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أسباب التأخر الدراسي لدى تالميذ
المدارس االبتدائية من وجهة نظر
المعلمين
د .اخالص علي حسين

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

الفصل االول
مشكلة البحث :
تعد مشكلة التأخر الدراسي من المشكالت التي حظيتت بتككيتر علمتال التربيتة
وعلمال النكس منذ فترة طويلة ومازالت تعتبر من أهم المشكالت العصرية التي تقلت
بال التربويين واآلبال الطالب أنكسهم باعتبارهتا مصتدرا إلعاقتة النمتو والتقتدم للحيتاة
المتجددة (.الشرقاوي  ، 7991 ،ص)652
يعد التأخر الدراسي متن المشتكالت متعتددة األبعتاد التتي شتتلت بتال المتربين
فهي مشكلة نكسي ة وتربوية واجتماعية  ،تواجه كل من له صلة بالعملية التعليميتة كمتا
يعاني منها التلميذ المتأخر دراسيا  .فقد يؤثر إحساس التلميذ بالكشل في الدراسة علتى
انخكتتاث ثقتتته بنكستته وإحساستته بأنتته ريتتر مؤهتتل لمواجهتتة متطلبتتات الحيتتاة بنجتتاح.
(الكاشف  ، 7995 ،ص)751
ويعتقد المربون إن مشكلة التأخر الدراسي تؤدي الى إهدار كبيتر فتي العمليتة
التربوية وارتكاع كلكة التعليم وزيادة النكقات المخصصة له .
وممتتا الشتته فيتته ان الثتتروة الحقيقيتتة ألي امتتة متتن االمتتم تتمثتتل فتتي مواردهتتا
البشرية القادرة على دفع عجلة التطور الى األمام في جميع مجاالت الحياة بمتا يحقت
آمال األمة ( .عبد الحميد  ، 6116 ،ص)719
ويعد التالميذ المتأخرين دراستيا جتزلا متن هتذل الثتروة الحقيقيتة وهتم بالتتالي
جتزل متن المجتمتع ودراستتة مشتكالتهم تستتوجب االهتمتام فتتي كتل وقتت وتحتتا التتى
االهتمام الكردي والجماعي  .ويعاني التالميذ المتأخرين دراسيا من مشكالت ستلوكية
واضطرابات نكسية كظهور مشتاعر االحبتاط التتي تتالزم ستلوه مثتل هتؤالل التالميتذ
والتتتي تظهتتر بصتتورة ستتلوه االختترين عتتدواني ضتتد االقتتران والختترو عتتن النظتتام
وريرها من السلوكيات ( .حسان  ، 7999 ،ص)691
مما يزيد حدة المشكلة انها ظاهرة معقدة تنشأ لتضافر اسباب وعوامل متعددة
بعضها يرجع الى التلميذ وظروفته الجستمية والعقليتة واالنكعاليتة وبعضتها يرجتع التى
المدرسة او المنزل  ،باالضافة التى ان االقبتال المتزايتد علتى التعلتيم يقلتل متن فترص
العناية بالمتأخرين دراسيا وبالتالي يمثل ذله اعاقة المدرستة عتن تأديتة رستالتها علتى
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الوجتته االكمتتل  ،ومتتن هنتتا كتتان االهتمتتام بهتتذل المشتتكلة امتترا ضتتروريا لتحقيت تكتتافؤ
الكرص في التعليم ( .الشرقاوي و عثمان ،7917 ،ص)651
من هنا تبرز مشكلة البحث في السؤال االتي :
 ما هو اكثر اسباب التتأخر الدراستي واكثرهتا شتيوعا لتدي تالميتذ المتدارساالبتدائية من وجهة نظر المعلمين .
أهمية البحث :
تعد التربية فتي عالمنتا المعاصتر خدمتة اجتماعيتة كمتا تعتبتر استتثمارا قوميتا
واالتجاهتات الحديثتة تنظتر علتى ان التربيتة عمليتة استتثمارية منتجتة ومستتمرة وهتتي
تهدف من ورال ذله لتنمية طاقات االنسان وتوجيهها لخدمة اهداف االنتا والخدمات
في المجتمع .
ويعتد التعلتيم متتن اهتم جوانتتب الحيتاة االجتماعيتتة التتي ترتكتتز عليهتا حضتتارة
االمم والشعوب ويضمن التعليم بما يشتمل عليته متن معتان عمليتة التحصتيل الدراستي
بكل ابعادها وجوانبها حيث ان التحصيل في مكهومته المبستط ومتدي استتيعابه او فهتم
التلميتتذ لمتتا تعلمتته مستتبقا ومتتدي قدراتتته علتتى االستتتكادة ممتتا تعلمتته وتطبي ت ذلتته فتتي
جوانب الحياة ( .شاهين  ، 7995 ،ص)92
هناه العديد من المشكالت التي تكون عائقا امام تعلم التالميذ يمكن ان تتؤدي
الى مصاف المتأخرين دراسيا حيث ان هذل المستألة هامتة وخطيترة اذا لتم تكتن مبنيتة
علتتى استتس ومكتتاهيم ستتليمة حيتتث نجتتد ان هتتذل المستتألة ارتبطتتت فتتي اذهتتان المتتربين
والمدرستين والوالتتدين بالمكتتاهيم الخاطئتتة كالتبتتال والتخلتتف وهتتذا بحكتتم طبيعتتة الحتتال
حكم عشوائي ومتسرع ( .زبادي واخرون )7999 ،
ان التأخر الدراسي يعد من المشكالت ذات االبعاد المتعددة فهي مشكلة نكسية
تربوية اجتماعية تواجه االبال واالمهات واالختصاصتيين وكتل متن لته صتلة بالعمليتة
التعليمية كمتا يعتاني منهتا التلميتذ المتتأخر دراستيا  .فقتد يتؤثر احستاس التلميتذ بالكشتل
الدراستتي علتتى انخكتتاث ثقتتته بنكستته كمتتا اشتتار ( )Banreti , 1978فتتي دراستتته
واالحستتاس بأنتته ريتتر مؤهتتل لمواجهتتة متطلبتتات الحيتتاة بنجتتاح وكتتذله يواجتته االب
مشكالت جمتة عنتدما يتري ابنته يعتاني متن الكشتل الدراستي والمعلتم يتري ان تالميتذل
يحالكهم سول الحظ لكهم الدرس مما يؤثر على ذاتته وثقتته بنكسته كمعلتم نتاجف اضتافة
التتى متتا تعانيتته ادارة المدرستتة وعرقلتتة الدراستتة بستتبب وجتتود المتتتأخرين دراستتيا فتتي
صكوفهم والذين يسيئون الى نتائج الدراسة .
ويتتري (جتتابر واختترون  )7996 ،ان التتتأخر الدراستتي ومتتا يتترتبط بتته متتن
رسوب الطلبة في المراحل التعليمية المختلكة نوع من الكاقد والهدر التعليمتي لتذا كتان
اهتمام كافة الدولة بمشكلة التأخر الدراسي وتوجيه الجهود نحو دراسته والكشف عتن
العوامل واالسباب التي تؤدي اليه  ،وذله بهدف مواجهتها واقتراح اساليب عال لهتا
( .جابر واخرون ، 7996 ،ص)711
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وقد بدأ االهتمام بمشكلة التتأخر الدراستي فتي بدايتة القترن الماضتي ()7911
وتزايد االهتمام العالمي باجرال البحوث العلمية للتعامل مع هذل المشتكلة والبحتث فتي
اسبابها والعمل على عالجها فقد برزت عدة دراسات كثيرة .
وبعدها تطور البحث وبدأ الباحثون يتعرضون للعوامل والمتتيترات االختري
المرتبطتتة بالتتتأخر الدراستتي وبتتدأ االهتمتتام بدراستتة الجوانتتب ريتتر العقليتتة والستتمات
الوجدانية والتعترف علتى اهميتهتا فتي التحصتيل الدراستي وعالقتهتا باستباب وستمات
التأخر الدراسي .
حيث ان االطكال يتعرضون في هذل المرحلة الى تتيرات فسيولوجية وعقليتة
انكعاليتتة اجتماعيتتة تتتؤثر فتتيهم وتصتتبتهم بصتتبتة خاصتتة فتتي المحتتددات الثقافيتتة وفتتي
ضول الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشونها ومن الطبيعي ان ينعكس ذلته
على سلوه التلميذ وسيكولوجيته .
(الطيب واخرون  ، 7996 ،ص)15
ومن خالل عمل الباحثة في مجتال التربيتة والتعلتيم الحظتت ان هنتاه الكثيتر
من حاالت المتتأخرين دراستيا لتدي طلبتة المرحلتة االبتدائيتة ويختلتف هتذا متن طالتب
آلخر من مدرسة ألخري لذا تبرز اهمية ما يأتي :
 اهمية المرحلة االبتدائية بوصكها مرحلة انتقالية تحتا الى مزيد من االهتمام.
 تشتتخيص مواقتتع الضتتعف عنتتد المتتتأخرين دراستتيا فتتي تحديتتد أي المجتتاالتالدراسية اكثر تأثير .
هدف البحث  :يهدف البحث الحالي الى :
 التعترف التتى استتباب التتتأخر الدراستتي واكثرهتتا شتتيوعا لتتدي تالميتتذ المتتدارساالبتدائية من وجهة نظر المعلمين .
حدود البحث :
يتحتتدد البحتتث فتتي متتدارس المرحلتتة االبتدائيتتة ضتتمن محافظتتة ديتتالى للعتتام
الدراسي (. )6171-6119
تحديد المصطلحات :
التأخر الدراسي :
عرفه (ابو مصطفى )9111 ،
هو انخكاث نسبة التحصيل بوضوح في متادة او متواد بعينهتا دون المستتوي
العادي للتلميذ اذا ما قورن بتيرل من العاديين مثل عمرل وذله السباب متعددة بعضها
يعود الى التلميذ نكسه بظروفه الجسمية والنكستية والعقليتة والتبعث االختر التى البيئتة
االسرية واالجتماعية ( .ابو مصطكى  ، 7999 ،ص)761
عرفه (انجرم )2010 Ingrame
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هم الذين ال يستطيعون تحقي المستويات المطلوبة منهم في الصف الدراستي
وهتتم متتتأخرون فتتي تحصتتيلهم االكتتاديمي بالقيتتاس التتى العمتتر التحصتتيلي القتترانهم .
(بطرس  ، 6171 ،ص)151
التعريف النظري للباحثة :
هو حالة من تدني مستوي التحصيل الدراسي لدي الطلبة لظروف (اجتماعية
 ،اقتصادية  ،انكعالية  ،عقلية) .
التعريف االجرائي للباحثة :
هو الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس التأخر .
الفصل الثاني
االدبيات والدراسات السابقة :
اشارت الدراسات السابقة الى ان التتأخر الدراستي عبتارة عتن تكتوين او بنتال
فرضتتي ( )Hyptho theatrical constructكتتأي مصتتطلف فتتي المجتتال النكستتي ،
كالتعليم واالدراه والتذكر والتكو واالبتكار حيتث ال يالحتظ مباشترة  ،وانمتا يستتدل
عليتته متتن وقائعتته الظتتاهرة او اثتتارل او نتائجتته  ،ولتتذله فهتتو متتيتتر فرضتتي او كتتامن
( )Latentاكثتتر متتن كونتته متتيتتترا يمكتتن مالحظتتته فتتتي الحتتال  ،ويتصتتدر التتتتأخر
الدراسي متن حيتث التحصتيل قصتورل التلميتذ فتي الوصتول التى المستتوي التحصتيلي
العادي  ،ويكون عمرل الدراستي او التحصتيلي عندئتذ مستاويا لعمترل الكعلتي او قريبتا
منه ( .احمد  ،7991 ،ص)11
يعد التأخر الدراسي مشكلة تربوية اجتماعية خطيرة  ،اذ توجتد فترو فرديتة
بتتين االطكتتال خاصتتة متتن النتتواحي المعرفيتتة  ،حيتتث يمكتتن تقستتيم االطكتتال التتى ثتتالث
مستويات متكوقون دراسيا  ،متوسطون دراسيا  ،متأخرون دراسيا .
وقد تعرث مصطلف المتأخرين دراسيا في االوستاط التربويتة الناطقتة باللتتة
االنكليزية الى كثير من ستول االستتعمال  ،حيتث استتخدمه التربويتون لوصتف طائكتة
من ضعاف العقول  ،او مجموعة التربية الخاصة  ،او جماعة العتاديين االربيتال  ،او
االطكتتال المتخلكتتين او مجموعتتة الحتتد الكاصتتل بتتين العتتاديين وضتتعاف العقتتول  ،او
المعوقين اكاديميا او تربويا ورير ذله ( .عبد اللطيف  ،7991 ،ص)51
ويعتبر التالميذ الذين تقل نسبة ذكائهم عن ( )11درجة ( )I.Qمتخلكين عقليا
 ،امتتا التالميتتذ التتذين يحصتتلون علتتى نستتبة ( )91درجتتة ( )I.Qفهتتم عتتاديون ويقتتع
المتتتأخر دراستتيا ككئتتة متتن حيتتث التتذكال بتتين العتتاديين المتوستتطين وضتتعاف العقتتول
(لمتخلكين عقليا) ( .عبد الرحيم  ، 7991،ص)91
ويكضل استعمال مكهوم التأخر الدراسي  ،بصورة عامة علتى كتل تلميتذ يجتد
صتتعوبة فتتي تعلتتم االشتتيال العقليتتة  ،ولتتيس متتن الضتتروري ان يكتتون المتتتأخر دراستتيا
متخلكا من كل انواع النشاط فقد يحترز تقتدما فتي نتواحي اختري كتالتكيف االجتمتاعي
والرسم والقدرة الميكانيكية ( .الزبادي واخرون )7997 ،
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ويختلتتف التتتأخر الدراستتي عتتن ريتترل متتن المصتتطلحات  ،فهتتو يختلتتف عتتن
التخلف العقلي الذي يعد احد اسباب التأخر الدراسي  ،والتلميذ المتأخر عقليا هو الذي
يكون عمرل العقلي اقل من عمرل الزمني  ،ويصعب عليه التككير المجرد  ،والتعامتل
بالرموز والتعلم  ،كذله يختلف مكهوم التأخر الدراسي عن مصتطلف صتعوبات التتعلم
( )Learning Difficultiesحيتتث نجتتد فتتي هتتذا المجتتال كثيتترا متتن التالميتتذ التتذين
يبدون وكأنهم عاديون تماما في معظتم المظتاهر النكستية  ،أال انهتم يعتانون متن عجتز
(الشتتترقاوي ،7991 ،
واضتتتف فتتتي مجتتتال متتتن مجتتتاالت التتتتعلم او اكثتتتر
ص ) 91ررم انهم عاديون او ذوو ذكال مرتكع وال يعانون من أي اعاقتات ستمعية او
بصرية او حركية او انكعالية  ،ومع ذله يعاني هؤالل التالميذ من صعوبات واضتحة
في اكتساب واستخدام مهارات االستماع او الكالم او القرالة او الكتابة ( .دليل التربية
الخاصة )7991 ،
اسباب التأخر الدراسي :
يرجتتع التتتأخر الدراستتي التتى مجموعتتة متتن العوامتتل المتداخلتتة المترابطتتة فتتي
كثير من االحيان حيث يكون السبب مساعدا لوجود سبب او اسباب اخري وقتد يكتون
سبب احد هذل العوامل او اكثر .
 -7عوامل عقلية  /تمثل العوامل العقلية بالقدرة العقليتة العامتة (التذكال) والتذكال
مهتتم جتتدا فتتي تحديتتد مكانتتة الكتترد بالنستتبة للتكتتو او التتتأخر  .فقتتد اكتتدت
الدراسات عن وجود معامل ارتباط بين التحصيل الدراسي والمستوي العالي
للذكال  ،فان التنبؤ بالتحصيل الدراسي صعب جدا لتداخل العديد من العوامل
 ،فقتتد يكتتون الطكتتل فتتاتر الحماستتة للدراستتة وشتتارد التتذهن بستتبب المشتتاكل .
(الحياني  ، 7999 ،ص)679
 -6عوامل صحية جسمية  /ان الضعف الصحي العام وسول التتذية يؤديان الى
الكتور الذهني والعجز عن التركيز وهذا يؤثر على التحصتيل اللتتوي  ،كمتا
ان بعتتث العاهتتات الجستتمية عنتتد الطكتتل مثتتل ضتتعف البصتتر او طولتته او
قصتترل – وضتتعف الستتمع وريرهتتا  ،يقلتتل متتن قدرتتته علتتى بتتذل الجهتتد فتتي
الدراسة  ،وقد يصاب الطكل ببعث االضطرابات في اجهزة الكالم واجهتزة
النط ت ممتتا يشتتكل عقبتتة امتتام تحصتتيله الدراستتي  .امتتا االمتتراث االختتري
كأمراث الدم و(االنيميا) وضعف النمو الحركي (اصتابات المت ، ،والكستاح
 ،وامراث القلب ) فهي تؤثر في تحصيل الطكل .
(ابو اسعد ، 6119 ،ص( )692شقير  ،6111 ،ص)91
 -1عوامل مدرسية  /المدرسة هي البيت الثاني للطكل وتكون بيئة محسنة مكترزة
للبيئة البيتية فاذا كانتت االجتوال التربويتة ستليمة كتان الجتو ايجابيتا امتا اذا ستادت
اجوال مضطربة بين المعلمين واالدارة من جهتة او بتين المعلمتين انكستهم او بتين
المعلمين نتيجة جهل هؤالل المعلمين العتماد الطر السليمة وعدم االلمام الكافي
بعلم النكس المدرسي فيعامل التالميذ بعقلية تقليدية تذهب الثقة بين المعلم والتلميتذ
-5-
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 ،وينشأ نتيجة ذلته اتجاهتات ستلبية نحتو المعلتم والمدرستة ممتا يتستبب فتي تتدني
التحصيل .
وقد يلجأ بعث المعلمين الستخدام العقاب البدني مما يتسبب في نكور التالميذ
من المعلم والمدرسة وخوفهم مما يجعلهم يتأخرون عن المدرستة او يهربتون هتذا
بدورل يؤدي الى نتائج عكسية تماما  ،اذ يعد المعلم هو المتتير االكثتر تتأثيرا فتي
تحصيل التالميذ واتجاهاتهم نحو العمل المدرسي  ،اذ اشار (ابو حطب )7911 ،
انته حتتين يتوحتتد (يتتتقمص) التلميتذ متتع معلمتته بدرجتتة عاليتة يكتتون اكثتتر استتتعدادا
لتمثل قيمة  ،كما يصبف اكثر واقعية للتعلم  .وبالتالي الحصول على مستوي اعلى
من التحصيل االكاديمي .
(ابو حطب ، 7991 ،ص( )711عبد الرحيم  ،7991 ،ص)11
ان المنهج المدرسي الذي يهتم بميول ورربات االطكال ويشبع حاجاتهم يسهم
في تقدمهم وبعكس ذله يتسبب في تدني التحصيل والتأخر الدراسي ومن العوامل
المدرستتية التتتي تستتاهم فتتي القضتتال علتتى التتتأخر الدراستتي قلتتة عتتدد الطلبتتة متتن
الصكوف والتهوية واالضالة  ،وتجانس الطلبة والمعلم المنتمي لمهنة المحتب لهتا
والمثقتتف التتذي يمتلتته االستتاليب المتنوعتتة المطلتتع علتتى متتا هتتو جديتتد واالدارة
الناجحة المتعاونة .
 -1عوامتتتل انكعاليتتتة  /توجتتتد عتتتدة عوامتتتل انكعاليتتتة تعرقتتتل االطكتتتال االصتتتحال
واالذكيال في المدرسة بما يتك مع مستواهم  ،فالطكل المنطوي  ،الحستاس القلت
يجد صعوبة في مجابهة الموقف والمشكالت الجديدة  ،حيتث يرجتع قلت االطكتال
احيانتتا ال ت ى تعرضتتهم النتتواع متتن الصتتراعات والمشتتاكل االستترية او صتتراعات
نكسية بداخلهم  ،والتوتر والصتراع والعدوانيتة الالشتعورية تجتال احتد الوالتدين او
كليهمتتا حيتتث تظهتتر صتتورة عدوانيتتة نحوهمتتا تخيتتب امالهمتتا فيتته وتحتتدث هتتذل
الظاهرة عادة لتدي بعتث التالميتذ التذين اعتتادوا النجتاح والتكتو فيته فتي بعتث
االحيان ثم يتولى رسوبهم وفشلهم بصورة فيها مايشبه االصرار .
(الطيب واخرون  ، 7996 ،ص)751
 -5عوامل اسرية – اجتماعية  /ان عدم التوافت االستري واالضتطراب المنزلتي
ينتج عنه العديد متن المشتكالت حيتث تتدخل االنطوائيتة التى شخصتية الطكتل ممتا
يتستتبب فتتي عجتتزل عتتن التحصتتيل الدراستتي بصتتورة صتتحيحة فتعتترث الطكتتل
للضتط لتلبية طموح الكبتار متن اجتل التحصتيل العتالي والحصتول علتى درجتات
مرتكعة ينجم عنه رد فعل معاكس حيث ان قتدرات الطكتل التتي يجهلهتا االهتل قتد
تكون رير كافية لتحقي طموحهم مما يعمل على احباط الطكل وتراجعه دراسيا.
كمتتا ان تكليتتف بعتتث االستتر الكقيتترة البنتتائهم بالعمتتل وقتتت الكتترا بقصتتد
المساعدة انما يكون على حساب تحصيل الطالب وهذا يسبب التأخر الدراسي .
كما ان نظرة الناس الى الذكر وتكضيله علتى االنثتى ومتا يتنجم عتن ذلته متن
احبتتاط وانطتتوال لتتدي البنتتات وكتتذله االختتتالط فتتي المتتدارس يؤديتتان التتى تستترب
-6-
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البنات وعدم االنتظام في الدراسة وما ينجم عتن ذلته متن ضتعف وتتأخر دراستي
ويجتتب ان ننظتتر التتى العالقتتات االجتماعيتتة كعنصتتر هتتام فتتي تحصتتيل االطكتتال
االجتماعيتتة للمتكتتوقين دراستتيا والنشتتاطات القائمتتة فيمتتا بيتتنهم تختلتتف عنهتتا لتتدي
المتتتأخرين دراستتيا حيتتث يوجتتد عالقتتة بتتين التتتأخر والعدوانيتتة والتخريتتب  ،وهتتذا
يؤكد ان المتكوقين دراستيا هتم اكثتر تكيكتا متع المجتمتع متن زمالئهتم والمتتأخرين
دراسيا  ( .التريتر  ،6111 ،ص)66
السمات العامة للمتأخرين :
 -7الستتمات الجستتمية  /يظهتتر االطكتتال المتتتأخرون دراستتيا تباينتتا فتتي نمتتوهم
الجسمي مقارنة مع االعتياديين فهم اقل طتوال واثقتل وزنتا واقتل تناستقا كمتا
ويحتمتتتل انتشتتتار ضتتتعف الستتتمع وعيتتتوب الكتتتالم وستتتول التتذيتتتة ومتتترث
اللتوزتين والتتدد وعيتوب االبصتار اكثتر متن العتاديين (الزبتادي واخترون ،
)7997
 -6الستتمات العقليتتة  /منهتتا ضتتعف التتذاكرة والتشتتتت وفتتي التالتتب يميتتل التتى
االشتال اليدويتة فتال طاقتة لته علتى حتل المشتكالت العقليتة او المستائل التتي
تتطلب تككيرا مجردا  ،وبطل التعلم  .واكثر ما يميزهم هو عدم القتدرة علتى
التركيز واالنتبال والتككير المجرد والربط بين االفكار والحركات العصبية ،
والبرودة والحقد واالكتئاب وعتدم الرربتة فتي المشتاركة االجتماعيتة اضتافة
التتى ذلتته فتتتانهم يتميتتزون بالكبتتتت واالنكعتتال والالمبتتتاالة واالنستتحاب عنتتتد
مواجهة المشكالت وانخكاث مكهوم الذات .
 -1الستمات االنكعاليتة  /يميلتون التى العتدوان علتى الستلطة المدرستية ويتستمون
باالكتئتتاب والقل ت ويسترستتلون فتتي احتتالم اليقظتتة ويعتتانون متتن اضتتطراب
انكعالي .
وتشتير االبحتتاث التتى وجتتود عتتادات ستتلوكية منتشتترة بتتين المتتتأخرين
دراستتيا نتيجتتة االضتتطرابات االنكعاليتتة خاصتتة فتتي هتتذل المرحلتتة االساستتية
التتدنيا كتتالتبول التتالإرادي وقضتتم االظتتافر كمتتا انهتتم يتميتتزون باالتجاهتتات
الستلبية نحتو المجتمتتع  ،وذلته نتيجتتة لالحستاس بالكشتل والشتتعور بالنبتذ متتن
ال مدرستتة والمنتتزل واالقتتران ممتتا يتتؤدي التتى عتتدم تقبتتل التتذات ثتتم االحبتتاط
واليأس ( .حسين  ،7991 ،ص)11
 -1الستتتمات االجتماعيتتتة  /يعتبتتتر الشتتتعور بالدونيتتتة واالنستتتحاب والشتتتعور
بالعتتدال واالعتتتراث متتن اهتتم الستتمات الشخصتتية واالجتماعيتتة للمتتتأخرين
دراسيا ( .زبادي واخرون )7997 ،
االثار السلبية لمشكلة التأخر الدراسي :
حدد التربويين أثار سلبية كبيرة لمشكلة التتأخر الدراستي والتتي تتتره اثارهتا
على الكرد واالسرة والمجتمع وهي :
 اكتظاظ الصكوف بالتالميذ .-7-
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 زيتتادة العتتبل علتتى الدولتتة فتتي تتتوفير اعتتداد متتن المعلمتتين والكتتتب والمقاعتتدالدراسية والكصول والمتدارس زيتادة نستبة البطالتة والجهتل واالميتة وظهتور
بعث المشكالت االجتماعية مثل المخدرات واالنحرافات السلوكية (الحيلة
،7999 ،ص . )99تسرب اعداد من التالميذ نتيجة تكرار رستوبهم (الطتائي
واخرون  ،6119 ،ص)11
انواع التأخر الدراسي :
صنف حامد زهران  7999التأخر الدراسي الى عدة انواع :
 -7تأخر دراسي عام  :تتراوح نسبة الذكال الفراد هذل الكئة بين (. )95-11
 -6تأخر دراسي خاص  :يكون التأخر في مادة بعينها ويرتبط بنقص القدرة .
 -1تأخر دراسي طويل االمد  :حيث يقل مستوي التحصيل الدراستي للكترد عتن
مستوي قدرته على مدي فترة زمنية طويلة .
 -1تأخر دراسي موقكي  :ويترتبط بمواقتف معينتة وخبترات ستيئة مثتل نقتل متن
المدرسة الى اخري  ،وفاة شخص عزيز (زهران  ، 7999 ،ص)611
البررراما التربويررة واالرةررادية لالوفررال و
التأخر الدراسي :
لقد نالت مشكلة التأخر الدراسي اهتمام العلمال في العالم بهدف وضتع بترامج
ارشادية وعالجية لعال هذل المشكلة وانصب االهتمام على تالميذ المرحلة االبتدائية
 ،وقتتد تعتتددت البتترامج العالجيتتة تبعتتا لتعتتدد العوامتتل المستتببة لهتتذل المشتتكلة وكانتتت
البرامج العالجية تهدف الى تحسين مناحي متعددة لجوانب المشكلة وهي كما يلي :
 استراتيجيات دراسية لتحسين عملية التعلم والتتي تهتدف التى تتدريبات عمليتةللتالميذ المتأخرين دراسيا (سالمة السمع  ،تحديد طرف االستذكار  ،استخدام
التعليم الكعال)
 بتترامج عالجيتتة لتحستتين مكهتتوم التتذات للمتتتأخرين دراستتيا  ،اذ اشتتار كتتل متتن(كراولتتتتي وميريتتتتت  )7992 ،التتتتى ان اكثتتتتر متتتتن ( )%65متتتتن التالميتتتتذ
المتتتأخرين دراستتيا يعتتزي التى الجوانتتب االنكعاليتتة المتمثلتتة فتتي مكهتتوم التتذات
وتقدير الذات .
 برامج االرشاد المدرسي لتحسين التحصيل الدراسي :تهدف برامج االرشاد الى تشجيع عملية التعلم ومساعدة الطالب علتى تحقيت
النجاح في المدرسة (بدر  ، 6119 ،انترنيت)
أما (الهمتص )6119 ،فقتد قتدم مجموعتة متن المحكتزات والحلتول فتي عتال
مشكلة التأخر الدراسي بمشاركة كل متن المتدرس والمرشتد النكستي واالسترة
ويمكن تلخيصها كاالتي :
 -7تعرف المشكلة من قبل المرشد النكسي واستبابها واقامتة عالقتة ارشتادية فتي
اجتتوال متتن الثقتتة واالفتتة ومتتن ثتتم تبصتتير الطالتتب بمشتتكلته وتنميتتة التتدافع
للتحصيل الدراسي لديه .
-8-

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

د .اخالص علي حسين

 -6تشتتجيع الطالتتب علتتى التعتتديل التتذاتي للستتلوه والعمتتل علتتى تحستتين مستتتوي
توافقه االسري والمدرسي واالجتماعي .
 -1مراجعتتة المنتتاهج وطتتر التتتدريس التتتي يتتتعلم بهتتا الطالتتب المتتتأخر دراستتيا
وعند ثبوت عدم مالئمتها يجب ان تعد برامج خاصة يراعي فيها خصتائص
الطالب وقدراته وحاجاته .
 -1مراعاة الكرو بين الطالب .
 -5اشتال الطالب المتأخر باالنشطة المدرسية المخطط لهتا والهادفتة كتل حستب
قدراته واهتماماته وميوله .
 -2مراعتتاة دوافتتع الطلبتتة المتتتأخرين المختلكتتة والعمتتل علتتى استتتيعابها وتقتتديم
الخبرات التي تساعدهم على تحقي النجاح وتجنبهم الشعور بالكشل والدونية
.
 -1مراعاة المراجعتة والتكترار المستتمر والشتمول فتي تقتديم المعلومتات للطلبتة
المتأخرين وربطها بواقعهم .
 -9استتتتخدام الوستتتائل التعليميتتتة العينيتتتة واالكثتتتر فعاليتتتة كتتتاالجهزة الستتتمعية
والبصرية لما لها من اهمية خاصة في تعليم المتتأخرين دراستيا ومستاعدتهم
على الكهم والتصور واالدراه وكذله لمخاطبتها الحواس المختلكة .
 -9التواصل المستمر بين االهل والمدرسة لمتابعة االبنال .
 -71عتدم التكرقتة فتي معاملتتة االطكتال حستب تتترتيبهم لرفتع مستتواهم التحصتتيلي
واالهتمام بمتابعة وتقويم ادال ابنالهم .
 -77العمل على نمو مكهوم موجب للذات بصكة عامة وبخاصة عناصرل المتعلقة
بالدراسة والتحصيل الدراسي .
 -76العمتتل علتتى رفتتع الككايتتة التحصتتيلية وزيتتادة فعاليتتة االستتتعداد الموجتتود عتتن
طري زيادة الدافع وتتير االتجاهات السلبية وتنمية الثقة في الذات .
 -71العمل على تحقي استمرارية عملية التعلم وخاصة في حتاالت التخلتف التتي
ترجتتع التتى استتباب صتتحية او بستتبب اضتتطرابات استترية ادت التتى انقطتتاع
التلميذ عن الدراسة وتخلكه عن مستوي اقرانه في نكتس الستن تحصتيليا وان
يقتتتدم المتتتدرس معونتتتة خاصتتتة للتلميتتتذ ليعوضتتته مافاتتتته ويشتتتعرل باالمتتتان
والطمأنينة وخاصة بعد ايام الحرب ( .الهمص  ،6119 ،انترنيت)
الدراسات السابقة :
تناولت الباحثة الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث .
 )9دراسة (بانريتي )Banreti , 1978
هدفت الدراسة ايجاد العالقة بين اتجاهات التالميتذ والتحصتيل الدراستي لتدي
عينة من تالميذ الصتف الستادس االبتتدائي بهتدف معرفتة الخصتائص التتي يتميتز بهتا
المتأخرون دراسيا وقتد بتين أن المتتأخرين دراستيا متن التذكور كتانوا اكثترهم شتعورا
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باالحباط واالرها والرربة في النوم اثنال النهتار امتا بالنستبة لالنتاث فكتان تقتديرهن
النكسهن منخكث وكانت عالقتهن باالخرين سيئة )Banreti , 1978( .
 )6دراسة الدفاعي 9191
هدفت الدراسة الى التعرف على سمات الشخصية التي تميز الطلبة المتكوقين
والمتأخرين دراسيا والتمييتز فتي الستمات بتين المتكتوقين التتي تميتز الطلبتة المتكتوقين
والمتكوقات لطالبات والطالب ومن اهم نتائجها تميز الطلبة المتكوقين عتن المتتأخرين
دراستتيا بالتتذكال االتتتزان االنكعتتالي وقتتوة الشخصتتية امتتا الطلبتتة المتتتأخرون دراستتيا
فتميزوا بالسيطرة واالقدام والخيالية .
 )1دراسة ()Dunn , 1995
هدفت الى اسلوب المعالجة المعرفي الكعال والذي يركز على تدريبات عملية
للتالميذ المتأخرين دراسيا من خالل النقاط االتية :
 -7سالمة السمع  ،الرؤية الجيدة .
 -6تحديد طر االستذكار االفضل (فردية زوجية  ،فري متعاون ومتكامل) .
 -1تحديد وقت االستذكار الجيد اثنال النوم .
 -1استخدام التعليم بالكمبيوتر لتدعيم التكاعل .
 -5تقديم النصف واالرشاد عند الضرورة .
 -2التركيز على استخدام القدرات العقلية المتعددة (. )Dunn , 1995
 )1دراسة كراولي وميرت ()Crawley and Merritt , 1996
هدفت الدراسة برامج عالجية لتحسين مكهوم التذات للمتتأخرين دراستيا حيتث
اثبتتتت الدراستتتة ان ( )%65متتتن التالميتتتذ المتتتتأخرين دراستتتيا يعتتتزي التتتى الجوانتتتب
االنكعاليتتة المتمثلتتة فتتي مكهتتوم التتذات وتقتتدير التتذات علتتى هتتذا االستتاس قتتدما الباحثتتان
برنامجا عالجيا لتحسين مكهوم الذات لدي المتأخرين دراسيا .
 )5دراسة الرابطة االمريكية لصعوبات التعلم 0222
هدفت هذل الدراسة بنال برنامج عالجي لمستاعدة التالميتذ المتتأخرين دراستيا
متتن ذوي صتتعوبات التتتعلم لزيتتادة التحصتتيل الدراستتي لتتديهم ويتتتلخص البرنتتامج بعتتدة
خطوات هي :
 -7فهم اسباب التتأخر الدراستي ومشتاكل التتعلم وتتم تحديتدها فتي اربعتة استباب
هي فقر التعلم  ،افتقاد الدافعية  ،الوراثة وافتقاد مهارات التعلم االساسية .
 -6التعرف على المهارات االساسية الضرورية السراع التعلم .
 -1تعلم المهارات الالزمة لتحسين مهارات التعلم .
 -1اكتساب المهارات المطلوبتة للنجتاح المدرستي  ،ومتن النتتائج التتي توصتلت
اليها الدراسة ان ( )71الى ( )%75من مشاكل التعليم ناتجة عتن ادختال او
اختترا المعلومتتات وان ( )%91-95متتن مشتتاكل التتتعلم ترجتتع التتى افتقتتار
المهارات الالزمة للتعلم .
( انترنيت )Learning Disabilities Association of America , 2000
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 )2دراسة (الترتير )0221
هدفت هذل الدراسة الى التعرف على اسباب التأخر الدراسي واكثرها شتيوعا
لتتدي طلبتتة المرحلتتة االساستتية التتدنيا ( )1-7فتتي محافظتتات شتتمال الضتتكة التربيتتة متتن
وجهتة نظتر المعلمتين اضتافة التى متتيترات الجتنس  ،المحافظتة  ،الصتف الدراستتي ،
المؤهل العلمي  ،الخبترة فتي استباب التتأخر الدراستي  .وكتان مجتمتع البحتث ()271
معلم ومعلمة  .وقد اظهترت الدراستة متا يلتي  ،ان اكثتر استباب التتأخر الدراستي هتي
التوتر النكسي ( )%9139يليه نظام الترفيع االلي ( )%9731وتتلب الجانتب العلمتي
فتتي طرائت التتتدريس ( )%1932وكراهيتتة الطتتالب للجتتو الدراستتي ( )%12واخيتترا
انكصال المناهج الدراسية عن البيئة المحلية (. )%1139
 )1دراسة (ابراهيم واخرون )0222
وكانت بعنوان (دراسة ظاهرة الرسوب لطلبة الصكوف المنتهية في المراحتل
الدراستية التثالث فتي العترا وستبل معالجتهتا) حيتث هتدفت الدراستة معرفتة العوامتتل
التتتي تكمتتن ورال ظتتاهرة الرستتوب وستتبل معالجتتة مشتتكلة الرستتوب التتتي يعتتاني منهتتا
النظ ام التربوي في العرا وتقديم المقترحات والتوصتيات التتي تستهم فتي التقليتل متن
هتتذل الظتتتاهرة وحتتتددت الرستتتوب بنوعيتتتات رستتتوب باالمتحتتتان او بتتتالت ورستتتوب
بالتيتتاب وكانتتت العينتتة ( )71مشتترفين تربتتويين و( )71متتدرال متتدارس و( )11معلتتم
ومتتدرس للمراحتتل الدراستتية الثالثتتة وكانتتت متتن نتتتائج الدراستتة تحديتتد اكثتتر االستتباب
تتتأثيرا فتتي ظتتاهرة الرس ت وب ومنهتتا المشتتكالت االجتماعيتتة والمتمثلتتة بمجتتاالت اللهتتو
وضعف متابعة اوليال امور الطلبة لمستوي تحصيل ابنائهم الدراسي .
أما االسباب النكسية فقتد تمثلتت بختوف الطلبتة متن االمتحانتات كتان لته االثتر
االكبر في رسوب الطلبة  ،واستعمال القسوة من قبل المعلمين .
اما االستباب االقتصتادية فقتد تمثلتت باضتطرار بعتث الطلبتة للعمتل لمعاونتة
اسرهم حيث كانت اشد المشكالت تأثيرا وكانت هناه اسباب تتعل بالمناهج الدراسية
ومنها عدم اعتماد االساليب الحديثة في التدريس والتعليم لعمتوم المتواد الدراستية ممتا
يخل الملل وعدم التشو للدرس وهناه اسباب تعليميتة تتعلت منهتا عتدم ككايتة وقتت
االمتحانات لالجابة واخيترا استباب اداريتة والمتمثلتة بتتأخر وصتول الكتتب والمنتاهج
وقلتتة ممارستتة االنشتتطة الالصتتكية وضتتعف متابعتتة االدارة المدرستتية لظتتاهرة ريتتاب
الطلبة عن الدوام ( .ابراهيم واخرون  ، 6119 ،ص)69-61
 )9دراسة (يوسف )0222 ،
هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين سمة (االنبساطية  +االنطوائيتة)
ومستوي التكو والتأخر الدراسيين لدي افراد العينة وبحستب الجتنس والصتف  .وقتد
كانت عينة البحث متن طلبتة الصتف الرابتع العتام والختامس (الكترع العلمتي) متن كتال
الجنسين في مدينة اربيل للعام الدراستي  6116 -6117وقتد اظهترت النتتائج االنتاث
المتكوقات ستجلن وستطا حستابيا اعلتى متن االنتاث المتتأخرات دراستيا ( .يوستف ،
 ، 6111ص)711-751
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 )1دراسة (جاسم )0292 ،
وقتتد هتتدفت التتى بنتتال برنتتامج ارشتتادي فتتي تنميتتة االهتمتتام االجتمتتاعي لتتدي
التالميذ المتأخرين دراسيا وقد اظهرت نتائج البحث .
ان عينة البحث تتمتع بمستوي عتالي فتي االهتمتام االجتمتاعي أي المتتأخرين
دراسيا  ،وان االناث يتمتعن باالهتمام االجتماعي اكثر من الذكور واظهرت الدراستة
ان التالميذ المتأخرين دراسيا في الصف السادس االبتتدائي يتكوقتون عتن اقترانهم فتي
الصتتف الختتامس االبتتتدائي متتن المتتتأخرين دراستتيا فتتي جانتتب االهتمتتام الدراستتي ،
واوصت الباحثة بضرورة تعزيز االهتمام االجتماعي لدي المتأخرين دراسيا ( .جاسم
 ، 6171 ،ص)711-2

الفصل الثالث
اجراءات البحث :
تحقيقا إلهداف البحث استوجب تحديد مجتمع البحث واختيار عينة ممثلتة متن
ذلتته المجتمتتع واختيتتار أدوات البحتتث التتتي تتصتتف بالصتتد والثبتتات والموضتتوعية
فضال عن تحديد الوسائل اإلحصائية التائية لمعالجة البيانات .
اوالً  :مجتمع البحث  /يقصتد بتالمجتمع المجموعتة الكليتة متن العناصتر والتتي تستعى
الباحثة الى ان تعمم عليها النتتائج ذات العالقتة بالمشتكلة المدروستة (عتودة ،7996 ،
ص ، )759ويتكون مجتمع البحث من جميع معلمي ومعلمات محافظة ديتالى والبتال
عددهم ( )6115معلم ومعلمة .
ثانيا ً  :عينة البحث  /تعد عملية اختيار العينة مشتكلة تواجته الباحتث احيانتا وفتي هتذا
المجال يري (ايبل  )Ebleان سعة حجم وكبرها هو االفضل في عملية اختيار العينتة
العتقادل انه كلما زاد حجم العينة قل احتمال وجود الخطأ .
(الكبيسي والجنابي  ،7991ص)19
وفي ضول ذله ارتأت الباحثة باختيار عينة البحث المكونة من ( )111معلتم
ومعلمة ضمن قضال بعقوبة وقضال الخالص كونها من االقضية التي تضم اكبر عتدد
من المدارس والمعلمين والجدول ( )7يوضف كيكية توزيع العينة .
الجدول ()7
اسمال المدارس موزعة بحسب القضال
ت
.7
.6
.1
.1

القضال والمنطقة
بعقوبة  /بعقوبة الجديدة
بعقوبة  /بعقوبة الجديدة
بعقوبة  /بعقوبة الجديدة
بعقوبة  /حي المصطكى

المدارس
هند المخزومية
المجتبى
الخمائل
النهرين
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.2
.1
.9
.9
.71
.77
.76

الحياة
الشهيدة ايمان
الوثبة
الميثا
خولة بنت االزور
زين العابدين للتعليم االساس
الشموع االبتدائية
السموأل االبتدائية
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بعقوبة  /المجمع الصناعي
بعقوبة  /المجمع الصناعي
بعقوبة  /التكية
بعقوبة  /بعقوبة الجديدة
الخالص /الحي العصري
الخالص /الحي العصري
الخالص /حي الزهور
الخالص /عليبات

ً  :اداة البحث
ثالثا
بعد االطالع على االدبيات والدراستات ذات الصتلة بموضتوع البحتث ارتتأت
الباحثتتة استتتخدام مقيتتاس (الترتيتتر  )6111 ،لمالئمتتته لمتطلبتتات البحتتث ولحداثتتته
والجل ذله قامت بتكيكه على البيئة العراقية وف الخطوات االتية :
 )9وصف المقياس :
يتكون المقياس من خمس مجاالت وهي كاالتي :
 العوامتتل المدرستتية – العوامتتل النكستتية – العوامتتل العقليتتة – العوامتتل الجستتمية –العوامل االسرية واالجتماعية .
اما عن بدائله فقد كانت مدر خماسي (بدرجتة كبيترة جتدا  ،بدرجتة كبيترة ،
بدرجة متوسطة  ،بدرجة قليلة  ،بدرجة قليلة جدا) امتا اوزانهتا كانتت كتاالتي (،1 ،5
. ) 7 ،6 ،1
 )0صالحية الفقرات :
للتحق من صالحية الكقرات المقترحتة قامتت الباحثتة بعترث الكقترات البتال
عتتددها ( )92فقتترة علتتى مجموعتتة متتن *الخبتترال فتتي التربيتتة وعلتتم التتنكس وبعتتد اختتذ
ارائهم تم استبعاد ( )12فقرة لعدة اسباب وهتي ان الباحثتة قامتت بحتذف فقترات لعتدم
مالئمتها الواقع التربوي في مجتمعنا ككقرة (الترفيع االلي) والبعث االختر تتم حتذفها
من قبل الخبرال والجدول ( )6يوضف الكقرات المستبعدة وبتذله يصتبف عتدد الكقترات
( 51فقرة) مستوفية اتك عليها الخبرال انها صالحة .
الجدول ()6
الكقرات التي تم استبعادها من المقياس بحسب ارال الخبرال
ت

المجال

الكقرات

* أ.د .مهند محمد عبد الستار
أ.م.د .بشرى عناد مبارك
أ.م.د .لطيفة ماجد محمود
م .حذام خليل محمود
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 .7كثرة المنافسة بين افراد االسرة
 .6اتباع بعث االسر اساليب التنشئة الخاطئة
 .1سول استخدام الوسائل الترفيهية فديو،اتاري،تلكاز
مجال العوامل االسرية
واالجتماعية
 .1عدم توفر مكان مناسب لمذاكرة الطالب
 .5انخكاث المستوي االقتصادي للوالدين
 .2تكرقة االسرة بين ابنائها
 .1نظام الترفيع االلي
 .9قلة استعمال الوسائل التعليمية في الشرح
 .9اتباع بعث المعلمين اساليب تدريس اعلى متن المستتوي
الدراسي للطالب
 .71التياب المتكرر عن المدرسة
 .77كراهية الطالب للجو المدرسي
 .76تتلب الجانتب النظتري علتى الجانتب العملتي فتي طرائت
التدريس
 .71ضعف بعث المعلمين علميا ومهنيا
 .71قلتتتتة استتتتتتخدام بعتتتتث المتتتتتدارس لالنشتتتتطة الالصتتتتتكية
واالجتماعية
 .75تقصير ادارة المدرسة في متابعة رياب الطالب
مجال العوامل
 .72استتتتخدام بعتتتث المعلمتتتين استتتلوب الستتتخرية والتحقيتتتر
المدرسية
والتهكم
 .71عدم العمل على صقل شخصية الطالب
 .79كراهية الطالب لبعث المدرسين
 .79قلة وجود اماكن ترفيهية وترويحية في المدارس
 .61كثرة تنقالت المعلمين اثنال العام الدراسي
 .67افتقاد العالقة االجتماعية بين الطالب
 .66استتتتخدام بعتتتث المعلمتتتين استتتلوب العقتتتاب البتتتدني متتتع
الطالب
 .61شعور بعث الطلبة بعدم تلبية المنها لميولهم وررباتهم
 .61تقصر بعث المعلمين في متابعة الطالب
 .65طتتتتول المنهتتتتا الدراستتتتي وعتتتتدم تناستتتتبه متتتتع الوقتتتتت
المخصص له
مجال العوامل العقلية
 .62الضعف التراكمي في المهارات االساسية
 .61ضعف البصر
العوامل الجسمية
 .69تعرث بعث الطالب للحوادث والصدمات المتنوعة
 .69التوتر النكسي
العوامل النكسية
 .11الشعور باالحباط في المواقف الدراسية
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 .17الشعور بالخجل
 .16الخمول والكسل
 .11عدم العمل بروح الكري الواحد
 .11عدم تحمل الطالب مسؤوليات في البيت والمدرسة
 .15ضعف الثقة بالنكس

 )1تحليل الفقرات
أ .اسلوب المجموعتين المتطرفتين :
لترث استخرا القتوة التميزيتة بهتذا االستلوب  ،تتم ترتيتب التدرجات الكليتة
التي حصل عليها افراد العينة ترتيبا تنازليا  ،حيث تم تعيين ( )%61من االستمارات
الحاصلة على الدرجات العليا علتى المقيتاس و الت ( )%61متن االستتمارات الحاصتلة
علتى التتدرجات التتدنيا  ،وذلته للحصتتول علتتى اكبتر حجتتم واقصتتى تمتايز  ،وبلت عتتدد
االستمارات في كل مجموعة ( )712استمارة وبذله يكون مجموع االستتمارات التتي
خضعت لتحليل هتي ( )671استتمارة وبعتد استتخدام معادلتة االختبتار التتائي الختبتار
داللتتة الكتترو بتتين المجمتتوعتين تبتتين ان جميتتع الكقتترات مميتتزة عنتتد مستتتوي داللتتة
( )1315والجدول ( )1يوضف ذله .
جدول ()1
القوة التميزية للكقرات باسلوب المجموعتين التطبيقيتين
رقم
رقم
القوة التميزية
القوة التميزية
الكقرة
الكقرة
2.17
3.9
.62
.7
3.74
5.48
.61
.6
4.88
4.35
.69
.1
2.49
2.94
.69
.1
2.88
3.58
.11
.5
2.65
3.66
.17
.2
4.88
3.97
.16
.1
5.1
4.21
.11
.9
4.22
3.81
.11
.9
3.20
5.85
.15
.71
4.58
4.21
.12
.77
2.17
5.79
.11
.76
3.38
2.9
.19
.71
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.61
.65
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.19
.11
.17
.16
.11
.11
.15
.12
.11
.19
.19
.51

3.23
7.57
2.54
4.54
6.51
3.74
5.71
3.29
3.67
6.48
5.56
3.88

5.48
1.97
2.43
5.56
3.67
3.88
3.67
3.67
2.30
5.10
6.2
2.11

ب  .عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية
ان االسلوب االخر في تحليل الكقرات هو ايجتاد العالقتة بتين درجتة كتل فقترة
والدرجتتة الكليتتة ( ، )Nunnaly , 1987, p.262وقتتد تتتم استتتعمال معامتتل ارتبتتاط
بيرسون ( )Pearson – correlationالستخرا العالقة االرتباطيتة بتين كتل درجتة
كتتل فقتترة متتن فقتترات المقيتتاس والدرجتتة الكليتتة ل ت ( )611استتتمارة وقتتد كانتتت جميتتع
معتامالت االرتبتتاط دالتتة احصتائيا عنتتد مستتتوي داللتة ( )1315والجتتدول ( )1يوضتتف
ذله .
جدول ()1
معمالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس عند
مستوي داللة ()1315
معامل االرتباط
ت
معامل االرتباط
ت
.62
.7
1311
13161
.61
.6
1357
13119
.69
.1
1351
1311
.69
.1
1312
1351
.11
.5
1352
1311
.17
.2
1316
1361
.16
.1
1319
1319
.11
.9
1351
1317
.11
.9
1351
1316
.15
.71
1311
1311
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.61
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.12
.11
.19
.19
.11
.17
.16
.11
.11
.15
.12
.11
.19
.19
.51

1351
1312
1316
1311
1311
1351
1316
1359
1316
1311
1357
1312
1317
1311
1359

1312
1359
1316
1317
1311
1317
1351
1316
1311
1311
1351
1311
1316
1351
1357

 )2مؤشرات صدق المقياس
أ -الصتتد الظتتاهري  /تتتم التحقت متتن الصتتد الظتتاهري للمقيتتاس الحتتالي متتن ختتالل
االجترا لات المشتار اليهتا فتتي فقترة (صتالحية الكقترات) عنتتدما قامتت الباحثتة بعتترث
فقتترات المقيتتاس وبدائلتته علتتى لجنتتة متتن المحكمتتين التتذين استتتبعدوا منتته ( )12فقتترة
واجرال بعث التعديالت على فقراته وصادقوا على بدائل االستجابة .
ب .الصد البنائي  /يعد اسلوب تحليل الكقرات احد مؤشرات هذا النتوع متن الصتد
( ، )Dopis, 1962, p.144ويعتتد المقيتتاس متمتعتتا بالصتتد البنتتائي عنتتدما تكتتون
فقراتته مميتتزة علتتى وفت هتتذل االستتاليب ( ، )Anastasi, 1988, p.154وقتتد تمتتتع
المقياس الحالي بالصد البنائي وكما تم توضيحه في الجدول ( )1والجدول (. )1
 )5الثبات ومؤشراته
 -7استتلوب التجزئتتة النصتتكية  /استتتعانت الباحثتتة باستتلوب التجزئتتة النصتتكية  ،قامتتت
الباحثة بتقسيم الباحثة بتقسيم فقرات المقياس الى فردية وزوجية و لت ( )711استتمارة
تتتم ستتحبها بشتتكل عشتتوائي متتن استتتمارات العينتتة االساستتية  ،ثتتم تتتم حستتاب معتتامالت
االرتباط بين درجات النصكين وقد بلتت ( )1395ولما كانت الدرجة المستخرجة هي
لنصف المقياس فلقد تم تعديلها باستعمال معادلة (سبيرمان براون) وقد بلتت ()1397
وهي قيمة ثبات عالية .
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 -0طريقة عادة االختبار :
يكشف معامل الثبات الذي جري حسابه بطريقة اعادة االختبتار التى استتقرار
استجابات المكحوصين على المقياس عبتر التزمن اذ يكتترث ان الستمة ثابتتة مستتقرة
خالل المدة الزمنية بين التطبيقين االول والثاني ولذله فان الثبات يكشف درجة ثبتات
المقياس خالل هذل المدة لذله قامت الباحثة بحستاب الثبتات بهتذل الطريقتة بعتد تطبيت
المقياس على عينة الثبات البال عددها ( )51تلميذ وتلميذة بعد مرور ( )75يوما متن
التطبي ت االول وتتتم حستتاب معامتتل االرتبتتاط بيرستتون بتتين التطبيقتتين االول والثتتاني
فبلتت قيمة معامل االرتباط ( )%91وهو معامل ثبات عالي يمكن الركون اليه .
وعليته يمكتتن القتتول ان البحتتث الحتتالي قتتد توصتل التتى تقنتتين مقيتتاس يتمتتتع بعتتدة
مؤشرات للصد والثبات فضال عن مؤشرات تحليل الكقرات والتي تشير الى ككالتته
قياستها (ملحت
في التمييز بين االفراد االقويال والضعكال في الصكة المتراد
. )7
تطبيق اداة البحث :
تحقيقا الهداف البحث الحالي تم تطبي المقياس بصورته النهائيتة علتى عينتة
البحث بعد التأكد من صدقها وثباتها وموضوعيتها على عينة البحتث الرئيستة وقامتت
الباحثة بتنكس اجترال التطبيت علتى جميتع افتراد العينتة بصتورة واحتدة وبعتد توضتيف
اهمية البحث .
الوسائل االحصائية :
تم استخدام الوسائل االحصائية االتية :
 المتوسط الحسابي معادلة سبيرمان براون االختبار التائي لعينة واحدة االختبار التائي لعينتين مستقلتينالفصل الرابع
هدفت هتذل الدراستة التى معرفتة استباب التتأخر الدراستي لتدي طلبتة المرحلتة
االبتدائيتتة فتتي محافظتتة ديتتالى متتن وجهتتة نظتتر معلمتتي ومعلمتتات المرحلتتة االبتدائيتتة
باعتبتتارهم اكثتتر الجهتتات تعتتامال متتع هتتذل الكئتتة متتن الطلبتتة  ،وقتتد تتتم ذلتته متتن ختتالل
اجاباتهم على المقياس المكون من ( )51فقترة موزعتة علتى خمتس مجتاالت العوامتل
العقلية  ،العوامل النكسية  ،العوامل المدرسية  ،والعوامل الجسمية والعوامتل االسترية
االجتماعية  ،ويتضمن هذا الكصل عرضا لنتتائج الدراستة تبعتا لمتتيراتهتا وفيمتا يلتي
عرث النتائج .
 -7لتحقي هدف البحث وهو ما أكثر اسباب التأخر الدراسي شتيوعا لتدي طلبتة
الصكوف االبتدائية لالجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوستطات الحستابية
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والنسب المئوية لكل فقرة ولكل مجال من المجاالت والدرجة الكليتة ألستباب
التأخر الدراسي .
ونتتتائج الجتتداول ( )71 ،9 ،9 ،1 ،2 ،5تبتتين ذلتته  ،بينمتتا الجتتدول ( )77يبتتين
ترتيتتب المجتتاالت والدرجتتة الكليتتة الستتباب التتتأخر الدراستتي  ،ومتتن اجتتل تكستتير
النتائج اعتمدت النستب المئويتة التاليتة ( %91فتاكثر بدرجتة كبيترة جتدا) و(-11
 )%19بدرجة كبيرة و( )%29-21بدرجة متوسطة و( )%59-51بدرجة قليلة
واقل من ( )%51بدرجة قليلة جدا .
 )9مجال العوامل االسرية واالجتماعية
تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لكل فقرة متن
فقرات مجتال العوامتل االسترية واالجتماعيتة الستباب التتأخر الدراستي والجتدول ()5
يوضف ذله .
جدول ()5
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لمجال العوامل االسرية
واالجتماعية السباب التأخر الدراسي
الرقم

الكقرة

كثرة عدد افراد االسرة
7
التأثر برفا السول
6
انخكاث المستوي االقتصادي لالسرة
1
وجود الطالب في بيئة ثقافية
1
رياب احد الوالدين او كليهما
5
اهمال االسرة متابعة ادال واجبات ابنائها
2
البيئية
اتباع بعث الوالدين اساليب التنشئة
1
االجتماعية التسلطية
خرو االسرة ارلب االحيان خار البيت
9
انشتال الطالب باعمال اخري رير
9
الدراسة
قلة االماكن الترفيهية والترويحية في
71
المجتمع
التوتر المستمر في العالقات بين الطالب
77
وأحد والديه او كليهما
الدرجة الكلية للمجال

المتوسط
الحسابي
3.2
3.3
2.50
3.2
3.28

النسبة
المئوية
67
60.2
52.4
63
2531

درجة
التقويم
متوسطة
متوسطة
ضعيكة
متوسطة
متوسطة

3.5

61.5

متوسطة

3.1

63.4

متوسطة

3.40

66.4

متوسطة

3.69

73.1

كبيرة

3.69

73.1

كبيرة

3.2

60

متوسطة

3.21

21357

متوسطة

يشير الجتدول ( )5لكقترات مجتال العوامتل االسترية واالجتماعيتة ويتضتف ان
الكقرة ( )9تزيد نسبتها عن ( )1137وهي بدرجتة كبيترة وتشتير التى انشتتال الطالتب
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باعمتتال اختتري ريتتر الدراستتة وتعتتد تبعتتا للدراستتة متتن العوامتتل المتتؤثرة فتتي التتتأخر
الدراسي بدرجة كبيرة .
امتتتا الكقتتترات ( )77 ،71 ،9 ،1 ،2 ،5 ،1 ،6 ،7فقتتتد حصتتتلت علتتتى نستتتبة
( )%2939 -%21أي بدرجة متوسطة التأثير فتي التتأخر الدراستي وتشتير هتذل التى
كثرة عدد افراد االسترة والتتأثير برفتا الستول ووجتود الطتالب فتي بيئتة فقيترة ثقافيتا
ورياب احتد الوالتدين او كليهمتا واهمتال االسترة متابعتة ادال واجبتات ابنائهتا البيتيتة ،
واتبتتاع بعتتث الوالتتدين استتاليب التنشتتئة االجتماعيتتة التستتلطية وختترو االستترة ارلتتب
االحيان خار البيت وقلة االماكن الترفيهية والترويحية في المجتمع والتوتر المستمر
بين الطالب واحد والديه او كليهما .
اما الكقرة ( )1فقد حصلت على نسبة ( )5631وتشير الى انخكاث المستتوي
االقتصادي لالسرة  .اما الدرجتة الكليتة لمجتال العوامتل االسترية واالجتماعيتة فكانتت
نسبتها ( )%21357وهي درجة متوسطة .
 )0مجال العوامل المدرسية
تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لكل فقرة متن
فقرات مجال العوامل المدرسية ألسباب التأخر الدراسي والجدول ( )2يبين ذله.
الجدول ()2
ت

الكقرات

7

الكثافة الصكية العالية
اتباع بعث المعلمين الطريقة التقليدية في
الشرح
قلة وجود الحوافز التشجيعية
اهمال مراعاة الكرو الكردية بين الطالب
قلة وجود حوافز تشجع الطالب على
االستمرار في الدراسة
مواصكات المبنى المدرسي رير مالئمة
للدراسة
انكصال المناهج الدراسية عن البيئة المحلية
افتقار التعاون بين االسرة والمدرسة
السرحان اثنال التدريس
الشعور بالقل من االمتحان
خوف الطالب من المعلمين
طريقة اخرا الكتب المدرسية
قصور بعث المعلمين في اتمام شرح المقرر
الدراسي
ارها الطالب بكثرة الواجبات المدرسية

6
1
1
1
5
2
1
9
9
71
77
76
71

-21-

المتوسط
الحسابي
3.40

النسبة
المئوية
69

درجة
الشيوع
متوسطة

3.60

75.2

كبيرة

3.5
3.25

63.4
65.6

متوسطة
متوسطة

3.7

62.1

متوسطة

3.2

64

متوسطة

3.5
3.6
3.2
3.60
3.12
2.1

70.2
67.9
62.6
71
61
45

كبيرة
متوسطة
متوسطة
كبيرة
متوسطة
قليلة جدا

2.90

53

قليلة

3.28

65.7

متوسطة

العدد الثامن واالربعون  .مجلة الفتح  .شباط لسنة 2102

71
75
72
71
79
79
61
67
66
61
61
65
62
61
69

الحركة الزائدة داخل الصف
ضعف بعث المعلمين علميا ومهنيا
الهروب المستمر من المدرسة
فتور العالقة االجتماعية بين المعلمين
ضعف قناعة الطالب باهمية العملية التعليمية
استهزال بعث الطالب باقرانهم
االعتماد الزائد على االخرين في حل
الواجبات المدرسية
كراهية الطالب لبعث المواد الدراسية
الستخدام بعث المعلمين اساليب رير تربوية
داخل الصف
قلة وضوح االهداف عند بعث المعلمين
قلة التقويم المستمر
سول التخطيط لدي بعث المعلمين
قلة الخبرة لدي بعث المعلمين
قلة استخدام مصادر التعليم والتكنولوجيا
تمييز المعلمين في معامالتهم للطلبة
استخدام بعث الطلبة العنف والعدوان مع
اقرانهم
الدرجة الكلية
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3.50
3.70
2.1
3.15
2.15
3.75

69.3
70
50
62
50
75

متوسطة
كبيرة
قليلة
متوسطة
قليلة
كبيرة

3.1

60

متوسطة

3.80

74

كبيرة

3.22
3.1
3.1
3.30
3.77
3.1

61.4
2131
60.5
65
72.2
60

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة
متوسطة

3.1

60

متوسطة

3.36

21391

متوسطة

يشتتير الجتتدول ( )2لكقتترات المجتتال الثتتاني وهتتو مجتتال العوامتتل المدرستتية
ألسباب التأخر الدراسي ويتضف متن الجتدول ( )2ان الكقترات (،79 ،75 ،9 ،2 ،6
 )62 ،67تحديد نستبتها ( )%1939 – 11وهتي درجتة كبيترة حيتث تشتير التى عتدة
عوامل تؤثر بدرجة كبيرة في التتأخر الدراستي منهتا (اتبتاع بعتث المعلمتين الطريقتة
التقليدية  ،انكصال المناهج الدراسية عن البيئة المحلية والشتعور بتالقل متن االمتحتان
وضتتعف بعتتث المعلمتتين علميتتا ومهنيتتا واستتتهزال بعتتث الطلبتتة بتتأقرانهم وكراهيتتة
الطالب لبعث المواد الدراسية الستتخدام بعتث المعلمتين استاليب ريتر تربويتة داختل
الصف وقلة استخدام مصادر التعليم والتكنولوجيا .
اما الكقرات (،65 ،61 ،61 ،66 ،61 ،71 ،71 ،71 ،9 ،1 ،5 ،1 ،1 ،7
 )69 ،61فقتتد حصتتلت علتتى نستتبة تراوحتتت متتا بتتين ( )2939 - %27وتشتتير التتى
الكثافة الصكية العالية  ،قلة وجود الحوافز التشجيعية  ،اهمال مراعاة الكرو الكرديتة
 ،قلتتة وجتتود تشتتجيع الطتتتالب علتتى االستتتمرار فتتتي الدراستتة  ،ومواصتتكات المبنتتتى
المدرسي رير مالئمة للدراسة  ،افتقار التعاون بين االسرة والمدرسة والسرحان اثنال
التتتدريس وختتوف الطتتالب متتن المعلمتتين وارهتتا الطلبتتة بكثتترة الواجبتتات المدرستتية
والحركة الزائدة داختل الصتف وفتتور العالقتة االجتماعيتة بتين المعلمتين  ،واالعتمتاد
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الزائتتد علتتى االختترين فتتي حتتل الواجبتتات المدرستتية وقلتتة وضتتع االهتتداف عنتتد بعتتث
المعلمين وقلة التقويم المستمر وسول التخطيط لدي بعتث المعلمتين وتمييتز المعلمتين
في معامالتهم للطلبة واستخدام بعث الطلبة للعنف والعدوان مع اقرانهم .
امتتا الكقتترات ( )79 ،72 ،76 ،77فقتتد حصتتلت علتتى نستتبة تتتتراوح متتا بتتين
( )%51 - %51وتشير الى طريقة اخرا الكتب المدرسية وقصور بعث المعلمين
فتتي اتمتتام شتترح المقتترر الدراستتي والهتتروب المستتتمر متتن المدرستتة وضتتعف قناعتتة
الطالب بأهمية العملية التعليمية .
وقد بلتت الدرجة الكلية للمجال ( ) %21391وهي بدرجة متوسطة .
 )1مجال العوامل الجسمية
تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لكل فقرة متن
فقرات العوامل الجسمية والجدول ( )1يبين ذله .
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لمجال العوامل الجسمية ألسباب
التأخر الدراسي
درجة
النسبة
المتوسط
الكقرات
ت
الشيوع
الحسابي المئوية
2.30
 47.1قليلة جدا
 7ضعف السمع
59
3.1
قليلة
 6صعوبة النط
اصابة بعث الطالب باالمراث المعدية
62.2
3.12
متوسطة
1
والرشوحات
63
3.1
متوسطة
 1وجود عاهات خلقية
اضطرابات النمو الطول القصر لدي
60.3
3.10
متوسطة
5
الطالب
65
3.25
متوسطة
 2اصابة بعث الطالب بكقر الدم
 59311متوسطة
6399
يشير الجدول ( )1الى فقرات مجال العوامل الجسمية ويتضف من الجدول ان
الكقرات ( )2 ،5 ،1 ،1حصلت على نستبة ( )2139 – 21وتشتير هتذل الكقترات التى
اصتتتابة بعتتتث الطتتتالب بتتتاالمراث المعديتتتة والرشتتتوحات ووجتتتود عاهتتتات خلقيتتتة
واضطرابات النمو (الطول والقصر) لدي الطالب واصابة بعث الطالب بكقر الدم.
أما الكقرة ( )6فقد كانت درجتهتا قليلتة ( )59وتشتير التى صتعوبة النطت أمتا
الكقرة ( )7وتشير الى ضتعف الستمع فقتد كانتت نستبتها ( )%1137أي قليلتة جتدا أمتا
الدرجة الكلية للمجال فقد كانت قليلة وهي (. )%59311
 )2مجال العوامل العقلية
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تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لكل فقرة متن
فقرات مجال العوامل العقلية السباب التأخر الدراسي والجدول ( )9يوضف ذله.
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لمجال العوامل العقلية ألسباب
التأخر الدراسي
درجة
النسبة
المتوسط
الكقرات
ت
الشيوع
الحسابي المئوية
ضعف العمليات العقلية (االنتبال  ،االدراه
63.1
3.12
متوسطة
7
 ،التذكر  ،النسيان)
63.3
3.14
متوسطة
ضعف القدرة العقلية العامة (الذكال)
6
63.2
3.13
متوسطة
المجموع الكلي
يشير الجدول ( )9لكقرات المجال الرابع وهو العوامل العقلية ألسباب التتأخر
الدراسي ويتضف متن الجتدول ان الكقترتين ( )6 ،7قتد حصتلت علتى درجتة متوستطة
( )%21وتشير الى ضعف العمليات العقلية (االنتبال  ،االدراه  ،التذكر  ،النسيان) ،
ضعف القدرة العقلية العامة (الذكال) .
أما الدرجة الكلية للمجال فقد حصل على ( )%2136وهي متوسطة .
 )5مجال العوامل النفسية
تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لكل فقرة متن
فقرات مجال العوامل النكسية السباب التأخر الدراسي والجدول ( )9يوضف ذله.

الجدول ()9
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة الكلية لمجال العوامل النكسية ألسباب
التأخر الدراسي
درجة
النسبة
المتوسط
الكقرات
ت
الشيوع
الحسابي المئوية
62.5
3.10
متوسطة
انعدام الدافعية عند بعث الطالب
7
60.5
3.4
متوسطة
انطوال بعث الطلبة على ذاتهم
6
 2735متوسطة
1365
الدرجة الكلية للمجال
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يشير الجدول ( )9الكقرات المجال الخامس وهو العوامل النكسية وقد حصلت
الكقرتان ( )6 ،7على نسبة متوسطة ما بين ( )%2635 - %2135وتشير الى انعدام
الدافعية عند بعث الطالب وانطوال بعث الطلبة على ذواتهم .
أما الدرجة الكلية للمجال فقد حصلت على درجة متوسطة وهي ()%2735
.
نتائا المجاالت الخمسة :
تم حساب المتوستطات الحستابية والنستب المئويتة والدرجتة الكليتة لكتل مجتال
من المجاالت التي تؤثر في التأخر الدراسي والجدول ( )71يبين ذله .
الجدول ()71
النسبة
المتوسط
درجة
الكقرات
الترتيب ت
المئوية
الحسابي
3.36
متوسطة
21391
العوامل المدرسية
االول
العوامل االسرية –
63.51
3.23
متوسطة
الثاني
االجتماعية
63.6
3.29
متوسطة
العوامل العقلية
الثالث
متوسطة
2735
1365
العوامل النكسية
الرابع
متوسطة
59311
6399
العوامل الجسمية
الخامس
متوسطة
2137
1311
الدرجة الكلية
يتضف من الجدول ( )71ان درجة قبتول المجتاالت الستباب التتأخر الدراستي
كانت متوسطة حيث تراوحت ( ، )%21391 -59311اما فيما يتعل بالدرجة الكليتة
لدرجة االستجابة للمجاالت فقد كانت متوستطة حيتث بلتتت النستبة المئويتة لالستتجابة
عليها ( )%2137كما يتضف ان اعلتى استتجابة كانتت لمجتال العوامتل المدرستية وقتد
بلتت النسبة المئوية لالستجابة ( ، )%21391يليه مجال العوامل االسرية االجتماعية
وقتتد بل ت ( )%21357ومتتن ثتتم مجتتال العوامتتل العقليتتة ( )%2136فمجتتال العوامتتل
النكستتتتية حيتتتتث بلتتتتتت االستتتتتجابة ( )%2735واخيتتتترا مجتتتتال العوامتتتتل الجستتتتمية
(. )%59311
أما الدرجة الكلية للمجال فقد بلتت ( )%2137وهي بدرجة متوسطة .
مناقشة النتائا :
من خالل عرث النتائج تبين ان مجال العوامل المدرسية قد جال في المرتبتة
االولى من بين المجاالت مما يدل ان للمدرسة االثر الكبير على التأخر الدراستي عنتد
التالميتتذ وهتتذا يتك ت متتع دراستتة (الترتيتتر  )6111 ،اذ حصتتلت بعتتث الكقتترات علتتى
نسبة عالية ككقرة (اتباع المعلمين الطريقة التقليدية في الشترح) وهتذا مؤشتر علتى ان
ارلتتب المعلمتتين ال يواكبتتون طتتر التتتدريس الحديثتتة وقتتد حصتتلت الكقتترة (ضتتعف
المعلمتتين علميتتا ومهنيتتا) علتتى نستتبة متوستتطة  .وهتتذا يعنتتي ان المعلمتتين ال يمتلكتتون
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الككاية التعلمية والمهنية  .اما الكقترة (انكصتال المنتاهج عتن البيئتة) فقتد حصتلت علتى
نسبة كبيرة  .وهذا مؤشر قوي على بعد المناهج عن البيئة المحلية اذ ان التلميذ يتتعلم
من خالل بيئته الخارجية  .اما عن فقرة (قلة استخدام مصادر التكنولوجيا فقد حصلت
على نسبة كبيرة من المعلمتين يستتخدمون الستبورة والطباشتير فقتط فتي التدرس  .امتا
الكقتترات التتتي حصتتلت علتتى نستتبة متوستتطة متتا بتتين ( )29-21فتتتري الباحثتتة ان متتن
االسباب التي ادت الى تأخر التالميذ دراسيا .
كاستخدام بعث الطلبة العنف والعدوان مع اقرانهم وهذا مؤشر على ان اكثر
الطلبتتة لتتديهم ستتلوه عتتدواني نتيجتتة للظتتروف التتتي يعيشتتها المجتمتتع  .ان فقتترة (قلتتة
الخبرة لدي بعث المعلمين) فهذا يدل على عدم تأهيل المعلمين بشكل جيد اضافة الى
عدم اخضاعهم دورات التعليم المستمر من قبل الجهات المختصة  .وتتك هذل النتيجة
مع دراسة (الترتير  )6111 ،ودراسة (ابراهيم واخرون . )6119،
اما مجال العوامل االسرية االجتماعية فقد حصل على الدرجة الثانية مما يدل
على ان هذا المجال االثر الواضف في نجاح وتكتو الطلبتة اذ حصتلت فقترة (انشتتال
الطلبتتة باعمتتال اختتري ريتتر الدراستتة) علتتى نستتبة كبيتترة  .امتتا مستتاعدة بعتتث الطلبتتة
لذويهم  .او قد يجدون مجتاالت اختري للهتو كااللعتاب االلكترونيتة ووستائل االتصتال
(االنترنيت  ،النقال)  ،اما بقية الكقرات فقد حصلت على نسبة متوسطة ككقرة (ريتاب
احد الوالدين او كليهما) وهذا يعني عدم وجتود رقابتة متن قبتل االهتل  .امتا فقترة (قلتة
االمتتاكن الترويحيتتة) فقتتد حصتتلت علتتى نستتبة متوستتطة وهتتذا مؤشتتر علتتى ان التالميتتذ
يكتقتتدون الجانتتب الترويحتتي والنكستتي ممتتا يتتؤدي ال تى الرتابتتة والملتتل وانعكاستته علتتى
دافعية التلميذ للتعلم وتتك هذل مع دراسة (جاستم  )6171 ،اذ ان للعامتل االجتمتاعي
اثر كبير على التأخر الدراسي .
اما مجال العوامل العقلية فقد احتل الرتبة الثالثتة التتي اشتارت فقراتته ضتعف
العمليات العقلية (االنتبال  ،االدراه  ،التذكر  ،النسيان) وضعف القدرة العقليتة العامتة
للذكال وهذا مؤشر على ان هذا المجال له اثر على التأخر الدراسي وتتك متع دراستة
( )Dunn 1995بتالتركيز علتى استتخدام القتدرات العقليتة المتعتددة ودراستة الرابطتة
االمريكية لصعوبات التعلم . 6111
اما مجال العوامل النكسية فقد حصل علتى المرتبتة الرابعتة اذ حصتلت فقراتته
على نسب متوسطة كانعدام الدافعيتة عنتد الطلبتة وانطتوال بعتث الطلبتة علتى ذواتهتم
وتتكت هتذل متع دراستة ( )Banretie, 1978ودراستة ( Crawley and Merritt,
. )1990
اما المجال االخير فقد كان مجال العوامل الجسمية فقد حصل على نسبة قليلة
ككقرة ( صعوبة النط واصتابة بعتث الطلبتة بتامراث معديتة واصتابة بعضتهم بكقتر
الدم) وقد يعود السبب لحصوله على الرتبة االخيرة للتطور العرقي والعالجي بالنسبة
لالدويتتة والعقتتاقير  .امتتا بالنستتبة لضتتعف حاستتة الستتمع فقتتد حصتتلت علتتى نستتبة قليلتتة
ويعود السبب (التطور التكنولوجي) لمساعدة الطلبة ضعيكي السمع والنط .
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اما بالنسبة للطول والقصتر ووجتود عاهتات خلقيتة فقتد عملتت وزارة التربيتة
على استتحداث صتكوف التربيتة الخاصتة فتي بعتث المتدارس وتتكت هتذل متع دراستة
(الترتير . )6111 ،
التوصيات والمقترحات :
 -7ضرورة االستمرار في تأهيل المعلمين والمعلمتات علتى تتدريبهم متن ختالل
التعليم المستمر ستوال كانتت فتي الكليتات ذات الصتلة او المتدارس او معاهتد
التدريب.
 -6ضرورة التواصل بين اوليال امور الطلبة وادارة المدرسة وخاصة في حالتة
الطلبة بما فيها صعوبات التعلم .
 -1التأكيتتد علتتى الجانتتب النكستتي والترويحتتي للتلميتتذ متتن ختتالل اقامتتة انشتتطة ال
صكية او حكالت ترفيهية وسكرات علمية .
 -1استخدام المعلمين الوسائل التعليمية بما يتناسب مع المادة العلمية .
 -5مراعاة مبدأ الكرو الكردية .
 -2استخدام المعلمين اساليب وطر التدريس الحديثة .
المقترحات :
 -7اجرال دراسة عن ايجاد العالقة بين التأخر الدراسي ومتتيرات نكسية اخري
.
 -6اجرال دراسة برنامج تربوي – ارشادي للحد من ظاهرة التأخر الدراسي .
 -1اجرال دراسة اسباب التأخر الدراسي متن وجهتة نظتر التالميتذ فتي المراحتل
المتوسطة والثانوية واالعدادية .
المصادر :
 -7ابراهيم  ،خالد كاظم واخترون  ، )6119( ،دراستة ظتاهرة الرستوب لطلبتة
الصكوف المنتهية في المراحل الدراسية الثالث في العرا وسبل معالجتها
.
 -6ابو مصطكى  ،نظمي عودة  ، 7999 ،العوامل المرتبطتة بالتتأخر الدراستي
عنتد اطكتال المرحلتة االبتدائيتة التابعتة لوكالتة القتوت الدوليتة  ،مجلتة التقتتويم
والقياس التقني التربوي  ،للعدد (. )617-725( )71
 -1ابو حطب  ،فؤاد ( . )7991بحوث في تقنيات االختبارات النكسية .
 -1احمد  ،يوسف ذياب  . )7999( ،السمات المرتبطة بالمتأخرين دراستيا فتي
المرحلتتة االساستتية كمتتا يراهتتا المعلمتتون  ،رستتالة ماجستتتير ريتتر منشتتورة ،
جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس .
 -5بدر اسماعيل ابتراهيم  . )6119( ،االتجاهتات المعاصترة فتي اعتداد بترامج
عالجية لمشكلة برامج عالجية لمشكلة التأخر الدراسي (االنترنيت) .
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 -2بطتتترس  ،بطتتترس حتتتافظ  . )6171( ،المشتتتكالت التقنيتتتة وعالجهتتتا  ،دار
الميسرة  ،عمان  ،االردن  ،ط. 6
 -1الترتيتتر  ،ابتتراهيم عبتتد الحميتتد محمتتد  . )6111( ،استتباب التتتأخر الدراستتي
لدي طلبة الصكوف االساسية الدنيا في محافظتات شتمال الضتكة التربيتة متن
وجهتتة نظتتر المعلمتتين  ،رستتالة ماجستتتير ريتتر منشتتورة  ،جامعتتة النجتتاح
الوطنية  ،فلسطين .
 -9جابر  ،عبد الحميد واخرون  . )7996( ،بعث العوامل المرتبطة بتالتخلف
والتكو الدراسي في المرحلة الثانويتة بت (قطر) مجلتة بحتوث ودراستات فتي
االتجهات والميول النكسية  ،مركز البحوث التربوية  ،جامعة قطتر  ،المجلتد
السابع . )651-711( ، 6 ،
 -9جاستتم  ،تاضتتية عبتتد التترزا  . )6171( ،اثتتر برنتتامج ارشتتادي فتتي تنميتتة
االهتمام االجتماعي لدي التالميذ المتأخرين دراستيا  .رستالة ماجستتير ريتر
منشورة  ،كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى .
 -71حسان  ،شكي فالح  . )7999( ،اساليب علم النكس التطوري  ،ط ، 7دار
الجبل  ،بيروت  ،لبنان .
 -77حسين  ،محمود عطارد  . )7991( ،بحوث ودراستات ستيكولوجية  ،ط6
 ،جامعة اسيوط .
 -76الحيتتاني  ،عاصتتم محمتتود نتتدا  . )7999( ،االرشتتاد التربتتوي والتقنتتي ،
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،جامعتة الموصتل  .العترا (التتدريس
بالمتتدارس االعداديتتة  ،كليتتة التربيتتة /جامعتتة بتتتداد) رستتالة ماجستتتير ريتتر
منشورة .
 -71الحيلتتة  ،محمتتد محمتتود  . )7999( ،االلعتتاب التربويتتة وتقنيتتات انتاجهتتا
سيكولوجيا و تعليميا وعلميا  ،دار المسيرة  ،عمان  ،االردن  ،ط.7
 -71التتدفاعي  ،ماجتتد حمتتزة طعمتتة  . )7991( ،دراستتة مقارنتتة بعتتث ستتمات
الشخصية بين الطلبة المتكوقين والمتأخرين في التحصيل .
 -75دليتتتل التربيتتتة الخاصتتتة للمعلتتتم والمشتتترف  ، )7991( ،اعتتتداد لجنتتتة متتتن
المختصتتتين باشتتتراف الملكتتتة عليتتتال للعمتتتل االجتمتتتاعي التطتتتوعي االردنتتتي
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم  ،االردن .
 -72زبتتادي  ،وفتتال واختترون  . )7997( ،ورقتتة عمتتل مقدمتتة بعنتتوان (التتتأخر
الدراسي) التربية والتعليم  ،نابلس  .انترنيت .
 -71زهران  ،حامد عبتد الستالم  . )7999( ،التوجيته واالرشتاد التقنتي  ،عتالم
الكتب  ،القاهرة  ،ط. 1
 -79شتتاهين  ،محمتتد عبتتد الكتتتاح  . )7995( ،نحتتو تحصتتيل دراستتي افضتتل ،
منشورات مركز االبحاث رابطة الجامعيين  ،الخليل  ،فلسطين .
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 -79الشرقاوي  ،انور  ،سيد عثمان  . )7911( ،التعليم وتطبيقاته  ،دار الثقافة
 ،القاهرة .
 -61الشتتتترقاوي  ،محمتتتتود انتتتتور  . )7991( ،ستتتتيكولوجية التتتتتعلم  ،ابحتتتتاث
ودراسات  ،مكتبة االنجلو ،القاهرة  ،مصر .
 -67شقير  ،زينب محمود  . )6111( ،كيف نربتي ابنائنتا النهضتة المصترية ،
القاهرة  ،مصر .
 -66الطتتائي  ،حتتاتم علتتو واختترون  . )6119( ،تستترب التالميتتذ فتتي لمرحلتتة
االبتدائية االسباب والمعالجات  ،وزارة التربية  ،مركز البحوث والدراستات
 ،العرا .
 -61الطيتتب  ،محمتتد عبتتد الطتتاهي واختترون  . )7996( ،التلميتتذ فتتي التعلتتيم
االساس  ،منشأة المعارف االسكندرية  ،مصر .
 -61عبتد الحميتد  ،ستتهام  . )6116( ،مجلتة االرشتاد النكستتي  ،مركتز االرشتتاد
النكسي  ،جامعة عين شمس  ،العدد ( ، )75س. 71
 -65عبد اللطيتف  ،متدحت عبتد الحميتد  . )7991( ،بالصتحة النكستية والتكتو
الدراسي  ،دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية  ،مصر .
 -62عبد الرحيم  ،طلعت حسن  . )7999( ،سيكولوجية التأخر الدراسي  ،دار
الثقافة للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،مصر .
 -61عودة  ،احمد سلمان  . )7996( ،القياس والتقويم فتي العمليتة التدريستية ،
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ملحق رقم ()9
مقياس التأخر الدراسي
بدرجة
كبيرة جدا
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بدرجة
كبيرة

 -7ضعف السمع
 -6صعوبة النط
 -1كثرة عدد افراد االسرة
 -1الكثافة الصكية العالية
اتباع بعث المعلمين الطريقتة التقليديتة فتي
-5
الشرح
 -2اهمال مراعاة الكرو بين الطالب
قلتتتة وجتتتود حتتتوافز تشتتتجيع الطتتتالب علتتتى
-1
االستمرار في الدراسة
مواصتتكات المبنتتى الدراستتي ريتتر المالئمتتة
-9
للدراسة
ضتتتتتتتتتتتتتتتتعف العمليتتتتتتتتتتتتتتتتات العقليتتتتتتتتتتتتتتتتة
-9
(االنتبال،االدراه،التذكر،النسيان)
انكصتتتتال المنتتتتاهج الدراستتتتية عتتتتن البيئتتتتة
-71
المحلية

بدرجة
قليلة جدا
بدرجة
قليلة
بدرجة
متوسطة

ت

الكقرات
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-77
-76
-71
-71
-75
-72
-71
-79
-79
-61
-67
-66
-61
-61
-65
-62
-61
-69
-69
-11
-17
-16
-11
-11
-15
-12
-11
-19
-19

اصتتابة بعتتث الطتتالب بتتاالمراث المعديتتة
والرشوحات
التأثير برفا السول
وجود عاهات خلقية ظاهرة
السرحان اثنال التدريس
الشعور بالقل من االمتحان
اصابة بعث الطالب بكقر الدم
انخكاث المستوي االقتصادي لالسرة
وجود الطالب في بيئة فقيرة ثقافيا
رياب احد الوالدين او كليهما
خوف الطالب من المعلمين
اهمتتال االستترة متابعتتة ادال واجبتتات ابنائهتتا
البيتية
افتقار التعاون بين االسرة والمدرسة
طريقة اخرا الكتب المدرسية
قصتتور بعتتث المعلمتتين فتتي اتمتتام شتترح
المقرر الدراسي
ارها الطالب بكثرة الواجبات المدرسية
استتتخدام بعتتث المعلمتتين استتلوب العقتتاب
البدني مع الطالب
الهروب المستمر من المدرسة
ضعف بعث المعلمين علميا ومهنيا
اتبتتتتاع بعتتتتث الوالتتتتدين استتتتاليب التنشتتتتئة
االجتماعية التسلطية
خرو االسرة ارلب االحيان خار البيت
ضعف القدرة العقلية العامة الذكال
الحركة الزائدة داخل الصف
اضتتتطرابات النمتتتو (الطول،القصتتتر) لتتتدي
الطالب
انعدام الدافعية عند الطالب
انطوال بعث الطلبة على ذاتهم
فتور العالقة االجتماعية بين المعلمين
ضتتتتعف قناعتتتتة الطتتتتالب بأهميتتتتة العمليتتتتة
التعليمية
انشتتتتتال الطتتتتالب باعمتتتتال اختتتتري ريتتتتر
الدراسة
استهزال بعث الطالب باقرانهم
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-11
-17
-16
-11
-11
-15
-12
-11
-19
-19
-51

قلة االماكن الترفيهية في المجتمع
استخدام بعث الطلبة العنف والعتدوان متع
اقرانهم
االعتمتتتاد الزائتتتد علتتتى االختتترين فتتتي حتتتل
الواجبات المدرسية
كراهيتتتة الطالتتتب لتتتبعث المتتتواد الدراستتتية
باستتتتخدام بعتتتث المعلمتتتين استتتاليب ريتتتر
تربوية داخل الصف
التتتوتر المستتتمر فتتي العالقتتات بتتين الطالتتب
واحد والديه او كليهما
تميز المعلمين في معامالتهم للطالب
قلة وضوح االهداف عند بعث المعلمين
قلة التقويم المستمر
سول الخبرة لدي بعث المعلمين
قلة الخبرة لدي بعث المعلمين
قلة استخدام مصادر التعليم والتكنولوجيا
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