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   تعریف التأخر الدراسي_ 1

المستوى المتوسط  نسبة التحصیل الدراسي للتلمیذ دون یشیر التأخر الدراسي إلى انخفاض أو تدني      
یتعلق  یتعلق بالتلمیذ نفسه ،ومنها ما دراسیة أو أكثر ،نتیجة ألسباب متنوعة ومتعددة ،منها ما لمادة

لدیهم من  أكثر رغم ما والدراسیة والسیاسیة ویتكرر رسوب المتأخرین لمرة أو واالجتماعیةبالبیئة األسریة ، 
یوسف دیأب عواد .(قدرات نؤهلهم للوصول إلى مستوى تحصیلي دراسي یناسب عمرهم الزمني 

  ).35ص2006،

لدیها  ففي هذا التعریف یتبین أن التأخر الدراسي هو انخفاض التحصیل الدراسي للتلمیذ رغم ما     
من قدرات تمكنه من تحقیق تحصیل دراسي اكبر وذلك یعود ألسباب تتعلق باآلسرة، المجتمع، ) التلمیذ(

  .المدرسة والسیاسة

فالتأخر الدراسي یتضمن ضعف التحصیل وانخفاض نسبة التحصیل دون المستوى العادي، وقد      
نقص : رتبط بأعراض معرفیة مثلالمواد، وی إحدىیكون تأخرا دراسیا عاما في كل المواد أو خاصا في 

  ).2009.محمد جاسم لعبیدي .(الذكاء أو الضعف العقلي

یبین إن التأخر الدراسي یكون على شكلین، عام یشمل جمیع المواد آو خاص بمادة دراسیة فقط  وهذا    
  ومن أعراضه نقص الذكاء لدى التلمیذ أو تمیزه بالضعف العقلي

ال یمكن مالحظة مباشرة  ضيتكوین فر  أنه التأخر الدراسي على).1980(ویعرف طلعت عبد الرحیم     
نما یمكن إن یستدل علیه عن طریق أثاره ونتائجه المترتبة علیه، وهو تكوین فر  ٕ ألنه یساعد على  ضوا

).                                                                                         97ص1980طلعت عبد الرحیم(تفسیر الوقائع المالحظة أو السلوك الظاهر 
نما النتائج حفهو یقصد بهذا أن التأخر الدراسي هو متغیر فرضي كامن ال یمكن مالحظة في ال ٕ ال وا

  .المترتبة عنه هي التي تدل علیه

الذي یقول التأخر الدراسي هو ) 1995( هوري رشاد صالحنا نجد تعریف موفي هذا المعنى أیض    
نما یمكن إن یستدل علیه عن طریق أثره ونتائجه المترتبة علیه  مالحظتهیمكن  تكوین فرضي ال ٕ مباشرة وا

  ).19950هوري رشاد صالح نم(
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المواد الدراسیة في المدرسة في الدراسي على أنه نقص قدرة التلمیذ على  تعلم التأخر ویمكن تعریف      
أسباب  وذلك ألسباب متعددة، بعضها یرجع إلى المنزل وعوامل التنشئة االجتماعیة، وبعضها یرجع إلى

                                                                                         .فیها بالمدرسة التي یدرسو قد تتعلق به أو بأسرته أ
   والتأخر الدراسي هو حالة تخلف أو تأخر أو نقص في التحصیل  ألسباب عقلیة  أو جسمیة أو اجتماعیة 

فین معیاریین  انحر اأو انفعالیة، حیث تنخفض نسبة التحصیل دون المستوى العادي المتوسط بأكثر من 
  .)bégonias ،1995(سالبین 

رافین معیاربین سالبین عن نحوانخفاض نسبة التحصیل بأكثر من اهن التأخر الدراسي أفهنا یتبین      
 المستوى العادي، وهو یرجع ألسباب تتعلق بظروف التلمیذ نفسه سواء كانت عقلیة أو جسمیة أو

  .اجتماعیة أو انفعالیة

یقدم تعریف للمتأخرین دراسیا على أنهم هؤالء الذین یكون ) 1983( بینما نجد میخائیل عوض     
رائهم العادیین الذین هم في مستوى أعمارهم ظقل من مستوى أقرانهم ونأوى تحصیلهم الدراسي مست

عبد (قل من مستوى ذكائهم  أومستوى فرقهم  الدراسیة ،أو وهؤالء الذین یكون مستوى تحصیلهم الدراسي 
  ).81،ص2005ر الباسط متولي خض

بین أن تحصیلهم الدراسي اقل من تحصیل زمالئهم في تعریفه للمتأخرین دراسیا " میخائیل بینما نجد     
  .الذین هم   في نفس سنهم وفي نفس فرقهم الدراسیة، ویكون مستوى تحصیلهم اقل من مستوى ذكائهم

الدراسي یشیر إلى انخفاض مستوى تحصیل التلمیذ عن مستوى التأخر  فمن التعارف السابقة نستنتج أن   
ألسباب متعلقة به في حد ذاته أو ألسباب اجتماعیة أو انفعالیة، وبأن   هتحصیل من هم في نفس سن

نما یستدل ٕ              .علیه من خالل النتائج المترتبة عنه  التأخر الدراسي مفهوم فرضي ال یالحظ مباشرة وا

  :أشكال التأخر الدراسي 2-  

  : یتخذ التأخر الدراسي أشكال عدیدة أهمها ما یلي    

  : أو دائم  تخلف دراسي مستمر 2-1   

  وهو التأخر المتراكم منذ سنوات دراسیة سابقة     
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  :    يتأخر دراسي مؤقت أو عرض 2-  2

یدوم طویال ،فقد یتأخر التلمیذ عن زمالئه في امتحان ما ألسباب  معینة  وهو التأخر الذي ال        
  .ولكن بزوالها یتحسن وضع التلمیذ

  : تأخر دراسي عام 2-3

یكون  ذكاء  وهو تأخر یكون في جمیع المواد الدراسیة أو معظمها ،وفي مثل هذه الحاالت غالبا ما      
  .التلمیذ دون المتوسط أو في حدود البلید

  :تأخر دراسي خاص  4 -2

وفي هذه الحالة  وهو تأخر التلمیذ في بعض المواد الدراسیة مثل الحساب أو الكیمیاء أو الفیزیاء ،      
  . یكون ذكاء التلمیذ دون المتوسط العادي أو في حدود العادي 

  : تأخر دراسي حقیقي   5 -2

وهو التأخر الذي یقرره الفحص الدقیق والمتابعة العلمیة ویجعل الحكم على التلمیذ صادقا       
  وموضوعیا

  :التأخر الدراسي الظاهري 6 -2

قدرات التلمیذ عالیة أما مستوى تحصیل التلمیذ أو أداءه فیكون  فیه نهذا الشكل من التأخر تكو        
  .التلمیذ أن یجتهد ویصبح من المتفوقین  وبإمكاناقل من هذه القدرات 

  : تأخر دراسي وظیفي  7 -2

یعاني من اضطراب عضوي أو عصبي أو  حیث تكون قدرات التلمیذ العقلیة والجسمیة حسنة وال       
  .الخلل یكون في الناحیة الوظیفیة حیث ال تعمل الوظائف بشكل منسجم عقلي إنما 
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  :تأخر دراسي غیر وظیفي   8_2

ویرجع هذا النوع من التأخر إلى وجود اضطرابات عضویة عصبیة لدى التلمیذ ،كما هو في حالة       
  ).197_196،ص 2005هادي مشعان ربیع ،(المرض أو اإلعاقة أو اإلصابة بحادث معین 

  :الفرق بین التأخر الدراسي والتخلف العقلي  -3

  :یلي وتحدیدها وفق ما یمكن ذكرهایختلف التأخر الدراسي عن التخلف العقلي في عدة جوانب مهمة      

ولكن التأخر الدراسي لیس سببا األحیان إن التخلف العقلي هو أحد أسباب التأخر الدراسي في بعض  _
بمعنى أن كل متخلف عقلیا هو متأخر دراسیا ولكن لیس كل متأخر دراسیا  العقلي ،في حدوث التخلف 

  متخلف عقلیا .

یعاني من مثل  إال إن المتأخر دراسیا ال الفسیولوجيقد یبدو على المتخلف عقلیا بعض مظاهر العجز  _
العجز بصورة كبیرة  بینما یظهر هذا العجز ،ولكن عجزه یظهر بجالء في عملیات التفكیر العقلي الدقیقة

  .لدى المتخلفین تخلفا عقلیا بسیطا 

لها أصولها قران ، وهذا یعتبر مشكلة مؤقتة ن التأخر الدراسي هو تأخر في التحصیل عن مستوى األإ-
  ...وأسبابها االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة 

إما التخلف العقلي ،فهو حالة تحدث إذا ما أصاب الجهاز العصبي المركزي تلفا أو عیبا في سنوات 
  . العمر المبكر 

في واجباته المدرسیة فقط ،ولیس في التطور والنمو الطبیعیین ،وعلى هذا متأخر إن المتأخر دراسیا -
ن المتأخر دراسیا یمكن إعداد هو فالمتخلف عقلیا قد تتطلب تربیة تعلمیه في صفوف خاصة ،في حین إ

  ) .32،33،ص2006یوسف كواد دیاب ،.(توجیهه في المدارس االعتیادیة  كغیره من التالمیذ األسویاء 

ن أ ن دراسیا نجدیبین التأخر الدراسي والتخلف العقلي من خالل العمر العقلي ، فالمتأخر  التفریق یمكن-
منهوري رشاد صالح (سنوات  8جده في ضعاف العقول سنة بینما ن 13.5عمرهم العقلي األعلى هو 

  ).110،ص1995،
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مشكلة   أنتأخر الدراسي والتخلف العقلي إالفالمالحظ انه بالرغم من الفروق التي تم ذكرها بین ال   
  .التأخر الدراسي تتصل بالتخلف العقلي وترتبط به 

  :أبعاد مشكلة التأخر الدراسي -4 

  :األبعاد التربویة  4-1

یعتبر الرسوب أو االستبقاء في السنة الدراسیة الواحدة ألكثر من عام أهم الخصائص التربویة      
  .للمتأخرین دراسیا ،خاصة في المرحلة المتوسطة أو الثانویة 

یعتبر الفشل الدراسي أو التأخر ألتحصیلي وما سیتبعه من تخلف ألكثر من عام في السنة الواحدة نتیجة 
 ایواجهو سبه ذكائهم عن المتوسط أن یة ،حیث یفرض على هؤالء التالمیذ الذین تقل نضروریة أو طبیع

  .مناهج وضعت في األساس لمن هم متوسطون أو فوق المتوسط من حیث المستوى العقلي 

خلق مشكالت داخل القسم أو خارجه ،حیث كثیرا ما تدفع المشاعر االنفعالیة المترتبة عن تأخر التلمیذ 
  .جذب االنتباه بأسالیب تضایق المدرس أو تعرقل سیر الدرس إلى محاولة 

  :الجتماعیة واالقتصادیة ابعاد األ 4-2

تجمع الدراسات واألبحاث على آن العوامل االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة ذات عالقة بالتأخر        
  :الدراسي ومن هذه العوامل نجد 

  .زیادة التفكك األسري  -
  .االنحراف زیادة حجم  -
  .زیادة مستوى الفقر والجهل في المجتمع  -
  .من الشباب  جانحینال عدد زیادة -
  زیادة حجم األعباء على األسرة  -
  .ارتفاع معدالت الجریمة -

  : منها بعاد نجد كذلك األبعاد السلوكیة والتي نذكرألوباإلضافة إلى هذه ا
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عبد الباسط متولي خضر .(مضادة للمجتمع االنسحاب ،العدوانیة ،الكذب ،السرقة ،االنحراف وجماعات 
                ).      90،ص2005،

  :أسباب  وعوامل التأخر الدراسي - 5

  :عوامل تتعلق بالطفل ذاته  5-1

  :یلي  ویمكن تقسیم هذه العوامل إلى ما       

  :عوامل تتعلق بالحالة الصحیة العامة : 5-1-1

أو مصابا بضعف في حاسة  التغذیةكإصابة الطفل بعض األمراض والضعف العام نتیجة لسوء       
  .بانتظام وتركیز االنتباه في الدروس  ةلدراساالسمع والبصر آو بأمراض تعوقه عن متابعة 

  :عوامل تتعلق بالحالة النفسیة   5-1-2

 يمنزلجو بها في  االجتماعیة التي مرشئة تنإن ضعف االتزان العاطفي للطفل نتیجة لعملیة ال       
 غیر مالئم یسوده التفكك وعدم تلبیة حاجاته الضروریة كالحب والعطف والشعور باألمن ،كل ذلك یؤثر

و التخلخل العاطفي في الطفل قد یغطي على ذكائه ویظهره بأقل مما هو أفي مستوى تحصیل التلمیذ 
وانعدام التوافق النفسي عادة ما یكون غیر قادر على التركیز علیه فعال ، والتلمیذ الذي یشعر بالقلق 

   .والتفكیر

  :عوامل تتعلق بالحالة العقلیة   5-1-3

من العوامل المتعلقة والتي تؤثر تقدم الطفل الدراسي قدراته العقلیة ،فمن المعرف إن هناك ارتباطا      
الطفل في الذكاء وان نسبة كبیرة من حاالت وثیقا بین التقدم في التحصیل الدراسي وبین درجة الذكاء 

 2009اسم ألعبیدي ،جمحمد .(ن ترجع إلى ضعف الذكاء العام للطفل أالتأخر الدراسي العام یمكن 
  ).، 497ص
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  :عوامل تتعلق باألسرة  5-2

المالئم تلعب العوامل األسریة دورا كبیرا في حدوث حالة التأخر الدراسي فعدم توفر الجو األسري       
ن التلمیذ بلیات والقدرات یؤدي إلى إرباك التلمیذ ویقلل من قدرته على المتابعة العلمیة المطلوبة ألالنمو الق

یتأثر كثیرا بما تهیئه له األسرة من أوضاع اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وعاطفیة ،وهذا یؤثر في دافعیة 
إلى أسرة  معظم التالمیذ المتخلفین دراسیا هم ینتمون نأالتلمیذ للتعلیم وفي رغبته للتحصیل لذلك نالحظ 

فقیرة وجاهلة ومهملة ألن ذلك ینعكس على طبیعة اإلیواء داخل األسرة متمثلة بعدم وجود وسائل تسلیة أو 
الخ   كما أن طبیعة العالقات داخل ....لعب أطفال ،أو تلفزیون ،أو منشورات ، أو أجهزة الحاسوب 

الطالق والفراق أو  بین األبوین أو هي األخرى على التلمیذ ،فوجود حالة النزاع المستمراألسرة لها تأثیرها 
كلها من العوامل التي تؤدي إلى إهمال تنشئة الطفل وعدم إشباع حاجاته  سوء المعاملة من قبل اآلسرة

  .الضروریة وبالتالي إلى حدوث تأخر دراسي 

  :بالمدرسة 5عوامل تتعلق  5-3

  یلي  الدراسیة التي تتسبب في حدوث التأخر الدراسي لدى التالمیذ كثیرة من أهمها ماالعوامل      

  .زیادة عدد أفراد القسم الواحدة عن الحد المعقول  -
 . عدم كفاءة المعلم وضعف أداءه -
  .شخصیة المعلم غیر الجذابة بالنسبة للتالمیذ  -
  .ضعف طرائق التدریس  -
  .لقدرات التالمیذ  وعدم مالءتها صعوبة المناهج الدراسیة -
  .طبیعة االمتحانات،وسوء التقییم فیها،مما یجعل التالمیذ  بأنهم لم ینالوا استحقاقاتهم -
  .عدم توفر الوسائل التربویة التعلیمیة -
  .ضعف األنشطة المدرسیة والترفیهیة -
 .)197،ص2005هادي مشعان ربیع،.(ضعف الرعایة الصحیة واالجتماعیة -
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  :عوامل تتعلق بالحالةاالقتصادیة واالجتماعیة   5-4

ن الفقر عامل أإن هذه العوامل لها تأثیرها على صحة الطالب ومظهره وتحصیله الدراسي ، والشك      
ألنه یجبر التلمیذ على العمل في الوقت الذي هو بحاجة ماسة للدراسة ،  هام من عوامل التأخر الدراسي

الدروس  نالكثیر مشجع التلمیذ على التغیب عن المدرسة فیتخلف بذلك عن وهذا الوضع بطبیعة الحال ی
،كما أن بعض المجموعات السكانیة التجد فائدة في تعلیم أبنائها ألنها ال تجد عالقة بین المدرسة والنجاح 

  ).38،ص2006یاب عواد،ذیوسف (في الحیاة 

  :دراسیا وخصائصهم  نسمات المتأخری -6

  :خرین دراسیا فیما یليأالسمات التي تمیز االمتیمكن حصر     

  :الخصائص العقلیة  و السمات 6-1

ال یوجد هناك اختالف بین األطفال العادیین والمتأخرین دراسیا من حیث الخصائص العقلیة وذلك     
حیث انه یوجد بینهم مستویات قد تصل إلى  ،من حیث الخصائص العقلیةیعني تشابه المتأخرین دراسیا 
  :ومن السمات العقلیة التي یتمیز بها المتأخرین دراسیا هي .سبع سنوات من العمر العقلي 

  .قصر الذاكرة  -
  .ضعف االنتباه  -
  .ضعف القدرة على المشكالت التي تحتاج إلى المكونات أو المعاني العقلیة العامة  -
  .جع ر بطئ زمن ال -
  .ى التركیز وانخفاض مستواه ضعف القدرة عل -
  .فشل االنتقال من فكرة إلى فكرة  -
  .یز یانخفاض مستوى التعرف على األسباب ومستوى التحلیل والتم -
 .البعد عن المنطق وضعف القدرة على التفكیر المنطقي   -
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  :السمات والخصائص الجسمیة  6-2

  : خربن دراسیا منها أتمهناك العدید من العیوب الجسمیة التي تمیز ال     

  .عیوب البصر والتنفس والسمع ، الزوائد األنفیة ، وعیوب اللسان وتضخم الغدد واللوزتین 

  :السمات والخصائص الشخصیة واالجتماعیة  6-3

  :یلي من السمات التي تتعلق بهذا الجانب ما

  .االنسحاب من المواقف االجتماعیة واالنطواء والعزلة  -
  .راسیا بضعف الصحة العامة د المتأخرین اتصاف -
  .لدیهم االستعداد نحو االنحراف  -
  .أو االحتفاظ بها  قاتاعدم الرغبة لدیهم في تكوین الصد -
  .اتصافهم باالعتراض على اآلخرین  -

  .الحاجات األساسیة  بإشباعیتمتعون  والسكن وال التغذیةوهؤالء األطفال تنقصهم 

  :السمات والخصائص االنفعالیة 6-4

  :مجموعة من السمات االنفعالیة التي تمیز المتأخرین دراسیا عن غیرهم وهي هناك  

  .فقدان الثقة بالنفس  -
  .عدم االستقرار االنفعالي والخجل  -
  .محدودیة القدرات في توجیه الذات  -
  .شدة الحساسیة  -
 .الكبت -
  .یمتاز سلوكهم باألنانیة واالعتماد على الغیر  -
منهوري رشاد (فراد العادیین ألدة قیاسا باضعف قدرتهم على االبتكار أو القیا -

 ).116،117،118،ص1995،صالح
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  :طرق التعرف على التلمیذ المتأخر دراسیا -7

  یلي  توجد عدة طرق نستطیع من خاللها التعرف على التلمیذ المتأخر دراسیا من أهمها ما   

  : دراسة وضع التلمیذ من حیث العمر والصف الدراسي 7-1

وذلك من خالل معرفة عمره والصف الذي هو فیه ،فمثال في المرحلة األساسیة  صف األولى      
ذمتوسط یكون متوسط العمر العادي للتالمیذ إحدى عشر سنة زمنیة قد تقل آو تزید قلیال  ٕ  اباألشهر وا

ي ا الصف تلمیذ عمره ثالثة عشر سنة یعني ذلك أننا نحتاج إلى معرفة أسباب تأخره فذظهر في ه
  .الدراسة 

  :السجالت المدرسیة المتراكمة  7-2

عن تحصیل التلمیذ تبین لنا الدرجات الخام  فظ بها المدارستن السجالت المتراكمة التي تحأحیث     
المتحانات الفصلیة أو في نهایة العام الدراسي وتكشف ضعف التلمیذ االتي یعطیها المعلم لتالمیذ في 

  .مستمرة أو في بعض المواد الدراسیة فقط المتأخر دراسیا سواء بصورة 

  : أراء المدرسین داخل المدرسة ومن لهم صلة بالتلمیذ  3- 7

حیث یمكن األخذ بعین االعتبار مالحظاتهم من اجل إلقاء الضوء على أوضاع التلمیذ الدراسیة      
 4-7-7-7دراسة  4-7والسلوكیة والفكریة والصحیة واالجتماعیة وبالتالي معرفة من هو متأخر دراسیا 

  :األوضاع الصحیة والحیویة للتلمیذ 

یتعلق منها بالحواس ،أي درجة السمع  الطبیة وخاصة ماوذلك عن طریق إجراء الفحوص والتحالیل      
وهذه األمور تفیدنا في  التغذیةوفقر الدم وسوء  والبصر والطول بالنسبة إلى العمر وسالمة الدماغ والغدد

  .وتدعیم قرارنا النهائي عن وضع التلمیذ  ء الضوء على بعض األسباب العضویةإلقا
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  : یة للتلمیذیشدراسة األوضاع األسریة المع 7-5

ومقابلة األبوین وذلك بمساعدة األخصائي االجتماعي بهدف معرفة الجو  اآلباءعن طریق مجالس     
األسري الذي قد یكون أحد أسباب التأخر الدراسي وكذلك معرفة عدد أفراد اآلسرة وثقافة الوالدین ومقدار 

  ...الدخل 

  : استخدام اختبارات تحصیله موضوعیة ومقننة 7-6

  .ن یعطي لنا صورة صادقة عن قدرة التلمیذ التحصیلیة أر یمكن باا النوع من االختذوه

  :ة مناسبة لعمر التلمیذ قننذكاء م اتاستخدام اختبار  7-7

كانت توجد حالة تأخر دراسي من عدمه  إذاوالتي یمكن من خالل إجرائها التوصل إلى معرفة ما     
ارات فردیة ومن تبخه االذالتلمیذ عند إجرائه ویوجد نوعین من هیكون االختبار مناسب لعمر أن  ،على

المصور ألحمد زكي صالح وكلسلر ،اختبار المتاهة لبوتیوس اختبار الذكاء  ستانفورد بینه ، أهمها اختبار
  ).200،201،ص2005هادي مشعان ربیع ،.(لذكاء غیر اللفظي للدكتور عطیة محمود ر ا، اختبا

  :دراسیا  المتأخرینمناهج  -8

یعتبر المنهج ضرورة لوجوده لكل من المدرسین والموجهین ومختلف االخصائین واإلدارة المدرسیة     
،فكلما تم التعرف على التلمیذ المتأخر دراسیا في وقت مبكر وأمكن تحدید نوع تأخره كلما سهل إعداد 

هذه المشكلة وقدما " Murrayراي مو  « bloom »البرنامج الدراسي المالئم له ، وقد ناقش كل من بلوم 
  :یلي  فیها ما تنحصرالتى  طرقا متعددة للتالمیذ المتأخرین دراسیا و

  : الطریقة المبسطة  8-1

تؤكد هذه الطریقة على أهمیة تدریس المنهج العادي لجمیع التالمیذ مع مراعاة تبسیط المعلومات     
الطریقة حذف أو تغییر محتوى المنهج أو خروجا على واختیارها وزیادة توضیحها ،فال تستدعي هذه 

  .التتابع الذي یعتبر أصال من أصوله 
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ویكاد یكون التغبیر هنا في  وعرضه بطریقة مالئمة للتالمیذ المتأخرینه ولكنها تقوم بعملیة تبسیط محتوا
الوحدات  كفكرة الزمن مثال في درس الحساب یمكن استعراض في محتواه ، طریقة تدریس المنهج ال

الزمنیة المختلفة باشتراك جمیع التالمیذ ،ثم الوقوف بالمتأخرین عند الدقائق في الساعة الزمنیة الواحدة 
نموذج للواجدات الزمنیة التي یطلب منهم حسابها بینما یواصل بقیة التالمیذ تتبع هذه  كأصغرمثال 

حمزة .(ونحوه في الوحدات الزمنیة المختلفة الیوم  في أجزائها كعدد الثواني الواحات الزمنیة إلى اصغر
  ).182،ص2005ألجبالي ،

  :طریقة التعدیل  8-2

ضرورة التغییر والتحویل في المنهج العادي حتى یتالءم مع التالمیذ  على  تؤكد هده الطریقة    
والرسائل ،وقد وهذا التعدیل یشمل المحتوى من حیث الكم وطریقة التدریس والكتاب المدرسي  المتأخرین ،

تقتضي هذه الطریقة حذف بعض موضوعات المنهج العادي وتقسیم البعض األخر إلى خطوات أو 
متعددة ،فإذا انتهى التلمیذ المتأخر من دراسة مستوى معین انتقل إلى المستوى الذي یلیه وهكذا  مستویات

رة موزعة على مدة أطول ه الطریقة تقسیم المنهج المعدل ووضعه في صورة خطوات قصیذوقد تقتضي ه
ن ویحتاج إلى یمن تلك التي یحتاجها التالمیذ العادیون وذلك لتعویض البطء الذي یتسم به المتأخر 

التعاون من جانب أولیاء األمور وذلك لما یقتضیه هذا المنهج من بقاء التلمیذ المتأخر بالمدرسة زمنا 
قتضي حاجات التالمیذ المتأخرین ومستویاتهم توزیع أطول من ذلك الذي یحتاج إلیه التلمیذ العادي ،فقد ت

  .منهج المرحلة االبتدائیة المعدل على ثماني سنوات بدال من ست سنوات 

  : طریقة الضروریات  8-3

ه الطریقة باألساسیات الثقافیة وبمهارات االتصال التي البد إن یسلم بها كل مواطن مهما ذتهتم ه     
ن یعیش في مجتمع متحضر فهناك مثال بعض العقائد والمبادئ الدینیة أیستطیع حتى كان مستواه العقلي 

أو الخلقیة وبعض التقالید والقیم االجتماعیة والحقائق التاریخیة والجغرافیة الخاصة  بكل مجتمع والتي 
و هناك ثالث مهارات اتصال ضروریة وهي القراءة والكتابة والحساب  أنیجب إن بسلم بها كل طفل ،كما
،وتختلف أهذه المهارات األساسیة یجب  ن یحصل علیها الطفل كحد أدنى لضمان تكیفه في المجتمع ّ

  .المهارات الالزمة باختالف البیئة وطبیعة المجتمع الذي یعیش فیه الطفل 
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حتاج إلیه طفل یعیش في یفما یحتاج إلیه طفل یعیش في بیئة غنیة أو متحضرة من مهارات قد ال     
رة أو ریفیة وعلى هذا ألساس ینبغي أن یتم اختیار أجزاء المنهج فالتالمیذ العادیون یتطلب منهم بیئة فقی

 ن بدراسة األسس العامة أو الضروریة فقطو ویكتفي التالمیذ المتأخر  أن یدرسوا جمیع أجزائه وتفاصیله
المهارات األساسیة التي ن یدرسوا المبادئ األساسیة في الدین والتربیة القومیة إلى جانب تعلم أبمعنى 

 ).183،184، ص2005حمزة لجبالي ،(سبقت اإلشارة إلیها 

  :الطریقة الفردیة 4- 8 

 اته الخاصةجاحیوجه االهتمام في هذه الطریقة إلى الفرد نفسه والى مستواه وسرعته في التحصیل و       
أن األطفال لیسوا متساوین في القدرة وال في  د علىالفردیة بین األفراد ،فهي تؤكوهي بذلك تراعي الفروق 

وأن لكل فرد أهدافه وشخصیته ومیوله ومستواه وسرعته الخاصة في التعلیم والتحصیل وهذه  االستعدادات
هي الخصائص الفردیة التي البد من أخدها في االعتبار عند وضع المنهج الفردي للتالمیذ المتأخرین  

ة وتنویعا كبیرا في میادین الخبرة وفي التجارب التي یتضمنها هذا وهذا بطبیعة الحال یقتضي مرون
المنهج، لیجد كل فرد فیه ما یسد حاجاته وما یالئم مستواه، ویكاد یكون عمل المدرس فردیا أیضا مع 

المدرس إثارة انتباه كل تلمیذ باختیار مجموعة التجارب  یولي التالمیذ الذین یدرسون هذا المنهج، إذ
أو المهارات التي تجتذب میوله وتستولي على اهتمامه ،ثم یتابع توجیهه حتى یستطیع استغالل  والخبرات

طاقاته وقدراته إلى أقصى حد ممكن وربما كانت طریقة المشروع أحسن وسیلة یمكن أن تحقق األهداف 
الذي یمكن  الموجودة في هذا الصدد حیث یختار كل فرد بمعونة وتوجیه المدرس نوع الخبرة أو المجهود

  .أن یقدمه لنجاح المشروع

  : تشخیص التأخر الدراسي-9

كانت ولذلك ن نحاول الحكم على الطفل بالتأخر الدراسي بدون التأكد من ذلك أمن الخطورة لانه      
عملیة تشخیص التأخر الدراسي وتحدید نوعه من أهم الخطوات التي تساعد في إیجاد الطرق لعالجه 

تشخیص للتأخر الدراسي كان البد لنا من االستعانة بعدید من الوسائل ومن تلك ولكي نتوصل إلى 
  :الوسائل 

  .رات الشخصیة تباللذكاء والتحصیل والمیول واالخ لمقننةارات اباالخت -
  .التاریخ التربوي للتلمیذ  -
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  .مالحظات  المدرسین وأرائهم 

  .سجل التحصیل الدراسي  -
تتناول النواحي الجسمیة والعصبیة والحركیة والغدد مع مراعاة ارات الفسیولوجیة والتي باالخت -

  .فحص النظر والسمع 
  .مالحظات األخصائي االجتماعي  -
  الوالدین والمحیطین بالطفل  أير  -

  :ارات الذكاء المستخدمة في تشخیص التأخر الدراسي بومن أهم اخت

  .كالیفورنیا للنضج العقلي  -

  لورج ثورندایك للذكاء _        

  .ستانفورد بینیه _        

  .وكسلر بالفیر للبالغین _       

  :ار التحصیل فمن أهمها بأما اخت

  .كالیفورنیا للتحصیل _      

  .ایوا للنمو التربوي _      

  .ایوا للمهارات االساسیة _     

  ستانفورد للتحصیل _      

  .ارات القومیة للنمو التربوي باالخت_     

  ویمكن تلخیص اهمم الخطوات لتشخیص التأخر الدراسي في النقاط التالیة 

یساهم في عملیة التشخیص األخصائي االجتماعي بمساعدة الوالدین وذلك حتى یتمكنوا من اإللمام  -
  .بحالة التلمیذ المتأخر دراسیا 



 الفصل الرابع                                                                              التأخر الدراسي
 

68 
 

  .لنفسي والجسمي للتلمیذ دراسة المشكلة وتاریخها والتاریخ التربوي والعالقات الشخصیة والتاریخ ا -

  باستخدام االختبارات المقننة  دراسة الذكاء  والقدرات العقلیة المختلفة_ 

  .واالستعدادات والمیول باستخدام االختبارات المقننة  يدراسة المستوى التحصل_

  .دراسة اتجاهات التلمیذ نحو المدرسین ونحو المواد الدراسیة  -

امل المختلفة المؤثرة مثل ضعف الثقة بالنفس والخمول وكراهیة المادة دراسة شخصیة التلمیذ والعو _ 
  الدراسیة 

  .مراض مثل األنیمیا األدراسة الصحة العامة للتلمیذ وحواسه مثل السمع والبصر _

دراسة العوامل البیئیة مثل تنقل التلمیذ من مدرسة ألخرى ،كثرة الغیاب والهروب وتنقالت المدرسین _ 
المواد الدراسیة وطرق التدریس والجو المدرسي العام وعالقة التلمیذ بوالدیه والجو األسري  مالئمةوعدم 
  ).112، 111،ص 1995منهوري رشاد مصالح ،(العام 

  : طرق الوقایة والعالج من التأخر الدراسي _ 10

ه المشكلة ذن مشكلة التأخر الدراسي عند التالمیذ تستوجب اتخاذ االجرءات السریعة لمعالجة هإ     
وتخلیص التالمیذ منها بشتى الوسائل المتوفرة والطرق المختلفة ، ویمكن تقسیم الخدمات المقدمة للتالمیذ 

  .المتأخرین دراسیا إلى قسمین 

  :الخدمات الوقائیة   1_10

  :ه الخدمات ذعن التأخر الدراسي ومن أهم ه ةتهدف لخدمات الوقائیة إلى الحد من العوامل المسؤول  

  :خدمات صحیة   1_1_10

وتتمثل في العنایة بالحالة الجسمیة لألطفال منذ سن مبكر مع المتابعة المستمرة لهم في سنوات    
االلتحاق بالمدرسة ،كما تتمثل هذه الخدمات في مساعدة التالمیذ ذوي اإلعاقات البصریة والسمعیة من 

الرعایة الصحیة المستمرة لهم في المراكز  خالل تزویدهم بالنظارات الطبیة والسماعات المناسبة أو
  .الصحیة والمستشفیات 
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  : خدمات تربویة  2_1_10

وتتمثل في توجیه اهتمام المدرس بمراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ أثناء التعلیم وتنویع طرائق    
لیم المتأخرین وذلك نتیجة التدریس واستخدام الوسائل التعلیمیة المناسبة والمتنوعة لما لها من أهمیة في تع

  .مخاطبتها للحواس التي من شأنها تسهیل عملیة الفهم واالستیعاب 

  خدمات توجیهیة  3_1_10

وتتمثل في تقدیم التوجیه المناسب للطالب عن كیفیة المذاكرة الصحیحة والسلیمة ومساعدتهم على    
حي واالجتماعي لدیهم وغرس القیم النبیلة في وتنمیة الوعي الصا كیفیة تنظیم أوقات الفراغ واالستفادة منه

نفوسهم وذلك من خالل المناقشات الجماعیة والدروس الصفیة والبرامج اإلذاعیة في المدرسة ومن خالل 
  النشرات والمطویات المنظمة 

عداد برامج وخطط تعلمیه عالجیة خاصة ،باإلضافة إلى   ٕ   :نه من الضروري أیضا   أوا

  دراسیة إعداد مناهج وبرامج:  

عالیا  ذكاءامج خاصة بالمتأخرین دراسیا تعتمد على النواحي الحسیة وشبه الحسیة وال تتطلب ر ه البذه
تكون الكتب المقررة ملونة جاذبة للتالمیذ المتأخرین من أجل إثارة  فضولهم لالطالع  نالبد أولذلك 

  .والدراسة 

  اإلرشاد النفسي: 
سیا في التعرف على أنفسهم وتحدید مشكالتهم وكیفیة یقوم المرشد بمساعدة المتأخرین درا

االستفادة مما هو موجود في المدرسة من  لكوكذمما لدیهم من قدرات واستعدادات  االستفادة
إمكانات لیتحقق له التوافق النفسي واالجتماعي والدراسي ومن ابرز اإلجراءات اإلرشادیة 

  :یلي  والعالجیة في هذا الجانب ما

االهتمام بتأمین الجو النفسي اآلمن للطفل المليء بالدفء العائلي والبعید عن التوتر رورة ض -
  .والمشاحنات مع اعتماد المساواة في المعاملة بین التالمیذ 
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ن التوافق أالعمل على عالج المشكالت االنفعالیة المصاحبة للتأخر الدراسي ،فقد أوضحت الدراسات -
هاما في التحصیل الدراسي فقد ال یكون الجو األسري مناسبا لعملیة الدراسة بمكوناته المختلفة یلعب دورا 

واالستذكار ،باإلضافة إلى مفهوم الذات المتدني عند األطفال المتأخرین،فقد دلت الدراسات التي قام بها 
أن هناك العدید من العوامل الالمعرفیة تؤثر بشدة  1979"وقشقوش ومنصور ." 1980" كامل "كل من 

  .ي التحصیل مثل انخفاض مستوى الطموح وقلة الدافعیة لالنجاز والقلق والعصبیة ف

داخل المدرسة مع إقامة عالقة وثیقة مع أولیاء أمور  بويضرورة توفیر خدمات إرشاد نفسي وتر  _
  األطفال المتأخرین دراسیا للتعاون من أجل التخلص من المشكلة 

أنه لو أمكننا توفیر الوقت الكافي  1974بلوم   bloomیرى ضرورة توفیر الوقت الكافي للتلمیذ  و _
والمساعدة الالزمة للتلمیذ المتأخر دراسیا مع إثارة الدافعیة لدیه فانه یستطیع الوصول إلى مستوى المحك 

  .المطلوب 

  :خدمات اإلرشاد النفسي  4_1_10

واألسریة وتنمیة الدافعیة للدراسة وتتمثل في مساعدة التالمیذ على التوافق مع البیئة المدرسیة    
واالتجاهات االیجابیة نحو المدرسة والمعلمین ومقاومة الشعور بالعجز والفشل وتحفیز مستویات الطموح 

  .لدیهم ویتم ذلك من خالل اإلرشاد الطالبي الفردي والجماعي حسب حاالت التأخر الموجود في المدرسة 

    خدمات التوجیه واإلرشاد األسري 5_1_10

بكیفیة معاملة األبناء و توجیههم وتهیئة الظروف المناسبة لهم في المنزل  اآلباءوتتمثل في توجیه     
  .للمذاكرة ومتابعة األبناء في دراستهم والتواصل المستمر مع المدرسة 

  حضانة وریاض األطفال بیوت ال تشجیع أولیاء األمور على إرسال أبنائهم إلى 6_1_10

حواسهم وعقولهم وتنمیة قدراتهم العقلیة والجسمیة واالجتماعیة لتجنب حدوث تأخر  وذلك لتدریب   
  ).223،224، ص2005الزغبي ، احمد محمد(: دراسي فیها بعد 

  : الخدمات العالجیة  2_10

  عن التأخر الدراسي عند التالمیذ وذلك من خالل   ةتهدف الخدمات العالجیة إلى إزالة العوامل المسؤول
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  :مي یالعالج التعل 1_2_10

وفي هدا النوع من العالج یركز المرشد على كل ماله صلة بالمادة الدراسیة وبطریقة التدریس وبعالقة     
ة ألساسیات المادة الدراسیة وفي هذه الحالة یقوم المرشد بالتلمیذ مع المعلم وضعف التلمیذ وعدم استعا

اكرة السلمیة للمواد الدراسیة ومساعدته في وضع جدول كیفیة المذ إلىبمساعدة المتأخر دراسیا بتوجیهه 
عملي لتنظیم وقته وكیفیة االستفادة منه في المذاكرة والمراجعة وكذلك إعادة تعلیم المادة الدراسیة للتلمیذ 
المتأخر دراسیا من البدایة والتدرج معه حسب قدرته وتقدیم التشجیع المناسب له واستخدام الوسائل التعلیمة 

  اسبة  المن

عقد جلسات إرشادیة مع التلمیذ المتأخر دراسیا بهدف إعادة توافقه ومساعدته في التخلص من مشاعر  -
, تكوین مفهوم إیجابي عن ذاتهو  لى درجة مناسبة من الثقة بالنفسالخجل و الدونیة ومحاولة الوصول إ

.المعلم وجعله أكثر ایجابیة كما ینبغي مساعدته في تعدیل اتجاهاته نحو التعلیم في المدرسة ونحو   

  :العالج االجتماعي - 2- 2- 10

وفي هذا النوع من العالج یتم التركیز من قبل المرشد الطالبي على المؤثرات البیئیة االجتماعیة التي      
یة ویقترح تعدیلها أو تغییرها بما یحقق الهدف المنشود ومن المقترحات العالج, أدت إلى التأخر الدراسي

  :ي الجانب ما یل في هذا

ضرورة االهتمام بدراسة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة للمتأخرین دراسیا والعمل على تعدیلها 
  .أو تغییرها مع تهیئة الظروف المناسبة للتحصیل و الدراسة الجیدة 
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 خالصة الفصل 

إن مشكلة التأخر الدراسي ظاهرة معقدة تنشأ نتیجة تضافر أسباب وعوامل متعددة  بعضها  یرجع إلى     
التلمیذ  وظروفه الجسمیة، والعقلیة واالنفعالیة وبعضها یرجع إلى المدرسة أو المنزل باإلضافة إلى إن 

لذلك تقترح توفیر العنایة الالزمة  اإلقبال المتزاید على التعلیم یقلل من فرص العنایة بالمتأخرین دراسیا، و 
صالحها  ٕ  .بهذه الفئة واالهتمام بهذه المشكلة من أجل عالج هذه الظاهرة وتطویر العملیة التربویة وا
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  :تمهید

اهتمام وتفكیر علماء التربیة وعلم النفس مند فترة ب تیحظتعد مشكلة التأخر الدراسي من المشكالت التي 
باء والطالب أنفسهم باعتبارها ومازالت تعتبر من أهم المشكالت العصریة التي تقلق التربویین واآلطویلة 

ه المشكلة أكثر ذا الفصل التعرف على هذي  هفلك حاولنا ذل .المتجددةمصدرا إلعاقة النمو والتقدم للحیاة 
بعاده أن الضعف العقلي  أنواعه ،مفهوم التأخر الدراسي ،الفرق بینه وبی: للعناصر التالیة  قلك بالتطر ذو 
 قومناهجهم ،وطرق التعرف علیهم وفي األخیر تم التطر  ، اسبابه باإلضافة إلى سمات المتأخرین دراسیأ،

  .إلى تشخیص التأخر الدراسي وأسالیب الوقایة منه وعالجه 
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