
 تابع لبعض المشكالت في العملیة التربویة

 ثالثا/ السلوك العدواني :

 وهو سلوك مقصود قد ینتج عنه أذى یصیب إنسانًا أو حیوانًا أو تحطیمًا لألشیاء أو الممتلكات.
 ویعّبر الطفل عن هذا السلوك بأسالیب متعددة قد تكون بدنیة أو لفظیة، وقد تكون مباشرة أو غیر
 مباشرة، ویبدأ هذا السلوك عند األطفال عادة في السنین األولى ولكن بشكل نسبي فقد تجده عند
 البعض واضحًا وعند البعض اآلخر الیظهر إال من خالل مواقف معینة ثم یتناقص تدریجیا إلى

 أن یصل إلى المرحلة االبتدائیة فیزداد سلوكه العدواني نتیجة التقائه بأطفال مثله.

 ومن أهم األسباب التي تثیر العدوان لدى األطفال :

 1- لتوترات النفسیة واالنفعالیة الناتجة من الضغوط األسریة

 2- اإلحباط والفشل في إشباع الحاجات

 3- تقلیده أو تأثره بنموذج من السلوك العدواني الذي یصدر من األشخاص الذین یعجب
 بهم سواء أكانوا صغارًا أو كبارًا، وقد یكون ذلك النموذج ناتجًا عن مشاهدة التلفاز أو قراءة

 قصة وتأثره بشخصیاتها

 4- عدم محاسبة الوالدین للطفل عند قیامه بأول سلوك عدواني

 5- محولة إثارة اآلخرین ونیل إعجابهم

 أسالیب عالج السلوك العدواني لدى األطفال :

 1- اشباع الحاجات األساسیة للطفل ومتابعة شؤونه كافة

 2- العنایة بالنواحي النفسیة للطفل

 3- متابعة دوافع السلوك العدواني ومحاولة توجیهه بشكل إیجابي

 4- مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال وعدم التمییز فیما بینهم

 رابعا / المشكالت الدراسیة :  (التاخر الدراسي , ضعف القراءة والكتابة)

  1- التأخر الدراسي : 

 وهو تأخر التلمیذ في الدراسة عندما یكون أداؤه العلمي في أثناء الدراسة وأداء االختبارات دون
 المستوى المطلوب. وهناك نوعان من التأخر الدراسي هما التأخر الدراسي المستمر الذي یستمر

 تدني مستوى التلمیذ فیه لمدة طویلة. واآلخر یكون إخفاق التلمیذ فیه مؤقتًا، ویرجع سبب هذه
 المشكلة إلى أسباب نفسیة أو اجتماعیة أو انفعالیة، ومّما تجدر اإلشارة إلیه أّن التأخر الدراسي
 قد ینشأ من سبب عرضي ولكن إهمال الطفل من قبل المحیطین به وعدم إعانته وتوجیهه نحو



 الصواب في مواجهة مشكلته یؤدي إلى تفاقم األمر علیه وقد یعتاد على التأخر الدراسي ثم یترك
 الدراسة في نهایة األمر بسبب قلة وعیه ومعرفته بما ینفعه . وقد یستفید التلمیذ من تأخره

 الدراسي إذا وجد من یرشده ویحّول إخفاقه إلى نجاح باهر یفوق به من لم یتأخر من زمالئه
 وكل ذلك بفعل التوجیه واإلرشاد الذي ربما یتمثل بكلمة ولكنها تكون في مكانها المناسب دون

 تعریض الطفل إلى ما یحرجه ویقلل من قدره والسیما أمام زمالئه .

 أسباب التأخر الدراسي لدى األطفال :

 أ- تدني المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لألسرة

 ب- المبالغة بالعطف والرعایة إلى درجة تجعل من الطفل ضعیف اإلرادة والشخصیة
 وقلیل الطموح

 ج - سوء التربیة أو قلة المتابعة خارج البیت

 د- انشغال التلمیذ بأمور أخرى ومهارات تشغله عن الدراسة

 ه- الضعف الذهني لدى التلمیذ وعدم التفات األسرة والمعلمین لذلك لیتعاملوا معه بما
 یناسبه

 أسالیب عالج التأخر الدراسي لدى األطفال :

 أ. متابعة األطفال داخل البیت وخارجه

 ب. تنظیم وقت الطفل من خالل تحدید ساعات اللعب وساعات الدراسة وساعات النوم والراحة

 ت. محاولة إیجاد أسالیب متنوعة ومشوقة تدفع الطفل نحو الدراسة

 ج. اعتماد أسلوب الترغیب والترهیب، من دون المبالغة في ذلك

 2- ضعف القراءة والكتابة :

 تعد هذه المشكلة من المشكالت الحساسة والتي كثیرًا ما تواجه التالمیذ خصوصُا في المراحل
 الدراسیة األولى وإذا لم یتغلبوا علیها فإنها قد تستمر معهم إلى مراحل متقدمة وربما تبقى إلى

 األبد . أسباب ضعف القراءة والكتابة :

 1- الضعف العام بالصحة

 2- ضعف البصر والسمع والنطق

 3- ضعف الذكاء لدى األطفال

 4- عدم المواظبة على الدوام



 5- فقدان االتزان العاطفي

 6- اسباب تعلیمیة تتعلق بالمنهج بما فیه طرائق التدریس والمعلم والمناخ الدراسي

 أسالیب معالجة الضعف في القراءة والكتابة :

 1- تحري السبل والوسائل المتنوعة من تحسین قدرة التلمیذ على القراءة والكتابة

 2- تهیئة األجواء الدراسیة المناسبة للتلمیذ في البیت وكذلك متابعته بشكل مستمر

 3- المعاملة الحسنة من قبل المعلم للتالمیذ، إذ أن ذلك یسهم في جعل درسه محبوبًا
 ومرغوبًا لدیهم

 4- استعمال طرائق تدریسیة متعددة

 5- اشراك التالمیذ جمیعهم في فقرات الدرس


