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  :تقديم

 

الرامي االستعجالي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي في إطار تفعيل البرنامج 

 :والذي يتضمن المحاور التالية إصالح منظومة التربية والتكويناستكمال يرة تتسريع و إلى

 تأهيل المؤسسات التعليمية -

 لهدر المدرسي والتكرارمحاربة ا -

 تدبير االكتظاظ  -

 تغيبات األساتذة والتالميذ -

 دعم القدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات، -

تم إعداد هذه المصوغة كعدة تجريبية تتناول موضوع التصدي للهدر المدرسي الذي يشكل أحد محاور التكوين 

ضمان انخراطهم في معالجة االختالالت التي المبرمجة لفائدة مدراء المؤسسات التعليمية من أجل تأهيلهم و

 .تشكو منها المنظومة التربوية، وذلك انطالقا من تشخيص دقيق لواقع المؤسسات التي يشرفون عليها

وبالرجوع إلى إشكالية الهدر المدرسي، فإن األمر يقتضي وضع استراتيجية محكمة ترتكز على أسس التدبير 

 .  راكة والعمل المتمحور حول النتائجالحديث القائمة على التواصل والش
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 بطاقة تقنية حول المصوغة

 

 التصدي للهدر المدرسي :عنوان المصوغة 

 

 (ابتدائي، إعدادي، ثانوي )رؤساء المؤسسات التعليمية :  الفئة المستهدفة

 

 :الكفايات المتوخاة 

 .المؤسسة التعليميةمستوى رسي على لية  لظاهرة الهدر المدرصد الوضعية الحاالتمكن من  -

 .لهدر المدرسيالتصدي لالتجارب في مجال  استثمار -

من خالل إعادة  بلورة خطة عمل على المستوى المحلي من أجل التصدي لظاهرة الهدر المدرسي -

 . التسجيل واالحتفاظ بالتالميذ

 

 :محتوى المصوغة  -أوال 

 

 تحديد المفهوم 1

 .ي انطالقا من دراسة حالة أو تقاسم مراجع ومذكرات رسميةتحديد مفهوم الهدر المدرس

 

 التشخيص 2

ئناس بأدوات التشخيص االست)در المدرسي على المستوى المحلي تحديد كيفية تشخيص اله -

 (.المعتمدة في هذا الشأن

 . التعرف على كيفية تحديد لوائح األطفال المهددين باالنقطاع عن الدراسة -

مع تحديد األسباب  تصنيف األطفال المهددين باالنقطاع عن الدراسة،تحديد معايير مناسبة ل -

 .والدواعي

 .تحديد المناطق ذات األولوية -

 

 خطة العمل 3

 .المالئمة وفق نتائج التشخيص واإلمكانات المتاحة والتوجهات المؤطرة تحديد طبيعة الحلول -

 .تحديد المتدخلين وأدوارهم -

 (.رر مجالس التدبيدو)تحديد الشراكات الواجب تفعيلها  -

 .تحديد الجدولة الزمنية ومؤشرات التتبع -

 تشخيص الوضعية، تحديد  للحد من هذه الظاهرة على مستوى المؤسسة تتضمنتحديد خطة عمل  -

 .األهداف، انتقاء األنشطة، وضع المخططات والمؤشرات

 .التقويم والتتبع لمختلف مراحل خطة العمل -
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 : كيفية التنشيط -ثانيا 

 

 وتجاربهم وخبراتهم والبناء عليها؛  المستفيدين من التكويننطالق من حاجات اال -

 توسيع نطاق تبادل التجارب والخبرات والتكوين التعاوني لتيسير االستفادة المتبادلة؛ -

 جابة التكوين الهتمامات المكونين؛الراشدين التي تقتضي است اعتماد مبادئ بيداغوجيا -

 شمل العمل الفردي والثنائي والجماعي والعمل في فرق؛تنويع أشكال تنظيم العمل لت -

والعصف جموعات المناقشة ومحاكاة األدوار تنويع تقنيات التنشيط لتشمل الموائد المستديرة وم -

 الذهني وتحليل الوثائق ودراسة الحاالت وإنجاز تمارين وتطبيقات عملية؛

المكونين مدار عمليات التكوين  المبادرات والمقترحات وتثمين الجهود لجعل مساهماتتشجيع  -

 تعزيزا النخراطهم في أنشطته؛

 ية خاصة استجابة للحاجات العملية؛إعطاء التطبيقات أهم -

 .تنويع المنهجية وأساليبها تبعا لتنوع خصائص األنشطة وطبيعة األهداف المرجوة منها -

 
 :التقويم  -ثالثا 

 :لتكوينيتم استعمال األنواع اآلتية من التقويم في ورشات ا

لالنطالق منها  لهدر المدرسيل التصديتقويم تمهيدي لتعرف حاجات المكون وأهدافه في مجال  -

 لبناء عليها؛ا ثم

 تقويم تكويني يواكب إنجاز األنشطة للتثبت من السير في اتجاه تحقيق األهداف؛  -

 تقويم مستمر ألعمال كل يوم؛ -

 . قشة الختاميةتقويم ختامي بواسطة بطاقة التقويم الختامي والمنا -
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 المفاهيم المرتبطة بالهدر المدرسي-1

 البطاقة التوجيهية لتحديد المفاهيم المرتبطة بالهدر المدرسي

 (االستئناس بالبطاقة في تنظيم ورشات التأطير) 

 
 

 األهداف - 1

 
 .الميدانية في مجال الهدر المدرسيأن يستثمر المشاركون والمشاركات التجارب *  
 .يستخلصوا المفاهيم المرتبطة بالهدر المدرسي وأسبابه أن*  

 

 مصادر العمل ووثائقه  - 2

 
 .تجارب وخبرات المشاركين والمشاركات في مجال الهدر المدرسي* 

، نصوص تربوية. )الوثائق المقترحة لالستثمار في تحديد المفاهيم المرتبطة بالهدر المدرسي وأسبابه*  
، مؤسسات التربية والتعليم العمومي، مرسوم النظام األساسي الخاص بوالتكوينالميثاق الوطني للتربية 

 ....(شهادات لبعض التالميذ المنقطعين ارية، المخطط األكاديمي لتنمية التربية والتكوين، مذكرات وز
 

 نجاز األنشطة وسير اإل - 3 

 
 عمل فردي  وفي مجموعات صغرى* 
 :لية يجيب كل مشارك عن األسئلة التا  - 
 

                                                                 ؟  ماهي أسبابه؟                                                                                                              ما مفهوم الهدر المدرسي
 . بكيفية تشاركيةج أجوبة أعضائها تصوغ كل مجموعة نتائ* 

  *.اصر األساس في التجربة الميدانيةتقاسم النتائج ومناقشتها الستخالص العنيتم  

 

 التقويم – 4

ما تم  لى تصور واضح للمفاهيم المرتبطة بالهدر المدرسي وأسبابه من خاللالتثبت من الوصول إ
  .تداوله أثناء العمل في الورشات
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 1:الوثيقة رقم 

 .استثمار الوثيقة من أجل تحديد المفاهيم المرتبطة بالهدر المدرسي وأسبابه: ب المطلو

 ماذا نعني بالهدر المدرسي؟

تعدد المسميات لنفس المفهوم  :منها ،التي يصعب تحديدها العتبارات عدةلهدر المدرسي من المصطلحات الفضفاضة ا

االختالف في فهم الظواهر، و بالتالي االختالف في توظيف اختالف الكتابات التربوية في المنطلقات الذي يوصل إلى و

 .المصطلح

نعني به التسرب الذي يحصل في مسيرة الطفل الدراسية التي تتوقف في مرحلة معينة أحيانا نتحدث عن الهدر المدرسي و

راسي الذي يرتبط لدى لكن نفس الظاهرة يرد الحديث عنها في كتابات بعض التربويين بالفشل الد. دون أن يستكمل دراسته

كثير من و ينكما تتحدث مصادر أخرى عن التخلف و الالتكيف الدراسي. أغلبهم بالتعثر الدراسي الموازي إجرائيا للتأخر

المفاهيم التي تعمل في سبيل جعل سوسيولوجيا التربية أداة لوضع الملمس على األسباب الداخلية للمؤسسة التربوية من خالل 

  .واةإنتاجها الالمسا

أو ترك  ،إال أننا بشكل عام نتحدث عن الهدر المدرسي باعتباره انقطاع التالميذ عن الدراسة كلية قبل إتمام المرحلة الدراسية

 .الدراسة قبل إنهاء مرحلة معينة

 adrassi/mostalah.htmhttp://www.geocities.com/hadrm: المرجع

 تعريف مفهوم االنقطاع عن الدراسة

 :و االنقطاع نوعان .يعتبر منقطعا عن الدراسة كل طفل ابتدأ مرحلة تعليمية ولم يتممها بنجاح 

انقطاع إرادي ويرجع ألسباب ذاتية ومرتبطة باألوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألسرة  -

 وهو ما يعبر عنه بالتسرب

رسة إثر الفشل ، ويكون التلميذ فيه مرغما على مغادرة المدنقطاع غير إرادي من طرف التلميذا -

بالفصل عن " يحدث هذا االنقطاع على إثر قرار إداري وهو ما يعبر عنه . والتأخر الدراسيين

  ."الدراسة

مديرية التربية ) مدرسي بالتعليم االبتدائيدليل اإلجراءات التنظيمية لتدبير البرنامج الوطني للحد من االنقطاع ال:  المرجع

  (.غير النظامية

 : أنواع الهدر المدرسي

  .يتعلق األمر بكل تلميذ مسجل بلوائح ولم يلتحق في بداية الموسم الدراسي: عدم االلتحاق بالدراسة

تدعي قرار التشطيب عليه وذلك مما يس ،بعد تسجيل التلميذ بالمؤسسة ينقطع عن الدراسة لمدة طويلة:  االنقطاع عن الدراسة

 ....(مراسالت واتصاالت) بعد القيام باإلجراءات اإلدارية المعمول بها 

 .هو السماح للتلميذ بإعادة الفصل الدراسي:  التكرار

 .يتم اتخاذ هذا القرار من طرف مجلس القسم بعد استنفاذ سنوات التمدرس :الفصل 

  

 :  المرجع 

 لتدبير البرنامج الوطني للحد من االنقطاع المدرسي بالتعليم االبتدائي  دليل اإلجراءات التنظيمية

 

https://www.geocities.com/hadrmadrassi/mostalah.htm
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 دراسة حالة

 :األولىالحالة 

 عبدهللا الميكانيكي -

أنه بدأ عمله قبل حوالي سنتين بائعا متجوال للحلويات أمام ( تعمل أمه خادمة في البيوتعاما يتيم األب و 31)هللا  يتذكر عبد

 :يقولو ،قل للعمل مع أحد الميكانكييننتثم ا ،أبواب المدارس

ال تعود إال بعد الغروب بقليل، ل، في البيت تقوم بتحضير األكل وتنظف البيوت، وولدت يتيما، و كانت أمي هي الكل في الك -

 لزمن صعب، والعلمتني والدتي أن الحصول على كسرة خبز في هذا اانقطعت عنه مبكرا، وع متابعة تعليمي، فقد يلن أستط

حسب والدتي نفسها، فهو مرحلة عابرة، فوقع اختياري على حتني في البداية ببيع الحلويات والصبر، نصيأتي إال بالجهد و

الراحة، شيء يقتضي مني التضحية بالوقت و هوو حرفة ميكانيكي ألنها حرفة مطلوبة، وأنا اآلن بصدد تعلم أبجدية العمل،

ل كلك لشهر أو شهرين بدال من نهاية أحيانا أخرى يؤجل ذأحيانا نصفه، و الذي وعدني به، يدفع لي المبلغ أحيانا( الْمَعلَّمْ )ـف

بعض السيارات، التي تعادل وزني وأغسل وأنظف الكاراج، أحمل أجزاء أشتغل بحماس و .أسبوع كما اتفقنا على ذلك

ي، أما الغياب بمبرر كالمرض فال يسمح غيابي عن العمل بدون مبرر يعني خصم مكافأة اليوم من مرتبوأساعده بدون ملل، و

نصف تقريبا لتناول مع توقف ساعة و ،أعمل من السابعة صباحا إلى الثامنة مساء .بأكثر من يوم في أقصى الحاالتلي 

 .لكني مصر على تعلم حرفة ميكانيكي ألساعد أمي في أعباء الحياة .مزاجيتهوأتحمل غضبه و ، ال أعرف توقفا"السندويتش"

 

 :الثانيةة الحال

  :أحد أصدقائه في الحيمن هذه شهادة لتلميذ سابق استقاها 

توفيت والدتي في سن . إال أني انقطعت عنها مبكرا دون أن أتجاوز مرحلة التعليم االبتدائي ،رغم أني كنت أحب الدراسة

 .وال إلى قسوة الوالد الموجودة ،دلن يصل إلى حنان األم المفقو الرابعة، تزوج أبي امرأة أخرى، حاولت منحي الحنان، لكنه

المال في أغلب و. ثالثة نمع زوجته، مشاداة لم يسلم منها حتى إخوتي البنات البالغ عددهان أبي في مشاداة ال تنتهي معي وك

دأ شيئا فيئا ببدأت أحس أنه يكرهنا، و. ات اليدالكتب بدعوى قلة ذفهو يرفض شراء المالبس و. اعاألحيان هو سبب هذا النز

 .فتعذر بالتالي فهمي للدروس مما دفعني إلى الخروج من المدرسة ،تركيزي يقل

عرضت ت .فكرت في االشتغال بالمقاهي. الوحدة بين أهليجدت الضياع مع اإلحساس بالغربة وخارج أسوار المدرسة و

 .سديةالقسوة من أرباب الشغل الذين ال يتوانون في تكليفي بمهام تفوق قدراتي الجلالستغالل و

 ...لم ترضني هذه التصرفات. يعتدون عليهمسبيل المارة و رضونتعأصدقاء يتعاطون المخدرات بدأوا يتعرفت على 

 .تقديم يد العون لهوختم هذا الطفل حديثه لصديقه بتوجيه نداء إلى المجتمع من أجل إنقاذه 

 http://www.geocities.com/hadrmadrassi/shahadat.htm :المرجع 

 

 ب الهدر المدرسيأسبا

 :األسباب الذاتية  

 .اهتراء البنية التحتية للمدارس وغياب الوسائل البيداغوجية والديداكتيكية -      

 .عدم مواظبة المدرسين وكثرة التغيبات، خاصة في العالم القروي -      

 .عدم تعميم التعليم األولي وخاصة بالوسط القروي -      
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 .يل وما ينتج عنه من فشل في الدراسةصعوبة التحص -      

 .سوء العالقة بين المدرس والتلميذ -      

 .ضعف تفعيل الحياة المدرسية -      

 

 :األسباب الموضوعية 

 : بعد المدارس عن سكنى التالميذ -    

 .كلم بالنسبة للتعليم االبتدائي 1أكثر من *           

 .للتعليم الثانوي اإلعدادي كلم بالنسبة 31أكثر من *           

 .ساعات يوميا في الذهاب واإلياب إلى المدرسة 1األمر الذي يجعل التلميذ يقضي أكثر من           

 . ضعف الدخل المادي لألسرة  -   

 .عزلة الدواوير بسبب ضعف البنية التحتية والمواصالت  -   

 .تشغيل األطفال -   

 أمية اآلباء واألمهات -   

 ...المشاكل العائلية كالطالق ، موت أحد الوالدين، -  

 .الوضع الصحي للطفل -  

 .الزواج المبكر عند البنات، خاصة بالوسط القروي - 

 -       ......... 

 
 .8112الملتقى الوطني األول حول الهدر المدرسي فبراير : المرجع 
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 2-التشخيـــص: اجراءاته وصيغه

لتشخيص وضعية المؤسسة والتعلمالبطاقة التوجيهية   

(االستئناس بالبطاقة في تنظيم ورشات التأطير)   

 
 

 1 - األهداف

 
تحديد كيفية تشخيص الهدر المدرسي على المستوى المحلي    من ن والمشاركاتيالمشارك تمكن*    

 
المهددين باالنقطاع عن الدراسة أو الذين لم يعيدوا تسجيل  التالميذ أدوات رصد  كيفية تحديد تعرف*  

.عداديإلا الثانوي أنفسهم في السنة األولى من  
 

على تحديد معايير مناسبة وفعالة  لتصنيف التالميذ المهددين باالنقطاع عن الدراسة ،مع تحديد األسباب  القدرة*  
.و الخارجية  ،سواء الداخلية أ   
  

 

 2 - مصادر العمل ووثائقه 

 
.تجارب وخبرات المشاركين والمشاركات في مجال الهدر المدرسي*   
.اإلستئناس ببعض أدوات التشخيص التي تم إعدادها ضمن بعض التجارب *   
مفهوم التشخيص ، أدوات التشخيص مرفقة بأمثلة ،مقتضيات جمع المعطيات : وثائق وأدوات التشخيص * 

.ومعالجتها  

  3 - األنشطة وسير االنجاز 

 
ماهو التشخيص؟ : الكتشاف كفايات المشاركين والمشاركات للقيام بعملية التشخيص العمل  في مجموعات* 

مامكونات األداة؟ كيف تستعمل األداة لتشخيص ظاهرة الهدر المدرسي ؟ ماهي المعايير المناسبة لتصنيف التالميذ 
كيف تتم معلجة المعطيات لتحديد األولويات قصد صياغة مشروع للحد من المهددين باالنقطاع عن الدراسة ؟ 

.ظاهرة الهدر المدرسي  
. تصوغ كل مجموعة نتائج أجوبة أعضائها بكيفية تشاركية  *   

.المتعلقة بعملية التشخيصتقاسم النتائج ومناقشتها الستخالص العناصر  *  

 

 4 – التقويم
ثمار نتائجه الستخالص الحاجات وتحديد االولويات في مجال الهدر التثبت من وضوح مفهوم التشخيص واست 

 المدرسي
.استثمار اقتراحات المشاركين والمشاركات في اثراء وتحسين أعمال الورشة   
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2:الوثيقة رقم   

استثمار الوثيقة من أجل تحديد مفهوم التشخيص وإعداد أدوات مناسبة للتشخيص: المطلوب    

دواته وأهدافهأ: التشخيص   

.لتشخيص عبارة عن رصد للوضعية الحالية ومقارنة ما ينبغي أن يكون بما هو كائن فعليا لتحديد الحاجات واألولويات ا  * 

:وتتمثل الخطوات المنهجية الجراء عملية التشخيص فيما يلي   

(األمر يتعلق بالهدر المدرسي وعالقته بمؤشرات المردودية) تحديد موضوع التشخيص*   

(مستقبليمنظور )تحديد مواصفات المؤسسة والتعلم المنشوديين : أهداف عملية التشخيص *   

.وذلك من أجل استخالص الحاجات وتحديد األولويات لبلورة مشروع للحد من ظاهرة الهدر المدرسي   

الستعمالها في تحديد الفارق بين الوضعية الحالية والوضعية المنشودة  واتصياغة أد*    

ع المعطيات جم*    

تحليل ومعالجة المعطيات وتحديد األولويات*   

.صياغة مشروع محاربة الهدر المدرسي انطالقا من الحاجات التي تم رصدها*   

 

الحصول على معلومات تمكن من اقتراح نوع المشروع المناسب، وحفز األساتذة ومختلف الشركاء وتعبئتهم ألجل : للتشخيص هدفان متكامالن  

ومن أجل ذلك تقوم خلية اليقظة في بداية كل موسم دراسي بعملية تشخيصية لحاالت التعثر الدراسي . في المشروع وتقديم الدعم المطلوب المشاركة

ثقافي، والوسط العائلي للتلميذ، والمؤسسة المدرسية، والمناهج والمحتويات -المالحظة، ولألوساط المؤثرة في تلك الحاالت، كالمحيط السوسيو

ولذلك فإن التشخيص . داغوجية والمكتسبات المعرفية للتالميذ، وذلك بغية تدارك الفشل الدراسي قبل حدوثه بدعم التالميذ الذين يعرفون تعثرا دراسياالبي

.المراد إنجازه يضع خلية اليقظة أمام مشكل يكون المشروع بمثابة جواب مؤقت لحله  

:ويشمل هذا التشخيص المتغيرات التالية   

 والتحصيل الدراسي   ؛ المؤسسة من حيث نسب االنقطاع والتكرار وضعية 

  المستهدفةالفئات  . 

 دليل اإلجراءات التنظيمية لتدبير البرنامج الوطني للحد من االنقطاع المدرسي بالتعليم االبتدائي : جع االمر

 8112مرجعي ، أبريل    مشروع المؤسسة لتفعيل الحياة المدرسية وتحسين جودة التعلم ، دليل            
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3:الوثيقة رقم   

خطة عمل اإلجراءات العملية لتشخيص الحاجات وصياغة استثمار الوثيقة من أجل تحديد  : المطلوب  

 

خطة عملاالجراءات العملية لتشخيص الحاجات وصياغة   -  

 -1- يعمل المدير)ة( على جمع معطيات أساسية حول المؤسسة، مثل

 

 
سام والمستوياتعدد األق  

 
 عدد المدرسين 

 
 عدد التالميذ

 ذ إ ذ إ

     

 

 

 
اتيالحاج  

 
 نقط الضعف

 
 نقط القوة

 
مؤشرات ال  

    
نسبة التكرار حسب 

 المستوى الدراسي
 نسبة االنقطاع   

نسبة النجاح في السنة    
 السادسة

نسبة االلتحاق بالثانوي    
 االعدادي

   ... 

 

 

 2- يعقد المدير)ة( اجتماعا تمهيديا بحضور مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتربية والتكوين على المستوى المحلي

جمعية أمهات وأباء وأولياء التالميذ -   

مدرسون ومفتشون -   

منتخبون محليون -  

جمعيات المجتمع المحلي -  

ممثلو التالميذ و التلميذات -  

تماع   فكرة مشروع محاربة الهدر المدرسي كآلية من آليات تحسين جودة الخدمات التربوية بالمؤسسة خالل االج( ة()يطرح المدير  -2-1 

.والرفع من المردودية ويقدم المعطيات التي تم تهييئها من قبل  

 

بشكل دقيق خالل يتم استخراج أفكار أولية حول مشكلة الهدر المدرسي والصعوبات التي تعيشها المدرسة والتي سيتم التأكد منها  2-2

.عملية التشخيص  
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 3 صياغة توجهات خطة العمل

.اعتمادا على التحليل والتشخيص من أجل االجابة عن المشكالت المحددة والحاجات المعبر عنها  

ب في ،وأن تستجي ، منسجمة مع األولويات الوطنية والجهويةلخطة عمليجب أن تكون محاور هاته التوجهات التي ستشكل الحقا أهدافا *   

.على المستوى المحلي نفس الوقت للحاجات واالنتظارات  

  

محضر يوقع عليه أعضاء كما يجب أن تدون في . خطة العمل  يجب على مجلس التدبير أن يناقش ويقرر ويوثق محاور توجهات* 

.ةمستقبليال الخطةالجتماعات مخصصة لتدقيق  مواردأن يدعو  أشخاصا ( ة)مدير لليمكن  و.المجلس   

 

يتم تدوين نتائج عملية التحليل والتشخيص في ملف يلخص تحليل الوضعية ،والتعبير عن الحاجات ، واإلشكالية ، والدواعي واألسباب  

ويجب أن تفضي محاور التوجهات الى تحديد مجاالت األنشطة المتوقعة، وطرائق التنفيذ ، والموارد .لورة خطة عملالتي تبرر ب

.العدة المرتقبة للتتبع والتقويمالضرورية ، و  

 

2002مشروع المؤسسة لتفعيل الحياة المدرسية وتحسين جودة التعلم ، دليل مرجعي ، أبريل   : المرجع  
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4:الوثيقة   

،مع تحديد األسباب ، ثيقة من أجل تعرف كيفية تحديد األطفال المهددين باالنقطاع عن الدراسةاستثمار الو: المطلوب   

.سواء الداخلية أو الخارجية عن النظام التعليمي  

 

 

 

 التنظيمية لتدبير البرنامج الوطني للحد من االنقطاع المدرسي بالتعليم االبتدائي دليل اإلجراءات : المرجع 

 المواصفات العوامل

 
الفتاة معرضة لالنقطاع أكثر من الذكر؛: الجنس  
حضريأطفال الوسط القروي أكثر عرضة لالنقطاع  من الوسط ال: الوسط  

 الفردية والنفسية

:ضعف الثقة بالذات   

  ةينمي الشعور بعدم القدرة على المواكب 
   اإلحساس المفرط والزائد بأنه غير مرغوب فيه من طرف األسرة واألستاذ والتالميذ 
  الميل إلى أصدقاء لهم نفس المواصفات 

 عالقات متوترة مع الراشدين ومع األساتذة

سة، إلى المدرسين والى التعلم والتعليمنظرة سلبية إلى المدر  

 غير مبالين بنقط المراقبة المستمرة 

:سلوكية تاضطرا با  

 عدم احترام القانون الداخلي للمدرسة والفصل الدراسي؛ 

 اعتداءات جسدية وكالمية ؛ 
 ،عدم القدرة على التحكم في الذات 

 ،انزوائية، الحزن، عدم القدرة على التحرر، االتكالية 

 خوف من األشخاص الجدد ومن الوضعيات الجديدة ال. 

 المدرسية

المستوياتتكراركثرة   

الغيابكثرة   

المعدل السنوي للسنة الفارطةتقييم   

االستفادة من التعليم األولي عدم  

صعوبات في الفهمال  

مسايرة الدروسفي صعوبات ال  

في مادة الرياضياتضعيف معدل   

العربيةفي مادة  ضعيف معدل  

الفرنسية  في مادة ضعيف معدل   

 صعوبة في القراءة

 صعوبة في التعبير

 صعوبة في الكتابة

 ضعف انخراط التلميذ في األنشطة الموازية وداخل القسم وإنجاز التمارين

 الشعور بان المدرسة والفصل الدراسي غير منظم وال يلبي حاجياته

لمدرسةالشعور بالملل داخل الفصل وا  

 نظرة سلبية لألستاذ عن التلميذ

تجاوب ومسايرة للمقرر الدراسيعدم   

 األسرية

 اشتغال التلميذ

 ظروف السكن

 حجم األسرة

 بعد المدرسة عن مقر السكنى

 انفصال األبوين

 ضعف المستوى التعليمي لألبوين

للعائلةالوضعية االقتصادية   
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 -3-  التدخل

لتحديد طبيعة الحلول وأدوار المتدخلينالبطاقة التوجيهية   

(االستئناس بالبطاقة في تنظيم ورشات التأطير)   

 
 

 1 - األهداف

 
ب الهدر المدرسي التأثير على نس إلى لتدخل فيهاااألولوية التي يؤدي من تحديد المناطق ذات  ن والمشاركاتيالمشاركتمكن *  

؛اإلعدادي وعملية االلتحاق الثانوي   
    

 
. المؤسسةمن تحديد طبيعة الحلول والمقاييس الواجب تطبيقها على مستوى التمكن *     

 
.تعليميةالمؤسسة المدرسي أو الحوض بال تحديد الحلول الخاصة على  القدرة*    

(.      ...، خاليا اليقظةدور مجالس التدبير)من تحديد الشراكات الواجب تفعيلها  التمكن*   
 

 2 - مصادر العمل ووثائقه 

 
.المدرسي للهدر التصدي تجارب وخبرات المشاركين والمشاركات في مجال*   
تائج منتظرة يتم اعتمادها في تخطيط مشروع نتائج التشخيص والحاجات واألولويات المترجمة إلى أهداف أو نحصيلة و ،المرجعيات* 

. المدرسي للهدر التصدي  

  3 - األنشطة وسير االنجاز 

 
طبيعة الحلول المقترحة ، األعمال واألنشطة المبرمجة لتحقيق األهداف،أدوار مختلف المتدخلين ،  قصد تحديدعمل في مجموعات ال* 

.رية ، خطة التتبع والتقويمالشركاء ونوعية مساهمتهم، الموارد والوسائل الضرو  
. تصوغ كل مجموعة نتائج أجوبة أعضائها بكيفية تشاركية  *   

.المتعلقة بعملية التشخيصتقاسم النتائج ومناقشتها الستخالص العناصر  *  
 

 4 – التقويم

ي ؛ومدى تطابقها مع المقاييس المحددة على الصعيدين الجهوي واإلقليمطبيعة الحلول ح التثبت من وضو *   
؛ النتائج الستخالص  دور المتدخلين في مجال الهدر المدرسياستثمار *   
...ات في اثراء وتحسين أعمال الورشة استثمار اقتراحات المشاركين والمشارك*     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5: الوثيقة   

المدرسي للهدر التصدياستثمار الوثيقة بهدف تحديد المبادئ األساسية لنجاح برنامج   
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ئ األساسية لنجاح البرنامجالمباد   

 التدخل المبكر؛ 

 مع مراعاة االختالفات الفردية؛ )*( معرفة حاجيات التالميذ المهددين باالنقطاع 

 التدخل المندمج: 
o  ؛(في مجموعات أو فرادى)على مستوى التلميذ 
o على مستوى األسرة؛ 
o على مستوى الفصل الدراسي من حيث التعامل والسلوكات؛ 
o تهيئ األجواء المالئمة إلنجاح عمليات التدخل  على مستوى

 .الوقائية

 التدخل من اجل المعالجة الحاالت؛ 

 تقييم وتقويم التدخالت. 
 

 

 

والمساعدة في نجاح التدخالت الوقائية " باألجواء المدرسية" بعض العوامل المتعلقة   

 وجود خلية اليقظة يقظة ونشيطة من خالل برنامجها السنوي؛ 

 أساتذة مدربون ومكونون في مجال الدعم التربوي؛ 

 باستمرار؛ تتقييم وتقويم التدخال 

 تجديد باستمرار والطرائق محتويات الدعم؛ 
 عوامل اخرى تساعد على الرقع من مردودية ونجاعة التدخالت الوقائية

  كثافة االنشطة الموازية وإشراك التالميذ في إعدادها وتنفيذها 

 متنوعة وآليات التدحل مناسبة محتويات 

  وضع قانون داخلي للمؤسسة وميثاق التعامل داخل الفصل 

 تحديد انتظارات االساتدة من التالميذ من حيث التعامل والسلوكات 

 التواصل والتحاور مع التالميذ وآباءهم 

 تشخيص وضعية المؤسسة من حيث نسب االنقطاع والتكرار؛

 سسة والتي تساهم في االنقطاع المدرسي ونقط القوة المساهمة في نجاح تحديد نقط ضعف المؤ
 التالميذ

.  من هنا يأتي دور خلية اليقظة باعتبارها آلية متخصصة في الحد من االنقطاع المدرسي            

.كما هو معرف في الوثيقة الخاصة بتحديد المفهوم )*(     

 

 
 

 لتدبير البرنامج الوطني للحد من االنقطاع المدرسي بالتعليم االبتدائي دليل اإلجراءات التنظيمية : المرجع 
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5:الوثيقة   

استثمار الوثيقة من أجل تحديد طبيعة الحلول الخاصة والعامة لمحاربة الهدر المدرسي: المطلوب   

 

 خريطة الدعم التربوي وترابطاتها

 

 المؤسسة التعليمية

"لجنة اليقظة"  

 

  

 النيابة اإلقليمية

"اللجنة اإلقليمية"  

 

إعداد وتهييء البرنامج العملي  -

 السنوي للدعم التربوي

  

دراسة برامج المؤسسات التعليمية  -

 في مجال الدعم التربوي

إعداد وتهييء البرنامج العملي  -

السنوي اإلقليمي في مجال الدعم 

 التربوي

   

   

ممشروع الخريطة اإلقليمية للدع  

 األكاديمية الجهوية 

للتربية والتكوين   

"اللجنة الجهوية"   

 

   

 

       

 

ة                       آلية المواكب      

م                       والتقوي          

  

دراسة برامج النيابات      في -   

 مجال الدعم التربوي

 

  

د البرنامج العملي السنوي إعدا -

 الجهوي

 

   

 مشروع الخريطة الجهوية للدعم 
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وتعديالت توجيهات  

تعليماتو  

 

 اإلدارة المركزية

"اللجنة المركزية"   

 

اعداد البرنامج الوطني العملي 

 السنوي

 بناء على مخططات جهوية

 

 

 

راءات التنظيمية لتدبير البرنامج الوطني للحد من االنقطاع المدرسي بالتعليم االبتدائياإلج دليل : المرجع   

 

 

 

 

المدرسي الهدرللحد من  خطة عمل محلية  

تحيد مواصفات التالميذ المهددين باالنقطاع 

 المدرسي

 تشخيص وضعية المدرسة

االنقطاعإعداد مشاريع لدعم التالميذ المهددين ب  

 مشروع الدعم النفسي

 

 مشروع الدعم البيداغوجي مشروع الدعم االجتماعي

الوقوف على نقط ضعف  تفييئ التالميذ حسب الصعوبات

 ومكامن القوة بالمدرسة
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6:الوثيقة   

استثمار الوثيقة من أجل تحديد مجاالت التدخل وأدوار الشركاء: المطلوب   

 

 أصناف الدعم التربوي

الدعم البيداغوجي-1  

 :التنظيم الزماني والمكاني لحصص الدعم البيداغوجي

  ضبط التالميذ الذين يظهرون بوادر لالنقطاع عن الدراسة أو التكرار، وتشخيص تعثراتهم بهدف تحديد التدخل

 المناسب في مجال الدعم البيداغوجي؛

  تحديد عدد المستفيدين من الدعم البيداغوجي حسب المستوى، وتعطى األولوية للمستويات التي تعرف أعلى

 ، وللتالميذ األكثر تعثرا نسب االنقطاع والتكرار بالمؤسسة

  كلما كان ذلك ممكنا ؛( 11)تفييء عدد المستفيدين إلى مجموعات مع احترام الحد األدنى للمجموعة 

  كلما كان ذلك  22و 11إحداث أقسام الدعم البيداغوجي شريطة أن يكون عدد المستفيدين بالقسم محصورا بين

الوسط الحضري أو شبه الحضري أو بالوسط القروي عندما ممكنا، ويمكن اللجوء إلى إحداث أقسام مشتركة ب

 :تكون أعداد المستفيدين ضئيلة، على أن تحترم المقاييس التالية

o  20إشراك مستويين متجانسين من حيث البرامج التعليمية شريطة أال يتعدى مجموع التالميذ بهما معا 

 مستفيدا؛

o اختيار التوقيت المالئم لعملية الدعم التربوي. 

   انتقاء األساتذة الذين ستوكل إليهم مهمة الدعم البيداغوجي حسب السلوك والمواظبة والجدية في العمل

 والتجربة 

  تحديد الحجرات الالزمة للقيام بعملية الدعم ؛ 

 تحديد الحصص الزمنية المالئمة للعملية؛ 

  عمعملية الد اختيار التوزيع الزمني المالئم لألنشطة المراد القيام بها في 

 2- الدعم االجتماعي

 . الدعم االجتماعي لفائدة التالميذ في وضعية صعبة

:الفئات المستهدفة  

ضبط التالميذ الذين يظهرون حيث يتم  ترتكز المنهجية المعتمدة في هذا الشأن على تحديد المجاالت التي تستدعي تدخال

االجتماعية  هؤالء وضعياتيتم تشخيص ، ويوالمحتاجين لدعم اجتماع بوادر لالنقطاع عن الدراسة أو التكرار

.واالقتصادية وحصر مشاكلهم بهدف تحديد التدخل المناسب في مجال الدعم االجتماعي  
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:أصناف الدعم االجتماعي -  

 ؛اللوازم المدرسية لألطفال المعوزين 

 ؛التطبيب 

 األنشطة الترفيهية والسياحية؛ 

 ؛النقل المدرسي 

 اإلطعام المدرسي. 

:نالمتدخلو     

 اآلكاديميات والنيابات؛ 

 الجماعات المحلية ؛ 

  ؛فعاليات المجتمع المدني 

 ؛المحسنون 

 المنظمات الدولية؛ 

 المنظمات الحكومية وغير الحكومية. 

 

 3- الدعم النفسي

، واإلنصات إليهم وإعطاءهم إمكانية التعبير عن همومهم ومشاكلهم وانشغاالتهم مإن تأطير التالميذ نفسيا والتحاور معه

.وإجماال الصعوبات التي تعترض تمدرسهم، يتطلب إحداث مراكز لإلنصات والتواصل بمؤسسات التعليم االبتدائي  

 أهداف مراكز اإلنصات والتواصل: 

 تقديم الدعم النفسي والبسيكولوجي للتالميذ ؛ 

 لها؛ ، وإيجاد حلولواالجتماعية تشخيص التعثرات التي يشكو منها التالميذ ذات الجذور النفسية 

 المساهمة في الحد من ظاهرة االنقطاع عن الدراسة. 

 لمبادئ التي تقوم عليها مراكز اإلنصات والتواصلا: 

 الشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ومع األطباء والمختصين في مجال  :الشراكة

 ....اإلنصات والتحاور والتواصل

 ي وضع برامجه وتتبع تنفيذها؛إشراك التالميذ في تسيير المرصد وف :اإلشراك 

 اعتماد مبدأ السرية التامة لما يروج داخل المرصد؛ :السرية 

 ع كأداة فعالة لنجاح مهمة المرصداعتماد الصدق واإلقنا: الصدق 
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 خالل جلسات اإلنصات والتحاور  اعتماد األساليب العلمية :العلمية 

 آليات عمل مراكز اإلنصات والتواصل: 

  قاش حول محاور معينة تتخذ شكل تنظيم حلقات للن: 

o  عروض ومحاضرات تقدم من طرف خبراء متطوعين كأفراد أو ينتسبون إلى قطاعات حكومية

 أو غير حكومية؛

o  عرض أشرطة من طرف مختصين وفتح نقاش حر وبناء ومقنع حول ظواهر تهدد حياة

 .التالميذ

 اإلنصات والتحاور الجماعي بين التالميذ؛ 

 اإلنصات المنفرد؛ 

 استطالعات الرأي؛ 

   شعر -خواطر –نصوص مسرحية  –قصة ) اإلنصات غير المباشر من خالل إنتاجات أدبية- 

أو رسائل عادية أو إلكترونية توجه إلى ....( أغاني  ؛ على أساس منحهن حرية في التعبير 

 المرصد؛

 الجلسات السيكولوجية الجماعية أو المنفردة. 

 المتدخلون: 

 ثين في علم النفس؛أطباء وأساتذة باح 

 باحثون في علم النفس االجتماعي؛ 

 مرشدون اجتماعيون؛ 

  األساتذة وأطر اإلدارة التربوية؛ 

 مستشار في التوجيه التربوي؛ 

 آباء وأولياء التالميذ؛ 

 مرشدون في الشؤون القانونية. 
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 -  خطة العمل

لتحديد خطة عملالبطاقة التوجيهية   

(تنظيم ورشات التأطيراالستئناس بالبطاقة في )   

 
 

 1 - األهداف

 
خطة عمل للحد من هذه الظاهرة على مستوى المؤسسة إعدادمن  ن والمشاركاتيالمشارك تمكن *    

 

 2 - مصادر العمل ووثائقه 

 
.تجارب وخبرات المشاركين والمشاركات في مجال الهدر المدرسي*   
يات محاربة الهدر المدرسيالوثائق المقترحة لالستثمار في تخطيط و تنظيم عمل*   

  3 - األنشطة وسير االنجاز 

 
تدارس الوثائق الستثمارها  في تخطيط وبرمجة وتنظيم االنجاز العملي لمشروع : عمل في مجموعات * 

. محاربة الهدر المدرسي على مستوى المؤسسة التعليمية  
. تصوغ كل مجموعة نتائج أجوبة أعضائها بكيفية تشاركية  *   
.المتعلقة بخطة العمل النتائج ومناقشتها الستخالص العناصر تقاسم   
 

 4 – التقويم

.الخروج بمخطط النجاز خطة عمل حول الهدر المدرسي وتنفيذها في المؤسسة   
.استثمار اقتراحات المشاركين والمشاركات في اثراء وتحسين أعمال الورشة   
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  7:الوثيقة 

ر الوثيقة لتحديد خطة عمل للحد من ظاهرة الهدر المدرسي على مستوى المؤسسةاستثما: المطلوب   

 

(بطاقة لالستئناس ) وضع خطة العمل                                         

 
 المؤشرات

 
فريق 

 االنجاز

 
 المتدخلون

 
 فترة

 االنجاز

  
موارد االنجاز 

 ووسائله

 
الفئات 

 المستفيدة
 

 
األنشطة 
 والعمليات

األهداف 
والنتائج 
 المنتظرة

 
 المجال

      
 

الدعم البيداغوجي -1    

 

      
 

الدعم االجتماعي -2    

      
 

الدعم النفسي -3    

      
 

  2- ........  

 

الجدولة الزمنية لإلنجاز                   

 

 
 المنسق

 
 فريق االنجاز

 

(، أسابيع الشهر1،2،3،4)  يومية االنجاز      
 
 

مجالال ....شهر  ....شهر  ....شهر  .....شهر  .....شهر   

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
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 - التتبع والتقويم

للتتبع والتقويمالبطاقة التوجيهية   

(تئناس بالبطاقة في تنظيم ورشات التأطيراالس)   

 
 

 1 - األهداف

 
استثمار وثائق العمل حسب الحاجة لتحسين تدبير تتبع وتقويم مشروع  من ن والمشاركاتيالمشارك تمكن*  

.محاربة الهدر المدرسي وتوثيق منجزاته    

 

 2 - مصادر العمل ووثائقه 

 
.ل الهدر المدرسيتجارب وخبرات المشاركين والمشاركات في مجا *  

.وثائق وأدوات للتتبع والتقويم*    

  3 - األنشطة وسير االنجاز 

 
.استهالل حول التتبع والتقويم وأهدافه -:عمل في مجموعات *   

تدارس استثمار األدوات المقترحة في التتبع والتقويم واقتراح أدوات معدلة حسب  -     
.الحاجة       

.  ة واألدوات التي يعتزم الفريق اعتمادها في التتبع والتقويمالمنهجي: مناقشة وتركيب  -     
. تصوغ كل مجموعة نتائج أجوبة أعضائها بكيفية تشاركية  *   
.المتعلقة بعملية التشخيصتقاسم النتائج ومناقشتها الستخالص العناصر  *  

 

 4 – التقويم
المناسبة لتدبير عمليات التتبع والتقويم بكيفية تتيح  التثبت من توصل الفريق الى تحديد المبادئ التوجيهية واالدوات 

.تقويم مدى تحقق األهداف واتخاذ قرارات الدعم والتصويب في ضوء ذلك  
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8: الوثيقة   
االستئناس بالوثيقة لوضع خطة التتبع والتقويم التي يراها الفريق مناسبة لمشروع محاربة الهدر : المطلوب

 المدرسي 

 

 :الفعالية  –تتبع تحقق األهداف 

 يجب قياس و تتبع مؤشرات تحقيق أهداف المشروع ،  خطة العملموازاة مع تتبع نتائج عمليات 
 .و التي يجب أن تبين على لوحة القيادة

 :مثال 
 (. %xب)التقليص من نسبة الرسوب * 
 (.%xب)الرفع من نسبة النجاح في االمتحان * 
 (.%xب)ة الغياب عن الدروسالتقليل من نسب* 
 .معدل النقط المحصل عليها بالقراءة( %x)الرفع بنسبة * 
 

نظام تجميع المعطيات و مؤشرات قياس درجة تحقق األهداف موازاة مع ل أهمية بالغة من الضروري إعطاء
 . قياس النتائج

 :المؤشرات التالية نقيسمثال 
 نسبة التكرار بكل قسم * 
 في االختبار نسبة النجاح* 
 نسبة اإلدماج في العمل بالنسبة للمنقطعين عن الدراسة * 
 نسبة الغياب و تغييراته* 
 نسبة النقط المحصل عليها * 

 :نالحظ أن هناك تباين في الفترات الزمنية التي يمكن فيها قياس كل مؤشر بحيث تقاس
 سنويا  .........................نسبة التكرار* 
 سنويا ......النجاح في االمتحان نسبة* 
 يوميا بناء على نظام دقيق يتم وضعه لهذا الغرض ..........نسبة التغيبات يمكن قياسها* 
 على األقل كل دورة بكل قسم..................نقطالنسبة أو معدل * 
لك اعتمادا على الوضعية أو ذو ،قياس المؤشرات و وضعه على لوحة القيادة رزنامةيمكن بناء  ، و بصفة عامة  

           .الحالة المراد قياسها و حسب المعلومات المتوفرة و حسب فرصة و إمكانية اتخاذ القرارات
 .لهدر المدرسي للتصدي ل خطة العمليعتبر قياس درجة تحقق األهداف المرسومة بمثابة قياس لفعالية 

 المشروع لكيكقاعدة للنقاش خالل االجتماع المخصص لتتبع  اتخاذ المؤشرات المثبتة في لوحة القيادةيمكن  
آلباء في حالة الغياب ا تجند: مثال)لمساهمة أكثروا فيهاتكون حافزا للفاعلين الداخليين والخارجيين على االنخراط 

      (.المتكرر ألبنائهم
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 خطة العملتقويم مشروع 

 نهايته،خالل اإلنجاز أو في ...لخطة العملوالموضوعية  ةالمنظمالتقويم عملية تهدف إلى المراقبة " 

 ..."اأهدافه ، ونجاعةاوتأثيره ،افعاليتهبحيث يمكن تحديد 

يصبح التقويم ضروريا عندما يالقي و. التتبع  عمليةضمن  خطة العمليدخل التقويم خالل إنجاز     

 .غلب عليهاالت  صعوبات يعجز كل الفاعلين داخل المؤسسة خطة العملإنجاز 

بحيث تمكن من   ،وغالبا ما تجد عملية التقويم مكانها عند المرحلة النهائية من إنجاز المشروع     

 :الحكم عــلى

 ةمالئم تكان الخطةهل  .امع رهاناته ابمقارنة أهدافه خطة العملتقاس مالءمة : الموافقة/المالءمة 

الرفع من فعالية المؤسسة كما حدده الميثاق  رسي ولهدر المدبالتصدي ل لتحقيق الهدف العام المتعلق

 الوطني للتربية والتكوين؟

تلك و الخطةمن خالل  المراد إنجازها عملياتما بين الوالتناغم نتساءل عن مدى الترابط : ناسقالت

عن مدى ترابط كما نتساءل  ،أخرى أو شركاء متدخلين في نفس المحيطمن طرف جهات  المنجزة

المخصصة والوسائل  دين المد، وكذلك بمقارنة مع األهداف كذا العملياتو هاما بين اف فياألهدوتناغم 

 (.مالية بشرية، مادية،) المرصودة

 .قد تم فعال إنجازها الخطةكل األعمال المسطرة والمستهدفة من  تأكد من أنهي ال :مصداقيةال

 .األهداف المسطرةمع  عليها مقارنةتقاس النتائج المحصل : النجاعة/الفعالية 

 :تقاس بمقارنة النتائج المحصل عليها مقارنة بالوسائل المرصودة والمستعملة:  النفاذية/الفعالية 

؟ هل تستمركيف يمكن المحافظة علي النتائج التي تم تحقيقها؟ هل يمكن أن : الدوام/قابلية االستمرار

 ؟ الخطة نجاح لضمان مصادر التمويلالمنظومة المستعملة يمكن أن تدوم؟ 

تحسين مؤشرات التمدرس المراد  الخطةهل يمكن تعميم النتائج المحصل عليها ؟ هل استطاع : ثراأل

تحقيقها ؟ هل استطاع إدماج كل الفاعلين في المؤسسة؟هل كانت له نتائج غير متوقعة؟هل كان الوسيلة 

 راقبة استراتيجية للمرامييمثل م الخطةإن قياس أثر   ؟ األنجع للوصول إلى النتائج المتوخاة
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