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 عمور عمر  أستاذ محاضر قسم علم النفس وعلوم التربية جامعة المسيلة

يعترب التأخر الدراسي مشكلة تعليمية معقدة وهي منتشرة انتشارا واسع يف مجيع األنظمة الرتبوية 
يف العامل باعتبارها تسبب إهدارا خطريا يف اجملهودات التعليمية وتعرقل تقدم املدرسة واجملتمع على حد 

طرية لقيت ظاهرة التأخر سواء وتسبب ختلف تربوي وثقايف واجتماعي واقتصادي ونتيجة هلذه اآلثار اخل
الدراسي اهتماما عامليا واسعا يف األوساط الرتبوية والعلمية، ويزداد االهتمام م أكثر هبذه الظاهرة ملا 
ينجم عنها من تبعات وخيمة على الفرد والنظام التعليمي برمته ولعل من بني أهم العوامل األكثر ارتباطا 

 راسي، وماهو السلوك العدواين، وهل هناك عالقة بينهما؟جند السلوك العدواين. فماهو التأخر الد

التأخر الدراسي: هو حالة نقص أو ختلف أو عدم اكتمال النمو التحصيلي نتيجة لعوامل عقلية أو 
جسمية أو اجتماعية أو انفعالية، حبيث تنخفض نسبة التحصيل دون املستوى أو املتوسط،  ونسجل 

يا يف مادة هنا نوعني من التأخر الدراسي األقل تأثريا هو التأخر الدراسي اخلاص حيث يظهر التأخر جل
أو مادتني لكن األشد هو التأخر الدراسي العام أين يبدو التلميذ غري مساير على االطالق للمعلم أو 
أساتذة خمتلف املواد. مع االشارة اىل أنه هناك  العديد من أنواع التأخر الدراسي من مثل:  الظاهري 

 والدائم، واملوقفي، الوظيفي، اخللقي، احلقيقي.

مرده اىل أنه  مشكلة متعددة األبعاد فهو مشكلة نفسية وتربوية  التأخر الدراسي واعن تعدد أنإ
واجتماعية فمن الناحية النفسية يظهر املتأخرون دراسيا والعاجزون عن مسايرة أقراهنم يف التحصيل 

خر الدراسي الكثري من مسات االضطراب النفسي ومظاهر السلوك املنحرف ومن الناحية الرتبوية فإن التأ
الدراسي يثري كثري من القلق وعدم الرضى لدى كل من اآلباء واملعلمني الذين يقفون عاجزين عن عمل 
أي شيء إزاء هذه الظاهرة اليت استعصى عليهم حلها ومن الناحية االجتماعية فإن التأخر الدراسي 



من املدرسة. وحبكم تنعكس آثاره على اجملتمع يف صورة عودة هؤالء إىل أعداد األمني عندما يطردون 
افتقار اجلزائر  اليوم ألقسام ومدارس التميز فان كل من مارس التدريس يستطيع أن يقر بوجود هذه 
املشكلة يف كل فوج تربوي تقريبا حيث توجد جمموعة من التالميذ يعجزون عن االلتحاق ببقية زمالئهم 
 يف التحصيل واستيعاب املقررات الدراسية.

بالنسبة ألهل االختصاص او حىت عامة الناس اعتبار أن ما يطال املناهج الدراسية واء ان احملري اليوم س
اليوم من تغيري سواء يف الفرتات او احملتوى بالظاهرة املرضية، لكن موجة  تكنولوجيا املعلومات 

الت واالتصاالت وما خلفته من تفجر معريف شعب مصادر املعرفة  كما ان العوملة وارهاصاهتا خلق تكت
زيادة على كل ذلك األحباث والدراسة اليت تناولت بالتشخيص  طالت حىت انظمة الرتبية والتعليم

والتحليل عناصر العملية التعليمة واملناهج الدراسية بني النظري والتطبيق كل هذه املتغريات تلزم على 
ورة التفكري مليا يف ختطيط تنفيذ ضر يف أي بلد ويف شىت املراحل واألطوار القائمني بقطاع الرتبية والتعليم 

وتقومي املناهج  مبا يضمن مسايرة ما يطرأ على الساحة من تغريات متكن الطالب من جماهبة تغريات 
، ان االجتاهات احلديثة اليوم يف الرتبية والتعليم تعتمد على معايري عاملية كاالقتصاد املعريف العصر

عنه يف منظومتنا الرتبوية ؟واملهارات احلياتية كل هذا حنن يف منأى   

ان املناهج احلديثة هي خمطط تربوي يتضمن عناصر هي األهداف، احملتوى، واخلربات والتدريس، والتقومي 
مشتقة هذه العناصر من أسس فلسفية ، اجتماعية، نفسية ومعرفية  مرتبطة باملتعلم وجمتمعه تطبق يف  

ف منها بقصد االسهام يف حتقيق النمو املتكامل موافق تعليمية داخل املدرسة وخارجها حتت اشرا
 لشخصية املتعلم.

ان اقتصار دور املدرسة على تقدمي املعارف فقط، واعتماد املدرسني على طرائق االلقاء والتلقني، خلق  
عبارة عن سلوك الذي هو  السلوك العدواينحالة من السأم وامللل لدى املتعلمني من املدرسة  واجنر عنه 

مزعج يهدف إىل إحداث نتائج ختريبية أو مكروهة أو للسيطرة من خالل القوة اجلسدية أو هدام و 
اللفظية أو الرمزية على اآلخرين وتظهر يف أشكال خمتلفة منها اإلساءة اللفظية، واجلسدية، وختريب 

 ممتلكات املدرسة، وعدم طاعة القواعد والتعليمات.   

لكن هذا الكالم  قادرة على تربية األبناء واعدادهم ملتطلبات احلياةليس جديدا القول أن األسرة وحدها  
باء والبنات لألمهات فاستنجدت األسرة صلح لردح من الزمن ألن األمر اليوم جتاوز حماكاة األبناء لآل



ات التالميذ، وتنمية قدراهتم، وتكوين يباملؤسسات الرتبوية اليت محلت على عاتقها مهمة تعديل سلوك
ت هلم، واالجتاهات، وهذبت أخالقهم، لكم ما باليد حيلة فاملخربون كثر بداية من سوء استخدام العادا

التكنولوجيا، اىل وسائل االعالم  وما تنشره حول العنف واجلرمية اىل غياب عنصر املراقبة والضبط  
ؤملنا ما يتعرض له مية فأصبح ييالوالدي كل ذلك أسهم يف تفشي ظاهرة السلوك العدواين مبؤسساتنا التعل

وصرنا ندهش الستخدامات األسلحة البيضاء بني املدرس اليوم من ضرب مربح من طرف من يعلمهم، 
 الطالب يف حبات املدارس واملتوسطات والثانويات.

إن املتأخرين دراسيا كثري ا ما يتحولون اىل جمموعات تشكل مصدر شغب وإزعاج للمعلم وللمدرسة  
يف العملية التعليمية وذلك ملا يعانيه املتأخرون دراسيا من مشاعر نقص وعدم  ككل مما يسبب اضطرابا

ات يالكفاءة، والشعور بالعجز عن متابعة رفقائهم فيحاول هؤالء التعبري عن هذه املشاعر السلبية بسلوك
اين هة  ومظاهر السلوك العدو يؤكد وجود عالقة ارتباطية بيت التأخر الدراسي من ج عدوانية، وهذا ما

 من جهة ثانية لدى التالميذ وللحد من هذه السلوكيات املشينة والنهوض باملتعلمني نقرتح مايلي:

  .االبتعاد عن استعمال أسلوب العقاب الزائد والتهديد يف الرتبية -

 .املساواة يف أسلوب التعامل من طرف األستاذ وعدم التفريق بني التالميذ املتفوقني واملتأخرين دراسيا -

األخذ بعني االعتبار حاجات ورغبات املتمدرس وتشجيعه على التعبري عنها مع تدريبه على قمع  -
 .البعض منها

االهتمام باملتأخرين دراسيا ومعرفة نقاط الضعف لديهم وحماولة تداركها وحتسني مستوى التلميذ  -
 .بتقدمي دروس استدراكية وحصص إضافية خاصة يف املواد األقل حتصيال

 .مراعاة الفروق الفردية والقدرات العقلية بني التالميذ -

 .حبذا لو يستعمل األستاذ املعاجلة باملالحظة اليت يعقبها التوجيه واإلرشاد  -

على  السهر على انتقاء أهم برامج وسائل اإلعالم والتحكم فيها داخل املنزل مع ترغيب التالميذ -
 .مشاهدة أو مساع األفضل وما يستفاد منه

 


