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توطئة

 يعد الدعم الرتبوي اإحدى الآليات الفعالة التي ت�ساعد 

الدرا�سي،  الف�سل  ملجموع  العامة  املردودية  حت�سني  على 

وجتاوزاأي �سكل من اأ�سكال التعرث والتاأخر الدرا�سيني التي 

على  يعمل  اإذ  املتعلم؛  لدى  الطبيعي  التعلم  عملية  تعرقل 

من  املتعلمني، ومتكينهم  مكت�سبات  وتثبيت  الفهم،  تعميق 

تاليف ما قد يعرت�ض بع�سهم من �سعوبات. لذلك  ي�سغل 

ويحتل  الدرا�سية،  واملناهج  الربامج  يف  وا�سعة  م�ساحة 

مكانة بارزة  �سمن برامج املوؤ�س�سات التعليمية.

 لكن املالحظ اأن اأن�سطة الدعم الرتبوي - وبخا�سة 

والتاأهيلي- ال تخ�سع ال�سرتاتيجية  االإعدادي  ال�سلكني  يف 

تتم  بل  التقومي،  نتائجها حتت حمك  تو�سع   وال  منظمة، 

يف الغالب ب�سكل ع�سوائي، تطبعه العفوية والتلقائية. كما 

يالحظ تباين مقاربة املدر�سني والفاعلني الرتبويني ملفهوم 

الدعم الرتبوي والتعامل معه ميدانيا ؛ اإذ يح�سر اأغلبية 

واإ�سافة  الدرو�ض،  املدر�سني مفهومه يف املراجعة  وتكملة 

الكفايات  معاجلة  �سبط  على  الرتكيز  دون  التمارين، 

االأهداف  مع  مقارنة  منها  التالميذ  متكني  املطلوب 

امل�سطرة. لذلك يكون لهذه االأن�سطة غالبا نتائج حمدودة. 

الدعم الرتبوي 

اإحدى الآليات الفعالة 

التي ت�ساعد على حت�سني 

املردودية العامة ملجموع 

الف�سل الدرا�سي، وتـجاوز 

اأي �سكل من اأ�سكال التعرث 

والتاأخر الدرا�سيني التي 

تعرقل عملية التعلم 

الطبيعي لدى املتعلم؛ 

اإذ يعمل على تعميق 

الفهم، و تثبيت مكت�سبات 

املتعلمني، ومتكينهم من 

تاليف ما قد يعرت�ض 

بع�سهم من �سعوبات. 

❞

❝

الدعم الرتبوي اأداة فعالة

لتجاوز اأ�سكال التعرث الدرا�سي

        حياة �ستواين
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مفهوم  �سبط  املقال  هذا  وكد  ومن 

وت�سليط  اأمناطه،  ور�سد  الرتبوي،  الدعم 

بع�ض االأ�سواء على االإجراءات العملية لتنفيذ 

عملياته، واإماطة اللثام عن بع�ض االإكراهات 

الإجناحه  اقرتاحات  تقدمي  مع  له،  املعيقة 

و�سمان فعاليته.

مفهوم الدعم الرتبوي: I .

الدعم  اأن  اللغة، وجدنا  ا�ستنطقنا  اإذا   

العرب:  ل�سان  يف  جاء  دعم«.  الفعل«  من 

فاأقامه...  مال  دعما:  يدعمه  ال�سيء  دعم 

بها.  يدعم  التي  اخل�سبة  ا�سم  والدعامة: 

واملدعوم: الذي مييل فتدعمه لي�ستقيم. ويف 

ينجفل،  كاد  حتى  فمال  قتادة:  اأبي  حديث 

عامة:  والدِّ اأ�سندته.  اأي  فدعمته،  فاأتيته 

عماد البيت الذي يقوم عليه ... ويدعمني اأي 

)1(

يقويني.« 

 ويف املعجم الو�سيط: َدَعَمه دعما: اأ�سنده 

ب�سيء مينعه من ال�سقوط. ويقال: دعم فالنا: 

عامة:  اأعانه وقّواه.  ودّعمه: قّواه و ثّبته. والِدّ

عماد البيت الذي يقوم عليه. ويقال هو ِدعامة 

ال�سيف: معينه.  وهو دعامة قومه، �سيدهم 

 
)2(

عم: القوة.« و�سندهم. و الدَّ

فخال�سة ما يف املعاجم العربية عن مادة« 

دعم« تنتهي بنا اإىل اأن الدعم  مرتبط باالإ�سناد 

ال�سعف  واإزالة  والتثبيت،  والتقوية  واالإعانة 

 واالعوجاج، كما يرتبط باال�ستقامة والتعديل. 

فهو  الر�سمية  التوجيهات  يف  الدعم  اأما 

التقنيات الرتبوية  و  الو�سائل  “جمموعة من 
اإطار  الف�سل )يف  اتباعها داخل  التي ميكن 

اإطار  خارجه)يف  اأو  الدرا�سية(،  الوحدات 

املدر�سة ككل(، لتاليف بع�ض ما قد يعرت�ض 

فهم-  )عدم  �سعوبات  من  التالميذ  تعلم 

القدرات  اإبراز  دون  حتول  تاأخر...(  تعرث- 

الفعلية  االإمكانات  عن  والتعبري  احلقيقية، 

 
الكامنة..”)3(

وهو “ مكون من مكونات عمليات التعليم 

الدرا�سية  املناهج  �سياق  يف  ي�سغل  والتعلم، 

وظيفة ت�سخي�ض و�سبط و ت�سحيح وتر�سيد 

الفارق بني  تقلي�ض  اأجل  العمليات، من  تلك 

واالأهداف  الفعلي  التالميذ  تعلم  م�ستوى 

املدى.  قريب  اأو  بعيد  م�ستوى  على  املن�سودة 

اإجراءات  بوا�سطة  الوظيفة  هذه  وتتحقق 

واأن�سطة وو�سائل و اأدوات متكن من ت�سخي�ض 

مواطن النق�ض، اأوالتعرث، اأوالتاأخر، و�سبط 

�سعيات  و  وتخطيط  املتعلم،  لدى  عواملها 

مردودها  فح�ض  ثم  تنفيذها،  و  الدعم 

.
وجناعتها.”)4(

والدعم يف ا�سطالح الباحثني واملفكرين 

الرتبويني وعلماء الرتبية يعني” ا�سرتاتيجية 

من العمليات واالإجراءات التي تتم يف حقول 

الك�سف  وت�ستهدف  حمددة،  وو�سعيات 

اأ�سبابه   وت�سخي�ض  الدرا�سي،  التعرث  عن 

بني  الفارق  تقلي�ض  اأجل  من  وت�سحيحه 

. 
)5(

الهدف املن�سود والنتيجة املحققة”.
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ويف ال�سياق نف�سه، يعرف حممد الدريج 

الدعم الرتبوي بقوله هو »جملة من االأن�سطة 

باالإ�سافة  تهدف  والتي  املندجمة  التعليمية 

)اأو  التالميذ  التعلم لدى  جميع  اإىل ح�سول 

تعليم  تقدمي  اإىل   ، عادي  ب�سكل  معظمهم(  

فردي وقائي، مالئم للنق�ض الذي يتم اكت�سافه 

خالل املراقبة امل�ستمرة، وحتى يتمكن التالميذ 

جماعات واأفرادا من حتقيق االأهداف املر�سومة 

امل�ستوى  متطلبات  وح�سب  اإمكانياتهم  ح�سب 

 
) 6(

الدرا�سي الذي يوجدون فيه. 

التعريفات  خالل  من  وي�ست�سف 

الرتبوي  الدعم  ملفهوم   اال�سطالحية  

ما ياأتي:

ب�سكل  تتم  ال  الرتبوي  الدعم    عملية 
تلقائي وغري منظم، بل  تتم بوا�سطة اإجراءات 

العملية  ال�سبل  ت�سكل  واأدوات  اأن�سطة  و 

هي:  جوانب  اأربعة  يف  وتتلخ�ض  لتنفيذه. 

الت�سخي�ض والتخطيط والتنفيذ والفح�ض.

التعرث  مواطن  عن  الك�سف    تروم 
مع  املتعلمني،  لدى  التاأخر  اأو  النق�ض  اأو 

ت�سف  ثم  والعوامل،  االأ�سباب   تعرف 

العالج ال�سروري.

نحو  التعلم  م�سار  تر�سيد  على    تعمل 
حتقيق االأهداف املتوخاة.

وتعرف  النتائج،  فح�ض  على    تقوم 
مدى حتقق االأهداف املن�سودة.

  تتم داخل الف�سل الدرا�سي يف �سياق 

مندمج  يف عملية التعليم و التعلم، اأو خارجه 

يف اإطار موؤ�س�سي اأو غريه.

التعريفات  هذه  ر�سد  من  ونخل�ض 

نحو  الرتبوي  الدعم  ملفهوم  اال�سطالحية 

اأن عملية  تقدمي مفهوم اإجرائي نح�سره يف 

الدعم هي جمموعة من التقنيات واالإجراءات 

الرتبوية التي تنتهج داخل الف�سل الدرا�سي 

املتعرثين  م�ساعدة  اأجل  من  خارجه،  اأو 

تعرت�سهم،  التي  ال�سعوبات  جتاوز  على 

التعلمي  التعليمي  الفعل  جناعة   و�سمان 

وجودة نتائجه.

 

: II .اأمناط الدعم الرتبوي

الرتبوي  الدعم   اأنواع  ح�سر  ميكننا 

فيما ياأتي:

ميكن  الذي  وهو  املندمج:   1-الدعم 

اأثناء اإجناز  اأن ينجزه االأ�ستاذ مع تالميذه، 

الف�سل  اأن�سطة  اإطار  يف  ويتم  درو�سه. 

الدرا�سي. وميكن اأن يتخذ ثالثة اأمناط هي:

املتعلم  يقي  الذي  الوقائي:    الدعم 
التعليم  عملية  بدء  قبل  التعرث  من  ن�سبيا 

والتعلم.

واملوجه  ال�سابط  التتبعي:    الدعم 
لتعرثاته بطريقة  وامل�سحح  املتعلم،  الأن�سطة 

مبا�سرة اآنية.

  الدعم التعوي�سي: امل�ساعد على جتاوز 
التعرثات امللحوظة من خالل نتائج التعلم.
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2-الدعم املوؤ�س�سي:  يتم خارج الف�سل 

اأق�سام  اإطار  يف  املوؤ�س�سة  وداخل  الدرا�سي 

بناء  بعينها  ح�س�ض  له  تخ�س�ض  خا�سة.  

وو�سعياته  مو�سوعية.  ت�سخي�سات  على 

العادي للربنامج. ويكون  ال�سري  منفردة عن 

واالإجراءات  واحل�س�ض  االأهداف  حمدد 

تبعا  حمددين،  ومكان  زمان  يف  الرتبوية، 

ات�سام  �سريطة  امل�ستهدفة،  الفئات  حلاالت 

تبعا  التحقق،  قابلية  و  باملرونة  الدعم  هذا 

خل�سو�سية كل فئة. ومن اإجراءاته:

لتغطية  املوؤ�س�سة  م�سروع   ••اإجناز 
جوانب النق�ض لدى املتعلمني.

يف  بالدعم  خا�سة  اأق�سام   ••اإحداث 
املواد املعنية.

 ••الدعم يف ف�ساءات مدر�سية اأخرى؛ 
كمراكز التوثيق واخلزانة املدر�سية،... اإلخ.

3-الدعم اخلارجي:  يتم خارج جدران 

انفتاحها  يدعم  مما  التعليمية،  املوؤ�س�سة 

 ومثال ذلك زيارة 
)7(.

على املحيط اخلارجي

الثقافية،  اأواملوؤ�س�سات  االأثرية  املعامل  بع�ض 

من  اال�ستفادة  بعد  تقاريرعنها،  وحترير 

اإطار  يف  للتالميذ،  املخ�س�سة  اأن�سطتها 

املوؤ�س�سات  جتمع  التي  ال�سراكة  اتفاقية 

اأو  االجتماعي  اأو  الثقايف  مبحيطها  الرتبوية 

غري ذلك.

تناول  على  الورقة  هذه  يف  و�سنقت�سر 

املندمج  الدعم  هما:  الدعم  من  نوعني 

�سيوعا   اأكرث  باعتبارهما  املوؤ�س�سي،  والدعم 

وممار�سة  يف املدر�سة املغربية. 

الإجراءات التطبيقية للدعم الرتبوي: 

ال يوؤدي الدعم الرتبوي وظيفته، ويحقق 

االأهداف املتوخاة منه، اإال باعتماده اإجراءات 

بع�ض  ياأتي  فيما  و�سن�سلط   لتنفيذه،  عملية 

االأ�سواء على بع�سها:

1- تقنيات الدعم الرتبوي و طرائقه:

تقنيات  على  الرتبوي  الدعم  يعتمد 

جوانب  اأربعة  يف  تتلخ�ض  خا�سة،  وطرائق 

عامة، هي:

اأ - الت�سخي�ض: عملية توظف لها اأدوات 

واإذا  واأ�سبابه.  النق�ض  مواطن  عن  للك�سف 

على  للحكم  به  نقوم  اإجراء  التقومي  كان 

نتائج املتعلمني،  وترجمة تعلماتهم اإىل نقط 

بها  نقوم  عملية  الت�سخي�ض  فاإن  معدالت،  و 

و  الدعم.  عملية  الكت�ساف  التقومي  فعل  بعد 

هذه  ملاذا  �سوؤال:  عن  اجلواب  منه  الق�سد 

حلظة  عند  يبداأ  فالدعم  وبالتايل  النتائج؟ 

انتهاء التقومي. وتتم عملية الت�سخي�ض هاته 

اأومتارين،  اأوروائز،  اختبارات،  بوا�سطة 

اأو  اأوا�ستمارات،  اأوفرو�ض،  اأن�سطة،  اأو 

مما  وغريها...  االأجوبة،  م�سمون  حتليل 

م�ستويات  على  التعرف  من  املدر�ض   ميكن 

حتكمهم  ودرجات  املتعلمني،  حت�سيل 

مع  حقيقيا،  تعرفا  واملهارات  املعارف  يف 

املتعلمني  منجزات  ت�سحيح  على   احلر�ض 

ب�سكل مو�سوعي. 
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عملية  يلي  هواإجراء  التخطيط:  ب- 

الت�سخي�ض. ويفيد كل ما نعده ونهيئه لتنفيذ 

عملية الدعم.

ج- التنفيذ: عملية متكن من نقل ما مت 

تخطيطه اإىل �سياق املمار�سة والفعل، وذلك 

عملية  يف  مندمج  �سياق  ويف  ال�سف  داخل 

التعليم والتعلم، اأو خارجه يف اإطار موؤ�س�سي 

اأو غريه.

عمليا  اإجراء  التقومي  كان  اإذا  واإذن، 

واإذا  الدرا�سي،  التعرث  عن  للك�سف  به  نقوم 

كان الت�سخي�ض عملية متيط اللثام عن �سبب 

التعرث، فاإن تنفيذ عملية الدعم  ي�سعف على 

ت�سحيح هذا التعرث.

خاللها  من  يتاأكد  عملية  الفح�ض:  د- 

قد  ونفذت  خططت  التي  االإجراءات  باأن 

مكنت فعال من جتاوز  ال�سعوبات وت�سحيح 

قد حتقق  الدعم  الهدف من  واأن  التعرثات، 

فعال، وبالتايل تقل�ست الفوارق بني م�ستوى 

املتعلمني الفعلي وبني االأهداف املن�سودة، واإال 

فاإن الدعم هو نف�سه متعرث، يجب اإعادته يف 

اأ�سكال اأخرى.

2-اأ�ساليب ممار�سة الدعم:

ميار�ض الدعم من خالل اأ�ساليب منها:

املعلومات    تر�سيخ  بهدف  التثبيت: 

لدى املتعلمني بوا�سطة اإجراءات حمددة.

التقوية: بغية تعزيز ر�سيد املتعلمني   

املتفوقني واإغنائه من اأجل االرتقاء به.

النق�ض    تعوي�ض  ق�سد  التعوي�ض: 

احلا�سل يف التعلم.

حماور    اأو  درو�ض  اإعادة  املراجعة: 

بغر�ض تثبيتها و تر�سيخها لدى املتعلمني.

الدعم  يف  االإجرائية  3-اجلوانب 

املندمج: 

اأن  ينبغي  املندمج   الدعم  اإجراءات  اإن 

تنا�سب  التي  الو�سعيات  االعتبار  بعني  تاأخذ 

م�سار التعليم والتعلم، وتالئم تدرجه، لذلك 

خطوات  املواد  من  مادة  لكل  تعد  اأن  ينبغي 

تنا�سب  للتنفيذ  قابلة  واإجراءات  عملية، 

م�سار املادة و تدرجاتها الديداكتيكية. على اأن 

االختالف بني املواد ل مينع من وجود قوا�سم 

املهتمني   الفاعلني  تر�سد  اأن  ميكن  م�سرتكة 

بالدعم  تنظيما و تتبعا و اإجنازا. ومن اأهم 

هذه القوا�سم، العمليات واالإجراءات الآتية: 

بالو�سعياتأ-   يق�سد  الو�سعيات: 

منهجية  تنا�سب  التي  املختلفة  املحطات 

ثالث  عموما  هي  والتي  مادة،  كل  يف  التعليم 

و�سعيات رئي�سة:

ا�ستئناف ••  قبل  االأوىل:   الو�سعية 

يريد  والتي  الن�ساط،  اأو  املحور  اأو  الوحدة 

ا�ستعداد  مدى  يكت�سف  اأن  خاللها  املدر�ض 

�سيبا�سره  الذي  التعلم  ملو�سوع  تالميذه 

يك�سف  اأن  ينبغي   احلالة  هذه  ففي  معهم. 

موؤهالت،  )معارف،  االنطالق  و�سعية  عن 

له  تبني  فاإذا  حوافز...(،  �سابقة،  مهارات 

القبلية  املتعلمني  مكت�سبات  يف  نق�ض  وجود 
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اتخاذ  وجب  للتعليم،  متابعتهم  دون  �سيحول 

تلك  من  متكنهم  وداعمة  وقائية  تدابري 

املتابعة.

خالل ••  وتتموقع  الثانية:  الو�سعية 

اإجناز الوحدة التي هي يف طور البناء داخل 

وحدة من الوحدات الدرا�سية، والتي قد تفرز 

املدر�ض  على  يفر�ض  مما  متنوعة،  �سعوبات 

ملعاجلتها،  واآنية  عاجلة  بتدخالت  القيام 

اأواإعادة  اإ�سافية،  اأن�سطة  بتقدمي  وذلك 

�سعب  ما  �سرح  اأو  املعطيات،  بع�ض  تركيز 

فهمه منها...

و�سعية ••  وهي  الثالثة:  الو�سعية 

املدر�ض  يقوم  حيث  الوحدة؛  ن�ساط  اختتام 

ثغرات  فيك�سف   ، النهائية  احل�سيلة  بتقومي 

ونواق�ض، وي�سعى اإىل تغطيتها ومعاجلتها يف 

�سوء االأهداف التي يرمي اإليها. ويتخذ هذا 

للمراجعة،  ح�س�ض  �سكل  من الدعم  النمط 

الف�سل  داخل  اأوجماعية،  فردية  اأعمال  اأو 

)8(

اأوخارجه.

ب- اإجراءات الدعم املندمج واأدواته:

ينبغي  املندمج  الدعم  عمليات  لتنفيذ 

القيام باالإجراءات االآتية:

  التوفر على اأهداف وا�سحة ووا�سفة 
للنتائج املرجوة من التدري�ض، اإذ يف �سوء هذه 

االأهداف  �سيتعرف املدر�ض حمكات ومعايري 

ت�سكل مرجعيات لك�سف ثغرات التعلم.

  التوفر على اأدوات منا�سبة لت�سخي�ض 

توفري  ينبغي  ولهذا  مواطنه.  وك�سف  التعرث، 

مناذج منها، اأو توجيهات حول كيفية بنائها، 

ال�سعف  مواطن  تق�سي  على  �سي�ساعد  مما 

بعناية ودقة.

الدعم  اإجراءات  على    االطالع 
�سيغة  يف  وذلك  للمادة،  املنا�سبة  املختلفة 

االأن�سطة واالأعمال واملهام التي ميكن للمدر�ض 

اللجوء اإليها عند ممار�سة الدعم.

عمل  تنظم  اأدوات  و  وثائق    اإعداد 
وبطاقة  الدعم،  بطاقة  كنموذج  املدر�ض، 

التالميذ،  اأداءات  و�سجل  الت�سخي�ض، 

عملية  �سري  خالل  املدر�ض  ومالحظات 

التدري�ض. وهي اأدوات �ستمكن املدر�سني من 

كامل�سرف  املختلفني  الفاعلني  مع  التوا�سل 

وزمالئهم  الدعم،  وجلان   الرتبوي، 

)9(

من املدر�سني.

ج-اأ�سكال اإجناز الدعم املندمج:

اأحد  التالميذ  جتميع  اأ�سكال  متثل 

ومن  الدعم.  الإجناز  االأ�سا�ض  االأ�ساليب 

اأمثلتها ما ياأتي:

 ••دعم فردي: موجه لتلميذ واحد، اأو 
اإر�سادات  �سكل  يتخذ  و  منفردين،  لتالميذ 

�سفهية اأومكتوبة �سيلتزم بها التلميذ منفردا، 

وينجزها يف �سكل مهام او اأعمال. ومن اأمثلة 

اإمداد التلميذ مبجموعة من التمارين  ذلك: 

االإ�سافية، اأو تكليفه بقراءات معينة...

من  ملجموعة  موجه  ملجموعة:   ••دعم 
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ولديهم  م�سرتكة،  قوا�سم  بينهم  املتعلمني 

اأن�سطة  تخ�سي�ض  تتطلب  متقاربة  ثغرات 

لتجاوزها، وتكون داخل ال�سف اأوخارجه.

تالميذ  لكافة  يوجه  جماعي:   ••دعم 
اأجل  من  احلاالت  معظم  يف  ويكون  ال�سف، 

)10(

الرتكيز والتثبيت.

الدعم  يف  االإجرائية  4-اجلوانب 

املوؤ�س�سي:

اإذا كان الدعم البيداغوجي بناء ن�سقيا 

وخطة حمكمة لت�سحيح امل�سار الديداكتيكي 

فاإننا  التعرث،  اعرتاه  الذي  البيداغوجي 

نالحظ  اأن عملية الدعم املوؤ�س�سي يف معظم 

التعليمية ال تتم وفق ا�سرتاتيجية  املوؤ�س�سات 

حمددة، فال تخ�سع خلطة عمل موحدة بني 

اأ�ستاذ.   كل  اجتهاد  وليدة  وتكون  املدر�سني، 

ال�سنة،  نهاية  يف  الغالب  يف  تتم  اأنها  كما  

حيث تكون تعرثات املتعلمني مرتاكمة ي�سعب 

معاجلتها يف مدة زمنية ق�سرية، مما يحد 

لهذا  وجناعتها.   العملية  هذه  فعالية  من 

اأجل  من  للدعم  ا�سرتاتيجية   تبني  ينبغي 

ا�ستثمار اأجنع الأن�سطة الدعم املوؤ�س�سي. ومن 

خطواتها ما ياأتي:

أ- اإجراءات على �سعيد املوؤ�س�سة:

  عقد جمع عام حت�سره هيئة االإدارة 
واأولياء  اآباء  وجمعية  واملدر�سون،   ، الرتبوية 

التالميذ، برئا�سة رئي�ض املوؤ�س�سة، تطرح فيه 

مالحظاتهم واقرتاحاتهم حول ا�سرتاتيجية 

الدعم الرتبوي. 

   و�سع خطة للدعم املوؤ�س�سي تت�سمن 
من  اتباعها  ينبغي  التي  املنهجية  اخلطوات 

اخلطة:  وتت�سمن  العملية.  هذه  اإجناح  اأجل 

تنظيم  وكيفية  واالإجراءات،   االأهداف، 

وتقومي  التنفيذ،  وو�سائل  الدعم،  و�سعيات 

عملية الدعم.

اأمور   ربط �سالت التوا�سل مع اأولياء    

التالميذ بغية توعيتهم باأهمية درو�ض الدعم 

بالن�سبة للتالميذ ،وحتفيزهم على امل�ساركة 

الفاعلة يف اإجناح عملية الدعم.

   توعية املتعلمني بحاجتهم املا�سة اإىل 
الدعم، و�سرح خطة الدعم لهم.

   �سبط التالميذ الذين يظهرون بوادر 
االنقطاع عن الدرا�سة اأو التكرار، وت�سخي�ض 

تعرثاتهم بهدف حتديد التدخل املنا�سب يف 

جمال الدعم البيداغوجي.

الدعم  من  امل�ستفيدين  عدد     حتديد 
البيداغوجي ح�سب امل�ستوى، وتعطى االأولوية 

اأعلى ن�سب االنقطاع   التي تعرف  للم�ستويات 

والتكرار باملوؤ�س�سة، واملقبلة على االمتحانات،  

وللتالميذ االأكرث تعرثا.

-  التنظيم املكاين والزماين حل�س�ض 

الدعم: ويقت�سي هذا اختيار التوقيت املالئم 

لعملية الدعم، كما يقت�سي حتديد احلجرات 

الالزمة لذلك.

اإليهم  �ستوكل  الذين  االأ�ساتذة  انتقاء   -

بها  ي�سطلع  اأن  وي�ستح�سن  الدعم.  مهمة 

املدر�ض االأ�سلي  ملعرفته الوافية باملتعلم. 
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املخ�س�سة  ال�ساعات  عدد  حتديد    -

التالميذ  اإرهاق  عدم  مراعاة  مع  للدعم، 

باحل�س�ض.

البيداغوجي:  الدعم  اأق�سام  اإحداث   -

بني  حم�سورا  امل�ستفيدين  عدد  ويكون 

)15و24 م�ستفيدا(، وميكن اإ�سراك م�ستويني 

متجان�سني من حيث الربامج التعليمية. 

 - بعد تنفيذ خطة الدعم ، يتم فح�ض 

حتقق،  قد  الهدف  اأن  من  للتاأكد  نتائجها 

جمال�ض  �سيغة  يف  التقومي   يتم  اأن  وميكن 

للتقومي، اأو ا�ستمارات توزع على املدر�سني  اأو 

التالميذ اأو هما معا.

اأ�ساتذة  �سعيد  على  ب-  اإجراءات 

كل مادة:

من  املتوخاة  االأهداف  حتديد    - 

عملية الدعم.

- يتم التن�سيق بني اأ�ساتذة املادة لتنفيذ 

هذه العملية.

- يقوم كل اأ�ستاذ مكلف بالدعم باإعداد 

عملية التقومي مب�ستوى معني، من خالل بناء 

اأو  مرحلية  اأهداف  بلوغ  مدى  لتقومي  عدة 

كفاية معينة، معتمدا عنا�سر دقيقة لالإجابة 

مراعاة  مع  الت�سحيح،  عند  للتنقيط  و�سلما 

الغالف الزمني املخ�س�ض لكل �سوؤال.

اإجنازات  بت�سحيح  االأ�ستاذ  يتكلف   -

على  ويقف  مو�سوعي.  ب�سكل  املتعلمني 

اإجنازاتهم.  يف  بكرثة  ترد  التي  االأخطاء 

�سبكة  م�ستثمرا  نوعيتها،  ح�سب  وي�سنفها 

للتقومي من اأجل تقومي املتعلمني املتمكنني من 

التقومي.  جماالت  من  جمال  كل  يف  غريهم 

اأ�سماء املتعلمني، وجماالت  وتت�سمن ال�سبكة 

موؤ�سرات  و  معايري  على  وحتتوي  التقومي، 

معينة، وذلك با�ستعمال رموز مثل:

 - عالمة )+( داللة على اكت�ساب املتعلم 

الدر�ض. من  اأوالقدرة  اأواملهارة   للكفاية 

لديه  املتعلم  كون  على  داللة  )ـ(  عالمة  ـ    

اأو املهارة  الكفاية  نق�ض جزئي من اكت�ساب 

اأو القدرة با�ستعمال �سبكة التقومي.

وقد ن�ستخدم تقديرات من مثل ) �سعيف 

- ناق�ض – متو�سط – ح�سن – ممتاز(.

وحري بالذكر اأن لكل مادة اأو تخ�س�ض 

طريقة خا�سة يف ك�سف االأخطاء و ت�سنيفها 

و تف�سريها.

مادة  يف  التقومي   ل�سبكة  منوذج  وهذا 

اللغة العربية:

املكت�سبات املنهجيةاملكت�سبات اللغويةاملكت�سبات املعرفيةاأ�سماء املتعلمني

.....+++

.....---

.......-+-

.......+--
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حل�سر  ال�سبكة  املدر�ض    ي�ستثمر 
اأ�سباب  حتديد  مع  والتعرثات،  االأخطاء 

الذاتي  بني  ترتاوح  التي  التعرث  هذا  وعوامل 

وال�سو�سيو/ثقايف  بال�سخ�سية،  املرتبط 

لهذه  وتبعا  التعاقدي...  و  والديداكتيكي، 

الدعم  هوية  تتحدد  واختالفاتها،  العوامل 

»روجري�ض«  من  ون�ستوحي  البيداغوجي. 

طريقته يف معاجلة اأخطاء التالميذ، واملوؤلفة 

من  اأربع مراحل هي: 

 اأ- الك�سف عن االأخطاء 

ب- و�سف االأخطاء 

 ت-  البحث عن م�سادر االأخطاء

ث- و�سع عدة ملعاجلة االأخطاء

االختبارات   ت�سحيح  باإجراء  ويقوم  

داخل الف�سل:

  االأ�ستاذ لدعم املتعلم.
  املتعلم املتفوق لدعم املتعلم ال�سعيف.

توجيهات  على  بناء  نف�سه    املتعلم 
االأ�ستاذ )ت�سحيح ذاتي(

اإىل  املتعلمني  تفييء  مرحلة  تاأتي 

والتفوق  التعرث  مواطن  بح�سب  جمموعات  

الت�سخي�ض  اأداة  بوا�سطة  عليها  املح�سل 

للدعم  و�سعيات  املدر�ض  ويقرتح  املعتمدة، 

االأخطاء  نوعية  مع  متا�سيا  واملعاجلة 

املر�سودة. 

ون�سوق املثال االآتي  يف مادة اللغة العربية 

على �سبيل اال�ستئنا�ض :

فر�سا  اأجنز  قد  االأ�ستاذ  اأن  نفرت�ض 

كتابيا متكامال لفائدة ال�سنة الثانية بكالوريا 

كتابة  مهارة  حول  العربية،  اللغة  مادة  يف 

عملية  بعد  �سعري.  ن�ض  حول  اأدبي  اإن�ساء 

االأخطاء  بجرد  املدر�ض  يقوم  الت�سحيح، 

وت�سنيفها اإىل:

 ••م�سمونية:

اأ- االأفكار و املعاين: اال�ستدالل  باأفكار 

ان�سجام   عدم  مغلوطة،  وا�ست�سهادات 

الن�ض،  نوعية  مع  اال�سطالحي  الر�سيد 

التوظيف اخلاطئ للدر�ض اللغوي و الق�سور 

يف ا�ستثماره.

اململ،  االإطناب  الركاكة،   : التعبريج- 

و  املقام  بني  العالقة  غياب  املخل،  االإيجاز 

املقال، ا�ستعمال تراكيب عامية، الغمو�ض يف 

االأفكار(.

د- �سكلية:

: اإمالء، نحو، �سرف ، عرو�ض،  لغوية ••

بالغة.

ة: رداءة اخلط، غياب  هند�سة الكتاب ••

عالمات الرتقيم اأو اجلهل بكيفية توظيفها، 

عدم انتظام الفقرات(

: منهجية ••

بناء املعلومات وتنظيمها: غياب التنظيم 

توظيف  �سوء  املعلومات،  بناء  يف  والتدرج 

االأفكار  بني  العالقة  تفكك  الربط،  اأدوات 
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ملراحل  املنظم  العر�ض  غياب  واجلمل، 

القراءة املنهجية...

وي�ستثمر املدر�ض �سبكة التقومي يف جرد 

االأخطاء  وت�سنيفها:

تفييء  اإىل  اخلطوة  هذه  وتقودنا 

اإىل  والتفوق  التعرث  املتعلمني بح�سب مواطن 

املجموعات االآتية:

املعريف  اجلانب  يف  املتعرثين   - 1 

والثقايف.

- املتعرثين على امل�ستوى املنهجي. 2 

- املتعرثين يف اجلانب اللغوي وهند�سة  3 

الكتابة.

اجلوانب  هذه  بع�ض  يف  املتعرثين   - 4 

اأو كلها.

تظهر يف  التالميذ مل  تبقى من  ما   - 5 

اإجنازاتهم تعرثات.

وهكذا يتم تفييء التالميذ املدعمني اإىل 

و�سعيات  املدر�ض  ويقرتح  جمموعات.  اأربع 

للدعم واملعاجلة  بالنظر لطبيعة االختالالت 

فيمكن  اخلام�سة،  املجموعة  اأما  املر�سودة. 

دعم  يف   الف�سل  اأ�ستاذ  بها  ي�ستعني  اأن 

املتفوقني  اأحد  يجعل  بحيث  املتعرثين، 

جمموعة  راأ�ض  على  اأكرث،  اأو  منهم  واحدا 

معرفة  يف  يتحكمون  ال  الذين  املتعرثين  من 

التعرف  على  في�ساعدونهم  ما،  مهارة  اأو  ما 

اأخطائهم وعلى جتاوزها. وهي طريقة  على 

تندرج  الأنها  التعرثات،  ت�سحيح  يف  ناجعة 

القرين  بوا�سطة  التعلم  بيداغوجيا  �سمن 

من  ولكن  فعاليتها.  الدرا�سات  اأثبتت  التي 

�سلبيات املبالغة يف االعتماد عليها اأنها حترم 

ينبغي  لذلك  جديدة.  تعلمات  من  املتفوقني 

واالأخرى  الفينة  بني  الفئة  لهذه  تعطى  اأن 

�سواء  والتعزيز  للتقوية  جديدة  اإمكانيات 

فرادى اأو داخل جماعات.

تتوزع  فهي  الدعم  الأن�سطة  وبالن�سبة 

وخارجه،  الف�سل  داخل  كتابية  اأن�سطة  اإىل 

وتو�سيحية،  ت�سحيحية  �سفهية  واأن�سطة 

اأخطاء منهجيةاأخطاء لغوية- هند�سة الكتابةاأخطاء معرفية ثقافيةاأ�سماء املتعلمني

........-++

........--+
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وعرو�ض، وموائد م�ستديرة، واأعمال اإ�سافية، 

الو�سائل  توظيف  مع  مراجعة،  متارين، 

فردية  االأعمال  وتكون  الب�سرية.   ال�سمعية 

اأو جماعية.

املدعمون الختبارات  التالميذ  ويخ�سع 

تدارك  ومبجرد  اكت�سابهم.  تطور  تبني 

التعرث يلغى املتعلم املتعرث من الفئة اخلا�سة 

بالدعم، اعتمادا على مبادئ نظام احلذف 

 )Le système d’élimination( االإزالة  اأو 

اأ�سبحوا  الذي  املتعلمني  اأ�سماء  حذف  :اأي 

واملدعمة  املقومة  الكفايات  من  متمكنني 

عند  امل�سنفني  املتعلمني  جمموع  الئحة  من 

التقومي.  تطبيق 

يقوم  الدعم،  اأن�سطة  اإجناز  غمار  ويف 

يف  ذلك  اإىل  االإ�سارة  اأ�سلفنا  كما   - املدر�ض 

�سياق تناولنا  للدعم املندمج -  باإعداد وثائق 

واأدوات تنظم عمله؛ كنموذج بطاقة الدعم، 

من  ومالحظاته  التالميذ،  اأداءات  و�سجل 

خالل �سري عملية التدري�ض.

ياأتي  بطاقة دعم وتقوية  ونقرتح  فيما 

بوبت  اال�ستئنا�ض،   �سبيل  على   ،  للتعلمات 

وفق ما يلي:

وبعد تنفيذ خطة الدعم ، يقارن االأ�ستاذ 

املدعم  بني النتائج ال�سابقة والنتائج اجلديدة، 

اأي قيا�ض درجة التحكم قبل الدعم و بعده، 

الدعم. وي�ستثمر  مدى جناعة  على  للحكم 

نتائجه يف حتديد الدعم املنا�سب للمتعلمني 

الذين مل يحققوا االأهداف املطلوبة.

يف   ي�ستعني  اأن  للمدر�ض  هذا، وميكن 

با�ستمارات موزعة على  الدعم  تقومي عملية 

ال�ستمارة  منوذجان   ياأتي  وفيما  التالميذ. 

الثانية  ال�سنة  بتالميذ  خا�سة  ذاتي  تقومي 

االإن�سانية،   والعلوم  االآداب  م�سلك  بكالوريا 

عالمة   لو�سع  التالميذ  على  توزع  اأن  ميكن 

معرفة  اأجل  من  املنا�سبة،   اخلانة  يف 

جتمع  ثم  الكفايات،  يف  حتكمهم   مدى  

ليتم فح�سها:

اأن�سطة الدعم والتقوميالدعامات الديداكتيكيةمقاطع الدعماأهداف الدعم والتقومي

النتائج �سوء   على 

عملية يف  عليها   املح�سل 

التالميذ تعرثات   ح�سر 

ت�سطر  وت�سخي�سها، 

للدعم منا�سبة   اأهداف 

حلاجيات تبعا   والتقوية 

الفئات امل�ستهدفة.

جم  ترت

ن�سطة الأ  ا

للدعم  املوجهة 

والتقوية

اخلانة هذه   تت�سمن 

ديداكتيكية  دعامات 

اأن�سطة عليها   انبنت 

ترقيمها مع   التعلم، 

داخل م�سرت�سل   ب�سكل 

كل ن�ساط.

الإ�سرتاتيجية  تخ�سع 

تبعا والتفييئ   التنظيم 

 للحاجيات املتباينة بني

املتعلمني.
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النموذج 1: مكون الن�سو�ض االأدبية

النموذج2: مكون املوؤلفات   

امل�ساعب التي اأعاين منها، تكمن يف .......

...................................

  امل�ساعب التي ذللتها هي: ...........
............................................

  ما نفرين من قراءة املوؤلف النقدي:..
..........................................

  ما حفزين على قراءة املوؤلف الروائي: 
.......................................

   ما حال دون قراءتي املوؤلف الروائي:
.....................................

وحري بالذكر اأن حمتويات اال�ستمارات 

ح�سب  تكون  التالميذ  على  املوزعة 

خ�سو�سية  وح�سب  مادة،  كل  خ�سو�سيات 

الكفاية املراد دعمها لدى التلميذ.

تقرير  ب�سياغة  املدر�ض  يقوم  واأخريا، 

ي�سف فيه نتائج عملية الدعم عند التالميذ، 

ويك�سف  فيها عن العوائق وال�سعوبات التي 

اقرتاح  مع   ، الدعم  خطة  تطبيق  اعرت�ست 

جماالت التقومي الذاتي
�س�سعيف

1
نناق�ض

2
ممتو�سط

3
حح�سن

4
مممتاز

5
                         املكت�سبات املعرفية

املكت�سبات اللغوية وهند�سة الكتابة

املكت�سبات املنهجية

جيدمتو�سط�سعيفلنعماأنا موؤهل

ملالحظة املوؤلف النقدي

جلرد املو�سوعات

لتبني املنهجية

لتعرف االأ�سلوب

ال�ستنتاج البنية

ملالحظة املوؤلف الروائي

لتتبع احلدث

لتقومي القوى الفاعلة

للك�سف عن البعد النف�سي

لتحليل البعد االجتماعي

لتعرف االأ�سلوب

ال�ستخراج البنية
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الرتبوي   امل�سرف  وموافاة  تطويرها،  �سبل 

اتخاذ  ذلك  بعد  ليتم  التقرير.  من  بن�سخة 

النتائج  وفق  والتح�سني  للرت�سيد  قرارات 

املح�سل عليها.

اإىل  االإ�سارة  املقام  هذا  يف  يفوتنا  وال 

الدعم  عمليات  يف  امل�ساركة  االأطراف  اأن 

املوؤ�س�سي – و اخلارجي- ال تنح�سر يف هيئة 

وهيئة  الرتبوية،   االإدارة  وهيئة  التدري�ض،  

اأولياء  و  اآباء  وجمعية  الرتبوي،  االإ�سراف 

التالميذ،  بل ميكن اأن تت�سع الدائرة لت�سمل 

اأطرافا من االأكادميية والنيابة ، مثل: تكوين 

�سعيد  على  الرتبوي  للدعم  جهوية  خلية 

يرتاأ�ض  حملية  خلية  وتكوين  االأكادميية، 

ال�سادة النواب اأعمالها، تتكون من ممثل عن 

واأ�ساتذة، ميثل كل واحد  النيابة، ومفت�سني، 

اإغفال  دون  املعنية،  التخ�س�سات  منهم 

اأ�ساتذة  من  تتكون  التي  املركزية  اللجنة 

مكونني من مراكز التكوين، ومفت�سني، واأطر 

تتبع  مهامها  ومن  املركزية.  االإدارة  من 

جهويا،  الرتبوي  الدعم  ا�سرتاتيجية  تنفيذ 

يف  واملحلية  اجلهوية  اخلاليا  بني  والتن�سيق 

الدعم،  ال�سرتاتيجية  العام  الت�سور  اإطار 

واالإر�ساد و الفح�ض و التقومي... لكن مل يتم 

ر�سمتها  التي  الدعم  تفعيل خطة  االآن   حلد 

مديرية الدعم الرتبوي �سنة 1998م – 1999م  

)11(

مركزيا و جهويا.

 : III .اإكراهات مرتبطة بالدعم املوؤ�س�سي

املوؤ�س�سي  بالدعم  ترتبط  اإكراهات  ثمة 

املتوخاة،   النتائج  حتقيق  دون  حتول  قد 

اأبرزها:

وعدم  الدرا�سية  الربامج    ثقل 
مالءمتها للح�س�ض الزمنية املمنوحة. وبدل 

اأن ينخرط املدر�ض يف عمليات الدعم ، يجد 

نف�سه منهمكا يف اإمتام املقرر الدرا�سي.

بدالئهم  يدلون  ال  االأ�ساتذة    بع�ض 
يعملون  الأنهم  املوؤ�س�سي  الدعم  عمليات  يف 

باحل�سة الكاملة. 

على  يواظبون  ال  التالميذ  من    كثري 
لعل  اأ�سباب،  لعدة  الدعم  اأن�سطة  ح�سور 

اأهمها: كرثة املواد املقررة، و كرثة احل�س�ض 

فيها  جتري  التي  الظرفية  والأن  الدرا�سية، 

 - ماي  اأبريل    - املوؤ�س�سي  الدعم  اأن�سطة 

يكون  التلميذ  الأن  احل�سور  على  ت�سعف  ال 

الفرو�ض  الدرو�ض، واإجناز  موزعا بني كتابة 

املحرو�سة ، والتهيوؤ لالمتحان.

يتطلب  املنا�سب  التوقيت    اختيار 
مراجعة جلدول االأ�ساتذة والقاعات.

قرتاحات لإجناح عملية الدعم الرتبوي: IV .ا

االختالالت  بع�ض  ولتجاوز  هذا،  

التي  واملعيقات  الرتبوي،  للدعم  امل�ساحبة 

حتول دون تنفيذ عملياته واإجناحها، نقرتح 

ما يلي:
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التي  الدعم  ا�سرتاتيجية    تفعيل 
و�سعتها مديرية الدعم الرتبوي، والتي ظلت 

على  حربا  وعنا�سرها  مقت�سياتها  معظم 

الرتبوي  الدعم  يف  املرجعي  الكتاب  اأوراق 

منذ �سنة 1998م/ 1999م.

اإ�سافية  اأدوات  من  املدر�سني    متكني 
للدعم،  ال�سحيح  الفهم  على  ت�سعفهم 

وتعودهم على اإجراءاته، حتى ت�سبح �سلوكا 

تلقائيا وعاديا  يف ممار�ساتهم اليومية.

الدرا�سية،  املقررات  من    التقلي�ض 
و�سبط زمن التعليم )الزمن الفعلي ( ليوافق 

دعا  وقد  ال�سروري(.  الزمن   ( التعلم  زمن 

اأبرزهم   الباحثني  من  جمموعة  ذلك  اإىل 

م�ساكل  من  كثريا  اأن  اأكد  الذي  “كارول” 
الذي  الزمن  بني  الفارق  اإىل  تعود  التعلم 

يخ�س�ض للتعليم ، والزمن الالزم للتعلم. 

  تكليف اأ�ساتذة خمت�سني بالدعم على 
مدار ال�سنة الدرا�سية.

لالأ�ساتذة  مادية  تعوي�سات    منح 
املدعمني لتحفيزهم. 

يف  ر�سميا  الدعم  �ساعات    اإ�سافة 
جداول ح�س�ض االأ�ساتذة.

التالميذ  ح�سور  يكون  اأن    ينبغي 
تخلف  تلميذ  وكل  اإجباريا،  بالدعم  املعنيني 

املواظبة  مذكرة  عليه  تطبق  عذر،   بدون 

وال�سلوك.

واأولياء  اآباء  جمعيات  ت�سهم    اأن 

الرتبوي  الدعم  عمليات  اإجناح  يف  التالميذ 

التالميذ  مل�سلحة  ومعنويا  ماديا  بتدخلها 

املتعرثين.

  اأن تكون عمليات الدعم مواكبة لتنفيذ 
ال�سنة  بداية  منذ  معها  ومندجمة  الدرو�ض 

الدعم  يكون  نهايتها؛ حتى  حتى  الدرا�سية 

اأن  للمتعلم  ميكن  اإذ  ؛  وفعالية  جناعة  اأكرث 

ويتخطى  ا�ستفحالها،  قبل  املعيقات  يتجاوز 

وقد  االأوان.  فوات  قبل  و  حينها  يف  امل�ساكل 

من  الباحثني  كبار  من  عدد  االأمر  هذا  اأكد 

  Blockو بلوك ، Bloom    اأمثال كارول ، و بلوم

وغريهم. 

للمدر�سني املدعمني، و  املهام    ت�سهيل 
امل�ساعدة  التعليمية  واالأدوات  الو�سائل  توفري 

على حتقيق اأهداف الدعم الرتبوي.

  توحيد خطة العمل بالن�سبة لالأ�ساتذة 
بخ�سو�ض ا�سرتاتيجية الدعم.

حول  تتمحور  تكوينية  دورات    تنظيم 
الدعم الرتبوي واإجراءاته التطبيقية، بحيث 

باالإجراءات  الرتبويون   املوؤطرون  يعرف 

امل�ستعملة يف بناء اأن�سطة الدعم و تدبريها.

التعليمية  املوؤ�س�سات  خزانات    تزويد 
يف  البيداغوجية   والدالئل  املرجعية  بالكتب 

اإ�سارة   رهن  لتكون  لكي  ؛  الرتبوي  الدعم 

وذلك  الرتبوية؛   االإدارة  وهيئة  االأ�ساتذة  

النظرية  باالأ�س�ض  وعي  على  يكونوا  لكي 

وباإجراءاته  الدعم،  الأن�سطة  والبيداغوجية  

العملية.
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ب�ساأن  التطبيقية  احل�س�ض    تكثيف 
بيداغوجيا الدعم  لالأطر التعليمية  يف مراكز 

ت�سريفها  على  قادرة  تكون  بحيث  التكوين 

ميدانيا.

يف  للدعم  اأ�سابيع  اأربع    تخ�سي�ض 
ال�سلكني الثانوي االإعدادي والثانوي التاأهيلي 

تكون  اأن  على  االبتدائي،  ال�سلك  غرار  على 

يف غاية الفعالية والنجاعة، بحيث ال تتحول 

اأن�سطة الدعم خالل اأ�سبوع الدعم اإىل جمرد 

متارين عادية،  و درو�ض مكررة،  وبالطرائق 

نف�سها، بعيدا عن اأي تخطيط منهجي. 

يف  الفارقية  البيداغوجيا  اعتماد   -

اأن�سطة الدعم الرتبوي  لتقلي�ض الفوارق بني 

وحماولة  الف�سل،  داخل  والقوي  ال�سعيف 

ردم الهوة بينهما؛ الأن وجود فروق يف نتائج 

كون  اإىل  يعزى  »بلوم«   يوؤكد  كما   التعلم 

التعليم مماثال بالن�سبة اإىل جميع التالميذ، 

مما يفرت�ض مراعاة الفروق واخل�سو�سيات 

الالزم  التعليم  نوعية  لتحديد   بينهم 

لكل فئة.

- اعتماد بيداغوجيا اخلطاأ  يف العملية 

من  االزدراء  وتفادي  التعلمية،  التعليمية 

و  املتعلمني  من  املخطئني  وتوبيخ  االأخطاء، 

البيداغوجيا  يف  اخلطاأ  كان  فاإذا  زجرهم؛ 

يجب  لل�سواب  منافيا  �سلوكا  التقليدية 

البيداغوجيات  يف  اأ�سحى   فقد  حماربته، 

ونقطة  املتعلم،  حقوق  من  حقا  احلديثة 

انطالق املعرفة؛ فاملعرفة بح�سب “با�سالر”  

عرب  متّر  اأن  بّد  ال  بل  ال�سفر،  من  تبداأ  ال 

هذا  ويف  اخلاطئة.  املحاوالت  من  جمموعة 

بابكم  اأو�سدمت  اإذا   « طاغور:  قال  ال�سياق 

خارجه«.  �ستبقى  فاحلقيقة  اخلطاأ،  اأمام 

لذلك  ينبغي على املدر�ض اأن يعنى يف اأن�سطة 

الدعم باأخطاء املتعلمني وي�سححها حماوال 

اجتثاثها من جذورها حتى ال ترافق �ساحبها 

ردحا من الزمن ، وبخا�سة تلك التي ترتدد 

بكرثة يف �سفوف التالميذ.

اللفظية،  و  التلقني  جتاوز  على  العمل 

واعتماد تقنيات التن�سيط.

تنويع اأن�سطة الدعم، وعدم االكتفاء يف 

ذلك مبا يقدمه الكتاب املدر�سي، واال�ستعانة  

االمتحانات  اأو  االختبارات  اأ�سئلة  بنماذج 

بامل�سالك  تطرح  التي  اأوالوطنية  اجلهوية 

وامل�ستويات التعليمية املدر�سة.

من  والتقومي  للتتبع  ا�سرتاتيجية  تبني 

اأجل  ا�ستثمار اأجنع الأن�سطة الدعم الرتبوي.

الدعم  باأن  القول  اإىل  نخل�ض  وختاما، 

الرتبوي عملية الزمة ل�سد الثعرات و معاجلة 

وتقوية  النجاح،  فر�ض  وتعزيز  ال�سعوبات، 

اأداة  بحق  اإنه  واالكت�ساب.  التعلم  الرغبة يف 

الأن  الدرا�سي؛  التعرث  اأ�سكال  ملحاربة  فعالة 

مقت  التعرثات،  عليه  تراكمت  اإذا  املتعلم 

اإليه  اأملح  ما  وهذا  املدر�سة،  وهجر  التعلم، 

ل  اإذا ح�سّ اإن املتعلم  »  ابن خلدون يف قوله 

ملكة ما يف علم من العلوم، ا�ستعد بها لقبول 

املزيد،  طلب  يف  ن�ساط  له  ح�سل  و  بقي  ما 
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على  ي�ستويل  حتى  فوق،  ما  اإىل  والنهو�ض 

غايات العلم. واإذا خلط عليه االأمر،عجز عن 

الفهم، واأدركه الكالل،  وانطم�ض فكره ويئ�ض 

 
)12(

من التح�سيل ، وهجر العلم والتعليم.«

اإجراءا  الرتبوي  الدعم  يبقى  لذلك   

 . م�سوغ  اأي  ينبغي تخطيه حتت  ال  �سروريا  

يف  النظر  اإعادة  من  البد  ثماره  يوؤتي  ولكي 

ظروف تنظيمه، وت�سحيح م�ساره، واالرتقاء 

العملية  ثقافة متجذرة يف  ي�سبح  اأن  اإىل  به 

الرتبوية. 
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ال�سواحلي  وعطية  اأني�ض  اإبراهيم  الطبعة:  هذه 

واآخرون، القاهرة، ط2، 1972م.

معلمي  »تكوين  الوطنية:  الرتبية  -وزارة   3
 ،25 �ض:   ، االأ�سا�سي«  التعليم  من  ال�ساد�سة  ال�سنة 

مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، ط1، 1990م.

4 -كتاب مرجعي يف الدعم الرتبوي من اإعداد 
الدرا�سية،  ال�سنة  الرتبوي  للدعم  املركزية  اللجنة 

�ض:24،  1998م- 1999م.

5 -معجم علوم الرتبية، �ض:259، تاأليف عبد 
ع:  الرتبية  علوم  �سل�سلة  واآخرون،  الفارابي  اللطيف 

9- 10،مطبعة النجاح اجلديدة ، ط1،  1991م. 
التدري�ض،  علم  �سل�سلة   ، الرتبوي  -الدعم   6

الكتاب ال�ساد�ض،  د حممد الدريج.

7 -كتاب مرجعي يف الدعم الرتبوي، �ض: 47
8 -نف�سه، �ض:73-72
9 -نف�سه،�ض:74-73

10-نف�سه، �ض:74
11 - انظر مهام االأطراف امل�ساركة يف الدعم 
الدعم  يف  املرجعي  الكتاب  يف:  ووظائفها   الرتبوي 

الرتبوي  من �ض: 88 اإىل �ض: 95. 

خلدون)ت  بن  الرحمن  لعبد  املقدمة   -  12
االأعلمي  موؤ�س�سة  من�سورات    ،534 �ض:  808هـ(، 

للمطبوعات، بريوت، لبنان.




