ظاهرة التأخر الدراسي لدى التالميذ
(االسباب والمعالجات)

د .عماد حسين عبيد المرشدي/علم النفس التربوي
الشك أن مشكلة لتخلةك
اليكككد تنك ككف مك ككن ك ك جون

أو لتخكخل لتد لسك ( )Scholastic Retardationمشكلة ليرك

ك ككفة خخلك ككأ روللك ككي مخىكككدد ورىل ك ك لتخك ككخل لتد لس ك ك

ة ك ك لل ك ك :ل ك ككد

لتمش ككلال لتد لس ككر لت ككأن رى ككفل ملك ك يى ككم لتخامر ككأ وأت ككك ل ككدمف رل ككون أدلئنك ك لتمد سك ك دون
لكد قرفسكنف يخ كد للخيكف لل لتكألفب يسكيي يىكم لتىولمك لتو ليرك أو لتيرئرك

مسخوى قكد لخن لتىلةرك

وم ككلن م ككن رس ككخم ين ككأل لتخ ككخل تفخك ك لورةك ك ر ككدل ورس ككم يفتخ ككخل لتد لسك ك لتمس ككخم وم ككلن م ككن
رخرفوز ةأل لتخخل ورصيح خةمرأل فدرف ورسم يفتخخل لتد لس لتمؤقل.

وورمف رخخ لة لالسيفي لتخ خؤدن لت لتخفل لتد لس ولة لتمىفترفل تنأه لت فة .

أوال :االسباب
من أة لألسيفي لتخ خؤدن لت خخل لتخةمرأ و خىة لتل لب ولتلخفي ة :
 .1ضى

ص

لترس يشل

و د لتىلفر يفترس .

ف يسيي ورود للص و لتغألب قيك لتكوالد ويىكدةف ل و لإلةمكف

 .2لتخى م تألم لم يصو مسخم و د لتىاج يفتشل لتص رح تنف.
 .3ضى

لتألفب لتىف يسيي ولم و لير ويرئر .

 .4ولدلن لالخزلن لاللفىفت أو لتىفلف يسيي لت مفن ولتشىو يفتللص.
.5لالخلفتر

ة لآلل رن و أدلب لتولريفل لتمد سر أو لتشلصر يسيي سكوب لتمىفمةك لتكو لتدرك

وأسفتري لتخلشئ لتلفلئ .
.6لللففم لتمسخوى لالقخصفدن ولتيلفو ولالرخمف

تألس .

 .7لالضل ليفل لتةغور و د لتللق لتص رح تةلةمفل يسيي ورود روي وك أرنكز لتللكق أو ل
سيفي أل ى.
 .8ضى

فسخ لتسمع ولتيص ألسيفي قد خلون و لير أو يرئر .

 .9د لاللخ ف

ة لتدول يصو مسخم ومخولصة رومرف مع مفك دلل لتمكلنا لتد لسك ألسكيفي

مخىدد سلخل ق تنف و مشلة لتغرفي.
 .11صكىوي لتخلرك
مع لألق لن.

ولاللسكرف وك لتمد سك يسكيي ليرىك لتمككلنا لو ل رلك لتخككد ر

أو لتىاقك

ثانيا :المعالجات
إلررفد لت ةو لتملفسي تةخخل لتد لسك رليغك
أوال أن رخى وكو ةك لألسكيفي لتسككفيل

رخخ :

ةك لآليكفب ولتمىةمكرن ولتم شكدرن ولتمك يرن

ككن ل ركق مةرك رمكع لتمىةومككفل يك ريكدأو يككفتىاج جولمككف

 .1لةق لتمر ولت غي تدى لتخةمرأ ل و لتخىة ممف رسف د ة لت د من لتخخل لتد لس .
 .2خ سرن قد لتخةمرأ ة لتل لب ولتلخفي من لا لتمخفيى لتمسخم
.3خنرئك ك لت ك ك و

.

لتملفس ككي ولتمائمك ك وك ك لتير ككل ولتمد سك ك ت ككخىة لتخةمر ككأ يفالخف ككفق م ككع لتمد سك ك

ولألس .
.4لسككخىمف لتمىةك أو لتمككد
لتخةمرأ يفتضرق أو لتمة

 .5خلةر ك

ل لئككق مخلو ك و مشككوق وك لتخككد ر

أيلفب لتد

.

ي رك

ال رشككى مككن لاتنككف

لتخةمرككأ يفتولريككفل لتخ ك خخلفسككي مككع قد لخ ك ومخفيىخنككف مككع لتيرككل تل ك ال رىخمككد ة ك

لآللك ك رن وك ك خخدرخن ككف و ككد خ مرةك ك م ككفال لفقك ك تك ك ين ككف مم ككف رس ككف د ةكك لتش ككىو يفتمس ككئوتر
ولتخلةص من لالخلفتر .
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