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 ـــــــداءـــــــــــاالىــــــــــــ

 إلـــــــــــــــى  :                                            

 ثانوية النعيم بد القادرزمالئي في الدراسة في أرواح  : بافة بمقاسم ، بوكرش المبروك ، لبيض ع
 رحميم اهلل وأسكنيم فسيح الجنات . بالجمفة  النعيمي

 إلى كل معمم طاىر مخمص يعمم الناس الخير 

 ين صالح مصمحإلى كل مدير كفء أم 

 إلى كل مفتش متابع مرافق كفء صالح 

 سالمو إلى روح من  .تو وىوي مات وضحى في سبيل ىذا الوطن وا 

 . إلى بناة الحضارة 
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 ـــــــــةـمقدمـــــ

واستخمصت عدـ التفريؽ بيف وأداءات تعميمية ميدانية ، لقد حضرت ممتقيات ولقاءات مع مؤطريف تربوييف 
جراء كؿ  ومفيـو المعالجة ....ىذا فضال عف الميداف والتنفيذ فالناس ال مفيـو الدعـ يجتيدوف في أداء وا 

وأداء غير منظـ ػػ حاشا بعض  حصة حسب المفيـو الذي يجب أف تؤدى حسبو . بؿ ىناؾ خمط كبير
  ػػ ، فمنيـ مف يجتيد في الفيـ والتطبيؽ والعمؿ لموصوؿ إلى كفاءات منشودة المؤطريف 

جراء ميدانيا حوؿ  فحزمت أمري وعزمت متوكال عمى اهلل . أف أشارؾ بيذا العمؿ عارضا فيو مفاىيما وا 
موضوع أراه ذا أىمية كبرى وىو المعالجة التربوية . سائال اهلل العمي القدير أف ينفع بو وأف يكوف لبنة في 

 كتابات أخرى في الموضوع .

 0202أكتوبر  04 الموافؽ لػ 0340ذو القعدة  25 في  مدينة الجمفة   الجزائر               

         08/25/0204روجع  في                                          

hah6194@gmail.com  
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   المعالجة البيداغوجية  

ؤطريف ياء ومجيود الجميع مف معمميف ومتعمميف وأول إف التربية والتعميـ ميمة الجميع ويجب أف تتظافر فييا 
ية وغير رسمية . وىي نمطية وسيرورة يتحتـ عمى الجميع اإلندماج في أدائيا مديريف ومفتشيف وىيئات رسم

 ويندمج فييا التالميذ إذا ما التزمنا نحف بيا بشكؿ واع نشط .

حديثة في ال إف التفكير التعميمي القائـ عمى الحداثة والثقافة البيداغوجية المتحضرة اإلصالحية العالمية
   المدرسة البنائية

نظر إليو عمى أنو ينظر إليو بواقعية وموضوعية . بؿ أكثر مف ذلؾ حيث يجـر الخطأ . بؿ يوال يمؿ ال ي 
وسيمة إلى التعمـ حيث يقاؿ أف الحقيقة العممية قامت ػػ أي الخطأ ػػ جعمو ي. و ضرورة ألداء التعميـ وأداء التعمـ 

 أثناء البحث عنيا في الميداف التجريبي .و عمى أساس خطأ أثناء التعمـ 

اليوة والفارؽ الكبير بيف التالميذ الممتازيف بتطبيؽ البيداغوجيا الفارقة . في األقساـ الدراسية تظير   )ولكف
المعالجة التربوية معا .. وذلؾ بسبب عدـ تطبيؽ أصبحت ظاىرة معيقة لمتعميـ ولمتعمـ والتي والضعفاء 

  .  0(أو عدـ تطبيقيا بشكؿ فعاؿ  دقيؽ متابع مفيديذميدانيا مع التالم

يحدث التراكـ السمبي  معالجتيا أو سوء المعالجة لتمؾ األخطاء  عدـ العمؿ عمى اكتشاؼ األخطاء وعدـ  و
 والماؿ والجيد واإلنساف .ومف ثـ يظير التسرب المدرسي فاليدر العاـ لموقت 

                                                     ا التعميـ االبتدائي حيث أنو تعميـ قاعدي أساسي ضروري .وذلؾ في كؿ المستويات حتى العميا . وخصوص
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 ــمـــــــــــــــــــــــــــالــتــعــمـ

في الحياة التعمـ نشاط طبيعي عفوي قصدي حيث أف الطفؿ منذ والدتو يبدأ التعمـ مف أجؿ االندماج  )
.فمثال يزداد وينمو  راؾ مف التعمـ بحالمادي الفيزيولوجي اتو ونموه ووجوده . فالنضج والمحيط ليحقؽ حي

مص الثدي عفوي مثؿ باقي الحركات العفوية الطبيعية الشاممة وغير اإلرادية والتي ىي استجابة 
ة بحركات البيولوجي الحاجاتباع شيصؿ التعمـ إلى مرحمة القصد والتوجو نحو تحقيؽ إحتى .انعكاسية.......

 . 0( ؿ أعمى عبر سنوات النمو العمري لإلنساف .حأكثر تنظيما وأكثر توجييا وقصدا . وصوال إلى مرا

في موارد وتعممات المدرسة بؿ يتعداىا إلى كؿ وضعية يجد الطفؿ أو التمميذ أو اإلنساف  التعمـوالينحصر )
سعي إلى رفع مستوى المعمومات كما ونوعا  ػػػػتعمـ ال ػػػوىو نفسو فييا تدفعو بالضرورة إلى التعمـ واإلستفادة .

بحيث ينتج عف ذلؾ تعديؿ التصورات وتصحيح األخطاء وتعديؿ وتسوية السموؾ ، واكتساب الجديد مف  .
                                                                                                   .  التصور والمعمومة والسموؾ والفاعؿ فيو قد يكوف الشخص لنفسو ذاتيا أو المعمـ أو غير المعمـ

نمو وزيادة  وبناء كفاءات بمكتسبات قبمية . ويتطمب النشاط الذاتي والرغبة ،والمشاركة والتعاوف مع  والتعمـ
ت . ويتطمب اآلخريف ، واإلعتماد عمى المكتسبات والتصورات السابقة ،كما يتطمب واقعية وداللة التعمما

 * 0(.واعيا مفيدا والناتج مف كؿ تعمـ ىو التوظيؼ في الحياة العامة والواقعية . كذلؾ وسطا

ننا نعدالمحتويات والمضاميف أدوات لبعث الكفاءات ولموصوؿ إلى تحقيؽ كفاءات ختامية ادماجية في كؿ  وا 
  مرحمة 

 إثبات الفارقية البيداغوجية في التعمـ :

   Burnsمسممات بارنس  )

 ال يوجد متعمماف يتقدماف في تعمماتيما بنفس السرعة . -0

 ال يوجد متعمماف ليما نفس االستعداد لمتعمـ في الوقت نفسو . -0

 ال يوجد متعمماف يستعمالف الطرؽ نفسيا في التعمـ . -4

 ال يوجد متعمماف يحالف المشكالت بالكيفية نفسيا .  -3

 ال يوجد متعمماف ليما نفس الرصيد السموكي .   -5

 ال يوجد متعمماف ليما نفس االىتماـ في نفس الوقت .  -6

وتكوف الفوارؽ نسبية بيف المتعمميف قمة أو  .4(يطمحاف لتحقيؽ نفس األىداؼ .ال يوجد متعمماف   -7
   كثرة
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 اإلنصاؼ في التعميـ :ما نسميو وىو  لكف مف واجب المعمـ إعطاء حؽ التعميـ لكؿ المتعمميف عمى السواء 

باع النقص الطبيعي ثـ يستعمؿ شكمما ظيرت الحاجة إلى إلتعمـ : يظير التعمـ كفعؿ إجرائي العفوية في ا )
 المكتسبات التي تعمميا في وضعيات جديدة وأماـ عقبات قد تحدث أمامو لتخطييا وتجاوزىا .

 مياـ معينةإيجاد  ذلؾ يجب  تحقيؽلو . القصدية في التعمـ ىي وجود ىدؼ معيف يتطمب الوصوؿ إليو )و
اليدؼ مبني أساسا عمى الرغبة والحاجة وىي المنطمؽ والدافع وىي ىذا . و ومحددة إجرائية يقوـ بيا المتعمـ 

 3(اليدؼ  ←الموضوع  ←فعؿ  ←الحاجة الرغبة   Hussrelسرؿ ىجوىر الفعؿ كما يرى 

جة و ال يصؿ إلى لتعمـ السطحي غير المثير لالىتماـ غير المثير لمرغبة ال يمبي الحا:االقصدية   )...   
دوف اىتماـ بؿ دوف التعممات بممؿ وكراىية بؿ وانزعاج و اليدؼ الذي يريده المتعمـ . ويجعؿ المتعمـ يتمقى 

  5(. اكتراث

والتعمـ في المدرسة اإلصالحية يجب أف يكوف بنائيا يسير في ذلؾ المتعمـ معتمدا عمى مكتسباتو القبمية 
في محيطو ذاتيا قصديا . ليتجاوز العقبات ويحؿ وضعيات التي تعترضو يستغميا وينمييا ويزيد عمييا في ال

دراؾ واندماج أكبر وأجدى وأنفع المشكالت ويستوعب المعارؼ والمعمومات الجديدة  ليوظفيا بعد ذلؾ بوعي وا 
 . كمما تجددت الوضعيات 

ومسؤولية المدرسة . والعالج  ويكوف دور المدرسة المدير المعمـ ... بتعاوف مع المجتمع ىو التوجيو والتقويـ
قوميا ويعالج يحيث ينظـ الموارد التعميمية وينسقيا مباشرة كبيرة ودور المعمـ في ذلؾ أكبر وأكثر مسؤولية . 

 تمؾ المعارؼ حيف الحاجة . ػػ المتعمـ ػػ  الثغرات ويوفر جيد ووقت المتعمـ ليستغؿ

لعمؿ عمى إيصاؿ التمميذ إلى الحد األقصى لمكفاءات وىدؼ المدرسة اإلصالحية الديمقراطية يجب أف يكوف ا
 . والنريد كذلؾ النجاح فقط بؿ التفوؽ والتميز في النجاح والنريد تعميـ التعميـ فقط بؿ جودة تعميـ التعميـ .

لى التمميذ فالينجح . ... صالح التعميـ إذا لـ يصؿ إلى القسـ وا   وا 

 و التعميمي .ويجب أف يكوف المعمـ مبدعا الرسميا في أدائ

 بعتيـ مف أجؿ أداء تعميمي ممتاز يو المفتش الذي عميو تكويف المعمميف ومرافقتيـ ومتافأما المحرؾ في ذلؾ 

 مشكمة المدرسة : ـ 

وتنفصؿ المدرسة عف . تقدـ تعممات غير واقعية متجاىمة االستعدادات الطبيعية لمطفؿ ػػ في العموـ ػػ أنيا )
وتصبح منغمقة بأسوار  .5(تو اإلقتصادية واإلجتماعية و ربما حتى الثقافية وال تساير خصوصيا المجتمع

مادية ومعنوية غير مندمجة في المجتمع وال منفتحة عميو . تثير في الطفؿ الممؿ والكراىية مما يجعمنا ال 
 ربما تولد صراع بيف المحمي مف األفكار والقيـ والمستورد )بؿ نتعجب مف حدوث رسوب وتسرب مدرسي
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كثير منيـ في أولف لمراسبي انجاحفي أذىاف وتصرفات المتعمميف . ولذلؾ قد نمحظ   ...والداخؿ الدخيؿ (.6(
  . في مجتمعيـ أو في مجتمعات أخمرى . الحياة العامة الواقعية

غير نافعة وال  ، فضال البعيدغير مندمجة غير منفتحة عمى المجتمع القريب أنيا وعميو فمشكمة المدرسة 
قد تأكد أف  و( أن 0976، بويدؿ : 0973،وبرامباؾ وجرانستاؼ :  0976ػ  0972وقد رأى )إلمتش : دة .مفي

أحسف وأنجع تعميـ ىوالذي يتـ خارج المؤسسات التعميمية عف طريؽ التجارب الشخصية وعف طريؽ 
لمتش إ رأى ستنتاج .وقدالمبادرات والمحفزات والحوافز الذاتية التي تدفعنا إلى البحث والتفكير والتأمؿ واإل

    6(. ككؿ أف المنظومة التربوية التعميمية المعاصرة مرتبطة بالنظاـ اإلجتماعي المتكامؿ 0970وفيرير 

 العوامؿ المتدخمة في التعمـ وىي مصدر الموارد التعميمية )

  : ط االجتماعيالمحي                       : المدرسة                                  :التمميذ  

 المستوى االجتماعي   الممارسة البيداغوجية             الجانب الصحي                           

 المستوى االقتصادي لألسرة   تنظيـ القسـ والمدرسة                   التعممات          الجانب المعرفي 

 7(المستوى الدراسي      ت بيف األشخاص العالقا         وجانب أسموب التعمـجانب االىتماـ 

فالتمميذ يجب أف يكوف سميما حيث أف أي ثغرة في جانبو الصحي أو العقمي أو النفسي أو مستوى تعمماتو  
وأسموب التمقي والتعمـ في الثبات واإلنضباط كؿ ذلؾ لو  وموارده ومكتسباتو القبمية ، أو الرغبة واإلىتماـ 

لموجب . عمى التحصيؿ التعممي ويمكف مالحظة ذلؾ واكتشاؼ الفوارؽ والتمايز بيف اتأثيره وأثره السالب أو 
 المتعمميف .

كما أف المدرسة ىي العامؿ المنظـ الموجو لمموارد الدامج ليا المكوف لممتعمـ ليستغميا ويوظفيا في 
وجية اإلدارية المسيرة في حياتو الواقعية . وذلؾ راجع إلى الممارسة البيداغلممتعمـ الوضعيات المعترضة 

لسائد والعالقات والتواصؿ أو عدـ ذلؾ في المؤسسة . كؿ ذلؾ لو أثره المتعميـ والتربية في المؤسسة ولمنظاـ 
 وتأثيره عمى العممية التعميمية التعممية .

اسي وكذا فالمجتمع طرؼ مؤثر في تعمـ التمميذ فكمما كاف المستوى اإلجتماعي واالقتصادي والثقافي والدر 
  لتمقي أفضؿ وأجدى وأنفع . وكؿ ذلؾ معروؼ مشاىد .اكاف  أفضؿوالعممي 
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 مية :ـخصائص الوضعية التعم) 

 معروفة لدى التمميذ المتعمـ  -0

 تحتاج إلى تذليؿ واستدالؿ جديد  -0

 شرط الوقت ) تحديد الوقت إلنجاز الوضعية (  -4

 درجة تعقيد عالية تشكؿ عقبة يطمب تجاوزىا  -3

 8( عية جديدة (الجد ) تكوف الوض -5

... فجدة الوضعية التعممية التعني الجيؿ التاـ بيا فعمى األقؿ يكوف المتعمـ يدرؾ ويعرؼ مايريد تعممو 
ولو بشمولية ليمكنو اإلستعداد والتحضير لتتحقؽ لديو الجاىزية وبالتالي اإلندماج والتوظيؼ لممكتسبات 

حداث ىزة إف خاؿ كصفحة بيضاء بؿ إنو يكفي ونحف نؤكد مفيـو أنو الوجود لذىالقبمية والجديدة .
وكذلؾ التعقيد  تصورات الذىنية لدى المتعمـ لبعث التعمـ وتجديد المعارؼ وبالتالي المعمومات لديو .مل

والجدة مؤشر فكمما كانت الوضعية جديدة وأكثر تعقيدا وتجاوزعقبة اشكاليتيا المتعمـ كمما دؿ ذلؾ عمى 
  المحددة كيدؼ بقصد الوصوؿ إليو .كفاءتو المرصودة المنشودة 

وبالدقة والطريقة المستغرقة المستفيدة مف رط ألنو حيز واقعي طبيعي استغراقو بالكثرة والقمة شوالوقت 
   .المحققة مؤشر عمى جودة أورداءة الكفاءة الحيز 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 مـــــــيـمـعـتـال                                           

وىو أساسي وىاـ في كؿ  صد ػ وقد يكوف فعؿ غيره )األسرة المجتمع اإلعالـ ....(بالق التعميـ فعؿ المعمـ
واقعيا  وعترضتي تيجتاز العقبات ال ومراحؿ بناء التعميـ لموصوؿ إلى اليدؼ وىو كفاءة المتعمـ التي تجعم

كؿ المعمـ ـ فقة ومتابعة في كؿ مسارات بناء تمؾ التعممات بتنظيافي حياتو اليومية . وىو مر  واجتماعيا
كؿ الموارد التي تصؿ إلى المتعمـ حتى مف غير المدرسة كمصادر  لوستغالاو  قوينسبتنشاطات التعممات و 

 الحياة وىي اليوـ أشد وأسرع وأطغى في البيت والشارع والمجتمع القريب والبعيد .في واقع فرضت نفسيا 

 ويعتمد المعمم في ذلك عمى التالي : )

يمية وتنويعيا بأف تكوف مثيرة محفزة مرّغبة لمتمميذ في التعمـ وقد يستعمؿ في ذلؾ تجديد الوضعيات التعم
  مندمجة . فرضيات واقعية مالئمة موضوعية مترابطة ومتمفصمة

ينظميا المعمـ ويجندىا ويوظفيا  مف الكتب ...، مف اإلعالـ ...مف المجتمع و يستغؿ كؿ الموارد مف األسرة 
 زمانية والمكانية والمعرفية .مراعيا السياؽ والشروط ال

وقد تكوف تمؾ يضع المتعمـ في وضعيات تعميمية إشكالية ويدفعو بكؿ المحفزات المتاحة ليجتاز العقبات . 
 الوضعيات صفية أو غير صفية خارج القسـ .

 .تعاوني تشاركييحدث تفاعال وتواصال بيف المتعمميف في عمؿ فوجي وجمعي 

 لمتعمـ ونفسو وذاتو وتبادليا تعاونيا تشاركيا جمعيا بيف أفراد الفوج .ويكوف التقويـ ذاتيا بيف ا

المتعمـ إلى االحتفاظ في ذاكرتو بالمكتسبات المعرفية والنفسية والسموكية الستغالليا عند المعمـ  ويوجو يدفع
 الحاجة. ودمجيا وربطيا بالمكتسبات القبمية السابقة .

 نسميو اإلحالة. يو لممتعمـ إلى ذلؾ وىو مايلمعمـ وتوجاالستغالؿ عند الحاجة يكوف بتحويؿ ا

 أنفسيـ. –أثناء التعمـ  –في التعميـ التواصؿ والتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ وبيف المتعمميف نشترط 

 .العمودي والتواصؿ األفقي –والواجب أف يصؿ إلى التفاعؿ  –التواصؿ التفاعؿ الصفي و وىو ما نسميو 
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 م:ـيــمــعــــالتمراحل 

 .التحضير لموضعية التعميمية وىي بالنسبة لممتعمـ تعممية  -0

   9(    اإلدماج - 4    االنجاز واإلجراء  -0

وىوالتعميـ  إلى الكفاءات . واعتماد بيداغوجية النشاط دوف التمقيف واجب في التعميـ البنائي لموصوؿ) 
يحؿ  واألفضؿ واقعيةأو افتراضية محاكية لمواقع وىو إقحاـ المتعمـ في وضعيات إفتراضية  .، بالممارسة

إنجاز أعماؿ فوجية  ،: الحوارعمى األداء التعميمي البنائي ويقـو  مشكالتيا ويبني تعمماتو ذاتيا بذلؾ .
واحد كمما تحققت أوفردية كالبحوث والمشاريع والتقارير والتحقيقات . وكمما دمجت األنشطة في أداء 

الكفاءات العرضية المدمجة وتحقؽ الوصوؿ إلى الكفاءة الختامية .وعمى المعمـ أف يعمـ يقينا أنو في 
سباؽ وتنافس مع المصادر األخرى لمتعميـ التي أصبحت قصدية )اإلعالـ ... الدروس الخصوصية 

.)........ 

جو منشط مساعد  دوف انسحاب وال تخؿ عف مع اإلنتباه إلى أف التعميـ النشط يتميز بأف المعمـ مو 
مسؤوليتو ، والمتعمـ مسؤوؿ عف تعمماتو وبنائيا بالممارسة والتجربة وليس بحفظ القواعد والنظريات فقط 

..)9*  

نو البد أ ف يصؿ  المعمـ بتالميذه إلى الكفاءة المقصودة القاعدية في الحصة بنسبة   نجاح  %82وا 
كـ حينئذ عمى مدى نجاح األداء التعميمي في الحصة والوضعية % مشاركة ويح 022وصوابية  و

 التعميمية والتعممية
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 مــــــويـــــــالتق

ؽ ـ  022عند سقراط التقويـ المفظي جزء أساسي مف قياس نتائج التعمـ وقد استخدـ أباطرة الصيف في سنة )
 اء المرشحيف لمعمؿ .اختبارات الكفاءة لتقدير أد

لوضعية حقيقية عمى ضوء قيمة  إسنادالتقويـ ىو ) .     De Perretiدي بريتي ) التقويـ ىو إعطاء قيمة ( 
 CH Hadji )02 الحقيقة الواقعة بمجاؿ المنتظرات ( ش . حاجي وضعية مرغوب فييا ، وذلؾ بمقابمة مجاؿ 

عقبة في أي وضعية قيقة مستوى الكفاءة لممتعمـ حيف اعتراض ية وبالداللة عمى حعيتميز التقويـ وجوبا بالواق
 يجد نفسو فييا سواء مقصودة أثناء التعمـ أو في حياتو اليومية .

وذلؾ بتطور  0942 – 0822ولـ يعرؼ التقويـ التربوي مكانو ويصبح تخصيصا مستقال إلى غاية بداية )
كتابات في القويـ النفسي ثـ شمؿ تقويـ المعمـ والبرامج . وظيرت النظـ التعميـ المقترنة بالتقويـ في أوروبا 

ظيرت االختبارات  0942إلى  0922وازدىر بداية القرف العشريف فمف والمؤسسات إلى تقويـ المعمميف 
 يؾ ( لالختبارات فائدة حيث يظير القرار بعد أدائيا بالنجاح أو الرسوب .اورندثالتحصيمية وجعؿ ) روبرت 

ركز عمى تقويـ تعمـ التالميذ وعمى مخرجات البرامج التعميمية حيث ) رالؼ تايمر (  برز 0935و  0942
 أكد عمى أىمية األىداؼ التربوية ومدى تحقيقيا .

تطورت عممية بناء االختبارات النفسية والتربوية واعتبرت أساسا في بناء النظـ والمناىج  0938 – 0935
 .التعميمية والتربوية 

التركيز عمى التقويـ الشخصي واستعماؿ نماذج متعددة لتقويـ مدى تحقيؽ األىداؼ  ظير 0970 – 0938
          ) تايمر ( .التعميمية التي طورىا 

 : يرى وجوب إعداد خطة وتحقيقيا وتفسير المعمومات المتحصؿ عمييا . 0900) بيروف ( 

 واألعماؿ والطرائؽ ....األفكار : ىو التعبير عف ىدؼ محدد دقيؽ حوؿ قيمة بعض  0956بمـو 

     إلى اليوـ استقؿ وتخصص التقويـ التربوي . 0974

 00(  التخاذ قرار : التقويـ مقابمة مجموعة معمومات بمجموعة مقاييس  0982ديكتاؿ 

 )التقييـ ( والالحقة عمى السابقةالكممة )التقويـ (كممة تحمؿ معنى التقييـ والتقويـ معا وأطمقت والتقويـ عندي 
جراءات معا ريد بيا المعنييف أ معرفية وجدانية سموكية مع مقاييس معينة وىو مسعى نسقي ومقابمة أداءات وا 

التخاذ قرار وحكـ باإليجاب أو السمب ببموغ أو عدـ بموغ األىداؼ المقصودة ثـ اتخاذ قرار العالج . وذلؾ 
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ة تخدـ التعمـ والتعميـ معا بدؿ أف تكوف انتقاء وىو أدا )كمو قبؿ اإلجراء التعميمي التعممي أو أثناءه أو بعده .
عطائو فرصة لمكشؼ عف المكتسب  وتصنيفا لممتعمميف ، و بالتقويـ نستنتج حكما عمى ميارة المتعمـ وا 

وىو مسار األداء  وابوالبرىنة عف مستوى المعرفة ومستوى اإلجراء واإلنجاز ، ويسمح لممتعمـ بتحسيف الج
 ونتيجة األداء 

 قوـ استعماؿ المعايير الخاصة بالتقويـ لمحكـ عمى منتوج المتعمـ .وعمى الم

والتقويـ يجب أف يكوف في سياؽ معيف وىو أف يكوف بميمة . وشامال ألكبر قدر مف الموارد 
 المكتسبة)والمقررة(، 

 وأف نستعمؿ فيو المالحظة ، المقابمة ، التحميؿ....    . 

 مممة ، والمفخخة ، والمثبطة . منمية وبانية لمكفاءة . أف تكوف وضعياتو منشطة ، واضحة ، غير

  معايير محددة يحضرىا المعمـ ويعرفيا المتعمـ .بأف يبنى عمى حكـ 

 نصؿ إلى تقويـ التمميذ لقدراتو ومياراتو وكفاءاتو ذاتيا .يجب أف و 

تثبيطيـ وتسريبيـ خارج  واليدؼ مف التقويـ ىو تسييؿ التكويف والتعميـ وتيسير بناء كفاءت المتعمميف وليس
  مؤسسات التعميـ 

 وتبعا لشرط الوقت و، وتبعا لميدؼ مف التقويـ فإننا نميز بيف :

التقويـ القبمي :وىو التشخيصي ويكوف قبؿ البدء في الفعؿ التعميمي ، واليدؼ مف بناء أرضية  .0
رس أو في بداية الوحدة اإلنطالؽ في الفعيؿ التعميمي .وذلؾ بمعرفة موقع التمميذ في بداية حصة الد

كذلؾ لمعالجتيا قبؿ االنطالؽ في الوضعية التعميمية  .بمعرفة كفاءاتو القاعدية و  أوالفصؿ أوالسنة
 الجديدة .

التقويـ التكويني: ويكوف أثناء الفعؿ التعميمي باف لمتعممات منـ لمكفاءت ، يسوده الحوار يقؿ أو  .0
 شكمو . ينعدـ فيو الجزاء النقطي والعقاب ميما كاف

 *  00(. التقويـ البعدي التحصيمي : وييدؼ إلى الوقوؼ عمى التحصيؿ المكتسب لدى المتعمـ .4

( قاؿ : أنو مف 20قمت : الحؽ أف أحد البيداغوجييف الغربييف المشاركيف في النشاط التكويني )ميدا  
ف التقويـ يأخذ مساحة زمنية  الصعوبات في العممية التقويمية المالحظة في المنظومة التعميمية الجزائرية أ

 خالؿ السنة الدراسية أكثر مف مساحة العممية التعميمية التعممية .

 



 14 

قمت : ىذا زيادة عمى ثغرات أخرى مالحظة منيا االعتماد عمى التقييـ العددي النقطي األصـ واىماؿ الجانب 
التقييمية )المعامالت ، التقويـ  التقويمي العالجي لمتالميذ ثـ الصعوبات االجرائية التقويمية في الشبكة

 المستمر، ....( ....

 ممـــــــات التعــأ وصعوبـــــالخط

المباشريف وحتى غير  اغوجية مف جميع األطراؼدالبيمالحظة اليظير الخطأ وصعوبات التعمـ بواسطة  )
( مف المدرسة المدير مف األسرة مف المجتمع الجيراف .... مف المحيط ) األصدقاء واألقراف ...  المباشريف

لتكشؼ المعوقات في أي مستوى كانت . بيداغوجية ، تعميمية ، تعممية ، صحية  المعمـ العماؿ الزمالء .....
 .... طبية ، نفسية ..... ، اقتصادية 

األخطاء والرساـ الذي ال يفيـ األخطاء التي يرتكبيا مف المقوالت : ليوناردو دافنشي " الجميع يبدأ بارتكاب 
 باسكاؿ : " الخطأ بشري لكف التمادي فيو شيطاني ")     00("ال يمكنو أبدا تصحيحيا 

روسو : " إذا أخطأ ) التمميذ ( اتركوه يفعؿ . ال تصححوا أخطاءه انتظرا في صمت حتى يكوف قادرا عمى 
 .*04( ويعاقب عميولكنو في المدرسة التقميدية التمقينية يعود إلى التمميذ ) 04(و "ساكتشافيا وتصحيحيا بنف

طائيف التوابوف وضرورة يبحث عنيا ويكشفيا خأنا أجعؿ الخطأ طبيعة بشرية كؿ ابف آدـ خطاء وخير ال
 .، لكف مع نقص خبرة وبذلؾ يكوف منتظرا وُعرؼ المعمـ ليجعميا منطمقا لمتعميـ . والخطأ يكوف فيما ُعِمـ 
يما لـ يعرؼ أي مالـ يكف موردا ورد عميو مف أي فاليعد خطأ فيما صدر مف التمميذ المتعمـ المتكوف ف

ورود الموارد وبعد أف يوضع في وضعية ادماجية مقصودة أو  بعد  أخطاء المتعمـ مصدر كاف .وتظير 
  معترضة .

مـ ونتعمـ الرسـ عندما نرسـ . واعتبر سميستاف الخطأ مكونا كيقوؿ سميستاف فريني أننا نتعمـ الكالـ عندما نت )
    . ظيـ الفكرتنيف أف الخطا يعيد يوعند البنيو   يمكف االستغناء عنو أحيانا .تعمـ واللم

 يظير الخطأ :

 . الصياغة ، الصواب .......((   في تعميمة الوضعية اإلدماجية : عدـ وضوحيا مف حيث  )) الخط/  1

 ، سوء التحميؿ .... ( / في العمميات الفكرية : ) الواردة في وضعية ما . مثاؿ : عدـ تطبيؽ القواعد  0

 / خطأ متعمؽ بالمكتسبات الواردة قْبال سابقا : عدـ رسوخيا ، غير كاممة غير شاممة ، جزئية . 4

  ثـ يقترح العالج  -4أف يميز نوعيا   – 0يكشؼ األخطاء   -0وعمى المعمـ أف : 

 أ  ــــأسباب حصول الخط
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 عدـ وضوح في الوضعية اإلدماجية  -0

 الطريقة اإلستراتيجية ( وفي الجانب المعرفي نفسو   يحصؿ في الجواب ) -0

 . حصؿ بسبب قمة المراقبة وقد يتراكـ -3

 

 

 سؤال أجيب عنو : 

أو  Dewy يوي دو  Calaparede ىؿ نسمح لمتالميذ بارتكاب األخطاء كما يرى بعض التربوييف ) كالبارد 
 نىيبدرس Skinner   كما يرى سكينر  ينبغي ويجب أف ننظـ المحيط بطريقة تجعؿ التمميذ ال يرتكب أخطاء

 03(بطريقة سميمة .

ننظـ أعمالنا ومحيطنا وأفكارنا ونعمؿ وجوابي يجب أف ال نسمح بارتكاب األخطاء مف المتعمميف بعد أف 
 ولكف إف وقعت نسعى إلى عالجيا ال إلى تجريميا . عمى تحقيؽ الكفاءات المرجوة بإخالص وتفاف .

 اليات في الخطأــــإشك                                   

 ىؿ ىو خطأ إمالئي أـ قرائي أـ ىما معا ؟     كتابة التمميذ : ىاذا    / 1

 ؟ ىؿ ىو خطأ إمالئي أـ قرائي أـ ىما معاىاذا وىذه     كتابة التمميذ        

 ؟ كيؼ نأوؿ  يوجد في المضارع  فقاؿ رؼ الفعؿ المعتؿ وجد صػػ/   0

          4ثـ يضرب الناتج في  4× فيضرب  29الضرب في /  ال يعرؼ  4

  15(؟ كيؼ نعالج كؿ حالة 

   أأنواع الخط

           المدرس المعمـ خطأ عائد إلى 

          خطأ عائد إلى المتعمـ 

          خطأ عائد إلى طبيعة المعرفة   
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 إذا ما تم   يصبح الخطأ فرصة لبناء التعمم

 ؽ التمميذ في ارتكاب الخطأاالعتراؼ بح -1

  الصحيحة .االنطالؽ منو ساعيا إلى ىدمو وتعويضو بالمعرفة العممية الجديدة، -2

 بدقة  تحديده -3

 الحرص عمى وضع فرضيات تفسيرية    -4

 البيداغوجية بالفصؿ  تنويع الممارسات  العـز عمى -5

    تبني موقؼ المطبؽ المفكر   - 6

 :  يقـو تشخيص األخطاء عمى مراحؿ ثالث  : اءــــــتشخيص األخط

         تعريؼ األخطاء 

        تصنيؼ األخطاء 

         تعرؼ مصادر األخطاء    

  : طاءــــمصادر األخ

 -والوسائؿ عدـ تنويع الطرائؽ -تخير غير مناسب لألنشطة -لمتعميـ  نسؽ سريع:  متصمة بالمدرسـ 
   تصور سمبي لممتعمـ -تصور سمبي لميوية المينية -اـ التوازف الوجدانيانعد -عدـ القدرة عمى التواصؿ

ضعؼ في المدارؾ  -عدـ القدرة عمى التواصؿ -ضعؼ الدافعية -قمة االنتباه - : لمتصمة بالمتعممـ ا
  حالة اجتماعية متوترة -مرض -  الذىنية

 -ميوالت المتعمـ  ـؤ مععدـ التال -الذىني لممتعمـ  تجاوز المستوى : المتصمة بالمعرفةـ 
  .لمعارؼاصعوبة

                            

 

 

 



 17 

 ؟ جــعالـف نـــــــيـك

التعمـ والتكويف يتابع ويرافؽ بالمالحظة المستمرة الدائمة في كؿ مراحؿ البناء بواسطة التقييـ . وحيف اكتشاؼ 
  المادي والمالي .نساني و اإلطأ يعالج لمنع التراكـ السمبي المؤدي إلى الفشؿ واليدر خال

 نوجو العالج إلى :  )

يطمبوف مف المعمـ ذلؾ إذ القسـ بمجموعو كمو . وىذا ىو المعموؿ بو عموما بؿ إف أولياء التالميذ  -0
 ليـ ولمكتسباتيـ القبمية .  يروف أف المعالجة ولو كاف أبناؤىـ ممتازيف دعـ

س في مستوى تالميذه وىؿ يمكف أف يوجد قسـٌ ومعالجة القسـ كمو ال تناسب القسـ غير المتجان  
تالميذه عمى مستوى واحد مف القدرة عمى التعمـ . ويعانوف مف نفس الصعوبات ويرتكبوف نفس األخطاء 

  .وتعدد مستويات الذكاء وتنوعيا،  الوجود لذلؾ القسـ لوجود فوارؽ طبيعية وتمايزا في التعمـ؟؟

 أم نوجييا إلى :

جيدة تثير التواصؿ التالميذ أخطاء وصعوبات متقاربة متشابية وىذه الطريقة حيف يعاني أفواج :  -0
في العمؿ الفوجي يصبح األداء التعممي نشطا متفاعال . لكف اإلنتاج الفردي والتفاعؿ بيف األقراف . 

 يكوف قميال .

 أم نوجييا إلى :

البيداغوجية والتمايز بيف المتعمميف . حينيا ال بد مف التمييز ومراعاة الفوارؽ التالميذ :  دآحافراد و ألا -4
 كما يرى فبيمب ميريو . متعاقب وتمايز متزامف . وىناؾ تمايز 

وضعيات تعممية لتعممات جديدة الكتشاؼ أفكار جديدة  -0 في أفواج -1فالتمايز المتعاقب ينفذ : 
                                   وبناء مفاىيـ جديدة

                                                                                                         والتمايز المتزامن : 
يظير متزامنا مع التكويف البنائي في المرحمة البنائية الوسطى وليس في البداية وال في النياية لموضعية 

                                                                                                                         التعميمية التعممية 

 ع مالحظة :                                                                                                                   م
لتعميـ والتكويف مساعد موجو منظـ منسؽ محفز لمتمميذ أف المعمـ في كؿ حاالت المعالجة بؿ حتى في ا

كي يؤدي ميامو التعممية وحتى العالجية الذاتية . يحضر الوسائؿ والسندات والوضعيات والوظائؼ 
                                   تفويج التالميذ مف األداءات الميمة :                                                      .حيث أفالجديدة ويفوج التالميذ
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أف يكوف الفوج متناسقا متقاربا متجانسا وكمما حدث ذلؾ وارتفعت نسبة االشتراؾ والتماثؿ في  والبد
     الثغرات المسجمة كمما كانت المعالجة أنجع .                                                                                    

والبد أف نالحظ أف بيف المتعمـ والمعمـ منطقة فاصمة مف حيث المكاف والمكانة والمستوى و....... 
      مجسدة الستقاللية كؿ منيما لكنيا تتميز بػػ :                                                                                  

اليدؼ مف وجود المعمـ ىو تنمية قدرات  -0   .متعمـ مجاور لو الجوار . فالمعمـ قريب مف ال -1   
تمايز ( في البيداغوجيا الفارقة ) ال المرصودة . وميارات المتعمـ لموصوؿ إلى الكفاءات المنشودة

 التمايز وتبعا لتمايز المتعمميف يمس :  والمتزامنة .   نجد

 عمقة بتمؾ تمستويات الشروط الم ) مياـ المتعمـ وكذا المعمـ ( ويمس، الميام المعالجة
 . الميمة

  تمايز درجة  –نشاطات المعمـ لئية يمف المتعمـ بؿ وحتى بنظرة تجز تمايز النشاطات المؤداة
حسب الحاجات حسب تمايز تفويج التالميذ   في المسار التعممي .تعقدىا ومدتيا وموقعيا 

وع وحسب اإلستراتجية مستوى المادة ومستوى الميمة ومستوى المنيجية وحسب المشر 
تمايز األدوات والوسائؿ والسندات والطرؽ المنيجية    . المنيعة ويكوف التفويج مؤقتا ظرفيا

 11(. وتشترط واقعية وداللة الوضعيات التعممية بحيث تتماشى مع الواقع والبيئة

 ابعة التمميذ : ــــــــمت 

وجود وسيمة توثيقية لممتابعة شرط . متابعة التمميذ في كؿ مراحؿ التعميـ والتعمـ شرط لنجاح العمميتيف 
والمتابعة تكشؼ الثغرات المسجمة وكمما كانت المالحظة في ذلؾ دقيقة مستكشفة كمما تجمت المواطف التي 

فتكوف عند شروع التمميذ في التعمـ تتطمب المعالجة والضبط والتعديؿ وذلؾ في كؿ مراحؿ التعميـ والتعمـ 
فكمما ظير الخطأ كمما تتطمب ذلؾ تدخؿ وأثناءه وبعده . وتكوف في بوتقة واحدة دوف قولبة وال جاىزية 

 وتصحيح األخطاء أكثر نجاح التعممات عمى الضبط المستمريتوقؼ  0988وقد قاؿ كارديني ) عالجي .
:)لست أشعر ببرودة اليمة ألف كؿ محاولة خاطئة أتخمى اديسوفتوماس ويقوؿ    07(مف فاعمة الطرائؽ 

  (األماـ إلىعنيا ىي خطوة أخرى تقودني 

يقوؿ باشالر: "الحقيقة العممية خطأ      يقوؿ طاغور: "إذا أوصدتـ بابكـ أماـ الخطأ فالحقيقة ستبقى خارجو"
مجيد وأذكى لموصوؿ إلى اليدؼ ونقوؿ أف لمطرائؽ فاعمية فكمما كانت أدؽ وأوفر لموقت ول   تـ تصحيحو".

   .    كمما قؿ الخطأ وقؿ بالتالي

 .التدخؿ العالجي 
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 وات العالج وكيفياتو :ـــــمن خط)

ال دفع التمميذ إلى االعتراؼ بالخطأ وتقبمو والخطأ ىو ىنا ما لـ  يكف مقصودا وىو ما يسميو بعضيـ اليفوة وا 
لخطأ عمى أنو وسيمة تعمـ . ولذلؾ خطوات يساعد استوجب عالجا عمى مستويات أخرى . والنظر إلى ا

 المعمـ المتعمـ عمى : 

تصحيحو ) عمى  -3ثـ  .  ...عمى معرفة أسبابو  -4عمى تحميؿ الخطأ    -0عتراؼ بالخطأ   اإل -0
 تصحيح المنتوج وتصحيح المسار " الطريقة " ( 

  

  : حــــــــــــــالتصحي

 .المعمـ يعدؿ ويصحح الخطأ مباشرة 

 . معمـ يشير إلى الخطأ والتمميذ يصححال

  . المعمـ يشير إلى القاعدة والتمميذ يصحح بالرجوع إلييا

 .التمميذ عمى الفيـ ، التمميذ يصحح المعمـ يشرح الخطأ ويساعد 

  . المعمـ يالحظ عمؿ التالميذ أثناء األداء ويسجؿ المالحظات

  . المعمـ يستخرج األخطاء مف المنتوج المكتوب

 . عمـ يشرح األخطاءالم

 08(المعمـ يوعي التالميذ ويفيميـ أسباب أخطائيـ .

 يفوج المعمـ التالميذ حسب نوعية األخطاء وحسب المواد وفي وضعيات تعممية عالجية في حصص المعالجة 

ضمف فئة وعمى وثيقة خاصة يتابع مدى تقدميـ ومدى تحقؽ العالج ليصؿ إلى إدماجيـ اتيـ يتابع أداء
قصد بيا بيداغوجيا أنيا جياز أي سمسمة مف نالمعالجة بذلؾ و  جيف أو ضمف المستوى األعمى .المعال

المالحظة منو ومف المعمـ وربما مف الترتيبات يقدـ لممتعمـ وضعيات تعممية جديدة تمكنو مف سد الثغرات 
ى أف الصعوبات قد ال تكوف وال أنس . اكمي التقويـعممية ( خالؿ ) األسرة ، المدير ، األقراف...أطراؼ أخرى 

التخمؼ الدراسي ....  عمى المستوى المعرفي فقط بؿ تكوف عمى المستوى الصحي ) اإلعاقة ....( النفسي ..
وحينيا يجب تدخؿ األطراؼ المختصة بعد مالحظة تمؾ الحالة سواء مف المعمـ أو الجانب اإلقتصادي ....

  ا او مريضا المداوي سواء  عالج جريح  ىو  معالججاء في لساف العرب  المعالجة و ال مف غيره .
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  لتشخيص .االتقييـ و دى المتعمميف بعد عمميتي ىي تدارؾ النقص المالحظ لوالمعالجة التربوية  

  ؟ . (تقويـ وتصحيح اإلعوجاج واألخطاء )  يكوف العالج أيف 

 (عموديا وأفقيا التالميذ  كذا في القسـ ) يتـ  مف  قبؿ المعمـ و  1

وأقرانو  صديقو  ػ مف معمميف اخريف ػ التمميذ نفسو ػ خارج القسـ )يتـ مف قبؿ المعمـ نفسو   2
 وزمالئو              

  ( ... أطراؼ أخرى مؤثرة المختصيف في التربية  و عمـ النفسػ ػ األولياء             

  الج ؟ــــــكيف يتم الع 

 . فترة مرمجة ) حصة المعاجة التربوية ( ػػػ خالؿ التعمـ   ػػػ بداية التعمـ  
 تعني المداواة  لممريض والمصاب .المعالجة أف : والمفيـو المغوي 

 . تدارؾ النقص المالحظ لدى المتعمميف بعد  عمميتي  التقييـ و التشخيص  وتعني 

 ما يمي:2110 جواف13الصادر بتاريخ  1.1.2/10/ 171رقـ  )الجزائر( وقد  جاء في المنشور الوزاري

التعديؿ حيزا زمنيا وافيا لنشاط  المعالجة ر في إطا  االبتدائيلقد خصصت المواقيت في مرحمة التعميـ 
 األولىمف السنة   وىي )المغة العربية والرياضيات والمغة األجنبية الفرنسية( األساسيةلمغات االتربوية في مواد 

لفائدة  التالميذ  الذيف   األسبوعلتربوية خالؿ نظـ حصص المعالجة ات السنة الخامسة إبتدائي .  إلى
ضرورية لبناء تعممات  تتعميمافي اكتساب  ويظيروف صعوبات في استيعاب  بعض المفاىيـ المدروسة 

 جديدة الحقة .

و ينبغي اف تتـ المعالجة التربوية بطرؽ بيداغوجية مالئمة بإمكانيا مساعدة التالميذ المعنييف مف تجاوز 
 بدؿ تفويج تفريد إلىو المجوء  االستدراكيرؽ التدخؿ و تشخيص مواطف الضعؼ طوذلؾ بتكييؼ صعوباتيـ  

ىميتة نشاط المعالجة التربوية :أ التعمـ عندما يكوف ذلؾ ممكنا   

 وتتجمى أىميتو فيما ينتج عف انجازه مف فوائد عمى مستويات عدة :

النشاط غير المستوعب اكتماؿ مفاىيــ               المستوى التربوي :أ  (    

التقميؿ مف الفروؽ الفردية ـ               المستوى النفسي :ب(   

مساعدتيـ في معالجة الظواىر النفسية ـ   

تسييؿ عممية التكيؼ ضمف الجماعة ـ           المستوى االجتماعي :جـ(   
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تحفيزىـ عمى المشاركة والمناقشة ـ   

 :مراحل سير نشاط المعالجة التربوية 

 ػ  التحضير الجيد لمنشاط التعممي التعميمي ، والحرص عمى تقديمو وفؽ مراحؿ ، وفي وضعيات متنوعة 11
   وبوسائؿ ىادفة

بناء عمى  والمتابعة والمرافقة والمالحظة ونقصد بو مداومة عممية المراقبةـ الفحص أو التقويم :   10
 لكتابي والشفوي لممتعمـا المالحظة لألثر

 ُيحدد المعمـ إثرىا، وُتردؼ أعماؿ التالميذ بمالحظات ونقاط وعمى  اإلجاباتفيو تصنؼ  يص:ـ التشخ 13
  مواطف الضعؼ .

المفاىيـ ػػ لـ  بعد عممية التشخيص يحرص المعمـ عمى تحديد الفئة التي لـ تستوعبـ تحديد الفئة :  10
 تصؿ إلى الكفاءة المسماة والمقصودة ػػ 

المشترؾ بيف عناصر الفوج المقصود بيا ضبط حاجة التالميذ ، وتحديد الخمؿ و ـ تشكيل األفواج :   15  

ونقصد بو حصة المعالجة التي ينبغي أف ُتحضر بعناية بناء عمى الحاجة الفعمية لكؿ ـ وصف العالج :   11
 مجموعة 

  الفوج المعاَلجمف خالؿ الوضعيات البنائية المقدمة بناًء عمى حاجة ـ تقويم مكتسبات المعاَلجين :   10

. سعى المعمـ إلى تقويـ مكتسباتيـ لمتأكد مف مدى تحديد الكفاءات القاعديةي           

ليدمجيا مع بقية  :  وفي نياية النشاط يحرص المعمـ عمى احصاء الفئة المستوعبةـ الفئة المستوعبة  18
. عالجية الحقةيُخصيـ بأنشطة  ، وما تبقى جدير بو أف تالميذ القسـ      

    :)رؤية ثانية(كيفية تسيير نشاط المعالجة التربوية                          

إف القصد مف عممية تسيير النشاط ىو االنجاز الفعمي والممموس لمحصة ، وحتى يتمكف المعمـ مف بموغ 
  :رورة تتبع المراحؿ والخطوات التالية ض أىدافيا نرى

)التقويـ معالجة حسب الحاجيات وبشكؿ يتماشى وعممية التشخيص الفعمي ػ توزيع التالميذ المعنييف بال 20
لمنقائص قد نقؼ عمى حاجيتيف في المجموعة المعنية بالمعالجة فُتشكؿ بذلؾ  ، وفي تصنيفناالتشخيصي (

 . مثال ( 25فوجيف :* الفوج األوؿ :    وىو فوج حاجة عدد أفراده خمسة )

 ( مثال . 23عدد أفراده أربعة )* الفوج الثاني:   وىو فوج حاجة 
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إف التجربة أكدت لنا أف العمؿ ضمف األفواج يساعد عمى تثبيت المعارؼ وترسيخيا كما يتدرب التالميذ عمى 
 " ويكوف ذلؾ باتاحة الفرصة ليـ لمعمؿ في جماعات أثناء األنشطة المختمفة داخؿ المدرسة وخارجيا التعاوف

 روعات أو التجارب مع جعؿ التقدير النيائي منسوبا لمجماعة كمياكاشتراكيـ معا في البحوث أو المش

حتى يدعـ الروح الجماعية ويحبب إلى التالميذ اإليثار والَبذؿ " .فكثيرا مف التالميذ الذيف ُأخضعوا لممعالجة 
 الجانب المعرفي الُمشخص قبميا التربوية ضمف األفواج ثَبت أنيـ استفادوا مف بعضيـ البعض ، ليس في

نما تعدَّاه إلى أمور أخرى ذات صمة بالجانب النفسي خاصة إذا طعـ المعمـ ىذه األفواج كؿ مرة  فحسب ، وا 
 دوف إىماؿ نشاط الفرد. بتمميذ نجيب الزالة صفة الضعؼ عمى الفئة المعنية بالمعالجة

 الفواج .ػ اعداد التوثيؽ الخاص بالنشاط  كتحضير دفتر المعالجة  ، واعداد مذكرات خاصة با 20

 ػ اعتماد وضعية اشكالية جامعة لالفواج قصد إثارة االىتماـ . 24

 ػ تسجيؿ األجوبة عمى السبورة . 23

 ػ اعتماد أجوبة كؿ فوج كوضعية انطالؽ لممعالجة . 25

 ػ الشروع في تقديـ أنشطة انجازية لمفوج األوؿ ، ثـ الثاني وىكذا ...... 26

 التعقيب عمى المنجز ، مع استيدافيـ بوضعيات تعممية . ػ الرجوع إلى الفوج االوؿ : ػ 27

 ػ تعزيز التعممات بوسائؿ تعميمية ىادفة . 28

 ػ تقديـ وضعيات جديدة لتعزيز الموقؼ التعممي  . 29

 ػ تقويميـ فيما تـ تكوينيـ فيو . 02

 اءاتيم .ػ التعقيب عمى اد 00

 ر معالج )ة( .ػ تصنيؼ أفراد األفواج إلى :  معالج )ة( ، أو غي 10

 ػ تشخيص الخمؿ وتسمية النقص المالحظ . 04

 وبنفس الخطوات والمراحؿ ينتقؿ معيـ إلى الوضعية الثانية ثـ الثالثة وىكذا ....

عمى المعمـ أف اليضجر أو يسأـ بدعوى محدودية فكر المستيدفيف بالمعالجة وضعفيـ ، وبيذا االنجاز ... و 
فضاء رحبا لمنجاح ، وال مجاؿ لتمؾ االدعاءات القاسية في حؽ البراءة  المرحمية تصبح المدرسة ووفؽ ىذه

و قابميات محدودة في تعمـ أف الطفؿ البطيئ التعمـ ىو طفؿ ذ"  الفشؿ حيث أثبتت التجارب :ب والحكـ عمييـ
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عمـ منو أف يحرز بعض النجاح في ت ينتظر، يمكف أف  .العقمية ، وىو يأتي في تصنيؼ الذكاء العاـ األمور
 المنياج المدرسي العادي "

فواضعو البرامج الرسمية نسجوا بناء عمى معايير عممية تيدؼ إلى مخاطبة كؿ الفئات شريطة تعامؿ المعمـ 
والحرص عمى تبميغ الكفاءات القاعدية التي تستيدؼ مختمؼ الجوانب الوجدانية والسندات المنياج  مع

 .والفكرية والحركية

 د اليكوف في نفس الدرجة مف البطء في تعمـ مختمؼ أنواع العمؿ الفكري "فالمستيدؼ بالمعالجة ق

ممة ج فمف التالميذ مف يبدو تفوقو واضحا في بعض المواد الفكرية دوف غيرىا ، وىو مايمكف تفسيره بتداخؿ
 مف العناصر منيا :

 .فيزعمميتي الترغيب والتح ػ استعداده الفكري ، وميمو في تعمميا ناىيؾ عف أثر االسرة والمعمـ ودورىما في

 ولبموغ تعمـ طبيعي وفعاؿ عمى المعمـ مراعاة :

 ػ  وضوح اليدؼ مف عممية التعمـ . 11

 ي ذلؾ بمشاركة المدرسيف والطالب ػ  التخطيط لمنشاطات التي تسيؿ الوصوؿ إلى اليدؼ وتساعد ف 20

 دراتو وميولو .قػ  القياـ بالتنفيذ والمشاركة في ذلؾ كؿ حسب  24

 ػ  اإلىتماـ بتقويـ النتائج لمنشاطات المتبعة 23

وعموما فإن عممية التعمم المثمى ىي تمك التي تيدف إلى إنقاذ جميع الفئات بما في ذلك الفئة الناقصة  
  عمى معالجتيا بناء عمى تشخيص فعمي . والحرص

 تربويةالدعم . االستدراك . والمعالجة ال                                 

البيداغوجيا  إف كممات : الدعـ ، االستدراؾ ، التعديؿ ...  مصطمحات متمايزة حقا ، لكنيا تصب في نفس
 ،التي تيدؼ إلى الحد مف ظاىرة التأخر المدرسي ، وبالتالي ابعاد شبح الفشؿ والتسرب المدرسي .

مسايرة التالميذ ذوي الصعوبات المعالجة : فعؿ تصحيحي يحقؽ تعديال وضبطا بيداغوجيا لمتعمـ تسييال ل
الكفاءة المرجوة . وقد تشمؿ جوانب صحية أو نفسية أو اجتماعية أو لبقية زمالئيـ . ولمبموغ بالجميع 

 اقتصادية ولكؿ مختص دوره في عالج الثغرة المسجمة المعيقة لمتعمـ ولمتعميـ أيضا .

ديد األسباب والدواء ، والتكيف بالشفاء تحي فحص المريض،تشخيص المرض،والمعالجة تحمؿ المعنى الطب) 
.)09 
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االستدراؾ : يتوجو إلى الفئة البطيئة في وتيرة التعمـ مقارنة بمستوى القسـ . وذلؾ برسـ مخطط لبموغ ىدؼ ) 
بدرس أو امتحاف لنقاط وجب ويكوف االستدراؾ االستدراؾ (بالزمالء. ←التعمـ  ←إلحاؽ المتخمفيف ) التعميـ 

  02(استدراكيا .

إف ىذا العمؿ التربوي و البيداغوجي يسمح لممتعمـ بمتابعة نشاطو المدرسي في اآلجاؿ المحددة بعد استدراؾ 
ما فاتو بفعؿ غياب مرض، أو عدـ التركيز، أو السيو . وتجدر اإلشارة إلى أف ما يقوـ بو المدرس خالؿ 

ه المعارؼ، بقدر ما ىو العمؿ عمى جعؿ حصة االستدراؾ ال يعني مطالبة المتعمـ أف يتعمـ أو يعيد تعمـ ىذ
   المتعمـ متقنا ليا، ومستعّدا الكتساب معارؼ جديدة 

لى القسـ بكاممو مركزا عمى التعممات غير المستوعبة مف طرؼ مجموع المتعمميف وىو إالدعـ : يتوجو ) 
يدؼ المحدد والمؤشر يعمؿ عمى عدـ انتظار حصوؿ التأخر ليتـ التدخؿ بالدعـ . والدعـ يعمؿ عمى بموغ ال

  00.(المرسـو لبموغ عتبة النجاح . ولذلؾ فمشكمتو التي يعالجيا آنية مؤقتة

والدعـ عندي ىو تثبيت المعارؼ والسموكات والكفاءات التي وصؿ إلييا الناجحوف والعمؿ عمى التفوؽ فييا 
 . مة أو اإلجرائية ...في تمؾ المعمو  والوصوؿ إلى االبداع في االنتاج ..فيو يخص الناجحيف بالذات

عني ييمنح مف طرؼ الفرؽ التربوية ،كما وىو شكؿ مف أشكاؿ المعالجة التربوية  ػ أي الدعـ ػىوو  •
و ىي المساعدة الممنوحة خارج المدرسة مف طرؼ متدخميف آخريف)متخصصوف/ عمماء  المرافقة 

 نفس ،...( .

، إذف فالدعـ المدرسي ليس إلختباراتوايمكف أف يكوف معنى الدعـ مجرد مساعدة إلنجاز الفروض و 
  .عموما خاصا فقط بالتالميذ ذوي الصعوبات 

وعميو فالمعالجة أشمؿ وأوسع وأعـ في جانبيا البيداغوجي العاـ . وكؿ مف الدعـ واالستدراؾ إنما ىو عالج 
 المعالجة  ↔التعمـ  ←لمنقائص ميما كاف نوعيا وفي أي مستوى كانت . التعميـ 

معالجة تخص الراسبين والضعفاء بتحديد نقائصيم والثغرات المسجمة في المفاىيم والمعارف وعندي أن ال
والعمل عمى معالجتيا وتصحيحيا وأما االستدراك فيو معالجة لكن لمستوى من لدييم أو السموكات 

م ىو دعوالعمل عمى عالجيا بينما الدعم  سجمت عندىم نقائص ميذ األفضل من الفئة السابقة والتال
 واإلبداعالناجحين والنابغين لمحفاظ عمى مستوى النجاح والسعي إلى التفوق والتميز 
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 ابعةــــرافقة والمتـــــالم

تكوف مف أطراؼ خارج المؤسسة التعميمية كاألسرة والمجتمع في النشاطات الالصفية وأفضؿ مثاؿ ) 
 00(ات ومتابعة األولياء في البيت لذلؾ .المراجعة المنزلية وانجاز الواجب

ويمكف أف تكوف مف المعمـ لمتعمميو متابعة ومرافقة لمسارىـ التعممي التكويني التقويمي العالجي أثناء كؿ 
كما تكوف مف المدير ومف  المراحؿ القبمية والمسايرة والبعدية حتى يحدث ما نسميو بالتحكـ البيداغوجي .

  حسب مسؤوليتو وميمتو . المفتش ومف الوصاية كؿ

 

 

 04(ةػػػػػػػػػػػػػػػػمػيػات مػػػػػطػمخط) 

  التمميذ                المدرس                      :العوامؿ المؤثرة في التعمـ 

  المحيط                                                          

   ، االىتماـ ، أسموب ووتيرة التعمـ التمميذ : المممح الصحي ، المممح المعرفي

المدرسة : الممارسة البيداغوجية ، طريقة وتنظيـ سير المدرسة والقسـ ، العالقات بيف  ↔التعممات 
   األشخاص 

 .المستوى االجتماعي ، االقتصادي ، الدراسي لألسرة والمجتمع  المحيط االجتماعي :

 معالجة   ←تقويـ   ←مالحظة    : ار الموصل إلى المعالجةــــــــــالمس 

 . إف المعالجة في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة تمنع الفشؿ والتسرب واليدر المدرسي 

 في المعالجة وبيا التحكـ التقويـ باختبار تكويني و التعميـ وفي التحكـ في  تطمب :ت بيداغوجيا التحكم 

  ت مركبة مشتركة ضعيات تعممية جماعية  نشاطاو   :التمايز المتعاقب 

 كما يدعـ  البقاء في النشاط المشترؾ، عمىاعد المعمميف مراعيا فوارقيـ وتمايزىـ يس : قيادة المعمم
   ويعالج فوريا ذوي الصعوبات 
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 نموذج لبطاقة في المعالجة التربوية

  يخصص المعمـ دفترا لممعالجة الصفية وغير الصفية  يحدد فيو التالي :

   :...... الموسـ الدراسي....الشير: إلى : ....وقيت :مف :....الت التاريخ :........:ىالمستو  ...:سسةؤ الم

المعنييف  أسماء التالميذ
 بالمعالجة

الصعوبات  المادة أوالنشاط
 المحددة

أسموب المعالجة 
 وطريقتيا المحدد

 جػػػػػػػػػػالنتائ        

 عدـ تحكـ تحكـ

      

 

نتائج عالجو لممرضى معرفيا وتربويا وكمما صح أحدىـ وأصبح قابال لإلندماج دمجو ويعالج ويرافؽ ويتابع 
 في القسـ مع بقية أترابو لزواؿ الصعوبة وتحقؽ النتيجة الطيبة .

  تطبيق ميداني لمعالجة عينات من تالميذ مدرسة ابتدائية                         

قامت بيا ابتدائية في  مدينة الجمفة بوسط الجزائر  طبيؽ ميداني لمعالجة عينات مف تالميذ مدرسةت
معممة مشكورة حسب توجيياتنا ومتابعتنا ومرافقتنا  وتكويننا .ووافتنا بيذا التقرير وقد تصرفنا في 

 أسموبو قميال لنبقي عمى بصمة المعممة الظاىرة في أسموبيا .

  ػػػػذ :العينات مف التالمي                                        

   حمادة ، ىاجر  مالؾ، خضراء ،عبد الباقي، 

  المتعػػػػػاونػػػػػػػػػػػػوف : األوليػػػػػػاء. •

 الحػػػػػاالت الميدانيػػػة :                                        

 . عجز عف القراءة •

 السنة معيدوىو  التصرؼ ةباوغر  ةمشاغب •

    . رغـ أف الوالد خطاطخط ردئ  •
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  : داء العالجياأل  

جميؿ  ياخط نظيفة و جميمة أيضا كراساتيا نظيفة و مرتبة ، ضراء تمميذة ىادئة جدا ومنظمةخ •
  وواضح

)جانب معرفي والقراءة الجيدة كممة قراءة  عفلكنيا ال تحسف القراءة إف لـ أقؿ عاجزة عجزا كامال  
طمبت مساعدة األـ ليا  . ة ىدؼ وكفاءة يجب تحقيقيا في التعميـ اإلبتدائي(الصحيحة الفصيحة الفاىم

)اقحاـ األسرة  و أناشيدكريـ قرآف :الكراسات و مواد الحفظ  عمىاألـ  مجيودبوادر  فظيرتمرارا و تكرارا 
 وطمب تعاونيا(

حاجيات بو . لتشا ياإلحراج تجنباالتالميذ أقحمتيا معيـ ، مجموعة مفلوضعت خطة المعالجة :  •
ؼ وىو أف المعممة تسعى إلى إندماج المتعممة مع األقراف واعتمدت د) يظير اليالمجموعة 

العمؿ الفوجي حسب الحاجيات المشتركة بيف أفراد الفوج الواحد والتعيـ النشط والتواصؿ األفقي 
مسابقة بيف الصفوؼ حيث و ضعت كؿ عنصر مف ىؤالء في بجوائز تحفيزية ورصدت ليـ (

مع قولي ليـ مف يشرؼ صفو ستكوف لو جائزة مف المعممة و أخرى مف زمالئو في صؼ 
   الصؼ 

  الطريقة صارت المسابقة شريفة و فييا تحدوبيذه )اعتماد طريقة الترغيب والتحفيز واإلثارة (  •
 بعدـ التفوؽ... ىـوتمييز  تيـبيف التالميذ المشاركيف و تشجيع مف صفوفيـ بدؿ إىان

يدخؿ فريؽ المسابقة بمجرد إتماـ الممجة في حصة  كالتالي : كانت الخطة : بقةإجرائية المسا •
. حيث يتـ مف خالؿ تمؾ الدقائؽ قراءة سطر مختار مف نص القراءة مكتوب عمى السبورة ،الراحة

النزيية غرس روح المنافسة لتصفيؽ باقي الفريؽ عمى مف أحسف القراءة و مع تشجيع .  بتقطيع و تيج
في المكتب بتغطية الكممة و التدرج في سحب  ي حصة القراءة تتـ قراءة فريؽ المسابقةكما أف ف. 

 .بمعاممة مني طيبة دوف أي عنؼ ولو رمزا . ثـ قراءة لمكممة ، المسطرة إلظيار الكممة حرفا حرفا 

كؿ  تحفظخضراء عندما أقطع ليا الكممة فإنيا  :مشكمة خضراء )تدخؿ األولياء بطريقة خاطئة( •
النص كامال ودوف أ روؼ وبكؿ حركاتيا و أصواتيا لكف لـ تتحسف والمدىش فعال أنيا عندما تقر الح

 تدخؿ  مني أو مساعدة تقراه قراءة مسترسمة صحيحة 

)نالحظ فاعمية متابعة األولياء ومدى .بطريقة خاطئة إف مشكمة بنيتي خضراء ىي مساعدة األـ ليا  •
جابا وعاطفتيـ الجياشة الدافعة ليـ ليصموا بأبنائيـ إلى النجاح تأثيرىـ في تحصيؿ أبنائيـ سمبا أو إي

)ىي أف تفوزأرادت تقمصت شخصية ابنتيا و فـ إلى األحيث أف البنت نقمت روح المسابقة  والفوز(
خضراء  ظيتحفإلى مما أدى باألـ و بحسف نية . تتحصؿ عمى الجوائز بأف  ياوتشرف مف خالؿ(ابنتيا

 . عمى مسامعيا حتى تحفظو وتطمب منيا استظياره هة وىي تعيدتبقى طواؿ السير لالنص 
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وطمبت . خاطئ  تصرفيا أف عند اكتشافي لموضع بحثت عف شخص كبير مقرب مف األـ ليقنعيا ب •
ظيار الكممة حرفا حرفا  منيا إعطاءىا فرصة لمقراءة الذاتية كما أني أريتيا طريقة تغطية الكممات وا 

)نالحظ المشكمة وأعطيتيا الحؿ ....المثقفة خالتيا وشرحت ل يسرى ....بالمسطرة أو بسبابة اليد ال
الذي تسببت فيو األـ وىي بذلؾ والمتابعة المنزلية سعي المعممة لتصحيح خطأ التعميـ والمعالجة 

 جعمت المعالجة التربوية تمتد إلى األسرة : )األـ(وتشرؾ أطرافا آخريف رأت ليـ تأثيرا وىي الخالة .(

شخصيا فوجئت بنتائج العمؿ بعد أف كاد اليأس يتخطفني ...... شرفت  ػ المعممة ػ  أناني ثـ أ... •
خضراء صفيا فحصمت عمى الجوائز مف المعممة ومف زمالئيا وطمبنا منيا عدـ فتح الجوائز في 

  . القسـ بؿ إعطاء ىذا الشرؼ لألـ في البيت

يا عـز عمى المواصمة بعد أف أعادت لي واصمنا المسابقة وخرجت خضراء منيا مرفوعة الرأس وكم •
)وتحققت معالجة البنت واندماجيا في القسـ مع بقية األمؿ وزرعت في روح المثابرة والمواصمة.

  زمالئيا(

مسنة لعبد الباقي تمميذ يظير عميو اعتناء األسرة بو )األدوات والينداـ( لكنو معيد :  حالة عبد الباقي
وحت لي انو أو  طمبت مني االعتناء بو و اليـو األوؿ مف العاـ الدراسيجدتو  في وقدأتت بو الثانية 

 .مصاب بمرض عقمي 

نو غريب األطوار فتبيف لي أ أف يشعر.بقيت مع عبد الباقي ووضعتو تحت المراقبة الشديدة دوف  •
 ىذا ما أدى بي إلى استدعائيا .و   .. لكف ليس مجنونا كما تدعي جدتو

لمدرسة وال يتيرب منيا إلى ب الذىاب حإف عبد الباقي صار ي فقالت : .يا تشكر  عند مجيء الجدة  •
  ويحب الذىاب بمفرده دوف محاولة مف العائمة .. 

عمى عبد الباقي .. قالت الجدة الكريمة لـ نأخذه ألي طبيب بؿ ىذا المشرؼ يب بالطوسألتيا عف  •
 حكـ العائمة عمى تصرفاتو ؟

عبد الباقي و عف األسرة المتكونة مف أـ و ستة أطفاؿ  أبوهتخمى  ىيعبد الباقي لكف الحقيقة أف حالة  •
ليجدد حياتو مع امرأة أخرى و ترؾ ىذه العائمة البريئة عند الجدة )أـ األب ذىب قد ىو أصغرىـ و 

أي اتصاؿ وال تفقد رغـ أف األب غني وموجود في نفس البمدة ؟ دوف  .األـ( و انقطع عف عائمتو 
سعيا لمعالجة الحالة وتبحث عف األسباب  ألنيا رأت ػػ وىذا مف ثقافتيا  )المعممة تبحث وتسأؿ

جانب التخمؼ الدراسي والمعرفي ..والمعممة تتواصؿ مع  التربوية ػػ أف األسباب التكمف فقط في 
  األسرة عف طريؽ الجدة ...(

عمى كؿ يعتدي  كسمشا   تمميذ ال ييتـ بالدراسة وال يولييا أي اىتماـ فيو معيد ... عبد الباقي •
)المعممة ترصد ىذه الحالة زمالئو في القسـ في الساحة حتى في الشارع يشتكي يوميا منو زمالؤه .. 
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وتبحث عف أسباب الرسوب واإلعادة . والرصد والمتابعة امتدت حتى إلى الشارع .إلى كيفية المعاممة 
 الصادرة مف الحالة لزمالئو داخؿ وخارج المؤسسة(

 . مقممتيف ممموءتيف بأشياء مدرسية وغير مدرسية –كثرة األدوات و  يتميز بجمع   •

 .تعممو  عبد الباقي ال يتابع أبدا مع المعممة •

لو لكف دوف جدوى جربت طريقة عكسية  )طريقة الترىيب لكف بعيدة تماما عف العنؼ(ورغـ تحذيري •
يحصؿ عمييا إف صار  ىي تحفيزي وترغيبي لو في الدراسة وتشجيعي لو بالجوائز التي يمكف أف

 . تمميذا مجتيدا 

)انظر اجتياد اختيار المكاف المناسب والزميؿ المناسب طبعا. مع تغيير مكانو  ثـ اجتيدت في •
 .  ( بتحقيؽ التواصؿ األفقي بينو وبيف زميؿ مشابو لو اختارتو فالمعممة في التعميـ باألقرا

 لتوقيت .نزع األدوات الزائدة ومراقبة لمحفظتو يوميا حسب ا  •

وبعد إخبار العائمة عمى الخطة المدروسة ومطالبة مساعدتي وعدـ التدخؿ في بعض األشياء أو   •
) اشراؾ الطرؼ األقرب وىـ األسرة واقحاميـ في لي .. اعائق التدخالت االنزعاج منيا كي ال تكوف

   المعالجة(

 لطاولة عمى الجدار مكاف الطفؿ وضع طاولة بقرب الباب وضعيا تقابؿ المكتب أي مؤخرة ا •

مكاف يحرجو ويجعمو يخجؿ إذا . ىدؼ الجمسة  الغريبة تجعمو متمسكا بمكانو، تحت أنظار الجميع  •
 ة . اخرج العتاد المعتاد وىذا بطريقة تمقائي

 . ولو غير العنيؼ شعوره بمراقبة المعممة وخوفو مف ردعيا  •

  .ال يستطيع مراقبة المارة مف الباب وال مف النافذة    •

 . مراقبة المحفظة جعمو يتخمص مف كثير مف األشياء الزائدة التي كاف يأتي بيا مف المنزؿ  •

 .  اختيار الزميؿ لـ اتركو يجمس وحده لكي ال يشعر بأنو حالة خاصة وانو منبوذ   •

 أجمست معو تمميذا شبييا بو في الجسـ لكي ال يشعر بالخجؿ .   •

 سو تمميذا مجتيدا ليقتدي بو في الوقت نف   •

  وال يستضعفو واليعتدي عميو  . هويرفض العنؼ لكي يخاؼ منو وال يحقر  قويا بدنيا   •
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   النتــــــــــــــائـــــــــج                              

 الطفمة خضراء          قراءة مسترسمة و تفكيؾ الكممة )دوف حفظيا(  •

 الطفؿ عبد الباقي                                     تمميذ مجتيد متزف. •

          مالؾ                                       خط جميؿ واتزاف في الحركة •

  والحاالت المعالجة كميا . حمادة ، ىاجر                التالميذ في القسـ وفي المدرسةمع اندماج 

ؼ التي الحظتيا واكتشفتيا في قسميا في معالجتيا لحاالت التخم مف ىذا نستنتج أف السيدة المعممة تركز
كؿ الجوانب المتسببة في التخمؼ الدراسي وعدـ االندماج  في القسـ وربما حتى التوحد أو العدائية  عمى

. وتشرؾ كؿ مف يستطيع أف يساعدىا لموصوؿ إلى دمج التالميذ ونجاحيـ وتفوقيـ . وىي تركز وتبحث 
ألطفاليا . ثـ يأتي بعد ذلؾ تحديد  لمسجمة في األداء التعمميتركز عمى الثغرة ا عف  األسباب أكثر مما

الصعوبات واألخطاء التي وقع فييا التالميذ أثناء سيرورة اإلجرائية التعممية مثؿ ما الحظنا في األداء 
    القرائي والكتابي )الخط (...
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 الخاتمـــــــــة                                 

 أقترح التالي : وطا جدا ليتمكف الجميع مف اإلستفادة منو . قد اجتيدت أف يكوف ىذا البحث بسيل

  ػاء (بف آدـ خطػػػػ) كؿ االنظر إلى الخطأ عمى أنو ليس خطيئة 

  وجوب تقييـ أعماؿ كؿ األطراؼ المؤثرة القريبة والبعيدة ،وعدـ نسياف ذلؾ أثناء تقويـ أداء
  التمميذ 

 قويـ عمى أنو ليس حكما فاصال بالنجاح أو الفشؿالنظر إلى الت . 

 يصدر حتى مف غيره  عف التمميذ فقط . بؿ قدتراؼ والتيقف مف أف الخطأ ال يصدر اإلع
وبالتاي فالرسوب قد اليتسبب فيو المعمـ ،األسرة ، المجتمع...( )الييئات ،المفتش ، المدير ،

 . وحده التمميذ

 ا أو فقد يكوف صحيا أو نفسي ب المعرفي فحسب .عدـ نسياف أف الخطأ اليمس الجان
 اجتماعيا أو اقتصاديا 

 شراؾ كؿ األطراؼ ضرورة مف الجميع اإلىتماـ ببيداغوجية المعالجة التعميمية التربوية    وا 

 مف كؿ األطراؼ المؤطرة لمعممية التعميمية في الموضوع والتكويف البحث والتكوف 

  المعمميف في الموضوعمتابعة المفتشيف لتكويف المديريف و 

 . متابعة المديريف لممعمميف والمتعمميف وتحسيس األسر في ذلؾ 

 . حسب  ومف الجميع المعالجة تكوف في الثغرة المسجمة الصحية ، النفسية ....المعرفية
  التخصص 

 ( مفتش ،مدير وصاية إدارية،المعالجة تمس الخمؿ المسجؿ في أي مستوى وعند كؿ شخص
 ،معمـ ،تمميذ(

 تحضير والتوثيؽ ضرورة في حصة المعالجةل 

 والتقويـ والتعمـ يـمالمعالجة ممتدة مستمرة مسايرة لمتع . 

  معالجة مرحمة تخصص ليا فرصة زمنية في آخرىا بعد التقويـ وبعد المالحظة و بعد
 اكتشاؼ الثغرات
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  ييف والممتازيف مع التالميذ العادالمعالجيف المعالجة التي ال تزيؿ الخمؿ والتدمج التالميذ
 .  ليست معالجة والفائدة منيا 

    نعم لممعالجة (  ال لمرسوب ا ىو : )ال لإلعادة ال لمتكرارعمميا إجرائي جميعا شعاراوعمينا أن نرفع  
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 ة:ــــــــالمرجعي

 ني المعالجة البيداغوجية درس تكويني:عبد القادر أميرواسماعيؿ إلماف الديواف الوط
   0228لمتعميـ والتكويف عف بعد وزارة التربية الوطنية )الجزائر(ديسمبر 

                            (0،7 ،00،04،03،05،06،07،08،09،02،00،04) 

  دليؿ المعالجة البيداغوجية في التعميـ اإلبتدائي مديرية التعميـ األساسي وزارة التربية
 ( 0،4،00) 0228ديسمبر الوطنية )الجزائر(

 التربية النظامية أ. د :بوفمجةغيات  مخبر البحث في عمـ النفس وعمـو التربية  
 (6، 5) 0220ديواف المطبوعات الجامعية المطبعة الجيوية وىراف 

  نافذة عمى التربية نشرة إعالمية شيرية يصدرىا المركز الوطني لموثائؽ التربوية وزارة
 ( 02،00،02،00) 0220سمبر دي 50التربية الوطنية )الجزائر(العدد

 20 الوضعية المشكمة التعميمية في المقاربة   20 ، 0226اغوجيةالكفاءات دبي
التقويـ في   24الورسـ لمنشر والتوزيع ، 0202بالكفاءات طبعة ثانية منقحة ومزيدة 

محمد الطاىر  0228المقاربة بالكفاءات دارالسعادة لمطباعة والنشر والتوزيع
    (.* 04*  9*11* 0)واعمي

ن أخطأت   والحمد هلل عمى فضمو ومنتو ولو الشكر الجزيل والعرفان الجميل إن أصبت فمن اهلل وحده وا 
 فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر اهلل . وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين .

     07/25/0204لجمفة في ا    أحمد بف محمد بونوة                                            

  

 

 بالجمفة الجزائر  ى: دار بشر طبع 

 ووزع  نشر

 

 

 

 


