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  رـــــــــــــــــــــــر و تقدیــــــــــــــشك
  

بالشكر الجزیل و التقدیر الكبیر  أتوجه، وجل و الثناء على نعمه كلها بعد شكر المولى عز

  :إلى

على هذا البحث و قدمت لي ید المساعدة  أشرفتالتي " بحوص نوال " الكریمة  األستاذة

  .صعبة ةكثیر  أموراوسهلت لي 

و اشكر كذلك ، "علم النفس عائشة  أستاذة" ضلة الفا أستاذتي إلىبالشكر الخاص  أتقدمكما 

لهذه المذكرة  و االنجاز اإلعدادالذي ساهم طیلة فترة  اإلرشادمركز التوجیه المدرسي و 

فلهم مني كل التقدیر و االحترام وال  الرأي إبداءبالتوجیه و ، بمتابعة كل كبیرة و صغیرة منها

اللجنة المناقشة و هذا لتفضلهم  أعضاء إلىبالشكر مسبقا  أتقدم أنیفوتني في هذا المقام 

  .بقبول مناقشة هذه المذكرة

معان االحترام و التقدیر لكل من قدم لي ید  أسمىبكل  أتقدم أن أنسىال  األخیرو في 

 .من بعید أوالمساعدة النجاز هذا العمل من قریب 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 مقــــــدمة
   

  

  

  

  

  

  

  



     مقدمة

 ~  أ ~
 

  :مقدمة

، یسعى نظامنا التعلیمي إلى تلبیة حاجات التالمیذ الذین یعانون من مشاكل التأخر الدراسي

وذلك من خالل توفیر الخدمات التربویة لهم ضمن إطار تكافؤ الفرص التعلیمیة و حرصا 

  .مشكلتي الرسوب و التسرب المدرسیین على التقلیل من

و تعد مشكلة التأخر الدراسي من المشكالت التي حظیت بتفكیر علماء التربیة و علماء 

و مازالت تعتبر من أهم المشكالت العصریة التي تشغل فكر ، النفس منذ فترة طویلة

تقدم نحو مستقبل باعتبارها عامال یعیق الفرد في ال، لیاء التالمیذ أنفسهمأو التربویین و 

  .أفضل

اهتماما واسعا في ) educational retardation(و لقد لقیت مشكلة التأخر الدراسي 

طلبت السلطات  1805ففي سنة ، ساط التربویة و التعلیمیة منذ بدایة القرن الماضيو األ

توالت  ثم، دراسة مشكلة التأخر عند تالمیذ المدارس" الفرید بنییة" الفرنسیة من عالم النفس 

  .بعد ذلك الدراسات المتعلقة بهذه المشكلة

سواء كانت هذه ، و التأخر الدراسي مشكلة نفسیة تربویة تعاني منها كل المجتمعات

لكنها تختلف من مجتمع ألخر من حیث الشكل الذي تظهر ، متأخرة أوالمجتمعات متقدمة 

، األسالیب التي تعالج بهاو من حیث الحدة التي تبرز بها و هكذا من حیث الطرق و ، فیه

في حین تواجه مشكلة التأخر الدراسي كل من له صلة بالعملیة التعلیمیة كما یعاني منها 

، فقد یؤثر إحساس  التلمیذ بالفشل في الدراسة النخفاض ثقته بنفسه. التلمیذ المتأخر دراسیا

  .و إحساسه بأنه غیر مؤهل لمواجهة متطلبات الحیاة بنجاح



     مقدمة

 ~  ب ~
 

همة عالج التأخر الدراسي في المدرسة االبتدائیة ببالدنا إلى أقسام خاصة لقد أسندت م

  ". أقسام التعلیم المكیف" تدعى 

حیث یتكفل بالتالمیذ الذین یعانون من ، و یعتبر التعلیم المكیف وسیلة تربویة عالجیة

صعوبات تعلیمیة عجزت مختلف المعالجات التربویة البسیطة عن معالجتها و یخضعون 

من خالل تطبیق برامج تعلیمیة مكیفة ، عالج التربوي و النفسي في أقسام التعلیم المكیفلل

و بالتالي ، بغیة إدراك و معالجة النقائص لدى فئة التالمیذ العادیة، وتعلیما نوعیا متمیزا

إعادة إدماجهم في األقسام العادیة لمتابعة مسارهم الدراسي بانتظام في السنة الدراسیة 

لین توضیح بعض النقاط العالقة و افأمام هذا ارتأینا أن نبحث في هذا الموضوع مح، ةالموالی

جاهدین في أن نجیب عن بعض ، حول التعلیم المكیف و دوره في عالج المتأخرین دراسیا

  :اإلشكالیات التي تتمثل فیما یلي 

  *العادي؟ هل یساهم التعلیم المكیف في إدماج التالمیذ المتأخرین دراسیا في التعلیم

هناك فئة أخرى من التالمیذ  أوهل التعلیم المكیف یعالج فقط التالمیذ المتأخرین دراسیا 

  معنیة بهذا التعلیم؟

 أوو تجدر بنا اإلشارة إلى أننا ال ننشد الكمال و ال القصد في إبراز مواطن الضعف 

أكثر لدیه تأخر دراسي  أوفیما یكون في المدارس التربویة التعلیمیة من تواجد تلمیذا ، النقص

نه یوجد في بعض مدارسنا فئة من أنه ال یمكن أن ننكر أذلك ، و لكن علینا اإلقرار بالحق

تحتاج إلى الرعایة و االهتمام و قد تكون األسباب التي ، التالمیذ المعنیة بالتعلیم المكیف

  :دعت إلى تجاهل هذه الفئة هي 



     مقدمة

 ~  ت ~
 

عدم إدراك  أو، لكافیة لمعالجة هذه الفئة من التالمیذعدم القدرة على توفیر عدد من األقسام ا

  .أهمیة التعلیم المكیف

  :و على هذا األساس أسسنا فرضیات البحث كمایلي 

 بإمكان التعلیم المكیف أن یكون وسیلة عالجیة للتأخر الدراسي؟ 

 التعلیم المكیف هو أسلوب استدراكي؟  

  :مجموعة من األهداف المتمثلة فیما یليلذلك تعرضنا للبحث في هذا الموضوع بغیة تحقیق 

  بیان قیمة التعلیم المكیف في المواقف التعلیمیة. 

 إبراز فعالیة عالج التعلیم المكیف للتالمیذ المتأخرین دراسیا.  

  :و نستطیع أن نحدد أسباب اختیارنا للبحث فیما یلي 

و یخص ، احثیناألسباب الذاتیة و التي تتمثل في أن الموضوع یدخل ضمن التخصص للب

  .جمیع طلبة التعلیمیة للغة العربیة المقبلین على الدخول في المیدان التعلیمي

  :أما عن األسباب الموضوعیة 

 تبیان أهمیة قسم التعلیم المكیف لدى المعلمین. 

 تلقي المعلم للصعوبات مع التالمیذ الغیر مستفیدین من خدمات هذه األقسام.  

  :فتعرضنا لهذه الدراسة التي أردنا أن تكون دراسة مكونة من مایلي    

أما بالنسبة للجانب النظري فقد تضمن مقدمة عبارة عن ، جانب نظري و جانب تطبیقي

  .توطئة و فقرة تمهیدیة للموضوع

  :الذي قسمناه كاألتي ، دراسة الخصائص الممیزة للمتأخرین دراسیا: ل و ثم الفصل األ



     مقدمة

 ~  ث ~
 

  .مفهوم التأخر الدراسي: ل و األالمبحث 

  .أشكال التأخر الدراسي: المبحث الثاني 

  .سمات التالمیذ المتأخرین دراسیا: المبحث الثالث 

  .عوامل التأخر الدراسي: المبحث الرابع 

  .أهمیة التأخر الدراسي: المبحث الخامس 

  .خرین دراسیااإلجراءات التي یقوم بها المعلم مع التالمیذ المتأ: المبحث السادس 

  .عالج التأخر الدراسي: المبحث السابع 

  .التكیف الدراسي: سمناه ب أو و الفصل الثاني 

  :و تضمن المباحث اآلتیة 

  .تعریف التعلیم المكیف أهدافه: ل و المبحث األ

  .العوامل المؤثرة في التكیف: المبحث الثاني 

  .مظاهر عدم التوافق الدراسي: المبحث الثالث 

  .قسم التعلیم المكیف:رابع المبحث ال

  .بیداغوجیة التعلیم المكیف: المبحث الخامس 

  .توظیف المعلمین المختصین: المبحث السادس 

  .تكوین تنصیب اللجنة الطبیة النفسیة البیداغوجیة: المبحث السابع 

حیث ، لنا في هذا الفصل الجانب التطبیقي من الدراسةو اتن: و بالنسبة للفصل الثالث 

  .و هي االستمارة حول كیفیة سیر أقسام التعلیم المكیفة، استعملنا أداة الدراسة



     مقدمة

 ~  ج ~
 

  .حتوت على مجموعة من النتائج حول البحثا: الخاتمة

إن المنهج المتبع والذي یتناسب مع هذا النوع من الدراسات هو المنهج الوصفي 

  :التحلیلي الذي یقوم على 

و بطبیعة الحال إن كل بحث ال یخلو .استعراضهالة و اوصف الظاهرة المدروسة و مح

بحیث هذه الصعوبات ال یمكن أن تخرج عن تلك التي ال یمكن أن یواجهها ، من الصعوبات

أي باحث و تتمثل في ندوة المراجع التي یصب فیها موضوع التعلیم المكیف و أیضا أن مدة 

  .التربص لم تكن كافیة لإلحاطة بجوانب الموضوع كما ینبغي

و أننا أتینا بما لم یأت به من ، و في األخیر ال نزعم بأننا بلغنا الكمال في هذه الدراسة

قد و ، و إنما الكمال هللا سبحانه و تعالى، یوجد شيء في هذا الوجود اسمه كامل ال هنأل، قبلنا

  .جل أن ننهي هذا البحث في وقتهأبذلنا جهدنا في هذا المضمار من 

التي أمدتنا بید العون و بتوجیهاتها السدیدة التي " ص نوالبحو "كما نتوه بأستاذتنا 

  .ساعدتنا في انجاز هذا العمل

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  خلمــــــد
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  تحدید مصطلحات و مفاهیم تعلیمیة :مدخل

اتٍ  :"یقول اهللا تعالى جَ َ ر َ دَ م ْل عِ َ ُأوتُوا اْل ین الَّذِ َ ْ و م نكُ وا مِ نُ َ َ آم ین فَِع اللَّهُ الَّذِ ْ ر َ   .1"ی

ا :" ن رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم قالأبي هریرة رضي اهللا عنه أو عن  رِیقً كَ َط َل َ ْ س ن َ م

 ِ نَّة َ ج ى اْل َل ا ِإ رِیقً هُ َط ُ َل هَّلَ اهللا َ ا ، س ً م ْل یهِ عِ ُ فِ تَمِس ْل َ   سلم رواه م. 2"ی

ا :"وجل و یقول عز ً م ْل نِي عِ قُل رَّبِّ زِدْ َ   .3"و

ویشق  صر، و البصیربزامیة التعلم، فالعلم ینیر الإل و ةفاهللا سبحانه و تعالى یوصي بالتعلیم

لى الفردوس إول، للوصول العلم هو الدرج األ نأذ إغشیت، من شدة الجهل، أدروبا كانت قد 

  .سلمكما قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و 

  .یات المذكورة، سنستدرج بعض المصطلحات الخاصة بمجال التعلیمو على ضوء هذه اآل

  :مفاهیم تعلیمیة -1

  :فلقد تعددت تعاریف التعلیم من بینها:  Enseignement التعلیم1/

  .4لى تسهیل التعلیمإهو مجموعة الحوادث التي تؤثر، في المتعلم بطریقة تؤدي 

  

  

  

                                                             
  11االیة -سورة المجادلة  1
طبعة جدیدة  -دار الكتب العلمیة - ریاض الصالحین -أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي الدمشقي الشافعي اإلمام 2

  .لونان
  144اآلیة  –سورة طھ   3
 - 2001- 1ط - دار الیاوري العلمیة -مفاھیم و تطبیقات –الكفایات التدریسیة و تقنیات التدریس  - عامر إبراھیم و آخرون  4

  20ص 
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نه معلومات تلقى، و معارف أو ألى المتعلم، إنه نقل المعلومات منسقة أب: یضاأو یعرف 

  .1فراد بطریقة معینةأو ألى فرد إیصالها إو مهارات و أو خبرات، أتكتسب فهو نقل معارف 

خر، هو العملیة التي یتم خاللها التفاعل بین المتعلم و مصادر، التعلم في آكما له مفهوم 

نماط أداء أحداث منظمة و مضبوطة تساعد على أءات و جراإبیئة مقصودة تشمل على 

سلوكیة محددة، في ظل ظروف و شروط معینة في الموقف التعلیمي، قد یتفاعل المتعلم، 

 اإلحداثو أ اإلجراءاتو بدون معلم مباشرة، مع مصادر التعلم التي تقوم بكافة ، بمفرده

جراءات و هنا و قد یقوم معلم بهذه اإلو ذاتي، أو هنا تسمى العملیة تعلیم فردي  التعلیمیة،

  ".تدریس"تسمى العملیة 

یقوم و  شكال التعلیم یتفاعل فیه المتعلم مع مصادر التعلم،أو من ثم فالتدریس هو شكل من 

  .2جراءات التعلیمیة في بیئة محكومة و منظمة و مضبوطةالمعلم بكافة اإل

و القرارات،  فعال التواصلیةمجموعة األن التعلیم هو أو من خالل هذه التعاریف نستنتج 

ي یتم استغاللها و توظیفها بكیفیة مقصودة، من طرف ألیها بشكل منظم، إالتي یتم اللجوء 

  . طار موقف تربوي تعلیميإشخاص، الذي یتدخل كوسیط في و مجموعة من األأشخص 

 

 

 

 
                                                             

  55ص – 2006 -1ط –دار الشروق  -سالیب تدریس اللغة العربیة أالكافي في  –ي عطیة محسن عل. د  1
  15ص –القاھرة  – 2009 - 2ط –للنشر و التوزیع  –دار السحاب  –تكنولوجیا التعلیم و التعلم  –محمد عطیة خمیس   2
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و معلومات أهارات نه مفهوم یعبر عن اكتساب مأیعرف ب :Learningالتعلم            2/

ي دون االلتحاق بالتعلیم، النظامي أو خبرات دون الدخول في المؤسسات التعلیمیة الرسمیة أ

سالیب التلقي عبر أسلوب من أالرسمي فهو عبارة عن تراكم في الخبرات الحیاتیة، فهو 

الحي ننا ندرس التغیر الذي یحدث في سلوك، الكائن أالحیاة و دراسة عملیة التعلم تعني، 

نفسنا، و في أبممارسة نوعا من التحكم في  أنتیجة خبراته، السابقة و من خالل التعلم نبد

  .1خرینبیئتنا وربما في اآل

هو التغیر النسبي في الحصیلة السلوكیة للكائن الحي، نتیجة للخبرة : خر یعرفآوفي سیاق 

  .2و التعلم مفهوم و لیس، شیئا یمكن مالحظته بصورة مباشرة

ءا علیه نستخلص بان التعلم هو كل ما یكتسبه الفرد، و هو حاصل التعلیم و التدریس و بنا

نه تعدیل السلوك الذي تنشده أو التدریب مما یحدث تعدیال في السلوك المتعلم، لذلك یعرف ب

  .التربیة

و أثارها آوضح فالتعلیم هو عملیة عقلیة داخلیة نستدل على حدوثها عن طریق أو بمعنى 

على سلوك الفرد، سواء من الناحیة  أالمترتبة علیها، و ذلك في صورة تعدیل یطر  النتائج

و من الناحیة العقلیة أاكتساب اتجاهات، و قیم و عواطف ومیول جدیدة، :االنفعالیة مثل

مواقف معینة بقصد  ياكتساب معلومات و مهارات، لالستعانة بها عند التفكیر ف: مثل

ن التعلم أي بمعنى أ. و حل بعض المشكالت المحددةأ، لى هدف معینإمحاولة الوصول 

                                                             
) نفسیة -طبیة - اعالمیة - اجتماعیة(موسوعة مصطلحات ذوي االحتیاجات الخاصة  –سماعیل عبد الفتاح عبد الكافي . د 1
  .75ص  – 2005 –االزاریطة االسكندریة  –دط  –مركز االسكندریة للكتاب  –
  .15-16ص  – 2001 -2ط –دار كندي  –سیكولوجیة التعلم و التعلیم مبادئ و مفاھیم  –حسن منسبي . د 2
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هو عملیة یتم بفضلها اكتساب المعلومات، و المهارات و تطویر االتجاهات، كما یساعد 

لى التكیف االجتماعي یضا عأالتعلم على خلق تصورات جدیدة عن الواقع، و یساعد 

  .المحیطيو 

 :العملیة التعلیمیة /3

تلك العملیة التي تتفاعل فیها، و من خاللها المدخالت المختلفة بنسب العملیة التعلیمیة هي 

عداد ومواصفات معیاریة محددة، مع المتعلم بشخصیته و اتجاهاته و دوافعه، سعیا إل

  .1عدادا شامال متكامالإالمتعلم، 

جراءات و النشاطات، التي داخل الفصل الدراسي و التي و یقصد كذلك بالعملیة التعلیمیة اإل

اتجاهات ایجابیة فهي نظام،  أوة یو مهارة، عملأكساب المتعلمین معرفة نظریة إلى إتهدف 

والمعالجة  معرفي یتكون من مدخالت، و معالجة و مخرجات، فالمدخالت هم المتعلمین،

یجاد العالقة بینها و ربطها إفسیرها، و وت هي العملیة التنسیقیة للتنظیم المعلومات وفهمها

  .2كفاء متعلمینأو المخرجات فتمثل في تخریج تالمیذ أبالمعلومات السابقة 

ن المقصود بالعملیة التعلیمیة، هي كل أو من خالل التعریفین السابقین نستطیع القول 

حویل مدخالتها سالیب التي تتم داخل المنظومة المدرسیة لتنشطة و االستراتیجیات، و األاأل

لى مخرجات یتم تداولها داخل النظام نفسه، و التي یتم من إالتي تحصل علیها في بیئتها 

                                                             
دار الجامعة الجدیدة  –االسكندریة  –الجودة الشاملة و المؤشرات في التعلیم الجامعي  –محمد اشرف السعید احمد  1

  . 74ص - 2007 -للنشر
  .62ص  – 2010 –التعلیم ماھیتھ و مناھجھ  - احمد محمد عطیة 2
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فراد وفق و مجموعة من األأخاللها تنمیة المعلومات، و المهارات و االتجاهات عند الفرد، 

  .هذا النظام

  .1و الثانويأعدادي و اإلأن مصطلح التلمیذ یعني المزاول للتعلیم االبتدائي، إ: التلمیذ/ 4

خیر من كل عملیات، التربیة و التعلیم فهو ول و الهدف األنه المحور األأب: و یعرف كذلك

ن كل هذه الجهود الضخمة أمكانات، فال بد جله تنشا المدرسة و تجهز كافة اإلأالذي من 

تكوین  ن یكون لها هدف یتمثل فيأالتي تبذل في شتى المجاالت لصالح التلمیذ، ال بد من 

  .2و اتجاهاته عقله،جسمه،روحه، معارفه

ن، أها و هدفها و كما ؤ ن التلمیذ ركن هام في العملیة التربویة فهو، مبدأب: یضاأو یقصد 

المعلمین ووضع المناهج و الكتب بما  عدادإالعملیة التربویة الحدیثة تخضع لنظم التعلیم و 

  .3في التفكیر و النشاطیالئم مواهب، التالمیذ و مستویاتهم، و طرائقهم 

ركان العملیة التربویة، أن التلمیذ هو الركن الهام من أو انطالقا من هذه التعاریف نستخلص 

ساسي الذي تدور حوله هذه العملیة، و لهذا تسعى لتكثیف فهو المستهدف، و هو المحور األ

  .الجهود من وضع مناهج و طرائق بما یتالءم و قدراتهم

  

  

                                                             
 –جامعة قسنطینة  –دراسات معقمة في علم االجتماع  -1ج –دراسة الوضع المدرسي لطالب الثانویة  –محمد برغوتي  1

  .7ص  – 1985 – 1984 –دط 
 –الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة  – 2ط –المؤسسة الوطنیة للكتاب  –أصول التربیة و التعلیم  –رابح تركي  2

  . 112ص -1999
  77ص  – 1985 –دط  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –أصول علم النفس العام  –عبد الرحمان محمد الھاشمي  3
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ن هناك جملة من التعاریف المحددة أنظرا للدور الهام للمعلم نجد  :  teacherالمعلم  /5

  :لمفهوم المعلم منها 

المعلم هو منظم لنشاطات، التعلم الفردي ":  torsten husenتورسین حسین"تعریف 

ن أدارة سیر، و تطور عملیة التعلم، و إللمتعلم، عمله مستمر و متناسق، فهو مكلف ب

  .1جهایتحقق من نتائ

  ."داته التنفیذیة، التقلیدیة الرئیسیةأالمعلم صانع التدریس و " محمد زیدان حمدان"كما یعرفه 

خالص، و الصبر، ول للطفل حیث یربي اإلب هو المعلم األن األأ" جان جاك روسو"و یرى 

جناس المعلمین و هذا ینعكس أن هناك ن یكون حكیم ال یتسرع في حكمه ألأو الصدى و 

  .2حكام في حق المتعلمصدور األعلى 

ساسي في العملیة العملیة، ن المعلم هو العنصر الثاني األإ: خرآو یعرف في سیاق 

متاز به من كفاءات و مؤهالت و استعدادات، و قدرات و رغبة ین المعلم و ما أذ إالتعلیمیة 

 التعلمیة بنجاح هداف التعلیمیةن یساعد التلمیذ على تحقیق األأفي التعلیم فانه، یستطیع 

  .3یسرو 

  :حرفأربعة أن هذه الكلمة تتكون من أفي حین . و یطلق على المعلم بالمدرس

  .تعني المادة العلمیة: م

  .داءتعني دقة األ: د
                                                             

 - 2007 –الجزائر  –دط  –دیوان المطبوعات  –) تحلیلیة –دراسة وصفیة (سیكولوجیة المدرس  –ناصر الدین زیاد  1
  . 44 – 45ص 

  .172ص  –مدخل إلى التربیة ة التعلیم  –خالد قضاة  2
 -2007 -1ط –دار المسیرة  –علم النفس التربوي للطالب الجامعي و المعلم المدرس  –حسین أبوریاش و آخرون . د 3

  . 188ص  –عمان  – 1427
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  .فة بالتالمیذأتعني ر : ر

  .1تعني السلوك :س

ن ننظر للمعلم على انه، ذلك الشخص الذي یقوم بدوره، أمن خالل هذه التعاریف یمكن 

داخل المؤسسة التعلیمیة من تربیة و تعلیم للتالمیذ، كما یقوم بتنسیق و تنظیم الوحدة 

  .هداف المنوطة من وراء هذه العملیة التعلیمیةالتعلیمیة لما یتناسب و مستوى التالمیذ، و األ

  لمصطلح البیداغوجیا عدة معاني، و دالالت تستخدم في عدة سیاقات: البیداغوجیا/6

صل الیوناني، من حیث االشتقاق اللغوي من، في األ" البیداغوجیا"ون كلمة وضعیات تتكو 

یادة و السیاقة و كذا التوجیه، و تعني القAgogé و تعني الطفل، و  péda: شقین هما 

طفال  هو الشخص، المكلف بمراقبة األ  le pédagogueبناء على هذا كان البیداغوجيو 

  .خذ بیدهم الطریق و مصاحبتهمنزهة، و األو الأومرافقتهم، في خروجهم للتكوین 

لى مجموع الحسابات و الممارسات، التي كانت إغریقي تشیر البیداغوجیا و حسب التقلید اإل

ن تخلق منه باختصار ألى حالة الثقافة و إلى تدبیر انتقال الطفل من الحالة الطبیعیة إترمي 

 . موطنا صالحا

 le pédagogie l’art( انه فن التربیة و من  التعریفات العامة لهذا المصطلح

d’éduquer(   امیل دوركایم"و في هذا السیاق اعتبرها"durkheim E، نها النظریة إ

  .التطبیقیة للتربیة تستمد مفاهیمها من علم النفس و علم االجتماع

                                                             
  . 20ص  – 2006- 1426 – 1ط –عمان  –دار الصفاء  –المعلم اعداده تدریبھ كفایاتھ  –جمانة محمد عبیر  1
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یة كثر جدلنها العلم األإ: A.makarenko  "ماكرنكو" كما اعتبرها العالم التربوي السوفیاتي 

  .لى هدف عمليإیرمي 

نها لیست علما و ال تقنیة، و ال فلسفة، و ال فنا بل ألى إ: R.Hubert" بیرأروني "و ذهب 

  .1هي ما مر كله من الزمن وفق تمفصالت منطقیة

  :لىإیضا أكما تصنف البیداغوجیا 

بین و هي لفظ عام ینطبق على كل ما له، ارتباط بالعالقة القائمة : بیداغوجیا عامة -

  .و تربیة الطفلأو تلمیذ، بغرض تعلیم  مدرس

  .2و المدرسةأو هي تصف طریقة التعلم حسب المادة المعلمة : بیداغوجیا خاصة -

نما هذه التعاریف إن البیداغوجیا لیس لها مفهوم مضبط بدقة و أیتضح من هذه التعریفات 

  :نان مران اثأال وجهات نظر و اقرب ما یشرح هذا المفهوم هو إما هي 

نشطة المطلوب ممارستها في فعال و األنها حقل معرفي قوامه التفكیر في توجهات، األأ -1

  .وضعیة التربیة و التعلیم على الطفل و الراشد

فعال التي ینجزها كل، من المعلم نها نشاط عملي یتكون من مجموع الممارسات، و األأ -2

  .و المتعلم داخل الفصل

  

  

                                                             
 –مجلة الواحات للبحوث و الدراسات  –التعلیمیة و عالقتھا باألداء البیداغوجي  –نور الدین أحمد قاید و حكیمة سبیعي   1

  .34ص  – 2010 –دط  - بسكرة –ر جامعة محمد خیض
 –مجلة الواحات للبحوث و الدراسات  –التعلیمیة و عالقتھا باألداء البیداغوجي  –نور الدین أحمد قاید و حكیمة سبیعي  2

  .34ص  – 2010 –دط  - بسكرة –جامعة محمد خیضر 
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  :التربیة /7

  .1بمعنى زاد و نما" ربا یربو"جاء في لسان العرب البن منظور : لغة -1

ن كُلِّ   ":و في قوله تعالى ْ مِ تَت َ َأنب َ ْ و َت ب َ ر َ ْ و تَزَّت ْ اء اه َ م ا اْل َ ه ْ ی َل َ ا ع َ ن ْل َ ا َأنز َذ ِإ ةً فَ دَ امِ َ هَ ض ْ َر ْ ى األ َ تَر َ و

یجٍ  ِه َ جٍ ب ْ و َ   .2"ز

ا  "::" یضا أو یقول  َذ ِإ ةً فَ دَ امِ َ هَ ض ْ َر ْ ى األ َ تَر َ ْ  و َت ب َ ر َ ْ و تَزَّت ْ اء اه َ م ا اْل َ ه ْ ی َل َ ا ع َ ن ْل َ   ."َأنز

  .العقلیة، و الخلقیة نشاه، و نمى قواه الجسمیة،أي بمعنى نمت و ازدادت، و رباه بمعنى أ

  .التنمیة، الزیادة، التنشئة و التثقیف: ن التربیة تتضمن العناصر التالیةأمن هنا نستنتج ب

  :وردت عدة تعریفات منهافلقد : ما من الناحیة االصطالحیةأ -2

نها تعني مجموعة العملیات، التي یستطیع بها مجتمع أب": John dewey جون دیوي "یرى 

 هدافهما المكتسبة، بغیة تامین وجودها الخاص،أن ینقال سلطاتها و أو زمرة اجتماعیة، أ

  .نموها المستمرو 

هي بمثابة عملیة تنمیة متكاملة و دینامیكیة تستهدف، " le gendré"كما نجد التربیة عند 

  .3مكانات الفرد البشري الوجدانیة، العقلیة،الروحیة، و الجسدیةإمجموع 

 .4نسانیین ذات اتجاه معینفراد، اإلهي عملیة تنمیة لأل: و تعرف كذلك 

  

                                                             
  .4 - 5ص  –دط  –ابھا مدخل إلى علوم التربیة لطلبة اللغة العربیة و آد –كمال عبد هللا و آخرون  1
  .05اآلیة  –سورة الحج  2
  .04ص  –المفید في التربیة  –محمد الصدوقي   3
  .03ص  – 2011 –دط  –في التربیة و الثقافة  –) مفھومھا، أھدافھا، أھمیتھا(التربیة  –مجد قاسم أ  4
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 لعقلیةیضا التربیة هي عملیة تشكیل لشخصیة الفرد، في جمیع جوانبه الجسمیة و اأو 

  .1الوجدانیة و االجتماعیة و الخلقیةو 

نشاط  یؤثر في، نمو قوى الطفل  ن التربیة هي كلأو انطالقا من هذه التعریفات نستنتج ب

  .القوانین، و غیرها سرة، المدرسة، المجتمع، التقالید،األ: توجیهه، و یشمل ذلكو 

  ):لغة و اصطالحا( خر الدراسي أالت8/

خر و المؤخر، األ: سماء اهللا تعالىأفي " خرأ"العرب البن منظور، جاء في لسان : لغة

شیاء خر هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقه و صامته، و المؤخر هو الذي یؤخر األآلفا

خر أمضى قدما و ت: خر ضد القدم تقولفیضعها في مواضعها، و هو ضد المقدم و اآل

  .خر ضد التقدمتأخرا، و الآ

و لقد علمنا المستقدمین : یضاأخرون ساعة و ال یستقدمون، و فیه أیست ال: و في التنزیل

  .خرینأمنكم و لقد علمنا المست

حسناء تصلي خلف رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم فمن یصلي  ةأمر انها كانت أ: و قیل 

طلع علیها من اذا سجد إواخر الصفوف، فأخر في أفي النساء، فكان بعض من  یصلي مت

نما كانوا یطلبون التقدم، في الصفوف لما إبطه، و الذین ال یقصدون هذا المقصد، إتحت 

  .فیه من الفضل

                                                             
ص  –دار الطباعة للجیش الشعبیة  – 1973 – 1974 –ب ط  –دروس في التربیة و علم النفس  –سلطان بن علوب  1

155.  
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خر عني یا أن النبي صلى اهللا علیه و سلم قال له، أ: و في حدیث عمر، رضي اهللا عنه

دَيِ اللَّ : "خر و قدم و تقدم بمعنى كقوله تعالىأخر و تأ: عمر، یقال َ َ ی ن ْ ی َ وا ب ُ هِ الَ تُقَدِّم

 ِ ه وِل ُ س َ ر َ   "و

  .1یجازا و بالغةإیك فاختصر أخر عني ر أ: ي ال  تتقدموا، و قیل معناهأ

هي حالة من بطء النمو في، القدرة العقلیة عن : خرآفي معجم " خرأت"كما وردت كلمة 

خرى مما یترتب ن معدل النمو العقلي غیر متساو مع نواحي النمو األأي أالمعدل الطبیعي 

  .2بعاد النمو المختلفةأین علیه وجود فجوة ب

و عدم اكتمال النمو أو نقص أو تخلف أخر هو انخفاض، أن التأو من هنا نستنتج 

  .التحصیلي نتیجة لعوامل متعددة

خر الدراسي تبعا لتداخل العوامل المسببة ألقد اختلف العلماء في تحدید مفهوم الت :اصطالحا

  .له

سباب و نقص في التحصیل ألأخر، أحالة ت هوخر الدراسي أن التإ": محمد جمیل" فیعرفه

و انفعالیة بحیث تنخفض نسبة التحصیل، دون المستوى أو اجتماعیة، أو جسمیة، أ عقلیة،

  .3و المتوسطأالعادي 

و قد نرى هذا جلیا في الصفوف الدراسیة، و بالذات في المرحلة االبتدائیة، فقد نجد في 

زعاج و المتاعب، للمعلمین فیبدوا علیهم سببون اإلیكثر أو أبعض الفصول الدراسیة تلمیذا 
                                                             

  .65ص  -2000 - 1ط –دار صادر  –المجلد األول  –لسان العرب  - ابن منظور  1
ب س – 1ط –بیروت  –دار النھضة العربیة  –معجم علم النفس و التحلیل النفسي  –فرج عبد القادر طھ و آخرون . د  2
  .85ص –
دراسة تشخیصیة لواقع االستدراك  –تخصص علوم التربیة  –شھادة الماجستیر في علم النفس  –مرداسي فاطمة لطیفة   3

  32ص  – 2007 -2008 –دراسة میدانیة بمدینة عنابة  –بالمدرسة االبتدائیة في الجزائر 
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حیانا أصعوبة التعلم مصاحبا ذلك بطء في الفهم، و عدم القدرة على التركیز، و الخمول، و 

كبر من اضطراب أمر لى ما یسمى بالبالدة و شرود الذهن، و ربما یكون األإتصل بهم 

لى، إمن عوامل سلبیة تدفع بالتلمیذ  سبابه، و ما یصاحبهاأحد أسرة ألانفعالي ربما، تكون ا

به  أخر یبدآى مفتش إللى المدرسة باحثا إو بعد ذلك یذهب التلمیذ . حباط  واالنطواءاإل

حیاة جدیدة فتفقد عملیة التربیة و التعلیم، و تكون النتیجة ظهور مشكلة عظیمة، تهدر حیاته 

  .1خر الدراسيأیه بالتبعاد المشكلة و هذا ما نطلق علأو مستقبل التلمیذ بكافة 

خر المقرر أخر الدراسي هو الحالة التي یجد، فیها المتتأن الألى إ، "ابراهام ویلرد" شارأكما 

و أن یحدث، لهذا المقرر نوع من التكیف التعلیمي أال بعد إالدراسي، من الصعوبة استیعابه 

ات قدرته في التحصیل التربوي، و التعامل مع المقرر بدرجة كبیرة تجعله متكیفا، مع متطلب

  .2الدراسي

خر دراسیا هو تلمیذ أخر دراسیا نستطیع القول للمتأو في استعراضنا لهذه التعاریف للمت

تاحت لزمیله في الصف التقدم في الدراسة، و لكنه أتوفرت له جمیع الظروف التربویة التي 

المطلوب، لكن المعیار لى المستوى إعجز عن مسایرة زمیله دراسیا و لم یتقدم و یصل 

ظهر ضعفا ملحوظا، في التحصیل الدراسي، أذا إخرا، أالحقیقي الذي بموجبه یعتبر التلمیذ مت

كان ذلك راجعا أبالنسبة للمستوى المنتظر من التالمیذ العادیین في مثل عمره الزمني، سواء 

  .خرى انفعالیة، و اجتماعیةأو أ لى عوامل عقلیة،إ

                                                             
  .05ص  –التأخر الدراسي أسبابھ و عالجھ  –نبیل علي عبد هللا  1
أطفال الخلیج ذوي  –) المفھوم، األسباب، األعراض، التشخیص، العالج(التأخر الدراسي  –عبد هللا بن محمد الصبي . د 2

  .04ص  –االحتیاجات الخاصة 
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  ):لغة و اصطالحا( Adaptationالتكیف / 9

 تكیف،أ خماسي الزم، تكیفت،: ، فعل)ك،ي،ف(" تكیف "ط یفلقد جاء في معجم الوس: لغة

  .مصدر تكیف

و ألة هوائیة تغیر درجة حرارته لتبقى معتدلة صیفا آصار مكیفا بواسطة : و تكیف الهواء

  .شتاءا

  .1انسجم، توافق لف،ألى مدرسة جدیدة فتكیف مع تالمیذها، تإو انتقل 

  :في قاموس المعاني" تكیف"كما وردت كلمة 

و طبعه على غرار أو سلوكه، أو جعل میله أانسجم و توافق مع الظروف، : تكیف الشخص

  .شيء

  .مالءمته حاجات التلمیذ و مقدرته: و تكیف التعلیم

  .و التالئم في شيء ماأن التكیف هو السعي لتحقیق التوافق، االنسجام أو من هنا یتضح 

  .فهناك تعاریف جمة لمفهوم التكیف باختالف المنطلقات النظریة: حااصطال

نه سعي الفرد، الدائم للتوفیق بین مطالبه و ظروفه، مطالب، و ظروف أب" التكیف"یعرف 

البیئة المحیطة به، فهو عملیة دینامیكیة یقوم بها الفرد، بصفة مستمرة في محاوالته لتحقیق 

بینه، و بین البیئة التي یعیش فیها تلك، البیئة التي تشمل كل  وال وأالتكیف بینه و بین نفسه 

                                                             
  .53ص  –  2004 -1435 – 4ط  –جمھوریة مصر العربیة  –المعجم الوسیط  –مجمع اللغة العربیة  1



 تحدید مصطلحات ومفاهیم تعلیمیة    مدخل

~ 20 ~ 
 

ن یقوم الفرد بتغییر، سلوكه أما یحیط بالفرد، من مؤثرات عدیدة، و لكي یحقق التوافق یجب 

  .1بالمؤثرات المختلفة لتحقیق االستقرار النفسي

اعل االجتماعي، تبعا لضرورات التف أن التكیف هو التغیر الذي یطر إخر، آكما یوجد مفهوم 

لى االنسجام، مع مجتمعه، و مسایرة العادات و التقالید االجتماعیة إو استجابة لحاجة المرء 

  .2التي تسود هذا المجتمع

جل أنفسنا، و في محیطنا من أالتغیرات التي نحدثها في : نهأخر للتكیف بآو قد ورد مفهوم 

  .3خرینتحقیق عالقات مرضیة باآلشباع حاجاتنا و تحقیق المطالب المتوقعة منا، و إ

مع بیئته الخارجیة في  ن التكیف عموما هو توافق الشخص،أو كخالصة یمكننا القول ب

سرته و معاییر بیئته االقتصادیة، ألى إخرین، و التي ترجع مجال مشكالت الحیاة مع اآل

  .االجتماعیة، الخلقیة

ا ثم، العمل بعد ذلك على تبنیها في مور التي یدركهنه قدرة الشخص على تقبل األأكما     

ٕ ذا استطاع االنسجام مع الصراعات، و إتنظیم شخصیته، و یكون الفرد متوافقا  ذا استطاع ا

  .نواعهاأشباع معظم حاجاته بمختلف إ

                                                             
 - 2000 –د ط  –االسكندریة  –الجامعیة المكتبة  –الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة  –محمد فوزي جابر  1

  .21ص
 - 2010 –د ط  -االردن  –عمان  –دار اسامة للنشر و التوزیع  –المعجم التربوي و علم النفس  –نایف القیسى .د 2

  .170ص
 – جامعة البلقاء التطبیقیة –التكیف و عالقتھ بالتحصیل الدراسي  –احمد عودة القرارعة . د_ محمد احمد الرفوع . د 3

  .  122ص  –د ط  –االردن 
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نه عملیة أن التكیف هو عملیة مستمرة دینامیكیة بین الفرد و بیئته، و أوضح أو بمعنى 

نسجامیة بین الفرد و البیئة، تحتاج إعالقة  بناء، النفسي و هومتغیرة السلوك، و تعدیل في ال

  .الستقبال خبرات جدیدة و متعلمة

  : التعلیم المكیف/ 10

ظهروا عجزا شامال في التحصیل ألى التالمیذ الذین إهو نوع من التعلیم العالجي، یوجه 

ثرت أو االجتماعیة، التي یعیشونها و التي أو الصحیة أالدراسي، بسبب الظروف النفسیة 

خرون عن أو نتیجة ظروف مدرسیة غیر مالئمة، جعلتهم  یتأعلى وتیرة التعلم لدیهم، 

مر الذي یحتم تنظیم تعلم خاص لفائدتهم یكون قل، األزمالئهم بسنتین دراسیتین على األ

لى عالج إكما یسعى  ،)في مناهجه، طرائقه، وسائله، و تنظیم حصصه( مكیفا مع ظروفهم 

ة تجعلهم یضعفهم وتمكینهم، من تدارك ما فاتهم بعد فترة من الرعایة المركزة، و بكیف

و یسیرون تدریجیا في االتجاه الذي تهیئهم لالندماج في  یكتشفون قدراتهم على التعلم،

  .1قسام العادیةاأل

خر أذین یعانون، من تلى منح التالمیذ الإن التعلیم المكیف یسعى أخر آو یعرف في سیاق 

دراسي شامل و عمیق تعلیما خاصا، یسمح لهم بتدارك النقص البین و المالحظ علیهم، 

قسام لى األإعادتهم إثرت سلبا على مسارهم الدراسي، ثم أو نفسیة، أنتیجة لظروف اجتماعیة 

  .2العادیة، بعد فترة من الرعایة المركزة

                                                             
 2010 –نوفمبر  22 –جامعة سطیف  –التعلیم المكیف و آلیات التكفل بالتلمیذ المصدوم  –محمد بوقشور . د: مداخلة ل 1
  .06ص  –
 29 –الجزائر  – 94/ م.ت.م/ 24: الرقم  –تنظیم التعلیم المكیف  - وزارة التربیة الوطنیة –مدیریة التنظیم المدرسي  2

  . 01ص  – 1994 –جانفي 
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  :ن ألقول لب و من خالل استعراضنا لهذه التعاریف نذه

یطلق مصطلح التعلیم المكیف في الجزائر على النظام التعلیمي الذي یتكفل بالتالمیذ الذین 

قسام  التعلیم أقسام تدعى أیعانون صعوبات تعلیمیة، و یخضعون للعالج التربوي النفسي في 

المكیف، و تمنحهم برامج تعلیمیة مكیفة و تعلیما نوعیا و متمیزا، یراعى صعوبات التعلم 

  بالتالي و لدیهم، معتمدا في ذلك على البیداغوجیا الفارقیة التي تسمح لهم بتجاوز صعوباتهم، 

على في وى األقسام العادیة، لمتابعة مسارهم الدراسي بانتظام في المستدماجهم في األإعادة إ

  .السنة الدراسیة الموالیة

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 لوالفصل األ 
  

  

  

  

  

  

  

  



 دراسة الخصائص الممیزة للمتأخرین دراسیا    الفصل األول

~ 24 ~ 
 

  دراسة الخصائص الممیزة للمتأخرین دراسیا :لوالفصل األ 

  :تمهید

   أهدافهارسالتها و تحقیق  أداءالتي تعوق ، تواجه المدرسة الحدیثة بعض المشكالت التربویة

 استأثرتو لذلك ، "الدراسي التأخرمشكلة " و من بین هذه المشكالت ، األكملعلى الوجه 

سلبیة خطیرة على  آثارو التالمیذ على حد سواء لما لها من  واآلباء، باهتمام المربین

تقدم المجتمع و بالتالي تعیق ، الطاقات المادیة و المعنویة إهدارتتمثل في ، المجتمع

 لونو األكونهم ، یقرر وجود هذه المشكلة أنحیث یستطیع كل من مارس التدریس ، المدرسةو 

من مشاعر النقص و عدم  المتأخرونو ذلك لما یعانیه ، كتشاف الغرض عند التالمیذإفي 

ة المربین و علماء التربی أنظارو لذا فقد لفت ، بالعجز عن مسایرة الزمالء واإلحساسالكفاءة 

  و طرق عالجها فما هي یا ترى؟ أسبابهاو  بعادهاأفدرسوا ، المدرسیة اإلدارةو 
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  .خر الدراسيأمفهوم الت: لواأل المبحث 

َ قُلْ :"یقول اهللا تعالى ون ُ م َل ْ ع َ َ َال ی ین ذِ الَّ َ َ و ون ُ م َل ْ ع َ َ ی ین تَوِي الَّذِ ْ س َ لْ ی و على هذا النحو تعتبر  .1"هَ

واجتماعیا التي تشكو منها كل ، نفسیا، تربویا، األساسیةالدراسي من المشاكل  التأخرمشكلة 

و كل من احتك ، تةأو و بدرجات متف أطوارها، المؤسسات التربویة التعلیمیة على اختالف

حیث توجد ، یستطیع تقریر وجود هذه المشكلة في كل قسم دراسي تقریبا، مارسه أوبالتدریس 

دراكیرة زمالئهم في التحصیل یعجزون عن مسا، مجموعة من التالمیذ ٕ كما ، المنهج المقرر وا

و في هذا الصدد  جتماعیینواال، علماء و الباحثین والنفسانیینهذه المشكلة لفتت انتباه ال إن

 فرضى الالدراسي هي عبارة عن تكوین  التأخرظاهرة  إن: " منهوري. رشاد صالح دیعرف 

و نتائجه المترتبة  آثارهیستبدل علیه عن طریق  أنیمكن  إنمایمكن مالحظته مباشرة و 

  .2"علیه

الذي یقل تحصیله في مجال معین عن المستوى  بأنه" بقوله: كما عرفه عصام یوسف 

و قد ، ذلك غیر أمالكتابة  أمذلك في القراءة  أكانفي نفس عمره سواء  ألقرانهتحصیلي ال

  .3"الدراسي بقیاس النسبة التعلیمیة التأخراصطلح على تقدیر 

 

                                                             
  .9االیة  –سورة الزمر  1
  –زاریطة األ –ب ط  –دار المعرفة الجامعیة  –الدراسي  التأخرالتنشئة االجتماعیة و  –منهوري . رشاد صالح د. د 2
  109ص  –س .د

 –ب ط  –دار الكتاب الحدیث  –الدراسي  التأخرالتدریس العالجي لصعوبات التعلم و  –عبد الباسط متولي خضر . د 3
  .80ص  – 2005 – 1426
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انخفاض  أساسیظهر على ": " محمد ریاض عزیزة"الدراسي حسب قول  التأخر إجرائیاو 

االختبارات  نسبة التحصیل من خالل انخفاض الدرجات التي یحصل علیها التلمیذ في

  .1"الفصلیة التي تجرى في المواد الدراسیة داخل المدرسة الخاصة

التحصیل  في تأخر: " بأنهالدراسي  التأخرفیعرف ": محمد فوزي جبل"و بالنسبة لتعریف 

، النفسیة، االجتماعیة أسبابهو  أصولهو هذا یعتبر عجز مؤقت و له  األقرانعن مستوى 

  .2"و الثقافیة، االقتصادیة

) 100(من بین كل عینة عشوائیة من مائة أنه الذي یرى ": " فیرسون"  برأي أخذنا إذاو 

 إلیهمتنظر  أنتلمیذا یجب ) 20(عشرین  األقلبلد نجد على  أيمدرسة و في  أيتلمیذ في 

  . 3"ن دراسیاو خر أمت مأنهعلى 

بل هي ، خاصة بالبلدان الغیر متطورة كالجزائر فحسب، الدراسي لیست التأخرمشكلة  إذن

طفال واحدا عند سن  أنففي فرنسا مثال نجد ، مشكلة تطرح حتى البلدان الصناعیة المتقدمة

  .سنوات بأربعو البعض منهم متخلف حتى ، أكثر أویتخلف بسنتین  أطفالالعاشرة من ستة 

و الوضعیة اتجاه هذه المشكلة ، في الجزائر تمثل طابعا خاصا، الدراسي التأخرلكن مشكلة 

  .كان لها هذا التغیر فذلك بنسبة ضئیلة جدا إنلم تتغیر و  أنهایبدوا 

                                                             
 - 13ص  -2002 -1ط –وهران  –دار النشر و التوزیع  –التاخر الدراسي و طرق عالجه  –منصوري مصطفى . د  1
12  
 –ة االسكندری –االزاریطة  –ب ط  –المكتبة الجامعة  –الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة : محمد فوزي جبل   2

  .463ص  – 2000
 - دیسمبر -یوم دراسي خاص بالتعلیم المكیف لفائدة مفتشي التعلیم االساسي - السید مخفي بومدین: مدیر الملتقى 3

  .01ص -1999



 دراسة الخصائص الممیزة للمتأخرین دراسیا    الفصل األول

~ 27 ~ 
 

ظهر ضعفا أ إذادراسیا  متأخران التلمیذ یعتبر أیمكن القول ب، بعد هذه التعریفات، و نظریا

، قرانه الذین یتبعون مستوى تعلیميأفي تحصیله الدراسي بالمقارنة مع ، ملحوظا و مستمرا

  .في نفس السنة الدراسیة أوواحد في نفس القسم 

یقتضي قیاس المستوى الدراسي وذلك  إجرائیاالدراسي  التأخرفتحدید معنى ، أیضاو علیه 

، العمر التحصیلي أو، باستعمال المقاییس الدراسیة المقننة التي تقیس المستوى التحصیلي

فهذا ، و عمره التحصیلي تسع سنوات مثال، تلمیذا عمره الزمني عشر سنوات أنوجدنا  فإذا

  .بنسبة تحصیلیة عما ینتظر منه في مثل عمره الزمني متأخراالطفل یعد 

  : 1حصیلیة و هي تفكرة حساب النسبة ال نشأتو لهذا 

100 ×
العمر التحصیلي
العمر العقلي

=        النسبة التحصیلیة

بدرجة  100قل من أ أنهاووجدنا ، حساب النسبة التحصیلیة لتلمیذ ما إلىتوصلنا  فإذا

 تأخره إلى أدتمما یوجب علینا دراسة العوامل التي ، الدراسي بالتأخرحكمنا علیه ، واضحة

  .وتشخیصها ثم معالجتها

                                                             
  .15-16ص  -2008 -3ط - دار الغرب للنشر و التوزیع -التاخر الدراسي و طرق عالجه - منصوري مصطفى. د 1
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  الدراسيخر أشكال التأ: المبحث الثاني

  الدراسي كما وضحها  التأخر أشكال أهم أنو الدراسات التربویة  األبحاثكثیر من  أثبتت

  :ما یلي " هیرلوك" 

  :المزیف أوالدراسي الجزئي  التأخر -1

كالحساب و القراءة و هذا في المرحلة  أساسیتینمادتین فقد تكونان  أویشمل مادة  تأخرهو "

 تأخرهز أو مساعدة فانه یتج المتأخرما وجد  إذاو لكن ، االبتدائیة نظرا لنقص القدرة فیها

  .1"بسهولة

  :الدراسي العام التأخر -2

  .85-70ح نسبة الذكاء بین أو و یرتبط بالغباء حیث تتر ، و یشمل جمیع المواد الدراسیة

  :المستمرخر الدراسي أالت -3

  .حیث یقل تحصیل التلمیذ عن مستوى قدرته على مدى فترة زمنیة طویلة

  :خر الدراسي الموقفي أالت -4

مستوى قدرته بسبب خبرات سیئة الذي یرتبط بمواقف معینة حیث یقل تحصیل التلمیذ عن 

  .2المرور بصدمة انفعالیة حادة أوسرة فراد األأحد أموت  أو، خرىالنقل من مدرسة أل: مثل

  

  

                                                             
 - لىو مصورة عن األ 1ط - دار النفائس -"التشخیص"ف الدراسي و صعوبات التعلم التخل - فیصل محمد خیر الزاد. د 1

  .41ص  - 1997 -1417
  .15ص  - 2002 -2ط -خر الدراسي و دور التربیة في تشخیصه و عالجهأالت -يأو زیاد بن علي الجرج. د 2
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  ):وظیفي( خر دراسي ظاهريأت -5

  .1"سباب غیر عقلیة و یمكن معالجتهاألى إي یرجع أ، دراسي زائف تأخرو هو "

  :خر دراسي غیر وظیفيأت -6

وجود اضطرابات عضویة عصبیة لدى التلمیذ كما هو في  إلى التأخرو یرجع هذا النوع من 

  .بحادث معین اإلصابة أو اإلعاقة أوحالة المرض 

  :دراسي حقیقي  تأخر -7

الذي یقرره الفحص الدقیق و المتابعة العلمیة و یجعل الحكم على التلمیذ  التأخروهو " 

  .2"و موضوعیا صادقا

  :الدراسي النفسي التأخر -8

مستوى طموحه  أواستعداداته  أوقدرات التلمیذ  أوو هو تخلف قاطع یرتبط بنقص الذكاء "

  .3"دافعیته لالنجاز أو

  :الدراسي في نوعین هامین التأخر أشكالنلخص  أنو خالصة القول یمكن 

ح نسبة الذكاء ما و احیث تتر ، الدراسي العام و هو الذي یكون مرتبطا بالغباء التأخر: لهماأو 

  . ℅ 80و  ℅ 70بین 

الدراسي في مادة بعینها كالحساب مثال و یكون مرتبطا بنقص القدرة لدى  التأخر: ثانیهما

  .التلمیذ

                                                             
  .03ص  -د س -السعودیة -ب ط -المملكة العربیة - دراسیا المتأخرینرعایة  -سالم أبواشرف فؤاد محمد  1
  .07 - 08ص  -د س -ب ط - و مظاهره أسبابه: المدرسي  التأخر -هال جمال الدین 2
  .15ص  - 2002 -2ط –الدراسي و دور التربیة في تشخیصه و عالجه  التأخر -يو ازیاد بن علي الجرج 3
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  خرین دراسیاأسمات التالمیذ المت: المبحث الثالث 

في دراساتهم عن " جابر عبد الحمید"و " حامد زهران"، "كریستین لنجرام "ل كال من و القد تن

، ن السمات متعددةأخرین دراسیا و على حسب ما قدموه لنا تبین أخصائص و سمات المت

و خصوصیات خاصة بها تمیزها عن غیرها من ، عدیدة و كل من هذه السمات لها ممیزاتو 

  :بینها ما یلي 

  : 1و تشمل على :السمات العقلیة -1

  .ضعف االنتباه -1

  .بتكاري و التحصیلقدرة محدودة على التفكیر اإل -2

  .الذاكرة على التذكر و محدودیتهاضعف  -3

  .استخدام الرموز أوعدم القدرة على التفكیر المجرد  -4

  . خرىألى إالفشل في االنتقال من فكرة  -5

  .انخفاض مستوى التركیز -6

  .سبابمستوى منخفض في التعرف على األ -7

  . لى النتائج دون الدراسة و التمحیصإمستوى في الوثوب  8

  .نطقالبعد عن الم -9

                                                             
دار الكتاب  -خر الدراسيأالتدریس العالجي لصعوبات التعلم و الت -عبد الباسط متولي خضر، الدكتور، األستاذ 1

  .87ص  – 2005 -1426 –د ط   -الحدیث
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الجدیدة و اللجنة المكونة ، ضحت الدراساتأو الضعف العقلي و قد  أونقص الذكاء  -10

خرین دراسیا بین أالمت، طفالن درجة ذكاء األإ: من لجنة الصحة العالمیة و الیونسكو

70%- 90%.  

بها من  سمات قد عرفوا، خرین دراسیاأطفال المتلدى األ هنأفمن خالل هذا كله نستنتج 

قد تكون هذه مجمل الصفات ، عيو الال، تشرد الذهن، و التشوش الحاد، قلة التركیز: بینها

  .خرین دراسیاأطفال المتالعقلیة المتعلقة لذوي األ

  :السمات الجسمیة -2

، نهم یتصفون بقصر القامةإمن الناحیة الجسمیة سوء الصحة الجسمیة العامة و بذلك ف -1

  .العادیینقرانهم أقل تناسقا مع أثقل الوزن و 

  .و القسور الجسمي، الضعف الصحي -2

  .و عیوب الكالم، ضعف البصر و السمع -3

  . و الكسل، جهاد و التوتراإل -4

قرانه العادیین أفبطبیعة الحال قد تظهر على هذا الطفل صفات جسمیة ینفرد بها عن غیر 

ثقل الوزن كما هو ، و كذلك قصر القامة، اللجلجة، ةأففأال، ةأتأالت: كالعیوب النطق مثل 

  .و غیرها من المراسم... الفشل ، الخمول، مذكور
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  :1السمات االنفعالیة -3

  .ضعف الثقة في النفس أوفقدان  -1

  .لى العدوانإو المیل ، الحقد، الغیرة، الخوف، الشعور بالذنب -2

  .زمات العصبیةو األ، صابعمص األ، ظافررادي و قضم األإالتبول الال -3

  .اللجلجة في الكالم -4

  .كلو فقدان شهیة األ، اضطرابات النوم -5

  .و االنتقال، الكسل الذي یعود على االضطراب -6

  .و االنطواء، االنسحاب من المواقف االجتماعیة -7

  .الخجل -8

مما یؤدي ، قرانهأالنبذ من المدرسة و المنزل و من ، النقص، العجز، حساس بالفشلاإل -9

هذا ما یقلل من دافعیة االنجاز و ، عدم تقبل الذات، سیأال، حباطباإلحساسه إلى إبه 

  .التحصیل لدیهو 

الطفل ، انفعالیة على غیر، خر دراسیا سماتأمن خالل هذا كله قد یظهر على الطفل المت

  .العادي

                                                             
  – 2000 – 1ط  –زیع تو دار الكندي للنشر و ال –رشاد النفسي و التربوي مبادئ اإل –صالح حسن الطاهري  1

  .119ص 
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في النفس و الخوف من ال ، نهزاز الثقةإقد یشعر ب، ن الطفلأثبتت الدراسات العلمیة أو قد 

زمات األ، ظافرقضم األ، راديإالتبول الال: من بینها، و قد یعود علیه بمشاكل نفسیة، سبب

  .العصبیة

ن فیه نقص أساس أمصدر هذه المشاكل ربما معاملته على ، نأیضا أثبتت الدراسات أكما 

  .خر في دراستهأي غیر المتأو عیب على غیر الطفل العادي 

  :  السمات الشخصیة و االجتماعیة -  4

  .المتغیرة أوالتكیف للمواقف الجدیدة  أو، القدرة المحدودة في توجیه الذات -1

  .خرى متشابهةأفي مواقف ، صعوبة تطبیق ما یتعلمه في احد المواقف -2

  .1عدم القدرة على التقویم الذاتي -3

  .2الثقافیة أوالحرمان من المثیرات العقلیة  -4

  .البیئة االجتماعیة التي ینمو فیها أو، سرةاضطرابات في األ -5

  : 3خرین دراسیا فیما یليأن نلخص ما تقدم من سمات المتأو یمكن 

  .نمو الجسمي دون المتوسط بصورة عامة -

  .قصوره في تعلم اللغة واضح  -

  .مدة انتباهه قصیرة -

  .ضعف في عملیات التمیز و التحلیل العقلیة -

                                                             
  .118ص  -2000 - 1ط -الكندي للنشر و التوزیعدار  -رشاد النفسي و التربويمبادئ اإل -صالح حسن الطاهري  1
  .65ص  -1435-2005 - 1ط -دار الصفاء -عالجه، سبابهأ، مفهومه: خر الدراسيأالت -حمزة الجبالي  2
  .20ص  -د س -ب ط -سبابه و مظاهرهأ: خر الدراسيأالت -هال جمال الدین  3
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  .ن المتوسط بكثیرقدرته على التعمیم و التفكیر دو  -

  .ضعیف في حل المسائل على وجه الخصوص -

  .انتقال التعلیم محدود لدیه -

  .مالهأعو الحكم على ، ضعیف ضعفا واضحا في تقدیر نفسه و معرفة قوته و ضعفه -

العقلیة و الشرعیة في ، سالیباالندفاع و التصرف بانفعال عاطفي دون استخدام األ -

  .حكامصدار األإ

. جسمیة فقط، انفعالیة، خیر ال یقتصر على السمات العقلیةن ما یعانیه هذا األأیتضح لنا  

یضا أو ، یخصه أعدم توفره على مبد: خرى شخصیة و كذا اجتماعیة مثلأبل هناك سمات 

  .صعوبة تكیفه مع الغیر
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  .خر الدراسيأعوامل الت: المبحث الرابع

باء و المدرسین و كل من له التي تواجه اآل، ساسیةالدراسي من المشكالت األ خرأیعد الت

و عادة ما ینصب اهتمام المسؤولین في نفس الوقت على عاتق ، صلة بالنظم التعلیمیة

ن الطفل هو إو في الحقیقة ف، خر الدراسيأالطفل كما لو كان هو المسؤول عن حالة الت

ن هناك العدید من العوامل أذ إو السببیة ، لیه المسؤولیةإن توجه أخیر الذي یجب األ العامل

  .لطفل فیهالالتي ال دخل 

  :و من هنا یمكن ذكر العوامل المسببة لهذه المشكلة هي كالتالي

   :1العوامل العقلیة -1

كد من هذه المسالة لخطورتها أالعوامل ینبغي الت أوسباب لى األإرجاع الفشل الدراسي إعند 

یقاس وفقا  الذكاء ال، انخفاض مستوى أوفالضعف العقلي ، التلمیذ بشكل عامعلى سلوك 

  .حدى اختبارات الذكاءإن یقاس ذلك بأنما البد إالتوقعات و  أو، هواء و التخمینلأل

باب أسهم أن إ، م1957جریت في جامعة لندن عام أو قد وجدت دراسة الرافعي التي 

و تحدیدا ما ، سباب وراثیةألى إتعود ، خر الدراسيأترد في حاالت الت، الضعف العقلي التي

صابة الطفل بعد إو ، و عمر الوالدین و كبرهما، یحدث من شذوذ في تكوین الكروموزومات

  .الخ ...حد الحمیاتأو قبل البلوغ ب، الوالدة

لى إ، خر الدراسي ترجعأمن حاالت الت ℅40ن إ، م1961عام " بیرت"كما وجد العالم 

  .الذكاء عند التلمیذانخفاض مستوى 

                                                             
  .23ص  - م2002 - 2ط –ي تشخیصه و عالجه التاخر الدراسي و درو التربیة ف –ي أو زیاد بن علي الجرج. د 1
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حیلت لعیادته النفسیة في أالتي ، من حاالت التالمیذ ℅56ن إ، م1963عام " ستریكر"ووجد 

طالق مما ي ضعف عقلي على اإلألم یكن بها ، ن بها ضعفا عقلیاأساس أعلى ، نیویورك

 خر الدراسي بل هناكأحداث التإفي ، ن انخفاض الذكاء لیس هو العامل الوحیدأعلى ، یدل

  .كةبعوامل كثیرة معقدة و متشا

مكاننا القول و عدم إب، خر الدراسي لدى الطفلأفي الت، ساسين نحدد العامل األأردنا أذا إف

، خرى من الشذوذ في تكوین كروموزوماتأسباب أبل هناك ، سباب وراثیةأنها أالتعمیم 

  .عمر الوالدین و كبرهماو 

لى انخفاض إن السبب یرجع أمن بعض الحاالت ، م1961عام " بیرت"كما استنتج العالم 

لى هذه إخرى تؤول أاستخلص لنا عوامل " ستریكر"ن أفي حین ، مستوى الذكاء عند التلمیذ

ینتج عنه ، لیس ضعفا الذي، خر الدراسي الذي یعرف بالضعف العقليأن التأكد أو ، الظاهرة

  .    كثیرة و معقدة، سبابأنما هناك إو لیس العامل الوحید و ، انخفاض الذكاء

  :العوامل الشخصیة المتعلقة بالتلمیذ -2

  . 1ضعف القدرة على التركیز: اضطرابات في االنتباه -

  .التسرع في السلوك دون التفكیر في نتائجه: االندفاعیة -

  .نقص الثقة بالنفس -

  .الهروب من المدرسة -

                                                             
الطفل و مشكالته النفسیة و التربویة و االجتماعیة "موسوعة تنمیة األطفال  -عبد المجید سید احمد منصور و آخرون.د 1

  217ص  - م2003 -د ط - القاهرة -دار قباء للنشر و التوزیع -األسباب و الطرق العالج
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  .عدم تنظیم الوقت -

  .إهمال الواجبات -

  .لمهارات االستذكاراالفتقار  -

  .االستغراق في أحالم الیقظة -

  .بعضهم أوكراهیة احد المدرسین  -

  .تدني مفهوم و تقریر الذات -

  .القلق -

  .فقدان التوازن العاطفي -

  .العدوانیة -

  .1العزلة و عدم الثقة -

الدراسیة بأنهم عاجزون عن فهم المواد ، فاعتقاد هؤالء التالمیذ، التكوین السلبي عن الذات -

  .2ومتابعتها أسباب هامة في التأخر الدراسي

السبب الرئیسي في التأخر ، أن العوامل الشخصیة قد تدخلت في كونها، یتبین من خالل هذا

عدم ، عدم التفكیر في العواقب، االندفاع في السلوك، كالقلق، الدراسي و نقتصر بالذكر

  .الدروس الرغبة في الدراسة كونه عاجز على فهم و استیعاب

  

                                                             
- دار الكتاب الحدیث -التدریس العالجي لصعوبات التعلم و التأخر الدراسي -خضر األستاذ الدكتور عبد الباسط متولي 1

  84ص  - م2005 -1426
  .208ص-2004-1ط -دار الراتب الجامعیة-التشخیص النفسي و العقلي-موسوعة علم النفس-ياو عبد الرحمان العیس 2
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  : العوامل الجسمیة -3

على التكیف السلیم داخل ، فتجعل التلمیذ غیر قادر، مور تتعلق بضعف الصحةأفهناك 

  .بصفة عامة ، حرى داخل المدرسةباأل أو، حجرات الدراسة

  : و من بین هذه العوامل ما یلي، خر دراسيأو بالتالي یحصل له ت 

  :1ضعف البنیة العامة - 

والمتابعة و یصبح  و التركیز، یحول قدرة التلمیذ على االنتباه، ضعف البنیةن ألقد اتضح 

ثرا واضحا في أللتعب و اإلصابة باألمراض المختلفة و بالتالي هذا یترك ، التلمیذ أكثر قابلیة

  .التأخر الدراسي

  .تأخر النمو -

  .التلف المخي  -

  :2اإلعاقة الحسیة -

لكنه و بها ، و حالته الصحیة العامة ال باس، فوق المتوسط قد تكون أحیانا درجة ذكاء التلمیذ

و یتضح ذلك في . و نواحي نقص جسمي تعوق تقدمه الدراسي، مصاب بأمراض خاصة

و باعتبار هاتین الحاستین التي عن طریقهما تتم التبادالت ، البصر الجزئي أوضعف السمع 

معطلتین فان التبادل الثقافي ، تقریبا أوفإذا كانت الحاستان هزیلتین ، التعلیمیة و المعرفیة

  .سیأتي بالطبع ردیئا

                                                             
  .44ص  -ب س -1ط - دمشق -مكتبة الجامعة -دراسة في سیكولوجیة التوافق، الصحة النفسیة -نعیم الرافعي. د 1
  .233ص  –ب س  –د ط  –الدنا من الطفولة حتى المراهقة أو  –أنطوان رزق اهللا مشاطي  2
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  .سوء التغذیة -

  :1العاهات -

التي تختلف ، في دراسته عیوب النطق و الكالم، من بین العوامل التي تجعل التلمیذ یتأخر

، ن العاهات الجسمیة قد تشعر التلمیذ بالنقصأو منها المعقد كما ، فمنها البسیط، في شدتها

، اآلخرین و تقییمهم و هذا یسبب له مضایقات متعددة تحول بینه، د انه موضع تفحصفیعتق

  .و بین التركیز على الدراسة

  .األمراض المزمنة -

  .الحالة الصحیة لالم الحامل -

عاهات و هذا ما عرف ، و إحساسه بأنه ذو، قد تكون هذه العوامل هم المتأخر دراسیا

و الهدف الرئیسي برأي المختصین في ، التلف المخي الذي ینتج عنه، باإلعاقة الحسیة

ن التدهور الحالة الصحیة لالم الحامل التي تعود علیه بعد أو ، و التربیة، مجال علم النفس

  .الوالدة بأمراض مزمنة قد تعیقه في حیاته الدراسیة

  

  

  

  

                                                             
 –د ط  –مصر  –دار النهضة العربي  –ترجمة حسن الحریري  –و تقویمه ، تشخیصه، التأخر الدراسي –أندري لوجال  1

  .89ص  – 1959
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  :العوامل المدرسیة -4

  :1تتلخص العوامل المدرسیة فیما یلي

و التي تفتقر ، التي تستخدم وسائل القمع، المدرسة غیر التربویة و االستبدادیةسالیب أ -1

  .نشطة االجتماعیة الریاضیةلى األإ

  .مما یعوق العملیات التعلیمیة، ازدحام الفصول بالتالمیذ -2

سوء توزیع التالمیذ مما یجعل الواحد یحتوي على مجموعات متباینة في المستوى  -3

ذهانهم و بطيء التعلم یحسون بمشاعر أفالتالمیذ سریعو التعلم ال یجدون ما یشد ، التعلیمي

  .النقص فیزدادون تخلفا دراسیا

في ، قرانهمأو كثرة تغیبهم مما یعرضهم للتخلف عن ، عدم انتظام التالمیذ في المدرسة -4

  .التحصیل الدراسي

روق الفردیة في الذكاء الف، دور بعض المدرسین غیر التربویین الذین ال یراعون -5

و التي تسبب ، و الظروف التي تحیط بهم، و عدم اهتمام المدرس بتالمیذه، والقدرات

  .عاقة في التحصیل الدراسياإل

تكون متطورة ، نأو المناهج الدراسیة التي یجب ، و نظم االمتحانات، طرق التدریس -6

ن تقوم على مراعاة قدرات أیجب ، لتيو العلمیة الحدیثة و ا، متماشیة مع األسالیب التربویةو 

و الفروق الفردیة بینهم تتعلق باالضطرابات االنفعالیة التي ، التالمیذ و میولهم و استعداداتهم

                                                             
ب ط  –سكندریة للكتاب توزیع مركز اإل –سكندریة جامعة اإل –داب كلیة اآل –النفس العام علم  –میخائیل معوض . د 1
  .366ص  – 2001 –
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كذلك اضطرابات النطق التي تؤدي إلى فقدان ، خجله، عدم استقراره، تبدوا في قلق الطفل

ابات االنفعالیة تعرض التلمیذ مثل هذه االضطر ، و اإلحساس بمشاعر النقص، الثقة بالنفس

اتخاذ المعلم موقف المعاقب : تعوق عملیة التحصیل الدراسي مثال، لمصاعب متعددة

له على التغلب على الصعوبات ، و عدم قیامه بدوره الموجه لتلمیذ و معین، المتسلط

مصادر : و قد یجد بعض التالمیذ صعوبة في دروس الضرب و القسمة مثال، المدرسیة

  .خره و قلقهأفیزداد ت، و قد تشتت انتباهه و تمنعه من المتابعة، القلق

  . 1قساماكتظاظ األ -7

  .مدى احترام الوتیرة الخاصة بالطفل -8

  .و تلمیذ و معلم، بین تلمیذ و تلمیذ، المشاكل العالئقیة في المدرسة -9

  .صعوبة القیام بالحساب الذهني -10

، و عدم اهتمامهم بهم، خرین دراسیاتأمعاملة المعلم لهؤالء الم، تقتصر هذه العوامل في سوء

، یضا طرق التدریس الغیر منتظمةأ، و كذا استخدام المدارس غیر التربویة كوسائل القمع

  .عاقة التحصیل الدراسيإعدم مراعاة الفروق الفردیة في الذكاء التي تتسبب في و 

  :العوامل األسریة -5

، ن یوجههاأیستنفد خاللها الطاقة التي كان من الممكن ، یاة مدمرةیعیش التلمیذ في منزله ح

، ضاع اجتماعیةأو و كذلك یتأثر التلمیذ بما تهیئه له األسرة من ، نحو إحراز تقدم دراسي

                                                             
 - معالجتهامعلم في استكشاف صعوبات التعلم و دلیل ال –المدیریة الفرعیة للتعلیم المتخصص  –ساسي مدیریة التعلیم األ 1

  .13 – 14ص  – 2004 –جویلیة  –یونیسف 
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ینقص في دافعیة التلمیذ للتعلم و زیادة رغبته  أوو عاطفیة مما یزید ، اقتصادیة، ثقافیة

فلقد ، هو الفقرة الحرمان، تأثر حتى یجعله متأخر دراسیا و كذلك العامل األكثر، للتحصیل

  :موا باإلجراءات التالیةام عن أسباب التأخر الدراسي فق1991أجریت إحصائیات عام 

  :1المستوى االقتصادي لألسرة

  .جید -1

  .متوسط -2

  .سيء -3

 العوامل 1 2 3 المجموع

 التكرار / 19 35 54

 ℅المئویةالنسبة  / 18، 35 18، 64 100

   

الذین یعانون من تأخر مدرسي ، ن أغلبیة هؤالء التالمیذأفمن خالل دراساتهم توصلوا إلى 

  .متوسط في بعض الحاالت أو، سر ذات مستوى اقتصادي سيءأفي ، یعیشون

تكیف و ، فسوء التغذیة و المرض، لتلمیذن الفقر له اثر كبیر على تحصیل اأنستنتج من ذلك 

  .یجعله یعیش في حرمان مادي معنوي، ببعض اإلعمال المنزلیةالتلمیذ بالقیام 

                                                             
   – 1991جوان  –تلمسان  –مركز التوجیه المدرسي و المهني  –خر الدراسي لدى تالمیذ قسم التكیف أسباب التأ 1
  .03ص
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سر التالمیذ المتأخرین دراسیا أالتتبعیة لعدد من  م في دراسته1959" سیرل بیرت"و قد وجد 

، مهملةو جاهلة و ، سر فقیرة جداألى إینتمون ، خرین دراسیاأمن المت ℅50ن ما یقارب من أ

  .1سر میسورةألى إخرین دراسیا ینتمون أفقط من المت ℅10ن نسبة أو 

ن ألى إضافة باإل، بوین للتلمیذتحدث بین األ فالتلمیذ یتأثر بالخالفات و النزاعات التي

 اإلهمال یؤدي إلى تكوین رفاق السوء هروبا مما یعانیه التلمیذ من توتر و صراعات

سرة داخل األ، سیةب و ضعف المثیرات الحن قسوة األأ" لسیرل بیرت"وقد تبین . فو امخو 

، فكریا، حیانا یسهم في ضعف التلمیذأ وضعف الوسط الثقافي مع توفر النواحي المادیة

  .و التحصیل كما یسهم في ظهور االتجاهات السیئة المضادة للمجتمع، دافعیا للدراسةو 

إلى صراع نفسي ، التفرقة في المعاملة بین األبناء تؤدي، من بین العوامل األسریة أیضا و

حد أو أخواته لكون ، فالتلمیذ الذي یشعر بالغیرة من إخوانه، یحدث تأخرا دراسیا للتالمیذ

  .األبوین

تنتج هذه المعاملة غیر العادلة ، حد األبناء دون البقیةأكلیهما یركز اهتمامه على  أو

  .و خصوصا عند األطفال تمنعهم من التقدم في الدراسة، صراعات نفسیة

مكانة اللغة في ، ضعف المستوى الثقافي للوالدین: لیاءو ن قبل األانعدام المتابعة م -

  .درجة استثمارهم للدراسة و نتائجها، مستوى طموح الوالدین، التبادالت األسریة

  . 2عدم اهتمام الوالدین بتمدرس أبنائهم -

                                                             
  .20ص  –م 2002 – 2ط –خر الدراسي و دور التربیة في تشخیصه و عالجه أالت –ي و ازیاد بن علي الجرج. د 1
ل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و معالجتها دلی –المدیریة الفرعیة للتعلیم المتخصص  –مدیریة التعلیم األساسي  2
  .15ص  –م 2004جویلیة  –یونیسف  –
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خرین أغلب التالمیذ متأن ألى إتوصلوا ، م1991جریت عام أحصائیات التي فمن خالل اإل

التي تزید من الصراعات ، بناءمع طغیان التفرقة بین األ، سر جد فقیرةألى إینتمون ، دراسیا

و ابتعاده كل البعد عن المجال ، خیربة و االنحطاط النفسي لدى هذا األآفالك. النفسیة

  .خر دراسیاأن سوء التغذیة تلعب دورا فعاال في الطفل المتأفي حین . الدراسي

  :1المعلملى إعوامل ترجع  -6

، ن المعلم هو الشخص الذي بیده استمراریة التوفقات المنزلیة الطفولیة مع التوافق المدرسيإ

برز أل من غیر شك و او لكونه یز ، ب في قیادة نمو شخصیة الصغیرن حل محل األأبعد 

  .ثر السیكولوجي علیهاأل

 أوو جدول الدراسة الیومي ، مكانیات المادیة للمدرسة و المواد الدراسیةفالوسائل و اإل

في توافق التلمیذ مع ، لى جانب وقع المعلم على التلمیذ المتمثلإ، سبوعي كلها تتضاءلاأل

ن أقراره بشإ أو، ختیار التلمیذ للمهنة و التخصصإفتشجیع المعلم و اهتمامه یحدد ، المدرسة

  .حدى القیمإ

هم المدخالت التربویة التي أشكل ن الخصائص المعرفیة و المزاجیة للمعلم تأو علیه نؤكد 

یضا على جوانبه أو لكن تؤثر ، على النتائج المدرسیة للتلمیذ، بأخر لیس فقط أوتؤثر بشكل 

  .و المعرفیة، االنفعالیة، النفسیة

كثر فعالیة من أیغدوا ، و المؤهل مهنیا على نحو جید، فالمعلم المتفوق في میدان تخصصه

      ذا قیست هذه الفعالیة بمستوى تحصیل تالمیذه حسبإ، عداداإقل تفوقا و األالمعلم 

                                                             
  .54ص  – 2008 – 3ط  –دار الغرب للنشر و التوزیع  –التاخر الدراسي و طرق عالجه  –منصوري مصطفى . د 1
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في دراسة حول نسبة الفشل  1982عام " ریفارد"كما خلص ، "روز نشاین"و ، "ریت وینوتال"

ن كفاءة المعلم ألى إ، ل و الثاني من التعلیم االبتدائيو في تعلم اللغة عند تالمیذ القسم األ

  .الفوارق المسجلة في نسب الفشل الدراسيهمیة لتفسیر أكثر هي العامل األ

كرهم طفال و حب األ، لمرحلة االبتدائیةبا، و من المشكالت المطروحة في تدریس الریاضیات

  .لهذه المادة

أن الكثیر من الكبار یشعرون ، لدى الكثیرین أن األطفال ال یحبون الریاضیات، وهناك اتجاه

حد أن إلذلك ف، ي و التفكیر المجرد بصفة عامةو التعامل الكم، باالغتراب تجاه الریاضیات

ترغیهم في و ، طفال نحو الریاضیاتاأل و جذبالمرحلة االبتدائیة ه، لمعلملاألدوار الرئیسیة 

وضعهم في  أو، شعارهم بالفشلإ أوالغموض  دراستها و عدم تنفیرهم منها سواء عن طریق

  .الریاضیاتمع ، نفسهم عند التعاملأمواقف یفقدون ثقتهم ب

: ل االبتدائي من اتجاهات التلمیذ نحوو األ، تجاه نحو الریاضیات من الصفو یتكون اال

حساسه إو مدى استمتاعه بتعلمها و مدى ، المعلم و المادة نفسها و قیمتها و طریقة تدریسها

  .1بفائدتها و حتى مواعید الحصة التي تدرس فیها الریاضیات

من التعلیم االبتدائي من سن الثالثین ، لىو في السنوات األن یكون سن المعلم أكما یفضل 

فالذین ، طفال الصغارمتاعب التعلیم الذي یسببه األ، و ذلك لنضج نفسه و لتحمله، فما فوق

الذین ال یتحملون المتاعب التي یسببها لهم  أو، التعلیمیة أولى التجارب التربویة إیفتقرون 

                                                             
  .70ص  –م 2010 -1468 – 1ط - عالم و النشربداع لإلإ، خر الدراسي المشكلة و الحلأالت–یاسر نصر . د 1
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مما یجعله ، تجعل الطفل یتعثر في النطق و في القراءةسباب أیساهمون في خلق ، الصغار

  .خرا في مستواه التعلیميأمت

" سیمون واشار"شارت بحوث أفقد ، كادیمي للمعلمینعداد المهني و األو من ناحیة اإل

للمعلمین و فعالیتهم ، كادیميمستوى التحصیل األ، لى وجود ارتباط ایجابي بینإ) م1964(

عداد الخطط الدراسیة إفي ضوء  اإلداریون و الموجهون التربویون التعلیمیة  كما یقدرها

  .التعامل مع التالمیذو 

مكانیة النظر في إ لىإفي قطاعات التربیة و التعلیم ، هذه النتائج و غیرها تدفع بالمسؤولین

  .كاة المختارة لتقییمهماتوجیه تكوین المعلمین و المح

ثیر أفت، لى جانب المكتسبات المدرسیة في حد ذاتهاإبالسلوكات العامة للتالمیذ  نامهتماذا إو 

كبر جزء من أحیث یتم ، خاصة في المرحلة االبتدائیة، شخصیة المعلم یظهر و بدون منازع

ن یدفع تالمیذه أالقویة  فیستطیع المعلم ذو شخصیة المتزنة، عملیة التحصیل داخل القسم

و تنفیرهم ، لى قتل روح المبادرة في نفوسهمإخطاؤه أن تؤدي أمكن كما ی، لى تحصیل جیدإ

  .من تحصیل ما یقرؤون و من الجو الدراسي

طفال لسلوكات و اتجاهات المعلم كدراسة مدى تبني األ كما تشیر الدراسات التي قامت حول

  .)1962" (شافر و منجان"و دراسة ، )م1961" (ریانس" 

وجود ) م1975" (شیرمان و بالكمان"كل من ، ج دراسةظهرت نتائأ، حول مزاج المعلم

  .و مستوى تحصیل تالمیذه، ارتباطا ایجابیا بین حماس المعلم
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یساهم في تباین التالمیذ من حیث مستوى ، فحماس المعلم كصفة شخصیة في فاعلیة التعلیم

  . و من حیث اتجاهاتهم نحو المادة الدراسیة و مدرسها، التحصیل

جریت على عالقة أنتائج البحوث التي " سوبلأو "و ) 1963" (رونباكك" و یذكر لنا 

  :أسلوب تقبل المعلم بنتائج التعلم و التي نوجزها فیما یلي

  .زیادة اهتمام التالمیذ بالعمل المدرسي -

  ).دباأل أوفي الفن ( بتكاریة التالمیذ إزیادة  -

  .1زیادة كفاءة التالمیذ في التحصیل المدرسي -

التي یكون فیها ، قسامنه داخل األأ" ندرسونأ"و " بروور"مالحظته حسب دراسة  و ما یمكن

  .المسیطر یكون التالمیذ فیها میالین لتبني نفس السلوكیات، المعلم من النموذج

  : نأن نستخلص كل مما سبق أیضا أمكاننا إو ب

كال من مادة  حرى ضعفباأل أوخر أت، خر دراسیا یكون لدیهأن التلمیذ المتأفمن المعروف 

ي أ، الترغیب قبل التعلیم، ففي هذه الحالة یجب على المعلم. الكتابة، القراءة، الریاضیات

، ضحأو سهل و ألى فهم المادة بصورة إتهدف ، تبسیطها بالعاب أوخر حبه للمادة آبمعنى 

لى الهدف إفي مستوى یماثل مستواهم للوصول ، یضاأخرهم و قلة ذكائهم و جعله أتحمل ت

  .ال و هو فهم و استیعاب المادةأمنشود ال

                                                             
   – 2008 – 3ط –دار الغرب للنشر و التوزیع  –الدراسي و طرق عالجه  التأخر –منصوري مصطفى . د 1

  56 - 57ص 
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  خر الدراسيأأهمیة الت: المبحث الخامس

خر الدراسي و رعایة التالمیذ أالت، من خالل ما ذكره علماء التربیة في دراساتهم لظاهرة

  .ن اهتمامهم واجب ضروريأ، المعنیین

  :1التدابیر من بینها ما یليو للنهوض بهذه الفئة یستوجب اتخاذ 

  .ضرورة تربویة و اجتماعیة و وطنیة، خرین دراسیاأتعتبر دراسة المت -1

مجموعة من المخاطر و المضاعفات ، ن هذه الفئة من التالمیذ یترتب على وجودهاإ -2

  .جتماعیةو اال، النفسیة، سریةو المشكالت األ، االضطرابات المدرسیة: مثل

المشردین العاطلین و  أومیین لى فئة األإ، خرین دراسیاأمن التالمیذ المت تحول نسبة كبیرة -3

  .مما یزید نسبة الجهل في المجتمع

نحو واقع التعلیم ، خر الدراسي تعتبر خطوة تربویة هامةأن االهتمام بدراسة التإ -4

  .و ما یحدث فیه بشكل فعلي، المدرسي

، ةنحرافیاغیر مباشرة ظواهر  أورة مباشرة یترتب علیها لصو ، خر الدراسيتأن ظاهرة الإ -5

  .الخ ...ورفقاء السوء، تعاطي المخدرات، دماناإل، التدخین، حداثانحراف األ: جرامیة مثلإ

و الوقوف على المشكالت الدراسیة و المدرسة لدى ، ن عملیة التقویم  التربویة المستمرةإ -6

 و في نشاط، المدرسي في وضع المسؤولیةو ، التالمیذ تجعل العاملین في الجهاز التربوي

  . و التطور، طرائق التحسین، العالج، یقظة دائما بحثا عن الحلولو 

                                                             
السعودیة  –د ط  –المملكة العربیة  –سالیب و العالج أسباب و خر الدراسي المفهوم و األأالت –حسین مریشید الرفیعي  1
  .03ص  – 1434 –
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للمشاركة في بناء ، و مطالب المعیشة لهذه الفئة یؤهلهم، ن توفیر ظروف الحیاةإ -7

، الشعور بالرضا، حمل المسؤولیةو ت، و یهیئ لهم فرص التقدم و النجاح، المجتمع

  .ةالسعادو 

الهدر التربوي و المادي و خفض نسب ، ن االهتمام بهذه الفئة یعني الحد من ظاهرةإ -8

  .التسرب و الرسوب في الدارس

خرین أن المدرسین المختصین في تعلیم التالمیذ المتأنستخلص ، من خالل ما اطلعنا علیه

خر الدراسي تأهمیة الأو تكمن ، جیال متفطنة على علمأدراسیا یحملون مسؤولیة لتربیة 

ذ تساعدهم على كسب المعارف إ ،خرینأمل لهؤالء المتأباعتبارها النور الساطع و بصیص 

  . طفال المعنیین بالتعلیم العادي المعروفواالندماج كباقي األ
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  1أهم اإلجراءات التي یقوم بها المعلم مع التالمیذ المتأخرین دراسیا:المبحث السادس

ذا وجد التلمیذ إالتدریس ، ثناءأاستخدام الوسائل التعلیمیة و تقنیات التعلیم المتاحة  -1

  .خر صعوبة في تقبل المعلومات بصورة لفظیةأالمت

قاموا بانجاز علمي مهما  أوتوا بجواب صحیح أذا ما إخرین دراسیا أتشجیع التالمیذ المت -2

  .ثر من النجاحأنه لیس هناك من عامل یزید ثقة التلمیذ بنفسه إف، كان بسیطا

 م جماعیة للتعرفأكانت لقاءات فردیة أسواء ، خرینأعمل لقاءات خاصة مع هؤالء المت -3

  .لیهمإلى مشكالتهم و توضیح ما قد یصعب فهمه بالنسبة ع

مناقشتهم بصدر رحب سئلتهم و أن یتقبل أو ، ن یكون صبورا مع هؤالء التالمیذأیجب  -4

  .لتعین على تقدمهم

و االحترام بین المعلم و تالمیذه تشجع التالمیذ ، العالقة الطیبة المبنیة على المودة -5

  .خرین دراسیا على المشاركة الصفیة الفعالةأالمت

ن أن یراعي المعلم أنشاطات مختلفة على التالمیذ یجب  أو، في حاالت توزیع قراءات -6

   .و القراءات للتالمیذ المتأخرین دراسیا مناسبة لمستویاتهم، النشاطاتتكون 

عند االختبارات یجب أن یتنوع األسئلة بحیث یتناسب بعضها مع مستوى هؤالء التالمیذ  -7

  .قاتا كافیة لإلجابة عن تلك األسئلةأو و أن تعطى لهم ، المتأخرین

  

                                                             
 - 1419 –ب ط  –دار الفكر العربي  –ساسیة، مفاهیم و مبادئ تربویة المعلم الناجح و مهاراته األ –علي راشد . د 1

  .165ص  –م 1999
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  . 1عمال المدرسیةجهاد التلمیذ باألإعدم  -8

  .ثارة المنافسة و المقارنة بینه و بین زمالئهإعدم  -9

  .مر ماأخر دراسیا في تحقیق أیفشل التلمیذ المت، عدم توجیه اللوم بشكل مستمر عندما -10

  .و عدم المقارنة بینه و بین زمالئه ذوي التحصیل الدراسي المرتفع -11

ن یكون المعلم المثالي أجب هكذا ی، كبادها على حب العلمأن تربي فلذات أم ترید أفككل 

بسیطة وواضحة بعیدة عن الغموض  و طرق، سالیبأن یستخدم أالذي علیه ما علیه 

، فضل و كذا بالتشجیعلى األإو التطلع ، خر حب العلمأن یغرس في الطفل المتأو ، بهاماإلو 

، سئلتهمأالء التالمیذ و تقبل توا بصنیع حسن كما علیه التحلي بالصبر مع هؤ أما  اذإ

  .سئلة تتناسب و مستواهمأیضا تقدیم أذهانهم بصدر رحب و أفي ، الذي یجول واإلبهام

                                                             
 –د ط  –دار الجامعة الجدیدة  –العادیین و ذوي االحتیاجات الخاصة  لألطفالالنفسي  اإلرشاد –طه عبد العظیم . د 1

  .500ص  – 2008
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 .عالج التأخر الدراسي: المبحث السابع

، و المرشدین النفسیین ینیصائاألخ، الدراسي فریق خاص مكون من یشترك في عالج التأخر

  .الوالدینتماعیین و أطباء الصحة المدرسة و األخصائیین االجالمختصین و ، و المدرسین

، على مستوى التحصیل و تحسینه و الحمایة من تضاعف، لة منهم للمحافظةو او ذلك مح

  :و یكون ذلك على المستویات التالیة. حدوث التأخر الدراسي

  :العالج النفسي -1

صبحت تستوجب العالج أفي التغیر و ، تدأمراض النفسیة و العقلیة بن نظرة المجتمع لألإ

، مراض الجسمیة و لذلك فتحت عیادات العالج النفسين األأنها في ذلك شأهتمام شو اإل

و من ثم وجب ، ت المستشفیات و المصحات العقلیة الستقبال المرضى و معالجتهمأنشأو 

خر أسباب التأ و توجیه الوالدین لتجنب، قامة عالقة عالجیة بین التلمیذ و المختص النفسيإ

  .1الدراسي

 أون العالج النفسي أمر ضروري لدى الطفل المتأخر ففیه یقوم المعالج أیتبین من ذلك 

بمساعدة التلمیذ في التعرف على نفسه و تحدید مشكالته و كیفیة استغالل قدراته ، المرشد

األسري قق له التوافق النفسي و بما یح، استعداداته من إمكانیات المدرسة و المجتمع

  . االجتماعيو 

  

                                                             
 – 1999 –دیسمبر  –ساسي األیوم دراسي خاص بالتعلیم المكیف لفائدة  مفتشي التعلیم  –السید مخفي بومدین  1
  .05ص
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  :فمن المقترحات العالجیة في هذا الجانب هي كالتالي

بهدف إعادة توافق التلمیذ مع إعاقته ، عقد جلسات إرشادیة مع التلمیذ المتأخر دراسیا -

لة الوصول به إلى درجة مناسبة و امن مشاعر الخجل و الضجر ومح، الجسمیة و التخلص

كیدیة مهارات التو الفي النفس و تقبل الذات و یتم ذلك من خالل التدریب على ، من الثقة

  .المهارات االجتماعیةو 

إعاقة جسمیة بشكل  أو، التعامل مع التلمیذ الذي لدیه تأخر دراسي بسبب نقص جسمي -

  .التشدید علیه أودون السخریة منه ، عادي

السلبیة نحو الذات و التعلیم و المدرسة تعدیل اتجاهات و أفكار التلمیذ المتأخر دراسیا  -

  .والمجتمع و جعلها أكثر ایجابیة و یتم ذلك من خالل اإلرشاد السلوكي المعرفي

  .و تكوین مفهوم ایجابي عنه، تغییر المفهوم السلبي عن الذات -

و تبصیره بها و تعریفه بنواحي ، مساعدة التلمیذ المتأخر دراسیا على فهم ذاته و مشكلته -

  .و ما یعانیه من اضطرابات انفعالیة، فه و األفكار الخاطئةضع

تعلیمه في نفس التلمیذ المتأخر دراسیا و و خلق الثقة ) و خاصة دافع التعلم(تنمیة الدوافع  -

تقدیم اذج المصورة على أشرطة تعلیمیة و من خالل عرض النم، عادات االستذكار الجید

  .رز في التحصیل الدراسيو المعنویة كلما أح، التعزیزات المادیة
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و تشجیع المعلم على فهم ، إیجاد العالقة االیجابیة بین المعلم و التلمیذ المتأخر دراسیا -

  . 1نفسیة التلمیذ المتأخر دراسیا

  :العالج الطبي -2

، ضعف البصر: الحسي مثل، طباء في العالجوهو بصفة عامة العالج الذي یختص به األ

  .مراض التي تعرقل نمو التلمیذ بصفة عادیةعالج كل األ، العالج الجسمي، السمع

  :العالج االجتماعي -3

و ذلك بتبادل النصائح ، ن األسري المدرسيو افال یتم هذا النوع من العالج إال بالتع

  .و االجتماعي بصفة عامة، التوجیهات الیومیة لتحسین مستوى التوافق األسريو 

 المدرسیة أوسریة حداث تغیرات في بیئة التلمیذ األإنه یتمثل في أو یقصد من هذا العالج 

ٕ و  خر الدراسي أذا كان التإسلوب التي تحول دون التحصیل و یستخدم هذا األ، زالة العوائقا

حیث یقوم المعالج هنا بالتركیز على العوامل البیئیة االجتماعیة التي  ئو لكنه طار ، شامال

  .تغییرها وأخر الدراسي و یقترح تعدیلها ألى التإ، دتأ

  :2و من المقترحات العالجیة في هذا الجانب مایلي

تقدیم جراء الكشف علیه و ي مركز صحي إلأ أو، لى طبیب الوحدة الصحیةإحالة التلمیذ إ -

  .العالج المناسب

                                                             
 –دار الجامعة الجدیدة  –لخاصة طفال العادیین و ذوي االحتیاجات ارشاد النفسي لألاإل –طه عبد العظیم حسین . د 1
  .501ص  – 2008 –ط .د

 –دار الجامعة الجدیدة  –لخاصة طفال العادیین و ذوي االحتیاجات ارشاد النفسي لألاإل –طه عبد العظیم حسین . د 2
  .498ص  – 2008 –ط .د



 دراسة الخصائص الممیزة للمتأخرین دراسیا    الفصل األول

~ 55 ~ 
 

  .ذا كان یعاني من ضعف البصر و السمعإمن السبورة ، وضع التلمیذ في مكان قریب -

 أوشلل لعاقة جسمیة كاإذا كان یعاني من إ، رضيالدور األحد فصول ألى إنقل التلمیذ  -

  .ما شبه ذلك أوالعرج 

سرة التلمیذ تعاني من صعوبات أذا كانت إ، المالیة أوتقدیم بعض المساعدات العینیة  -

  .دوات المدرسیة للتلمیذفي توفیر األ، مالیة أواقتصادیة 

بناء حسب األ أوطفال التعامل مع األ و كیفیة، سالیب التربیة المناسبةأسرة بتوعیة األ -

  .بناءمواقف و اتجاهات الوالدین تجاه األ، خصائص النمو و تعدیل

  .خر دراسیاأفي جماعة الرفاق للتلمیذ المت، تغییر أوجراء تعدیل إ -

ذا اتضح عدم إ، خر كجانب عالجيآلى فصل إمن فصله ، خر دراسیاأنقل التلمیذ المت -

خر له أذا كان السبب في التإ، عجزه عن التفاعل معهم أوالفصل في ، توافقه مع زمالئه

  .عالقة بالفصل

المعاهد التربیة  أو، حدى عیادات الصحة النفسیةإلى إخر دراسیا أحالة التلمیذ المتإ -

له صلة بالعوامل ، خر الدراسيأن التأذا كان المعالج یرى إلقیاس مستوى الذكاء ، الفكریة

 .العقلیة

        :التعلیميالعالج  -4

 خر الأكثر و أن سبب التأ أو، خر الدراسي في مادة واحدةأذا كان التإو یستخدم هذا العالج 

بل بطریقة التدریس عندما . قدراته العقلیة أو، االجتماعیة أویتصل بظروف التلمیذ العامة 
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العالقة مع ، طریقة التدریس، ماله صلة بالمادة المدرس، یقوم المرشد بالتركیز على كل

  .ساسیات المادةأتقان إعدم ، المدرس

  : 1و من المقترحات العالجیة في هذا الجانب ما یلي

  .خر دراسیا و تبصیره بطرق استذكار المواد الدراسیة عملیاأرشاد التلمیذ المتإ -

واستغالله في ، فیوضع جدول عملي لتنظیم وقته، خر دراسیاأمساعدة التلمیذ المت -

  . لمراجعةوا االستذكار

في ، همیة القصوىعطائه األإو ، خر دراسیاأمتابعة مذكرة الواجبات المدرسیة للتلمیذ المت -

  .االطالع علیها و على المالحظات المدونة من المدرسین

  خر دراسیا و التدرج معه في توفیر عامل التقبل أعادة تعلیم المادة من البدایة للتلمیذ المتإ -

ذا كان السبب في إشادة المناسبة لكل تقدم ملموس و ذلك قدیم اإلو مشاعر االرتیاح و ت

  .لى عدم تقبل التلمیذ لهذه المادةإ خر یرجعأالت

خر دراسي مرتفع و التعرف منه على أت اجتماع مع المعلم الذي یظهر عنده أوعقد لقاء  -

ذلك حول هي المقترحات العالجیة لدیه ثم التنسیق معه بعد  خر و ماأسباب ذلك التأ

  .خرأجراءات العالجیة لذلك التاإل

 حیث یعتمد ،قدرات التلمیذ تسمح به للحاق بزمالئه، عمل فصول تقویمه عالجیة لتنمیة -

  .المعلم في تلك الفصول على استخدام الوسائل المعینة كعامل مساعد لتوصیل المعلومات

                                                             
دار الجامعة الجدیدة للنشر  –طفال العادین و ذوي االحتیاجات الخاصة رشاد النفسي لألاإل –طه عبد العظیم حسین . د 1
  .505ص –م 2006 –
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  .التكیف الدراسي :الفصل الثاني
   :تمهید

. عواملهو ، سماته، نواعهأ، و تعرفنا على كال من مفهومه، خر الدراسيألى التإبعدما تطرقنا 

ال و هو أ، خر الدراسيأفوجدنا حال جد فعال وضعیته المنظومة التربویة للحد من مشكل الت

  .التعلیم المكیف

و صعوبات التعلم ، خر الدراسيأفي معالجة مشاكل الت، همیة هذا التعلیم المكیفو نظرا أل

بالرغم من حصص الدعم و المعالجة ، یعاني منها تالمیذ المدرسة االبتدائیة، التي ال یزال

و ذلك لحاجة هذه الفئة المذكورة . التي یستخدمها المعلمون لحل مثل هذه المشاكل، التربویة

  .قسام العادیةها على االندماج من جدید في األو مساعدت، خر لدیهاأز حالة التو التج، لیهإ

هل و  هي طریقة تدریسها؟ قسام ؟ وماكیف یكون عمل هذه األ: لكن السؤال الذي یطرح نفسه

قسام المكیفة هل حققت األ :ن صح القولإقسام نتاج هذا العمل؟ و حققت فعال هذه األ

  نجاحا؟
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  تعریف التعلیم المكیف و أهدافه : لوالمبحث األ 

  :تعریف التعلیم المكیف - 1  

طبقا للمنشور الصادر ، م1982بدا تطبیق هذا النوع من التعلیم المتخصص ببالدنا في سنة 

  ".طرق فتح األقسام المكیفة"تحت عنوان ، 1982في شهر أكتوبر 

  :مفاهیم و معاني عدیدة نذكر منهاو للتعلیم المكیف 

من التالمیذ تعاني تأخرا مدرسیا ، نمط تعلیمي تم إقراره لفائدة فئة: یعرف التعلیم المكیف بأنه

و الوسائل و تنظیم الحصص و ذلك بغیة معالجة ، ل هذا التكیف الطرائقو او یتن، شامال

  .1ام العادیةلتهیئتهم تدریجیا لالندماج في األقس، التأخر الملحوظ لدیهم

كما أن التعلیم المكیف موجها أساسا للتالمیذ الذین لم یستطیعوا تحقیق نتائج حسنة رغم 

لى و السنة و ن من التعلیم األساسي أي السنة األییتلو ن األیو هذا من السنت، إعادتهم للسنة

  .الثانیة

، دراسة خاللفي حین یتكلف التعلیم المكیف بالتالمیذ الذین یواجهون مشاكل شتى في ال

  :و من بین هذه المشاكل، لیتین یقضونها بالتعلیم العاديو السنتین األ

  ).حساب، كتابة، قراءة( الفشل في المرحلة التعلیمیة  -1

  .و من ثم عدم االستقرار، اضطرابات نفسیة للتلمیذ -2

  .اضطراب الشخصیة -3

                                                             
، تلمسان، مركز التوجیه المدرسي و المهني مغنیة، المتخرجین من قسم التعلیم المكیف متابعة التالمیذ، بورقبة ملیكة 1

  .02ص ، م1996 -1997
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  . 1األطفال العادیین -األطفال: الحاالت االجتماعیة -3

هو و  ،أن التعلیم المكیف هو جزء ال یتجزأ من المنظومة التربویة، بناءا علیه بإمكاننا القولو 

و یعانون من حاالت تأخر ، بقدرات عقلیة عادیة، دعم بیداغوجي للتالمیذ الذین یتمتعون

و ذلك على ، لمدة سنتین من التعلیم األساسي على األقل، )خاص و عام(دراسي بأنواعه 

جراء معاناتهم من ، )أي التكرار( تعلیم االستدراكي و بعد إعادتهم للسنة الدراسیة الرغم من ال

على ، غیر قادرین أوبشكل غیر فعال ، عادات دراسیة خاطئة نتیجة لقیامهم بدراسة واجباتهم

ألسباب عدة نذكر من ، فیؤدي ذلك حتما إلى ضعف تحصیلهم الدراسي، القیام بها إطالقا

  :بینها 

  كالتوتر الناتج عن الخالفات األسریة و الخوف القلق، المشاكل النفسیة، الفهمصعوبات 

  .و غیرها

  : أهدافه – 2

هو أسلوب عالجي یكشف األطفال الذین یعانون من ، فلقد ذكرنا سابقا أن التعلیم المكیف

  .تخلف دراسي

و غایات كان لدیه أهداف ، م1982و تم تطبیقه عام ، فحینما وضع هذا التعلیم المكیف

  . ینبغي الوصول إلیها لتحقیقها

  

                                                             
مدرسة بن ، مقاطعة بوقیرات الثانیة، مفتشة التربیة و التعلیم االبتدائي، جمعیة مساعدة األطفال  غیر المكیفین دراسیا 1

  .02ص ، 2008 -2009، له في قسم التعلیم المكیفو االقراءة و منهجیة تنعرض حول نشاط ، داني عبد القادر الجدیدة
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  : 1فمن بین أهداف التعلیم المكیف نذكر منها

شامل و عمیق ، یهدف هذا األخیر إلى منح التالمیذ الذین یعانون من تأخر دراسي -  

نفسیة  أونتیجة ظروف اجتماعیة ، تعلیما خاصا یمكنهم من تدارك النقص المالحظ علیهم

  .أثرت سلبا على مسارهم الدراسي

خلل في  أوتأخر  أو، كما یقوم أیضا بالكشف عن عامة الحاالت المتعلقة بالتلمیذ -

  .البیولوجیة و السیكولوجیة لدى المتعلم، الوظائف الفیزیولوجیة

  .تكییف المدرسة لحاجیات و قدرات كل تلمیذ -

صعوبات قصوى في ، میذ الذین یواجهونمناسبة لكل التال، تقدیم معالجة بیداغوجیة -

  .متابعة دراساتهم

و ذلك في أحسن الظروف ، كما یرمي أیضا إلى دمج كل طفل متأخر في التعلیم العادي -

  .قرب وقت ممكنأوفي 

مجموعة من األهداف لتحدد و بصفة رسمیة ما یستهدفه  82/ 149فلقد طرح المنشور رقم 

  : 2التعلیم المكیف من بینها ما یأتي

یواجهون صعوبات معنیة تعوقهم ، كون التعلیم المكیف عالج تربوي مناسب موجه ألطفال -

  .لمواصلة دراستهم

  .كما أشار هذا المنشور أیضا و بشدة إلى ضرورة التفرقة بین التعلیم المكیف -

                                                             
  .40ص ، من مدیریة التنظیم المدرسي، 1994، جانفي 29الصادر في ، 94/ م. ت. م/ 24المنشور رقم   1
  .36ص ، إجراءات خاصة بفتح أقسام التعلیم المكیف : 194/82المنشور رقم  2
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م على أن التعلیم المكیف تعلیم خاص یستعمل مناهج تربویة مكیفة بینما التعلی، و االستدراك

  .االستدراكي هو نوع أخر من المعالجة التربویة

عدم التكیف ، كذلك ركز على ضرورة إشعار و إشراك كل معلم في الكشف عن مشكل -

  .المدرسي و مدى الصعوبات التي تعیق التحصیل الدراسي الجید لدى األطفال

المهني التي تتكون و ، أشار المنشور أیضا إلى الدور الذي تلعبه فرقة التوجیه المدرسي -

في عملیة الكشف عن التالمیذ ، من أخصائیین في علم النفس و علم االجتماع، أساسا

و هو دور موضوعي یعتمد في وسائله على مقاییس علمیة ، المعنیین بالتعلیم المكیف

و هذا ، البسیكو تقنیة التي تتوفر علیها معظم مراكز التوجیه المدرسي، موضوعیة كالروائز

  .تلزم مهارات و كفاءات مهنیة للقیام بعملیة الكشف عن حاالت التأخر الدراسيما یس

التعلیم المكیف هو الحل الوحید الذي یستعان به للنهوض ، و بناءا على ما درسنا نستنتج أن

ثر أتنتج عن ، كما یستمر هذا األخیر في عالج معیقاتهم التي. بفكر التلمیذ المتأخر دراسیا

  .نفسي في المشوار الدراسي لهم أواجتماعي 

كباقي التالمیذ الذین ، نه یعمل على جعل التلمیذ المتأخر دراسیا تلمیذا عادیاأفي حین 

  .یدرسون في التعلیم المنتهج من قبل وزارة التربیة و التعلیم كما هو معروف

 ةیسهر التعلیم المكیف على تنظیم الحصص و إعطاؤهم أفكارا توافق قدراتهم العقلی

مكانیاتهم ٕ ألنهم أسالیب الضعف لدى " الحساب، الكتابة، القراءة"و نخص القول بذلك ، وا

  .التلمیذ المعني بهذا التعلیم
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یلي حاجیات ، فهذا التعلیم المكیف یخدم كل من التلمیذ العادي و متخلف دراسیا فهو

هذه الفئة المعینة باألقسام  ذنقاإفي طیاته أسلوبا عالجیا للتمكن من ، التالمیذ كافة إذ یعتبر

الفئة من التالمیذ في ، كما أن الهدف األسمى لهذا النوع من التعلیم هو إدماج هذه، المكیفة

  .و بذل كل الجهود إلسعافها من مختلف االضطرابات التي تواجهها، التعلیم العادي

أن هذا لویة إلجراءات الكشف حیث نجد و أعطى األ، 149/82في حین أن المنشور رقم 

المنشور قد اخذ الحصة األكبر في الشرح و التوضیح إذ انه حدد ادوار كل المشاركین في 

  .سیر التعلیم المكیف

  

  



 التكیف الدراسي    الفصل الثاني

~ 64 ~ 
 

  العوامل المؤثرة في التكیف: المبحث الثاني

  :1هناك عوامل عدیدة و متعددة المؤثرة في التكیف من بینها هي

و هي ذات وظیفة حیویة تعمل على ، لیة الفطریة البیولوجیةو األإشباع الحاجات : ال أو 

، الحاجة إلى الطعام: له مثل ، حیث ترتبط بالتكوین الفسیولوجي العضوي، حفظ بقاء الفرد

  .و النوم، المسكن، الشراب

و تتأثر ، و هي تكتسب و تتعلم من البیئة، إشباع الحاجات الثانویة المكتسبة: ثانیا 

الحاجة و ، و الخبرات الجدیدة، الحاجة إلى اكتساب المعارف: ئة االجتماعیة مثلبنوعیة التنش

  .تحقیق الذات أوالحاجة إلى إثبات ، إلى الحریة

یعتبر شرطا رئیسیا من شروط ، إن معرفة الفرد لذاته و مدى قدرته و إمكانیاته: ثالثا 

رغباته و طموحاته التي حیث في هذه الحالة یمكن إن تتناسب و تتالءم ، التكیف النفسي

، فالفرد إذا عرف حق المعرفة مدى إمكانیاته، مع تلك القدرات و اإلمكانیات، ل إشباعهاو ایح

، قل عرضة لإلحباط وسوء التكیفأنه في الواقع یكون إف، و قدراته التي تؤهله لتحقیق رغباته

القدرات ، تفوق تلكو قدراته و تكون رغباته ، من غیره الذي ال یعرف نفسه و إمكانیاته

  .بكثیر

ففكرة الفرد ، إن التقبل و الرضا الذاتي من أهم العوامل التي تؤثر في سلوك الفرد: رابعا 

 ،كانت دافعا له تجاه العمل و التوافق مع اآلخرین، عن نفسه إذا كانت طیبة یتخللها الرضا

                                                             
  ، 1ط، دار القاهرة، م النفس و التكیف النفسي و االجتماعيعل، نوال محمد عطیة: الدكتورة  1

  .13 - 14ص ، 2001 – 1422
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فالفرد الذي ال ، صحیح و العكس، نجاز في مجاالت تتفق مع قدراته و إمكانیاتهوالسیر و اإل

یتقبل نفسه و ال یشعر بالرضا یكون معرضا للمواقف اإلحباطیة و التي یشعر من خاللها 

 .بالفشل و عدم التكیف

في الموافق ، فالفرد الذي یتقبل المثیرات الجدیدة، المرونة و عدم الجمود: خامسا 

و تكیفا مع ، كثر توافقاأن یكو ، نهإو تصدر منه استجابات مالئمة نحوها ف، الحیاتیة عامة

 أوكثر من الفرد الذي یتصف بالجمود العقلي أفیه  الوسط البیئي و االجتماعي الذي یعیش

االضطراب النفسي و عدم قدرته على ، لى الشعور بالتوترإو الذي یؤدي به ، الفكري

  .التكیف

بالرضا وتقبل ن التكیف هو قدرة الفرد التي تؤهله للشعور أب: و نستنتج من ذلك كله 

لى الشعور إضافة باإل، هداف التي ارتضاها لذاتهمن خالل المبادئ و القیم و األ ذاته

  .و تقبل الجماعة التي یعیش بداخلها، بالرضا االجتماعي
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  مظاهر عدم التوافق الدراسي : المبحث الثالث

الطفل في ، التي تعبر عن مواقف، إن عدم التكیف المدرسي من التصرفات السیئة

  .ن هذه المواقف تعیق عالقات التلمیذ مع الجماعة المدرسیةإف، الوسط الذي یواجهه و لهذا

أي في عالقاته ، كما یظهر هذا جلیا لدى التلمیذ بوضوح في نشاطه و في سیرته

  .معامالته مع معلمیه و أقرانه من التالمیذو 

عن ، إن عدم التكیف هو عجز الفرد" سید الهابطمحمد ال: " و في هذا الصدد یقول 

 . 1حاجاته بطریقة ترضیه وترضي اآلخرین أوإشباع دوافعه 

  :و سوف نبرز فیما یلي بعض المظاهر التي تدل على عدم التوافق المدرسي

كثیرة ال ، التلمیذ الذي یعاني من ضعف في االنتباه یجد صعوبات :عدم االنتباه -1

، و یجد صعوبة في القیام بالتمارین المدرسیة، فهو ال یهتم بدروسه، علیهایستطیع التغلب 

و هذا ما ، اإلجابة عن األسئلة أو، فعدم االنتباه في الواقع یعیق التفكیر في حل المسائل

، یسمى استعمال االنتباه دون التفكیر فالتلمیذ الذي ال ینتبه قد تكون لدیه مشكالت سمعیة

  . 2تشوهات وما شبه ذلك أو، اهاتع أو، عیوب أوبصریة 

 : عدم القیام بالواجبات المنزلیة-2

قد و ، و البحث فیها، حتى یتمكن من مراجعة الدروس، كثیرا ما یعطى لتالمیذ فروض منزلیة

، فال یفهم التلمیذ الغایة من هذه الفروض، سع من الدروس التي تلقاهاأو تكون هذه الفروض 

                                                             
 .15ص ، ب س، 2ط، سكندریةاإل، المكتب الجامعي للحدیث، التكیف و الصحة النفسیة، محمد السید الهابط  1
، ب س، د ط، مكناس، التربوي مفتش في التوجیه، السمات و العوامل و العالج: عدم التوافق الدراسي ، مباركأنهاري   2

 .03ص 
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اللعب سوف تمنعه من الراحة و  نهاأو یرى ، همالها و عدم القیام بهاإ لىإالشيء الذي یدفعه 

  .1تي الوقت لیوبخ علیهاأفال یهتم بها حتى ی

  :الغش في االمتحان  -3

خرین تحمیله المنخفض لتحقیق رضا اآل، ل التلمیذ عن طریق الغش الرفع من مستوىو ایح

  .ناتج عن ضعف الثقة بالنفس خاصة من المحیط األسري و هذا كله، و لیتجنب اللوم، عنه

  :السلوك العدواني -4

و التندید و قد یستعمل التلمیذ هذا السلوك ، و هو السلوك الهجومي المنطوي على اإلكراه

خارج القسم كإلحاق األذى  أون یضرب زمیله مثال أمام المعلم أك، سواء داخل القسم

النفس التي تواجه عراقیل أمام إرضاء نتقام نتیجة للدفاع عن اوالذي یعتبر ك، باآلخرین

و كان یحدث كذلك داخل ، فیؤدي ذلك إلى إحباط الذي هو حالة مؤلمة، حاجاتها و دوافعها

  .إحداث أصوات مزعجة، أثناء الشرح و استعمال ألفاظ بذیئة، القسم بمقاطعة المعلم

  :االنطواء -5

فنجده یفضل العزلة على أن ندمج ، خارجه أویظهر في عزلة التلمیذ سواء داخل القسم 

و یكون هادئ و ال یتحرك كثیرا و ال یشارك في ، و ال یتكلم إال عند الضرورة، مع زمالئه

  .المناقشة أثناء الدرس

                                                             
 .526ص ، ب س، د ط، نجلو المصریةمكتبة األ، الصعوبات المدرسیة عند الطفل، مصطفى زدان  1
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، كما یعتبر األطباء النفسانیین أن هذه الظاهرة من اخطر أنواع عدم التوافق المدرسي

، أو یحتل مركزا هاما في األلعاب الجماعیة كما انه ال، حیث یفتقر إلى األصدقاء و األقران

  . 1النواحي المتعلقة بنشاطات أخرى

  :التبریر -6

منطقیة و معقولة بینما تكون األسالیب ، تفسیره قد تبدوا أوو هو عدم إظهار السلوك 

كونه ، فالتلمیذ إذا لم یجب على السؤال معلمه بصفة مناسبة فانه یبرر ذلك، الحقیقیة انفعالیة

أتى ، نه لم یفهم السؤال بالصیغة التيأ أو، حالة صحیة سیئة لم تسمح له بالتفكیر الجید في

و إال رفض االشتراك في النوادي كان معنى ذلك خوفه من ، بها المعلم یتعامل مع اآلخرین

  .تكیفه مع البیئة المدرسیة، عدم أوالناس 

  : اإلسقاط -7

بالنسبة ألخطاء نرتكبها ، اللوم على اآلخرینیظهر اإلسقاط في أكثر األحیان في إلقاء 

على أسئلة االمتحان للدفاع عن نفسه أمام  أو، فالتلمیذ یلقي اللوم على أستاذه أحیانا، نحن

  .2فشله في االمتحان

  :النكوص -8

التغلب علیها فانه یشعر بحالة من ، إذا اصطدم التلمیذ بمشكلة تعیق أداءه و یصعب

، الغرق في أحالم الیقظة التوتر، نكوص و من أشكال النكوصتقوده إلى فعل ، الخیبة

                                                             
 .36ص ، م1998، د ط، عمان، الصحة النفسیة، مصطفى زیدان  1
 .2013 كتوبرأ 27: نشر في، مقاالت التكیف المدرسي  2



 التكیف الدراسي    الفصل الثاني

~ 69 ~ 
 

من حیاته أي قبل دخوله ، التروع على استعمال أنماط سلوك كانت صالحة في مرحلة سابقة

مص ، و القوانین الكالم أثناء الدرس، في القسم دون مراعاة الضوابط، المدرسة كاللعب

  .1ألصابعا

  : ضعف الثقة بالنفس -9

، شرود الذهن أثناء الدرس، التردد، الصفات الخجل اضطرابات في السلوكمن بین 

ستقرار و عدم قدرته على التحمل عدم قابلیته لال، عدم الجرأة، نو انزوعه للكسل و الته

  . 2زیادة الخوفو 

، نفسیة، مشكلة تربویة، على ضوء ما استعرضناه نستنتج أن عدم التوافق الدراسي

عدم و ، تتجلى في عدم انسجام بعض التالمیذ داخل المؤسسة التعلیمیةاجتماعیة و اقتصادیة 

و التلمیذ الالمتكیف یعجز بعجز عن متابعة السیر . التربویة بشكل عام، تكیفهم مع العملیة

و االرتباك و انعدام االستقرار ، داخل المجتمع األمر الذي یسبب له القلق، العادي للحیاة

و هذا ما نالحظه على شخصیة التلمیذ داخل ، یر النفسباإلضافة إلى اضطراب في تقد

و هذا ما ینعكس سلبا على مردوده ، أین یعجز عن متابعة دروسه، المحیط المدرسي

  .التحصیلي

                                                             
ص ، م1976، د ط، القاهرة، مكتبة الخاتجي، النفسي و التوجیه التربوي و المهنياإلرشاد ، السید عبد الحمید مرسي 1
35- 34.  
، ب س، د ط، مكناس، مفتش في التوجیه التربوي، السمات و العوامل و العالج: عدم التوافق الدراسي، نهاري أمبارك 2

  .05ص 
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فدرسوا ، كما لفتت هذه الظاهرة أنظار المربین و علماء النفس و اإلدارة المدرسیة

ارس التعلیم أن یقرر وجود هذه و یستطیع كل من م، أسالیبها و طرق عالجهاو أبعادها 

  .المشكلة

  : اقرب لعدم التكیف المدرسي و نلخصه فیما یلي، و من هنا نعطي مفهوما

إن الطفل الذي یعاني عدم التكیف داخل المدرسة هو الذي ال یتقدم أي الذي ال 

 .في الشكل الذي تقدم به إلى أصدقائه و من هم في سنه، یكتسب المعلومات التي تقدم له
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  قسم التعلیم المكیف : المبحث الرابع 

، و قرارات وزاریة عدیدة للتكفل بفئة المتأخرین دراسیا، أصدرت وزارة التربیة مناشیر

و الذي ، 10/10/1982: المؤرخ في  194/82القرار رقم ، وكان أهم هذه القرارات

  .موضوعه إجراءات فتح أقسام التعلیم المكیف

  :1و كما صدرت بعد ذلك عدة مناشیر منها

  1996.10.08المؤرخ في . د. م. ت. و 1061المنشور رقم  -

  2000.03.12ع المؤرخ في . ا. ت. و 229المنشور رقم  -

  .الرعایة التربویة للتالمیذ المتأخرین دراسیا: و التي كان موضوع هذه المناشیر هو

في شهر ، حول التعلیم المكیف المنعقد و بناءا على التوصیات الملتقیات الجهویة

  :یقول وزیر التربیة ، 2001فیفري 

للتالمیذ ، افیكم بهذا المنشور الذي یحدد اإلطار العام للرعایة التربویةأو یشرفني أن 

تتضمن التكفل التدریجي ، و یضع بین أیدیكم مرجعا لوضع خطة مستقبلیة، المتأخرین دراسیا

رغم ما یتلقونه من معالجة تربویة لصعوبات التعلم ، تأخر دراسي بالتالمیذ الذین یعانون من

من ، بهدف تجسید تكافؤ الفرص التعلیمیة و التقلیل، في الحصص العادیة و االستدراكیة

  .یتجلى في ظاهرتي اإلعادة و التسرب المدرسي، الهدر التربوي الذي

                                                             
، التربیة المدنیة في السنة السادسة من التعلیم األساسيإدراج ، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، وزارة التربیة الوطنیة 1

  .05 -06ص ، 2001ماي ، 447: العدد، 2001/2002الدخول المدرسي ، الرعایة التربویة للتالمیذ المتأخرین دراسیا
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بصفة ، صلة تمدرسهمإن تالمیذ الذین یعانون من صعوبات تعلیمیة حادة تعوق موا 

عالجا تربویا ، ینبغي أن یوضعوا في أقسام التعلیم المكیف لعالج هذه الصعوبات، عادیة

و على المفاهیم ، )الحساب، الكتابة، القراءة( ینصب على مواد التعلم ، مكثفا وظرفیا

أي داءات أو كلما أظهرت ، في هذه المواد، األساسیة التي تبني علیها التعلمات األساسیة

في المواد المذكورة من غیر ، له بمتابعة عملیة التعلم، متلك الكفاءات ما یسمحإنه أتلمیذ 

  .و یحظى بمتابعة خاصة، یعاد إدماجه في قسمه العادي، عوائق  تعلیمیة

  .هو فتح أقسام التعلیم المكیف، و أهم ما جاء في هذا القرار

  : و كان من بینها ما یلي، فلقد وردت تعاریف عدة لقسم التعلیم المكیف

إدخال ، مهمته األساسیة العمل على، قسم التعلیم المكیف هو مكان لتكیف السیكولوجي

و إدماجهم ، المرحلة الدراسیة، هؤالء األطفال المضطربین إلى دائرة المدرسة العادیة لمواكبة

  .1في المجتمع

س قسم خصص قسم حي و مختص و لی نهأكما یعرف كذلك قسم التعلیم المكیف 

اسط أو و هذا الظن شاع حتى في ، و ال قسم المتخلفین عقلیا كما یظنه البعض، لالستدراك

إنما هو قسم ، )و لم یفرقوا بین التأخر الدراسي و التأخر العقلي( ، العاملین لحقل التربیة

إنهم یعانون من تأخر دراسي ألسباب ، خاص بتالمیذ یتمتعون بقدرات عقلیة عادیة عیبهم

تهدف ، یعطي هذا القسم تعلیما خاصا من خالل ممارسة بیداغوجیة متمیزة و منظمة، دیدةع

                                                             
مدرسة ، ت الثانیةمقاطعة بوقیرا، التربیة و التعلیم االبتدائي، جمعیة مساعدة األطفال غیر المكیفین دراسیا لوالیة مستغانم 1

ص ، 2009، 2008، له في قسم التعلیم المكیفو اعرض حول نشاط القراءة و منهجیة تن، بن داني عبد القادر الجدیدة
02.  
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و في ، و إعادة إدماجه في المجتمع العام عامة، أساسا إلى بناء شخصیة الطفل المحطمة

  .1المدارس العادیة خاصة

وجود ، نه یشترط في فتح أي قسم التعلیم المكیفأإلى  1548/83و قد أشار المنشور 

، خر الدراسيأالفئة المستهدفة منه المتمثلة في األطفال الذین یعانون تحدیدا من مشكل الت

لیه إو كذا وجود المعلم المختص الذي توكل ، الذي سبق شخصیته خالل سنتین دراسیتین

االستعانة بمعلم كفء یرغب في تدریس هذه الفئة  أومن التالمیذ ، مهمة التكفل بهذه الفئة

  .من التالمیذ

أن قسم التعلیم المكیف هو إحدى طرق ، و على ضوء هذه المفاهیم بإمكاننا أن نستخلص

، بالتكفل المؤقت لكل طفل لدیه تأخر دراسي، و یعتبر وسیلة تربویة تتمیز أساسا، الدعم

  .تحت إشراف معلم مختص تلقى تكوینا خاصا في هذا المیدان

، اإلمكانیات على مستوى مدرسة ابتدائیة و، كما یتم فتح قسم التعلیم المكیف حسب الحاجة

و ینبغي أن تظهر أقسام التعلیم ، على مستوى مقاطعة تفتیشیة أومجموعة من المدارس  أو

المحدثة بها حیث تكون الخریطة التربویة ، في الخریطة التربویة للمدارس االبتدائیة، المكیف

كما یعین لها المعلمین ، ي المقبلالمفتوحة في الموسم الدراس، هي المحدد األساسي لألقسام

ح عدد و راكما یجب أن یت، قائمة التالمیذ الموجهین إلى قسم التعلیم المكیف، فور تحدید

  .تلمیذا 15و  10التالمیذ في هذا القسم ما بین 

                                                             
، مدیریة التربیة لوالیة مستغانم، یوم دراسي خاص بالتعلیم المكیف لفائدة مفتشي التعلیم األساسي، السید مخفي بومدین 1

  .08ص ، 1999، دیسمبر
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  : یقترن بالضرورة ب، و على حسب ما ذكرناه أنفا أن من شروط فتح قسم التعلیم المكیف

  .وجود المعلم المختص -  

  .وجود تالمیذ متأخرون دراسیا -  

  .توفر اإلمكانیات المادیة الكافیة -  

  ).یتوسط مجموعة من المدارس( موقع جغرافي مناسب  -  
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  بیداغوجیة التعلیم المكیف: المبحث الخامس 

الذین لدیهم تأخر دراسي ، و العنایة بالتالمیذبالتكفل ، تقوم بیداغوجیة أقسام التعلیم المكیف

لهذه األقسام ، دون أن ننسى أن الهدف الوحید و األساسي. جزئیا أوتأخرا عاما  سواءا أكان

  .هو إعادة إدماج التالمیذ في التعلیم العادي

  :كما ینقسم برنامج التعلیم المكیف إلى قسمین أساسیین

  :1المالحظة و التهیئة و تسمى أیضا مرحلة: مرحلة النضج -  1

كما ، و قدراته و شخصیته، تهتم هذه البیداغوجیا باحتیاجات الطفل انطالقا من إمكانیاته

أسالیب جدیدة لمحو ، شراط  لدى التلمیذ باستخدامإلى نزع اإل، تسعى هذه البیداغوجیا

حین تدوم في ، و ما عاناه أثناء فشله، التي یحملها عن ماضیه الدراسي، الصورة السلبیة

و في ظل هذه الفترة یربي فیها المتعلم عالقة ، مرحلة النضج هذه من شهر إلى ثالثة أشهر

و زرع ، مبنیة على الثقة و الطمأنینة و الحنان المتبادل بین المتعلم و المعلم، متینة و قویة

  .االستقرار في نفوس التالمیذ

  :و من أهداف مرحلة النضج هي

  .عادة تكوین الشخصیةتفرض هدفا نفسانیا إل -

و تنمیة ، إعادة العالقة العاطفیة و تنمیة الثقة بالنفس لدى الطفل في عالقاته مع محیطه -

  .روح التقدیر و التثمین لألعمال التي یقوم بها من جهة و ما یقوم به غیره من جهة أخرى

                                                             
مذكرة تخرج لنیل ، "والیة تلمسان نموذجا  –دراسة وصفیة تشخیصیة " واقع التعلیم المكیف بالجزائر ، بلعربي فوزیة 1

  .57ص ، 2014 - 2015، شهادة الماجیستیر في علم النفس



 التكیف الدراسي    الفصل الثاني

~ 76 ~ 
 

باألحرى  أواعتمد المختصون في التعلیم المكیف بإقامة منهج ، و على ضوء ما تم ذكره

برنامج للتقلیل و التخفیف مما یعانیه هؤالء التالمیذ و تحفیزهم على إقامة و بذل المزید من 

  .المجهودات

  :و من بین التمارین المستخدمة في بیداغوجیا النضج كالتالي  

  .الحوار -

  .السمع، اللمس، الذوق، الشم، كحاسة النظر: التمارین النفسیة الحسیة  -

  ).الخط التشكیلي( یطي الرسم التخط -

  .األشغال الیدویة -

  .تمارین اإلیقاع -

  .الغناء و التربیة الموسیقیة -

  .تقلبات و دوران الوجه، التنظیم الفضائي كالتشابه و االختالف -

  .النسج -

  .التعبیر الشفوي -

  .الصور المتتالیة إلحداث زمنیة: التنظیم الزماني -

  .تمارین ما قبل الحساب -

  .تمارین التربیة الحسیة الحركیة -
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كما . بالتعبیر الجسدي، فمثال في التربیة الحسیة الحركیة تتجسد في تمارین التربیة البدنیة 

تعتبر التربیة الحسیة الحركیة قاعدة التدریب باستعمال الحركات و ال ینطلق التعلم المدرسي 

  .إال بعد اكتساب العقلي و الحركي

  : الحسیة الحركیة على المفاهیم التالیة  في حین تحتوي التربیة

  .إدراك الجسد و تنظیم صورته -

  .التوازن و التحكم في الجسم -

  . 1التنظیم الفضائي -

  : أما الرسم یوجد نوعان  -

  .نشاط الحر -

  .نشاط موجه و منظم -

  )الخ...الغضب، الحزن، الفرح( فالرسم یمكن التلمیذ من التعبیر على شعوره 

المه و میوله و هو یمكن التلمیذ أیضا من التحكم في الفضاء عند استعمال ورقة و على أح

  ).الخ...، الدهائن، األلوان( السبورة و تنظیم هذا الفضاء باستخدام مواد مختلفة  أوالرسم 

  .و الذوق الفني و الجمالي لدى التلمیذ، و هي تبرز المهارة الیدویة

  .ف هذا األخیر مهارات مختلفةفیوظ" : النسج" و بالنسبة لنشاط  -

                                                             
، عالجتهادلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و م، المدیریة الفرعیة للتعلیم المتخصص، مدیریة التعلیم األساسي 1

  .61ص ، 2004جویلیة ، یونیسف
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و األلوان و مراعاة األبعاد  القدرة على تنظیم الفضاء باختیار األشكال، مهارة یدویة

  .1)تحضیره إلى التربیة الریاضیة( تضاعف األشكال و 

و یحس بأنهم ذو حالة مرهقة ، و عندما یالحظ المعلم على وجوه التالمیذ فیها ملل و تعب

تعبر عن الیأس و الضجر وخاصة في الفترة ، بأفعال و حركات ال إرادیةو یقومون ، نوعا ما

ففیه یمیل التالمیذ " : نشاط الغناء و التربیة  الموسیقیة" فیذهب بهم المعلم إلى ، المسائیة

فیها بالراحة و التذوق كما یربي هذا النشاط ، إلى الموسیقى التي لها صدى في نفسه و یحس

في ، ه من التمییز بین األصوات و احترام وتیرة اإلیقاع الموسیقيو یمكن، الذوق و السمع

  .حین ینمي لدیه ذاكرة األلفاظ  المغناة و البحث عن معناها

  .كما أن األنشودة المكتوبة تحفز التلمیذ على التعلم المدرسي

و على ضوء ما تطرقنا إلیه بإمكاننا أن نستخلص أن مرحلة النضج هي مرحلة عالجیة    

الخط ، التمارین النفسیة الحسیة، الحوار: یئیة من خالل تمارین خاصة نذكر من بینها تهی

  .الخ ...تمارین ما قبل الحساب، تمارین اإلیقاع، األشغال الیدویة، التشكیلي

  : كما أن لبیداغوجیا النضج ممیزات نذكر منها 

  .اإلمكانیات الفكریة لكل تلمیذ -

  .االستجابات العاطفیة -

  .االنتباه و اإلیقاع العملي قدرة -

                                                             
، دلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و معالجتها، المدیریة الفرعیة للتعلیم المتخصص، مدیریة التعلیم األساسي 1

  .60ص 
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  .االنطالق من المستوى الخاص بكل تلمیذ -

     : مرحلة التعلیم – 2

و تعتمد ، تعتبر مرحلة التعلیمیة في قسم التعلیم المكیف امتدادا طبیعیا لمرحلة النضج

 و الغایة منها هي، لى على مختلف برامج المدرسة األساسیة و الوسائل التعلیمیةو بالدرجة األ

مساعدة التلمیذ على االندماج السلیم في النظام المدرسي العادي مع االستمرار في المالحظة 

، الكتابة، القراءة: اللغة (و المتابعة و التقویم و مراعاة الفروق الفردیة و تعدد المستویات في 

  ).التعبیر الشفوي و الكتابي، التربیة الریاضیة، التمارین

أي تعلیم ( نظام األفواج و یتم العمل ضمنها بالطریقة الفردیة و تعتمد هذه المرحلة على

و تسطر البرامج وفقا لقدرات كل تلمیذ العقلیة و التحصیلیة و ذلك بتكییف الدروس ) فردي

  .  1حسب حاجة كل تلمیذ

ال یمكن التطرق لمفهوم العدد إال عندما یصبح الطفل قادرا ": التربیة الریاضیة"ففي نشاط   

و یمكن اعتبار هذا المفهوم مكتسبا عندما یكون . على مقارنة و تقدیر الكمیات و األحجام

  ...)، خشیبات، قریصات( قادرا على التعرف نفس العدد عبر أشكال مختلفة ، الطفل

  .الخ...الصور و النقود، راقو األ، لة كاألقالم و الكراساتو اء متدو استعمال أشیا

  

  

                                                             
لمدرسي لمادة التوجیه ا( لتكوینمفتش التربیة و ا، جمعیة مساعدة التالمیذ غیر المؤهلین دراسیا، مخفي بومدین: السید  1
  08ص ، 1999، دیسمبر، ساسيلفائدة مفتشي التعلیم األ، یوم دراسي خاص بالتعلیم المكیف، )المهنيو 
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  :القراءة – 1      

و هذا باستثناء . إن مرحلة المالحظة و مرحلة التحضیر تهدفان إلى إعداد التلمیذ و تحفیزه

  .امن و ثقة للتعبیر عن ذلك ، رغبته في التعلم و بجعله في وضعیة

، و مرتبطة بنشاطات التعبیر والتواصل، المعتمدة في البدایة شاملةتكون الطریقة البیداغوجیة 

  : و تحتوي على ثالثة أنواع من األنشطة 

  .یجب أن تكون صورة و انعكاسا للجملة المكتوبة: الجملة المنطوقة -

یجب أن تنطلق من الجملة لتصل إلى الصوت ثم الحرف  : طریقة المنتوج المكتوب  -

  ).كلمات المكونة من األصوات التي تمثلها الحروف المشكولةتتكون الجملة من ال(

  .یتحقق ذلك عندما یستطیع التلمیذ تركیب كلمة انطالقا من حروف تعلمها: تعلم الحرف -

  . 1تسمح هذه الطریقة بهیكلة میكانیزمات القراءة و تنمیة الرغبة فیها و التشویق لها

  : للقراءة عناصر هي          

  .نقصد به الحروف و الكلمات و األلفاظ و العباراتو : الرمز -1

  .و هو التعرف على الرموز و تمییزها و النطق بها نطقا صحیحا: الصوت -2

و هو الفهم أي ما یفهمه القارئ و ما یستخلصه مما یقرا و الفهم یساعده على : المعنى  -3

خرى و الربط بین االنتفاع بالنص المقروء من جهة و اإلجابة عن األسئلة من جهة أ

                                                             
، دلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و معالجتها، المدیریة الفرعیة للتعلیم المتخصص، مدیریة التعلیم األساسي 1

  .64ص ، 2004جویلیة ، یونیسف
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، تقالیدو ، و عادات، مضمون النص و ما یجرى في البیئة االجتماعیة من نشاطات و أعمال

 .1عالقات بین األفراد و الجماعات من جهة ثالثة

   :الكتابة – 2          

یكون التمهید للكتابة . ل القراءة ألنهما نشاطان غیر منفصلینو ایتزامن التعرض للكتابة مع تن

  :تربیة المهارة الیدویة بواسطة العجین و تقطیع الحروف : بواسطة تمارین مثل 

  .2رسم الحرف في الفضاء ثم على ورقة ثم في الكراس -

و بشكل مخفف ، و من هنا نستنتج أن مرحلة التعلیم تشمل نفس نشاطات األقسام العادیة

للتعرف على تطورات التلمیذ من ، و تعتبر المالحظة و التقویم عاملین أساسیین، نوعا ما

  .جمیع الجوانب

أن تحظى باهتمام ، كما تكتسي دروس القراءة أهمیة كبرى في هذا المستوى الذي یجب

  .و جهد متمیز یجعلها بحق أم األنشطة المدرسیة و محور الجهود التعلیمیة كلها، خاص

و المصدر األساسي و تتجلى أهمیة القراءة خاصة في كونها الوسیلة الضروریة للتعلم 

امتالك هذه ، فاالستفادة من النشاطات المدرسیة المتنوعة موقوفة على، الكتساب المعرفة

و هذا یعني أن القراءة في هذه المرحلة أهم أداة تمكن المتعلمین من االندماج في ، الوسیلة

إنها الوسط المدرسي و تعینهم على فهم المحیط و تمدهم بأسباب االتصال والتكیف معه 

  .و اجتماعیا، و نفسیا، و فكریا، مجال حي لتربیة المتعلمین لغویا

                                                             
عرض حول ، جمعیة مساعدة األطفال غیر المكیفین دراسیا، مقاطعة بوقیرات الثانیة، التعلیم االبتدائيمفتشة التربیة و  1

  .10ص ، 2008 - 2009، له في قسم التعلیم المكیفو انشاط القراءة و منهجیة تن
  .65ص ، دلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و معالجتها 2
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  :كفاءاتان هما  أوكما أن للقراءة وظیفتان 

  .إلى تعلیم القراءة لمعلمین لیتمكنوا منها، فالمدرسة تسعى: غایة -1

ة لیتعلم بها المتعلم األنشطة األخرى و لذلك نجد المتعلم غیر الكفء في القراء: وسیلة  -2

  .عدیم الكفاءة في األنشطة األخرى

فهو یقتضي انه ، فما دام التعلیم المكیف هو تعلیم عالجي مكثف و ظرفي بالنسبة للتلمیذ

إلى تعلیم عالجي في أي وقت من السنة الدراسیة ینبغي أن ، كلما لوحظ أن تلمیذا في حاجة

  ".القراءة ، الریاضیات، الكتابة" و خاصة في ، یخضع للعالج

، على أن تضمن له، بمجرد أن یتغلب على الصعوبات یعاد إدماجه في القسم العاديو 

  . متابعة تربویة مستمرة من معلم القسم العادي و معلم التعلیم المكیف
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  .توظیف المعلمین المختصین: المبحث السادس

هو وجود معلم مختص للتكفل  ،إن الشرط األساسي و المهم لفتح قسم التعلیم المكیف

و یستلزم أن یكون القسم . عن متابعة الدراسة في األقسام العادیة، بالتالمیذ الذین لدیهم عجزا

موقع ، وسائل تعلیمیة، حجرات الدراسة( في المؤسسة تتوفر فیها كل اإلمكانیات المادیة 

  .المنشود إلیهو هذا لكي یحقق التعلیم المكیف المبتغى ، ...)جغرافي مناسب

  :توظیف المعلمین المختصین – 1

و خصصت إطارا ، لقد حرصت الوزارة على االهتمام و التكفل بفئة المتأخرین دراسیا

 1981للمعلمین المتخصصین خریجي المعاهد التكنولوجیة للتربیة بالجزائر ووهران منذ سنة 

– 1982   .  

سام المكیفة المترشحین الحاصلین على یوظف معلموا األق: " تقول  38و هذا حسب المادة 

شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجیة للتربیة لكن لوحظ نقص واضح في مجال 

مجموعة ، فعلى الرغم من اإللحاح على ضرورة اختیار، العنایة بهذا التعلیم لدى المدیرات

لمین المتخصصین لیصبحوا من المعلمین و إلحاقهم بالمعاهد التكنولوجیة المعدة لتكوین المع

، فما تزال معظم الوالیات التي لم تقنع بهذه المهمة، ذلك إطارات مهیأة لهذا العمل، بعد

فإنها في ، لقضاة فترة التكوین المتخصصة، وحتى الوالیات التي أرسلت معلمین مختارین

فغیر معقول ، كلفتهم بمهام بعیدة عن التعلیم المكیف أوالنهایة عینتهم في أقسام عادیة 
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تكلیفهم  أوتم تعیینهم في أقسام عادیة ، تكوین معلمین مختصین في أقسام التعلیم المكیف

  .1بأعمال إداریة

إن مثل هذا التصرف یقضي على الجهود التي بذلت من طرف الموظفین المتخصصین في 

عجزا لمواكبة التعلیم المكیف الذین یتمتعون بقدرات و مهارات للنهوض بالتالمیذ الذین لدیهم 

  .أسریة أوالمشوار الدراسي على أحسن وجه لظروف نفسیة 

هو الشخص الذي یكلف بمهمة ، و بناءا علیه یمكننا أن نستخلص أن معلم التعلیم المكیف

فهو عنصر من عناصر العملیة التربویة و دوره ، تدریس تالمیذ قسم التعلیم المكیف

  .نهفي نجاحها و ال یمكن االستغناء ع، ضروري

  : انه یركز على شرطین أساسیین 83/ 1548و لذلك طبقا للمنشور رقم 

المستهدفة منه المتمثلة في األطفال الذین ، لفتح أي قسم للتعلیم المكیف هما وجود الفئة

و كذا ، الذي سبق تشخیصه سنتین دراسیتین، یعانون تحدیدا من مشكل التأخر الدراسي

شریطة أن . لیه مهمة التكفل بهذه الفئة من التالمیذتوكل إ، وجود المعلم المختص الذي

  .یكون هذا األخیر متخرجا من المعهدین التكنولوجیین للتربیة

  :في حین أن الدور الذي یلعبه المعلم في قسم التعلیم المكیف هو 

 .مساعدة التلمیذ المتأخر دراسیا على إدراك مشكلته و أسبابها -

یحققها التلمیذ في فترة ، لكل تلمیذ تتضمن األهداف التي، وضع خطة تدخل تربویة فردیة -

  .زمنیة محددة

                                                             
  .  59العدد ، 2008، برأكتو  12، 315 – 08مرسوم تنفیذي رقم  1
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و الوصول به ، و تثمینها مع توضیح ذلك للتلمیذ من اجل تحفیزه، داءات التلمیذأتسجیل  -

 .إلى تقدیر ذاته ثم تقییمها
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  البیداغوجیا تكوین تنصیب اللجنة الطبیة النفسیة : المبحث السابع 

المتمثل ، دور اللجنة الطبیة النفسیة التربویة البیداغوجیا 1548/83برز المنشور رقم أفقد 

أي عملیة االستكشاف هي من ، في مراقبة و متابعة جمیع عملیات سیر حملة الكشف

ال من مسؤولیة مصلحة التوجیه ، مسؤولیة اللجنة الطبیة النفسیة التربویة بكل أعضاءها

  .المدرسي فقط

كما تتولى هذه اللجنة دراسة ملفات التالمیذ الذین رشحهم الفریق التربوي بالمدرسة لقسم 

كما تؤدي هذه اللجنة دورا مساندا و دعما للفریق ، و تتخذ قرارات بشأنهم، التعلیم المكیف

ا في طلب تدخله أو، حیث یلجا الستشارتها، و لمعلمي التعلیم المكیف، التربوي بالمدرسة

  .معالجتها أوصعوبات لدى بعض التالمیذ و التي تعذر تشخیصها  أوحالة وجود عوائق 

و بعدها حدد المنشور و بدقة أعضاء اللجنة الطبیة النفسیة التربویة یرأس هذه اللجنة مفتش 

  :المقاطعة و تتشكل من 

  .مدیر مدرسة ابتدائیة -

  .طبیب الصحة المدرسیة -

  .رشاد المدرسي و المهنيمستشار التوجیه و اإل -

  .معلم مكلف بقسم من أقسام التعلیم المكیف -

  .معلم قسم السنة الثانیة ابتدائي -
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  .1لیاء التالمیذأو ممثل عن جمعیات  -

تتمثل و ، وكما حددت الوزارة مهام كل عضو في اللجنة قبل بدایة التكفل بقسم التعلیم المكیف

  :األدوار كما یلي

  :لى ابتدائيو السنة األ دور معلم قسم  –) أ

التالمیذ الذین ، لى ابتدائي نقطة االنطالق في تشخیصو تعتبر مهمة معلم قسم السنة األ

  : یعانون من التأخر الدراسي و تتمثل مهامه فیما یلي

وجود لدیهم تأخر دراسي ناتج عن المشكل إما ، لي لمعرفة التالمیذ المحتملأو القیام بمسح  -

  .الخ...تربوي أو، اسري أو، صحي

  .تتبع مستوى التالمیذ لتحدید جوانب الضعف لدیهم -

  .تقییم عمل التالمیذ -

  .استكشاف التالمیذ في حصص المعالجة البیداغوجیة -

  .اقتراح عرض التالمیذ على طبیب الصحة المدرسیة -

  . 2اقتراح التالمیذ المحولین لقسم التعلیم المكیف في حالة بقاء الصعوبات -

  

  

                                                             
، 09العدد ، جامعة الوادي، مجلة الدراسات و البحوث االجتماعیة، واقع التعلیم المكیف في الجزائر، غریب مختار. أ 1

  .122ص ، 2014، دیسمبر
، 09العدد ، جامعة الوادي، مجلة الدراسات و البحوث االجتماعیة، واقع التعلیم المكیف في الجزائر، غریب مختار .أ 2

  .123ص ، 2014دیسمبر 



 التكیف الدراسي    الفصل الثاني

~ 88 ~ 
 

  : )رئیس اللجنة( دور مفتش المقاطعة  –) ب

هو المنسق بین ، باعتباره رئیس اللجنة الطبیة النفسیة البیداغوجیة، إن مفتش المقاطعة

ووضع رزنامة مرنة لدراسة ، مختلف أعضاء اللجنة من حیث عقد االجتماعات الدوریة

الصعوبات التي تطرح و إیجاد الحلول لكل المشاكل و ، وضعیات التمدرس لدى التالمیذ

  .للجنة

برمجة دورات تدریبیة لمعلمي أقسام التعلیم المكیف تكون مواضیعها عملیة حسب  -

  .المستجدات

  .1اإلشراف على عملیة استكشاف التالمیذ المتأخرین دراسیا -

  : دور مدیر المدرسة –) ت

  :تكمن مهمة مدیر المدرسة ضمن اللجنة الطبیة فیما یلي 

  .لیاء التالمیذ و مفتش المقاطعة أو المعلم ب تسهیل اتصال -

  .مراقبة نتائج التالمیذ -

  .تفعیل االتصال بین معلم القسم المكیف و معلم القسم العادي و طبیب الصحة المدرسیة -

  .متابعة تنفیذ توصیات المفتش و مستشار التوجیه و تقدیم الدعم المعنوي للجنة الطبیة -

  .م و إرشادهم للتكفل بالتالمیذ منذ دخولهملیاء و توعیتهو إعالم األ -

  . و إبراز أهمیة مراعاة أبنائهم، لیاء التالمیذ بأهمیة المرافقة البیداغوجیة ألبنائهمأو توعیة  -

                                                             
مذكرة تخرج لنیل شهادة ، "دراسة وصفیة تشخیصیة والیة تلمسان نموذجا "واقع التعلیم المكیف بالجزائر ، بالعربي فوزیة 1

  .62ص ، الماجستیر في علم النفس
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  : دور طبیب الصحة المدرسیة –) ث

و بعد ، ليو یأتي دور طبیب الصحة المدرسیة بعد ما یقوم معلم القسم العادي بالمسح األ

المشاكل الصحیة لدى بعض التالمیذ یتم التأكد على قائمة التالمیذ التي تتطلب استكشاف 

  :و یكون هذا كما یلي، و ذلك بالتنسیق مع مدیر المدرسة، الكشف و المتابعة

  .إحضار طبیب الصحة المدرسیة إلى المدرسة لفحص التالمیذ -

  ، المقترحین لقسم التعلیم المكیفالتحدید بدقة طبیعیة المشاكل الصحیة لدى التالمیذ  -

و تحویل التالمیذ إلى أطباء مختصین إذا استدعى ، و المباشرة في عالجها حتى ال تتفاقم

 .1األمر

  : دور مستشار التوجیه و اإلرشاد المدرسي و المهني –) ج

 أو، لىو یتدخل مستشار التوجیه عند ظهور بوادر سلبیة في سلوك التلمیذ منذ السنة األ

و یكون ذلك بطلب من ، لیتم تحدید طبیعة و أصل المشكلة، التركیز أومشاكل في اإلدراك 

  :كما یقوم بما یلي، المفتش أوالمدیر 

  .لیینو المساهمة في استكشاف التالمیذ المتأخرین دراسیا خالل السنتین األ -

ختبارات النفسیة دراسة حاالت التالمیذ الذین تم تحدیدهم في قائمة االستكشاف بتطبیق اال -

  .و المعرفیة و الروائز النفسیة خالل الثالثي الثاني من السنة الثانیة

                                                             
، 09العدد ، الواديجامعة ، مجلة الدراسات و البحوث االجتماعیة، واقع التعلیم المكیف في الجزائر، غریب مختار. أ 1

  .123ص ، 2014دیسمبر 
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حتى تبنى علیها ، تسجیل نتائج االختبارات المعرفي و اختبارات الذكاء في ملف التلمیذ -

  .اإلستراتیجیة العالجیة

  .المكیفالمساهمة في إعداد الخطة العالجیة المقترحة لتالمیذ قسم التعلیم  -

عن طریق التوعیة و تقریب ، توثیق الروابط بین هیئة الفریق التربوي و األسرة و التلمیذ -

الهدف من تواجد التالمیذ ، لیاءو حتى یتضح لدى األ، المفهوم الصحیح لهذا النوع من التعلیم

  .1ضمن قسم التعلیم المكیف

  : دور معلم قسم التعلیم المكیف –) ح

المیذ المحولین لقسم التعلیم المكیف تبدأ مهمة معلم قسم التعلیم المكیف بعد تحدید حاالت الت

  :2و الممثلة فیما یلي

  .لیاءو مساعدة التلمیذ المتأخر على إدراك أبعاد مشكلته و أسبابها بالتنسیق مع األ -

  .متابعة الخطة العالجیة و تعدیله عند الحاجة -

إلى ، یلجا أومن خالل ملفه ) التربویة، النفسیة، الصحیة( التعرف على وضعیة كل تلمیذ  -

  .داءات التلمیذأخطط تعلیمیة مبنیة على تقییم ، االتصال بمعلم التلمیذ لینطلق فیوضع

وضع خطة تدخل تربویة فردیة لكل تلمیذ تتضمن األهداف التي یحققها التلمیذ في فترة  -

  .زمنیة محددة

                                                             
یوم دراسي خاص بالتعلیم المكیف لفائدة مفتشي ، جمعیة مساعدة التالمیذ غیر المؤهلین دراسیا، السید مخفي بومدین 1

  .20ص ، 1999دیسمبر ، التعلیم األساسي
  .21ص ، المرجع نفسه 2
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على أن یتم تحلیل المهمات الرئیسي إلى ، لتلمیذتكییف التعلیمات و البدء من مكتسبات ا -

  .مهام فرعیة

جل تحفیزه و الوصول به إلى تقدیر أمن  تسجیل أداء التلمیذ و تثمینه مع توضیح ذلك له -

  .ذاته

  .بغرض التحفیز و الحسیس، لیاء في وضع  الخطط العالجیة و تنفیذهاو إشراك األ -

  .األسباب الكامنة و راء التأخر الدراسيتنویع أسالیب التدریس بما یتالءم و  -

  : لیاء التالمیذ أو دور ممثل جمعیة  –) خ

  .لیاء التالمیذ إلى االتصال المستمر بین أسرة التلمیذ و المدرسةأو یسعى ممثل جمعیة  - 

و أن هذا القسم هدفه تحسین ، یسعى دائما إلى وصول التصور السلیم لطبیعة هذا القسم -

بهم إلى أقصى ما تسمح لهم به ، التعلیمیة لدى هذه الفئة من التالمیذ و الوصولداءات األ

  .قدراتهم

و لیس ، یسعى إلى توصیل فكرة انه من األفضل للتالمیذ التعلم في قسم التعلیم المكیف -

  .إبقائهم في القسم العادي و تدهور حالتهم

 .1أطباء مختصینلیاء التالمیذ المحولین إلى و تقدیم الدعم المعنوي أل -

  :كما أن للجنة الطبیة النفسیة البیداغوجیة مهام عدیدة من بینها 

  .معرفیة و روائز نفسیة وتحلیل نتائجها، إخضاع التالمیذ المرشحین الختبارات -

                                                             
، 09العدد ، جامعة الوادي، لدراسات و البحوث االجتماعیةمجلة ا، واقع التعلیم المكیف في الجزائر، غریب مختار.ا 1

  .124ص ، 2014دیسمبر 
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  .اقتراح مكان فتح قسم التعلیم المكیف على المصالح المعینة بمدیریة التربیة -

  .االستشارة الضروریة لمعلم قسم التعلیم المكیفتقدیم الدعم التربوي و  -

  .اتخاذ قرار إعادة دمج التالمیذ في قسم عاد -

  :تنظیم عملیات تكوینیة لفائدة -

  .الستعمال و تجدید معارفهم، المعلمین المتخصصین في التعلیم المكیف – أ

هذه المهمة  معلمي المدرسة األساسیة المكلفین بالتعلیم المكیف لتأهیلهم لممارسة –ب 

  .بالكیفیة المطلوبة

معلمي المدرسة األساسیة العاملین في األقسام العادیة لتحسیسهم بأبعاد التعلیم المكیف  –ج 

و ذلك بتنظیم ندوات تربویة في ، لو و خاصة بالنسبة للعاملین منهم في الطور األ، و أهدافه

  .1أیام دراسیة لهم حول مواضیع التأخر الدراسي

هي لجنة ینبغي ، ذا كله یمكننا القول أن اللجنة الطبیة النفسیة البیداغوجیةو من خالل ه

أكثر حسب إمكانیات و خصوصیات كل والیة  أوإنشاؤها على مستوى كل مقاطعة تربویة 

  .بالتنسیق مع المصالح المعینة بمدیریة التربیة

تعلیم المكیف و یكمن في حین أن للجنة الطبیة النفسیة البیداغوجیة لها دور في سیر قسم ال

  :دورها في 

  .بالمدرسة لقسم التعلیم المكیف، دراسة ملفات التالمیذ الذین رشحهم الفریق التربوي -

  .اتخاذ القرارات بشان هؤالء التالمیذ - 

                                                             
  .03، ص1994، جانفي 29: الجزائر في، التنظیم التعلیم المكیف، 94/ م. ت. م/ 24: مدیریة التنظیم المدرسي الرقم  1
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  .و كذلك دعم و مساندة الفریق التربوي بالمدرسة و معلمي التعلیم المكیف -

  .المعنیینلیاء التالمیذ أو االتصال مع  -

و بالنسبة لألدوار التي ذكرناها أنفا تعد ادوار كل عضو من أعضاء اللجنة الطبیة النفسیة 

و الساهرة إلى حد ما على دقة ، البیداغوجیة المشرفة على حسن تسییر قسم التعلیم المكیف

إنقاذ هذه الفئة من : قصد بلوغ غایة سامیة وحیدة أال وهي ، تطبیق المناشیر الوزاریة

  .التالمیذ المتأخرین دراسیا و إعادة إدماجهم في القسم العادي مع زمالئهم العادیین
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 م التعلیم المكیفیتقی: الفصل الثالث

 : تعریف المصطلحات -1

 تعریف التقییم : Assessment   

  .اعتمدها بعض مجامع اللغةشائعة االستخدام فقد  " تقییم"إن كلمة 

ثم إصدار حكم ، موضوع و التحقق من قیمته أو، شخص أوهو تقدیر قیمة شيء : فالتقییم 

  .1على هذه القیمة تتضمن إظهار محاسنه و عیوبه

، بدال منها" تقویم" و یوجبون استعمال ، أخط" التقییم" في حین یرى بعض النحاة أن كلمة 

  .2منشق من القیمة بمعنى التعدیل" التقییم" الواقع هو أن و 

و یعتقد البعض بان " التقییم"و " التقویم"یدمج الكثیر من الباحثین بین مصطلحي  أویخلط 

  .المفهومین یعطیان المعنى ذاته

  التقویم فیعر ت :Evaluation  

تعلیمیة و الوقوف على نقاط القوة و الضعف ، بأنه إصدار للحكم على ما بلغناه من أهداف

  .3لة التغلب على نقاط الضعف و تحقیق بطریقة أفضل و تحسین عملیة التدریسو امحفي 

إصدار الحكم بدقة : تستهدف ، بأنه عملیة منهجیة تقوم على أسس عملیة: و یعرف كذلك 

و تحدید مواطن القوة ، و مخرجات أي نظام تعلیمي، و موضوعیة على مدخالت و عملیات

                                                             
  .01ص ، سعودجامعة الملك ، مفاهیم أساسیة في القیاس و التقویم، عبد الوهاب بن محمد النجار 1
  .01ص ، 2013، "التقییم " و " التقویم" الفرق بین مصطلحي ، احمد إبراهیم خضر. د 2
  .166ص ، األردن، 2005، 1ط ، دار الفكر العربي، كفایات األداء التدریسي، علي راشد 3
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صالح ما یتم ، ما یلزم من قرارات و إجراءات لعالجو القصور في كل منها و اتخاذ  ٕ وا

  .تحدیده من مواطن القصور

أما التقویم هو الحكم على قیمة ، و من هنا یمكننا القول أن التقییم هو بیان قیمة الشيء

  .الشيء و تقدیره لتقویمه

  :أنواع التقویم
  : التقویم التشخیصي -1

و الهدف ، بعد االنتهاء منه أوأثناءه  أوو هو نوع من التقویم یمكن أن یحدث قبل التدریس 

نه إفإذا جاء في البدایة ف، األساسي منه هو تحدید نقاط القوة و الضعف لدى المتعلمین

على  تحدید نقطة البدایة في التدریس ألنهم یساعدهم في ، یهدف إلى مساعدة المعلمین

یستطیع المعلمون التخطیط الجید ، التالمیذ و ما یعرفونه من مفاهیم حتى تحدید ما یعرفه

و إذا حدث أثناء التدریس یكون هدفه عملیة تحدید مدى تحقیق األهداف ، لألنشطة التعلیمیة

 . 1التعلم أونقاط الضعف في التعلیم  أوو التعرف على األخطاء 

ذي یمیز حالة المكتسبات القبلیة في و منه نستنتج أن التقویم التشخیصي هو التقویم ال -2

  .و یكون عادة في بدایة العمل، عملیتي التعلیم و التعلم عن التعلمات الجیدة

  : )البنائي( التقویم التكویني  – 2 

و یعرف بأنه العملیة التقویمیة التي یقوم بها ، و هو الذي یطلق علیه أحیانا التقویم المستمر

  .وهو یبدأ مع بدایة التعلم و یواكبه أثناء سیر الحصة الدراسیة، المعلم أثناء عملیة التعلم

                                                             
  .19ص ، 1431، السعودیة، المملكة العربیة، بحث عن التقویم التربوي، محمد بن فهد البشر. د 1
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  :و من أهداف هذا النوع من التقویم ما یلي 

 توجیه تعلم التالمیذ في االتجاه المرغوب فیه. 

 تحدید جوانب القوة و الضعف لدى التالمیذ. 

 و إعطاؤه فكرة واضحة عن أدائه، تعریف المتعلم بنتائج تعلمه. 

  1المتعلم للتعلم و االستمرار فیهإثارة دافعیة. 

زم بناء و تركیب عملیة التعلیم نستنتج من ذلك أن التقویم التكویني هو التقویم الذي یال

و یهدف إلى تقییم مدى تحسن المتعلم و فهم طبیعة ، التعلم حتى تخرج إلى الحد المطلوبو 

النوع من التقویم في مادة كما یتمثل هذا . الصعوبات المعترضة للعملیة التربویة و عالجها

 ، للدرس و األسئلة الملحقة به، اللغة العربیة في الفحص القبلي و في أسئلة البناء التفاعلي

  .و في نشاط التطبیقات المنتظمة و في التغذیة الراجعة بعد كل ثالث وحدات

  : )الختامي ( التقویم التحصیلي  – 3

  :و یستهدف استخدامه، لمقرر دراسي أوو یستخدم بعد دراسة التلمیذ لوحدة دراسیة 

 قیاس نواتج التعلم المكتسبة. 

 التأكد من اكتساب نواتج التعلم المستهدفة. 

 بحساب معدل النمو بین التطبیقین القبلي، التأكد من فعالیة استخدام برامج معینة. 

  .2و البعدي

                                                             
  .05ص ، محاضرات في التقویم التربوي، فاطمة عبد الرحمان الطیب. د 1
  .02ص ، المركز القومي لالمتحانات و التقویم التربوي، تقویم أداء التلمیذ، أحالم الباز حسن الشر بیني. د 2
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یقدر به ما أدركه هو الذي ، فمن خالل هذا كله یمكننا أن نستخلص أن التقویم التحصیلي

معینة و یهدف إلى التعرف على ، المتعلم و ناله من عملیة التعلیم و التعلم خالل فترة

  .مستوى تنمیة الكفاءات

  :في حین ینقسم التقویم التحصیلي إلى قسمین 

عدة مرات طول العام ، وهو وضع األداء التعلیمي موضع االختبار :تقویم مستمر – 1

  .الدراسي

مرة واحدة في نهایة كل ، و هو وضع األداء التعلیمي موضع االختبار: هائيتقویم ن – 2

  .مرحلة دراسیة

 الدراسة التطبیقیة:   

  : منهج الدراسة – 1

إن الباحث عند قیامه بأي دراسة علمیة ال بد من إتباع خطوات فكریة منظمة و عقالنیة 

، طبیعة الدراسة التي سنتبعهاهادفة لبلوغ نتیجة ما و ذلك بإتباع منهج معین یتناسب مع 

حتى یكون مقنعا ، كما أن معرفة المنهج المعتمد في الدراسة أمر جد هام بالنسبة للباحث

  .بالنتائج  المتوصل إلیها

و بما أن الدراسة التي بین أیدینا تتمحور حول التعلیم المكیف و دوره في عالج المتأخرین 

و الذي یقوم على أساس تحدید ، وصفي التحلیلين المنهج المعتمد هو المنهج الإدراسیا ف

، خصائص الظاهرة ووصف طبیعتها و نوعیة العالقة بین متغیراتها و أسبابها و اتجاهاتها
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لة التعرف على حقیقتها و او مح، ظاهرة معینة أوما إلى ذلك من جوانب تدور حول مشكلة و 

  .رض الواقعأفي 

جل الوصول إلى وصف كمي هادف أهي طریقة بحث من ، فالدراسة الوصفیة التحلیلیة

وصف هادف و كمي و الرصد : و یؤكد الخصائص التالیة ، منظم لمحتوى أسلوب االتصال

، أعالم، سجالت، شخصیته، مفرده، موضوع: التكراري المنظم لوحده التحلیل سواء كان 

  .الخ... ینو ادو 

تمكن الباحث من ، ن غنیة و جدیدةلة الوصول إلى حقائق شاملة و كاملة و تكو و او مح

  .التمییز بین ما هو أساسي و ما هو ثانوي من عناصر الظاهرة

هو طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل ، و بناءا على ذلك فان المنهج الوصفي التحلیلي

  . جل الوصول إلى أغراض محددة لوضعیة محددة تخص المجال التعلیميأمن ، علمي منظم

  : اإلحصائیة الدراسة – 2

 مكان الدراسة :  

  .في هذه السنة  420عدد تالمیذها ، مدرسة المهدي بن خدة الواقعة بتجدیت

 .ذكور 10إناث و  4تلمیذ منهم  14أما بالنسبة للقسم المكیف یضم 

  .دامت الدراسة المیدانیة حوالي أسبوع: مدة الدراسة

 ینة الدراسة و مواصفاتهاع : 

  .معلم 15الدراسة تضم عینة : حجم العینة - 
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 :عرض الجداول وتحلیلها
  :یوضح توزیع أفراد العینة حسب السن ) 1(جدول رقم 

 سن المعلمون  التكرار  النسبة المئویة
 35إلى  20من  5 33%
 44إلى  40من  6 40%
 49إلى  45من  4 27%

 المجموع 15 100%
فما فوق هي الفئة األكثر  40ح أعمارهم من و اأن الفئة التي تتر ، "01"یوضح الجدول رقم 

و هي تعتبر الفئة الناضجة و كثیرة الخبرة في طریق النهوض  %67حیث تمثل ، نسبة

و القادرة على إعطاء المزید من الجهود و خدمة العلم و التعلیم في ، بأجیال صناع النجاح

من  %33 ـها بالمقدرة نسبت 35قل من أو تلیها الفئة البالغ سنهم ، حین أنها النسبة األكثر

ح أعمارهم من و اأن نسبتهم قلیلة مقارنة بالفئة التي تتر ، في حین لوحظ .مجموع المعلمون

  . و قلة الدورات التكوینیة، و هذا راجع إلى الخبرة قلیلة نوعا ما. فما فوق 40

  :قدمیة یوضح توزیع أفراد العینة حسب األ) 2(جدول رقم 

 العمل قدمیة فياأل التكرار النسبة المئویة
 سنوات 10إلى  5من  3  20%
 سنة 20إلى  10من  6  40%
 سنة 20أكثر من  6  40%

 المجموع 15  100%
  %80قدمیة العظمى تقدر بنسبةأن الفئة ذات األ" : 2"یبین الجدول رقم 
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 10لى إ 5بینما فئة العمال البالغة من ، كبر نسبةأو هي الفئة التي تمثل ، )فأكثر 10من ( 

 .فهي حدیثة العهد في العمل %20التي تقدر نسبتها ب و ، سنوات

  .یوضح توزیع أفراد العینة حسب التخصص 03جدول رقم 

 تعلیم التكرار  النسبة المئویة
 متخصص 01  7%

  غیر متخصص 14  93%
  المجموع 15  100%

نستخلص أن نسبة المعلمین الغیر المتخصصین قد غلبت : 03من خالل الجدول رقم  

و ذلك نتیجة عدم وجود ، %7 ـفي حین أن الفئة المتخصصة قدرت ب، %93 بنسبة

  .إمكانیات الالزمة في مجال التعلیم المكیف

  :  لوعرض و تحلیل نتائج المتعلمین للفصل األ  - 

   2015 -  2016السنة الدراسیة 

  :مخطط النتائج  – 1
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تالمیذ ذو تحصیل جید تالمیذ ذو تحصیل متوسط تالمیذ ذو تحصیل ضعیف

الریاضیات القراءة

الكتابة
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  :  جدول النتائج مع التفسیر – 2

 المواد تالمیذ ذو تحصیل جید ذو تحصیل متوسطتالمیذ  تالمیذ ذو تحصیل ضعیف
 الریاضیات 05 03 02
 القراءة 06 02 02
  الكتابة 06 03 01

ي من فئة أمن المتعلمین الذین یجیدون القراءة  %60كبر نسبة هي أن أتبین نتائج الجدول 

من الفئة  %60ذوي التحصیل الجید في مادة الریاضیات و  %50ذوي التحصیل الجید و 

باقي  أمامن الفئة الثالثة و هذا في مادة الكتابة  %10من الفئة الثانیة و  %30لى و و األ

  .الدروس أثناءالمتعلمین لدیهم صعوبة في الفهم و عدم التركیز 

ن أتوحي ب، لو ن التحالیل التي تم رصدها خالل الفصل األأعلى ضوء ما تقدم نستنتج 

، لى دعم و ذلكإالنتائج التي تحتاج ، بعضمستوى المتعلمین في تحسین مستمر رغم 

من تلك المعروضة على ، فضلألى الهدف المسطر للسنة الدراسیة و تحقیق نسب إللوصول 

داري و هذا من ال بتضافر جهود الجمیع أي الطاقم التربوي و اإلإتى هذا أو لن یت، الجدول

وسع فیها المعارف و یتم فیها خالل جلسات الفریق التربوي و كذلك الندوات التربویة التي تت

، تبادل األفكار و ذلك باالحتكاك مع الزمالء مما یمكنهم من كسب أنجع طرائق التدریس

األسالیب الجدیدة المعتمدة في المنهاج بغیة تحقیق ما تصبوا إلیه الوصایة من جهة  و 

یحتذي بها في في تكوین أبنائهم تكوینا یجعلهم قدوة ، لیاء التالمیذأو وطموحات و تطلعات 

المجتمع من جوانب عدة األخالقیة و االجتماعیة و الثقافیة مع غرس في نفوسهم االنتماء 
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إلى االزدهار و التقدم في جمیع المیادین و تبوئه مكانة ، الوطني و حبه لهم و المضي به

  .مرموقة في مصف الدول المتقدمة

  :استنتاجات عامة
استنتجت أن هؤالء التالمیذ ال یعرفون حروف ، قمت بهافمن خالل الدراسة المیدانیة التي 

  ".الثاء"و " التاء" و بین ، "القاف "و  " الفاء"یخلطون بین : الهجاء جیدا مثال 

 أثناء اإلمالء أو، أیضا ال یستطیعون أن یربطوا جملة أثناء الكتابة. 

 تشتت الذهن و قلة االنتباه أثناء التفاعل الصفي. 

 قلي دون مستوى أقرانهمستوى إدراكهم الع. 

 صعوبة تذكرهم للمعلومات التي یدرسونها. 

  ضعف البصر أویعانون من بعض المشكالت الصحیة كاعتالل السمع. 

 النزعة العدوانیة. 

 ضعف الثقة بالنفس. 

 كثرة التثاؤب و التململ و قلة التعلم أثناء الدراسة. 

  الطارئةعدم القدرة على التكیف مع المشكالت و المواقف. 

 االنطواء على النفس. 

 كثرة اللعب و المیل إلى اللهو. 

 تأجیل المذاكرة و إهمال القیام بالواجبات المدرسیة. 

 لیس لدیهم رغبة في اإلقبال على األعمال الدراسیة. 
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 التهرب من المواقف التربویة. 

 و لیس لدیهم جدول للمذاكرة، ال ینظمون وقتهم. 

  في ، كما أنهم یدركون جیدا األلوان، شیاء و أشكاال مقبولةأففي مادة الرسم فإنهم یرسمون

 .باألحرى قلق في الشيء الذي ینجزونه أوحین أن لدیهم تردد 

 و یستخدمون العنف و حركات الإرادیة، كذلك نجدهم یشعرون بالغیرة من بعضهم البعض. 

 هم ال یستطیعون الفراق مع الشخص الذي  ومتأثرین لدرجة أن، كما أنهم عاطفیین جدا

 .یحسن معاملتهم

 العدد و ، ""یكتبونها بهذا الشكل"4:"أما في مادة الریاضیات ال یكتبون األعداد كما هي مثال

 .الخ  "..."تكتب عندهم هكذا " 5"

 الثاني، لو االختبار األ: كذلك یخضعون لالختبارات الثالث مثل األقسام العادیة أي ،

 .والثالث

  فنحن نعلم أن من شروط التعلیم المكیف وجود معلم متخصص متخرج من المعهدین

بینما في مدرسة المهدي بن خدة هناك أستاذا متخصصا ، التكنولوجیین للتربیة بالجزائر

غیر مكون في التعلیم لف مكانه أستاذا آخر غیر متخصص و و لكنه خرج تقاعد و خ، فقط

 .المكیف

 وجود اللجنة البیداغوجیة ، لتعلیم المكیف و حسب ما جاء في المناشیرأیضا من شروط ا

و اخذ القرار ، التي تعمل على دراسة ملفات األطفال الذین تم إحصائهم، الطبیة النفسیة

 .فیما یتعلق بقبول التلمیذ في القسم المكیف
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 قسام عادیةو البقیة كلها أ، كما أن في مدرسة المهدي بن خدة یوجد قسم واحد مكیف فقط. 

 فنحن نعلم أن التلمیذ المتأخر دراسیا هو التلمیذ الذي یكرر السنة الثانیة مرتین. 

 واستعمال ، فإذا أردنا إجراء مقارنة بین استعمال الزمن األسبوعي لقسم السنة الثانیة ابتدائي

  .الزمن للقسم المكیف

أنهم یدرسون نفس المواد ، فعلى الرغم من أن هؤالء التالمیذ المعنیین بالقسم المكیف

  :فلقد أدركنا الفروقات التالیة ، الموجودة في قسم السنة الثانیة ابتدائي

  القراءة : أي( صة للغة العربیة ح 15ففي قسم السنة الثانیة ابتدائي نجد لدیهم

 )الكتابةو 

  .حصص 6أما الریاضیات لدیهم 

  2" التربیة اإلسالمیة لدیهم ساعتین." 

 حصة واحدة التربیة المدنیة. 

  2" التربیة العلمیة و التكنولوجیة حصتان." 

 التربیة الفنیة حصة واحدة فقط. 

 التربیة البدنیة بطبیعة الحال حصة واحدة في األسبوع.  

    :  أما التوقیت األسبوعي بالنسبة للقسم المكیف - 

  حصص للكتابة 3فلدیهم. 

 4 حصص للقراءة. 

  حصص 6أما الریاضیات. 
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 ، و تعتبر هذه المواد الثالث الركیزة األساسیة لدى التلمیذ فهذه " الحساب، الكتابة، القراءة"الن 

  .المواد هي التي تحكم على التلمیذ إن كان متأخرا أم ال

 :فإذا القینا النظر إلى باقي المواد نجد أن

  كما في القسم العادي، "2" التربیة اإلسالمیة لدیهم حصتان. 

  أنهم ال یجیدون تركیب جملة ، و هذا دلیل على حصة واحدةالتعبیر الشفهي عندهم

" أما القسم العادي نجد أن التعبیر الشفهي لدیهم ، لدیهم صعوبة في التفكیر و إنما

 .هو الفرق و هذا" حصتان

 ما التربیة الفنیة لهم حصة واحدة مثلهم مثل القسم العاديأ. 

 واحدة فقط بینما القسم العادي لدیهم و التربیة العلمیة و التكنولوجیة كذلك عندهم حصة

  .حصتان في األسبوع

، لیاءو رة األأو مخصص لمح، أیام فقط الن یوم الثالثاء" 4" كما أن قسم المكیف یدرسون 

و ما هو النقص الذي ، لیاؤهم مستوى أبنائهمأو حتى یعرفون ، دراسة ملفات هؤالء التالمیذو 

  .ال زال فیهم و ماذا ینبغي علیهم فعله

، فمن خالل هذا كله بإمكاننا القول انه رغم األهداف النبیلة التي یصبوا إلیها التعلیم المكیف

تلجا إلیه بعض المدارس االبتدائیة في الجزائر ، كونه أسلوبا من أسالیب المعالجة التربویة

من التالمیذ و الحد من ظاهرة ، لمعالجة  حاالت التأخر الدراسي المستعصیة عند فئة

إلى أن هذا النوع من ، ب المدرسي الذي أصبح یهدد األطفال في وقت مبكر جداالتسر 

في مجاالت علم ، التعلیم لم یحظ باهتمام العاملین في حقل التربیة و التعلم و ال بالباحثین
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و علیه یجب االهتمام بهذا التعلیم المقصود و التكفل بهذه الفئة و العنایة ، النفس بكل فروعه

و توفیر كل الشروط و اإلمكانیات الالزمة لسیر قسم التعلیم ، ما یجب بها على أحسن

  . المكیف
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  :التأخر الدراسي دراسة حالة من حاالت 
  ح. جبور: اسم التلمیذة.  

  22/ 06/ 2008: تاریخ المیالد. 

 2015 – 2016:تاریخ التحویل. 

 الثاني: الصف األصلي.  

  : من حیث الجانب العقلي – 1   

من خالل الفحص النفسي للتلمیذة تبین أن التلمیذة تعاني من تأخر دراسي ناتج عن 

  .المتوسطانخفاض مستوى الذكاء عن 

 انخفاض مستوى التركیز له تأثیر على مستوى الذكاء لدیها.  

 الذاكرة اللفظیة اقل من المتوسط.  

 التفكیر مبني على المحسوس.  

  : من حیث الجانب السلوكي – 2  

 التلمیذة لدیها نشاط زائد فهي كثیرة الحركة داخل الفصل.  

 مشتتة االنتباه.  

  اللغة العربیة أوال تركز أبدا عند شرح أي مهارة سواء من مهارات الریاضیات. 

 التلمیذة لدیها میول عدوانیة فهي تعتدي على زمیالتها بالضرب. 

 لدیها أیضا میول تخریبیة فهي دائما تخرب الوسائل التعلیمیة الموجودة بالصف. 

 ال تحضر التلمیذة أدواتها المدرسیة معها.  
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  : المظهر العام للتلمیذة – 3      

  .العنایة بالنفس اقل من المتوسط فهي دائما متسخة المالبس و شعرها غیر مرتب

  : الدافعیة للتعلم – 4       

 و هي بدایة العام كانت ترفض دخول ، التلمیذة غیر مقبلة على العملیة التعلیمیة

 .الصف

  التعبیر اللفظي أوال تشترك في المناقشات الشفویة. 

 بطیئة جدا في تنفیذ أي مهمة تسند إلیها و عادة ال تكملها. 

  : المشاركة في األنشطة المدرسیة – 5

التربیة ، التربیة الریاضیة، العمل بالجمعیة المدرسیة، ال تشارك في أي نشاط داخل القسم

  .الموسیقیة

  : من حیث الجانب االجتماعي و االقتصادي ألسرة التلمیذة – 6

  و التلمیذة، و تعیش الثالث زوجات في بیت واحد، هي الزوجة الثالثة لألباألم مغربیة و 

 .لها إخوان كثیرون یعیشون كلهم في بیت واحد

  المستوى االقتصادي لألسرة متوسط مقارنة بعدد أفراد العائلة و ال شك أن العوامل

لتلمیذة حیث تعاني ا، االجتماعیة و االقتصادیة لعبت دورا في مستوى تحصیل التلمیذة

باإلضافة ، من الحرمان نتیجة عدم مقدرة األهل على تلبیة احتیاجاتها من أدوات مدرسیة

، شراب من جمعیة المدرسیة أوإلى ذلك لم تكن التلمیذة تحضر معها دراهم لشراء طعام 

 .و ال تحضر معها أكل من البیت
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   :تحدید نواحي الضعف الدراسي

  :لیة لمادتي اللغة العربیة و الریاضیات اتضح أن و من خالل االختبارات التشخیصیة األ

  :اللغة العربیة :الأو 

  .التلمیذة ال تعرف حروف الهجاء قراءة و كتابة -1

  .ال تعرف الحركات القصیرة و الطویلة -2

  .لىو ال تستطیع قراءة سوى كلمات الدروس الثالثة األ -3

 ".تركیب –تحلیل " العربیة ال تستطیع التعامل مع أي مهارة من مهارات اللغة  -4

   .ال تكتب اإلمالء المنظور و ال االختباري نظرا لجهلها بحروف الهجاء -5

  :الریاضیات: ثانیا 

  .و أحیانا تربط بین العدد و مدلوله 10:1تعرف التلمیذة رموز بعض األعداد من  – 1

  .ال تعرف مكونات األعداد – 2

  .ال تعرف الترتیب التنازلي لألعداد – 3

  10ال تستطیع استكمال سالسل األعداد بعد العدد  – 4

  .ال تستطیع التمییز بین األكبر من و األصغر من األعداد – 5

  .ال تستطیع إجراء العملیات الحسابیة البسیطة – 6

  :الخطة العالجیة

  .اجتماعیة –دراسیة  –سلوكیة : سارت الخطة العالجیة في ثالث خطوط متوازیة
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  :   التلمیذة للحد من النشاط الزائدتعدیل سلوك  – 1

ثم بدأت معها بالتعزیز ، أجلست التلمیذة في المقعد األمامي و تعریفها بالجلسة الصحیة - 

ثم بدأت معها ، دقائق كلما استمرت في الجلسة الصحیة 5المادي و المعنوي كل حوالي 

لمیذة إلى حد كبیر بالتدرج في التعزیز كل حصة ثم كل یوم ثم كل أسبوع حتى تعودت الت

  .على الجلوس و االستقرار داخل الصف

راق عمل أو أشغلت التلمیذة بأنشطة نافعة و مفیدة تخدم المهارات الموجودة بالمنهج و ب - 

  .مكثفة

  .لة إعطائها ادوار قیادیةو اإعطاء التلمیذة الثقة بالنفس و ذلك بمح - 

  .تعلیم التلمیذة كیفیة الوضوء و الصالة حتى تستطیع التلمیذة االهتمام بنظافتها الشخصیة - 

  .إعطاء التلمیذة قدرا كافیا من الثقة بالنفس - 

 من حیث طرق التدریس راعیت مع التلمیذة األتي :  

استخدام الوسائل التعلیمیة و المجسمات و المحسوسات من مكعبات و غیرها و باللوحات  - 

لوبریة و السبورات المغناطیسیة و البطاقات التوضیحیة و جمیع الوسائل التي یمكن أن ا

  .تسهل العملیة التعلیمیة

  .االهتمام بقراءة التلمیذة و اعتبارها مهارة أساسیة تسیر جنبا إلى جنب مع الكتابة - 

  .عمل دفتر فردي للتدریبات الكتابیة لتدریب التلمیذة على النسخ - 

  .التغذیة الراجعة للتلمیذة و ذلك بإعالم التلمیذة بصحة االستجابةتوفیر  - 
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االهتمام بالتعبیر و المحادثة ألنها تعتبر محور التعلم في المناهج الدراسیة الجدیدة  - 

عطاء ٕ   .التلمیذة الفرصة الكافیة للتعبیر عما تشاهده وا

  .دة التعلیمیةتوفیر التعلیم الزائد للتلمیذة لیساعدها على االحتفاظ بالما - 

علیها ثم إخفاء الكلمات ، تنشیط الذاكرة البصریة لدى التلمیذة و قراءتها و إمرار إصبعها - 

  .عن التلمیذة و مطالبتها بكتابتها و بالتكرار حتى تحتفظ التلمیذة بالكلمات في ذاكرتها

و تشبیه كل "، ي، ت، ن، ب" تقسیم حروف الهجاء إلى مجموعات متشابهة مثل أل  - 

  .حرف بشيء مألوف لدى التلمیذة و تقریبه إلى ذهنها و مالحظة وضع النقط في كل حرف

  .استخدام أسلوب اللعب باالكتشاف حیث انه من األسالیب الشیقة و المحببة لدى التالمیذ - 

جذب انتباه التلمیذة و جعلها في غایة التركیز عن طریق تقدیم المادة العلمیة في قالب  - 

المسرحیات : یزیل الملل عن نفس التلمیذة مثل دام أسلوب تدریس متنوعو باستخ، مشوق

  .والتمثیلیات

االهتمام بالنشاط الالصفي و إشراك التلمیذة فیه و الحرص على إشباع میولها و إعطاء  - 

  .التلمیذة الثقة الكاملة بقدراتها

السلیمة عن طریقة ، تواصل المدرسة مع األسرة و ذلك بعمل ندوات و محاضرات للتوعیة - 

  .االهتمام بالتلمیذة و توفیر احتیاجاتها األساسیة

توفیر وجبة للتلمیذة كل یوم من جمعیة المدرسة الن الغذاء ضروري جدا في نمو جسم  - 

  .وعقل التلمیذة
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  :التوصیات – 7 

  :نتیجة لما ظهر من الدراسة نوصي بما یلي

  .ن اجتماعیین بالمدارساالهتمام بتعیین أخصائیین نفسیین و أخصائیی - 

و توفیر ، العنایة بالصحة الجسمیة منذ الطفولة المبكرة و بصفة خاصة للمتأخرین دراسیا - 

  .الرعایة الطبیة الالزمة لهم مع المتابعة الدوریة المستمرة

االهتمام بنمو و سالمة حواس التالمیذ و مراعاة ذلك في الموقف التعلیمي بحیث یوزع  - 

كذلك یجب العنایة بتصحیح . یتفق مع الحالة السمع و البصر، فصل توزیعاالتالمیذ في ال

  .قصور في هذه الحواس أوأي نقص 

زیادة اللیاقة الجسمیة لألطفال باالهتمام بالتربیة الریاضیة في المدرسة و توفیر األماكن  - 

قات و األو اكتساب المهارات التي یستطیعون متابعتها و اختیار ، واألجهزة المالئمة لها

  .المالئمة لها في یوم دراسي

تدریب المتأخرین دراسیا على حل المشكالت عن طریق األنشطة العلمیة بدال من اللفظیة  - 

  .و الرمزیة

تدریب الذاكرة لدى المتأخرین دراسیا عن طریق حفظ المتشابهات و المتضادات و غیرها  - 

  .مع استخدام الوسائل السمعیة و البصریة المناسبة

أن تركز المدرسة االبتدائیة على ألوان النشاط الدراسي المرتبط بواقع البیئة و المبني على  - 

  .اإلدراك الحسي أكثر من بنائه على اإلدراك العقلي
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العمل على رفع الكفایة التحصیلیة و زیادة فعالیة االستعداد الموجود عن طریق زیادة  - 

  .الثقة في الذاتالدافع و تغییر االتجاهات السلبیة و تنمیة 

  .االهتمام باستخدام الوسائل السمعیة و البصریة المعینة في التدریس للمتخلفین دراسیا - 

تطویر و تعدیل و تبسیط المناهج الدراسیة بما یحقق أفضل مستوى من النمو للتالمیذ  - 

  .مع االهتمام الفردي بحالة كل تلمیذ، المتأخرین دراسیا

دراسیة خاصة للمتخلفین دراسیا ال تتطلب درجة عالیة من الذكاء إعداد مناهج و برامج  - 

  .بحیث نعدهم للحیاة و نمكنهم من إشباع حاجاتهم النفسیة، وال تتضمن عمقا أكادیمیا

و تلوینها كوسائل هامة في ، االهتمام بنوعیة الكتب المقررة و طریقة طباعتها و تصویرها - 

  .ر الناتج منهانجاح العملیة التعلیمیة و زیادة األث

غیر  أوأن یهتم المدرس بكل ما یحیط بالتالمیذ من ظروف مختلفة تؤثر بصورة مباشرة  - 

 أوسواء كانت هذه الظروف تتعلق بالمدرسة ، مباشرة على تحصیلهم و نشاطهم الدراسي

  .المنزل

رسي إدماج المتأخرین في ألوان النشاط المدرسي الذي یجذبهم إلى المدرسة و العمل المد - 

زمالئهم و تزوید حبهم للمدرسة و تحول اتجاهاتهم السالبة إلى ، و إلى التفاعل السلیم مع

  .اتجاهات موجبة

تنویع الخبرات المدرسیة حتى یحقق التالمیذ نموا متوازنا في جمیع النواحي االجتماعیة  - 

  .والنفسیة و التربویة
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االت التأخر التي ترجع إلى العمل على تحقیق استمراریة عملیة التعلم خاصة في ح - 

اضطرابات أسریة أدت إلى انقطاع التلمیذ عن ، بسبب أوبسبب حادث  أوأسباب صحیة 

و أن یقدم المدرس معونة خاصة ، الدراسة وتخلفه عن مستوى أقرانه في نفس السن تحصیلیا

  .للتلمیذ لیعوضه ما فاته و یشعره باألمن و الطمأنینة

یقوم بها معلمون ، تعلیمیة عالجیة خاصة للمتأخرین دراسیاإعداد برامج و خطط  - 

متخصصون یستخدمون الطرق المناسبة للقدرات المحدودة للمتخلفین و التركیز على 

  .المحسوسات

على األخصائي النفسي المدرسي أن یضطلع بدوره في تشخیص مشكالت التأخر  - 

ضعف العقلي یجب إحالة التلمیذ إلى فإذا كان یرجع إلى ال، الدراسي و العوامل المسببة له

و إذا كان یرجع إلى سوء التوافق و عدم المقدرة على متابعة ، إحدى مدارس ضعاف العقول

ذا ، التعلیم في المدرسة الحالیة یجب إحالة التلمیذ إلى مدرسة أخرى أكثر مالئمة لشخصیته ٕ وا

 أوإن استطاع ، الجهااضطرابات نفسیة یقوم هو بع أوكان یرجع إلى مشكالت انفعالیة 

  .یحیلها إلى األخصائیین حتى تتحسن صحة التلمیذ النفسیة و یستطیع متابعة الدراسة

بعد دراستها دراسة وافیة بما ، العمل على تعدیل البیئة االجتماعیة للتلمیذ المتأخر دراسیا - 

  .یحقق العالج المطلوب

  .جنسهم أوسرة عدم التفرقة في معاملة األطفال حسب ترتیبهم في األ - 

و على كل ، مصاحبة للتخلف الدراسي أوالعمل على عالج أي مشكالت انفعالیة مسببة  - 

من المربین و اآلباء االهتمام بتهیئة الجو النفسي االجتماعي الذي یتیح للتالمیذ األمن 
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 اإلحباطد تؤدي بهم إلى الفشل و و مساعدتهم على تخطي العقبات التي ق، والشعور باالنتماء

اللوم من جانب اآلخرین و حتى ال یستجیب لها التلمیذ  بصورة من صور  أوو عدم القبول 

  .ئالسیالتوافق 

لى من و التعرف المبكر على التالمیذ المتأخرین دراسیا خاصة خالل الثالث سنوات األ - 

  .حتى یمكن اتخاذ إجراءات التصحیح و العالج المبكر، المرحلة االبتدائیة

 أوعرض حالة التلمیذ على الطبیب النفسي عند الشك في وجود اضطرابات عصبیة  - 

  .إصابات بالجهاز العصبي المركزي و غیر ذلك من األسباب العضویة
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  : نجاح التعلیم المكیف و استمراریته

، مستوى المتعلمین في تحسن مستمر، فمن خالل استعراضنا للنتائج و تحلیلها تبین أن

ویرجع الفضل إلى أستاذهم الذي یحسن معاملتهم و یحسن تعلیمهم بطریقة تتناسب مستواهم 

  .لیاءهم من خالل تتبعهم و زیادة تثبیتهم للمعلومات التي قدمها أستاذهمأو ، و كذلك

هو فعال وسیلة تربویة عالجیة یمنح التالمیذ ، و بالتالي بإمكاننا القول بان التعلیم المكیف

یسمح لهم بتدارك النقص البین ، ن من تأخر دراسي شامل و عمیق تعلیما خاصاالذین یعانو 

ثم ، نفسیة أثرت سلبا على مسارهم الدراسي أوو المالحظ علیهم نتیجة ظروف اجتماعیة 

  .إعادتهم إلى األقسام العادیة بعد فترة من الرعایة المركزة

ییف المدرسة لحاجیات و قدرات و هذا خیر دلیل على انه بالتأكید هو تعلیم یهدف إلى تك

كما یقوم على تقدیم معالجة تربویة مناسبة لكل التالمیذ الذین یواجهون صعوبات ، كل تلمیذ

  .قصوى في متابعة دراستهم

في كونه أسلوبا عالجیا ، فعلى الرغم من األهمیة القصوى التي یحظى بها التعلیم المكیف - 

و الحد من ظاهرة ، ئة من التالمیذ من جهةلحاالت التأخر الدراسي المستعصیة عند ف

كما اخذ حقه أكثر من الالزم ، إال انه حقق نجاحا كبیرا، التسرب المدرسي من جهة أخرى

  .من البحث و التقصي من قبل المهتمین بأمور التربیة و التعلیم
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   :الخاتمة

  :لنا من خالله التوصل إلى أنو اح، ل هذا البحث موضوع في غایة األهمیةو اتن

نه أصبح یمثل ظاهرة یجب أإال ، ه موضوع بسیط الطرح نظریاأنالتأخر الدراسي رغم  - 

ن عدد المتأخرین أل، و بطرق تربویة مبنیة على أسس علمیة، التعامل معها بجدیة أكثر

مما یعیق أهداف العملیة التربویة و من ، دراسیا في الجزائر في تزاید مستمر عاما بعد عام

ثم أهداف التنمیة الشاملة التي تتأثر بنتائج التأخر الدراسي من فشل و تكرار و رسوب 

  .المدرسي

مدة ال ینتهي إال بانتهاء ، االجتماعي یشكل قلقا لعائلة التلمیذ –و على المستوى النفسي  - 

كما قد یتحول التأخر الدراسي ، التمدرس و عادة ما یكون مصحوبا بحاالت القلق و التوتر

إلى فشل دراسي ثم إلى فشل اجتماعي یؤدي بصاحبه إلى تبني سلوكات غیر سویة تؤثر 

  .علیه وعلى مجتمعه

الدراسي ال یغدوا ن التأخر إف، أما بالنسبة للمعلمین و القائمین على عملیة التربیة و التعلیم - 

و عدم الرضا بسبب الفرق بین ما یریدون ، أن یكون مصدرا من مصادر ضغوط العمل

  .تحقیقه و ما حققوه أي بین المجهودات و التوقعات و التحقیقات

یتم عالجهم عن طریق التعلیم ، لحل مشاكل التأخر الدراسي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة - 

  .یخضع فیها التالمیذ إلى معالجة و إدراك النقائص التي لدیهمالمكیف بوضع أقسام خاصة 

  .یعتمد على مبادئ عالجیة ترتكز على أسس علمیة، التعلیم المكیف - 
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وعلى تنمیة مهارات التعبیر ، نه یركز على األنشطة التعلیمیة وعلى اللغات األساسیةأكما  - 

ل من التعلیم و اهج الطور األالشفوي و الكتابة و القراءة و الحساب التي تضمنتها من

  ).لى و السنة الثانیةو السنة األ( االبتدائي 

ن هناك أأما فیما یخص مراحل التكفل بتالمیذ هذه الفئة المعنیة بالتعلیم فلقد سلفنا الذكر ب - 

  .نسب إلى التعلیم المكیف و أحسن من العدمأاللتان تعتبران ، مرحلتي النضج و التعلیم

إلى أن التلمیذ الذي یوجه إلى التعلیم المكیف لیس ، اإلشارة و التنبیهو هنا یجدر بنا  - 

و إنما هو تلمیذ عادي یتمتع بذكاء عادي جعلته بعض الظروف ، تلمیذا متخلفا عقلیا

  .الطارئة یتأخر في تحصیله الدراسي

یعانون و على هذا األساس فان التعلیم المكیف هو نوع من التعلیم یمنح التالمیذ الذین  - 

یسمح لهم بتدارك النقص البین و المالحظ علیهم نتیجة ، من تأخر دراسي شامل و عمیق

ثم إعادتهم إلى ، النفسیة التي أثرت سلبا على مسارهم الدراسي أوالظروف االجتماعیة 

  .األقسام العادیة

  :و للتخفیف من عدد المتأخرین و إنقاذ ما یمكن إنقاذه یجب  - 

  .لیاءو بین جهود المعلمین و جهود األ: ن بین المدرسة و البیتو اعأن یكون اتصال وت - 

  .إعداد الطفل نفسیا و تربویا قبل إلحاقه بالمدرسة - 

و االجتماعیین و األطباء لمعالجة ، تظافر جهود األخصائیین النفسانیین و التربویین - 

  .لى من التعلیم االبتدائيو خاصة في السنوات األ، حاالت التأخر الدراسي
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و لكن مع هذا كله فال نستطیع أن نعمم النتائج التي توصلنا إلیها و إنما نفتح الطریق أمام 

في هذا المجال وذلك من خالل هذه الدراسة التي نتمنى أن نكون قد ، العلماء و الباحثین

  .مهدنا من خاللها إلى بحوث و دراسات أخرى بحول اهللا

هل حقا التعلیم المكیف هو العالج : شكال التالي و على هذا األساس بإمكاننا أن نطرح اإل

  الوحید للتلمیذ المتأخر دراسیا أم هناك عالج آخر؟
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  العلميوزارة التعلیم العالي و البحث 

  جامعة عبد الحمید بن بادیس

  –مستغانم  -

  كلیة اآلداب و الفنون و اللغات

  قسم األدب العربي

  :استمارة الدراسة  

  :زمیلي األستاذ تحیة طیبة لك 

التعلیم المكیف و دوره في " في إطار استكمال مشروع بحث أكادیمي جامعي تحت عنوان 

ء هذه االستمارة بغیة أنت مدعوا لمل" تحلیلیة  –دراسة وصفیة  –عالج المتأخرین دراسیا 

رجوا منك قراءة األسئلة بتمعن واإلجابة أو علیه ، تزویدي بالمعلومات المیدانیة الواقعیة

  .عنها

وأنها موجهة ، كل األحوال نه سوف یحتفظ بها و بسریتها فيأكما أعدك بسریة المعلومات و 

 .خرآلخدمة البحث العلمي النزیه و لیس لهدف 
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  في ماذا یتمثل هذا التكفل ؟: إذا كانت اإلجابة بنعم – 6
  ).یمكن وضع عالمة في أكثر من خانة( 
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  المرافقة النفسیة للتالمیذ خالل مسارهم الدراسي  – أ
  لفةتقدیم النصائح و اإلرشادات إلى من یعانون من مشاكل مخت –ب 
  لة إیجاد بعض الحلول إلى من یعانون من مشاكل نفسیة و تربویةو امح –ج 
  لة معرفة الخلفیة ألهم هذه المشاكل النفسیة و امح –د 
لة و اتجعلك هذه المشاكل النفسیة تتطلع في المراجع النفسیة لفهم هذه السلوكات و مح –ه 

  .حلها
  علیمیة مع التالمیذ ؟هل تعاني صعوبات ما أثناء قیامك بالعملیة الت – 7

  ما  كثیرا جدا                         قلیال                     نوعا      
  ما هي نسبة انتشار كل مظهر من مظاهر هذه الصعوبات ؟ – 8
  صعوبات عالئقیة مع التالمیذ –ا 

  صعوبات في إیصال المعلومات –ب 
  صعوبات یواجهها التالمیذ في التعلم –ج 
  صعوبات خاصة بسلوكات التالمیذ – د

  كل هذه الصعوبات مجتمعة –ه 
  هل ترى أن سلوك التالمیذ یتسم بالعدوانیة ؟ – 9
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  التعلیم العالي و البحث العلميوزارة 

  - جامعة مستغانم  - 

  كلیة اآلداب و الفنون

  

  استبیان موجه إلى تلمیذة من تلمیذات القسم المكیف     

  .السالم علیكم و رحمة اهللا تعالى و بركاته، عزیزتي التلمیذة

  .تحیة زكیة عطرة و بعد

المكیف و دوره في عالج المتأخرین التعلیم " أنا بصدد القیام بدراسة میدانیة تحمل عنوان 

  ."دراسة وصفیة تحلیلیة" ،"دراسیا 

و لهذا أعددت هذا االستبیان المكون من ، للحصول على شهادة الماستر في األدب العربي

  .مجموعة من األسئلة لإلجابة علیها 

 و ذلك، لذا نرجو منكم التكرم باإلجابة على فقرات هذا االستبیان بكل صدق و موضوعیة

ن إجابتكم ستبقى في سر و لن تستخدم أمع العلم ب. في المكان المناسب) x(بوضع عالمة 

  .إال ألغراض البحث العلمي ال غیر

  .و في األخیر تقبلوا فائق االحترام و التقدیر
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  :  استمارة استبیانیة
  القسم المكیف

  مدرسة المهدي بن خدة
  "مستغانم "تیجدیت 

  .بطاقة شخصیة للتلمیذة: لوالمحور األ 
  ذكر                      أنثى:          الجنس  – 1
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  سنوات 6 – 5من 
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  :حالة األبوین للطفلة – 3
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  األبوین منفصلین
  األب و وجود األمیتیمة بوفاة 

  یتیمة بوفاة األم و وجود األب
  :حالة اإلخوة للطفلة  -  4

  الطفلة وحیدة بدون أخوة
  الطفلة مع األخوات فتیات فقط

  الطفلة مع أخوة فتیات فقط
  الطفلة مع أخوة فتیان و فتیات 

  :عدد أفراد األسرة  – 5
  فرد 4 – 3من 
  فرد 6 – 5من 
  فرد 8 – 7من 

  أفراد 10أكثر من 
  
  :ترتیب الطفلة داخل األسرة  – 6
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  اكبر األبناء 
  في الوسط بین األخوة

  اصغر األبناء
  :الحالة االقتصادیة لألسرة  – 7

  بسیطة
  متوسطة

  ممتازة
  .التفاعل بین المعلم و المتعلم في الموقف التعلیمي: المحور الثاني
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  ال      نعم                                 

  :هل استطاعت التكیف في القسم و المدرسة  – 4
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  :ما هي المواد التي تجدین فیها صعوبة – 5
  الحساب          القراءة                         الكتابة                   

  المحفوظات      الشفهي                التربیة الفنیة              التعبیر 
  ما سبب ذلك في رأیك ؟ – 6
  .عدم التركیز -
  :هل تشاركین في القسم  – 7

  قلیال                  ال                              نعم                
  :ما هي المادة المفضلة عندك  – 8

  قراءة                      تعبیر شفهي                  ریاضیات          
  المحفوظات                    التربیة البدنیة

  :هل تحضرین دروسك في البیت  – 9
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  :المصادر و المراجع قائمة 
  القران الكریم

  الحدیث النبوي الشریف
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  .التربوي
  .2013 ،"التقویم و التقییم " الفرق بین مصطلحي  ،براهیم خضراحمد أ – 3
  .2010 ،التعلیم ماهیته و مناهجه ،حمد محمد عطیةأ – 4
مصطلحات ذوي االحتیاجات الخاصة موسوعة  ،فتاح عبد الكافياسماعیل عبد ال – 5
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  .2005 ،سكندریةزاریطة اإلاأل
د  ،السعودیة ،ب ط ،المملكة العربیة ،خرین دراسیاأرعایة المت ،بو سالمأشرف محمد أ – 6
  .س
  .2011 ،د ط ،في التربیة و الثقافة ،)همیتها أ ،هدافهاأ ،مفهومها( التربیة  ،مجد قاسمأ – 7
دار  ،ترجمة حسن الحریري ،تشخیصه و تقویمه ،خر الدراسيأالت ،ندري لوجالأ – 8

  .1959 ،د ط ،مصر ،النهضة العربي
  .ب س ،د ط ،والدنا من الطفولة حتى المراهقةأ ،نطوان رزق اهللا مشاطيأ – 9

مركز التوجیه  ،متابعة التالمیذ المتحرجین من قسم التعلیم المكیف ،بورقبة ملیكة – 10
  .1996 – 1997 ،تلمسان ،مغنیة ،المدرسي و المهني

  .2013 ،كتوبرأ 27: نشر في  ،تكیف المدرسي – 11
 1426 ،1ط ،عمان ،دار الصفاء ،كفایاته ،عداده تدریبهإالمعلم  ،جمانة محمد عبیر – 12
– 2006.  

  .2004 – 1435 ،4ط ،معجم الوسیط ،معجم اللغة العربیة ،جمهوریة مصر العربیة – 13
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 ،1ط ،دار الصفاء ،عالجه ،سبابه أ ،مفهومه: خر الدراسي أالت ،حمزة الجبالي – 14
2005- 1435.  

 ،2ط ،دار الكندي ،سیكولوجیة التعلم و التعلیم مبادئ و مفاهیم ،حسن منسي – 15
2001.  

 ،علم النفس التربوي للطالب الجامعي و المعلم المدرس ،خرونآبو ریاش و أحسین  – 16
  .عمان ،1427 – 2007 ،1ط ،دار المسیرة

 ،سالیب و العالجأسباب و خر الدراسي المفهوم و األأالت ،حسین مریشید الرفیعي – 17
  .1434 ،السعودیة ،د ط ،المملكة العربیة

  .لتعلیملى التربیة و اإمدخل  ،خالد قضاة  - 18
دیوان  ،2ط ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،صول التربیة و التعلیمأ ،رابح تركي – 19

  .1999 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
 ،دار المعرفة الجامعة ،خر الدراسيأالتنشئة االجتماعیة و الت ،رشاد صالح منهوري – 20

  .ب س ،زاریطةاأل ،ب ط
 ،2ط ،الدراسي و دور التربیة في تشخیصه و عالجهخر أالت ،زیاد بن علي الجرجاوي – 21

2002.  
دار  ،1973 – 1974 ،ب ط ،دروس في التربیة و علم النفس ،سلطان بن علوب – 22

  .الطباعة للجیش الشعبیة
 ،دار الكندي للنشر والتوزیع ،رشاد النفسي و التربويمبادئ اإل ،صالح حسن الطاهري – 23
  .2000 ،1ط

طفال العادیین و ذوي االحتیاجات رشاد النفسي لألاإل ،حسینطه عبد العظیم  – 24
  .2008 ،د ط ،دار الجامعة الجدیدة ،الخاصة

 ،مفاهیم و تطبیقات ،الكفایات التدریسیة و تقیات التدریس ،خرونآعامر ابراهیم و  – 25
  .2001 ،1ط ،دار الیاوري العلمیة
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دار الراتب  ،التشخیص النفسي و العقلي ،موسوعة علم النفس ،عبد الرحمن العیساوي – 26
  .2004 ،1ط ،الجامعیة

دار  ،خر الدراسيأالتدریس العالجي لصعوبات التعلم و الت ،عبد الباسط متولي خضر – 27
  .2005 – 1426 ،ب ط ،الكتاب الحدیث

 ،مكتبة الخاتجي ،رشاد النفسي و التوجیه التربوي و المهنياإل ،عبد الحمید مرسي – 28
  .1976 ،د ط ،ةالقاهر 
 ،عراضاأل ،سباباأل ،المفهوم( خر الدراسي أالت ،عبد اهللا بن محمد الصبي – 29

  .طفال الخلیج ذوي االحتیاجات الخاصةأ ،)العالج ،التشخیص
 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،صول علم النفس العامأ ،عبد الرحمن محمد الهاشمي – 30

  .1985 ،د ط ،الجزائر
الطفل و مشكالته " طفال موسوعة تنمیة األ ،خرونآعبد المجید سید احمد منصور و  -31

 ،دار قباء للنشر و التوزیع ،سباب و الطرق العالجاأل ،"النفسیة و التربویة و االجتماعیة 
  .2003 ،د ط ،القاهرة

الملك جامعة  ،ساسیة في القیاس و التقویمأمفاهیم  ،عبد الوهاب بن محمد النجار – 32
  .سعود
دار الفكر  ،مفاهیم و مبادئ تربویة ،ساسیةالمعلم الناجح و مهاراته األ ،علي راشد – 33

  .1999 – 1419 ،ب ط ،العربي
  .ردناأل ،2005 ،1ط ،دار الفكر العربي ،داء التدریسيكفایات األ ،علي راشد – 34
دار النهضة  ،معجم علم النفس و التحلیل النفسي ،خرونآفرج عبد القادر طه و  – 35

  .ب س ،1ط ،بیروت ،العربیة
دار  ،"التشخیص " التخلف الدراسي و صعوبات التعلم  ،فیصل محمد خیر الزاد – 36

  .1997 – 1417 ،ولىمصورة عن األ 1ط ،النفائس
  .د ط ،دابهاآو لى علوم التربیة لطلبة اللغة العربیة إمدخل  ،خرونآكمال عبد اهللا و  – 37
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 ،الجودة الشاملة و المؤشرات في التعلیم الجامعي ،محمد اشرف السعید احمد – 38
  .2007 ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،سكندریةاإل
 ،التكیف و عالقته بالتحصیل الدراسي ،حمد عودة القرارعةأ. د ،حمد الرفوعأمحمد  – 39

  .د ط ،ردناأل ،جامعة البلقاء التطبیقیة
  .المفید في التربیة ،محمد الصدوقي – 40
 ،المكتب الجامعي للحدیث ،التكیف و الصحة النفسیة ،محمد السید الهابط – 41
  .ب س ،2ط ،سكندریةاإل
دراسات معقمة في علم  ،1دراسة الوضع المدرسي لطالب الثانویة ج ،محمد برغوتي – 42

  .1985 – 1984 ،د ط ،جامعة قسنطینة ،االجتماع
  .1431،السعودیة ،المملكة العربیة ،بحث عن التقویم التربوي ،بن فهد البشرمحمد  – 43
 ،2ط ،دار السحاب للنشر و التوزیع ،تكنولوجیا التعلیم و التعلم ،محمد عطیة خمیس – 44

  .القاهرة ،2009
 ،المكتبة الجامعیة ،الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة ،محمد فوزي جابر – 45
  .2000 ،د ط ،سكندریةاإل
ب  ،المكتبة الجامعیة ،الصحة النفسیة و سیكولوجیة الشخصیة: محمد فوزي جبل  – 46
  .2000 ،یةسكندر اإل ،زاریطةاأل ،ط

 ،1ط ،دار الشروق ،سالیب تدریس اللغة العربیةأالكافي في  ،محسن علي عطیة – 47
2006.  

دلیل المعلم في  ،المدیریة الفرعیة للتعلیم المتخصص ،ساسيمدیریة التعلیم األ – 48
  .2004جویلیة  ،یونیسف ،استكشاف صعوبات التعلم و معالجتها

/ 24: الرقم  ،و تنظیم التعلیم المكیف ،وزارة التربیة الوطنیة ،مدیریة التنظیم المدرسي – 49
  .1994 ،جانفي 29 ،الجزائر ،94/ م.ت.م

  .59العدد  ،2008 ،اكتوبر 12 ، 315 -08رقم : مرسوم تنفیذي  – 50
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 ،خر الدراسي لدى تالمیذ قسم التكیفأسباب التأ ،مركز التوجیه المدرسي و المهني – 51
  .1991جوان  ،تلمسان

  ،د ط ،نجلو المصریةمكتبة األ ،الصعوبات المدرسیة عند الطفل ،مصطفى زدان – 52
  .ب س

  .1998 ،د ط ،عمان ،الصحة النفسیة ،مصطى زیدان – 53
  .قسام التعلیم المكیفأجراءات خاصة بفتح إ:  82/ 194منشور رقم  – 54
 ،وهران ،دار النشر و التوزیع ،خر الدراسي و طرق عالجهأالت ،منصوري مصطفى – 55
  .2002 ،1ط

توزیع مركز  ،سكندریةجامعة اإل ،دابكلیة اآل ،علم النفس العام ،میخائیل معوض – 56
  .2001 ،ب ط ،سكندریة للكتاباإل
دیوان  ،)تحلیلیة  –دراسة وصفیة ( كولوجیة المدرس سی ،ناصر الدین زیاد – 57

  .2007 ،الجزائر ،د ط ،المطبوعات
 ،عمان ،سامة للنشر و التوزیعأدار  ،المعجم التربوي و علم النفس ،نایف القیسي – 58
  .2010 ،د ط ،ردناأل
  .سبابه و عالجهأخر الدراسي أالت ،نبیل علي عبد اهللا – 59
 ،1ط ،دار القاهرة ،علم النفس و التكیف النفسي و االجتماعي ،نوال محمد عطیة – 60

1422 – 2001.  
 ،دمشق ،مكتبة الجامعة ،دراسة في سیكولوجیة التوافق ،الصحة النفسیة ،نعیم الرافعي – 61
  .ب س  ،1ط

مفتش في التوجیه  ،السمات و العوامل و العالج: عدم التوافق الدراسي ،مباركأنهاري  – 62
  .ب س ،د ط ،كناسم ،التربوي

  .د س  ،ب ط ،سبابه و مظاهرهأ: خر المدرسيأالت ،هال جمال الدین – 63
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دراج التربیة المدنیة في السنة إ ،النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة ،وزارة التربیة الوطنیة – 64
الدخول المدرسي  ،خرین دراسیاأالرعایة التربویة للتالمیذ المت ،ساسيالسادسة من التعلیم األ

  .2001ماي  ،447: العدد  ،2002/ 2001
 1468 ،1ط ،عالم و النشربداع لإلإ ،خر الدراسي المشكلة و الحلأالت ،یاسر نصر – 65
– 2010.  

  :المذكرات 
والیة  ،تشخیصیة -دراسة وصفیة"  ،واقع التعلیم المكیف بالجزائر ،ماجستیر ،بلعربي فوزیة 

  . 2014 – 2015 ،" نموذجا أتلمسان 
دراسة تشخیصیة لواقع االستدراك بالمدرسة االبتدائیة في "  ،ماجستیر ،مرداسي فاطمة 

  .2007 – 2008 ،"بمدینة عنابة  ،دراسة میدانیة ،الجزائر
  :المحاضرات 

  .محاضرات في التقییم التربوي ،فاطمة عبد الرحمن الطیب
  :الملتقیات 

 22 ،جامعة سطیف ،ات التكفل بالتلمیذ المصدوملیآالتعلیم المكیف و  ،محمد بوقشور
  .2010 ،نوفمبر

 ،ساسيیوم دراسي خاص بالتعلیم المكیف لفائدة مفتشي التعلیم األ ،مخفي بومدین 
  .1999دیسمبر

  :الدوریات 
 ،مجلة الدراسات و البحوث االجتماعیة ،واقع التعلیم المكیف في الجزائر ،غریب مختار
  .2014دیسمبر  ،09العدد  ،جامعة الوادي

مجلة الواحات  ،داء البیداغوجي التعلیمیة و عالقتها باأل ،حمد قاید و حكیمة سبیعيأنوردین 
  . 2010 ،د ط ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،للبحوث و الدراسات
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