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تقذٚى :
تعتبر ال وضعٌات المهنٌة المعتمدة فً تكوٌن األساتذة المتدربٌن بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة و التكوٌن ركٌزة
أساسٌة فً التكوٌن الفعال و التؤهٌل الجٌد لممارسة المهنة المنوطة بهم ،حٌث تمكنهم من اإلحاطة بمعظم إذ لم نقل
جل الوضعٌات و الحاالت المحتمل حدوثها و الممكن التعرض لها فً مسارهم المهنً ،كما أنه أثناء التدارٌب
المٌدانٌة ٌعرف األستاذ المتدرب احتكاكا دقٌقا بالتالمٌذ سواء فً ساعات الممارسة أو ساعات المالحظةٌ ،مكنه
ولو بشكل نسبً من إدراك مستوى التحصٌل الدراسً و كذا االختالالت و التعثرات التً ٌواجهها هإالء التالمٌذ
من خالل عدم القدرة على مساٌرة أساتذتهم وغٌاب التواصل معهم ،وفً هذا اإلطار ٌندرج مشروع بحثنا
التربوي والذي سنتطرق فٌه إلى موضوع التعثر الدراسً ،ونظرا لكوننا أساتذة متدربٌن للسلك الثانوي التؤهٌلً
شعبة الرٌاضٌات ،فإننا سنرتكز فً هذا البحث حول دراسة ظاهرة التعثر الدراسً فً مادة الرٌاضٌات.
ومن هذا المنطلق نطرح مجموعة من اإلشكالٌات :
 ما هو مفهوم التعثر الدراسً ،وما هً الظواهر المرتبطة به؟
 أٌن تتجلى أسباب التعثر الدراسً فً مادة الرٌاضٌات؟
 ماهً صعوبات التعلم فً مادة الرٌاضٌات وكٌف تساهم فً هذا التعثر؟
 ماهً عالقة الوسط وما مدا تؤثٌره على هذا التعثر؟
 كٌف ٌمكن اٌجاد حلول لمعالجة هذه الظاهرة؟
وٌمكن تلخٌص هذا التصمٌم وفق منهجٌة إعداد البحوث كما ٌبٌن الشكل التوضٌحً أسفله :

من أجل معالجة الموضوع فً مجمله سنتطرق إلى اإلجابة عن التساإالت الواردة فً اإلشكالٌة من خالل دراسة
نظرٌة وأخرى مٌدانٌة على النحو التالً:
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 .1دراسة نظرٌة للتعرٌف بظاهرة التعثر الدراسً مخصصة فً الفصل األول
 .2فً الفصل الثانً سنتحدث عن أسباب التعثر الدراسً فً مادة الرٌاضٌات و تجلٌاته
 .3الفصل الثالث مخصص لصعوبات التعلم فً مادة الرٌاضٌات
 .4فً الفصل ما قبل األخٌر سٌتم تقدٌم نتائج الدراسة المٌدانٌة من االستمارات و الحوارات و اللقاءات
المنضمة فً هذا الشؤن ،مع تحلٌل دقٌق لهذه النتائج بهدف تشخٌص الظاهرة وتقدٌم بعض الحلول
المقترحة
 .5الفصل األخٌر ٌحمل نتائج البحث وخالصة لعالج الظاهرة المدروسة.
و ٌعتبر هذا البحث مساهمة بسٌطة لفهم هذه الظاهرة و معرفة أسبابها كخطوة أساسٌة لتقدٌم حلول موضوعٌة لها،
مستعٌنا فً ذلك بالدراسات السابقة فً الموضوع على المستوى الوطنً و الدولً و بتجربة بعض األساتذة فً
التدرٌس خصوصا و أن هذه الظاهرة أكثر استفحاال فً الوسط القروي.
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انفصم األٔل :دساصح َظشٚح
انًثحث األٔل :تعشٚف ظاْشج انتعثش انذساص:ٙ
إن ظاهرة التعثر الدراسً ظاهرة قدٌمة قدم التعلٌم نفسه و قد ظلت محط اهتمام العدٌد من الباحثٌن ،فمنهم من
اعتبر التعثر الدراسً و الضعف العقلً أمرا واحدا ،و منهم من ربط تعرٌف التعثر الدراسً بعامل الذكاء ،كما أن
التعثر الدراسً ٌختلط فً أذهان الكثٌرٌن بمفاهٌم أخرى كالتسرب الدراسً و الهدر المدرسً .و من المعروف
سلفا مدى أثر هـذه الظاهرة على مردودٌة التعلٌم و على مسٌرة التنمٌة البشرٌة عموما حٌث أن التعلٌم الناجح هو
أساس كل تنمٌة بشرٌة مستدامة.
لتعرٌف ظاهرة التعثر الدراسً البد من تعرٌف بعض الظواهر المرتبطة بها:
يفٕٓو انضعف انعقه:ٙ

ٌعتبر الضعف العقلً من بٌن أهم أسباب التعثر الدراسً و قد اختلف مفهوم الضعف العقلً باختالف اتجاه
الباحثٌن و باختالف الزواٌا التً نظروا منها لهذه الظاهرة؛ و فٌما ٌلً نتطرق ألهم االتجاهات المعروفة:
اتداِ َضثح انزكاء:

ٌحدد هذا االتجاه الضعف العقلً فً نسبة الذكاء التً تتراوح بٌن  0و  90درجة ،و تعتبر االختبارات العـقـلٌة أهم
وسٌلة فً تحدٌد و تشخٌص الضعف العقلً.
اتداِ انًُٕ:

ضعٌف العقل حسب هذا االتجاه هو من توقف نموه العقلً فً ســن الرشد ما بٌن ثمان سنوات و عشر سنوات
كحد أقصى.
اتداِ انتكٛف:

ٌذهب هذا االتجاه إلى أن ضعٌف العقل هو الفرد غٌر القادر على التكٌف مع البٌئة التً ٌتفاعل معها باستمرار.
اتداِ انتشتٛح:

حسب هذا االتجاه فإن ضعاف العقول هم أولئك التالمٌذ الذٌن ال ٌستجٌبون بشكل أو بآخر استجابات صحٌحة و
إٌجابٌة للمنهج الدراسً القائم.

يفٕٓو انضعف انهغٕ٘:
إن الضعف فى أي من الفنون اللغوٌة  :االستماع والكالم والقراءة والكتابة ٌإثر بعضه فى اآلخر  ،وبالتالى ٌإثر
فى جمٌع المواد الدراسٌة .فالطفل الذى لدٌة صعوبة فى الكالم ٌجد صعوبة فى تعلم القراءة لجمٌع المواد الدراسٌة.
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ومن الممكن أن ٌكون نقص القدرة فى استخدام اللغة فى أى مادة من المواد الدراسٌة راجعا إلى ثالثة مصادر
مختلفة هى:

 oانخفاض مستوى الذكاء
 oعٌوب فً الكالم
 oالبٌئة اللغوٌة الفقٌرة
وقد اتضح من البحوث العلمٌة أن هناك ارتباطا واضحا بٌن العٌوب فى الكالم والضعف فى القراءة لجمٌع المواد ،
وقد تنشؤ عٌوب الكالم عن اضطرابات فى أعضاء النطق والتنفس غٌر المنتظم والمشكالت االنفعالٌة وضعف
السمع  ،وٌلزم فى هذا الحال أن ٌفحص التلمٌذ طبٌا  ،وأن ٌعالج كالمة قبل أن ٌبدأ تعلم

القراءة.

يفٕٓو انتضشب انذساص:ٙ
التسرب هو االنقطاع النهائً عن المدرسة لسبب من األسباب قبل نهاٌة السنة األخٌرة من المرحلة التعلٌمٌة التً
سجل فٌها التلمٌذ ،و إذا أخدنا بعٌن االعتبار بنٌة التعلٌم فً أغلب الدول العربٌة ،فإن التسرب فً المرحلة
االبتدائٌة مثال هو انقطاع التلمٌذ عن الدراسة قبل إتمام السنوات الست للتعلٌم

االبتدائً.

و ٌختلف التسرب عن التعثر الدراسً فً كون التلمٌذ المتسرب قد انقطع نهائٌا عن الدراسة فً حٌن أن
المتعثر دراسٌا مازال ٌتابع دراسته .و تكمن العالقة بٌن التسرب و التعثر الدراسٌٌن فً كون األول ٌؤتً نتٌجة
للثانً.

تعشٚف ظاْشج انتعثش انذساص:ٙ
التعريف األول

ٌمكن تعرٌف التعثر الدراسً بؤولئك التالمٌذ الذٌن ٌكون تحصٌلهم الدراسً أقل من مستوى أقرانهم أو ٌكون
مستواهم الدراسً أقل من نسبة

ذكائهم.

التعريف الثاني

ٌنطلق هذا التعرٌف من كون التعثر الدراسً متعدد األسباب ،و أن المإشر الذي ٌمكن أن ٌحدد لنا التعثر
الدراسً هو التكرار و الرسوب ،و ٌعتبر هذا التعرٌف من أبسط التعارٌف للتعثر

الدراسً.

التعريف الثالث

ٌنطلق هذا التعرٌف من كون المنهاج مكون من مجموعة من األهداف و الكفاٌات و أن وظٌفة المدرسة تكمن فً
مساعدة المتعلمٌن على بلوغ تلك األهداف مع مراعاة استعداداتهم و قدراتهم .أما التالمٌذ الذٌن ٌعجزون عن تحقٌق
تلك األهداف المسطرة فإنهم ٌعتبرون متخلفٌن

دراسٌا.
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انًثحث انثاَ :ٙأصثاب انتعثش انذساص ٙف ٙيادج انشٚاضٛاخ ٔ تدهٛاتّ:
ٌجب اإلشارة إلى أنه فً هذا المبحث سٌتم تقدٌم بعض أسباب الظاهرة من خالل البحوث و الدراسات المنجزة فً
هذا الباب ،وكدا الفرضٌات و التساإالت المطروحة فً الحقل التربوي إلى أن ٌتم تعزٌزها و التؤكد من صحتها أو
خطئها من خالل الدراسة المٌدانٌة المخصصة فً الفصل الثانً.
اصـثـاب راتــٛــح

و هً التً لها عالقة بالتلمٌذ نفسه ،كضعف الذكاء أو ضعف الصحة الجسمٌة ،بما فً ذلك قصر فً الحواس أو
التعرض لبعض األمراض المإقتة أو المزمنة إضافة إلى عالقة هدا التعثر و تؤثٌره على الصحة النفسٌة للتلمٌذ.
عذو يالءيح انًُاْح انذساصٛح

ٌتفق جل الفاعلٌن فً الحقل التربوي من أساتذة و مإطرٌن تربوٌٌن على أن المناهج الدراسٌة لمادة الرٌاضٌات
بشكلها الحالً ال تمت للواقع بصلة و ال تحترم الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن و كذلك الفروق االجتماعٌة و
السوسٌوثقافٌة كاالختالف بٌن تالمٌذ الوسط القروي و تالمٌذ الوسط الحضري  ،مما ٌكرس ظاهرة التعثر
الدراسً فً هذه المادة و ٌزٌد من حدتها .كما أن كثرة الدروس المتنافرة و المتباعدة من حٌت المحتوٌات تجعل
المعرفة فً مادة الرٌاضٌات ال تتصف بالمعنى وتكون معزولة عن محٌطها ،و كدا عدم مالءمة المدة الزمنٌة
المخصصة لها مع حٌز اإلنجاز الواقعً ٌرغم المدرس على المرور على هذه الدروس مرور الكرام حرصا على
التنظٌم الزمنً ،مما ٌضٌع على المتعلمٌن فرصة التعلم ،خصوصا منهم الذٌن ٌشكون من ضعف فً

التحصٌل.

عــالقح انتعثش انذساص ٙف ٙيادج انشٚاضٛاخ تانٕصظ

بٌنت اإلحصائٌات أن نسبة التعثر الدراسً فً مادة الرٌاضٌات فً الوسط القروي أكبر منها فً الوسط الحضري،
كما تختلف هذه النسبة فً الوسط الحضري نفسه ،باعتبار المستوى السوسٌوثقافً و السوسٌواقتصادي حٌث أن
نسبة اإلهتمام بمادة الرٌاضٌات فً الطبقات المٌسورة و ذات المستوى الثقافً المرتفع نسبٌا ،أقل مما هً علٌه فً
أوساط الطب قات الدنٌا .وتبٌن هذه الدراسات العالقة الوطٌدة بٌن نسبة التعثر الدراسً فً مادة الرٌاضٌات و
المستوى االقتصادي و الثقافً

لألسرة.

األصــثــاب األصـــشٚـــح

ترجع األســبــاب األســـرٌـــة لظاهرة التعثر الدراسً فً مادة الرٌاضٌات إلى كون أغلب أولٌاء األمور التالمٌذ
المتعثرون أمٌون ولم ٌسبق لهم أن تلقوا تعلٌما من قبل ،باستثناء دروس محو األمٌة التً لم ترق بعد للمستوى
الذي ٌإهلهم لتتبع أبنائهم؛ أو أنهم ال ٌهتمون بهذه المادة أو أنهم ٌعانون هم األخرون من تعثر فً هذه المادة وكما
ٌقول المثل ففاقد الشًء ال ٌعطٌه .كما أن معظم أفراد هذه األسر األكبر سنا من العٌنة المدروسة ال ٌلتحقون
بالمستوٌات المتقدمة فً الدراسة و ال ٌتبعون توجها له عالقة بمادة الرٌاضٌات حٌث تنقطع الفتٌات عن الدراسة
لبعد اإلعدادٌة (المرحلة المتوسطة) أو النعدام الجدوى من متابعة الدراسة فً نظر بعض اآلباء ،حٌث أن تعلم
القراءة و الكتابة كاف وال داع لتعلم مواد أخرى ال نفع لها فً الواقع كمادة الرٌاضٌات متال فً نظرهم .أما
بالنسبة للذكور فإن عدم القدرة على مواكبة المستوى الدراسً باإلعدادي و ضعف الحالة المادٌة لألسرة و الرغبة
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فً ولوج سوق الشغل مبكرا تجاوبا مع المتغٌرات السٌكولوجٌة األولى فً شخصٌة المراهق ،تبقى من أهم
األسباب التً تعرقل إتمامهم للدراسة اإلعدادٌةٌ .نضاف إلى هذه األسباب التً ذكرناها :انعدام التتبع األسري حٌث
أن عالقته بالدراسة تنقطع بمجرد انتهاء الحصة الدراسٌة لتستؤنف عند ولوجه للفصل الدراسً فً الحصة
الموالٌة.

عالقح انتعثش انذساص ٙتُظاو انتقٕٚى

إن النظام الحالً للتقوٌم ٌظلم التلمٌذ أكثر مما ٌنصفه و الحقٌقة أن االمتحانات فً نظام التعلٌم المغربً تتخذ صٌغة
مباراة ولٌس صٌغة التقوٌم الحقٌقً حٌث ٌفرض عدد المقاعد المتوفرة بالمستوى المقبل تطبٌق نظام الكوطا فً
تحدٌد عدد الناجحٌن وكذا فً تحدٌد معدل النجاح الذي ٌكون فً بعض األحٌان أقل من المتوسط .و أمام هذا الواقع
الذي ال ٌخدم مصلحة المجتمعٌ ،بقى التساإل مشروعا حول مستقبل هذا المتعلم الذي التحق بالمستوى األعلى فً
ظل هذه الشروط التً تغذي التعثر

الدراسً.

عالقح انظاْشج تانًذسصٍٛ

ٌرى بعض الباحثون أن جل المدرسٌن لم ٌختاروا مهنة التدرٌس عن اقتناع و حب ممارسة ،و إنما لكونها أقصر
الطرق إلى التوظٌف ،و لعدم وجود خٌارات أخرى .إن هذه الدراسة تجعلنا نطرح أكثر من سإال حول مستقبل
مجتمع وضع أمانة تعلٌم و تربٌة أبنائه على عاتق أناس تقلدوا هذه المسإولٌة هربا من شبح البطالة .و إذا أضفنا
لهذا الخلل البنٌوي فً التوجٌه حقٌقة الظروف الصعبة للممارسة وانعدام الحوافز المادٌة و المعنوٌة و المكانة
االجتماعٌة للمدرسٌن التً ما فتئت تنحط ٌوما بعد ٌوم… تتضح لدٌنا الرإٌة حول أسباب ظاهرة التعثر الدراسً
و الهدر المدرسً التً وصلت لنسب

مخٌفة.

8

انًثحث انثانث :صعٕتاخ انتعهى ف ٙيادج انشٚاضٛاخ:
عند دراسة تقٌٌم األساتذة للمواد التً تعرف صعوبة فً التعلم نجد إجماعا حول مادة الرٌاضٌات ،حٌث أن جل
أساتذة المادة أجمعوا على النقاط التالٌة:
 أغلب التالمٌذ ال ٌجٌدون التعبٌر المالئم و البرهنة فً الرٌاضٌات مما ٌعٌق تنمٌة الكفاٌة التواصلٌة فً
الرٌاضٌات.
ٌ واجه التالمٌذ صعوبات معرفٌة فً الرٌاضٌات الشًء الذي ٌولد لدٌهم نفورا منها وبالتالً ٌنتفً التواصل
فً الرٌاضٌات.
 األنشطة اللغوٌة المستخدمة ال تكون أكثر انعكاسا للواقع وال تساعد التلمٌذ على االنتقال بالتمثل للمفهوم
الرٌاضً إلى استٌعاب المفهوم.
 اتسام المادة بالتجرٌد مما ٌتناقض مع خصائص المرحلة العمرٌة للتالمٌذ.
 صعوبة اٌجاد وضعٌات من الواقع عند الوضعٌات التعلمٌة و الوضعٌات المسؤلة.
 صعوبة استخدام وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة فً الرٌاضٌات.
وتتجلى صعوبات التعلم فً مادة الرٌاضٌات لدى التالمٌذ فً ما ٌلً:
 oصعوبة فً التعامل مع العدٌد من المعلومات فً نفس الوقت.
 oصعوبة فً االستنتاج
 oصعوبة فً تذكر الحقائق
 oصعوبة فى الوصول إلى نمط أو ظاهرة أو تعمٌم
 oلٌست لدٌهم القدرة على استٌعاب األفكار المقدمة لهم
 oعدم القدرة على تطبٌق القواعد
ٌ oمٌلون إلى حفظ آلٌات وخوارزمٌات أكثر من محاولتهم للفهم
ٌ oحفظون براهٌن النظرٌات ولكنهم ال ٌستطٌعون القٌام ببراهٌن التمارٌن
 oغٌر منظمٌن فى عملهم
 oعدم معرفة المهارات المسبقة للمهارات الجدٌدة
 oال ٌعرفون كٌفٌة إتباع التعلٌمات
 oال ٌدركون المطلوب منهم عمله عند حل المسائل والتمارٌن
 oعدم القدرة على االعتماد على النفس والتعود على معاونة اآلخرٌن لهم
 oمشوشون فى التفكٌر وطرٌقة العمل
 oلدٌهم مشكالت فى الرموز الرٌاضٌة والتعبٌر عنها
 oعدم النضوج إلى مستوى المرحلة المعرفٌة المنشودة
9

ٌعرف المتعثر دراسٌا بسمة أو أخرى أو بمزٌج من

االتً:

 oمعامل ذكاء منخفض
 oضعف فى التحصٌل
 oانخفاض فى العالمات التى ٌضعها المعلمون ( أعمال السنة)
 oضعف فى مستوى التواصل
ولكنهم على أٌة حال ٌظهرون قدرات عقلٌة أقل من المتوسط بالنسبة لواحدة على األقل من المعاٌٌر السابقة،
وهناك احتمال أن ٌبدو علٌهم نوع من النمو المقٌد  .ولكنهم لٌسوا جمٌعا متشابهٌن فى كل الصفات ولكن لكل منهم
نقاط ضعفه ونقاط القوة فٌه ولعل مظاهرهم العامة فقدان الثقة فى أنفسهم وصورة فقٌرة عن ذواتهم
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انفصم انثاَ :ٙدساصح يٛذاَٛح:
انًثحث األٔل :تقذٚى َتائح انذساصح انًٛذاَٛح:
تتجلى الدراسة المٌدانٌة فً توزٌع استمارات على مجموعة من األساتذة و التالمٌذ ،حٌث سٌجٌبون من خاللها
على مجموعة من التساإالت حول ظاهرة التعثر الدراسً فً مادة الرٌاضٌات ،وكدا تنظٌم حوارات ولقاءات فً
الوسط التربوي للوقوف الفعلً على رأي كل واحد من هإالء وإجراء عملٌات إحصائٌة للوصول إلى نتائج البحث
بشكل صحٌح.
االصتًاسج انًٕخٓح نهتاليٛز:
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االصتًاسج انًٕخٓح نألصاتزج:

 )1هل للغة التدرٌس دور فً الحد من ظاهرة التعثر الدراسً؟
 )2هل ٌواجه التالمٌذ صعوبات لغوٌة فً التعبٌر عن افكارهم الرٌاضٌة ؟
 )3هل تإثر هده الصعوبات على مردودٌتهم الدراسٌة ؟
 )4ما طبٌعة العالقة التً تفضل أن ٌتعامل بها األستاذ مع التالمٌذ ؟
عالقة احترام

عالقة تقارب،

 )5ماهً نسبة التواصل بٌن األستاذ و التالمٌذ؟
 )6ما مدى تؤثٌر بعض العناصر على التواصل داخل الفصل الدراسً؟
تؤثٌر اٌجابً

تؤثٌر سلبً

لٌس لها أي تؤثٌر

 )7هل ٌشجع األستاذ التواصل بٌن التالمٌذ؟
 )8هل العوامل التالٌة ٌمكن أن تإثر إٌجابٌا فً الحد من التعثر الدراسً؟
ضمان مبدأ تكافإ الفرص بٌن جمٌع التالمٌذ
اإلشراك الفعال للتالمٌذ فً بناء الدرس
تحفٌز التالمٌذ وتشجٌعهم.
 )9هل العوامل التالٌة ٌمكن أن تإثر سلبا فً الحد من التعثر الدراسً ؟
األحكام المسبقة التً ٌكونها األستاذ على التالمٌذ.
استعمال أسلوب الرقابة والجزر،
استعمال أسالٌب العقاب البدنً والنفسً,
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دساصح ٔضعٛح:
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انًثحث انثاَ :ٙتحهٛم َتائح انذساصح انًٛذاَٛح:
ساهمت الدراسة المٌدانٌة فً تشخٌص أسباب الظاهرة بشكل أدق و تعزٌز و تؤكٌد الفرضٌات واألسباب التً
جاءت فً الدراسة النظرٌة بل أتبثث أسباب أخرى أكتر عمقا و أكتر خطورة.
عــالقح انتعثش انذساص ٙف ٙيادج انشٚاضٛاخ تانٕصظ

انطالقا من نتائج استقصاء آراء المدرسٌن العاملٌن بالوسط القروي فقد الحظنا أن ظاهرة التعثر الدراسً تكاد
تكون لصٌقة به ،حٌث نسب األمٌة فً صفوف اآلباء و األمهات مرتفعة ،و ٌسجل غٌاب كبٌر للتتبع األسري .ومن
ناحٌة أخرى ،سجلنا حٌن استجوابنا للتالمٌذ حول أسباب عدم االهتمام بالدراسة و المنزلٌة على الخصوص ،ذكر
بالواجبات بعضهم ممن ٌمتلكون الجرأة أسبابا عدٌدة أهمها ما ٌلً:
 oالتساإل حول جدوى دراسة الرٌاضٌات خصوصا لغٌاب أي مجال الستحضار المكتسب ،وتطبٌق الكفاٌات
المكتسبة فً الفصل فً الواقع المعٌش للمتعلم
 oاستحضار تجربة أفراد العائلة و األقارب الذٌن غادروا الدراسة مبكرا نظرا لفشلهم فً مواصلة الدراسة
لضعف المستوى ،أو لاللتحاق بسوق الشغل
 oفقدان المدرسة لجاذبٌتها و لدورها فً نشر المعرفة أمام المنافسة القوٌة لوسائل اإلعالم الوطنٌة و الدولٌة
و التً ٌذهب بعضها إلى حد التهكم من المدرس فً األفالم أو الوصالت االشهارٌة مما ٌزعزع
مكانته لدى المتعلمٌن و ٌإثر بالتالً فً التحصٌل الدراسً
 oغٌاب أي مثال ٌقتدى به ممن أكملوا تعلٌمهم فً الوسط  ،علما أن الطفل ٌقتدي غالبا بؤبٌه فً ما ٌخص
المهنة التً ٌود مزاولتها
 oغٌاب اهتمام األسرة بالتحصٌل الدراسً ألبنائهم ،حٌث أن عدد اآلباء الذٌن ٌؤتون إلى المدرسة لالستعالم
حول مستوى أبنائهم ٌبقى جد محدود بل منعدما فً بعض األحٌان ،مما ٌطرح تساإالت عرٌضة حول
مدى اهتمام المتعلم بالدراسة فً ظل غٌاب اهتمام و مسائلة األسرة
أصثاب أخشٖ

إضافة إلى األسباب السالفة الذكر ،فإن الدراسة المٌدانٌة أظهرت عوامل أخرى نذكر منها:
 oظاهرة االكتظاظ بالوسط الحضري ،حٌث ٌصل عدد التالمٌذ ببعض الفصول إلى  50تلمٌذا
 oانتشار األقسام المشتركة فً الوسط القروي وما لهذه الظاهرة من أثر سلبً على تحصٌل المتعلمٌن
 oقلة الوسائل التعلٌمٌة وعدم مالءمة المتوفر منها للمناهج الجدٌدة
 oعدم مواكبة المدارس للتطور التكنولوجً المستمر للمحٌط ،وعدم استفادتها من التقنٌات الحدٌثة فً
التدرٌس فً غٌاب الربط بالكهرباء و اإلنترنٌت فً األوساط القروٌة ،بل و حتى الحضرٌة أحٌانا
 oانعدام التكوٌن المستمر للمدرسٌن وتدبدب المدرسٌن بٌن مختلف الطرائق و البٌداغوجٌات
 oأغلبٌة األساتذة ال ٌعتمدون األنشطة اللغوٌة التً تراعً العوائق األبستمولوجٌا للتلمٌذ
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انًثحث انثانث :عالج انظاْشج:
بعد جمع و تنظٌم و تحلٌل معطٌات الدراسة المٌدانٌة سنحاول تحدٌد حلول عملٌة لتجاوز هذا الظاهرة.
ومن بٌن الحلول المقترحة نجد:
أًْٛح انتعهٛى األٔن:ٙ

إن جل الدراسات المتقدمة حول ظاهرة التعثر الدراسً أثبتت أهمٌة التعلٌم األولً الذي ٌتسم بالجودة فً حل هذه
المعضلة ،و إذا كانت المدن تتمتع بالمدارس الخصوصٌة التً تهتم بالطفل منذ سنواته األولى ،فإن البوادي تفتقر
إلى هذا النوع من العناٌة.
ٌلتحق بالتعلٌم األولً ,األطفال الذٌن ٌتراوح عمرهم بٌن أربع سنوات كاملة وست سنوات .وتهدف هذه الدراسة
خالل عامٌن إلى تٌسٌر التفتح البدنً والعقلً والوجدانً للطفل وتحقٌق استقاللٌته وتنشئته االجتماعٌة وذلك من
خالل:
تنمٌة مهاراته الحسٌة و الحركٌة و المكانٌة و الزمانٌة و الرمزٌة و التخٌلٌة و التعبٌرٌة
تعلم القٌم الدٌنٌة و الخلقٌة و الوطنٌة األساسٌة
التمرن على األنشطة العملٌة و الفنٌة
األنشطة التحضٌرٌة للقراءة و الكتابة باللغة العربٌة
تعًٛى انًذاسس اندًاعاتٛح تانٕصظ انقشٔ٘

إ ن الباحث فً واقع التعلٌم االبتدائً بالقرى ٌ ،صطدم بمشاكل مركبة تعرقل إلى حد كبٌر عملٌة التحصٌل
الدراسً ،ذلك أن واقع األقسام المشتركة و عدم استقرار المدرسٌن ،إضافة إلى ظروف العمل الصعبة و انعدام
التتبع األسري للتلمٌذ ،كلها عوامل تدفعنا للتفكٌر الجدي فً إقامة إلٌواء التالمٌذ وكذا المدرسٌن فً جو ٌوفر
الشروط الضرورٌة إلنجاح العملٌة التعلٌمٌة-التعلمٌة .و لقد أثبتت التجربة التارٌخٌة نجاعة هذا الحل ،حٌث ال
ٌخفى على أحد عدد األطر ذوي الوزن على المستوى الوطنً و الدولً و التً كانت و ما تزال تتخرج من
المدارس الداخلٌة.
انعُاٚح تانعُصش انثشش٘ تكُٕٚا ٔ تحفٛزا

لقد أثبتت التجربة المٌدانٌة فشل نظام التدرٌس بمراكز تكوٌن المدرسٌن ،حٌث أن المناهج المعتمدة ال عالقة لها
بالواقع ،فنجد معظم المتخرجٌن ٌضطرون لترك ما تعلموه جانبا لفسح المجال أمام االرتجال الذي ٌفرضه واقع
الحال فً مدارسنا ،خصوصا فً الوسط القروي ،حٌث أن فلسفة التربٌة و طرائق التدرٌس و علم النفس التً
تدرس بمراكز التكوٌن كلها نظرٌات مستوردة و غٌر مناسبة للواقع السوسٌوثقافً العربً.
هذه الحقٌقة تفرض علٌنا ضرورة إعادة النظر فً نظام التكوٌن األساسً ،مناهجه ،و مدته .كما ٌنبغً مؤسسة
التكوٌن المستمر  ،لما له من دور فعال فً تحسٌن الكفاٌات والرفع من مستواها ,و كذا إعادة تؤهٌل المدرسٌن و
تجدٌد معارفهم و طرق تدرٌسهم .و فً هذا الصددٌ ،نبغً تنظٌم دورات التكوٌن المستمر على أساس األهداف
المالئمة للمستجدات التعلٌمٌة والبٌداغوجٌة ،وفً ضوء الدراسة التحلٌلٌة لحاجات الفئات المستهدفة ،وآراء
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الشركاء ومقترحاتهم بخصوص العملٌة التربوٌة من آباء وأولٌاء وذوي الخبرة فً التربٌة واالقتصاد واالجتماع
والثقافة.

يشاخعح انًُاْح انذساصٛح

لقد أثبتت الدراسات المٌدانٌة نفور أغلب المتخلفٌن دراسٌا من المناهج بشكلها الحالً ،إضافة إلى األخطاء التً
تحتوي علٌها بعضها وعدم احترامها للفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن ،كما أن مستواها ال ٌتناسب مع مستواهم
خصوصا بالوسط القروي؛ زد على ذلك أن المدة الزمنٌة المخصصة لتدرٌس بعض المواد ال تتناسب مع الزمن
الحقٌقً الذي ٌفرضه الواقع ،مما ال ٌتٌح للمدرس التحقق من مدى اكتساب المعارف لدى جمٌع المتعلمٌن.
هذه العوامل و أخرى تفرض علٌنا مراجعة المناهج مع استحضار اختالف خصوصٌات الوسط القروي عن
الوسط الحضري ،كما ٌجب تقلٌص المحتوى و تجمٌع المواد المتقاربة فً كتاب واحد لتخفٌف العبء المادي على
اآلباء وتخفٌف ثقل المحافظ المدرسٌة على التلمٌذ ،علما أنه قد تبث علمٌا اآلثار الصحٌة لهذه الظاهرة.
الحدٌث عن المناهج ٌحٌلنا إلى الحدٌث عن طرق التدرٌس حٌث نذكر بضرورة التكوٌن المستمر فً المستجدات
التربوٌة ،هذا دون أن ننسى ضرورة توفٌر الوسائل التعلٌمٌة و اإلٌضاحٌة المتناسبة و المناهج الدراسٌة الجدٌدة و
استغالل التكنولوجٌا الحدٌثة فً تسهٌل التحصٌل

الدراسً.

انتشكٛز عهٗ أًْٛح انذعى انتشتٕ٘

لقد ركزت أغلب األنظمة التعلٌمٌة فً السنوات األخٌرة على أهمٌة الدعم التربوي باعتباره آلٌة مهمة فً التصدي
لظاهرة التؤخر الدراسً و ظاهرة الهدر المدرسً عموما ،وثم وضع إستراتٌجٌة متكاملة للدعم ،ففً المغرب
مثال ،تم فً السنوات األخٌرة تجرٌب آلٌة الدعم المدرسً خارج أوقات الدراسة بإٌقاعات زمنٌة مستقلة و تم
إعطاء األو لوٌة لدعم الكفاٌات األساسٌة كالقراءة و الكتابة باللغتٌن العربٌة و الفرنسٌة و الرٌاضٌات .و لقد أتبث
تقٌٌم هذه التجربة مدى نجاعتها فً تخطً العقبات و إبراز الفروق الفردٌة فً التعلم.
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خاتًح:
ٌتضح جلٌا من هذه الدراسة و استطالع الرأي أن المناهج الحالٌة قد كرست الظاهرة بدل معالجتها ،حٌث أصبح
المدرسون تائهٌن بٌن مختلف البٌداغوجٌات ،فً غٌاب تكوٌن مستمر ٌواكب المستجدات ،و ٌإهل المدرس
لالضطالع بالدور المرسوم له.
وتعتبر الحلول المقترحة حلوال لتجاوز ظاهرة التعثر الدراسً بصفة عامة بما فً ذلك فً مادة الرٌاضٌات ،إال أنه
تمت هناك حلول عملٌة خاصة للحد من ظاهرة التعثر الدراسً فً مادة الرٌاضٌات ،والتً ستكون موضوع
دراستنا لمشروع البحث التربوي لنٌل شهادة التؤهٌل التربوي.

المــــــراجــــــع
انتخهف انذساص :ٙدساصح َظشٚح ٔ يٛذاَٛح ف ٙانًذُٚح ٔ انثادٚح:
عهى االضطشاتاخ انضهٕكٛح:

يٛخائٛم إتشاْٛى أصعذ

انقذساخ انعقهٛح:

خهٛم يٛخائٛم يعٕض

َثزج عٍ انًذسصح انًغشتٛح حتٗ أٔاخش انقشٌ انتاصع عشش:
أضٕاء عهٗ يشكم انتعهٛى تانًغشب

يحًذ عه ٙانداتش٘

انًٛثاق انٕطُ ٙنهتشتٛح ٔ انتكٍٕٚ

انًًهكح انًغشتٛح

تقشٚش انًدهش األعهٗ نهتعهٛى

انًًهكح انًغشتٛح
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عثذ انكشٚى غشٚة

ٔداد انقاضٙ

