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مشكلة  الــدراســي  فالتأخر     
يقع  نفسية،  اجتماعية  تربوية 
اآلباء،  بها  التالميذ ويشقى  فيها 
فأي حالة تأخر أو تخلف أو نقص 
النمو  اكتمال  عدم  أو  قصور،  أو 
عوامل  نتيجة  يكون  التحصيلي 
أو  اجتماعية  أو  جسمية  أو  عقلية 
انخفاض  عنها  ينجم  انفعالية، 
عن  الــدراســي  التحصيل  نسبة 
املتوسط،  أو  الــعــادي  املستوى 
فبعض الطالب ال يحصلون على 
النتائج التي يرجونها، ليس ألنهم 
ال يبذلون الجهد الكافي، بل ربما 
دراسية  عـــادات  يتبعون  ألنهم 

خاطئة.
الطالب  هو  دراسيًا  واملتأخر    
ــن زمــالئــه  ــذي يــكــون أقـــل م الـ
الدراسي  تحصيله  مستوى  في 
في  يكون  وقد  واضحة،  بصورة 
يكون  وقد  الدراسية  املواد  جميع 
ويكون  الدراسية  املواد  بعض  في 

مستوى تحصيله منخفضا.

  ويعطل التأخر الدراسي الكثير 
من جهد املعلم داخل الفصل مما 
يضطره إلى بذل مزيد من الشرح 
املتأخرين،  للطالب  والتوضيح 
ــؤدي إلــى إضاعة  ــذي ي ــر ال األم
يجعل  مما  الــوقــت  مــن  الكثير 
الدراسي  منهجه  ينهي  ال  املعلم 
من  الــطــالب  بــاقــي  يــحــرم  كما 
وإن  املعلومات.  وجمع  التحصيل 
ناجحًا  عالجًا  املعلم  يجد  لــم 
لهؤالء الطالب املتأخرين دراسيًا 
ترك  أو  الرسوب  مصيرهم  فإن 
الدراسة، وبالتالي تكون الخسارة 

مزدوجة مادية وبشرية.
أنواع التأخر الدراسي : 

التأخر  مــن  نــوعــان  هناك     
الدراسي:

جميع  في  عام  تأخر   : أولهما   
املواد الدراسية، إذ يعتبر الطالب 
أظهر  إذا  عامًا  دراسيًا  متأخرًا 
املــواد  جميع  فــي  عــامــًا  ضعفًا 
ملتحق  هو  التي  للسنة  الدراسية 

بها ألي سبب من األسباب.
وثانيهما : تأخر خاص في بعض 
املواد حيث يعتبر الطالب متأخرًا 
دراسيًا في بعض املواد إذا أظهر 
في  وتــقــدم  بعضها  فــي  ضعفًا 
البعض اآلخر، بمعنى أن الطالب 
لديه قدرات تساعده على تقدمه 
البعض  دون  املـــواد  بعض  فــي 

اآلخر.
أسباب التأخر الدراسي :

األســـبـــاب  ــض  ــع ب هـــنـــاك     
الجوهرية في وصول الطفل لعدم 
الدراسي،  التحصيل  على  قدرته 
لبعض  الطفل  تعرض  أن  منها 
في  قدرته  على  يؤثر  ــراض  األم
في  وتأخره  الدراسي  التحصيل 
التغذية،  ســوء  كذلك  التعليم، 
وانخفاض  العقلي،  النمو  عدم 
التأخر  ويعود  الــدم،  في  السكر 
الطالب  بعض  عند  ــي  ــدراس ال
تصنيفها  يمكن  عديدة،  ألسباب 

إلى اآلتي:

- أسباب جسمية ووجدانية :
إلى  الجسمية  األسباب  تؤدي     
نقص عام في الحيوية فتقلل من 
أقصى  بذل  على  الطالب  مقدرة 
سالمة  ــدم  ع ــك  ذل ــن  وم جهده 
القلب أو الرئتني أو خلل واختالف 
في وظائف الغدد وكذلك األنيميا 
املتكررة  البرد  بنزالت  واإلصابة 
باإلضافة  الطفيلية،  واألمراض 
مثل  أخــرى  جسمية  عوامل  إلــى 
البصر،  أو ضعف  السمع،  ضعف 
من  وغيرها  النطق..  عيوب  أو 
ــد تــؤثــر على  الــصــفــات الــتــي ق
الحالة النفسية للطالب، وبالتالي 
تحصيله  عــلــى  ــك  ذلـ ينعكس 
تأخره  إلــى  ويـــؤدي  الــدراســي 

الدراسي.
  وتتمثل األسباب الوجدانية في 
والكسل  والخمول  الثقة  ضعف 
معينة  دراســيــة  ــادة  م وكراهية 
بموقف  الــذهــن  فــي  الرتباطها 
مؤلم من جانب املعلم أو الزمالء 
من  ذلك  غير  أو  االختبارات  أو 
التي  املختلفة  النفسية  الحاالت 
قد تنشأ داخل الفصل أو خارجه 

أو في األسرة أو في املجتمع.
- أسباب عقلية ونفسية : 

ذكــاء  خصائص  أبـــرز  مــن      
صعوبة  هو  دراســيــًا  املتأخرين 
األشياء  بــني  العالقات  إدراك 
من  ــل  أق ذكائهم  نسبة  وتــكــون 
80%. كذلك قد يكون الذكاء عنده 
يكون  وقــد  أبــويــه،  من  ــه  ورث قد 
تعرضه  بسبب  منخفضا  ذكــاؤه 
في  ساهمت  صغره  في  ألمراض 
للبيئة  أن  كما  ذكائه،  نسبة  تدني 
التي نشأ فيها دورا في انخفاض 
وللبيئات  الطالب  ــاء  ذك نسبة 
أو  الــذكــاء  نسبة  ــع  رف فــي  دورًا 

انخفاضها .
   هذا باإلضافة إلى عدم القدرة 

د. محمد محمود العطـار
أستاذ مساعد

جامعة الباحة

التأخر الدراسى ..
مشكلة كبيرة وأسبابها كثيرة

   مما ال شك فيه أن جميع اآلباء يتمنون التفوق الدراسي ألبنائهم من أجل مستقبل أفضل 
لهم، ولذلك يمثل التأخر الدراسي مشكلة كبيرة للطالب ولألسرة على حد سواء، ويوجد التأخر 
الثانوية، وهناك  أو  املتوسطة  أو  االبتدائية  املرحلة  الطالب سواء في  الكثير من  الدراسي لدى 

عدد من الطالب متأخرون في دراستهم .
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إتقان  عدم  بسبب  القراءة  على 
أسسها، إذ إن القراءة تدخل في 
العلوم املدرسية بمختلف أنواعها 
إلى أسباب عقلية  هذا باإلضافة 
على  الــقــدرة  كعدم  مثل  ــرى  أخ

التذكر.
فمن  النفسية  األسباب  أمــا     
نشأة  بسبب  تكون  أن  املحتمل 
خاطئة  تربية  وطريقة  الطفل 
والعقاب،  التخويف  على  قامت 
جعله  أسلوب  على  تربى  وربما 
املشاركة،  وعدم  االنطواء  يحب 
فيه  أســلــوب  على  تــربــى  وربــمــا 
تفضيل بني األبناء من قبل اآلباء، 
أن  املحتمل  ومــن  عليه،  انعكس 
يكون صادف خبرة في أول مجيئه 
املعلمني  أحد  قبل  من  للمدرسة 
وبالتالي  حيث فضل طالبا عليه، 
في  مغروس  هو  ما  هذا  صــادف 

نفسه وخبرته في صغره.
- أسباب اجتماعية :

قد  اجتماعية  أســبــاب  هناك 
عند  الدراسي  التأخر  إلى  تؤدى 

بعض الطالب منها ما يلي :
بوالديه  الطالب  عالقة  ســوء 

وإخوته أو زمالئه ومعلميه.
مدرسة  من  الطالب  تنقل  كثرة 

إلى أخرى بسبب تنقل والده.
املدرسة  مــن  الطالب  هــروب 
املدرسة  خــارج  مغريات  لوجود 
واأللعاب  واملتنزهات  كاألصدقاء 
في  تتواجد  ال  قد  التي  املختلفة 

املدرسة.
اضطراب العالقة بني الوالدين 
املناسب  ــاخ  ــن امل ــر  ــوف ت وعـــدم 

للمذاكرة.
االقتصادي  املستوى  انخفاض 
الحوافز  توفر  وعــدم  لــأســرة 

والدعم من األسرة.
في  الثقافي  الجو  انخفاض 
األسرة يحرم الطالب من التزود 

باملعلومات العامة.
- أسباب تربوية :

    وتتمثل في الطريقة التي يتبعها 
والكتاب  تدريسه،  أثناء  املعلم 
ــي  ــدراس املـــدرســـي، واملــنــهــج ال
لها  املعلم  فطريقة  عامة..  بصفة 
الدور األساسي في عملية توصيل 
أن  فالبد  للطالب،  املعلومات 
دراية  وعلى  حاذقًا  املعلم  يكون 
وطرائق  التربوي،  النفس  بعلم 
كما  الــدروس،  وإعــداد  التدريس 
يجب مراعاة الفروق الفردية بني 
على  املعلم  يساعد  مما  الطالب 
املادة لدى  املعلومة وفهم  توصيل 

الطالب.

   أما الكتاب واملنهج ككل فالبد 
الطالب،  لسن  مناسبًا  يكون  أن 
الزمني  العمر  مراعاة  من  فالبد 
املعلومة  واختيار  وانتقاء  للطالب 
مرحلة  كل  في  للطالب  املناسبة 

دراسية وتتناسب مع أعمارهم.
عالج التأخر الدراسي :

  هناك مجموعة من التوصيات 
جانب  مــن  اتباعها  يجب  التي 
للتغلب  واألسرة  واملعلم  املدرسة 
على مشكلة التأخر الدراسي لدى 

الطالب من أهمها ما يلي :
الصحية  بالنواحي  االهتمام   <
عن طريق فحص الطالب فحصًا 

.
ً
شامال

املنزل  بــني  العالقة  توثيق   <
ــاون فـــي حل  ــع ــت ــل واملـــدرســـة ل

املشكالت التي تواجه الطالب.
على  املدرسة  تعمل  أن  يجب   <
الصالح  املــدرســي  الجو  تهيئة 
يشبع  ما  الطالب  فيه  يجد  الذي 

حاجاته ويحقق رغباته.
يولي  أن  للمعلم  ينبغي   <
الطالب املتأخرين دراسيًا عناية 
خاصة وفائقة، وال يكلفهم إال ما 
الدراسية  األعمال  من  يطيقون 

والواجبات املنزلية.
يكثر  أن  املعلم  على  يجب   <
دروس  مـــن  الـــطـــالب  لـــهـــؤالء 
ــي كــالــرســم  ــعــمــل الــنــشــاط ال

واألشغال اليدوية.
يعملوا  أن  اآلبـــاء  على  يجب   <
بجدية على حل املشكالت املختلفة 
أبنائهم  وتهدئة  األســـرة  داخــل 
وتوفير  وتوترهم  قلقهم  وإزالـــة 
ألبنائهم  ليسهلوا  املناسب  املكان 

استيعاب دروسهم.
> يجب على األسرة تجنب توجيه 
اللوم باستمرار ألبنائهم، ألن كثرة 
باإلحباط  األبــنــاء  تصيب  الــلــوم 
استخدام  ويجب  الثقة،  وفقدان 
ــي  ــاب ــج ــم اإلي ــي ــدع ــت ــلـــوب ال أسـ
مسيرة  تدعيم  أجل  من  والحوافز 

األبناء العلمية.
بني  العالقة  تكون  أن  يجب   <
ذلك  ألن  جــيــدة  ــاء  ــن واألب ــاء  اآلبـ
ــى بــنــاء  ــل ــاء ع ــنـ ســيــســاعــد األبـ
بصحة  وتمتعهم  شخصياتهم 
نفسية جيدة، مع مراعاة أال يطلبوا 
طاقاتهم  ــوق  ف مــا  أبنائهم  مــن 
والثقة  االطمئنان  من  جو  وتهيئة 

بالنفس ألبنائهم.
ــاد  ــ اإلرش عملية  مــن  ــد  البـ  <
بهدف  وتوجيههم  لآلباء  النفسي 
تزويد اآلباء بالوسائل التي تساعد 

في تنشئة الطفل تنشئة سليمة.
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