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 بعض مشكالت األطفال

Underachieving

عهػا المرشػد ف  ػي تعتبر هذه المشكمة مف أكثر المشكالت التي يتعامؿ م 
جميػػب بعػػاع العػػالـل  تشػػكؿ يبًػػاى ثعػػيالى يمػػم الفػػرد  المجتمػػبل  هػػي مشػػكمة ذات 
أبعػاد ترب يػػة  يف ػية  اجتماييػػة  اةت ػػاديةا تثتػاج الكثيػػر مػف ااهتمػػاـ  الريايػػة 
 الجه د المدر  ة لمتعامؿ معها أ  ثتػم التففيػؼ مػف رثارهػال  ةػد يػرؼ ث ػيف 

يػاى الطالب المتأفر تث يم 5985 ياى "بأيه مف أظهػر عػعفاى تث ػيمياى كميػاى أ  جًز
 ي المعررات الدرا ية بالي بة لمم ػت   الميتظػر مػف الطػالب العػادييف الػذيف  ػي 

 مثؿ  ية    مه الدرا ي"ل

 أسباب التأخر الدراسي:

 أسباب جسمية وصحية: -1

 ةػػػػػد يػػػػػسدع عػػػػػعؼ ال ػػػػػمب  الب ػػػػػر أ  ا  ػػػػػابة بػػػػػا مراض الطفيميػػػػػة  
يا  ا يكم ػػػت ما  هيرهػػػاا ضلػػػم ففػػػض ةػػػدرة التمميػػػذ يمػػػم بػػػذؿ المجهػػػ د كالبمهار ػػػ

الالـز لمتث يؿ الدرا ي  مف ياثية أفر   إف   ء التغذية  ععؼ البيية يسدع 
ضلػػػم يعػػػص يشػػػاط  ثي يػػػة التمميػػػذ  بالتػػػالي يشػػػعر بػػػالفم ؿ  يػػػيففض تث ػػػيمه 

 الدرا يل

 أسباب عقلية: -2

ثيث العدرة العامة يمػم الفهػـ  اا ػتيعاب هياؾ  ر ؽ  ردية بيف التالميذ مف    
 ميهـ مػف يعػايي مػف يعػص ةػي ةدرتػه الععميػة  ا دراكيػة  كػذلؾ يعػص  ػي ةدرتػه 

 يمم التذكر لل ضلخ مما يسدع ضلم تأفرهـ الدرا يل
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 أسباب نفسية: -3

معاياة التمميذ مف ااعطرابات  اايفعالية كالف ؼ  العمؽ  الفجػؿ  يػدـ   
اآلفػػػريف  ػػػ اء زمالًػػه أ  مدر ػػػيه تػػػسدع ضلػػم عػػػعؼ ثعتػػػه  ةدرتػػه يمػػػم م اجهػػة

بيف ػػه  يػػدـ ةدرتػػه يمػػم المبػػادأة  ففػػض دا عيتػػه لصيجػػاز  تػػأفر تث ػػيمه ممػػا 
 يسدع ضلم التأفر الدرا يل

 أسباب اجتماعية:  -4

يعتبر   ء الت ا ؽ ا  رع  ا  اليب ال الديػة الفاطًػة  ػي تيشػًة ا بيػاء   
ا  ػرع  يمػم تػ تر الطفػؿ  ةمػة  ففػض ةدرتػه يمػم  ذات أثر  مبي يمم المياخ

التث ػػػيؿ الدرا ػػػي كػػػذلؾ ارتفػػػاع طمػػػ ح اآلبػػػاء  بيػػػاًهـ ةػػػد يفػػػ ؽ ةػػػدرات هػػػساء 
 ا بياء  يشعرهـ بعدـ الثعة  ي اليفس  ففض ةدرتهـ يمم التث يؿل

كما أف الم ت   ااةت ادع ااجتمػايي الثعػا ي لر ػرة  اتجاهػات اآلبػاء  
أثػر يمػم التث ػيؿ الدرا ػي لػد  ا بيػاء المتعممػيف  اآلبػاء الػذيف يث  التعميـ له 

يمم ةدر مف الثعا ة يعر  ف جيداى ةيمة التعميـ  يهتم ف به مما يػيعكس يمػم ةػ ة 
دا عيػػػة التعمػػػيـ  ا يجػػػاز  التث ػػػيؿ لػػػد  أبيػػػاًهـ أمػػػا اآلبػػػاء الػػػذيف ثظػػػ ا بعػػػدر 

ف بػػه  فا ػػة  ػػي بعػػض عػػًيؿ مػػف التعمػػيـ ا يعتر ػػ ف بعيمػػة التعمػػيـ  ا يهتمػػ  
الميػػػػاطؽ الريفيػػػػة  يػػػػيعكس ذلػػػػؾ يمػػػػم ففػػػػض دا عيػػػػة الػػػػتعمـ  ا يجػػػػاز  تػػػػأفر 

 التث يؿ الدار ي لد  أبياًهـل

هػػػذا مػػػف جايػػػب  مػػػف جايػػػب رفػػػػر  ػػػإف يػػػدـ تػػػ ا ر ا مكايػػػات الماديػػػػة  
 البشػػرية الالزمػػة  ثػػداث يمميػػة التعمػػيـ  ػػي المدر ػػة د ػػ اء زيػػادة يػػدد التالميػػذ 
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يعػػػاح المعييػػة  المدر ػػيف  ا ف ػػػاًية ااجتماييػػة  ا طبػػػاء لل  ةمػػة   ػػاًؿ ا 
  هير ذلؾ( يسدع ضلم تأثير  مبي يمم التث يؿ الدرا ي لمتمميذل

 مػػػف ياثيػػػة أفػػػر  يػػػدـ ارتبػػػاط الميػػػاهع التػػػي تػػػدرس يػػػف  اةػػػب التمميػػػذ  
همالها لمي له  ةدراتػه تجعػؿ التمميػذ هيػر  شباع ثاجاته  ا   بعدها يف اهتماماته  ا 

ؿ يمػػم المدر ػػة ممػػا يػػسدع ضلػػم ففػػض دا عيػػة ا يجػػاز لديػػه  بالتػػالي يتبعػػه معبػػ
تأفر  ي تث يمه الدرا ي كما أف معارية المدرس بيف التالميذ المتأفريف درا ػياى 
 زمالًهػـ المتفػ ةيف يػسدع ضلػم شػع ر المتػأفريف درا ػياى بػاليعص  الد ييػة  اليػػأس 

 تثطػػػيـ ممتمكػػػات الغيػػػر  فا ػػػة  الغيػػػرة  المشػػػاهبة  يػػػدـ المشػػػاركة  العػػػد اف 
التفريب  ي ميشآت المدر ة كتعبير يف يدـ الرعا يف المدر ة  يف المجتمب 

 الذع يعيش  يهل

 األساليب اإلرشادية:

يتثػػدد ا  ػػم ب ا رشػػادع   ػػؽ ثالػػة التػػأفر الدرا ػػيا  عػػد يكػػ ف التػػأفر   
أفر ةػديماىا  ةػد ياماى شامالى لكؿ الم ادا  ةد يك ف  ي معرر معيفا  ةد يكػ ف التػ

اىل لػذلؾ ابػد مػف تشػفيص ا  ػباب المسديػة ضلػم التػأفر أ اى ثػـ تعػديـ  يك ف طاًر
 ا  اليب العالجية  ا رشادية التالية: 

أ اى: أ ػػاليب ضرشػػادية  ةاًيػػة:  تتمثػػؿ  ػػي مجمػػ ع الجهػػ د التػػي تثػػد مػػف الع امػػؿ 
لفػػػػػػدمات الم ػػػػػػً لة يػػػػػػف التػػػػػػأفر الدرا ػػػػػػي  ميهػػػػػػا: الت جيػػػػػػه التعميمػػػػػػيا  ا

جػػػراء البثػػػ ث  ال ػػػثيةا  فػػػدمات ا رشػػػاد اليف ػػػيا  اات ػػػاؿ بػػػالميزؿا  ا 
 الترب ية التي تكشؼ يف أكثر المعررات التي ير ب  يها الطالبل
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 ثانيًا: أساليب إرشادية عالجية . ومنها:
التشػػكيؿل ثيػػث يػػتـ تثديػػد يعػػاط العػػعؼ  ػػي يمميػػة الػػتعمـ لمػػادة معييػػةل ثػػـ  -5

 رة تدريجيػػػة ا  ا ػػػيات  المهػػػارات الالزمػػػة لػػػتعمـ يبػػػدأ بتعمػػػيـ المتػػػأفر ب ػػػ
 المادة ثتم ي ؿ ضلم الهدؼ الميش دل

العػػالج الت كيػػدعل  يعػػدـ هػػذا ا  ػػم ب  لمطػػالب الػػذيف يرجػػب تػػأفرهـ لعػػدـ  -2
الثعة  ي يف  هـ أ  بياء أ كار  ػمبية يػف ةػدراتهـل  يهػدؼ هػذا العػالج ضلػم 

 يف الذاتلتيمية الثعة باليفس  تيمية مفاهيـ ضيجابية 

العػالج المعر ػي  ذلػؾ ببيػاء أ كػار ضيجابيػة يػف أهميػة الػتعمـ  د ره  ػي تعػػدـ  -3
 الفرد  ا مةل

تعمػػػيـ الطالػػػب يػػػادات درا ػػػية جيػػػدةا  تيظػػػيـ أ ةػػػات باليمذجػػػةل  يػػػتـ ذلػػػؾ  -4
الفػػراغا  أهميػػة التعمػػيـ  د ره  ػػي التعػػدـ  اارتعػػاء مػػف فػػالؿ يػػرض اليمػػاذج 

 تمفزي ييةل ال م كية يبر أ الـ تعميمية أ 

التعزيػز ا يجػابيل أع تعػديـ المكا ػأت ليجاثػػات الطالػب  ػ اء أكايػت ماديػػة  -5
 أ  معي يةل

ا رشاد ااجتماييا  يتمثؿ  ي ضثداث تغييرات  ي بيًة الطالب ا  رية أ   -6
زالة الع اًؽ التي تث ؿ د ف التث يؿل  المدر ية  ا 

 ػػً لة يػػف التػػأفر ا رشػػاد ا  ػػرعا  مػػف ذلػػؾ معر ػػة ا  ػػباب ا  ػػرية الم -7
   عب فطة يشترؾ  يها المرشد   لي ا مر لعالج هذا التأفرل
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العالج الطبيل  ي تفدـ   لًؾ الذيف يعػاي ف مػف عػعؼ ال ػمب أ  الب ػر  -8
أ  ا ياةػػات أ  ا مػػراض الداًمػػة التػػي تعتبػػر م ػػً لة يػػف تػػأفر الطالػػبل 

  يتـ هذا العالج بتعديـ الفدمة الطبية الم ايدةل

الطفؿ ال ػغير ا يػزاؿ ةا ػراى يػف ضدراؾ ةيمػة ا شػياء التػي ث لػه  ػ اء  
لعب أ  أجهزة أ  أد ات  ميجأ ضلم تدميرها د ف ة د   اء رهبػة ميػه  ػي المعػب 
أ  ثػػػب اا ػػػتطالع أ  ثػػػب اا تكشػػػاؼ  كمهػػػا يمميػػػات ا ي ػػػتطيب أف يعػػػ ؿ 

ـ الكبػار  لكػف هػذا ال ػم ؾ الطفمػي يميها بأيها تفريبية كمػا ييظػر ضليهػا  ػي  يػال
تفرعػػه طبيعػػػة اليمػػػ   ػػػي المراثػػػؿ ا  لػػػم مػػف يمػػػر الطفػػػؿ  لكيػػػه ييػػػدما يكبػػػر 

 الطفؿ  يعـ  بالتدمير يف ة د  يك ف  م كه مدمراى أ  مفرباىل

 دوافع التدمير والتخريب:

العػػػغ ط التػػػي يمار ػػػها ال الػػػديف يمػػػم أبيػػػاًهـ تكػػػ ف دا عػػػاى  راء ظهػػػ ر  -5
 لديهـل م ؾ التدمير 

ا  ػػػػراط  ػػػػي التػػػػدليؿ أ  ا همػػػػاؿ يػػػػسدع ضلػػػػم يػػػػدـ تثمػػػػؿ الم ػػػػً لية أ   -2
 الثرماف مف الثب  ا مف  ظه ر ال م ؾ المدمرل

يدـ الم ا اة بيف ا بياء ي لد الغيػرة التػي تكػ ف دا عػاى  راء ظهػ ر  ػم ؾ  -3
 التفريب  التدميرل
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أمػاكف  يدـ ت ريؼ اليشاط الزاًد  الطاةة الثي ية لد  الطفؿ مف فػالؿ -4
المعػػب  ػػ اء يػػ ادع أ  ثػػداًؽ  هيرهػػا يػػسدع ضلػػم ظهػػ ر  ػػم ؾ التػػدمير 

 لد  الطفؿل

كراهيػػة أ ػػثاب ال ػػمطة  يػػدـ العػػدرة يمػػم مػػ اجهتهـ يػػسدع ضلػػم ضتػػالؼ  -5
 الممتمكات العامة  الفا ة بهـل

 األساليب اإلرشادية:

التعزيػػز ا يجػػابي المفظػػي  المػػادعا  هػػ  الثيػػاء  المػػدح أ  تعػػديـ مكا ػػأة  -5
 ادية لمطفؿ ييدما يعـ  بيشاط معب ؿ  هادؼلم

أ م ب تدريب ا هفاؿ: التجاهؿ المتعمد لت ػر ات الطفػؿ هيػر ال ػ يةا  -2
ا يجعؿ ميها ةعية تثير اهتماميال   ا 

 ضرشاد اآلباء  تدريبهـ يمم كيفية التعامؿ مب الطفؿل -3

ضشػػػباع ثاجػػػات ا طفػػػاؿ اليف ػػػية  ااجتماييػػػةا  كػػػؿ  ػػػم ؾ تعبيػػػر يػػػف  -4
 تشببلثاجة لـ 

ا ػػتفداـ الععػػاب ال ػػمبي الػػذع يتػػرا ح بػػيف اا ػػتيكار  المػػـ  أ  الثرمػػاف  -5
 مف ا يشطة أ  العزؿل

 ت  ير ا يشطة المفتمفة لد  الطفؿ ا تيفاذ الطاةة الزاًدة لديهل -6

ا ػػػتفداـ المعػػػب الم جػػػه  المعػػػب هيػػػر الم جػػػه كإ ػػػم ب لعػػػالج التػػػدمير  -7
  التفريبل


