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المقدمة

لدى البشر أنواع مختلفة من العقول ومن القوى 

الفكرٌة وهذه القوى مهمة فً كٌفٌة تعلم الطالب 

فالتعلٌم الذي ٌعامل الجمٌع بنفس الطرٌقة هو تعلٌم ,

.جائر ألنه ٌختار نوع واحد من العقول



سبب اختياري لهذا الموضوع

من خالل زٌاراتً المٌدانٌة المتكررة للمدراس االحظ •

فً كل صف عدد قلٌل من الطالبات ال تشترك نهائٌاً 

بالمناقشة وعند سؤال المعلمة عن السبب تجٌب 

!!هل هذا مبررطالبات ضعٌفات 

وعند طلب خطة لمتابعة الطالب والطالبات  •

ضعف : السبب, الضعٌفات تصلنا الورقة المعتادة 

الرجوع ,استدعاء ولً األمر : تراكمً  العالج 

.التكلٌف بالواجبات ,لألخصائً االجتماعً 



من الضروري ان نتعاون مع االخصائي بهدف 

استدعاء اولياء أمور الطالب الضعاف وتعريفهم 

بدرجات ابناؤهم وغيابهم حتى يحدث اهتمام 

ولكن لقد ومتابعة من جانب األسرة نحو ابنائهم 

تناسينا أن للمعلم دور ال يقل اهمية عن دور 

.  ولي األمر في تنشئة الطالب



من هو الطالب الضعيف

؟        ( المتعثر دراسيًا -المتأخر دراسيًا)   

الطالب الذي تنخفض نسبة تحصٌله العلمً دون 

.  المستوى المتوسط

-:مظاهر الضعف الدراسً  

.عدم المشاركة فً الحصة الدراسٌة•

.خمول واضح فً اداء انشطة المادة•

.اهمال فً االعمال التحرٌرٌة•

.الرسوب أو النجاح المنخفض الدرجات•



-:مفاهيم خاطئة متداولة بين المعلمين

.عالقتك فوقٌة مع الطلبة إجعل•

.الطالب ٌستغلون المعلم الودود•

.بدون تخوٌف ٌفقد المعلم السٌطرة على الصف•



يتبعها المعلم مع  التىبعض السلوكيات الخاطئة 

:الطالب الضعيف داخل الصف

.االٌذاء النفسً للطالب•

.النظرة المستخفة•

.التهدٌد والصراخ•

كلمات أحد , ....سؤال غٌر, قلٌل أدب )جمل غٌر الئقة •

(.من السٌف 

ٌترك وٌحول السؤال ,عندما ال تجٌب الطالب عن سؤال •

.الى طالب اخر



أسباب التأخر الدراسي

(.سوء تنظٌم الوقت , المذاكرة أهمال,عدم التركٌز )ذاتٌة •

(.الخ.....كبر حجم األسرة,ظروف السكن )اقتصادٌة •

ضعف العالقة بٌن المدرسة ,قلة متابعة االسرة ) اجتماعٌة•

(.والمنزل

(.كراهٌة المعلم,كثرة الغٌاب ,الهروب )مدرسٌة •



دور المعلم في التعثر الدراسي للطالب

:فً تعثر الطالب (من غٌر قصد )قد ٌلعب المعلم دور     

العصبٌة والشده المفرطة فً التعامل مع الطالب المتعثر له •

عواقب وخٌمة قد ٌؤدي الً التحسن على المدى القصٌر   

.ولكن ضٌاع التحسن على المدى الطوٌل

.البدء بالعقاب مباشرة قبل النصح والتوجٌه •

.اللوم المستمر للطالب اذا اخطأ فً اإلجابة •

.المباالة المعلم بتأخر الطالب عن الحصة•

.جلوس الطالب فً مكان غٌر مناسب له•



.صوت المعلم على وتٌرة واحدة•

سبورة المعلم غٌر المنظمة تعطً اٌحاء بصعوبة •
.المادة وتعقٌدها

ٌؤدي الى سلبٌة التالمٌذ : طبٌعة المعلم الملقن•
خصوصاً اذا انهمك المدرس فً الدرس ونسى تماماً 
انه ٌجب اشراكهم معه مما ٌؤدي الى انهم قد ٌملون 

. وٌنصرفون عنه

ٌقدم المعلم للطالب أجوبة كحفظ بدل من ان ٌقدم لهم •
فالحل , تحل وهناك فرق بٌن الحفظ والحل مسائل 

.وابداعٌحتاج فهم وتفكٌر 

.



النقص فً استخدام الوسائل التعلٌمٌة والتقنٌات •

.التربوٌة 

.عدم االهتمام بالجانب العملً للمادة•

.عدم ربط محتوى المنهج الدراسً ببٌئة المتعلم •

.كثرة الواجبات المدرسٌة •



الحلول االجرائية المقترحة لعالج ضعف 

التحصيل الدراسي

حصر اسماء الطالب الضعاف منذ بداٌة الفصل وتسجٌلهم•

.فً سجل متابعة الطالب الضعاف 

أدت الى تدنً مستوى  التىتشخٌص وتحدٌد نوعٌة المشكلة •

.الطالب دراسٌاً 

.  زٌادة الدافعٌة لدى المتعلم عن طرٌق اقناع المعلم للمتعلم•

.بأهمٌة التعلٌم المدرسً لحٌاته ومستقبله الشخصً والوظٌفً



استراتيجية الدعم االيجابي

سماء الطالب فً مناداته ضرورة استخدام المعلم أل•

.حترام الهم بارعلٌهم لٌشع

(عزز,قدر ,امدح ,تقبل )ركز على االشٌاء الصحٌة •

:ابنً اهتمام حقٌقً من الطالب•

كلمة طٌبة تغٌرهم لألفضل , أنا القدوة, صغار ,هم ابنائً  

. عاملهم كما ٌحبون

,  ركز على نقاط القوة ولٌس الضعف, اقبلهم كما هو)

حول الضعف الى , اعطٌهم سمعة طٌبة لٌحافظوا علٌها 

استخدم الصمت بدل من , ال تحكم علٌهم ,فرص تحسن 

.الصراخ



.تجنب النظرة السلبٌة والكالم السلبً

شجعهم بكلمات أو عبارات أو تصفٌق ٌرفع معنوٌاتهم 

.وٌدفعهم لألفضل 

أشٌاء , اشٌاء غٌر مكلفة )اعط جوائز غٌر متوقعه 

,  ٌنادى الطالب باسمه المفضل , رمزٌة مثل ابتسامة 

الخ ....هز رأسك بالقبول, رفع الحواجب بأعجاب 

استخدام المعلم لصوته بفعالٌة وال ٌجعله على درجة  

.واحدة لجذب انتباه الطالب 



ضرورة تحرك المعلم اثناء الشرح وعدم السكون فً •

.مكان واحد

استخدام السبورة بشكل جٌد ومنظم ٌبعث رسالة للطالب •

. بوضوح المادة وسهولة فهمها

.استخدام االلوان فً تبسٌط المفاهٌم•



.تشجٌع الطالب على قراءة فقرة علمٌة داخل الفصل•

التركٌز على الطالب الضعٌف فً المناقشة ولكن بدون •

. تنفٌر

استغالل مقدمة الدرس فً مراجعة الدرس السابق •

.وتثبٌت المعلومة

ربط محتوى المنهج الدراسً ببٌئة المتعلم بحٌث •

تصبح المعلومات والمهارات المستهدفة وظٌفٌة فً 

.حٌاة المتعلم

ٌعرض المفاهٌم اكثر من مره وبطرق مختلفة •

.والشمول فً تقدٌم المعلومات للطلبة



التنوع فً الوسائل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة واالفالم •

.واالقالم الملونة لجذب انتباه الطالب

.توظٌف اجهزة الكمبٌوتر فً التعلٌم•

اشراك الطالب فً األنشطة المختلفة الفردٌة والجماعٌة •

.  التى تخدم الطالب وتتماشى مع قدراتهم

االهتمام بتنفٌذ التجارب العملٌة ألنها تساعدهم على •

.التذكر والتعلم



التنوع في طرق التدريس

ٌجب اختٌار طرٌقة تدرٌس تستثٌر فاعلٌة الطالب ونشاطهم •

فٌمكن تدرٌس أي شًء بأكثر من .وتؤكد على مشاركتهم 

:طرٌقة ولكن ٌجب ان نسأل انفسنا 

!!  هل وصلنا الى كل طالب                    

فال ٌتوقع المعلم ان ٌتابعه كل الطالب باالهتمام نفسه 

المحاضرة الجٌدة التً تراعى الفر وق الفردٌة بٌن الطالب وال  

.تركز على الطالب الفائق فً المناقشة



.األسلوب القصصً •

.التعلم من خالل اللعب•

.تٌجٌة تمثٌل األدوار ااستر•

التعلم التعاونً داخل المجموعات•

ٌقسم الطالب فً مجموعات مع مراعاة الفروق الفردٌة 
فً المجموعة الواحدة وبٌن المجموعات األخرى 

على تنمٌة مهارات الطالب ومعارفهم  مماٌساعد
.وقدراتهم وٌساعد على تحفٌز مهارات التفكٌر



والتفكٌر االبداعً والتفكٌر الناقد والعصف الذهنً وحل 

المشكالت لدٌهم وٌعطى فرصة للطالب الضعٌف ان 

ٌتفاعل وٌشارك مع الطلبة االخرٌن مما ٌزٌد عملٌة 

التحصٌل المعرفً و المهاري عندهم 

أسلوب المناقشة ٌستثٌر قدرات الطالب العقلٌة وٌجعلها  

.با فضل حاالتها 

.  استخدام الخرائط الذهنٌة لربط المفاهٌم 



(صفي والصفي)التقويم

.تقوٌم مستمر وٌالحظ مستوى التقدم لكل طالب •

ضرورة توجٌه اسئلة متنوعة ومتعددة وال مانع من •

انها تمٌل للسهولة فً البداٌة بحٌث تتناسب مع مختلف 

المستوٌات لكى ٌتمكن الطالب من االجابة علٌها بهدف 

اعطاء الطالب الثقة فً نفسه وتشجٌعه على المشاركة 

.فً الحصة ثم تتدرج الى األكثر صعوبة شٌئاً فشٌئاً 



تشجٌع الطالب الضعاف على المناقشة وتوجٌه اسئلة •

منهم والٌستهٌن بأي سؤال ٌقدمه الطالب وال ٌحسسه 

.بتفاهة  سؤاله

  وباصرارى أعطى الطالب الضعٌف وقت اكبر للتفكٌر•

على مشاركة الطالب الضعٌف اوصل رسالة واضحة 

.له بأنه ٌستطٌع المشاركة

توزٌع اوراق عمل واعطاء تدرٌبات عالجٌة تشمل •

.جوانب الضعف 



.التصحٌح المستمر ال عماله التحرٌرٌة •

.حل امتحانات األعوام السابقة •

كتابة بعض العبارات التشجٌعٌة فً الكراس الخاص •

الخ .......,بارك هللا فٌك , بحل الواجبات مثل أحسنت 



الخاتمة
ال تخش الفشل بل استغله لٌكون , الفشل مجرد حدث•

.معبر لك نحو النجاح

محاولة فاشله 1800ادٌسون مخترع الكهرباء قام ب •

قبل ان ٌحقق انجازه الرائع ولم ٌٌأس بعد المحاوالت 

.الفاشلة

فال تحكم على الطالب بالفشل 


