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بسم اهلل الرمحن الرحيم  
 : أما بعد،احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على رسول اهلل وآلو وصحبو

 وحث الشرع على حتديد ،فإن اإلسالم جعل للعبادات أوقاتاً زلددة التصح العبادة قبلها والتقبل بعدىا   
  وكل ذلك، وكذلك يف مسائل النكاح والطالق والرجعة واحلدود وغريىا،سداد يف ادلعامالت ادلاليةللمواعيد 

 . وأداء العمل يف وقتو ادلناسب،ادلواعيدتربية للمسلم على احًتام 
 . الفرد ادلسلم هبذا وانضباطو بو ىو مرآة حلالو وصورة دلستقبلوالتزاموإن 
 لكن لو ، تعود أسبابو إىل أمور كثرية،وادلتأمل يف اجملتمعات اإلسالمية يرى تبايناً يف االلتزام مبا ذكر     

 لوجدنا عدداً من الظواىر اليت حتتاج إىل اجملهرب وفحصناىا ،أخذنا شرحية من مؤسسات اجملتمع وىي ادلدارس
والذي قد  ، ادلرحلتني ادلتوسطة والثانويةمن طالبخاصة  ظاىرة التأخر الصباحي  ومنها،دراسة وعالج

 وقد يستغرق احلصة األوىل ، وقد يستغرق جزءاً من احلصة األوىل،يستغرق االصطفاف الصباحي فقط
  ، وقد يكون العدد كبرياً ،د الطالب الذين حيصل منهم التأخر الصباحي قد يكون قليالً اعدأن أ كما ،بأكملها

 .آخرينشخاص أو مرتني يف األسبوع من أ وقد يكون عارضاً مرة ،شخاص بشكل يوميأ يتكرر من أنوكما 
الطالب  سلوك يف وتؤثر ، تؤثر على سري العملية الًتبوية والتعليمية،ظاىرة مقلقةالتأخر الصباحي و    

درجة  أولت أنظمة الًتبية والتعليم يف ادلملكة العربية السعودية جانب ادلواظبة والسلوكلذا  و،وحتصيلو العلمي
  . انطالقاً من تعاليم اإلسالم العظيمة،األمهية كبرية من
 وسينتظم عقد ، بعد تشخيصها وبيان أسباهبا،رأيت أن أشارك يف وضع بعض احللول ذلذه الظاىرة    وقد 
 :ثالثةبواب أىا من خالل يفالكالم 

 .يوواآلثار ادلًتتبة عل ،الصباحيالطالب تأخر  شكلةمب التعريف :الباب األول
 .الصباحيالطالب  أسباب تأخر :الباب الثاين

 .الصباحيالطالب تأخر   عالج مشكلة:الباب الثالث
وأسألو التوفيق للصواب   فللو احلمد وادلنو،وختمت البحث بتوصية كانت والدهتا عند البدء يف كتابة البحث

 .واإلخالص يف القول والعمل
 زاىر بن زلمد الشهري/                                                    كتبو 

                                                   
 ىـ1433/ 16/6                                                     
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الباب األول 

 تأخر الصباحي واآلثار المترتبة عليهالتعريف 
 :تأخر الصباحيالتعريف - 1

 واحلصة األوىل ، ىو تأخر رلموعة من الطالب عن حضور برنامج االصطفاف الصباحي:التأخر الصباحي
 .بشكل متكرر ومستمر

 :اآلثار المترتبة عليه- 2
 . والطالب وأولياء األمور،وىذا التأخر يًتتب عليو آثار كثرية تتعلق بادلدرسة

 : فأما ادلتعلقة بادلدرسة فمنها   
 .اضطراب النظام ادلدرسي (1
 . واقتطاع جزء من وقتو يف زلاسبة ادلتأخرين،اشغال اجلهاز االداري  (2
 . وانشغال الطالب عن متابعة الدرس عند دخول ادلتأخرين للصف،قطع ادلعلم للشرح  (3

 
 :وأما آثارىا على الطالب وأولياء األمور فيتمثل فيما يلي    

 .ضعف التحصيل الدراسي للطالب (1
 .الدروس وخصوصاً دروس احلصص األوىل احلرمان من (2
 .تناقص درجات ادلواظبة (3
 .تكوين عادة سيئة لدى الطالب بالتأخر عن تقدمي مجيع االلتزامات ادلناطة بو (4
 . نتيجة لتأخر الطالب عن ادلدرسة،تأخر أولياء األمور عن أعماذلم اليومية (5
 . وسلاطبتهم باحلضور إىل ادلدرسة يف وقت قد اليناسبهم،أولياء األمور تعطيل مصاحل (6
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الباب الثاني 

 التأخر الصباحيأسباب 
 وىي تتفاوت حبسب ظروف الطالب النفسية واالقتصادية واالجتماعية، ،أسباب التأخر الصباحي كثرية جداً 

 : وجد أن من أسباب ىذه الظاىرة مايلي، وتتبع بعض احلاالت،ولكن من خالل بعض الدراسات ادليدانية
 . ومن هتاون يف أداء صالة الفجر هتاون يف أداء غريىا،هتاون الطالب يف أداء صالة الفجر -1
 .سهر الطالب يف الليل ونومو ادلتأخر -2
 .عدم إيقاظ الطالب صباحاً يف الوقت ادلناسب -3
 .عدم اخلروج ادلبكر من ادلنزل  -4
 .بُعد منزل الطالب عن ادلدرسة -5
 .عدم وجود وسيلة نقل للطالب  -6
 . أحياناً سوء األحوال اجلوية  -7
 .عدم جدية الطالب يف الدراسة  -8
 .عدم قيام الطالب حبل الواجبات ادلدرسية خاصة واجب احلصة األوىل -9

 .عدم رغبة الطالب يف أداء التمارين الصباحية  -10
 .شعور الطالب بادللل جراء سري الطابور الصباحي على نفس الوترية دومنا تغيري يذكر فيو -11
 .كراىية الطالب دلادة معينة أو مدرس معني  -12
 .افتقاد الطالب لقدرة التنظيم السليم للوقت  -13
 .دلواعيد ادلدرسةااحًتام االبن  وبتعليم ،عدم وعي االسرة واىتمامها مبتطلبات احلياة ادلدرسية -14
ىل األسواق القريبة من إالذىاب   لتبادل األحاديث أو،تأخر الطالب مع رلموعة من أقرانو -15

 .ادلدرسة
 . وتوجيههم اخلاطئ لنشاطاتو،تأثري رفاق السوء احياناً على الطالب -16
 .سوء عالقة الطالب بزمالئو الطالب -17
 .تغاضي إدارة ادلدرسة عن متابعة ادلتأخرين -18
 .قصور دور اإلرشاد الطاليب يف ادلسامهة يف حل ىذه ادلشكلة -19
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الباب الثالث 

 ظاهرة التأخر الصباحيعالج 
وال يكن مثلنا  ،التقليل منها يكمن يف معاجلة األسباب السابقة ادلسببة للتأخر أو   إن عالج ىذه الظاىرة 

فتعمل لو كمادات ، يف معاجلة ىذه الظاىرة، وغريىا من الظواىر كمريض بالزائدة حيتاج إىل مبضع اجلراح
، فالعالج حيتاج إىل  يف استدعاء الطبيبالتفكري إن ادلريض سيموت قبل ،ساخنة عساىا أن ختفف األمل

كمادات ختفف األمل، وقبل ذلك حيتاج إىل وقاية قبل اإلصابة بادلرض، والتدخل اجلراحي أحياناً ىو رمحة 
 .بادلريض، وختليص لو من معاناة سيستمر فيها لو بقي على حالو

 :   ولعل من خطوات حل هذه المشكلة مايلي
  توثيق العالقة بني البيت وادلدرسة (1
 . ومعرفتو بأسباهبا،اىتمام مدير ادلدرسة ادلستمر حبل ىذه ادلشكلة  (2
  وتقدمي ، من خالل ادلسابقات وادلشاىد ادلسرحية،جعل برنامج االصطفاف الصباحي أكثر تشويقاً   (3

 .الصباحي  يسبق ذلم التأخر عن االصطفاف مل والذين،احلوافز للمحافظني على احلضور ادلبكر     
مدرسة اشبيليا ادلتوسطة حبي  ماقامت بو ،ومن النماذج العملية اليت قرأهتا يف تغيري روتني الطابور الصباحي

 يف كل يوم حيتوي على العديد من ، حيث أعدت برنارلاً شيقاً وشلتعاً ومنوعاً ،الراشدية باألحساء
 ىذا باإلضافة إىل تقدمي العديد من ، واللقاءات واحلوارات الطالبية، والعروض ادلرئية،ادلسابقات التفاعلية

 اإلذاعة الصباحية فلم تعد ، وشلا زاد الطابور الصباحي تفاعالً بني طالب ادلدرسة،اذلدايا واجلوائز القيمة
"  وأصبح بينهم وبني معلميهم تنافساً قوياً يف تقدمي ،ون بل شاركهم فيها ادلعلم،مقصورة عليهم فقط

 .اإلذاعة ادلدرسية" فاكهة الصباح 
أفاد العديد من طالب ادلدرسة بأن التغيري الذي سعت إلية إدارة ادلدرسة من خالل برنامج الطابور   وقد 

 وذلك ألهنم وجدوا يف ،الصباحي جعلهم يتنافسون فيما بينهم للحضور إىل ادلدرسة بكل حيوية ونشاط
 ونوع ذلم يف ، جدد لديهم طريقة االصطفاف الصباحي ادلتكررة،"طابور جاذب " طابور مدرستهم بأنو 

 بل وأزال عنهم ادللل والرتابة يف  ،تقدمي فقرات الصباح يف جو من البساطة وادلرح اجلميل
 .الصباحي ادلعتاد الطابور

وأشاد الكثري من أولياء أمور الطالب مبا أحدثتو ادلدرسة من تنوع يف فعاليات الطابور الصباحي حىت   
 والذي أخذوا حيثون أولياء أمورىم باإلسراع يف إيصاذلم إىل ،لدى الطالب" الطابور جاذباً " أصبح 
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" م شيئ من برامج ىذا الطابور الصباحي والذي أطلق عليو من قبل اجلميع بــــتو حىت ال يفو،مدارسهم 
 .()"الطابور الصباحي اجلاذب

عمل  وذلك من خالل ، وفعال حلل ىذه ادلشكلة،مشاركة اإلرشاد الطاليب يف ادلدرسة بشكل كبري  (4
 . الذين يتكرر تأخرىمجلسات أرشاد فردي ومجعي للطالب

  . حىت يتم السيطرة على الوضع قبل أن يتفاقم،بنو وتأخره أوالً بأولاسلاطبة ويل أمر الطالب بغياب   (5
  ،أن تكون العالقة بني ادلعلم وطالبو منطلقة من احلرص الشديد من قبل ادلعلم على أبنائو الطالب  (6

 وأن ال يكون سبباً يف نفور الطالب من ،ولذلك جيب أن يعمل على توعيتهم بأمهية احلضور ادلبكر     
 .ادلدرسة

 ألنو غالبا الركن األساس يف ؛االعتبار أخذه بعني ينبغيمشاركة الطالب يف حل ادلشكلة أمر مهم  (7
 .ادلشكلة

عمل بعض النشرات التوعوية يف ادلدرسة اليت حتث الطالب على احلضور ادلبكر وتبني أمهية ذلك  (8
 .وأمهية النوم ادلبكر

 .عمل صندوق سحب للطالب احلاضرين مبكراً وذلك على جائزة إفطار رلاين تشجيعاً ذلم (9
يقوم ادلرشد  ف،ختصيص جوائز للطالب ادلنتظمني باحلضور ادلبكر وادلتميزين يف الطابور الصباحي (10

 وخيتار أحد الطالب ليقوم بعملية السحب مث بعد ذلك ،الطاليب بشكل يومي بفرز أمساء الطالب
 ، على أن يكون ضمن الطالب الذين حضروا مبكرين،يقوم ادلرشد الطاليب بإعالن اسم الطالب
 فإذا كان ضمن الطالب الذين تأخروا لذلك اليوم فتحجب ،ليتقدم باستالم جائزتو من مدير ادلدرسة

 0 مث تعاد األمساء ادلسحوبة مرة أخرى، ويكرر السحب مرة أخرى،عنو اجلائزة
 وقللت نسبة التأخر الصباحي بشكل ،مدرسة احلسن بن علي بربيدةوطبقت ىذه الطريقة يف 

 .()ملحوظ
  
 
 

                                 
 http://www.alsa3a.netانظر موقع (  )

 http://www.almualem.netانظر موقع ( )

http://www.alsa3a.net/
http://www.alsa3a.net/
http://www.almualem.net/
http://www.almualem.net/
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 وخامتة تىصية

 مشكلة البد أن يشًتك يف القضاء عليها كل من لو ،     وختاماً فإن ظاىرة التأخر الصباحي لبعض الطالب
 . بدءاً بالبيت فاجملتمع وانتهاًء بادلدرسة،عالقة بالعملية الًتبوية، سواًء داخل ادلدرسة أوخارجها

 ولو اسشعر اإلنسان أنو ديكن ، بل الكل مسؤول،    ومن اخلطأ أن حيمل عبء ىذه الظاىرة الطالب فقط
 وسبيل النجاح أن ،أن يكون ىو من أسباب اادلشكة لقضي على ىذه الظاىرة أو مت التقليل من حدوثها

 .تعًتف أنك جزء من ادلشكلة
 فالطالب ، ورجال األعمال يف القضاء على ىذه الظاىرة أو غريىا،    وأرى أن تشرك اجلهات احلكومية

 فلو وضعت إدارة الًتبية والتعليم بادلنطقة، أو مكتب الًتبية باخلرب ،حيبون اجلوائز العينية واليت تواكب العصر
 ، ويعلن عنها يف مجيع ادلدارس،أو ادلدارس، جائزة عينية ذات قيمة، باالتفاق مع بعض رجال األعمال

 .وتكون خاصة للقضاء على ظاىرة التأخر الصباحي
 وادلطلوب منو أن حيافظ عليها ،يعطى الطالب نقاطاً تكون يف رصيده:     وطريقة تفعيل اجلائزة كالتايل

 حبيث يؤثر ذلك يف منعو من الدخول يف السحب على ، وكل تأخر خيصم من نقاطو،خالل الفصل الدراسي
 . أو يضعف فرصة حصولو عليها،اجلائزة

وقريباً من ىذه الطريقة مانراه من تنافس الشباب يف مجع النقاط يف بعض ادللتقيات إال أن العملية ىنا 
 .بالعكس وىي احلفاظ على الرصيد من النقاط

 مع ضيق الوقت، وانشغال ، والذي متَّ إصلازه يف ساعات معدودة،ىذا ماخطر للذىن عند إعداد ىذا البحث
 والحول والقوة إال باهلل العزيز ،الذىن، فللو احلمد أوالً وآخراً، وظاىراً وباطناً، ىو حسيب ونعم الوكيل

 .احلكيم
     

  
 

 
 
 

 



 

 7 
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