
 

 

التعثز الدراسٌ وسبل 

 هعالجته 
         

 اعداد : 

 ا.د اٍاد سعدً حوَد  

 ا.م. د سوسن حوَد فَصل

 الست لَلي قَس صالح 

   
هالحظة : سَتن توسٍع البزناهج علي 

هسؤولٌ االرشاد فٌ كلَتنا وهتابعة تنفَذ 

 هذا البزناهج .

 

البزناهج االرشادً لوعالجة التعثز 

 الدراسٌ لدى طلبة كلَة العلوم 

 

 
 الوصدر : هوقع االنتزنَت 

 المقدمة :

ٌعتبر التعثر  الدراسً من اصعب المشكالت التً تواجه النظام 
التعلٌمً فً أي مؤسسه علمٌة, وعلٌه اصبح االهتمام منصبا على 
التعرف على األسباب والعوامل التً تسبب مشكله التعثر الدراسً 

لدى الطلبة وعلٌه كان لزاما على وحدة االرشاد وضع برنامج 
ارشادي للطلبة المتعرٌن . وتمثل الخطوات التألٌه الٌه لتطبٌق هذا 

 البرنامج :

تقدٌم برامج ارشادٌه متنوعه للطلبة المتعثرٌن دراسٌا  تساعدهم  -1
 على التكٌف الدراسً .

التعرف على األسباب والظروف  التً أدت الى التعثر الدراسً  -2
 للطالب .

التعرف على العوامل التً تودي الى تدنً مستوى التحصٌل -3
الدراسً لدٌهم مثل الغٌاب المتكرر  الحضور متأخر عن موعد 
المحاضرات , الغش فً االمتحانات ,عدم تنظٌم الوقت , عدم 

التركٌز اثناء شرح األستاذ, عدم استذكار الدروس اوالً بأول , عدم 
 قٌام الطالب بعمل الواجبات المكلف بها .

 ضعف عالقة الطالب باألستاذ الجامعً    -4

التعرف على المهارات الدراسٌة الالزمة لكل طالب والتً  -5
تساعد على زٌادة التحصٌل الدراسً , مثل إدارة تنظٌم الوقت , 
التدرٌب على مهارات اإلجابة على أسئلة االمتحانات ومهارات 

 تحسٌن الذاكرة .

 متابعة أداء الطلبة المتعثرٌن دراسٌاً  -6

استخدام بعض األسالٌب االرشادٌة فً التعامل مع الطلبة   -7
 المتعثرٌن دراسٌاً لرفع مستوى التحصٌل الدراسً .

 



عٍ طسٌك ثُبء أفكبز  -االرشاد الوعزفٌ  : -

إٌجبثٍخ عٍ أًٍْخ انزعهٍى ٔدٔزِ فً رمدو انفسد 

 ٔانًجزًع .

عٍ طسٌك رشكٍم   -االرشاد السلوكٌ : -2

االسزجبثخ انًالئًخ نزعهٍى يٓبزح يعٍُّ رسبعد 

عهى انزفٕق اندزاسً يثم رحدٌد َمبط انضعف 

فً احد انًمسزاد اندزاسٍخ ثى َجدأ فً رعهٍى 

انًٓبزاد انالشو نزعهٍى انًبدح حزى رصم انى 

 انٓدف انًطهٕة .

ٌٔمدو نهطهجخ انري االرشاد التوكَدً :  -3

ٌسجع رأخسْى عهى عدو ثمزٓى ثأَفسٓى أ ثُبء 

أفكبز سهجٍّ عٍ لدزارٓى ٔثٓدف ْرا انعالج 

انى رًٍُّ انثمخ ثبنُفس ٔرًٍُّ يفبٍْى اٌجبثٍّ 

 عٍ انراد .

ٔذنك عٍ طسٌك رعهٍى انطبنت  النوذجه  : -4

عبداد دزاسٍخ جٍدِ, ٔرُظٍى أٔلبد انفساغ , 

ٔاًٍْخ انزعهٍى ٔدٔزِ فً انزمدو ٔاالزرمبء يٍ 

 خالل عسض انًُبذج انسهٕكٍخ .

أي رمدٌى يكبفئبد التعشٍش اإلٍجابٌ :  -5 

نُجبحبد انطهجخ كهًب احسش رمديب عهى يداز 

 دزاسخ انجبيعٍخ . 

يٍ خالل أحداس   االرشاد االجتواعٌ :   -6

رغٍساد فً ثٍئخ انطبنت انجبيعٍخ ٔاألسسٌخ 

ٔانزغهت عهى انًعٕلبد انزً رحٕل دٌٔ 

انزحصٍم اندزاسً , سٕاء كبَذ  رهك 

 انًعٕلبد يبدٌّ أ يعٌُّٕ أ دزاسٍخ .

  

األساليب االرشادية ملعاجلة الطلبة املتعرين ا  


