


 تعريف الفشل الدراس ي

  تعريف الفشل لُغةً هو اخليبة، وعدم حتقيق ما كان يأمله اإلنسان، وهو مأخوذ من املصدر
، الذي يعين الضعف والكسل والرتاخي(فَشَلَ)

ويعين الفشل الدراسي على وجه التحديد عدم قُدرة الطالب على حتصيل العلم من أجل ختطي  
املستويات التعليمية بشكل ناجح، ومن املمكن ان يُعرّف بأنه عدم قدرة الطالب على الدراسة،  

وانب  وحيدث ذلك بسبب عدم وجود األسباب اليت تؤدي إىل النجاح الدراسي، واليت تتمثل يف اجل
األكادميية، والنفسية، والسلوكية



:يرتبط الفشل بالعديد من العوامل املختلفة، وهي كما يأتي
:ا يأتيالعوامل النفسية يتمثّل فشل اإلنسان بسبب العوامل النفسية بعدة أحوال، تتمثّل فيم( ١)

 أسباب الفشل الدراس ي

تعليق الفشل على اآلخرين، حيث إن 

اإلنسان الفاشل هو الذي يبحث عن 

ق أخطاءه عليه، من أجل
ِّ
أن شخٍص لُيعل 

.  يتهرِّب من الشعور بالتقصير أو اللوم

خاطب تفكير اإلنسان بشكل سلبي، مما يجعله ي

ثير اإلحباط مثل 
ُ
ر، لن ال أق)نفسه بكلماٍت ت د 

ة اإلنسان وتج(أنجح ر على نفسيِّ
ِّ
عله ، مما يؤث

م في يشعر بالقلق واإلحباط الذي يمنع التقد  

ع الفشل ُمس
ِّ
 العمل أو تجعل اإلنسان يتوق

 
.  بقا

رار انزواء اإلنسان بعد الفشل، ورفضه لتك

التجارب بعد فشلها، من أجل أن يحمي 

.نفسه ضد الفشل

و شعور اإلنسان بفقدان الثقة بالنفس أ

د ، مما يساعبهبالقدرات الذاتية الخاصة 

على توليد شعور الدونية أمام األشخاص

. بهاملحيطين 



 ل فشل اإلنسان بسبب العوامل االجتماعية بعدة أمو
ّ
ر، العوامل االجتماعية يتمث

ل فيما يأتي
ّ
تتمث

ه تلقي اإلنسان للوم والنقد داخل محيط

ع االجتماعي، وترافق تلك التعليقات م

ر اإلنسان بفشله
ّ
ذك

ُ
سير على ال. تصرفات ت

وران التقاليد واألعراق التي تتسبب في د

.اإلنسان داخل قالب نمطي واحد

خدام التفضيل بين أفراد املجتمع باست

املحسوبية، والرشوة، وليس على أساس

.  الكفاءة



ل فشل اإلنسان بسبب العوامل االقتصادية بعدة م
ّ
ؤثرات العوامل االقتصادية يتمث

:منها

 أمام تحقيق
ً
الفقر املادي الذي يقف حائال

الخاصة بفئة الشباب، األمر الذي األحالم

ن
ُ
ل في دخول الجامعة أو املدرسة امل

ّ
اسبة، يتمث

عض أو اختيار املهنة التي يبرع فيها، مما جعل ب

.االختصاصات خاصة بفئة األغنياء فقط

يعاني انتشار البطالة في عدد كبير من الدول، األمر الذي

ص ، حيث ال يتمكنون من إيجاد فر الكفؤمنه الشباب 

نفسية العمل التي تناسبهم، مما ينعكس على صحتهم ال

.بشكل سلبي، ويزيد من الشعور بالفشل لديهم



فالعقل يتعامل مع : التدريب

املعلومات، مثلما تتعامل 

ية، العضالت مع التمارين الرياض

تى فهو يحتاج للوقت والتمرين ح

.يتمكن منها

وهو أن تبدأ بكمية : التدريج

قليلة من املعلومات، وال ترهق

توعبها عقلك بالكثير منها حتى يس

.ويمتصها جيًدا

وى حتى لو وصلت ملست: التكرار

ي جيد أو متميز، فالتكرار هو الذ

ا يضمن أن عقلك سيظل متذكر 

.  لهذه املعلومات ولن ينساها



استخدام أكثر من طريقة مع

الطالب في إيصال نفس 

.املعلومة

الجلوس مع الطالب وحواره 

ومعرفة نقاط الضعف التي

.  يمكن تخطيها

تخليص الطالب من حالة 

هوزيادة الدافع لدي، اإلحباط 

إبعاد الطالب عن الصحبة 

السيئة التي تعد من أهم 

.أسباب الفشل الدراس ي




