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. وأن يتلقى التعليم الذي يناسب اسـتعداداته وقدراتـه  . من حقوق الطفل التعليمية على جمتمعه أن جيد له مقعدا دراسيا عندما يكون مستعدا لاللتحاق باملدرسة       

وأن تشخص مشكالته التعليمية إذا اعرتضته صعوبات أو أصابه عجز أو إعاقة أو تأخر .  وعامال منتجا,فا واعيا وأن ينجح  يف هذا التعليم وحيصل على ما جيعله مواطنا مثق
 .وأن يقدم له العالج املناسب للتغلب على هذه الصعوبات. دراسي

 يكشـف أ�ـه مشـكلة    ,البحـث الـدقيق يف ظـاهرة التـأخر الدراسـي      و.  وميثل التأخر الدراسي أحد الصعوبات التعليمية اليت تعا�ي منها مجيع األ�ظمة التعليمية يف العـامل              
 10وتشري �تائج الدراسات إىل أن املتأخرين دراسيا ترتاوح �سبتهم بني .  حيث ال خيلو �ظام تعليمي أو مستوى دراسي من هذه الظاهرة        ,معقدة ومنتشرة ا�تشارا واسعا   

 ودراسات أخرى أشارت إىل �سب ,  %25 ـ  15 ودراسات أخرى حددهتا بني ,  %25 إىل 10ة ترتاوح بني  ودراسات أخرى تشري إىل �سب, يف أي جمتمع دراسي %12 إىل
وتعوق تقدم .  فإن هذه الظاهرة تسبب إهدارا خطريا يف اهودات التعليمية,واحلقيقة أ�ه مهما كا�ت أحجام النسب املئوية للتأخر الدراسي املتوصل إليها. أعلى من ذلك
 .       وتسبب التخلف الرتبوي والثقايف واالجتماعي واالقتصادي,تمع على السواءاملدرسة وا

 , فـإن التالميـذ املتـأخرين دراسـيا     ,فمن الناحية النفسـية .  وهلذا يعترب التأخر الدراسي مشكلة  متعددة األبعاد؛ فهو مشكلة �فسية وتربوية واجتماعية واقتصادية  
ومن الناحية الرتبوية فإن التأخر الدراسي .  يظهرون الكثري من مسات االضطراب النفسي ومظاهر السلوك املنحرف, التحصيل الدراسي والعاجزين عن مسايرة أقراهنم يف

ية االجتماعية فإن ومن الناح. يثري كثريا من القلق وعدم الرضى لدى اآلباء واملعلمني الذين يقفون عاجزين عن عمل أي شيء إزاء هذه الظاهرة اليت استعصى عليهم حلها
ومـن الناحيـة االقتصـادية فـإن املتـأخرين دراسـيا ال       . التأخر الدراسي تنعكس آثاره على اتمع يف صورة عودة هؤالء إىل أعداد األميني عندما يطردون من املدرسـة         

 .يقدمون أي شيء للمجتمع والدولة مقابل ما أ�فق عليهم من أموال يف سبيل تعليمهم
ولقد بدأ االهتمام اجلاد هبذه املشـكلة يف أواخـر   . آلثار اخلطرية لقيت مشكلة التأخر الدراسي اهتماما عامليا واسعا يف األوساط الرتبوية والعلمية         و�تيجة هلذه ا  

 فكلف وزيـر  ,هنم يف التحصيل الدراسي  لوحظ يف فر�سا أن هناك أطفاال ال يستطيعون مسايرة أقرا,ففي ذلك الزمن . القرن التاسع عشر عندما مت تعميم التعليم يف أوروبا      
 ـ أن يبتكر طريقة ميكن التعرف من خالهلـا علـى هـؤالء املـتعلمني، حتـى       A. Binet 1911 ـ  1856املعارف الفر�سي آ�ذاك الرائد األول يف القياس العقلي ـ ألفريد بيين 

ومنـذ ذلـك التـاريخ    . 1905 ك الطريقة املبتكـرة هـي ظهـور أول اختبـار للـذكاء عـام      فكا�ت تل . ميكن عزهلم عن بقية أقراهنم حلل مشكالهتم بإعطائهم تعليما خاصا         
  . وحتديد أسباهبا وتقديم العالج املناسب هلا,توالت االهتمامات بظاهرة التأخر الدراسي ودراستها �فسيا وتربويا بكل أبعادها 

  .رسوا أبعاده وأسبابه وطرق عالجهفد ,الرتبويني لفت أ�ظار  , يةعليممشكلة تبصفته  الدراسي التأخرو   
 ويف كـل مـادة   , ويف كـل مسـتوى دراسـي    ,   واحلقيقة أن كل من مارس التدريس يستطيع أن يقرر وجود هذه املشكلة يف كل مدرسة ويف كـل فـوج تربـوي تقريبـا         

 . املقررات الدراسية حيث توجد جمموعة من التالميذ يعجزون عن اللحاق ببقية زمالئهم يف حتصيل واستيعاب ,دراسية 
 وذلــك ملــا يعا�يــه ,ممــا يســبب اضــطرابا يف العمليــة التعليميــة . إىل مصــدر شــغب وإزعــاج للمعلــم وللمدرســة ككــل - لــدوافع شــتى -  وكــثريا مــا تتحــول تلــك اموعــة 

 فيحـاولون التعـبري عـن هـذه املشـاعر السـلبية       , رفـاقهم  املتأخرون دراسيا من مشاعر النقص وعدم الكفـاءة والشـعور بـالعجز عـن التحصـيل الدراسـي يف مسـتوى حتصـيل               
بالسلوك العدوا�ي والغياب واهلروب من املدرسة أو اال�تماء إىل مجاعات األشرار واملنحرفني اليت حيققون من خالهلا حاجاهتم اليت عجزوا عن حتقيقها يف جمال املدرسة مثل 

 .ك كله خطر كبري على اتمع ويف ذل,حاجاهتم إىل تأكيد الذات والتقدير وغريها 
 وأ�ـه  , يتبني أ�ه تلميذ ال يرقى إىل مستوى أقرا�ه يف حتصيله الدراسي أو يف مـدى توافقـه املدرسـي العـام          ,ويف �تائج الدراسات السابقة حول التلميذ املتأخر دراسيا         

  ).1994: إميان فؤاد كاشف ( م مما يبذله أحيا�ا من جهد  ولكنه ال يصل إىل مستواهم بالرغ,يعمل جاهدا للحاق برفاقه يف التحصيل الدراسي 
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 إال أ�نـا جيـب أال �نسـى أن هـذا التلميـذ املتـأخر       ,وإذا كا�ت بعض الدراسات تنظـر إىل التلميـذ املتـأخر دراسـيا علـى أ�ـه يتميـز بقـدرات خاصـة وإمكا�ـات حمـدودة                 
 وحياول أن يكون عضوا �افعا يف , ويسعى إىل إشباع حاجاته وأهدافه , وأ�ه إ�سان حياول أن حيقق ذاته ,ه على أ�ه تلميذ مثل غريه من التالميذ دراسيا جيب النظر إلي

 وما يتلقاه من رعاية ,يه  وبقدر ما يسمح له الوسط األسري واملدرسي واالجتماعي واالقتصادي الذي يعيش ف, ولكن حسب قدراته وإمكا�اته ,اتمع ال عالة عليه 
  ).1981: حممود منسي ( وتوجيه واهتمام 

   

 ةـــري للدراســـار النظـــ اإلط.2               
 

 ي ــــر الدراســــخأالت  .2.1          
 
 يعتبر التلميذ متأخرا دراسيا إذا أظهر ضعفا  :تعريف التأخر الدراسي    

نسبة للمستوى المنتظر من التالميذ ملحوظا في تحصيله الدراسي بال
العاديين في مثل عمره الزمني، سواء أكان ذلك راجعا إلى عوامل عقلية 

 .) 1981:  محمد جميل منصور (أو انفعالية أو اجتماعية أو ثقافية 
ولقد كان تعريف التأخر الدراسي بسبب الضعف العقلي من أقدم    

الهيئات العلمية الذين يميلون إلى وهناك من العلماء و. التعريفات وأشهرها
هذا التعريف ويأخذون بنسبة الذكاء مثل اللجنة األمريكية للضعف العقلي 

ويأخذ كذلك . 90 ـ 70التي تعتبر نسبة ذكاء المتأخرين دراسيا تبدأ من 
 74 بنسبة الذكاء التي تتراوح بين .Feathreston W. Bفيثرستون . ب. و

وقد ظهر هذا التعريف في حدود .  دراسيا كفئة عقلية للمتأخرين91ـ 
أين قام بيني بتصميم , أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

أي الذين ال يمكنهم , اختبار للذكاء للتعرف على التالميذ المتأخرين دراسيا 
استيعاب المنهج الدراسي الذي وضعته السلطات التعليمية الفرنسية لمن في 

  . )12: فيثرستون  ( سبب انخفاض مستوياتهم العقليةسنهم الزمني ب
 :إال أن هناك جملة من االنتقادات تعارض هذا التعريف منها مايلي   
 ـ إن النظرة الموضوعية للتأخر الدراسي تحتم علينا عدم األخذ بسبب 1

كما أن اإلنسان , فالظاهرة ترتبط بكثير من الجوانب, واحد عند تعريفه
  . من العوامل أثناء تفاعله مع البيئةيتأثر بالعديد

لذلك ,  ـ إن نسبة الذكاء التي تعطيها اختبارات الذكاء نسبة تقريبية فقط2
يلجأ البعض من الباحثين إلى وضع تعريفات مختلفة للتأخر الدراسي من 

حيث يرون أن المتأخر دراسيا عادة , مدخل القدرة على التحصيل الدراسي
ي من الصعوبة لدرجة ال تجعله يستوعبه إال بعد أن ما يجد المقرر الدراس

أو التعديل بدرجة تجعله , يحدث لهذا المقرر نوع من التكيف التعليمي
 . )1994 إيمان فؤاد كاشف (متكيفا مع متطلبات قدرته على التحصيل 

 :وإذا اتجهنا إلى مناقشة االعتراض األخير نورد عدة جوانب كما يلي   
, د منهج دراسي تم إعداده لمستوى دراسي معينـ من ناحية يوج  1

 .يحصل فيه المتعلم ما يستطيعه
 . ـ ومن ناحية أخرى لكل متعلم مستوى من الذكاء 2
, ضعيف :  ـ نقسم التحصيل الدراسي إلى ثالث مستويات وهي  3

 .مرتفع, متوسط 
, موهوبين:  ـ نقسم التالميذ كذلك إلى فئات حسب مستويات ذكائهم إلى4
نتخلص أوال . متخلفين عقليا, أقل من المتوسط , متوسطين , وق المتوسطف

فئة الموهوبين وفئة المتخلفين عقليا ألنهما : من الفئتين المتطرفتين وهما
أما الفئات األخرى . من الفئات الخاصة التي يقدم لها عادة تعليم خاص

  .فهي التي تعنينا في هذه المناقشة
يعني أن كل , لى فئات حسب مستوياتهم في الذكاء وتقسيمنا للتالميذ إ   

تؤهلهم , فئة من المفروض أن يتوفر أفرادها على إمكانات عقلية معينة 
.للوصول إلى مستوى معين من التحصيل الدراسي يتفق مع هذه اإلمكانات

فالتلميذ متوسط الذكاء من المفروض أن يكون تحصيله الدراسي في 
 لذي أقل من المتوسط في الذكاء يحصل كذلك فيوالتلميذ ا, مستوى ذكائه
 وهذه الحاالت كلها ال توصف. وهكذا لبقية الفئات األخرى, مستوى ذكائه

 إليها  والحاجة أهمية الدراسة .1                
   

 : تنبع أهمية هذه الدراسة والحاجة إليها مما يلي   
سلوكية المرتبطة وهو المظاهر ال, ـ أهمية الموضوع الذي تتناوله 1

 .بالتأخر الدراسي
ـ لقد تناولت الدراسات التأخر الدراسي كظاهرة سلبية معوقة للعملية  2

بشكل واسع أدى إلى التعرف على الكثير من أسبابها التي تم , التعليمية
تحديدها في الذكاء وطرق التدريس وإمكانات المدرسة ونوعية المناهج 

روف االجتماعية واالقتصادية لألسرة ومستويات أداء المدرسين والظ
 .وغيرها

. أما هذه الدراسة فتتناول المظاهر السلوكية المرتبطة بالتأخر الدراسي   
فالتالميذ المتأخرون دراسيا يتصفون بمظاهر سلوكية تميزهم عن غيرهم 

وهذه المظاهر ليست أسبابا , من التالميذ العاديين والمتفوقين دراسيا 
, وإنما مصاحبات له تميز المتأخرين دراسيا عن غيرهم  , للتأخر الدراسي

 .وقد أهملت هذه المظاهر في الدراسات السابقة ـ في حدود علم الباحثين
, وتعتبر هذه الدراسة مهمة ألن إبرازها لهذه المظاهر السلوكية ـ  3

إذ , تجعل األخصائيين لعالج التأخر الدراسي يأخذونها بعين االعتبار 
تعرف على المظهر السلوكي السائد لدى التالميذ المتأخرين ينبغي ال
 .دراسيا

 ـ وتنبع أهمية هذه الدراسة كذلك من النتائج التي تصل إليها حول 4
المظاهر السلوكية السائدة لدى المتأخرين دراسيا من المراحل التعليمية 

   .ثانوية, إكمالية, ابتدائية: الثالثة
 

 أهداف الدراسة
 الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف بعضها نظرية تسعى هذه   

 : وبعضها عملية
   
 أ ـ األهداف النظرية  
 ـ تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على المظاهر السلوكية السائدة لدى 1

 .التالميذ المتأخرين دراسيا
 ـ تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على المظاهر السلوكية السائدة لدى 2

 .المتأخرين دراسياكل جنس من 
 ـ تسعى هذه الدراسة كذلك إلى التعرف على المظاهر السلوكية السائدة 3

, إكمالية ,  ابتدائية : (لدى تالميذ كل مرحلة من المراحل التعليمية الثالثة 
 .)ثانوية 

    
 ب ـ األهداف العملية  
 السائدة ـ لفت انتباه التالميذ المتأخرين دراسيا إلى المظاهر السلوكية  1

 .لديهم والتي تكون سببا في تفاقم الفشل الدراسي لديهم
 ـ لفت انتباه أولياء أمور التالميذ المتأخرين دراسيا إلى المظاهر 2

السلوكية التي يمارسها أبناؤهم المتأخرون دراسيا في الوسط المدرسي مما 
 .ومعوقين للعملية التعليمية, يجعلهم مصدر شغب وفوضى 

تباه األخصائيين المدرسيين الذين يسعون إلى عالج حاالت  ـ لفت ان3
التأخر الدراسي إلى المظاهر السلوكية السائدة لدى المتأخرين دراسيا من 

 . )ثانوية , إكمالية ,  ابتدائية (: تالميذ المراحل الدراسية الثالثة 
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يزون بوجود عوامل أخرى غير سـلوكية       أن المتأخرين دراسيا يتم   , كذلك
 االقتصـادي لألسـرة     -في حياتهم وهي انخفاض المستوى االجتمـاعي        

باإلضافة إلى وجود مشكالت صـحية وانفعاليـة مثـل          , والتفكك األسري 
 قام بدراسـة     )1981(إال أن مصطفى أبو الحسن    . الخوف والقلق والخجل  

ففـي بحثـه   . تأخر دراسياعوامل أخرى غير المظاهر السلوكية للتلميذ الم      
تبين أن من العوامل المتسـببة فـي        , على تالميذ التعليم الثانوي بالسودان    

التأخر الدراسي عوامل تتعلق باإلدارة المدرسية ونقص االهتمام من جانبها          
, وعوامل تتعلق باإلمكانات المادية للمدرسـة     , بمشكالت التالميذ الدراسية  

وعوامـل تتعلـق   , عداده وطرق تدريسـه وعوامل تتعلق بالمعلم وطبيعة إ 
 التي   )1980( أما دراسة محمد جميل منصور      . بالمناهج والكتب المدرسية  

جمعت آراء المعلمين بمكة المكرمـة حـول المظـاهر السـلوكية التـي              
فبينـت  , يالحظونها على تالميذ المرحلة االبتدائيـة المتـأخرين دراسـيا         

والتهرب مـن   , لعب وقلة االنتباه  ال: بوضوح أن أهم المظاهر السلوكية هي     
, ضعف المستوى العلمـي   , الغش, الغيرة, الكذب, أداء الواجبات الدراسية  

أن هـذه   , واتفقت عينة المعلمين فـي الدراسـة      , التراخي, الكسل, الخوف
المظاهر تؤثر سلبا على قدرة التلميذ في التحصيل الدراسي فيصبح متأخرا           

نتائج أخـرى   ,  في سوريا   )1984(  الطحان وتضيف دراسة خالد  . دراسيا
فتبين أن المتأخرين دراسيا يعانون من مشكالت مثل التعـب          , إلى ما سبق  

السريع والميل إلى النشاط الحركي الزائد وكره المواد الدراسـية والميـل            
لالنسحاب والخوف والكذب والقلق والعزلة وسـوء التوافـق الشخصـي           

 التـي    )1984( سـين الـدريني   ليفون مليكـان وح    ودراسة. واالجتماعي
استهدفت الكشف عن بعض العوامل المهمة في إثارة السلوك العدواني لدى           

واعتمدت الدراسـة   , التالميذ من المرحلتين اإلعدادية والثانوية بدولة قطر      
فبينـت وجـود    , على آراء المعلمين واألخصائيين االجتماعيين والمديرين     

. لعدوان وضعف الرغبة في الـتعلم     عالقة بين الفشل الدراسي والعنف وا     
 تلميذا في الطفولة    543 في دولة قطر على       )1986( ودراسة محمد سالمة    

تبين منها أن االهتمام باللعب أكثر من االهتمام بالدراسة جاءت          , والمراهقة
, على قمة المشكالت التي يعاني منها التالميذ في جميع المراحل التعليميـة           

ودراسة أمينة  . روب من المدرسة في ترتيب متوسط     بينما جاءت مشكلة اله   
 بمصر على مشكالت األطفال المشكلين دراسيا فـي          )1988( سيد عثمان   

تبين منها أن المتأخرين دراسيا يتميزون بالشغب الزائـد         , التعليم االبتدائي 
واالنطواء والخجل الشديد والحساسية والكذب والسرقة واالعتـداء علـى          

1985ودراسـة لـورانس     . يام بالواجبـات المدرسـية    زمالئهم وعدم الق  
Lowrence           التي بينت وجود أنماط سلوكية لدى التلميذ تكون مسؤولة عن 

فالسلوك الالتوافقي يعتبر مسؤوال بدرجة     . أدائه الدراسي ارتفاعا وانخفاضا   
 كـذلك    )1996( ووجد صالح الدين أبو ناهية      . كبيرة عن الفشل الدراسي   

ر الدراسي وانخفاض مفهوم الذات لدى تالميـذ المرحلـة          عالقة بين التأخ  
كمال إبراهيم مرسي   , ويذكر كل من محمد عودة    . اإلعدادية في غزة بفلسطين   

 أن السلوك العدواني واإلزعاج والسرقة والكذب واالنضـمام إلـى            )1986( 
 .العصابات التخريبية من مظاهر السلوك لدى المتأخرين دراسيا

ل نتائج هذه الدراسات أقـول أن التـأخر الدراسـي           وفي تعقيب بسيط حو   
كما تعتبر من   . وتفسر بعدة عوامل متشعبة   , ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب   

وفي كل  , المشكالت التعليمية التي تثقل كاهل كل النظم التربوية في العالم         
وتمت دراسة هذه الظاهرة مـن خـالل المئـات مـن      . المراحل التعليمية 

من أجل التعرف علـى أنواعهـا       , المجتمعات التربوية البحوث في معظم    
وتم ربطها بكثير من العوامل منها تدني الذكاء ونقـص السـمع            , وأسبابها

وهناك باإلضافة  . والبصر والفقر وعدم مالءمة المناهج الدراسية وغيرها      
إلى ذلك فكرة ترى أن المتأخرين دراسيا يتميزون بمظاهر سلوكية تميزهم           

توفر  وقد الحظ الباحث في حدود اطالعه علىما      . لعاديينعن غيرهم من ا   
أن البحوث حول هـذه الفكـرة       , لديه من بحوث سابقة حول التأخر الدراسي      

 قليلة مقارنة بالبحوث التي تناولت عوامل أخرى؛ صحية واجتماعية وإدارية

ما دامت تحصل في دراسيا فـي مسـتوى اسـتعداداتها          , بالتأخر الدراسي  
ولكن إذا وصل مستوى التحصيل الدراسي ألحد التالميذ        . لعقليةوقدراتها ا 

فإن هذا المـتعلم يعتبـر النمـوذج        , إلى أقل من مستوى ذكائه واستعداده     
: بأنه, وهنا نعرف التأخر الدراسي بصورة أخرى     . المثالي للمتأخر دراسيا  

ة التحصيل في مستوى أقل مما تسمح به استعدادات التلميذ وقدراته العقلي          " 
كمـا كشـفت عنهـا      , بحيث أنه إذا كانت استعدادات التلميـذ العقليـة        ". 

. اعتبر متـأخرا دراسـيا    , ويحصل في مستوى متوسط   , االختبارات عالية 
وتحصيله الدراسي أقل من    , وإذا كانت استعداداته تقع في الحدود المتوسطة      

 مـن   أما إذا كانت استعداداته أقـل     . اعتبر متأخرا دراسيا كذلك   , المتوسط
فال يمكـن اعتبـاره     , المتوسط وتحصيله الدراسي أقل من المتوسط كذلك      

, متأخرا دراسيا مادام يحصل دراسيا في مسـتوى إمكاناتـه واسـتعداداته           
ويحتـاج  , وربما يكون في غير مستواه الدراسي     , ولكنه يعتبر بطيء التعلم   

. مأو نوع آخر مـن التعلـي      , إلى أن يكون مع مجموعة أخرى من التالميذ       
 نظمـي أبـو     (   )1981: محمود منسي ( )1975:  عبد العزيز القوصي   (

  ).1997: مصطفى
 :لييالدراسي نوردها فيما لتأخر وهناك تعريفات أخرى ل   

 عن تحقيق المسـتويات المطلوبـة   ميذلتالهو عجز الدراسي التأخر  ـ   1
صـيل   إلـى تح   قياساً الدراسي ويكون متراجعاً في تحصيله       العملمنه في   
 .  أقرانه

الذي ال يستطيع أداء العمل المدرسي حتى       ميذ  لتالهو  الدراسي  التأخر   ـ 2
 .االعتياديلو كان في صف دون مستوى صفه و
ـ 3 نتيجـة  الدراسـي   في التحصـيل  نقصتأخر أو هو الدراسي  التأخر  

 التحصـيل ألسباب عقلية أو نفسية أو اجتماعية أو جسمية بحيث ينخفض           
 هدى  (عادي المتوسط بأكثر من انحرافين معياريين سالبين        ن المستوى ال  دو

  ).1974: حامد زهران , برادة 

 يحصـل  التي التأخر الدراسي هو انخفاض الدرجات :اإلجرائيالتعريف     
 مـن   % 50 للمواد الدراسية عن      التحصيلية عليها الطالب في االختبارات   

 .الختبارات النهائية أو ا في االختبارات الفصليةسواءالدرجة الكاملة 
 

 الدراسيمظاهر السلوك الالتوافقي المرتبطة بالتأخر    .2.2           
 

 اـــــر دراسيــذ المتأخــدى التلميـي لــر السلوك الالتوافقــتعريف مظاه
هي مجموعة أنماط سلوكية تختلف عما ينبغي أن يكون عليـه سـلوك             

لسـلوك عنـد التلميـذ رغـم        ويتكرر هذا ا  , التلميذ داخل حجرة الدراسة   
, ويصعب التحكم فيـه   , المحاوالت لتوقيفه ويعتبر سلوكا غير مرغوب فيه      

 .ويعتبر تبعا لذلك سلوكا ال توافقيا, ويسبب اضطرابا في العمل المدرسي
   أما من الناحية اإلجرائية فإن مظاهر السلوك الالتوافقي هي ما يقـاس            

 .بالقائمة المستخدم في الدراسة
يتعلق بالعالقة بين هذه المظاهر السلوكية الالتوافقيـة والتـأخر          وفيما  
فقد استطاع الباحث أن يطلع على بعض الدراسات يستعرضـها          , الدراسي

ويبين ما الذي تمت دراسته     , في الفقرة التالية ليثري اإلطار النظري للبحث      
ما والنقص الذي   , وما هي النتائج التي تم التوصل إليها      , في هذا الموضوع  

يبدأ الباحث عرض هذه الدراسـات بدراسـة        . زال يكتنف هذا الموضوع   
 معلم ومعلمة بالمراحـل     400 التي طلبت من      )1995 ( إيمان فؤاد كاشف  

التعليمية الثالثة االبتدائية واإلعدادية والثانوية بمصـر أن يسـجلوا أهـم            
هم مظاهر السلوك الالتوافقي لدى التالميذ المتأخرين دراسيا حسب خبـرت         

فتبين من نتائج الدراسة أن المظاهر التـي جـاءت فـي            . بهؤالء التالميذ 
اإلكثار , الكذب, الغش, عدم القيام بالواجبات الدراسية   : المراتب األولى هي  

  )1995( ووجـد علـي الـديب       . الهروب من المدرسة  , من أحالم اليقظة  
اليـة  عالقة بين التأخر الدراسي ومشكالت صحية ودراسية وأسرية وانفع        

 ) 1981 (وبينت من ناحية أخرى دراسة محمود عبد الحليم منسي        . واقتصادية
على مجموعة من تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية بمدينة االسكندرية بمصر
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وبالنسبة لتالميذ  .  على التوالي  0.721 و   0.735وتلميذات التعليم االبتدائي    
وبالنسبة لتالميـذ  .  على التوالي0.683 و  0.703ميذات التعليم المتوسط    وتل

والمعامالت كلهـا   . على التوالي  0.647 و   0.681وتلميذات التعليم الثانوي    
 .0.01دالة إحصائيا عند مستوى 

 البحــــثق أداة ـــــتطبي  .3.3          
 باتنة على إجـراء    بعد الحصول على الموافقة من مديرية التربية لوالية          

مدرسة فاطمة قيدومي   : اتصل الباحث بمدرستين ابتدائيتين هما    , هذا البحث 
إكمالية النصر وإكماليـة    : وإكماليتين هما . ومدرسة فاطمة الزهراء بباتنة   
ثانويـة  : واتصل كـذلك بثـانويتين همـا      . الشيخ الطاهر مسعودان بباتنة   

وشـرح  . التقنيـة بباتنـة   مصطفى بن بولعيد وثانوية البشير اإلبراهيمي       
 .للمعلمين واألساتذة كيفية تطبيق أداة البحث

وتنص التعليمات على أن يعين كل معلم وأستاذ التالميـذ المتـأخرين               
ثم , ويخصص لكل واحد منهم نسخة من القائمة      , دراسيا من الذين يدرسهم   

ين يوجد  يكتب اسمه وعمره وجنسه والمرحلة التعليمية والسنة التعليمية اللت        
أمـام كـل مظهـر سـلوكي        × ثم يقوم بملء القائمة بوضع عالمة       , بهما

 .موجودة لدى التلميذ المعني

 المستخـــدمي ـــــوب اإلحصائـــاألسل .3.4          
فـإن  , بما أن البيانات توجد في المستوى االسمي من مستويات القياس            

 .النسب المئويةمعالجة النتائج وصفيا تتم باستخدام التكرارات و

 النتائـــــجرض ــــة عــــــطريق .3.5          
تم عرض النتائج ضمن ثالث مستويات      , بالنسبة لألسئلة الثالث األولى       

وفقا لنسب تكرارات مظاهر السلوك الالتوافقي؛ فالمستوى األول لمظـاهر          
ك والمسـتوى الثـاني لمظـاهر السـلو       , السلوك الالتوافقي األكثر تكرارا   

والمستوى الثالث لمظـاهر السـلوك األقـل        , الالتوافقي متوسطة التكرار  
وبالنسبة للسؤال الرابع تم عرض النتائج وفقـا لتكـرار مظـاهر            . تكرارا

السلوك الالتوافقي األكثر واألقل ارتباطا بالتأخر الدراسي لدى كل جـنس           
ظاهر وبالنسبة للسؤال الخامس تم عرض النتائج وفقا لتكرار م        . على حدة 

السلوك الالتوافقي األكثر واألقل ارتباطا بالتأخر الدراسي لدى كل مرحلة          
 .تعليمية على حدة

عــــرض ومناقشـــة نتائـــج البحــــث .4               
 األولؤال ــــج الســة نتائــــرض ومناقشــع .4.1             

ة بالتأخر الدراسـي    ما هي مظاهر السلوك الالتوافقي المرتبط     "  ونصه     
 ".لدى تالميذ وتلميذات التعليم االبتدائي ؟ 

 التالميــــذة ـــــعين.  4.1.1   
 في قائمة المالحـق أن       )2(  الملحق رقم     )1( يتبين من الجدول رقم        

مظاهر السلوك الالتوافقي لدى المتأخرين دراسـيا مـن تالميـذ التعلـيم             
 :كما يلي, تهاحسب تكرارا, االبتدائي جاءت مرتبة

, اللعب, الكسل والخمول ,  عدم القيام بالواجبات الدراسية    :األولالمستوى  
وتراوحت نسب تكراراتها   . شرود االنتباه , عدم االعتناء باألدوات المدرسية   

  % ).75.34 ـ 87.67( بين 
, الكذب واالحتيال، الغـش فـي االمتحانـات       ,  الخوف :الثانيالمستوى  

الهـروب  , استعمال الكلمات البذيئة  , كرر عن المدرسة  الغياب المت , الوشاية
, االعتداء على التالميذ الضـعفاء    , تعطيل المعلم عن الدرس   , من المدرسة 

وتراوحت نسب  . االعتداء بالضرب على الزمالء   , اإلكثار من أحالم اليقظة   
 ) %30.14 ـ 54.79( تكراراتها بين 
إتالف كتب وأدوات   , لمعدم طاعة المع  ,  التعب السريع  :الثالث المستوى   

الوقاحـة وقلـة    , الشغب داخل حجرة الدراسـة    , النشاط الحركي الزائد  , الزمالء
 التهكم والسخرية, االنطواء وتجنب اآلخرين, ينالتسلط على اآلخر, الغيرة, األدب

كما تبين له أن نتائج هذه الدراسـات غيـر متسـقة فـي        . وبيئية وغيرها  
ولـم تتنـاول    , المرتبطة بالتأخر الدراسي  التعرف على المظاهر السلوكية     

وتبـين  . الفروق بين المستويات التعليمية في مظاهر السلوك الالتـوافقي        
أن هذا الموضوع لـم يـتم بحثـه فـي           , في حدود اطالعه  , للباحث كذلك 

رغم األهمية الكبيرة للتعرف على المظاهر السـلوكية للمتـأخر          , الجزائر
رة ال يفيد، إذا لم تؤخذ هـذه المظـاهر          ألن أي عالج لهذه الظاه    , دراسيا

أو خفـض   , فقد يؤدي تدريب التلميذ على االعتناء بدروسه      . بعين االعتبار 
أو الخوف وغيره إلـى     , أو إزالة الحساسية الزائدة   , النشاط الحركي الزائد  

لهذا رأى الباحث أن تناول هـذا الموضـوع         . اإلقالل من التأخر الدراسي   
 .بالدراسة مهم وضروري

 البحـــــــثة ــــــمشكل    
ويمكنه بعد العرض النظري للبحث توضيح مشكلة البحث في األسئلة    

 :  الخمسة التالية
 ما هو ترتيب مظاهر السلوك الالتوافقي المرتبطة :السؤال األول   

 بالتأخر الدراسي لدى تالميذ وتلميذات التعليم االبتدائي ؟ 
يب مظاهر السلوك الالتوافقي المرتبطة  ما هو ترت:   السؤال الثاني

 بالتأخر الدراسي لدى تالميذ وتلميذات التعليم المتوسط ؟
 ما هو ترتيب مظاهر السلوك الالتوافقي المرتبطة :   السؤال الثالث

 بالتأخر الدراسي لدى تالميذ وتلميذات التعليم الثانوي؟
 المرتبطة بالتأخر هل تختلف مظاهر السلوك الالتوافقي: السؤال الرابع   

 الدراسي باختالف الجنس ؟
هل تختلف مظاهر السلوك الالتوافقي المرتبطة : السؤال الخامس   

 بالتأخر الدراسي باختالف المرحلة التعليمية ؟

 ثــــــة للبحــــاإلجراءات الميداني. 3               
  المنهـــــــــج. 3.1          

أيـن اتصـل   , وصفي بأسلوب الدراسة الميدانيـة  اتبع الباحث المنهج ال      
الباحث بالعينة في ميدانها عن طريق المعلمين واألساتذة الـذين جمعـوا            

  .بيانات البحث من التالميذ ذوي المشكالت السلوكية

 العينـــــــة .3.2          
 تلميذا وتلميذة موزعين على ثالث عينات       337تكونت العينة الكلية من        

 : هيفرعية 
 .  تلميذة37  تلميذا و73 فردا منهم 110 ـ التعليم االبتدائي 1
 .  تلميذة35 تلميذا و 76 فردا منهم 111 ـ التعليم المتوسط 2
 . تلميذة37 تلميذا و 93 فردا منهم 116 ـ التعليم الثانوي 3

قائمة مظاهر السلوك الالتوافقي لدى التالميـذ المتـأخرين          :البحثأداة     
وأطلقت عليهـا   . أعدت هذه القائمة في األصل إيمان فؤاد كاشف       . دراسيا

.  بندا 30وتتكون من   . قائمة المظاهر السلوكية المرتبطة بالمتأخرين دراسيا     
 بنـدا تمثـل    47فصارت تتكون من    ,  بندا 17وأضاف إليها الباحث الحالي     

وخضـعت  . مظاهر السلوك الالتوافقي لدى التالميذ المتـأخرين دراسـيا        
 :ة لحساب الشروط السيكومترية كما يليالقائم

 تم عرض القائمة على سبعة أساتذة فـي علـم الـنفس             :الصدق  
. والتربية إلصدار أحكامهم عليها فيما إذا كانت تقيس ما وضعت لقياسـه           

 42 فصار عددها النهائي     ,بعضها بنود لتكرارها وتعديل     5فاقترحوا إزالة   
 ).1 الملحق رقم ( بندا

ات  ثبات القائمة قام الباحث بتطبيقهـا وإعـادة تطبيقهـا           ولحساب   :الثب
 تلميذة مـن    23  تلميذا و  40,  تلميذة من التعليم االبتدائي    26 تلميذا و  43على

وبعد حسـاب   .  تلميذة من التعليم الثانوي    29 تلميذا و    43, التعليم المتوسط 
  بالنسبة لتالميذ: تساوي جاءت قيمه , معامل االرتباط الرتبي لسبيرمان 
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, السـلوك االنسـحابي   , السـرقة , التسلط على اآلخرين  , الحساسية الزائدة 
حصلت . الغيرة, تمزيق مالبس الزمالء  , الوشاية, تكسير ممتلكات المدرسة  

 . فأقل % )28.95 ( على نسب

  عينـــــة التلميــــذات .4.2.2   
 أن مظـاهر السـلوك       )5(  الملحق رقـم     ) 4(    يتبين من الجدول رقم     

الالتوافقي لدى المتأخرين دراسيا من تلميذات التعلـيم المتوسـط جـاءت            
 :كما يلي, حسب تكراراتها, مرتبة

الغـش فـي    , الكسل,  عدم القيام بالواجبات المدرسية    :المستوى األول       
. سـية عدم االعتنـاء بـاألدوات المدر     , شرود االنتباه , اللعب, االمتحانات

  % ).62.86 ـ 91.43( وتراوحت نسب تكراراتها بين 

اني    , الكذب واالحتيال , تعطيل المعلم عن الدرس   ,  الخوف  :المستوى الث
الشغب داخل حجـرة    , االهتمام بالجنس اآلخر  , االنطواء وتجنب اآلخرين  

. اإلكثـار مـن أحـالم اليقظـة       , الغيابات المتكررة عن الدراسة   , الدراسة
 ). % 31.43ـ  57.14( كراراتها بين وتراوحت نسب ت

الكتابة والحفر على الكراسي    ,  الهروب من المدرسة      :المستوى الثالث   
عدم طاعـة   , النشاط الحركي الزائد  , استعمال الكلمات البذيئة  , والطاوالت

التهكم والسخرية مـن    , الوشاية, الوقاحة وقلة األدب  , التعب السريع , المعلم
, إتالف الكتب وأدوات الزمالء   ,  السلوك االنسحابي  ,تحدي الكبار , اآلخرين

العنـف  , االعتداء على الضـعفاء مـن التالميـذ       , تحطيم المقاعد والنوافذ  
االعتـداء  , الكتابة والحفر على جـدران  المدرسـة       , والقسوة في المعاملة  

الحساسـية  , تكسير ممتلكـات المدرسـة    , الغيرة, بالضرب على الزمالء  
تكـوين  , التمرد على نظام المدرسة   , السرقة, اآلخرينالتسلط على   , الزائدة

انتقـاد  , تمزيـق مالبـس الـزمالء     , التدخين, جماعة أشرار في المدرسة   
 28.57( حصلت على نسـب     . جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة    , اآلخرين

 . فأقل% )
   عـــرض نتائـــج الســؤال الثالـــث.4.3          
وك الالتوافقي المرتبطة بالتأخر الدراسـي      ما هي مظاهر السل   "    ونصه  

 ".لدى تالميذ وتلميذات التعليم الثانوي ؟ 

 عينــــة التالميــــذ  .4.3.1   
 أن مظـاهر السـلوك       )6(  الملحق رقـم      )5(    يتبين من الجدول رقم     

, الالتوافقي لدى المتأخرين دراسيا من تالميذ التعليم الثانوي جاءت مرتبة           
 :كما يلي , تها حسب تكرارا

, الغش في االمتحانـات  ,  عدم القيام بالواجبات الدراسية       :المستوى األول 
عدم االعتنـاء   , الشغب داخل حجرة الدراسة     , الكسل  , النشاط الحركي الزائد    

 ). % 61.29ـ  76.34( بين وتراوحت نسب تكراراتها . باألدوات المدرسية

اني    , لحفر على الكراسي والطـاوالت    الكتابة وا  , اللعب  :المستوى الث
شرود  , الكذب واالحتيال  , الوقاحة وقلة األدب   , تعطيل المعلم عن الدرس   

الـتهكم   , االهتمـام بـالجنس اآلخـر      , استعمال الكلمات البذيئة   , االنتباه
 , عـدم طاعـة المعلـم      , الهروب من المدرسة   , والسخرية من اآلخرين  

اإلكثار مـن    , ات المتكررة عن الدراسة   الغياب , التمرد على نظام المدرسة   
 وتراوحت  .التدخين , الكتابة والحفر على جدران المدرسة     , أحالم اليقظة 

 .) % 61.29ـ  76.34( نسب تكراراتها بين 

تحطيم المقاعد   , تحدي الكبار  , تكسير ممتلكات المدرسة   :    المستوى الثالث   
 , الحساسـية الزائـدة    ,  المعاملة العنف والقسوة في   , التعب السريع  , والنوافذ

االعتداء علـى التالميـذ      , جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة     , انتقاد اآلخرين 
تكوين جماعة أشـرار     , الوشاية , االعتداء بالضرب على الزمالء    , الضعفاء

 , الخوف , إتالف كتب وأدوات الزمالء    , التسلط على اآلخرين   , في المدرسة 
تمزيـق   , السـرقة  , السلوك االنسحابي  , وتجنب اآلخرين االنطواء   , الغيرة

    . فأقل % )27.96(  حصلت على نسب .مالبس الزمالء

الكتابة والحفر على الكراسـي     , العنف والقسوة في المعاملة   , من اآلخرين  
, الكتابة والحفـر علـى جـدران المدرسـة        , انتقاد اآلخرين , والطاوالت

التمرد على نظـام    , التدخين, السرقة, سحابيالسلوك االن , الحساسية الزائدة 
جلب أشياء ممنوعة إلـى     , تحدي الكبار , االهتمام بالجنس اآلخر  , المدرسة
, تمزيـق مالبـس الـزمالء     , تكوين جماعة أشرار في المدرسة    , المدرسة

 حصلت علـى نسـب    . تحطيم المقاعد والنوافذ  , تكسير ممتلكات المدرسة  
 . فأقل % )28.77( 

 التلميـــذاتة ــــعين .4.1.2   
 أن مظـاهر السـلوك       )3 ( الملحق رقـم  )  2( يتبين من الجدول رقم        

الالتوافقي لدى المتأخرات دراسيا من تلميذات التعليم االبتـدائي جـاءت           
 :يلي ضمن المستويات الثالثة كما ,تكراراتها حسب ,مرتبة

الكسـل  , خـوف ال,  عدم القيام بالواجبـات الدراسـية      :األولالمستوى      
وتراوحـت  . عدم االعتناء باألدوات المدرسـية    , شرود االنتباه , والخمول

  % ).72.97 ـ 86.49( نسب تكراراتها بين 

التعـب  , الكذب واالحتيال , االنطواء وتجنب اآلخرين  ,  اللعب :الثانيالمستوى     
ررة عن  الغيابات المتك , الحساسية الزائدة , الوشاية, الغش في االمتحانات  , السريع
  % ).32.43 ـ 59.46 ( وتراوحت نسب تكراراتها بين. الغيرة, الدراسة

, تعطيل المعلم عن الـدرس    ,  اإلكثار من أحالم اليقظة    :الثالث المستوى      
إتـالف  , النشاط الحركي الزائـد   , الهروب من المدرسة  , عدم طاعة المعلم  

ـ   , استعمال الكلمات البذيئة  , كتب وأدوات الزمالء   ل حجـرة   الشـغب داخ
السلوك , السرقة, الوقاحة وقلة األدب  , التمرد على نظام المدرسة   , الدراسة

الكتابة والحفر علـى    , انتقاد اآلخرين , االهتمام بالجنس اآلخر  , االنسحابي
التهكم والسـخرية   , االعتداء بالضرب على الزمالء   , الكراسي والطاوالت 

الكتابـة  , ي المعاملة العنف والقسوة ف  , التسلط على اآلخرين  , من اآلخرين 
جلب أشياء  , االعتداء على التالميذ الضعفاء   , والحفر على جدران المدرسة   

, تكسير ممتلكات المدرسـة   , تحطيم المقاعد والنوافذ  , ممنوعة إلى المدرسة  
تحدي , تمزيق مالبس الزمالء  , التدخين, تكوين جماعة أشرار في المدرسة    

 . فأقل % )27.03( حصلت على نسب . الكبار

 الثانـــيؤال ــج الســــرض نتائــــ ع.4.2          
ما هي مظاهر السلوك الالتوافقي المرتبطة بالتأخر الدراسي لدى         " ونصه  

 ".تالميذ وتلميذات التعليم المتوسط ؟ 

 التالميــــذة ـــــعين .4.2.1   
 أن مظـاهر السـلوك       )4(  الملحق رقـم      )3( يتبين من الجدول رقم        
, توافقي لدى المتأخرين دراسيا من تالميذ التعليم المتوسط جاءت مرتبة         الال

 :كما يلي, حسب تكراراتها
الكـذب  , الكسـل , عدم القيـام بالواجبـات المدرسـية      :األولالمستوى      

وتراوحـت  . تعطيل المعلم عن الـدرس    , الغش في االمتحانات  , واالحتيال
  % ).81.58 ـ 96.05( نسب تكراراتها بين 

اني توى  المس  عدم االعتنـاء   , الشغب داخل حجرة الدراسة     , اللعب   :الث
الكتابـة والحفـر علـى    , التدخين, الوقاحة وقلة األدب  , باألدوات الدراسية 

إتالف كتب  , شرود االنتباه , استعمال الكلمات البذيئة  , الطاوالت والكراسي 
شـاط  الن, عدم طاعـة المعلـم    , اإلكثار من أحالم اليقظة   , وأدوات الزمالء 
تحطـيم المقاعـد    , الكتابة والحفر على جدران المدرسـة     , الحركي الزائد 

, االهتمـام بـالجنس اآلخـر   , االعتداء على الضعفاء من التالميذ   , والنوافذ
الهروب , االعتداء بالضرب على الزمالء   , الغيابات المتكررة عن الدراسة   

 ). % 31.58 ـ 78.95( وتراوحت نسب تكراراتها بين . من المدرسة
, العنف والقسوة في المعاملة   ,  التهكم والسخرية من اآلخرين    :الثالث المستوى   

 تحدي, جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة, انتقاد اآلخرين, الخوف
,التعب السريع , تكوين جماعة أشرار في المدرسة, االنطواء وتجنب اآلخرين, الكبار
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             .خرينانتقاد اآل

 عـــرض نتائــــج الســـؤال الخامــــس .4.5  
هل تختلف مظاهر السـلوك الالتـوافقي المرتبطـة بالتـأخر           "    ونصه  

 ".   الدراسي باختالف المرحلة التعليمية ؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال تم جمع التكرارات لكل مرحلـة مـن المراحـل              

 : فكانت النتيجة كما يلي )لية  العينة الك(التعليمية الثالثة 
المظاهـر السلوآيـة الالتوافقية األآثـر ارتباطا بالتأخـر الدراسي . 4.5.1    

 أن المتأخرين دراسيا فـي       )10(  الملحق رقم     )9(     يبين الجدول رقم    
 يشتركون في المظاهر السلوكية الالتوافقية      ) العينة الكلية    (العينات الثالثة   

عـدم  , عدم القيام بالواجبات الدراسية ، الكسل والخمول ، اللعب          : اآلتية  
, الغش في االمتحانـات     , الكذب واالحتيال   , االعتناء باألدوات المدرسية    

 .الغيابات المتكررة ، الخوف ، االنطواء, شرود االنتباه 
 فينفرد المتأخرين دراسـيا     ) من الجنسين    (   أما عينة المرحلة االبتدائية     

 .التعب السريع, الوشاية : ظاهر السلوكية التالية بالم
  فينفرد المتأخرين دراسيا     ) من الجنسين     (   أما عينة المرحلة المتوسطة   

 .التدخين, الوقاحة وقلة األدب : بالمظاهر السلوكية الالتوافقية التالية 
مظـاهر    فينفرد المتأخرين دراسيا بال     ) من الجنسين    (عينة المرحلة الثانوية    أما  

, الشغب داخل حجرة الدراسة     , النشاط الحركي الزائد    : السلوكية الالتوافقية التالية    
 .االهتمام بالجنس اآلخر, الوقاحة وقلة األدب , اإلكثار من أحالم اليقظة 

 المظاهـــر السلوآيـــة األقــــل ارتباطـا بالتأخـــر الدراســــي. 4.5.2   
 أن المتأخرين دراسيا في العينـات       )11(ق رقم    الملح )10(   يبين الجدول   

:  يشتركون في المظاهر السلوكية الالتوافقية اآلتية        ) العينة الكلية    (الثالثة  
جلب أشـياء   , تكوين جماعة أشرار داخل المدرسة    , تمزيق مالبس الزمالء  
الكتابة والحفر على جـدران     , التسلط على اآلخرين  , ممنوعة إلى المدرسة  

 .الغيرة, كتابة والحفر على جدران المدرسةال, المدرسة
 فينفرد المتأخرين دراسـيا     ) من الجنسين    (   أما عينة المرحلة االبتدائية     

التمرد على  , االعتماد بالجنس اآلخر  : بالمظاهر السلوكية الالتوافقية التالية     
 .التدخين, تحدي الكبار, السرقة, نظام المدرسة

  فينفـرد المتـأخرين دراسـيا        ) من الجنسين    (    أما عينة المرحلة المتوسطة   
 .التعب السريع,الحساسية الزائدة, الوشاية: بالمظاهر السلوكية الالتوافقية التالية 

  فينفـرد المتـأخرين دراسـيا        ) من الجنسين    (أما عينة المرحلة الثانوية     
ـ  , الخوف  , االنطواء  : بالمظاهر السلوكية الالتوافقية التالية      ب إتالف الكت

 .االعتداء بالضرب على الزمالء, وأدوات الزمالء 

 مناقشـــــة النتائـــــج   .5
 مناقشــــة النتائــج المتعلقــة باألسئلــة الثالثــة األولـــى   .5.1          

 من حيث أن مظاهر السلوك الالتـوافقي قويـة فـي            في المستوى األول        
ر السلوك الالتوافقي لدى كـل مـن        جاءت مظاه , ارتباطها بلتأخر الدراسي    

تالميذ وتلميذات المراحل التعليمية الثالث حسب وجهة نظر المعلمين واألساتذة 
, الكسـل , الغش في االمتحانـات     , عدم القيام بالواجبات الدراسية     : كما يلي   

النشـاط  , الخـوف , شرود االنتباه   , عدم االعتناء باألدوات المدرسية     , اللعب  
تعطيل المعلم  , الكذب واالحتيال   , الشغب داخل حجرة الدراسة   , دالحركي الزائ 
 . عن الدرس

   وتمثل هذه المظاهر السلوكية الالتوافقية أقوى الصفات التي يتصـف بهـا            
وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة إيمـان         . التالميذ المتأخرون دراسيا  

الدراسية والكسل والخوف  التي وجدت عدم القيام بالواجبات 1995فؤاد كاشف 
أول مظاهر السلوك الالتوافقي لدى المتأخرين دراسـيا بخمـس محافظـات            

 1986وتتفق كذلك جزئيا مع نتائج دراسات كل من محمـد سـالمة             . بمصر
       .بإنجلترا  Behrens et vernon 1978فرنون , وبهرنس. بمصر

 عينــــة التلميــــذات. 4.3.2    
 أن مظـاهر السـلوك       )7(  الملحـق رقـم       )6( ل رقم         يبين الجدو 

الالتوافقي لدى المتأخرين دراسيا من تلميذات التعليم الثانوي جاءت مرتبة          
 :كما يلي , حسب تكراراتها , 

الغـش فـي   , الكسـل , عدم القيام بالواجبات الدراسية   :المستوى األول    
 وتراوحت  . االنتباه شرود, اللعب, الشغب داخل حجرة الدراسة   , االمتحانات

 ). % 59.46ـ  75.68( نسب تكراراتها بين 
اني       , تعطيل المعلم عن الدرس   ,  اإلكثار من أحالم اليقظة       :المستوى الث

عدم االعتنـاء بـاألدوات     , االهتمام بالجنس اآلخر    , الوقاحة وقلة األدب    
ية من  التهكم والسخر , الهروب من المدرسة    , الكذب واالحتيال   , المدرسية  
السـلوك  , االنطواء وتجنب اآلخـرين     , النشاط الحركي الزائد    , اآلخرين  
, الغيـرة   , اسـتعمال الكلمـات البذيئـة       , عدم طاعة المعلم    , االنسحابي

التعـب  , انتقاد اآلخـرين    , التمرد على نظام المدرسة     , الحساسية الزائدة   
, رة عن الدراسة    الغيابات المتكر , تحدي الكبار , الوشاية, الخوف, السريع  

. إتـالف كتـب وأدوات الـزمالء      , الكتابة والحفر على جدران المدرسة      
 ). % 35.14ـ  54.05( وتراوحت نسب تكراراتها بين 

العنف والقسـوة   ,  جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة        :المستوى الثالث   
الكتابة والحفر علـى الكراسـي      , تكسير ممتلكات المدرسة    , في المعاملة   

, االعتداء بالضرب على الـزمالء      , تحطيم المقاعد والنوافذ    , والت  والطا
, تكوين جماعة أشـرار فـي المدرسـة         , االعتداء على التالميذ الضعفاء     

حصلت . تمزيق مالبس الزمالء  , التدخين  , السرقة  , التسلط على اآلخرين    
 . فأقل % )21.62( على نسب 

  ـععــــرض نتائـــج الســـؤال الرابــ. 4.4
هل تختلف مظاهر السـلوك الالتـوافقي المرتبطـة بالتـأخر           "    ونصه  

 ".الدراسي باختالف الجنس ؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال تم جمع التكرارات لكل من الـذكور واإلنـاث 

  : فكانت النتيجة كما يلي)العينة الكلية ( 
 ــر الدراســــي المظاهـــر السلوآيـــة األآثــــر ارتباطــا بالتأخـ .4.4.1

 أن المتأخرين دراسيا في العينتين       )8(  الملحق رقم     )7( يبين الجدول   
عدم القيام  بالواجبـات     : يشتركون في المظاهر السلوكية الالتوافقية اآلتية       

شـرود  , عدم االعتناء بـاألدوات المدرسـية       , اللعب  , الكسل  , الدراسية  
تعطيل المعلم  ,  الغش في االمتحانات     ,الكذب واالحتيال   , الخوف  , االنتباه  

 .الوقاحة وقلة األدب, الشغب داخل حجرة الدراسة , عن الدرس 
, الوشـاية   : أما الذكور فيتميزون بالمظاهر السلوكية الالتوافقية التالية        

 .النشاط الحركي الزائد, التدخين , الغيابات المتكررة 
التعب , االنطواء  : ة التالية   وتتميز اإلناث بالمظاهر السلوكية الالتوافقي    

  .االهتمام بالجنس اآلخر, اإلكثار من أحالم اليقظة , السريع 

 المظاهـــر السلوآيـــة األقــــل ارتباطا بالتأخـــر الدراســــي . 4.4.2   
 أن المتأخرين دراسيا في العينتين       )9(  الملحق رقم     )8(    يبين الجدول   

تحطيم المقاعد والنوافذ   : وكية الالتوافقية اآلتية    يشتركون في المظاهر السل   
تكوين جماعة أشـرار    , تمزيق مالبس الزمالء  , تكسير ممتلكات المدرسة  , 

, الغيرة  , الكتابة والحفر على جدران المدرسة    , تحدي الكبار , في المدرسة 
 . الحساسية الزائدة,التسلط على اآلخرين

ـالجنس    :  الالتوافقية التالية    أما الذكور فيتميزون بالمظاهر السلوكية     ـام ب االهتم
ـاية , السرقة, التدخين, التمرد على نظام المدرسة   , اآلخر   , التعـب السـريع   , الوش
 .االعتداء بالضرب على الزمالء, إتالف الكتب وأدوات الزمالء, الخوف,االنطواء

ـياء  جلـب أ  , التـدخين :    وتتميز اإلناث بالمظاهر السلوكية الالتوافقية التالية        ش
 , العنف والقسوة في المعاملة, االعتداء على التالميذ الضعفاء, ممنوعة إلى المدرسة
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 وجهة حسب, الالتوافقي لدى كل من تالميذ وتلميذات المراحل التعليمية الثالث
 :نظر المعلمين واألساتذة كما يلي 

, التسلط على اآلخرين    , السرقة  , جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة      
الحساسية الزائدة  , تكسير ممتلكات المدرسة    , العنف والقسوة في المعاملة     

تكوين جماعة أشـرار فـي      , الحساسية الزائدة   , تمزيق مالبس الزمالء    , 
 .تحطيم المقاعد والنوافذ, المدرسة 

وتعتبر هذه المظاهر السلوكية الالتوافقيـة ذات ارتبـاط ضـعيف           
 .التأخر الدراسي حسب وجهة نظر المعلمين واألساتذة عينة الدراسةب

 ة نتائـــج الســـؤال الرابـــع ـــــ  مناقش.5.2          
 المظاهـــر السلوآيـــة األآثــر ارتباطا بالتأخــر الدراســـي .  5.2.1   

اد  أن أفر  ) 8(  الملحق رقم     )7( جاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم       
العينتين التالميذ والتلميذات يشتركون في المظاهر السـلوكية الالتوافقيـة          

عدم االعتنـاء   , اللعب  , الكسل  , عدم القيام  بالواجبات الدراسية      : اآلتية  
الغـش  , الكذب واالحتيال   , الخوف  , شرود االنتباه   , باألدوات المدرسية   

, داخل حجرة الدراسة    الشغب  , تعطيل المعلم عن الدرس     , في االمتحانات   
أنـه  , ونعني بالمظاهر السلوكية الالتوافقية المشتركة      . الوقاحة وقلة األدب  

وقد اتفقت هذه النتيجـة مـع       . ال توجد فروق فيها بين التالميذ والتلميذات      
حيث  , 1981 ومحمد جميل منصور     1995نتائج دراسات إيمان فؤاد كاشف      

إلناث في معظم المظاهر السـلوكية      تبين أنه ال توجد فروق بين الذكور وا       
الكـذب  , الكسل  , عدم القيام  بالواجبات الدراسية      : الالتوافقية السابقة مثل  

الشـغب  , تعطيل المعلم عن الـدرس      , الغش في االمتحانات    , واالحتيال  
وتعتبر هذه المظاهر السـلوكية الالتوافقيـة أكثـر         . داخل حجرة الدراسة  

 .ارتباطا بالتأخر الدراسي
  أما الذكور المتأخرون دراسيا فيتميزون بالمظاهر السلوكية الالتوافقيـة          

وتتفـق هـذه    . النشاط الحركي الزائد  , التدخين  , الغياب المتكرر   : التالية  
فالغيـاب المتكـرر    , المظاهر السلوكية مع خصائص الشخصية الذكرية       

لوك أمام  يشير إلى رغبة الذكر في االستقالل وهو أكثر جرأة على هذا الس           
والتحرك البدني المبالغ فيـه     , ومن ذلك كذلك التدخين     . المدرسة واألسرة 

, في حجرة الدراسة دليل على رغبته في التخلص من تحكم اآلخرين  فيه              
ويمكن أن ننظر إلى التأخر الدراسي على أنه نوع من التعبير على الرغبة             

والتخلص , مدرسة  في االستقالل عن سلطة األسرة وال     , ولو ال شعوريا    , 
خاصة إذا كان التلميذ يدرك أن نجاحه يحقق أهـداف          , من حكم اآلخرين    

 . اآلخرين بالدرجة األولى
: وتتميز اإلناث المتأخرات دراسيا بالمظاهر السلوكية الالتوافقية التالية         

االهتمـام بـالجنس    , اإلكثار من أحالم اليقظة     , التعب السريع   , االنطواء  
كذلك هذه المظاهر مع خصائص األنثى التي تنطوي علـى          وتتفق  . اآلخر

نفسها وتطلق العنان ألحالمها وخيالها التي تحقق فيها كثيرا مـن آمالهـا             
, نظرا لشعورها بالقصور في هذا المجتمع الذي يمجد الذكور          , ورغباتها  

وتتعب بسرعة نتيجة لبذل جهود كبيـرة لتحقيـق التقـدم           . ويبخس اإلناث 
وتستيقظ لديها االهتمامات بالجنس اآلخر قبل      . تتخيله لنفسها الدراسي الذي   

نظرا لسرعة النمو لديها وسبقها للذكر في دخول مرحلـة البلـوغ            , الذكر  
.  مما ينضجها جسميا وجنسيا وعاطفيا, والمراهقة  بسنتين زمنيتين تقريبا 

ا أو ال .5.2.2    ل ارتباط ـة األق ـة الالتوافقيـ ـر السلوآيـ رتبط المظاه ت
 بالتأخـــر الدراســـي 

 أن أفراد    )9(  الملحق رقم     )8( وجاءت النتائج كما يبينها الجدول رقم       
العينتين التالميذ والتلميذات يشتركون في المظاهر السـلوكية الالتوافقيـة          

ـ تحطيم المقاعد   : اآلتية والتي ترتبط قليال أو ال ترتبط بالتأخر الدراسي          
تكـوين  , تمزيق مالبـس الـزمالء      , تلكات المدرسة   تكسير مم , والنوافذ  

الكتابة والحفر على جـدران     , تحدي الكبار   , جماعة أشرار في المدرسة     
 .الحساسية الزائدة, التسلط على اآلخرين , الغيرة , المدرسة 

   وننظر إلى هذه المظاهر السلوكية الالتوافقية على أنها مرتبطة منطقيـا            
عض من ناحية ومع التأخر الدراسـي مـن ناحيـة           وواقعيا مع بعضها الب   

ومهمـل لمعظـم    , فالتلميذ المتأخر دراسيا ال يهتم عادة بدروسه        . أخرى
 واالنصراف إلى اللعب واللهو،, ويتميز بالكسل والخمول, واجباته الدراسية

سـواء مـن حيـث اقتنائهـا        , ويستتبع ذلك عدم اعتنائه باألدوات المدرسية       
. أو العمل بها فـي النشـاط المدرسـي        ,  الدراسية   وإحضارها إلى الحصص  

موجها اهتمامه إلى أمور أخرى في الحياة بعيدا عـن          , ويكون شارد االنتباه    
نتيجـة  , وينتابه الخوف من المعلمين تبعا لـذلك        , شؤون الدراسة والتزاماتها    

شعوره بإهماله لواجباته التي كان ينبغي أن يقوم بها بدرجة جيدة مثـل بقيـة               
ويتميز التلميذ المتأخر دراسيا كذلك بالنشـاط       . الئه غير المتأخرين دراسيا   زم

الحركي الزائد داخل حجرة الدراسة مما يعوقه عن االنتباه إلى الدرس ومتابعة            
فيعطل األسـتاذ  , مما يجعله كثير الشغب والفوضى وعدم االنضباط     , فعالياته  

وكثيرا ما يلجأ هؤالء التالميذ إلى . عن تقديم درسه بطريقة عادية لبقية التالميذ
, الكذب واالحتيال على المعلمين واألساتذة ليتجنبوا العقاب والتـوبيخ مـنهم            

 . بسبب تقاعسهم عن إنجاز أعمالهم الدراسية
لها عالقـة مباشـرة بالعمـل       , ونالحظ أن هذه المظاهر السلوكية الالتوافقية        

  )1975(ويذكر عبد العزيز القوصـي      . الدراسي كما يدركها المعلمون واألساتذة    
الهـروب  , أن هناك مصاحبات سلوكية للتأخر الدراسي مثل الغياب عن الدروس     

االنضـمام إلـى عصـابات      , الخروج على النظام    , شرود الذهن , من المدرسة 
 أن من عادات المتأخرين دراسيا       )1981 ( ووجد محمد جميل منصور   . تخريبية

, ي شؤون الحياة المختلفة كالنوم واألكل والدراسـة         عدم االنضباط ف  , السلوكية  
ويتميزون باإلهمال والكسـل    , وينتابهم الخوف والقلق والخجل ومشاعر الذنب       

والغيرة من التالميذ الـذين ينـالون       , وكره  المدرسة وانخفاض الدافع للدراسة       
ونسـمي  . ويعتدون على الضعفاء منهم   , درجات مرتفعة في التحصيل الدراسي      

 .ذه المظاهر السلوكية الالتوافقية بسمات التلميذ المتأخر دراسياه

اني   أما      من حيث أن مظاهر السلوك الالتوافقي متوسطة االرتباط         المستوى الث
فقد جاءت مظاهر السلوك الالتوافقي لدى كل مـن تالميـذ           , بالتأخر الدراسي   

 :مين واألساتذة كما يليحسب وجهة نظر المعل, وتلميذات المراحل التعليمية الثالث 
الغياب المتكرر عـن    , التعب السريع   , اإلكثار من أحالم اليقظة     , االنطواء  

التمرد على نظام المدرسة    , عدم طاعة المعلم    , الهروب من المدرسة    , الدراسة  
الكتابة والحفر على الطـاوالت والكراسـي وعلـى         , تحطيم المقاعد والنوافذ    , 

االعتداء بالضرب علـى    , التدخين  , ام بالجنس اآلخر    االهتم, جدران المدرسة   
, االعتداء بالضرب علـى الـزمالء       , التهكم والسخرية من اآلخرين     , الزمالء  

اسـتعمال  , الوشاية  , تحدي الكبار   , انتقاد اآلخرين   , الغيرة  , السلوك االنسحابي   
 .ءإتالف كتب وأدوات الزمال, الوقاحة وقلة األدب , الكلمات البذيئة 

   وهي من التصرفات التي يلجأ إليها التلميذ المتأخر دراسيا للهروب نفسيا أو            
فهو ينطوي ويحقق أهدافه ويشـبع    , واقعيا من وضعه الدراسي غير الصحيح       

ويتكرر غيابه عن حصص    , ويتعب بسرعة   , حاجاته من خالل أحالم اليقظة      
باسه وكالمه وسلوكه   ويعصي المعلم ويتمرد على نظام المدرسة في ل       . الدراسة

, ويهتم بتكوين عالقات مع الجـنس اآلخـر         , ويحطم الممتلكات المدرسية    , 
 .  ويسب ويشتم ويعتدي, ويدخن 

 1995وقد اتفقت هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة إيمان فـؤاد كاشـف              
التي وجدت بعض هذه المظاهر السلوكية الالتوافقية لدى المتأخرين دراسيا في           

الكتابة على الجدران وتكسير النوافذ وإتـالف كتـب         : مثل  ,  بمصر   دراستها
. الزمالء واستعمال الكلمات البذيئة والوقاحة والسخرية من اآلخرين والتدخين        

واتفقت نتائج هذه الدراسة كذلك مع نتائج دراسات كل من أمينة أحمد عثمـان              
 المظاهر  ونسمي هذه . 1981 وجميل محمد منصور     1984 وخالد الطحان    1988

بمظاهر هروب التلميذ المتأخر دراسـيا مـن وضـعه          , السلوكية الالتوافقية 
 .الدراسي المتردي

ا المستوى الثالث      من حيث أن مظاهر السـلوك الالتـوافقي ضـعيفة           أم
 وكـفقد جاءت مظاهر السل, االرتباط أو ليبس لها ارتباط بالتأخر الدراسي
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 الخاتمـــــة والتوصيــــــات .  6
 

   هناك اتفاق واختالف في درجة شـيوع بعـض المظـاهر السـلوكية             
فاالتفاق يعود إلى أن هنـاك فعـال        . الالتوافقية المرتبطة بالتأخر الدراسي   

, مظاهر سلوكية التوافقية مشتركة لدى جميع التالميذ المتأخرين دراسـيا           
تفقت مع نتائج دراسات أخرى في مجتمعـات        بدليل أن نتائج هذه الدراسة ا     

عـدم القيـام    : مثـل   , فالمظاهر السلوكية الالتوافقيـة الشـائعة       . أخرى
عدم االعتناء  , اللعب  , الكسل  , الغش في االمتحانات    , بالواجبات الدراسية   
, النشاط الحركـي الزائـد      , الخوف  , شرود االنتباه   , باألدوات المدرسية   

تعطيـل المعلـم عـن      , الكذب واالحتيال   , دراسة  الشغب داخل حجرة ال   
يبدو أنها تشكل إطارا سلوكيا عاما يتحـرك داخلـه المتـأخرون            . الدرس
 .دراسيا

فمـن الناحيـة    ,    أما االختالف فيعود إلى التباين في خصائص العينات         
فالذكور واإلناث يختلفون عن بعضهم في المشكالت التي        , األولى الجنس   

ي االستجابات وردود األفعال إزاء ما يعترضهم من فشل         يتعرضون لها وف  
ومن ناحية ثانية المرحلة التعليمية ويضاف إليها التفـاوت فـي           . وعقبات

السن خاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة اللتين تتميزان بسرعة النمـو           
ولهذا ليس غريبا أن نجد اختالفات واضـحة بـين العينـات فـي              . فيهما

 الالتوافقية التي يرى المعلمون واألساتذة أنهـا تـرتبط          المظاهر السلوكية 
 . بالتأخر الدراسي

 :يقدم الباحث التوصيات التالية , ووفقا للنتائج التي أسفر عنها البحث 
 ـ متابعة التالميذ المتأخرين دراسيا في إنجـاز واجبـاتهم الدراسـية     1

ء علـى آفـة     ألنه الخطوة األولى لقضـا    , بالتعاون بين األسرة والمدرسة     
 .التأخر الدراسي

 ـ اهتمام المعلمين واألساتذة بتوجيه انتباه التالميذ نحو ما يقدمونه مـن   2
وتقـديم دروس بكفـاءة     , وذلك باتباعهم طرق تـدريس شـيقة        , دروس  
 .ومهنية

 . ـ الحرص على تنظيم امتحانات جادة يسودها االنضباط ومنع الغش3
اعي في كل مدرسة ليساهم مع اجتم/  ـ ضرورة وجود أخصائي نفسي  4

األسرة والمدرسة في عالج المشكالت النفسية والتربوية التي يتعرض لها          
 .التالميذ وتكون سببا في فشلهم الدراسي

 ـ تنظيم ندوات إرشادية للتالميذ يعبرون فيها عن مشـاكلهم ويتلقـون    5
كما تكون هذه المشاكل محـل بحـث        , إرشادات بشأنها من ذوي الخبرة      

 .متابعة من قبل المدرسةو
 ـ ضرورة وضع نماذج بشرية للنجاح والتفوق مـن خـالل أنشـطة     6

دراسية موازية وإبراز أهمية االقتداء بهؤالء الناجحين المتفوقين في العلـم    
 . والمعرفة واالبتكارات

 ـ ضرورة التعاون بين األسرة والمدرسة في حل مشكالت المتـأخرين   7
وات لآلباء لتعريفهم بأحسن األساليب التربويـة       من خالل عقد ند   , دراسيا  

 .لرعاية أبنائهم وتوفير ظروف مالئمة للمذاكرة الجيدة
سواء ,  ـ ضرورة تكوين وإعداد المعلم واألستاذ بطرق فعالة ومستمرة  8

ألنه كثيرا ما يكون المعلم الجاهل ألصـول مهنتـه          , علميا أو بيداغوجيا    
اكل التي يقع فيها التالميذ الذين يعبـرون        وأساليبها الجيدة السبب في المش    
 .عن عدم رضاهم بالتأخر الدراسي

,  ـ ضرورة عالج ظاهرة التأخر الدراسي في بدايتها قبل أن تسـتفحل   9
, وإال توجيه التالميذ المتأخرون دراسيا إلى مستوى ونوع آخر من التعليم            

لمشاكل التـي   ألن بقاءهم في وسط غير المتأخرين دراسيا يثير كثيرا من ا          
 .تؤثر سلبا على المسار التعليمي لكل التالميذ وللمؤسسة التعليمية ككل

 دراسة ميدانيــة بمدينــة باتنة*

 المراجع
دراســـة مقارنـــة لـــبعض المشـــكالت ). 1994( إيمـــان فـــؤاد آاشـــف  .1

 مجلة آلية . المرتبطة بالتأخر الدراسي في البيئتين  المصرية والسعودية

, التـدخين , التمرد على نظام المدرسة   , الهتمام بالجنس اآلخر  ا:    الذكور   
إتالف الكتب وأدوات   , الخوف, االنطواء, التعب السريع , الوشاية, السرقة  
 .االعتداء بالضرب على الزمالء, الزمالء 

االعتداء علـى   , جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة      , التدخين  :    اإلناث  
 .انتقاد اآلخرين, القسوة في المعاملة العنف و, التالميذ الضعفاء 

 مناقشـــة نتائـــج الســــؤال الخامـــس .  5.3          
 أن المتأخرين دراسـيا فـي        )10(  الملحق رقم     )9(    يبين الجدول رقم    

 كانت المظاهر السلوكية الالتوافقيـة التـي        ) العينة الكلية    (العينات الثالثة   
عدم القيام بالواجبـات الدراسـية ،       : راسي هي   ارتبطت بقوة بالتأخر الد   
الكـذب  , عدم االعتناء بـاألدوات المدرسـية       , الكسل والخمول ، اللعب     

الغيابات المتكـررة ،    , شرود االنتباه   , الغش في االمتحانات    , واالحتيال  
 .الخوف ، االنطواء

لتعـب  ا, الوشـاية   :  كانت   ) من الجنسين    (   أما عينة المرحلة االبتدائية     
 .السريع

الوقاحـة وقلـة    :  كانـت     ) من الجنسين   (   أما عينة المرحلة المتوسطة   
 .التدخين, األدب 

النشـاط الحركـي    :  كانت   ) من الجنسين    (أما عينة المرحلة الثانوية     
الوقاحة , اإلكثار من أحالم اليقظة     , الشغب داخل حجرة الدراسة     , الزائد  

 .خراالهتمام بالجنس اآل, وقلة األدب 
   تبين هذه النتيجة أهم المظاهر السلوكية الالتوافقية المرتبطة بقوة باألخر          
الدراسي حسب وجهة نظر المعلمين واألساتذة لدى جميـع العينـات فـي             

وعند المرحلة االبتدائية جاءت الوشاية والتعـب       . المراحل التعليمية الثالث  
ن إلـى الكبـار     السريع وهذه من خصائص األطفال الصغار الذين ينقلـو        

ونتيجـة  , معلمين أو آباء كل ما يشاهدونه غير عادي أو مخالف للمألوف            
لصغرهم وضعفهم فهم يتعبون بسرعة نظرا لما يكابدونه من مجهـودات           

 .دراسية
فهـؤالء  ,    وجاءت الوقاحة وقلة األدب والتدخين في المرحلة المتوسطة         

ن فـي الـتخلص مـن       التالميذ يكونون على أبواب المراهقة أين يشرعو      
وهم يرون أن اتباع السـلوك      , الطفولة وضعفها والئها لألسرة والمدرسة      

غير الالئق أدبيا والتدخين مظهر من مظاهر القوة واالستقالل والـتخلص           
 .من حكم اآلخرين

   وفي المرحلة الثانوية وهي مرحلة البلوغ والمراهقة بخصائصها البارزة         
الحركي الزائد والشغب والتمـرد والتأكيـد       في سلوك األفراد مثل النشاط      

والرد بالمثل علـى الكبـار      , على االستقالل واالنخراط في أحالم اليقظة       
واالهتمـام بـأفراد الجـنس      , أثناء انتقادهم على سلوكهم الدراسي خاصة       

 .  اآلخر نظرا لنضجهم جنسيا وبدنيا
 الثالثـة  أن أفـراد العينـات      )11 (  الملحق رقم   )10( ويبين الجدول   

 يشتركون في المظاهر السلوكية الالتوافقية اآلتيـة التـي           ) العينة الكلية  (
, تمزيق مالبس الزمالء    : ترتبط قليال أو ال ترتبط بالتأخر الدراسي وهي         

, جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة      , تكوين جماعة أشرار داخل المدرسة      
الكتابـة  , جـدران المدرسـة     الكتابة والحفر على    , التسلط على اآلخرين    

 .الغيرة, والحفر على جدران المدرسة 
االعتماد بالجنس  :  كانت   ) من الجنسين     (   وعند عينة المرحلة االبتدائية   

 .التدخين, تحدي الكبار , السرقة , التمرد على نظام المدرسة , اآلخر 
 ,الوشـاية   :  كانـت    ) من الجنسـين     (   وعند عينة المرحلة المتوسطة     

 .التعب السريع, الحساسية الزائدة 
الخوف , االنطواء  :  كانت   ) من الجنسين    (   وعند عينة المرحلة الثانوية     

 .االعتداء بالضرب على الزمالء, إتالف الكتب وأدوات الزمالء , 
ال يـرون   ,    إن المعلمين واألساتذة بمدارس ومتوسطات وثانويات باتنة        

 أي  11 الملحق رقـم     10فقية في الجدول رقم     في المظاهر السلوكية الالتوا   
 .ارتباط لها بالتأخر الدراسي لدى التالميذ الذين يدرسونهم
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مشكالت تالميذ المدرسة االبتدائية  ). 1980( محمد جميل منصور  .8
ابع مجلة آلية التربية جامعةعين شمس ـ القاهرة العدد الر. بمكة المكرمة
 السنة الرابعة

بعض العوامل المرتبطة بالتأخر  ). 1981( محمود عبد الحليم منسي  .9
بحوث في السلوك . الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية باالسكندرية

 .أحمد عبد الخالق المجلد األول دار المعارف: والشخصية تحرير 
لدى أسباب التأخر الدراسي  ). 1997(  نظمي عودة أبو مصطفى  .10

تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية التابعة لوآالة الغوث الدولية في 
المؤتمر الدولي الرابع لمرآز . محافظة غزة آما يدرآها المعلمون والمعلمات

اإلرشاد النفسي والمجال التربوي " اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس 
 . ديسمبر4 ـ 2" 
الصحة النفسية  ). 1986( آمال إبراهيم مرسي , محمد عودة محمد  .11

 .دارالقلم ـ الكويت الطبعة الثانية. في ضوء علم النفس واإلسالم
التأخر  ). 1974( حامد عبد السالم زهران , هدى عبد الحميد برادة  .12

عالم الكتب ـ . دراسة آلينيكية ألسبابه في البيئة المصرية: الدراسي 
 .القاهرة

عزيز حنا داود : ترجمة . هالتأخر الدراسي وعالج. فيذرستون. ب.  و .13
 .مكتبة األنجلو المصرية ) 1961( عطية محمود هنا : وتقديم . وآخرون

 

 .21التربية بالزقازيق الجزء األول مايو عدد  
دراسة مسحية للمظاهر السلوآية  ). 1995( إيمان فؤاد آاشف  .2

مجلة علم النفس تصدر عن الهيئة المصرية . المرتبطة بالتأخر الدراسي
 .36امة للكتاب ديسمبر عدد الع

دراسة الخلفية االجتماعية والثقافية  ). 1984( خالد الطحان  .3
مجلة نصف , المجلة العربية للبحوث التربوية . والنفسية للمتأخرين دراسيا

 .المجلد الرابع العدد الثاني شهر يوليو, سنوية 
تفوقين مفهوم الذات لدى األطفال الم ). 1996( صالح الدين أبو ناهية  .4

المؤتمر الدولي . والمتأخرين دراسيا في المرحلة اإلعدادية في قطاع غزة
الثالث لمرآز اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس المجلد الثاني 

 .ديسمبر
مكتبة النهضة . أسس الصحة النفسية ). 1975( عبد العزيز القوصي  .5

 .المصرية الطبعة الخامسة
ولوجية لمشكالت تالميذ رؤية سيك ). 1995(  علي محمد الديب  .6

مجلة علم . المرحلة االبتدائية واإلعدادية وعالقتهابالتحصيل الدراسي
 .36النفس تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ديسمبر عدد 

الكتاب . قراءات في مشكالت الطفولة ). 1981( محمد جميل منصور  .7
  .الجامعي تهامة جدة الطبعة األولى

   
   

 ــــقالمــالحـ
   
   

   1ملحـــــــق رقــــم 
 استبيــان المظاهــر السلوآيـــة الالتوافقيــــة لــدى التالميــــذ المتأخريــــن دراسيــــا

: ...............عمر التلميذ ............. جنس التلميذ : ....................... المرحلة التعليمية   

. 

      تعليمات : يتصف التالميذ المتأخرون دراسيا بمظاهر سلوآية تميزهم عن التالميذ العاديين. وتوجد المظاهر السلوآية في القائمة التالية. 
والمطلوب منك أن تقرأها جيدا ثم تضع عالمة × بين القوسين أمام بعض المظاهر السلوآية الذي تالحظها على التلميذ المتأخر دراسيا , وترى أنها 

.الميذ العاديين أآثر من المظاهر السلوآية األخرىتميزه عن الت

 

 ( ..... ). ـ االعتداء على الضعفاء من التالميذ 22

 ( ..... ). ـ االهتمام بالجنس اآلخر 23

 ( ..... ). ـ التهكم والسخرية من اآلخرين 24

 ( ..... ). ـ تكوين جماعة أشرار في المدرسة 25

 .( ..... ) ـ الحساسية الزائدة 26

 ( ..... ). ـ التسلط على اآلخرين 27

 ( ..... ). ـ التدخين 28

 ( ..... ). ـ تمزيق مالبس زمالئه 29

 ( ..... ). ـ النشاط الحرآي الزائد 30

 ( ..... ). ـ انتقاد اآلخرين 31

 ( ..... ). ـ الشغب داخل حجرة الدراسة 32

 ( ..... ). ـ شرود االنتباه 33

 .. ).( ... ـ تحدي الكبار 34

 ( ..... ). ـ السرقة 35

 ( ..... ).  ـ العنف والقسوة في المعاملة 36

 ( ..... ). ـ جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة 37

 ( ..... ). ـ الغيابات المتكررة عن الدراسة 38

 ( ..... ). ـ التمرد على النظام المعمول به في المدرسة 39

 ..... ).(  ـ عدم االعتناء باألدوات المدرسية 40

 ( ..... ). ـ السلوك االنسحابي 41

 ( ..... ). ـ التعب السريع 42

 

 ( ..... ). ـ الهروب من المدرسة 1 

 ( ..... ). ـ الغش في االمتحانات 2

 ( ..... ). ـ الكسل والخمول 3

 ( ..... ). ـ اللعب 4

 ( ..... ). ـ تعطيل المعلم عن الدرس 5

 .( ..... ) ـ عدم طاعة المعلم 6

 ( ..... ). ـ إتالف الكتب وأدوات زمالئه 7

 ( ..... ). ـ الكتابة والحفر على الكراسي والطاوالت 8

 ( ..... ). ـ عدم القيام بالواجبات الدراسية 9

 ( ..... ). ـ الكذب واالحتيال 10

 ( ..... ). ـ اإلآثار من أحالم اليقظة 11

 . ).( .... ـ الكتابة والحفر على جدران المدرسة 12

 ( ..... ). ـ الخوف 13

 ( ..... ). ـ استعمال الكلمات البذيئة 14

 ( ..... ). ـ تحطيم المقاعد والنوافذ 15

 ( ..... ). ـ االعتداء بالضرب على زمالئه 16

 ( ..... ). ـ الوقاحة وقلة األدب 17

 ( ..... ).  ـ الغيرة 18

 ( ..... ). ـ االنطواء وتجنب اآلخرين 19

 ( ..... ).ر ممتلكات المدرسة  ـ تكسي20

 ( ..... ). ـ الوشاية 21
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 2ملحـــــــق رقــــم 
 يبيـــن ترتيـــب مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي المرتبطـــة بالتأخـــر الدراســي لدى تالميـــذ التعليـــم االبتدائـــي : 1الجــدول رقــم 

 

 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي
 21 21.92 16 الوقاحة وقلة األدب

 22 20.55 15 الغيرة
 22 20.55 15 التسلط على اآلخرين
 22 20.55 15 االنطواء وتجنب اآلخرين

 23 19.18 14 التهكم والسخرية من اآلخرين
 23 19.18 14 العنف والقسوة في المعاملة

 24 17.81 13  والحفر على  الكراسي والطاوالتالكتابة
 24 17.81 13 انتقاد اآلخرين

 25 13.69 10 الكتابة والحفر على جدران المدرسة
 25 13.69 10 الزائدة الحساسية

 25 13.69 10 السلوك االنسحابي
 26 12.33 9 السرقة
 27 10.96 8 التدخين

 28 9.59 7 التمرد على نظام المدرسة
 29 8.22 6 تمام بالجنس اآلخرااله

 29 8.22 6 تحدي الكبار
 29 8.22 6 جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة
 30 6.85 5 تكوين جماعة أشرار في المدرسة

 31 5.48 4 تمزيق مالبس الزمالء
 32 2.74 2 تكسير ممتلكات المدرسة
  33 1.37 1 تحطيم المقاعد والنوافذ

  
 رتبتها % تكرارها وافقـــيمظاهـــر السلــوك الالت

 1 87.67 64 عدم القيام بالواجبات الدراسية
 2 82.19 60 الكسل والخمول 

 3 79.45 58 اللعب
 4 76.71 56 عدم االعتناء باألدوات المدرسية

 5 75.34 55 شرود االنتباه
 6 54.79 40 الخوف

 7 52.05 38 الكذب واالحتيال
 8 47.94 35 الغش في االمتحانات 

 9 43.83 32 الوشاية
 10 42.46 31 الغيابات المتكررة عن المدرسة

 11 38.35 28 استعمال الكلمات البذيئة
 12 34.25 25 الهروب من المدرسة

 13 32.88 24 تعطيل المعلم عن الدرس
 13 32.88 24 االعتداء على التالميذ الضعفاء

 14 31.15 23 اإلآثار من أحالم اليقظة
 15 30.14 22 اء بالضرب على الزمالءاالعتد

 16 28.77 21 التعب السريع
 17 27.40 20 عدم طاعة المعلم

 18 26.03 19 إتالف آتب وأدوات الزمالء
 19 24.66 18 النشاط الحرآي الزائد

  20 23.29 17 الشغب داخل حجرة الدراسة
 

 3ملحـــــــق رقــــم 
رتيـــب مظاهــر السلــوك الالتوافقـــي المرتبطــة بالتأخـــر الدراســي لدى تلمـيـذات التعليــم االبتدائـــييبيـــن ت:    2الجــدول رقــم 

 
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 15 13.51 5 الشغب داخل حجرة الدراسة
 15 13.51 5 التمرد على نظام المدرسة

 16 10.81 4 الوقاحة وقلة األدب
 16 10.81 4 السرقة

 16 10.81 4 السلوك االنسحابي
 17 8.11 3 االهتمام بالجنس اآلخر

 17 8.11 3 انتقاد اآلخرين
 18 5.41 2 الكتابة والحفر على  الكراسي والطاوالت

 18 5.41 2 االعتداء بالضرب على الزمالء
 18 5.41 2 التهكم والسخرية من اآلخرين

 18 5.41 2 ينالتسلط على اآلخر
 18 5.41 2 العنف والقسوة في المعاملة

 19 2.70 1 الكتابة والحفر على جدران المدرسة
 19 2.70 1 االعتداء على التالميذ الضعفاء

 19 2.70 1 جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة
 20 00 0 تحطيم المقاعد والنوافذ

 20 00 0 تكسير ممتلكات المدرسة
 20 00 0  في المدرسةتكوين جماعة أشرار

 20 00 0 التدخين
 20 00 0 تمزيق مالبس الزمالء

  20 00 0 تحدي الكبار

  
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 1 86.49 32 عدم القيام بالواجبات الدراسية
 2 83.78 31 الخوف

 3 81.08 30 الكسل والخمول
 4 78.38 29 شرود االنتباه

 5 72.97 27  االعتناء باألدوات المدرسيةعدم
 6 59.46 22 اللعب

 7 56.75 21 االنطواء وتجنب اآلخرين
 8 45.95 17 الكذب واالحتيال
 8 45.95 17 التعب السريع

 9 40.45 15 الغش في االمتحانات
 9 40.45 15 الوشاية

 10 35.13 13 الحساسية الزائدة
 11 32.43 12 الغيابات المتكررة عن الدراسة

 11 32.43 12 الغيرة
 12 27.03 10 اإلآثار من أحالم اليقظة
 13 21.62 8 تعطيل المعلم عن الدرس

 13 21.62 8 عدم طاعة المعلم
 14 18.92 7 الهروب من المدرسة
 14 18.92 7 النشاط الحرآي الزائد

 15 13.51 5 إتالف آتب وأدوات الزمالء
  15 13.51 5 استعمال الكلمات البذيئة
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 4ملحـــــــق رقــــم 
 يبيـــن ترتيـــب مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي المرتبطـــة بالتأخـــر الدراســي لدى تالميــذ التعليـــم المتوســط : 3الجــدول رقــم 

 
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 19 32.89 25 الغيابات المتكررة عن الدراسة
 19 32.89 25 االعتداء بالضرب على الزمالء

 20 31.58 24 الهروب من  المدرسة
 21 28.95 22 التهكم والسخرية من اآلخرين
 21 26.32 20 العنف والقسوة في المعاملة

 22 25 19 الخوف
 23 22.37 17 انتقاد اآلخرين
 24 21.05 16  ممنوعة إلى المدرسةجلب أشياء

 24 21.05 16 التمرد على نظام المدرسة
 24 21.05 16 تحدي الكبار

 25 19.74 15 االنطواء وتجنب اآلخرين
 26 17.11 13 تكوين جماعة أشرار في المدرسة

 27 15.79 12 التعب السريع
 28 14.47 11 الحساسية الزائدة

 28 14.47 11 التسلط على اآلخرين
 28 14.47 11 السرقة

 28 14.47 11 السلوك االنسحابي
 29 11.84 9 تكسير ممتلكات المدرسة

 30 10.53 8 الوشاية
 31 7.89 6 تمزيق مالبس الزمالء

  32 6.58 5 الغيرة

  
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 1 96.05 73 عدم القيام بالواجبات المدرسية
 2 92.11 70 سل والخمولالك

 3 90.87 69 الكذب واالحتيال
 4 86.84 66 الغش في االمتحانات

 5 81.58 62 تعطيل المعلم عن الدرس
 6 78.95 60 اللعب

 7 76.32 58 الشغب داخل حجرة الدراسة
 8 67.11 51 عدم االعتناء باألدوات الدراسية

 9 65.79 50 الوقاحة وقلة األدب
 10 60.53 46 التدخين

 11 55.26 42 الكتاية والحفر على الطاوالت والكراسي
 12 52.63 40 استعمال الكلمات البذيئة

 13 51.32 39 شرود االنتباه
 13 51.32 39 إتالف آتب وأدوات الزمالء
 14 50 38 اإلآثار من أحالم اليقظة

 15 46.05 35 عدم طاعة المعلم
 16 39.47 30 النشاط الحرآي الزائد

 16 39.47 30 الكتابة والحفر على جدران المدرسة
 17 38.16 29 تحطيم المقاعد والنوافذ

 18 35.53 27 االعتداء على الضعفاء من التالميذ
  19 32.89 25 االهتمام بالجنس اآلخر

   

 5ملحـــــــق رقــــم 
 قـــي المرتبطـــة بالتأخـــر الدراســي لدى تلمـيـذات التعليـــم المتوســطيبيـــن ترتيـــب مظاهـــر السلــوك الالتواف : 4الجــدول رقــم 

 
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 18 11.43 4 الوشاية
 18 11.43 4 التهكم والسخرية من اآلخرين

 18 11.43 4 تحدي الكبار
 18 11.43 4 السلوك االنسحابي
 19 8.57 3  الزمالءإتالف الكتب وأدوات

 19 8.57 3 تحطيم المقاعد والنوافذ
 19 8.57 3 االعتداء على الضعفاء من التالميذ

 19 8.57 3 العنف والقسوة في المعاملة
 20 5.71 2 الكتابة والحفر على جدران  المدرسة

 20 5.71 2 االعتداء بالضرب على الزمالء
 20 5.71 2 الغيرة

 20 5.71 2 سةتكسير ممتلكات المدر
 20 5.71 2 الحساسية الزائدة

 20 5.71 2 التسلط على اآلخرين
 20 5.71 2 السرقة

 20 5.71 2 التمرد على نظام المدرسة
 21 2.86 1 تكوين جماعة أشرار في المدرسة

 21 2.86 1 التدخين
 21 2.86 1 تمزيق مالبس الزمالء

 21 2.86 1 انتقاد اآلخرين
  22 00 00 ة إلى المدرسةجلب أشياء ممنوع

  
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 1 91.43 32 عدم القيام بالواجبات المدرسية
 2 85.71 30 الكسل والخمول 

 3 77.14 27 الغش في االمتحانات
 4 65.71 23 اللعب

 4 65.71 23 شرود االنتباه
 5 62.86 22 عدم االعتناء باألدوات المدرسية

 6 57.14 20 الخوف
 7 51.43 18 تعطيل المعلم عن الدرس

 8 48.57 17 الكذب واالحتيال
 9 40 14 االنطواء وتجنب اآلخرين
 10 37.14 13 االهتمام بالجنس اآلخر

 11 34.29 12 الشغب داخل حجرة الدراسة
 11 34.29 12 الغيابات المتكررة عن الدراسة

 12 31.43 11 ةاإلآثار من أحالم اليقظ
 13 28.57 10 الهروب من المدرسة

 14 25.71 9 الكتابة والحفر على الكراسي والطاوالت
 14 25.71 9 استعمال الكلمات البذيئة
 15 22.86 8 النشاط الحرآي الزائد

 16 17.14 6 عدم طاعة المعلم 
 17 14.29 5 التعب السريع

  18 11.43 4 الوقاحة وقلة األدب
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 6ملحـــــــق رقــــم 
 يبيـــن ترتيـــب مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي المرتبطـــة بالتأخـــر الدراســي لدى تالميــذ التعليـــم الثانـــوي : 5الجــدول رقــم 

 
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 18 31.18 29 التدخين
 19 27.96 26 تكسير ممتلكات المدرسة

 19 27.96 26 تحدي الكبار
 20 26.88 25 تحطيم المقاعد والنوافذ

 21 24.73 23 التعب السريع
 21 23.65 22 العنف والقسوة في المعاملة

 22 22.58 21 الحساسية الزائدة
 23 20.43 19 انتقاد اآلخرين

 24 19.35 18 رسةجلب أشياء ممنوعة إلى المد
 25 18.28 17 االعتداء على التالميذ الضعفاء
 25 18.28 17 االعتداء بالضرب على الزمالء

 26 17.20 16 الوشاية
 26 17.20 16 تكوين جماعة أشرار في المدرسة

 26 17.20 16 التسلط على اآلخرين
 27 16.13 15 إتالف آتب وأدوات الزمالء

 28 13.98 13 الخوف
 28 13.98 13 يرةالغ

 29 12.90 12 االنطواء وتجنب اآلخرين
 30 11.83 11 السلوك االنسحابي

 31 9.68 9 السرقة
  32 7.53 7 تمزيق مالبس الزمالء

  
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 1 76.34 71 عدم القيام بالواجبات الدراسية
 2 68.82 64 الغش في االمتحانات
 3 67.74 63 النشاط الحرآي الزائد

 4 63.44 59 الكسل والخمول
 5 62.36 58 الشغب داخل حجرة الدراسة

 6 61.29 57 عدم االعتناء باألدوات المدرسية
 7 54.84 51 اللعب

 8 52.69 49 الكتابة والحفر على الكراسي والطاوالت
 9 51.61 48 تعطيل المعلم عن الدرس

 10 49.46 46 دبالوقاحة وقلة األ
 11 45.16 42 الكذب واالحتيال
 12 44.08 41 شرود االنتباه

 13 41.94 39 استعمال الكلمات البذيئة
 14 40.86 38 االهتمام بالجنس اآلخر

 14 40.86 38 التهكم والسخرية من اآلخرين
 14 40.86 38 الهروب من المدرسة
 14 40.86 38 عدم طاعة المعلم

 15 39.78 37 نظام المدرسةالتمرد على 
 16 38.71 36 الغيابات المتكررة عن الدراسة

 17 33.33 31 اإلآثار من أحالم اليقظة
  18 31.18 29 الكتابة والحفر على جدران المدرسة

   

 7ملحـــــــق رقــــم 
 ــة بالتأخـــر الدراســي لدى تلميـــذات التعليـــم الثانـــوييبيـــن ترتيـــب مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي المرتبطـ : 6الجــدول رقــم 

 
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي
 9 45.94 17 التمرد على نظام المدرسة

 10 43.24 16 انتقاد اآلخرين
 10 43.24 16 التعب السريع

 11 40.45 15 الخوف
 11 40.45 15 الوشاية

 11 40.45 15 تحدي الكبار
 11 40.45 15 الغيابات المتكررة عن الدراسة

 12 35.14 13 الكتابة والحفر على جدران المدرسة
 12 35.14 13 إتالف آتب وأدوات الزمالء

 13 21.62 8 جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة 
 14 16.22 6 العنف والقسوة في المعاملة 

 15 10.81 4 تكسير ممتلكات المدرسة 
 16 8.11 3 لكتابة والحفر على الكراسي والطاوالتا

 16 8.11 3 تحطيم المقاعد والنوافذ
 16 8.11 3 االعتداء بالضرب على الزمالء
 16 8.11 3 االعتداء على التالميذ الضعفاء

 16 8.11 3 تكوين جماعة أشرار في المدرسة
 16 8.11 3 التسلط على اآلخرين

 17 2.70 1 السرقة
 18 00 00 التدخين

  18 00 00 تمزيق مالبس الزمالء

  
 رتبتها % تكرارها مظاهـــر السلــوك الالتوافقـــي

 1 75.68 28 عدم القيام بالواجبات الدراسية
 2 72.97 27 الكسل والخمول

 3 64.86 24 الغش في االمتحانات
 3 64.86 24 الشغب داخل حجرة الدراسة

 4 59.46 22 اللعب
 4 59.46 22 تباهشرود االن

 5 54.05 20 اإلآثار من أحالم اليقظة
 5 54.05 20 تعطيل المعلم عن الدرس

 5 54.05 20 الوقاحة وقلة األدب
 5 54.05 20 االهتمام بالجنس اآلخر

 5 54.05 20 عدم االعتناء باألدوات المدرسية
 6 51.35 19 الكذب واالحتيال

 6 51.35 19 الهروب من المدرسة
 6 51.35 19 هكم والسخرية من اآلخرينالت

 6 51.35 19 النشاط الحرآي الزائد
 7 48.65 18 االنطواء وتجنب اآلخرين
 7 48.65 18 السلوك االنسحابي
 9 45.94 17 عدم طاعة المعلم

 9 45.94 17 استعمال الكلمات البذيئة
 9 45.94 17 الغيرة

  9 45.94 17 الحساسية الزائدة
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 8ملحـــــــق رقــــم 
ـة:   7الجــدول رقــم    ـور وعينـ ـة الذآـ ـن عينـ ل م ـدى آ ـي لـ ـر الدراسـ ـا بالتأخـ ـر ارتباط ـي األآثـ ـوك الالتوافقـ ـر السلـ ين مظاه يب

ـن           + وتشيــر العالمــة   . اإلنــاث د الجنسيـ ـر عن ـر يتوفــ ـة    إلــى أن المظهــ ـر عالمــ ـد* وتشيــ ـدى أحـ ـد لـ ـر يوجـ ـى أن  المظهـ إلــ
   الجنسيــــن وال يتوفـــر لــــدى الجنـــس اآلخـــــر

 

 اإلنــــاث الذآـــور
 + ـ تعطيل المعلم عن الدرس 9

  ـ الشغب داخل حجرة  10
 +   الدراسة 

 +  ـ الوقاحة وقلة األدب 11
 *  ـ التدخين12
 *الحرآي الزائد ـ النشاط 13
 *   ـ الوشاية14
 * ـ الغيابات المتكررة15

  

 +   ـ تعطيل المعلم عن الدرس 9
  ـ الشغب داخل حجرة   10

 +  الدراسة 
 *  ـ اإلآثار من أحالم اليقظة11
 + ـ الوقاحة وقلة األدب 12
 * ـ االهتمام بالجنس اآلخر13
 *  ـ االنطواء14
 * ـ التعب السريع15
   

 

 
 

 اإلنــــاث ـورالذآــ
 +  ـ عدم القيام  بالواجبات الدراسية 1
 + ـ الكسل 2
 +  ـ اللعب 3
 +   ـ عدم االعتناء باألدوات المدرسية 4
 + ـ شرود االنتباه 5
 + ـ الخوف 6
 +  ـ الكذب واالحتيال 7
 + ـ الغش في االمتحانات 8
 

 +   ـ عدم القيام بالواجبات الدراسية 1
 + ـ الخوف 2
 +  سل  ـ الك3
 +    ـ شرود االنتباه 4
 +  ـ عدم االعتناء باألدوات المدرسية 5
 + ـ اللعب 6
 + ـ الكذب واالحتيال 7
 +   ـ الغش في االمتحانات 8

 
 

  

 9ملحـــــــق رقــــم 
ـط بالتأخـ                 :  8الجــدول رقــم    ـا أو ال ترتبـ ـل ارتباط ـي األقـ ـوك الالتوافقـ ـر السلــ ـن مظاهــ ـةيبيـ ـن عينـ ل مـ ـدى آ ـي لـ ـر الدراســ ـ

ـاث     ـة اإلنـ ـة     . الذآــور وعينـ ـر العالمـ ـة                + وتشيــ ـر عالمــ ـن وتشيـ ـد الجنسيــ ـر عنــ ـر يتوفــ ـى أن المظهـ ـر* إلـ ـى أن المظهـ إلــ
 يوجـــد لـــدى أحـــد الجنسيـــن وال يتوفـــر لــدى الجنـــس اآلخـــر  

 

 ـــاثاإلنـ الذآـــور
 + ـ الغيرة 11
 *  ـ الوشاية12
 +  ـ التسلط على اآلخرين 13
 +  ـ الحساسية الزائدة 14
 *  ـ التعب السريع15
 *  ـ االنطواء16
 *  ـ الخوف17
 * ـ إتالف الكتب وأدوات الزمالء18
 * ـ االعتداء بالضرب على الزمالء19
 

ـ الكتابة والحفر على جدران المدرسة 9  + 
ـ العنف و10  * القسوة في المعاملة 
ـ انتقاد اآلخرين11   * 
ـ الغيرة 12  + 
ـ الحساسية الزائدة 13  + 
ـ التسلط على اآلخرين 14  + 

 

 
 

 اإلنــــاث الذآـــور
 +  ـ تحطيم المقاعد والنوافذ 1
 +  ـ  تكسير ممتلكات المدرسة 2
 +  ـ  تمزيق مالبس الزمالء 3
+  ـ تكوين جماعة أشرار في المدرسة 4
 + ـ تحدي الكبار 5
 *  ـ االهتمام بالجنس اآلخر6
 *  ـ التمرد على نظام المدرسة7
 *  ـ التدخين8
 *  ـ السرقة9

ـ الكتابة والحفر على جدران المدرسة10  + 

 + ـ تحدي الكبار 1
 +  ـ تمزيق مالبس الزمالء 2
 *  ـ التدخين3
 + ـ تكوين جماعة أشرار في المدرسة 4
 + لمدرسة  ـ تكسير ممتلكات ا5
 + ـ تحطيم المقاعد والنوافذ 6
 *  ـ جلب أشياء ممنوعة إلى المدرسة7
 *  ـ االعتداء على التالميذ الضعفاء8
 

 
 

 10ملحـــــــق رقــــم 
ـة يبيــن مظاهــر السلـــوك الالتوافقـــي األآثـــر ارتباطـا بالتأخــر الدراســـي لـدى آل مرحلـــ  :  9الجــدول رقــم    ـر. ة تعليميــ وتشيــ

ـة  ـة          + العالمــ ـر عالمــ ـن،  وتشيــ ـد مرحلتيــ ـة أو عنـ ـم الثالثـــ ـل التعليــ د مراحـ ـتر عن ـر يتوفــ ـى أن المظهـــ ـى أن* إلـــ إلـ
 المظهـــر يوجــد لـــدى إحــدى المراحــــل فقـــط

 

 الثانوية المتوسطة االبتدائية
ـ شرود االنتباه 7  + 
ـ الغياب المتكرر 8  + 
ـ الخوف 9  + 

ـ االنطواء 10  + 
ـ الوشاية11  * 
ـ التعب السريع12  * 

ـ شرود االنتباه 7  + 
ـ الغيابات المتكررة8  + 
ـ الخوف 9  + 

ـ االنطواء 10  + 
ـ تعطيل المعلم عن 11  

 +الدرس 
ـ الوقاحة وقلة األدب10  * 
ـ التدخين11  * 
 

 + ـ تعطيل المعلم عن الدرس 7
ـ ا8  *لنشاط الحرآي الزائد 
ـ الشغب داخل حجرة 9  

 *الدراسة
ـ اإلآثار من أحالم اليقظة10  * 
ـ الوقاحة وقلة األدب11  * 
ـ االهتمام بالجنس اآلخر12  * 

 

 
 

 الثانوية المتوسطة االبتدائية
ـ عدم القيام بالواجبات 1  

 +الدراسية 
ـ الكسل والخمول 2  + 
ـ اللعب 3  + 
ـ عدم االعتناء باأل4 دوات  

 +المدرسية 
ـ الكذب واالحتيال 5  + 
ـ الغش في االمتحانات 6  + 

ـ عدم القيام بالواجبات 1  
 +الدراسية 

ـ الكسل والخمول 2  + 
ـ اللعب 3  + 
ـ عدم االعتناء باألدوات 4  

 +المدرسية 
ـ الكذب واالحتيال 5  + 
ـ الغش في االمتحانات6  + 

ـ عدم القيام بالواجبات 1  
 +الدراسية 

ـ ال2  +كسل والخمول  
ـ اللعب 3  + 
ـ عدم االعتناء باألدوات 4  

 +المدرسية 
ـ الكذب واالحتيال 5  + 
ـ الغش في االمتحانات 6  + 
  

   

 11ملحـــــــق رقــــم 
ـم  ـدول رقـ ـل مرحل    :  10الجـ ـدى آـ ـي لـ ـر الدراسـ ـا بالتأخــ ـل ارتباطـ ـي األقـ ـوك الالتوافقــ ـر السلـ ـن مظاهــ ـةيبيــ ـة تعليميــ .ــ

ـة     ـة                         + وتشيـــر العالمــ ـر عالمـ ـن، وتشيـ ـد مرحلتيـ ـة أو عنـ ـم الثالثـ ـل التعليـ ـد مراحـ ـر عنــ ـر يتوفـ ـى أن المظهـــ ـى أن* إلــ إلـ
 المظهـــر يوجــد لــدى إحـــدى المراحـــل فقـــط

 

 الثانوية المتوسطة االبتدائية
ـ االهتمام بالجنس 5  

 *راآلخ
ـ التمرد على نظام 6  

 *المدرسة
ـ السرقة7  * 
ـ تحدي الكبار8  * 
ـ التدخين9  * 

ـ الكتابة والحفر على 5  
 +جدران المدرسة 

ـ الغيرة 6  + 
ـ الوشاية7  * 
ـ الحساسية الزائدة8  * 
ـ التعب السريع9  * 

ـ الكتابة والحفر على جدران 5  
 +المدرسة 

ـ الغيرة 6  + 
ـ االنطواء7  * 
ـ الخوف8  * 
ـ إتالف آتب وأدوات الزمالء9  * 

ـ االعتداء بالضرب10  *  

 
 

 الثانوية المتوسطة االبتدائية
ـ تمزيق مالبس الزمالء 1  + 
ـ تكوين جماعة أشرار 2  

 +داخل المدرسة 
ـ جلب أشياء ممنوعة إلى 3  

 +المدرسة 
ـ التسلط على اآلخرين 4  + 
 

ـ تمزيق مالبس الزمالء 1  + 
ـ تكوين جماعة أشرا2 ر  

 +داخل المدرسة 
ـ جلب أشياء ممنوعة إلى 3  

 +المدرسة 
ـ التسلط على اآلخرين 4  + 
  

ـ تمزيق مالبس الزمالء 1  + 
ـ تكوين جماعة أشرار 2  

 +داخل المدرسة 
ـ جلب أشياء ممنوعة إلى 3  

 +المدرسة 
ـ التسلط على اآلخرين 4  + 
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