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 وتقدير كممة شكر
 الشكر كمه هلل عمى توفيقه في إنجاز هذا العمؿ .

المرشد و المعمـ و الباحػث الػذي لػـ وكذلؾ لألستاذ الذي قضى معي أوقاتا كثيرة  فكاف 
يػػدخر أي ج ػػد فػػي المسػػاعدة عمػػى إخػػراج هػػذا البحػػث ب آمػػػػل أف يكػػوف بحػػث الطالػػب الػػذي 

و بالرغـ مف ضيؽ وقته وكثرة تنقلتػه فقػد كػاف اصحػرص  رؼ عميه جديرا بالثقة واالهتماـ أش
شػػادات والمراجػػع عمػػى العمػػؿ بػػؿ كػػاف ػ والحػػؽ يقػػاؿ ػ طمبػػه يسػػبؽ طمبػػي ب ناهيػػؾ عػػف ا ر 

 والنصائح التي أفاض ب ا وأعطت لمبحث الكثير .
أسػػتاذي الكػػػريـ نقػػدـ لػػػؾ أسػػمى معػػػاني التقػػػدير واالحتػػراـ ونتمنػػػى أف نكػػوف عنػػػد حسػػػف 
الظف وأف نرد الجميؿ لخمفنا خدمة لمعمـ ودفعا لمبحث  قػدما فػي وطننػا الحبيػب  ب مػرة أخػر  

 . أحمد فريجةشكرا جزيل دكتور 
بجامعػػػة محمػػػد  يػػػةاالجتماع العمػػػـوـ بالشػػػكر الجزيػػػؿ إلػػػى إدارة وأسػػػاتذة قسػػػـ كمػػػا نتقػػػدّ 
بػػدوف شػػجع طيمػػة أوقػػات الدراسػػة ني و سػػاعدؿ مػػف وال ننسػػى شػػكري  إلػػى كػػ بخيضػػر ببسػػكرة

وكالػػػػػة التنميػػػػػة وال يفوتنػػػػػا أف نتوّجػػػػػه بجزيػػػػػؿ الشػػػػػكر كػػػػػذلؾ لكػػػػػؿ إطػػػػػارات ومػػػػػوظفي  اسػػػػػتثنا 
وجامعػػة  وشػػركة المحػػاميف هويػػدي ومػػف معػػه ضػػامفالتكػػويف الم نػػي وقطػػاع التاالجتماعيػػة و 

ب الػػذيف لػػـ يبخمػػوا عمينػػا بالمعمومػػات التػػي نحتاج ػػاب والتػػي سػػاهمت فػػي إتمػػاـ الدراسػػة الػػوادي
 الميدانية .
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 مقدمــــــــة :
أهميػة البحػػوث العمميػػة تػػزداد يومػػا بعػػد يػػـو فػي شػػتى مجػػاالت الحيػػاة سػػوا  كػػاف عمػػى إف 

شػاكؿ تربويػة أخػر  ما تعانيػه مػف ملصعيد المجاالت العممية أو المجاالت التربوية التعميمية و 
إضافية غيػر التػي تطػرؽ العديػد مػف البػاحثيف  وحػاولوا علج ػاب ف نػاؾ العديػد مػف الدارسػات 
التي تناولت  في أطرها النظرية والتطبيقية موضوعات ذات علقة بالمشػكلت التربويػة والتػي 

لػػػب مػػػف أبرزهػػػا موضػػػوع  التسػػػرب المدرسػػػي الػػػذي يبػػػدو لموهمػػػة اصولػػػى كمشػػػكمة خاصػػػة بالطا
المتسرب دراسيًا وال تخرج عػف نطػاؽ فرديتػه بينمػا هػي فػي الواقػع مشػكمة ذات جوانػب متعػددة 
بالنسبة لمتمميذ نفسه مف حيث قمقه عمى مستقبمه أو مف حيث قدرتػه عمػى التعػايش واالنسػجاـ 

باهتمػػاـ المؤسسػػات التعميميػػة فػػي  مػػع بػػاقي أفػػراد المجتمػػعب ومػػف هنػػا تبػػرز خطػػورة نتائج ػػا
نظـ التربوية المعاصرة عمى المستويات المحمية والعربية والعالمية ب ا. وتعود أهميػة مختمؼ ال

هػػػذل البحػػػوث لمػػػا تمػػػدنا بػػػه مػػػف حقػػػائؽ وبيانػػػات ومعمومػػػات ومعػػػارؼ فػػػي عػػػلج ظػػػاهرة مػػػف 
الظػػواهر التػػي نعػػاني من ػػا فػػي الوقػػت الحاضػػر وسػػبؽ وأف عانػػت من ػػا اصمػػـ  ومػػف بػػيف هػػذل 

تعػد ظػاهرة التسػرب المدرسػي مػف أصػعب المشػاكؿ  درسػي حيػث الظواهر ظػاهرة العػزوؼ الم
التي تعاني من ا الدوؿ العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة لما ل ػذل الظػاهرة مػف آثػار 
سػػمبية تػػؤثر فػػي تقػػدـ المجتمػػع الواحػػد وتطػػػورل وتقػػؼ كمعضػػمة أمامػػه بوال سػػيما أن ػػا تسػػػاهـ 

اج اصفػػػراد فػػػي التنميػػػة ب بحيػػػث يصػػػبح بشػػػكؿ كبيػػػر وأساسػػػي فػػػي تفشػػػي اصميػػػة وعػػػدـ انػػػدم
بػيف الفئتػيف فػي اصفكػػار وا را  المجتمػع الواحػد خميطػا مػف فئتػػيف ممػا يػودي لصػعوبة التوافػػؽ 

وممػػا يزيػػد مػػف حجػػـ اصميػػة والبطالػػة ويضػػاعؼ المشػػكلت االجتماعيػػة مػػف انحػػراؼ و جنػػوح 
مومػػا يػػودي إلػػى تحويػػؿ لإلحػػداث والسػػرقة و االعتػػدا  عمػػى ا خػػريف وممتمكػػات ـ و التسػػرب ع

وال ػػػػدر  ر إلػػػػى زيػػػػادة السػػػػجوف والمستشػػػػفيات اهتمػػػػاـ المجتمػػػػع مػػػػف البنػػػػا  والتطػػػػور واالزدهػػػػا
المدرسػػي  كػػذلؾ يشػػكؿ الفاقػػد التعميمػػي فػػي المرحمػػة الدراسػػية ل ػػذا كػػاف وال يػػزاؿ مثػػار اهتمػػاـ 

تػػي إف اسػػتمرت القػػائميف عمػػى شػػؤوف التربيػػة والتعمػػيـ بػػالنظر إلػػى المخػػاطر المترتبػػة عنػػهب وال
دوف  معالجػة سػتؤدي إلػى تقػػويض دعػائـ المجتمػع وبمػػا أف العوامػؿ االجتماعيػة واالقتصػػادية 
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والثقافية ل ا ارتباط   ب ذل الظاهرة وجب مف خلؿ هذل الدراسة الكشؼ عف العلقة الترابطيػة 
 غير المدرسية . الظروؼالمتوقعة بيف ظاهرة التسرب و 
 :منا إجرا ات بحثنا وفقا لما يميدراسة قسولمتناوؿ الموضوعي ل ذل ال

تحديػػػد ا شػػػكالية موضػػػوع الدراسػػػة التػػػي تناولػػػت فيػػػه  الفصػػػؿ اصوؿ أبػػػرزت مػػػف خللػػػه  
وزاوية الدراسػة و تحديػد التسػاؤؿ الرئيسػي ب وكػذا المفػاهيـ اصساسػية لمدراسػة ب با ضػافة إلػى 

ية والموضوعية و التطرؽ بما تػـ ف مػه الدراسة وأسباب اختيارها الذات االهمية العممية والعممية
عمى عدة مراجع  إلى التعريفات ا جرائية لمفاهيـ الدراسة وكذا بعض الدراسات  االطلعبعد 

  .السابقة والمشاب ة مف حيث متغيرات الدراسة   التي تطرقت لمموضوع ذاته
ض والػػذي تناولػػت فيػػه عػػدة عناصػػر م مػػة لكشػػؼ الحجػػاب عمػػى بعػػالفصػػؿ الثػػاني أمػػا 

       المفػػػػػاهيـ المتعمقػػػػػة بػػػػػه مػػػػػف كالرسػػػػػوب مف ػػػػػـو  التسػػػػػرب المدرسػػػػػي و بالمتغيػػػػػرات ذات الصػػػػػمة 
لتعػػػػرؼ عمػػػػى شػػػتى أنػػػػواع التسػػػػرب المدرسػػػي و أشػػػػكاله عوامػػػػؿ  هػػػػدار التربػػػوي واوالتػػػأخر وا 

التسػػرب المدرسػػي بمػػا فػػي ذلػػؾ التطػػرؽ لشػػرح   لمعوامػػؿ التربويػػة لمتسػػرب المدرسػػي والعوامػػؿ 
 رب المدرسي والتعرؼ عمى نتائج التسرب المدرسي الشخصية لمتس

غيػػػر المدرسػػػية   الظػػػروؼأمػػػا الفصػػػؿ الثالػػػث: و الػػػذي عمػػػدت مػػػف خللػػػه إلػػػى التطػػػرؽ  
لمتسرب و ما يحيط به مف ظروؼ خارجة عف سػياؽ المدرسػة و العمميػة التعميميػة و المتمثمػة 

      العػػادات و التقاليػػد االجتماعيػػة مػػف حيػػث  التعػػرض إلػػى مف وم ػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ الظػػروؼفػػي 
و المواقؼ المتباينة مف التعميـ  بصفة عامة  وتعميـ الفتاة  و كذا الظػروؼ البيئيػة و السػكنية 
الخدمات الصحية أساليب التنشئة ا هماؿ و جماعة الرفاؽ والتفكؾ اصسري والطلؽ و تعػدد 

التطػػرؽ   لمف ػػـو  الزوجػػات و كػػذا العامػػؿ المعيشػػي و االقتصػػادي بصػػفة خاصػػة  مػػف خػػلؿ
االقتصادية  ومستو  الدخؿ اصسري ومؤشػر السػكف الفقػر و الوضػع المعيشػي الػذي  الظروؼ

يترعػػرع فيػػه التمميػػذ بخمفيػػة أسػػرية ممػػا قػػد يفقػػدل السػػيطرة  عمػػى الوضػػع الدراسػػي م مػػا أوتيػػت 
 العوامؿ المدرسية مف قوة لمسيطرة عمى ذلؾ الستمرارية مزاولته المقاعد الدراسية.  

في ما يمي ذلؾ وخلؿ هذا الفصؿ تعرضت الى  مف ـو العوامػؿ الثقافيػة  أنواع ػا وشػرح 
اثػػر المسػػتو  الثقػػافي لممحػػيط  االجتمػػاعي عمػػى التسػػرب المدرسػػي و قصػػور الػػوعي بأهميػػة 
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الرهيػػب بمػػا فػػي  ة خاصػػة  و اثػػر التقػػدـ التكنولػػوجيالتعمػػيـ بصػػفة عامػػة و تعمػػيـ البنػػات بصػػف
 .اؿ العابرة لمحدودذلؾ مف وسائؿ االتص

سػػيتـ مػػف خػػلل الخػػاص بػػا جرا ات المن جيػػة لمدراسػػة والػػذي باعتبػػارل مػػا الفصػػؿ الرابػػع أ
المجػاؿ البشػري والنزوؿ الميداني و التعرؼ عمى مجاالت الدراسة االمبريقية بما فػي ذلػؾ مػف 

         وكيفيػػػػػة اختيػػػػػارل هعمػػػػػى مجتمػػػػػع البحػػػػػث وخصائصػػػػػ التطمػػػػػعوالمجػػػػاؿ المكػػػػػاني و الزمػػػػػاني و 
أدوات الدراسػػػة المعتمػػػدة مػػػف  وو ا جػػػرا ات المن جيػػػة المتبعػػػة والمػػػن ج المتبػػػع فػػػي الدراسػػػة 

أدوات لجمع البيانات   و الملحظة و المقابمػة و االسػتبياف اصسػاليب ا حصػائية المسػتخدمة 
 لتكميـ الظاهرة وفؾ شفرات ا 

 فرضػػػػيات الدراسػػػػةلعػػػػرض وتحميػػػػؿ ومناقشػػػػة لفصػػػػؿ الخػػػػامس تطرقػػػػت إلػػػػى افيمػػػػا يمػػػػي 
     المرتبطػػػة بػػػالظروؼ االجتماعيػػػة و االقتصػػػادية والثقافيػػػة ومػػػد  ارتباط ػػػا بالتسػػػرب المدرسػػػي

و التوصؿ إلى خلصة و اقتراحات وخاتمة ل ذل الدراسة التػي يػدور  وعرض لنتائج الدراسة و
يػة التػي رض الجػداوؿ الجزئيػة و المركبػة ووضػع الدراسػة فػي أطرهػا الكمإشكال ا حوؿ اثر الع

 غير المدرسية في التسرب المدرسي لمتمميذ .  الظروؼنستنطؽ مف خلل ا مجمؿ 
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 تمهيد :  
يعتبػػر موضػػوع الدراسػػة مطمبػػا ضػػروريا فػػي عػػرض أبعػػاد الموضػػوع والبحػػث والػػذي يمقػػي  

سيسػػػعى الباحػػػث مػػػف خللػػػه إلػػػى  عمػػػى مسػػػتو  التصػػػور والممارسػػػة  الػػػذي الضػػػو  بػػػدورل
ة الدراسػػػة واسػػػباب اختيارهػػػا مػػػف الناحيػػػة الذاتيػػػة والموضػػػوعية واصهميػػػة اشػػػكالياسػػػتعراض 

العمميػػة والعمميػػة لدراسػػة لظػػاهرة التسػػرب وعلقتػػه بػػالظروؼ الغيػػر المدرسػػية والتطػػرؽ إلػػى 
مجمػػػؿ المفػػػاهيـ االجرائيػػػة المعتمػػػدة امبريقيػػػا والتطمػػػع إلػػػى ماسػػػبؽ مػػػف دراسػػػات فػػػي هػػػذا 

والقواسػػػـ المشػػػتركة بػػػيف متغيرات ػػػا ومتغيػػػرات هػػػذل  المجػػػالي بغيػػػة معرفػػػة مجػػػاالت التشػػػابه
 الدراسة .
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 :              الدراسة شـــــــــكاليةإ -1
يواجػػػه التعمػػػيـ بصػػػفة عامػػػة والتعمػػػيـ فػػػي اصطػػػوار اصولػػػى  بصػػػفة خاصػػػة فػػػي الػػػوطف     

كلت العربػػي مشػػكلت متعػػددة ومتشػػعبة وممػػا ال خػػلؼ فيػػه أف ظػػاهرة التسػػرب هػػي مشػػ
عويصة ال تقتصر عمى بمد دوف آخر وال عمى ج ة دوف أخر  فالكؿ معرض ل ا ب ولكػف 
بنسػػػب متفاوتػػػة وذلػػػؾ بحسػػػب القػػػدرة عمػػػى المقاومػػػة والعػػػلج وتظ ػػػر هػػػذل المشػػػكمة بصػػػفة 

خاصة في المرحمػة االبتدائيػة و المتوسػطة والثانويػة وخاصػة المنػاطؽ الريفيػة جيػت أصػبح  
النمو المتزايد لعدد التلميذ وغل  المعيشػة ولعػؿ المتغيػرات التػي  يزداد حجم ا كثيرا نتيجة

حػػػدثت وتحػػػدث دومػػػا عمػػػى المنظومػػػة التربويػػػة مػػػف حيػػػث أف هنػػػاؾ اهتمػػػاـ معاصػػػر بػػػيف 
مختمػػػؼ الفػػػروع والدراسػػػات االجتماعيػػػة التػػػي قامػػػت بدراسػػػة المشػػػكلت التػػػي تواجػػػه البيئػػػة 

يرة أما نابعة مف مؤسسة تربوية ذات ا أي بما الداخمية لممدرسة و البيئة الخارجية وهذل اصخ
تشػػممه مػػف إدارة ومػػف مدرسػػيف وزمػػل  ومػػن ج  أو نابعػػة مػػف عوامػػؿ خارجيػػة   اجتماعيػػة 
واقتصادية وثقافية نابعة مػف التمميػذ ذاتػه فػي حالتػه النفسػية أو االنفعاليػة أو الصػحية وهػذل 

مػف تحقيػؽ مػا يطمػح إليػه ومػا المشاكؿ تكػوف سػبب فػي تعطيػؿ مسػيرة هػذا التمميػذ وتمنعػه 
 ينتظرل منه المجتمع .

ومػػف بػػيف المشػػكلت االجتماعيػػة التربويػػة التػػي تواجػػه التلميػػذ فػػي المراحػػؿ المختمفػػة  
هػػي مشػػكمة التسػػرب المدرسػػي  حيػػث تعػػد سػػيرورة هػػذل الظػػاهرة مػػف أصػػعب المشػػاكؿ التػػي 

ية  فػػي قيػػاـ المجتمػػع يعػػاني من ػػا مجتمعنػػا بصػػفة خاصػػة لمػػا ل ػػا مػػف االهتمػػاـ  أثػػار سػػمب
الواحػػد و تطػػورل وتقػػؼ حجػػر عثػػرة  أمامػػه  حيػػث أصػػبحت مثيػػرة لقمػػؽ التربػػوييف والعػػامميف 
بالحقؿ االجتماعي والسيما أن ا تسػاهـ بشػكؿ كبيػر وأساسػي فػي تفشػي ا فػات االجتماعيػة 

ئػة وعدـ اندماج اصفراد في التنميػة بحيػث يصػبح المجتمػع خمػيط بػيف الفئتػيف المتعممػيف و ف
المتسػػربيف اصمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى  تػػأخر المجتمػػع عػػف المجتمعػػات اصخػػر  وذلػػؾ نتيجػػة 

حيػث تعػد هػذل ب لصعوبة التوافؽ بيف فئتػيف فػي اصفكػار وا را  والكػؿ يعمػؿ حسػب شػاكمته
الظاهرة مف مظاهر ال در التربوي وهي با ضافة  لذلؾ تعود الى جممة مف ا ثار السػمبية 
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والحيػػػاة التػػػي  مػػػف حولػػػهب ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى ضػػػعؼ فػػػي كثيػػػر مػػػف  عمػػػى كػػػؿ مػػػف المتسػػػرب
اصحيػػاف مػػف مسػػتو  مشػػاركته فػػي بنػػا  مجتمعػػهب فوجػػود القػػوة البشػػرية يعػػد شػػرط ضػػروري 
لتطػػوير أي مجتمػػػع وتقدمػػػه بومنػػػه  فالتسػػرب هػػػو احػػػد العوامػػػؿ المعيقػػة فػػػي تأهيػػػػؿ الثػػػروة 

ة فالتسرب المدرسػي هػو انقطػاع مبكػر البشريػة الكافية ف و ظػاهرة مرضية في ميػداف التربيػ
    عػػف الدراسػػة والػػرفض و العػػزوؼ فػػي وقػػت مػػزاؿ فيػػه التمميػػذ لػػه الحػػؽ فػػي متابعػػة تعميمػػة 
و بمعنى ذلؾ العزوؼ الكمي أو عدـ االلتحاؽ بالمؤسسات التعميمػة لعوامػؿ مدرسػية أخػر  

ط بالمتسرب وهي غير مدرسية محؿ تعاممنا خلؿ هذل الدراسة وهي تمؾ العوامؿ التي تحي
االجتماعيػػػة المتمثمػػة فػػي عمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػة  لمطفػػؿ و أسػػاليب المعاممػػة  الظػػروؼ

الوالديػػة وجماعػػة الرفػػاؽ واثػػر المؤسسػػات االجتماعيػػة اصخػػر  الدينيػػة و الرياضػػية ووسػػائؿ 
ات ا علـ و الوسائؿ التكنولوجية التي التي اخترقت كؿ الحدود و أوجػدت بػرامج لكػؿ الفئػ

 التعميمية و الترفي ية و غيرها .
أمػػا االقتصاديػػػة التػػي سػػنتناوؿ في ػػا الجانػػب المػػادي لألسػػرة ومػػد  قػػدرت ا عمػػى تمبيػػة 
المتطمبػػػػات الدراسػػػػية والنفقػػػػات التعميميػػػػة و تػػػػوفير الحاجػػػػات المناسػػػػبة الخاصػػػػة بػػػػالظروؼ 

يضػطر لػه الطفػؿ الداخمية لمبيت مف الغرفة  ومستمزمات  لمراحة والتكيؼ المدرسػي بو مػا 
        عنػػػػد تعػػػػذر هػػػػذا الػػػػدور ب امػػػػا العوامػػػػؿ الثقافيػػػػة والتػػػػي تتمحػػػػور حػػػػوؿ دور عامػػػػؿ الػػػػوعي 
و المستو  الثقافي والتعميمػي  لموالػديف و مػد  تقػبم ـ لمتعمػيـ بصػفة عامػة و لتعمػيـ البنػات 

اـ بصفة خاصة  ب وما هي دواعي الحوار اصسري حوؿ القضايا الخاصة بالتعميـ واالنضم
 إلى النوادي والجمعيات و دور الثقافة و التعميـ المسجدي.

 و لإلحاطة ب ذا الموضوع أف نطرح التساؤؿ الرئيسي اصتي :
  ؟لمتمميذ غير المدرسية  الظروف ماهي العالقة بين التسرب المدرسي و

وعمػػػػى ضػػػػو  ا شػػػػكاؿ الرئيسػػػػي المطػػػػروح ل ػػػػذل الدراسػػػػة ولمػػػػا كانػػػػت العوامػػػػؿ غيػػػػر 
ثيرة ومتعددة في أوج  ا فإف اقتصرنا دراستنا حوؿ ثلث أوجه هامػة و محوريػة المدرسية ك
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تتمثؿ في العامؿ االجتماعي اصسري و االقتصادي و الثقافي   مف خلؿ ما سنتعرض له 
 مف أسئمة جزئيػة تتمثؿ فيما يمي  :

 تساؤالت الدراسة: -
سػػػػرب المدرسػػػػي لػػػػد  بظػػػػاهرة الت إرتباطيػػػػة إيجابيػػػػة  لمعوامػػػػؿ االجتماعيػػػػة علقػػػػةهػػػػؿ  -

 المتسربيف دراسيا؟
التسػػػػرب المدرسػػػػي لػػػػد  بظػػػػاهرة إرتباطيػػػػة إيجابيػػػػة  علقػػػػة هػػػػؿ لمعوامػػػػؿ االقتصػػػػادية  -

 المتسربيف دراسيا؟
التسػرب المدرسػي لػد  المتسػربيف بظػاهرة إرتباطيػة إيجابيػة  علقػة هؿ لمعوامؿ الثقافيػة  -

 دراسيا؟
 تحديد الفرضيات :

 حاطػة لػؾ مػف أجػؿ الدراسػة االسػتعانة  بفرضػيات وذل ايتسنى  لمباحث مف خلؿ هذ
فػػػػي أطرهػػػػا االمبريقيػػػػة عمػػػػدت  إلػػػػى سػػػػف اصسػػػػئمة فػػػػي مختمػػػػؼ جوانب ػػػػا و التحقػػػػؽ من ػػػػا ب

 الفرضيات التالية 
 الفرضيــة الرئيسيـــة : 

غيػر المدرسػية لػد   الظػروؼتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف التسػرب المدرسػي  
 المدرسة .التلميذ المتسربيف مف 

 الفرضيـــات الفرعيــــة : -
الفرضػػية إلػػى أجػػزا   تفكيػػؾالدراسػػة الميدانيػػة يمجػػأ الباحػػث إلػػى  حديػػد معػػالـمػػف أجػػؿ ت

 بقصد التقصي العممي حيث نصيغ الفرضيات الجزئية الى ما يمي :
المحيطػػة  والعوامػػؿ االجتماعيػػة بػػيف التسػػرب المدرسػػي  إيجابيػػة  ارتباطيػػةعلقػػة توجػػد  -

 .يذ بالتمم
 .                            المحيطة بالتمميذ والعوامؿ االقتصادية بيف التسرب المدرسي  إيجابية ارتباطيةتوجد  -
 .  المحيطة بالتمميذ بيف التسرب المدرسي والعوامؿ الثقافية  إيجابية ارتباطيةتوجد  -
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 :الدراسة هميــــة وأسباب اختيار أ -2
 أهمية الدراسة :  -2-1

قد حظي موضوع التسرب فتبرز اهمية هذل الدراسة مف خلؿ اصهمية العممية و العممية 
 تمؼ النظـ التربوية المعاصرة عمىالمدرسي باهتماـ المؤسسات التعميمية في مخ

 المستويات المحمية والعربية والعالمية.
 : لسياسػػية مػػف منطمػػؽ أف قضػػية التعمػػيـ هػػي محػػور اهتمػػاـ القيػػادات ا اصهميػػة العمميػػة

حيػػث أف االهتمػػاـ بتطػػوير التعمػػيـ يعػػد ركيػػزة أساسػػية لإلصػػلح و التنميػػة و عنصػػرا حيويػػا 
فػػي بنػػا  ن ضػػة الػػوطف وكػػذلؾ بعػػدا م مػػا مػػف أبعػػاد اصمػػف القػػومي إذا مػػا أردنػػا أف نحتػػؿ 
مكانة نستحق ا في عالـ ال يعترؼ إال بالقدرة عمى إنتاج المعمومات و است لك ا و التعمػيـ 

الػرغـ مػف كثػرة البحػوث التػي وج ػت نحػو هػذل الظػاهرة عمػى و سبيؿ  اصمثؿ فػي ذلػؾ هو ال
 إلى الرضا والكفاية في هذا الموضوع  يإال أف نتائج البحوث لـ تؤد

  غيػػػػػر  بػػػػالظروؼلتسػػػػرب المدرسػػػػي وعلقتػػػػه ا :تكمػػػػف اهميػػػػة دراسػػػػةالعمميػػػػة هميػػػػة اص
 :رسية فيما يمي المد

 راسات عمـ االجتماع التربوي يستدعي الدراسة .موضوع تربوي يدخؿ ضمف دالتسرب  -
كػػوف النتػػائج السػػمبية ل ػػا تػػأثير عمػػى الفػػرد و المجتمػػع تسػػتدعي الدراسػػة و الوقػػوؼ عمػػى  -

 صنه يساهـ في إيقاؼ نزيؼ تدهور المعرفة لد  التمميذ .و ب اصسباب ذات العلقة
 : الدراسة اختياراسباب  -2-2

التػػي تتجمػػى فػػي دراسػػة الظػػروؼ التػػي تمػػارس  راسػػة أسػػباب اختيػػاري ل ػػذل الد تتبمػػور
 االعتبػػػارات العمميػػػة و العمميػػػة مػػػف دافػػػع و حػػػوافز  أممتػػػهمػػػا  خػػػارج اصطػػػر المدرسػػػية حػػػوؿ

  تتمثؿ في ما يمي:
 ذاتيــــة :  أسباب 

     كػػػػوني إطػػػػار ) أخصػػػػائي اجتمػػػػاعي( فػػػػي وكالػػػػة التنميػػػػة االجتماعيػػػػة حيػػػػث أف دوري 
عػػػداد الخػػػرائط السوسيػػػػو اقتصػػػادية و الوقػػػوؼ عمػػػى الظػػػروؼ هػػػو متابعػػػة جيػػػوب الفقػػػر بإ
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والعوامػػػؿ االجتماعيػػػػة المزريػػػػة برفػػػع االحتياجػػػات لمسػػػمطات الوصػػػية عػػػف طريػػػؽ المرافقػػػػة  
المخولػػػة قانونػػػا و اعتبػػػاري ل ػػػذل الظػػػاهرة سػػػمبية مؤديػػػة  والوساطػػػػة والمتابعػػػة المشروعػػػػة 

في الكشػؼ عػف اصطفاؿ ارتأيت  المساهمة للنحراؼ وانتشار ا فات االجتماعيػة  وعمالة 
مختمػػؼ اسػػباب ا ومػػد  ارتباط ػػا بػػالمتغيرات غيػػر المدرسػػية الخارجيػػة التػػي يصػػعب الػػتحكـ 

 متغيرات . ةوالسيطرة في ا نتيجة لتداخؿ عد
 موضوعية : أسباب 

تتمخص الدوافع الموضوعية فػي تنػاوؿ هػذل الدراسػة حػوؿ التسػرب المدرسػي فػي ضػو  
عوامػػؿ غيػػر المدرسػػية التػػي هػػي اصسػػباب المتعمقػػة بموضػػوع الدراسػػة ويمكػػف المتغيػػرات وال

 تمخيص ا في النقاط التالية : 
يعػػػػد مػػػػف االهتمامػػػػات الرئيسػػػػية لعػػػػـ اجتمػػػػاع التربيػػػػة الػػػػذي يعنػػػػى  الدراسػػػػةأف موضػػػػوع  -

 بالمجاالت التربوية و خاصة المشكلت التربوية وتقديـ حموؿ مناسبة ل ا . 
تعميمػػي و بالتػػالي يعػػد مشػػكمة مػػف المشػػكلت التػػي تحػػوؿ دوف فػػي كػػوف التسػػرب فاقػػد  -

 الوصوؿ إلى الخطط التربوية في مجتمعنا إلى المعدالت المطموبة .
تفاقـ ظاهرة التسرب المدرسي فػي السػنوات اصخيػرة حيػث ازدادت ظػاهرة البطالػة انتشػارا  -

اؼ و الجريمػػػة ممػػػا يػػػنجـ عػػػف ذلػػػؾ مػػػف تعػػػاظـ لمظػػػواهر االجتماعيػػػة السػػػمبية مػػػثل االنحػػػر 
 ....الخ و التي تعد كم ا مف معوقات استقرار المجتمع و تطورل .

لمجتمعنػػػا  االقتصػػػاديو  االجتمػػػاعيإف التحػػػوالت البنائيػػػة فػػػي ال يكػػػؿ الػػػوظيفي لمنظػػػاـ  -
تقتضػػي الػػتحكـ فػػي التقنيػػات الحديثػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تحسػػيف الم ػػارات التعميميػػة و التػػي 

 لتي مف شأن ا الحد مف تسرب اصعداد ال ائمة مف المدرسة لف تتأتى إال بإيجاد الحموؿ ا
الكشؼ عف العوامؿ االجتماعية والثقافية واالقتصػادية  المؤديػة لمتسػرب المدرسػي وذلػؾ  -

 مف خلؿ دراسة العلقة بين ما .
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 أهــداف الدراســــة :  - 3
الػذي  يةغيػر المدرسػ الظػروؼ ظػؿب المدرسػي فػي مف خلؿ دراستي حوؿ موضػوع التسػر 

 نسعى مف ورا ل  إلى الوصوؿ إلى مجموعة مف اصهداؼ والمرامي وهي :
 . تسميط الضو  عمى ظاهرة التسرب المدرسي والتعريؼ  ب ا 
  غير المدرسية المؤثرة في ظاهرة التسرب المدرسي .معرفة العوامؿ 
  نويػه إلػى الحػد الخاطئػة عمػى التمميػذ و الت االجتماعيػةالتوعية بالتػأثيرات السػمبية لمتنشػئة

 .مقترحات الدراسةمن ا في 
  تس يؿ وضع  الحموؿ التي يمكف أف تتبػع لمتقميػؿ مػف ظػاهرة التسػرب المدرسػي أو الحػد

 من ا .
  : مدراسة األساسية ل ممفاهيملالتعريفات اإلجرائية  - 4

إف الحاجة إلى الجانب المفاهيمي المعتمد و الذي يترجـ بدورل الم مات البحثية التي 
سعى الباحث مف خلل ا إلى فؾ المبس حوؿ بعض المفاهيـ التي تجعؿ مف البحث ي

جرائية يعتمدها إالعممي  عممية صحيحة ومجدية مترجمة  لما يوحيه الميداف مف تعريفات 
الباحث مف خلؿ مد  تطمعه لألطر االمبريقية  لمدراسة يجعم ا كمرتكز نظري يساعدل 

احث لمدراسة الخاصة بالظروؼ اللمدرسية الدافعة في بحثه ب ومف خلؿ اختيار الب
لمتسرب المدرسي وتناوؿ العوامؿ االجتماعية و االقتصادية و الثقافية حيث يتعرض إلى 

 المفاهيـ اصساسية لمدراسة مف خلؿ ما يمي :
 التســرب المدرســي :  -4-1
  واقتصػػادية كمػػا التسػرب المدرسػػي هػػو الػتخمص التمقػػائي عػػف الدراسػػة صسػباب اجتماعيػػة

المنوطػة بالتمميػذ فػي  مراحػؿ التعمػيـإكمػاؿ التشمؿ التمميذ الذيف يمفظ ـ النظاـ التربوي قبؿ 
 .ذلؾ السف

 عػا ن ائيػا قبػؿ أف تػتـ المرحمػة التسرب المدرسػي هػو انقطػاع الطالػب عػف المدرسػة انقطا
 .زامية ا ل
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 صسػػباب خػػارج ة المقػػررة كػػامل عػػف الدراسػػة قبػػؿ اسػػتكماؿ الفتػػر  انقطػػاعالمػػتعمـ  انقطػػاع
 النظاـ المدرسي .

 غير المدرسية : الظروف 4-2
رات والمتغيػػرات التػػي تحػػيط بالتمميػػذ المؤشػػ فػػي مجمػػؿ غيػػر المدرسػػية  الظػػروؼتتمثػػؿ    

مػػػف المدرسػػػة  العػػػودةالػػػذي يعػػػيش فيػػػه التمميػػػذ عنػػػد  الوسػػػط أوهػػػي الوسػػػط المدرسػػػي خػػػارج 
رات  مػػػف مؤشػػػذلػػػؾ الوسػػػط بمػػػا فػػػي الواسػػػع  امعناهػػػغيػػػر الرسػػػمية ب االجتماعيػػػةلممؤسسػػػة 

لتصػبح كمخػرج ثقافية التػي يعػيش في ػا التمميػذ ويتػأثر ب ػا و  اقتصاديةاجتماعية وأسرية و 
 سموكي 

 :االجتماعية  الظروف 4-3
رات و المتغيرات التي تحدث في المجتمع و تأثر في حياة التمميذ تأثيرا هي تمؾ المؤش 

   أسػػاليب المعاممػػة الوالديػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف القسػػوة و التػػدليؿ مباشػػرا كالتنشػػئة االجتماعيػػة و 
و الحػوار و النقػاش حػػوؿ قضػايا الخاصػػة بالتمػدرس والعلقػػات اصسػرية داخػػؿ البيػت و مػػا 
يعتري ػػػػا مػػػػف دينامكيػػػػة وحػػػػراؾ اجتمػػػػاعي  سػػػػوا  عمػػػػى مسػػػػتو  المؤسسػػػػة التربويػػػػة اصولػػػػى 

وهػػذا فػػي ظػػؿ وجػػود اصبػػويف وعػػدـ  )البيػػت( أو مػػع بػػاقي المؤسسػػات االجتماعيػػة اصخػػر 
وجػػػػودهـ فػػػػي حالػػػػة التفكػػػػؾ اصسػػػػري الجزئػػػػي أو الكمػػػػي  با ضػػػػافة إلػػػػى  جماعػػػػة الرفػػػػاؽ  
وطبيعة توج  ا نحو التربية المدرسية و تقبم ا لمتعميـ والمتابعة و الحضػور والنتػائج الجيػدة 

 أو عدم ا .  
 االقتصادية : الظروف 4-4
تػػػي تمػػػس حيػػػاة التمميػػػذ فػػػي معيشػػػته اليوميػػػة  مػػػف عوامػػػؿ رات الماديػػػة الهػػػي تمػػػؾ المؤشػػػ  

        ضػػػػرورية لمعػػػػيش و نفقػػػػات دراسػػػػية فػػػػي ظػػػػؿ قمػػػػة الػػػػدخؿ و تذبذبػػػػه لػػػػبعض اصسػػػػر التػػػػي 
بػؿ  تستطيع تمبية الضروريات ناهيؾ عػف الكماليػات و سػائؿ الترفيػه و الراحػة و المعػبب ال

جتماعيػػػة القػػػاهرة أف يكػػػوف و قػػػد يمتجػػػم التمميػػػذ تحػػػت تػػػأثير أي ضػػػغط مػػػف الضػػػغوط  اال
مصدر لمدخؿ أو جز  منه  عالة أسرته مما قد يضػعؼ الظػاهرة إلػى ظػواهر سػمبية أخػر  
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كانحراؼ اصحداث و عمالػة اصطفػاؿ غيرهػا وخاصػة فػي منطقػة وادي سػوؼ حيػث نلحػظ 
أف الثػػػػورة الفلحيػػػػة المتػػػػأخرة قػػػػد أدت الػػػػى العػػػػزوؼ عػػػػف الدراسػػػػة و السػػػػعي ورا  العمػػػػؿ 

لتمبيػػػػة الحاجيػػػػات الشخصػػػػية و اصسػػػػرية  وهػػػػذا راجػػػػع لتػػػػوفر العمالػػػػة دوف السػػػػف الفلحػػػػي 
 القانوني لمعمؿ 

 الثقافية : الظروف  4-5
 تػػػؤثر التػػػي التكنولوجيػػػةو  اصيديولوجيػػةو وهػػي مػػػا يعػػػرؼ بمجموعػػة المؤشػػػرات الفكريػػػة  

يػػر تفكفا  نمػػط معػػيف مػػف الضػػاتجاهاتػػه و مخرجاتػػه السػػموكية و إببيئػػة التمميػػذ وتػػؤثر فػػي 
رتباط ػػػػا بالشخصيػػػػػة ومسػػػػاهمت ا فػػػػي التوجػػػػه لػػػػؾ الذوالتصػػػػرؼ حسػػػػب المسػػػػتو  الثقػػػػافي 

ف الثقافػػػػة هػػػػي مجموعػػػػة المعػػػػايير ب والقػػػػيـ ب ومعػػػػايير ذلػػػػؾ صالعػػػػاـ لمجماعػػػػة  المعيشػػػػي 
حصػػيمة لتػػراكـ الثقافػػة وفروع ػػا نحػػو وحػػدوث  السػػموؾ التػػي تتػػرجـ أسػػموب حيػػاة الجماعػػة

 .السموؾ االبتكار وخاصة في مجاالت 
 : الدراسات السابقة  - 5

لقػػد أجريػػت العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة عػػف التسػػرب المدرسػػي لكػػف تعتبػػر الواليػػات 
المتحػػػدة اصمريكيػػػة أوؿ مػػػف اظ ػػػر البحػػػوث الجديػػػة حػػػوؿ التسػػػرب حيػػػث تػػػـ نشػػػرها سػػػنة 

ـ فأظ رت أف هناؾ عدة أسباب لمتسرب تختمؼ مف بمد إلى أخرب كمػا أف منظمػة  1984
ونسكو اهتمت بظاهرة ال در التربػوي عمػى المسػتو  العػالمي حيػث بػات واضػحا اف لكػؿ الي

دولػػة أسػػباب لمتسػػرب المدرسػػي ب ومنػػه عممػػت الواليػػات المتحػػدة اصمريكيػػة إلػػى دؽ نػػاقوس 
مف خلؿ ما قامت به مف بحػوث أوليػه عػف التسػرب المدرسػي النتشػار الظػاهرة فػي الػدوؿ 

اصخيػػرة ذلػػؾ وذلػػؾ لػػد ظػػروؼ اجتماعيػػة و اقتصػػادية وثقافيػػة  ا ونػػةالغربيػػة و العربيػػة فػػي 
 وغيرها  .

 الدراسة األولى  :
 حيلف بف هلؿ الحارثي دراسة:

  أثر العوامؿ ا جتماعية والثقافية في جنوح اصحداثموضوع الدراسة :
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 2003زمن الدراسة :
  الرياض المممكة العربية السعوديةمكان الدراسة : 
 ة مدة الدراسة :سن
 ميدانية طبيعة الدرسة : 

 و الثقافية وجنوح اصحداث؟ االجتماعيةماهي العلقة بيف العوامؿ  إشكالية الدراسة :
إستخدـ الباحث المن ج الوصػفي التحميمػي الػذي لػـ يقتصػر عمػى وصػؼ منهجية الدراسة :

ـ فػي تسػ  السػتنتاجاتالمشكمة فقط بؿ يتعدال لتحميػؿ و تفسػير و ربػط المػدلوالت لموصػوؿ 
 تطوير الواقع لألحداث المنحرفيف بمافي ذلؾ مف المقابمة و اصستبياف و الملحظة .

 اصطفاؿ الجانحيف  عينة البحث :
 تتمثؿ أهداؼ هذا البحث فيما يمي : هدف الدراسة :

 *التعرؼ عمى العوامؿ الذاتية بالنسبة لمحدث و التي أدت بدورها إلى جنوح اصحداث .
 و الثقافية المحيطة بالحدث و التي أدت إلى جنوحه  االجتماعيةمؿ *التعرؼ عمى العا
 خمصت هذل الدراسة إلى جممة مف النتائج تتمثؿ فيما يمي:نتائج الدراسة : 

     لمجنػػػوح لألحػػػداث المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ 0.05*وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتو  
 . االقتصاديو المستو  التعميمي و 

لمجنػػػوح لألحػػػداث  المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ 0.05إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتو   *وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة
 والتعامؿ اصسري لمحدث.

لمجنػػػوح لألحػػػداث  المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ 0.05*وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتو  
 والتفكؾ اصسري لمحدث .

لمجنػػػوح لألحػػػداث  المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ  0.05*وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتو  
 مؿ الثقافي لمحدث.والعا

لمجنػػػوح لألحػػػداث  المؤديػػػةبػػػيف العوامػػػؿ 0.05*وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتو  
  لمحدث . االجتماعيةوالتنشئة 
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رغػػػـ االشػػػتراؾ بػػػيف  موضػػػوع الدراسػػػات السػػػابقة وأحػػػد  التعقيـــب عمـــى الدراســـة الســـابقة:
  كػوف بحثنػا منصػبا متغيري موضوع دراستنا إال أف تناول ما لمموضوع كاف مف زاويػة أخػر 

عمػى كشػؼ العلقػػة الممكػف وجودهػػا بػيف الظػروؼ غيػػر المدرسػية  والتسػػرب المدرسػي فػػي 
ظػػػؿ المقاربػػػات النظريػػػة المفسػػػرة ل ػػػذا اصخيػػػر و هػػػذا مػػػا سػػػينتج عنػػػه حتمػػػا اخػػػتلؼ بػػػيف 
الدراسات السابقة و موضوع دراستنا فػي الجػانبيف النظػري و الميػداني و رغػـ اسػتفادتنا مػف 

 لدراسات فإننا ننول إلى بعض نقاط االختلؼ التالية:هاته ا
سػػببة فػػي التسػػرب تطرقػػت فػػي الجانػػب النظػػري إلػػى مجمػػؿ العوامػػؿ غيػػر المدرسػػية المت

         االجتماعيػػػػػةشػػػػػرات اصسػػػػػرية اصبويػػػػػة و اصخويػػػػػة و أسػػػػػاليب التنشػػػػػئة ؤ المدرسػػػػػي بػػػػػدأ بالم
 ا عالػػػةالمتمثػػػؿ فػػػي  ادياالقتصػػػبو كػػػذلؾ المحػػػور  اجتمػػػاعيو جماعػػػة الرفػػػاؽ كمحػػػور 

طمبات و مستويات الدخؿ و الظروؼ الدافعة بالتمميػذ لمزاولػة اصشػغاؿ تاصسري و تمبية الم
     لسػػد حاجياتػػه وكػػذا العوامػػؿ الثقافيػػة و نظػػرة اصسػػرة لمتعمػػيـ بشػػكؿ عػػاـ و إلػػى تعمػػيـ الفتػػاة

 و  الوالدي والثقافي العاـ .تو أثر المس
و التػػػػي تػػػػـ مػػػػف خلل ػػػػا تكمػػػػيـ كػػػػؿ المؤشػػػػرات ذات العلقػػػػة أمػػػػا المعالجػػػػة الميدانيػػػػة 

بػػػيف التسػػػرب  يا يجػػػاب االرتبػػػاطبالجانػػػب النظػػػري و تبويب ػػػا فػػػي أطػػػر كميػػػه تعكػػػس مػػػد  
 واالقتصػػادياصسػػري  االجتمػػاعيو العوامػػؿ غيػػر التربويػػة المتمثمػػة فػػي المتغيػػر  المدرسػػي

 المعيشي و الثقافي .
 الدراسة الثانية :

 عبد الكريـ الم ناالدكتور  دراسة
 عوامؿ التسرب الدراسي لد  المنحرفيف:موضوع  الدراسة: 

 ـ2001:  زمن الدراسة
 جدة والرياض والدماـ مكان الدراسة : 

 ميدانػػػػػػػػػية طبيعة الدراسة :
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 ماهي العوامؿ التي تؤدي إلى التسرب في المدارس المتوسطة ؟ إشكالية الدراسة :
   الوصفي التحميمي المن جمنهجية الدراسة :

 طالب متسرب دراسيًا في المرحمة المتوسطة 150: العينةعينة الدراسة
: هػػػدف ا الرئيسػػػي ل ػػػا هػػػو معرفػػػة ورصػػػد بعػػػض العوامػػػؿ التػػػي تػػػؤدي إلػػػى  هـــدف الدراســـة

التسػػرب فػػي المػػدارس المتوسػػطة با صػػلحية )جػػدة والريػػاض والػػدماـ( والتػػي حػػددها بعػػدد 
الناحيػة العقميػة أو مػف الناحيػة الجسػدية والسػمات المميػزة  مف العوامؿ الشخصػية سػوا  مػف

أيضػػًا  ل ػػا وكػػذلؾ العوامػػؿ اصسػػرية والعوامػػؿ المدرسػػية وعوامػػؿ البيئػػة الخارجيػػة التػػي تحػػيط
هدفت هذل الرسالة إلى محاولة معرفة حجـ ظاهرة التسرب ب ذل المدارس ومػف ثػـ مسػاعدة 

ذل الظػاهرة أو التخفيػؼ مػف حػدت ا مػا أمكػف الج ات المعنيػة عمػى اتخػاذ السػبؿ لمواج ػة هػ
     .وكاف ل ذل الدراسة نتائج هامة تفرعت عمى عدة محاور

     إف أغمػػػػب الطػػػػلب المتسػػػػربيف دراسػػػػيًا فػػػػي المرحمػػػػة المتوسػػػػطة كػػػػانوا نتيجــــة الدراســــة : -
 %(2ب91مف سكاف المدف  وكانت بنسبة )

 سنة.16-9توسطة أعمارهـ ما بيف إف أغمب الطلب المتسربيف دراسيًا في المرحمة الم 
  85ب 7إف أغمػػب الطػػػلب المتسػػػربيف دراسػػيًا فػػػي المرحمػػػة المتوسػػطة بمػػػغ متوسػػػط ـ %

 شخصًا كذلؾ كاف مف نتائج هذل الدراسة عمى الصعيد الشخصي:
إف أحد عوامؿ التسرب في المرحمة المتوسػطة لػد  الطػلب هػو المػرض وا صػابة وكػذلؾ 

ـ وعدـ الرغبػة فػي التعمػيـب وكػذلؾ كػاف مػف أحػد العوامػؿ ضعؼ علقة الطلب مع بعض 
 عمى الصعيد اصسري لمتسرب الدراسي في المرحمة المتوسطة:

هو حاالت الطلؽ وتعدد الزوجات وكذلؾ كبػر سػف الوالػد وكثػرة اصخػوة واصخػوات وترتيػب 
 الطالب بيف أخوته.

 : السابقةالتعقيب عمى الدراسة 
مؿ التػي مػف شػأن ا أف تكػوف فػي الجانػب النظػري و اصمبريقػي بعض العوا اشتب تلقد     

بمػػا يمميػػه أسػػموب البحػػث العممػػي لمظػػاهرة السوسػػيولوجية بينمػػا نلحػػظ عػػدـ وجػػود حػػوافز 
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تشجيعية وكذلؾ صعوبة المناهج المدرسية وعدـ وجود وسػائؿ تعميميػة مناسػبة وعػدـ وجػود 
اب الطلب المتصؿ والمشكلت أخصائي اجتماعي وعدـ توفر مدرسيف أكفا  عدا عف غي

و هػػػذا مػػػا ب العائميػػػة عنػػػد الطالػػػب والرسػػػوب المتكػػػرر وعػػػدـ حرصػػػه عمػػػى متابعػػػة الدراسػػػة
تطرقػػت فيػػه خػػلؿ دراسػػتي مػػػف خػػلؿ التعػػرض إليػػه فػػػي الدراسػػة النظريػػة  وبػػالعلج مػػػف 

 خلؿ التوصيات و المقترحات 
ها وكانػػت ل ػػا نتػػائج هامػػة يمكػػف القػػوؿ إف الدراسػػة السػػابقة اسػػتوفت جميػػع عناصػػر و     

عمى كافة اصصعدة ولكف ما يؤخذ عمى هذل الدراسة عدـ توضػيح ا لمفػروض بشػكؿ كامػؿ 
 أما باقي الدراسة فاستوفت جميع الشروط.

 الدراسة الثالثة :
 انتصار عيسى دراسة:  
 1999:سنةزمن الدراسة 

 التسرب المدرسي لطلب المرحمة االبتدائية  موضوع الدراسة:
 الجم ورية العربية السوريةن الدراسة : مكا

 ـ. 1999-1998  مدة الدراسة :
  ميدانيةطبيعة الدراسة :

 ماهي أسباب التسرب المدرسي لتلميذ الطور االبتدائي ؟إشكالية الدراسة :
 المن ج الوصفي التحميمي .منهجية الدراسة :

 طفؿ متسرب 200بمغ حجـ العينة  عينة الدراسة :
قامػػػة المػػػدارس وفػػػؽ الشػػػروط ة: أهـــداف الدراســـ العمػػػؿ عمػػػى تطبيػػػؽ الخريطػػػة المدرسػػػية واف

 البيئية والسكنية والجغرافية مما يجعؿ انتقاؿ التلميذ ميسورًا.
  اسػػتمرار التنسػػيؽ مػػع جميػػع الج ػػات الرسػػمية لزيػػادة تطػػوير البيئػػات المحميػػة اجتماعيػػًا

در   اك ـ أهمية تعميـ أبنائ ـ.واقتصاديًا وثقافيًا مما يؤدي إلى زيادة وعي ا با  واف
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  تشػػجيع التلميػػذ ذوو الحالػػة الماديػػة السػػيئة عمػػى متابعػػة الدراسػػة بتقػػديـ المسػػاعدات ل ػػـ
 في مجاؿ المواـز المدرسية.

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :نتائج الدراسة :
   ميمػػي*وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف العوامػػؿ المؤديػػة لمتسػػرب المدر سػػي  ومسػػتو  التع

 و الثقافي لألسرة  .
 االقتصػادي*وجود فروؽ دالة إحصائيا بػيف العوامػؿ المؤديػة لمتسػرب المدر سػي  ومسػتو  

 و تمبية المطمبات  لمطفؿ داخؿ لألسرة  .
 الدراسة السابقة :عمى التعقيب 

مػف  واالقتصػاديتشترؾ هذل الدراسة سوا  مف الناحية النظرية في أثػر العامػؿ الثقػافي 
استمرار التنسيؽ مع جميع الج ات الرسمية لزيادة تطػوير البيئػات المحميػة اجتماعيػًا  خلؿ

دراك ػػـ أهميػػة تعمػػيـ أبنػػائ ـ و مجػػاؿ  واقتصػػاديًا وثقافيػػًا ممػػا يػػؤدي إلػػى زيػػادة وعػػي ا بػػا  واف
   المػػواـز المدرسػػية و النفقػػات و هػػي مػػاتـ التعػػرض إلي ػػا خػػلؿ دراسػػتنا فػػي شػػقي ا النظػػري 

و مسػػتو  اصسػػرة المعيشػػي و مػػد   االقتصػػاديةي وتػػـ إسػػتعراض مجمػػؿ العوامػػؿ و الميػػدان
صهميػػة التعمػػيـ فػػي  ا بػػا و خاصػػة المسػػتمزمات المدرسػػية و مػػد  وعػػي  االحتياجػػاتتمبيػػة 

 .حياة أبنائ ـ 
         الدراسة الرابعة:

 أحمد شكري م راف دراسة :
والعوامؿ المؤدية إليه في مرحمة التعميـ  اصسباب التربوية لتسرب التلميذ موضوع الدراسة:

 االبتدائي.
 2000زمن الدراسة : 
  جم ورية مصر العربية، القاهرة مكان الدراسة :
 2000سنة  مدة الدراسة :

  ميدانيةطبيعة الدراسة :
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مػػػاهي اصسػػػباب التربويػػػة لتسػػػرب التلميػػػذ والعوامػػػؿ المؤديػػػة إليػػػه فػػػي : إشـــكالية الدراســـة:
 االبتدائي؟.مرحمة التعميـ 

ــة الدراســة :  وقػػد اسػػتخدـ فػػي بحثػػه استقصػػا  لقطاعػػات مختمفػػة مػػف العػػامميف فػػي منهجي
التعمػػيـ لمتعػػرؼ عمػػى آرائ ػػـ فػػي هػػذل المشػػكمة واشػػتمؿ االستقصػػا  عمػػى سػػبعة أبػػواب من ػػا 
الخػػاص بأسػػباب المشػػكمة ثػػـ اقتراحػػات بشػػأن ا ومن ػػا أيضػػًا مػػا يتعمػػؽ بكفايػػة المعمػػـ وأثرهػػا 

 وأخر  تتعمؽ بالعوامؿ المساعدة لتحسيف كفاية المعمـ. عمى التسرب
 طالبة 135طالبب  75معمـب  50عينة الدراسة : 

:وفػي هػذا البحػث ي ػدؼ الباحػث إلػى الكشػؼ عػف اصسػباب الظػاهرة بصػفة  هدف الدراسـة
عامة وفي التعميـ االبتػدائي بصػفة خاصػة حيػث العوامػؿ االجتماعيػة والعوامػؿ التػي تتعمػؽ 

 والمدرس وتحدث بإس اب عف ضعؼ إعداد المعمميف وضعؼ مستو  كفايات ـ  بالتمميذ
كانػػت نتػػائج هػػذا البحػػػث متعمقػػة بطبيعػػة المشػػكمة وحجم ػػا فػػي مػػػديريات  نتــائج الدراســة:

التربيػػة فػػي مصػػر أوضػػحت الدراسػػة ازديػػاد نسػػب التسػػرب بصػػورة عامػػة وهػػي بػػيف البنػػات 
بويػػة واالقتصػػادية لمتسػػرب مػػع تركيػػز عمػػى أعمػػى من ػػا بػػيف البنػػيف كمػػا حػػددت العوامػػؿ التر 

عدادل.  أثر كفاية المعمـ واف
 التعقيب عمى الدراسة السابقة :

في العديد مف الجوانب في أطرهػا النظريػة  دراستيهناؾ قواسـ مشتركة بيف هذل الدراسة و 
التػػي تتنػػاوؿ متغيػػر التسػػرب الدراسػػي و علقتػػه بمتغيػػر الجػػنس و النظػػر إلػػى تعمػػيـ البنػػات 

   ث هناؾ تبػايف وضػح جميػا مػف خػلؿ النتػائج اصمبريقيػة لمدراسػة مرجع ػا لعامػؿ الجػنسحي
 و بعد المسافة بيف المدرسة ومكاف ا قامة و الزواج المبكر كعامؿ مف العوامؿ الثقافية .

مػػع هػػذل الدراسػػة مػػف خػػلؿ نػػوع العينػػة و المػػن ج  االخػػتلؼغيػػر أننػػا نمػػتمس بعػػض نقػػاط 
ة مركبػػة بػػيف الطمبػػة و الطالبػػات و المعممػػيف بينمػػا أجػػدمجتمع الدراسػػة المسػػتخدـ الف العينػػ

 في ما تناولت المتسربيف دراسيا و يزاولوف التربص الم ني بإعتبارل تسرب تعميمي .
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 الخامسة :الدراسة 
 :محمد زهير مشارقة دراسة

 .مشكلت التعميـ ا لزامي في القطر العربي السوري موضوع الدراسة:
 1985سة:زمن الدرا

 مكان الدراسة :سوريا 
 ـ1986-1985 مدة الدراسة :

  ميدانيةطبيعة الدراسة : 
هيػػػة المخطػػػار ومػػػا مػػػد  انتشػػػار هػػػذل الظػػػاهرة وأبعادهػػػا فػػػي القطػػػر إشـــكالية الدراســـة :مـــا

 ؟العربي السوري
  الوصفي التحميميمنهجية الدراسة :

 طالب متسرب1200 عينة الدراسة :
الدراسة إلى إيجاد مقترحػات فعميػة لمتقميػؿ مػف ظػاهرة التسػرب  هدفت هذل  هدف الدراسة :

المدرسػي وأوضػح الباحػث ذلػػؾ مػف خػلؿ مػػا قامػت بػه وزارة التربيػة مػػف ج ػود لعػلج هػػذل 
الظاهرة وكاف ل ذل الدراسة نتائج عمى المدارس وكانت هذل النتائج ذات فائدة كبػر  خففػت 

 مف نسبة التسرب.
 قة : الدراسة السابعمى التعقيب 

لقد أجر  محمد زهير مشارقة دراسة في دراسػة لنيػؿ الػدكتورال فػي التربيػة وقػد تطػرؽ فػي   
قسـ  مف أقساـ الرسالة إلػى ظػاهرة التسػرب المدرسػي فػي مرحمػة التعمػيـ االبتػدائي وعػرض 
في ػػا مف ػػـو التسػػربب وتكمػػـ عػػف أخطػػارل ومػػد  انتشػػار هػػذل الظػػاهرة وأبعادهػػا فػػي القطػػر 

 طالب متسربب وأوضح 1200.حيث بمغ حجـ العينة  العربي السوري
ومػػف بػػيف اوجػػه التشػػابه بػػيف هػػذل الدراسػػة و دراسػػتنا التػػى بػػيف إيػػدينا فػػي نتاولنػػا  لعوامػػؿ 
التسػرب وأسػػبابه وقػدـ العػػلج والمقترحػات لظػػاهرة التسػرب ومػػف هػذل المقترحػػات االسػػتمرار 

اته ووسائمه. العمؿ عمى تطبيػؽ في رفع مستو  كفاية نظاـ التعميـ مف حيث مضمونه وأدو 
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قامػػة المػػدارس وفػػؽ شػػروط البيئػػة السػػكانية والجغرافيػػة و العمػػؿ عمػػى  الخريطػػة المدرسػػية واف
إيجاد نظاـ التوجيه وا رشاد االجتماعي والنفسي داخػؿ النظػاـ التعميمػي واتخػاذ ا جػرا ات 

يجػػػاد الكفيمػػػة بمسػػػاعدة التلميػػػذ المقصػػػريف و زيػػػادة توثيػػػؽ الصػػػمة بػػػيف المدر  سػػػة واصسػػػرة واف
العلقػػات الدائمػػة والمتفاعمػػة بين مػػا لموقايػػة مػػف تسػػرب التلميػػذ قبػػؿ حدوثػػه وتطبيػػؽ أحكػػاـ 

ناثػػػًا قبػػػؿ بمػػػوغ السػػػف  قػػػانوف العمػػػؿ بصػػػورة دقيقػػػة بحيػػػث يمنػػػع تشػػػغيؿ اصحػػػداث ذكػػػورا  واف
المحػػػددة بالقػػػانوف وأيضػػػا أوضػػػػحت هػػػذل الدراسػػػة ج ػػػود وزارة التربيػػػػة فػػػي مجػػػاؿ معالجػػػػة 

رتي التخمؼ والتسرب حيث كانت مديريات التربية المعنية تعد قػوائـ بأسػما  المتخمفػيف ظاه
والمتسػػربيف مػػػف التلميػػػذ وتحػػػاوؿ معالجػػػة أوضػػػاع ـ مػػع ذوي ػػػـ مػػػف خػػػلؿ االتصػػػاؿ ب ػػػـ 
قنػػاع ـ بضػػرورة التحػػاؽ أوالدهػػـ بالمػػدارس وانتظػػاـ دوام ػػـ في ػػا حتػػى ن ايػػة  ومحػػاورت ـ واف

أن ا وجدت أف وسػائؿ التوعيػة والتحػاور وا قنػاع كانػت وسػائؿ غيػر  المرحمة االبتدائيةب إال
مجدية لذلؾ وجدت أنه البد مف وسائؿ أخر  رادعة زاجػرة تكػوف نافعػة مجديػة لػذلؾ قامػت 
الدولػػة بسػػف قػػوانيف خاصػػة ورادعػػة تفػػرض عقوبػػات وغرامػػات عمػػى أوليػػا  الطػػلب الػػذيف 

 يمتنعوف عف إرساؿ أوالدهـ إلى المدرسة.
 ل الدراسة تعتبر مف الدراسات الجادة في القضا  عمى ظاهرة التسرب  المدرسي.إف هذ

 الدراسة السادسة :
 محمد ارزقي بركاف دراسة  

 .مهب نتائجهب وطرؽ علجه بالجزائرالتسرب المدرسي عوام موضوع الدراسة :
 .1973/1974الموسـ الدراسي  زمن الدراســـــة : 

 . الجزائرمكان الدراســــة :
إلى غاية الموسـ الدراسي 1973/1974مف بداية الموسـ الدراسي مدة الدراســــــة :

1982/1983. 
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 طبيعة الدراســـة : دراسة وثائقية 
النتائج و  ماهي العوامؿ اصشكاؿ التالي: تدور إشكالية هذل الدراسة حوؿإشكالية الدراسـة: 

 و طرؽ العلج لمتسري المدرسي؟ 
وقد اعتمد عمى المن ج تحميؿ المضموف لبيانات إحصائية صادرة  :منهجية الدراـسة  

عف وزارة التربية الوطنية وذلؾ لمكشؼ عف المواسـ التي كثر في ا الرسوب وقد توصؿ مف 
 خلؿ هذل الدراسة إلى أف أهـ العوامؿ المؤدية لرسوب وتسرب التلميذ

تعميـ المتوسطب وغطت هذل الدراسة اقتصرت هذل الدراسة عمى تلميذ ال عينة الدراســـــة :
 الفترة الممتدة مف التعميـ بالجم ورية الجزائرية  

 الكشؼ عف عوامؿ و نتائج و طرؽ علج التسرب المدرسي في الجزائر هدف الدراســـــة :
 : خمصت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة

 ساتذة لمتلميذ.المعاممة السيئة مف قبؿ إدارة المدرسة وبعض اص -
 صعوبة المناهج وعدـ مل مت ا لقدرات التلميذ العقمية والعمرية. -
قصور نظاـ االمتحانات الذي يعتمد عمى الحفظ واالسترجاع وي مؿ جانب الف ـ  -

 والتحميؿ والتركيب.
 ردا ة طرؽ التدريس التي يستعمم ا بعض اصساتذة. -
 اكتظاظ اصقساـ بالتلميذ. -

 الدراسة السابقة :عمى التعقيب 
مف خلؿ ما تطرؽ أليه الباحث محمد ارزقي بركاف مف نتائج التي تبرز الحالة 
المادية الضعيفة لآلبا  و مد  إرتباط ا بمتغير التسرب المدرسي و التي تجبرهـ عمى 
طمب مساعدة أبنائ ـ عف طريؽ العمؿ وترؾ مقاعد الدراسة و هذا ما أشادت به دراستنا 

 ا النظري و الميداني مف خلؿ ما برزمف نتائج كمية موضحة لذلؾ .في شقي 
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هذا أهـ ما توصؿ إليه الباحث كذلؾ و كاف قاسـ مشترؾ بيف الدراستيف مف خلؿ 
الدراسة وتعتبر دراسة جيدة صن ا كشفت لنا بصورة حقيقية عف مؤشرات ونتائج مسجمة 

 .وب والتسرب وال در التربويمما كشؼ عف أهـ اصسباب الكامنة ورا  ظاهرة الرس
 الدراسة السابعة : 

 م(: 1965دراسة  محمد محمود رضوان )
 موضوع الدراسة:

 م1965زمن الدراسة :
 جم ورية مصر العربية مكان الدراسة :
 1965/1966/ 1964الموسميف الدراسييف  مدة الدراسة :

  ميدانيةطبيعة الدراسة : 
ة التسرب في المرحمة االبتدائية في جم ورية مصػر ما هي أسباب مشكمإشكالية الدراسة :

 ؟العربية
  من ج المقارفمنهجية الدراسة : 

  التلميذعينة الدراسة : 
: البحث أف جممة الذيف تسربوا مف الدفعػة اصولػى خػلؿ السػنوات الخمسػيف  نتائج الدراسة

ا بالنسػػػبة % مػػػتف عػػػدد الػػػذيف  الحقػػػوا بالصػػػؼ اصوؿ وبمغػػػت نسػػػبة مػػػف تسػػػربو 22يكونػػػوف 
% مف عػدد الػذيف الحقػوا بالصػؼ اصوؿ هػذا عػدا مػف لػـ يتقػدم ـ عػدا 42.6لمدفعة الثانية 

مف ػػػػـو يتقػػػػدـ لمػػػػدخوؿ فػػػػي أمتػػػػي مػػػػف الشػػػػ ادة االبتدائيػػػػة بالنسػػػػبة لمػػػػدفعتيف وهػػػػـ بالنسػػػػبة 
% مػػػػف مجموعػػػػة المقيػػػػديف فػػػػي الصػػػػؼ السػػػػادس وهػػػػـ بالنسػػػػبة 25.7لممجموعػػػػة اصولػػػػى 

  %  مف مجموع المقيديف في الفصؿ السادس.20.6لممجموعة الثانية 
 : الدراسة السابقةعمى التعقيب 

مػع دراسػتي فػي  االخػتلؼما نلحظه خلؿ ما تناوله الباحث خلؿ هػذل الدراسػة هػو 
عمػى الطػور  االقتصػارالجانب الميداني مف خلؿ العينػة و المػن ج و التنػاوؿ اصمبريقػي و 
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الميدانيػػة إلػػى التطػػرؽ إلػػى مجمػػؿ اصطػػوار التعميميػػة  فػػي حػػيف تناولػػت بالدراسػػة االبتػػدائي
فػػػي الدراسػػػة بحكػػػـ كثػػػرة نسػػػب  الضػػػرورةو المتوسػػػط و الثػػػانوي لمػػػا دعػػػت إليػػػه  االبتػػػدائي

ثقافيػػة  اجتماعيػػةقػػد تكػػوف  العتبػػاراتالتسػػرب خاصػػة فػػي الطػػور الثػػانوي فػػي واليػػة الػػوادي 
عنػػد بعػػض الػػذكور ممػػا أوجػػب  ةسػػر اصُ  ةإعالػػكالتسػػرب مػػف أجػػؿ الػػزواج لمفتػػاة أو مػػف أجػػؿ 
 .ااقبؿ الحصوؿ عمى ش ادة الباكالوري عمي أف مجتمع الدراسة البد أف يكوف متسرب

  الدراسة الثامنة :
 المركز الوطني لإلحصائيات التعميـ: دراسة

 تسرب الطلب الم اجريف الجدد مف المدارس العميا في أمريكا  : موضوع الدراسة 
 ـ2000 زمن الدراســـــة : 
 بواشنطف مكان الدراســــة : 
 دراسة ميدانيةطبيعة الدراســـة :  
  تدور إشكالية هذل الدراسة حوؿ النبذ االجتماعي لمطلب الم اجريف إشكالية الدراسـة : 

 و علقته بالتسرب المدرسي 
 تـ االعتماد عمى المن ج الوصفي التحميمي خلؿ هذل الدراسة  منهجية الدراـسة : 

 . الجدد مف المدارس العميا في أمريكاالطمبة الم اجريف لدراســـــة :عينة ا
من ا التعرؼ عمى معدالت تسرب الطلب الم اجريف الجدد مف  هدف الدراســـــة :

 .المدارس العميا في أمريكا 
.في حيف لـ %39النتائج إلى أف نسبة تسرب الطلب وصمت إلى  نتائج الدراسة :

وكاف مف أهـ اصسباب  %18و %15يف مف الطلب ا خريف تتجاوز نسبة المتسرب
 الرئيسية في ارتفاع هذل النسبة أف هؤال  الطلب كانوا منبوذيف مف زملئ ـ ا خريف.

أف االشتراؾ بيف  موضوع الدراسات السابقة وأحد  الدراسة السابقة :عمى التعقيب  
ف زاوية أخر  كوف بحثنا منصبا متغيري موضوع دراستنا إال أف تناول ما لمموضوع كاف م

   عمى كشؼ العلقة الممكف وجودها بيف الظروؼ غير المدرسية  و التسرب المدرسي 
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في ظؿ المقاربات النظرية المفسرة ل ذا اصخير و هذا ما سينتج عنه حتما اختلؼ بيف 
   ادتنا الدراسات السابقة و موضوع دراستنا في الجانبيف النظري و الميداني و رغـ استف

عمى الجانب النفسي لمطالب في حيف تعتبر عامؿ مدرسي  ارتكزتمف هاته الدراسة التي 
 اصخر  . الظروؼصف ظروؼ النبذ مصدرها المدرسة ال 

 الدراسة التاسعة  :
 .أحمد فريجة  دراسة:

 .قر عمى التسرب المدرسي ف: انعكاسات ال موضوع الدراسة
 .2003:سنة  زمن الدراسة

 :المع د الوطني المتخصص في التكويف الم ني بسكرة الجزائر  دراسةمكان ال
إلى غاية  03/04/2003:حدد المجاؿ الزمني لمدراسة في الفترة الممتدة بيف مدة الدراسة 

10/05/2003 . 
 طبيعة الدراسة :دراسة ميدانية 

 الفقر عمى التسرب المدرسي لمتمميذ ؟ انعكاسات:ماهي  إشكالية الدراسة
 االطلعوالمقابمة و الملحظة و  االستمارة التحميمي ب: المن ج الوصفي  ية الدراسةمنهج

 الخاصة بمجتمع الدراسة .عمى السجلت والوثائؽ 
عف الدراسة في سف تعميمي أي متسرب  باالنقطاعمتربص ش د له  596: عينة الدراسة

 لمتخصص بسكرةقامي والتم يف بالمع د الوطني اعمى مستو  التكويف ا دراسيا 
 الفقر عمى التسرب المدرسي  انعكاسات: معرفة  هدف الدراسة
 :   نتائج الدراسة

 عدـ القدرة عمى التكفؿ بالمتطمبات المدرسية يودي إلى التسرب  -
 عدـ قدرة اصسرة عمى تقديـ الحد اصدنى مف الغذا  يودي غمى التسرب المدرسي لمتمميذ.-
 ة الصحية يودي إلى التسرب المدرسي لمتمميذ  عدـ القدرة بالتكفؿ بالرعاي-

  التعقيب عمى الدراسة السابقة :
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كانت هذل الدراسة مذكرة ماجستير في عمـ االجتماع أبرز خلل ا الباحث المؤثرات 
التي قد تتسبب في التسرب المدرسي وبيف مف خلل ا الدعو   االقتصاديةو  االجتماعية

رافي لممؤسسات التعميمية و المتابعة الصحية المستمرة إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغ
      لمتمميذ مف خلؿ وحدات الكشؼ و المتابعة الصحية وخاصة المناطؽ الصحراوية 
و المعزولة بو لعؿ هذا في مجممه يعتبر نقاط تمثؿ القواسـ المشتركة بيف كل الدراستيف 

 و الثقافية  . االقتصاديةو  االجتماعيةوخاصة بما تعمؽ بالظروؼ غير المدرسية 
 الدراسة العاشرة  : -
 (:2003وولؼ وهولت ومكنايت وهوبنر وريفارا ) كيرنؾ و دراسة  -

المشػكلت السػموكية عنػد اصطفػاؿ الػذيف تػـ إسػا ة معاممػة أم ػات ـ مػف  موضوع الدراسـة :
 قبؿ شريؾ حميـ والتسرب المدرسي

. Behavioral Problems among Children Whose Mothers Are 
Abused by an Intimate Partner and Scholastic Infiltrate 

 اعتمدت الدراسة عمى المن ج المقارف. منهجية الدراسة: -
 : تألفت عينة الدراسة مف مجموعتيف:عينة الدراسة -
سػػنة والػػذيف تعرضػػت  17إلػػى  2طفػػًل والػػذيف تراوحػػت أعمػػارهـ بػػيف  167تألفػػت مػػف  -

 ا ة معاممة مف قبؿ شريؾ حميـ أم ات ـ  س
طفػػًل وقػػد عممػػت هػػذل المجموعػػة كعينػػة معياريػػة  2736المجموعػػة الضػػابطة: تألفػػت مػػف 

 قياسية.
: هػػدفت الدراسػػة إلػػى فحػػص وتحديػػد العلقػػة بػػيف تعػػرض اصطفػػاؿ إلػػى هــدف الدراســة -

 عنؼ الشريؾ الحميـ تجال اصـ والمشكلت السموكية لد  اصطفاؿ
ــائج الدراســ - : أظ ػػرت الدراسػػة أف تعػػرض اصطفػػاؿ لعنػػؼ الشػػريؾ الحمػػيـ تجػػال اصـ ةنت

صف تكػػػوف لػػػدي ـ مشػػػكلت سػػػموكية وأف يكػػػوف سػػػموك ـ عػػػدوانيًا وجانحػػػًا  مػػػرتبط بشػػػكؿ ذي
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ومػػػػائًل لمقمػػػػؽ والكعبػػػػة واسػػػػتعداد لمتسػػػػرب المدرسػػػػي بشػػػػكؿ أكبػػػػر مقارنػػػػة مػػػػع أفػػػػراد العينػػػػة 
  الضابطة.

  :التعقيب عمى الدراسة السابقة 
تظ ر هذل الدراسة مد  تأثر الطفؿ بجماعة اصقراف و هذا ما يعتبر عامل مشتركا 

إيجابية  ارتباطيةبيف الدراستيف في الشؽ النظري و اصمريقي الذي أثبت مد  وجود علقة 
بيف التسرب المدرسي لمتمميذ و جماعة الرفاؽ حيث أعتمد ذلؾ كبند مف بنود الدراسة 

    االجتماعيذات العلقة بالجانب  المؤشراتمف أهـ  اعتبارلعمى الميدانية في دراستي 
 .خلؿ دراستي اعتمدتهلدراسة الذي و الثقافي لمجتمع ا
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 خالصة : 
تطرؽ الباحث خلؿ الفصؿ االوؿ إلى اشكالية الدراسة لموقوؼ عمى مجال ا النظري 

لى التساؤالت والفرضيات بما في ذلؾ اصهمية ال عممية والعممية وأسباب اختيار الموضوع واف
التي تخص الباحث مف ج ة واصسباب الموضوعية مف ج ة أخر  وكذا التعريفات 
االجرائية التي سيتبناها الباحث خلؿ دراسته الميدانية كما استرشدت ببعض الدراسات 

ي مجاؿ السابقة التي قد تحمؿ قواسما مشتركا في متغير تاربع ومستقؿ لنضع الدراسة ف
 أكثر موضوعية .



 

 

 الفصـل الثاني
 التسـرب المدرسـي مفهومه وعواممه و نتائجه

 تمهيد 
 التسرب المدرسي  والمفاهيـ المرتبطة به - 1
 أنواع  التسرب المدرسي  -2
 أنواع المتسربيف مف المدرسة  -3
 عوامؿ التسرب المدرسي  -4
 العوامؿ السيكولوجية  4-1
 ية العوامؿ الفيزيولوج 4-2
 العوامؿ التربوية 4-3
 العوامؿ العقمية  4-4
 نتائج التسرب المدرسي  -5
 النتائج االجتماعية  5-1
 النتائج االقتصادية  5-2
 النتائج الثقافية  5-3
 لتسرب المدرسي في الجزائر مف خلؿ ا حصائيات ا واقع التسرب - 6
 يات واقع التسرب المدرسي بوالية الوادي مف خلؿ ا حصائ  -7

 خلصة 
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 تمهيـد :
المشكلت التي تعيؽ سير العمميػة التربويػة فػي كثيػر   تعتبر ظاهرة التسرب المدرسي مف 

هر ا هػدار امظػ مػف  مف دوؿ العالـ و خاصة في بمداف العػالـ الثالػث ب كمػا يعتبػر التسػرب 
جممػة بلى ذلػؾ يعػود با ضافة إخسارة رأس الماؿ البشري لمنظاـ التعميمي و التربوي التربوي و 

مف ا ثار السمبية عمى كؿ مف المتسرب و المجتمع المحمػي ب فالمتسػرب يتحػوؿ إلػى مػواطف 
غير منتج في بيئته مما يقمؿ مف مسػتو  طموحاتػه و ضػعؼ مػف مسػتو    تغمب عميه اصمية

الفصػػػؿ إلػػػى  خػػػلؿ هػػػذا  سػػػنتطرؽ عمػػػى ضػػػو  هػػػذا المنطمػػػؽ مشػػػاركته فػػػي بنػػػا  المجتمػػػع و 
كمػػػػػا نبػػػػػيف آثػػػػػار هػػػػػذل الظػػػػػاهرة  والمفػػػػػاهيـ المرتبطػػػػػة بػػػػػه  ػػػػػـو التسػػػػػرب المدرسػػػػػيتوضػػػػػيح مف

عمومػػا وواليػػة  وواقػػع هػػذل الظػػاهرة فػػي المجتمػػع الجزائػػريوالمجتمػػع   انعكاسػػات ا عمػػى الفػػردو 
 . الوادي خصوصا
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 التسرب المدرسي  والمفاهيم المرتبطة به - 1
 التسرب المدرسي :1-1
 تسرب أي دخؿ حقيقة مثؿ تسرب الرجػؿ فػي الػبلد أي دخم ػا  :و يقاؿ تسرب تسربا : لغة

 خفية و في سرية.
 .1اصرض عمى غير ال د  جهالذاهب عمى و  :السارب

 :معنى كممة تسرب بمعاني كثيرة من ا 3جا  في لساف العرب االبف منظور ج -
أخػػذل فػػي و تسػػرب الحػػافر  قػػد تسػػربب وقيػػؿ تحػػت اصرضب حفيػػر تحػػت اصرضب :السػػرب -

 الحفر يمينه و يسارل.
 حجر الثعمب و اصسد و الضبع و الذئب. :السرب
 ربػه      في سِ  و أسراب الوحش الموضع الذي قد حؿ فيه الوحشي و جمع أسرابب :السرب

 و الثعمب في حجرل.
 .2سرب ا نا  ساؿ ما فيه مف ما  

 .3*و منه قول ـ تسربت اصخبار إلى العدو أي انتقمت خفية
   و تسػػرب المػػرض أي تفشػػى انسػػحبب ومنػػه انسػػحاب و تسػػمؿب :ومنػػه تسػػرب الجمػػع أي  -

 .4و تسرب الخبر أي ذاع
 اصطالحا: 
هو ترؾ الطالب دراسة قبؿ ن اية السنة اصخيرة مف مرحمة التعميمية التي سجؿ في ا ومػف  

ا  وا ناث وسػكاف كالفقر  الملحظ اف التسرب يكثر بيف الفئات اصكثر تعرضا لمتميػػز التربويب

                                                 
 .15ب بيروتب د سب ص2: االماـ اسماعيؿ بف حمادي الجوهريب معجـ الصحاحب دار المعرفةب ط 1
 .356ب ص 3ر: لساف العربب ج: ابف المنظو  2
 . 295ب ص 1987ب 6: خميؿ الجرب معجـ العربي الحديثب مكتبة االوراس ب باريس  3
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يعػاني  و يضػطر كثيػر مػف الطمبػة الفقػرا  إلػى التسػرب مػف المدرسػة بحثػا فػي العمػؿب القػػػػر ب
 .1معظم ـ مف ظروؼ صعبة حيث ال تتوفر في بيوت ـ الظروؼ الصحية الملئمة

أمػػا جػػودت عطػػو ب فيقػػوؿ أف التسػػرب هػػو انقطػػاع التمميػػذ عػػف المدرسػػة فػػي مرحمػػة معينػػة  -
لػػػه أبعػػػاد عديػػػدة فػػػي عمميػػػة و فػػػي نظػػػاـ  ممػػػا يترتػػػب عميػػػه ضػػػياعب ذل المرحمػػػةبدوف اتمػػػاـ هػػػ

 .2تعميمي و ما يرتبط به مف نفقات
التسػػرب المدرسػػي هػػو انقطػػاع عػػف المدرسػػة قبػػؿ إتمػػاـ المرحمػػة  يقػػوؿ محمػػد أرزقػػي بركػػافب -

 .3الدراسية أو ترؾ الدراسة قبؿ إن ا  مرحمة معينة مف التعميـ
 .4نسبة مف يترؾ المدرسة ن ائياكما أف التسرب هو  -
أو تػػرؾ الدراسػػي لمبرنػػامج لسػػيد مػػف  التسػػرب المدرسػػي هػػو تػػرؾ التعمػػيـ قبػػؿ إتمػػاـ مرحمػػةب-

أسػػػباب قبػػػؿ ن ايػػػة السػػػنة اصخيػػػرة مػػػف المرحمػػػة التعميميػػػة التػػػي سػػػجؿ في ػػػا أو خػػػلؿ إحػػػد  
 .5خصيةالتسرب له أسباب اجتماعية و ثقافية و اقتصادية و تعميمية و شو  سنوات اب

و عرفه المجمس القػومي  يعرؼ قاموس التسرب بأنه ترؾ التمميذ المدرسة قبؿ تخرجه في اب -
لمتعمػػػيـ و البحػػػث العممػػػي و التكنولػػػوجي بأن ػػػا انقطػػػاع التلميػػػذ عػػػف الحضػػػور إلػػػي المدرسػػػة 

 .6بصفة دائمة بعد إف يتـ االلتحاؽ ب ا 
اب قبػػؿ ن ايػة السػػنة اصخيػرة مػػف و يقصػد بالتسػرب تػػرؾ الطالػب لممدرسػػة بسػبب مػػف اصسػب -

 .المرحمة التعميمية التي سجؿ في ا
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أو انقطػػػاع ـ عن ػػػا لعػػػدة فتػػػرات  التسػػػرب هػػػو ظػػػاهرة تػػػرؾ المػػػراهقيف و اصطفػػػاؿ المدرسػػػةب -
 طويمػة  أو بصورة ن ائية قبؿ وصول ـ إلي ن اية المرحمة التعميمية التي يتواجدوف في ا 

و متكاممػػػة في ػػػا بين مػػػػا و نسػػػتطيع مػػػف خلل ػػػػا  بيػػػػربإف كػػػؿ التعػػػاريؼ متشػػػػاب ة إلػػػى حػػػد ك
هػو  صياغة تعريؼ شػامؿ و محػدد لمصػطمح التسػرب المدرسػي فتقػوؿ بػاف التسػرب المدرسػي

انقطاع و انسحاب التمميذ مف المدرسة نتيجة رسب أو عدة أسبابب وذلؾ قبؿ إتمامه لممرحمة 
 التعميمية التي ينتمي إلي ا أو يدرس في ا.

 الرسوب : 1-2
مف العوامؿ المؤدية إلى ال در والفاقد التعميمي بحيث أف الطالب عندما الرسوب يعتبر 

يعيد السنة ال يعف له ذلؾ إال أنه أعاد السنة لضعؼ تحصيمه وعدـ قدرته عمى التحصيؿ 
لممجموع الكافي لمنجاح وربما الكثير مف أفراد المجتمع ل ـ نفس وج ة النظر غير أف رجاؿ 

اديو التربية ينظروف إلى أف ذلؾ يكمؼ ميزانية معينة لموصوؿ إلى النتائج التخطيط واقتص
في المخرجات صف التربية عممية استثمارية قد تكوف مربحة وقد تكوف مخسرة هذا  ةا يجابي

 بالنظر إلى ما ينفقه النظاـ التربوي مف اصمواؿ والج ود عمى العمـو . 
 كما يعرؼ : 

  1وا خفاؽ وعدـ النجاح وعدـ التوفيؽ. : يعرؼ عمى انه الفشؿلغة 
 إف إخفاؽ التمميذ في اجتيازل مرحمة دراسية ما وفؽ المقاييس التربوية المحددة  :اصطالحا

ذا استطاع التمميذ        سابقا ومف أهـ عوامؿ الرسوب هو التخمؼ والضعؼ في القرا ة واف
ف المستو  الدراسي أف ينتقؿ مف مستو  دراسي إلى ما هو أعمى منه بصرؼ النظر ع

 2التحصيمي له فانه يواجه صعوبة استيعاب المن اج الجديد فتزداد المشكمة تعقيدا .

                                                 
1  :  Dictionnaire de français contemporain ,  Libraire ,  Paris 1966 ,  p 404 . 

 .       61ي و آخرون ، المرجع السابق ، ص : نكروش الهاشم 2
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كما يعرفه لحرش محمد   الرسوب أف يعيد الطالب سنة أخر  في الصؼ الذي كاف 
فيهب وذلؾ لعدـ قدرته عمى اجتياز االمتحانات والحصوؿ عمى درجة النجاح في ا أو تغيب 

 1ا  عن ا لسبب م
ويعرؼ الباحثوف في المع د الوطني لبحث البيداغوجي بفرنسا الرسوب المدرسي بأنه 

 2سميف في المدرسة.بقسـ أو قتأخر التمميذ 
هو تمؾ الظاهرة التي تتجسد في ضياع أو خسارة الماؿ والج د اإلهدار التربوي :  1-3

وتنشأ هذل الظاهرة لعدة والوقت  المسخريف في سبيؿ سير وتطوير مسار العممية التربوية 
عوامؿ أهم ا التسرب المدرسيب وارتفاع تكمفة التمميذ وتدني مستو  التحصيؿ نظرا صف 
ا هدار التربوي  ظاهرة يمكف اف تحدث في نظاـ تعميميب فقد أد  ذلؾ ببعض المختصيف 

 3في هذا المجاؿ والم تميف به إلى القوؿ بأف ا هدار التربوي مشكمة عالمية .
 التأخر الدراسي :   1-4

التخمؼ الدراسي مشكمة كبيرة ال بد ل ا مف حؿ ب ف ي مشكمة مقدرة ا بعاد ب تارة تكوف     
مشكمة نفسية و تربويةب و تارة أخر  تكوف مشكمة اجتماعية ي تـ ب ا عمما  النفس بالدرجة 

التأخر الدراسي  اصولىب و مف ثـ المربوف و اصخصائيوف االجتماعيوف و ا با ب و لقد عرؼ
عمى أساس انخفاض الدرجات التي يتحصؿ عمي ا التمميذ في االختبارات و ل ذا صنؼ 

 التأخر الدراسي إلى أنواع من ا :
 وهػو الػذي يكػوف في جميػع المػواد الدراسيػة و يرتبػط بالغبػا    : التخمف الدراسي العام

 ( .) دوف المتوسط  85-71حيث  تتراوح نسبة الذكا  بيف 
 و يكوف في مادة أو مواد بعين ا فقط ب كالحساب مثل تخمف الدراسي الخاص : 

 و يرتب بنقص القدرة .         
                                                 

لحزع هحود , أطثاب الزطىب فً الثكالىرٌا فً رأي األطاتذج واالولٍاء, عزوض االٌام الىطٌٍح الثالثح لعلن الٌفض  :1

 .171, ص 1998, دار الحكوح , الجشائز, 1وعلىم التزتٍح حىل علن الٌفض وقضاٌا الوجتوع, هٌشىراخ جاهعح الجشائز, ج
2 :  B. Français : L’échec scolaire , édition que sais je ,  Paris 2eme édition , Juin 1999 ,  P 17 . 
 

3
تزاٌوز . م . تاولً . ل , تزجوح صادق اتزاهٍن عىدج, اإلهدار التزتىي هشكلح عالوٍح , اللجٌح االردًٍح للتعزٌة : 

 .  13, ص: 1973ط, والتزجوح والٌشز, وسارج التزتٍح األردى, عواى, د 
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 مستو  قدرته عمى مد  فترة زمنية حيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف الدراسي الدائـ: التخمؼ. 
  عف التخمؼ الدراسي الموقعي : الذي يرتبط بمواقؼ معينة بحيث يقؿ تحصيؿ التمميذ

 مستو  قدرته بسبب خبرات سيئة ب مثؿ التنقؿ مف مدرسة صخر  أو موت احد أفراد اصسرة .
 *التخمؼ الدراسي الحقيقي : هو تخمؼ يرتبط بنقص مستو  الذكا  و القدرات .

و بالتالي  *التخمؼ الدراسي الظاهري: هو تخمؼ زائؼ غير عادي يرجع صسباب غير عقمية
 يمكف علجه .

 ب : الغيا 1-5
    وهو مف ضمف المشاكؿ التربوية التي تعود نتائجه السيئة عمى التمميذب و قد يؤدي   

 1إلى جنوحه ومرافقته صصدقا  السو ب و بالتالي رسوبه و تركه المدرسة و تسربه من ا .
يعتبػػػر المخططػػػوف التربويػػػوف أف التعمػػػيـ المدرسػػػي يػػػتـ عبػػػر انتقػػػاالت متسمسػػػمة  وعمومػػػا 

ترة محددة مف الزمف ويفترض بالتمميذ أف يكمؿ المرحمة التعميمية في فتػرة محػددة متتالية في ف
مػػػف الػػػزمف ويكمػػػف التسػػػرب الدراسػػػي بػػػأف يتػػػرؾ التمميػػػذ المدرسػػػة ن ائيػػػًا قبػػػؿ إكمػػػاؿ المرحمػػػة 
التعميمية صي سبب مف اصسباب إهدارًا حتى ولو تسرب الطالب بعد السنة الثالثػة وقػد حصػؿ 

ارات القػرا ة والكتابػة أو تسػرب فػي أيػة مرحمػة مػف مراحػؿ التعمػيـ العػاـ عمى حػد أدنػى مػف م ػ
ويختمػػػػؼ مف ػػػػـو التسػػػػرب الدراسػػػػي مػػػػف نظػػػػاـ تعميمػػػػي إلػػػػى آخػػػػر وفقػػػػًا لمشػػػػروط واصساسػػػػيات 

  2التعميمية الخاصة بكؿ بمد.
 :أنواع المتسربين من المدرسة -2

 :تضيقا ثلثيا لممتسربيف  wendlingو فندلنج   ellaitوزميلل إليوت  vossوقد قدـ فوس 
يطمؽ عمي ـ فئة المجبر عمػى التسػرب و تشػمؿ هػذل الفئػة اصفػراد الػذيف تركػوا  :الفئة األولى*

المدرسػػة نتيجػػة لػػػبعض اصزمػػات أو المشػػػكلت الشخصػػيةبأو اصسػػػرية كػػالمرض أو إصػػػابات 
لمفػاجم نتيجػػة الحػوادث أو الضػعؼ الجسػمي أو وفػػاة أحػد الوالػديف أو كمي مػا أو فقػػر اصسػرة ا

                                                 
 . 61: نكروش الهاشمي و آخرون ، المرجع السابق ، ص  1
2
 .117ب ص (2005) ب مكتبة زهرا  الشرؽب القاهرة: ا دماج االجتماعي لألطفاؿ بل مأو موسىب أحمد محمد : 
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لتعرضػػ ا لكارثػػة معينػػة مثػػؿ هػػذل الظػػروؼ تعتبػػر خارجػػة عػػف إرادة هػػؤال  اصفػػرادب و مػػف ثػػـ 
 يصعب عمي ـ السيطرة عمي ا.

و يطمؽ عمي ػا فئػة المعػاقيف و تشػمؿ هػذل الفئػة اصفػراد الػذيف تركػوا المدرسػة  :الفئة الثانية *
    ورية المطموبػػػة لمنجػػػاح اصكػػػاديمي نتيجػػػة لضػػػعؼ قػػػدرات ـ العقميػػػة عمػػػى القيػػػاـ بأعمػػػاؿ الضػػػر 

مثػػػؿ هػػػؤال  اصفػػػراد و يمكػػػف التعػػػرؼ عمػػػي ـ مػػػف  و التخػػػرج مػػػف المرحمػػػة التػػػي التحقػػػوا ب ػػػاب
درجات ـ المتواضعة في اختبارات الذكا  و التحصؿ الدراسي أو رسوب ـ أو عػدـ قػدرت ـ عمػى 

لػػػدي ـ القػػػدرات عمػػػى النجػػػاح  و يطمػػػؽ عمػػػى هػػػؤال  اصفػػػراد الػػػذيف القػػػرا ة أو الكتابػػػة السميمػػػػػةب
      اصكػػػاديمي ومػػػف ثػػػـ يتركػػػوف الدراسػػػة صسػػػباب غيػػػر القػػػدرة عمػػػى الػػػتعمـ و من ػػػا كثػػػرة الغيػػػاب

أو نقص الدافعية  أو المشكلت السموكية السموكية مع المعمميف أو زملئ ـ أو إدارة المدرسةب
 .1لمتعمـ أو كراهية النظاـ الدراسي

رسػػي عمػػى التلميػػذ باختيػػارهـ أنواعػػا مػػف السػػموؾ و هػػي تختمػػؼ تبػػدو مظػػاهر التسػػرب المد  
 :حسب البيئة التي يعيشوف في ا و هي  

 :البيئة المدرسية*
 المن جية. ا ضافيةيشتركوف في القميؿ مف اصنشطة 

 يمتمكوف خبرات تحصيمية فاشمة أو غير ناجحة.-
 يفتقروف لمعلقات االيجابية مع معممي ـ.

 تكرر عف الدراسة أو الحصة الدراسية.يميموف لمغياب الم
 ينتقموف باستمرار مف مدرسة إلى أخر .    

 :البيئة األسرية*
 يميزوف بعلقات ـ البيئية مع الوالديف و ا خوة.

 عدـ تعبيرهـ عف مشاعرهـ و تفاعم ـ مع أفراد اصسرة. -
 

                                                 
 . 354- 353عمي السيد محمد الشيخي ب عمـ اجتماع التربية المعاصرة . المرجع السابؽ ص : 1
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 :مع األقران*
 قراف و اصصدقا .يفتقوف لعلقات حميمية تربط ـ إيجابيا مع غيرهـ مف اص

 يرتبطوف بأقراف ذوي عادات و ميوؿ تربوية سيئة أو غير مستحبة. -
 :مفهوم الذات لدى المتسربين *

 .1يممكوف ميوال سمبية نحو أنفس ـ و قدرات ـ
خمسػة أنمػػاط  1990 حصػػا  الكنػدي  إف المتسػربيف مػف المدرسػة حسػػب الدراسػة النوعيػة  -

 :مف المتسربيف
  و العػػػػائمي و العػػػػاطفي ميف الػػػػذيف يعيشػػػػوف عػػػػدـ االسػػػػتقرار االقتصػػػػاديبالتلميػػػػذ المحػػػػرو      

 و ليست ل ـ مشاريع مستقبمية.
 لكػػن ـ  الشػػباب ذوي الفكػػر المبػػدعب وهػػـ غمبػػا مػػف عػػائلت ذات الػػدخؿ المتوسػػط أو عػػاؿب

وهػػػؤال   يعػػػانوف صػػػعوبات التكيػػػؼ مػػػع المدرسػػػة ويشػػػعروف بػػػنقص النظػػػاـ المدرسػػػي وقوانينػػػهب
 ول ـ في الحياة تطمعات محدودة. و بالنشطات الخلقةب البا ما ي تموف بالفنوفبالشباب غ

 وهػػؤال  ال يػػروف طػػائل مػػف الدراسػػة الثانويػػةب و غاليػػا مػػا يجػػدوف  الشػػباب الميػػاؿ لمحػػرؼب
و يرغبػػػوف فيػػػه التحػػػوؿ إلػػػى  صػػػعوبات فػػػي الػػػتعمـ فتبػػػدو ل ػػػـ الػػػدروس مممػػػة و غيػػػر ملئمػػػةب

 أجرة. يتقاضى ـ و سوؼ سوؽ العمؿ لممارسة حرف
  بإضػػافة إلػػي شػػعورهـ بعػػدـ االنتمػػا  إلػػي :أعضػػا  بعػػض اصقميػػات الممحوظػػة فػػي المجتمػػع

ومػػف عػػػدـ وجػػود نمػػػاذج مواصػػػمة  فػػػأف بعػػض هػػػؤال  الشػػباب يتمكنػػػوف مػػف التميػػػزب المدرسػػةب
 الدراسة في متناول ـ و يعزي آخروف نفورهـ إلى السياؽ االجتماعي الذي هاجروا إليه.

 يتعمػػػػؽ اصمػػػػر بشػػػػباب يعػػػػانوف وضػػػػعيات خاصػػػػة الػػػػذيف هػػػػـ فػػػػي أزمػػػػة خانقػػػػةب التلميػػػػذ       
         وفػػػػاة أحػػػػػد اصقربػػػػا  أو المػػػػػرض :أو الػػػػػذيف واج ػػػػتـ أحػػػػداث متأزمػػػػػةب مثػػػػؿ وعائميػػػػة صػػػػعبةب

 .2إلخ ...أو انفصاؿ اصبويػػف أو الحمؿب
                                                 

ص  1هادي مشعاف ربيع ب ا رشاد التربوي بمبادئه اصساسية بالدار العممية الدولية و دار الثقافة لمنشرب د فب ط  : 1
189-190. 

 .المركز الوطني لموثائؽ التربوية  2001/ 6سمسمة الممفات التربوية ب التسرب المدرسي رقـ :  2
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  :أشكال التسرب المدرسي  -3
 :يف مف التسرببيف شكم 1997قد ميزت احدي الدراسات عاـ 

 هػػو الػػذي يحػػدث بشػػكؿ يػػومي متكػػرر و مػػا يمبػػث أف يتحػػوؿ إلػػى انقطػػاع :التسػػرب المؤقػػت
 مستمر ينتج عنه فصؿ التلميذ مف المدرسة.

 1الذي يعني هجر التمميذ لممدرسة كميا :التسرب الدائـ. 
 و ثمة تصنيؼ أخر لمتسرب حيث يميز بيف ثلثة أشكاؿ مف التسرب هي: 
 حػػػاؽ أي التسػػػرب الػػػلإرادي و الػػػذي يتخػػػذ مظػػػاهر متعػػػددة أو ل ػػػا زيػػػادة التسػػػرب مػػػف االلت

 ووجود فارؽ معدالت إتحاؼ ا ناث  التدفؽ الطلبي عف قدرة التعميـ عمى االستعذابب
  وجػػػود فػػػارؽ أخػػػر بػػػيف معػػػدالت االلتحػػػاؽ بػػػالقر  و النجػػػوع  االبتػػػدائيو الػػػذكور بػػػالتعميـ

 الصغيرة عنه في المدف الكبيرة.
 لميذ مف المدرسة االبتدائية قبؿ وصػول ـ إلػى ن ايػة المرحمػة و هػو النػوع الشػائع تسرب الت

 عند تعريؼ التسرب.
 و هػو نػوع التسػرب الػذي يبػدو واضػحا فػي ن ايػة كػؿ مرحمػة مػف مراحػؿ  بالتسرب المرحمػي

 .2التعميمية سوا  االبتدائية أو ا عدادية أو غيرها
لمشػػػكمة التسػػػرب الدراسػػػي إلػػػى القػػػوؿ بػػػأف  يػػػذهب الػػػبعض فػػػي نطػػػاؽ معػػػالجت ـ لفكػػػرة أو -

 :التسرب الدراسي يأخذ أشكاال متعددة من ا 
 الشرود الذهني  مف جو الحصة. التسرب الفكري  -
 التأخر الصباحي عف المدرسة.-
 .3الغياب الجزئي أو الكمي عف المادة الدراسية )أو المدرسة( -
 :هناؾ أشكاؿ أخر  التسرب هي  -
 

                                                 
 . 353-352سيد محمد شيخي ب مرجع سابؽ ص :  1
  353-352مد شيخي ب مرجع سابؽ ص سيد مح: 2
 188هادي معاف ب المرجع السابؽ . ص :  3
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 :أشكاال مف خلؿ أربع قضايا و هيإف التسرب يأخذ 
تتعمػػػؽ بالج ػػػة التػػي يتجػػػه إلي ػػا التمميػػػذ إلػػػى التسػػرب عنػػػد انسػػػحابه دوف  :القضــية األولـــى -

 إكماؿ المرحمة التعميمية التي بدأها.
تتعمػػػؽ بفتػػػرة االنقطػػػاع عػػػف الدراسػػػة االبتدائيػػػة الممتحػػػؽ ب ػػػا لكػػػي يمكػػػف  :القضـــية الثانيـــة -

 اعتبارل متسربا.
تتعمػػؽ بالمسػػتو  الػػذي وصػػؿ إليػػه التمميػػذ المتسػػرب قبػػؿ انسػػحابه و تميػػز  :لثالثــةالقضــية ا-

الدراسػػات بػػيف التسػػرب و ا كمػػاؿ اسػػتنادا إلػػى مػػا أطمقػػت عميػػه النضػػج فػػي ا نتػػاج التعميمػػي 
ومػػف التميػػز تتضػػح الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف تمميػػذ أكمػػؿ المرحمػػة التعميميػػة التػػي بػػدأها بػػيف زميمػػه 

 وصوؿ إلى النضج.الذي انسحب دوف ال
 تتعمػػػؽ بمػػػد  معقوليػػػة اصعػػػذار التػػػي تقػػػؼ ورا  هجػػػر التلميػػػذ لممدرسػػػة :القضـــية الرابعـــة -

 :1فالتمميذ الذي يترؾ المدرسة قبؿ أف ين ى دراسته ب ا صعذار غير مقبولة يعتبر تسربا
  عوامل التسرب المدرسي : 4 -

 العوامل السيكولوجية : 4-1
هي عوامؿ شديدة التأثير عمى التحصيؿ العممي لمتمميذ و أهػـ شػي  إف العوامؿ النفسية      

نتحػػػػدث عنػػػػه فػػػػي هػػػػذا المجػػػػاؿ هػػػػو الصػػػػحة النفسػػػػية ب فػػػػإذا كانػػػػت الصػػػػحة النفسػػػػية لمتمميػػػػذ 
 مضطربة فل نتوقع منه أف يكوف تمميذا ناجحا باستثنا  بعض الحاالت .

الػػة دائمػة نسػػبيا يكػوف في ػػا ويعػرؼ حامػد عبػػد السػلـ زهػػراف الصػحة النفسػػية عمػى أن ػا ح    
الفػػػرد متوافقػػػا نفسػػػيا و شخصػػػيا و انفعاليػػػا و اجتماعيػػػا ب و يشػػػعر بالسػػػعادة مػػػع نفسػػػه و مػػػع 
ا خػريف ويكػػوف قػادرا عمػػى تحقيػػؽ ذاتػه و اسػػتغلؿ قدراتػه و إمكانياتػػه إلػػى أقصػى حػػد ممكػػف 

كػوف سػموكه يكوف قػادرا عمػى مواج ػة مطالػب الحيػاةب و تكػوف شخصػيته متكاممػة سػوية ب و ي
 2عاديا بحيث يعيش في سلمة و سلـ .

                                                 
 90ص  2007فكروش ال اشمي و آخروف ب التسرب المدرسي ب مذكرة تخرج مديري المدارس ا بتدائية ب مستغانـ :  1
 . 23ب ص  1998ب  3: حامد عبد السلـ زهراف ب التوجيه و ا رشاد النفسي ب عالـ الكتب ب القاهرة ب ط 2
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    عنػػدما نػػتكمـ عمػػى الصػػحة النفسػػية تبػػرز عػػدة مفػػاهيـ مثػػؿ الرغبػػة و الطمػػوح و الدافعيػػة     
 وهي : تعمقة بالصحة النفسية والتحصيؿو الرضا الدراسي والممؿ...الخب وهذل اصمور كم ا م

 الدافعية ( بحيث توصؿ بركاؿ :A.Perkal )1979  مف خلؿ دراسة أجراهػا لنيػؿ شػ ادة
 الدكتورال  إال أف الدافعية ل ا أهمية كبيرة في ارتفاع مستو  التحصيؿ و إحراز النجاح .

 بحيث ال يمكف وجود متعمـ متفوؽ دوف وجود مستو  الئؽ مف الطمػوح  مستوى الطموح :
  و يفشػػؿ فػػي الن ايػػة ممػػا يعنػػي أف عػػدـ وجػػود الطمػػوح لػػد  التمميػػذ ب يجعمػػه ال ي ػػتـ بدراسػػته 

و هػػػػذا مػػػػا أثبتتػػػػه العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات المصػػػػرية و العربيػػػػة و اصجنبيػػػػة حيػػػػث أسػػػػفرت هػػػػذل 
 الدراسات عف نتائج ارتباطية دالة موجبة بيف مستو  التحصيؿ و مستو  الطموح .

 بحيػػث توصػػؿ إبػػراهيـ وجيػػه محمػػود مػػف خػػلؿ دراسػػة قػػاـ ب ػػا عمػػى  الرضــا عــن الدراســة :
ثر رضا عػف دراسػت ـ كػانوا أكثػر تحصػيل مػف غيػرهـ ب و هػذا مػا يؤكػد أف عػدـ الطلب اصك

 1وجود رضا دراسي لمتمميذ يؤدي به ال محالة لمفشؿ.
الطفػػػؿ المصػػػاب بعاهػػػة نفسػػػية قػػػد تسػػػبب لػػػه السػػػخرية مػػػف طػػػرؼ زملئػػػه فيتولػػػد عنػػػدل 

لػػى أعمػػػاؿ الشػػعور بػػالنقص و ضػػعؼ الثقػػػة ب فيكػػرل المدرسػػة و تكثػػر غياباتػػػه و ربمػػا يمجػػا إ
االحتيػػػػاؿ و المراوغػػػػة و الكػػػػذب ....الػػػػخ ب فالحالػػػػة النفسػػػػية و  تعويضػػػػية الشػػػػعورية كػػػػالتبرير

المترديػػة لػػد  الطفػػؿ تػػؤثر عميػػه سػػمبا ممػػا تػػؤدي بػػه إلػػى التػػأخر الدراسػػي ب و عػػدـ اسػػتعماؿ 
عقمػػػه فػػػي حػػػؿ مشػػػكلته فيصػػػبح مشػػػموال فكريػػػا ب ف ػػػذا النػػػوع مػػػف اصطفػػػاؿ عمػػػى المجتمػػػع أف 

 عاممة خاصة  يمكف أف نختـ جممة اصسباب النفسية فيما يمي :يعاممه م
  : االنطواء 

هناؾ بعض التلميذ قميمو النمو اجتماعيا ال يمكن ـ التكيؼ و التأقمـ مع ا خػريف فنجػدهـ    
ي ربػػػػوف مػػػػف الجماعػػػػة و ال يسػػػػتطيعوف تكػػػػويف علقػػػػات مػػػػع نظػػػػرائ ـ اجتماعيػػػػاب قػػػػد يكػػػػوف 

الجديػػػدة التػػػي وضػػػع في ػػػا الطفػػػؿب و قػػػد يكػػػوف مسػػػتمر نتيجػػػة   االنطػػػوا  مؤقتػػػا بسػػػبب البيئػػػة

                                                 
ب 1النشرب بيروتب ط مدحت عبد الحميد عبد المطيؼب الصحة النفسية والتفوؽ الدراسيب دار الن ضة العربية لمطباعة و : 1

 .170بص1990
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لمتكػػويف اصسػػري لمطفػػؿ و علقاتػػه الداخميػػة التػػي تحػػدد نػػوع علقاتػػه الخارجيػػة فاصسػػرة تمعػػب 
 1دورا محوريا في بنا  الصحة النفسية لمطفؿ .

ور بالرهبػة و الخػوؼ توجد العديد مف اصمور النفسية التي قد تؤدي إلى التسػػػػػػػػػرب مثػؿ الػػػػػػػشع
 والقمؽب و الخجؿ واالضطرابات النفسية مثؿ : نقص االتزاف االنفعاليب سػو  التوافػؽ          

 2و اضطراب التفكير و التذكرب و عدـ إشباع الحاجات النفسية .
كما أف الخػوؼ و القمػؽ مػف العوامػؿ المػؤثرة عمػى تحصػيؿ التمميػذ إذ انػه يوجػد العديػد مػف    

ذ مف يجد صعوبة في التكيؼ مع جو المدرسة و يفشػؿ فػي مواج ػة المواقػؼ التعميميػة التلمي
 المختمفة .

وهػػذا مػػا يػػؤدي إلػػى بػػروز اضػػطرابات تتسػػبب فػػي التػػأخر الدراسػػي ب و قػػد أثبتػػت بعػػض 
الدراسػػات أف مسػػتو  التحصػػيؿ الدراسػػي لػػد  التلميػػذ و القمػػؽ المػػنخفض أفضػػؿ مػػف مسػػتو  

 3مؽ .التحصيؿ لد  مرتفعي الق
يوجػػد تلميػػذ ال يؤخػػذ نمػػوهـ االجتمػػاعي مأخػػذ يمكػػن ـ مػػف التكيػػؼ و التػػأقمـ مػػع ا خػػريف    

 في رب التمميذ مف الجماعة و ال يستطيع تكويف علقات مع نظرائه .
قد يكوف االنطوا  مؤقتا بسبب البيئة الجديدة ب و قد يكوف عميقػا و مسػتمرا نتيجػة لمتكػويف    

ع التربية في ا ب فاصسرة تشكؿ سموؾ الطفؿ ب و علقات ا الداخمية تحدد اصسري لمطفؿ ب و نو 
 نوع العلقات الخارجية ب كما أف اصسرة تمعب دورا محوريا في بنا  الصحة النفسية لمطفؿ     

 و الكفا ة الكمية لشخصية الطفؿ .
 
 
 

                                                 
ب ص.ص ب  2009التسرب المدرسي ب مذكرة تخرج مدير المدرسة االبتدائية ب الرائد لخدمات اصعلـ الوالي ب باتنة ب  :1

33.32 . 
 .  135يوسؼ الشيخ ب مشكلت تربوية معاصرة ب المرجع السابؽ ب ص  محمد :2
 .129ب ص  1995عائدة عبد اهلل أبو صائبة ب القمؽ و التحصيؿ الدراسي ب المركز العربي لمخدمات ب عماف ب ب طب: 3
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 : تامين حاجات الطفل النفسية 
اجػػة الطفػػؿ إلػػى اصمػػف و النجػػاح و التقػػدير        وهػػي دوافػػع نفسػػية موروثػػة ب و تتمثػػؿ فػػي ح

والحاجة إلى المعرفة و الحرية و المحبة و هو في حاجة إلى إشباع هذل الحاجات حتى يحي 
 حياة سوية سعيدة .  

إف الطفػػؿ إذا حػػـر أو لػػـ يػػتمكف مػػف إشػػباع رغباتػػه ب و خاصػػة المقومػػات اللزمػػة لمنمػػو 
تسػػبب لػه اضػػطرابات نفسػية تدفعػه إلػػى التسػرب هنػػاؾ  النفسػي فانػه يتعػػرض لضػغوط انفعاليػة

عوامؿ أخر  تتداخؿ و تؤثر في نفسية الطفؿ من ػا :االضػطرابات العاطفيػة .وضػعؼ الػذاكرة 
 1وعدـ الثقة بالنفس و الخوؼ و القمؽ و الحزف و شرود التمميذ.ب وضعؼ التركيز

 وهناؾ عوامؿ نفسية أخر  من ا :
 صعوبة الحفظ . -
 اـ نشاط معيف .صعوبة إتم -
 فوط النشاط . -
 النسياف . -
 س ولة التشتت . -

إف هذل العوامؿ النفسية تعتبر مف المشػكلت التػي يجػد مع ػا التمميػذ صػعوبة فػي اكتسػاب    
 2المعمومات و عدـ اكتشاف ا و معالجت ا يؤدي به إلى ال روب مف المدرسة .

 العوامل الفيزيولوجية  : 4-2
لجسػػػميةب والبصػػػرية وعيػػػوب النطػػػؽ والكػػػلـ والضػػػعؼ البػػػدني وقصػػػور ويتضػػمف العيػػػوب ا   

القدرات العقمية ب و هي مف اخطر المشكلت التي يعاني من ػا التمميػذ حيػث تتعطػؿ المدرسػة 
عػػف أدا  وظيفت ػػا و يسػػتطيع كػػؿ معمػػـ أف يقػػرر وجػػود هػػذل المشػػكمة فػػي كػػؿ فصػػؿ دراسػػي 

مػػى مسػػايرة بقيػػة زملئ ػػـ فػػي التحصػػيؿ حيػػث توجػػد مجموعػػة مػػف المتعممػػيف الػػذيف يعجػػزوف ع

                                                 
 . 29نكروش ال اشمي و آخروف ب التسرب المدرسي ب المرجع السابؽ ب ص  : 1
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الدراسػػيب إف هػػؤال  التلميػػذ يعػػانوف مػػف مشػػاعر الػػنقص وا حسػػاس بػػالعجز نتيجػػة الضػػعؼ 
العػػاـ بسػػبب سػػو  التغذيػػة أو ا صػػابة بػػاصمراض الطفيميػػة أو صسػػباب التػػي تقػػدمت ممػػا يػػدفع 

  1بالتمميذ إلى ترؾ مقاعد الدراسة .
اصسػػباب التػػي تػػؤدي إلػػى التسػػرب ب فػػاصمراض المزمنػػة التػػي وتعتبػػر الحالػػة الصػػحية مػػف     

يصػػاب ب ػػا الػػبعض أو عػػدـ التوافػػؽ االجتمػػاعي مػػف اصسػػباب التػػي تػػدفع بعػػض التلميػػذ إلػػى 
 2ترؾ المدرسة.

تتعمػػؽ هػػذل العوامػػؿ بنمػػو التمميػػذ ف ػػو ينشػػا وينضػػج بصػػورة أبطػػم مػػف نضػػج التمميػػذ السػػوي 
يضػػػا فػػػي ضػػػعؼ بصػػػحته العامػػػة ب ممػػػا طػػػوالب وتتعمػػػؽ أتقريبػػػا وقػػػد يكػػػوف دوف إقرانػػػه وزنػػػا و 

 رض الطفؿ صمراض شتى تؤدي إلى تأخرل دراسيا .عي
قد يترؾ التمميذ المدرسة بشعورل بكبر سنه عمى الرغـ مػف انػه يرسػب خػلؿ مسػارل الدراسػي   

ي ف ذا يعتبر سببا حقيقيا ب ف و يؤثر في نفسيته لشػعورل بػالكبر فيسػبب لػه ا حبػاط الػذي يػؤد
به في ن اية اصمر إلى االنقطاع عف الدراسػة و عزوفػه و هروبػه مػف المدرسػة بتسػمؽ الجػدار  
و القفػػػز منػػػه أو بػػػاختلؽ أسػػػاليب متعػػػددة تسػػػاعدل عمػػػى الخػػػروج مػػػف المدرسػػػة ب أو بإصػػػدار 
    شػػ ادات طبيػػػة تػػدفع إلػػػى المؤسسػػات التعميميػػػة ليتفػػػاد  مػػف خلل ػػػا التأنيػػب و المػػػـو و حتػػػى 

 3الدل بما قاـ به مف أعماؿ تضرل و تضر بغيرل .ال يعرؼ و 
و هػػي تػػؤثر تػػأثيرا بالغػػا عمػػى مواظبػػة التمميػػذ فػػي المدرسػػة أو عػػدم ا و ذلػػؾ إمػػا بضػػعؼ    

 جسدل الزائد أو بقوة جسدل الزائدة ففي الحالة اصولى :
إذا كػػاف الطالػػب مصػػابا بمػػرض مػػا مؤقػػت أو دائػػـ كانػػت المدرسػػة خػػارج قريتػػه أو الحػػي    

لذي يسكف فيه فانا ال أقوؿ انه سينقطع فورا عمى الدواـ و لكنػه ربمػا سػوؼ يحػاوؿ أف يػداـو ا
و لكف سيمقى صعوبة كبيرة في ذلؾ ما يمبث بعد فتػرة قصػيرة إال أف ينقطػع عػف الػدواـ و هنػا 

                                                 
 . 28نكروش ال اشمي و آخروف ب التسرب المدرسي ب المرجع السابؽ ب ص  : 1
 . 134محمد يوسؼ الشيخ ب مشكلت تربوية معاصرة ب المرجع السابؽ ب ص  : 2
 . 28المدرسة االبتدائية ب المرجع السابؽ ب ص التسرب المدرسي ) دراسة تحميمية ( ب مذكرة تخرج لمدير  : 3
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بسبب تسربه عف المدرسة يرجع إلى صنع القدر ف ػو الػذي اختػار لػه ذلػؾ المػرض و بتسػرب 
 1توفر المدارس في اصرياؼ البعيدة بكثرة . يعود إلى عدـ

أمػا الحالػة الثانيػة : فػػي حػاؿ كػاف الطالػب ذو جسػػد قػوي ف ػو يسػمع مػػف حػيف  خػر مػف هػػذا 
الشخص أو ذاؾ انه يممؾ جسدا قويا يمكف استخدامه في العمؿ الػذي ربمػا قػد يػدر عميػه مػف 

وؿ التسػرب عػف المدرسػة و البحػث الماؿ أكثر مف الدراسػة فقػد يقتنػع التمميػذ ب ػذا الكػلـ فيحػا
 2عف العمؿ بدال عن ا العتقادل أف ذلؾ أفضؿ لمستقبمه .

كمػػا أف بعػػض الحػػاالت الصػػحية تػػؤدي فػػي حاالت ػػا القصػػو  إلػػى إعاقػػة المػػتعمـ و تػػؤثر     
عمػػػى تحصػػػيمه و إلػػػى سػػػو  توافقػػػه مػػػع نفسػػػه و مػػػع ا خػػػريف ب و هػػػذل الحػػػاالت مثػػػؿ ضػػػعؼ 

ة الجسػػػدية أو عيػػػوب الكػػػلـ ....الػػػخ ب و نجػػػد أف هػػػذل العوامػػػؿ البصػػػر أو السػػػمع أو ا عاقػػػ
 3منتشرة في مدارسنا ب و التي تعتمد وسائؿ التعميـ في ا عمى المقرو  و المسموع .

كما أف عيوب أخر  مف عيوب النطؽ ل ا تأثير كبير في توافؽ التمميػذ مثػؿ حالػة الحبسػة         
فمػف المحتمػؿ أف تكػوف لػه عقػدة بسػبب ذلػؾ و تعرقمػه  فإذا كاف التمميذ يعاني مف هػذل الحالػة

عف الدراسة كما أف االضطرابات الغذائية و الحيوية تحوؿ دوف التوافؽ ب و قد توصؿ روبػيف 
فػػػي دراسػػػػة لػػػػه   إف هنػػػػاؾ علقػػػة واضػػػػحة بػػػػيف عػػػػدـ التركيػػػز و االنتبػػػػال و بػػػػيف عػػػػدـ كفايػػػػة 

في تأدية وظيفت ا و اضػطراب نمػو  الوظائؼ الحيوية مثؿ مشكمة التنفس ب و اضطراب الغدد
 4الخليا .

 :العوامل التربوية  4-3
   يتحمػػؿ النظػػاـ التعميمػػي بصػػورة عامػػة مسػػؤولية كبيػػرة و مباشػػرة فػػي زيػػادة حجػػـ التسػػرب     

إذ أف عجػػػز النظػػػاـ عػػػف تحقيػػػؽ اصهػػػداؼ التربويػػػة بمػػػا في ػػػا عجػػػزل عػػػف جػػػذب اصطفػػػاؿ إلػػػى 

                                                 
 . 123ب ص2007ب 1شر ب ا سكندرية ب طف مي محمد سيد ب أطفاؿ في ظروؼ صعبة ب دار الوفا  لمطباعة و الن:   1
 . 124: نفس المرجع ب ص  2
ة ببف عكنوف ب الجزائربب : محمد العربي ولد خميفة ب الم اـ الحضرية لممدرسة الجزائرية ب ديواف المطبوعات الجامعي 3

 .44ب ص 1989طب 
 . 86محمد جماؿ صقر ب اتجاهات التربية و التعميـ ب دار المعارؼ ب القاهرة ب ب ط ب ب س ب ص  : 4
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ميذ في ا و عدـ قدرته عمى النمػو بالتمميػذ إلػى عجػزل عػف المدرسة  و قصورل في استبقا  التل
 .1الوصوؿ إلى المستو  المطموب فيفشؿ في الدراسة و يترك ا 

ومما يضعؼ النظػاـ نفسػه عػدـ وجػود قػانوف أو نظػاـ يمػـز أوليػا  اصمػور بتسػجيؿ أبنػا هـ      
إشػػػراؼ إدارات و فػػػرض الغرامػػػات الماليػػػة عمػػػي ـ عنػػػد انقطػػػاع ـ هػػػذا با ضػػػافة إلػػػى ضػػػعؼ 

المػػدارس عمػػى عمميػػة انتظػػاـ التلميػػذ فػػي مدارسػػ ـ و متابعػػة شػػؤوف المتغيبػػيف مػػن ـ بصػػورة 
جػػادة و دراسػػة العوامػػؿ المؤديػػة إليػػه و محاولػػة تػػذليم ا بالتعػػاوف مػػع أوليػػا هـ و ممػػا يزيػػد مػػف 
 اصثػػػر السػػػمبي لمنظػػػاـ التربػػػوي عمػػػى هػػػذل المشػػػكمة ضػػػعؼ عناصػػػر العمميػػػة التربويػػػة و جمػػػود

بعض اصنظمة الخاصػة بالنقػؿ مػف صػؼ إلػى آخػر و اصنظمػة المتعمقػة بقبػوؿ التلميػذ والتػي 
كثيرا ما تكوف سببا مباشرا ال في تسرب التلميذ و حسب بػؿ فػي إجبػارهـ عميػه و خيػر مثػاؿ 
يمكػػف أف نػػوردل هنػػا هػػو مطالبػػة التلميػػذ بجمػػب دفػػاتر نفوسػػ ـ و عػػدـ قبػػول ـ إال و إخػػراج ـ 

     عنػػػد عػػػدـ جمب ػػػا بعػػػد مػػػدة قصػػػيرة جػػػدا و لمػػػا كػػػاف بعػػػض ا بػػػا  مػػػف الفلحػػػيف مػػف المدرسػػػة 
و العمػػاؿ و نتيجػػة صوضػػاع ـ المعيشػػية و بعػػدهـ عػػف المراكػػز الحضػػرية و تعقيػػد الحصػػوؿ 
عمى هذل الدفاتر يعجزوف عمى ت يئت ا فيضطر مدير المدرسة إلى إخػراج أولئػؾ التلميػذ مػف 

 2المدرسة. 
 : طرق التدريس 

الكثير مف طرؽ التدريس المتبعة في المدرسة تعتمد عمى الحفػظ و التكػرار ا لػي كمػا  إف
تسػػػػتخدـ أسػػػػاليب غيػػػػػر مشػػػػوقة و تؤكػػػػػد عمػػػػى الحفػػػػػظ و التمقػػػػيف و كثػػػػػرة الواجبػػػػات المنزليػػػػػة 

 .با ضافة إلى عدـ مراعاة الفروؽ الفردية و عدـ اهتماـ بعض مف المدرسيف
بػؿ الخاصػة لرعػايت ـ ممػا يػؤدي إلػى تسػرب ـ و بالمقابالتلميذ الضػعاؼ و فقػداف البػرامج 

عمػػى التفكيػػر و العمػػؿ و الحركػػة والحيويػػة و النشػػاط داخػػؿ  فػػاف الطػػرؽ المشػػوقة التػػي تعتمػػد

                                                 
ب ميسانس في التربيةب قسـ معمـ صؼ: خ. طب التسرب المدرسي وأثرل عمى عمالة اصطفاؿب مذكرة مكممة لنيؿ ش ادة ال 1

 . 33ص  ب 2011جامعة دمشؽ ب 
 185ب ص  1982ب  2: الرفاعي نعيـب الصحة النفسية ب مطبعة الرياض ب ط 2
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بالبيئػػػػػة و التعػػػػػرؼ عمػػػػػى إمكانات ػػػػػا و كيفيػػػػػة اسػػػػػتغلؿ تمػػػػػؾ  االتصػػػػػاؿو  المدرسػػػػػة و خارج ػػػػػا
 .1عمي ـ ترك ا  ا مكانات قد تشمؿ جذب التلميذ إلى المدرسة بحيث يعز

تػػؤدي طػػرؽ التػػدريس التقميديػػة التػػي تعتمػػد عمػػى التمقػػيف و الحفػػظ إلػػى نفػػور الطػػلب مػػف     
العممية التعميمية و كػراهيت ـ لممػواد الدراسػية و يصػاحب ذلػؾ انخفػاض فػي مسػتو  تحصػيم ـ 

 . 2الدراسي مما يؤدي إلى تسرب ـ 
هػػػا بتطػػػور مف ػػػـو المنػػػاهج فػػػي تطػػػورت طػػػرؽ التػػػدريس عمػػػى مػػػر العصػػػور و ارتػػػبط تطور  -

التعمػػيـ إال أف طػػرؽ التػػدريس لػػـ تتغيػػر و مازالػػت تعتمػػد عمػػى الطريقػػة التقميديػػة المبنيػػة عمػػى 
 التمقيف و الحفظ و المحاضرة كطريقة رئيسية في تنفيذ من جه .

 و فيمؿ يمي عرض صهـ المظاهر السمبية لطرؽ التدريس :
و يصػػػاحب ا مػػػف ا لقػػػا  و التمقػػػيف فػػػي سػػػبيؿ تربيػػػة انتشػػػار الظػػػاهرة المفظيػػػة فػػػي التعمػػػيـ  -

 التلميذ تربية دينية و سياسية و اجتماعية .
 عدـ اشتراؾ التلميذ اشتراكا فعميا في تحصيؿ المعمومات ودفع ـ إلى التفكير و االبتكار. -
عدـ ملئمة طرؽ التػدريس لمفػروؽ الفرديػة بػيف التلميػذ ولعػؿ ذلػؾ يعتبػر سػببا مػف أسػباب  -

 التسرب في التعميـ . 
يػػؤدي ا كثػػار مػػف طػػرؽ التػػدريس التقميديػػة التػػي تعتمػػد عمػػى التمقػػيف و الحفػػظ إلػػى نفػػور     

 3الطلب مف العممية التعميمية و كراهيت ـ لممواد الدراسية . 
كمػا تػػؤدي طػػرؽ التػدريس التقميديػػة التػػي يتبع ػا بعػػض المعممػػيف التػي قػػد تكػػوف ورا  نفػػور     

 عدـ تجاوب ـ مع المعمـ ب أو بذؿ الج د لف ـ المادة الدراسية التخاذ موقؼ التلميذ و 

                                                 
: ج ادر سعدية محمد ب دليؿ ا با  و المعمميف في مواج ة المشكلت اليومية لألطفاؿ و المراهقيف ب مؤسسة الكويت  1

 . 180ب ص  1984ب  3لمتقدـ العممي ب الكويت ب ط 
 اب دار الفكر العربيب القاهرةب ت تربوية معاصرة مف وم ا ب مظاهرهاب أسباب اب علج: محمد يوسؼ الشيخ ب مشكل 2
 . 77ب ص  2007ب 1ط
 .  135محمد يوسؼ الشيخ ب مشكلت تربوية معاصرة ب المرجع السابؽ ب ص :  3
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سمبي من ا ب مع عدـ إلماـ الكثير مف المعمميف بأدنى أبجديات نمو الطفؿ و حاجاته النفسػية  
مػػف الحقػػائؽ  ممػػا يجعم ػػـ يرتكبػػوف الكثيػػر مػػف ال فػػوات البيداغوجيػػة و يقفػػزوف عمػػى الكثيػػر

لطفولةب و عمى الدواـ تصدـ النصوص الرسػمية بواقػع مػؤلـ ب فعػدد هائػؿ المتعمقة بعمـ نفس ا
مف المعممػيف يزاولػوف م نػة التػدريس دوف مػؤهلت عمميػة و ال بيداغوجيػةب ممػا يػنعكس سػمبا 
عمى أدا هـ الم ني و مردودهـ التربػوي ب و قػد تفطنػت الػوزارة الوصػية ل ػذا الػنقص المسػجؿ 

ب إال أف قصػد تػأهيم ـ و الرفػع مػف كفػا ت ـ رسػكمة المعممػيففي التػأطير التربػوي فعمػدت إلػى 
      بػػػرامج الرسػػػكمة هػػػي اصخػػػر  تواجػػػه بموجبػػػه مػػػف االمتعػػػاض مػػػف قبػػػؿ المعممػػػيف بحجػػػة أن ػػػا 
ال تمبػػػػي احتياجػػػػات ـ العمميػػػػة ب و ال تسػػػػتجيب لممصػػػػاعب التػػػػي تػػػػواج  ـ فػػػػي الميػػػػدافب ممػػػػا 

 . 1ور بعدـ الرغبة في متابعت ا يجعم ـ يتخذوف موقفا سمبيا من ا و ينتاب ـ شع
     : المنهاج 
  ؿ التػػي نخطط ػػا الستشػػارة التعمػػيـجممػػة مػػف اصفعػػا» يحػػدد الندشػػير المن ػػاج الدراسػػي بأنػػه  -

ف ػػي تشػػمؿ تحديػػد أهػػداؼ التعمػػيـ و محتوياتػػه و أسػػاليب تقػػويـ مػػوادل الدراسػػية بمػػا في ػػا مػػف 
ف ػػػػػـو المن ػػػػػاج ب ػػػػػذا المعنػػػػػى مختمػػػػػؼ الكتػػػػػب المدرسػػػػػية و الوسػػػػػائؿ التعميميػػػػػة كمػػػػػا يشػػػػػمؿ م

 2«االستعدادات العقمية بالتكويف الملئـ لممدرسيف 
         المػػػن ج الدراسػػػي المتبػػػع فػػػي معظػػػـ المػػػدارس العربيػػػة يعػػػاني مػػػف الجمػػػود و عػػػدـ تلؤمػػػه -

   و اهتماماتػػه فػػي قػػدرات الطالػػب ب و عػػدـ ارتباطػػه بحاجػػات المجتمػػع اصساسػػية و الضػػرورية 
      تػػػه لميػػػػوؿ و رغبػػػات و حاجػػػػات اصطفػػػاؿ والطػػػلب وهوايػػػػات ـ اصساسػػػية والخاصػػػػةوعػػػدـ تمبي

      ممػػػا يػػػؤدي و توج ػػػات ـ الشخصػػػية السػػػائدة فػػػي المجتمػػػع الػػػذي يعػػػيش فيػػػه الطالػػػب واصسػػػرة

                                                 
ب ص  2007ب  1ئر ب ط: سمطاف بمغيث ب دليؿ المربيف في التعامؿ مع الناشئيف ب دار قرطبة لمنشر و التوزيع ب الجزا 1
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و االسػتمرار    إلى خفض رغبة الطلب و دوافع ـ في متابعة التعمـ و ا قباؿ عمػى المدرسػة
 1إلى مستو  تحصيمي مرتفع . في التعمـ و الوصوؿ 

كمػػا يجػػب وضػػع مػػن ج سػػميـ يراعػػي مسػػتو  قػػدرات التلميػػذ ب ليسػػ ؿ عمػػي ـ اكتسػػاب   
   الخبػػرات و المعػػارؼ ليصػػؿ فػػي الن ايػػة إلػػى رفػػع مسػػتو  تحصػػيم ـ ب الف المن ػػاج الدراسػػي 

     ل ػػػـ  إف لػػػـ يكػػػف يناسػػػب العمػػػر العقمػػػي و الزمنػػػي لمتلميػػػذ ب لػػػف يسػػػتطيعوا اسػػػتيعاب مػػػا يقػػػدـ
   و يفشػػموا فػػي دراسػػت ـ و المػػن ج ال يعنػػي المحتػػو  فقػػط ب هنػػاؾ اصهػػداؼ و طرائػػؽ التػػدريس 
و الوسائؿ التعميمية و أساليب التقويـب و لذا فاف تطوير المن ج مف ناحية المحتو  فقط يبقى 
       تطػػػويرا جزئيػػػا ب بػػػؿ يجػػػب تطػػػوير كػػػؿ عناصػػػػر المػػػن ج معػػػا وفػػػي وقػػػػت واحػػػد حتػػػى يكػػػوف 

 2ذا فاعميػة و له معنى بالنسبة لمعممية التعميمية . 
 : االمتحانات 

ال زالػػػت االمتحانػػػات فػػػي المدرسػػػة تسػػػير فػػػي الطريػػػؽ التقميػػػدي الػػػذي درجػػػت عميػػػه منػػػذ  
عشرات السنيف ف ي مػا انفكػت تركػز عمػى قيػاس المعمومػات و المعػارؼ و تؤكػد عمػى الحفػظ 

التربوي المتكامؿ لمتمميذ و الػذي ينبغػي أف يشػمؿ جميػع ا لي أي أن ا الزالت لـ ت تـ بالتقييـ 
 جوانب شخصيته .

ممػػػا يمفػػػت النظػػػر فػػػي مجػػػاؿ تقيػػػيـ التلميػػػذ هػػػو خمػػػو مدارسػػػنا مػػػف أدوات القيػػػاس العمميػػػة    
الحديثػػة و اقتصػػار اسػػتخداـ البطاقػػة المدرسػػية عمػػى مػػدارس معينػػة و محػػدودة تكػػاد تعػػد عمػػى 

مارات ا مػف بعػض المطػابع التػي تقػـو بطبع ػا صغػراض أصابع اليديف و هي تحصؿ عمى است
تجاريػػة بحتػػة و قػػد أدت طبيعػػة االمتحانػػات التقميديػػة هػػذل إلػػى اعتبارهػػا هػػدفا بحػػد ذاتػػه حيػػث 
أصػبحت جػػواز المػػرور الوحيػػد لمنقػػؿ إلػػى صػؼ أعمػػى كمػػا أدت إلػػى أف تكػػوف موضػػع اهتمػػاـ 

وليػا  أمػورهـ ممػا أحػاط ـ بنػوع مػف شديد مف قبؿ المعمميف و مػديري المػدارس و التلميػذ و أ

                                                 
شر ب عمافب عمر عبد الرحيـ نصر اهلل ب تدني مستو  التحصيؿ و االنجاز المدرسي ب أسبابه ب علجه ب دار وائؿ لمن 1
 . 482ب ص  2004ب1ط
 . 32ب ص  1995ب  1: أحمد حسيف المقائي ب مناهج التعميـ ب دار الشرؽ لمنشر و التوزيع ب عماف ب ط 2
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القدسػػػػية  و بجػػػػو خػػػػانؽ يسػػػػودل الخػػػػوؼ و الترقػػػػب و االرتبػػػػاؾ حتػػػػى تمكػػػػف اعتبػػػػار موسػػػػـ 
 االمتحانات .

كما أف نظاـ االمتحانات السائد اليـو في مدارسػنا قاصػر عمػى تقػويـ التلميػذ بشػكؿ جيػد  
حصػوؿ عمػى أعمػى الػدرجات  فنجد أف هذا اصخير يعتمد عمى جمع المعمومات و اسػتذكارها لم

و الف ػػـ و التحميػػؿب و هػػذا النظػػاـ للمتحانػػات غالبػػا مػػا يكػػوف مثػػبط  و ي مػػؿ جانػػب التفكيػػر
غيػػػر محفػػػز عمػػػى العمػػػؿ الجػػػاد و النجػػػاحب الف هػػػذا النظػػػاـ المعمػػػوؿ بػػػه ال يقػػػـو عمػػػى مبػػػدأ 

مومػػػات      و التركيػػػبب بػػػؿ يعتمػػػد عمػػػى حفػػػظ المع مراعػػػاة قػػػدرات التمميػػػذ عمػػػى الف ػػػـ و التحميػػػؿ
 1واستذكارها .

قصور نظاـ االمتحانات السائدة حيث ترتكز االمتحانات السائدة عمى قياس قدرة التلميذ 
عمى الحفظ و االسػتظ ار وال تعثػى بشػكؿ كػاؼ بػالوقوؼ عمػى قػدرات ـ عمػى الف ػـ و التحميػؿ  

سػاس بالضػغط و التطبيؽب وتقتصر عمى الجانب المعرفي فقطب مما يؤدي بالتلميػذ إلػى ا ح
 2المتكرر في االمتحانات حيث يكوف سبب مباشر في ترؾ التمميذ لمقاعد الدراسة .

 : المعمم 
لممعمـ و اصستاذ دور هاـ و عظيـ ب فم مة المربي كبيرة و عميه تقع تبعة كبيرة  و اكبػر     

يكػوف  تبعة في تشكيؿ شخصية الطفؿ بعد الوالديف و كثير ما يسػتمـز الحػاؿ مػف المػدارس أف
ويبػػػدو  عممػػه توجي ػػا و ت ػػػذيبا و تربيػػة خمقيػػػة بػػؿ كثيػػػر مػػا تبػػدو المدرسػػػة لمطفػػؿ مكانػػػا أمينػػا

يختمفػوف فػي المربي ناصحا عطوفا ب فػالمعمـ يواجػه مشػكمة التعامػؿ مػع جماعػة مػف اصطفػاؿ 
قػػا لتغيػػر الحيػػاة و العواطػػؼ و الػػدوافع ب هػػذل اصمػػور كم ػػا تتحػػوؿ و تتغيػػر وف االسػػتعدادات 

فالمدرسوف يلقوف بعض العوائؽ في أف يقدروا حاجات بعض اصطفاؿ الذيف  سانية نفس اا ن
  ال يحبػػوف و مػػا  مػػا ال تجػػدي مع ػػـ التربيػػة بطريقػػة عاديػػة مألوفػػة ب و مػػف هنػػا يلقػػي الػػبعض

 3.سبب عدـ وضوح اصهداؼ في أذهان ـال يروق ـ فيكوف التسرب مف المدارس ل
                                                 

 35.  34: خ . ط ب التسرب المدرسي و أثرل عمى عمالة اصطفاؿ ب المرجع السابؽ ب ص ص ب  1
 . 135جع السابؽ ب ص : محمد يوسؼ الشيخ ب مشكلت تربوية معاصرة ب المر  2
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وضاعه تأثر تػأثيرا مباشػرا فػي تلميػذلب و يػأتي فػي مقدمػة إف مجمؿ ظروؼ المعمـ و أ   
هػػػذل الظػػػروؼ و اصوضػػػاعب مسػػػتو  المعمػػػـ أعػػػدادا أو تػػػدريبا و ممػػػا يػػػؤثر فػػػي كفايػػػة المعمػػػـ 
الظػػروؼ االجتماعيػػة و التربويػػة المحيطػػة بػػه كعػػدـ تػػوفر السػػكف المناسػػب فػػي الريػػؼ و نظػػرة 

الراحة المتوفرة و العػيش تدريس و وسائؿ المجتمع إليه طواؿ اليـو الدراسي و عدد حصص ال
و مد  تػوفر الوسػائؿ التعميميػة التػي تسػ ؿ عممػه ب إف هػذل الظػروؼ نفسػ ا إضػافة  المناسب

و تغييرهـ و نقم ػـ أثنػا  العػاـ الدراسػي  إلى النقص أحيانا في المعمميف و تغيب ـ أحيانا أخر 
 البد أف يعكس نقص عمى انتظاـ دواـ التلميذ .

ر  الػػبعض أف مػػف العوامػػؿ الرئيسػػية التػػي تػػؤثر بصػػورة مباشػػرة فػػي تمميػػذ المدرسػػة و يػػ   
المتوسطة هي العوامؿ و الصفات السموكية و اصخلقية لممعمـ ب حيث يمعب ا رشاد التربوي  
و التوجيه الخمقي دورا بارزا فػي تعمػؽ التمميػذ بأسػتاذل باعتبػارل قػدوة حسػنةب ممػا يػؤدي بالتػالي 

تمميػػذ لممدرسػػة و مػػف ثػػـ بقػػا ل في ػػا ب و يصػػدؽ العكػػس عمػػى ذلػػؾ تمامػػا حيػػث إلػػى جػػذب ال
      يػػػؤدي اسػػػتخداـ المعمػػػـ لمعقػػػاب البػػػدني و التفػػػول بكممػػػات غيػػػر الئقػػػة إلػػػى كػػػرل التمميػػػذ لمعممػػػه

 1و مدرسته مما يقودل نحو التسرب .
        صمػػػػور المعمػػػػـ قػػػػد يكػػػػوف مػػػػف أهػػػػـ أسػػػػباب التسػػػػرب الدراسػػػػي لمتلميػػػػذ بفعػػػػؿ جممػػػػة مػػػػف ا   

مف ضمن ا شخصيته غير الجذابة و عدـ استخدامه أساليب تدريسية مرنػة تسػتجيب لحاجػات 
و تتضػػمف عنصػػري التشػػويؽ و ا ثػػارة و عػػدـ اهتمامػػه بالتغذيػػة  تلميػػذل التربويػػة و النفسػػية 

 2الراجعة لمدرس .
ي بعػػػػض كػػػذلؾ تغيػػػػب المعممػػػػيف بسػػػػبب عػػػػدـ الرضػػػا الم نػػػػي و االقتصػػػػادي ب حيػػػػث فػػػػ     

يعطػي الفرصػة لمعمػؿ فػي مجػاؿ اصحياف ال يكوف المعمػـ المناسػب فػي المكػاف المناسػب و ال 
ب ممػا يشػعرل بعػدـ الرضػا و يدفعػه إلػى التغيػب عػف الدراسػة ب و هػذا با ضػافة إلػى تخصصػه

                                                 
 . 187ب ص  6: الرفاعي نعيـب الصحة النفسية ب مطبعة الرياض ب الرياض ب ط 1
لية و دار الثقافة لمنشر و التوزيع ب عماف ب هادي مشعاف ربيع ب ا رشاد التربوي تطبيقاته و دواته ب الدار العممية الدو :  2
 . 189.188ب ص.ص ب  2003ب  1ط
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الوضػػػع االقتصػػػادي المتػػػدني لممعممػػػيف بصػػػورة عامػػػة ب و عػػػدـ وصػػػوؿ الرواتػػػب فػػػي الوقػػػت 
علوات المستحقة له مما يدفع المعمميف إلى التغيب و ا ضراب في بعػض المحدد ب و دفع ال

       اصحيػػػػاف أو التفتػػػػػيش عمػػػػى عمػػػػػؿ إضػػػػافي لكػػػػػي يضػػػػمنوا الػػػػػدخؿ المناسػػػػب الػػػػػذي يسػػػػػاعدهـ 
 في التغمب عمى المشاكؿ االقتصادية اصسرية 

   بػػالعجز وهػػذا بػػدورل يػػؤدي إلػػى إهمػػاؿ الطػػلب و عػػدـ االهتمػػاـ ب ػػـ ب ممػػا يشػػعر الطػػلب  
واللمباالة و تػرؾ المدرسػة أو االنقطػاع عن ػا ب الف مسػتو  تحصػيم ـ الدراسػي يتػأثر بصػورة 

و أهميػػة   كبيػػرة جػػدا نتيجػػة لتصػػرفات المعمػػـ و اصعمػػاؿ التػػي يقػػـو ب ػػا التػػي تحػػط مػػف قيمػػة
  1المعمـ .

  سميم :الغير التقويم 
ديػػد فػػي التربيػػة و كثيػػر منػػا يظػػف أف يعتبػػر التقػػويـ سػػاس العمميػػة التربويػػة و هػػو اتجػػال ج   

الوسػائؿ  التقويـ هو االختبار أو االمتحاف و لكنه جػز  من ػا ف ػو يشػمؿ المدرسػة ب المنػاهج و
 :و المعمـ ف و ي دؼ إلى

 تحديد مد  سرعة نمو التمميذ نحو اصهداؼ التي تسعى إلي ا المدرسة الجزائرية . -
 عميمية .تشخيص مواطف الضعؼ و القوة في العممية الت -
 مساعدة التمميذ في معرفة مستوال مف خلؿ التحصيؿ . -
 
 2مساعدة اصوليا  في التقرب مف أبنا هـ و ف ـ ميوالت ـ و إمكانيات ـ . -

 

 
 
 

                                                 
 . 486: عمر عبد الرحيـ نصر اهلل ب تدني مستو  التحصيؿ و االنجاز المدرسي ب المرجع السابؽ ب ص  1
 . 155ب ص  1983: رشيد لبيب ب اصسس العامة لمتدريس ب دار الن ضة العربية ب بيروت ب ب طب 2
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 : اإلدارة المدرسية 
يؤثر المناخ المدرسي بما يسػودل مػف نظػاـ و ديمقراطيػة عمػى مسػتو  تحصػيؿ الطػلب ب أمػا 

د يػػؤدي ذلػػؾ إلػػى انخفػػاض التحصػػيؿ الدراسػػي لػػبعض الطػػلب إذا اتسػػـ بالفوضػػى و الق ػػر فقػػ
 1مما يؤدي إلى انقطاع ـ عف الدراسة .

و يضػػػػاؼ أيضػػػػا الجػػػػو الدراسػػػػي و يقصػػػػد بػػػػه العلقػػػػة السػػػػائدة بػػػػيف عناصػػػػر المجتمػػػػع     
 المدرسي       

 ) المػػدير والطػػاقـ البيػػداغوجي ( فػػإذا كػػاف الجػػو المدرسػػي يسػػودل الصػػراع بػػيف اصطػػراؼب يولػػد
الحقػػػد و يػػػؤدي إلػػػى الفشػػػؿ و الكسػػػؿب و يػػػؤدي بالتلميػػػذ إلػػػى التشػػػرد و ال ػػػروب مػػػف الجػػػو 

 المدرسي و هذا يؤثر بشكؿ سمبي عمى العممية التعميمية .
كمػا أف انتشػػار أمػػور التسػمط و الفوضػػى و ا همػػاؿ فػػي المدرسػة ب يشػػعر التمميػػذ بحرمانػػه    

ميػذ انػه يعػيش فػي جػو مضػغوط ب فشػعر التممف إمكانية التعبير عف نفسهب مما يشكؿ إحباطػا
و لم روب مف هذا ب يمجا إلى التبمد و اللمباالة ب و يؤدي هذا الشغب و ال روب الفعمي مف 

 .2الدراسة 
 يالعقاب األسموب : 
 قد تسبب المدرسة في خمؽ جو مموث باصمراض النفسية لد  التلميذ و مف ذلؾ الخوؼ   

 صسػػػموب سػػػمبا عمػػػى الطفػػػؿ بمػػػا يمحػػػي لديػػػه ا قبػػػاؿ عمػػػىمػػػف العقػػػاب ب حيػػػث يػػػنعكس هػػػذا ا
الدراسػػة بكػػؿ حػػػب و شػػغؼ ب فعمػػػى المعمػػـ أف يبقػػػى فػػي نشػػاطه العقمػػػي حتػػى يكػػػوف لػػه مػػػف 
االتزاف و االستقرار ما يقيه مػف تػوتر اصعصػاب إذا وقػؼ عػف تصػرؼ غيػر الئػؽ مػف طػرؼ 

اصخلقيةب و أف يبتعد  التلميذ مف غياب أو عدـ مراجعة الدروسب أو بعض التصرفات غير
عف القسوة  و الضرب و التمفظ باصلفػاظ المؤذيػة ب فػالمعمـ قػدوة و مػلؾ ال يخطػم فػي نظػر 

 التمميذ .
                                                 

 . 76حمد يوسؼ الشيخ ب مشكلت تربوية معاصرة ب المرجع السابؽ ب ص م:  1
ب مذكرة مكممة ل 2 ب قسـ نيؿ ش ادة ماجستيرب جامعة ورقمة: محي الديف مختار وآخروفب ا هدار التربوي لد  طلب العمـو

 . 63ب ص  2005عمـ النفس و عموـ التربية ب 
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إف غيػػاب التعامػػؿ التربػػوي فػػي حػػؿ المشػػكلت ب و اسػػتخداـ القسػػوة تتػػرؾ أثارهػػا النفسػػية     
ال ب بػػالرغـ مػػف وجػػود العميقػػة فػػي نفػػس التمميػػذ ب و قػػد تػػؤدي بػػه إلػػى التسػػرب دوف ذنػػب جنػػ

قػػوانيف صػػارمة تحػػذر مػػف اسػػتعماؿ العنػػؼ ب فمػػازاؿ الواقػػع خػػلؼ ذلػػؾ و أف كانػػت حػػاالت 
العنػػؼ الجسػػدي خفػػت نسػػبيا فمػػازاؿ العنػػؼ معتمػػد فػػي التػػدريس أو بطريقػػة أخػػر  ب خاصػػة 

 1العنؼ المعنوي .
 التوجيه غير السوي : 

ليػػـو و بكثػػرة فػػي منظومتنػػا التربويػػة  يػػؤدي بصػػورة مباشػػرة إلػػى التسػػرب و مػػا هػػو سػػائد ا     
        هػػػػو أف كثيػػػػر مػػػػف التلميػػػػذ يوج ػػػػوف عمػػػػى أسػػػػاس مػػػػؿ  المناصػػػػب البيداغوجيػػػػة فقػػػػط فنجػػػػد

أف طريقػػة التوجيػػه تعتبػػر آليػػة ال ت ػػتـ أساسػػا بقػػدرات التمميػػذ وميولػػهب و لنمػػا ت ػػدؼ قبػػؿ كػػؿ 
 شي  إلى تحقيؽ متطمبات الخريطة المدرسية .

يػذ إذا واجػػه بطريقػة سػيئة عػػادة مػا يجػػد صػعوبة فػي متابعػػة دراسػة ال يميػػؿ و نجػد أف التمم   
إلي ػػا وال تتفػػؽ مػػع قدراتػػه و إمكاناتػػه وال مسػػارل الم نػػيب و هػػذا مػػا يػػؤدي بالتمميػػذ إلػػى إهمػػاؿ 

 2الدراسة و ترك ا .
ويظ ػػر التوجيػػه غيػػر السػػميـ فػػي عػػدة أشػػكاؿ أهم ػػا التوجيػػه العرضػػي الػػذي ال ي ػػتـ أساسػػا    
حقيؽ متطمبات الخريطة المدرسية وؿ التمميذ و قدراتهب و إنما ي دؼ قبؿ كؿ شي  غالى تبمي

المبنيػػة عمػػى توزيػػع الحصػػصب و هػػذا النػػوع هػػو السػػائد فػػي منظومتنػػا التربويػػة ممػػا أد  فػػي 
 كثير مف اصحياف إلى التسرب الدراسيب أسباب عديدة و متنوعة و متداخمة .

غير الصحيح الذي يعتمد عمى الخريطػة المدرسػية و معػدالت  ومف بين ا التوجيه المدرسي   
التلميذ التي تكوف فػي غالبيت ػا ال تعبػر عػف إمكانػات ـ الحقيقيػةب ممػا يعطػي لػبعض التلميػذ 
الحػػػؽ فػػػي االنتقػػػاؿ الثػػػانوي دوف اسػػػتحقاق ـ لػػػذلؾ ب بينمػػػا نجػػػد بعػػػض التلميػػػذ يسػػػتحقوف وال 

نتقػػػاؿ مػػػف اصساسػػػي إلػػػى الثػػػانوي ممػػػا يسػػػبب مػػػف ينتقمػػػوف نتيجػػػة عػػػدـ الػػػتحكـ فػػػي معػػػايير اال
                                                 

ب مذكرة تخرج مديري المدارس االبتدائية ب مع د تكويف المعمميف ب  : نكروش ال اشمي و آخروف ب التسرب المدرسي 1
 .15بص  2008.2007
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التلميذ المنتقميف بدوف اسػتحقاؽ بعػض الصػعوبات الدراسػية التػي أدت ببعضػ ـ إلػى التسػرب 
 .1الدراسي 

التوجيه المدرسي هو الطريؽ الذي يتبعه المتعمـ لتحديد مسػارل الدراسػي والم نػي وأي خطػأ    
 في هذا المجاؿ J.H.LONGتقبل و يقوؿ فيه يؤدي إلى نتائج سمبية قد تواج ه مس

             إف الصػػػػػعوبات الدراسػػػػػية ناتجػػػػػة عػػػػػف التوجيػػػػػه الخػػػػػاطم ) توجيػػػػػه تمميػػػػػذ إلػػػػػى تخصػػػػػص 
ال يتماشى مع إمكانياته و ميولهب و رغباته تفوؽ بكثير تمؾ التي يكوف سػبب ا عوامػؿ جسػمية 

 2أو نفسية  .
 العوامل العقمية :  4 -4
يػػة هػػي أيضػػا ذات تػػأثير عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي لمتلميػػذ ب و مػػف المؤكػػد إف العوامػػؿ العقم  

أف التمميذ المتوسط أو ضعيؼ الذكا  ال يستطيع أف يسػاير فػي دراسػته لممػواد المقػررة زملئػه 
ذو القدرات العقمية العاليػة و هػذا مػا يشػعرل بالفشػؿ و ا حبػاط با ضػافة إلػى سػخرية التلميػذ 

يبه و تذنيبه مف طرؼ اصهؿب هذل اصمور كم ػا تشػعر التمميػذ بالضػعؼ و المعمميف منه و تأن
و يترك ػػا ب و فػػي دراسػػة قػػاـ ب ػػا نسػػيـ رأفػػت و عبػػد  و الدونيػػةب و تجعمػػه يتعقػػد مػػف المدرسػػة

السػػلـ عبػػد الغفػػار و فميػػب صػػابرب اثبتػػوا مػػف خلل ػػا أف المتفػػوؽ تحصػػيميا يتميػػز عػػف غيػػرل 
 3بارتفاع مستو  ذكا ل .

العوامؿ التي تؤثر إلػى حػد كبيػر عمػى التمميػذ و دوامػه فػي المدرسػة فػإذا كانػت هػذل  و مف   
   القػػدرات ضػػعيفة فإن ػػا تجعػػؿ التمميػػذ يفكػػر بأنػػه اقػػؿ واضػػعؼ فكريػػا مػػف زملئػػه فػػي المدرسػػة 
و انػػػه ال يسػػػتطيع الوصػػػوؿ إلػػػى منػػػزل ـ سػػػوا  أكػػػاف فػػػي االجت ػػػاد فػػػي الدراسػػػة أـ فػػػي الػػػدواـ 

ة و لكف هناؾ فعل قدرات عقميػة ضػعيفة حقيقيػة لػد  بعػض التلميػذ ممػا المنتظـ في المدرس
 يجعم ـ ال يستطيعوف الدواـ 
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 .1و التسرب في الن اية  
وقد دلت التجارب العممية الم تمػة بالخصػائص العقميػة ل ػذل الفئػة مػف المتعممػيف انػه توجػد    

  المتػػأخريف متماثمػػػة  خصػػائص عقميػػة تميػػػزهـ عػػف العػػادييفب وال يعنػػػي هػػذا أف كػػؿ خصػػػائص
 بؿ هناؾ المتخمفيف بدرجات متفاوتة و يمكف حصر هذل الخصائص في :

 ضعؼ القدرة عمى التفكير االستنتاجي . -
 ضعؼ القدرة عمى حؿ المشكلت التي تحتاج المكونات والمعاني العقمية العامة . -
رة ف و يمتاز بضػعؼ ضعؼ الذاكرة ف و ال يستطيع تذكر ما يعطى له في فترة زمنية قصي -

القػػدرة عمػػى الحفػػظ و الف ػػـ العميػػؽ ب اصمػػر الػػذي يػػؤدي بػػه إلػػى عػػدـ االسػػتفادة مػػف الخبػػرات 
 2التي تعمم ا .

 و هناؾ عوامؿ شخصية أخر  تتمثؿ في الرسوب و مشكمة التأخر الدراسي و الغياب .
 :نتائج التسرب المدرسي -5

     كبيػػر مػػف الػػنظـ سػػوا  فػػي الػػدوؿ الناميػػة إف التسػػرب المدرسػػي مشػػكمة يعػػاني من ػػا عػػدد    
أو فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة غيػػر أف هػػذل المشػػكمة أقػػؿ حػػدة بصػػفة عامػػة فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة من ػػا 
       فػػػػي الػػػػدوؿ الناميػػػػة كمػػػػا تختمػػػػؼ خطورت ػػػػا مػػػػف مرحمػػػػة إلػػػػى أخػػػػر  فتظ ػػػػر بصػػػػورة واضػػػػحة

ي المرحمة الثانيػة  فػي بعػض في المرحمة اصولى في الدوؿ النامية بينما تظ ر بشكؿ خطير ف
الدوؿ المتقدمة مثؿ انجمترا والواليات المتحدة اصمريكيػة والػذي ال شػؾ فيػه أف لظػاهرة التسػرب 
آثارها الضارة بالنسبة لكؿ مف الفػرد والمجتمػع كػذلؾ ل ػا آثارهػا بالنسػبة لمنظػاـ التعميمػي وهػذل 

 ا ثار هي: 
        : االجتماعية النتائج-5-1
بيف غالبػػًا مػػا يتعرضػػوف لمبطالػػة الفتقػػارهـ إلػػى الم ػػارات الضػػرورية لمعمػػؿ فػػي إف المتسػػر  -

ف عبئػػًا غيػػر مرغػػوب فيػػه عمػػى حالػػة البطالػػة فػػي يالت المختمفػػة وبػػذلؾ يشػػكؿ المتسػػربالمجػػا
                                                 

ب الرياض ب العدد الم ف إبراهيـ عبد الكريـ ب عوامؿ التسرب الدراسي لد  المنحرفيف ب مؤسسة اليمامة ب الصحيفة  : 1
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المجتمع ورجع ذلؾ إلى أف ظروؼ عصر العمـ والتقنية في حاجػة إلػى القػو  العاممػة المدربػة 
فػرص العمػؿ أمػػاـ غيػر المتعممػيف وتػػزداد مشػكمة البطالػة حػػدة وهػي فػي نفػػس الوقػت تحػد مػػف 

فػػي بعػػض المجتمعػػات العربيػػة التػػي تعػػاني مػػف االنفجػػار السػػكاني ومػػف البطالػػة بػػيف خريجػػي 
 الجامعات.

ويزيػػػد مػػػف خطػػػورة هػػػذا الوضػػػع أف المتسػػػربيف غالبػػػًا مػػػا يعزفػػػوف عػػػف االلتحػػػاؽ بمراكػػػز  -
 ا نتاج المختمفة.التدريب الم ني لتأهيم ـ لمعمؿ في مجاالت 

أف المتسربيف غالبًا ما يشتغموف بالوظائؼ الدنيا مف ال يكؿ الوظيفي والتي تعتمد عمػى الج ػد 
العضػػمي دوف العقمػػي حيػػث تؤكػػد دراسػػة شػػممت عينػػة مػػف المتسػػربيف فػػي عػػدد مػػف محافظػػات 

%ـ مػػػػػف المتسػػػػػربيف يعممػػػػػوف عمػػػػػااًل فػػػػػي الزراعػػػػػة فػػػػػي الحكومػػػػػة وغيرهػػػػػا 89.5مصػػػػػر أف 
 يعمموف أيضًا كتجار وصغار الموظفيف. % 10.5و
أف التسرب قد يؤدي إلى حرماف المجتمع مف بعض أصحاب القػدرة العقميػة العاليػة الػذيف  -4

كػػػاف يمكػػػن ـ أف يسػػػ موا فػػػي نمػػػو المجتمػػػع وتطػػػورل إذا أتيحػػػت ل ػػػـ فػػػرص اسػػػتكماؿ تعمػػػيم ـ 
 1الجتماعية واالقتصاديةبغض النظر عف أوضاع ـ ا

 ه بعض الباحثيف إلى تقسيـ المتسربيف إلى ثلث فئات: وفي هذا الصدد اتج
         فئػػػػػة المتسػػػػػربيف بغيػػػػػر إرادت ػػػػػـ أي الػػػػػذيف تركػػػػػوا مدارسػػػػػ ـ لظػػػػػروؼ شخصػػػػػية أو أسػػػػػرية  -

 أو مرضية أو وفاة أحد الوالديف. 
 فئة المتسربيف المتأخريف وتشكؿ الذيف تركوا المدرسة نتيجة لضعؼ قدرات ـ العقمية.  -
سػػربيف اصكفػػا  وتشػػمؿ اصفػػراد الػػذيف لػػدي ـ القػػدرة عمػػى النجػػاح اصكػػاديمي ومػػف ثػػـ فئػػة المت -

يتركوف المدرسة صسػباب غيػر القػدرة العقميػة مثػؿ كثػرة الغيػاب والمشػكلت السػموكية أو نقػص 
 2لنجاح أو كراهية النظاـ المدرسيالدافعية لمتحصيؿ وا

                                                 
 104( ص2003عبد الجميؿب حساـب التسرب المدرسي ودورل في عمالة اصطفاؿب): 1
قيرةب مجمة الطفولة والتنميةب :عبد الحافظب نبيمة الورداني. دراسة تقييمية لظاهرة أطفاؿ الشوارع ومد  تأثيرها في اصسرة الف2
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وظيفيػػػػػػًا ممموسػػػػػػًا وبالتػػػػػػالي  المسػػػػػػربيف ال يحققػػػػػػوف حراكػػػػػػاً  ومػػػػػػف  ا ثػػػػػػار أيضػػػػػػا كػػػػػػوف 
حراكػػػػاً اجتماعيػػػػًا صػػػػاعدًا لألبنػػػػا  المتسػػػػربيف عمػػػػى أف كػػػػًل مػػػػف اصبنػػػػا  وا بػػػػا  يشػػػػغؿ نفػػػػس 
المسػػػتو  المتواضػػػع فػػػي السػػػمـ الػػػوظيفي وهػػػذا يعنػػػي الثبػػػات الػػػوظيفي ومػػػف ثػػػـ عػػػدـ الحػػػراؾ 

افؤ الفػرص االجتماعي الصاعد الذي ينبغي أف يسود المجتمع الديمقراطي الذي يقػـو عمػى تكػ
 والنظاـ الطبقي المفتوح هذا اصمر قد يحدث خمًل في التركيب الطبقي لممجتمع. 

كما أف التسرب يتسـ بخصائص نفسية معينة قػد تػؤثر عمػى صػحته النفسػية وقدرتػه عمػى 
التكيػػػؼ االجتمػػػاعي وال تتػػػوافر دراسػػػات عربيػػػة عػػػف السػػػمات النفسػػػية لممتسػػػرب حسػػػب عممنػػػا 

عتبػػػار أف التػػػأخر الدراسػػػي أحػػػد اصسػػػباب أمكػػػف التوصػػػؿ إلػػػى بعػػػض ولكػػػف إذا أخػػػذنا فػػػي اال
 اصعراض ل ذل الفئة مف المتسربيف آخذيف في االعتبار صعوبة تعميم ا عمى كؿ المتسربيف. 
كمػػا أف التسػػرب يػػؤدي إلػػى خػػروج أعػػداد كبيػػرة مػػف الصػػغار إلػػى الحيػػاة دوف أف يكتسػػبوا 

ثػػػؿ فػػػي بعػػػض المجتمعػػػات العربيػػػة الحػػػد الػػػلـز  الحػػػد اصدنػػػى لممواطنػػػة فػػػالتعميـ المرحمػػػي يم
لممواطنػػػػة إذ أف ال ػػػػدؼ مػػػػف هػػػػذل المرحمػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة هػػػػو تنميػػػػة اصطفػػػػاؿ عقميػػػػًا وخمقيػػػػًا 
واجتماعيػػاً وقوميػػًا وتػػزودهـ بالقػػدر اصساسػػي مػػف المعػػارؼ البشػػرية والم ػػارات الفنيػػة والعمميػػة 

  1ياة بنجاحالتي ال غنى عن ا لممواطف المستنير لشؽ طريقه في الح
فالمدرسػػة هػػي التػػي تحػػدد مقػػدمات فػػي أذهػػاف الصػػغار ومجموعػػة القػػيـ واالتجاهػػات التػػي 
      تتطمب ػػػػا الحيػػػػاة فػػػػي مجتمػػػػع متغيػػػػر وعمػػػػى تكيػػػػؼ اصفػػػػراد مػػػػع وسػػػػط ـ االجتمػػػػاعي وال شػػػػؾ 
    أف المتسػػربيف بػػرك ـ المدرسػػة مبكػػرًا يخرجػػوف عمػػى الحيػػاة وهػػـ يفتقػػروف إلػػى بعػػض عناصػػر

 ر المشترؾ مف الثقافة الضرورية  حداث التماسؾ االجتماعي. هذا القد
إف التسػرب دراسػيًا قػد يعػوؽ جزئيػًا مػا ترمػػي إليػه المدرسػة مػف إصػلح وتجديػد اجتمػػاعي 
وتغيػػر مرغػػوب فيػػه فمػػف المعػػروؼ أف وظيفػػة التربيػػة ال تقتصػػر عمػػى نقػػؿ التػػراث الثقػػافي بػػؿ 

جتماعيػػػًا وسياسػػػيا واقتصػػػاديًا وفكريػػػًا وتمثػػػؿ تتعػػػدال إلػػػى إحػػػداث تغيػػػرات واتجاهػػػات مقصػػػودة ا
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مراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ  القاعػػدة اصساسػػية بالنسػػبة لمراحػػؿ التعمػػيـ ولكػػؿ مرحمػػة تعميميػػة أهميت ػػا 
   ؿ حركة إصلح وتجديد اجتماعي. الخاصة ف ي المدخؿ اصوؿ الضروري لك

 وقد صنؼ بعض الباحثيف آثار مشكمة التسرب عمى النحو التالي: 
 االقتصادية: النتائج 5-2
  إف التلميػػذ المتسػػربيف سػػيرتدوف عمػػػى اصغمػػب إلػػى صػػفوؼ اصميػػػيف ممػػا يسػػتدعى إعػػػادة

 ا نفاؽ عمي ـ مف المبالغ التي ستخصص لخطة محو اصمية في مستقبم ـ.
 و كػذلؾ اخػتلؿ التػوازف بػيف  زيادة وحدة الكمفة في التعميـ و يظ ر ذلؾ فػي كفػا ة التعمػيـب

فالتسػػػرب يمثػػػؿ حظػػػر عمػػػى خطػػػط التنميػػػة لممػػػػواد  تعمػػػيـ و ميزانيػػػة العامػػػة لمدولػػػةبميزانيػػػة ال
 .1االقتصادية مف خلؿ منظور التعميـ كثورة بشرية و استثمار مادي عمى المد  الطويؿ

  إف تسرب التمميذ وهو غير مؤهػؿ لػدخوؿ سػوؽ العمػؿ ونتيجػة لضػعؼ نضػجه االجتمػاعي
يعكػػس نفسػػه عمػػى ضػػعؼ إنتاجيتػػه فػػي العمػػؿ  والتربػػوي وضػػعؼ قدرتػػه عمػػى التحػػرؾ سػػوؼ

الذي سيمتحؽ به م ما كاف نوعه وقػد يتمثػؿ ذلػؾ فػي )قمػة االهتمػاـ با تقػاف فػي العمػؿ وعػدـ 
    الػػوعي بأهميػػة الصػػيانة والوقايػػةب وعػػدـ تقػػدير قيمػػة الوقػػتب عػػدـ الرغبػػة فػػي التعػػاوف والعمػػؿ

 واالنجاز( . مع الجماعةب ضعؼ روح االنتما  والقدرة عمى االبتكار 
 إف التقػػػدـ الصػػػناعي ال ائػػػؿ ومكننػػػة الزراعػػػة الحديثػػػة يػػػؤدي إلػػػى رفػػػض المسػػػتويات الػػػدنيا     

ف ضػمف أعػداد العػاطميف بسػبب يفي اصيدي العاممة وهذا أد  بدورل أيضًا إلى اعتبار المتسػرب
عػػػدـ قػػػدرت ـ عمػػػى العمػػػؿ وهػػػذا سػػػيعكس نفسػػػه عمػػػى مسػػػتو  المتسػػػربيفب وبالتػػػالي تخسػػػرهـ 

 مع ـ. مجت
 
 

                                                 
 1محمود يوسؼ الشيخ ب مشكلت تربوية معاصرة ب مف وم ا ب ومظاهرها ب أسباب ا و علج ا ب دار الفكػر العربػي ب ط  1

 .134 - 133ص  2008القاهرة ب 
 



 عوامؿ التسرب مف ومه وعواممه ونتائجه الفصؿ الثاني: 
 

59 

 

 الثقافية: النتائج 5-3
مف المتسربيف يزيد مف عدد اصمييف حيػث أف الكثيػر مػف المتسػربيفب وخاصػة العديد نجد 

أولئػػػؾ الػػػذيف لػػػـ يتمػػػوا دراسػػػت ـ االبتدائيػػػةب سػػػيرتدوف إلػػػى اصميػػػة نتيجػػػة بعػػػدهـ الطويػػػؿ عػػػف 
    التسػػػرب يوجػػػديػػػه فوعم ال تتطمػػػب مػػػن ـ القػػػرا ة والكتابػػػةب المدرسػػػة وممارسػػػت ـ أعمػػػاؿ بسػػػيطة

نا أماـ فئات مف أبنػا  الشػعب الػذيف لػـ يكتمػؿ نضػج ـ االجتمػاعيب ممػا قػد يجعم ػـ فريسػة ه
س مة  لمختمؼ اصمراض االجتماعيةب ومف بين ا االنحراؼ الخمقيب وسيكوف لفريؽ مف هػؤال  

 الشباب مواقؼ سمبية في بعض اصحياف مف قيـ المجتمع ومؤسساته وبيئته. 
بعػػض هػػؤال  المتسػػربيف سػػيكوف عامػػؿ هػػدـ أو إضػػعاؼ لمعلقػػات اصسػػرية نظػػرًا  إف كمػػا 

حػػػدوث بعػػػض المشػػػكلت النفسػػػية لمطػػػلب المتسػػػربيف  لضػػػعؼ وعػػػي ـ التربػػػوي واالجتمػػػاعي.
 كذلؾ يؤدي إلى ال در االقتصادي هذا و  تنفؽ عميه أمواؿ مضاعفةب

 : اإلحصائياتمن خالل  واقع التسرب المدرسي في الجزائر  -6
 2014اكتوبر الثاني مف أفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بف غبريت يـو الخميس

في االكمالي  % 11.86االبتدائي  مف الذكور في الطور % 1.67بالجزائر العاصمة أف 
بالمائة لد   1.43مقابؿ  2014 - 2013قد تخموا عف الدراسة خلؿ السنة الدراسية 

 في مرحمة التعميـ المتوسط . % 7.22و ا ناث في التعميـ االبتدائي 
وفي ردها عمى سؤاؿ أحد نواب المجمس الشعبي الوطني بخصوص الفوارؽ المسجمة 
في التحصيؿ العممي بيف االناث والذكور في جمسة عمنية ترأس ا رئيس المجمس محمد 

رة كثي انشغاالتالعربي ولد خميفة أوضحت السيدة بف غبريت أف مثؿ هذا المشكؿ  يثير 
  . 2005مف تراجع نسبة تخمي الذكور عف الدراسة منذ سنة  عمى الرغـ

 2013وقالت في هذا الشأف بأف نسبة تخمي الذكور عف الدراسة خلؿ السنة الدراسية 
لد  ا ناث فيما بمغت في الطور  %1.43في ا بتدائي مقابؿ  %1.67كانت  2014-

يذكر باف قطاع  تمميذات المتمدرسات. عند ال %7.22بالمائة مقابؿ  %11.86ا كمالي 
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بالمائة مف الذكور الذيف تخموا عف الدراسة في  %2.77التربية كاف قد سجؿ نسبة 
 في المتوسط .       االبتدائي و 

ولد  البنات  %98.92تقدر حاليا ب  اصوالدوبعد أف أشارت إلى أف نسبة تمدرس 
واط  المعتبرة التي قطعت في مجاؿ أكدت الوزيرة بانه عمى الرغـ مف االش%     04

مف تمدرس فئة % 100تمدرس ا ناث اال أننا لـ نتمكف لحد ا ف مف تسجيؿ نسبة 
سنوات عبر بعض المناطؽ المعزولة وذلؾ العتبارات اجتماعية  6ا ناث البالغات سنة 

 وثقافية واقتصادية .

لفوارؽ الموجودة بيف وأكدت في هذا الصدد أنه يجب التعامؿ مع اصرقاـ الخاصة با
  لسف أكثر  --كما جا  عمى لسان ا--الجنسيف في التعميـ بشي  مف النسبية صف البنات 

 عددا مف الذكور في الطور ا لزامي لكن ف قمما يتركف الدراسة عكس الذكور .

وأضػػافت السػػػيدة بػػف غبريػػػت بػػػأف  اصصػػح هػػػو القػػوؿ بػػػأف بقػػػا  ا نػػاث فػػػي المنظومػػػة 
أكثػر عػددا لكػف السػبب   يصنع الفرؽ في التعميـ الثانوي ليس الف هذل الفئة التربوية هو ما

الرئيسػػػي يكمػػػف فػػػي التسػػػرب المسػػػجؿ عنػػػد الػػػذكور فػػػي االبتػػػدائي وخاصػػػة فػػػي المتوسػػػط . 
وعػػددت الػػوزيرة بالمناسػػبة بعػػض االسػػباب التػػي تػػؤدي بالػػذكور الػػى العػػزوؼ عػػف الدراسػػة  

ف بين ػػا عامػػؿ االنضػػباط الػػذي تتحمػػى بػػه االنػػاث وتفػػوؽ االنػػاث فػػي االمتحانػػات الرسػػمية مػػ
 والمواظبة عمى حضور الدروس أكثر مف الذكور .

واعتبػػػرت المسػػػؤولة اصولػػػى عػػػف قطػػػاع التربيػػػة بػػػأف النجػػػاح  يعػػػد لػػػد  االنػػػاث الوسػػػيمة 
الكبيػػػر الػػػذي     مشػػػيرة فػػػي ذات الوقػػػت الػػػى الوقػػػتاالجتماعيػػػةالوحيػػػدة لتحقيػػػؽ مكػػػانت ف 

نجػػاز  --كمػػا قالػػت--بيػػت والػػذي يسػػاعدهف تقضػػيه البنػػات فػػي ال عمػػى الحفػػظ والدراسػػة واف
 الواجبات.
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ومػػف بػػيف العوامػػؿ التػػي سػػاهمت عمػػى تفػػوؽ ا نػػاث عمػػى الػػذكورب حسػػب السػػيدة بػػف 
الحفػظ واالسػترجاع واالنضػباط التػي تتميػز ب ػا االنػاث. وعمػى هػذا اصسػاس يفكػر   غبريتب

قميؿ مف هذل الفوارؽ مف بين ا إعطػا  أهميػة قطاع التربيةب كما قالتب في بعض الحموؿ لمت
الػػى ايجػػاد حمػػوؿ  با ضػػافةبالغػػة لتكػػويف اصسػػاتذة والمفتشػػيف خاصػػة فػػي الطػػور االلزامػػي 

 وضعية تمكف مف تحفيز الذكور أكثر عمى الدراسة.التربوية ل ذل 
وزيػػادة عمػػى التكػػويف الػػذي يعتبػػر التحػػوير البيػػداغوجي والحكامػػة إحػػد  ركػػائزل أكػػدت 

البحػػث العممػػي   يػػرة التربيػػة بػػأف القطػػاع يريػػد التركيػػز مػػف أجػػؿ حػػؿ مشػػكمة الفػػوارؽ عمػػىوز 
النظر في القانوف االساسي لممع د الوطني لمبحث فػي التربيػة وفػي نمػط تقيػيـ  بإعادةوذلؾ 

التلميذ وكذا فػي طبيعػة االمتحانػات الرسػمية الوطنيػة وفػي نظػاـ التوجيػه مػف خػلؿ تثمػيف 
 1وجيه.عمؿ مستشاري الت

وأحدثت التحوالت السياسية واالقتصادية التػي عرفت ػا الػبلد بشػكؿ الفػت عمػى مظػاهر 
ميـ في الجزائرب ما انجر عنه استفحاؿ عالحياة اليوميةب وبشكؿ خاص عمى واقع التربية والت

ظاهرة التسرب المدرسي بيف التلميذ المتمدرسيف في مختمؼ اصطوار التعميمية حيث نش د 
قطػػػػاع ا الؼ عػػػػف مقاعػػػػد الدراسػػػػة والتوجػػػػه إلػػػػى الشػػػػارعب ومنػػػػه إلػػػػى االنحػػػػراؼ سػػػػنويا ان
  .والضياع

فػي الجزائػر  2011تشير ا حصائيات المتعمقة بالتسػرب المدرسػي لسػنة أما فيما سبؽ 
ألػؼ تمميػذ تخمػوا  500% مف مجموع التلميذ المتمدرسيف أي ما يعادؿ 32أنه يمس قرابة 

صػػائيات وزارة التربيػػة الوطنيػػة الخاصػػة بالػػدخوؿ المدرسػػي عػػف مقاعػػد الدراسػػةب وحسػػب إح
ألػػػؼ طفػػػؿ ممػػػف بمغػػػوا السػػػف القانونيػػػة لمتمػػػدرس غيػػػر  129فإنػػػه مػػػا يقػػػرب  2008/2007

مسجميف عمى مستو  المدارسب رغـ القوانيف التي تنص عمى إجباريػة التعمػيـ فػي مثػؿ هػذل 
  .السف

                                                 
1 http://www.aps.dz/ar/algerie    الخميس،ب تصريح وزيرة التربية الوطنيةب 2014التسرب المدرسي مف خلؿ إحصائيات 

 .15:21 ،2014 /أكتوير/ 02
 
 

http://www.aps.dz/ar/algerie
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المدرسػػي بالنسػػبة لمسػػنة السادسػػة هػػذا وتشػػير ا حصػػائيات الرسػػمية المتعمقػػة بالتسػػرب 
% بالنسػػبة لتلميػػذ مختمػػؼ أقسػػاـ التعمػػيـ 8% و7.73ابتػػدائي أن ػػا تصػػؿ سػػنويا إلػػى نحػػو 

  .% بالنسبة لمتعميـ الثانوي23المتوسطب فيما تبمغ حدود 

القرا ة اصوليػػػػة ل ػػػػذل اصرقػػػػاـ تنبػػػػم عػػػػف واقػػػػع مػػػػزر لممنظومػػػػة التربويػػػػةب فػػػػرغـ فػػػػ ومنػػػػه
 ا الدولػػة فػػي القطػػاعب مػػف خػػلؿ تػػوفير الوسػػائؿ التػػي تضػػمف حػػؽ ا صػػلحات التػػي تبػػذل

التعميـ لكػؿ طفػؿ مػف نقػؿ مدرسػي ومطػاعـ مدرسػية الػخب بكػؿ منػاطؽ الػوطف إال أف نسػب 
الدخوؿ المدرسي تبقى غيػر متكافئػة عبػر مختمػؼ نػواحي الػبلدب حيػث تقػؿ حظػوظ التعمػيـ 

والمعيشػػية التػػي يعجػػز في ػػا اصوليػػا  فػػي المنػػاطؽ النائيػػة من ػػا نتيجػػة الظػػروؼ االجتماعيػػة 
عػػف تحقيػػؽ متطمبػػات أبنػػائ ـ المدرسػػيةب سػػيما فػػي ظػػؿ بعػػد المػػدارس عػػف مقػػرات سػػكنات ـ 
وانعداـ وسائؿ النقؿ المدرسػي ب ػذل المنػاطؽب وغالبػا مػا تكػوف البنػات الضػحية اصولػى أمػاـ 

سػف مبكػرةب رغػـ هذل الظروؼب حيث تضطر الفتاة في ا إلى التخمي عف مقاعد الدراسة في 
 تفوق ا الدراسيب وذلؾ النعػداـ ثقافػة تػدريس البنػات ب ػذل المنػاطؽب وخشػية أوليػائ ف عمػي ف

  .ة ل ؤال  اصوليا  التي تمنع مف تعميـ البنات مطمقار ناهيؾ عف العقميات المتحج
ونظرا لألزمػة اصمنيػة التػي مػرت ب ػا الػبلد خػلؿ سػنوات التسػعينياتب اضػطرت آالؼ 

ت التي كانت تقطف اصرياؼ إلى النػزوح نحػو المنػاطؽ الحضػرية ا منػة آنػذاؾب ممػا العائل
انجػػر عنػػه تخمػػي العديػػػد مػػف اصطفػػاؿ عػػػف مقاعػػد الدراسػػةب الظػػػروؼ هػػذل سػػاعدت بشػػػكؿ 
مبكر عمى ارتفاع نسب اصمية بيف أوسػاط اصطفػاؿب إذ أشػارت آخػر ا حصػائيات الرسػمية 

  .% عنػػػػػػػػػػد اصطفػػػػػػػػػػاؿ6أن ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػدود المتعمقػػػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػػػب اصميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الجزائػػػػػػػػػػر 
واقػػػع أصػػػبح ينػػػذر بػػػالخطرب ومعالجػػػة الظػػػاهرة تتطمػػػب  بسػػػنة15مػػػن ـ ال تتعػػػد  أعمػػػارهـ 

إجرا ات صػارمة وفعالػة لحمايػة اصطفػاؿ مػف مخػاطر تخمػي ـ عػف مقاعػد الدراسػةب والتوجػه 
 1.إلى الشارع الذي أصبح مدرسة لتكويف المنحرفيف

                                                 
1 http://elhamel.net/012013/archive/index.php/t-12444.html Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright 

©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir 

 

http://www.nabdh-alm3ani.net/


 عوامؿ التسرب مف ومه وعواممه ونتائجه الفصؿ الثاني: 
 

61 

 

 مقارنػػة   المائػػةب مػػف خمسػػة مػػف بػػأكثر السػػنة هػػذل خػػلؿ   ارتفعػػت نسػػبة التسػػرب المدرسػػي
 وحسػب  . سػط والثػانويوالمتو    ا بتػدائي   الثلثػةب اصطػوار مسػتو  عمػى وذلؾ   السابقةب بالسنوات
 االجتماعيػػػػػة الظػػػػػروؼ إلػػػػػى راجػػػػػع االرتفػػػػػاع هػػػػػذا فػػػػػإف   التلميػػػػػذب صوليػػػػػا    الػػػػػوطني ا تحػػػػػاد

 وكشػػؼ, خػػاص بشػػكؿ الشػػرائية القػػدرة وارتفػػاع عػػاـ بشػػكؿ ذالتمميػػ يعيشػػ ا   التػػي والبيداغوجيػػة
 التلميػػػػذ عػػػػدد أف عػػػػف   ب '' الن ػػػػار '' بػػػػػ اتصػػػػاله   فػػػػي   التلميػػػػذب أوليػػػػا  إتحػػػػاد رئػػػػيس   خالػػػػدب أحمػػػػد

  التػػي ا حصػػائيات آخػػر حسػػب وذلػػؾ   تمميػػذب ألػػؼ52 مػػف أكثػػر   بمػػغ المػػدارس مػػف المتسػػربيف
 مسػتو  عمػى سػجمت لمتسػرب نسػبة أكبػر بػأف أيضػا بينت   التي   التلميذب أوليا  إتحاد أصدرها 

ض التلميػذ مػف ضػغوطات بعػ يعيشػه   مػا بسػبب   اصطػوارب   بػاقي مػع بالمقارنػة   الثػانويب التعميـ
 بػػػػيف تباينػػػػت أسػػػباب عػػػػدة إلػػػػى الظػػػاهرة هػػػػذل تفػػػػاقـ   المتحػػػدثب ذات وأرجػػػػع . داخميػػػة وخارجيػػػػة

 وغػػل  ارتفػػاع أف إلػػى السػػياؽ ذات   فػػي مشػػيرا   التلميػػذب  ل ػػؤال االجتماعيػػة التربويػػة الوضػػعية
  ممػػا   فػػاقـ هػػذل الظػػاهرةبت إلػػى المؤديػػة اصسػػباب أهػػـ مػػف يعػػد   المعيشػػةب وغػػل  الشػػرائية القػػدرة

 تغطيػة عمػى قػدرت ـ    عػدـ بسػبب   التمػدرسب مػف أوالدهػـ حرمػاف إلى اصوليا  مف بالعديد يدفع 
 ثمػف حتػى يممكػوف   ال اصوليػا  بعػض هنػاؾ بػأف المتحػدث ذات أكد يثح   المدرسيةب حاجيات ـ

تعميميػػػة بعيػػػدة عػػػف مقػػػر ال المؤسسػػػات توجػػػد أيػػػف   النقػػػؿب مشػػػكؿ إلػػػى با ضػػػافة   الكتػػػبب شػػػرا 
 1السكف.
 . المعػػوزة بالمنػػاطؽ القػػاطنيف خاصػػة   المػػدارسب إلػػى التلميػػذ انتقػػاؿ مػػف يصػػعب   ممػػاو  

 مػػف  5 بنسػػبة السػػنة هػػذل ارتفعػػت الظػػاهرة هػػذل بػػأف   خالػػدب أحمػػد أضػػاؼ   ذاتػػهب الصػػعيد وعمػػى 
  هذا االرتفاع إلى الضغط المدرسي يعود   قد بأنه محدثنا وقاؿ   الفارطةب بالسنوات مقارنة  المائة

 المرحمػػػػة   فػػػػي الكثيػػػػرة المقػػػػررات مػػػػثل   الدراسػػػػيب مشػػػػوارهـ خػػػػلؿ   التلميػػػػذب منػػػػه   يعػػػػاني   الػػػػذي 
 إلػى با ضػافة   المدرسػةب مػف العديػد هػروب   فػي سػببا   يػومي   تحضير إلى تحتاج   التي   الثانويةب

 ارتفػاع عمػى كبير بشكؿ تؤثر   ات االجتماعية التيوالضغوط   التعسفي والطرد   المدرسي العنؼ

                                                 
1 http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_newsأحمد خالد, غالء المعيشح وتدهىر الظزوف اإلجتماعيح   : '' ب 

  ,   : 22:3 ,12 2 4  17    ''وراء تفاقم الظاهزج
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 الدراسػية اصقسػاـ اكتظػاظ   فػي أحصػاها   أخػر ب أسػباب محػدثنا ذكػر   أخػر ب ج ػة مف , الظاهرة
  فػي التربوية وال ياكؿ المؤسسات إنجاز تأخر نتيجة وذلؾ   والمتوسطب   الثانوي أقساـ صخصبا
 كخنشػػػمة   الداخميػػػةب بالواليػػػات خاصػػػة   ربػػػوع الػػػوطفب كػػػؿ مسػػػتو  عمػػػى وذلػػػؾ   المحػػػددب وقت ػػػا 

 بضػػرورة المناشػػدة إلػػى   خالػػدب أحمػػد ذهػػب   اصخيػػرب   وفػػي . الػػدفمى وعػػيف وبشػػار وميمػػة والجمفػػة
 يوميػػا   وارتفاع ػػا خطيػػرة جػػد ظػػاهرة باعتبارهػػا   حػػدت اب مػػف التقميػػؿ أو الظػػاهرة ل ػػذل حػػد وضػػع

  . المجتمع   في وا جراـ المخدرات انتشار مف سيضاعؼ
 :واقع التسرب المدرسي بوالية الوادي من خالل اإلحصائيات -7

 أف يسػػػتعرض لموقػػػوؼ عمػػػى ظػػػاهرة التسػػػرب المدرسػػػي بواليػػػة الػػػوادي يجػػػدر بالباحػػػث أوال
مػػن ـ فػػي مختمػػؼ  اصطػػوار التعميميػػة الػػثلث  نػػاثا جوانػػب الكميػػة العدديػػة وعػػدد مختمػػؼ ال
بمدية التي تغطي تراب الوالية وهذا وفقا لما هو موضح  30والمتوسط والثانوي وعبر االبتدائي

 في الجدوؿ أدنال.
ي واليـــة فـــ 2013/2014( يوضـــد عـــدد المتمدرســين لمموســـم الدراســـي 01جــدول رقـــم )

 الوادي 
 عدد المتمدرسين البمديات 

 سنوت 6
 عدد المتمدرسين

 سنة15 /06
 عدد المتمدرسين

 سنة19 /16
مـــــــــــــــنهم  المجموع

 إناث
 منهم إناث المجموع منهم إناث المجموع

 الوادي 
 كوينين 
 الرقيبة 

 الحمراية 
 قمار 

 تغزوت 
 ورماس 
 الدبيمة 

 ح ع الكريم 

4116 
263 

1045 
114 

1054 
388 
140 
795 
505 

2053 
130 
500 
51 

489 
199 
66 

391 
251 

33704 
2132 
8393 
607 

8921 
3407 
1323 
6366 
4669 

16423 
998 

4003 
278 

4245 
1658 
660 

3107 
2294 

41483 
2959 
9791 
802 

11200 
4102 
1323 
7795 
6179 

20975 
1533 
4824 
388 

5548 
2047 
660 

3952 
3091 
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 حاسي خميفة 
 الطريفاوي 

 مقرن ال
 سيدي عون 

 الرباح 
 النخمة 
 العقمة 
 البياضة

 الطاب العربي 
 بن قشة 

 دوار الماء 
 ميه ونسة 
 واد العمندة 

 المغير 
 سيدي خميل 

 أسطيل 
 أم الطيور 

 جامعة 
 سيدي عمران 

 المرارة 
 تندلة 

944 
311 

6>>66 
444 
611 
404 
224 
960 
286 
95 

271 
509 
262 

1152 
178 
122 
269 

1075 
520 
194 
216 

460 
148 
323 
219 
290 
193 
103 
471 
126 
39 

136 
246 
124 
554 
98 
52 

135 
536 
253 
97 

107 

8042 
2331 
6609 
3440 
5401 
3311 
1851 
8499 
1940 
704 

2155 
5011 
2164 

10234 
1490 
1089 
2314 
9569 
4609 
1853 
2162 

3814 
1115 
3158 
1656 
2593 
1637 
908 

4106 
874 
273 

1083 
2369 
1020 
4810 
735 
502 

1068 
4548 
2203 
872 

1014 

9638 
2768 
7808 
4089 
6038 
4191 
2223 

10356 
2243 
704 

2410 
5604 
2563 

12621 
1817 
1327 
2898 

12583 
5263 
2232 
2710 

4747 
1382 
3821 
2060 
2942 
2162 
1113 
5207 
1032 
273 

1210 
2692 
1243 
6347 
939 
665 

1466 
6374 
2649 
1096 
1364 

 93802 187720 74024 154300 8840 18133 الوالية –مج 
 

واقع التسرب المدرسي في واليػة  ضمف العد محتو يي  الذأما ما يتعمؽ بمضوع الدراسة و     
متطمػع عمػى مجمػؿ  البيانػات التعرض إلى معرفة مد  وجػود هػذل الظػاهرة ل يجدر بي الوادي 

الجانػػػب الكمػػػي ل يبػػػرز بػػػدور  لواليػػػة الػػػوادي و الػػػذي ا حصػػػائيالرسػػػمية المعتػػػدة فػػػي الػػػدليؿ 
و المتوسػػػط  االبتػػػدائيو فػػػي اصطػػػوار الثلثػػػة  2012/2013لممتسػػػربيف دراسػػػيا خػػػلؿ موسػػػـ 

 .الثانوي و 
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 :1( يوضد التسرب المدرسي حسب األطوار التعميمية في والية الوادي 02جدول رقم)
 الجنس

 
 التعميم الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــانوي  ــــــــــــــــــــــــمتوسطالتعميم الــــــــ التعميم األبتـــــــــــــــــــــــــدائي

 % المتسربين المتمدرسين % المتسربين المتمدرسين % المتسربين المتمدرسين
 10.84 1545 14247 7.31 2214 30273 1.11 602 54447 ذكور 
 11.47 2353 20528 5.43 1752 32291 1.01 502 49836 إيناث

 11.21 3899 34775 6.34 3966 62564 1.06 1104 10283 المجموع 
 .2013المصدر :مونوغرافيا والية الوادي  

نسبة التسرب المدرسي لمتلميػذ فػي  الجدوؿ أعلل نلحظ أففي تـ عرضه  مف خلؿ ما
الدراسػػػي لمموسػػػـ والثػػػانوي نسػػػبة   والمتوسػػػط االبتػػػدائيمختمػػػؼ اصطػػػوار بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ التعمػػػيـ 

  3966و االبتػػػدائيمتسػػػربا فػػػي الطػػػور  1104مرتفعػػػة حيػػػث نجػػػد أف هنػػػاؾ  2012/2013
تـ تسجيم ـ مف المتسربيف مف الطور الثػانوي وهػذا كمػه   3899متسربا مف الطور المتوسط و

مػػػف  %11.21خػػػلؿ موسػػػـ واحػػػد أي مػػػا يعػػػادؿ فػػػي الطػػػور الثػػػانوي  نسػػػبة مئويػػػة مقػػػدرة ب
وهػػػذا دوف شػػػؾ مػػػدعاة لمقمػػػؽ  ف خػػػلؿ هػػػذا الموسػػػـ بواليػػػة الػػػواديبدرسػػػيمتممجمػػػؿ التلميػػػذ ال

 العتبػارعمومػا  االجتمػاعيتترجمه هذل اصعداد المخيفة  عمى الصعيد التربوي و التعميمي و 
تـ التعػػػػرض يأف هػػػػذل الشػػػػريحة قػػػػد تػػػػـ فشػػػػم ا فػػػػي تكممػػػػة المشػػػػوار الدراسػػػػي لعػػػػدة عوامػػػػؿ سػػػػ

 .حميؿ و مناقشة الفرضيات الخاصة بالدراسةشرات ا غير المدرسية خلؿ التطرؽ إلى تمؤ ل
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .40،ص4102سبتمبر ،  مدٌرٌة البرمجة و متابعة المٌزانٌة لوالٌة الواديمونوغرافٌا والٌة الوادي، 
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 خالصة :

مف خلؿ هذا الفصؿ  لقد تـ التطرؽ في هذا الفصؿ مف خلؿ مختمؼ تعاريؼ التسػرب 
عواممػػه ونتائجػػه والتػػي تبمػػورت حػػوؿ مجموعػػة  إلػػىبا ضػػافة والمفػػاهيـ المرتبطػػة بػػه  المدرسػػي

التربوية المتمثمػة فػي النظػاـ التربػوي وطػرؽ  دث عف اصسباب والعوامؿػػػمف العناصر التي تتح
حانات والمعمػػػػػػـ وا دارة المدرسػػػػػية و كػػػػػػذلؾ العوامػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػػػالتػػػػػدريس و المن ػػػػػػاج الدراسػػػػػي واالمت

الشخصػػػية المتمثمػػػة فػػػي الجانػػػب النفسػػػي لمتمميػػػذ ومسػػػتو  الرضػػػا  والطمػػػوح والجسػػػمية التػػػي 
 .تتجمى في المتغيرات المتعمقة بالجانب العقمي والصحي

 
 
 



 

 

 الفصـــل الثالث
 الظروف  غير المدرسية الدافعة إلى التسرب المدرسي 

 تم يػػد 
 مف ـو الظروؼ غير المدرسية -1
 الظروؼ االجتماعية الدافعة إلى التسرب المدرسي  -2
 العلقات االجتماعية المضطربة  2-1
 الطلؽ  2-2
 تعدد الزوجات  2-3
 ا هماؿ بأشكاله المختمفة  2-4
 ظروؼ االقتصادية الدافعة إلى التسرب المدرسي ال-3
 مستو  الدخؿ اصسري  3-1
 الفقر  3-2
 الوضع المعيشي لألسرة  3-3
 الظروؼ الثقافية الدافعة إلى التسرب المدرسي  -4
 المستو  الثقافي لممحيط االسري  4-1
 انعداـ الوعي الثقافي اصسري  4-2
 قصور الوعي بأهمية التعميـ  4-3
 لتقدـ التكنولوجي لوسائؿ االتصاؿ ا 4-4
 القنوات الفضائية العابرة لمحدود  4-5

 خلصة .
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    تمهيد :
يعتبر التسػرب صػيغة مػف صػيغ التخمػؼ الػذي تمعػب العوامػؿ غيػر المدرسػية  دورا كبيػرا  

  سػرب بػاختلؼ المحافظػاتفي زيػادة حجمػه و تختمػؼ آثػار هػذل العوامػؿ عمػى زيػادة حجػـ الت
       و تتبػػػػايف بػػػػيف الريػػػػؼ و المدينػػػػة كمػػػػا تختمػػػػؼ انعكاسػػػػات ا و آثارهػػػػا عمػػػػى البنػػػػيف و المنػػػػاطؽ

و لمػػد  االنفتػػاح الحضػػاري و الػػذي تتمتػػع بػػه  و البنػػات و ذلػػؾ تبعػػا لمقػػيـ و التقاليػػد السػػائدة
 و فيما يمي شرح مفصؿ لمعوامؿ غير التربوية . المنطقة 
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 :سيةمفهوم الظروف غير المدر  -1
رات والمتغيرات التي تحيط بالتمميذ خارج المدرسة أوهي المنػاخ المؤش و نقصد ب ا مجمؿ

الذي يعيش فيه التمميػذ عنػد خروجػه مػف المدرسػة . حيػث شػرحه أحمػد جميػؿ حمػودي المنػاخ 
  ونقصد بالمنػاخ فػي معنػال الواسػع ذلػؾ الوسػط المباشػر والتػأثيرات االجتماعيػة والنفسػية قائل: 
 1افية و التعميمية التي يعيش في ا التمميذ ويتأثر ب ا  و الثق

بالعوامػػؿ غيػػر المدرسػػية هػػي كػػؿ العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي تخمػػي التمميػػذ عمػػى  حيػػث نقصػػد 
  مقاعػد الدراسػة فػي سػف ينبغػي لػه أف يكػػوف يػزاوؿ دراسػته لكػف حالػت هػذل الظػروؼ دوف ذلػػؾ

 يمي :و سنتناوؿ بالدراسة ثلثة عوامؿ رئيسية تتمثؿ فيما 
 :  إلى التسرب المدرسي  ةالدافع االجتماعية الظروف -2
 العالقات االجتماعية المضطربة : 2-1

تعد العلقات اصسرية  أساسا في تكويف أسرة سعيدة متماسكة مترابطة ب فالوضع  السػيم     
 و سو  في المعاملت ا نسانية و اصسرية  مف حيػث الفقػر أو انخفػاض الػدخؿ مػف شػانه أف

يػؤثر عمػى تماسػػؾ اصسػرة و تكامم ػػا لمػا يعترضػػ ا مػف تجػارب قاسػػية و التػي يكػػوف ل ػا تػػأثير 
كبيػر و خاصػة بػيف أفػراد اصسػػرة الواحػدة بحكػـ العلقػة التػي تػػربط بػيف أفرادهػا .هػذا و بػػالرغـ 
  مػػف وجػػود اسػػر كثيػػرة فقيػػرة ال يظ ػػر الجنػػوح بػػيف صػػغارها إال أف الشخصػػية تتػػأثر فػػي نموهػػا 

 :السمبية المظاهرصسري و غيرل مف مشاكم ا عمى المد  البعيد ومف مظاهر التفكؾ ا و تبدو
 الطالق : 2-2

التفكػػػؾ اصسػػػري الػػػذي يكثػػػر انتشػػػارل بػػػيف ذوي  إلػػػى  المؤديػػػة أهػػػـ عوامػػػؿ يعتبػػػر الطػػػلؽ
   العطؼ و الرعايػػػة و الرقابػػػة كػػػ العديػػػد مػػػف الحاجيػػػات  الػػػدخؿ المػػػنخفض ب فيحػػػـر الطفػػػؿ مػػػف

قػػػد  ممػػػا والتعػػػرض لكافػػػة التجػػػارب القاسػػػية نتيجػػػة تأرجحػػػه بػػػيف والػػػديف متعارضػػػيف و التوجيػػػه
إلػػى نتػػائج تعميميػػة سػػمبية و النفػػور المدرسػػي و تعػػدد الغيابػػات لعػػدـ المتابعػػة و المرافقػػة  تػػؤدي

 . التاـ  به إلى التسرب مما يصؿ 
                                                 

 . 18/07/2008ب   2346المتمدف  العدد :  أحمد جميؿ حمودي بالتربية و التعميـ و البحث العممي بمجمة الحوار  : 1
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 تعدد الزوجات :     2-3
اة فػي ظػؿ تعػدد الزوجػات و كثػرة اصوالد كمما كثر العدد كثرت المشاكؿ و المتاعب فالحي

مميئػػة بالخلفػػات فيتولػػد عن ػػا إهمػػاؿ اصطفػػاؿ و عػػدـ مػػراقبت ـ و االهتمػػاـ ب ػػـ قػػد تعرضػػ ـ 
 لترؾ المدرسة و االنحراؼ .

 اإلهمال بأشكاله المختمفة :  2-4
حمم ػا  قد يختفي العائؿ مف حياة اصسرة هربػا مػف مسػؤوليات ا و مطالب ػا التػي ال يسػتطيع ت   

و تمبيت ػػا بسػػبب البطالػػة أو انخفػػاض دخمػػه ب و قػػد يكػػوف ا همػػاؿ لكثػػرة اصبنػػا  حيػػث تفػػوؽ 
حاجات ـ القدرة الشػرائية لموالػد و فػي تمػؾ الحػالتيف يتعػرض الطفػؿ إلػى ا همػاؿ خمقيػا و بػدنيا 

 1مما يس ؿ الطريؽ نحو التسرب .
الجتماعيػػة دورًا كبيػػرًا فػػي يعتبػػر التسػػرب صػػيغة مػػف صػػيغ التخمػػؼ الػػذي تمعػػب العوامػػؿ ا

زيػػػادة حجمػػػه وتختمػػػؼ آثػػػار هػػػذل العوامػػػؿ عمػػػى زيػػػادة حجػػػـ التسػػػرب بػػػاختلؼ المحافظػػػات 
والمنػػػاطؽ وتتبػػػايف بػػػيف الريػػػؼ والمدينػػػة كمػػػا تختمػػػؼ انعكاسػػػات ا وآثارهػػػا عمػػػى البنػػػيف والبنػػػات 

المنطقػة وفيمػا يمػي  وذلؾ تبعًا لمقيـ والتقاليد السائدة ولمد  االنفتاح الحضاري والذي تتمتع به
  2شرح مفصؿ لمعوامؿ االجتماعية.

تمػػؾ المػػؤثرات و المتغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي المجتمػػع و تػػأثر فػػي  ثػػؿ فػػي  مػػا يػػتـ أيضػػا وهػػي
حياة التمميذ تأثيرا مباشػرا كالتنشػئة االجتماعيػة والعلقػات اصسػرية و االجتماعيػة واثػر جماعػة 

ب و تمعػب العوامػؿ االجتماعيػة دورا كبيػرا فػي خػر  الرفاؽ و مؤسسات التنشػئة االجتماعيػة اص
     زيػػػادة حجمػػػه و تختمػػػؼ آثػػػار هػػػذل العوامػػػؿ عمػػػى زيػػػادة حجػػػـ التسػػػرب بػػػاختلؼ المحافظػػػات 
       و المنػػػػاطؽ و تتبػػػػايف بػػػػيف الريػػػػؼ و المدينػػػػة كمػػػػا تختمػػػػؼ انعكاسػػػػات ا و آثارهػػػػا عمػػػػى البنػػػػيف 

ة و لمػػد  االنفتػػاح الحضػػاري و الػػذي تتمتػػع بػػه و البنػػات و ذلػػؾ تبعػػا لمقػػيـ و التقاليػػد السػػائد
 المنطقة و فيما يمي شرح مفصؿ لمعوامؿ االجتماعية .

                                                 
 . 38.37التسرب المدرسي ) دراسة تحميمية ( ب المرجع السابؽ ب ص.ص ب  : 1
 (: دراسة تقييمية لظاهرة أطفاؿ الشوارع ومد  تأثيرها في اصسرة الفقيرةب مجمة الطفولة والتنميةب2004عبد الحافظب نبيمة الورداني. ):  2
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 : تمتاز بعض المناطؽ من ا المنػاطؽ الريفيػة بصػورة عامػة بسػيادة نػوع  العادات و التقاليد
و االتجاهػػػات الخاطئػػػة التػػػي ال زالػػػت تػػػؤثر عمػػػى الوضػػػع التعميمػػػي و مػػػف هػػػذل  مػػػف التقاليػػػد

 اهات :االتج
 : إف سياؽ اصوضاع الصحية غير السميمة و خاصػة فػي الريػؼ و بػيف  الخدمات الصحية

    الطبقػػات المتدنيػػة مػػف أبنػػا  المػػدف حيػػث تنتشػػر بعػػض اصمػػراض لػػد  اصبنػػا  كسػػو  التغذيػػة 
وغيرهػػا ب فيمجػػا عػػدد غيػػر قميػػؿ مػػف المػػواطنيف إلػػى اسػػتخداـ اصسػػاليب البدائيػػة و الوصػػفات 

 معالجة أبنائ ـ .الشعبية في 
 : إف ردا ة طػرؽ المواصػلت فػي المنػاطؽ الريفيػة و المنػاطؽ  الظروف البيئية و السكنية

النائية و قسوة المناخ يضطر كثير مػف اصوالد المسػجميف فػي المػدارس إلػى تػرؾ دراسػت ـ كمػا 
أف وجود بعض التجمعات السكانية فػي المػدف أد  إلػى ازدحػاـ الصػفوؼ و ضػعؼ االتصػاؿ 

  1ف البيت و المدرسة و بالتالي ازدياد حدة التسرب .بي
( في هذا الشػأف   بػاف الوسػط المنزلػي و العػاـ الػذي يحػي   P.Jaccardو يقوؿ جاكار )   

فيه أبنا  الطبقة الفنية ب يسير فػي اتجػال االهتمامػات المدرسػية و يؤيػدها ب بينمػا نػر  العكػس 
 في البيئات الفقيرة .

رار العائمػة و تصػدع ا ب بسػبب الطػلؽ أو تعػاطي المخػدرات و ا دمػاف كما أف عدـ استق   
لػػػد  الوالػػػديف  يػػػؤدي إلػػػى إحسػػػاس التمميػػػذ بحرمانػػػه مػػػف حنػػػاف والديػػػه وعػػػدـ اهتمامػػػه بػػػه وال 
بدراسته ب هذا ما يفقدل اصماف داخؿ أسرته ب و يؤثر عمى تحصيمه الدراسي ب بؿ قد يمقػي بػه 

 اؼ .ذلؾ في أحضاف الجنوح و االنحر 
كما أف المعاممة الوالدية هػي أيضػا مػف اصمػور التػي تػؤثر عمػى التحصػيؿ العممػي لمتمميػذ 
و هذا ما أكدل بيرتب و ذلؾ أف قسوة اصب و ضعؼ المثيرات الحسية داخؿ اصسػرة ب يسػاهـ 

 في الضعؼ الفكري لمتمميذب و يسوقه لمتخمؼ الدراسي .
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نػػائ ـ ب و عػػدـ متابعػػة مسػػارهـ الدراسػػي و عػػدـ كمػػا أف عػػدـ اهتمػػاـ الوالػػديف بتحصػػيؿ أب    
تقصي نتائج ـ مف اصمػور التػي تشػعر التمميػذ با همػاؿ و اللمبػاالة مػف طػرؼ أسػرته ب كمػا 
        إف الخلفػػػػػػات العائميػػػػػػة و خاصػػػػػػة بػػػػػػيف اصب و اصـ ب توقػػػػػػع التمميػػػػػػذ فػػػػػػي صػػػػػػراعات دائمػػػػػػة 

 .و عدـ اصماف و تشعرل بعدـ االستقرار
قػػػات اصسػػػرية المشػػػحونة بحػػػاالت الصػػػراعات و التصػػػدعات أحيانػػػا إلػػػى تػػػرؾ تػػػؤدي العل   

    و يجػػد راحتػػه فػػػي ا دمػػاف أو غيػػرلالتمميػػذ لممدرسػػة  و ربمػػا ينحػػرؼ عػػف الحيػػاة الطبيعيػػة ب 
وأحيانػا يضػػطر الولػد إلػػى تػرؾ الدراسػػة و االتجػال إلػػى العمػؿ لمسػػاعدة عائمتػه و خاصػػة الولػػد 

     ب يتركػػػوف الدراسػػػة و هػػػدا بسػػػبب ضػػػغط أبػػػائ ـ لتػػػرؾ الدراسػػػة الكبيػػػرب و نجػػػد بعػػػض الطػػػل
 ومبررهـ هو ضعؼ التحصيؿ عند الطالب و وضع اصسرة المادي .

وتوجد حاالت أخر  مثؿ زواج الوالد مف زوجة ثانية و إهماؿ عائمته يدفع بالطالػب لتػرؾ     
 .1الدراسة و إعالة عائمته التي ترك ا الوالد

     لػػديف و اختلفات مػػا فػػي المنػػزؿ تػػؤدي إلػػى عػػدـ اسػػتقرار الطفػػؿ فػػي المنػػزؿإف مشػػاكؿ الوا   
 –تعػػدد الزوجػػات  –تفكػػؾ العائمػػة المػػادي أو المعنػػوي  –و كػػذلؾ فػػي المدرسػػة ) كثػػرة اصوالد 

قػد تتػدخؿ عوامػؿ أخػر  تػؤدي إلػى إهمالػه و عػدـ مراقبتػه و مواكبػة الدراسػة  2ضيؽ المسكف(
واالنشػػغاؿ بالمشػػاكؿ الحياتيػػة المتنوعػػة لضػػماف لقمػػة العػػيشب و هػػذا  كاصميػػة و كثػػرة اصشػػغاؿ

مػػػػا قػػػػد يعػػػػد بدايػػػػة مؤشػػػػر عمػػػػى عػػػػدـ مواصػػػػمة التمميػػػػذ لدراسػػػػته بالجديػػػػة المطموبػػػػة مػػػػاداـ أف 
المج ودات التي تبذؿ داخػؿ المدرسػة تحتػاج لمػدعـ و التقويػة فػي المنػزؿب بػؿ قػد يػزداد اصمػر 

 بعنصر أخر خارجي وهـ رفاؽ السو  . فداحة إذا اقترف ا هماؿ في المنزؿ
 : إف طبيعػة ا نسػػاف االجتماعيػة تفػػرض عميػه االحتكػػاؾ و االخػتلط مػػع  جماعـة الرفــاق

ا خػػػر ب والتعامػػػؿ معػػػهب الف الطفػػػؿ يكػػػوف منػػػدمجا فػػػي سػػػنوات عمػػػرل اصولػػػى مػػػع اصطفػػػاؿ 
لسػو ب إذ أف لكف أحيانا قد يصػنؼ هػؤال  فػي خانػة رفػاؽ ا والمعب مع ـ ... ا خريف لمتحدث
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تنشػػػػئت ـ فػػػػي اصسػػػػرة و المجتمػػػػع تػػػػؤثر عمػػػػى أخلق ػػػػـ فيصػػػػبحوف عالػػػػة مػػػػف خػػػػلؿ  طبيعػػػػة
ـ التوجيػػه سػػو  عػػدـ ممارسػػات ـ لمسػػمكيات مشػػينة و التػػي لػػف تجػػد مػػف اصفػػراد المفتػػرض فػػي 

 .غياب المراقبة
خػر  و تعويضػ ا بمسػمكيات أ إف هذل الرفقػة قػد تػؤدي بالطفػؿ لعػدـ ايػل  أهميػة لممدرسػة    

والعبث مما يفوز آثار جانبية ل ػا علقػة بمسػارل الدراسػي كالغيػاب و عػدـ أدا  الواجبػات لم و 
المنزليػػػة ممػػػا قػػػد ينػػػتج عنػػػه االنسػػػحاب التػػػدريجي مػػػف المدرسػػػة خاصػػػة إذا تضػػػافرت عوامػػػؿ 

 1اصسرة .
و التعامؿ  إف طبيعة ا نساف االجتماعية تفرض عميه االحتكاؾ و االختلط مع ا خريف

ع ػػـ فػػػإذا كػػاف جػػػو البيػػت و المدرسػػػة مشػػحونيف بضػػػغوط انفعاليػػة تحػػػـر الطفػػؿ مػػػف إشػػػباع م
رغباتػه وعمػػى اصخػػص المقومػػات اللزمػػة لمنمػػو النفسػي و الجسػػمي ب فانػػه يشػػعر بمتعػػة بالغػػة 

مػع جماعػات رفػػاؽ السػو  لمػػؿ ي يئونػه لػػه مػف فػرص السػػموؾ الػذي تقاومػػه اصسػرة و المدرسػػة  
  لم ػو العبػث  ممػا يعػزز آثػار جانبيػة ب ل ػا علقػة بمسػارل الدراسػي و تعويض ا بمسالؾ أخػر 

كالغيػػاب و عػػدـ أدا  الواجبػػات المنزليػػة ممػػا قػػد ينػػتج عنػػه االنسػػحاب التػػدريجي مػػف المدرسػػة 
 2خاصة إذا تضافرت عوامؿ أسرية .

 أساليب التنشئة االجتماعية:    
عميميػػػة ف ػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تربيتػػػه إمػػػا تػػػؤثر أسػػػرة التمميػػػذ تػػػأثيرا كبيػػػرا عمػػػى حالػػػة التمميػػػذ الت

بتشجيعه عمػى الدراسػة و متابعت ػا و محبت ػا أو عػدـ االهتمػاـ بػه و بالتػالي تػؤدي إلػى تسػربه 
     مػػػف المدرسػػػة ) و حػػػيف تحػػػدث عػػػف اصسػػػرة ( و دورهػػػا فػػػي التسػػػرب المدرسػػػي لمتمميػػػذ يجػػػب

وات قبػؿ أف أف نتذكر وضعه و هو طفؿ يقضي في أحضان ا عادة ما ال يقؿ عػف خمػس سػن
        يبػػدأ بالػػذهاب إلػػى المدرسػػة و انػػه يتػػأثر تػػأثيرا بالغػػا بمػػا ي يئػػه لػػه مػػف جػػو ثقػػافي و اجتمػػاعي

                                                 
 . 8: محمد البوزيدي ب التسرب المدرسي دوافعه و أسبابه ب مجمة دنيا الرأي ب المغرب ب العدد  1
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و عاطفي و اقتصادي و الواقع أف مسالة فقر اصسرة تنعكس هي نفس ا عمى عػدد مػف أجػوا  
 .1اصسرة حيث تصبح عوامؿ التغذية أكثر ضعفا مما لو كاف الدخؿ متوسطا أو موفورا

 :الدافعة إلى التسرب المدرسي  االقتصادية الظروف -3
    هنػػػاؾ مجموعػػػات مػػػف المػػػواطنيف فػػػي الريػػػؼ خاصػػػة ال يسػػػمح دخم ػػػا باالسػػػتغنا  التػػػاـ 
عف أوالدها في العمؿ رغـ صغر سن ـب وهذا ناتج بالطبع عف الػنمط االقتصػادي والسػائد فػي 

 حجـ التسرب مف المدرسة االبتدائية. الريؼ والتكويف العائمي مما يترؾ أثرًا واضحًا في 
إف اصسػػػباب االقتصػػػادية لظػػػاهرة التسػػػرب تشػػػمؿ المػػػدف أيضػػػًاب وخاصػػػة الطبقػػػات الفقيػػػرة 

ف طبيعػػة النشػػاطات االقتصػػادية فػػي المدينػػة كثيػػرًا مػػا تخمػػؽ عرضػػًا أو طمبػػًا عمػػى  بوالعاممػػة واف
بتػػػدائي يسػػػتخدموف فػػػي عمالػػػة اصطفػػػاؿ. حيػػػث نجػػػد أف كثيػػػرًا مػػػف اصوالد فػػػي سػػػف التعمػػػيـ اال

المق ى ولػد  الباعػة المتجػوليف والحوانيػت بالنسػبة لمبنػيف. أمػا بالنسػبة لمبنػات ف ػف يسػتخدمف 
 لد  بعض اصسر الميسورة. 

إف هجرة بعض اصفراد مف منطقة إلى أخر  أ ومف بمد إلى آخر بحثػًا عػف الػرزؽ  يجػاد 
 2اللتحاؽ بعائمته.ظروؼ معيشة أفضؿ تضطر التمميذ إلى ترؾ المدرسة وا

المقصػػػود ب ػػػا العوامػػػؿ الماديػػػة لمطالػػػب وأسػػػرته ب بحيػػػث يعتبػػػر ضػػػعؼ الحالػػػة  عمومػػػا و 
الماديػػػة لمطالػػػب وأسػػػرته و مػػػف اكبػػػر المشػػػكلت التػػػي تحػػػوؿ دوف توافػػػؽ التمميػػػذ و تفوقػػػه فػػػي 
الدراسػػة  بحيػػث أف الجانػػب المػػادي لػػه ارتبػػاط وثيػػؽ بالتحصػػيؿ العممػػيب وهػػذا لمػػا ينجػػر عنػػه 

 .الخ .عدـ توفر اصدوات المدرسية..نقص التغذيةب والسكف وارتدا  المباسب و مف 
و المناسب إف عدـ اهتماـ اصب بالتمميذ مف حيث تاميف المباس الجيد   :مستوى الدخل3- 

أو الفقػر صػعب أمػاـ زملئػه المتػوفرة لػدي ـ النقػود ممػا يولػد لديػه شػعور تعود إما لج ؿ اصب 
 .3و بالتالي تسبب له كرها كبير لممدرسة زوي عف زملئهبالنقص والحرماف فين

                                                 
: خ . ط ب التسرب المدرسي و أثرل في عمالة اصطفاؿ ب مذكرة  لنيؿ ش ادة الميسانس ب جامعة دمشؽب قسـ معمـ   1

 . 32ب ص  2001الصؼ ب 
2

 112بص1ب مورد لممرشديف والمعمميف واصهؿب بيروتب طأبنائنا في خطر(: 1995بينيب هد . ) 

 . 32رسي و أثرل في عمالة اصطفاؿ ب المرجع السابؽ ب ص خ . ط ب التسرب المد:  3
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تبػدو علقػة الطفػؿ بعائمتػه منػػذ المػيلد و تبقػى إلػى أف يكػػوف الناشػم قػد اسػتكمؿ اسػػتقلله     
وهذل العلقة البد أف تخضع صنماط معينة مف القواعد السػموكية السػائدة فػي العائمػة مػف ج ػة 

مف قبؿ ذلؾ مف ج ة ثانية ب الف العوامؿ التي تقيـ  كما البد أف تسير وفؽ لخطة موضوعية
تمؾ العلقة تبمغ مف الكثرة واالختلؼ حدا كبيرا ب كما أن ا متواصمة التغيير تبعا لنمو الطفػؿ 
العقمػػػي واالنفعػػػالي وهػػػذا يسػػػتمـز مػػػف أفػػػراد العائمػػػة أف يكونػػػوا عمػػػى تمػػػاـ االسػػػتعداد لمواج ػػػة 

ال كمػػا ينتظػػروف أف تكػػوفب وهػػذل العلقػػة ل ػػا أهميػػة الظػػروؼ المختمفػػة كمػػا هػػي فػػي الواقػػع 
تعالج ػػػا العائمػػػة إال با همػػػاؿ  و ال بالغػػػة نحػػػو شخصػػػية الطفػػػؿ والواقػػػع أن ػػػا ال تجػػػد عنايػػػة

الضػػغطب ومػػف اكبػػر المشػػكلت التػػي تػػؤدي إلػػى ال ػػروب والغيػػاب و التسػػرب مػػف المؤسسػػات و 
 1التعميمية هو عدـ االستقرار في الحياة .

عػػػوارض تػػػؤدي إلػػػى رسػػػوب التمميػػػذ ب فنجػػػد بعػػػض اصسػػػر نظػػػرا لضػػػعؼ دخم ػػػا كػػػؿ هػػػذل ال  
لتػػي تطمػػب مػػف التمميػػذ عػػف تحمػػؿ شػػرا  المػػواـز المدرسػػية و بعػػض المتطمبػػات ا المػػادي تعجػػز

ي تػؤدي بالتمميػذ و يذكر جودت عػزت عطػوي بعػض العوامػؿ االقتصػادية التػب مف حيف  خر
 وهي : إلى ترؾ المدرسة

 ية والكتب والملبس تعد أشيا  مكمفة جدا بالنسبة لبعض اصسر الفقيرة .إف الرسـو المدرس -
 تمجا اصسر الفقيرة إلى استخداـ اصبنا  في العمؿ و حث ـ عمى ترؾ الدراسة . -
 إجبار الفتيات عمى الزواج المبكر . -
 عدـ اهتماـ اصوليا  بالتعميـ . -

دية الصػػعبة و السػػيئة التػػي تمػػر ب ػػا و يقػػوؿ عبػػد الػػرحيـ نصػػر اهلل أف الظػػروؼ االقتصػػا
بعػػض اصسػػر و التػػي قػػد يصػػؿ وضػػع ا االقتصػػادي إلػػى حػػد الفقػػر و الجػػوع و تجعم ػػا تعػػاني 
مف مستو  تعميـ متدني  بحيث ال يقـو الولي بواجباته نتيجة عجزل ماديا ب ممػا يػدفع بالتمميػذ 

 2إلى ترؾ الدراسة في المراحؿ التعميمية المختمفة .
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% مػف المتخمفػيف 50ب و جد انه ما يقارب الػ  1959يرؿ بيرت بدراسة سنة و قد قاـ س 
دراسيا ينتموف إلى اسػر فقيػرة ب و قػد بينػت العديػد مػف الدراسػات و اصبحػاث التػي أجريػت فػي 
انجمترا أف التخمؼ الدراسي و ترؾ المدرسة أمر شائع بشكؿ كبير لػد  التلميػذ الػذيف ينتمػوف 

 عة .إلى اسر مف طبقات متواض
و أحيانا نجد أف اصسر التي تعاني مف مشكمة الدخؿ الضعيؼ ب تجبر التمميذ عمػى القيػاـ    

بأعمػػاؿ جانبيػػة بعػػد توقيػػت الدراسػػة لمسػػاعدت ا فػػي الكسػػب المػػادي ممػػا ين ػػؾ قػػوالب و يجعمػػه 
         اقػػػؿ قػػػدرة عمػػػى مواصػػػمة الدراسػػػة بشػػػكؿ جيػػػدب و هػػػذا مػػػا يػػػؤدي بػػػه إلػػػى ضػػػعؼ التحصػػػيؿ

 وبالتالي التسرب .
   وهنػػاؾ العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي تناولػػت علقػػة المسػػتو  االقتصػػادي لألسػػرة بالتحصػػيؿ   

وقد أورد عبد اهلل عبد الػدائـ بعضػ ا فػي كتابػه التخطػيط التربػويب و قػد أقيمػت هػذل الدراسػات 
راب و فػي مختمػؼ في كؿ مف الواليات المتحدة اصمريكيػة و فرنسػا و انجمتػرا و ألمانيػا و سويسػ

فالتجربػة التػي قػاـ ب ػا الباحػث هػوارد عمػى ثػلث أصػناؼ مػف اصطفػاؿ مػف المراحؿ التعميميػة 
حيػػث المسػػتو  االقتصػػادي و أخػػر  مػػف اصحػػداث الجػػانحيف و كانػػت النتيجػػة المتوصػػؿ إلي ػػا 

 هي :
 كمما انخفض المستو  االقتصادي لألسرة كمما اندفعت نحو التفكؾ . -
 الجانحيف أكثر اصسر تفكؾ و اضطراب . اسر اصحداث -
 .1اسر اصحداث الجانحيف أكثر اصسر انخفاضا في المستو  االقتصادي  -
 

وقػػػد توصػػػمت هػػػذل الدراسػػػات إلػػػى انػػػه هنػػػاؾ ارتبػػػاط كبيػػػر بػػػيف المسػػػتو  العممػػػي و المسػػػتو  
 2االقتصادي لألسرة .
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و المتوسػػط أيػػا كػػاف مصػػدرها إف عػػدـ كفايػػة المػػوارد الماليػػة لألسػػر ذات الػػدخؿ الضػػعيؼ    
يجعم ا تعيش في أزمات متواصمة لتحقيؽ االكتفا  الذاتي المعيشػي صفرادهػا بجميػع اصسػاليب 

 .لتغطية نفقات الكرا 
أو دائػػـ  وهػػذا مػػا يػػؤدي إلػػى اسػػتعانت ا بشػػكؿ موسػػمي والغػػذا  والممػػبس والصػػحة والتعمػػيـ... 

 مقصود هنا سو  التمميذ .بعضلت كؿ مف يقدر عمى شبه عمؿ ب و لف يكوف ال
إف حاجة اصسرة في بعض الحاالت لمعيؿ قد يدفع الطفؿ خاصة البكػر لمخػروج مػف المدرسػة 

ه الصػغيرة مشػوارها فػي قصد المغامرة في الحياة مف اجؿ ضػماف لقمػة خبػز تواصػؿ ب ػا أسػرت
 1و يبرز هذا عند وفاة اصب أو تطميؽ اصـ مثل .الحياة  

صادية مف أهـ العوامؿ الدافعة لمتسرب ب حيػث يعتبػر الطفػؿ فػي بعػض تعد الظروؼ االقت   
العػػائلت مصػػدر مػػف مصػػادر الػػدخؿ فيسػػتعاف بػػه عمػػى ذلػػؾ ب كمػػا أف الػػبعض يعجػػز عػػػف 

 2تحمؿ شرا  لواـز المدرسة و بعض المستمزمات التي تتطمب المادة .
    مسػػائؿ دورا أساسػػيا ؿ الإف العوامػػؿ االقتصػػادية كمػػا هػػو معمػػـو لػػد  الجميػػع تمعػػب فػػي كػػ   

الظروؼ المادية لمعائمة تكوف سلحا ذو حديف ب فانخفاض المستو  المعيشي و عدـ و بارزا 
كفايػػػة المػػػوارد الماليػػػة لمعائمػػػة ذات الػػػدخؿ الضػػػعيؼ يجعم ػػػا تعػػػيش أزمػػػات متواصػػػمة لتػػػوفير 

مػف الضػغط  وسائؿ العيش صفرادها  مما يدفع بالمتعمـ إلى الدخوؿ إلى سوؽ العمػؿ لمتخفيػؼ
االجتمػػػاعي عمػػػى اصسػػػرة ب فيتػػػرؾ الدراسػػػة نتيجػػػة الحػػػرج لعػػػدـ القػػػدرة الوالػػػدة عمػػػى تػػػوفير مػػػا 
يحتاجػػه مػػف أدوات مدرسػػية بػػالرغـ مػػف مجانيػػة التعمػػيـ ب و هنػػاؾ عػػائلت المسػػتو  المعيشػػي 
لدي ا مرتفػع تسػتطيع أف تػوفر صبنائ ػا مػا يريدونػه مػف اجػؿ التحصػيؿ الدراسػي و بػذلؾ تتػوفر 

 دي ـ الدوافع الكافية لمزاولة دراست ـ .ل
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       إف البنيػػػػة االقتصػػػػػادية صي أسػػػػػرة تسػػػػػاهـ مسػػػػػاهمة فعالػػػػػة فػػػػػي تحديػػػػػد مسػػػػػتواها المعيشػػػػػي    
و اخػػػتلؼ هػػػذا اصخيػػػر سػػػيترتب عنػػػه تػػػأثير عمػػػى ميزانيػػػة اصسػػػرة و هػػػذا االرتفػػػاع ب تكػػػاليؼ 

مباشػػػر عمػػػى الحيػػػاة االقتصػػػادية  القػػػدرة الشػػػرائية التػػػي ل ػػػا اثػػػر المعيشػػػة و تكػػػاليؼ التمػػػدرس
 لألسرة و مف جممة العوامؿ المؤثرة في التسرب المدرسي نورد ما يمي :

 مستوى الدخل األسري : – 3-2
يعتبػػػر الػػػػدخؿ الوسػػػػيمة اصساسػػػػية التػػػػي مػػػػف خلل ػػػػا تشػػػػبع اصسػػػػرة حاجات ػػػػا و متطمبات ػػػػا 

بالتػػالي فػػإف أي الػػنقص  ب واالجتمػػاعياصساسػػية لممحافظػػة عمػػى بنائ ػػا المػػادي و النفسػػي و 
في الدخؿ يؤثر سمبا عمى صحة الطفؿ و نػوع الثقافػة السػائدة فػي حيػاة اصسػرة ب ممػا يػنعكس 

السياؽ يقوؿ مرشاؿ فػي كتابػه التػاريخي حػوؿ نظريػة  هذافي مبا عمى مستو  تعمـ الطفؿب و س
 يمي:  ما ـ1891الرأسمالي سنة  االقتصاد

     1ألة الدخؿمس ى شخصية الفرد نتيجةكثيرا ما يكوف التأثير الذي يقع عم
حاجات ا و تحسيف وضػع ا فػي  عاليا كمما زادت قدرت ا عمى تمبيةفكمما كاف دخؿ اصسرة 

شػػػتى جوانػػػب الحيػػػاةب ومػػػف ثػػػـ تػػػوفير مسػػػتمزمات الدراسػػػية و العكػػػس كممػػػا قػػػؿ دخػػػؿ تػػػدهور 
يسػػاعد بػػػه خػػؿ لػػى طػػرؽ أخػػػر  لتػػوفير دفػػي هػػذل الحالػػػة يمجػػأ التمميػػذ إو  االقتصػػاديالوضػػع 

 . االنحراؼدراسة و يؤدي إلى التسرب و  مواظبةأسرته و هذا مما ينعكس سمبا عمى 
 الوضع المعيشي لألسرة: -3-3

وهو الذي ينتج عنه عدـ قدرت ا عمى توفير متطمبات الحيػاة صفرادهػا و الػػذي يؤثػػر تػأثيرا 
 سمبيا عػمى التحصيؿ الدراسي لديػ ـ  و يتمثؿ في :

 ف مف حاجياتػه الضػرورية كالتغذيػة الػذي ينػتج عنػه ضػعؼ فػي الشخصػية فقمػة حرماف البد
و سػػػػػو  التغذيػػػػػة ل ػػػػػا آثػػػػػار عمػػػػػى الحالػػػػػة االنفعاليػػػػػة و االضػػػػػطرابات الشخصػػػػػية الف  الغػػػػػذا 

 ا حساس باالستقرار و اصمف يبني أساسا عمى إشباع العضوية .
  يح ال يسػاعد عمػى النمػو سو  اصحواؿ السكنية و ازدحاـ المسكف غير الصحي و غير المر

  السػميـ لمشخصػػية بػػدنيا و وجػػدانيا وعقميػػا و اجتماعيػػا  فقػػد تكػػوف لػػه آثػػار مباشػػرة عمػػى تنشػػئته
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و يعرؼ المسكف غير الصػحي انػه ضػيؽ ب رطػب ب مظمػـ ب أثاثػه رث و غيػر كػاؼ ال يػوفر 
 1الراحة و ال يشبع حاجة الطفؿ مف نـو أو جموس مريح أو لعب .

       أطفػػػػػاؿ العػػػػػائلت الفقيػػػػػرة فػػػػػي المنػػػػػاطؽ السػػػػػكنية  ذات الػػػػػدخؿ المتػػػػػدني مػػػػػاداـ أف عمػػػػػى    
    أف يعممػػػوا ضػػػمف وتيػػػرة أعمػػػى مػػػف تػػػدخؿ اصطفػػػاؿ فػػػي العامػػػؿ االقتصػػػادي وتشػػػغيؿ اصطفػػػاؿ

 ما هو إال وسيمة هامشية لتحسيف توزيع الدخؿ وفي بعض الحاالت تخؼ حدة الفقر .
     ترافػػؽ مػػع حػػاالت كبيػػرة مػػع عػػدـ المواسػػاة فػػي الػػدخؿوهنػػاؾ كثيػػرا مػػف اسػػتخداـ اصطفػػاؿ ي   

معػػب أدوار أخػػر  لتغطيػػة لو ومسػػتويات المعيشػػة ممػػا يكػػوف دافعػػا لمتسػػرب و ال ػػدر والتخمػػى 
 الحاجيات و المتطمبات اصسرية 

 :  الدافعة إلى التسرب المدرسي الثقافية الظروف  –4
لتكنولوجيػػة التػػي تحػػيط ببيئػػة التمميػػذ وهػػي مػػا يعػػرؼ بالمؤشػػرات الفكريػػة اصيديولوجيػػة وا 

ضػػػفا  نمػػػط معػػػيف فػػػي التفكيػػػر والتصػػػرؼ حسػػػب  وتػػػأثر فػػػي اتجاهاتػػػه مخرجاتػػػه السػػػموكية واف
المسػتو  الثقػافي ويعػد هػذا اصخيػر مؤشػر ودليػػؿ عػف التقػدـ والتطػور إذا ارتقػى ب أمػا إذا كػػاف 

 .ؾ  ف و مؤشر عف التخمؼ واالنحطاطعكس ذل
مكف أف يشكؿ كمػا كشػفت بعػض الدراسػاتب عػامل مػف عوامػؿ إف العامؿ الثقافي يحيث 

التسرب واالنقطاع عف الدراسة لد  اصطفاؿ. فػالمحيط اصسػري الفقيػر تعميميػا قػد يخمػؽ سػياقا 
وسػيمة اصطفاؿ الدراسة. كمػا أف نظػرة أوليػا  اصمػور لممدرسػة عمػى أن ػا  غير ملئـ  لمواصمة

المنػاطؽ العشػوائية حيػث تنتشػر البطالػة وحيػث  ب خصوصا فيفعالة لمصعود االجتماعي فقط
ال تضػػػمف الدراسػػػة الجامعيػػػة بالضػػػرورة إمكانيػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى وظيفػػػة. وفػػػي هػػػذل المنػػػاطؽ 

ب M-F Langالمحرومػة مػػف التنميػػة العمرانيػػةب يمكػػف أف يكػػوف رفػػض المدرسػػةب كمػا يشػػرح 
 مرتبطا برفض شعبي لمسياسات االقتصادية واالجتماعية الحكومية.
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 : األسري المستوى الثقافي لممحيط  4-1
    المحػػيط البيئػػي هػػو الػػذي يعػػيش فيػػه التمميػػذ مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى تحصػػيؿ التمميػػذ       

و خاصػػة المسػػتو  الثقػػافي لألسػػرة ب فاصوليػػا  ذو المسػػتو  الثقػػافي المػػنخفضب لػػذا يسػػتطيعوا 
صبنػػائ ـ التلميػػذ ب بػػؿ قػػد ال ي تمػػوف  فػػي اغمػػب اصحيػػاف أف يػػوفروا الرعايػػة التعميميػػة الكافيػػة

 لحياة أبنائ ـ الدراسية .
فل ي تموف مثل بمواظبػة أبنػائ ـ عمػى الدراسػة و ال بػأدا  واجبػات ـ المدرسػية ب كمػا أن ػـ 
ال يقومػػػوف بمتابعػػػة مسػػػار أبنػػػائ ـ الدراسػػػي ب و بمعنػػػى أوضػػػح لػػػف تكػػػوف هنػػػاؾ علقػػػة بػػػيف 

محفػػزات نجػػاح التمميػػذ متابعػػة اصسػػرة لمشػػوار التمميػػذ  المدرسػػة  و اصسػػرة ب فػػي حػػيف انػػه مػػف
 الدراسيب و تتبع نتائجه و نقاط ضعفه و نقاط قوته .

( بخصػػػػػوص هػػػػذا  .... أمػػػػا بالنسػػػػػبة لممسػػػػتو  الثقػػػػػافي  J.Roubinو يقػػػػوؿ ج.روبػػػػيف )   
باعتبارل احد عوامؿ التسرب المدرسي لمتمميذ ب فانه يشيع و يظ ػر لػد  اصسػر ذات المسػتو  

فػي دراسػته بطريقػة الثقافي الضػعيؼ بحيػث أف هػذل اصسػر مػف غيػر الممكػف أف تسػاعد ابن ػا 
 .1 وصحيحة جيدة

إف هناؾ بعض المنػاطؽ لػـ تصػم ا الروافػد الحضػارية بعػد بصػورة كافيػة صسػباب مختمفػة 
و مف بين ا بعدها عمى المػدف و صػعوبة الوصػوؿ إلي ػا و انخفػاض مسػتواها ب ممػا أد  إلػى 

في جو ثقافي متخمؼ و متدني و قد أد  ذلؾ عمى اتخاذ مواقؼ سمبية مػف التعمػيـ  أف تعيش
فالمسػػتو  التعميمػػي الضػػعيؼ لآلبػػا  و قصػػور الػػوعي الثقػػافي لػػد   عنػػد أهػػالي هػػذل المنػػاطؽ

اصمييف ب و ضعؼ إدراك ـ لمنافع التعميـ ب ف ـ كثيرا يرغموف أوالدهـ عمى ترؾ المدرسة قبؿ 
وهنػاؾ أيضػا أسػباب أخػر    2دـ دفع أبنائ ـ لمدخوؿ إلى المدرسػة أصػل .إتماـ المرحمة أو ع

 ثقافية لمتسرب يمكف أف نمخص ا فيما يمي :
 

                                                 
ب مذكرة مكممة ل 1 ب قسـ نيؿ ش ادة ماجستيرب جامعة ورقمة:محي الديف مختار وآخروفب ا هدار التربوي لد  طلب العمـو

 . 46ص  ب  2005عمـ النفس و عموـ التربية ب 
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 انعدام الوعي الثقافي لدى بعض األسر: 4-2
الػػوعي الثقػػافي لػػبعض اصسػػر يجعم ػػـ ال يػػدركوف اصضػػرار التػػي تمحػػؽ بأبنػػائ ـ  انعػػداـإف 

رة الغيػر سػميمة لمتعمػيـ التػي انتشػرت فػي أوسػاط المجتمػع جرا  انقطػاع ـ عػف الدراسػة و النظػ
 بسبب البطالة المتفشية و صعوبة الحصوؿ عمى فرص عمؿ .

 قصور الوعي بأهمية التعميم:  4-3
هنػػػاؾ اجباريتػػػه فػػػي بعػػػض المنػػػاطؽ الريفيػػػة المنعزلػػػة بحيػػػث انتشػػػار اصميػػػة لػػػد  بعػػػض   

  ت لتشػػجيع أبنػػائ ـ عمػػى ممارسػػة التعمػػيـ ال تتػػوفر لػػدي ـ اتجاهػػات و سػػموكا   اصسػػر ب وكػػذلؾ
و انعدام ا في البيئة المحيطة بالتمميذ و التي تتمثؿ فػي المكتبػات   و ضعؼ المؤثرات الثقافية

والنػػوادي الثقافيػػة  حيػػث تمعػػب هػػذل اصخيػػرة دورا مكمػػل لػػدور المدرسػػة و المؤسسػػات التعميميػػة 
 اصخر  .

 : ر التعميـ كأنػه شػي  غريػب عػف قػيم ـ و تقاليػدهـ  اعتبا الموقؼ مف التعميـ بصورة عامة
          تخػػػػػوؼ بعػػػػػض ا بػػػػػا  مػػػػػف خػػػػػروج أبنػػػػػائ ـ عػػػػػف طػػػػػاعت ـ أو عػػػػػدـ تمسػػػػػك ـ بعػػػػػادات أبػػػػػائ ـ
             و أجػػػػػػدادهـ و تػػػػػػرؾ البنػػػػػػيف لمريػػػػػػػؼب ممػػػػػػا يػػػػػػؤثر عمػػػػػػى ا بػػػػػػػا  مػػػػػػف النػػػػػػواحي االقتصػػػػػػػادية

 و االجتماعية .
 : كبير مف المواطنيف عدـ ضرورة تعمػيـ الفتػاة و خاصػة ير  عدد  الموقؼ مف تعميـ الفتاة

في الريؼ و هػـ يحبػذوف زواج ػا المبكػر و ترك ػا المدرسػة فػي المرحمػة المتوسػطة و كثيػرا مػا 
 يعبروف عف عدـ اقتناع ـ بفائدة التعميـ و حاجات ـ لج ود الفتاة في العمؿ المنزلي .

 التقدم التكنولوجي في وسائل االتصال : 4-4
    لتقػػػدـ التكنولػػػوجي المتسػػػارع اثػػػر سػػػمبا عمػػػى مجتمعنػػػا و ذلػػػؾ بتقميػػػد الثقافػػػة اصجنبيػػػة إف ا 

و بالتالي شػكمت خطػرا عمػى النسػؽ الثقػافي و االجتماعػػي و الدينػػػي  فاسػتخداـ االنترنػت مػف 
 جانب الشباب بصورة خاطئة تشرد الذهف فتتكوف لديه فكرة العزوؼ و ال روب مف المدرسة.

       االحتكػػػاؾ بالمجتمعػػػات اصخػػػر  لجمػػػب ثقافػػػات ـ و نشػػػرها بػػػيف أبنػػػا  المجتمػػػعو السػػػعي ورا
 .ثة التي تشجع المتعمـ عمى التسربو يؤدي إلى وجود فروؽ بيف الثقافة التقميدية و المستحد
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 القنوات الفضائية العابرة لمحدود:  4-5
مػػػف فئػػػات الصػػػغار تعػػػد القنػػػوات الموجػػػه لمسػػػت مكي االعػػػلـ عمومػػػا ومسػػػت مكي البػػػرامج  

خصوصا حيث صار ذلؾ مف أكثر وأعنػؼ مػانرال يحصػؿ خػلؿ السػنوات اصخيػرة لمػا أحدثػه 
مػػػف ضػػػجة إعلميػػػة حػػػوؿ بػػػرامج الطفولػػػة المبكػػػرة التػػػي يعتبرهػػػا الػػػبعض ظروريػػػة فػػػي بنػػػا  
الشخصػػية مػػف الناحيػػة الثقافيػػة  غيػػر أف هنػػاؾ مػػف أثبػػت العكػػس مػػف خػػلؿ النتػػائج لػػبعض 

ب وال ػػدر والتخمػػي والفشػػؿ الدراسػػي فػػي مراحػػؿ تعميميػػة أوليػػة نتيجػػة لمممػػؿ الدراسػػات كالتسػػر 
خاصػة المتعمميف العػزوؼ عػف الدراسػة  و  التي فرضت عمى بعضوروتينية الموقؼ التعميمي 

 1في المراحؿ ا عدادية .
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 خالصة :
ذلػػؾ مػػف ثػػلث مػػف خػػلؿ هػػذا الفصػػؿ تػػـ التطػػرؽ إلػػى العوامػػؿ غيػػر التربويػػة بمػػا فػػي      

متغيرات رئيسة التي تناولناها بالدراسػة وهػي العامػؿ االجتمػاعي الػذي يظػـ العػادات و التقاليػد 
الموقػػؼ مػػف التعمػػيـ و تعمػػيـ الفتػػاة بصػػفة خاصػػة و الظػػروؼ السػػكنية و البيئيػػة و الخػػدمات و 

دي فقػد الصحية و إشكاؿ التنشئة اصسرية و الطلؽ و تعػدد الزوجػات ب أمػا المتغيػر االقتصػا
وضحنا مف خلله مستويات الدخؿ و مؤشر السكف و الفقر و الوضع المعيشػي و مػد  تػأثر 

امػا بالنسػبة لممتغيػػر الثقػافي فقػد تحػدثت خػلؿ هػػذا الفصػؿ عمػى أنػواع العوامػػؿ  التمميػذ بػذلؾب
الثقافيػػػػة و مسػػػػتو  الػػػػوعي و القصػػػػور بأهميػػػػة التعمػػػػيـ و اثػػػػر وسػػػػائؿ اصعػػػػلـ و التكنولوجيػػػػا 

 ة.الحديث
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 تمهيد:
ي يػتمكف الباحػػث مػف خللػػه ذيعتبػر الجانػب الميػػداني صي بحػث أو دراسػة أو المرجػػع الػ     

ا يتأكػد مػف مػد  صػحة فرضػيات الدراسػة مػف إثبات ما جا  في الجانب النظػري لدراسػتهب كمػ
ا أسػاليب المعالجػة ذخلؿ تطبيؽ الدراسة عمى عينة البحث باستخداـ من ج ملئػـ لمدراسػة وكػ

ا حصػػػػائية المناسػػػػبة ومنػػػػه سػػػػنبرز أهػػػػـ الجوانػػػػب المن جيػػػػة لمدراسػػػػة مػػػػف فػػػػروض ومجػػػػاالت 
و مجتمػػع الدراسػػة و اصدوات الدراسػػة الزمانيػػة والمكانيػػة و البشػػرية والمػػن ج المختػػار لمدراسػػة 

المسػػػػػتعممة مػػػػػف ملحظػػػػػة ومقابمػػػػػة واسػػػػػتمارة و الطػػػػػرؽ ا حصػػػػػائية التػػػػػي انت جػػػػػت لمدراسػػػػػة 
 الميدانية.

 فروض الدراسة :  - 1
اـ التربػػػوي الجزائػػػري مجموعػػػة مػػػف المظػػػاهر السػػػمبية  التػػػي حالػػػت دوف لقػػػد أصػػػاب النظػػػ    

التػاـ عػف الدراسػة فػي  االنقطػاعبػؿ و  الوصوؿ إلى مستويات متقدمة مػف التحصػيؿ و التعمػيـ
سػػف مػػف المفتػػرض أف ال يكػػوف ذلػػؾب و يجػػاد حػػؿ مقتػػرح بشػػأف مشػػكمة البحػػث أرتػػم الباحػػث 

 وضع جممة مف الفرضيات وهي كالتالي :
توجػػػػد علقػػػػة إرتباطيػػػػة إيجابيػػػػة   بػػػػيف التسػػػػرب المدرسػػػػي والعوامػػػػؿ االجتماعيػػػػة المحيطػػػػة  -

 بالتمميذ .
 بية  بيف التسرب المدرسي و العوامؿ االقتصادية المحيطة بالتمميذ.                            توجد إرتباطية إيجا -
 توجد إرتباطية إيجابية  بيف التسرب المدرسي و العوامؿ الثقافية المحيطة بالتمميذ.       -
 مجاالت الدراسة  - 2
مػػة واليػػة الػػوادي يقػػع بمدينػػة مركػػز التكػػويف الم نػػي و التم ػيف بالدبي :الجغرافــي المجــال  2-1

 كمـ ناحية الشرؽ ب في اتجال الحدود التونسية . 20الدبيمة التي تبعد عف مقر الوالية بمسافة 
بطاقػػة  16/12/1995المػػؤرخ فػػي  430/95طبقػػًا لممرسػػـو رقػػـ  1995أفتػػتح المركػػز سػػنة 

تصاصات مف ثـ توسعت دائرة االخ 5متربص ب وكاف عدد الفروع ال يتجاوز  250استيعاب 
تخصصػػػات تقنػػػي سػػػامي و هػػػي :  05تخصصػػػًا مػػػف بين ػػػا  14سػػػنة صخػػػر  إذ تبمػػػغ حاليػػػًا 



 ا جرا ات المن جية لمدراسة        الدراسة الميدانية             الفصؿ الرابع :  
 

88 

 

فػػروع تقنػػي سػػامي معموماتيػػة  4مصػػمـ أزيػػا ب ك روتقنػػيب ك ربػػا  صػػناعيةب فػػي االقػػامي و 
 قاعدة معطيات ب و فرع تقني إعلـ آلي تسيير في إطار الدروس المسائية .

   و  الثالػػث أي شػػ ادة الػػتحكـ الم نػػي فػػي المحاسػػبةإضػػافة إلػػى تخصصػػات أخػػر  فػػي المسػػت
و عامؿ الميكرو معموماتية و مكانيؾ تصميح مركبات الوزف الخفيؼ  أما المستو  الثػاني أي 

 ش ادة الكفا ة الم نية نجد الخياطة  وحلقة السيدات . 
هػػػػػػػػػػذا إضػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػػي الخياطػػػػػػػػػػة و آخػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي الخياطػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػاهزة بالدبيمػػػػػػػػػػة 

ا التم ػػػػػػػػػػػيف فيفػػػػػػػػػػػتح المجػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف ثلثػػػػػػػػػػػيف تخصػػػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػرقية أمػػػػػػػػػػػ
 المستوييف الثاني و الثالث في مختمؼ الحرؼ و الم ف و الشعب الم نية. 

كمػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتفاد المركػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػدة تج يػػػػػػػػػزات لتػػػػػػػػػدعيـ التخصصػػػػػػػػػات المفتوحػػػػػػػػػة و فػػػػػػػػػتح 
: تػػػػػػػػدعـ المركػػػػػػػػز بتج يػػػػػػػػز فػػػػػػػػي صػػػػػػػػيانة 2014فػػػػػػػػروع جديػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف أهم ػػػػػػػػا هػػػػػػػػذل السػػػػػػػػنة 

  موماتيػػػػػػػػػػػػػة ب و آخػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػػتغلؿ و صػػػػػػػػػػػػػيانة التج يػػػػػػػػػػػػػزات السػػػػػػػػػػػػػمعية اصج ػػػػػػػػػػػػزة المع
 و البصرية .

 ويتـ مزاولة نمطيف مف التكويف والمتمثمة فيما يمي :
 :والػػػذي يػػػتـ مػػػف خللػػػه التكػػػويف النظػػػري و التطبيقػػػي فػػػي إطػػػار سمسػػػة التكػػػويف ا قػػػامي      

  عمػػى الدراسػػة التطبيقيػػة  مػػف الػػدروس الموزعػػة عمػػى اصسػػابيع التكوينيػػة و أسػػابيع أخػػر  تػػوزع
فػػي الورشػػات سػػوا  داخػػؿ المركػػز او خارجػػه و تمػػنح هػػذا المركػػز عػػدة مسػػتويات مػػف الثالػػث  

صػص شػ را بصػفته لػه فػروع منتدبػة مػف المع ػد المتخ30شػ را الػى  18إلى الخامس اي مف 
 .لمتكويف الم ني بالوادي مركز 

 لمػػدمج بػػيف النظػػري و التطبيقػػي التكػػويف عػػف طريػػؽ التم ػػيف : وهػػو مػػا يعػػرؼ بػػالتكويف ا
     داخػػؿ  المؤسسػػػات العموميػػة بمختمف ػػػا حسػػب التخصػػػص او الخاصػػة المتمثمػػػة فػػي الحػػػرفييف

 .و ورشات الحدادة والنجارة الخشبية والمعدنية 
  هياكؿ المركز: وتنقسـ إلى نوعيف مف ال ياكؿ. 
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 *الهياكل اإلدارية :
دارة المالية 04-  لممركز  مكاتب خاصة بالمديرية واف
 مكاتب خاصة بالنيابة التقنية  02-
  مكتب الرقابة  02-
 قاعة اجتماعات  01-
 قاعة اساتذة  01-

 * الهياكل البيداغوجية :
 اقساـ دراسية و مخبر ا علـ اصلي  08-
 قواعد ومعطيات مخبر لمقياسات الك ربائية  01-
 ورشات لمميكانيؾ و الحدادة و الترصيص الصحي  06-
 مكتب االستقباؿ و التوجيه   01-
 مخزف   01-
 مكتبة و قاعة مطالعة . 01-

 *هياكل المصالد المشتركة :
 وجبة يوميا  120مطبخ ومطعـ تقدـ فيه  01-
 .  طارات المركز سكنات وظيفية 03ونادي مشترؾ . 01-ممعب ماتيكو 01-
 المجال الزمني لمدراسة :  2-2

 جريت الدراسة عمى فترات متعددة: بمغت مدة الدراسة حوالي ش ر يـو وأ
مف ش ر مارس إلى مركز التكػويف 06إلى 02: قمت بالزيارة لمدة أسبوع مف الزيارة األولى *

الم ني بالدبيمةب أيف تـ مشاهدة التلميذ المتسػربيف والتعػرؼ عمػي ـ مػف قبػؿ مستشػار التوجيػه 
دارة التكويف الم ني  في شقه ا قامي   . صةخا والنائب التقني واف

مػف نفػس الشػ ر أيػف تػـ حصػولنا  20إلػى غايػة  17/03/2014: كانػت يػـو الزيارة الثانية*
عمػػى الموافقػػة  إجػػرا  الدراسػػة الميدانيػػة بمركػػز التكػػويف بالدبيمػػة بعػػد التقػػرب الػػى إدارة المركػػز 
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ومناقشة بعض الجوانب الخاصة بالدراسػة الميدانيػة أيػف تػـ ا طػلع عمػى الممفػات الشخصػية 
 مجتمػع الدراسػة ربصيف محػؿ الدراسػة و فػرزهـ حسػب المسػتويات وحسػب شػروط  اختيػار لممت

   المتمثمػػة فػػي مػػف هػػـ قػػد انقطعػػوا عػػف الدراسػػة فػػي سػػف يفتػػرض اف يكونػػوا فػػي مقاعػػد الدراسػػة 
و ونسػػبة  و هنػػاؾ ظػػروؼ أدت ب ػػـ التخمػػي عػػف مزاولػػة الدراسػػة سنكتشػػف ا مػػف حيػػث ماهيت ػػا

 بمؤشػػػرات  عػػػداد ل ػػػاا فرضػػػيات فػػػي ضػػػو  المتغيػػػرات التػػػي تػػػـ ملحػػػدت ا مػػػف خػػػلؿ التحميػػػؿ 
 االستمارة محؿ الدراسة الميدانية .

وتـ خلل ا توزيع االستمارات عمػى أفػراد  07/04/2014 االثنيف: كانت يـو الزيارة الثالثة* 
 العينة واسترجاع ا في نفس اليـو

ظيفػػة والعػػدد التػػي نبرزهػػا مػػف يتمثػػؿ المجػػاؿ البشػػري العػػاـ فػػي الو  : البشــري المجــال -2-2
 .الجدوؿ التالي  خلؿ

 يوضد المجال البشري العام حسب الوظيفة و العدد لممركز  (03جدول رقم)
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
الجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببطاقة االستعلمات الخاصة بمركز التكويف الم ني  المصدر: 

 (01والتم يف بالدبيمة )ممحؽ رقـ 

 العدد الوظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة 
 01 المدير 

 01 المقتصد
 01 مساعد إداري رئيسي 

 01 تقني سامي في اصعلـ اصلي
 02 داري معاوف إ

 01 مساعد مصالح اقتصادية 
 02 عوف إداري

  رئيس أمين مخزن 
 01 طباخ 

 01 عوف متعدد الخدمات 
 01 بستاني 
 04 حارس 
 02 سائؽ 

 01 01أستاذ متخصص د
 03 02أستاذ متخصص د

 03 نائب تقني و بيداغوجي  01 مستشار توجيه والتعميـ الم ني 
 16  ني أستاذ تعميـ م
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 :لمدراسة  مجتمع 2-3
الموجػػػوديف بمركػػػز التكػػػويف تعميميػػػا المتسػػػربيف  المتربصػػػيف مسػػػتو  أجريػػت الدراسػػػة عمػػػى

لدبيمػة وبالتحديػد عمػى التلميػذ المتسػربيف المشػ ود ل ػـ بانقطػاع الكمػي مػف الم ني والتم ػيف با
 . ربصمت 168ب  و المقدر عددهـ  مزاولة التكويف والتربصات الم نية  الدراسة و

 صين حسب الجنس و االختصاصات ب( يبين توزيع المتر 04الجدول رقم ) 
 المحموع  اإلناث  الذكور  المستوى  الفروع

 16 03 13 الثالث  المحاسبة 
 13 13 00 الخامس  تصميـ اصزيا  

 28 00 28 الخامس  الك ربا  الصناعية 
 19 06 13 الثالث ميكرو معموماتية 

 15 00 15 الثالث ميكانيؾ تصميح المركبات الوزف الخفيؼ 
 07 07 00 الثاني  حلقة السيدات 

 13 13 00 الثاني  الخياطة
 10 10 00 اني الث الخياطة الشرقية 

 25 25 00 الثالث  اصلبسة الجاهزة الشرقية 
 22 22 00 الثاني  الخياطة الجديدة 

 168 99 69 المجموع 
 

مركز التكويف الم ني و التم يف بالدبيمة بالموجز الش ري   بوزارة التكويف و التعميـ الم نييف المصدر:
 .2014فيفري 

ة التػػػػي تحقػػػػؽ الوصػػػػوؿ إلػػػػى الجػػػػدو   فػػػػي لمتسػػػػمح بجممػػػػة مػػػػف الخصػػػػائص الموضػػػػوعيو 
االختيار المحكـ و ال ػادؼ  لموصػوؿ لممجتمػع ا حصػائي الػذي يخػدمنا فػي التنػاوؿ الميػداني 

 إناث. % 58.92ذكور و        متسرب بنسبة 168تـ اختيار بعد النزوؿ إلى الميداف 
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        وريػػػػامتحصػػػػميف عمػػػػى شػػػػ ادة البكال 05لمعينػػػػة بعػػػػد إقصػػػػا   حيػػػػث تمػػػػت دراسػػػػة مسػػػػحية
 وزاولوا التعميـ العالي لذلؾ ف ـ غير معنييف بالدراسة الخاصة بالتسرب المدرسي .

        *أف يكػػػػػوف المتربصػػػػػيف الػػػػػذيف تػػػػػـ اختيػػػػػارهـ متسػػػػػربيف مػػػػػف الطػػػػػور االبتػػػػػدائي أو المتوسػػػػػط 
 أو الثانوي وغير متحصميف عمى ش ادة البكالوريا .

يزاولػػػػوا التكػػػػويف ا قػػػػامي  مكانيػػػػة المقػػػػا  ب ػػػػـ  * أف يكػػػػوف المتربصػػػػيف )مجتمػػػػع الدراسػػػػة (
 ومزاولت ـ اليومية لمقاعد الدراسة .

 منهج  الدراسة  -3
إف اخػػتلؼ المشػػكلت وتنوع ػػا أد  بػػدورل إلػػى اخػػتلؼ المنػػاهج التػػي تبحػػث في ػػا ومػػف  

المعروؼ أف منػاهج البحػث عديػدة ومتنوعػة مثػؿ المػن ج التجريبػي والمػن ج التػاريخي والمػن ج 
لوصفي ولكؿ هذل المناهج مجموعة مواصفات وخطوات يتبع ا الباحث في إعداد بحثػه ومػف ا

 خلؿ هذل الخطوات يتمكف مف الوصوؿ إلى نتائج تثبت أو تعارض ما افترضه.
وقد اعتمدنا في الدراسة الحاليػة المػن ج الوصػفي لكونػه يػتل ـ مػع طبيعػة الموضػوع إذ تعتبػر 

هرة المدروسػػة وتصػػويرها كميػػا عػػف طريػػؽ جمػػع معمومػػات هػػذا المػػن ج  طريقػػة لوصػػؼ الظػػا
خضاع ا لمدراسة الدقيقة  .1مقننة عف المشكمة وتصنيف ا وتحميم ا واف

ونجػػػد أيضػػػا هػػػذا المػػػن ج يعتمػػػد عمػػػى دراسػػػة الظػػػاهرة كمػػػا هػػػي موجػػػودة فػػػي الواقػػػع ووصػػػف ا 
وضػػػػػح وصػػػػػفا دقيقػػػػػا يعبػػػػػر عن ػػػػػا تعبيػػػػػرا كميػػػػػا وكيفيػػػػػا بفػػػػػالتعبير الكيفػػػػػي يصػػػػػؼ الظػػػػػاهرة وي

 . 2خصائص ا والتعبير الكمي يعطينا وصفا قميا يوضح الظاهرة وحجم ا ودرجت ا
       ويعتبػػػػر المػػػػن ج الوصػػػػفي مجموعػػػػة مػػػػف ا جػػػػرا ات البحثيػػػػة التػػػػي تتكامػػػػؿ لوصػػػػؼ الظػػػػاهرة 
أو الموضوع اعتمادا عمى جمع الحقائؽ والبيانات وتصنيف ا ومعالجت ػا وتحميم ػا تحمػيل كيفيػا 

                                                 
عمار بوحوشب محمد محمود الذبيات: مناهج البحث العممي وطرؽ إعداد البحوثب ديواف المطبوعات الجامعية بف  : 1

 .130ب ص1995عكنوفب الجزائرب د طبب 
 .98ب ص1996ب 5ذوقاف عبيد وآخروف: البحث العممي ) مف ومهب أدواتهب أساليبه(ب دار الفكر العربيب القاهرةب ط : 2
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ص داللت ػػا والوصػػوؿ إلػػى نتػػائج وتعميمػػات عػػف الظػػاهرة أو الموضػػوع محػػؿ ودقيقػػا السػػتخل
 .1البحث

ويعتبػػر كػػذلؾ المػػن ج الوصػػفي وصػػؼ دقيػػؽ وتفصػػيمي لظػػاهرة أو موضػػوع محػػدد عمػػى  
صػػورة نوعيػػػة أو كميػػػة رقميػػػةب فػػػالتعبير الكيفػػػي يصػػػؼ الظػػػاهرة ويوضػػػح خطئ ػػػا أمػػػا التعبيػػػر 

ل الظػػػاهرة أو حجم ػػػا ودرجػػػة ارتباطات ػػػا مػػػع الكمػػػي فيعطينػػػا وصػػػفا رقميػػػا يوضػػػح مقػػػدار هػػػذ
الظػاهرات المختمفػػة اصخػػر ب وقػػد يقتصػر هػػذا المػػن ج عمػػى وضػػع قػائـ فػػي فتػػرة زمنيػػة محػػددة  

 2أو تطويرا يشمؿ عدة فترات زمنية
 :في الدراسة دوات المستخدمة األ -4

ف العوائػػػؽ وهػػػي مػػػا يسػػػتعممه الباحػػػث كمرتكػػػزات لتكمػػػيـ الظػػػاهرة السوسػػػيولوجية والحمولػػػة دو 
التػي مػف االبستولوجية في الدراسة والسعي ورا  وضع ا في اطرهػا الموضػوعية اللئقػة ب ػا و 

 بخػػوض الدراسػػة الميدانيػػة صجػػؿب ػػا  عمػػى جممػػة مػػف اصدوات المن جيػػة لمتسػػمح اعتمػػدخلهػػا 
 :كالتالي  التقنيات نبرزها هذل 

 االستمارة )االستبيان(:  4-1
جمع البيانات مف أكثر الطرؽ انتشار وأهم ا حيػث أن ػا تصػميـ نعتبر االستمارة كوسيمة ل

لمجموعة مف اصسئمة حوؿ موضوع معيفب حيث تغطي كافة جوانبه مما يسمح لنا بالحصػوؿ 
 .3عمى البيانات اللزمة لمبحث مف إجابات المبحوثيف

وكػػذلؾ هػػي أداة لمحصػػوؿ عمػػى حقػػائؽ وتجمػػع البيانػػات عػػف الظػػروؼ واصسػػاليب القائمػػة 
بالفعػػؿ وتعتمػػد االسػػتمارة عمػػى إعػػداد مجموعػػة مػػف اصسػػئمة ترسػػؿ لعػػدد كبيػػر نسػػبيا مػػف أفػػراد 
المجتمػػػع حيػػػث ترسػػػؿ هػػػذل اصسػػػئمة عػػػادة لعينػػػة ممثمػػػة لجميػػػع فئػػػات المجتمػػػع المػػػراد فحػػػص 

 . 4آرا ل
                                                 

 .51ب ص2000ب 1بشير صالح الرشيد: مناهج البحث العممي رؤية تطبيقية مبسطةب دار الكتاب الحديثب الكويتب ط : 1
 .183ب ص2000ب 1ظريةب وممارسته العمميةب دار الفكرب دمشؽب طرجا  وحيد دويدي: البحث العمميب أساسياته الن : 2
 .183بشير صالح الرشيدي: مناهج البحث العممي رؤية مبسطةب المرجع السابؽب ص : 3
 .335ب ص1996ب 9أحمد بدر: أصوؿ البحث العممي ومناهجهب المكتبة االكاديمية مزيد ومنقعةب ط : 4
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واالسػتمارة هػي الوسػػيمة العمميػة التػي تسػػاعد الباحػث عمػى جمػػع الحقػائؽ والمعمومػات مػػف 
الوسػيمة التػي تفػرض عميػه التقيػد بموضػوع البحػث المػراد إجػرا ل وعػدـ الخػروج  المبحوث وهػي

 .1عف أطوارل العريضة ومضامينه ومسامرته النظرية والتطبيقية
هػػي مجموعػػة اصسػػئمة واالستفسػػارات المتنوعػػة والمرتبطػػة بعضػػ ا بػػالبعض ا خػػر بشػػكؿ 

ه ومشػػكمة التػػي يختارهػػا يحقػػؽ ال ػػدؼ أو اصهػػداؼ التػػي يسػػعى إلي ػػا الباحػػث بضػػو  موضػػوع
لبحثػػػهب وترسػػػؿ استفسػػػارات المكتوبػػػة هػػػذل عاديػػػة بالبريػػػد أو بطريقػػػة أخػػػر  إلػػػى مجموعػػػة مػػػف 
اصفراد أو المؤسسات التي اختارها الباحث عينة لبحثهب ومف المفروض ا جابة عف مثػؿ تمػؾ 

عادت ا  .2لمباحث االستفسارات وتعبئة االستبياف بالبيانات والمعمومات المطموبة في ا واف
واالسػػتبياف هػػو مجموعػػة مػػف اصسػػئمة يػػدون ا الباحػػث فػػي اسػػتمارة تسػػمى اسػػتمارة اسػػتبياف 
وتسػػمـ إلػػى اصشػػخاص الػػذيف تػػـ اختيػػارهـ كعينػػة لموضػػوع الدراسػػة ويطمػػؽ عمػػي ـ المبحػػوثيف 
عادت ػػا مػػرة ثانيػػة إلػػى الباحػػثب ويػػتـ تسػػميـ اسػػتمارة  وذلػػؾ لكػػي يجيبػػوا عػػف اصسػػئمة بأنفسػػ ـ واف

تبياف إلػػى المبحػػوثيف عػػف طريػػؽ البريػػد أو يسػػمم ا الباحػػث بنفسػػهب ويجيػػب المبحػػوث عػػف االسػػ
 اصسئمة بدوف مساعدة الباحث سوا  في ف ـ اصسئمة أو تسجيؿ ا جابات المطموبة

لذلؾ فإف مف أهـ شروط صياغة أسػئمة االسػتبياف هػو أف تكػوف شػديدة الوضػوح والتركيػز 
باحػػث هنػػا توضػػيح اصسػػئمة لممبحػػوث كمػػا يحػػدث فػػي حالػػة ال تحتمػػؿ المػػبسب حيػػث ال يتػػاح لم

 .3المقابمة الشخصية
لقػػػد اعتمػػػدت هػػػذل اصداة لمػػػا ل ػػػا مػػػف أهميػػػة فػػػي جميػػػع البيانػػػات الميدانيػػػة التػػػي تخػػػص 
موضوع دراستنا وتـ بنا  وصياغة اصسئمة واعتمادنا في ذلػؾ عمػى تسػاؤالت الدراسػة حيػث تػـ 

   ى مجموعػة مػف اصسػاتذة المحكمػيف بجامعػة الػوادي وضع مسػودة و عػرض هػذل االسػتمارة عمػ
                                                 

 ب1981نشر والتوزيعب بيروتب د طب لممناهج البحث االجتماعيب دار الطميعة لم إحساف محمد الحسف: اصسس العممية : 1
 .39ص

ب 1993ب 1عامر قنديمجي: البحث العممي واستخداـ مصادر المعموماتب دار البازوري العممية لمنشر والتوزيعب ط : 2
 .80ص

 -119ب ص1987ب 4معة عيف تمشنتب طسمير نعيـ: المن ج العممي في البحوث االجتماعيةب مكتبة سعيد رأفتب جا : 3
120. 
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      الػػػذيف ل ػػػـ الخبػػػرة فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ عمػػػى وجػػػه الخصػػػوص الػػػدكتور هويػػػدي عبػػػد الباسػػػط  و
  و الػػدكتور ضػػيؼ لزهػػر و الػػدكتور عمػػارة محمػػد و اصسػػتاذ المشػػرؼ  عطػػا  رايػػه والمراجعػػة 

و السػطحية والغيػر موضػوعية   مػةبعػد ذلػؾ حػذؼ اصسػئمة غيػر الم وتػـ و الفحص والتعديؿب
و المحرجة  فحذفت بعض اصسئمة مػف طػرؼ اصسػاتذة المحكمػيفب وعػدؿ الػبعض ا خػر مػف 

 طرؼ اصستاذ المشرؼب وبتالي قاـ الباحث بالتقيد ببعض الملحظات والتوجي ات 
يػة مفردة مف مفردات العينة و التػي أبػرزت درجػة عال 15وتـ اختيار اختبار عينة مكونة مف-

سػػؤاال مػػع البيانػػات  27مػػف الصػػدؽ ب وتػػـ إعػػداد االسػػتمارة فػػي شػػكم ا الن ػػائي المكػػوف مػػف 
 الشخصية لكؿ مبحوث :

التسػػػػػرب المدرسػػػػػي والعوامػػػػػؿ االجتماعيػػػػػة  ظػػػػػاهرة  بيانػػػػػات الفرضػػػػػية اصولػػػػػى : ارتبػػػػػاط -1
 لممتسرب:

 سري بعد العامؿ االجتماعي بما في ذلؾ مف متغيرات ل ا صمة بالجانب بالوسط اص
الحالػة اصسػرية مػػف خػلؿ معرفػة الوفػػاة صحػد الوالػديف أو التفكػػؾ اصسػري المعػروؼ بػػالطلؽ و 

        جماعػػػػة الرفػػػػاؽ معرفػػػػة طبيعػػػػةأسػػػػاليب التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة و  والتموقػػػػع مػػػػف حيػػػػث اصخػػػػوة و
 و اصقراف ومد  قرب ـ مف الدراسة وفؽ بػدائؿ إجابػة تمعػب الػدور فػي تكمػيـ علقػة المتغيػرات

 . التابعة و المستقمة 
 لممتسربالتسرب المدرسي بالعوامؿ االقتصادية  ظاهرةارتباط  بيانات الفرضية الثانية : -2

الػػػذي بفػػػرض ذاتػػػه فػػػي تمبيػػػة المتطمبػػػات واالحتياجػػػات وخاصػػػة الدراسػػػية من ػػػا و مسػػػتو  
حتياجػات الدخؿ اصسري ومد  االستفادة منه في ظؿ تعدد اصخوة و قمته المحدودة و تنػامي ا

التمميػػذ خػػلؿ مختمػػؼ اصطػػوار التعميميػػة  ومػػا قػػد يتعػػرض لػػه مػػف االضػػطرار لمخػػروج لمعمػػؿ 
المبكػػػر و الوقػػػوع فػػػي مظػػػاهر سػػػمبية أخػػػر  كعمالػػػة اصطفػػػاؿ السػػػتكماؿ لمػػػدور اصسػػػري فػػػي 

لوالديػػة فػػي ا عالػػة و التكفػػؿ بالمتطمبػػات المعيشػػية الضػػرورية عنػػد ضػػعؼ و إخفػػاؽ اصدوار ا
 .و المعنوي   ديالتكفؿ الما
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بيانػػات الفرضػػية الثالثػػة :ارتبػػاط العامػػؿ الثقػػافي بالتسػػرب المدرسػػي  والتػػي تػػدور مؤشػػراته  -3
حػػوؿ العديػػد مػػف المكونػػات الثقافيػػة لموسػػط اصسػػري عمومػػا كالمسػػتو  التعميمػػي لكػػل اصبػػويف 

أليػػه نتػػائج باعتبػػارل مؤشػػرا ثقافيػػا  فػػي مػػد  اكتسػػاب الطفػػؿ للهتمػػاـ اصبػػوي وهػػذا مػػا أشػػارت 
المتسػػربيف الػػذيف لػػـ يصػػؿ إبػػائ ـ الدراسػػة مػػف خػػلؿ مػػا ثبػػت مػػف النسػػبة المئويػػة كبيػػر عنػػد 

أم ات ـ إلى المستويات متقدمة في التعميـ صف ذلؾ يبيف مػد  االهتمػاـ و المتابعػة المدرسػية و 
فػػي و المتمثمػػة  والتواصػػؿ مػػع المدرسػػة باعتبارهػػا الشػػريؾ االجتمػػاعي مػػع أوؿ مؤسسػػة تربويػػة

ا طػػلع عمػػى مػػد  التشػػجيع المػػادي و المعنػػوي لمتمميػػذ والحػػرص  اصسػػرة السػػتكماؿ الػػدور و
وتعمػيـ البنػات خصوصػا  عمى حاجياته و توجي ه و إرشادل و نظرة اصسػرة إلػى التعمػيـ عمومػا

 مف خلؿ معرفة أسباب االنقطاع لمبنػات خاصػة و إف الوسػط السػوفي يعػرؼ بػالزواج المبكػر
و سائؿ اصعلـ وشػبكات التواصػؿ دور حوؿ  معرفة إرتباطية ظاهرة التسرب بو طرح اسئمة تو 

 النوادي الثقافية .
وهػػػػي مػػػػف أكثػػػر اصدوات المسػػػػتعممة فػػػي الدراسػػػػات االمبريقيػػػة فػػػػي البحػػػػث  المقابمـــة : 4-2

      السوسػػيولوجي وتعػػػرؼ بأن ػػػا وسػػيمة تقػػػـو عمػػػى الحػػوار أو حػػػديث لفظػػػي مباشػػر بػػػيف الباحػػػث
و تعػػػد مػػػف أكثػػػر التقنيػػػات التػػػي ال يمكػػػف صي باحػػػث فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ االجتمػػػاع ب والمبحػػػوث

لمػػػا تتيحػػػه مػػػف فػػػرص لتحقيػػػؽ كػػػـ هائػػػؿ مػػػف  االسػػػتغنا  عن ػػػاب و التغاضػػػي عػػػف إمكانيت ػػػاب
 1البيانات  و في غالب اصحياف ب ال تخموا دراسة مف استخداـ و توظيؼ مثؿ هذل اصداة.

وات شػػيوعا فػػي الدراسػػات االجتماعيػػة بواسػػطت ا يسػػتطيع إف تقنيػػة المقابمػػة مػػف أكثػػر اصد  - 
 الباحث الحصوؿ عمى معمومات ال يمكف الوصوؿ إلي ا باستعماله لوسائؿ أخر  .كما أن ا 

كمػػػا تتػػػيح لمباحػػػث االحتكػػػاؾ المباشػػػر بميػػػداف البحػػػث كمػػػا أن ػػػا تضػػػعه بوج ػػػا لوجػػػه بمػػػع  -
 2يقة حوؿ الظاهرة المدروسة .المبحوثيف اصمر الذي يمكف مف الوصوؿ الى معمومات دق

                                                 
 .190فضيؿ دليو واخروف بمرجع سابؽ بص :  1
 .311بص1982عبد الباسط محمد حسف باصوؿ البحث االجتماعي .مكتبة وهبة بالقاهرة بمصرب:  2
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لقد تـ مف خلؿ اعتماد هذل التقنية التقابؿ مع المبحػوثيف لتقريػب الف ػـ و شػرح االسػتمارة     
 و كيفية ممئ ا و الدعوة الى الموضوعية في ا جابات.

 المالحظة: 4-3
ؼ هي توجيه الحواس واالنتبال إلى ظاهرة معينة أو مجموعة مف الظػواهر رغبػة فػي الكشػ 

عػػف صػػفات ا أو خصائصػػ ا توصػػل إلػػى كسػػب معرفػػة جديػػدة عػػف تمػػؾ الظػػاهرة أو الظػػواهر 
 .1المراد دراست ا

ونعني ب ا المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسموؾ وظاهرة معينة وتسجيؿ ملحظات عن ػا بقيػة  
 .2تحقيؽ أفضؿ النتائج والحصوؿ عمى أدؽ المعمومات

ستخدم ا البػاحثوف فػي جمػع المعمومػات وذلػؾ مػف وتعرؼ كذلؾ بأن ا أهـ الوسائؿ التي ي
يجاد ما يبني ا مف علقاتب ول ذا ف ي وسيمة هامة تس ـ  خلؿ ملحظة الظواهر وتفسيرها واف
إس اما كبير في البحوث الوصفية والكشفية والتجريبيةب وتمكف هػذل الوسػيمة فػي التعػرؼ عمػى 

ود أفعاؿ اتجػال بعػض اصسػئمة وطريقػة سموكيات المبحوثيف وتصرفات ـ وما يطرأ عمي ـ مف رد
 .3ا جابة عمي ا

 السجالت و الوثائق : 4-4
مف بيف اهـ مػا يقػـو بػه الباحػث خػلؿ العمػؿ الميػداني فػي الدراسػات االجتماعيػة الرجػوع 

والوثػػائؽ و النصػػوص المقننػػة لألطػػػر الميدانيػػة لمدراسػػة وخاصػػة إذا مػػا تعمػػػؽ  إلػػى السػػجلت
الجوانػػػػػب الكميػػػػػة بو مػػػػػا توصػػػػػمت إليػػػػػه  تعلمات عػػػػػف مختمػػػػػؼ واالسػػػػػاصمػػػػػر با حصػػػػػائيات 

ع الباحػػػث عمػػػػى مخػػػاطرل المحيطػػػػة ب ػػػذل الفئػػػة إطمػػػا حصػػػائيات الرسػػػمية لظػػػاهرة التسػػػرب و 

                                                 
امعية لمنشر عبد الرحماف العيوي وآخروفب مناهج البحث العممي في الفكر ا سلمي والفكر الحديثب دار الراتب الج : 1

 .94ب ص1997والتوزيعب بيروتب د طب 
 .115ب ص1996ب ا سكندريةب 1عبد اهلل محمد الشريؼ: مناهج البحث العمميب مكتبة وطبعة ا شعاع الفنيةب ط : 2
فاطمة عوض صابر وميرفت عمي خفاجة: أسس ومبادئ البحث العمميب مكتبة ومطبعة ا شعاع الفنيتيف ا سكندريةب  : 3
 .44ب ص2002ب 1ط
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التػػي ل ػػا علقػػة بمجتمػػع و السػػجلت  مجموعػػة مػػف الوثػػائؽ و المخططػػات الخاصػػة بػػالمركز
 الدراسة .

 األساليب اإلحصائية لمدراسة : -5
ا حصػػائية لتغييػػر النتػػائج والبيانػػات الكميػػةب فا حصػػا  طريقػػة صخػػذ حسػػاب  تسػػتخدـ الطػػرؽ

 .1دقيؽ لمخطأ العشوائي الموجود بالملحظات والمقاييس
 وقػػػد اعتمػػػدنا فػػػي هػػػذل الدراسػػػة عمػػػى طريقػػػة النسػػػب المئويػػػة : ا حصػػػا  الوصػػػفي البيػػػاني

ؿ وجمػع نتائج ػا وتحويم ػا والتكرارات المطمقة بعد جمع االسػتمارات وفرزهػا وتفريق ػا فػي جػداو 
 إلى نسب مئوية  وتمثيم ا بيانيا  وفقا في المعادلة التالية:

س=  -
ى

ص 100
0

0


 

 س: يمثؿ عدد التكرارات -
 ف: مجموع التكرارات  -
  اللبارمتري أحادي التصنيؼ  2و يتمثؿ في االختبار كا : الرياضي االستداللي ا حصا

  2كاابات العينة لقياس داللة الفروؽ بيف استج
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ب 1992: محمد الضاوي ومحمد مبارؾ: البحث العممي أسسه وطريقة كتابتهب المكتبة االكاديميةب القاهرةب ب طب   1

 .34 -33ص
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 خالصة : 
لقد تـ مف خلؿ هذا الفصؿ إلى التعرض إلى ا جرا ات المن جية لمدراسة بمػا فػي ذلػؾ      

    بػػػالظروؼ غيػػػر التربويػػػة االجتماعيػػػة و االقتصػػػادية و الثقافيػػػة  فػػػروض الدراسػػػةل مػػػف عػػػرض
المجػػػاؿ الزمنػػػي  وافػػػي المجػػػاؿ الجغر  و المجػػػاالت الخاصػػػة بالدراسػػػة و التػػػي اشػػػتممت عمػػػى 

صدوات المسػتخدمة ا و الدراسػة الػذي خصػص مػن جال وكػذا مجتمع الدراسة و المجاؿ البشري و 
 مػػع ذكػػر السػػجلت و الوثػػائؽ   والملحظػػة و المقابمػػة  واالسػػتمارة  التػػي تػػتمخصفػػي الدراسػػة 

 .لمدراسة  التي استخدمت في  اصساليب ا حصائية
 
 
 



 

 

 الفصل الخامس
 و نتائج الدراسة عرض بـيانات

 تم يد 
 عرض بيانات الدراسة  -1
 تحميؿ و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية اصولى .  -2
 تحميؿ و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانية . -3
 تحميؿ و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة .  -4

 خلصة 
 المقترحات

 خاتمة 
 قائمة المراجع 

 الملحؽ  
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 تمهيد :
تحميػؿ و مناقشػة النتػائج الخاصػة مف خلؿ هذا الفصؿ سيحاوؿ الباحػث  التعػرض إلػى      

إرتباطيػػة إيجابيػػة   بػػيف التسػػرب المدرسػػي والعوامػػؿ بالفرضػػية اصولػػى الخاصػػة بوجػػود علقػػة 
وجػػػػود علقػػػػة إرتباطيػػػػة إيجابيػػػػة  بػػػػيف التسػػػػرب والتحقػػػػؽ مػػػػف االجتماعيػػػػة المحيطػػػػة بالتمميػػػػذ 

وتحميؿ و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضػية  لمدرسي و العوامؿ االقتصادية المحيطة بالتمميذا
واجػػد  علقػػة إرتباطيػػة إيجابيػػة  بػػيف التسػػرب المدرسػػي و العوامػػؿ الثقافيػػة الثالثػػة الخاصػػة بت

 .  و التوصؿ إلى خلصة و مقترحات و خاتمة ل ذل الدراسة  المحيطة بالتمميذ
سػػنتعرض مػػف خػػلؿ هػػذا الفصػػؿ إلػػى عػػرض مجمػػؿ  األوليــة لمدراســة :عــرض البيانــات -1

 :  نوضح ا مف خلؿ الجدوؿ التاليالبيانات الخاصة بمجتمع الدراسة والتي 
إنــاث(عمى أســاس متغيــر المســتوى  -الدراســة)ذكورمجتمــع (: توزيــع أفــراد 05جــدول رقــم)

 ثانوي( -متوسط  -التعميمي لممتسربين دراسيا)ابتدائي 

 الجنس                    
 المستو  التعميمي 

 الذكػػور
 

 ا نػػاث
 

 المجموع

 % ت % ت % ت

 00 00 ابتدائي
 

52 
 

30.95 
 

52 
 

30.95 
 26 متوسط 

 
15.47 

 
34 

 
20.24 

 
60 

 
35.71 

 43 ثانوي 
 

25.60 
 

13 
 

07.74 
 

56 
 

33.34 
 100 168 58.93 99 41.07 69 المجمػػػػػػػػػػػػػػػوع  =  
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مستوى متوسط     مستوى ابتدائي  مستوى ثانوي
 حسب متغير الجنس والطور التعميمي  ( يوضد توزيع أفراد عينة الدراسة01شكل رقم )
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يوضح توزيع افراد مجتمع  اعلل الذي (01)رقـ والتمثيؿ البياني (05)رقـالجدوؿ  مف خلؿ
دائي أومتوسط الدراسة عمى أساس الجنس والعدد والطور التعميمي الذي تسرب منه التمميذ ابت

 .أو ثانوي
حيث تػرجـ الجانػب العػددي بػأطوارل التعميميػة الخمفيػة االجتماعيػة لممتسػربيف ومػا أثػر فػي 

اجتماعيػػة واقتصػػادية وثقافيػػة متمثمػػة فػػي وجػػود الفػػوارؽ تسػػرب ـ المدرسػػي مػػف عوامػػؿ مختمفػػة 
ذكػور أي  69مقابػؿ  99العددية بيف المتسربيف االناث والذكورب حيػث  نجػد أف عػدد ا نػاث 

 % ذكورا . 41.07% اناثا و 58.93ما يعادؿ نسبة 
وهذا ما يظ ر جميا عمى مؤشرات دراستنا مف خلؿ نظػرة المجتمػع الصػحراوي إلػى تعمػيـ 
الفتػػػاة وارتبػػػاط أثػػػر بعػػػد المسػػػافة بػػػيف االقامػػػة ومكػػػاف مزاولػػػة التعمػػػيـ لشسػػػاعة المنطقػػػة وقمػػػة 

بػػالتعميـ وخاصػػة عنػػد ا نػػاثب إال انػػه ضػػحية المواصػػلت وصػػعوبة المنػػاخ ممػػا يػػؤدي إلػػى الت
ومػػؤخرا وبعػػد فػػؾ العزلػػة وكثػػرة المراكػػز التكوينيػػة والممحقػػات وتطمػػع المػػرأة إلػػى اقتحػػاـ سػػوؽ 

التكػويني بشػكؿ أقػو   حضػورهاالعمؿ أد  إلى إعػادة ادماج ػا فػي االوسػاط التكوينيػة لتسػجؿ 
انيػؾ والك ربػا  عمػى فئػة التخصصات النسويةب فػي حػيف تغمػب تخصصػات الميكوخاصة في 

الذكور لمجتمع الدراسة وذلؾ الف هذا المركػز يحتػوي عمػى هػذل القيمػة العدديػة فحسػب خػلؿ 
بعيف االعتبار بعد اقصػا  7لذلؾ ارتأ  الباحث أخذ كؿ مجتمع الدراسة هذا الموسـ التكويني 

  ثػػػػة فقػػػػطى اصطػػػػوار التعميميػػػػة الثلمػػػػف هػػػػـ متحصػػػػميف عمػػػػى شػػػػ ادة البكالوريػػػػا لنقتصػػػػر عمػػػػ
ناثػػا متسػػربيف ومػػزاوليف لمتعمػػيـ الم نػػي قصػػد ا حاطػػة  االبتػػدائي والمتوسػػط والثػػانويب ذكػػورا واف

 بمجتمع الدراسي في أطرل التنظيمية.
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 تمميذ من المدرسة بالعيش مع األبيبين إرتباط تسرب ال (06جدول رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 

 تسرب التمميذ من المدرسة بالعيش مع األب عالقة يوضد ( 02 شكل رقم )
استجابات أفػراد  ف( وجود فروؽ دالة إحصائيا بي06يتضح مف خلؿ الجدوؿ أعلل  رقـ)

بإذ جػػا ت قيمػػة كػػاؼ العينػػة حػػوؿ العوامػػؿ االجتماعيػػة المػػؤثرة عمػػى ظػػاهرة التسػػرب المدرسػػي
. ومعنػى هػذل 𝛼= 0.01وذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو   (72.75) ( مساوية لػ²مربع )كا

(يعيشػوف مػع 61.31%النتيجة أف أغمبيػة أفػراد العينػة تمثػؿ مجتمعػا مػف المتربصػيف أغمػب ـ )
( مػػف أفػػراد العينػػة 30.95%غيػػر أنػػه بالمقابػػؿ توجػػد نسػػبة معتبػػرة) اصبػػويف معػػا داخػػؿ البيػػت

(ممف يعيشوف مػع أقػارب آخػريف وهػي 07.74%يعيشوف مع أحد اصبويف داخؿ البيت ونسبة)
سمبية التفكؾ اصسري الحتمي كوفاة أحد الوالديف أو الطلؽ   الػذي يمعػب  دورا نتيجة تعكس 
لمجاؿ بإذ أف افتػراؽ اصب عػف اصـ قػد يكػوف سػببا غيػر مباشػر لتسػرب التمميػذ كبيرا في هذا ا

 داللةال df ²قيمة كا % ت بدائؿ ال العوامؿ االجتماعية وتساؤالت ا

 مع مف تعيش داخؿ البيت؟ -
 61.31 103 اصبويف معا

72.75 2 
 دالة عند

0.01=α 
 30.95 52 أحد اصبويف

 07.74 13 آخر 

  . 1%

 .  %

16. 6%

ا بو ن م ا

    ا بو ن 

اخر 
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فقداف االستقرار النفسي المفترض والمتجمػي فػي عػيش المتمثمة في خاصة مع نتائجه الوخيمة 
احتمػاؿ انتقػاؿ الطفػؿ إلػى أسػرة أخػر  ال علقػة ل ػا بالطفػؿ بوقػد و  اصب واصـ في أسرة واحدة

اـ المناسػػب لمواصػػمة دراسػػته فتكػػوف النتيجػػة الطبيعيػػة هػػي مغػػادرة صػػؼ ال تػػوفر لػػه الجػػو العػػ
 .تراجع االهتماـ والرعاية الكافية المفترضة مف قبؿ اصبويفو كذا  الدراسة
إلى إحػداث صػدمة قويػة ل ػـ خاصػة لمصػغار الػذيف ال يزالػوف فػي  كذلؾ يؤدي الطلؽو 

كػػاف يحمػػي الطفػػؿ يػػؤدي لتػػدهور  تمػػزؽ النسػػيج اصسػػري الػػذي ويعتبػػرب حاجػػة لرعايػػة مركػػزة
 .صحته وان يار معنوياته

وقػػػد دلػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات النفسػػػية واالجتماعيػػػة التػػػي أجريػػػت عمػػػى أطفػػػاؿ اصسػػػر 
المفككة بفعؿ الطلؽ أن ـ يتعرضوف لمعديد مف االنحرافات السموكية بفعؿ تجػردهـ مػف منػاخ 

واصمػػاف ويجنبػػػان ـ االضػػػطرابات  أسػػري صػػػحي ومػػف كنػػػؼ الوالػػػديف المػػذيف يشػػػعران ـ بػػػاصمف
 المختمفة و التخمي عف الدراسة. 

 

 بالترتيب بين األخوة  يبين إرتباط تسرب التمميذ من المدرسة (07جدول رقم)
 

العوامؿ االجتماعية 
 وتساؤالت ا

 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿ ال

 ما هو ترتيبؾ بيف إخوتؾ؟

 58.33 98 اصكبر

49.54 2 
 دالة عند

0.01=α 
 25.60 43 اصوسط

 16.07 27 اصصغر
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 تسرب التمميذ من المدرسة بالترتيب بين األخوةال عالقة ( يوضد  03شكل رقم ) 

لمحػور العامػؿ  السؤاؿ الثػاني أعلل  االستجابات صفراد العينة حوؿ( 07رقـ ) يبيف الجدوؿ  
حور حوؿ الترتيب بيف اصخوة وأثرل في التسرب المدرسي حيػث جػا ت االجتماعي و الذي يتم

 . واستخمصػت𝛼= 0.01( وذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتو 49.54( مسػاوية لػػ)²قيمػة )كػا
اف االبػف اصكبػر فػي العائمػة معػرض لمتسػرب الدراسػي حيػث  نتائج ما مف دراستنا عمى العينػة

مػػف  98وبتكػػرارات قػػدرت ب %58.333نسػػبة  وصػػؿ عػػدد المتسػػربيف دراسػػيا فػػي الفئػػة الػػى
 أي أكثر مف نسبة العينة ا جمالية وذلؾ راجع صسباب من ا 168

فقػػػر اصسػػػرة و احتياج ػػػا إلػػػى عامػػػؿ أخػػػر مػػػع اصب ليتكفػػػؿ بػػػبعض المتطمبػػػات الضػػػرورية  -
 وكسب المعاش 

 ؽ اصسػػرة الصػػعوبة فػػي التربيػػة للبػػف اصكبػػر لتمثيمػػه و تقمصػػه لمػػدور اصبػػوي فػػي كسػػب رز  -
 و عادة ما يكوف قد مورست عميه أساليب غير صحيحة في التربية 

اليتـ والتفكؾ اصسري قد يحوؿ المسؤوليات اصبوية إلى االبف اصكبرب ثـ يمػي االبػف المبكػر  -
مػف أصػؿ عينتنػا ا جماليػة المقػدرة  43في التعرض ل ذل الظاهرة االبف اصوسط إننػا وجػدنا إف

 .%25.596ة قدرهابنسبة مئوي 168ب 
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وهذا راجع بدورل إلى أف االبػف اصوسػط يعػاني مػف نفػس الظػروؼ التػي يعػاني من ػا االبػف 
اصكبػػر إضػػافة إلػػى ذاؾ فإنػػه يحػػدث فػػي بعػػض اصسػػر فإن ػػا إذا تسػػتعيف بػػاالبف اصوسػػط فػػي 
حالة كوف االبف اصكبر قػد تػدرج أكثػر فػي دراسػته بيمػي النسػبتيف مػف مجتمعنػا الدراسػي االبػف 

بمػػا  %16.071اصصػػغر الػػذي مثمػػت نسػػبه فػػي فئػػة المتسػػربيف و التػػي حصػػرت نسػػبته فػػي 
 ويرجع قمة هذل الفئة اصسر إلى ما يمي : 168متسربا مف اصؿ  27يعادؿ 

كوف هػذل الفئػة آبػاؤهـ قػد توصػموا إلػى مراحػؿ متقدمػة فػي السػف و أصػبحت لػدي ـ الخبػرة 
 نشئة الوالدية لألبنا  الكافية في أساليب التربية و التعامؿ و الت

عػػدـ احتيػػاج اصسػػر لفئػػة اصبنػػا  الصػػغار صف الصػػعوبات التػػي تواجػػه اصسػػر فػػي الحيػػاة 
  .تكوف خلؿ بداية تكويف اصسرة مما يكوف التسرب عادة في الفئات اصكبر سنا

ومف خلؿ ما سبؽ شرحه وتحميمه لما ترجمه المجتمع محؿ الدراسة  مف نتػائج يتبػيف أف 
 .سي لمتمميذ خلؿ مسارل التعميمياصوالد في اصسر له علقة بالتسرب الدرا ترتيب

 بأساليب المعاممة الوالدية . تسرب التمميذ من المدرسة ارتباطيبين  (08جدول رقم)
العوامل االجتماعٌة 

 وتساؤالتها
 الداللة Df ²قٌمة كا % ت بدائل ال

كٌفففي مفففً معامدفففة والفففدٌ   -

 مع ؟

 44.14 73 بدطي

 

01.3. 
4 

 دالة عند

1.10=α 

 24.44 30 بقسوة

 34..7 41 بغٌر امتمام

 

   

   

 1 

ب   

ب سو 

ب  ر ا  ما 

 
 تسرب التمميذ من المدرسة بأساليب المعاممة الوالدية . عالقة ( يوضد 04شكل رقم ) 
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ب السػؤاؿ الثالػث والتػي تبػيف اثػر أسػالي وضح السػتجاباتالم (08رقـ) مف خلؿ الجدوؿ     
نجػػد اف هنػػاؾ فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف ماعيػػة فػػي ظػػاهرة التسػػرب المدرسػػي أذ  التنشػػئة االجت

اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ أسػػاليب المعاممػػة الوالديػػة  المػػؤثرة  فػػي ظػػاهرة التسػػرب المدرسػػي 
حيػث نجػػد  0.01( وذات داللػة إحصػائية عنػد 10.75( مسػاوية ؿ)²بحيػث جػا ت قيمػة  )كػا

كػانوا % 42.261مما يمثػؿ نسػبة مئويػة قػدرها  168دراسة المقدر عددل بمف مجتمع ال 71
يعػػػانوف مػػػف القسػػػوة  فػػػي المعاممػػػة الوالديػػػة ل ػػػـ ذلػػػؾ أف اصسػػػاليب التسػػػمطية فػػػي التعامػػػؿ مػػػع 
   الطفػػؿ و الضػػغط عميػػه خػػلؿ مسػػارل التعميمػػي و عػػدـ السػػماح لػػه بالمعػػب و التفريػػغ االنفعػػالي

والتسػػػػرب   سػػػػموب التربػػػػوي يػػػػودي دوف شػػػػؾ إلػػػػى ال ػػػػروبو ممارسػػػػة الق ػػػػر اصسػػػػري فػػػػي اص
المدرسي لعدـ تحقيؽ الػذات فػي الوسػط المدرسػي و الشػعور بػالخوؼ مػف النتػائج السػمبية ممػا 
يقمؿ الثقة بالذات والتذبذب في المردودية لكثػرة أسػاليب العقػاب المسػمطة عميػه وبالتػالي اليػر  

كذلؾ نسبة معتبرة مف مجتمعنا الدراسي والتي في حيف نجد  المنفذ إلى في التسرب المدرسيب
مف العينة يعػانوف مػف غيػر االهتمػاـ ا همػاؿ والألمبػاالت مػف طػرؼ %35.715تقدر بنسبة 

مف يرعاهـ مف اصسرة لألمر التعميمي و التربوي ب حيث ال يبػدي الوالػديف أي اهتمػاـ لمجانػب 
ة الػػدروس والنتػػائج و االحتياجػػات المدرسػػي و التعميمػػي لمطفػػؿ ممػػا يقمػػؿ المسػػاعدة فػػي متابعػػ

اصخػػػر  هػػػي مػػػف يكػػػوف كمتغيػػػر دخيػػػؿ ورا  هػػػذل اصسػػػاليب قػػػد يكػػػوف  ولعػػػؿ بعػػػض العوامػػػؿ 
و قػػػد تكػػػوف هػػػذل اصسػػػباب كفيمػػػة بالتسػػػرب المدرسػػػي لمتمميػػػذ خاصػػػة فػػػي  اقتصػػػاديا أو ثقافيػػػا 

 مراحؿ تعميمه اصولى.
 لجو األسري السائد في البيت.با (يبين إرتباط تسرب التمميذ من المدرسة09جدول رقم)

العوامل االجتماعٌة 

 وتساؤالتها
 الداللة Df ²قٌمة كا % ت بدائلال

مففا موالجففو ا سففري السففائد  -

 داخل البٌت؟

 00.70 01 مادي

.4.71 4 
 دالة عند

1.10=α 

 71.74 0. متوتر

 9.77. 19 عادي
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 تسرب التمميذ من المدرسة بالجو األسري السائد في البيت. قةعال يوضد( 05شكؿ رقـ ) 

لمسػػؤاؿ الرابػػع المبينػػة فػػي الجػػدوؿ لمفرضػػية اصولػػى  (09رقػػـ )مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ اعػػلل       
فػػنلحظ مػػف خلل ػػا اف هنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائيا بػػيف اسػػتجابات العينػػة حػػوؿ الجػػو 

( مسػػػػاوية ²المدرسػػػػي إذ جػػػػا ت قيمػػػػة )كػػػػا اصسػػػػري السػػػػائد فػػػػي البيػػػػت المػػػػؤثر فػػػػي التسػػػػرب
مػػػػف % 58.33حيػػػػث وجػػػػدنا إف  0.01( عنػػػػد الػػػػدالؿ ا حصػػػػائية فػػػػي المسػػػػتو  56.39ؿ)

المتسربيف الذيف أجرينا عمي ـ الدراسة أجابوا بصمة هذا النوع مف الجو بتسػرب الدراسػي وذلػؾ 
لقواعػػد و اصربػػاح راجػع إلػػى أف الجػػو العػػادي لممجتمػػع السػػوفي موجػػه مػػادي ال يػػتكمـ إال عػػف ا

السػػريعة اصمػػػر الػػذي يجعػػػؿ التمميػػذ ينظػػػر إلػػػى إف االسػػتثمار فػػػي التعمػػيـ واسػػػتقلله كمصػػػدر 
لكسب الرزؽ يتطمب وقت طويل وبالتالي يعرؼ عف التعميـ بحثا عػف ربػح سػريع يتطػابؽ مػع 

 –كػري لػي قػرا قػرا ب –تطمعات اصسرة وذلؾ مسايرة لمعديد مف المقوالت المنتشرة في المجتمػع 
 ..ومشاب ا ذلؾ . –واش داروا بي ا لقراو 

متسرب مػف أصػؿ  51ممثمة بػ  % 30.36أما في اصسر المتوترة باف النسبة وصمت إلى    
ويكػػوف تسػػرب التلميػػذ فػػي اصسػػر المتػػوترة راجػػع إلػػى عػػدـ وجػػود الجػػو الملئػػـ لمدراسػػة  168

      صحيػػػاف يحمػػػؿ معػػػه هػػػـ اصسػػػرة والمراجعػػػة داخػػػؿ البيػػػت ب كمػػػا إف التمميػػػذ فػػػي الكثيػػػر مػػػف ا
إلػى المدرسػة ممػا يػنقص مػف اهتمامػه بالدراسػة وبالتػالي يػنخفض تحصػيمه الدراسػي ممػا يػؤثر 

 عمى قدرته عمى مواصمة الدراسة .
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 19مػف حيػث اصسػػرة ال ادئػة يػنخفض تسػػرب أبنػائ ـ وذلػػؾ إننػا لػـ نجػػد مػف المتسػػربيف إال    
ويعػود تسػرب اصبنػا  فػي اصسػرة ال ادئػػة  % 11.31سػػبة اجػابوا إف أسػرهـ هادئػة وهػو يمثػؿ ن

إلى إف هذل اصسر في كثير مف اصحياف ال تفتح أماـ التمميذ الحريػة فػي العبيػر عػف رأيػه كمػا 
أن ا ال توجد له أماكف لمعب ويصرؼ طاقاته فػي الشػجار والصػداـ الػذي يبنػي شخصػيته ممػا 

 عمى مواصمة الدراسة .يؤثر ذلؾ عمى داخؿ المدرسة ويجعمه غير قادر 
 .بالمسافة بينها و بين البيت  (يبين إرتباط تسرب التمميذ من المدرسة10جدول رقم)

 الداللة Df ²قٌمة كا % ت بدائلال العوامل االجتماعٌة وتساؤالتها

مففا مففو تقففدٌر  لدمسففافة بففٌ   -

 البٌت والمدرسة ؟

 74... 17 بعٌدة

79.49 4 
 دالة عند

1.10=α 
 44.39 .2 متوسطة

 03.94 71 قرٌبة

11    

6  

ب    

م وس  

 ر ب 

 
 

 .بالمسافة بينها وبين البيت تسرب التمميذ من المدرسة عالقة يوضد ( 06 شكل رقم )
التػػي تػػدور حػػوؿ  المسػػافة التػػي  االسػػتجاباتالػػذي يبػػيف  (10مػػف خػػل ؿ الجػػدوؿ رقػػـ )

المعمومات المدونػة فػي الجػدوؿ يتضػح أف ترتبط بيف البيت والمدرسة والتسرب الدراسي وجدنا 
حوؿ اثر عامؿ البعد فػي المسػافة  هناؾ فروؽ دالة إحصائيا بيف االستجابات السؤاؿ الخامس

( عند 38.68( مساوية ؿ)²)كاعف المدرسة و أثرل في التسرب المدرسي ب حيث جا ت قيمة 
سػػرب مثميػػيف مػػا مت 168مػػف أصػػؿ  93 اي أف هنػػاؾ 0.01الػػدالؿ ا حصػػائية فػػي المسػػتو  

أجابوا أف المدرسة بعيدة عف مقر سػكناهـ ممػا أد  إلػى   %55.36يعادؿ نسبه مئوية قدرها 
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تسرب ـ وذلؾ أف التمميذ في الكثير مف اصحياف يعاني مف تنقمػه بػيف المدرسػة والبيػت وخاصػة 
في حاالت الجو غيػر االعتيػادي مػف حػر الصػيؼ وبػرد الشػتا  خاصػة أف لػـ تػوفر السػمطات 

لمعنية وسائؿ لمنقؿ كما أف التمميذ الػذي يسػكف بعيػدا عػف المدرسػة سػيبتعد عػف الرقابػة ويجػد ا
نوعػػػا مػػػف الحريػػػة ممػػػا يتػػػيح لديػػػه فرصػػػة التصػػػرؼ بحريػػػة ويبتعػػػد تػػػدريجيا عػػػف المواظبػػػة مػػػف 
حضػػور الدراسػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى تسػػربه فػػي الن ايػػة بفػػي حػػيف تػػنخفض النسػػبة عنػػد المتسػػربيف 

 45ممثػػؿ فػػي  % 26.78ة متوسػػطة بػػيف بيػػوت ـ والدراسػػة لتصػػؿ إلػػى الػػذيف تكػػوف المسػػاف
متسػػػرب مػػػف أصػػػؿ العػػػدد ا جمػػػالي لعينتنػػػا وتكػػػوف النسػػػبة عنػػػد المتسػػػربيف الػػػذيف يكػػػوف مقػػػر 

.وتأسيسػا  168متسػرب مػف أصػؿ  30ممثمػة فػي  %17.86سكناهـ قريب مف المدرسة هي 
مدرسػػػػة علقػػػػة تسػػػػرب التلميػػػػذ عمػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ نسػػػػتنتج أف المسػػػػافة البعيػػػػدة بػػػػيف البيػػػػت وال

 وانقطاع ـ عف الدراسة . 
 

    بأسـباب الخمـي الذاتيـة واالسـرية يبـين إرتبـاط تسـرب التمميـذ مـن المدرسـة (11جدول رقم)
 و المدرسية .

 

 الداللة Df ²قٌمة كا % ت بدائلال العوامل االجتماعٌة وتساؤالتها

مفففامً ا سفففبا  التفففً كانفففت  -

 وراء تخدٌ  ع  الدراسة؟

 99..4 011 ذاتٌة

91.94 4 
 دالة عند

1.10=α 
 42 24 أسرٌة

 01.04 03 مدرسٌة
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خمي الذاتية واالسرية بأسباب ال تسرب التمميذ من المدرسة عالقة يوضد( 07شكل رقم )
 .والمدرسية

  ؿ العوامػػؿ الذاتيػػة السػػؤاؿ السػػادس و الػػذي يػػدور حػػو  ( اسػػتجابات11رقػػـ ) يبػػيف الجػػدوؿ
و المدريػػة و أثرهػػا فػػي التسػػرب المدرسػػي حيػػث نجػػد أف هنػػاؾ فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا  واصسػػرية

 168مػف أصػػؿ  109حيػػث أف  (80.82( مسػاوية ؿ)²)كػػابقيمػة  0.01سػتو  الداللػػة معنػد 
كاف سبب تخمي ـ عف الدراسة منطمؽ مف ذات ـ ومنه العوامؿ % 65.88متسرب مثمييف نسبة 

ية تنقسـ إلى ثلث أقساـ من ا العوامؿ العقمية وهي المرتبطة بمستو  الذكا  والػذاكرة واف الذات
 ضعف ما يؤدي إلى عدـ قدرة التمميذ عف مواصمة الدراسة . 

وهي العوامؿ االنتقالية والمتمثمة في ضعؼ االنتبال وفرط الحركة والتوحد والقمؽ واالكتئػاب    
ميػػذ عمػػى مسػػايرة الػػدروس والجػػو العػػاـ لممدرسػػة ممػػا يػػؤثر فػػي والتػػي تػػؤثر عمػػى مػػد  قػػدرة التم

 تخميه عف الدراسة .
ومثممػػا العوامػػؿ الجسػػمية وهػػي المرتبطػػة بالعاهػػات الجسػػدية والتػػي تجعػػؿ التمميػػذ فػػي كثيػػر    

مػػف اصحيػػاف فػػي محػػؿ سػػخريه مػػف زملئػػه خاصػػة مػػع عػػدـ تػػوفر الػػوعي الثقػػافي فػػي الوسػػط 
  رب مف هذا الواقع .المدرسي مما يجعؿ التمميذ ي

قد تقبموا مف الدراسة صسػباب  % 24بنسبة مئوية قدرها  168مف أصؿ  42كما وجدنا أف   
أسرية حيػث كانػت أسػرهـ فقيػرة ممػا اضػطرهـ لتخمػي عػف الدراسػة لممشػاركة فػي إعالػة اصسػرة 
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سػػػودها وزيػػػادة الػػػدخؿ لتوافػػػؽ القػػػدرة الشػػػرائية المطموبػػػة فػػػي البيػػػوت اليوميػػػة ب أو مضػػػطربة ي
لمسػػاعدة التمميػػذ عمػػى  م يػػأالخػػلؼ والنزاعػػات بػػيف الوالػػديف ممػػا يجعػػؿ الجػػو المنزلػػي غيػػر 

 الدراسة وبالتالي تكوف نتائجه ذات اثر سمبي عمى قدرته عمى مواصمة الدراسة .
قػػد يتخيمػػوا عػػف المدرسػػة صسػػباب   %10.12بنسػػبة  168مػػف أصػػؿ  17كمػػا وجػػدنا أف   

فػػي العلقػػة مػػع المعمػػـ خاصػػة إذا كػػاف هػػذا المعمػػـ مػػف جػػنس  مدرسػػية وتكمػػف هػػذل اصسػػباب
المعمميف المنتشريف في اصوساط التعميمية ال يفق وف في عمـ النفس التربوي شيئا ممػا يجعم ػـ 
يصػػػاؿ المعمومػػػة إلػػػى ذهنػػػه       عػػػاجزيف عػػػف التعػػػرؼ عػػػف حالػػػة المػػػتعمـ وكيفيػػػة التعامػػػؿ معػػػه واف

 اشرنا إلي ا في الجدوؿ السابؽ .أو العلقة مع أصحابه التلميذ كما 
كاف سبب تخمي ـ عف الدراسة منطمؽ مف ذات ػـ ومنػه العوامػؿ الذاتيػة تنقسػـ إلػى ثػلث أقسػاـ 
من ا العوامؿ العقمية وهي المرتبطة بمستو  الذكا  والذاكرة واف ضعف ما يؤدي إلػى عػدـ قػدرة 

 التمميذ عف مواصمة الدراسة . 
المتمثمة في ضعؼ االنتبال وفرط الحركة والتوحد والقمؽ واالكتئػاب وهي العوامؿ االنتقالية و    

     والتػػػي تػػػؤثر عمػػػى مػػػد  قػػػدرة التمميػػػذ عمػػػى مسػػػايرة الػػػدروس والجػػػو العػػػاـ لممدرسػػػة ممػػػا يػػػؤثر 
 في تخميه عف الدراسة .

    ومثممػػػا العوامػػػؿ الجسػػػمية وهػػػي المرتبطػػػة بالعاهػػػات الجسػػػدية والتػػػي و التػػػي تجعػػػؿ التمميػػػذ   
      كثيػػػر مػػػف اصحيػػاف فػػػي محػػػؿ سػػخريه مػػػف زملئػػػه خاصػػة مػػػع عػػػدـ تػػوفر الػػػوعي الثقػػػافيفػػي 

 في الوسط المدرسي مما يجعؿ التمميذ ي رب مف هذا الواقع .
ومف خلؿ مػا تػـ شػرحه نسػتنتج إف هػذل العوامػؿ ل ػا اثػر فػي تسػرب التمميػذ وهػذل العوامػؿ    

 العوامؿ اصسرية ثـ المدرسية. تأتي عمى الترتيب التالي : العوامؿ الذاتية ثـ
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 بطبيعة جماعة الرفاق  تسرب التمميذ من المدرسة ارتباطيبين  (12جدول رقم)

 الداللة Df ²قٌمة كا % ت بدائلال العوامل االجتماعٌة وتساؤالتها

 كيؼ هي طبيعة أصدقاؤؾ؟ -
نجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 دراسيا
15 08.93  

23.33 
 

3 
 دالة عند

0.01=α 
 29.16 49 متوسطيف

 31.55 53 ضعفا 
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 تسرب التمميذ من المدرسة بطبيعة جماعة الرفاق عالقة يوضد( 08شكؿ رقـ ) 
السػػؤاؿ السػػابع لمفرضػػية اصولػػى والػػذي يوضػػح عوامػػؿ  (اسػػتجابات 12يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ ) 

يا بيف االستجابات حوؿ اثر التخمي عف المدرسة ب تبيف اف هناؾ فروؽ جوهرية ودالة إحصائ
( مسػػػػاوية ²)كػػػػاجماعػػػػة الرفػػػػاؽ فػػػػي ظػػػػاهرة  التسػػػػرب المدرسػػػػي لمتلميػػػػذ حيػػػػث جػػػػا ت قيمػػػػة 

والػػػذي كػػػاف يتمحػػػور حػػػوؿ إمكانيػػػة  0.01( عنػػػد الداللػػػة ا حصػػػائية فػػػي المسػػػتو 23.33ؿ)
 8.93مػػن ـ ويمثمػػوف نسػػبة  15إذ وجػػدنا أف   التػػأثر بػػيف طبيعػػة اصصػػدقا  والتسػػرب الدراسػػي

كاف أصدقائ ـ نجبا  حيث قد يؤثر التمميذ النجيب في زملئه إذا كاف سموكه غير موافػؽ  %
بصراع  بيار بورديولما تتطمبه اصخلؽ المدرسية مف حسف صحبته فيحصؿ بين ـ ما يسميه 

الثقافات داخؿ الصؼ الدراسي مما ينتج نفور زملئه منه هذا ما يمكػف أف يدعمػه المعمػـ فػي 
سػػػمالي وبالتػػػالي يػػػؤدي إلػػػى تخمػػػي التمميػػػذ عػػػف الدراسػػػة كػػػردة فعػػػؿ عمػػػى هػػػذل ظػػػؿ مجتمػػػع رأ

 المعاممة السيئة له.
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كما وجدنا إف التلميذ الذيف يقيموف علقات صػداقة مػع التلميػذ الػذيف ال يدرسػوف يكونػوف   
عرضػػػػة لمتسػػػػرب الدراسػػػػي وذلػػػػؾ راجػػػػع إلػػػػى إف التلميػػػػذ غيػػػػر المتمدرسػػػػيف يزينػػػػوف لمتمميػػػػذ 

لحيػػػاة الخارجيػػػة ومػػػا في ػػػا مػػػف حريػػػة فػػػي التصػػػرؼ والخػػػروج مػػػف قيػػػود وضػػػغط المتمػػػدرس ا
الواجبػػػػات وااللتزامػػػػػات المدرسػػػػػية وبا كثػػػػػار مػػػػػف عػػػػػدة إغػػػػػرا ات تزلػػػػػؽ التمميػػػػػذ مػػػػػع صػػػػػاحبه 

 والصاحب ساحب كما يقولوف .
غيػػر الػذيف ل ػـ رفػاؽ  ولقػد وجػدنا هػذا فػي الواقػع المدرسػي حيػػث وصػمت نسػبة المتسػربيف

وهذا صف طبيعة ا نساف .168متسرب مف أصؿ  51ممثميف في %  30.56متمدرسيف إلى 
وصف الطفػػؿ يكػػوف  والتعامػػؿ معػػهب االجتماعيػػة تفػػرض عميػػه االحتكػػاؾ واالخػػتلط مػػع ا خػػرب

منػػدمجا فػػي سػػنوات عمػػرل اصولػػى مػػع أطفػػاؿ آخػػريف لمتحػػدث والمعػػب مع ـ....لكػػف أحيانػػا قػػد 
طبيعػػة تنشػػئت ـ فػػي اصسػػرة والمجتمػػع تػػؤثر عمػػى إذ أف .يصػػنؼ هػػؤال  فػػي خانػػة رفػػاؽ السػػو  

أخلق ػػـ فيصػػبحوف عالػػة مػػف خػػلؿ ممارسػػات ـ لسػػموكيات مشػػينة والتػػي لػػف تجػػد مػػف اصفػػراد 
 . المفترض في ـ التوجيه سو  عدـ االكتراث وغياب المراقبة

إف هػػذل الرفقػػة قػػد تػػؤدي بالطفػػؿ لعػػدـ إيػػل  أهميػػة لممدرسػػة وتعويضػػ ا بمسػػميات أخػػر  لم ػػو 
والعبػػػث ممػػػا يفػػػػرز آثػػػارا جانبيػػػة ل ػػػػا علقػػػة بمسػػػارل الدراسػػػػي كالغيػػػاب وعػػػدـ أدا  الواجبػػػػات 

 المنزلية ومما قد ينتج عنه االنسحاب التدريجي مف المدرسة .
مػف  % 29.16متسرب مف المجموع الكمي لعدد عينتنا ممثميف بنسبة  49كما وجدنا أف 

صػػيم ـ الدراسػػػي ممػػا جعم ػػػـ متخمفػػػيف قػػائـ صػػػدقات مػػع  تلميػػػذ ضػػعفا  فػػػأثر ذلػػؾ عمػػػى تح
أخػػر المطػػاؼ خػػارج أسػػوار  دراسػػيا وكػػاف سػػببا فػػي رسػػوب ـ عػػدت سػػنوات وآؿ ب ػػـ اصمػػر فػػي

  %31.54متسرب ممثمػيف بنسػبة مئويػة قػدراها  168مف أصؿ  53كما وجدنا أف المدرسة ب
ي مسػػتوال قػػد أقػػاموا علقػػات مػػع تلميػػذ متوسػػطيف فػػي مسػػتواهـ الدراسػػي والتمميػػذ المتوسػػط فػػ

الدراسي يكػوف متذبػذب فػي سػموكه داخػؿ المدرسػة يميػؿ فػي كػؿ مػرة إلػى جانػب مػف الجوانػب 
وتتػراوح بػيف التفػوؽ وا خفػػاؽ وعنػدما يصػادقه احػػد التلميػذ فإنػه سػيتأثر بػػه فكػاف حػاؿ هػػؤال  
المتسربيف يبث نفس المسار الدراسي الذي يتبعه المتسرب دراسيا اال انه في حالة مف حػاالت 
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فػي  اعتمػدت ادراسػة كيرنكووولػؼ التػي نفاقه وجد نفسه قد انفصؿ عف الدراسة وهذا ما أكدتػه إ
ف تػػـ الدراسػػات السػػابقة والمشػػاب ة والتػػي كػػاف عنوان ػػا المشػػكلت السػػموكية عنػػد اصطفػػاؿ الػػذي

 . إسا ة معاممة أم ات ـ 
 تحميل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى: -2

تجابات المتسػػػربيف دراسػػػيا حػػػوؿ العوامػػػؿ االجتماعيػػػة المػػػؤثرة عمػػػى يوجػػػد فػػػروؽ بػػػيف اسػػػ
 ظاهرة التسرب المدرسي.

 ويستعرض الباحث مف خلؿ الجدوؿ أدنال النتائج التي توصمت الي ا الخاصة ب ذل الفرضية
بالتسـرب  االجتماعيـةالظـروف  بارتبـاطيوضد نتائج الدراسة فيمـا يتعمـق  (:13جدول رقم )

 لمتمميذالمدرسي 
العوامففففففففففل االجتماعٌففففففففففة 

 وتساؤالتها
 الداللة df ²قٌمة كا % ت االستجابات

مفففف  مفففف  تعففففٌ  داخففففل  -

 البٌت؟

 40.70 017 ا بوٌ  معا

34.3. 

4 
 دالة عند

1.10=α 

 .71.1 4. أحد ا بوٌ 

 13.32 07 شًء آخر

مفففففا مفففففو ترتٌبففففف  بفففففٌ   -

 إخوت ؟

 9.77. 19 ا كبر
 41..4 27 ا وسط 2..21

 04.13 43 ا صغر

كٌففي مففً معامدففة والففدٌ   -

 مع ؟

 44.14 73 بدطي
 

01.3. 
 24.44 30 بقسوة

 34..7 41 بغٌر امتمام

مففا طبٌعففة الجففو ا سففري  -

 السائد داخل البٌت؟

 00.70 01 مادي
 71.74 0. متوتر 4.71.

 9.77. 19 عادي

مفففا مفففو تقفففدٌر  لدمسفففافة  -

 ة ؟بٌ  البٌت والمدرس

 74... 17 بعٌدة
 44.39 .2 متوسطة 79.49

 03.94 71 قرٌبة

مامً ا سبا  التً كانت  -

 وراء تخدٌ  ع  الدراسة؟

 99..4 011 ذاتٌة
 42 24 أسرٌة 91.94

 01.04 03 مدرسٌة
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كٌففففففففي مففففففففً طبٌعففففففففة  -

 أصدقاؤ ؟

 

نجبفففففففففففففففففاء 

 دراسٌا

0. 19.17 
 

47.77 

 

7 
 دالة عند

1.10=α 

 41.04 21 ٌ متوسط

 ...70 7. ضعفاء

 4..71 0. ال ٌدرسو 

 

مف خلؿ ما تطرقنا له مف عرض وشػرح وتحميػؿ لمجػداوؿ والبيانػات ودراسػة لمفػروؽ بػيف 
( حػػػوؿ العوامػػػؿ االجتماعيػػػة ومػػػد  ارتباط ػػػا مجتمػػػع الدراسػػػة االسػػػتجابات الخاصػػػة بػػػأفراد ) 

ل ا مع االستناد إلػى الدراسػات العمميػة بأن ػا احػد بظاهرة تسرب المدرسي والتي تأكدنا مف خل
االسباب التػيس تػؤدي إلػى ارتفػاع نسػب ال ػدر المدرسػي حيػث جػا ت االسػتجابات لممبحػوثيف 
تؤكد ذلؾ عمى العمـو لما أبرزته النسب التػي تعبػر عػف بػدائؿ االجابػات حيػث أنػه نجػد نسػبة 

اصبويف لعدـ التوافؽ اصسري او التفكػؾ معتبرة مف المتسربيف لـ يكف ل ـ فرصة االستقرار مع 
% في حيف نجد أف الترتيػب بػيف ا خػوة 38.69االسري الجزئي أو الكؿ وعادلت هذل النسبة 

وكثرة االنجاب تؤدي إلى فقداف التكيؼ اصسري في ظؿ ظروؼ غيػاب السػمطة اصبويػةب وكػؿ 
ـ كػػذلؾ واحتمػػاؿ انتقػػػاؿ هػػذا يػػؤثر عمػػى االسػػػتقرار النفسػػي الػػذي يتجمػػى فػػػي تواجػػد اصب واص

ال توفر لػه الجػو       الطفؿ مف أسر  إلى أخر  ال علقة له ب ا مف حيث التنشئة والتي قد
العاـ والمناسب لمواصػمة دراسػته فتكػوف النتيجػة الطبيعيػة لمغػادرة الصػؼ الدراسػي واالنحػراؼ 

 السموكي كوف المناخ اصسري غير صحي وغير آمف .
تقػع عمومػا عمػى االبػف اصكبػر  الظػاهرةب بيف االخوة نجد أف سمبية اما فيما يخص الترتي 

% وهػػػـ مػػػػف دفعػػػت ـ الظػػػروؼ االجتماعيػػػػة 58.33حسػػػب مػػػا توصػػػمت إليػػػػه الدراسػػػة بنسػػػبة 
القتحاـ سوؽ العمؿ والرجولة المبكرة الن ـ االكبر واالقػدر عمػى تحمػؿ المسػؤولية االجتماعيػة  

والديػػػة كػػذلؾ والتػػي تمثػػؿ البنػػػد الثالػػث مػػف بنػػػود هػػذا وحسػػب مػػا توصػػػمت اليػػه اف المعاممػػة ال
العوامػؿ االجتماعيػة كمػا هػػي موضػحة ل ػا اثػػر كبيػر عمػى قابميػة التمميػػذ عمػى الػتعمـ والدراسػػة 

تػؤدي وكنتيجػة بدي يػة الػى قمػة  صبنػائ ـواف عدـ االهتماـ مف طرؼ االوليا  بالحيػاة الدراسػية 
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 اجػابو أة حيث تصؿ نسبة المتسربيف الػذيف دراسيالفاعمية في التحصيؿ والتخمي عف المقاعد ال
 % .35.72% و 42.26لعدـ االهتماـ والقسوة في المعاممة الوالدية 

امػػا الجػػو االسػػري السػػائد داخػػؿ البيػػت تعتبػػر كػػذلؾ مػػف اهػػـ العوامػػؿ التػػي تمعػػب دور فػػي 
تنشػػػئة سػػػاليب الأتخمػػػي التمميػػػذ عػػػف الدراسػػػة وهػػػذا مػػػردل لمنظػػػرة الماديػػػة لمتعمػػػيـ مػػػف ج ػػػة و 

ضػػػنا لػػػه مػػػف خػػػلؿ تعر  وهػػػذا مػػػا أخػػػر االجتماعيػػػة والمخرجػػػات السػػػموكية االسػػػرية مػػػف ج ػػػة 
 .( 06) تحميؿ الجدوؿ رقـ

امػػا المسػػافة بػػيف المدرسػػة والبيػػت نجػػد ان ػػا تػػؤدي دوف شػػؾ حسػػب اسػػتجابات المبحػػوثيف 
ح الن ػػػـ يقطنػػػوف القػػػر  حيػػػث يعتبػػػر سػػػكاف االريػػػاؼ اكثػػػر عرضػػػة لمعوامػػػؿ المناخيػػػة كالريػػػا

      واالمطػػػػار فػػػػي ظػػػػؿ قمػػػػة المواصػػػػلت و المسػػػػالؾ ونقػػػػص الحػػػػافلت المدرسػػػػية ممػػػػا يجعػػػػػؿ 
مػػف التسػػرب المدرسػػي كحػػؿ مجػػدي لمػػتخمص مػػف هػػذل المعوقػػات خاصػػة اذا مػػا تعمػػؽ االمػػر 

 . با ناث
ف لمبنػػػد السػػػابع لمعوامػػػػؿ يثرهػػػا البػػػالغ فػػػي اسػػػتجابات المبحػػػوثامػػػا جماعػػػة الرفػػػاؽ تبػػػرز ا

المػػػؤثرات السػػػمبية خاصػػػة فػػػي تواجػػػد رفقػػػا  السػػػو  الف الصػػػاحب سػػػاحب  كأحػػػداالجتماعيػػػة 
% فػػي العينػػة المبحوثػػة لػػذلؾ 50وصػػحبة غيػػر المتمدرسػػيف والضػػعفا  دراسػػيا تفػػوؽ نسػػبت ـ 

ؿ يػػسػػي وذا مػػا تعرضػػنا لػػه مػػف خػػلؿ تحمنعتبػػرل احػػد اهػػـ العوامػػؿ التػػي ادت الػػى ال ػػدر المدر 
 .( 10الجدوؿ رقـ )

 تسرب التمميذ من المدرسة بالتكفل و إعالة األسرة    باطارت(يبين 14جدول رقم) 
العوامػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 

 وتساؤالت ا
 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿ ا جابة 

مػػػػػػػػػػػػػف يتكفػػػػػػػػػػػػػؿ بإعالػػػػػػػػػػػػػة  -
 أسرتؾ؟

 51.78 87 اصب

78.19 3 
 دالة عند

0.01=α 
 25.60 43 اصـ
 17.26 29 معا

 05.36 09 آخر
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 تسرب التمميذ من المدرسة بالتكفل و إعالة األسرة عالقة يوضد(  09شكؿ رقـ )

( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا 14يتضح مف خلؿ عرض النتائج المبينة في الجدوؿ رقػـ)     
    اسػػتجابات أفػػراد العينػػة حػػوؿ العوامػػؿ االقتصػػادية المػػؤثرة عمػػى ظػػاهرة التسػػرب المدرسػػي بػػيف

. 𝛼= 0.01(وذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو       ( مسػػػاوية لػػػػ)² ت قيمػػػة )كػػػاإذ جػػػا
مػف العينػة أجابػت بػأف المعيػؿ والمتكفػؿ باصسػرة  %51.78ومعنى هذل النتيجة أي اف نسػبة  

  %25.60نسبة التي أجابت أف المتكفػؿ بإعالػة اصسػرة هػي اصـ  الهو اصبب في حيف كانت 
لتػػػػي أجابػػػػت بػػػػأف المتكفػػػػؿ باصسػػػػرة همػػػػا اصب واصـ معػػػػا بمغػػػػت أمػػػػا نسػػػػبة الفئػػػػة المبحوثػػػػة ا

الػذيف أجػابوا بػأف هنػاؾ شػخص آخػر يعيػؿ   مجتمػع الدراسػةفي حػيف كانػت نسػبة  17.26%
يتكفػؿ  مجتمػع الدراسػة.إذ يتضح مف خلؿ الجدوؿ أف جػؿ  %5.36اصسرة غير اصب واصـ 

لوحػػػدهاب وقػػػد يكػػػوف هػػػذا عامػػػؿ أساسػػػي بإعالت ػػػا اصب لوحػػػدل وتمي ػػػا الفئػػػة التػػػي تعيم ػػػا اصـ 
متسػػبب فػػي التسػػرب أو فػػي عػػزوؼ التمميػػذ عػػف الدراسػػة خصوصػػا وأف متطمبػػات الدراسػػة فػػي 
السنوات اصخيرة أصبحت تتطمب تكاليؼ باهظة في ظؿ الغل  المعيشي الذي يميز مجتمعنا 

ال يكػػوف كافيػػا  الجزائػػري فػػي السػػنوات اصخيػػرة وبالتػػالي دخػػؿ اصب لوحػػدل أو اصـ لوحػػدها قػػد
أف معػػػدؿ مشػػػاركة اصطفػػػاؿ فػػػي النشػػػاط االقتصػػػادي فػػػي لتمبيػػػة متطمبػػػات كػػػؿ اصبنػػػا   هػػػذا و 

الريػػؼ أعمػػى بكثيػػر عنػػه فػػي الحضػػر وخاصػػة بػػيف ا نػػاثب بينمػػا يقػػؿ الفػػارؽ فػػي حالػػة عمػػؿ 
اصطفػػػاؿ خػػػارج نطػػػاؽ اصسػػػرة ممػػػا يعنػػػي أف الػػػوزف النسػػػبي لػػػنمط ا نتػػػاج الرعػػػوي والزراعػػػي 
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وهذا ما قد يدفع ـ إلى التسيب في الدراسػة ومػف ثػـ التسػرب حتػى دي يعد محددًا م مًا بوالتقمي
 يخفؼ أعبا  وتكاليؼ التعميـ المفروضة عمى الوالديف .

  بالدخل األسري (يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة15جدول رقم)
العوامفففففففففففففففل االقتصفففففففففففففففادٌة 

 وتساؤالتها

بففففففففففففدائل 

 اإلجابة 
 % ت

قٌمففففففففففة 

 ²كا
df داللةال 

مل كا  الدخل ا سري ٌكفً  -

لمتطدبففففففففففففففات احتٌاجاتفففففففففففففف  

 المدرسٌة؟

 47.44 71 نعم
27.09 

 
4 

 دالة عند

1.10=α 
 3.02. 14 ال

 01.42 77 أحٌانا

 
 
 
 
 
 
 
 

 تسرب التمميذ من المدرسة بالتكفل و إعالة األسرة    عالقة يوضد( 10شكل يوضد ) 
تجابات حوؿ السؤاؿ الثاني صثر الػدخؿ اصسػري فػي االس (15) يوضح الجدوؿ أعلل رقـ

( ²)كاتمبيػػة المتطمبػػات المدرسػػية بنلحػػظ اف هنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية إذ جػػا ت قيمػػة
حيػػػث يتضػػػح مػػػف ومنػػػه  𝛼= 0.01وذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو   (43.18مسػػػاوية لػػػػ)

ال يكفػػي لتمبيػػة متطمباتػػه أجابػػت بػػأف الػػدخؿ اصسػػري  مجتمػػع الدراسػػةخػػلؿ الجػػدوؿ أف أغمػػب 
فػػي حػػيف كػػاف نسػػبة الفئػػة المبحوثػػة التػػي تػػر  بػػأف  %57.14الدراسػػية وهػػذا مػػا مثمتػػه نسػػبة 

وهي النسبة التي كانت تقارب نسػبة  %23.22الدخؿ اصسري يكفي لتمبية متطمبات ا الدراسية 
بعػض اصحيػػاف  المبحػوثيف الػذيف يػروف أف الػدخؿ اصسػري يكفػي لتمبيػة متطمبات ػا الدراسػية فػي

23.21%

57.14%

19.64%

ن  

ال

ا  انا
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فػػي حػػيف نجػػد أف ممارسػػة العمػػؿ لتمبيػػة بعػػض المتطمبػػات لػػد  فئػػة  %19.64والتػػي بمغػػت 
المتسػػػربيف مدرسػػػيا مػػػف بػػػيف المػػػؤثرات التػػػي أظ ػػػرت اسػػػتجابات ذات داللػػػة إحصػػػائية حيػػػث 

و منػػه   𝛼= 0.05وذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو   (6.75( مسػػاوية لػػػ)²)كػػاجػػا ت قيمػػة 
لتمبيػة متطمبػات التمميػذ الدراسػية كػاف مػف العوامػؿ  اصسػريد  كفايػة الػدخؿ يمكننا القوؿ أف م

مػػف مجمػػوع العينػػة  168مػػف أصػػؿ  71المػػؤثرة عمػػى ميػػؿ التمميػػذ لمتسػػرب حيػػث أجػػابوا بػػنعـ 
وتعتبر هذل النسبة مرتفعة عمى اعتبار اف التمميذ يجد نفسه دوما في حاجة  %42.26ّبنسبة 

الكتػػػػب أو المراجػػػػع أو حتػػػػى تسػػػػديد تكػػػػاليؼ دروس الػػػػدعـ  إلػػػػى بعػػػػض اصدوات المدرسػػػػية أو
التربػػوي وبالتػػالي يػػنعكس هػػذا اصمػػر سػػمبا عمػػى تحصػػيمه الدراسػػي وقػػد يػػؤدي بػػه اصمػػر عمػػى 
المد  القريب او البعيد إلى التسػرب مػف المدرسػة والتوجػه إلػى ميػداف الشػغؿ لمسػاعدة اصسػرة 

مػػػف العينػػػة  %31.55نجػػػد أيضػػػا نسػػػبة بكػػػذلؾ  ماديػػػا وتػػػوفير متطمباتػػػه  الحياتيػػػة خصوصػػػا
يمارسػوف أحيانػا بعػػض اصعمػاؿ خاصػػة وأف منطقػة الدراسػػة معروفػة بحركيػػة النشػاط الزراعػػي 
والفلحي في ػا وبالتػالي فػإف فػرص العمػؿ متاحػة ومتػوفرة وهػذا مػا يحفػز التمميػذ عمػى التسػرب 

فػػي هػػذا السػػياؽ  والتوجػػه فػػي وقػػت مبكػػر الػػى ميػػداف العمػػؿ مػػع وجػػود تسػػاهؿ مػػف قبػػؿ ا بػػا 
خصػػػػوا أف كانػػػػت المسػػػػتويات التعميميػػػػة لموالػػػػديف متدنيػػػػة اصمػػػػر الػػػػذي يجعػػػػؿ اهتمػػػػاـ ا بػػػػا  
بمواصمة أبنائ ـ لمتعميـ ليس مف اصولويػات فػي ظػؿ تمقػي التمميػذ مػف التعمػيـ مػا يؤهمػه لمقػرا ة 

سػربا فقػط مت 44والكتابة فقط بفي حيف ال تتعد  نسبة الػذيف ال يزاولػوف اي عمػؿ مػف العينػة 
 و هذا ما يبرر أسباب سمبية أخر  قد تكوف ذات صبغة أخر  . %26.19أي ما يساوي 

 وخاصػة الطبقػات الفقيػرة والعاممػة اصسباب االقتصادية لظاهرة التسرب تشػمؿ المػدف أيضػًاب و
ف طبيعة النشاطات االقتصادية في المدينة كثيػرًا مػا تخمػؽ عرضػًا أو طمبػًا عمػى مػف ظػاهرة  واف

أخر  و هي عمالػة اصطفػاؿ. حيػث نجػد أف كثيػرًا مػف اصوالد فػي سػف التعمػيـ االبتػدائي  سمبية
يستخدموف فػي المق ػى ولػد  الباعػة المتجػوليف والحوانيػت بالنسػبة لمبنػيف. أمػا بالنسػبة لمبنػات 
ف ف يستخدمف لد  بعض اصسر الميسػورة. بػؿ وهجػرة   بعػض اصفػراد مػف منطقػة إلػى أخػر  
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ر بحثػػًا عػػف الػػرزؽ  يجػػاد ظػػروؼ معيشػػة أفضػػؿ تضػػطر التمميػػذ إلػػى تػػرؾ ومػػف بمػػد إلػػى آخػػ
 .1995المدرسة وااللتحاؽ بعائمته بوهذا ما بينه )بيني( في كتابه أبنائنا في خطر سنة 

 بممارسة التمميذ لمعمل . (يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة16جدول رقم)

العوامل االقتصادٌة 

 وتساؤالتها
 الداللة df ²قٌمة كا % ت بدائلال

مل كنت تدتجف  لممارسفة  -

عمففففففل لتدبٌففففففة متطدباتفففففف  

 المدرسٌة؟

 24.44 30 نعم
4.3. 4 

 دالة عند

1.10=α 
 ...70 7. ال

 44.01 22 أحٌانا

 
      

 
 
 
 

 بممارسة التمميذ لمعمل . تسرب التمميذ من المدرسة عالقة يوضد(  11شكؿ رقـ )
إلػػى ممارسػػة بعػػض اصعمػػاؿ لتمبيػػة متطمباتػػه المدرسػػية ويتبػػيف مػػف يوضػػح لجػػو  التمميػػذ     

خػػػلؿ هػػػذا الجػػػدوؿ أف غالبيػػػة الفئػػػة المبحوثػػػة أجابػػػت بأن ػػػا تتوجػػػه لممارسػػػة بعػػػض اصعمػػػاؿ 
الفئػػة المبحوثػػةب فػػي حػػيف كانػػت  %42.26بغػػرض تػػوفير بعػػض المػػاؿ وهػػذا مػػا مثمتػػه نسػػبة 

لػػػػى ممارسػػػػة  أي عمػػػػؿ  مػػػػف أجػػػػؿ تمبيػػػػة نسػػػػبة المبحػػػػوثيف الػػػػذي أجػػػػابوا بػػػػأن ـ ال يمجئػػػػوف إ
ب أما الذيف أجابوا بأن ـ يمجئوف إلى ممارسػة عمػؿ فػي بعػض    31.5متطمبات ـ المدرسية 

 . %26.19اصحياف 
مف خلؿ الجػدوؿ السػابؽ يمكننػا القػوؿ أف غالبيػة الفئػة المبحوثػة كانػت تمجػأ إلػى ممارسػة    

مػػف  % 68,45وهػػذا مػػا تمثػػؿ فػػي النسػػبة  بعػػض اصعمػػاؿ مػػف اجػػؿ تمبيػػة متطمبات ػػا الدراسػػية
المبحػػوثيف الػػذيف أجبػػرت ـ الظػػػروؼ االقتصػػادية صسػػرهـ إلػػى ممارسػػػة بعػػض اصعمػػاؿ خػػػارج 

42.26%

31.54%

26.19% ن  

ال

ا  انا
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أوقات الدراسة وفي العطؿ المدرسية مف أجؿ توفير بعػض المػاؿ الػذي مػف شػأنه أف يكفػؿ لػه 
ي واقعنػػػا المعػػػاش تسػػػديد متطمباتػػػه الدراسػػػية فػػػي أوقػػػات الدراسػػػةب ولعػػػؿ مػػػا نشػػػاهدل اليػػػـو فػػػ

خصوصػػا فػػي منطقػػة الدراسػػة التػػي تعػػرؼ بػػوفرة فػػرص العمػػؿ خصوصػػا فػػي المجػػاؿ الفلحػػي 
جعؿ مف التلميذ الذي تعودوا عمى العمؿ وربح الماؿ يعزفوف عف الدراسة وقد يؤدي توج  ـ 
إلػػػى العمػػػؿ فػػػي أوقػػػات العطػػػؿ فقػػػط بمػػػرور الػػػزمف إلػػػى التوجػػػه الن ػػػائي إلػػػى ميػػػداف الشػػػغؿ 

ع عػف الدراسػة بشػكؿ ن ػائي صف التمميػذ تعػود عمػى ربػح المػاؿ والقيػاـ بشػؤونه الماليػة واالنقطا
 .والمعيشية لوحدل دوف الحاجة إلى والديه فيحقؽ نوع مف االستقللية عف اصسرة

لهـم مصـاريف دراسـية  وجـود إخـوةب (يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسـة17جدول رقم)
 من نفس المصدر .

 الداللة df ²قٌمة كا % ت بدائل اإلجابة قتصادٌة وتساؤالتهاالعوامل اال

مفففففل لفففففدٌ  أخفففففوة ٌزاولفففففو   -
الدراسفففة ولهفففم مصفففارٌي مففف  

 نفس المصدر؟

 04..9 027 نعم

94.99 0 
 دالة عند
1.10=α 

 02.99 .4 ال

 1 

61 

ن  

ال

      
 

جود إخوة لهم مصاريف بو  تسرب التمميذ من المدرسة عالقة يوضد( 12شكؿ رقـ ) 
 دراسية من نفس المصدر .
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( أف أغمب العينة  كاف لػدي ـ إخػوة يزاولػوف الدراسػة ب حيػث 17مف خلؿ الجدوؿ رقـ ) 
يتكفػػؿ نفػػس المصػػدر بتػػوفير متطمبػػات هػػؤال  اصفػػرادب وهػػذا مػػف شػػأنه أف يكػػوف أحػػد العوائػػؽ 

وجػد فػروؽ دالػة إحصػائيا حيػث  إذ أنػه التي تحوؿ دوف مواصمة التمميػذ لتعميمػه فػي المدرسػةب
حيػػث  𝛼= 0.01وذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو   (82.88( مسػػاوية لػػػ)²)كػػاجػػا ت قيمػػة 

ب خاصػػػة واف %85.12أي مػػػا يعػػػادؿ نسػػػبة  168مػػػف مجمػػػوع  143بمغػػػت ا جابػػػات بػػػنعـ 
تكػاليؼ الدراسػة أصػػبحت كثيػرة فػػي ظػؿ ميػػؿ اصسػر السػوفيه إلػػى ا نجػاب وكثػػرة عػدد اصفػػراد 

صا واف نمط اصسرة الممتد مػازاؿ منتشػر بكثػرة فػي العديػد مػف منػاطؽ هػذل الواليػة وهػذا خصو 
مػػف شػػأنه اف يشػػكؿ عبئػػا كبيػػرا عمػػى المعيػػؿ والمتكفػػؿ باصسػػرة مػػع تػػدني الػػدخؿ وغػػل  الحيػػاة 
المعيشػػيةب كػػؿ هػػذل اصسػػباب قػػد تػػدفع بعػػض افػػراد اصسػػرة إلػػى التسػػرب مػػف المدرسػػة فػػي سػػف 

أعبا  المصاريؼ عمى الدراسة التي تتكفؿ ب ا اصسرة والتوجه بػدال مػف  مبكرة حتى يخفؼ مف
ذلػػؾ إلػػى ميػػداف العمػػؿ لمسػػاعدة اصسػػرة بالمػػاؿ ب فػػي حػػيف ال تتعػػد  نسػػبة االسػػتجابات بػػل 

.هذا قد يكوف سببه أف اصسرة السوفية تتميػز عمػى العمػـو بكثػرة ا نجػاب مػف ج ػة 14.88%
 طفاؿ في سف التمدرس في عينتناوقمة اصسر التي تتسع إلى عدة أ

 بتخصيص مصروف شهري له  (يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة18جدول رقم)
العوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 

 وتساؤالت ا
 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿ ا جابة

هػػػؿ يخصػػػص لػػػؾ والػػػديؾ  -
 مصروؼ خاص بؾ؟

 08.33 14 نعـ
61.54 2 

 دالة عند
0.01=α 57.74 97 ال 

 33.93 57 أحيانا
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1  

   

ن  

ال

   انا

 
 

 بتخصيص مصروف شهري له تسرب التمميذ من المدرسة عالقة يوضد( 13شكؿ رقـ ) 
االسػػػتجابات التػػػي تتمحػػػور حػػػوؿ اثػػػر العامػػػؿ االقتصػػػادي مػػػف ( 18يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ) 

ئيا فقد جػا ت قيمػة خلؿ  تخصيص الوالديف مصروؼ خاص باصبنا  فقد جا ت دالة إحصا
      ب ومنػػػػه يتضػػػػح  𝛼= 0.01(وذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  61.54( مسػػػػاوية لػػػػػ)²)كػػػػا

أف غالبية العينة  أجابت أن ا ال تتمقى أي مصروؼ يومي مػف قبػؿ الوالػديف وهػذا مثمتػه نسػبة 
مػف في حيف كانػت نسػبة الفئػة المبحوثػة التػي أجابػت بأن ػا تتمقػى مصػروفا يوميػا  % 57,74

.و يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ السػػػػابؽ أف اغمػػػب الفئػػػة المبحوثػػػة كانػػػت ال تتمقػػػػى  %8.33الوالػػػديف 
مصػػروف ا اليػػومي مػػف الوالػػديف وهػػذا راجػػع ربمػػا إلػػى  المسػػتو  االقتصػػادي الضػػعيؼ لموالػػديف 
ولألسرة الػذي ال يكفػي ربمػا فػي كثيػر مػف اصحيػاف حتػى لتسػديد المسػتمزمات اصساسػية لمحيػاة 

فػػؿ يسػػعى دومػػا لمبحػػث عػػف مصػػادر أخػػر  لتػػوفير هػػذل المصػػاريؼ خاصػػة مػػا ومػػف ثػػـ فالط
تعمػػؽ من ػػا بشػػؤوف الدراسػػة وقػػد يدفعػػه اصمػػر إلػػى البحػػث عػػف ممارسػػة عمػػؿ فػػي أيػػاـ العطػػؿ 
والفراغ لتػوفير بعػض المػاؿ وهػذا مػف شػأنه اف يػنعكس سػمبا عمػى نمػط تفكيػر الطفػؿ وقػد يقػؿ 

بػػػه اصمػػػر إلػػػى  الشػػػغؿ فػػػي سػػػف مبكػػػرة وقػػػد ينت ػػػي اهتمامػػػه بالدراسػػػة ويميػػػؿ أكثػػػر إلػػػى ميػػػداف
 .التسرب مف المدرسة
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 ( يبين ارتباط تسرب التمميذ بامتالك غرفة خاصة به داخل البيت 19جدول رقم)
العوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 

 وتساؤالت ا
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائؿ 

 ا جابة
 الداللة df ²قيمة كا % ت

هػػػػؿ لػػػػديؾ غرفػػػػة خاصػػػػة  -
 بؾ في البيت؟

 113.36 08.93 15 نعـ
 1 

 دالة عند
0.01=α 91.07 153 ال 

91.07%

8.93%

ن  

ال

 
 تسرب التمميذ بامتالك غرفة خاصة به داخل البيت عالقة يوضد( 14شكل رقم ) 

إف امتلؾ التمميذ غرفة خاصة بػه فػي البيػتب حيػث يتضػح  (16رقـ ) مف خلؿ الجدوؿ
مبحوثػػة أجابػػت بأن ػػا ال تمتمػػؾ غرفػػة مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف النسػػبة الغالبػػة مػػف الفئػػة ال

في حػيف كانػت نسػبة الػذيف أجػابوا بػأن ـ  %91.07خاصة ب ا في البيت وهذا ما مثمته نسبة 
.إذ أف الفئػة الغالبػة مػف المبحػوثيف ال يمتمكػوف %8.93يممكوف غرفة خاصػة ب ػـ فػي المنػزؿ 

ة وضػػػيؽ المنػػػزؿ غرفػػػة خاصػػػة ب ػػػـ فػػػي البيػػػت وهػػػذا ربمػػػا راجػػػع إلػػػى كثػػػرة عػػػدد أفػػػراد اصسػػػر 
خصوصػػا واف اصسػػرة السػػوفيه تميػػؿ فػػي العػػادة إلػػى كثػػرة ا نجػػابب هػػذا اصمػػر مػػف شػػأنه أف 
يؤثر سمبا عمى تحصيؿ اصبنا  دراسيا اذا لـ تتوفر له غرفة خاصة ليذاكر في ا دروسه ويقػـو 
بحػػػػؿ واجباتػػػػه المنزليػػػػة ويجػػػػد في ػػػػا راحتػػػػه بعيػػػػدا عػػػػف بقيػػػػة أفػػػػراد المنػػػػزؿ خاصػػػػة فػػػػي أوقػػػػات 

االمتحاناتب فتػوفر غرفػة خاصػة بالتمميػذ داخػؿ البيػت لػه اثػر ايجػابي عمػى تحصػيمه الدراسػي  
وهػػذا مػػف شػػأنه أف يحسػػف نتائجػػه المدرسػػية ويزيػػد حظوظػػه فػػي النجػػاح وبالمقابػػؿ تقػػؿ فػػرص 

 التسرب عندل.
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6 .6 %

48.21%

38.69%
ن  

ال

ا  انا

 في البيت تواجد ظروف الراحة بيبين ارتباط تسرب التمميذ ( 20جدول رقم)

 
 
 
 
 
 
 

 في البيت تواجد ظروف الراحة بارتباط تسرب التمميذ  يوضد( 15شكل رقم ) 
نجػػد أف االسػػتجابات حػػوؿ اثػػر ظػػروؼ الراحػػة فػػي التسػػرب  (20رقػػـ ) مػػف خػػلؿ الجػػدوؿ

بقيمػة  𝛼= 0.01المدرسي لمتلميذ جا ت مف خلؿ هذا الجػدوؿ دالػة إحصػائيا عنػد مسػتو  
( ومعنػػى هػػذل النتيجػػة  أف نسػػبة العينػػة بأن ػػا ال تتػػوفر ل ػػا ظػػروؼ 33.25( مسػػاوية لػػػ)²)كػػا

فػي  %48.21تساعدها عمى المذاكرة والدراسة وهذا ما مثمتػه النسػبة  الراحة داخؿ البيت التي
حػػػيف بمغػػػت نسػػػبة الػػػذيف أجػػػابوا بأحيانػػػا مػػػا تتػػػوفر ل ػػػـ ظػػػروؼ الراحػػػة لممػػػذاكرة داخػػػؿ البيػػػت 

ب أما الذيف أجػابوا بتػوفر ظػروؼ الراحػة داخػؿ البيػت التػي تسػاعدهـ عمػى المػذاكرة 38.69%
يتبػػػػيف مػػػػف خػػػػلؿ الجػػػػدوؿ أف الفئػػػػة الغالبػػػػة مػػػػف  ب%13.09واالهتمػػػػاـ بالدراسػػػػة فقػػػػد بمغػػػػت 

ة العوامل االقتصادٌ

 وتساؤالتها
 الداللة df ²قٌمة كا % ت بدائلال

مففففففل كانففففففت  ففففففروي  -

الراحففففففة داخففففففل البٌففففففت 

 تساعد  عدى

 

 

 

-  

 المذاكرة  -

 07.01 44 نعم

77.4. 4 
 عند دالة

1.10=α ال 

 

 

 

90 29.40 

 79.41 .4 احٌانا
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المبحػػوثيف ال تتػػوفر ل ػػـ ظػػروؼ الراحػػة داخػػؿ البيػػت التػػي تسػػاعدهـ عمػػى المػػذاكرة واالهتمػػاـ 
بالدراسػػة وهػػذا ربمػػا راجػػع إلػػى ضػػيؽ المنػػزؿ وعػػدـ تػػوفر غرفػػة خاصػػة لممػػذاكرة كمػػا تبػػيف مػػف 

ثػػػرة عػػػدد أفػػػراد اصسػػػرة وانتشػػػار مػػػردل إلػػػى ك اصمػػػرخػػػلؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽب أو قػػػد يكػػػوف هػػػذا 
الضوضا  والفوضى داخؿ البيت وعدـ توفر ظروؼ ال دو  والراحة التػي تسػاعد اصبنػا  عمػى 

الدراسػػػي وعمػػػى  اصبنػػػا المػػػذاكرة داخػػػؿ البيػػػتب وهػػػذا قػػػد يكػػػوف لػػػه أثػػػر سػػػمبي عمػػػى تحصػػػيؿ 
ع نتائجػه نجاح ـب اصمر الذي قد ينفر الطفؿ مف الدراسػة ومواصػمت ا خصوصػا فػي ظػؿ تراجػ

 الدراسية باستمرار وعدـ توفر ظروؼ الراحة والدراسة داخؿ البيت بشكؿ دائـ.
ف أسػػػباب التسػػػرب المدرسػػػي عديػػػدة و متشػػػعبة و متداخمػػػة بحيػػػث تتفاعػػػؿ مػػػع بعضػػػ ا هػػػذا و  اف

 البعض رغـ اختلؼ أسباب ا .
يوجػػػػد فػػػػروؽ بػػػػيف اسػػػػتجابات  الفرضــــية الثانيــــة:ب الخاصــــة تحميــــل ومناقشــــة النتــــائج3- 

 لمتسربيف دراسيا حوؿ العوامؿ االقتصادية المؤثرة عمى ظاهرة التسرب المدرسي.ا
الظـروف االقتصـادية  بالتسـرب  بارتباطيوضد نتائج الدراسة فيما يتعمق  (:21جدول رقم )

 . لمتمميذ المدرسي
العوامفففففففففففل االقتصفففففففففففادٌة 

 وتساؤالتها
 الداللة df ²قٌمة كا % ت االستجابات

 ت ؟م  ٌتكفل بإعالة أسر -

 0.39. 93 ا  

39.01 7 
 دالة عند

1.10=α 

 41..4 27 ا م

 03.44 41 معا

 74..1 11 آخر

مففل كففا  الففدخل ا سففري  -

ٌكفففً لمتطدبففات احتٌاجاتفف  

 المدرسٌة؟

 47.44 71 نعم

27.09 

4 

 دالة عند

1.10=α 
 3.02. 14 ال

 01.42 77 أحٌانا

مل كنفت تدتجف  لممارسفة  -

بٌفففففففة متطدباتففففففف  عمفففففففل لتد

 المدرسٌة؟

 24.44 30 نعم
 

4.3. 

 دالة عند

1.1.=α 
 ...70 7. ال

 44.01 22 أحٌانا
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مففل لففدٌ  أخففوة ٌزاولففو   -

الدراسة ولهم مصارٌي م  

 نفس المصدر؟

 04..9 027 نعم
94.99 0 

 دالة عند

1.10=α 
 02.99 .4 ال

مففل ٌخصففص لفف  والففدٌ   -

 مصروي خاص ب ؟

 19.77 02 نعم
40..2 4 

 دالة عند

1.10=α 
 3.32. 13 ال

 77.17 3. أحٌانا

مل لدٌ  غرفة خاصة ب   -

 فً البٌت؟

 19.17 .0 نعم
007.74 

 
0 

 دالة عند

1.10=α 10.13 0.7 ال 

مل كانت  فروي الراحفة  -

داخففل البٌففت تسففاعد  عدففى 

المففففففففففففذاكرة واالمتمففففففففففففام 

 بالدراسة؟

 07.01 44 نعم

77.4. 4 
 عند دالة

1.10=α 

 29.40 90 ال

 79.41 .4 أحٌانا

  
 مف خلؿ المؤشرات المصاغة لمعلقة القائمة بيف التسرب المدرسي والعوامؿ االقتصػادية

باعتبارهػػا عوامػػؿ ال مدرسػػية نجػػد اف هنػػاؾ توج ػػا عامػػا ومبػػررا فػػي اسػػتجابته ودالالتػػه ونسػػبه 
المبحػوثيف فػي تسػاؤالت بنودهػا السػبعة في تاييد تمؾ العلقة االرتباطيػةب حيػث كانػت اجابػات 

الممثمػػة لمجػػدوؿ والتػػي بػػدورها تػػدعـ مػػوقف ـ تجػػال مػػايجري فػػي واقػػع حيػػات ـ كحقيقػػة اجتماعيػػة 
واقتصادية معاشه ارهقت ـ وكانت الى حد بعيد ابرز اصسباب التي حالت دوف تكممة مشوارهـ 

اقمـ مػػع الوسػػط المدرسػػي الدراسػػي بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف قمػػة لمتحصػػيؿ وشػػرود ذهنػػي وصػػعوبة لمتػػ
 وغياب متكرر يكوف نتيجته الحتمية ترؾ المقاعد الدراسية .

حيػػث نجػػد اف كػػؿ الصػػعوبات االقتصػػادية التػػي تعػػاني من ػػا اسػػر المبحػػوثيف فػػي الرعايػػة 
التكفػػؿ ومسػػتو  الػػدخؿ وعلقتػػه بالمتطمبػػات  الدراسػػية وتمبيت ػػا فػػي ظػػؿ كثػػرة عػػدد افػػراد هػػذل 

يػػذ الػػى المجػػو  الػػى العمػػؿ المبكػػر لتمبيػػة المتطمبػػات التعميميػػة بػػؿ وسػػد االسػػر ممػػا يػػؤدي بالتمم
رمؽ العيش لعدـ وجود سند مادي ومصروؼ مدرسي يكفي لمنقػؿ والغػذا  وقمػة وسػائؿ الراحػة 
داخػػػػؿ البيػػػػت فػػػػي ظػػػػؿ الغػػػػل  المعيشػػػػي وارتفػػػػاع االسػػػػعار وارتقػػػػا  الكماليػػػػات لتحػػػػؿ محػػػػؿ 

 االسر بؿ وانعدام ـ احيانا . صربابضعيؼ الضروريات كؿ هذا يرهؽ الدخؿ االسري ال
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كؿ هذل الظروؼ تمعب الدور القوي في التخمي عف الدراسة لسػد المتغيػرات المعيشػية االخػر  
 .( 19-18-17-16-15-14وهذا ما تـ توضيحه بالتحميؿ لمجداوؿ السابقة )

 ب .بالمستوى الدراسي لأل يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة (22) جدول رقم
العوامل الثقافٌة 

 وتساؤالتها
 الداللة df ²قٌمة كا % ت بدائل ال

مفففففففا مفففففففو المسفففففففتو   -

 الدراسً لأل ؟

 23.14 31 ابتدائً

.4.42 

 

7 

 

 دالة عند

1.10=α 

 44.41 22 متوسط

 04.43 49 ثانوي

 01.00 03 جامعً

 

   

 1 

6  

6  

اب  ا ي

م وس 

 انو 

جام ي

 
 

 .مستوى الدراسي لألببال رب التمميذ من المدرسةتس عالقة يوضد( 16شكؿ رقـ )
اسػتجابات  وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف (الػذي يبػيف 22)يتضح مف خلؿ الجدوؿ رقػـ

إذ جػا ت قيمػة كػاؼ  أفراد العينة حوؿ العوامؿ الثقافيػة المػؤثرة عمػى ظػاهرة التسػرب المدرسػي
.وهذا بخصػوص 𝛼= 0.01و  (وذات داللة إحصائية عند مست     ( مساوية لػ)²مربع )كا

الػػػذي االسػػػتجابات الخاصػػػة بػػػأثر المسػػػتو   الثقػػػافي لػػػألب عمػػػى ظػػػاهرة التسػػػرب المدرسػػػي  ب
متسػػػػػربا مػػػػػف  79يكشػػػػؼ أف اكبػػػػػر نسػػػػػبة مػػػػف المتسػػػػػربيف مػػػػػف مجمػػػػوع العينػػػػػة و الػػػػػذي بمػػػػغ 

اي ـ نجدها عند مف أجابوا باف إبائ ـ ل ـ مستو  دراسي ابتػدائي  وهػذا مػا كشػفت 168اصؿ
باعتبػػػػارل  عػػػػامل مػػػػف عوامػػػػؿ التسػػػػرب واالنقطػػػػاع عػػػػف % 47.02يعػػػػادؿ مئويػػػػا نسػػػػبة عميػػػػه 
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الدراسػػة لػػد  اصطفػػاؿ. فػػالمحيط اصسػػري الفقيػػر تعميميػػا قػػد يخمػػؽ سػػياقا غيػػر ملئػػـ  لمواصػػمة 
اصطفػػػػاؿ الدراسػػػػة. كمػػػػا أف نظػػػػرة أوليػػػػا  اصمػػػػور لممدرسػػػػة عمػػػػى أن ػػػػا وسػػػػيمة فعالػػػػة لمصػػػػعود 

المنػػػاطؽ العشػػػوائية حيػػػث تنتشػػػر البطالػػػة وحيػػػث ال تضػػػمف االجتمػػػاعي قمػػػتب خصوصػػػا فػػػي 
الدراسة الجامعية بالضرورة إمكانيػة الحصػوؿ عمػى وظيفػة. وفػي هػذل المنػاطؽ المحرومػة مػف 
التنمية خاصػة الصػحراوية فػي ظػؿ قمػة والمرافػؽ و قمػة المواصػلت واالرتبػاط الشػديد بأسػباب 

 M-Fرفػػػض المدرسػػػةب كمػػػا يشػػػرح  المعػػػاش المباشػػػر و سػػػد الحاجيػػػات بإذ يمكػػػف أف يكػػػوف
Lang ب مرتبطا بػرفض شػعبي لمسياسػات االقتصػادية واالجتماعيػة الحكوميػة. غيػر انػه و فػي

مػػػػػػػف العينػػػػػػػة آبػػػػػػػاؤهـ ل ػػػػػػػـ مسػػػػػػػتو  دراسػػػػػػػي متوسػػػػػػػط  %26.20المقابػػػػػػػؿ  نجػػػػػػػد أف نسػػػػػػػبة 
مػػف العينػػة أبػػائ ـ ل ػػـ مسػػتو  دراسػػي ثػػانويب ومنػػه نلحػػظ عمػػى العمػػـو أنػػه كممػػا %16.67و

المسػػتو  الدراسػػي لآلبػػا  كممػػا قػػؿ و نقػػص التسػػرب المدرسػػي أمػػا مػػف آبػػاؤهـ جػػامعييف ارتفػػع 
حيػػث  %10.111أي مػػا يقػػدر مئويػػا ب  168فقػػط مػػف أصػػؿ العينػػة  17قػػدرت نسػػبت ـ ب 

 تعد اقؿ النسب مف العينة تسربا .
ومػف خػلؿ مػا سػبؽ شػرحه و تحميمػه يتبػيف أنػه كممػا كػاف  المسػتو  الدراسػي لػألب مرتفعػا 

ما قؿ التسرب المدرسي وذلؾ مف خلؿ تطبيؽ كؿ المخرجات السػموكي الػذي أوصػمته إلػى كم
 ذلؾ المستو  مف التعميـ .

 بالمستوى الدراسي لألم . يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة (23جدول رقم)
العوامؿ الثقافية  

 وتساؤالت ا
 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿال

ي مػا هػػو المسػتو  الدراسػػ -
 لألـ؟

 41.07 69 ابتدائي

37.48 
 
3 
 

 دالة عند
0.01=α 

 28.58 48 متوسط
 22.02 37 ثانوي

 08.33 14 جامعي
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 بالمستوى الدراسي لألم . تسرب التمميذ من المدرسةعالقة يوضد (  17شكل رقم )
ي تجيػب عػف مسػتو  لػلـ باعتبػارل احػد أهػـ أعلل االستجابات الت (23رقـ) يبيف الجدوؿ 

رورية فػػي بنػػا  شخصػػية الطفػػؿ و تعمقػػه بالدراسػػة والػػذي أجابػػت فيػػه ضػػالمحػػددات ال امػػة و ال
مف أصػؿ  69العينة بأعمى نسبة لصالح اصم ات التي ل ف مستو  ابتدائي حيث بمغ تكرارها 

لدراسػػي و مسػػتو  اصـ ولعػػؿ أهػػـ أوجػػه العلقػػة بػػيف التسػػرب ا %41.07أي مػػا يعػػادؿ  168
 تتضح فيما يمي :

كػوف اصم ػػات  الػذيف لػػـ يتعػػديف  الطػور االبتػػدائي لػيس ل ػػف اهتمػػاـ كبيػر لمسػػار أبنػػائ ـ 
الدراسػػػي صف قضػػػايا التعمػػػيـ و التربيػػػة مسػػػتبعدة عمػػػى مسػػػتو  الػػػوعي العػػػاـ ل ػػػذل الفئػػػة مػػػف 

 اصم ات و خاصة الماكثات في البيت الذيف ال يمثمف سمطة خارجية 
اسػػتغفاؿ اصبنػػا  صم ػػات ـ فػػي بعػػض أدا  بعػػض الواجبػػات المدرسػػية والغيػػاب السػػتغلؿ 

 ضعؼ المستو  الدراسي لألـ .
مػػػف مجمػػػوع  48أمػػا مػػػف أجػػابوا بػػػأف أم ػػات ـ ل ػػػف مسػػتو  دراسػػػي متوسػػط فبمػػػغ عػػددهـ 

حيث أبرزت  ا حصػائيات أف أبنػا  هػذل الفئػة اقػؿ  %28.57متسربا  أي نسبة  168اصمه 
ا مف اصولى السالفة الذكر يمي ذلؾ فئة مف هـ أم ات ـ ل ـ مستويات ثانوي و الذي يبمغ تسرب

 .متسربا 37عددهـ 
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حيػػث ترتفػػع عمومػػا وتػػدريجيا هػػذل النسػػبة مػػف حيػػث  %22.02و بنسػػبة مئويػػة قػػدرت ب 
اختلؼ المستويات التعميمية لألـ ولعؿ أبرز عامؿ هو أف كؿ هذل اصم ات المواتي هػف دوف 

أم ػػات لمتسػػربيف فػػي أطػػوار دنيػػا قػػد تعرضػػف لػػنفس الظػػروؼ التػػي قػػد تػػواترت إلػػى حػػد شػػؾ 
      تسػػػػرب  أبنػػػػائ ف مػػػػف الدراسػػػػة فػػػػي نفػػػػس اصطػػػػوار لتشػػػػابه القػػػػرائف المعيشػػػػية و تػػػػأثير التنشػػػػئة 

 و الوعي اصسري المحدود.
اقي أما المتسربيف الذيف ثبت أف صم ات ـ مستو  دراسي جػامعي نجػدهـ اقػؿ نسػبة بػيف بػ

فقػط و ذلػؾ راجػع تكفػؿ هػذل الفئػة مػف اصم ػات عمػى  %8.333المتسربيف وقػدرت نسػبت ـ ب
    اصقػػؿ بالمسػػاعدة فػػػي الػػتعمـ و المػػذاكرة و الواجبػػػات و الحػػرص عمػػى عػػػدـ الغيػػاب و التػػػأخر 

 و الوعي بالقضايا التربوية 
 و التعميمية مف خلؿ الزيارات و المرافقة و المتابعة .

يا أف مستو  اصـ التعميمي كمتغير اسػري تربػوي لػه اثػر بػالغ فػي التسػرب ومنه يتضح جم
  .درسي لألبنا الم

 بالزيارات األبوية و متابعة النتائج . (يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة24جدول رقم)

العوامؿ الثػػػػػػػػػػقافية  
 وتساؤالت ا

 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿال

زوراف هػػػػؿ كػػػػاف والػػػػديؾ يػػػػ -
المدرسػػػػػػػػػػة صجػػػػػػػػػػؿ متابعػػػػػػػػػػة 

 نتائجؾ الدراسية؟

 11.32 19 نعـ
 

50.25 
2 

 دالة عند
0.01=α 55.90 94 ال 

 32.78 55 أحيانا
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 بالزيارات األبوية و متابعة النتائج  تسرب التمميذ من المدرسة عالقة ( يوضد 18شكل رقم )

أفػراد عينتنػا حػوؿ اثػر زيػارة الوالػديف   اسػتجابات (24رقػـ ) الجدوؿ يتضح مف خلؿ هذا
لممدرسػػة  لممتابعػػة لمنتػػائج المدرسػػية لمتمميػػذ فػػي التسػػرب المدرسػػي حيػػث جػػا ت االسػػتجابات 

( ب 50.25) ²( مسػػاوية لػػػقيمة  كػػا²بقيمػػة )كػػا 𝛼= 0.01مسػػتو  ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد  
أي أف أبػػػػائ ـ ال يػػػػزوروف  -ال-لعينػػػػة اجػػػػابوا بمػػػػف مجمػػػػؿ أفػػػػراد ا %55.90أف أكثػػػػر مػػػػف 

المدرسة إطلقا خلؿ مسارهـ التعميمي حتى و لو تـ اسػتدعا هـ مػف طػرؼ ا دارة المدرسػية 
وربما يرجع ذلؾ السػتقالة الوالػديف وتخمػي ـ عػف أهػـ اصدوار التربويػة ذلػؾ صف الرقابػة الوالديػة 

يف مػف خػلؿ مػوروث ـ الثقػافي و تحصػيم ـ العممػي مف أهػـ العوامػؿ الثقافيػة التػي يتبنػال الوالػد
  ومسػػتو  الػػوعي االجتمػػاعي  لػػدي ـ وأهميػػة التعمػػيـ عنػػدهـ بومػػا مػػف شػػؾ أف المسػػتو  الثقػػافي 
والتعميمي أي ا جابات عف اصسئمة السابقة مف أهـ العوامػؿ المػؤثرة فػي التخمػي عػف المتابعػة 

تو  التعميمػػػػي لموالػػػػديف كممػػػػا قػػػػؿ االهتمػػػػاـ الوالديػػػػة لمزيػػػػارات المدرسػػػػية حيػػػػث كممػػػػا قػػػػؿ المسػػػػ
والمتابعػػػة لنتػػػائج اصبنػػػا  و لعػػػؿ هنػػػاؾ أسػػػباب أخػػػر  كبعػػػد مكػػػاف العمػػػؿ لموالػػػديف و ضػػػعؼ 
    المسػػػتو  المعيشػػػي و السػػػعي ورا  المتطمبػػػات اصسػػػرية ب بػػػؿ و الخلفػػػات اصسػػػرية و التفكػػػؾ

       لػػػدور اصبػػػوي فػػػي المتابعػػػة والوفػػػاة كػػػذلؾ تعتبػػػر مػػػف أهػػػـ العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي التخمػػػي عػػػف ا
 و لزيارات المتكررة لممدرسة .
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حيانػػا والتػػي تػػدؿ عمػػى التذبػػذب فػػي الزيػػارات الوالديػػة لممدرسػػة افػػي حػػيف نجػػد ا جابػػات ب
و التػػي تػػرتبط عػػادة بقمػػة المتابعػػة لمتحصػػيؿ والنتػػائج بػػؿ  %32.78يػػة ئو فجػػا ت بالنسػػبة الم

قدمػػة لمتلميػػذ الػػذيف اعتػػادوا التغيػػب أو العنػػؼ عمومػػا تػػرتبط بالتغيػػب والسػػموؾ وا نػػذارات الم
 لحتمية الزيارة أحيانا .

تعػد هػذل النسػبة  168متسربا مف مجمػوع 19أي  %11.32أما ا جابات بنعـ فمـ تتعد 
قميمة مقارنة بالنسب السالفة الذكر والذيف دوف شؾ قد وقعوا في شراؾ سػمبي أخػر يحػوؿ دوف 

 .ديمومة و المثابرة في اصدا  المدرسي و التعميمي التمكف مف المحافظة عمى ال
و منه و بنا ا عمى النتائج المذكورة أعلل نستنتج اف عدـ الزيارة الوالديػة لممؤسسػة التربويػة   

التػػػي يػػػزاوؿ أبن مػػػا في ػػػا دراسػػػته مػػػف أهػػػـ المػػػؤثرات فػػػي تسػػػربه إذا مػػػا قمػػػت نسػػػبت ا و العكػػػس 
 صحيح .

 بأنواع التشجيع المادي ب التمميذ من المدرسةيبين ارتباط تسر  (25جدول رقم)
 و المعنوي . 

 الداللة df ²قٌمة كا % ت بدائلال العوامل الثقافٌة وتساؤالتها

كٌففففففي كانففففففت تشففففففجع   -

 ا سرة عند نجاح ؟

 02.49 42 مادٌا

71.74 4 
 دالة عند

1.10=α 
 1..73 47 معنوٌا

 29.44 90 ال شًء

6  

   

   

ما  ا

م نو ا

ال شي 

 
 بأنواع التشجيع . تسرب التمميذ من المدرسة عالقة يوضد(  19شكؿ رقـ )
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الػذي اسػتجابات حػوؿ أثػر التشػجيع المػادي والمعنػوي  (25)مف خلؿ الجدوؿ اعلل رقػـ  
( حيػػث أجابػػت نسػػبة 33.25( مسػػاوية لػػ)²)كػػالمتلميػذ قبػػؿ تسػػرب ـ ف ػي دالػػة إحصػػائيا بقيمػة 

با جابػة أن ػـ يمقػوا أي تشػجيع ال مػادي  168مف مجمػوع  81من ـ أي ما يعادؿ  48.22%
إف غيػاب معنوي وتعد هذل النسبة حرية بال در التربوي و التخمػي عػف مقاعػد الدراسػة إذ  و ال

  التشػجيع مػف أحػد حاجػػات الطفػؿ النفسػية مثػػؿ حاجتػه إلػى اصمػػف و النجػاح والحػب و التقػػدير 
صف هػػػػذل ب لمحيػػػػاة اللسػػػػوية و المضػػػػطربة و الحاجػػػػة إلػػػػى المعرفػػػػة و الحريػػػػة يجعمػػػػه عرضػػػػة

الػػػدوافع موروثػػػة فػػػي ا نسػػػاف و نحتػػػاج إلػػػى إشػػػباع حتػػػى تحقػػػؽ لػػػه التػػػوازف النفسػػػي و الحيػػػاة 
بينمػػا ال نمػػتمس الف ػػـ ل ػػذل العوامػػؿ عمػػى مسػػتولى أوليػػا  و أبػػا  هػػذل الفئػػة  السػػوية السػػميمةب

ؼ المسػػػتو  التعميمػػػي و لعػػػؿ مرجعيػػػة ضػػػعؼ الف ػػػـ الحتياجػػػات الطفػػػؿ إلػػػى ضػػػع المتسػػػربة
كانػػت تشػػجيعات ـ معنويػػة فقػػط قػػد ال  %37.50الوالػػدي فػػي أغمػػب اصحيػػاف كمػػا نجػػد نسػػبة 

حيث يمعب الوالداف دورا محوريػا  تصؿ إلى إشباع بعض الحاجيات الخاصة بالطفؿ و ترفي ه
اف ويعممػاف النظػاـ عبػر آليػات في نمو الطفؿ وتطور شخصيته بإذ يفتػرض أن مػا ي بػاف الحنػ

اب والعقػػاب بويشػػجعاف بعػػض السػػمات المتميػػزة كمػػا يتكمفػػاف بالمتابعػػة والرعايػػة الػػدائمتيف و لثػػا
 ..لممسار الدراسي لمتمميذ مف جميع النواحي :دراسيا باقتصاديا باجتماعيا

لكف قد تتدخؿ عوامؿ أخر  تؤدي إلى إهماله وعدـ مراقبته ومواكبة الدراسة كاصميػة وكثػرة 
لمشػػاكؿ الحياتيػػة المتنوعػػة لضػػماف لقمػػة العػػيش .وهػػذا مػػا قػػد يعػػد بدايػػة اصشػػغاؿ واالنشػػغاؿ با

مؤشػػر عمػػى عػػدـ مواصػػمة التمميػػذ لدراسػػته بالجديػػة المطموبػػة مػػاداـ أف المج ػػودات التػػي تبػػذؿ 
داخؿ المدرسة تحتاج لمدعـ والتقوية في المنزؿ .بػؿ قػد يػزداد اصمػر فداحػة إذا اقتػرف ا همػاؿ 

ف كنتيجػػػة صسػػػباب ماديػػػة اقتصػػػادية سػػػبؽ و إف تطرقنػػػا بشػػػرح ا و هػػػذا قػػػد يكػػػو  فػػػي المنػػػزؿ 
بصػػف ا كمتغيػػر دخيػػؿ يفػػرض نفسػػه فػػي العوامػػؿ اصخػػر  ب فػػي حػػيف جػػا ت نسػػبة مػػف يتمقػػوف 

 وهػػذل نسػػبة قميمػػة يػػتـ دعم ػػا عنػػد النجػػاح بالمعػػب فقػػط  %14.28الػػدعـ المػػادي عنػػد نجػػاح ـ 
يؿ ب ناهيػؾ عػف المعػب التربويػة  التػي و التي عادة مػا تكػوف مػف أسػباب قمػة التركيػز والتحصػ

 تدعـ التمميذ في الجانب التربوي و التعميمي .
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 بعدم توفر مكتبة منزلية رتباط تسرب التمميذ من المدرسة(يبين ا26جدول رقم)

  

   

ن  

ال

 
 بعدم توفر مكتبة منزلية تسرب التمميذ من المدرسة عالقة ( يوضد 20شكل رقم )

وفػػػي إطػػػار التعػػػرؼ عمػػػى العينػػػة مػػػف حيػػػث تواجػػػد مكتبػػػة ( 26مػػػف خػػػلؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ )
لثقافيػػة  الدالػػة عمػػى االهتمػػاـ التعميمػػي و الثقػػافي لألسػػرة بالبيػػت باعتبارهػػا إحػػد  المحػػددات ا

حيث نجد فػروؽ دالػة إحصػائيا جػا ت بػيف اسػتجابات العينػة حػوؿ أثػر تػوفر المكتبػة المنزليػة 
( دالػػة عنػػد القيمػػة 123.43( مسػػاوية لػػػ)²)كػػافػػي التسػػرب المدرسػػي لمتلميػػذ بإذ جػػا ت قيمػػة 

أفػراد العينػة أجابػت بػل أي  بعػدـ وجػود مكتبػة وهػذا يعنػي أف أغمبيػة  01بدرجة حرية  0.01
متسػػػربا  مػػػف مجمػػػوع  156وهػػػذا مػػػا يعػػػادؿ  %92.86منزليػػػة ببيػػػوت ـ إذ بمغػػػت هػػػذل النسػػػبة 

متسربا ب وهذا دوف شؾ يعكس احتشاـ نسب المطالعة و الػتعمـ و التثقػؼ عمػى مسػتو    168
الهتمػػاـ ب ػػذا المسػػتو  مػػف الوالػػديف خصوصػػا و بقيػػة أفػػراد هػػذل اصسػػرة وهػػذا مػػردل إلػػى قمػػة ا

ثػػانوي فػي دوؿ العػػالـ الثالػث والجزائػػر عمومػا و المجتمػػع الصػػحراوي   الثقافػة  و اعتبػػارل شػي
و الػذي  و اعتمادل عمى أساليب أخر  في التعمـ الخارج عف نطاؽ المدرسة خصوصا لبداوته

وسػعي  ينحصر عمى التعميـ المسجدي فقط هذا مف ج ة وكذلؾ ضعؼ المسػتو  االقتصػادي

 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿ ا جابة العوامؿ الثقافية  وتساؤالت ا

هػػػػػػؿ يتػػػػػػوفر بيػػػػػػتكـ عمػػػػػػى  -
 مكتبة منزلية؟

 123.43 07.14 12 نعـ
 

1 
 دالة عند

0.01=α 92.86 156 ال 
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اصسرة بما أوتيت مف قوة لتغطية المتطمبات الضرورية لمعيش يحوؿ دوف شؾ في التفكير فػي 
فػػي كتابػػه  2001محمػػد سػػيد سػػنة رفػػع المسػػتو  الثقػػافي و الترفي ػػي وكػػذلؾ نػػورد مػػا جػػا  بػػه 

 إف هنػػاؾ بعػػض المنػػاطؽ لػػـ تصػػم ا  حػػوؿ المنػػاخ الثقػػافي فػػي    أطفػػاؿ فػػي ظػػروؼ صػػعبة 
ية بعػػد بصػػورة كافيػػةب صسػػباب مختمفػػة ومػػف بين ػػا بعػػدها عػػف المػػدف وصػػعوبة الروافػػد الحضػػار 

الوصوؿ إلي ا وانخفاض مستواهاب مما أد  إلى أف تعيش في جو ثقافي مختمػؼ ومتػدني وقػد 
 1أد  ذلؾ عمى اتخاذ مواقؼ سمبية مف التعميـ عند أهالي هذل المناطؽ  

لثقػػافي لػػد  اصميػػيفب وضػػعؼ إدراك ػػـ فالمسػػتو  التعميمػػي الضػػعيؼ لآلبػػا  وقصػػور الػػوعي ا
لمنػػافع التعمػػيـب قػػد يػػودي بػػأوالدهـ عمػػى تػػرؾ المدرسػػة قبػػؿ إتمػػاـ المرحمػػة أو عػػدـ دفػػع أبنػػائ ـ 

 لمدخوؿ إلى المدرسة أصًل.
مع العمـ أف تقدـ الوسائؿ التكنولوجيػة الحديثػة و تػوفر اصنترنػات و اصقػراص المضػغوطة 

المجػػػلت و التمتػػػع ب ػػػا كثقافػػػة عاليػػػة فػػػي الػػػتعمـ و حػػػب  قمػػػؿ كثيػػػرا مػػػف االهتمػػػاـ بالكتػػػب و
متسػربا فقػط  12االطلع ب في حيف ال تتعد  نسبة مف أجابوا بنعـ أي مف ل ػـ مكتبػة منزليػة

وهذل نسبة قميمة جدا حيث  تحتوي هذل المكتبػة عمػي بعػض الكتػب التػي   %07.14أي نسبة
ت الطػػػبخ والتػػػي ال يسػػػتفيد من ػػػا مردهػػػا إلػػػى المسػػػار التعميمػػػي اصبػػػوي عمومػػػا وبعػػػض مجػػػل

التلميذ بدورل  في غالبية اصحياف وال تتحيف باقتنػا  أي كتػب تتماشػى و المسػتويات التعميميػة 
لألبنػػا  الػػذيف يزاولػػوف الدراسػػة عػػدا الكتػػاب المدرسػػي .وب ػػذا نسػػتنتج عػػدـ وجػػود مكتبػػة منزليػػة 

ميمػي و ثقافػة المطالعػة و حػب لد  أفػراد هػذل العينػة مػف المػؤثرات عمػى ضػعؼ المسػتو  التع
 الػػتعمـ و االسػػتئناس لمكتػػب و المجػػلت و المراجػػع يقمػػؿ التعمػػؽ بالوسػػط التعميمػػي و المدرسػػي 

 و بالتالي يودي إلى التسرب المدرسي .
 
 

                                                 
 150ص 2001ب1دار الوفا  لمطباعة والنشرب ط بفي ظروؼ صعبةب ا سكندرية ؿسيد. أطفا: ف ميب محمد 1
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 بتوفر شبكة االنترنيت يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة (27جدول رقم)

 

1 

 1 

ن  

ال

 
 بتوفر شبكة االنترنيت   تسرب التمميذ من المدرسة عالقة ( يوضد21شكل رقم ) 

بخصػػػوص االسػػػتجابات حػػػوؿ أثػػػر عػػػدـ وجػػػود  شػػػبكة ( 27يبػػػيف الجػػػدوؿ ) فػػػي مػػػا يمػػػي
اصنترنات لد  أسر العينة باعتبارل كعامؿ مدعـ لمتحصيؿ و التعمـ و التثقؼ وانعدامه كمػؤثر 
مػػػف مػػػؤثرات  التػػػي تػػػودي إلػػػى التسػػػرب المدرسػػػي فقػػػد جػػػا  ذات فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا بحيػػػث 

وهػذا مػا يػدا  01بدرجػة حريػة  0.01( دالة عند القيمة 133.93( مساوية لػ)²)كاجا ت قيمة 
عمػػػى أف أغمبيػػػة أفػػػراد العينػػػة ال يممكػػػوف خدمػػػة اصنترنػػػات فػػػي بيػػػوت ـ أثنػػػا  مػػػزاولت ـ لمدراسػػػة 

ومرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى قمػػػة هػػػذل الخدمػػػة المتمثمػػػة فػػػي شػػػبكة  %94.64وبمغػػػت هػػػذل النسػػػبة مئويػػػا 
فػػي القػػر  و المػػد  اصنترنػػات فػػي السػػنوات الماضػػية عمومػػا فػػي البيػػوت الجزائريػػة والصػػحراوية

       اشػػػػر عمػػػػى وجػػػػه الخصػػػػوص واقتصػػػػارها عمػػػػى ا دارات وبعػػػػض الفضػػػػا ات الخاصػػػػة التػػػػي 
ال تستعمم ا اصسر الضعيفة الدخؿ لغل  أج زت ا مف ج ة كعامؿ اقتصادي متحكـ فػي عػدـ 
اقتنا هػػا و عامػػؿ أهػػـ منػػه هػػو عػػدـ وجػػود المنػػاخ الثقػػافي السػػامح باسػػتعماؿ هػػذل التقنيػػة فػػي 

العوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 وتساؤالت ا

 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿ ا جابة

هػػػػػؿ كػػػػػاف يتػػػػػوفر بيػػػػػتكـ  -
عمػػػػػػػػػػػػػى خدمػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػبكة 

 نت؟اصنتر 

 05.36 09 نعـ
133.93 1 

 دالة عند
0.01=α 94.64 159 ال 
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تعمـ والمطالعػػة وتوسػػيع دائػػرة المعرفػػة لألسػػرة ب بػػؿ و اعتبارهػػا معػػوؿ هػػدـ لمنظػػر إلي ػػا  مػػف الػػ
حػػػدل السػػػمبي فقػػػط ب هػػػذل النظػػػرة دوف شػػػؾ تحػػػوؿ دوف التطػػػور التعميمػػػي و الثقػػػافي ومواكبػػػة 
العصػػػر وبالتػػػالي قمػػػة االهتمػػػاـ وقصػػػور النظػػػر لمتعمػػػيـ عمومػػػا ممػػػا يتسػػػبب فػػػي التخمػػػي عػػػف 

ف ارتبطػػت بالػػدعـ المعنػػوي الدراسػػة لعػػدـ مسػػاي رة التلميػػذ المسػػتعمميف ل ػػذل الخدمػػة خاصػػة واف
لألسرة في اقتنا  أج زة الكمبيوتر ممػا يقمػؿ مػف أهميػة الدراسػة عنػد التمميػذ ب هػذا ونجػد نسػبة 

كانت توجد عمى مستو بيوت ـ هذل الخدمة لكن ا غير المستعممة إال فػي  %05.36ال تتعد  
ورة عمػػػى الكبػػػار مػػػف اصوليػػػا  وال يسػػػتفيدوا من ػػػا إال فػػػي تنزيػػػؿ الحػػػاالت الضػػػرورية  و مقصػػػ

المعب و برامج الترفيه ب مما يفقد هذل الخدمة دورهػا التثقيفػي و التعميمػي المنػوط ب ػا فػي ظػؿ 
و تػػػواتر المعمومػػػة و البػػػرامج التعميميػػػة و المكتبػػػات ا لكترونيػػػة   التطػػور المعمومػػػاتي السػػػريع 

ة لػػذلؾ دوف شػػؾ وحسػػب مػػا أبرزتػػه نسػػب المتسػػربيف يتبػػيف أف لعػػدـ  الغنيػػة بالمعمومػػة المتجػػدد
 .ثر عمى التسرب المدرسي لمتلميذتواجد هذل  الخدمة ا

 

 بالمساعدة التعميمية داخل البيت  يبين ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة (28جدول رقم)
 

 الداللة df ²قٌمة كا % ت بدائل ال العوامل الثقافٌة  وتساؤالتها

  كفففففا  ٌسفففففاعد  عدفففففى مففففف -

 المذاكرة فً البٌت؟

 .01.1 74 ا  

71.90 7 
 دالة عند

1.10=α 

 42..2 34 ا م

 44.44 79 ا خوة

 07.11 44 آخر
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ا  

ا  
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آخر

 
 بالبيتبالمساعدة التعميمية  تسرب التمميذ من المدرسة عالقة ( يوضد 22شكل رقم )

سػػتجابات حػػوؿ أثػػر قمػػة و عػػدـ  المسػػاعدة فػػي المػػذاكرة  مػػف طػػرؼ وفػػي إطػػار معرفػػة اال
التػػػي  (28الموضػػحة فػػػي الجػػدوؿ أعػػػلل رقػػـ ) و اصخػػوة فػػػي التسػػرب المدرسػػػي   اصب واصـ

( دالػة 39.81( مسػاوية لػػ)²)كػاو دالػة إحصػائيا حيػث كانػت قيمػة   جا ت بدورها ذات فػروؽ
ات بة تقػارب نصػؼ العينػة تسػاعدهـ اصم ػ.إذ نجد أف نس 03بدرجة حرية  0.01عند القيمة 

وهػػػذا منطقػػػي جػػػدا حيػػػث تسػػػعى جػػػؿ اصم ػػػات فػػػي مسػػػاعدة الطفػػػؿ عمػػػى  %45.24وتقػػػدرب
ترتيػػػب أدواتػػػػه ووضػػػػع ا فػػػػي المكػػػػاف المناسػػػػب وصػػػيانت ا مػػػػف ج ػػػػة و مسػػػػاعدته فػػػػي بعػػػػض 
الواجبات وهذا ربما كوف اصسر التي تعاني مػف تػدهور مػادي وضػعؼ فػي المسػتو  التعميمػي 

د حين ا اصـ تسعى إلى محاولة تغييػر الوضػع المعػاش فػي تعميػؽ ا مػاؿ عمػى ذريت ػا رغػـ تج
تحريض ـ عمى العمؿ لسد بعػض الثغػرات وقػد يرجػع سػبب المسػاعدة مػف طػرؼ اصـ إلػى قمػة 
اصخػػػوة الكبػػػار عػػػدـ وجػػػود اصب أو كونػػػه يػػػزاوؿ عممػػػه فػػػي واليػػػة أخػػػر  بأمػػػا عػػػدد اسػػػتجابات 

وهػػذل  %22.62فقػػط أي نسػػبة  38مػػف  يسػػاعدهـ اصخػػوة فقػػد بمغػػت العينػػة التػػي أجابػػت بػػأف 
نسػػبة مقاربػػة لمػػدور اصبػػوي فػػي المسػػاعدة عمػػى المػػذاكرة وهػػذا يرجػػع بػػدول أمػػا إلػػى عػػدـ وجػػود 
اصخػوة أصػل أو كػػون ـ أصػغر مػػف المتسػرب سػنا أو عػػدـ وعػي ـ هػػـ و اصب  لمػدور اصسػػري 

اصسرة بؿ و وقمة الوعي صهمية التعميـ و ربما  المنوط ب ـ والتفكير الجماعي في مصير أفراد
ضعؼ المستو  التعميمي و الثقافي لموالديف و اصخوة مف أهـ اصسباب التي تجعم ػـ يغضػوف 
النظر عف الواجبات المنزلية ومتابعػة المقػرر الدراسػي ب كػذلؾ مػف أهػـ اصسػباب حجػـ اصسػرة 
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الجميع دورهـ التثقيفي و التعميمي مما قد يػودي الكبير التي تتميز به اصسرة السوفيه أيف يفقد 
إلػػى أطػػراؼ أخػػر  خاصػػػة و أف كػػاف اصب و اصـ مطمقػػيف أو أحػػػدهـ متػػوفي أو كمي مػػا فػػػي 

اعتبار هػذل اصدوار ثانويػة و محتشػمة بػيف  %13.09مساعدته وبمغت هذل النسبة في عينتنا 
التحصيمية لمتمميذ وهذا  يقمؿ تقيدل  الحيف و اصخر مما يقمؿ لمتكفؿ والمساعدة في  رفع القدرة

بػػأدا  الواجبػػات مػػف ج ػػة و الحضػػور الػػذهني والتحصػػيمي و كثػػرة الغيػػاب مػػف ج ػػة ثانيػػة ممػػا 
 يودي إلى تسربه . 

 بالحوار األسري بالبيت (يبين مدى ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة29جدول رقم)

 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿ ال العوامؿ الثقافية  وتساؤالت ا

هػػػػؿ والػػػػديؾ يمنحػػػػاؾ الفرصػػػػػة  -
لمحػػػػوار والنقػػػػاش حػػػػوؿ القضػػػػايا 
التػػػػػػػػي تتعمػػػػػػػػؽ بالدراسػػػػػػػػة داخػػػػػػػػؿ 

 البيت؟

 24.40 41 نعـ

06.11 2 
 دالة عند

0.05=α 
 36.90 62 ال

 38.70 65 أحيانا

   

   

   

ن  

ال

   انا

 
 الحوار األسري بالبيتب التمميذ من المدرسة نسبة أثر عالقة ( يوضد 23شكل رقم )

تعػريج الباحػث عمػى  مناقشػة و معرفػة االسػتجابات حػوؿ   (29) يبيف الجدوؿ اعػلل رقػـ
أثر الحوار اصسري و إعطا  الفرصػة لمطفػؿ فػي مناقشػة بعػض القضػايا التػي تتعمػؽ بالدراسػة 

( مسػػاوية ²)كػػاعمػػى التسػػرب المدرسػػي بفقػػد جػػا ت فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بحيػػث جػػا ت قيمػػة  
   وهػػذا  باعتبػػار أف الحػػوار اصسػػري حػػوؿ قضػػايا مدرسػػية  0.05( دالػػة عنػػد القيمػػة 06.11)لػػػ
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و تعميمية و تثقيفية مف خصػائص اصسػر الواعيػة بأهميػة التربيػة و التػي تممػؾ مػوروث ثقػافي 
  تحاوؿ نقمه في أطرل اصسػرية حيػث جػا ت نسػبة مػف تمػنح ـ أسػرهـ هػذل الفرصػة مػف النقػاش

وهذل النسػبة محتشػمة و قميمػة فػي عينتنػا ومرجػع ذلػؾ دوف شػؾ  %24.40بو الحوار مقدرة 
إلػػػػى ضػػػػعؼ المسػػػػتو  التعميمػػػػي والثقػػػػافي لألبػػػػويف خاصػػػػة و اصسػػػػرة عمومػػػػا و نظػػػػرت ـ إلػػػػى 
القضػػػايا المدرسػػػية عمػػػى أن ػػػا قضػػػايا هامشػػػية بػػػالتفكير و المناقشػػػة فيمػػػا سػػػواها مػػػف القضػػػايا 

ش و جمػع الثػروة أهػـ مػف ذلػؾ وهػذا مػا يػزرع حػب المادية و االقتصادية وأساليب جمب المعػا
الماؿ  الرجولة المبكرة و التعمػؽ اصطفػاؿ بالعمالػة و جمػب المػاؿ خاصػة وبعػد الثػورة الفلحيػة 
فػػي واليػػة الػػوادي عمومػػا وبعػػض المنػػاطؽ الفلحيػػة محػػؿ دراسػػتنا الميدانيػػة التػػي تنحػػدر من ػػا 

نجػػػدها أكثػػػر مػػػف هػػػي مػػػف أجػػػابوا  بعػػػدـ  أغمػػػب أفػػػراد العينػػػة الخاصػػػة بنػػػا .أمػػػا النسػػػبة التػػػي
 168مػف مجمػوع  62اي مػا يعػادؿ %36.90إعطا هـ لفرصة الحػوار اصسػري والتػي بمغػت 

و هذا مػا سػببته الظػروؼ السػالفة الػذكر .حيػث كممػا ضػعؼ المسػتو  التعمػيـ لموالػديف و كػاف 
ت اصسػرية اليوميػػة النظػر إلػى القضػػايا التربويػة المدرسػية ال يحتػػؿ المراتػب اصولػى فػػي الجمسػا

كمما قمػت أهميػة التعمػيـ ب ػذل اصسػرة وهػذا حػاؿ هػذل النسػبة مػف عينتنػا بينمػا هنػاؾ مػف أجػاب 
بػػأف القضػػايا التػػي تتعمػػؽ بالتربيػػة و المدرسػػة أحيانػػا فقػػط مػػا تطػػرح وتقتصػػر عمػػى المناسػػبات 

لتػػػي ل ػػػا و النفقػػػات المدرسػػػية و الكتػػػاب المدرسػػػي و كثػػػرة المتطمبػػػات ا االجتمػػػاعيكالػػػدخوؿ 
علقػػػػة بالتكفػػػػؿ بمعظػػػػـ الحاجيػػػػات لكػػػػؿ اصبنػػػػا  فػػػػي ظػػػػؿ غػػػػل  المعيشػػػػة و غػػػػل  النفقػػػػات 
والملبػػس و المحفظػػة المدرسػػية ب ومػػا مػػف شػػؾ فػػي أف هػػذل القضػػايا تفػػوؽ المسػػتو  الفكػػري 
وسػػبب مػػف أسػػباب الشػػرود عمػػى القضػػايا اصهػػـ كالتحصػػيؿ وكػػذلؾ هػػذا  النقػػاش يكػػوف سػػمبي 

ذ لممدرسػػة و التفكيػػر فػػي العمػػؿ و المسػػاعدة لمتكفػػؿ بحاجيػػات بعػػض عمػػى مػػد  تقبػػؿ التمميػػ
اصخوة ب كػؿ هػذل القضػايا إذا مػا تقاسػم ا ا بػا  مػع اصبنػا  تمػؽ نمػط مػف الثقافػة التػي تحػوؿ 

 دوف السعي إلى رفع المستو  الثقافي و التعميمي ورفع الكفا ة لألسر. 
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 ن الدراسة لسبب الزواج و بعد المدرسةالفتاة ع انقطاع(يبين مدى ارتباط 30جدول رقم)

 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿ ال العوامؿ الثقافية  وتساؤالت ا

مػػػػػػا هػػػػػػو السػػػػػػبب ورا  انقطػػػػػػاع  -
 الفتاة الدراسة في أسرتؾ؟

 32.74 55 لمزواج

64.54 2 
 دالة عند

0.01=α 
بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 المدرسة
99 58.93 

عوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 أخر 

14 08.33 

   

1  

  

ل  وا 

ب   الم رس 

 وام   خر 

 
 الفتاة عن الدراسة لسبب الزواج و بعد المدرسة انقطاع عالقة ( يوضد 24شكل رقم )

أف هناؾ اختلؼ بيف المدينة و الريؼ في التوجه سػوا  بالنسػبة  (30)يبيف الجدوؿ رقـ      
لمتعمػػػيـ بصػػػفة عامػػػة او تعمػػػيـ الفتػػػاة عمػػػى و وجػػػه الخصػػػوص كػػػوف ذلػػػؾ يرجػػػع لعػػػدة أسػػػباب 

أو عوامؿ أخر  تػدخؿ ضػمف عػادات و تقاليػد كػالزواج المبكػر   و بعد مكاف الدراسةكالزواج 
الذي يعتبر عامؿ مف اهـ العوامؿ صهػؿ سػوؼ و الػذي يػودي إلػى توقيػؼ الفتػاة عػف دراسػت ا 
حيػػث الحظنػػا فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة فػػي أثػػر هػػذل العوامػػؿ السػػالفة 

 0.01( دالة عند القيمة 64.54( مساوية لػ)²)كاسي بإذ جا ت قيمة الذكر في التسرب المدر 
حيث أجابوا بأف أسباب توقؼ الفتاة في أسرهـ ترجع لبعد المدرسػة إذ بمغػت هػذل النسػبة أكثػر 

 ولعػؿ هػذا مػف أبػرز العوامػؿ التػي تتسػبب فيػه البيئػة الصػحراوية %58.93مف نصؼ العينػة 
نية و المؤسسػػات التربويػػة والتعميميػػة متراميػػة اصطػػراؼ التػػي يكػػوف العمػػراف و المجمعػػات السػػك

كمػػـ بػػؿ و أكثػػر  30حيػػث تبمػػغ المسػػافة بػػيف بيػػوت التلميػػذ و المتوسػػطات و الثانويػػات إلػػى 
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أحيانػػا فػػي ظػػؿ قمػػة المواصػػلت انعػػداـ المطػػاعـ فػػي هػػذل ا لمؤسسػػات مػػع أف بعػػض اصسػػر 
اة خصوصػػػا لتوصػػػيم ا يوميػػػا ممػػػا مبناهػػػا فػػػي الغيطػػػاف ومػػػزارع النخيػػػؿ ويصػػػعب التكفػػػؿ بالفتػػػ

يسػػػتدعي التفكيػػػر فػػػي عزل ػػػا عػػػف الدراسػػػة خصوصػػػا وأف أربػػػاب هػػػذل اصسػػػر فلحػػػيف تػػػرتبط 
اجيػات المدينػة إال لقضػا  الح إلػىحيات ـ ببعض اصعماؿ الفلحية و ال يتعمدوف إلػى النػزوؿ 

 ؿ اصهمية بتعميـ الفتاة خاصة.مالضرورية و التداوي مما يق
ي تمي ا و المتسببة في تخمي الفتاة في اسر مقاطعػة الدبيمػة واليػة الػوادي هػي أما النسبة الت

الزواج المبكر عموما و لمفتيات عمى وجه الخصوص و التي بمغت ا جابػة عمي ػا فػي عينتنػا 
    وهػػػذا يػػػدخؿ كعامػػػؿ تػػػتحكـ فيػػػه عػػػادات و تقاليػػػد واليػػػة الػػػوادي حيػػػث نجػػػد أنػػػه  %32.74ب

تقػدـ عػؿ تػزويج بنات ػا متػى أتيحػت الفرصػة فػي الػزواج وخاصػة ما يميز جػؿ اصسػر السػوفية 
في سف التعميـ الثانوي و ال تعتبر التعميـ مف معوقات الزواج المبكر الف الػزواج حسػب ثقافػة 
المنطقة أهـ مف الناحيػة الترتيبيػة مػف الدراسػة بػؿ وقػد تشػفع العنوسػة فػي إتمػاـ الدراسػة لكثيػر 

   ظػػروؼ اصخػػر  التػػي كػػاف ل ػػا سػػ ـ فػػي اسػػتجابات العينػػة مػػف الفتيػػات ب و قػػد تحػػوؿ بعػػض ال
كالعمؿ و مساعدة اصـ و أدا  بعض اصدوار اصسػرية وتربيػة اصخػوة  %08.33و التي بمغت 

في حالة وفاة اصـ أو طلق ا أو كثرة المتمدرسيف في اصسرة واعتبار توقيف ػا ترشػيد اقتصػادي 
قافيػػة تختمػػؼ مػػف أسػػرة إلػػى أخػػر  و مػػف مجتمػػع لألسػػرة وهػػذا دوف شػػؾ تػػتحكـ فيػػه مؤشػػرات ث

 إلى أخر.
  بالمتابعة لمبرامج الترفيهية  يبين مدى ارتباط تسرب التمميذ من المدرسة (31جدول رقم)

 و الرياضية و الدينية خالل الموسم التعميمي  

 الداللة df ²قيمة كا % ت بدائؿ ا جابة  العوامؿ الثقافية وتساؤالت ا

بػػػػػػػػػرامج  هػػػػػػػػػؿ كنػػػػػػػػػت تتػػػػػػػػػابع -
ترفي يػػػػػػػػػػة ورياضػػػػػػػػػػية ودينيػػػػػػػػػػة 

 خلؿ الموسـ الدراسي؟

 45.83 77 نعـ

12.04 2 
 دالة عند

0.01=α 28.57 48 ال 
 25.60 43 أحيانا
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     بالمتابعة لمبرامج الترفيهية تسرب التمميذ من المدرسةعالقة ( يوضد  25شكل رقم )
 ية خالل الموسم التعميميو الرياضية و الدين

المتسػػرب كػػاف اسػػتجابات المتسػػربيف دراسػػيا حػػوؿ مػػا إذا كػػاف  (31)يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ  
( مسػػاوية ²يتػػابع بػػرامج ترفي يػػة ورياضػػية ودينيػػة جػػا ت دالػػة إحصػػائيا حيػػث جػػا ت قيمػػة )كػػا

مػف  %45.83حيػث نجػد أف نسػبة 𝛼= 0.01وذات داللة إحصائية عند مسػتو   (12.04لػ)
المدرسػة ولعػؿ ذلػؾ أف  168متسػربا مػف مجمػوع  77حوثيف قد أجابوا بػنعـ أي مػا يعػادؿ المب

ال تحقػػػؽ آمػػػاؿ االرتقػػػا  االجتمػػػاعي وتتػػػدهور صػػػورت ا لػػػد  النػػػاس. كمػػػا أف تػػػدهور مسػػػتو  
المؤسسػػػات التعميميػػػة الحكوميػػػة يػػػدفع النػػػاس إلػػػى البحػػػث عػػػف بػػػدائؿب والتػػػي غالبػػػا مػػػا تكػػػوف 

ف المنػػػاطؽ  الصػػػحراوية المػػػدارس الدينيػػػة ب فػػػي حػػػيف نجػػػد نسػػػبة بالنسػػػبة ل ػػػذل الفئػػػة  لسػػػكا
متسػػػربا أجػػػابوا بأحيانػػػا  43أي مػػػا يعػػػادؿ  %25.60كانػػػت إجػػػابت ـ بػػػل و نسػػػبة 28.57%

لتذبػػػػذب مشػػػػاهدة البػػػػرامج الترفي يػػػػة و عػػػػدـ تخصػػػػيص وقػػػػت مناسػػػػب ل ػػػػا سػػػػوا  مػػػػف طػػػػرؼ 
كتػراث بػالتعميـ لمػا تعانيػه المتسرب أو مف طرؼ اصوليػا  بػؿ و يغمػب طػابع المعػب و عػدـ اال

   هػػذل الفئػػة مػػف رواسػػب ثقافيػػة مثبطػػة تحػػوؿ دوف تنظػػيـ اصوقػػات الخاصػػة بالمػػذاكرة و المعػػب 
 و الترفيه لما يغمب عمي ا مف سموكيات عدـ ترتيب اصوليات .
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يوجد فػروؽ بػيف اسػتجابات المتسػربيف  الفرضية الثالثة:ب الخاصة نتائجال تحميل ومناقشة-4
 حوؿ العوامؿ الثقافية المؤثرة عمى ظاهرة التسرب المدرسي.دراسيا 

يوضــد نتــائج الدراســة فيمــا يتعمــق بارتبــاط الظــروف الثقافيــة  بالتســرب  (:32جــدول رقــم )
 لمتمميذالمدرسي 

 الداللة df ²قٌمة كا % ت االستجابات العوامل الثقافٌة وتساؤالتها

مففا مففو المسففتو  الدراسففً  -

 لأل ؟

 23.14 31 ابتدائً

.4.42 

 

7 

 

 دالة عند

1.10=α 

 44.41 22 متوسط

 04.43 49 ثانوي

 01.00 03 جامعً

مففا مففو المسففتو  الدراسففً  -

 لألم؟

 20.13 41 ابتدائً

73.29 
 9..49 29 متوسط

 44.14 73 ثانوي

 19.77 02 جامعً

مفففل كفففا  والفففدٌ  ٌفففزورا   -

المدرسة  جل متابعة نتائجف  

 سٌة؟الدرا

 00.74 01 نعم

 

.1.4. 

4 
 دالة عند

1.10=α 

 11... 12 ال

 74.39 .. أحٌانا

كٌي كانت تشفجع  ا سفرة  -

 عند نجاح ؟

 02.49 42 مادٌا

 1..73 47 معنوٌا 71.74

 29.44 90 ال شًء

مل ٌتوفر بٌتكم عدفى مكتبفة  -

 منزلٌة؟

 047.27 13.02 04 نعم

 
0 

 دالة عند

1.10=α 

 14.94 0.4 ال

مففل كففا  ٌتففوفر بٌففتكم عدففى  -

 خدمة شبكة ا نترنت؟

 74..1 11 نعم
077.17 

 12.42 0.1 ال

مفففف  كففففا  ٌسففففاعد  عدففففى  -

 المذاكرة فً البٌت؟

 .01.1 74 ا  

71.90 7 
 دالة عند

1.10=α 

 42..2 34 ا م

 44.44 79 ا خوة

 07.11 44 آخر

ة مل والدٌ  ٌمنحا  الفرص -

لدحفففففففوار والنقفففففففا  حفففففففول 

القضاٌا التفً تتعدفب بالدراسفة 

 داخل البٌت؟

 42.21 20 نعم

14.00 4 
 دالة عند

1.1.=α 
 74.11 44 ال

 79.31 .4 أحٌانا



 عرض بيانات ونتائج الدراسة    الفصؿ الخامس: 
 

137 

 

ما مفو السفب  وراء انقطفا   -

 الفتاة الدراسة فً أسرت ؟

 74.32 .. لدزواج

 

42..2 

 دالة عند

1.10=α 

 9.17. 11 بعد المدرسة

 19.77 02 امل أخر عو

مفففففل كنفففففت تتفففففاب  بفففففرام   -

ترفٌهٌففففة ورٌاضففففٌة ودٌنٌفففففة 

 خالل الموسم الدراسً؟

 97..2 33 نعم

04.12 
 3..49 29 ال

 41..4 27 أحٌانا

مف خلؿ ما تعرض له الباحث مف تحميؿ ومناقشة الستجابات المبحوثيف بمد  ارتبػاط 
     ( 19-18سػػػػي إذ نمػػػتمس مػػػػف خػػػػلؿ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ ) العوامػػػؿ الثقافيػػػػة بظػػػػاهرة التسػػػػرب المدر 

أف المسػػتو  الدراسػػي لكػػؿ مػػف اصبػػويف لػػه دور فػػي أهميػػة تعمػػؽ التمميػػذ بالمدرسػػة إذ نجػػد أنػػه 
علقػة التمميػذ بالمدرسػة والعكػس صػحيح وعمومػا كمما كاف مستواهما أكبػر دراسػيا كممػا زادت 

ملئػػػـ لمواصػػػمة التعمػػػيـ والتعثػػػر دوف  المحػػػيط اصسػػػري الفقيػػػر تعميميػػػا قػػػد يخمػػػؽ صػػػياغا غيػػػر
 الوصوؿ إلى المرامي الوالدية الكبر  .

قػػد يتػػدخؿ هػػذا العامػػؿ دوف شػػؾ فػػي تعػػدد الزيػػارات الوالديػػة وتفقػػد  مػػا سػػبؽوعطفػػا عمػػى 
 ( . 19-18النتائج وهذا ما يوضحه الجدوؿ رقـ )

 كما أف غياب التشجيع المادي والمعنو
النفسية مثؿ الحاجة إلى اصمف وتحقيؽ الذات وتقػدير  ي وباعتبارل احد حاجيات الطفؿ 

المتسببة ومختمؼ اصلعاب المادية والتربوية االخر  يؤدي إلى الفتور المدرسي وقمة التحصيؿ 
 ( . 20في ال در المدرسي وهذا ما سبؽ توضيحه مف خلؿ الجدوؿ رقـ )

تػػػب والمجػػػلت أو فػػػي وباعتبػػػار قمػػػة تواجػػػد محتويػػػات تعميميػػػة فػػػي شػػػكم ا التقميػػػدي كالك
شكم ا الحديث مف وسائؿ للتصاؿ الحديث وشبكة االنترنت يعتبر كسػبب مػف اصسػباب التػي 

المسػػتو  التعميمػػي والتحصػػيؿ والبحػػث ممػػا قػػد يخمػػؽ جػػو ثقػػافي متػػدني تػػؤدي إلػػى انخفػػاض 
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لى خمؽ مواقؼ سمبية والنظرة الدونية لمتعميـ بصفة عامة وهػذا مػا أكدتػه نسػ ب داخؿ اصسرة واف
 ( 19االستجابات الخاصة بالمبحثيف مف خلؿ ماتـ التعرض اليه في الجدوؿ رقـ )

ويعتبر العامؿ الثقافي في اصوساط الصحراوية والقر  مف أبرز المعضػلت التػي تحػوؿ  
دوف تعميـ الفتاة عمى وجه الخصوص لما يرتبط بذلؾ مػف أسػباب تعػود الػى امػا بعػد المدرسػة 

امؿ أخر  ل ا علقة بجانب العادات والتقاليد مما يقمػؿ فػرص سػيرورة أو الزواج المبكر أو عو 
 واستكماؿ المراحؿ التعميمية لمفتاة الصحراوية والريفية عمى وجه الخصوص .

كمػػا نمػػتمس مػػف خػػلؿ اجابػػات المبحػػوثيف احتشػػاـ الحػػوار والنقػػاش داخػػؿ اصسػػرة حػػوؿ قضػػايا 
وذلػػػؾ تػػػدخؿ المتغيػػػرات االقتصػػػادية ثانويػػػة التعمػػػيـ والمدرسػػػة عمػػػى اعتبارهػػػا قضػػػايا هامشػػػية و 

 .والسعي ورا  سد رمؽ الحياة كبديؿ حقيقي عف المسعى التعميمي والثقافي 
إال فػػػي الف ػػػـ غيػػػر الصػػػحيح امػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بمتابعػػػة البػػػرامج الترفي يػػػة والدينيػػػة ال نجػػػدل 

   مبحػػوثيف ذلػػؾ جميػػا مػػف خػػلؿ اسػػتجابات ال ويظ ػػرمضػػاميف هػػذل البػػرامج ومحاورهػػا الزمنيػػة 
( الػػذي يبػػرز عػػدـ االكتػػراث بػػالتعميـ والمواظبػػة فػػي التمػػدرس واعتبػػار هػػذل  مجتمػػع الدراسػػة) 

البرامج م ربا يموذ اليه التمميذ في التخمي عف أدوارل التعميمية المناط ب اب وهذا مػاتـ توضػيحه 
 (  25وشرحه مف خلؿ الجدوؿ رقـ )
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 خالصة : 
ممػػػا يقدمػػػه  باالسػػتفادةالفصػػؿ إلػػػى مجموعػػػة مػػف القواعػػػد وذلػػػؾ لقػػد تػػػـ التطػػرؽ فػػػي هػػػذا 

واالحصػا  ومػا يسػتوحى مػػف دالالت سوسػيولوجيةب ممػا أد  إلػى تػػدعيـ النتػائج وجعم ػا تأخػػذ 
السبغة العممية حيث تـ االستعانة بالتحميؿ الكمي والكيفػي لمنتػائج ومػف ثػـ التحقػؽ مػف صػحة 

ممػػا يجعػػؿ إحصػػائية ثبػػت التحقػػؽ من ػػا امبريقيػػا الفػػروض و التػػي كانػػت معبػػرة و ل ػػا دالالت 
 الباحث أكثر ارتياحا لنتائج الدراسة 
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 االقتراحات 
ال يسػػع الباحػػث بعػػد ن ايػػة هػػذل الدراسػػة إال أف يضػػع جممػػة مقترحػػات وتوصػػيات لمرامػػي      

 ا فيما يمي :  هذا البحث الذي يبرز أثر العوامؿ غير المدرسية في التسرب المدرسي ويوجزه
إرسػػا  العمػػؿ ا رشػػادي و النفسػػي فػػي اصطػػوار االبتدائيػػة و المتوسػػطة و الثانويػػة و عػػدـ  -1

 إقصا  اصوليا  مف الحوار و النقاش حوؿ القضايا الم مة صبنائ ـ.
العمؿ عمػى التقميػؿ مػف المشػكلت الخارجيػة غيػر مدرسػية  لمتمميػذ عػف طريػؽ المتابعػات  -2

حصػر االحتياجػػات النفسػية و الماديػػة و الجسػمية خاصػػة فػي اصطػػوار الخارجيػة و التوجيػػه و 
 اصولى لمتعميـ.  

 تفعيؿ اصدوار التعاونية و التضامنية تغطية االحتياجات المدرسية الضرورية  خاصة. -3
الحػػػرص عمػػػى تغطيػػػة متطمبػػػات التلميػػػذ مػػػف طػػػرؼ ا دارة المدرسػػػية عػػػف طريػػػؽ دعػػػـ  -4

بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف جمعيػػػة أوليػػػا  التلميػػػذ لمتكفػػػؿ اصمثػػػؿ ميزانيػػػات العمػػػؿ الجمعػػػوي و تفعيمػػػه 
 بالحاجيات الضرورية.

ضػػػػػرورة المراقبػػػػػة الوالديػػػػػة و اصسػػػػػرية  فػػػػػي اسػػػػػتغلؿ اصمثػػػػػؿ صوقػػػػػات الفػػػػػراغ و اختيػػػػػار  -5
 جماعات اصقراف السوية.

اتخػػاذ التػػدابير المناسػػبة تجػػال النتػػائج الدراسػػية و قػػرارات الطػػرد و محاولػػة ادمػػاج التلميػػذ  -6
 متسربيف قدر المستطاع .ال
ضرورة تقريب المؤسسػة مػف القػر  و المداشػر و اصحيػا  السػكنية المبعثػرة و العمػؿ عمػى  -7

 استحداث اقساـ متنقمة لمتغطية اللزمة لمحيمولة دوف ال در المدرسي.
التعمػيـ   مؤسسػاتالعمؿ عمى توفير النقؿ المدرسي و خاصة في المناطؽ التي تقؿ في ػا  -8

ثػػػانوي عمػػػى وجػػػه الخصػػػوص لحػػػؿ مشػػػكؿ النقػػػؿ و تقصػػػير المسػػػافات و تقميػػػؿ المتوسػػػط و ال
المخػػػاطر التػػػي قػػػد يتعػػػرض ل ػػػا التمميػػػذ فػػػي ظػػػؿ تنػػػامي االنحػػػراؼ وتفػػػاقـ ظػػػاهرة اختطػػػاؼ 

 اصطفاؿ و انتشار  الجريمة .
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الحث عمى فتح النظاـ الداخمي لما فيػه مػف ايجابيػة ا طعػاـ و ا يػوا  وتقريػب التمميػذ  -9
راسػػػػػة و تفاعمػػػػػه االيجػػػػػابي و تخطػػػػػي عتبػػػػػة مخػػػػػاطر قطػػػػػع المسػػػػػافات مػػػػػف مقاعػػػػػد الد

 الصحراوية الطويمة.
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مػػف خػػلؿ مػػا تعػػرض إليػػه الباحػػث مػػف الدراسػػة لعلقػػة العوامػػؿ غيػػر المدرسػػية بالتسػػرب    
 لنضػػػع توصػػػيات يستحسػػػف اصخػػػذ ب ػػػا مػػػف طػػػرؼ  ي ا النظػػػري و الميػػػدانيالمدرسػػػي  فػػػي شػػػق

ت التربية و القػائميف عمػى التقػويـ و ادا  النظػاـ التربػوي الجزائػري وخاصػة فػي االطػوار رجاال
حيػػػث تػػػـ التوصػػػؿ  والتػػػي مػػػف شػػػان ا التقميػػػؿ مػػػف ظػػػاهرة التسػػػرب المدرسػػػيالتعميميػػػة االولػػػى 

 لمنتائج التالية :
لمتلميػػػذ  االجتماعيػػػة  والظػػػروؼبػػػيف التسػػػرب المدرسػػػي  ارتباطيػػػة ايجابيػػػة علقػػػةوجػػػود  -1

ل ػا صػمة بالجانػب بالوسػط  عوامػؿعد العامؿ االجتماعي بما في ذلػؾ مػف ي يف دراسيا لممتسرب
مػػػف طػػػرؼ السػػػمطة االبويػػػة و كػػػالمطؼ و  المنت جػػػةاصسػػػري و أسػػػاليب التنشػػػئة االجتماعيػػػة 

ومػػػد  التعػػػاوف معػػػه فػػػي فػػػؾ اشػػػكاالته تموقػػػع الطفػػػؿ مػػػف حيػػػث االخػػػوة و  اللمبػػػاالةالقسػػػوة و 
 اثر جماعة الرفاؽ  عية الداخمية في البيت و الخارجية والدراسية و االجتما

 االقتصػػادية الظػػروؼبػػيف عوامػػؿ التسػػرب المدرسػػي و   ةيجابيػػاإرتباطيػػة علقػػة  هنػػاؾ    -2
الػذي بفػرض مف خلؿ التكفؿ المادي و االقتصادي هػذا العامػؿ  مدرسيا  فلممتسربي لمتلميذ 

الدراسية من ا و مسػتو  الػدخؿ اصسػري ومػد   ذاته في تمبية المتطمبات واالحتياجات وخاصة
االستفادة منه في ظؿ تعدد اصخوة و قمته المحدودة و تنامي احتياجات التمميػذ خػلؿ مختمػؼ 
اصطػػوار التعميميػػة  ومػػا قػػد يتعػػرض لػػه مػػف االضػػطرار لمخػػروج لمعمػػؿ المبكػػر و الوقػػوع فػػي 

ي فػػػػػي ا عالػػػػػة و التكفػػػػػؿ مظػػػػػاهر سػػػػػمبية أخػػػػػر  كعمالػػػػػة اصطفػػػػػاؿ السػػػػػتكماؿ لمػػػػػدور اصسػػػػػر 
    بالمتطمبػػػات المعيشػػػية الضػػػرورية عنػػػد ضػػػعؼ و إخفػػػاؽ اصدوار الوالديػػػة فػػػي التكفػػػؿ المػػػادي 

 و المعنوي أو التفكؾ اصسري الجزئي أو الكمي
الثقافيػػة  لمتلميػػذ   الظػػروؼبػػيف عوامػػؿ التسػػرب المدرسػػي و  ةإيجابيػػهنػػاؾ علقػػة إرتباطيػػة  -3

 الكميػة التػػي ترجم ػا الجانػػب اصمريقػي فػػي مجمػػؿ  مؤشػػراته  دارت  و التػيمدرسػػيا  فلممتسػربي
المكونػػػات الثقافيػػػة لموسػػػط اصسػػػري عمومػػػا كالمسػػػتو  التعميمػػػي لكػػػل اصبػػػويف باعتبػػػارل مؤشػػػرا 
ثقافيا  في مد  اكتساب الطفؿ للهتماـ اصبوي وهذا ما أشارت أليه نتػائج الدراسػة مػف خػلؿ 

عنػػػػد المتسػػػػربيف الػػػػذيف لػػػػـ يصػػػػؿ إبػػػػائ ـ و أم ػػػػات ـ إلػػػػى  مػػػػا ثبػػػػت مػػػػف النسػػػػبة المئويػػػػة كبيػػػػر



 خاتمة 
 

153 

 

المستويات متقدمة في التعميـ صف ذلؾ يبيف مد  االهتماـ و المتابعة المدرسية والتواصػؿ مػع 
المدرسة باعتبارها الشريؾ االجتماعي مع أوؿ مؤسسة تربوية و المتمثمة في اصسرة الستكماؿ 

دي و المعنػػػوي لمتمميػػػذ و الحػػػرص عمػػػى حاجياتػػػه عمػػػى مػػػد   التشػػػجيع المػػػا واالطػػػلعالػػػدور 
وتوجي ػػه و إرشػػػادل و نظػػرة اصسػػػرة إلػػى التعمػػػيـ عمومػػػا و تعمػػيـ البنػػػات خصوصػػا مػػػف خػػػلؿ 

وبعػػػد  معرفػػػة أسػػػباب االنقطػػػاع لمبنػػػات خاصػػػة و إف الوسػػػط السػػػوفي يعػػػرؼ بػػػالزواج المبكػػػر
والتػػي  لبحػػث عػػف بػػدائؿالمؤسسػػات التربويػػة لمطبيعػػة الصػػحراوية وهػػذا مػػا  يػػدفع النػػاس إلػػى ا

 .غالبا ما تكوف بالنسبة
استخلصه مػف منطػؽ التحميػؿ فػي الجػانبيف النظػري و الميػداني بحيػث وفي االخير ما يمكف 

اكػػدت النتػػائج التػػي توصػػؿ الي ػػا الباحػػث وجػػود علقػػة ارتباطيػػة بػػيف انعكاسػػات العوامػػؿ غيػػر 
 .ب المدرسي المدرسية االجتماعية ة االقتصادية و الثقافية عمى التسر 
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 المراجع و المصادر قائمة
 المصادر:

 . 3ابف منظور ب لساف العرب ج  .1
 المراجع

ب دار الطميعػػة لمنشػػر  االجتمػػاعيأسػػس العمميػػة لممنػػاهج البحػػث إحسػػاف محمػػد الحسػػف ب  .2
 . 1981التوزيع ب بيروت ب د ط و 
 . 1ب دار الشرؽ لمنشر و التوزيع ب عماف ط   مناهج التعميـائي ب احمد حسف المق .3
معجػػػـ المصػػػطمحات التربويػػػة المعروفػػػة فػػػي  –أحمػػػد حسػػػف المقػػػائي عمػػػي احمػػػد الجمػػػؿ  .4

 . 1999 2ب عالـ الكتب ب القاهرة ب ط  المناهج و طرؽ التدريس
كتػػػػاب ب دار ال بيقيػػػػة مبسػػػػطةمنػػػػاهج البحػػػػث العممػػػػي رؤيػػػػة تطبشػػػػير صػػػػالح الرشػػػػيد  ب  .5

 . 2000ب  1ب الكويت ب ط الحديث
 3ب عػػػالـ الكتػػػب ب القػػػاهرة ب ط  التوجيػػػه و ا رشػػػاد النفسػػػيحامػػػد عبػػػد السػػػلـ زهػػػراف ب  .6

1998 . 
اصردف  1ب دار المنػاهج ط  الصػحة و السػلمة فػي  البيئػة المدرسػيةخالد وليد السػيوؿ ب  .7
 . 2005ب 
ب المنظمػة العربيػة لمتربيػة بتدائيػةمشكمة التسرب في المدرسة اال(: 1973رسلفب عمي. ) .8

ب القاهرةب ط  .1والثقافة والعمـو
 . 1983ب دار الن ضة العربية ب بيروت  ب ب ط  اصسس العامة لمتدريسرشيد لبيب ب  .9

 . 6ب مطبعة الرياض  ب ط  الصحة النفسيةالرفاعي نعيـ ب  .10
 . 1982ب  2مطبعة الرياض ب ط  الصحة النفسيةالرفاعي نعيـ ب  .11
ب مؤسسػػة الرسػػالة ب لبنػػاف ب  قواعػػد أساسػػية فػػي البحػػث العممػػيسػػماعيؿ صػػيف ب سػػعيد إ .12
 . 1994 1ط 
 .  2009اصردف  1ب دار الثقافة ط   التوجيه المدرسيسعيد عبد العزيز و آخروف ب  .13
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الجزائػػر  1ب دار قرطبػػة ف ط  دليػػؿ المػػربيف فػػي التعامػػؿ مػػع الناشػػئيفسػػمطاف بمغيػػث ب .14
2007 . 

 1ب دار الفكر لمطباعة و النشػر بيػروت ب ط  القاموس الوافيب  ش اب الديف ابو عمرو .15
2003 . 

ب المركػػز العربػػي لمخػػدمات ب  القمػػؽ و التحصػػيؿ الدراسػػيعائػػدة عبػػد اهلل ابػػو صػػائبة ب  .16
 . 1995عماف ب ب ط ب 

(: دراسػػة تقييميػػة لظػػاهرة أطفػػاؿ الشػػوارع ومػػد  2004عبػػد الحػػافظب نبيمػػة الػػورداني. ) .17
 (.15) 4مجمة الطفولة والتنميةب  بالفقيرةتأثيرها في اصسرة 

 . 1978د ط بيروت  التربية في البلد العربية دار العمـ لمملييفعبد اهلل الدائـ ب  .18
ب دار ال د  لمطباعة و النشػر  عمـ االجتماع التربويعمي بوعناقة ب بمقاسـ سلطنية ب  .19

 عيف مميمة .
و االنجػػػاز المدرسػػػيب اسػػػبابهب تػػػدني مسػػػتو  التحصػػػيؿ عمػػػر عبػػػد الػػػرحيـ نصػػػر اهللب  .20

 . 2004ب  1ب دار وائؿ لنشر ب عماف ب ط علجه
    مكتبػػة أسػػس و مبػػادئ البحػػث العممػػي فاطمػػة عػػوض صػػابر و ميرفػػت عمػػي خفػػاج ب  .21

 . 2002 1و مطبعة االشعاع الفنيتيف االسكندرية ب ط 
لنشرب : دار الوفا  لمطباعة واأطفاؿ في ظروؼ صعبةب ا سكندريةف ميب محمد سيد. .22
 150ص 2001ب1ط

 بيروت . 2بدار المعرفة ط  معجـ الصحاح ماـ إسماعيؿ بف حمادي الجوهري ب  .23
ب عػػػروض أسػػػباب الرسػػػوب فػػػي البكالوريػػػا فػػػي رأي اصسػػػاتذة واالوليػػػا لحػػػرش محمػػػد ب  .24

االياـ الوطنية الثالثػة لعمػـ الػنفس وعمػـو التربيػة حػوؿ عمػـ الػنفس وقضػايا المجتمػعب منشػورات 
 .1998ب دار الحكمة ب الجزائرب 1ائرب ججامعة الجز 

ب دار هومػػػػة  دليػػػؿ المصػػػػطمح التربػػػوي الػػػوظيفي لممعممػػػػيف و االسػػػاتذةلخضػػػر زروؽ  .25
 لمنشر و لتوزيع د ط الجزائر . 
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ث العممػػػػي اسسػػػػه و طريقػػػػة كتابتػػػػه المكتبيػػػػة حػػػػالبمحمػػػػد الضػػػػاوي و محمػػػػد مبػػػػارؾ ب  .26
 . 1992القاهرة ب ب ط ب  اصكاديمية

ب دار المعػارؼ ب القػاهرة  بب طب ب تجاهات التربيػة و التعمػيـ  اب محمد جماؿ صقر .27
 س.
 .1التوزيع طو  احيا  الكتب العربية لمنشر ب درروح التربية والتعميـمحمد عمي االبراشيب  .28
 . 2005ب  1ب باتنة ط قرا ات في المن اج التربويمحمد مقداد و اخروف ب  .29
 . 1997ب عالـ الكتب ب   اصوؿ التربيةمحمد منير مرسي  .30
ب دار الن ضػة  ب الصحة الف فسية و التفػوؽ الدراسػيمدحت عبد الحميد عبد المطيؼ  .31

 . 1990ف  1العربية لمطباعة و النشر ب بيروت ط 
ب دار المسػػػػػتقبؿ لمنشػػػػػر والتوزيػػػػػع عمػػػػػافب ط االحصػػػػػا  التربػػػػػويمػػػػػراد كمػػػػػاؿ عػػػػػوضب  .32

 .2009ب1
ب مكتبػة زهػرا  مػأو  ا دماج االجتماعي لألطفػاؿ بػل(: 2005موسىب أحمد محمد. ) .33

 الشرؽب القاهرة.
ب الػػدار العمميػػة الدوليػػة و دار  االرشػػاد التربػػوي تطبيقاتػػه و ادواتػػهب  هػػاي شػػمعاف ربيػػع .34

 . 2003ب  1الثقافة لمنشر و التوزيع ب عماف ب ط 
 ب بط  القاهرة. التربية و المجتمع مكتبة انجمو المصريةوهيبي سمعاف ب  .35

 المراجع بالمغة اصجنبية 
 .2003مذكرة ماجستيربأحمد فريجة ب الفقر وعلقته بالتسرب المدرسي ب.36

3 .  (Kernic, M. A., Wolf, M. E., Holt, V. L., McKnight, B., Huebner, C. E., & Rivara, F. P. 

 2  3 . 

37.   Dictionnaire de français contemporain ,  Libraire ,  Paris 1966  . 

3 . B. Français : L’échec scolaire , édition que sais je ,  Paris 2eme édition , Juin 1999 . 

 المواقع ا لكترونية
19. http://www.aps.dz/ar/algerie    تصزٌح  1313التظزب الودرطً هي خالل إحصائٍاخ ,

 وسٌزج التزتٍح الىطٌٍح
4 . http://elhamel.net/012013/archive/index.php/t-12444.html Powered by vBulletin® 
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41. http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news '' :   أحمد خالدب غل  المعيشة وتدهور 
   ''الظروؼ ا جتماعية ورا  تفاقـ الظاهرة

http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مالحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ملحؽ 
 

161 

 

 وزارة التعميـ العالي و البحث العممي
 بسكرة -جامعة محمد خيضر

 ماعيةكمية ا داب و العمو ـ االجت
 قسـ العمـو االجتماعية

 
 استمارة خاصة ب:

 غير المدرسية ل الظروفالتسرب المدرسي في ض
 عمى المتربصيف بمركز التكويف الم ني والتم يف ببمدية الدبيمة والية الوادي دراسة ميدانية  
 

 لنيؿ ش ادة الماجستير في عمـ اجتماع التربية ن اية الدراسةمذكرة 
 يزتي المتربصةعزيزي المتربص /عز 

إف هذل االستمارة ت دؼ إلى دراسة حوؿ التسرب وعلقته بالظروؼ غيػر التربويػة  وبمػا      
عنػػػي ب ػػػا اصمػػػر نرجػػػو منػػػؾ أف تجيبنػػػا عمػػػى اصسػػػئمة المطروحػػػة بكػػػؿ وضػػػوح وذلػػػؾ   انػػػؾ 

في الخانة المناسبة ب و نؤكد لػؾ إف إجابتػؾ عمػى هػذل اصسػئمة سػرية و لػف  xبوضع العلمة 
 .خدـ إال صغراض البحث العممي و لؾ منا فائؽ االحتراـ عمى تعاونؾ ومشاركتؾتست
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 البيانات الشخصية 
 الجنس :   ذكر             أنثى      

       
 المستو  الدراسي :...............ابتدائي            متوسط              ثانوي 

 ة المحور اصوؿ :العوامؿ االجتماعي 
 اخر    معا         االـ مع مف تعيش داخؿ البيت :   اصب          -01

 
  ػ ما هو ترتيبؾ بيف  ا خوة     اصكبر         اصوسط            اصصغر 02

 
 كيؼ هي معاممة والديؾ معؾ : بمطؼ           بصلبة            ال ي تموف بؾ  -03

 
  اصسري السائد داخؿ البيت : هادي             متوتر            عاديما هو الجو  -04

     
مػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػو تقػػػػػػػػػػػديرؾ لممسػػػػػػػػػػػافة بػػػػػػػػػػػيف البيػػػػػػػػػػػت و المدرسػػػػػػػػػػػة بعيػػػػػػػػػػػدة:         قريبػػػػػػػػػػػة                 -05

 متوسطة 
 

     متوسطيف  ما هي طبيعة أصدقائؾ :  نجبا           ضعفا            -06
 ال يدرسوف

 
كانػػػػػت ورا  تخميػػػػػؾ عػػػػػف الدراسػػػػػة : ذاتػػػػػي          اسػػػػػري          مػػػػػا هػػػػػي  اصسػػػػػباب  التػػػػػي -  

 مدرسي
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 المحور الثاني : العوامؿ ا قتصادية
ػ مػػػػػػػػف يتكفػػػػػػػػؿ بإعالػػػػػػػػة  أسػػػػػػػػرتؾ : اصب              اصـ                معػػػػػػػػا                01

 أخر ....................
 

  ؿ اصسري يكفي لمتطمبات احتياجاتؾ المدرسية :   نعـ           ال    ػ هؿ كاف الدخ02
  احيانا

 :  احتياجاتؾ المدرسية ػ هؿ  كنت تمتجم لممارسة العمؿ لتمبية  03
  نعـ           ال            أحيانا  

         ػ هػػػػؿ  لػػػػديؾ إخػػػػوة يزاولػػػػوف الدراسػػػػة و ل ػػػػـ مصػػػػاريؼ مػػػػف نفػػػػس المصػػػػدر :  نعػػػػـ      04
 ال              

 ػ هؿ يخصص لؾ والديؾ مصروؼ يومي  خاص بؾ  :  نعـ             ال  05
                

 ػ هؿ لديؾ غرفة خاصة بؾ في البيت     نعـ                   ال 06
 ػ هؿ كانت ظروؼ الراحة داخؿ البيت تساعدؾ عمى المذاكرة و االهتماـ بالدراسة  :07

  نعـ          ال                   أحيانا 
 :العوامؿ الثقافية  المحور الثالث 

مػػػػػػػػا هػػػػػػػػو مسػػػػػػػػتو  الدراسػػػػػػػػي لألب:ابتػػػػػػػػدائي               متوسػػػػػػػػط          ثػػػػػػػػانوي             -01
 جامعي 

 
    ما هو المستو   الدراسي لألـ :ابتدائي           متوسػط          ثػانوي         – 02

 جامعي
 

 ال                       هؿ كاف أبويؾ يزوراف المدرسة صجؿ متابعة نتائجؾ الدراسية :  نعـ -03
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 الشي      ة ػ هؿ كانت  اصسرة تشجعؾ  عند نجاحؾ :مادية        معنوي04

 
 ػ مف كاف يساعدؾ  عف المذاكرة في  البيػت : نعـ              ال    

 
 هؿ يتوفر بيتكـ عمى مكتبة منزلية :    نعـ             ال  -   

 
 هؿ يتوفر بيتكـ عمى خدمة الشبكة العنكبوتية )اصنترنيت (:  نعـ           ال  -  

 
هؿ يمنحؾ والديؾ فرصة لمحوار و النقاش  حوؿ قضػايا تتعمػؽ بػالتعميـ والدراسػة داخػؿ  -  

 البيت :
  أحيانا         نعـ           ال        

 
 يرجع انقطاع الفتاة عف الدراسة في أسرتؾ : لمزواج           لبعد مكاف الدراسة          –   
 لعوامؿ أخر   أذكرها .......................    
ػػػػػػ هػػػػػؿ كنػػػػػت تتػػػػػابع  بػػػػػرامج ترفي يػػػػػة و رياضػػػػػية و دينيػػػػػة خػػػػػلؿ الموسػػػػػـ الدراسػػػػػي :نعػػػػػـ            

 ال
  جابة بنعـ   أذكرها .........................................................أذا كانت ا
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بالتمدرس والتسرب مالحق خاصة 
 :المدرسي في والية الوادي

 


