ لغويا إلى المعاني التالية:         

 ى.طالب العلم، و خصه أهل العصر بالطالب الصغير في المراحل الدراسية األولـ  

ـ تلميذ في مدرسة ابتدائية ،و يقال ألقى الناظر كلمة أمام تالميذ المدرسة، صبي يتعلم 

 2صنعة أو حرفة: يقال مازال تلميذا في ورشة النجار.

التعليمية المهمة في المدرسة و هو ذلك الفرد الذي يتابع دراسته  هو أحد العناصر         

في المرحلة االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية و التلميذ هو موضوع التربية، تتناوله فرد 

في مجتمعه، حيث يأتي إلى المدرسة بعد قضاء فترة حساسة في حياته األولى بعد الوالدة 

أحد ما و كبير على والديه، مكتسبا خبرات اجتماعية مختلفة بين األفراد أسرته معتمد إلى 

خارج المدرسة قد تكون ذات من اختالطه و تفاعله، فالتلميذ يعبر عن خبرات كثيرة عاشها 

  3أثر في تشكيل خبراته المدرسية.

                                                           
 .8وجيه الفرح، نفس المرجع السابق، ص 1
 .35، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة ، مجمع اللغة العربيةالمعجم الوسيط،  2
 .8، ص2008 ، دار الجامعة الجديدة،المدرسة و المجتمع في ضوء مفاهيم الجودةمحمد عطوف مجاهد،  3
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و يعرفه رابح تركي على أنه المحور األول و الهدف األخير من كل العمليات          

التعليمية فهو الذي من أجله تنشأ المدرسة و تجهز بكافة اإلمكانيات فالبد أن كل  التربوية و

 1هذه الجهود الضخمة التي تبذل في شتى المجاالت لصالح التلميذ.

و هو أيضا محور العملية االتصالية داخل القسم، يتمثل دوره في اكتساب المهارات          

من رصيده المعرفي  راته االستيعابية بغية الرفعو المعارف و الخبرات بما يتناسب و قد

 2وتنمية شخصيته.

 م فيو من خالل التعريفات السابقة يمكننا استخالص أن التلميذ هو الركن إلها

تباطه لك الرذفهو المحور األساسي الذي تقوم عليه العملية التربوية و العملية التربوية، 

دة لمساعاة تحتاج إلى التعليم و التوجيه و بالمعلم، و باعتباره وحدة انسانية متكامل

نية قة إنساا كطااالجتماعية، لذلك ال يجب أن ننظر إليه على أنه أداة استقبال معلومات و إنم

ية اليجابااحتياجاتها و مشكالتها، و يمكن االستثمار فيها الستمالتها نحو األمور لها 

 والبناءة.

 خصائص تلميذ المرحلة االبتدائية: -2-2

رهم ما بين لتالميذ المرحلة االبتدائية خصائص يتميزون بها و عموما تكون أعما        

 ، و الخصائص هي:( سنة11)إلى احدى عشر  ( سنوات06ستة )

 خصائص النمو الحسي: -2-2-1

ال دى أطفلتتقدم حواس الطفل في هذه المرحلة تقدًما ملحوًظا، و تكون حاسة اللمس أ ـ 

كثر واسه أمنها لدى المراهقين، و يعتمد الطفل في هذه المرحلة على حهذه المرحلة أقوى 

 مما يعتمد على العمليات العقلية في كشف العالم و التكيف معه.

ب ـ نمو العين المتكامل لم يتم نهائيا إال في حوالي الثامنة من العمر، و لذا فإن كثيًرا من 

 ة.األطفال ينزعجون من التركيز على المواد المطبوع

                                                           
 .112ص  ، 1999، .طب ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، أصول التربية و التعليمرابح تركي،  1
 .13، ص 1979.ط، بيروت، ؤسسة العربية للدراسات و النشر،  ب ، الممعجم علم النفسفاخر عاقل،  2
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 خصائص النمو العضلي الحركي: -2-2-2

لطفل اعليم تد تتصل بهذه الظاهرة، ظاهرة الطفل األيسر...... ماذا نفعل كمعلمين عنأ ـ  

ض يقترح بعو بره على الكتابة باليمنى؟ أم نتركه يكتب باليسرى؟ الكتابة؟ هل نخ

باره إجهاد الطفل بمطالبته بقراءة نص مكتوب بحروف صغيرة أو إج السيكولوجيين عدم

 على الرسم بقلم رفيع لماذا؟

ال  ورة، ب ـ ال يزال يتحكم في العضالت الكبيرة متفوقا على التحكم في العضالت الصغي

أن  لمعلميزال من الصعب على عدد من التالميذ اإلمساك بالقلم، و لذا فيجب أن يتجنب ا

درسة، حو المنالتالميذ الكتابة المتكررة، فقد يؤدي ذلك إلى تطور اتجاهات سلبية يطلب من 

 و يتضح ذلك عند تالميذ السنة أولى و الثانية ابتدائي.

ي فلطفل خالل هذه المرحلة، فتبلغ عضالت اج ـ ينمو الجهاز العضلي للطفل نمو كبيًرا 

ة هذه بداي و لذا يكون األطفال في سن الثانية عشر ضعف وزنها و قوتها في السن السادسة،

 يقًا.المرحلة ضعيفي القدرة على األداء في األعمال التي تتطلب توافقًا عصبيًا دق

تحسن قدرته على التوازن و تزداد رغبته أن تكون حركات الطفل أتقن، و أن تيتوقع د ـ 

ر الرضا في المنافسة و الجري و التسلق و القذف و تترك لديه هذه الممارسات مشاع

 1والفرح.

 الخصائص الجسدية:-2-2-3

بتوفير طاقة زائدة للنشاط الجسمي الذي يتسم يتميز النمو الجسدي بالتباطؤ مما يسمح أ ـ 

بالحيوية المتدفقة، وكذلك النشاط الذهني الذي يتسم بتطلع الطفل لهم العالم من حوله 

مستفيدا من حواسه و عضالته، و نظًرا ألن األطفال يجبرون على الجلوس في القسم 

ن طريق العادات والقيام بأعمال قد تكون غير محبذة، فإن طاقة الطفل يعبر عنها ع

شد الشعر و إصرار المعلم على الهدوء التام. و هذا  مثل قضم األظافر و األقالم والعصبية 

 و ما نلحظه لدى تالميذ السنة األولى و الثانية و الثالثة ابتدائي. 

                                                           
 .112- 111ص –محمد و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص  ءزكريا 1
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 لتعبو يشعرون باب ـ ال يزال األطفال في هذه األعمار بحاجة إلى فترات من الراحة 

 م لجهد جسدي أو عقلي.بسهولة بعد بذله

ة ذلك لحوظج ـ يميل األطفال إلى األلعاب الخشنة و ذلك نظرا الزدياد قوتهم إلى درجة م

 ما يتميز به تالميذ السنة الرابعة و الخامسة ابتدائي.

درة ديهم قو ل نشاطاتهميذهب أطفال األقسام الثالثة األولى إلى الحدود القصوى في د ـ  

ر ة الخطمما يدعوهم للتقليل من أهميهم، و ثقة كبيرة بمهارتهم جيدة للتحكم في أجسام

 بين األطفال في هذه المرحلة.الحوادث  نسبةالمترتب على ذلك مما يزيد من 

 ال تتحمل الضغط الشديد.لم يكتمل بعد، و لذا فإنها  نضوج العظامهـ ـ 

أما في  و ـ تكثر أمراض الطفولة الدارجة في السنوات األولى من المدرسة االبتدائية،

 اوتهم للمرض عالية.فيكون األطفال أحسن صحة و تكون مقالسنوات األخيرة 

ز ـ تحدث طفرة في النمو عند عدد كبير من اإلناث، و عدد قليل من الذكور في المتوسط 

 1أثقل وزنًا و أكثر طوالً من الذكور. سنة 12و  11تكون اإلناث ما بين 

 ـ خصائص النمو االنفعالي: 2-2-4

ته انفعاال االنفعالي حيث يصبح أكثر تحكًما فييحرز الطفل تقدًما واضًحا في نموه أ ـ 

بب كون الستة قد وأكثر تقبالً للتأخر في تحقيق رغباته أو حتى عدم تلبيتها و العوامل التالي

 وراء هذه الخاصية:

 مو عالقته االجتماعية مع الرفاق.ـ ن

 و تفكيره و تخلصه التدريجي من مركزية الذات.ـ نمو ذكائه 

 ئر.الثا زيادة اعتماد الطفل على نفسه مما يجعله أكثر ثقة بها و أقل تعرًضا للغضبـ 

 شرب بعض القيم األخالقية.تـ اهتماماته بكسب احترام الكبير، و ما يصحب من 
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 سميهناألطفال في هذه السن انفعاالت و عواطف آخرين، و هذا ما يمكن أن  ب ـ يحترم

 المشاركة الوجدانية، و يكون هذا الميل قويًا في محيط الجماعة بشكل خاص.

 و نتيجةها أج ـ قد يتعرض األطفال إلى انفعاالت حادة في مواقف تأكيد الذات و الدفاع عن

 بعض الظروف البيئية و الصحية الخاصة.

اد نتقصبح األطفال و خاصة في السنوات الثالث األولى ابتدائي حساسين جًدا لالد ـ ي

 والسخرية و توجد لديهم بعض المشكالت المتعلقة بالتكيف للفشل و قبوله.

ل لحصوهـ ـ يرغب األطفال و بحماس كبير في مساعدة و بشكل خاص المعلم أو المعلمة ل

 ل المسؤولية.يستمتع األطفال بتحمعلى الرضا، كما 

هم أمن  وو ـ تظهر بعض الميول لدى األطفال في هذه المرحلة بدرجات متفاوتة من القوة 

 الميول: هذه

 ـ  الميل للعمل و الحل و للتركيب1

 ـ  الميل للجمع و االقتناء.2

       1الميل للتجوال و حب االكتشاف و الميل للتصنيف.ـ 3 

 ـ خصائص النمو االجتماعي: 2-2-5

ختيار إلى ا يصبح األطفال في هذه السن أكثر اختيارية في انتقاء أصدقائهم و يميلونأ ـ 

ة الثاني وأولى  عند تالميذ السنةصديق دائم و عدد شبه دائم من األصدقاء، و نجد ذلك غالبًا 

 و الثالثة ابتدائي.

ن ب األطفال في هذه المرحلة األلعاب المنظمة في مجموعة صغيرة، و لكيحب ـ 

 اهتماماتهم بقوانين الجماعة قد يفوق اهتماماتهم باأللعاب نفسها.
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تكثر المشاجرات الكالمية بشكل واضح على الرغم من وجود بعض مظاهر ج ـ 

يم ية القطبيعيا جًدا يعمل على تنمالمشاجرات الجسدية كالمصارعة، و يعتبر ذلك شيئًا 

 االجتماعية.

لعب، في ال األعمال المدرسية أواالهتمامات المختلفة لكل من الجنسين سواء في  تبدأد ـ 

ألولى اميذ تأثر هذه االهتمامات بالطبقة االجتماعية و االقتصادية، يتجلى ذلك عند تالوت

 والثانية و الثالثة ابتدائي.

 اخر.هـ ـ يبدو التناقض واضًحا في هذه العمر، كما يكثر التباهي و التبجح و التف

لك و ذ و ـ تتميز الجماعات التي تتكون حتى السن السابعة بصغر عددها و سرعة تفككها

بين  ا ماطوعً لتأثير السلوك االجتماعية للطفل بمركزية الذات، ثم الجماعات باالستقرار 

 سنوات. 09و  08سنتي 

 لوكيةكمصدر للمعايير الس الكبارز ـ تظهر جماعة الرفاق كمؤسسة قوية باحتالل دور 

ظ ي، يالحجتماعالمناسبة للدعم و االعتراف و بهذا تلعب دوًرا كبيًرا في عملية التطبيع اال

 ذلك بشكل كبير عند تالميذ الرابعة و الخامسة ابتدائي.

عبية الش ح ـ تنمو روح الجماعة في هذه السنوات، و الفئة، و تتخذ الجماعة من األلعاب

 .ككرة القدم محو االهتمامات اللعبية

لبطل اليد ط ـ في السنوات األخيرة من التعليم االبتدائي، يتعلق األطفال بالكبار و تق

 ظاهرتان واضحتان، و قد يكون المدرس هو هذا البطل.

ي ـ تختلف اهتمامات الذكور عن اهتمامات اإلناث بشكل واضح، و قد تظهر مشاحنات 

از المدرسي، خاصة عند تالميذ متعددة بين الجنسين و اهتمامات و تنافس واضح في االنج

    1السنة الرابعة و الخامسة ابتدائي.
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 ـ العالقة التربوية بين المعلم و التلميذ: 3

 تعريف العالقة التربوية: -3-1

للسلوك الذي يحقق التواصل بأنها: نمط معياري أسعد وطفة العالقة التربوية  قد عرف      

المقررات و اإلدارة و المعايير و القيم لوصفها عوامل التربوي بين التالميذ و المعلمين و 

  1مكونة للنظام المدرسي.

و في تعريف آخر للعالقة التربوية حيث يقصد بها مجموعة التفاعالت الي تحدث        

بين المدرس و المتعلمين، و بين  -في الوقت نفسه -داخل جماعات التعلم، و التي تتم

ن المدرس و المتعلمين و مواضيع التعلم، و اإلطار العام الذي المتعلمين أنفسهم و كذلك بي

 2تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو الوضعيات التعليمية التعلمية.

 امل للعالقةو من خالل التعريفات التالية للعالقة التربوية يمكن استنتاج تعريف ش      

طار إادل في عمليات التفاعل و التبديناميكية محركها األساسي التربوية على أنها سيرورة 

 وضعية تربوية تعليمية.

إن العالقة التربوية التي تجمع بين المعلم و المتعلم هي عبارة عن عالقة شديدة التأثير      

في بناء شخصية المعلم حيث أنها ال تتوقف عند عملية التعليم و التدريس بل تفوق كل 

ا مثل عالقة األب بأبنائه لحمتها مو اعتبار أن عالقتهالمواقف التربوية التي تجمع بينهما، 

ثواب يكون أساسها المودة، فالكلمة و النظرة و االبتسامة و ال بهم، حيثفي نفعهم و البر 

والعقاب و كل تصرف من المعلم يتأثر به التلميذ سواء كان خارج الصف أو داخله، بحيث 

بالنسبة للتلميذ، فقد يغرس المعلم في  شكل مظاهره و شكله و حركاته نقطة تأثير مهمةي

قلب الطالب و عقله حبه للوطن و احترام اآلخرين، و احترام العادات و التقاليد و االعتزاز 

بالقيم، وقد يغرس فيه األنانية و العقد و الكراهية و لو بدون قصد، و بهذا يمكن للمعلم أن 
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ه و مواجهة المصاعب و تحمل يبني في التلميذ إما شخصية قوية تمكنه من حل مشاكل

 النفس.ب ها الضعف و العجز و عدم الثقةالمسؤولية أو بناء شخصية هشة يمأل

 أنواع العالقات التربوية بين المعلم و التلميذ: -3-2

 ث نالحظذ، حييوجد عدة عالقات تحدث داخل القسم و التي تكون بين المعلم و التلمي        

قسم اخل الو اللين و على أساس كل هذه فالعالقة التربوية دأن هناك تدرج من حيث الشدة 

 تندرج على النحو التالي:

 العالقة الديمقراطية: -3-2-1

هي العالقة التي تقوم على أسس ديمقراطية، تهدف إلى تحقيق التوازن و التكامل في        

و تجسد هذه شخص المعلم بناء على معطيات العلوم اإلنسانية كعلم النفس و التربية، 

العالقة المبادئ التربوية و النفسية الحديثة التي تكرس قيم التربية الحرة و التغذية الرجعية 

ن، و تشكل األجواء الديمقراطية المناخ و العالقات األفقية القائمة بين المعلم و المتعلمي

واصل ايجابي المناسب لبناء عالقات تربوية تفاعلية ذات اتجاه إيجابي، مما يسمح بتحقيق ت

   1من خالل فاعلية الحوار و المناقشة.

 أـ أسس العالقة الديمقراطية:

هم على تشجيع والمجال لقدرتهم و استعداداتهم كي تنمو ـ تنمية شخصية الطلبة بإتاحة       

بيين ايجا المشاركة و المبادرة، و تطوير هذه القدرات و االستعدادات بغية ايجاد أفراد

 القرارات المتعلقة بشؤونهم. مؤهلين التخاذ

لية، لمسؤوـ اكتشاف الطلبة عدًدا من االتجاهات االيجابية، كضبط النفس، و تحمل ا     

 وبالتالي تحقيق األهداف التربوية المنشودة.
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ء، األرا الفرصة له لمحاكمة هذه لبة للرأي و الرأي اآلخر، و اتاحةاحترام الطـ      

و هم نحتنسيق جهود المعلمين و الطلبة و تكاملها، و توجيه مهماتهم و نشاطات وتغليب

 تحقيق السياسات و األهداف التربوية.

  ب ـ نتائج العالقة الديمقراطية:

لتربوية، اتنمي العالقات الديمقراطية مشاعر الحب و التقدير بين أطراف العملية       

 النتائج التربوية هامة و التي هي:ويؤدي السلوك الديمقراطي إلى جملة من 

 ـ نمو القدرات االبداعية عند الطالب و المتعلمين العامة.    

 ـ نمو الجانب المعرفي بصورة متسارعة و متكاملة.    

 ـ نمو الجوانب االنفعالية و التكامل االتزان العاطفي.    

و الثقة بالنفس و االحساس وتكاملها في شخص المتعلمين، نمـ نمو الجوانب االجتماعية     

  1باالستقالل.

 العالقة التسلطية: -3-2-2

تظهر هذه العالقة عندما يفرض المعلم على التالميذ نظاًما جامًدا دون سبب معقول،        

وهذا ال يعبر التلميذ عن رأيه و ال يكون هناك مجال للمناقشة و االعتراض، و يصبح 

  2فيها المعلم و يحركهم كيفما يشاء.بقطع شطرنج يتحكم أشبه التالميذ 

فالتسلط التربوي هو تقنية من تقنيات تشكيل السلوك تتوجه مع مقتضيات نمو الطفل       

أو ال شعورية أو غامضة بالنسبة لطرفي العالقة و تستخدم هذه التقنية أساليب مؤلمة في 
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جرائي و غير ضبط السلوك و تؤدي إلى تكوين شخصية غير فعالة على المستوى اإل

 1متوازن على المستوى النفسي.

سلوب و من خالل هذا التعريف نجد أن من يستعمل و يستخدم هذا األسلوب أي األ     

 توقعةالتسلطي يستخدم أساليب مؤلمة و غامضة للوصول إلى أهداف غير مباشرة و غير م

 ولكنها تظهر بشكل سلبي على التلميذ و المعلم .

 أـ يمكن تحديد العالقة التسلطية في المحاور التالية:

 تجسد فيلتي ت*وجود أجواء الخوف و انعدام الثقة بين المدرسين و التالميذ و الالمباالة ا

 الهوة التي تفصل بين الطرفين.

ة المادي شكاله*يقوم السلوك التسلطي على أساس التباين و الالمساواة، يتم اللجوء للعنف بأ

 ية المختلفة و يتجلى ذلك في عقوبات مثل التهديد و التوبيخ.و الرمز

*و من أشكال السلوك التسلطي يمكن اإلشارة إلى السخرية و التهكم و التخجيل و اإلهمال 

   2وعدم االحترام و التقدير.

 ب ـ نتائج العالقة التربوية التسلطية:

 األسلوب التسلطي ما يلي: ينتج عن     

  ات عليمت بل لتحقيق األهداف، بسبب سيرة وفقار أفضل السإلى اختيافتقار التلميذ

 وضعت له، و ال يفهم الغرض منها فهًما تاًما.

 فسه لى نعدم توافر فرص للتلميذ ليتعلم كيف يصنع أهدافًا لذاته، أو كيف يسيطر ع

 .لجانأو كيف يقدر المسؤولية، أو كيف يسهم بالعمل في ال

 لبيئة فر اة التي تدفع التلميذ إلى التفاعل، و عدم تواعدم توافر الحوافز المناسب

 المشجعة لهذا التفاعل.
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 علم، وإلى اضطرار التلميذ إلى كبت رغباته و ميوله، مما يؤدي إلى نفوره من الت

  1تدهور صحته النفسية.تعقيدات أخرى تنشأ عن 
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 خاتمـــــــة الفصــل:

 

النهوض بالمجتمع وفي نشر العلم من هذا الفصل أن للمعلم دور هام في  نستخلص

من ظالم الجهل إلى نور العلم، و على التلميذ و المجتمع ونقلها المعرفة و إنارة العقول و

أبناء المجتمع ألنه يعتبر احترام المعلم لما يقوم به من جهود في تعليم و تثقيف و تربية 

  في العملية التربوية. المحور األساسي و القاعدي
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 تمهيد:

فيه  تمدناـ من خالل هذا الفصل سنتطرق إلى الجانب الميداني للدراسة، و الذي اع      

 لجانبعلى خطوات منهجية معروفة في علم االجتماع، ألن الجانب الميداني هو تدعيم ل

نا لك توصلة، لذالنظري، إال أننا في الجانب الميداني نتقرب من الظاهرة و الواقع االجتماعي

 ريناها.تي أجا هذا إلى مواضيع و نتائج كشفها لنا الميدان بعد المقابالت المن خالل بحثن

نس، ، الجـ و في هذا الفصل قمنا بذكر أهم خصائص المبحوثين و المتمثلة في السن      

 مبحوثينات الالمستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، األقدمية، مكان اإلقامة و كذا تصريح

 لراسب. ميذ اتي قمنا بها، لمعرفة طبيعة العالقة بين المعلم و التلمن خالل المقابالت ال

 ـ عرض وتحليل المقابالت:

( 10و ) ( أساتذة10عشر )على مجموعة من المبحوثين المقابالت لقد تم توزيع ـ       

جموعة ممن مختلف واليات الوطن و بعد ضبط المقابالت و تحليلها اتضحت لنا إداريين 

 من الحقائق.

رامج الب هل يمكن أن يكون للمناهج و ـ عند طرحنا السؤال األول و الذي كان حول:    

لبرامج هج و او كانت جل إجابات المبحوثين تبين أن للمنادور في رسوب التلميذ؟ و كيف؟ 

ي للمناهج دور فإن " نعم :  (02) دور في رسوب التلميذ مثلما صرح المبحوث رقم

س الدرو الل المناهج التي لم تكيف البيئة المحيطة بالطفل وو ذلك من خرسوب التلميذ 

و عدم  علمية،المادة الدراسية الالصعبة على المتعلم التي ال توافق سنه الدراسي و كثافة 

ناهج نعم يمكن للم" : (09)كما كانت إجابة المبحوث رقم مراعاة الفروق الفردية." 

تي قد ربما يسبب بعض الدروس المقررة الالبرامج أثر كبير في رسوب التلميذ و ذلك و

دم عتكون أعلى من مستوى و سن التلميذ و كثرة المواد و صعوبتها و طول المنهج و 

 مراعاة ولميذ ارتباط المنهج ببيئة التلميذ و بالتالي صعوبة فهمه و عدم تلبية حاجيات الت

 و رغباتهم." ميولهم 
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سوب دور في ر لها يمكن للبرامج أن تكوننعم : " (03)رقم  ةالمبحوث تو صرح       

ادفنا ان يصالتلميذ خاصة مع مناهج و برامج الجيل الثاني حيث : أنه في الكثير من األحي

ومة درس يحتاج لوقت من أجل أن يفهمه التلميذ و اكتساب المعلومة أي ايصال المعل

ة بعض و الحصخاصة للفئة الضعيفة باإلضافة إلى أن الدروس غير مرتبطة ببعضها ال

ي دف التعليمو هذه المدة غير كافية لتقديم الدروس و تحقيق اله دقيقة 45الواحدة مدتها 

لجيل اوايصال المعلومة للتلميذ خاصة في مادة الرياضيات بحيث أن مناهج و البرامج 

" نعم  :(05رقم )و جاء في تصريح المبحوثة  الثاني صعبة ألنها مبرمجة لفئة الممتازين "،

أقسام  د علىعتمأن المناهج و البرامج المبرمجة تفوق قدرات التلميذ و تكن ذلك باعتبار مم

   مجهزة بالوسائل التي تكاد تنعدم في مدارسنا." 

  اإلجابات اتضح لنا أن جل المبحوثين صرحوا بأن البرامج و المناهج و من خالل

" مجموعة من المواد  عنلها دور في رسوب التلميذ و ذلك باعتبار أن المناهج عبارة 

الدراسية التي يتولى المختصون اعدادها أو تأليفها و يقوم المعلمون بتنفيذها أو 

البرامج  و ذلك بسبب صعوبة 1تدريسها، و يعمل الطالب على تعلمها أو دراستها "

تلميذ، و انعدام الوسائل في المحيط المدرسي خاصة في ا للكثافتها التي تسبب ضغطو

الجيل الثاني التي تعتبر من المناهج التي تحتاج إلى وسائل تعليمية و تكنولوجية مناهج 

نسى بأن المعلم لك ما تحتاجه جميع المدارس و ال نلتحقيق الهدف التعليمي المطلوب و ذ

سب مستوى متعلميه و بأخذ ما يفيد له دور فعال في تكييف بعض التمارين و األنشطة ح

 به التلميذ.

  لرسوب في ماهي أهم األسباب المؤدية لو الذي كان حول:  (02)الثاني أما السؤال

 نظرك؟

عديدة مثلما صرحت المبحوثة رقم  المبحوثين للرسوب أسبابكانت بعض اجابات         

" أسباب الرسوب يوجد أسباب ذاتية منها عدم التركيز و الثقة بالنفس و ضعف ( 03)

و الالمباالة و أسباب عائلية منها المشاكل بين الوالدين، العنف والطالق  ةالقدرة االستيعابي

                                                             
 .58، ص 1990، بيروت،  2، دار العلم للماليين، ط الدراسات االجتماعية مناهججودة أحمد سعادة،  1
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قافي ناهيك عن األسباب الجسمية و التمييز بين األوالد و ضعف المستوى التعليمي و الث

و نقص والمعنوي  ات و العنف المدرسي بنوعيه الجسديكاألمراض و اإلعاقالمدرسية و

كما كانت إجابة المبحوث رقم  صعوبة المناهج الدراسية."التجهيزات المدرسية التعليمية و 

يوجد أسباب ذاتية منها عدم التركيز في الصف، الخوف، أسباب عائلية، كالتفكك " ( 04)

األسري و الخالفات الزوجية، أما األسباب المدرسية فكانت حول سوء المعاملة و القسوة 

و صرحت المبحوثة لجة نقاط ضعفه"، في المؤسسة التربوية و عدم مساعدة التلميذ لمعا

" أن األسباب المؤدية للرسوب هي أسباب بيولوجية و تدخل فيها العامل  (08)رقم 

الوراثي، فمهما قام المعلم بتسهيل المعلومة فإن الطفل ال يتمكن من فهمها و أيضا أسباب 

مما على األصابع الجسدية كاالضطرابات العضوية مثال نقص نمو اليدين و نركز هنا 

يجعل عملية التحكم في مسك القلم صعبة أما األسباب االجتماعية فتعددت كالمشاكل 

الفقر أما العمالة ،خاصة بين األبوين، العيش في وسط عائلة غير مهتمة بالدراسة، العائلية 

ما. و صرحت المبحوثة رقم األسباب المدرسية ككره المدرسة أو األستاذ بسبب موقف 

أهم أسباب الرسوب تمثلت في صعوبة البرامج المقررة، العامل البيئي " أن  :(05)

  والمحيط العائلي و العامل النفسي للمتعلم."

صرحوا بأن أسباب الرسوب مبحوثين تبين لنا أن جل الـ و من خالل اإلجابات         

سباب مدرسية عديدة منها األسباب الذاتية كالخوف و القلق و انعدام الثقة بالنفس و أ

واجتماعية و اقتصادية، باعتبار أن الرسوب عبارة عن ظاهرة معقدة و أحد التجارب 

م، و التي يبشكل عام باعتباره وصمة في النظام التربية و التعلالقاسية التي يمر بها التلميذ 

ال يمكن تحديد أسبابها بشكل دقيق " و كل هذه األسباب و غيرها لها تأثير سلبي على 

لم و ال يحترم المؤسسة حصيل الدراسي للتلميذ و التي تجعله ال يبالي بالعلم و ال بالتعالت

 1 التربوية.

  امل مع ما هي طريقتك الخاصة في التعوالذي كان حول:  (03) عن السؤال رقمأما

 فئة الراسبين؟

                                                             
 .85قوادري جلول، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ع هذه مصرحوا بأن هناك طرق خاصة في التعامل  فاتضح لنا أن كل المبحوثين          

لفئة هي اأن " طريقتي الخاصة في التعامل مع هذه  (09)مثلما صرح المبحوث رقم  الفئة

 فمثال: سبينء بل مع التالميذ الراأنني أرى أن عمل األستاذ ال يظهر مع التالميذ النجبا

يزهم تحف أقوم بتجليس التالميذ الراسبين و المشاغبين في الطاوالت األمامية األولى و

ال ستبداوإحياء الطموح و النجاح لديهم و أيًضا محاولة تسهيل الدرس قدر المستطاع و 

تشجيع  ًضاييم و أيالوضعيات الصعبة بوضعيات من بيئة التلميذ و القيام بالتقويم و التق

 ،في إنجاز مختلف الصعوبات و تحفيزهم ببطاقات االستحسان" الراسبين للمشاركة 

لتقرب طريقتي الخاصة في التعامل مع الراسب تتمثل في ا : "(10)المبحوث رقم وصرح 

ا كانت ، كممنه و معرفة أسباب رسوبه االهتمام به و معاملته مثل باقي زمالئه في القسم"

لميذ حسب " طريقتي في التعامل مع الراسب تختلف من تلميذ لت( 04)لمبحوث رقم إجابة ا

ة من مطلوبة بين التالميذ و محاولة تجزئة المهام الدراسية الالمتفاوتالفروق الفردية 

ه، مراجعت اته وو تعليم التلميذ كيفية إدارة الوقت بين مهارالتالميذ في المنزل و المدرسة 

نتباه اب االعالج اضطر زائداالحتواء داخل القسم بين التلميذ و أستاذه و أيضا تبني مبدأ 

مع فئة  " طريقتي في التعامل (01) وفرط النشاط". و كما جاء في تصريح المبحوثة رقم

 ازينروا بها من فئة الممتأن يصي الراسبين أحسسهم بأن لديهم قدرات و طاقات يمكن

  سم".وأشجعهم و أهتم بهم كباقي تالميذ الق

امل مع التع قراءتنا اتضح لنا أن جميع األساتذة لديهم طريقة خاصة فيـ و من خالل       

ولة محا وهم يد العون التلميذ الراسب و هذا جل ما صرح به المبحوثين من خالل تقديم ل

لوسائل هم اتهم و العمل على خلق جو مالئم يسمح لهم بالدراسة و كذلك توفير لرفع معنويا

لدفاع لة االالزمة لنجاحهم و محاولة احتوائهم و إرشادهم حتى يتجاوز هذه األزمة ومحاو

م ن حجمعنهم في حالة المرور بأي شكل من أشكال التنمر والعنف بعد الرسوب مما يزيد 

 المشكلة و حجم الغضب لدى التلميذ.

  و بذل  ةالتالميذ الراسبين من أجل الدراسكيف تشجع  : (04)السؤال فيما يخص

 مجهود أكبر؟
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لتلميذ مثلما اتاذ و له طريقة في تشجيع أسكانت بعض إجابات المبحوثين أنه كل             

ثر لتلميذ الراسب من خالل بذل مجهود أك:" يكون تشجيع ا(07)قارن المبحوث رقم 

ول محام، ولتعلفيز إلثارة دافعته نحو ابتعزيز ثقته بنفسه و مخاطبته بعبارات المدح و التح

دون جعله محور اهتمام و اعطاءه بعض الواجبات التي يتدارك بها نقصه أو ضعفه 

ع وض محاولة وجي و تكليفه بقيادة الفوج مثال :تكثيف أو ضغط، إدماجه في العمل الف

:" أشجع  (02)برنامج خاص بالتلميذ المتعثر للمراجعة". و كما كانت إجابة المبحوثة رقم 

كر ذسن مع و القول بأنه  تحاحد أوليائه ومدحه أمامه الل استدعاء التلميذ الراسب من خ

خر آليم له لعب ترفيهية من حين ما تبقى من الصعوبات ، وشكره أمام زمالئه، و تقد

الكالم  شجع التلميذ هويا : " أن أهم م(06)تحفيزات" و أيضا كما صرح المبحوث رقم و

عر م يشلتعتبر أصعب مرحلة ألن الطفل إذ  طريقة التحدث إليه، فمرحلة الطفولةالطيب و

سب يذ الرالتلمباألمان فقد يكره المعلم و بالتالي ينفر من أي درس يقدمه و أكثر ما يشجع ا

رحت هو ما نقدمه له من ماديات تشجيعية كالرسائل و الرسومات... الخ." و مثلما ص

هم بمحبة ثر بالتحدث معأكأشجعهم من أجل الدراسة و بذل مجهود : " (01)المبحوثة رقم 

 ن شانها أن تزيد من قوة نشاطهمتحفيزهم بتقديم الهدايا و تقييمات  مو لطف و

 عزيمتهم."و

ة في ديدلديهم طرق ع ـ من خالل إجابات المبحوثين تبين لنا أن جميع المبحوثين       

دة زيا تشجيع تالمذتهم خاصة الراسبين و التي تختلف من أستاذ آلخر و كل ذلك من أجل

تم يرحلة مال يعني الفشل وإنما هو عزيمتهم و دافعيتهم نحو الدراسة مؤكدين أن الرسوب 

 تجاوزها و غالبا ما تكون هذه المرحلة دفعة قوية لنجاح أفضل في تجارب الفرص

يس وب لمة، و سيكون مضمونًا بمعطيات أكثر مناسبة لتحصيل معدل عاٍل و أن الرسالقاد

مكنه يث تنهاية العالم، بل هو أفضل من النجاح بمستوى ضعيف و أن في اإلعادة إفادة، ح

 من فهم دروسه بشكل أفضل و بالتالي تحقيق نجاح مستحق و مشرف.

  هها ة المشاكل التي يواج" ماهي طبيعو الذي كان حول  (05)أما عن السؤال

  "التلميذ الراسب في القسم؟
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الراسب ميذ من المشاكل التي يواجهها التل: "(01)فكانت إجابة المبحوثة رقم           

 منه احساسه بنوع من الضعف عند مالحظة زمالئه الجدد أصغر منه سنًا، فمنهم من سخر

مشاكل ال"  (:07)فيحس أنه عنصر دخيل على القسم" و كما جاء في تصريح المبحوثة رقم 

 ضطربةكثرة الشرود وعالقاته المالتي يواجهها التلميذ، بطئ التعلم، ضعف التركيز و 

و هنا  لة."مع زمالئه و أيضا الشعور بالخيبة و اإلحباط و الميل إلى العز وغير المستقرة

واجهها متشابهة فيما يخص المشاكل التي ي( 07)و  (01)رقم  نرى أن إجابة المبحوثتين

 التلميذ الراسب من ضعف و عدم تركيز و السخرية من قبل الزمالء في الصف.

التلميذ: سوء  أن المشاكل التي يواجهها: '' (06)على لسان المبحوث رقم ـ و كما جاء       

موذًجا عد نمعاملته سواء من قبل زمالئه أو من قبل المعلم، باعتباره غير متكيف معهم و ب

ة بين كيفيتسلبيًا للفشل الدراسي من جهة أخرى، لذا مهمة المعلم تتمحور حول بناء عالقة 

ر نت كبياأللفاظ المسيئة كأنت غبي، أفقد يواجهه بعض التلميذ الراسب و قسمه الجديد، 

 :(05)علينا، و قد يرفض من مجموعة اللعب الجماعي " و مثلما صرحت المبحوثة رقم 

ساب الكتاو صعوبة "شعوره باالكتئاب و التهميش في بعض األحيان و التمييز بين التالميذ 

 (".سديةجمعنوية و المعرفي و سوء المعاملة في بعض األحيان و العقوبات بشتى أنواعها ) 

لراسب ميذ امن خالل قرائتنا تبين لنا أن كل إجابات المبحوثين كانت تلم أن التلـ       

لة ند مقابعيواجه مشاكل عديدة في القسم كعدم قدرته على تكوين صدقات و االرتباك 

 : " تعرضه للتهميش(09)اآلخرين خاصة زمالئه في الصف مثلما صرح المبحوث رقم 

أنه بساسه خاصة في عدم قدرته على الدراسة و احفي القسم و االستهزاء به من قبل زمالئه 

 أقل مستوى منهم ".

  ل التي فيما تتمثل المشاكو الذي كان حول :"  : (06)أما من ناحية السؤال رقم

 .يواجهها األستاذ في تعامله مع التلميذ الراسب؟

: (01)بة المبحوثين على النحو التالي، حيث صرحت المبحوثة رقم فكانت إجا          

ألستاذ أن تكون لديه قوة الصبر ربما تكون في مدى استيعاب التلميذ للمعارف فعلى ا"

نقص الحوافر : "  (07)التحمل وال ييأس حتى يبلغ هدفه" و مثلما صرحت المبحوثة رقم و
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لدى المتعلم، و عدم االنصياع التلميذ للمعلم و عدم االستيعاب المعارف، حيث يظن التلميذ 

ألنه سبق له أنه زعيم العصابة و أحيانًا يحاول أن يوقع األستاذ في بعض األخطاء، نظًرا 

أن درسها لهذا يجب ان يكون األستاذ أستاذا بمعنى الكلمة و متمكن في تخصصه، و عدم 

"، و هنا من خالل قننةاشات سلبية معهم و محاولة الرد عليهم بإجابات مالخوض في نق

نستنتج أن عدم فهم و استيعاب التلميذ للدرس ( 07( و )01)رقم  المبحوثتينتصريحات 

 يعتبر أهم مشكل يواجه األستاذ في الصف.

 أي اسبالتلميذ الر لتاريخيتعرض له األستاذ هو عدم معرفته ـ و أكثر مشكل          

يخ التار: " أن أهم مشكل عدم معرفة (06)مثلما صرح المبحوث رقم تاريخه الدراسي 

عفه اط ضالدراسي للتلميذ بدقة و بالتالي المعلم يحتاج إلى وقت كبير من أجل تحديد نق

ن عخره ولماذا فأسلوب المعلم السابق يختلف تماًما عن أسلوب المعلم الحالي، أيضا تأ

في لم، فالنقائص أراه أكبر مشكل يواجهه المعزمالئه و عدم وجود الوقت الكافي إلدراك 

ر  يوجد تلميذ ال يدرك الحروف و الالحركات، و يعيش في وسط عائلي غيقسمي مثالً 

روس دمتعلم، و وقت المعالجة في الغالب هو من حق التالميذ الذين يعانون نقًصا في 

لمعلم ية امعينة، مثل هذا التلميذ كان مشكل واجهته في السنوات السابقة اختالف في منهج

ن يد أبين أسلوبين، و هنا يصعب على المعلم الجد الذي يجعل التلميذ الراسب في حيرة

أهم  نأ: "(10)يدمجه مع الطريقة الجديدة التي يتبعها."، و مثلما صرح المبحوث رقم 

ناء يز أثالتلميذ بالنقص مقارنة بزمالئه و عدم الثقة بنفسه و عدم التركشعور  المشاكل

 الدرس و خوفه في االمتحان". 

ستاذ لها األ ابات المبحوثين اتضح لنا أن أهم المشاكل التي يتعرضإجو من خالل  ـ         

ذ اسب و إالر تمثلت في عدم االنتباه و قلة التركيز و التشويش على اآلخرين من قبل التلميذ

ي لدراساصيل يعتبر االنتباه و التركيز أهم عامل في نجاح التلميذ و ارتفاع معدله في التح

ختلف لتي تافي المادة المعرفية و االختالف في منهجية المعلم اتضح لنا أيضا أن القصور و

جد ينه من معلم آلخر في تقديم الدروس يعتبر أيضا مشكالً خاصة لدى المتعلم الراسب أل

علم الم نفسه يتأرجح بين منهجيتين مختلفتين منهجية و طريقة المعلم الحالي و الطريقة

 بقة.السابق التي تعود عليها في السنوات السا
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  ذه هل هناك تناسق بين األسرة و المدرسة للحد من ه: " (07)أما السؤال

  تتمثل؟ و فيما؟ الظاهرة

سة باعتبار أن المدرنعم هناك تناسق بين األسرة و: " (05)فكانت إجابة المبحوثة رقم        

ياء ألولاالعالقة بينهما لها أهمية كبيرة للحد من هذه الظاهرة و ذلك من خالل متابعة 

م بنائهبالمدرسة لمعرفة أوضاع أألبنائهم و تحفيزهم و اتصالهم باألستاذ أو المسؤول 

طرفين نعم هناك تناسق وتواصل بين ال: " (10)مشاكلهم". و مثلما صرح المبحوث رقم و

ة سؤال راقبيدل على اهتمام األسرة بالتلميذ و نجاحه، هذا التواصل و التناسق يتمثل في م

ء في ا جااألولياء على مستوى أطفالهم الدراسي و أهم المشاكل التي يعانون منها". و كم

ثل في نعم هناك تناسق بين األسرة والمدرسة و الذي يتم : "(06)تصريح المبحوث رقم 

رفين الط التواصل بين األسرة و المدرسة لمعرفة أسباب الرسوب ومحاولة معالجتها من قبل

اسق بين : " أنه حتى يتم التن(03)و النهوض بالتلميذ" و في تصريح آخر للمبحوثة رقم 

الت المرشد التربوي في معالجة حا الطرفين يجب اتباع خطوات منها التركيز على دور

ستمر كل مالرسوب و تفعيل دوره في كل مدرسة و متابعة غياب التلميذ من قبل األولياء بش

جنب تذ و و معرفة األسباب و معالجتها و تعزيز استخدام العدالة في التعامل مع التالمي

 ها."ر منو عدم النفوالتمييز بينهم داخل المدرسة و تهيئة الجو األسري من أجل الدراسة 

ألسرة ال يوجد تناسق بين افي حين أننا نجد أن هناك مبحوثين صرحوا بأنه ـ         

سق بين :" ال يوجد تنا (07)والمدرسة للحد من ظاهرة الرسوب مثلما صرح المبحوث رقم 

 آخر المدرسة و األسرة خاصة في المدارس الجزائرية و الواقع يظهر ذلك" و في تصريح

 ، لألسف ال يوجد تناسق بين الطرفين للحد من هذه الظاهرة".(02)بحوث رقم للم

 ـ و من خالل التصريحات التي تحصلنا عليها من المبحوثين تبين لنا أن هناك         

التناسق بين األسرة و المدرسة للحد من ظاهرة  اختالف في إجابات المبحوثين حول

هناك تناسق بين الطرفين حتى ولو كان هذا بأن  الرسوب، فهناك بعض المبحوثين يصرحوا

يوجد تناسق لكن نصفي  :"(04)التناسق نصفي و ليس مكتمل مثلما صرح المبحوث رقم 

بين األسرة و المدرسة ألن بعض األسر تستمع ألوالدها أكثر من المدرسة و هناك بعض 

نستنتج أنه على سلبيين في عملية تلقين التالميذ يعني كالهما في نقص"، و هنا  المؤطرين
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األسرة أن تجتمع مع األستاذ من أجل االتفاق على آلية عمل التلميذ خالل العام الدراسي 

ومناقشة أفضل السبل للنهوض بالتلميذ و محاولة سد الثغرات التي واجهها العام الفائت، 

وقع فيها و محاولة تعزيز ثقة التلميذ بنفسه و ذلك من طرف األسرة وفهم األخطاء التي ي

والمدرسة، في حين أن هناك بعض المبحوثين عارضوا موضوع تناسق األسرة و المدرسة 

 حسب ما صرحوا به.

  زمات للحد من ظاهرةما هي أهم الميكان فكان حول:( 08)أما عن السؤال 

  الرسوب؟

زمات يكانأهم الم"  (10)المبحوثين كالتالي،  صرح المبحوث رقم فكانت إجابات          

ادة ة إلعالمتدنية مستوياتهم للدخول في دورات استدراكيالتي تمثلت في تشجيع التالميذ 

اته يق ذلتحقتشكيل شخصية التلميذ من جديد، تقديم الدعم االجتماعي و المعنوي للتلميذ 

وب الرس و األهل لمعالجة أسباب الصلة بين المدرسةإعادة ثقته بنفسه و محاولة تعزيز و

قم ثة رالتعاون فيما بينهما إلخراجه من هذه الدوامة" و مثلما جاء في تصريح المبحوو

دريس تالميكانزمات هي توفير جو يساعد التلميذ على التمدرس و توفير أيضا  : "(05)

نع و م تعامل و عدم التمييزتمكيني عالجي للتلميذ في صعوبات التعلم و العدالة في ال

قم روثة االنتقال اآللي و انشاء أقسام مكيفة لكل األطوار" و كما جاء في تصريح المبح

ير و توف هي عدم التمييز بين الطالب و التنويع في طرائق التدريس: "الميكانزمات (01)

" و صرح يذ.الوسائل و أيضا إثارة الدافعية للتالميذ و تعزيز الجوانب االيجابية للتلم

سر د من ظاهرة الرسوب هي مراقبة األ: "أهم الميكانزمات للح(09)المبحوث رقم 

سات و توفير النشاطات الرياضية ألوالدهم و محاولة خلق جو عائلي داخل المؤس

 الترفيهية للتقليل من هذه الظاهرة".و

ول ة حلهناك عدـ و من خالل اإلجابات اتضح لنا أن جميع المبحوثين صرحوا بأن         

نما إة و و ميكانزمات للحد من ظاهرة الرسوب باعتبارها ظاهرة معقدة وليست وليدة الساع

 هي لبر أن هذه الحلول ليست حلول نهائية و نلم بالذك هي ظاهرة كانت موجودة من قبل

 حلول تختلف من حالة إلى حالة.
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  راسب؟ ماهي وجهة نظر األستاذ نحو التلميذ الو الذي كان:  (09)أما السؤال 

" التلميذ  :(03)فكانت إجابة المبحوثين كالتالي، مثلما صرحت المبحوثة رقم               

 ميذ فيالتال هو تلميذ لم يستطع أحد اكتشاف قدراته أو تنمية ثقته بنفسه و هو أكثرالراسب 

ت وجهة كان (03)نرى أن المبحوثة رقم  القسم حاجة للدعم و خاصة الدعم األسري، و هنا

 كانياتهة امه و العمل على تنميللتلميذ الراسب على أنه تلميذ لم يتم اكتشاف قدرات نظرها

بحاجة إلى  التلميذ الراسب: "(06)مهاراته المختلفة، و كما جاء في تصريح المبحوث رقم و

فسه أجل  إعادة زرع الثقة في ن الدعم النفسي من طرف األولياء و المعلم و ذلك من

جح رسب التلميذ الراسب هو تلميذ نا : "(10)إمكانياته"، و في تصريح مبحوث آخر رق و

ن أ:"  (08)ألسباب قد تتعلق بمحيطه، أسرته، المدرسة"، كما صرحت المبحوثة رقم 

التكيف به ل التلميذ الراسب ليس معناه أنه تلميذ ال يصلح ألي شيء و إنما قدراته لم تسمح

 لفشل لنعم اطمع التعليمات الجديدة و على المعلم مساعدته ليعيد بناء نفسه ألن من لم يذق 

 يكون ناجحا أبًدا".

هم ة لدياستنتاجات و جل ما صرح به المبحوثين نرى أن جميع األساتذـ و من خالل       

ر اعتبابأستاذ آلخر ال تختلف من حول فئة الراسبين و التي  نفس النظرة و نفس التمثالت

المات لى ععأن التلميذ الراسب هو تلميذ لم يسعفه الحظ لالنتقال للقسم األعلى و الحصول 

السنة  اضيععالية تحيله للصعود لقسم آخر، و بقاءه في نفس القسم و تلقيه نفس برامج و مو

 الماضية.

 ماهي أهم مقومات التلميذ الناجح في نظركم؟: "  (10) أما السؤال 

رقم  المبحوثة تصرحفقد اختلفت تصريحات المبحوثين من مبحوث آلخر. مثلما          

تسالم م االسثابرة و العمل و عدمقومات التلميذ الناجح االهتمام بالدراسة و الم : "(01)

: (04)التفوق في المادة العلمية و العمل بنصائح المعلم" و كما صرح المبحوث رقم و

واظبة الم لشرح و مراجعة الدروس و التفاعل و محاولة تنظيم الوقت والتركيز في عملية ا"

 على مراجعة الدروس و االنتباه في القسم و المشاركة."
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نظري  مقومات التلميذ الناجح في : "(08)ـ كما جاء في تصريح المبحوثة رقم        

ربوي" الت األسري ولتحفيز و قوة الدافعية نحو التعلم و إحياء طموح النجاح و االهتمام ا

لواجبات االهتمام و المراجعة اليومية و إنجاز ا: " (02)وجاء في تصريح المبحوث رقم 

ل التفاؤ سم والفعالة داخل الق المنزلية و تنظيم الوقت و المواظبة و االحترام و المشاركة

 الذكاء."و

خص ييما فكانت متشابهة  ـ و من خالل قراءتنا اتضح لنا أن جل إجابات المبحوثين       

خرين تطيع اآل يسمقومات التلميذ الناجح باعتبار أن التلميذ الناجح هو التلميذ الذي ينجز ماال

تلميذ  ة فهوابتكار أساليب تناسبه في الدراستكون له حس المبادرة الفورية و إنجازه حيث ي

عن  و عدم التغيبيتميز بالتنظيم و الترتيب و االلتزام و كل ذلك من خالل الحضور 

ي برمجة فالم الدراسة و المشاركة الفعالة في القسم و محاولة تفعيلها في األنشطة المختلفة

 المنهاج الدراسي، إضافة إلى استثمار وقته.

 السؤال األخير الموجه لمجموعة من اإلداريين:

الذي كان  و الذي كان موجه لمجموعة من اإلداريين و: (11)فيما يخص السؤال            

 كيف يتم التعامل مع الراسبين من طرف اإلدارة؟حول: 

تعامل اإلدارة الراسب  : "(02)فكانت جل اإلجابات كالتالي، صرح المبحوث رقم            

بمنحه فرصة اإلعادة و توجيهه إلى االستدراك و مطالبته بتقديم طعن" و جاء في تصريح 

أتحدث عن مدير المدرسة يتعامل مع الراسبين على أنهم مظلمون من  : "(09)اإلداري رقم 

عملية التالميذ أي أنهم ضحايا الطرف األستاذ و كأن االستاذ هو السبب الرئيسي في رسوب 

ة تقوم بتقديم الرعاية النفسية اإلدارة المدرسي : "(08)التعليمية و صرح المبحوث رقم 

االجتماعية و الخلقية للتلميذ الراسب و تقديم لهم التوجيه و اإلرشاد و من خالل و

اإلداري يهتم بالتلميذ الراسب  نرى أن الطاقم (02)و (08)تصريحات المبحوثين رقم 

معنوياته و تشجيعه على بذل جهد أكبر من أجل النجاح و تعويض ما فته يحاول الرفع من و

في حين نجد أن مبحوث آخر صرح " بأن اإلدارة تعامل التلميذ الراسب كأي تلميذ أي 

مجرد ملف أو رقم ال غير، فهم يرونه راسب ألنه غير متمكن و ال يبحثون في األسباب 

الفئة خاصة النساء أما الرجال فغالبًا ما التي جعلته يرسب، البعض نجده طيب مع هذه 
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يتفوهون بكالم سيء لهذه الفئة" و هنا نرى أن بعض اإلداريين يتعاملون بخشونة و بطريقة 

 سيئة مع هذه الفئة دون مراعاة لمشاعرهم ونفسيتهم المحيطة. 
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 مناقشة الفرضيات:

 تنتاجاتن االسمالميدانية التي أجريناها تبين لنا مجموعة من الدراسة ـ انطالقا            

 حول الفرضيات التي تم طرحها في البحث.

 الفرضية األولى: 

الراسبين  لتالميذه باالمعلم في القسم يولي اهتمامه بالتالميذ النجباء أكثر من اهتمام           

مع  تحليلنا للمقابالت مكرري السنة، نجد أن هذه الفرضية لم تتحقق و ذلك من خالل

لة مر بمرحاهتمام أكثر بالتلميذ الراسب كون أنه ياألستاذ يولي أن األساتذة حيث وجدنا 

ونهم و االبتعاد عن زمالئه في الصف لكنفسية صعبة تعيله على االنعزال و االنطواء 

 زمالء جدد.

 الفرضية الثانية:

ي ندماج فاال ن أجل االهتمام بالدراسة والمعلم في القسم يشجع التلميذ الراسب م          

، حيث اتذةالحصة، نجد أن هذه الفرضية تحققت، و ذلك من خالل تحليلنا للمقابالت مع األس

يع لتشجوجدنا أن األساتذة يتعاملون مع التلميذ الراسب بطريقة جيدة و تمثل ذلك في ا

فت ولة لو التحفيز و محاواالهتمام و تقديم هدايا رمزية كالقصص و األلعاب التعليمية 

 .بشتى بطرقانتباههم 

 النتائج العامة للبحث:

ط زها في النقابعد تحليلنا للمقابالت اتضحت لنا مجموعة من الحقائق و النتائج نوج        

 التالية:

 لمطروحةضيع اـ للمناهج و البرامج التعليمية دور كبير في رسوب التلميذ نظًرا ألن الموا1

درة ديه القعلم لفي المناهج التربوية تحتاج إلى توفر الوسائل التعليمية لذلك حتى يكون المت

 و االستعاب لفهم الدروس المختلفة.

ب ذاتية المتمثلة في الخوف ـ تعددت و تنوعت أسباب الرسوب، بحيث نجد أن هناك أسبا2

و القلق و انعدام الثقة في النفس، أما األسباب االجتماعية و المتمثلة في المشاكل األسرية 
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كطالق الوالدين أو موت أحدهما فيما هناك أسباب مدرسية والتي تمثلت في سوء المعاملة 

 المادة التعليمية.كثافة ربوية و صعوبة المنهاج الدراسي و و القسوة داخل المؤسسات الت

تبار لى اعـ فيما يخص تمثالت األساتذة للتلميذ الراسب فإن النظرة كانت نظرة واحدة ع3

 أن التلميذ الراسب هو تلميذ لم تكتشف قدراته و ميوالته.

انب، ـ تمثلت مقومات التلميذ الناجح في تحقيق اإلشباع للتلميذ و ذلك من عدة جو4

نسبة بلدور افي تحصيله لكن هذا ال يكفي فاألسرة تكمل هذا  فالمدرسة تلعب دوًرا أساسيًا

ية الثقاف واعية كبيرة و بالتالي نجد أن نجاح التلميذ تتداخل فيه العوامل النفسية و االجتم

ض ن يعووالدينية و كذا الحس حركية، وليس شرًطا أن تتوفر جميعها إذ يمكن لنقص ما أ

 سة دورهما بشكل متكامل.و هذا إذا لعبت كل من األسرة و المدر

قديم الل تخـ الطريقة المعتمدة في التعامل مع التلميذ الراسب من طرف المعلم كانت من 5

لة محاو والتشجيعات و التحفيزات و الحرص على تكوين عالقات أخوة بينه و بين الزمالء 

 و إثارة الدافعية للتعلم.  فوجي إدماجه في العمل ال
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 خاتمة الفصل: 

لبحث و هذا و في األخير يمكننا القول أن الجانب التطبيقي عامل مهم لتدعيم ا         

د اإلثبات صحة الفرضيات أو عدم صحتها، و من خالل النتائج المتوصل إليها و بع

التالي ت و بمناقشتها يمكن القول أن الفرضية األولى لم تتحقق أما الفرضية الثانية تحقق

 ذ الراسب و يهتم به و يحاول دمجه في الحصة.نستنتج أن المعلم يشجع التلمي
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 الخاتمة العامة: 

ميذ لمعلم و التلا و في األخير يمكننا أن نستخلص أن العالقة التربوية التي تجمع بين        

ها تدعم تولد عن مجموعة من األسس و القيم و المبادئ التي تكونها وعبارة عن عالقة ت

 هذه رسيوتجعلها قوية، خاصة باعتبار أن المعلم هو العنصر المهم و المتحكم في حسن 

لتلميذ ائج افكلما كانت العالقة بينهما أحسن كلما كانت نت العالقة داخل الفصل الدراسي،

لك من ذدة و وتحصيله أفضل، و نلم بالذكر عالقة المعلم بالتلميذ الراسب على اعتبارها جي

 لنظريةروس اخالل اهتمام المعلم بتطوير ذاته و تطوير أساليبه و الجمع بينهما و بين الد

يذ ة للتلمتعابيتتماشى مع القدرات االس والعملية من أجل تسهيل الدروس المقدمة للتلميذ حتى

ام الهتماالراسب و تقديم التشجيع و التحفيز بإدخال المتعلم الراسب في جو التمدرس و 

جسد ظائف الكافة والحالة النفسية للتلميذ تتحكم ببالعمل على الجانب النفسي للمتدرس فغالبًا 

 اء.كحد سو لمعلمعندما تكون النفسية نشطة دل هذا على أن المتعلم أكثر تقبالً للتعليم و ا و

ية ل التربي مجاو في الختام تفتح هذه الدراسة بابًا أمام الباحثين و المختصين ف          

    .والتعليم للتعمق و الكشف و تفسير مختلف الجوانب التي تمس العملية التعلمية
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