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  االتجاهات المعاصرة في إعداد برامج عالجية لمشكلة التأخر الدراسي
  [*]إسماعيل ابراهيم  بدر/ د.ا            

تعد مشكلة التأخر الدراسى من المشكالت التى حظيت باهتمام وتفكير علماء التربية وعلـم              
لعصرية التى تقلق بال التربويين واآلبـاء       النفس منذ فترة طويلة، وما زالت تعتبر من أهم المشكالت ا          

  .والطالب أنفسهم باعتبارها مصدراً إلعاقة النمو والتقدم للحياة المتجددة
ومما يزيد من حدة المشكلة أنها ظاهرة معقدة تنشأ نتيجة لتضافر أسباب وعوامـل متعـددة                  

 يرجـع إلـى المدرسـة أو        بعضها يرجع إلى التلميذ وظروفه الجسمية والعقلية واالنفعالية، وبعضها        
المنزل، باإلضافة إلى أن اإلقبال المتزايد على التعليم يقلل من فرص العنايـة بالمتـأخرين دراسـياً،                 
وبالتالى يمثل ذلك إعاقة المدرسة عن تأدية رسالتها على الوجه األكمل، ومن هنا كان االهتمام بهـذه                 

يم، وأصبح االهتمام منصباً على التعرف علـى        المشكلة أمراً ضرورياً لتحقيق تكافؤ الفرص فى التعل       
األسباب والعوامل التى تسبب مشكلة التأخر الدراسى، فى حين لم تنل هذه المشكلة االهتمام المناسـب                

  0من الباحثين فى مجال الوقاية والعالج وخاصة فى البيئة العربية
الدراسـى دون   اهتمت الدراسات العربية بالتعرف على أسباب وأعراض مـشكلة التـأخر              

التطرق إلى تقديم البرامج العالجية واإلرشادية لها، وقد يرجع عدم االهتمام بدراسة البرامج العالجية              
واإلرشادية فى الوطن العربى عامة ومصر خاصة إلى التحول فى االتجاه العقلى والنظرة العامة إلى               

لف دراسى إلى أنهـا صـعوبات       مشكالت التحصيل الدراسى فى المدرسة من أنها مشكلة تأخر أو تخ          
تعلم، وأن األمر يختلف لو أن المشكلة نظر إليها منذ بدايتها على أنها تعرض الطالب لـصعوبة فـى                   

  )257 – 256 : 1977سيد عثمان، أنور الشرقاوى، (التعلم وليس تأخراً دراسياً 

  

                                                 
   0 جامعة بنها-ية التربية  كل- التربية الخاصة أستاذ الصحة النفسية ومدير مشروع  [*]
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  : ة ــاهيم األساسيالمف
دم تحديد حتـى بـين المتخصـصين    إن مصطلح التأخر الدراسى ال زال يحمل غموضاً وع       

أنفسهم، والدليل على ذلك أن هناك مسميات متعددة ما زالت تطلق لكى تعبر عن هذا المـصطلح، أو                  
عن األفراد الذين تنطبق عليهم هذه الصفة، ولعل ذلك يرجع إلى اخـتالفهم حـول المحكـات التـى                   

 التى استخدمت لتعبر عن التـأخر       يتخذونها أساساً فى تعريف التأخر الدراسى، ومن بين المصطلحات        
  : الدراسى بشكل أو بآخر ما يلى 

  
 Slow Learners  بطـئ التعلـم
  Mental Retardation  التخلف العقلى

 Learning Disabilities  صعوبات التعلم

 Backwardness  التخلف الدراسى

 Low Achievers  منخفضى التحصيل

 Underachievement  التأخر الدراسى

يحاول الباحث فض االشتباك بين هذه المفاهيم المترابطة أحياناً والمتداخلة أحيانـاً أخـرى              و  
بهدف الوصول إلى تحديد مفهوم التأخر الدراسى من خالل استعراض لبعض المـصطلحات الـسابقة     

  : وهى 
   : Slow Learnersبطئ التعلم 

ر العقلى، بينما فى أحيـان      يطلق هذا المصطلح فى بعض األحيان على جميع مستويات التأخ           
          أخرى يطلق على المتأخرين القابلين للتعلم ولكن الشائع اسـتخدام هـذا المـصطلح بـالمعنى األول                 

  0)6 : 1971 ج كروكشانك، 0ف (
، عـادل األشـول     )1986(ومن أنصار التعريف األول كل من  محمد عودة وكمال مرسى              

، حيث وضعوا مصطلح بطئ التعلم  )1996( Ackermanأكريمان ) 1990(، فوزية خداد )1987(
   0 90-70تحت مصطلح الضعف العقلى الخفيف ممن تتراوح نسبة ذكاء أفرادها ما بين 



  
  
  
  

  االتجاهات المعاصرة فى إعداد برامج عالجية لمشكلة التأخر الدراسى

  

  

-823-

، ) 1993(  Sheltonوشـيلتون ) 1987(ومن أنصار التعريف الثانى كل من عادل األشول   
ى عام، وهذا التأخر يرجـع      ، حيث أكدوا على أن بطئ التعلم هو تأخر دراس         )1997(وحامد زهران   

   0 85-75إلى انخفاض نسبة الذكاء إلى ما بين 
   :  Mental Retardationالتخلف العقلى 

 وتعانى من حالة نقص حاد فى القدرات العقلية، وهذا         70هى فئة تقل نسبة ذكاء أفرادها عن          
ون من الـصعب علـيهم      التخلف يظهر فى مرحلة الطفولة المبكرة، ويمكن تدريب أفرادهم مهنياً ويك          

  )340 : 1986محمد عودة وكمال مرسى، ( 0مواصلة الدراسة بالمراحل المتقدمة من التعليم العام
أن المتخلف تظهر لديه ضعف فى عملية التكيـف         ) 588 : 1987(وأضاف عادل األشول      

   0والتوافق باإلضافة إلى القصور فى المهارات االجتماعية
نقص أو تأخر أو تخلف أو عدم اكتمال النمو العقلـى المعرفـى،             ويتحدد التخلف العقلى فى       

يولد بها الفرد أو تحدث فى سن مبكرة، نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية أو بيئية، تؤثر على الجهـاز                   
  )405 – 404 : 1997حامد زهران، (العصبى للفرد، مما يؤدى إلى نقص الذكاء 

   :  Learning Disabilitiesصعوبات التعلم 
مصطلح صعوبات التعلم يطلق على فئة تتمتع بذكاء متوسط أو فوق المتوسط، وال تعانى من               

أية إعاقة جسمية أو حسية، ولكنها ال تستطيع االستفادة من األنشطة المدرسية النظامية فى مجال واحد                
  (Ross, 1976 : 5-6)أو أكثر من المواد الدراسية 

لتمكن من المهـارات أو المعلومـات المحـددة         ويعرف هذا المصطلح بأنه ضعف مستوى ا        
  )30-29 : 1979سيد عثمان، (والبطء فى االكتساب واالحساس بالعجز وعدم الثقة بالنفس 

مفهوم صعوبات التعلم على أنه وصف لمجموعة من التالميذ ) 1992(وقد عرف أحمد عواد    
عن التحـصيل المتوقـع لهـم،       فى الفصل الدراسى، يظهرون انخفاضاً فى التحصيل الدراسى الفعلى          

: ويتميزون بذكاء عادى أو فوق المتوسط، إال أن لديهم صعوبة فى بعض العمليات المتصلة بـالتعلم                 
  0كالقراءة، والنطق، والتهجى، والكتابة، والفهم، ويستبعد من هؤالء   المتخلفون عقلياً
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  وبـين  Specific Learning Disabilitiesويجب أن نفرق بين صعوبات التعلم النوعية   
، حيث يشير المصطلح األول إلى صعوبة نمائية  Learning Difficultiesمصطلح صعوبات التعلم 

ذات طبيعة خاصة من شأنها أن تعوق النمو العادى للطفل فى بعض المجاالت الخاصة كـالكالم، أو                 
  )89 : 1990فتحى عبدالرحيم، (القراءة، أو الهجاء، أو الكتابة 

 المصطلح الثانى إلى الصعوبات والمشكالت التى تواجه كل األشخاص، ومرتبطة           بينما يشير   
بالعملية التعليمية والحياة اليومية، فهى أكثر عمومية وتتضمن الصعوبات العقلية والجسمية واالنفعالية            

  (Burke and Cigno, 2000 : 13-14)واالجتماعية 

   : Backwardnessالتخلف الدراسى 
  : ر فى هذا المصطلح هما توجد وجهتا نظ  

يرى أن هذا المصطلح يعنى تدنى نسبة التحصيل أقل من المستوى المتوقع عند بعض              : االتجاه األول   
حامـد زهـران،    .   (التالميذ وكذلك بالمقارنة مع أقرانهم من نفس الفئات العمريـة         

1987 :63(  
تدنى النمو العقلى عن نسبة ذكـاء       يرى أن هذا المصطلح انجليزى األصل يشير إلى         : االتجاه الثانى   

   وهم األطفال القابلين للتدريب70مقدارها 
  ) 120 : 1987(عادل األشول، (     

   :  Underachievement: التأخر الدراسى 

يعتبر هذا المصطلح األكثر شيوعاً واستخداماً فى البحوث والدراسات للتعبير عـن التـأخر                
  Low achievers0منخفض الدراسى أو التالميذ ذوى التحصيل ال

ويعنى التأخر الدراسى حالة تأخر أو نقص أو عدم اكتمال النمو التحصيلى نتيجـة لعوامـل                  
عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية، بحيث تنخفض نـسبة التحـصيل دون المـستوى العـادى                  

  0)417 : 1997حامد زهران، (المتوسط فى حدود انحرافين معيارين سالبين  
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رف الباحث الحالى التأخر الدراسى على أنه نقص قدرة التلميذ على تعلم المواد الدراسية              ويع  
فى المدرسة وذلك ألسباب متعددة بعضها يرجع إلى المنزل وعوامل التنشئة االجتماعيـة، وبعـضها               

تلميـذ  يرجع إلى المدرسة بإمكانياتها المادية والبشرية والعالقات السائدة فيها، وبعضها يرجع إلـى ال             
  0نفسه بظروفه الجسمية والعقلية واالنفعالية

من استعراض المصطلحات السابقة نالحظ أن مصطلح بطئ التعلم يعبر عن تـأخر عقلـى                 
 ، بينما مصطلح التخلف العقلى يعبر عـن انخفـاض           85-75يرجع إلى انخفاض نسبة الذكاء ما بين        

طفولة المبكرة ويمكن تدريب أفرادهم مهنيـاً،       واضح فى الذكاء وعدم اكتمال النمو العقلى يظهر فى ال         
  0 70فى حين نجد أن مصطلح تخلف دراسى يعنى تدنى نسبة التحصيل نتيجة تدنى نسبة الذكاء عند 

وكل ذلك يعنى أن هذه المصطلحات الثالثة تدور حول تدنى نسبة الذكاء عن المتوسط دون                 
  0 أو التأخر الدراسىالنظر إلى العوامل األخرى المسببة النخفاض التحصيل

أما بخصوص مصطلح صعوبات التعلم فإن الصعوبة فى التعلم تؤدى إلـى انخفـاض فـى                  
التحصيل الدراسى عن المستوى المتوقع نتيجة صعوبة خاصة فى التعلم كـالفهم والقـراءة والكتابـة                

 المتوسط، وقـد    والتهجى والنطق وإجراء بعض العمليات الحسابية، إال أن ذكاء األفراد مرتفع أو فوق            
  0يرجع ذلك إلى عوامل نفسية أو اجتماعية ولكن ليس لديهم مشكالت حسية أو حركية

فى حين نجد أن التأخر الدراسى قد يرجع إلى انخفاض نسبة الذكاء وإلـى عوامـل عقليـة                    
  0وجسمية واجتماعية وانفعالية تؤدى إلى انخفاض التحصيل الدراسى

مصطلح التأخر الدراسى ومصطلح صعوبات التعلم ألن وقد يفسر ذلك مدى التداخل بين   
 وقد يكون من أسباب التأخر 0كالهما يعبر عنه بانخفاض مستوى التحصيل عن المستوى المتوقع

  0الدراسى عوامل مرتبطة بصعوبات التعلم

  : البرامج اإلرشادية لألطفال ذوى التأخر الدراسى 

ماء فى العالم بهـدف وضـع بـرامج إرشـادية          لقد نالت مشكلة التأخر الدراسى اهتمام العل        
وعالجية لعالج هذه المشكلة، وأنصب االهتمام على تالميذ المرحلة االبتدائية، وقد تعـددت البـرامج               
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العالجية تبعاً لتعدد العوامل المسببة لهذه المشكلة، وكانت البرامج العالجية تهدف إلى تحسين منـاحى               
   : متعددة لجوانب المشكلة وهى كما يلى

  0استراتيجيات دراسية لتحسين عملية التعلم  : المنحـى األول 
  0برامج عالجية لتحسين مفهوم الذات للمتأخرين دراسياً   :المنحـى الثانى 
  0برامج اإلرشاد المدرسى لتحسين التحصيل الدراسى   :المنحـى الثالث 
  0 الدراسىبرامج اإلرشاد المصغر للتغلب على مشكلة التأخر   :ع المنحـى الراب

  :    وسوف نستعرض هذه المناحى بالتفصيل
  : استراتيجيات دراسية لتحسين عملية التعلم : المنحى األول  

ن كل طالب له طريقته الخاصة فى االنتباه والتركيز ومعالجة المعلومات وتـذكر الحقـائق           إ  
لى تـأخره الدراسـى فـى    الجديدة، وإن فشل الطالب فى الطرق التى يتبعها فى أساليب التعلم تؤدى إ       

مجال واحد، أو مجاالت دراسية متعددة، وفى هذا المجال أجريت دراسات للتدخل فى مشكلة التـأخر                
الدراسى من خالل استخدام استراتيجيات دراسية تعتمد على أساليب التعلم، من هذه الدراسات دراسة              

 Active Cognitiveفعـال  والتى استخدم فيها أسلوب المعالجة المعرفـى ال ) Dunn) 1995دين 
Processing Style0  

  : والذى يركز على تدريبات عملية للتالميذ المتأخرين دراسياً من خالل النقاط التالية   
  0 الرؤية الجيدة–سالمة السمع -1
  0) فريق متعاون متكامل– زوجية –فردية (تحديد طرق االستذكار األفضل -2
  0ليومتحديد وقت االستذكار الجيد أثناء ا-3
  0استخدام التعليم بالكمبيوتر لتدعيم التعلم الفعال-4
  0التركيز على التعليم متعدد الثقافات-5
  0تقديم النصح واإلرشاد عند الضرورة-6
  0التركيز على استخدام القدرات العقلية المتعددة-7
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 Metacognitiveوتوجد دراسات أخرى استخدمت استراتيجيات ما وراء المعرفـة         

Strategies    والتى تساعد على زيادة مشاركة التالميذ فى الفصل الدراسى ودافعيتهم للتعلم وخاصـة
للتالميذ ذوى مشكلة التأخر الدراسى، الذين يعانون من افتقاد المشاركة والدافعية فى الفصل الدراسى،              

  :  وافتقاد المهارات األساسية للتعلم، ومكونات هذه االستراتيجيات كما يلى 
  Sit – up    االستعداد-1
 Lean Forward  التقدم-2
 Activate Thinking  تنشيط التفكير-3
  Name Key Information  مؤشرات المعلومات-4
 Track The Talker  تعقب المتحدث-5

 بالحروف األولى للخطوات السابقة ومن هذه الدراسـات         (SLANT)     وهذه االستراتيجية سميت    
 Lidgus and، ودراسة ليدجوس وفاسوس  ) Cardell- Elawar) 1995ار إالو-دراسة كارديل 

Vassos)1996(0  
 Learning Disabilities Associationوقد قدمت الرابطة األمريكية لصعوبات التعلم  

of America (2000) برنامجاً عالجياً لمساعدة التالميذ المتأخرين دراسياً من ذوى صعوبات التعلم 
  : ل الدراسى لديهم ويتلخص البرنامج العالجى فى خمس خطوات هى لزيادة التحصي

وترجع أسباب ذلك إلى أربعـة       0فهم أسباب التأخر الدراسى ومشاكل التعلم     : الخطوة األولى   
  : أسباب شائعة هى 

  0فقر التعليم/افتقاد التعليم -1
  0افتقاد الدافعية-2
  0الوراثة-3
  0افتقاد مهارات التعلم األساسية-4
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  0التعرف على المهارات الضرورية إلسراع كفاءة التعلم: خطوة الثانية ال
من مشاكل التعلم ناتجـة عـن إدخـال أو إخـراج            % 15 إلى   10فقد أثبتت الدراسات أن       

  ناتجة عن افتقاد المهارات الالزمة للتعلم % 90 إلى 85المعلومات، ولكن حوالى 

   :ن مهارات التعلم تعلم المهارات الالزمة لتحسي: الخطوة الرابعة
 Processing andفى هذه الخطـوة نمـوذج المعالجـة واالرتقـاء المعرفـى       ويستخدم   

Cognitive Enhancement والذى يتضمن تدريبات عالجية لتحسين المهارات الالزمة للتعلم والتى 
  : تساعد على زيادة التحصيل الدراسى للتالميذ وإجراءات هذه التدريبات كما يلى 

تهدف هذه التدريبات إلى زيادة االنتباه والتركيـز مـن خـالل طـرق التـدريس                  : دف الهـ
  0المستخدمة

  0 تغذية مرتدة فورية– إرشاد مصغر –العاب فيديو   : األدوات 
  0)على حسب المهارات الضعيفة لكل تلميذ(فردية : طريقة التدريب 

  0ت أسبوعياً ساعا6 أسابيع بواقع 10يستمر التدريب لمدة : مدة التدريب 
على سبيل المثال فهم القراءة يعتمد على مهارات كثيرة تشمل كل من القدرة علـى       : محتوى التدريب   

ابتكار الصور العقلية، والتخيل، وسالسة القراءة والميل إلى المادة المقروءة وهنـا            
  0نركز على نظام المعالجة الصوتى

  : اح الدراسى اكتساب المهارات المطلوبة للنج: الخطوة الخامسة 
يطلب فى هذه الخطوة من المرشد النفسى اإلجابة على األسئلة التى تتعلق بمشكلة انخفـاض                 

  : مستوى التحصيل الدراسى للتالميذ كما يلى 
  هل التلميذ لديه مشكلة فى التعلم؟-1

  0من سجل حالة التلميذ فى المواد واألنشطة المدرسية  
 – التـأخر الدراسـى      –تقدير الذات   (لى بعض الجوانب التالية     هل هذه المشكلة لها تأثير سلبى ع      -2

  0) االتجاه نحو الدراسة– العالقة مع األصدقاء –العالقة مع المعلم 
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  0تعرف من خالل تطبيق االختبارات الخاصة بهذه الجوانب  
  هل هذه المشكلة هى السبب الرئيسي للتأخر الدراسى ومرتبطة بمهارات التعلم؟ -3

  0طبيق اختبارات للكشف عن ذلكيتطلب ذلك ت
  هل التدريب سوف يساعد على تحسين هذه المهارات؟ -4

  0يتطلب ذلك تطبيق تدريبات عالجية لتحسين المهارات الضعيفة
  هل وجود تغذية مرتدة فورية يسرع فى النتائج اإليجابية؟-5
  ما التغيرات التى تتوقع أن تراها على التالميذ بعد التدريب؟-6

  0برامج عالجية لتحسين مفهوم الذات للمتأخرين دراسياً: ثاني المنحى ال
إلى أن أكثر مـن  ) Crawley and Merritt )  1996لقد أشار كل من كراولى وميريت   

من التالميذ المتأخرين دراسياً يعزى إلى الجوانب االنفعالية المتمثلة فى مفهوم الـذات وتقـدير        % 25
ن برنامجاً عالجياً لتحسين مفهوم الذات لدى المتأخرين دراسياً مـن           الذات، وفى اطار ذلك قدم الباحثا     

  : تالميذ المرحلة المتوسطة، ويتلخص البرنامج العالجى فى النقطتين التاليتين 
  : يركز البرنامج على مفهوم الذات من خالل اإلجابة على السؤال التالى : وصـف البرنامـج : أوالً 

  ه وتقديره لذاته؟ كيف يتقبل الفرد قدراته وقيم
ألن انخفاض تقدير الذات، ونقص اإلحساس بالقدرة، وضياع األوقات فى احالم اليقظة يؤدى               

 وفى سبيل ذلك يتبع المرشد النفسى خطوات عملية لتحسين مفهوم الذات            0إلى التأخر والفشل الدراسى   
  0لدى التالميذ

  : طوات التالية وتتلخص هذه النقطة فى الخماذا يمكن أن نفعل؟ : ثانياً 
   :        Recall successسترجاع النجاح ا-1

  0استرجاع الخبرات السابقة التى انتهت بالنجاح فى العمل المدرسى  
   :  Frequent Praiseالمدح المتكرر -2

يقوم المرشد المدرسى بمدح كل تلميذ على األقل مرة واحدة يومياً أمام زمالئه أثناء القيـام                  
المدرسية التى يفعلها التلميذ، مع مراعاة أن يكون المدح بطريقة هادئة دون إسـراف              ببعض األنشطة   

  0حتى ال يسبب حيرة وارتباك بين التالميذ
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     : Something uniqueأشياء فريدة -3
يطلب من كل تلميذ التركيز فى عمل أشياء فريدة تخصه وال يعرفها التالميذ اآلخرين فـى                  

  0 يطلب منه تذكرها أمام زمالئه فى الفصلالفصل الدراسى، وبعد ذلك
  :  Me  Postersصور خاصة بى   -4

التـى  ) كتابتهـا (يحضر كل تلميذ صور متنوعة لنفسه، ثم يطلب منه قص بعض الكلمـات                
  0تصف هذه الصور ويضعها تحت كل صورة

  0يطلب من كل تلميذ عمل نفس الحركات الموجودة فى الصور المصورة أو المرسومة  
   :  Time Linesتيب األحداث الزمنية  تر-5

يطلب من كل تلميذ سرد زمنى لألحداث الهامة فى حياته واختيار خمـسة أحـداث هامـة                   
ووضع كل حادثة فى كارت منفصل، ثم يطلب منه بعد ذلك ترتيـب هـذه الكـروت                 ) سارة(إيجابية  

  0الخمسة طبقاً لحدوثها الزمنى
   :  Sharing Successمشاركة النجاح -6

يطلب من كل تلميذ غلق عينيه، ثم يتخيل وجود شاشة كبيرة أمامه، ويتخيل صـور لحياتـه            
  : تعرض على الشاشة عندما كان سعيداً وحقق نجاحاً فى شئ ما تم يسأله المرشد األسئلة التالية 

  مــع مــن تكون؟*    أيـــن أنـت اآلن؟*
  بمــاذا تشعر اآلن؟*    من قال لك أفعل هذا؟ *
  0لك يطلب منه فتح عينيه ثم يعبر عن مشاعره من خالل هذه الخبرة السابقةويعد ذ  

   :  Success Journalصحيفة النجاح -7
يكتب فى صحيفة النجاح التى تعلق فى الفصل بعض مواقف النجاح           ) الحصة(فى نهاية اليوم      

  0سواء كانت كبيرة أو صغيرة
   :  Things I Like to doأشياء أحب أن أفعلها -8

  0 أشياء يجب أن يفعلها10يطلب من كل تلميذ تحديد قائمة من   
   :  Self – Poemsقصائد مدح الذات -9

 قادر  –فخور  (يطلب من كل تلميذ كتابة صفة إيجابية توضع تحت أسمه وعلى سبيل المثال                
  0.....) سعيد– بديع –
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   :  Favorite – Color – Poemsمختارات مفضلة  -10
 – األغـانى    –يذ كتابة قوائم مفضلة عن بعض األشـياء منهـا األلـوان             يطلب من كل تلم     
  0.....الروائح

   :  Favorite Recipes: أصناف الطعام المفضلة -11
  0يطلب من كل تلميذ كتابة قائمة بأصناف الطعام المفضلة لديه  

   :  Self – Made Commericalاإلعالن عن الذات -12
زيون لتشجيع الناس على شراء المنتجات، يطلب من كل تلميذ          مثلما يوجد إعالنات فى التليف      

  0أن يقدم إعالناً يوضح فيه أوجه القوة واإليجابيات فى شخصيته حتى يعرفها بقية زمالئه
   :  Assistantsالمساعدين  -13

يعطى كل تلميذ الفرصة للمشاركة فى مساعدة التالميذ الصغار من مراحل دراسية سابقة فى                
  0 أو حل مسألة حسابية حتى يزداد لديه اإلحساس بالذات والثقة بالنفسقراءة قصة

  : برامج اإلرشاد المدرسى لتحسين التحصيل الدراسى : المنحى الثالث 
تهدف برامج اإلرشاد المدرسى إلى تشجيع عملية التعلم ومساعدة الطالب على تحقيق النجاح               

  0د النفسي فى المدرسة، وقد حددت الرابطة األمريكية للمرش
American School Counselor Association (ASCA) )1999-2000(.  

  : فى ثالثة مجاالت أساسية هى  دور برامج اإلرشاد المدرسى   
  )  النمو الشخصى واالجتماعى– النمو المهنى –النمو األكاديمى (

حـسين  برنامجاً عالجياً يطبقـه المرشـد المدرسـى لت   ) Brown ) 1999وقد قدم بروان   
التحصيل الدراسى لدى طالب يعانون من مشكلة التأخر الدراسى، وهذا البرنامج يشتمل على ثالثـة               

  : مداخل رئيسية هى 
  : تحسين بيئة المدرسة : المدخل األول 

لقد لوحظ فى الوقت الحالى زيادة اغتراب الطالب وزيادة العنف واالضطرابات النفسية، مما               
لتحصيل الدراسى لديهم، وفى هذا المدخل يقدم البرنامج العالجى أدواراً          أثر على انخفاض مستويات ا    
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يجب على المرشد المدرسى القيام بها بعيداً عن األدوار التقليدية الروتينية التى يقوم بها ويتمثل ذلـك                 
  : فى النقاط التالية 

  0تقديم برامج داخل المدرسة تساعد على التعليم الجيد-1
  0لتربوى والشخصى للطالباالهتمام بالنمو ا-2
  0التعرف على الظروف واألسباب التى أدت إلى التأخر الدراسى لدى بعض الطالب دون اآلخرين-3
إتاحة الفرص لهؤالء الطالب المتأخرين دراسياً للمشاركة فى األنشطة المدرسية بطريقة تدريجيـة             -4

  0تبدأ باألنشطة البسيطة
 إيجابياً فى المدرسة الذى يساعد على تنوع وسـائل التقـويم            تطبيق نظام المكافآت حتى يخلق جواً     -5

  0التربوى
  : التدخل المباشر : المدخل الثانى 

يستطيع المرشد المدرسى تحسين عملية التحصيل الدراسى من خالل وضع خطـة سـريعة                
  : ى للتدخل لمساعدة الطالب ذوى التأخر الدراسى على زيادة التحصيل الدراسى، والخطة تشمل ما يل

 –التعرف على المشاكل السلوكية التى تؤثر على التحصيل الدراسى، مثل الهروب من المدرسـة               -1
  0 العنف، الخوف ، العدوان–كثرة الغياب 

التعرف على المهارات الدراسية الالزمة لكل طالب على حسب دراسة الحالة، والتى تساعد علـى               -2
راجعة، التدريب على مهـارات اإلجابـة علـى         زيادة التحصيل الدراسى، مثل تنظيم الوقت للم      

  0االمتحانات، ومهارة تحسين الذاكرة
عقد جلسات إرشاد جماعى مع هؤالء الطالب ذوى التأخر الدراسـى وهـذه الجلـسات تتـضمن              -3

النصح،  والتدريب على المهارات الدراسية، ومساعدة الطالب على مقاومة الضغوط التى تـؤثر              
  0اسى، وتشجيع الطالب فى التركيز على تحقيق األهداف الدراسيةعلى انخفاض التحصيل الدر

  : مشاركة الوالدين : المدخل الثالث 
يتضمن البرنامج العالجى أدواراً يقوم بها الوالدان، وبالتالى فإن إرشاد الوالدين له دور هام                

  : فى التحصيل الدراسى ألبنائهم وذلك من خالل ما يلى 
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 توفير  - توفير أماكن لالستذكار     –ة ويشمل ذلك تقليل الخالفات بين الزوجين        تحسين البيئة المنزلي  -1
  0الجو الثقافى الذى يساعد على زيادة المعلومات العامة

  0عدم ترك السلطة المطلقة للمدرسة، بل يجب مشاركة الوالدين مع المدرسة-2
ة دون توبيخ أو تقليل من شأن       تشجيع األبناء على االستذكار من خالل التعليقات والحوارات الهادئ        -3

  0األبناء
  : برامج اإلرشاد المصغر للتغلب على مشكلة التأخر الدراسى : المنحى الرابع 

 Brief نوع من اإلرشاد النفسى المختـصر      Micro Counsellingاإلرشاد المصغر   

Counselling ى أقل وقـت  ، المكثف، قصير األمد، يهدف إلى حصول المسترشد على أكبر فائدة ف
ممكن، أو على األقل فى وقت مختصر نسبياً، ويقتصر على المهم، ويستخدم فنيات التدريب المصغر،               

 تربوى، ويركز على مهارات سلوكية مطلوبة لتعلمها وإتقانها وتطبيقهـا،           –ويقوم على نموذج نفسى     
              كه فعـاالً   الواحدة تلو األخرى، مهارة واحدة فى كل جلـسة، لمـساعدة المـسترشد ليـصبح سـلو                

  0)391 :1998حامد زهران، (
على تالميذ المرحلة االبتدائية ) المختصر(وتوجد دراسات استخدمت برامج اإلرشاد المصغر     

التحصيل (المتأخرين دراسياً، وقد دارت جلسات البرنامج اإلرشادى المصغر على أربعة محاور هى             
، وقد أثبتت هذه البرامج فعالية فى هذا        ) مركز التحكم  –اعى   التقبل االجتم  – مفهوم الذات    –الدراسى  
   (Shechtman, 1996 : 376-382)0المجال

  : تطوير برامج عالج مشكلة التأخر الدراسى  فى مصر 
يعتبر التحصيل الدراسى أحد الموضوعات الهامة التى شغلت، وما زالـت تـشغل تفكيـر                 

شتغلين بميادين التربية وعلم النفس والصحة النفسية، وتيجـة         المربين والقائمين بالعملية التربوية والم    
تغير النظرة إلى التحصيل الدراسى والعوامل المؤثرة عليه والتى تؤدى إلى مشكلة التأخر الدراسـى               
مثل عادات االستذكار والمشاكل الدراسية وقلق الدراسة وقلق االمتحان، فقد تعددت البرامج اإلرشادية             

  : مل وكانت هذه البرامج تهدف إلى تحسين مناحى متعددة لجوانب المشكلة كما يلى تبعاً لهذه العوا
  0برامج لتنمية عادات االستذكار: المنحى األول 
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  0برامج إرشادية لحل المشكالت الدراسية : المنحى الثانى
  0استراتيجيات للتغلب على قلق التحصيل: المنحى الثالث 

  : التفصيل مع عرض مثال لكل منحى وفيما يلى نستعرض هذه المناحى ب  
  : برامج لتنمية عادات االستذكار : المنحى األول 

  : النظرة القديمة للتحصيل الدراسى تتمثل فى المعادلة التالية   
  عادات االستذكار + القدرة = التحصيل 

وبناء على ذلك انصب اهتمام الدراسات فى مصر إلى دراسة عادات االستذكار ومهاراتـه                
نميتها لما لها من أثر كبير على زيادة مستوى التحصيل الدراسى للطالب، ومن هـذه الدراسـات                 وت

، عن تنمية عادات االستذكار ومهاراته لـدى بعـض تالميـذ            )1989(ودراسة كل من سناء سليمان      
عن مدى فاعلية برنـامج تـدريبى لتحـسين عـادات           ) 1989(المرحلة االبتدائية، ومها عبداللطيف     

عن فعالية اإلرشاد الفردى والجماعى    ) 1997(ار لدى طالب المرحلة الثانوية، ومحمد إبراهيم        االستذك
  : فى تحسين االستذكار لدى طالب الجامعة، وهذه البرامج تدور حول عدد من المحاور التالية 

  : عملية االستذكار والدافع لالستذكار : المحور األول 
 نوع من التعلم المقصود هدفه إدراك وفهـم وحفـظ           ويهدف هذا المحور إلى أن االستذكار       

المادة الدراسية وتسمح باسترجاع ما تم تعلمه وأن الدافع لالستذكار يتمثل فى رغبة الطالب فى تحسين              
  0مستواه العلمى والرغبة فى النجاح والتفوق

  0المشكالت المعوقة لالستذكار الجيد: المحور الثانى 
 الطالب بأهم المشكالت المعوقة لالستذكار الجيد ومنها مـا          ويدور هذا المحور إلى تبصرة      

  : يلى 
  : المشكالت المتعلقة باألسرة -1

إن المناخ األسرى له أهمية كبيرة فى تعديل وتنمية عادات االستذكار، وبالتالى فـإن ذلـك                  
تقليل من قدرات   يتطلب التغلب على الخالفات األسرية، االمتناع عن المقارنة بين األبناء وزمالئهم، ال           

  0األبناء، توفير األدوات والكتب الضرورية الالزمة لألبناء
  : مشكالت تنظيم وقت االستذكار -2
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ن تنظيم وقت االستذكار يتطلب التغلب على مشكلة ضغط الوقت وقرب موعد االمتحـان،              إ  
ى وذلـك   وذلك يتطلب أيضاً وضع خطة قصيرة المدى لمدة يوم أو أسبوع، وخطة أخرى طويلة المد              

على مدى الفصل الدراسى الواحد، مع مراعاة مرونة هذه الخطط نظراً للظروف التى قد يتعرض لها                
  0الطالب

  : مشكالت تتعلق بضعف القدرة العقلية -3
قد يرجع التأخر الدراسى أو اإلخفاق المتكرر فى الدراسة إلى نقص فى القـدرات العقليـة                  

، وهذا يتطلب تحسين مهارات التعلم أو تعديل مسار الطالب          للطالب، أو نقص فى المهارات الدراسية     
  0إلى تعليم يتناسب مع قدراتهم

  : االستعداد لالستذكار الجيد : المحور الثالث 

يدور هذا المحور حول تقديم إرشادات دراسية عن كيفية االستعداد لالستذكار الجيـد مـن                 
  : خالل ما يلى 

  0اً عن المثيرات التى تشتت االنتباهاختيار مكان هادئ لالستذكار بعيد-1
  0توفير األدوات الضرورية لالستذكار مثل األقالم واألوراق والكتب-2
  0االبتعاد عن التفكير فى األمور التى تشتت االنتباه وتقلل من فعالية االستذكار-3
  0اسيةتحديد وقت مناسب لكل مادة دراسية بما يتناسب مع قدرة كل طالب وطبيعة المادة الدر-4
  0استخدام أسلوب االسترخاء العضلى عند الوصول إلى التعب أو الملل-5
  0استخدام أكثر من حاسة فى عملية االستذكار كلما أمكن ذلك-6

  : طرق االستذكار الجيدة : المحور الرابع 
  : يدور هذا المحور حول تقديم بعض طرق االستذكار الجيدة ومنها ما يلى   

  : ريقة الجزئية لالستذكار الطريقة الكلية والط-1
ن استخدام الطريقة الكلية فى االستذكار يتطلب أن تكون المادة الدراسية مترابطة من حيث              إ  

المعنى، وأال تكون صعبة الفهم، وأن يكون الطالب لديه ذكاء فوق المتوسط، أما اسـتخدام الطريقـة                 
زاء ثم االنتقال من جزء إلى الجزء الـذى         الجزئية فى االستذكار فيتطلب تقسيم المادة الدراسية إلى أج        
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يليه وهكذا، ألن هذه الطريقة تهتم بالتفاصيل الجزئية التى تحتوى على تداخل واختالف أحياناً وهنـا                
  0تكمن الصعوبة فى هذه الطريقة

  : القراءة البطيئة والقراءة السريعة -2
ت الموجـودة فـى المـادة       ن استخدام القراءة البطيئة تصلح فى حالة الكلمات والمصطلحا        إ  

الدراسية الجديدة على المتعلم، وكذلك فى حالة حفظ القوانين أو أبيات الشعر، ولهذا فهى تحتاج إلـى                 
الوقت والجهد ولكن نتائجها أفضل فى التحصيل الدراسى، ولكن القراءة السريعة يلجأ إليها الطـالب               

يدة للتعلم وكذلك توفيراً للوقت والـتمكن       فى حالة المراجعة المتكررة نظراً لعدم وجود موضوعات جد        
  0من مراجعة عدد كبير من الموضوعات

  : االستعداد لالمتحان : المحور الخامس 
  : يدور هذا المحور حول تقديم إرشادات حول كيفية االستعداد لالمتحان وأدائه ومنها   

راجعة لالمتحانات الـسابقة    االستعداد الجيد لالمتحان من خالل التركيز على األشياء الصعبة والم         -1
والتركيز على المالحظات المدونة بكراسة الحصص، ويفضل قبل االمتحـان االعتمـاد علـى              

  0الملخصات ألنها تثبيت للنقاط األساسية للمادة الدراسية
أداء االمتحان وذلك يتطلب الثقة بالنفس والتزام الهدوء فى قاعة االمتحان، وقراءة جميع األسـئلة               -2

 األسئلة والبدء فى اإلجابة بالسؤال األسهل قدر اإلمكان، وتوزيع وقت االختبـار علـى               فى ورقة 
عدد األسئلة المطلوب اإلجابة عنها، وترتيب اإلجابة بشكل منظم ومراعاة سالمة اللغة واإلمالء،             

  0وفى النهاية تخصيص وقت للمراجعة لكل األسئلة بجزئياتها المتكررة
  0ادية لحل المشكالت الدراسيةبرامج إرش: المنحى الثانى 

بعد ذلك بدأ االهتمام بتقديم برامج إرشادية تطبق فى المدرسة تعتمد على خفض قلق الدراسة                 
وقلق االمتحان باعتبارهما مشكلتين من أهم المشكالت الدراسية التى تؤدى إلـى انخفـاض مـستوى                

برنـامج اإلرشـاد المـصغر      التحصيل الدراسى للطالب، وقد أجمعت البحوث والدراسات علـى أن           
(Microcouneslling Programme)   الذى يتضمن مهارات الدراسة له أثر فعال فـى سـلوكيات 

الطالب، واالتجاهات نحو الدراسة، وعادات الدراسة، عملية التعلم، والتحـصيل الدراسـى، وتقـدير              
  . الذات، والتقبل االجتماعى
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  :  التحصيل استراتيجيات التغلب على قلق: المنحى الثالث 
) Acres ) 1995ولكن حديثاً تغيرت النظرة إلى التحصيل الدراسى، حيث توصل أكـريس  

  : إلى خمسة جوانب رئيسية تؤثر فى التحصيل الدراسى للطالب وهى 
القدرة، التصميم والدافعية، معدل العمل، قلق االمتحان، التعامل مع قلق التحصيل، ووضـع المعادلـة            

  : التالية 
Achievement = Ability + Deterimination and Motivation + Work Rate + Exam 

Anxiety + Coping With Achievement Anxiety.  
(Acres, 1995 : 59 – 60). 

بتقـديم اسـتراتيجية    ) 2001(وفى هذا اإلطار قام كل من أشرف عبدالقادر وإسماعيل بدر             
امعة، وذلك محاولة لرفع مستوى تحصيل الطـالب        دراسية للتغلب على قلق التحصيل لدى طالب الج       

ومساعدتهم على النجاح األكاديمى، وتدور االستراتيجية حول توظيف بعض األفكـار واإلرشـادات             
  .والفنيات لمساعدة الطالب فى التغلب على قلق التحصيل

  )  : ةرة مستقبليـنظ( ة ـخاتم
تعلم لها حياة، وأن كل عمل فى سبيل        ضروري لألمة أن تدرك أن فى التعلم لها حياة، وأن ال            

فهماً وبـصراً،   : تيسير التعلم، ودقته، وبهجته، وابداعه، هو أبقى األعمال، وأدومها، فى وعى أبنائها           
  )7 : 1979سيد عثمان، (   0يقظة وإقباالً: حرية وقوة، وفى أذواقهم : وفى إرادتهم 

طار العام لمساعدة المرشد النفسى من      انطالقاً من هذا الكالم اقترح فى هذا الجزء وضع اإل           
الناحية النظرية ومن الناحية العملية، عندما يتعامل مع الطالب ذوى مشكلة التأخر الدراسى مع األخذ               
فى االعتبار أن هذه المشكلة معقدة كما ذكرنا سابقاً وهذا يتطلب اختيار أساليب فعالة للوقاية والعـالج             

ص البيئية للمدرسـة واألسـرة، الخـصائص العقليـة والنفـسية            تتصل بأبعاد المشكلة وهى الخصائ    
  0واالجتماعية للطالب نفسه وكذلك نظام المساعدة المقدم له، وأن يستمر التدخل لفترات قليلة

من هنا تتضح لنا أهمية التعرف على المشكلة بطريقة موضوعية، للوقوف علـى األسـباب                 
ن فى ذلك فريق متكامل من األخصائين النفسيين واألطبـاء          الحقيقية للتأخر الدراسى وتحليلها، ويتعاو    

  0المتخصصين والمدرسين واآلباء
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وفيما يلى تصور للبرنامج العالجى الذى يستخدمه المرشد المدرسى لمشكلة التأخر الدراسى              
  : ويتكون من مناحى خمسة هى 

  تحديد موقف الطالب : المنحى األول -1
  :نتعامل مع مشكلة التأخر الدراسى وهى توجد ثالثة مبادئ هامة عندما   

تعنى هل المشكلة أحادية البعد، بمعنى أن الطالب لديه تأخر دراسى نتيجة ضـعف              : تعقد المشكلة   *
عقلى ونقص فى الذكاء فقط، أم أن المشكلة متعددة األبعاد، بمعنى أن الطالب لديه تـأخر دراسـي          

لية أو اجتماعية، كل ذلك حتـى نـصل إلـى           نتيجة عوامل معقدة منها مشكالت صحيحة أو انفعا       
  0التشخيص الحقيقى للمشكلة

  0وذلك باستخدام محكات متعددة لتشخيص التأخر الدراسى كما ذكر سابقاً  
  : مقاومة التدخل والعالج *

تعنى هل الطالب يقاوم العالج وال يرغب فيه؟، وهل حاول الطالـب حـل المـشكلة فـى                    
  ت دون حل هذه المشكلة فى الماضى؟الماضى؟ وما الصعوبات التى حال

  ) : التدخل(خطة العالج *
تتوقف خطة العالج على مدى دافعية الطالب نحو التغيير والتحسن والذى يؤثر فى جوانـب                 

  0العالج األخرى
  : العالقة بين المرشد والطالب : المنحى الثانى 

 كبيراً فى عمليـة اإلرشـاد       ن بناء العالقة بين المرشد والطالب على أسس سليمة لها أثراً          إ  
  : ونجاحها، وهذا يتطلب أن تبنى العالقة على ما يلى 

الصدق، التفهم العطوف للحالة، الدفء واإلحساس الـصادق، وتقبـل اآلخـرين، تجنـب األحتقـار                
  0والسخرية، مالحظة التعارض بين األقوال واألفعال، التفاؤل والنظرة اإليجابية للمستقبل

  
  ) : العالج( طريقة اإلرشاد :المنحى الثالث 

  : يجب أن يتم تحديد طريقة التدخل المستخدمة من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية  
  ما طريقة اإلرشاد المستخدمة؟*    أين المكان الذى يتم فيه اإلرشاد؟*
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  ما طول فترة المقابالت؟*      طبيعة اإلرشاد المستخدم؟*
 أم مع مساعدين آخرين، واإلجابة على هذه التساؤالت         هل المقابالت ستكون مع المرشد فقط       

تعتمد على حدة المشكلة، وهل هى مزمنة أم ال، هل يصاحبها اضطرابات أخرى مثل تحطيم الـذات،                 
  0انخفاض تقدير الذات، الهروب من المدرسة، كثرة الغياب

تطـابق مـع    وهنا تقع مسئولية المرشد المدرسى فى التعرف على الحاجات المتنوعة التى ت             
 دقيقـة مـدة الحـصة فـى         50 إلى   40طبيعة وحدة المشكلة ونقترح أن تكون الجلسة أسبوعية لمدة          

  0 أسابيع على قدر اإلمكان، وقد تختلف على حسب حدة المشكلة8المدرسة، وتمتد الجلسات 
  : الخدمات المساعدة : المنحى الرابع 

ج مشكلة التأخر الدراسى منهـا      يجب أن يشترك مع المرشد جهات أخرى للمساعدة فى عال           
األسرة، األصدقاء األخصائى االجتماعى فى المدرسة، مدرس المواد الدراسـية المختلفـة، الطبيـب              

، مع مراعاة أن تزيد هذه الجهات من فـرص المـشاركة الفعالـة              )طبيب الوحدة الصحية بالمدرسة   (
  0لتحقيق أهداف العالج

  : صة للعالج األهداف العامة والخا: المنحى الخامس 
يركز هذا المنحى على مراجعة المجاالت األربعة السابقة وهل تمت بنجاح، مـع مراعـاة                 

المراجعة الدورية إلضافة معلومات جديدة تفيد فى العالج، وبعد ذلك نضع خطة لألهـداف الخاصـة          
  :  للبرنامج العالجى وتتضمن ما يلى 

  0رات االجتماعيةزيادة المهارات البنشخصية بالتدريب على المها*
تقليل المشكالت الدراسية المتمثلة فى قلق التحصيل، قلق االمتحان مـن خـالل اسـتخدام الفيـديو                 *

  0والمناقشة الجماعية
  0تحسين مفهوم الذات من خالل اإلرشاد السلوكى المعرفى*

ار وختاماً نلقى الضوء على دور معلم التعليم األساسى فى عالج التأخر الدراسى، على اعتب               
أن المعلم عنصر هام من عناصر العملية التعليمية للتلميذ، وهو حجـر الزاويـة لكـل اإلجـراءات                  
التربوية، ومن هنا كان من الضرورى على معلم المدرسة االبتدائية خاصة التعرف على الطرق التى               

  : تساعد تالميذه على النمو التحصيلى داخل وخارج الفصل الدراسى وذلك من خالل ما يلى 
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  0الوعى بأسباب التأخر الدراسى، والعوامل المتعددة التى تكمن وراء هذه المشكلة*
  0أساليب التعامل مع التلميذ المتأخر دراسياً بهدف تقديم البرامج التربوية واإلرشادية له*

الثقة تنمية دوافع التعلم لدى التلميذ من خالل تقديم أنشطة محببة للتلميذ المتأخر دراسياً حتى يشعر ب                *
  0وتقدير الذات لديه مما يساعد على عالج حالته

المراجعة الدورية وضرورة تكرار الشرح لبعض موضوعات المادة الدراسية، حتى يـساعد علـى              *
  0تثبيت المعلومات وخاصة لدى التالميذ ضعاف الذاكرة والتركيز

خصائى االجتمـاعى أو    تحويل التالميذ المتأخرين دراسياً ممن يصعب إرشادهم أو عالجهم إلى اإل          *
  0عالجية للتالميذ/ النفسى للتعاون معه فى وضع خطة إرشادية 
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  ــعالمراج
تشخيص وعالج صعوبات التعلم الشائعة فى الحساب لدى تالميذ الحلقة          ) : 1992(أحمد أحمد عواد    -

 – كلية التربية ببنهـا      –دكتوراه غير منشورة    (األولى من مرحلة التعليم األساسى،      
  0)عة الزقازيقجام

فعالية استراتيجية دراسية للتغلب على قلـق التحـصيل         ) : 2001(أشرف عبدالقادر، إسماعيل بدر     -
لدى طالب الجامعة، بحث مقبول للنشر فى مجلة اإلرشاد النفسى، مركز اإلرشـاد             

  0)14( جامعة عين شمس، المجلد –النفسى 
 أسلوب النظم فى وضع خـصائص لمنـاهج         دراسة ميدانية الستخدام  ) : 1994(أمينة سيد عثمان    -

المتأخرين دراسياً بالحلقة الثانية من التعليم األساسى، المؤتمر العلمى الثانى، معهد           
  0 367 – 342 جامعة عين شمس، ص –الدراسات العليا للطفولة 

 اعزاءات المتفوقين والمتأخرين دراسياً للنجاح والفـشل، المـؤتمر        ) : 1991(ثروت محمد المنعم    -
السابع لعلم النفس فى مصر، الجمعية المصرية للدراسات النفـسية، سـبتمبر ص             

443 – 457 0  
حامد عبدالسالم زهران، مختار حمزة، فاروق عبدالسالم، محمد منصور، على خـضر، عبـداهللا              -

التخلف الدراسى فى المرحلة االبتدائية، دراسة مسحية فـى         ) : 1978(عبدالحى    
 –مركز البحوث التربوية والنفسية، كلية التربيـة        : لمكرمة  البيئة السعودية، مكة ا   

دراسـة التفـوق   ) : 1985(جامعة الملك عبدالعزيز، فى عبداهللا سـلمان عبـداهللا       
والتأخر الدراسى وعالقتهما ببعض مظاهر الشخصية لدى طالب المرحلة الثانوية          

  0) جامعة عين شمس– كلية التربية –دكتوراه غير منشورة(بالبحرين، 
  0عالم الكتب: ، القاهرة 2 ط0قاموس علم النفس) : 1987(حـامد عبدالسـالم زهران -

  0عالم الكتب: ، القاهرة 3 ط0الصحة النفسية والعالج النفسى) : 1997(حامد عبدالسالم زهران -

  0عالم الكتب: ، القاهرة 3 ط0التوجيه واإلرشاد النفسى) : 1998(حامد عبدالسالم زهران -
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  0عالم الكتب: ، القاهرة 3 ط0التأخر الدراسى، تشخيصه وعالجه) : 1974(العزيز الفقى حامد عبد-
دراسة لبعض المتغيرات النفـسية لـدى المتفوقـات والمتخلفـات          ) : 1996(راوية محمود حسين    -

تحصيلياً من طالبات الجامعة، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،             
  0 38 – 20رة،  السنة العاش) 38(العدد 

دراسة لتنمية عادات االستذكار ومهاراته لدى بعض تالميذ المدرسة         ) : 1989(سناء محمد سليمان    -
، ص  3، السنة 11االبتدائية، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب العدد          

25-40  
  0قافة للطباعة والنشردار الث:  القاهرة 0التعلم وتطبيقاته) : 1977(سيد عثمان، أنور الشرقاوى -
  0مكتبة األنجلو المصرية:  القاهرة 0صعوبات التعلم) : 1979(سيد أحمد عثمان -
 القـاهرة، مكتبـة     0اإلثراء النفسى، دراسة فى الطفولة ونمو اإلنسان      ) : 1986(سيد أحمد عثمان    -

  0األنجلو المصرية
تفوقين والمتـأخرين دراسـياً فـى       مفهوم الذات لدى األطفال الم    ) : 1996(صالح الدين أبو ناهية     -

 –المرحلة اإلعدادية بقطاع غزة، المؤتمر الدولى الثالث لمركز اإلرشـاد النفـسى             
  0 1099 – 1805،   ص " اإلرشاد النفسى فى عالم متغير"جامعة عين شمس، 

األنجلـو  مكتبـة           :  موسوعة التربيـة الخاصـة، القـاهرة         ) :1987(عادل عز الدين األشول     -
  0يةالمصر

دراسة التفوق والتأخر الدراسـى وعالقتهمـا بـبعض مظـاهر           ) : 1985(عبداهللا سلمان عبداهللا    -
دكتوراه غير منـشورة، كليـة      (الشخصية لدى طالب المرحلة الثانوية بالبحرين،       

  0) جامعة عين شمس–التربية 
لدراسـى فـى   التأخر ا) : 1979(عماد الدين سلطان وجابر عبدالحميد وراشد لبيب وسامية حافظ   -

المرحلة االبتدائية، المجلة االجتماعية القومية، المركز القومى للبحوث االجتماعيـة          
  0 48-27، ص )3-1(، العدد )16(والجنائية فى مصر، المجلد 
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دراسة لبعض العوامل المرتبطـة     ) : 1980(عماد الدين سلطان، جابر عبدالحميد، ورشدى لبيب،        -
بتدائية، فى دراسات فى علـم الـنفس التربـوى،          بالتأخر الدراسى فى المدرسة اال    
  0 46-1عالم الكتب، ص : تحرير جابر عبدالحميد، القاهرة 

يوسف ميخائيل أسعد، القاهرة    :  ترجمة   0 تربية الموهوب والمتخلف   ) :1971( كروكشانك   0 ج 0ف-
  0مكتبة األنجلو المصرية: 

 العـاديين واسـتراتيجيات التربيـة    سيكولوجية األطفـال غيـر  ) : 1990(فتحى السيد عبدالرحيم    -
  0دار القلم: ، الكويت 4 الجزء الثانى، ط0الخاصة

أثر التوجيه المهنى على توافق بطئ الـتعلم فـى دولـة الكويـت،              ) : 1990(فوزية محمد خداد    -
  0) جامعة الزقازيق–ماجستير غير منشورة،  كلية التربية ببنها (

 الدراسة العلمية لثقافة الطفل، المجلد األول 0ثقافة الطفل ) :1984(كافية رمضان وفيوال البـبالوى    -
  0 جامعة الكويت–كلية التربية 

فعالية اإلرشاد الفردى والجماعى فى تحسين عملية االستذكار لـدى          ) : 1997(محمد أحمد إبراهيم    -
طالب الجامعة، المؤتمر الدولى الرابع، مركز االرشاد النفسى، المجلد األول، ص           

251-294 0  
، 1 ط0اإلرشاد النفسى المصغر للتعامل مـع المـشكالت الدراسـية     ) : 2000(محمد حامد زهران    -

  0عالم الكتب: القاهرة 
دار الفكـر   : سيكولوجية غير العاديين وتربيتهم، األسـكندرية       ) : 1986(محمد عبدالمؤمن حسين    -

  0الجامعى
دار : م النفس واإلسالم، الكويت     الصحة النفسية فى ضوء عل     ) :1986(محمد عودة، وكمال مرسى     -

  0القلم
بعض العوامل المرتبطة بالتأخر الدراسى لدى تالميذ المرحلـة         ) : 1981(محمود عبدالحليم منسى    -

دار : االبتدائية باألسكندرية، بحوث فى السلوك والشخصية، المجلد األول، مـصر           
  0 185 – 169المعارف، ص 



  
  
  
  

  االتجاهات المعاصرة فى إعداد برامج عالجية لمشكلة التأخر الدراسى

  

  

-844-

ة مقارنة ألساليب التعلم ودافعية اإلنجاز لدى عينـة مـن           دراس) : 1990(مرزوق عبدالمجيد أحمد    -
الطالب المتفوقين والمتأخرين دراسياً، المؤتمر السادس لعلم النفس فـى مـصر،            

  0 615 – 597الجمعية المصرية للدراسات النفسية ص 
 مدى فاعلية برنامج تدريبى لتحسين بعض عادات االسـتذكار          ) :1989(مها عبداللطيف عبدالفتاح    -

 جامعـة   –ماجستير غير منشورة، كلية التربية ببنها       (لدى طالب المرحلة الثانوية     
  0)الزقازيق

أسباب التأخر الدراسى لدى تالميذ المرحلة االبتدائية التابعـة         ) : 1997(نظمى عودة أبو مصطفى     -
لوكالة الغوث الدولية، فى محافظة غزة كما يراها المعلمون والمعلمات، المـؤتمر            

 جامعة عين شـمس، اإلرشـاد النفـسى         – مركز اإلرشاد النفسى     –لرابع  الدولى ا 
   669 – 619والمجال التربوى ص 

 0التأخر الدراسى دراسة كلنيكية ألسبابه فى البيئة المـصرية       ) : 1974(هدى برادة، وحامد زهران     -
  0عالم الكتب: القاهرة 
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