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آمنة ياسين*

* جامعة وهران  -الجزائر
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طزق اإلرشاد ملىاجهة مشكم انتكزار املدرسي ندي
انتالميذ -جتارب اندول يف هذا انشأن-
الممخص_ إف مشكمة التسرب المدرسي ممثمة في ظاىرة التكرار أو

بالتكرار حسب إحصائيات الديواف الوطني لئلحصائيات [.]2,3

إعادة السنة ،أضحت مشكمة تفرض نفسيا في مختمؼ المؤسسات

إف ظاىرة التسرب الدراسي ىذه ليست وليدة اليوـ ،وانما ليا

التربوية ،وتستدعي تدخبلت عاجمة سياسية ،حكومية ،بيداغوجية.

سابؽ عيد باألنظمة التربوية ،حيث يكمف خطرىا في استفحاليا

في ىذا الشأف تستعرض الباحثة جممة مف التقنيات التي يمكف

رغـ التدابير واإلجراءات المتخذة مف ِقبؿ أغمب الدوؿ لمواجيتيا،

بيا مجابية خطر المشكمة ،مستمدة مف خدمات اإلرشاد ،ومستخمصة

ويبقى يبلحظ في العديد مف البمداف السائرة في طريؽ النمو ،إف

مف جممة مف الدراسات والتحقيقات الدولية والتجارب العالمية لدوؿ

يعد
التطور المتجانس إلى غاية نياية المرحمة االبتدائيةّ ،

تمكنت مف السيطرة عمى المشكؿ بؿ والقضاء عميو نيائيا ،مف مثؿ

االستثناء وليس القاعدة .فمعدالت التك ارر المرتفعة لدى التبلميذ

البرامج اإلرشادية الوقائية ،والمساعدة الفردية المتخصصة ،والمرافقة

ىو الشيء العادي [.[1

البيداغوجية وغيرىا مف الحموؿ المناسبة.

يقوؿ جاؾ ىبلؾ [ ]4عف أىمية التكرار المدرسي كمؤشر

الكممات المفتاحية :البرامج اإلرشادية الوقائية ،تجارب الدوؿ ،التكرار

عف النظاـ التربوي" :معدؿ التكرار ىو في الحقيقة مؤشر جيد

المدرسي ،طرؽ اإلرشاد ،المرافقة البيداغوجية.

عف فعالية أي نظاـ تربوي .وعندما يكوف ىذا المعدؿ مرتفعا،

 .1المقدمة
التكرار أو إعادة السنة ىو الوجو اآلخر ألنواع الفشؿ

فيذا يعني أف الكثير مف التبلميذ لـ يصموا إلى المستوى المنتظر

والتسرب المدرسييف .وىو وضع تعاني منو دوؿ كثيرة عبر

منيـ .ورغـ اختبلؼ األسباب والعواقب مف بمد آلخر ،شيء

العالـ ،خصوصا تمؾ السائرة في طريؽ النمو .حيث ينبو تقرير

وحيد يبقى مؤكدا ،وىو أف الكثير مف الماؿ ينفؽ كؿ عاـ عمى

اليونيسكو حوؿ التربية لمجميع ) (Unesco, 2009, 23إلى

تمدرس األطفاؿ وبكؿ بساطة سيكرروف السنة .ليذا يتساءؿ

الحقيقة الخفية الناجمة عف ظاىرة التسرب ،جاء فيو" :تشير

الكثير مف الساسة والمخططيف عف جدوى ىذا األسموب ،وعف

عمميات تقويـ التعممات الحديثة ،سواء أكانت محمية أو وطنية أو

وسائؿ التقميؿ مف ىذا التبذير واإلىدار الذي يسببو".

دولية ،إلى أنو في العديد مف الدوؿ ،يغادر األطفاؿ المدرسة وىـ

في ىذا المضمار يذكر دريبلنتس (Hugnes Drealants,

ال يممكوف إال أبسط الكفاءات" .ويضيؼ" :إف البمداف السائرة في

" ) 2006: 4إف العديد مف الدراسات أظيرت عدـ فعالية

طريؽ النمو ىي التي تضـ أدنى مستويات التعمـ".

التكرار لمعالجة الصعوبات الدراسية خبلؿ التمدرس اإللزامي.
فقد خمصت في عموميا إلى أف "التكرار ىو ممارسة يجب

أعداد ىائمة مف التبلميذ في مختمؼ
وضعية تعيشيا
ً

تجنبيا".

األطوار والمستويات الدراسية ،وفي بمداف عديدة؛ فمثبل في
الجزائر كرر ما يقارب مميوف تمميذ سنة  ،1999وفي سنة

يقوؿ أويف أيزيموف  [6] O.Eisemonفي دراستو "تقميص

 2005سجؿ  %64.4راسب في امتحاف شيادة التعميـ

التك اررات" أنو "حتى نكوف فاعميف عند مواجية ظاىرة التكرار،

األساسي ،كما سجؿ رسوب  %51.7في البكالوريا وفي سنة

فإف استراتيجيات التدخؿ ينبغي أف تتماشى مع حاجات المجتمع

 2007رسب  56.31في امتحاف الباكالوريا ،و 56.03في

المحمي وخصائصو".
إف مشكمة التسرب المدرسي ممثمة في ظاىرة التكرار أو

امتحاف شيادة التعميـ المتوسط ،وىي فئات كميا مستيدفة
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إعادة السنة ،أضحت مشكمة تفرض نفسيا في مختمؼ مؤسساتنا

 .3االطار النظري والدراسات السابقة

التربوية ،وتستدعي تدخبلت عاجمة سياسية ،وحكومية،

لغويا إعادة حيث يقاؿ يتكرر
 .1التكرار المدرسي :يقصد بو ً

وقد استشعرت الباحثة مف خبلؿ قراءاتيا ألدبيات البحث

األجنبية مصطمح LE REDOUBLEMENT

وبيداغوجية.

الشيء تكرًارا ،أي أعيد مرة بعد أخرى .وىو مصطمح يقابمو

بالمغة

معضمة رئيسة تميز تعامؿ الييئة الوصية عمى شؤوف التربية

.SCOLAIRE
وقد تولى "قاستوف مياالريو  [7] Gaston Mialaretتقديـ

والتعميـ بالجزائر مع قضية اإلعادة؛ ففي حيف أف الغالبية

تعاريؼ منقحة لمفيوـ التكرار ،حيث ذكر في أوؿ تعريؼ صدر

العظمى لؤلنظمة التربوية العالمية ،تدحض ىذا اإلجراء كأسموب

عنو ،أف التكرار ىو" :فعؿ متابعة ،لممرة الثانية ،تعميـ برنامج

لعبلج الضعؼ الدراسي ،وأف ال فائدة ترجى منو ،بدليؿ إلغاؤه

معيف .وعمى العموـ فإننا نقوـ "بتكرير" التمميذ الذي لـ يستطع

كمية في بمداف كالياباف ،اليوناف ،السويد ...وغيرىا ،فإف النظاـ

بموغ – ألسباب مختمفة  -المستوى المطموب لبللتحاؽ بالقسـ

التربوي الجزائري يعمد دائما وفي كؿ الحاالت إلى إدراجو كعبلج

الموالي".

تربوي ألنواع الفشؿ الدراسي ،ويوصؼ بأنو يمثؿ الفرصة الثانية

كما أشار "مياالريو" [ ]8دائما وفي شرحو لمفيوـ التسرب

التي تمنح لمتمميذ ،الستدراؾ وضعو ،والتي تفيده .حيث أصبح

مظير مف مظاىره ،أنو تعبير
ًا
المدرسي الذي يشكؿ التكرار

منتش ار في المؤسسات التربوية ،وبشكؿ كبير –حسب

يستعمؿ كثي ار لئلشارة إلى أف الجياز المدرسي "ييدر" جزًء مف

اإلحصائيات المذكورة آنفا -ولكف وفي نفس الوقت يشتكي

إمكانيات التبلميذ ،وأف ىذا التضييع لممواىب يترجـ بخسارة

الجميع مف مضاره االقتصادية وتكاليفو الباىظة ،وىذه الوضعية

مبكرة لجزء مف األعداد الممتحقة بمسار معيف.

ىي مف أىـ دواعي اختيار الباحثة ليذا الموضوع ،إلى جانب

ويقدـ "إيزيموف" [ ]6تعريفا أكثر دقة حيف يقوؿ :مصطمح

دواعي أخرى سيرد ذكرىا في صمب الدراسة.

قص ُد بو البقاء في نفس القسـ ونفس المستوى
إعادة /تكرار ُي َ

 .2مشكمة الدراسة

الدراسي ،في حيف أف الوضعية العادية ىي إما االرتقاء ،واما

وفي أوضاع كيذه يناسب كثي ار المجوء إلى أنواع الخدمات

إنياء المسار الدراسي.

اإلرشادية ممثمة في برامج إرشاد متخصصة لمواجية ظاىرة

عد التكرار في أغمب البحوث التربوية ،كمرادؼ
عمى العموـّ ،

التكرار ،أما المشكمة التي تطرح نفسيا ،ىي :أي الطرؽ

وضياعا لمطاقات الفردية،
إىدار
ًا
لمفشؿ الدراسي؛ فيو يترجـ
ً

والخدمات أو البرامج اإلرشادية التي تمكف مف مجابية مشكؿ

العائمية ،التربوية والعامة [.[9

التكرار؟ وما تجارب الدوؿ المتقدمة في ىذا اإلطار؟ وكيؼ

كما تناولت مجمة "التربية والتكويف" [ ]10موضوع التكرار

أمكف ليا مجابيتو بؿ والقضاء عميو نيائيا؟

في إطار مقالة :معالجة الصعوبات المدرسية ،لئلشارة إلى

أ .أهداف الدراسة

الغرض مف إقرار التكرار أنو "يرتكز عمى فكرة أف إعادة سنة

ييدؼ البحث الحالي إلى استعراض مختمؼ تجارب الدوؿ

دراسية ،تسمح لمتمميذ بتغطية نقائصو وتجاوز الصعوبات التي

في مجابية خطر التكرار المدرسي ،والتي أثبتت نجاعتيا ،وكيؼ

يعاني منيا بديمومة أكبر ،ويمثؿ بيذا الشكؿ طريقة بيداغوجية

يمكف االستعانة بطرؽ مف صميـ اإلرشاد التربوي لمعالجة أنواع

فعالة ،قصيرة المدى ،مع ترؾ الفرصة لمتمميذ لمعالجة مكتسباتو

الفشؿ والرسوب المدرسي ،دوف إلحاؽ األضرار بالتمميذ ،وال

المعرفية ،عمى المدييف المتوسط والبعيد .وتقديـ فرص أحسف

بالنظاـ التربوي.

لمتابعة تمدرسو مف دوف صعوبة جديدة".
والتكرار في نظر المعمـ ضروري لمحفاظ عمى المستوى
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تدابير بيداغوجية مناسبة لمحد مف ىذه الظاىرة".

واعطاء فرصة ثانية لمتمميذ .وحسب المعمـ دائما ،فإنو يظير،

ومف بيف التدابير المذكورة" :منح فرصة اإلعادة لكؿ تمميذ

في أغمب األحياف ،أف المعيد قد طور نتائجو لمعاـ الموالي
(والتر أندرسوف وزميمو(.

لـ يسبؽ لو إعادة السنة في مرحمة التعميـ الثانوي ،وبحسب

 .2رؤية النظاـ التربوي الجزائري لمفيوـ التكرار:

إمكانات االستقباؿ المتوفرة في المرحمة المتوسطة" [.[11

جاء في النشرة الرسمية لمتربية الوطنية في عدد خاص

نفس المنطؽ نجده في المنشور اإلطار الذي يخص تحضير

[ِ ُ ]11
ص كمية لممؼ التسرب المدرسي ،أف التكرار فرصة
وخص َ

الدخوؿ المدرسي  ،2010/2009حيث ُع ّدت فرص اإلعادة

وأف دواعي رفع نسبة اإلعادة أي التكرار أنو عبلج تربوي ييدؼ

التسرب المدرسي.

إلى منح ىذه الفرصة ألكبر عدد ممكف مف التبلميذ الضعفاء

يتبيف عند القياـ بقراءة أولية وسريعة ليذه التعاريؼ ،أنو:

لتمكينيـ مف تحسيف مستواىـ واستدراؾ ما فاتيـ ،والى تجنب

أوالً :يتشابؾ مصطمح التكرار مع مفاىيـ ومصطمحات أخرى

الطرد ومعالجة ظاىرة التسرب المدرسي انطبلقا مف ىذا

متقاربة في المعنى ،فيو ناجـ عف ظيور صعوبات دراسية لدى

المستوى.

المتعمـ تؤدي إلى فشؿ دراسي وينتيي بالرسوب ،وبذلؾ يحدث

لمتبلميذ ،مف اإلجراءات التي تساعد عمى الحد مف ظاىرة

تعطى لمتبلميذ الذيف يمكف أف يستفيدوا تربويا مف إعادة السنة،

تذكر الو ازرة في المنشور المتعمؽ بتحضير الدخوؿ

ما يسمى باليدر التعميمي أو التسرب المدرسي بأنواعو وأشكالو

المدرسي  ،2001/2000في إشارة إلى تفاقـ خطر التسرب

طرد مف
المختمفة فقد يكوف تخميًّا عف مقاعد الدراسة ،أو
ً

المدرسي بالمنظومة التربوية الجزائرية أنو" :إذا كاف التسرب
المدرسي مف الظواىر التي تعرفيا كؿ األنظمة التربوية ،فإنو قد

المؤسسة التعميمية ككؿ ،أو تكرًار أي إعادة السنة الدراسية.

ويمكف لممخطط الموالي أف يظير موقع التكرار وسط

تجاوز الحدود المعقولة في نظامنا التربوي ،مما يستدعي اتخاذ

المصطمحات األخرى المتقاربة ،وكيفية حدوثو:
الشكل 1

مخطط يوضح موقع مصطمح التكرار وسط المصطمحات المتقاربة وكيفية حدوثه
المسـاز الدزاسـي للتلميـر
البدايــة

مراتعح سهٍمح

صعىتاخ دراسٍح
فشـم

نجـاح

رسـىب

انرقـال

مسار

مسار
صحٍخ

ذرىٌج تشهادج ذكرار

ذخهً

طرد

هذر ذعهٍمً  /ذسرب مذرسً
فً غٍر انسنىاخ

خالل انسنىاخ

انمحذدج

انمحذدج
النهايــة
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عبلجيا يحمؿ مزايا
بويا
ً
اء تر ً
ثانياّ :
أف التكرار واف اعتُبِ َر إجر ً

تيبط فييا نسبة الرسوب ،كما تجنح إلى االنخفاض في المدارس

عدة ،في ارتكازه عمى إعادة السنة والبرنامج الذي أخفؽ فيو

التي يكثر فييا الراسبوف في كؿ صؼ؛ ذلؾ أنو حيف يكثر فييا

التمميذ ،حيث يقدـ لو فرصة ثانية يتيح لو فييا إمكانية التغمب

عدد الراسبيف المعيديف لصفيـ ،فمف المرجح أف عدد المتجاوزيف

عمى النقائص والصعوبات التي يعاني منيا ،واسترجاع

لمسف والمتخمفيف دراسيا وعقميا سيكوف أكبر في الصؼ [.[13
ينبو "قزافي روجرس" ] Xavier ROGIERS [14إلى ما

إلمكانياتو ،وتييئتو قدر اإلمكاف لبللتحاؽ بالقسـ األعمى،
وخاصة مف وجية نظر الو ازرة الوصية.

يولده الرسوب المسرؼ مف أنواع القمؽ لدى التبلميذ الذيف كاف

إال أف األمر ليس بيذه اإليجابية في واقع المؤسسات؛ حيث تؤكد

مف المفروض أف ينتقموا إلى القسـ األعمى والذيف إذا كرروا ال

جؿ الدراسات الحديثة العربية منيا والغربية عمى سمبية إجراء

يتعمموف شيئا.

التكرار في معالجة مظاىر الفشؿ والرسوب المدرسي! إذف ،ما

آثار عميقة ،فيتكوف لدييـ في معظـ
كما يترؾ في أنفسيـ ً

تشير العمميات الحديثة لتقويـ التعممات ،سواء أكانت محمية
أو وطنية أو دولية ،إلى أنو في العديد مف الدوؿ ،يغادر األطفاؿ

وقصور في إدراؾ
وقصور في قيمة ما يفعمونو،
الطاقة الذاتية،
ٌ
ٌ

كفاءاتيـ لمقياـ بعمؿ ما.

المدرسة وىـ ال يممكوف إال أبسط الكفايات وقد تبيف أف البمداف

كما ال ينبغي أف نتغافؿ عما ينتج عف ت َك ُرِر اإلخفاؽ مف أثر في

[ .]12بؿ وحتى البمداف المتطورة لـ تنج مف ىذه الظاىرة ،حيث

ومف ناحية أخرى ،فالرسوب ييدـ احتراـ التمميذ لنفسو،

يؤكد التقرير العالمي لميونسكو حوؿ التربية لمجميع [ ]12نقص

ويضعؼ لديو الشعور باألمف الذي ىو مف متطمبات الصحة

المكتسبات لدى تبلميذ ىذه البمداف ،كما في البمداف السائرة في

النفسية ،يتسبب في ازدياد شعوره بالنقص ،ويحدث لديو سوء

طريؽ النمو.

التكيؼ والتبلؤـ مع مف يحتؾ بيـ ،ويجره إلى سموؾ اجتماعي

وقصور في إدراؾ
انعداـ لمثقة بالنفس،
األحياف،
ٌ
ٌ
شعور بالفشؿ ،و ٌ

مدى نجاعة استخداـ ىذا اإلجراء داخؿ المؤسسات التربوية؟

سوء تكيؼ شخصيات األفراد إجماال [.[13

السائرة في طريؽ النمو ىي التي تضـ أدنى مستويات التعمـ

تعويضي يجعؿ منو "طالبا مشكبل" محتاجا إلى اإلرشاد والتوجيو

إف تدني مستويات التعميـ ونقص المكتسبات مف العوامؿ

والعبلج [.[13

المباشرة المؤدية لمرسوب المفضي لمتكرار .ولكف السؤاؿ الذي
يطرح نفسو ىؿ حقا يعالج التكرار تمؾ الوضعيات والعوامؿ

قاـ "لوري شبرد" و"ماري لي سميث" (اليونيسكو:1998 ،

المذكورة آنفا؟ يقوؿ (كاستؿ) " :Castelال نكاد نجد أي دليؿ،

 )16بقراءة موسعة لعشرات الدراسات التي أجريت حوؿ

وفي أية حالة كانت ،بأف إعادة السنة جمبت فائدة نيائية وتامة".

الموضوع في الفترة الممتدة مف نياية السبعينيات إلى نياية

فما طبيعة التكرار وأثره إذف عمى التبلميذ والمؤسسات التربوية؟

التسعينيات ،فأثبتت كميا أف فعؿ تكرار التبلميذ ألحد الصفوؼ

أال نجد امتدادات لمظاىرة إلى اقتصاد الدوؿ؟
 .3آثار التكرار

سمبا عمى تكيفيـ
ال يؤدي البتة إلى تحسيف مستواىـ ،وانما يؤثر ً

االجتماعي واحتراميـ ألنفسيـ .وأجمع الباحثوف أصحاب

 .1عمى التبلميذ وتحصيميـ الدراسي:

الدراسات تمؾ ،أف التبلميذ الذيف يعيدوف الصفوؼ يميموف إلى
تنمية اتجاىات سمبية لمغاية نحو المدارس.

أظيرت دراسات تجريبية أُجريت عمى مجموعات مف
التبلميذ الراسبيف وعمى امتداد فترة زمنية طويمة ،أف تكرار

وجاء في تقرير بشأف نمو المراىقيف ،أف االحتجاز إلعادة

التبلميذ عممية غير مثمرة بصفة عامة؛ فمـ تتحسف معموماتيـ

صؼ دراسي مرة واحدة ،يزيد مف احتماؿ التسرب مف المدرسة

عف طريؽ الرسوب واعادة السنة الدراسية .ويشير الواقع إلى أف

بنسبة تتراوح بيف  40و 50في المائة ،وتؤدي اإلعادة مرة ثانية

متوسط مستويات التحصيؿ تجنح إلى االرتفاع في المدارس التي

إلى رفع االحتماؿ إلى  90في المائة [.[15
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ومما لو داللة ىامة أف أعداد األطفاؿ المعيديف ممف

كما أف معدالت اإلعادة المرتفعة ىي غالبا في عبلقة ىامة

ينتموف لعائبلت منخفضة الدخؿ ،يمثموف ضعؼ أعداد األطفاؿ

بمعدالت التخمي (اإلرادي) لدى التبلميذ [.[6
تختمؼ طبيعة وأثر التكرار مف مستوى إلى آخر؛ ففي

المعيديف المنتميف لعائبلت مرتفعة الدخؿ" .ولما كاف احتماؿ أف

مستوى االبتدائي ،يستخدـ كعقوبة لمتمميذ الذي تدنى مستواه العاـ

تأىيبل
تعميما مف معمميف مؤىميف
يتمقى أطفاؿ العائبلت الفقيرة
ً
ً
جيدا وذوي كفاءة عالية ىو احتماؿ ضعيؼ ،لذلؾ فإف إعادتيـ
ً

مبكر في التمدرس ،ارتبط عمى العموـ ،بنسبة ضعيفة
ًا
التكرار

لمصفوؼ الدراسية تؤدي إلى تفاقـ مشكبلتيـ الدراسية ال إلى

بدؿ المتابعة في القسـ األعمى .ولكف ،لوحظ أنو كمما حدث

حميا [.[15

مف النجاح في المراحؿ البلحقة [.[10

إحصائيا ،ىو غير فعاؿ وال يمثؿ الفرصة
إذف التكرار،
ً

بؿ األمر أكبر مف ذلؾ لدى التبلميذ الذيف يتعرضوف لمتكرار
الدراسي المبكر ،حيث يبدو واضحا ثِ َقؿ التأخر الدراسي عمى

الثانية لمتبلميذ ،إنما ىو وخيـ النتائج في مراحؿ دراسية مبكرة.

مستقبميـ التعميمي [.[10

بؿ ىو أخطر مف ذلؾ ،فيو لمعقاب؛ ففي دراسة أجريت في

فالتبلميذ الذيف كرروا في االبتدائي يصموف إلى المتوسط

فرنسا ،تبيف أنو مف بيف تمميذيف يكوناف في نياية المسار

بمستوى دراسي ،في المتوسط ،أقؿ بكثير عف بقية التبلميذ.

االبتدائي ) (Fin de CPويعانياف مف صعوبات متشابية ،فالذي

فبالرغـ مف سنة دراسية إضافية فإنيـ يظيروف عند بداية المرحمة

انتقؿ وجد نفسو في نياية السنة بمستوى أفضؿ مف الذي كرر

الجديدة صعوبات أكبر في التحكـ في نفس المواد التي أظيروا

[ ]16أو كما عمؽ "كراىاي"Crahay, Marcel.

)(2003

عجز سابقًا تسبب ليـ في حدوث التكرار .وعمى العموـ فإف
فييا ًا

) (1-8أف التكرار لـ يحفز مطمقًا التطور البيداغوجي لمتمميذ.
فطابع الضرر لمتكرار قد ُس ِج َؿ.

مكتسباتيـ أقؿ بكثير مقارنة ببقية التبلميذ عند االلتحاؽ

ُي َك ِو ُف التمميذ حافزه الدراسي انطبلقًا مف تجاربو وخبراتو ،مف

بالمتوسطة [.[10

أيضا مف أنواع فشمو؛ فيو يستخمص خبلصات،
نجاحاتو و ً

كما يمثؿ السف مظير التأخر لدى التمميذ الذي تعرض
لماضي دراسي صعب ،وىذا عامؿ ميـ في التوجيو لمختمؼ

ويستخرج قواعد وقوانيف .فمفيوـ الذكاء الذي نضعو في أذىاف

الشعب والتكوينات.

التبلميذ ،يؤثر عمى سموكياتيـ.

بنفس درجة المقارنة ،فإف مستوى الطموح المعبر عنو مف

يتفؽ معظـ المختصيف وعمى رأسيـ ألبير باندي ار عمى القوؿ

قبؿ التمميذ وعائمتو ،وكذا اقتراحات التوجيو مف قبؿ مجمس

بوجود شعور بعدـ القدرة ،يكتسب عندما ُيرِجع األفراد األحداث

السمبية التي تحدث ليـ إلى أسباب داخمية ،ثابتة وغير متحكـ

مكررا ،حتى ولو لـ
دائما أقؿ عندما يكوف التمميذ
ً
القسـ ،تكوف ً
يكف ىذا التكرار حديثًا [.[10

فييا .وال يكفي األمر معرفة بعض النجاحات حتى يغيب ىذا

عمى العموـ تقدر فعالية التكرار عبر درجة النجاح

االتجاه نحو الخنوع؛ يجب الكؼ عف إدراج أنواع الفشؿ تمؾ

المستقبمية في التمدرس الثانوي؛ فكمما كرر التمميذ مبكرا ،قمت

والصعوبات إلى عوامؿ داخمية ،ثابتة وغير متحكـ فييا.

لديو فرص الوصوؿ إلى إنياء تمدرسو الثانوي وأف يصبح حامبل

فمؤلحداث أىمية أقؿ في حد ذاتيا ،مف ذاؾ المعنى الذي نعطيو

غالبا ما
لمبكالوريا (عند التحدث باإلحصائيات) .فيؤالء التبلميذً ،

ليا.
أحكاما مسبقة عمى التبلميذ؛ فيو يعرقؿ
يحمؿ التكرار
ً

ينيوف دراستيـ برصيد عممي غير كاؼ لمولوج إلى عالـ الشغؿ.

ففي فرنسا مثبل ،ما يقارب الثمث يخرج دوف تأىيؿ %43 ،بدوف

تقدميـ في التعمـ؛ حيث يرجع فشميـ إلى نقص في القدرات؛

أدنى دبموـ [.[10

حتى يكتسب ىؤالء شعو ار بعدـ القدرة ،ويقحميـ في ديناميكية
133

3

كثير عمى الرضا .فيؿ يمكف لممدرسة
اجتماعية ال تساعدىـ ًا

3

2014

ثقافة الفشؿ ،وأيديولوجية التميز .وأفضؿ طريقة لمزيادة في كـ
التبلميذ الذيف يتميزوف بمستوى عالي ،تتمثؿ في ترقية نوعية

االستغناء عف ىذه اآللية (التكرار) بدوف أف تيوي إلى األسفؿ؟

مجمؿ النظاـ التربوي وتأخير توجيو التبلميذ .فالتكرار يغذي لدى

بمعنى أف الدوؿ التي ال تمارس التكرار ،مف المفترض أف

التمميذ المعني شعو ار بعدـ القدرة ،واتجاه نحو الخنوع.

يكوف مردودىا المدرسي منخفضا ،في حيف تمؾ الدوؿ التي
تمارسو بصورة كثيفة مثؿ فرنسا ( %20مف كؿ فئة عمرية)

ب .دراسة ىولمز  /ماتيوز

ُفيتوقع أف تتمتع بمردود أعمى مف المتوسط .في ىذا الشأف قدـ

Holems / Matews

:La méta-analyse de

جمعت ىذه الدراسة بيف نتائج دراسات مختمفة والتي

)IEA (International Association for Evaluation

أجمعت كميا ،عمى أف جميع تأثيرات التكرار ىي سمبية؛ فسواء

بعض الدراسات أجرتيا في ىذا الشأف.

كاف معيار التقويـ معرفي أو عاطفي ،فإف التكرار محدد مسبقا

 .1الدراسات ذات الصمة بالموضوع:

لدى المدرس .وسنة معادة ىي سنة ضائعة ،ماداـ أنيا تصؿ

أ .دراسات مقارنة لممردود في القراءة :فيما يمي بعض الدراسات

بالتبلميذ الضعاؼ إلى المستوى الذي كانوا سيصموف إليو سنة

التي أشرفت عمييا ىذه الجمعية الدولية ،حوؿ آثار االنتقاؿ

مف قبؿ إف ىـ تمكنوا مف متابعة تمدرسيـ مع أقرانيـ مف نفس

والرسوب عمى القراءة لدى التبلميذ:

السف.

 .1دراسة دولية في سنة  :1990الدوؿ التي مارست االنتقاؿ

يؤكد "كراىاي" [ ]17أف تقدـ التبلميذ الضعاؼ المنتقميف ولكف

الدراسي التمقائي أنتجت مردودا مرتفعا في القراءة .والدوؿ التي

المستفيديف مف تأطير فردي يفوؽ كثي ار تقدـ التبلميذ المكرريف

تمارس التكرار تُ َسيِ ُر الصعوبات الدراسية لدى التبلميذ بطريقة

والذيف استفادوا مف أف التكرار أفضؿ مؤشر ينبئ بالتخمي عف

أخرى .ما يظير أف األمور تكوف أكثر فاعمية مف تسييرىا

الدراسة (مف مظاىر التسرب(.

بواسطة التكرار.

حسب "ك ارىاي" دائما [ ]17ىناؾ دراسة أخرى تظير أف

 .2تحقيؽ  PISAلسنة  :2000بواسطة الدوؿ التي تبنت

األطفاؿ يخفوف بأنيـ كرروا .والكثير منيـ لدييـ صعوبة كبيرة

االرتقاء التمقائي اتسمت بمستويات مف الكفاءة المقبولة في

في معرفة لماذا يكرروف السنة .وأكثر ما يشتكي منو ىؤالء ،ىي

القراءة.

العواقب االجتماعية ليذا القرار في قمب المجتمع المصغر الذي

 .3تحقيؽ  TIMSSلمعموـ في  1995و :1999سجمت الدوؿ

ىو "المدرسة".

التي تمارس االنتقاؿ األوتوماتيكي معدالت أفضؿ مف الدوؿ

 .1آثار التكرار عمى المدرسة والنظاـ التربوي:

التي تمجأ لمتكرار.

تناوؿ مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج [ ]18آثار الرسوب

إذف أنواع الفشؿ ىي قبؿ كؿ شيء انعكاس ألحكاـ المدرسيف

المفضي إلى إعادة السنة ،حيث ذكر أف وجود المعدالت العالية

عمى كفاءات التبلميذ وقدراتيـ ،وىي ق اررات تؤخذ في حقيـ في

لمرسوب ستكوف عائقا أماـ حركة التوسع في التعميـ ،ألف

نياية السنة .وكنتيجة لذلؾ ،فإف أساليب واجراءات التقويـ ىي

الراسبيف يحتموف –لمدة أطوؿ -مقاعد دراسية كاف مف األولى

التي يناسبيا التعديؿ.

إشغاليا بالتبلميذ الممتحقيف الجدد بالتعميـ ،أو المرفعيف مف

 -ىناؾ عبلقة غير واضحة ما بيف تخفيض حجـ األقساـ،

فصؿ لفصؿ آخر .وبذلؾ يخفؼ مف شدة ازدحاـ الصفوؼ التي

والتقميؿ مف التك اررات.

تشكو باستمرار مف ارتفاع أعداد التبلمذة فييا ،وىذا األمر ُي َعد

 -مف الخطأ اعتبار أف الفشؿ المدرسي ىو ناتج كفاءات وقدرات

واحدا مف العوامؿ التي تحوؿ دوف تقديـ تعميـ أفضؿ .وفي نفس

التبلميذ؛ فيي حقيقة مرتبطة بأساليب تقويـ المدرسيف في إطار

السياؽ فإف التكرار يثمف غاليا برفعو لعدد السنوات المجتازة في
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المدرسة ،ىذا إضافة إلى عدـ فعاليتو في محاربة الفشؿ

-

واالستثمارات [.[21
وبالتالي فيو يثمف غاليا برفعو لعدد السنوات المجتازة في

الدراسي ،فالمجوء إلى ىذا اإلجراء ىو إذف مف دوف فائدة حسب

المدرسة [ ]19أو كما ذكر وزير التربية الوطنية في مداخمتو أماـ

خبراء [.[19

المجنة الوطنية إلصبلح المنظومة التربوية يومي  9و 10جويمية

يمكف لمتكرار أف يمس كفاءة أي نظاـ تعميمي مدرسي،
[ ]15فإذا احتاجت دفعة إلى ست سنوات في المتوسط إلتماـ

 ،2000أف استفحاؿ ظاىرة الرسوب المؤدية لمتسرب بأنواعو،

مرحمة التعميـ المتوسط المكونة مف أربع سنوات ،فإف معامؿ

انعكست سمبا عمى مردود المدرسة نظ ار لمنفقات اإلضافية التي

الكفاءة سيكوف  ،0666ما يشير إلى نظاـ يعمؿ بكفاءة ال تزيد

يولدانيا في مجاؿ التكويف ،ونظ ار لسيرىا ضد التربية كاستثمار

عمى نسبة الثمثيف فقط ،وييدر ثمث موارده عمى تبلميذ يعيدوف

إنتاجي [.[22

الصفوؼ أو يغادروف المدرسة .وكمثاؿ حي ،جاء في تقرير

 .2آثار التكرار عمى اقتصاد الدوؿ والحكومات:

الدوؿ والخاص بالجزائر [ ،]20أنو وباعتبار أف المسار الدراسي

في نفس المداخمة المذكورة أعبله ،قدـ الوزير تفاصيؿ مثيرة

لممدرسة األساسية يتوج بالحصوؿ عمى شيادة التعميـ األساسي

حوؿ حجـ النفقات الميدرة بسبب التكرار ،ففي خبلؿ السنة

) ،(BEFبمغ معامؿ الكفاءة لمنظاـ مستوى أقؿ مف  .%34ىذه

الدراسية  1999/98تـ صرؼ ما يعادؿ  13سنة مف التمدرس

النسبة الضئيمة لوحدىا تشير إلى عدـ فعالية النظاـ في تحقيؽ

لكؿ تمميذ كرر مرة أو أكثر خبلؿ مساره الدراسي مف بيف %67

أىدافو ،والى أف امتحاف شيادة التعميـ األساسي يشكؿ عائقا

مف التبلميذ الذيف يصموف إلى نياية المرحمة اإللزامية بدال مف

حقيقيا لتبلميذ مستوى التاسعة أساسي .وىذا ما يحمؿ إلى

صرؼ  8سنوات فقط .واذا ما أضيفت آثار الرسوب في امتحاف

االعتقاد (حسب التحميؿ المقدـ في التقرير) بأف الوسائؿ

شيادة التعميـ األساسي ،تصؿ الو ازرة إلى صرؼ ما يعادؿ 25

الموضوعة تحت تصرؼ المدرسة األساسية (سابقا) ىي غير

سنة تمدرس بالنسبة لػ  %39الذيف يحصموف عمى شيادة التعميـ

قادرة عمى اكساب التبلميذ الكفاءات الضرورية المحددة في

األساسي بدال مف السنوات التسع الضرورية آنذاؾ.

البرامج الرسمية .وكنتيجة لذلؾ خمص التقرير إلى التأكيد عمى

ويشكؿ المكرروف عبئا ميما مف حيث التكاليؼ بالنسبة

أف المستوى التعميمي الذي بمغتو المدرسة األساسية ىو جد

لمحكومات حيث يقدر أف التكرار يستيمؾ  %12مف ميزانية

ضعيؼ.

التعميـ في الموزمبيؽ و %16في البورندي .وتنفؽ حكومات

كما يؤثر التكرار عمى التطور المتجانس لمسارات التبلميذ

أمريكا البلتينية والكراييب ما يقارب  12مميار دوالر في السنة

الدراسية ،والتقدـ السمس لممؤسسات ،حيث أصبحت تمثؿ ىذه

كنتيجة لمتكرار [ ]12ونفقاتو في فرنسا ىي باىظة الثمف أيضا

الوضعية ،وىذا إلى غاية نياية المرحمة االبتدائية ،االستثناء

ممياري أورو كؿ سنة حسب تقرير المجمس األعمى لتقويـ

وليس القاعدة .وىذا حاؿ العديد مف البمداف السائرة في طريؽ

المدرسة ] HCEE [23بؿ وما تنفقو عمى تبلمذتيا ،يتعدى ما

النمو [.[12

تنفقو مجموعة مف الدوؿ األوروبية [.[19

وأصبحت المعدالت المرتفعة لئلعادة تشكؿ خاصية طبيعية

ومف المعموـ أف الرسوب المؤدي إلى التكرار سيؤخر التحاؽ

لؤلنظمة التربوية اإلفريقية عمى العموـ [.[6

الطمبة بسوؽ العمؿ ،وفي ىذا خسارة تنعكس آثارىا عمى مستوى

إذف ،يمس التكرار مردود النظاـ التربوي في بعديو البيداغوجي

الدخؿ القومي لمببلد.

والمالي بسبب السنوات اإلضافية والمصاريؼ اإلضافية ،ولديو

وكبل مف الرسوب والتسرب يعمبلف عمى ضياع الجيود البشرية

أثر عمى التوقعات والتخطيطات فيما يتعمؽ بالتمدرس

المعبأة لمنيوض باألوضاع التعميمية لمستويات أفضؿ ،وعدـ
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تحقؽ النتائج المرجوة مف األمواؿ المستثمرة في ىذا القطاع

يوزف ليس فقط بالنظر لمتضحيات المالية والتي تكوف ىامة في

[.[18

أغمب األحياف ،ولكف بالنظر أيضا آلماؿ التشغيؿ ومخاطر

ومف ناحية أخرى فبقاء الطفؿ في المدرسة يرفع الكمفة المباشرة

الفشؿ المدرسي القادـ [.[6

وغير المباشرة المفروضة مف قبؿ األسر ،حتى واف تحصؿ

ويمكف لمشكؿ التوضيحي اآلتي ،أف يصور اآلثار التي يتركيا

الطفؿ عمى نتائج مرضية ،فإف قرار إبقائو في المدرسة يجب أف

التكرار عمى كؿ طرؼ معني بتمدرس التبلميذ:

الشكل 2

آثار ومضار التكرار
األستـاذ
-وقد وجهذ مهذور-

المؤسسة التعليمية

العائلـة

 -ذأثٍر سهثً عهى مردودها انعاو-

 -إهذار نطاقاذها -

التلمير

(فشم

ذكرار

الدولـة

 -ذأثر انجانة االقرصادي :هذر كثٍر نهمال -

ضٍاع سنىاخ هذرا )

ويظير نتيجةً لمتأثيرات المختمفة لظاىرة التكرار التأثيرات

 .1أ .الواقػع :باستثناء فرنسا التي تسيطر عمييا "ثقافة التكرار"

المختمفة لظاىرة التكرار ،أف األمر قد تعدى مجاؿ التمميذ وأصبح

بمعدالت أوروبية قياسية (ثمث التبلميذ يكرروف في مرحمة التعميـ

الموضوع موضوع اقتصاد دوؿ مف خبلؿ النفقات اإلضافية التي

اإللزامي و %15مف بينيـ يكرروف مرتيف أو أكثر) ،فإف أغمب

تذىب سدى ،وعندما يتعمؽ األمر بالبمداف السائرة في طريؽ

خبراء التربية اليوـ يعتبروف التكرار "الطريقة األقؿ جدوى

عبئا عمييا ال تقدر عمى
النمو يكوف في غاية الحساسية ويمثؿ ً

لمواجية الصعوبات" .فجميع بمداف الشماؿ مثؿ السويد ،النرويج،

تحممو في الكثير مف األحياف ،ما يعرقؿ التنمية الشاممة في

فنمندا ،الدانمارؾ و أيضا اليوناف والبرتغاؿ ألغت ىذا اإلجراء

قطاع التربية والتعميـ خصوصا [ ]6وال نغفؿ عما حذر منو

كمية.
لقد ذىب "كريستياف فوريستيي " (Forestier, Christian.

تقرير اليونسكو [ ]24مف أف األزمة المالية العالمية تيدد بخطر
تقيقر التربية في العالـ.

) 2007إلى حد الحديث عف "مجزرة بيداغوجية حقيقية" ،بحيث

 .3تجارب الدوؿ والمؤسسات في الوقاية مف التكرار:

وعندما يتعمؽ األمر بالتك اررات المبكرة فإف التمميذ الذي كرر في

سجمت تجارب مختمفة ومتنوعة لمواجية مشكؿ التكرار ،وىذا في

القسـ التحضيري ) (CPثـ في القسـ االبتدائي األوؿ )،(CE1

مختمؼ البمداف ،وما سترصده الباحثة ىي اإلجراءات الوقائية مف

يتشكؿ لديو خطر واحد مف اثناف ،بأف ينيي تمدرسو بدوف

قبؿ تمؾ البمداف ،وفيما يمي استعراضا ليا:

شيادة ،في حيف أف الدراسات تظير أف الذيف تابعوا مسارىـ (في

 .1بمداف أوروبا :يتـ في البداية استعراض واقع ظاىرة التكرار

المستوى ذاتو) بدوف تكرار يتخرجوف بحاؿ أفضؿ.
وبالتالي أكد خبراء  OCDEفي تقريرىـ حوؿ خصائص

في ىذه البمداف ،ومف ثمة ما اتخذتو مف إجراءات وقائية:

مختمؼ األنظمة التربوية ،أنو ال داعي لمجوء المستمر لمتكرار
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ألنو باإلضافة إلى عدـ فعاليتو ضد الفشؿ المدرسي ،فيو يكمؼ

برامج "الفرصة الجديدة" ،تطوير العبلقة مدرسة – مؤسسة

غاليا؛ ذلؾ ألنو يرفع مف عدد السنوات المقضاة في المدرسة

والتركيز عمى السنتيف األخيرتيف مف المرحمة المتوسطة وىذا مف

[.[26

 89إلى سنة .2000

فقد كشؼ التقرير عف مؤشر ارتفاع معدالت التمدرس في فرنسا

ث .ومع بداية سنة  2000تـ العزوؼ عمى المساعدة الفردية،

مقارنة بمجموع الدوؿ التابعة لممنظمة؛ حيث يبقى  90في المائة

لعدـ الوصوؿ إلى الفعالية المرجوة ،وتركت الحرية لكؿ مؤسسة

مف التبلميذ الفرنسييف في المدرسة لفترة أقميا  15سنة ،مقابؿ

تربوية الختيار األسموب المناسب ليا تحت تسمية "إجراءات

 12سنة في الدوؿ األخرى.

المساعدة واإلرشاد" المكيفة بحسب الحاجات الخاصة لمتبلميذ،
واالستناد عمى مراكز اىتماماتيـ لتحفيزىـ ومساعدتيـ عمى التعمـ

كما يتميز التمدرس الفرنسي بكثرة ساعات الدراسة؛ حيث
يقضي التمميذ الفرنسي مف  7إلى  14سنة ما يعادؿ 7500

والنجاح [.[10

ساعة مف الدروس ،مقابؿ  6000ساعة في المتوسط في بمداف

ج .وال تزاؿ ىذه اإلجراءات تستخدـ إلى اآلف ،وتتنوع فييا الطرؽ

 OCDE.ففنمندا مثبل التي تحصمت عمى أفضؿ النتائج

البيداغوجية بحسب احتياجات كؿ تمميذ.

المدرسية (األولى في التعبير الكتابي والعموـ ،الثانية في

ح .االىتماـ أكثر بالبيداغوجية الفارقية [.[16

الرياضيات) .فإف مجموع ساعات الدراسة فييا ال يتعدى 5000

خ .اعتماد مشاريع شخصية لمنجاح الدراسي ،مف خبلؿ ضبط

ساعة [.[26

حاجيات التبلميذ ومف ثمة تفريد التعميـ ،المرتكز عمى تفادي

ما يعني أف طوؿ سنوات التمدرس وعدد ساعات الدراسة المرتفع

استصغار صورة الذات لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة ،والتواصؿ

إضافة إلى ثقافة التكرار المنتشرة في أوساط المربيف واألولياء

المستمر ما بيف األساتذة ،واألساتذة مع أولياء األمور لتدارس

عمى حد سواء ،ىو ما يحدث التكرار بفرنسا ،وبنسب ضخمة.

الصعوبات التي تعترض التبلميذ ،ما جعميـ يشعروف فعبل بأنيـ

 .1ب .اإلجراءات المتخذة لموقايػة:

مؤطريف ومرافقيف ،وبناء عبلقة ثقة مع األساتذة [.[27

التكرار كونو ُيعاش كفشؿ مف قبؿ التمميذ أو مف قبؿ الييئة

د .وضع أجيزة دعـ خارج القسـ مثؿ المرافقة البيداغوجية .(R.
)Guyon, G.Toupiol, 2009

المدرسية ،فإف مجموعة مف اإلجراءات ُوضعت تحت أشكاؿ
وتسميات مختمفة ،منذ عدة عقود .فالصعوبات المدرسية المبكرة

 .2في بقية بمداف العالػـ:
بفضؿ تدخؿ الحكومات تـ تقميص معدالت التكرار ،ووقاية

ابتداء مف
تتطمب الكشؼ عنيا وتقديـ إجابات بيداغوجية حوليا
ً

الكثير مف التبلميذ مف الوقوع فيو .ىذا ما شيدتو كؿ مف الشيمي

سف مبكر .وعميو تـ وضع:

أ .شبكة المساعدات المتخصصة لمتبلميذ ذوي صعوبات

واألروغواي .تدخؿ الحكومات ىناؾ كاف ألجؿ تحسيف نوعية

) :(RASEDوىي مكممة لنشاطات المعمـ داخؿ القسـ ،لدييا

التمدرس ،مف خبلؿ تكويف األساتذة وتوزيع الكتب .في اليند عف

ميمة الوقاية مف صعوبات التعمـ ،وخاصة بالقرب مف األطفاؿ

طريؽ محو أمية الكبار ،وجبات منتصؼ النيار ،تطوير اليياكؿ

الذيف يظيروف تباعدا كبي ار ما بينيـ وبيف ما تنتظره منيـ

المدرسية ،رفع أعداد الكتب ،التكويف المستمر لؤلساتذة ،واقحاـ

المدرسة [.[10

المجتمع ككؿ في قضايا التمدرس كإشراكيـ مثبل في إنجاز

ب .االىتماـ بػ"المساعدة الفردية" والتي طورت في المتوسطات

الخريطة المدرسية أو في التخطيط المصغر ،األمر الذي نفع في

منذ .1989

إحصاء التبلميذ المعيديف [.[6

ت .إجراءات دعـ مف خبلؿ ساعات تدريسية ،أبحاث موجية،

وقد وضع ىذاف الباحثاف ) (Schiefelbein et Wolffفي 92
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ىتحسيف التمويؿ بالكتب والوسائؿ الديداكتيكية األخرى. -استشارة التفتح عمى التمدرس عف طريؽ التربية التحضيرية

معايير تسمح بتصنيفيا حسب
ًا
بمداف أمريكا البلتينية ،واقترحا

(ما قبؿ المدرسة) ،وعبر تدخبلت أخرى في وسط العائبلت.

األولوية ،كػ:

والجدوؿ الموالي يوضح أكثر استراتيجيات التقميص ىذه:

 -تشجيع امتداد التعميـ المزدوج.

جدول 1
إستراتيجيات التقميص من التكرار حسب  Schiefilbeinو Wolff
األساليب السياسيــة
أىداؼ التدخؿ في األوساط العائمية

تقميص أو إلغاء حقوؽ التمدرس.

اإلستثمـــارات
منح موجية لمعائبلت الفقيرة.

التوسع العادؿ
تدعيـ إقحاـ الوالديف في تسيير المدرسة.
التحسيس بالتمدرس

تكويف موجو ألعضاء لجاف أولياء التبلميذ أو
المجاف المدرسية.

تدعيـ المراقبة المحمية لتمويؿ المدارس.
تطبيؽ القوانيف الخاصة بتشغيؿ األطفاؿ.
برامج تربوية لآلباء.

تحفيز االنفتاح عمى التمدرس

برامج الصحة والتغذية لمجماعات.
أىداؼ ممركزة حوؿ المدرسة
تخفيض سف االلتحاؽ بالمدرسة.
وضع سياسة تربوية ما قبؿ المدرسة مدعمة مف قبؿ الدولة.
تحفيز االنفتاح عمى التمدرس

برامج ما قبؿ المدرسة(التعميـ التحضيري).
برامج وجبات منتصؼ النيار.
تنقية وتصفية المياه.
إنشاء/إعادة تأىيؿ المدارس وقاعات الدروس

تطبيؽ القوانيف الخاصة بالتمدرس اإلجباري.

عمميات التسجيؿ المدرسي في الخريطة
المدرسية عمى مستوى األقميات.

ربط تمويؿ المدارس بدرجة التردد عمييا وبعدد أياـ المدرسة وتمويؿ
المؤسسات عمى أساس النتائج المحصؿ عمييا.
تخفيض أو إلغاء حقوؽ التمدرس.
توسيع المشاركة

إنشاء أقساـ إضافية أو إدراج نظاـ المجموعات المدرسية

رفع أعداد المعمميف/إنشاء أقساـ جديدة.

إدراج تحفيزات في رواتب المعمميف في المناطؽ المعزولة.

بناء سكنات لممعمميف في المناطؽ المعزولة.
برامج خاصة بالوسائؿ البيداغوجية والتكوينات
لدعـ التعميـ في األقساـ ذات المستويات
المتعددة.

تخفيض حجـ األقساـ.

رفع أعداد المدرسيف.

تمديد السنة الدراسية ،أو اليوـ الدراسي.

رفع أعداد المدرسيف.

تدعيـ تأىيؿ المدرسيف ،وتحفيزىـ لمتكويف المستمر.

برامج تربوية لممعمميف ما قبؿ الخدمة وأثناء
الخدمة ومراكز لئلرشاد والموارد موجية
لممعمميف.

توسيع إمكانيات التعمـ/تحسيف التعمـ
تحسيف متابعة المعمميف أو المدارس.

تكويف

أثناء

الخدمة

بالنسبة

لممديريف

والمفتشيف.

تحسيف التقويـ

تسميـ الكتب مجانا لمبنات وأطفاؿ العائبلت الفقيرة.

تحسيف التزويد بالكتب وتوزيعيا.

تحديد أىداؼ لبرامج دراسية ممركزة حوؿ الكفاءة.

برامج دراسية جديدة وكتب دراسية.

إدراج امتحانات خاضعة لمعايير ،ونظاـ االنتقاؿ بحسب المواد.
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االمتحانات.
إدخاؿ تحفيزات مالية لفائدة المدارس عمى أساس النتائج الدراسية.

كثير في محاربة أوجو
اىتماـ التبلميذ بالعمؿ المدرسي ،وساىـ ًا

 يعقب "إيزموف" [ ]6عمى ىذه االستراتيجيات ،حيث يقوؿ أنوحتى نكوف أكثر فعالية ،فعمى مجموع استراتيجيات التدخؿ ىذه

الفشؿ والتسرب المدرسي.

أف تكوف متكيفة ومتوافقة مع حاجات وخصائص الفئات

 .3مف وجية نظر بعض المختصيف:
قدـ العديد مف الباحثيف في مجاؿ التسرب والتكرار ،أفكا ار

المعنية.
 -ولـ تكف األمور مختمفة كثي ار بالمغرب مثبل؛ حيث تشير

واستراتيجيات

تجربة البمد .وفؽ ما أدلى بو السيد :صبحي طويؿ إلى االىتماـ

 [22] " Wehlage 1986بالتحديد المبكر لممتسربيف مف خبلؿ

بحاجات الفئات المعنية ومشاكميـ ،مف خبلؿ وضع "خبليا

الكشؼ عف السموكات التالية:

لممراقبة" بالشراكة مع جمعيات أولياء التبلميذ ،وفييا يقدـ لمتبلميذ

أ .التأخي ارت والمتغيبات المفرطة.

المعنييف دروس دعـ ،بؿ واشراكيـ حتى في تسيير المدرسة

ب .قمة المشاركة في النشاطات المدرسية.

(كطريقة أيضا لمواجية العنؼ المدرسي) ،وتنظيـ نشاطات خارج

ت .النتائج الدراسية الضعيفة.

المدرسة.

ث .صعوبة االتصاؿ بالمدرسيف والتبلميذ.

 -كما تـ وضع "شبكة جودة المدرسة" إلقحاـ التبلميذ واشراكيـ

ج .قمة االىتماـ بالعمؿ في القسـ.

في القرار ،وفي نفس الوقت اإلنصات إلييـ ،وىذا في المرحمة

ثـ الشروع في تقديـ برامج الدعـ ليـ مف مثؿ:

المتوسطة والثانوية .وكمّيا أساليب وقائية تستخدميا الحكومة

 -برامج لتنمية الميارات االجتماعية وطرؽ إثبات الذات.

المغربية لموقاية مف حدوث التكرار.

 -برامج ميارات الدراسة.

 -وكمثاؿ آخر لتجربة أخرى ،والتي بفضميا توصمت ألمانيا في

 -تطوير نشاطات مفيدة ذات طابع اجتماعي خارج المنياج

السنوات األخيرة إلى خفض مستويات التسرب المدرسي بفضؿ

الدراسي.

إقحاـ رؤساء المؤسسات التربوية في العممية ،وىذا مثمما أسفر

 -إجراء مقاببلت مع التبلميذ اآليميف لمتسرب وعائبلتيـ.

عنو تحقيؽ  ،[14] TIMMSالذي كشؼ عف دور العوامؿ

وىناؾ مف الباحثيف مف قدـ نماذج مف التدخبلت الخاصة مف

المؤسساتية في إظيار كفاءات التبلميذ ،مثؿ :درجة الّمركزية

مثؿ:

الق ار ارت التي يتحمى بيا المديروف.

• تكييؼ وتحفيز التبلميذ :حيث أشار " لي [22] 1990

 -وقد كشفت دراسة منشورة في  ،2005أجريت مف قبؿ

لموقاية

منيا؛

فقد

أوصى

"

ويميج

" LEEإلى طرائؽ فعالة لجمب اىتماـ التمميذ بالمدرسة ،كػ:

 ADEAو  AFIDESسنة  2004حوؿ التسيير المدرسي

 -إدراج المواضيع االجتماعية في الدروس الرسمية.

ونجاح التبلميذ ،عمى  16مدرسة ممف اُعتبرت فعالة وجيدة وىذا

 -إجراء مناقشات يومية حوؿ قضايا مف الواقع :الشغؿ ،الجنس،

في غينيا ،مالي ،جميورية إفريقيا الوسطى والسنغاؿ ،كشفت عف

االنتحار....،

دور رؤساء المؤسسات التربوية في المردود الدراسي لمتبلميذ،

 -استعماؿ الكامي ار لتصوير تمثيؿ األدوار.

حيث تأكد أف تمؾ المدارس تنجح بصورة جيدة ،ألنو ُيعمؿ فييا

وغيرىا مف الطرائؽ ...ومف جيتو اىتـ "دريفوس [22] 1990
" Dryfoosبنموذج آخر مف التدخبلت الخاصة وىو:

بإرادة مؤكدة ،حيث يتـ االستعانة بتدابير واجراءات تدعـ نشاط
األساتذة ،التزاـ التبلميذ ،واعطاء قيمة لمنجاح .كما أُعطيت

• تقدير الذات :والذي بدونو ال يمكف ألي برنامج وقائي أف

أىمية كبرى لمتعممات وطرؽ تقويميا .األمر الذي انعكس عمى

ينجح ،حيث اقترح عدة وسائؿ يمكنيا أف تنمي لدى التبلميذ
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تقديرىـ لذواتيـ مثؿ:

يمكف الحديث أيضا عف تعيينيا لمستشاري التوجيو المدرسي

 -تنظيـ استعراضات أو معارض إلبراز المواىب الشابة

والميني بالثانويات وىذا انطبلقا مف سنة  ،1991والذيف يتكفموف

(موسيقى ،شعر ،فف.)...،

في إطار مياميـ ،بمتابعة شريحة التبلميذ المستيدفيف بالتسرب،

 -انتقاء المواضيع التي تيميـ وعرض منجزاتيـ الفنية حتى

أي المعرضيف لمفشؿ المدرسي [.[29
ىذه اإلجراءات واف دلت عمى شيء ،فإنيا تدؿ عمى أف

يشعروا بأف ليـ قيمة ،ويقدروف ذواتيـ في نفس الوقت.
 -إبراز ما أمكف مف مساىمات كؿ فرد ،واإلشادة بيا ،مع جعؿ

الجزائر بعيدة عف خط سير بقية الدوؿ في مجاؿ الوقاية مف

كؿ تمميذ يدرؾ ما ينجـ عف مشاركتو مف فوائد لمجماعة.

حدوث التكرار في أوساط التبلميذ.

 -توفير مساعدة مفردة لكؿ تمميذ لترقية تقدير الذات.

 .4طرؽ اإلرشاد كأسموب لمتدخؿ لمواجية ظاىرة التكرار:

في نفس االتجاه تحدث "بونوا قالوف [ ]28عف عامؿ-مفتاح

اعا متعددة مف
تعترض التمميذ خبلؿ مساره الدراسي أنو ً

بالنفس" أو "ثقة التبلميذ في قدراتيـ عمى التعمـ" .فمعظـ المفاىيـ

فورًيا لتقديـ المساعدة المتخصصة ،حتى ال تتطور تمؾ

لمنجاح الدراسي ،ولموقاية مف حدوث الفشؿ أال وىو "الثقة

إرشاديا
تدخبل
الصعوبات والعراقيؿ أو المشكبلت التي تتطمب
ً
ً

الحالية والخاصة بالتحفيز ،تتقاسـ فكرة أف الثقة بقدراتنا عمى

الصعوبات فتدمر المستقبؿ الدراسي لمتمميذ.

ويستوجب األمر المجوء إلى خطة أنواع اإلرشاد التربوي،

العمؿ بفعالية تمعب دو ار قطعيا في التزامنا وفي كفاءتنا.
مفيوـ الثقة ىذا كتب حولو األخصائي النفساني "ألبير

مف خبلؿ خطة عمؿ منظمة ،ىادفة ،محددة زمانيا يتبناىا مرشد

باندي ار "  Bandura A.كثيرا .وأوضح أف نجاحات األفراد

مؤىؿ ،ويكوف ذلؾ في إطار برامج إرشادية محددة ،تتضمف

وفشميـ في مجاؿ معيف ،يمكنيا أف تؤثر عمى ثقتيـ في أنفسيـ

إجراءات عممية منيجية تبعا لحاجات التبلميذ أو مشكبلتيـ،

في نفس المجاؿ ،وبالتالي نبو "قالوف" لعواقب التكرار ،والذي

قابمة لمتنفيذ ،وبالتالي تعديؿ أو تغيير ما ينبغي تغييره.
يقوؿ ستوف  Stoneأنو عممية تسييؿ التفاعؿ بيف الفرد

سيكوف لو التأثير السمبي المستمر ،الذي يجعؿ التمميذ ينزلؽ في

وبيئتو المحيطة ،بغرض الوصوؿ إلى األىداؼ المألوفة ،وجعميا

الدائرة المغمقة لمثقة الضعيفة ولمفشؿ.

جزًء مف سموؾ ذاؾ الفرد ،وىذا يتـ مف خبلؿ خطة عمؿ

وعميو اقترح الوقاية مف التكرار مف خبلؿ التعزيز المسبؽ

مصممة بشكؿ منظـ ،وتتضمف أىدافا ووسائؿ لتحقيقيا [.[30

"لمشعور بالفعالية الذاتية" ،وزرع الثقة في أنفس التبلميذ

يتخذ اإلرشاد في صورتو الجماعية التي تناسب كثي ار

المستيدفيف بالظاىرة ،حوؿ قدراتيـ عمى التعمـ.

معالجة مثؿ ىذه الظواىر ،صيغة المينية والتفاعمية بيف المرشد

 .4تجربػة الج ازئػر:
رغـ شعور الجزائر بخطورة تفاقـ أعداد المكرريف بمدارسيا

ومجموعة مسترشديف يحاولوف التعبير عف أنفسيـ ومشكبلتيـ

مف سنة ألخرى ،ومعاناتيا مف ضخامة المصاريؼ والنفقات

ومعاناتيـ أثناء جمسة إرشادية أو مجموعة جمسات ،فيي عبلقة

اإلضافية المحتسبة عمى ميزانية الدولة ،إال أنيا تعتبر التكرار،

بيف مرشد ومسترشديف يعانوف مف مشكمة واحدة ،بيدؼ تغيير

كما سبؽ ذكره في التمييد لممقالة ،أسموبا عبلجيا فعاال لمحاربة

اتجاىاتيـ وسموكاتيـ [.[30

التسرب مف المدرسة والرفع مف مستويات تحصيؿ التبلميذ

وييدؼ اإلرشاد الجمعي كما يذكر (جازدا وآخروف ،)1973،

المنخفضة .ويمكف اإلشارة إلى إدراج و ازرة التربية ألساليب الدعـ

إلى تغيير التفكير والسموؾ عمى مستوى الشعور ،عف طريؽ

واالستدراؾ الدراسييف ،وكذا الدروس المسائية ،تنظيـ عمميات

التوجيو نحو الواقع ،الثقة المتبادلة ،االىتماـ ،الدعـ والتقبؿ

التضامف المدرسي ،واعانة األطفاؿ المتمدرسيف المعوزيف .أو

[.[30
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ويضيؼ أف اإلرشاد الجمعي يقدـ المساعدة الفنية المتخصصة

-

غير قادريف عمى التحصيؿ الجيد.

لعدد مف المسترشديف في جماعة صغيرة باستخداـ المناقشات

والى جانب ىذا العامؿ ،ىناؾ مف العوامؿ النفسية التي

والحوار ،المحاضرات ،الفيديو ....،بقيادة المرشد بغية مناقشة

تؤدي إلى ظيور صعوبات التعمـ ،مثؿ حاالت القمؽ ،والتعب

مشكبلت أفراد المجموعة اإلرشادية لزيادة استبصارىـ بيا ،وفييا

والشعور بالممؿ في المدرسة ،والخوؼ المستمر مف الفشؿ

يعبروف عف آرائيـ وينفسوف عف انفعاالتيـ ومشاعرىـ غير

والرسوب في امتحاف شيادة التعميـ األساسي ،وكذا النظرة

التوافقية ،بيدؼ تعديؿ وتغيير أفكارىـ واعتقاداتيـ الخاطئة .وفي

التشاؤمية لمستقبؿ التمميذ الدراسي والميني ،وشعوره بالعجز

ىذا تكمف أىمية مثؿ ىذه البرامج؛ فحصص أو جمسات التوجيو

والتوتر الذي يؤثر عمى التركيز ويشتت االنتباه لديو ،إضافة إلى

واإلرشاد الجمعي تعتبر حصص ثقافية ليا جوانب نمائية

عدـ االعتناء بو مف قبؿ مدرسيو بحكـ نتائجو الدراسية

ووقائية ،ييدؼ المرشد المدرسي مف خبلليا إلى تحسيف عممية

المحتشمة ،وعدـ حصولو عمى التعزيز البلزـ لتثبيت التعممات.

التعمـ لدى التبلميذ واكسابيـ معارؼ وميارات واتجاىات وخبرات

فكؿ ىذه األمور تجعؿ التمميذ يقبؿ عمى التعمـ والمذاكرة بطرؽ

مختمفة ،بحيث يعتمد عمى أسموب الحوار والنقاش المتبادؿ بيف

عشوائية وخاطئة ،فتتحوؿ لديو إلى عادات وميارات دراسية غير

التبلميذ [.[31

صحيحة.

إف طريقة التعمـ وأسموب المراجعة أو المذاكرة ،ىما تطبيقاف
عممياف لقدرة التبلميذ عمى استيعاب المعارؼ والمعمومات ،ثـ

بعضا مف طرؽ التعميـ المرتكزة عمى الحفظ عف
كما أف
ً

ظير قمب ،وكثرة الواجبات المدرسية تسببت في تنفير ذاؾ

تخزينيا ،ثـ استدعاؤىا لتوظيفيا في مختمؼ الوضعيات

التمميذ ،الذي ىو في األصؿ ميدد بالتكرار ،مف التعمـ والمدرسة

اإلدماجية.

ككؿ ،وأصبح يحمؿ اتجاىات سمبية في عموميا نحو المدرسة.

تعد ميارة تتطمب االستعانة بمختمؼ القدرات
وبذلؾ فإنيا ّ

كما أف التمميذ وعندما ال يجد مف وسائؿ الترفيو بمؤسستو ،وال

العقمية كالتفكير ،والفيـ ،والتحميؿ ،والتركيب ،والتذكر ،وتنبني

أقساما جميمة معتنى بيا ومزينة ،وال خرجات تربوية–
حتى
ً
بيداغوجية ،وال استخداـ لمتقنيات والوسائؿ الحديثة عند التدريس

الوقت...،إلخ .فإذا لـ يتقف التبلميذ ميارات الدراسة ىذه ،تشكمت
لدييـ عادات دراسية خاطئة تعيؽ مذاكراتيـ بالصورة المطموبة،

نادرا ،كميا وغيرىا عوامؿ تساىـ في تنفير التمميذ مف
إال ً

مؤسستو التعميمية ،فيشعر أف المكاف ليس مكانو ،وأف مدرستو ال

فتظير لدييـ الصعوبات الدراسية التي تؤثر سمبا عمى إنجازاتيـ

تمبي حاجاتو ،فبل يدفعو ذلؾ إال لمعمؿ العشوائي العديـ الفائدة.

الدراسية ،وتنخفض مستويات تحصيميـ.

ىنا تظير حاجة ىؤالء التبلميذ إلى أساليب برنامج إرشادي

عمى تقنيات مثؿ تقنية القراءة ،تمخيص الدروس ،تنظيـ

يدربيـ عمى الميارات الدراسية وبالتالي عدـ الوقوع في التكرار.

إف التبلميذ المفتقريف لميارات الدراسة ،يتمقوف أكبر
الصعوبات عند المذاكرة البيتية ،عندما ال يكوف بقربيـ مشرفيـ

وأفضؿ سبيؿ لذلؾ ،أف توفر الظروؼ المفضمة لمدراسة

التربوي أو معمموىـ ،والعمؿ المدرسي مف واجبات وفروض

والتعمـ كما يرغب فييا ىؤالء التبلميذ ،مف دوف أف تفرض

وحتى االختبارات واالمتحانات كميا تركز عمى العمؿ البيتي،

عمييـ ،مف ظروؼ بيئية مساعدة كالشروط الفيزيائية والنفسية

وتحضر بالبيت.

المييأة الكتساب الميارات الدراسية الصحيحة ،كالقواميس المغوية

إف التبلميذ المستيدفيف بالتكرار ،ورغـ قضائيـ لمكثير مف

والمعاجـ المتخصصة ،والصحؼ والكتب ،وحتى كتب المطالعة،

الساعات في الدراسة والمذاكرة ،لكنيا تبقى مبنية عمى أسس غير

والمجبلت التربوية اليادفة ،وتعمـ إدارة الوقت بدءا مف البيت،

سميمة ،وتجعؿ جيودىـ تضيع مف دوف فائدة ،فيجدوا أنفسيـ

واستخداـ إجراء التعزيز الذي لو أىمية كبيرة في اكتساب عادات
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الدراسة الصحيحة ،كاليدايا والمكافآت ،أو السماح بمشاىدة

الصؼ األوؿ الثانوي في مدينة السمط باألردف ،حيث دربت

البرامج المفضمة عمى التمفاز ،أو ممارسة الرياضة المفضمة ،أو

الباحثة أفراد المجموعة التجريبية وعددىـ  14طالبة عمى

استخداـ الحاسوب ،أو المعبة اإللكترونية المفضمة [.[32

الميارات الدراسية خبلؿ  12جمسة ،مدة كؿ واحدة منيا ساعة

دراسات سابقة ذات الصمة بأثر طرؽ اإلرشاد عمى المردود

واحدة .وقد استعانت بمقياس الدافعية لئلنجاز لمسنوسي عطية،

الدراسي:

ومقياس العادات الدراسية لعبد اليادي مصطفى ،وتسجيؿ

أنجزت دراسات عديدة لتقدير أثر البرامج التدريبية عمى الميارات

معدالت الطالبات في نياية فصميف دراسييف ،وىذا لتقدير مدى

الدراسية في تغيير اتجاىات الطبلب وتحصيميـ الدراسي عربية

فاعمية البرنامج اإلرشادي .وقد أظيرت النتائج فاعمية البرنامج

وأجنبية ،منيا:

في تحسيف المتغيرات الثبلث أي مستوى دافعية اإلنجاز

 .1دراسة معالي ،إبراىيـ باجس .)1986( .الذي صمـ برنامجا

والتحصيؿ الدراسي ومستوى الميارات الدراسية لدى أفراد

إرشاديا لمتدريب عمى الميارات الدراسية لمعرفة أثره عمى:

المجموعة التجريبية.

التكيؼ األكاديمي ،الميارات الدراسية والمعدؿ التراكمي لعينة

ومف الدراسات األجنبية:

حجميا  60طالبا مف الجامعة األردنية ممف تحصموا عمى أدنى

 .1دراسة بيدؿ وآخروف () Beidel et al (1999في خولة

الدرجات في "اختبار بورو" لمتكيؼ األكاديمي .وكاف في شكؿ

عبد الرحيـ عودة غنيـ )2005 ،الذيف تناولوا بالبحث أثر برنامج

إرشاد جمعي مف  7جمسات ،مدة كؿ جمسة ساعة واحدة،

لمتدريب عمى العادات والميارات الدراسية ،واستراتيجيات أخذ

واستخدمت "قائمة مسح عادات الدراسة واالتجاىات نحوىا"

االمتحاف وتخفيض القمؽ المصاحب لو عمى التحصيؿ الدراسي

لبراوف وىولتزماف ،الصورة ) ،(Cفكانت النتائج:

لدى عينة مف  8طبلب بالمرحمة االبتدائية واإلعدادية (12-9

 -تحسف في مستوى التكيؼ األكاديمي.

سنة) لمدة ستة أشير ،واستعانوا بأدوات :استبانة التقرير الذاتي

 -تحسف في الميارات الدراسية.

والتقييـ السموكي ،وكذا تسجيؿ معدالت الطمبة .فكانت النتائج أف

 -عدـ تحسف في المعدالت التراكمية.

قمؿ البرنامج التدريبي مف قمؽ االمتحاف وحسف مستويات

بمعنى ،ورغـ فعالية البرنامج في تحسيف المتغيريف األوليف إال

تحصيميـ الدراسي.

أف ذلؾ لـ يؤد إلى تحسيف نتائج التبلميذ الدراسية.

 .2وأظيرت نتائج دراسة براذر ( (Prather 1983طبقيا عمى

 .2د ارسة محمود عطا محمود حسيف ( .)1985وجدت االرتباط

 24طالبا مف األكاديمية العسكرية األمريكية ،درب فييا أفراد

الوثيؽ بيف العادات واالتجاىات الدراسية والتفوؽ التحصيمي عند

المجموعة التجريبية عمى الميارات الدراسية ،أف معدالتيـ

المقارنة بيف المتفوقيف والعادييف والمتأخريف دراسيا .إلى جانب

التراكمية فاقت بكثير معدالت أفراد المجموعة الضابطة.

ذلؾ ،توصمت الدراسة إلى أف العادات الدراسية التي يستخدميا

 .3بحث راىيـ ( (Raaheim 1984في إمكانية تعميـ الطبلب

المتأخروف غير سميمة ،مما يساىـ بدرجة واضحة في انخفاض

كيفية القراءة ،مف خبلؿ تدريب  21طالبا مف جامعة

تحصيميـ.

بيرجف  Bergenالنرويجية ،عمى أساليب دراسية مناسبة لمقراءة.

 .3دراسة خولة عبد الرحيـ عودة غنيـ ( )72 :2005حاولت

فبعد إتماـ البرنامج التدريبي ،سجمت فروقا دالة إحصائيا ما بيف

استقصاء فاعمية برنامج إرشاد جمعي لمتدريب عمى الميارات

مجموعتو ونتائج طبلب آخريف لـ يشاركوا في التدريب لصالح

الدراسية في تحسيف دافعية اإلنجاز والتحصيؿ الدراسي

المجموعة المدربة.

والميارات الدراسية لدى عينة حجميا  28طالبة مف طالبات

 .4طبقت ىايمف  Heimanدراستيا عمى طمبة يعانوف مف
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صعوبات أكاديمية وآخروف ناجحوف دراسيا بجامعة في

وتقديـ تقنيات الدعـ إليو ،وتمقينو أف مؤسستو ىي في نفس

ميتشيغاف ،مف خبلؿ تدريبيـ عمى برنامج لمتعمـ يتضمف كؿ ما

الوقت مجمس لمتعاوف معو ،ومؤسسة قواعد واضحة لبلنضباط.

سجمتو عف الميارات الدراسية التي تساىـ في نجاح الطمبة

وقد اشترط الباحثاف عمى التبلميذ المشاركيف في البرنامج االلتزاـ

المتفوقيف .والنتائج كانت أف انخفضت نسب اإلنذار لمطمبة،

الشخصي مف قبميـ وابداء اإلرادة في النجاح .كما أشركا عدة

وزيادة التحصيؿ الدراسي لمعادييف والمتفوقيف عمى السواء [.[36

أطراؼ :األولياء ،المدرسيف ،مديرة البرنامج ،وأخصائيا نفسانيا

 .5وتوصؿ ويمسوف ( (Wilson 1988في دراستو عمى طمبة

تربويا.

المدارس في والية تكساس األمريكية ،أف التحصيؿ الدراسي يتأثر

وخمصت نتائج التطبيؽ إلى تدني االضطرابات السموكية،

بالعادات الدراسية ،بعد تدريب ىؤالء عمى الميارات والعادات

وبعض السموكات المنحرفة لدى البنيف .ولكف األثر العكسي

الدراسية المناسبة .واستطاعوا التفوؽ في اختبار التحصيؿ

حدث لدى البنات .وفسر الباحثاف ذلؾ بأف الورشات المقترحة

المعياري الوطني ،في حيف لـ يحقؽ ذلؾ مف لـ يشاركوا في

كانت تستجيب لحاجات األوالد أكثر (مثؿ :النجارة) .وفيما

البرنامج [.[37

يخص إثبات وضبط الذات ،فقد كانت النتائج إيجابية لدى جميع

 .6دراسة جيرتز ( ،(Gertz 1994قدمت برنامجا تدريبيا عمى

التبلميذ .وفيما يتعمؽ بالمؤىبلت المدرسية ،الحظ الباحثاف أف

الميارات الدراسية مصمـ خصيصا لمطمبة ذوي التحصيؿ

قدرات التبلميذ في الرياضيات والفرنسية تحسنت جنبا إلى جنب

المتدني والمفتقريف لمميارات الدراسية المناسبة بغية وقايتيـ مف

مع التحفز لمدراسة خصوصا عند الذكور.

خطر الفشؿ األكاديمي عف طريؽ الزيادة في معدالتيـ الدراسية.

وقد نبو الباحثاف ،أنو لوال برنامج التدخؿ الوقائي لكانت نسب

وقد عمؿ مع  18طالبا خبلؿ فترة ثمانية أشير في مادة القراءة،

التخمي عف الدراسة أكثر ارتفاعا .وقد غادر الدراسة بعض مف

وطبؽ عمييـ اختبارات قبمية وأخرى بعدية ،وطور مقياس تقدير

المشاركيف في البرنامج ،لتوظيفيـ في الوسط الذي تربصوا فيو

السموؾ ،إضافة إلى إجراءه لمقاببلت فردية مع كؿ فرد مف

[.[39

المجموعة .فأظيرت النتائج التحسف في استيعاب أفراد المجموعة

 .8دراسة تقييمية قادىا مركز  CRIRESلمبرامج الوقائية

وتذكرىـ لما قرأوه بعدما تدربوا عمى اإلستراتيجية المعرفية،

المخصصة لممتسربيف المنحدريف مف األوساط المحرومة ومدى

وتحسف في المشاركة وتقييـ الذات [.[38

فاعميتيا .وتراوح سف المشاركيف في تمؾ البرامج وعددىا أربع ،ما

 .7دراسة فورتاف وبيكار ( (Fortin,Picard 1998ىي شبو

بيف  14و 18سنة ممف اجتمعت لدييـ عوامؿ شخصية تنذر

تجريبية ،بحثت في أوساط التبلميذ المستيدفيف بالتسرب

بخطر التسرب المدرسي (خبرة دراسية سمبية ،تكيؼ نفس-

المدرسي والتخمي عف الدراسة .وقد طبؽ الباحثاف برنامج تدخؿ

اجتماعي ىش.....إلخ) .حيث استفاد ىؤالء مف محيط تربوي

متعدد األبعاد عمى  226تمميذ مف المدارس الثانوية بمقاطعة

مبلئـ (مجموعات محدودة مف التبلميذ وثابتة ،أساتذة أقؿ عددا

الكيبيؾ بكندا استمر لمدة  3سنوات ( ،)1996-93عرفوىـ مف

لكف أكثر تفرغا ،تأطير بيداغوجي وسموكي مبلئـ).

خبللو عمى المؤىبلت الدراسية القاعدية ،وطوروا لدييـ السموكات

وتوجو برنامج وقائي خامس لتبلميذ مف سف ( 12إلى 13

االجتماعية المرتبطة بالحياة االجتماعية وسوؽ العمؿ ،وكذا

سنة) الذيف يعانوف مف صعوبات (مردود ضعيؼ) تيدد

نشاطات ورش لمسماح لمتبلميذ باإلنتاج إلى جانب تربص في

االستمرار الحسف لتمدرسيـ .خصص ىذا البرنامج لمدعـ

الوسط الميني.

البيداغوجي والنشاطات خارج المدرسة.

وتخمؿ تطبيؽ البرنامج لقاءات تقييمية أسبوعية مع التمميذ،

وقد كانت النتائج في أوؿ سنة ( )1999أف ارتفع المردود
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ويتجمى مما سبؽ ذكره كذلؾ ،أف تكرار السنة لدى التبلميذ

وبالتالي ثبتت فاعميتيا .إال أف تمؾ الفاعمية كانت أقؿ إلعادة

يعد خطأ جسيما ،مضاره أكثر مف نفعو ،ينبغي تفاديو فيو

إدماج أولئؾ الشباب لقطاعيـ العادي ،وخصوصا لتطوير

إجراء غير فعاؿ لمعالجة الصعوبات الدراسية ،وىو أقرب منو

القدرات الضرورية لمتابعة الدراسة بصورة منتظمة (وىي:

إلى "المشكؿ" أكثر منو إلى "الحؿ" ،بؿ ويعبر عف خمؿ وظيفي

استراتيجيات التعمـ ،االستقبللية ،تسيير القمؽ واإلجياد.)..،

في النظاـ الدراسي ،وىو إجراء يحبذه المعمموف واألساتذة أكثر

ولكف البرنامج الوقائي كاف أكثر فائدة مع التبلميذ مف

"الرتباطيـ االجتماعي" بو ،كما عبر عنو "ديرايبلف" [ .]41كما

"النمط اليادئ" أي يعانوف فقط مف مشاكؿ التعمـ ،مقارنة

أف إجراءات المساعدة واإلرشاد المكيفة مع حاجات واىتمامات

بالتبلميذ مف "النمط غير المتكيؼ" أي الذيف يعانوف مف

التبلميذ ،تساعدىـ بؿ وتحفزىـ عمى التعمـ والنجاح وخصوصا

صعوبات دراسية وسموكية .كما أثبت فاعميتو مع التبلميذ

المساعدة البيداغوجية الفردية المبنية عمى الفروؽ الفردية،

المتابعيف مف قبؿ آبائيـ (دعـ ،تأطير ،)...،حيث أظيروا تحسنا

ومختمؼ أنواع المرافقة البيداغوجية.

كبي ار في االندماج االجتماعي .وىذا يثبت العبلقة الوطيدة بيف

 .4التوصيات
تبعا لنتائج الدراسة ،توصي الباحثة بمجموعة التوصيات التالية

نجاح أو عدـ نجاح التبلميذ ،وأوليائيـ.
كما أظيرت التحاليؿ اإلحصائية عامميف رئيسييف مف

الذكر:

العوامؿ المسؤولة عف التحسف المبلحظ داخؿ القسـ ،وىما:

 .1ضرورة تسميح التبلميذ بميارات الدراسة والعادات الصحيحة

تحسف عبلقة التبلميذ بمدرسييـ ومربييـ ،وتحسف نوعية

لمتعمـ فيي تمثؿ أدوات التعميـ المستمر.

األساليب البيداغوجية المستخدمة.

 .2استخداـ أساليب الوقاية أصبحت ضرورة ،بدال مف أساليب

وأخيرا ،أجمعت نتائج تمؾ البرامج الخمس ،عمى أف يتـ

العبلج.

إعطاء األولوية الستراتيجيات التدخؿ التي تدعـ مرافقة لصيقة

 .3تدعيـ اىتمامات التبلميذ بالمدرسة مف خبلؿ نشاطات خارج

بالتبلميذ والتي مف شأنيا أف تقي مف التسرب المدرسي ،وتتمثؿ

البرامج الرسمية أو مف خبلؿ نشاطات خارج المدرسة.

في :تقميص العبلقات تمميذ -أستاذ لتكوف أكثر حميمية،

 .4اعتماد المدارس عمى أجيزة دعـ مثؿ:

مجموعات تبلميذ قارة ،تنظيـ فضائي – زماني أكثر بساطة،

 -شبكة المساعدات المتخصصة ،المرتكزة عمى البيداغوجيا

التركيز عمى المواد القاعدية ،تكييؼ التعميـ مع إيقاع

الفارقية.

التبلميذ.[40[....

 -إجراءات المساعدة واإلرشاد ،تكوف:

خاتمة

مكيفة بحسب حاجات التبلميذ.

يتضح جميا مف العرض السابؽ ،أف اإلرشاد في صورتو

مستندة عمى مراكز اىتمامات التبلميذ.

الجماعية المصغرة ىو أنسب أسموب لمتدخؿ الوقائي في أوساط

ألجؿ :المساعدة عمى التعمـ والنجاح.

التبلميذ المستيدفيف بالتكرار ،وىذا مف خبلؿ اعتماد طرقا أو

 -المرافقة البيداغوجية.

برامجا إرشادية تفيد في تعميـ الميارات والعادات الدراسية

 .5إلغاء إجراء التكرار نيائيا مف المنظومة التربوية؛ فإنو مشكؿ

المناسبة لممساىمة في الرفع مف مستويات تحصيؿ ىؤالء

وليس بحؿ بإجماع الباحثيف كميـ.

التبلميذ ،ذلؾ أف معظـ الدراسات المشار إلييا أكدت وجود
عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف ىذيف المتغيريف.
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COUNSELING METHODS TO ADDRESS
THE PROBLEM OF GRADE REPETITION
- EXPERIENCES OF COUNTRIES IN
THIS REGARD Amina Yacine
Oran university
Abstract-The problem of school drop-represented in the phenomenon of repetition or “repeat the year”, has
become the problem impose itself in various educational institutions, and calls for urgent interventions:
political, governmental, pedagogical ... etc..
In this issue, the researcher propose a number of techniques that can cope with the risk of the
phenomenon, derived from counseling services, and a series of international studies, investigations and
experiences of some countries managed to control the problem, and eliminate it completely, such as
preventive counseling programs, individual assistance, tutoring, and other appropriate solutions.
Keywords: Counseling methods, countries experiences, grade repetition, preventive counseling programs,
tutoring.

148

